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บทคัดย่อ
รายงานทางการเงิ น เป็ นแหล่ ง ให้ขอ้ มู ล สาคัญ สาหรั บ ผูใ้ ช้ท้ งั ภายในและภายนอกกิ จ การน าไปใช้
วิเคราะห์เหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจจากอดีตสู่ อนาคต การรายงานทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือจะสามารถลดอัตรา
ความเสี่ ยงของการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจผิดพลาด และนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงาน หรื อการลงทุนในกิจการ
ที่ยงั่ ยืนได้บทความนี้ จึงได้นาเสนอปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงินและการพัฒนาให้
งบการเงินมีความน่าเชื่อถือเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: รายงานทางการเงิน, ความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงิน, ความยัง่ ยืน

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.
KEYWORDS: Financial report, Reliability of financial report, Sustainability
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บทนา
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้นปั จจุบนั นั้นจะต้องมีการพัฒนาและไม่ลดความสามารถในการพัฒนาไปในอนาคต
ดังนั้นการนาเสนอรายงานทางการเงินที่นาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของกิจการตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้น้ นั จะต้อง
ประกอบไปด้วย รายงานทางการเงินที่เป็ นประโยชน์ มีความเที่ยงธรรม ผูจ้ ดั ทาตลอดผูบ้ ริ หารจนถึงผูจ้ ดั ทาควรมี
หลักธรรมมาภิบาล หรื อมีการจัดการอย่างระมัดระวังในการจัดทาและนาเสนอ แม้ปัจจัยหลายด้านที่ได้เกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อการนาเสนอข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สามารถแบ่งได้เป็ น 2ส่วนคือปั จจัยพื้นฐาน และการกากับดูแล
กิ จการที่ ดี ที่ ได้ส่งผลถึงความน่ าเชื่ อถือรายงานทางการเงิ น และส่ งผลต่อผูใ้ ช้โดยตรง ที่ จะสามารถใช้ในการ
พัฒนากิจการให้ไปสู่ความมัน่ คงในอนาคตได้หรื อการลงทุนที่ส่งผลดีในปั จจุบนั และไม่ยงิ่ หย่อนในอนาคต

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การรายงานทางการเงินมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผใู ้ ช้วเิ คราะห์ความสามารถการให้เกิดกระแส
เงินสด และ ประเมินระยะเวลาที่แน่นอนของกระแสเงินสดที่เข้าสู่กิจการ โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย
1) ข้ อมู ลเชิ งคุณภาพของกิ จการ ข้อมูลดังกล่าวจะช่ วยให้ผูใ้ ช้ทราบถึ งจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส หรื อ
อุปสรรคที่อาจเป็ นปั ญหาสาคัญในการดาเนินงานของบริ ษทั และ
2) ข้ อมูลเชิ งปริ มาณในงบการเงิ นที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานทางการเงิ น เป็ นแหล่งข้อมูลที่ บอกถึ ง
กิจกรรมทางธุรกิจ 3 ด้านหลักๆ อันได้แก่ 1. กิจกรรมการดาเนิ นงาน 2. กิจกรรมการลงทุน และ 3. กิจกรรมการ
จัดหาเงินทุน งบการเงินที่นามาวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 งบหลัก คือ 1.งบแสดงฐานะการเงิน บอกข้อมูลการลงทุน
และ แหล่งที่มาของเงินทุนกิจการ 2. งบกาไรขาดทุน บอกการดาเนินงานของกิจการ 3. งบกระแสเงินสด บอกถึง
สภาพคล่องของกิ จการ แสดงถึงแหล่งที่ มา และ ใช้ไปของเงิ นสด นอกจากงบการเงิ นหลักๆแล้วยังต้องใช้ 1.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ขอ้ มูลนอกเหนื อจากที่แสดงในงบการเงิน และ 2.
รายงานผูส้ อบบัญชี ช่วยให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลเชื่อถือรายงานทางการเงิน ว่ากิจการได้นาเสนอข้อมูลเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทัว่ ไปอย่างไร (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)
จากกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558) คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความแตกต่างของเกณฑ์การรับรู ้ เกณฑ์การวัดมูลค่าของทรัพย์สิน หนี้ สิน
ส่ วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน โดยหาทางที่จะทาให้กฎระเบียบ
มาตรฐานการบัญชี และกระบวนการเกี่ ยวกับการจัดทาและนาเสนองบการเงินมีความสอดคล้องกัน ตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้รายงานทางการเงิ นในระดับสากลได้ มุ่งเน้นการนาเสนอรายงานทางการเงิ นที่ มีค วาม
น่ าเชื่ อถื อ ให้ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจ (Relevance) และเป็ นตัวแทนอันเที่ ยงธรรมของสิ่ งที่ ตอ้ งการ
น าเสนอ (Faithful Representation) เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ ห้ กับ ผูใ้ ช้ร ายงานทางการเงิ น ใช้ใ นการ
ประกอบการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จ หรื อเพื่อการพยากรณ์ (Predictive value) ผลการดาเนิ นงานของกิ จการใน
อนาคต
1) ความเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจ (Relevance) คือ ข้อมูลทางการเงิ นสามารถทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจ
แตกต่างไป ถ้าข้อมูลนั้นลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 1. มีคุณค่าทางการพยากรณ์ (Predictive Value) หมายถึง ผูใ้ ช้
สามารถใช้ขอ้ มูลรายงานทางการเงินนั้นพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต โดยข้อมูลนั้นไม่จาเป็ นต้องมีผลลัพธ์ตามการ
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พยากรณ์ของผูใ้ ช้ 2. คุณค่าทางการยืนยัน (Confirmatory Value) หมายถึง ข้อมูลนั้นให้ขอ้ มูลสามารถประเมินค่า
ในอดี ต หรื อทั้ง 2 ลัก ษณะ ทั้ง คุ ณ ค่ า ทางการพยากรณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ทางการยื น ยัน ของข้อ มู ล ทางการเงิ น มี
ความสัมพันธ์กนั คือ ข้อมูลที่มีคุณค่าทางการพยากรณ์มกั มีคุณค่าทางการยืนยันด้วย เช่น ข้อมูลรายได้สาหรับปี
ปั จจุบนั ซึ่งสามารถใช้เป็ นเกณฑ์สาหรับพยากรณ์รายได้ในปี ต่อไป สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลรายได้สาหรับปี
ปั จจุบนั จากการพยากรณ์ที่ทาตั้งแต่ปีก่อนๆได้ ผลของการเปรี ยบเทียบดังกล่าวสามารถช่วยผูใ้ ช้นาไปแก้ไข หรื อ
ปรับปรุ งกระบวนการพยากรณ์ที่ใช้ในอดีตเพื่อใช้กบั กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั หรื ออนาคตได้
2) เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอ (Faithful Representation) ความเป็ นตัวแทนอัน
เที่ ยงธรรม คือ รายงานทางการเงิ นเป็ นตัวแทนปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจในรู ปของข้อความ และ ตัวเลข ที่ เป็ น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลที่นาเสนอ การเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่างสมบูรณ์ ภาพที่แสดงควรมีลกั ษณะ
เชิ งคุณภาพพื้นฐาน 3 ลักษณะ คือ 1. ความครบถ้วน (Completeness) จะรวมข้อมูลทั้งหมดที่จาเป็ นสาหรับผูใ้ ช้
เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่ภาพนั้นแสดง รวมถึงการให้ความหมายและคาอธิ บายที่จาเป็ นได้ครบถ้วน 2. ความ
เป็ นกลาง (Neutrality) คือภาพที่ปราศจากอคติในการเลือกหรื อนาเสนอข้อมูลทางการเงิน แสดงภาพที่เป็ นกลาง
เป็ นภาพที่ไม่มีความลาเอียง ไม่มีการให้ความสาคัญ ไม่มีการเน้นหรื อไม่มีการยกเลิกการเน้นหรื อปราศจากการ
ตกแต่งในลักษณะต่างๆอย่างมีวตั ถุประสงค์ต่อความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจในข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการ
เงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจโดยนิ ยามแล้ว สามารถทาให้ผูใ้ ช้มีการตัดสิ นใจที่ แตกต่างกันไป และ 3.ความ
ปราศจากข้อ ผิ ด พลาด (Free from error) หมายถึ ง ข้อ มู ล ที่ น าเสนอไม่ มี ข ้อ ผิ ด พลาดหรื อ การละเว้น การให้
ความหมายของเหตุ การณ์ ที่ ป รากฏปรากฏการณ์ และไม่ มี ข ้อ ผิ ด พลาดในกระบวนการเลื อ กหรื อ ประยุก ต์
กระบวนการที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลที่ นาเสนอ โดยไม่ได้หมายความว่า ข้อมูลที่นาเสนอนั้นถูกต้องสมบูรณ์ทุก
ลักษณะแต่ขอ้ มูลนั้นสามารถเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้หากมีการอธิบายอย่างชัดเจนและถูกต้อง
ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิ นจะเพิ่มขึ้นถ้าข้อมูลนั้นมีลกั ษณะคุ ณภาพเสริ มที่ 1. เปรี ยบเที ยบได้
(Comparability) หมายความว่า มี ข ้อ มู ล ที่ คล้า ยกัน เกี่ ย วกับกิ จการอื่ นและสามารถเปรี ยบเที ยบได้กับข้อมูลที่
คล้ายกันเกี่ยวกับกิจการเดียวกันสาหรับรอบระยะเวลาอื่นหรื อ ณ วันที่หนึ่ ง หรื อ ต้องสามารถเปรี ยบเทียบกันได้
อย่า งน้อ ย 2 รายการ วิธีห รื อ กระบวนการที่ ใช้ในการจัดทารายงานทางการเงิ นนั้นต้องมี “ความสม่ าเสมอ”
หมายความว่ามีการใช้วธิ ีเดียวกันกับรายการเดียวกันในทุกๆรอบระยะเวลาบัญชี สิ่ งที่เหมือนกันต้องดูเหมือนกัน
และสิ่ งที่ แตกต่างกันต้องดู แตกต่างกัน 2. พิสูจน์ยืนยันได้ว่ามี อยู่จริ ง (Verifiability) อาจเป็ นทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ทางตรง หมายความความว่า การพิสูจน์จานวนหรื อการเป็ นตัวแทนด้วย
การสังเกตโดยตรง เช่นการตรวจนับเงิ นสดย่อย การพิสูจน์ทางอ้อมหมายความว่า การตรวจสอบปั จจัยนาเข้า
แบบจาลอง สู ตร หรื อการใช้เทคนิ คคานวณผลลัพธ์อีกครั้งด้วยระเบียบวิธีที่เหมือนกัน เช่น การพิสูจน์มูลค่าตาม
บัญชีของสิ นค้าคงเหลือด้วยการตรวจสอบปั จจัยนาเข้า 3. ความทันเวลา (Timeliness) หมายความว่า การมีขอ้ มูลที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจพร้อมให้ผูใ้ ช้สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจได้ทนั เวลา และ 4. ความสามารถ
เข้าใจได้ (Understandability) คือ การจัดประเภท การกาหนดลักษณะ และการนาเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน กระชับ
ทาให้ขอ้ มูลนั้นสามารถเข้าใจได้ไม่ซบั ซ้อน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
การแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จะเพิ่มความน่าเชื่อถือในรายงานทางการเงินและกระทบ
ต่อผลการพยากรณ์ หรื อเพื่อการตัดสิ นใจในวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการสู่การพัฒนา หรื อการลงทุนได้อย่างยัง่ ยืน การ
แสดงความเห็นและรายงานของผูส้ อบบัญชี ต่องบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วมี 4 ประเภท คือ (สภาวิชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559)
1. รายงานที่แสดงความเห็นอย่ างไม่ มีเงื่อนไข หมายถึง ผูส้ อบบัญชีเห็นว่างบการเงินนั้นจัดทาขึ้นใน
สาระสาคัญเป็ นไปตามแม่บทการการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. รายงานที่แสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข หมายถึ ง ผูส้ อบบัญชี ได้รับข้อมูลหลักฐานที่ เหมาะสม
เพียงพอและสรุ ปได้ว่าอาจนาเสนอข้อมูลที่ เป็ นเท็จ หรื อมีหลายรายการที่แสดงเป็ นเท็จ แต่ไม่ส่งกระทบต่องบ
การเงินของกิจการ
3. รายงานที่ไม่ แสดงความเห็นต่ องบการเงิน ผูส้ อบบัญชีจะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเมื่อมีการ
จากัดขอบเขตการตรวจสอบในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อผูส้ อบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานได้เพียงพอต่อการ
แสดงความคิดเห็ น หรื อมี ความไม่แน่ นอนอื่ นในอนาคตที่ อาจกระทบต่องบการเงิ นของกิ จการ (กรณี เป็ นงบ
การเงินรายไตรมาส ผูส้ อบบัญชีสามารถให้ความเห็นต่องบการเงินว่าไม่สรุ ปผลการสอบทานต่องบการเงินได้)
4. รายงานที่แสดงความเห็นว่ างบการเงินไม่ ถูกต้ อง เมื่อผูส้ อบบัญชี ได้รับข้อมูลและหลักฐานเพียงพอ
ต่อการสรุ ปรายการหรื อผลรวมรายการที่เปิ ดเผยขัดต่อข้อเท็จจริ งที่เป็ นสาระสาคัญ ส่งผลกระทบถึงงบการเงิน
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนคือการตอบสนองความต้องการของคนในปั จจุบนั และส่ งผลเชิงบวกต่อคนในอนาคต
(David Pearce, Edward Barbier, and Anil Markandya, 1990)
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) วารุ ณี ชัยประเสริ ฐ (2547) ศึ กษาประโยชน์และการเลื อกใช้หมายเหตุประกอบงบการเงิ น ของ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ศึกษาจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ซ่ ึ งอยูใ่ นกลุ่มของ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
และบริ ษทั หลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จานวน 15 บริ ษทั บริ ษทั ละ 8 คน รวมทั้งสิ้น
เป็ นจานวน 120 คน พบว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์เลือกใช้ขอ้ มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยจะเลือกใช้
ไม่เหมือนกันทุกบริ ษทั ที่ทาการวิเคราะห์ และได้ให้ระดับความสาคัญของ ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม เป็ น
อันดับแรก อันดับที่สองคือขนาดของบริ ษทั (วัดจากเงินลงทุน) จานวนหนี้สิน จานวนรายรับ และสัดส่วนกาไรต่อ
หุ ้นตามลาดับ ส่ วนระดับความคิดเห็ นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีต่อประโยชน์ของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินไม่แตกต่างกันมาก โดย ระดับมากที่สุด ไปถึง น้อย 5 ลาดับดังนี้ 1)การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี 2)รายการ
พิเศษ 3)วิธีการรับรู ้ราย 4)ได้ เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน ที่ 5) ดิน อาคาร อุปกรณ์ และให้ความสาคัญในเรื่ อง
กาไร(ขาดทุน)เป็ นอันอับสุดท้าย
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(2) ปาลวี เชาว์พานิ ช (2549) ผลกระทบความรู ้ความสามารถของนักบัญชี และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่มีต่อความน่าเชื่อถือในการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ศึกษาจากนักบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 476 คน พบว่า
บริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ค วรตระหนัก และให้ความส าคัญ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของนักบัญชี ส่ งเสริ มและปลูกฝังจรรยาบรรณ จริ ยธรรมในวิชาชีพ และนักบัญชีควรมีการฝึ กฝน
ทักษะ ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพบัญชีให้เกิดความชานาญและสามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้เยี่ยงนักบัญชีมืออาชีพ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความน่าเชื่อถือของการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินโดยรวม
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบเชิงบวกกับความน่าเชื่อถือของการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
(3) นภวรรณ ภูครองหิ น (2553) ศึกษาผลกระทบของประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ตอ่ คุณภาพ
รายงานทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่านักบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิทางการบัญชีในระดับมากในด้านหลักการเปิ ดเผยข้อมูล ด้านหลักฐานอัน
เที่ยงธรรม ด้านความสม่าเสมอโดยรวม จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบพบว่า 1) ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิทางการบัญชีดา้ นหลักการจับคู่ รายได้ และ ค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการ
เงิน ด้านเข้าใจได้ 2) ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิทางการบัญชีดา้ นหลักความสม่าเสมอมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงิน ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้าน
การเปรี ยบเทียบกันได้ 3) ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิทางการบัญชีดา้ นหลักการมีนยั สาคัญมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่อถือได้ และ
เปรี ยบเทียบกันได้ 4) ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิทางการบัญชีดา้ นหลักความระมัดระวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ 5) ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิทางการบัญชีดา้ น
หลักการเปิ ดเผยข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเข้าใจได้ 6) ประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิทางการบัญชีดา้ นหลักการประมาณมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินด้าน
ความเชื่อถือได้
(4) วรรษมน ทองรักษ์ (2554) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในมุมมองนักวิเคราะห์ สินเชื่ อ ศึ กษาจากเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ สินเชื่ อ SME
BANK สานักงานใหญ่ ณ เดือน มกราคม 2555 จานวน 258 คน พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินของธุรกิจSMEsในมุมมองนักวิเคราะห์สินเชื่อพบว่า
1) กิจการที่ให้ความสาคัญด้านเอกสารหลักฐานซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญในการจัดทาบัญชีและงบการเงิน
โดยจัดทาอย่างมีระบบ กาหนดนโยบายบัญชีที่ชดั เจนและจัดทาอย่างถูกต้องส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินเพิ่มขึ้น
2) การที่มีองค์กรวิชาชีพบัญชีคอยกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกิ จการ
น่าจะส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานมากขึ้นส่ งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินมากขึ้น
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3) แม้กิจการ SMEs จะมีการทาบัญชี 2ชุด (ผูท้ าบัญชี อาจขาดความเป็ นอิสระ) เมื่องบการเงิ นถูก
จัดทาโดยบุคคลภายนอกกิจการส่งผลให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
(5) อุไรพร ดิเรกศรี (2554) ศึกษาผลกระทบของนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีที่มีต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงิ นของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขในเขตภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ศึ กษาจากหัวหน้า
บริ หารงานทัว่ ไปของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 289 คน
พบว่าหัวหน้าบริ หารงานทัว่ ไปของโรงพยาบาล มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่
ดี โดยรวม ด้านการส่ งเสริ มหลักธรรมาภิ บาล ด้านการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ ด้านการสนับสนุ นระบบการ
ควบคุมภายใน และด้านการสร้างการยอมรับจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย อยูใ่ นระดับมาก และมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่อถือ
ได้ และ ด้านการเปรี ยบเทียบกันได้ อยูใ่ นระดับมาก จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า นโยบายการกากับดูแล
องค์กรที่ดีมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
(6) ศุภทั รา เชื้อชาญ (2556) ศึกษาผลกระทบของความรู ้ความสามารถและการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
นักบัญชีที่มีต่อความน่าเชื่อถือในรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่าหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องควรให้ความสาคัญในการจัดให้มีการฝึ กอบรมด้านการจัดทา
บัญชีอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนานักบัญชีให้มีความรู ้ความสามารถ และส่ งเสริ มให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ผูบ้ ริ หารสามารถนารายงานทางการเงินไปใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อการดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(7) เอื้องฟ้ า คูณแสง (2558) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในมุมมองของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ศึกษาจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวนทั้งสิ้ น 273 ราย แบ่งเป็ นกรุ งเทพมหานครจานวน 211
ราย และ ปริ มณฑล จานวน 62 ราย พบว่า คุณภาพของข้อมูลทางการเงิ น ที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านความเชื่อถือได้และความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจมีค่าเฉลี่ยระดับมาก
ที่ สุด ด้านการเปรี ยบเที ยบกันได้และด้านความเข้าใจได้มีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก และปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อ
คุ ณ ภาพงบการเงิ น ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในมุ ม มองของผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ด้านผูป้ ระกอบการมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ส่ วนด้านมาตรฐานการบัญชี และ
ด้านผูท้ าบัญชีมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
(8) ณัฐวุติ ตันติเศรษฐ (2558) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินและประสิ ทธิผลใน
การตัดสิ นใจของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ศึกษาจากผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี หรื อ
หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่าความเป็ นมืออาชี พของ
พนักงานบัญชี และความสามารถของระบบสาระสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพของงบ
การเงิน ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ความทันต่อเวลา และการเปรี ยบเทียบกันได้มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิ ทธิผลในการตัดสิ นใจ
(9) Chiang (2005 อ้างถึง ศุภทั รา เชื้ อชาญ, 2556, หน้า 63) ศึ กษาบริ ษทั จดทะเบี ยนไต้หวันในปี 2554
ศึ กษาถึงความโปร่ งใสในการให้ขอ้ มูลจากบริ ษทั ถึงบุคคลต่างๆตาม Signaling Theory ซึ่ งเป็ นทฤษฎี ที่บอกถึง
สัญญาณให้ผลู ้ งทุนรู ้จากการกระทาของบริ ษทั Spence (1973) พบว่าหากมีปัญหาในการรับรู ้ข่าวสารหรื อปกปิ ด
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บิดเบือนข้อมูล (Information Asymmetry) เกิดขึ้นระหว่างฝ่ ายจัดการและนักลงทุน ซึ่ งทาให้นกั ลงทุนไม่สามารถ
เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริ งเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั บริ ษทั สามารถจัดเตรี ยมข้อมูลข่าวสารให้แก่นกั
ลงทุนเพื่อกาจัดปั ญหาดังกล่าวได้ และงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ในระหว่างความโปร่ งใสในเรื่ องการให้
ข้อมูลข่าวสารกับการกากับดูแลกิ จการในโครงสร้ างการถือหุ ้น คณะกรรมการเปิ ดเผยข้อมูลในช่องทางต่างๆ
พบว่าความโปร่ งใสของกิจการมีความสาคัญต่อผลการดาเนินงานของกิจการ
(10) Hillier (2006 ) ศึกษาปั ญหาและประเด็นสาคัญที่เกิดขึ้นในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ใน
มุมมองเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาหนึ่ ง พบว่าในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั การดาเนิ นธุ รกิจข้อสังเกตจะเห็นได้ว่า จะมี
เรื่ องการฉ้อโกง และการทุจริ ตดัดแปลงเอกสารหลักฐานทางบัญชี ในบริ ษทั ขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายในสังคม
ปั จจุ บัน การควบคุ มภายในของกิ จการ จึ งใช้หลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดีด้านการจัดสรรงบประมาณหรื อ
จัดสรรทรัพยากรของบริ ษทั เสนอรายงานการเงินที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจลงทุน และพัฒนาทางตลาดทุน
หรื อตลาดเงิน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินที่มีคุณภาพ ในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั มีปัญหาเกิดขึ้นหล
ได้แก่ 1.ความซับซ้อนของเครื่ องมื อทางการเงิ นที่ มี วตั กรรมการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ใช้กลยุทธ์จูงใจ
หลากหลายด้าน หรื อมี สิ่งจูงใจทาให้การเปิ ดเผยข้อมูลที่บิดเบื อนจากความเป็ นจริ ง สาหรับบริ ษทั ที่มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีมีประสิ ทธิภาพทาให้บริ ษทั ปราศจากจากปั ญหาทั้งภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได้
(11) Karthik Ramanna Ewa Sletten (2010) ศึ ก ษา “Network Effects in Countries’ Adoption of IFRS”
พบว่าผลประโยชน์จากเครื อข่ ายมี ผ ลกระทบต่อการน ามาตรฐานการบัญ ชี ระหว่างประเทศ IFRSมาใช้ โดย
ประเทศที่มีอานาจการต่อรองระหว่างประเทศสู งแนวโน้มการนาIFRSมาใช้นอ้ ย ตรงกันข้ามประเทศที่มีอานาจ
การต่อรองต่าจะมีแนวโน้มการนาIFRSมาถือปฏิบตั ิ เนื่องด้วยประเทศที่มีการต่อรองต่าต้องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในตลาดทุนที่อ่อนแอ

บทสรุ ป
ความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558)
สรุ ปเป็ นตารางดังนี้
ลักษณะข้ อมูล

ลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐาน
(Fundament quality)
1. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ - คุณค่าทางการพยากรณ์ (Predictive
(Relevance)
Value)
- คุณค่าทางการยืนยัน (Confirmatory
Value)
- มีสาระสาคัญ (Materiality)
2. เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิ่ ง - มีความครบถ้วน(Completeness)
ที่ตอ้ งการนาเสนอ(Faithful
- มีความเป็ นกลาง (Neutrality)
Representation)
- ปราศจากการผิดพลาด (Free from
error)
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ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
(Enhancing qualities)
- เปรี ยบเทียบกันได้ (Comparability)
- พิสูจน์ยนื ยันได้วา่ มีอยูจ่ ริ ง
(Verifiability)

- ทันเวลา (Timeliness)
-ความสามารถเข้าใจได้
(Understandability)
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ความน่ าเชื่ อถือรายงานทางการเงิ นที่ ส่งผลต่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนนั้นจะต้องให้ขอ้ มูลการรายงานทาง
การเงิ นที่ มีความน่ าเชื่ อ ถื อ จึ งจะช่ วยผูใ้ ช้วิเคราะห์ ผ ลการด าเนิ นงานอย่างน้อยเป็ นระยะเวลา 3-5 ปี (ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2545) หากกิ จการใดได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิ จการที่ดีการจัดทาและ
นาเสนอรายงานทางการเงิ น ก็มีความน่ าเชื่ อถื อเพิ่มขึ้นตามลาดับ การให้ขอ้ มูลการรายงานทางการเงิ นที่ เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ผูใ้ ช้ท้ ัง ภายในและภายนอกกิ จ การ ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ หรื อ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณภาพมา
ประกอบการวิเคราะห์ จะช่วยลดการสู ญเสี ยของต้นทุน บรรเทาภาวะความเสี่ ยง ทั้งนี้ ตน้ ทุนที่ สูญเสี ยไปหรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับ ของผูใ้ ช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา การแก้ไข หรื อความยัง่ ยืนในกิจกรรมนั้นขึ้นอยูก่ บั
วิจารณญาณ ทักษะ และความเข้าใจของผูใ้ ช้แต่ละคนในการทั้งในข้อมูลเชิงปริ มาณของรายงานทางการเงิน หรื อ
ข้อมูลเชิงคุณภาพของกิจการ ผูใ้ ช้รายงานทางการเงินภายนอกข้อมูลการรายงานจะเป็ นประโยชน์ยงิ่ ขึ้น ควรศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของกิ จการซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านภาวะเศรษฐกิ จ ปั จจัยด้านภาวะอุตสาหกรรมเช่ น กลุ่ม
อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ระยะเวลาการดาเนิ นงาน ขนาดองค์กร โครงสร้างเงินทุน สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ
ประเภทของรายงานผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และการกากับดู แลกิ จการที่ ดีที่ของกิ จการ หรื อประเภทธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้อง ปั จจัยเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของกิจการที่สนใจ เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ ก่อนการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแม้จะใช้ระยะเวลานานแต่สามารถช่ วยให้การวิเคราะห์มีความน่ าเชื่ อถือและส่ งผลถึง
สภาวะการตัด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จ และ ส่ ง ผลต่ อ การลงทุ น หรื อ ความคงอยู่ข องกิ จ การ ไปสู่ วางแผนการ
ดาเนินงานการพัฒนา และ การลงทุนที่ยงั่ ยืน
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บทคัดย่อ
การตรวจสอบงบการเงิ น วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เพิ่ ม ระดับ ความเชื่ อ มั่น ให้แ ก่ ผูใ้ ช้ที่ มี ต่ อ งบการเงิ น ว่า
งบการเงินที่นามาใช้วิเคราะห์หรื อศึกษานั้นได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ การตรวจสอบ
ยังมีขอ้ จากัดและความเสี่ ยงจากการที่ไม่สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งข้อมูล
นั้น อาจเกิ ดจากการทุ จริ ต หรื อ ข้อผิ ดพลาดโดยสามารถพิจ ารณาได้จากเจตนาในการกระทา ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี จดั ประเภทของการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งโดยเจตนาที่ผสู ้ อบต้องคานึ งถึง 2 ประเภท คือ
(1) การจัดทารายงานทางการเงินที่ทุจริ ต และ (2) การใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม ในหลักทางปฏิบตั ิไม่ง่าย
ที่จะสามารถตรวจพบเนื่ องด้วยการทุจริ ตนั้นอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย มีการดาเนินงานที่ซบั ซ้อนรวมถึงมี
การระมัดระวังเป็ นอย่างมากในการดาเนินการเพื่อปิ ดบัง การตกแต่งบัญชีเป็ นอีกหนึ่ งวิธีของกลลวงที่สามารถทา
ให้ผูใ้ ช้งบการเงิ นเกิ ดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญของงบการเงิ น เนื่ องจากผูล้ งทุนบางท่านให้ความสนใจต่อ
ตัวเลขกาไรที่ ปรากฏในงบการเงินมากกว่าการศึ กษาวิเคราะห์ถึงคุณภาพของกาไรนั้น จึ งเป็ นช่องทางให้มีการ
ตกแต่งตัวเลขเพื่อให้ผลู ้ งทุนเกิดความสนใจ และสร้างความมัง่ คัง่ ให้แก่ตนเอง
คาสาคัญ:การทุจริ ต, การตรวจสอบบัญชี, การตกแต่งบัญชี

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

บทนา
นักลงทุนหรื อบุคคลทัว่ ไปเมื่อต้องการทราบสภาพแวดล้อมของธุรกิจ อันดับแรกที่บุคคลส่ วนใหญ่ให้
ความสนใจคืองบการเงิน ดังนั้นตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินจึงมีความสาคัญต่อผูใ้ ช้งบเป็ นอย่างมาก เนื่ องจาก
เป็ นข้อมูลที่ นามาวิเคราะห์หรื อพยากรณ์ความเป็ นไปได้ รวมถึงช่วยในการตัดสิ นใจลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนอีกด้วย
ผูใ้ ช้งบการเงินจึงต้องมัน่ ใจว่าตัวเลขในงบการเงินนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน ผลการดาเนิ นงานที่
ถูกต้อง เนื่องจากในอดีตที่ผา่ นมาเคยมีการล้มละลายของธุรกิจยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริ กา ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ จน
เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ สาเหตุหนึ่ งเกิดจากความไม่โปร่ งใสของรายงานทางการเงิ น
ปกปิ ดข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ บิดเบือนข้อมูลทางการเงิน ตกแต่งตัวเลขทางบัญชีนามาซึ่งความเข้าใจผิดแก่
ผูใ้ ช้งบการเงิน
จากเหตุ ก ารณ์ ก ารล้ม ละลายของธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วจึ ง เกิ ด แรงผลัก ดัน ก่ อ ให้ เ กิ ด แนวคิ ด และการให้
ความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมถึงได้มีการร่ างกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรี ยกว่า Sarbanes-Oxley หรื อ SOX ซึ่ง
เป็ นกฎหมายบังคับใช้กบั บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา เพื่อป้ องกันการฉ้อฉลและการ
ทุจริ ตตกแต่งบัญชี ของบริ ษทั ที่อาจจะเกิ ดขึ้น รวมถึงเรี ยกความเชื่ อมัน่ คืนจากนักลงทุน โดยเพิ่มขอบเขตความ
รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ องการควบคุ ม ภายในและการรั บ รองความถู ก ต้อ งของการรายงานข้อ มู ล ทางการเงิ น
(ภัทรพงศ์ เจริ ญกิจจารุ กร, 2556) คือต้องลงลายมือชื่อยืนยันในหนังสื อรับรองความถูกต้องของงบการเงิน โดย
เนื้ อหาในหนังสื อรับรองนั้นจะต้องระบุว่างบการเงิ นที่อยู่ในความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารได้จดั ทาขึ้นตามกฎ
ข้อบังคับ และยืนยันว่างบการเงินแสดงผลการดาเนิ นงานและสถานะทางการเงินของบริ ษทั อย่างถูกต้องตามควร
(ภาพร เอกอรรถพร, 2545)
ในส่ วนของประเทศไทยนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้มีการกาหนดคุณสมบัติต่างๆ ของ
บริ ษทั ที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาทั้งในเชิงตัวเลขและคุณภาพ และกาหนดให้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุนของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูล้ งทุนรวมถึงการสนับสนุนให้
บริ ษทั ที่จดทะเบียนมีการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดโอกาสการทุจริ ตและสร้างความโปร่ งใส รวมถึงงบการเงิน
ต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชี เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมัน่ ของผูใ้ ช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินว่างบการเงิน
ได้จดั ทาขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต หรื อข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็ น
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ของผูส้ อบบัญชี เป็ นการแสดงความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งสุ ด เนื่ องจากยังมี
ข้อจากัดในการตรวจสอบ ในที่น้ ี จะกล่าวถึงรู ปแบบการตกแต่งบัญชี และทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องในการตกแต่งบัญชี
โดยสรุ ป เพื่อให้นักลงทุน หรื อผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องเข้าใจถึงการตกแต่งบัญชี และใช้ความระมัดระวังในการใช้
ข้อมูลของงบการเงินต่อไป

การตกแต่ งบัญชี
การตกแต่งบัญชี น้ นั มีมาตั้งแต่ในสมัยอดี ต ซึ่ งมีการกล่าวเรี ยกว่า การเกลี่ยกาไร ในเวลาต่อมาได้มี
ผูอ้ ธิ บายความหมายของคาว่า การเกลี่ยกาไร ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการตกแต่งบัญชี ว่าเป็ นการเกลี่ยความผันผวน
ของกาไรด้วยความจงใจของผูบ้ ริ หารให้อยู่ในระดับปกติสาหรับกิ จการในขณะนั้น (Beidelman,1973) ดังนั้น
การเกลี่ยกาไรจึ งเป็ นความพยายามของผูบ้ ริ หารในการลดความผันผวนของกาไรที่เกิ ดขึ้นอย่างผิดปกติไปจาก
งวดก่อนให้ไปสู่ ตวั เลขที่ ยอมรับได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักการบัญชี และความสมเหตุสมผล โดยมีท้ งั การเกลี่ยกาไร
ที่รายงานในแต่ละงวดบัญชีเพื่อสะท้อนถึงการเจริ ญเติบโตที่มนั่ คง และการเกลี่ยอัตราการเจริ ญเติบโตของกาไร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สะท้อนกระแสกาไรอย่างสม่าเสมอตลอดงวดบัญชีต่างๆ
ต่อมาเป็ นการบริ หารกาไร ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับการเกลี่ยกาไรคือ เพื่อให้งบการเงินแสดงผลกาไรใน
ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารแต่ท้ งั นี้การบริ หารกาไรก็แตกต่างจากการเกลี่ยกาไร (ปั ญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์,
2546, หน้า 5) โดยมีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้คานิ ยายไว้ เช่น Mulford and Comiskey (1996) ได้กล่าวว่า การ
บริ หารกาไร เป็ นการปรับแต่งผลการดาเนิ นงานด้วยความจงใจที่จะสร้างภาพลักษณ์ของผลการดาเนิ นงาน ให้
แปรเปลี่ยนไปในทิ ศทางที่ตอ้ ง โดยแบ่งเป็ น 5 รู ปแบบ คือ (1) การเพิ่มกาไรของงวดปั จจุบนั ให้สูงขึ้น (2) การ
เปลี่ยนแปลงทางการบัญชีไปตามดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร (3) การกาหนดช่วงเวลาที่จะทาการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
การดาเนิ นงาน (4) การลดกาไรของงวดปั จจุบนั ลง และ (5) การล้างบาง มีลกั ษณะคล้ายกับการลดกาไรของงวด
ปั จจุบนั ลง ทั้งนี้ โดยการล้างผลขาดทุนทั้งหมดไปในงวดปั จจุบนั เพื่อสามารถแสดงกาไรในอนาคตต่อไป ดังนั้น
การบริ หารกาไร จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มกาไรเป็ นสาคัญ (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
ในปั จจุบนั บุคคลส่ วนใหญ่จะเรี ยกว่า การตกแต่งบัญชี โดยมีการวิวฒั นาการตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั
และเริ่ มเป็ นที่แพร่ หลายมากขึ้น ซึ่ งในอดีตนั้นเป็ นความพยายามของผูบ้ ริ หารในการจัดการกาไรให้อยูใ่ นระดับที่
ต้องการ แต่ในปั จจุบนั การตกแต่งบัญชียงั เป็ นผลจากการปราศจากมาตรฐานการบัญชีที่จะรองรับเหตุการณ์หรื อ
รายการทางธุ รกิ จใหม่ ตลอดจนความคลุมเครื อ และความยืดหยุ่นของกฎเกณฑ์ทางบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับการ
วัดมูลค่าของรายการหรื อเหตุการณ์ทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ นที่ มีค่อนข้างสู งรวมทั้งความ
ไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชี ที่กาหนดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้มีการ
เกลี่ยผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการไปตามความปรารถนาของผูบ้ ริ หาร
คาว่า การตกแต่งบัญชี นั้น ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้คานิยามไว้ อาทิ
วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2543) กล่าวว่า (1) กระบวนการปรับแต่งตัวเลขทางบัญชีโดยอาศัยความได้เปรี ยบ
ของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่างๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะ
แปลงโฉมงบการเงินจากสิ่ งที่ควรไปสู่ สิ่งที่ผจู ้ ดั ทาต้องการที่จะเห็นในรายงานการเงิน และ (2) กระบวนการสร้าง
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รายการทางธุรกิจขึ้นเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการบัญชีที่ตอ้ งการแทนที่จะรายงานเหตุการณ์ทางธุรกิจด้วยความ
เป็ นกลางและยึดหลักความสม่าเสมอ
บรรยง วิทยวีรศักดิ์ (2546) ได้ให้ความหมายว่าเป็ นการตั้งใจกระทาบางท่านมองการตกแต่งบัญชีในเชิง
บวก หรื อละเว้นไม่กระทาทางบัญชี เพื่อปกปิ ดหรื อบิดเบือนสถานะทางการเงินที่แท้จริ งของกิจการ
Howard M.Schilit(1993) ได้กล่าวว่า เป็ นการกระทาต่างหรื อการละเว้นในเรื่ องต่างๆ เพื่อที่จะซ่อนเร้น
หรื อบิดเบือนผลการปฏิบตั ิงานทางการเงินที่แท้จริ งหรื อฐานะทางการเงินของกิจการ
การทุจริ ตที่ ก่อให้เกิ ดในองค์กร ไม่ว่าจะรู ปแบบใดส่ วนใหญ่มกั เกิ ดขึ้นจากปั จจัยหลักๆ 3 ปั จจัย ดังนี้
(1) โอกาส คือคนส่วนใหญ่มิได้มีเจตนากระทาความผิด หากแต่มีช่องทางโอกาสที่สามารถจะกระทาความผิดนั้นๆ
เช่น ระบบการควบคุมไม่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่มีการกากับดู (2) สิ่ งจูงใจ และความกดดัน เป็ นสิ่ งที่ ก่อให้เกิ ด
แรงผลักดันให้กระทาความผิดได้เช่นกัน และ (3) ความมีเหตุมีผลเนื่องจากคนที่กระทาความผิดมักหาเหตุผลรองรับ
การกระทาของตนเองเพื่อแสวงหาความชอบธรรมในความผิดที่ตนได้กระทา (ฐิตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์, 2556)

รู ปแบบการตกแต่ งบัญชี
Howard M.Schilit(1993) ได้เ ขี ย นต าราโดยใช้ชื่ อ ว่า Financial Shenanigans หรื อ กลลวงทางเงิ น ซึ่ ง
กล่าวถึงรู ปแบบการตกแต่งทางบัญชีที่แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท คือ
1. การรับรู้ รายได้ เร็วเกินไป
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) ได้กาหนดไว้วา่ รายได้ คือ การเพิ่มขึ้นของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรู ปกระแสรับหรื อการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ หรื อการลดลงของหนี้ สินซึ่ ง
ส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผูม้ ีส่วนร่ วมในส่ วนของเจ้าของ รายได้ตอ้ งรับรู ้
เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตของรายการจะเข้าสู่ กิจการ และกิ จการ
สามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการดังกล่าวไปอย่างน่าเชื่อ หากแต่ถา้ ผูบ้ ริ หารต้องการแสดง
กาไรสูงในงบการเงิน จะใช้วธิ ีส่งสิ นค้าไปก่อนขั้นตอนทาสัญญาซื้อขาย หรื อกระบวนการแลกเปลี่ยนจะเสร็ จสิ้ น
สมบู รณ์ หรื อจัดส่ งสิ นค้าเพียงบางส่ วนแต่บันทึ กยอดขายทั้งจานวนหรื อการรั บรู ้ รายได้ที่ยงั ไม่มี ความ
แน่นอน หรื อปั ญหาในการขายบางอย่างยังไม่ได้รับการแก้ไข (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
2. การบันทึกรายได้ ลวงตา
เป็ นการรับรู ้รายการที่ไม่ถือว่าเป็ นรายได้ตามที่มาตรฐานการบัญชีกาหนดไว้ อาทิ การรับรู ้กาไรจากการ
แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ชนิ ดหรื อประเภทเดียวกัน การรับรู ้เงินที่ได้รับชาระเงินคืนจากผูข้ ายสาหรับสิ นค้าที่ส่งคืน
เป็ นรายได้ การใช้ประมาณการที่ไม่เหมาะในงบการเงินระหว่างกาล การพิมพ์ใบส่ งของล่วงหน้าไว้ ทั้งๆที่ยงั
ไม่มีการจัดส่ งของให้ลูกค้า การชะลอออกใบลดหนี้ ให้ลูกค้าที่ส่งคืนสิ นค้าในงวดปั จจุบนั ออกไปในงวดหน้า
(วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
3.การเพิม่ กาไรด้ วยรายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว
อาจเกิ ดจากการขายสิ นทรั พย์ที่ได้มีการบันทึ ก ไว้ในมู ลค่าที่ ต่ า กว่าความเป็ นจริ ง โดยไม่ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ ต่อกิจการ เพื่อปิ ดบังผลขาดทุนจากการดาเนิ นงาน การรวมรายได้อื่นที่มิได้มาจาก
การดาเนิ นงาน หรื อรายได้ที่เข้าข่ายรายการพิเศษไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายได้จากการดาเนินงานตามปกติ ซึ่ งโดย
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ตามหลักการบัญชีนนั่ กล่าวว่า รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดาเนินปกติ จาเป็ นต้องแยกออกจากกาไรสุทธิเพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้เห็นชัดเจน (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
4. การชะลอค่ าใช้ จ่ายของงวดปัจจุบันออกไปในงวดหน้ า
ค่าใช้จ่ายเป็ นต้นทุนของกิจการ หากค่าใช้จ่ายลดลงย่อมมีกาไรเกิดขึ้น การยืดเวลาในการบันทึกค่าใช้จ่าย
ออกไปในงวดหน้า ส่งผลให้กาไรในงวดปั จจุบนั แสดงยอดที่เพิ่มขึ้นการตั้งค่าใช้จ่ายบางประเภทเป็ นราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ หรื อ เป็ นรายการรอตัดบัญชี อ ย่า งไม่ เหมาะสม รวมถึ ง การตัด ค่า ใช้จ่า ยรอการตัดบัญ ชี สินทรั พย์
ไม่มีตวั ตน และค่าเสื่ อมราคาด้วยระยะเวลาที่ยาวเกินไป (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
5. การไม่ บันทึกหรือเปิ ดเผยหนีส้ ินอย่ างครบถ้ วน
การไม่เปิ ดเผยภาระผูกพันที่ มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อภาระหนี้ สินอันอาจเกิ ดขึ้นในอนาคต ผูบ้ ริ หารมัก
ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านี้ ในงบการเงิน สาเหตุหนึ่ งมาจากปกปิ ดความผิดพลาดในการบริ หาร การบันทึก
เงินที่รับชาระล่วงหน้าจากลูกค้าเป็ นรายได้ท้ งั จานวนแทนที่จะบันทึกเป็ นรายได้ล่วงหน้า หรื ออาจสร้างรายการ
เพื่อล้างหนี้สินออกจากบัญชี (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
6. การชะลอรายได้ ของงวดปัจจุบันออกไปในงวดอนาคต
วิธีน้ ีจะตรงข้ามกับวิธีการรับรู ้รายได้เร็ วเกินไป เนื่องจากผูบ้ ริ หารไม่ได้ตอ้ งการผลประกอบการที่แสดง
กาไรสู ง จึ งเลื อกใช้วิธีการชะลอรายได้ของงวดปั จจุ บันไปรั บรู ้ ในงวดอนาคต โดยการบันทึ กเงิ นที่ ได้รับใน
งวดปั จจุบนั เป็ นรายได้รับล่วงหน้า แล้วโอนไปรับรู ้รายได้ในงวดต่อๆ ไป ทั้งที่เข้าเงื่อนไขของการรับรู ้รายได้แล้ว
หรื อการลงวันที่ส่งสิ นค้าให้ล่าช้าออกไปกว่าที่เป็ นจริ ง หรื อดาเนิ นการส่ งของไม่ตรงตามกาหนดเพื่อให้สินค้าที่
ขายในช่วงสิ้นปี รับรู ้เป็ นรายได้ในปี ถัดไป (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
7. การขยับค่ าใช้ จ่ายในอนาคตเป็ นค่ าใช้ จ่ายของงวดปัจจุบัน
วิธีน้ ี จะตรงข้ามกับวิธีการชะลอค่าใช้จ่ายงวดปั จจุ บันออกไปในงวดหน้า วิธีน้ ี สามารถปฏิ บัติได้ 2
รู ปแบบ คือ 1) การเร่ ง เป็ นการบักทึกค่าใช้จ่ายล้วงหน้าทันที ทั้งที่ยงั ไม่ได้รับบริ การ และ 2) การรวบรัด เป็ นการ
ร่ นระยะเวลาในการตัดค่าเสื่ อม (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ทฤษฏีตวั แทน
ทฤษฏีน้ ี มองในมุมที่วา่ “มนุษย์ทุกคนย่อมมีแรงผลักดัน” เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงมี
ความพยายามในการสร้างมูลค่าสู ดสุ ดให้กบั กิ จการเมื่อพิจารณาแล้วว่าสิ่ งนั้นเอื้อผลประโยชน์แก่ตน แต่หาก
ผูบ้ ริ หารไม่คานึงว่าการตัดสิ นใจนั้นจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ หรื อมัง่ คัง่ สู งสุ ดแก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของกิจการหรื อไม่
จะก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันระหว่างผูเ้ ป็ นเจ้าของกิ จการหรื อผูถ้ ื อหุ ้นกับตัว
ผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การ มีนกั วิชาการบางท่านให้นิยามของคาว่า “ความเป็ นตัวแทน” ว่าเป็ นความสัมพันธ์ที่เกิดจาก
การยินยอมระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ าย โดยที่ ฝ่ายหนึ่ งเรี ยกว่า “ตัวแทน” ตกลงที่ จะทาการใดๆ ในฐานะที่ เป็ น
ตัวแทนให้กบั อีกฝ่ ายที่ เรี ยกว่า “ตัวการ” ดังนั้นกิ จการควรมีเครื่ องมือในการควบคุมการปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบและประเมิ นผลการบริ หารงานเพื่อที่ จะช่ วยให้เกิ ดความแน่ ใจว่าสัญญาที่ ทาขึ้ นระหว่างผูบ้ ริ ห าร
ผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ได้มีการยึดถือปฏิบตั ิจริ งตามสัญญา (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543) และมีการดาเนินงาน
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อย่างโปร่ งใส เพราะในอดีตเคยมีบริ ษทั ต่างประเทศที่สร้างสรรค์กลบัญชีที่ซบั ซ้อน เพื่อแต่งตัวเลขในงบการเงิน
และปั่ นราคาหุน้ ในสูงขึ้น (ภาพร เอกอรรถพร)
ดังนั้น งบการเงิ นจึงถือเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งที่นามาควบคุมการปฏิบตั ิงาน โดยสามารถนามาใช้ใน
การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในสัญญา หรื อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารว่า
ได้บริ หารกิจการโดยคานึงถึงอรรถประโยชน์สูงสุดของกิจการ
2. ผลประโยชน์ ฝ่ายรัฐ
เป็ นกระบวนการทางการเมืองระหว่างบุคคลฝ่ ายต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการโอนถ่ายความมัง่ คัง่ ไปยังตัวเอง
ส่ วนใหญ่มกั เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดาเนิ นธุรกิจกับภาครัฐ เช่น การให้สัมปทาน หรื อการควบคุมการกาหนดราคา
ขาย ดังนั้นข้อมูลทางการเงินที่สะท้อนออกมาจึงมีบทบาทสาคัญในการตรวจสอบและควบคุมภาคอุตสาหกรรม
(วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
3. การวางแผนการรับผลตอบแทนของผู้บริหาร
โดยทั่ว ไปสั ญ ญาที่ กิ จ การจัด ท าขึ้ น ระหว่า งผู ้บ ริ ห ารและผูถ้ ื อ หุ ้น จะเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ ผลการ
ปฏิ บัติ ง านที่ คาดว่า จะเกิ ด ขึ้ นจากการปฏิ บัติง านของผูบ้ ริ หาร รวมถึ ง ผลตอบแทนที่ ผูบ้ ริ หารได้รั บจากการ
บริ ห ารงาน ด้ว ยเหตุน้ ี ง บการเงิ นจึ งถู กนามาใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวัดผลปฏิ บัติ งานของผูบ้ ริ ห าร โดยการ
เปรี ยบเทียบกับกาไรที่ใช้เป็ นเกณฑ์อา้ งอิงที่ได้มีการระบุไว้ในสัญญาผลตอบแทนที่ได้ทาไว้กบั ผูบ้ ริ หาร ดังนั้น
เพื่อประโยชน์สูงสุดของตน ผูบ้ ริ หารอาจจะมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการโดยการตกแต่งบัญชี (วร
ศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543) หรื อใช้ช่องโห่ วงของมาตรฐานมาช่วยสร้างสรรค์ทาให้กาไรเพิ่มขึ้นตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ หาร
ดังนั้นแนวทางในการลดการตกแต่งบัญชีในกรณี น้ ี คือ การจากัดแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีที่ผบู ้ ริ หารจะ
สามารถรับไปใช้ นอกจากนี้ตอ้ งระวังวิธีการทาสัญญา และควรมีการติดตามการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
4. ข้ อผูกมัดตามภาระหนีส้ ิน
ส่วนใหญ่เงื่อนไขในสัญญากูเ้ งินมักกาหนดให้กิจการดารงสภาพคล่อง ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย
และตัวแปรอื่นๆ ที่ บ่งบอกว่ากิ จการมีความสามารถในการจ่ายชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ ยได้เมื่อครบกาหนดใน
ระดับที่ผใู ้ ห้กยู้ อมรับได้ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการผิดนัดชาระหนี้ จึงต้องกาหนดกฎเกณฑ์ไว้
ในเงื่ อนไขของสัญญาเงิ นกู้ ด้วยเหตุผลนี้ มีโอกาสที่ กิจการจะปฏิ บตั ิวิธีการทางบัญชี ที่ช่วยเพิ่มกาไรและฐาน
สิ นทรัพย์ในงวดปั จจุบนั มาใช้ โดยไม่คานึงถึงผลเสี ยที่จะเกิดตามมาในอนาคต (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ลักขณา แซ่ลิ่ม (2552) การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้เทคนิคแบบจาลองของ Beneishปี 1999 เพื่อนามาทดสอบ
กับบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อค้นหาสัญญาณเตือนภัยต่อการตกแต่งงบการเงิน
และทดสอบความสามารถในการเตื อนภัยล่วงหน้าของแบบจาลองของBeneishปี 1999 ที่ มีต่อการตกแต่งงบ
การเงิ นพบว่า ลักษณะทางการเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ มีการตกแต่งงบการเงิ นนั้น ในภาพรวมเป็ นไปตาม
แบบจาลองสัญญาณเตื อนภัยที่ นามาทดสอบถึ งร้อยละ 77.10 โดยมีลกั ษณะทางการเงิ นดังนี้ มีขนาดเล็ก คือมี
ขนาดของสิ นทรัพย์รวม ยอดขาย และมูลค่าตลาดน้อยกว่าบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความสามารถ
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ในการทากาไรน้อยกว่าบริ ษทั ที่ไม่มีการตกแต่งงบการเงิน แต่มีหนี้สินและมีอตั ราการเติบโตที่มากกว่าบริ ษทั ที่ ไม่
มีการตกแต่งงบการเงิน ส่ วนดัชนี สัญญาณเตือนภัยในภาพรวมเป็ นไปตามแบบจาลองสัญญาณเตือนภัยที่นามา
ทดสอบเพียงร้อยละ 43.30มีเพียง 2 ดัชนี เท่านั้นที่สามารถบ่งชี้ ได้คือ ดัชนี ลูกหนี้ ต่อยอดขายและดัชนี อตั ราการ
เติบโตของยอดขาย
เกรี ยงไกร นามนัย (2552) ได้ศึกษาวิจยั ผลกระทบของคุณภาพกาไรที่มีต่อภาพลักษณ์และการเจริ ญเติบโต
ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยโดยสรุ ปพบว่าคุณภาพกาไร มี ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ์องค์กรและมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการเจริ ญเติบโตขององค์กร
ในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับการเจริ ญเติบโตขององค์กรในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
ฝ่ ายบัญชีจึงควรนาข้อสนเทศที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ไปพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพกาไรที่มีผลต่อภาพลักษณ์
และการเจริ ญเติบโตขององค์กร รวมทั้งเป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ มให้กิจการมีความมัน่ คงและยัง่ ยืน
ต่อไป
ศุ ภ านัน ครู่ ก ระโทก(2553) การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบการตกแต่ ง บัญ ชี
การวางแผนภาษี การหลบหลีกภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีของห้างหุ ้นส่ วนจากัดใน
ประเทศไทย ผลการศึ กษาพบว่า รู ปแบบการตกแต่งบัญชี เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีที่พบมากคือ การเร่ งรัดตัด
บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดปั จจุบนั และการลงวันที่ส่งสิ นค้าล่าช้ากว่าความเป็ นจริ ง ส่วนรู ปแบบ
การวางแผนภาษีเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีที่พบมากที่ สุดคือ ใช้สิทธิ ทางภาษีที่กฎหมายยอมให้เป็ นรายจ่าย การ
แตกหน่วยภาษีเพื่อกระจายฐานภาษี และการนารายจ่ายส่ วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการมาบันทึกเป็ นรายจ่าย ด้าน
แนวทางในการลดการตกแต่งบัญชี การหลบหลีกภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี พบว่าผูส้ อบบัญชีภาษีอากรเห็นด้วย
มากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการส่ งเสริ มการบริ หารภาษี โดยการวางแผนภาษีอย่างถูกกฎหมาย และพัฒนาบุคลากร
ด้านบัญชี ให้มีจริ ยธรรมมากขึ้น ในส่ วนของการเปรี ยบเที ยบระดับการพบของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มีปัจจัย
บุคคลแตกต่างกัน จะมีระดับการพบ รู ปแบบการตกแต่งบัญชีเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีแตกต่างกัน ในปั จจัยเพศ
อายุ ประสบการณ์ ประเภทธุรกิจ และระดับความรู ้ ส่ วนการวางแผนภาษีเพื่อประโยชน์ทางภาษี ปั จจัยที่มีผลต่อ
ระดับการพบ คือ อายุ ประเภทธุรกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Klein (2002) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั กับการจัดการกาไร โดยใช้ความผิดปกติของรายการพึงรับพึงจ่ายเป็ นตัววัดการจัดการกาไร กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ คือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา (NYSE) และ NASDAQ จานวนทั้งสิ้น 692 บริ ษทั
จากการจัดลาดับ โดย S&P ตั้งแต่ ปี 1992-1993ยกเว้นกลุ่ม ธนาคาร ธุ รกิ จประกันภัย และธุ รกิ จที่มีภูมิลาเนาอยู่
นอกประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที่ลดลง
ส่ งผลให้เกิดความผิดปกติของรายการพึงรับพึงจ่ายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผลการทดสอบสรุ ปว่า โครงสร้างของ
คณะกรรมการที่มีความเป็ นอิสระมากกว่าจะมีประสิ ทธิภาพในการควบคุมกิจการทั้งด้านบัญชีและการเงินมากขึ้น
Xie, Davidson III, and DaDalt (2003) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีต่อการกากับดูแลกิจการและการจัดการกาไร โดยศึกษาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กบั การจัดการกาไร โดยการใช้ตวั แบบ Teoh et al. (1998) และ Jones
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(1991) เป็ นตัวแทนในการจัดการกาไร และใช้ขอ้ มูลจากบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา
จานวนทั้งสิ้ น 282 บริ ษทั ที่ ได้รับการจัดอันดับโดย S&P 500 ในปี 1992, 1994 และ 1996 ผลการศึ กษาพบว่า
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้ดา้ นบัญชี /การเงิ น จะส่ งผลให้บริ ษทั มีการจัดการ
กาไรที่ ลดลง และความถี่ หรื อจานวนครั้ งในการเข้าประชุ มของทั้งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิ งลบกับระดับการเปลี่ยนแปลงรายการพึงรับพึงจ่าย โดยใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
สรุ ปได้วา่ กิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิเป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถลด
การจัดการกาไรที่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้

ข้ อเสนอแนะ
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หรื อผูท้ ี่สนใจในการลงทุน ควรมีการเตรี ยมความพร้อม ศึกษาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ช่ วยในการตัวสิ นใจในการลงทุน ปั จจัยต่างๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่ อมัน่ ที่ นักลงทุนควรให้ความสาคัญ
การตกแต่งบัญชี บิ ดเบื อนตัวเลขในงบการเงิ น ความไม่โปร่ งใสในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร เป็ นปั จจัยที่ ส่งผล
กระทบโดยตรง และเป็ นสาเหตุที่ทาให้หลายบริ ษทั ต้องล้มละลายในอดีต ดังนั้นผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หรื อผูท้ ี่สนใจ
ในการลงทุน สามารถนาเอาความรู ้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตัดสิ นใจ และระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูล ใน
งบการเงิน

บทสรุ ป
การที่งบการเงินผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผใู ้ ช้งบที่มีต่องบ
การเงิน ถึงแม้วา่ การตรวจสอบอาจมีขอ้ จากัดบางประการในการปฏิบตั ิการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรื อการทุจริ ต
รวมถึงการตกแต่งบัญชีเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดอันเป็ นสาระสาคัญต่อผูใ้ ช้งบการเงิน ทั้งนี้ผใู ้ ช้งบสามารถสังเกต
ได้จากสัญญาณเตื อนภัยที่ สามารถบ่ งบอกถึ งความผิดปกติ ของงบการเงิ น อย่างไรก็ตามถึ งจะมี ก ารควบคุ ม
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอกแล้ว หรื อ แม้แ ต่ ผูต้ รวจสอบภายในก็ ต าม แต่ ถ ้า ผูป้ ฏิ บัติ ง านยัง คานึ งถึ ง
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าย่อมทาให้เกิดโอกาสในการทุจริ ต หรื อปิ ดบังข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญอีก ดังนั้นควร
เริ่ มพัฒนาจากผูป้ ฏิบตั ิงานก่อนเป็ นอันดับแรก ให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR ) เป็ นประเด็นสาคัญที่ทวั่ โลกกาลัง
ให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุ รกิ จด้วยเล็งเห็ นว่า การดาเนิ นกิ จการขององค์กรธุ รกิ จส่ งผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกลายเป็ น “เรื่ องจาเป็ น” ที่ทุกผ่ายให้
ความสาคัญไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทางการตลาด หรื อเพื่อใช้แก้ไขปั ญหาทาง
ธุ รกิ จให้ได้รับการยอมรับจากสังคมแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมในปั จจุบนั กาลังทวีความสาคัญและกลายเป็ น
“แนวคิดและวิธีการบริ หารจัดการธุ รกิ จ” เพื่อพัฒนาการดาเนิ นธุ รกิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพ ลดความเสี่ ยงและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่ วงโซ่ มูลค่า ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน แนวคิดด้าน
ความรั บผิดชอบต่อสังคม และมุ่งหวังที่ นาเรื่ อง ความรั บผิดชอบต่อสังคมไปบูรณาการในการบริ หารจัดการ
องค์กรต่อไป ด้วยเล็งเห็นว่าการบริ หารกิจการให้เติบโตควรมีสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและ
ธรรมาภิ บาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ ตอ้ งมี ความพร้ อมในการเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนิ นกิ จการ
สู่ สาธารณะอีกด้วย ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้เป็ นประเด็นที่สาคัญในการที่จะนามาเปิ ดเผย
ข้อมูลทางบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่ งก็จะมีการให้ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็ นสิ่ งจูงใจให้องค์กรต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการได้รับรางวัลดีความรับผิดชอบต่อสังคม
ดีเด่น ซึ่ งเป็ นส่ วนช่วยสนับสนุนและกระตุน้ ให้บริ ษทั จดทะเบียนและองค์กรทั้งหลายเห็นความสาคัญของการนา
หลัก การและแนวปฎิ บิติที่ดี ด้า นความรั บ ผิดชอบต่อ สังคมไปบู ร ณาการในการบริ หารจัด การองค์ก รให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพอย่างมี ความรั บผิดชอบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ ก ภาคส่ วน รวมถึ งสามารถจัดทารายงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรอย่างยัน่ ยืนต่อไป
คาสาคัญ: การเปิ ดเผยข้อมูลทางบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม, การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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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

บทนา
ท่ามกลางกระแสของการดาเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงส่ งผลให้องค์ธุรกิจต่างๆ มุ่งเน้นเพียงการ
แสวงหากาไรสู งสุ ดโดยไม่คานึ งถึงผลเสี ยต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่จะตามมา เช่น การปล่อยควันพิษจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมส่ งผลให้ชาวบ้านในบริ เวณใกล้เคียงได้รับมลภาวะทางอากาศ การ
ปล่อยน้ าเสี ยลงสู่ แม่น้ าลาคลองโดยไม่มีการบาบัดส่ งผลให้สัตว์น้ าตาย ชาวบ้านที่อาศัยอยูร่ ิ มน้ าได้รับผลกระทบ
ส่ งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็ นต้น ( เบญจวรรณ แซ่ล้ ี ,2555) ถึงแม้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นทุกบริ ษทั จะ
ยอมรับว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสิ่ งสาคัญและเป็ นเรื่ องจาเป็ น แต่ขอ้ มูลเกี่ยวกับ (CSR : Corporate Social
Responsibility) บางอย่างก็ไม่ได้รับการเปิ ดเผย และจะเปิ ดเผยเฉพาะที่จาเป็ นหรื อถูกบังคับด้วยข้อกฎหมายเท่านั้น
ทาให้ยงั เกิดช่องว่างเกี่ยวกับความโปร่ งใสและความน่าเชื่อถือขององค์กร (ณิ ชวรรณ วิชยั ดิษฐ , 2555) ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวนี้ ทาให้เกิดแรงผลักดันจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยรวมทั้ง
องค์กรธุรกิจต่างๆ ให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและทาการเปิ ดเผยข้อมูลมากขึ้น ในทุกหน่วยงาน
ต้องบริ หารกิ จการให้เติบโตในเชิ งเศรษฐกิ จเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ ดีให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นและพนักงาน รวมทั้งเน้น
ปฏิ บัติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคมเป็ นความสมัครใจที่ จะท ามากกว่า หน้า ที่ น้ ันเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดคุณค่าเพิ่มให้แก่ตนเอง ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมรวมถึงการสร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร
ในการที่บริ ษทั ดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสู งนั้น ถือว่าเป็ นการเพิ่มต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ให้กบั ธุรกิจและทาให้เกิดข้อเสี ยเปรี ยบเมื่อนาตัวเลขทางการเงินไปเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมน้อยกว่า (Vance , 1975) บริ ษทั ให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยคานึ งถึงความแตกต่างและความ
ครอบคลุมตามลักษณะและประเภทขององค์กร ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั เป็ นได้ท้ งั ปั จเจกหรื อกลุ่มบุคคลซึ่งเป็ น
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ส่วนหนึ่งขององค์กร เช่น พนักงาน หรื อเจ้าขององค์กรที่มีความสนใจต่อการดาเนินงานขององค์กรหรื อได้รับผล
จากการดาเนิ นงานขององค์กร ซึ่ งผลการดาเนิ นงานกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่บริ ษทั เลือกมารายงานควรคานึ งถึง
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไดรับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากการตัดสิ นใจ โดยปราศจากอิทธิพลหรื อความโน้นเอียง
ในการนาเสนอข้อมูลเฉพาะกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เป็ นมิตรหรื อที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กร ในประเทศไทย
ปั จจุบนั นั้นได้ให้สานักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ดาเนินงานที่มีเป้ าหมายด้านธุรกิจ
ควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรี ยกว่า เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” (พ.ศ.2555) ซึ่ งประกอบด้วย 8 แนวปฏิบตั ิ
ได้แก่ 1) การกากับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม 3) การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการ
ปฎิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค 5) การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม 6) การดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อม 7) นวัตกรรมและการเผยแพร่ วตั กรรมจากการดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคม 8) การจัดทา
รายงานบัญชี ดา้ นสังคมและสิ่ งแวดล้อม (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย : 2545) ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้มีการจัดมอบรางวัล CSR Awards หรื อรางวัลดีเด่นสาหรับรายงานบัญชีความรับผิดต่อสังคมเป็ น
ประจาทุกปี บนเวที SET Awards ซึ่ งปั จจุบนั ถือเป็ นรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
โดยเริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 จนถึงปั จจุบนั ซึ่งบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่น้ นั จะได้รับรางวัลดีเด่น ซึ่งแตกต่างกับบริ ษทั ที่มี
ขนาดเล็กคือ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) ไม่ได้รับรางวัล แต่อย่างใด ซึ่งเป็ นบทสะท้อนให้เห็น
ว่าในโลกของการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยยังคงมีช่องว่างที่ยงั ห่างระหว่างองค์กรขนาดใหญ่
และขนาดเล็กซึ่งอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นที่ตอ้ งการเติมเต็ม (วณิ ชวรรณ วิชยั ดิษฐ ,2555) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยร่ วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิ ธิบูรณะชนบทแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยทิ ศทาง CSR ปี
2557 เน้นบทบาทความเป็ นพลเมืองของภาคธุรกิจ หรื อ Corporate Citizenship เพื่อการปฎิรูปสังคมด้วยแนวทาง
การเข้าใจ เข้าถึง และร่ วมพัฒนาสังคม พร้อมนาแนวคิดการสร้างคุณค่าร่ วมระหว่างธุรกิจกับสังคม หรื อ Creating
Shared value (CSV) ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมรู ปแบบใหม่โดยนาความเชี่ยวชาญของธุรกิจมาเป็ น
เครื่ องมอในการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้มีการจัดอบรม สัมมนาต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์และเหมาะสม
ต่อศักยภาพและลักษณะการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยัง่ ยืนของกิ จการของบริ ษทั จด
ทะเบียนทุกแห่งและเพื่อสามารถผนวกเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการธุรกิจจนสามารถ
พัฒนาเป็ นส่ วนหนึ่ งของขี ดความสามารถขององค์กรได้ในที่ สุด (ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ฉบับที่
14/2557)
ประเด็ น เหล่ า นี้ เป็ นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะของบริ ษ ัท ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ขนาดของบริ ษทั
โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างความเป็ นเจ้าของ โครงสร้างคณะกรรมการอิสระ ประเภทของผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
ที่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั และการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างกัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้น้ นั ไปเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องใช้เป็ น
ข้อมูล ซึ่ งสามารถเติมเต็มให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์พร้อมกับพัฒนาแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
ในบริ บทของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างยัง่ ยืน

956

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การวิเคราะห์ ปัจจัยพืน้ ฐานของบริษัทเชิงคุณภาพ ( ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 )
การวิเคราะห์ธุรกิ จเชิ งคุณภาพ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ข้อมูลที่ ใช้ใน
การวิเคราะห์ได้แก่ อัตราการขยายตัวในอดี ตและเมื่อเปรี ยบเที ยบกับคู่แข่ง ส่ วนแบ่งตลาด โครงสร้างเงิ นทุ น
โครงการขยายโรงงงานในอนาคต การขยายช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าที่ได้เตรี ยมการไว้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค ลากรในบริ ษ ัท เป็ นต้น เพื่ อ ให้ง่ า ยแก่ ก ารเข้า ใจ ผูว้ ิเ คราะห์ ส ามารถดู ต ัว อย่า งการวิเ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ
ที่สาคัญๆ บางประการดังนี้ คือ
1. ขนาดของบริ ษทั ผูว้ เิ คราะห์ควรจะพิจารณาขนาดของแต่ละบริ ษทั ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ยอ่ มจะมีความ
ได้เปรี ยบธุรกิจขนาดเล็กทั้งในด้านเงินทุน ด้านเทคนิค การจ้างผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความสามารถ และได้เปรี ยบใน
ด้านสภาพการแข่งขันในตลาด เป็ นต้น
2. อัตราการขยายตัวในอดี ต ในการประมาณการผลกาไรของบริ ษทั ในอนาคตเพื่อคานวณหามูลค่า
หลักทรัพย์ของบริ ษทั นั้น ผูว้ ิเคราะห์อาจใช้อตั ราการขยายตัวในอดีตเป็ นบรรทัดฐานซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่อตั รา
การขยายตัวในอนาคตจะเท่ากับอัตราการขยายตัวในอดีต
3. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ นค้าที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน อุปสงค์ในสิ นค้าจะมีเสถียรภาพมากซึ่ง
จะส่ งผลให้กาไรของบริ ษทั ที่ผลิตหรื อจาหน่ ายสิ นค้านั้นจะมีเสถียรภาพมากกว่าบริ ษทั ที่ผลิตสิ นค้าประเภทอื่น
4. ชื่อยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายและเป็ นที่ยอมรับบุคคลทัว่ ไป โอกาสในการทากาไร
ของธุรกิจก็สูงขึ้นไปด้วย
5. โครงสร้างของเงินทุน จะแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละบริ ษทั ธุรกิจที่มีโครงสร้างของเงินทุน
ประกอบด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นส่ วนใหญ่ ย่อมจะมีความเสี่ ยงทางการเงิ นต่ ากว่าธุ รกิ จที่มีเงิ นทุนส่ วนใหญ่มาจากหนี้ สิ
6. การกระจายของผลิ ตภัณฑ์ ธุ ร กิ จ ที่ ผลิ ตหรื อจาหน่ า ยสิ นค้า และบริ การหลายชนิ ดและมี ชื่อยี่ห้อ
ผลิตภัณฑ์หลายชื่อย่อมจะสามารถมีส่วนแบ่งในตลาดได้มากกว่าธุรกิจที่มีการกระจายของผลิตภัณฑ์นอ้ ย
7. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะผูบ้ ริ หารนับเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของธุรกิจมีความสามารถในการบริ หาร
และเสริ มสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชารวมทั้งมีประสบการณ์และความชานาญในการประกอบธุรกิจ
8. ความสามารถทางด้านการคิดค้นและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริ ษทั ที่มีความสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่จะเป็ นผูท้ ี่ ริเริ่ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั ในตลาด หากสิ นค้านั้นเป็ นที่ ยอมรับในช่ วงแรก บริ ษทั ก็จะ
สามารถทากาไรได้สูงโดยปราศจากคู่แข่ง และยังสามารถพัฒนาสิ นค้านั้นให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น
9. พนักงาน เป็ นทรั พ ยากรที่ สาคัญ ของบริ ษทั การด าเนิ นงานของบริ ษทั จะราบรื่ นไปด้วยดี และมี
ประสิ ทธิภาพก็ยอ่ มต้องอาศัยบุคลากรภายในบริ ษทั
การวิเคราะห์ บริษัทเชิงปริมาณ
(Elsayed, 2006) การวิเคราะห์เชิงปริ มาณจะวิเคราะห์จากงบการเงินของธุรกิจที่ผ่านมาและในปั จจุบนั
เป็ นสาคัญ เพื่อจะนามากาหนดตัวแปรต่างๆ อาทิ กาไรและเงินปั นผลในอนาคต ราคาของหลักทรัพย์ในอนาคต
เป็ นต้นซึ่ งประเด็นหลักของการวิเคราะห์ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินและ
การประเมิ นราคาหลักทรั พ ย์ การวิเคราะห์ โดยใช้งบการเงิ นของบริ ษทั จะยังเป็ นประโยชน์ แก่ ผูใ้ ช้ก็ต่ อ เมื่ อ
ผูว้ ิเคราะห์ได้เข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างและข้อจากัดในการใช้งบการเงินนั้นๆ ซึ่ งผูใ้ ช้ควรตีความผลลัพธ์ที่ได้
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จากการคานวณด้วยการเอาข้อมูลต่างๆ ในงบการเงินมาคานวณหาสัดส่ วนและอัตราส่ วนเปรี ยบเทียบกันในแต่ละ
ช่วงเวลาและเปรี ยบเทียบกับธุ รกิ จที่ อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกันแล้วตีความเพื่อหาคาตอบต่างๆ ที่ ตอ้ งการและ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่ อสังคม]
1. ความหมายและความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่ อสังคม เป็ นแนวคิ ด ขององค์กร
ในการด าเนิ น กิ จ กรรม การวางแผน การตัด สิ น ใจ การสื่ อ สารประชาสัม พัน ธ์ การบริ ห ารจัด การ และการ
ดาเนิ นการที่คานึ งถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายองค์กรนั้นอาจเป็ น
การตั้งเงื่อนไขให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอันหมายถึง ลูกค้า คู่คา้ ผูล้ งทุน รัฐบาลและองค์การพัฒนาชุมชนร่ วมกันดูแล
รับผิดชอบสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งเดิ มธุ รกิ จมักแสดงว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการคืน
ประโยชน์ให้กบั สังคมในรู ปแบบการบริ จาคเพื่อสาธารณะกุศล (สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่ างยัง่ ยืน,2556 ; ออนไลน์ )
2. แนวคิดด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ กร องค์กรหรื อบริ ษทั ต่างๆ ได้ยึดแนวปฏิบตั ิในการ
ดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่ม
มากขึ้นและได้วางกรอบงานที่จะจัดทารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เพื่อเป็ นรายงานประจาปี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่
คานึงถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ธุรกิ จและเพื่อการพัฒนาร่ วมกันอย่างเกื้ อกูลกันและกันระหว่างธุรกิจและสังคมเพื่อความยัง่ ยืนต่อไป องค์กรที่
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนจะต้องมีลกั ษณะที่สาคัญในส่ วนของการบริ หารภายในที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นผูน้ าด้าน
ความยัง่ ยืนระดับสากล (พัชรี สาสะกุล ,2554) คุณสมบัติสาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1. การมีพนั ธสัญญาในการมุ่งสร้างคุณค่าด้านความยัง่ ยืน เป็ นการแสดงความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างคุณค่าของ
องค์กรตามแนวทางความยัง่ ยืนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งพันธสัญญาอาจปรากฏอยูใ่ นวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายหรื อ
ค่านิยมที่สอดแทรกอยูใ่ นโครงสร้างและกระบวนขององค์กรการบริ หารจัดการอย่างแท้จริ ง
2. ความโปร่ งใสและการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในพันธสัญญาให้ผูม้ ี ส่วนได้เ สี ยทราบว่า มี ก าร
ดาเนิ นการ มีความสาเร็ จหรื อต้องเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความโปร่ งใสในกระบวนการและวิธีการ
เหล่านั้นเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยเห็นการพัฒนาในทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
3. สิ นค้าและบริ การที่ ยงั่ ยืน เป็ นสิ่ งที่ มีคุณค่าทางสังคมสะท้อนว่าองค์กรมี การพัฒนากระบวนการ
ภายในที่ สอดคล้องกับแนวคิ ดความรั บผิดชอบต่อสังคมจนสามารถสร้ างผลิ ตภัณฑ์ที่สร้ างความยัง่ ยืนให้กบั
องค์กรและสังคมได้
4. การบูรณาการแนวปฏิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมให้เข้าไปในแก่นของการดาเนินธุรกิจ เป็ นการ
พิจารณาความยัง่ ยืนทั้งกระบวนการตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการทาลายทิ้ง
5. นวัตกรรม/การวิจยั และพัฒนา เป็ นความพยายามที่จะปรับปรุ งหรื อพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการ
และวิธีปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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มาตรฐานความรับผิดชอบต่ อสังคม (Social Responsibility : ISO 26000)
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีวตั ถุประสงค์ขององค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ
การนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยองค์กรควรให้ความสาคัญกับหลักการทั้ง 7 ประการนี้ ( สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,2559)
1.1 หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมในสิ่ งที่เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองค์กร โดยองค์กรควรยอมรับการตรวจสอบและพร้อมที่จะ
รับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น
1.2 หลักการความโปร่ งใส ผูป้ ระกอบการควรมีความโปร่ งใสในการตัดสิ นใจและการดาเนิ นกิจกรรม
ขององค์กรที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ควรเปิ ดเผยนโยบายการตัดสิ นใจและการดาเนิ นกิ จกรรมที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
1.3 หลักการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม อยูบ่ นพื้นฐานของความซื่อสัตย์ความยุติธรรมโดยคานึงถึงคน สัตว์
และสิ่ งแวดล้อม ในการมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูป้ ระกอบการควรมีการพัฒนาโครงสร้าง
ธรรมมาภิบาล ที่ช่วยส่งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม
1.4 หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เคารพต่อผลประโยชน์และความต้องการของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยสานึ กในสิ ทธิ ทางกฎหมายและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คานึ งถึ งความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.5 หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม ควรยอมรับในการปฏิบตั ิตามหลักนิติธรรมโดยผูป้ ระกอบการควร
ดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นกิ จกรรมขององค์กรและอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมายกับกฎข้อบังคับที่ ออกด้วยอานาจกฎหมาย นโยบาย กฎระเบี ยบและระเบี ยบปฏิ บัติ
1.6 หลักการเคารพต่อแนวปฏิ บัติสากล เคารพและยึดมัน่ ต่อแนวปฏิ บตั ิ สากลหลี กเลี่ ยงการร่ วมกับ
องค์ก รอื่ น ในการด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ผิ ด ต่ อ แนวปฏิ บัติ ส ากลและในสถานการณ์ ที่ ข ัด กับ แนวปฏิ บัติ ส ากล
1.7 หลักการเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน องค์กรควรจัดการให้เกิดการเคารพสิ ทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องและ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์การที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในสถานการณ์ที่กฎหมายในประเทศหรื อการดาเนินงานไม่ได้มี
การปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสมให้ยดึ ถือหลักการเคารพต่อแนวปฏิบตั ิสากล
การเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่ อสั งคมตามแบบรายงานประจาปี 56-1 (Haron, Ismail and Yahya,
2007)
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแบบรายงานประจาปี
1.1 การเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามแบบรายงานประจาปี จัดทาขึ้นเพื่อให้บริ ษทั
จดทะเบียนที่ตอ้ งการเปิ ดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ในรายงานประจาปี ได้ใช้เป็ นแนวทาง
ในการรายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ ของบริ ษทั
1.2 ขอบเขตของข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ที่แนะนาให้รายงานตามกรอบการ
รายงาน
1.3 รู ปแบบการรายงานสาหรับบริ ษทั ที่จดั ทารายงานตามกรอบการรายงานมีจุดมุ่งหมายที่ให้บริ ษทั
สามารถปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียงิ่ ขึ้นในรอบปี ต่อไปด้วยการรายงานเนื้ อหา
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ภายใต้หัวข้อที่กาหนดตามบรรทัดฐานเดียวกันและความสามารถในการเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานกับปี ก่อน
หน้าของบริ ษทั และกับบริ ษทั อื่นๆ

หลักในการเปิ ดเผยข้ อมูลความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ข้ อมูลด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม ที่บริ ษทั เปิ ดเผยตามกรอบการรายงานนั้นครอบคลุมใน 10 หัวข้อ ได้แก่
( กนกกาญจน์ มาละวรรณา , 2555)
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นส่ วนขยายเพิ่มเติมของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จด
ทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพิ่มเติมจากการได้รับการ
ดูแลจากบริ ษทั ตามสิ ทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม เป็ นการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรมของบริ ษทั ที่มีต่อองค์กรอื่น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หุ ้นส่ วนทางธุรกิจ คู่คา้ ผูส้ ่ งมอบ ผูร้ ับเหมา ลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดผลในทางที่ดี
หรื อในทางบวก โดยใช้ภาวะผูน้ าผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตที่บริ ษทั สามารถดาเนินการ
3. การต่อต้านการทุจริ ต งานเป็ นข้อปฏิบตั ิที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรมที่ถูกยกขึ้น
มาให้เป็ นหัวข้อหลัก เนื่องจากความรุ นแรงของปั ญหาได้ขยายวงกว้างจนกลายเป็ นปั ญหาระดับชาติ
4. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน เป็ นการเคารพสิ ทธิข้ นั พื้นฐานที่จาแนกเป็ นสองหมวดใหญ่ คือ หมวดสิ ทธิ
ของพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
5. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม เป็ นเรื่ องของนโยบายและข้อปฏิ บัติที่เกี่ ยวเนื่ องกับงานได้ที่
ดาเนินการภายในองค์กร โดยองค์กรหรื อในนามขององค์กร
6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์และบริ การที่บริ ษทั ผลิตจาหน่าย
หรื อให้บริ การแก่ ผูบ้ ริ โภค ในการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดที่ เป็ นธรรม การคุ ม้ ครองสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย การบริ โภคที่ยงั่ ยืน การคุม้ ครองข้อมูลและความเป็ นส่วนตัวของผูบ้ ริ โภค
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม ตามกรอบการรายงานเป็ นเรื่ องที่ถูกผนวกไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยชุมชนและสังคมที่บริ ษทั เข้าร่ วมพัฒนา ซึ่ งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดาเนินงาน
เนื่องเพราะองค์กรต้องการเข้าร่ วมพัฒนาในฐานะที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยและมีผลประโยชน์ร่วมกับชุมชน
8. การจัดการสิ่ งแวดล้อม ของความรั บผิดชอบต่อสังคมเป็ นการคานึ งถึ งผลกระทบที่ เกิ ดจากการ
ตัดสิ นใจและการดาเนิ นงานขององค์กรทั้งในแง่ของการใช้ทรัพยากร ถิ่นที่ ต้ งั ของสถานประกอบการ มลภาวะ
และของเสี ย รวมถึงผลกระทบจากการดาเนินงานต่อแหล่งที่อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติของพืชและสิ่ งมีชีวติ ต่างๆ
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการนาความรู ้ที่
เกิดจากประสบการณ์การดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม
ทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน
10. การจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน เป็ นช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงานที่มากกว่ารายงานทาง
การเงิน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ เป็ นผูใ้ ช้ขอ้ มูล
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วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปทุ ม พร หิ รั ญ สาลี (2557) ได้ศึ ก ษาการรายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกิ จ การใน 56-1 :
กรณี ศึกษาบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขอบเขต รู ปแบบ และ
ปริ มาณของรายงานความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมในสื่ อแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี พร้ อม
ทดสอบความแตกต่างของปริ มาณและศึ กษาปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่อการรายงานความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้อ ม ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี ป ริ ม าณการรายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อมสู งที่สุดคือ กลุ่มทรัพยากร ต่าที่สุดคือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างปั จจัยพบว่าปั จจัยที่มีความแตกต่างคือ ลักษณะการถือครองหุ ้นประเทศผูก้ ่อตั้งกิจการ และลักษณะของ
กิจการ ทางด้านปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมมีเพียงปั จจัยเดียวคือ ชนิด
ของผูต้ รวจสอบบัญชี กนกกาญจน์ มาละวรรณา (2555) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่
มีผลต่อการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยปั จจัยด้านขนาดของบริ ษทั อายุของ
บริ ษทั โครงสร้างการเป็ นเจ้าของ โครงสร้างกรรมการอิ สระ โครงสร้างเงิ นทุน ความสามารถในการทากาไร
ประเภทสานักงานสอบบัญชี และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 ผลการสรุ ปพบว่า บริ ษทั จดทะเบียน
ส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 39.57 มีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมอยูใ่ นระดับร้อยละ 70-79 โดย
บริ ษทั มักจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม และการร่ วม
พัฒนาชุมชนและสังคม โดยปั จจัยที่มีผลต่อการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ได้แก่ ขนาดของ
บริ ษทั โครงสร้างการเป็ นเจ้าของ และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000
ณิ ชวรรณ วิชยั ดิ ษฐ (2555) ศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อสังคมกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของบริ ษทั ผลสรุ ปพบว่า บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับต่ า โดยมีการเปิ ดเผยในเรื่ องการกากับดูแลกิ จการที่ดีมากที่สุดปั จจัยที่ มีผลต่อการ
เปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ขนาดของบริ ษทั และประเภทอุตสาหกรรม โดยขนาดของบริ ษทั มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม และบริ ษทั ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมแตกต่างกันมีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ วนปั จจัยอื่นซึ่ งประกอบด้วย ความสามารถในการทากาไร โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างของผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ
และอายุกิจการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม
พัชรี สาสะกุล (2554) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริ ษทั ต่อการเปิ ดเผยข้อมูลความ
รั บผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่างๆ ของบริ ษทั กับระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงาน
ประจ าปี ผลสรุ ป พบว่า บริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ สังคมในระดับน้อ ยมาก คุ ณ ลัก ษณะที่ พ บว่า มี ความสัมพันธ์ กับระดับการเปิ ดเผยข้อ มูล ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ สังคมในระดับน้อ ยมาก คุ ณ ลัก ษณะที่ พ บว่า มี ความสัมพันธ์ กับระดับการเปิ ดเผยข้อ มูล ความ
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รับผิดชอบต่อสังคมจาการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ขนาดของบริ ษทั และประเภทผูส้ อบบัญชี โดยทั้งสองคุณลักษณะมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรั บผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ จากการเปรี ยบเที ยบ
ค่าเฉลี่ยของระดับกาเปิ ดเผยข้อมูลในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมพบว่า บริ ษทั ในแต่ละอุตสาหกรรมมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลแตกต่างกันอย่างมี นัย สาคัญ โดยพบว่า กลุ่มทรั พยากร มี การเปิ ดเผยข้อมูลในระดับที่ สูงกว่าประเภท
อุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ
Haron, Ismail and Yahya (2007) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษทั ในประเทศมาเลเซียโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาสาระทาแบบประเมินผล (Checklist) ลงบน
กระดาษทาการ บันทึ กจานวนของระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ผลสรุ ป พบว่าขนาดของ
บริ ษทั และโครงสร้างเงินทุนมีอิทธิพลต่อระดับการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อสังคม โดยที่ขนาดของบริ ษทั มีความสัมพันธ์
ในเชิ งบวกอย่างมีนัยสาคัญกับระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะที่ โครงสร้างเงิ นทุนมี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญกับระดับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึ กษาของ Baliaoui and Karpik (1989) ในส่ ว นของประเภทอุต สาหกรรมนั้น จากการศึ ก ษาไม่พ บความ
แตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของบริ ษทั ประเภท High Profile และ Low Profile ที่มีระดับของการเปิ ดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมแต่อย่างใด
Elsayed (2006) ศีกษาการทดสอบผลกระทบของทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละขนาดของบริ ษทั ที่มีตอ่ การกาหนด
เป้ าหมายทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ผลการศึ กษาพบว่าขนาดของบริ ษทั มีผลต่อผลการดาเนิ นงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมในทิศทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และขนาดของบริ ษทั
และทรัพยากรที่อยูม่ ีผลต่อกลยุทธ์การดาเนินงานของบริ ษทั ที่ตอบสนองต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในทิศทางบวก
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เ ช่ น กัน ในส่ ว นของแปรควบคุ ม นั้น พบว่า มี เ พี ย งอายุข องกิ จ การซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การ
ดาเนิ นงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และกลยุทธ์การดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ตอบสนอง
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในทิศทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และผลกระทบของอุตสาหกรรมก็มีผลต่อการ
ดาเนิ นงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และกลยุทธ์การดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ตอบสนอง
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเช่นกัน

บทสรุ ป
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็ นการทาให้ธุรกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีสมดุลอยู่รวมกันได้
อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งการที่องค์กรให้ความสาคัญและดาเนิ นการในเรื่ องของการเปิ ดเผยข้อมูลทางบัญชีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมนั้น องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ในการบริ หารกิจการให้มีผลกาไรและเป็ นที่ยอมรับของ
สาธารณชนรวมถึ ง สามารถขยายกิ จการให้เ จริ ญเติ บโตในสังคมและชุ ม ชนที่ อ งค์ก รดาเนิ น อยู่ใ นระยะยาว
โดยที่ การบัญชี สังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นการบัญชี ที่ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมเป็ นวิวฒั นาการทางการบัญชีแขนงหนึ่ งที่นกั บัญชีสมัยใหม่ได้พฒั นาขึ้น
มาเพื่อรายงานเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์อนั เกิดจากกิจกรรมขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนทั้งที่
เป็ นข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งการบัญชีสงั คมและสิ่ งแวดล้อมมีมาตรฐานกาหนดระบบ
ที่ชดั เจน เหมาะสมจะมีบทบาทสาคัญที่จะช่วยในการปรับปรุ งระบบบัญชีได้ ซึ่งองค์กรสามารถบริ หารจัดทาและ
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นาเสนอต่อสาธารณชนได้จะทาให้ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยตลอดจนผูถ้ ื อหุ ้นสามารถวางแผน วิเคราะห์ และ
ตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิ จเพิ่มขึ้ นประกอบกับองค์กรสามารถสะท้อนถึ งจิ ตสานึ กที่ มีต่อการเปิ ดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการดารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนขององค์กรต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
ผูอ้ ่านจะได้รับประโยชน์ในการที่ นาข้อมูลที่ ได้รับไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในการจัดท า
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทางการบัญชีและสามารถสื่ อสารในการดาเนินกิจกรรมไปยังผู ้
มีส่วนได้เสี ยได้อย่างครบถ้วนพร้อมกับเป็ นแนวทางในการจัดทารายงานและการพัฒนากรอบหรื อตัวชี้วดั ในการ
วัดคุณภาพของการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้มีความ
ครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยที่ สาคัญเป็ นการกระตุน้ ให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย นักลงทุน
ผูท้ ี่ สนใจ หรื อสาธารณชนทั่วไปตระหนักและเห็ นถึ งความสาคัญของการรายงานความรั บผิดชอบต่อสังคม
เพิ่มขึ้นต่อไป
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อันดับความน่าเชื่อถือ, ขนาดของหุน้ กู,้ หุน้ กูท้ ี่
ผู ้อ อกมี สิ ท ธิ เ รี ย กไถ่ ถ อนคื น ก่ อ นก าหนด กับ ต้น ทุ น ของหนี้ สิ น โดยใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง 1186 ตัว อย่า งที่ มี ค่ า
ผลตอบแทนของหุน้ กู้ กลุ่มตัวอย่างมาจากหุน้ กูท้ ้ งั หมด 56 หุน้ กูใ้ นตลาดตราสารหนี้ ( Bond Electronic Exchange:
BEX) ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยทาการศึกษาข้อมูลในงบการเงินระหว่างปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2557
เป็ นรายไตรมาส ครบทุกช่วงเวลา รวมระยะเวลา 7 ปี การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุ มาน
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลทุยภูมิ โดยปั จจัยที่นามาวิเคราะห์ ได้แก่อนั ดับความ
น่าเชื่อถือ, ขนาดของหุน้ กู,้ หุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อกมีสิทธิเรี ยกไถ่ถอนคืนก่อนครบกาหนด, ต้นทุนของหนี้สิน ณ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ผลจากการศึกษาพบว่า อันดับความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์เชิงลบกับต้นทุนของหนี้สิน
คาสาคัญ: อันดับความน่าเชื่อถือ, ขนาดของหุน้ กู,้ หุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อกมีสิทธิเรี ยกไถ่ถอนก่อนกาหนด, ต้นทุนของหนี้สิน

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั ตลาดตราสารหนี้ ในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง การระดมทุนจากการออกตรา
สารหนี้เป็ นช่องทางที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น บริ ษทั เอกชนมีการออกขายหุน้ กู้ เพื่อเป็ นช่องทางระดมทุนเพิ่ม
นอกจากการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (2559) กล่าวว่า ตราสารหนี้ เป็ น
การระดมทุนระยะยาวในประเทศที่ จะเป็ นรากฐาน ในการเสริ มสร้างความมัน่ คงทางการเงิ นให้แก่การดาเนิ น
ธุรกิจของภาคเอกชน เนื่องจากสามารถกระจายแหล่งระดมเงินทุนให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยผ่านตลาดทุน
ในรู ปการขายหุน้ สามัญ และการออกขายหุน้ กู้ ให้แก่นกั ลงทุนภายในและต่างประเทศ บริ ษทั สามารถวางกลยุทธ์
ด้านการจัดการบริ หารต้นทุ นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จากเดิ มที่ พ่ ึงพิงเงิ นทุนจากสถาบันการเงิ น ในรู ปเงิ นกู้
โดยตรงเท่านั้น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการผันผวนเป็ นระยะการซื้ อขายหลักทรัพย์ยอ่ ม
เกิดความเสี่ ยงตลอดเวลา ตราสารหนี้ ที่ออกจาหน่ายในตลาดตราสารหนี้ ( Bond Electronic Exchange: BEX) ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ ยงในตราสารหนี้มีหลาย
ประเภท โดยความเสี่ ยงหลักมี 3 ประเภท ดังนี้ 1)ความเสี่ ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด (Interest rate risk) เนื่ องจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ ง
ส่ งผลต่ออัตราผลตอบแทนที่จะปรับไปในทิศทางเดียวกัน แต่จะแปรผกผันกับราคาหุน้ กู้ 2)ความเสี่ ยงจากการผิด
นัดชาระหนี้ (credit risk หรื อ default risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ ไม่สามารถชาระหนี้ท้ งั ดอกเบี้ยและ
เงินต้นได้ตามที่กาหนดไว้ โดยมีสาเหตุจากปั ญหาภายในของบริ ษทั และ/หรื อปั จจัยทางเศรษฐกิจหรื อปั จจัยอื่นๆ
3)ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่อง (liquidity risk) การซื้ อขายตราสารหนี้ ในประเทศไทย ส่ วนใหญ่มีสภาพ
คล่องน้อย ปริ มาณการซื้ อขายไม่สูงมากนัก และอัตราการเปลี่ยนมือ ยังคงอยูใ่ นระดับต่า มีเพียงพันธบัตรรัฐบาล
บางรุ่ นที่มีปริ มาณการซื้ อขายจานวนสู งมาก ดังนั้น ในกรณี ที่นกั ลงทุนที่ซ้ื อหุ ้นกูใ้ นตลาดแรกแล้ว และต้องการ
ขายหุ ้นกูเ้ มื่อยามจาเป็ น อาจประสบกับปั ญหาความไม่มีสภาพคล่องของหุ ้นกู้ และอาจขายได้ในราคาที่ต่ ามาก
(ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2559) นักลงทุนที่ตดั สิ นใจลงทุนการในหุ ้นกูย้ อ่ มมีความเสี่ ยงสู ง สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ (2557) กล่าวว่า ระดับความเสี่ ยงจะสัมพันธ์กับระดับ
ผลตอบแทน หุน้ กูท้ ี่มีความเสี่ ยงสูงมักให้ผลตอบแทนที่สูง(high risk, high expected return) ในทางกลับกัน หุน้ กู้
ที่ให้ผลตอบแทนต่ ามักมีความเสี่ ยงต่ า ผูล้ งทุนจึงควรเลือกลงทุนในหุ ้นกูท้ ี่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่คาดหวัง
และระดับความเสี่ ยงที่ผลู ้ งทุนยอมรับได้ (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,2559)
หุน้ กูห้ รื อตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกจาหน่ายตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. หุน้ กูท้ ี่ออกเสนอขาย
ต้องได้รับการจัดอันดับเครดิ ต หรื อจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ(crediting rating) จากบริ ษทั จัดอันดับเครดิ ตใน
ประเทศ สถาบันการจัดอันดับเครดิตในประเทศไทยมี 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด และบริ ษทั ฟิ ทช์ เรท
ติ้ง (ประเทศไทย) จากัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2559) กล่าวว่าอันดับความน่าเชื่อถือเป็ นเครื่ องมือวัด
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ความเสี่ ยงด้านเครดิตของหุ ้นกูน้ ้ ี อันดับเครดิตเป็ นค่าอ้างอิง ที่แสดงว่าผูอ้ อกหุ ้นกู้ มีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถ
ชาระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกาหนด โดยหุ ้นกูท้ ี่มีอนั ดับเครดิตดีหรื อสู ง หมายความว่ามีความเสี่ ยงที่จะไม่ชาระ
เงิ นตามกาหนดในระดับต่ าและมีความมัน่ คงทางการเงิ นในระดับสู ง และหุ ้นกูท้ ี่ มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือต่ า มี
ความหมายในทางตรงข้าม มีความเสี่ ยงที่ จะชาระเงิ นตามกาหนดไม่ได้ ในระดับสู ง เนื่ องจากความมัน่ คงทาง
การเงินอยูใ่ นระดับต่า นอกจากนั้นต้นทุนของหนี้สิน (cost of debt) เป็ นอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายให้แก่เจ้าหนี้
จากการกูย้ มื เงินระยะยาว หรื อการออกหุน้ กู้ การที่หุน้ กูม้ ีความเสี่ ยงสูงย่อมส่งผลให้ตน้ ทุนของหนี้สินสูงขึ้นด้วย
เช่นกัน
จากความสาคัญและปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทาการวิจยั การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอันดับ
ความน่าเชื่อถือ ขนาดของหุน้ กู้ ตราสารหนี้ที่ผอู ้ อกมีสิทธิเรี ยกไถ่ถอนคืนก่อนครบกาหนด กับต้นทุนของหนี้สิน:
กรณี ศึกษาบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอันดับความน่าเชื่อถือ ขนาดของหุน้ กู้ หุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อกมีสิทธิเรี ยกไถ่
ถอนคืนก่อนกาหนด กับต้นทุนของหนี้สิน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทบทวนตาราวิชาการ วารสาร บทความ เว็ปไซด์
ฐานข้อมูล และผลงานวิจยั ในอดีตทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิดต้ นทุนของหนีส้ ิน (cost of debt) เป็ นอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ จากการกูย้ มื เงิน
ระยะยาว หรื อ การออกหุ ้นกู้ จากงานวิจัยของ Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004);
Yang (2006). ได้มีการวัดค่าของต้นทุนของหนี้สิน โดยใช้ค่าของผลตอบแทนหุน้ กู(้ yield) คานวณได้ดงั นี้
ผลตอบแทนหุ้นกู้ (yield ) = มูลค่ าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต/ราคาของหุ้นกู้ (1)
ต้นทุ นของหนี้ สินตามแนวคิ ดของ Geile (2007) คื อผลต่างระหว่างผลตอบแทนของหุ ้นกู้เที ยบกับ
ผลตอบแทนของพันธบัตรหรื อตัว๋ เงินคลังที่มีระยะเวลาครบกาหนดเท่ากัน คานวณได้ดงั นี้
ผลตอบแทนของหุ้นกู้(yield)= ผลตอบแทนของหุ้นกู้เมื่อแรกจาหน่ ายในปี t+1 – ผลตอบแทนของ
พันธบัตรหรือตัว๋ เงินคลัง (treasury bill ) ทีม่ อี ายุครบกาหนดเท่ ากัน
(2)
ผลตอบแทนของหุ ้น กู้( yield)ตามความหมายนี้ เป็ นผลตอบแทนของหุ ้น กู้ใ นปี ถัด ไปจากปี แรกที่
ออกจาหน่ายหุน้ กูห้ กั ด้วยผลตอบแทนของพันธบัตรหรื อตัว๋ เงินคลัง (treasury bill) ที่มีอายุครบกาหนดเท่ากันกับ
หุน้ กู้
อันดับความน่ าเชื่ อถือของหุ้ นกู้(IGRADE) จากงานวิจัยของวนิ ดา จริ ยาวรเมท (2543) พบว่าอัต รา
ดอกเบี้ยของตราสารหนี้มีความสัมพันธ์ในทิศทางผกผันกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ และสอดคล้องกับ
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งานวิจัย ของอนุ ชา อมาตยกุล (2558) พบว่า อัน ดับความน่ า เชื่ อ ถื อ (Credit Rating) โดยเที ย บกับอัน ดับความ
น่าเชื่อถือ AAA ทุกระดับความน่าเชื่อมีทิศทางความสัมพันธ์ผกผันกับส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนของตราสาร
หนี้ อย่ า งมี นั ย ส าคัญ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Geile(2007) พบว่ า ตัว บ่ ง ชี้ วัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ มี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับต้นทุนของหนี้ สิน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Anderson et al(2004); Jiang(2005);
Pittman and Fortin(2004); Yang (2006); Geile (2007); Mansi et al(2012); and Shen et al(2013).
ขนาดของหุ้ นกู้(ISIZE) จากงานวิจัยของ Geile(2007) ศึ กษาขนาดของหุ ้นกู้กับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรพบว่า ขนาดของหุน้ กูย้ ิ่งมีค่าสู งจะมีค่าต้นทุนของหนี้สินสู ง เพราะหุ ้นกูน้ ้ นั มีความเสี่ ยงสู ง สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004); and Yang (2006).
ตราสารหนีท้ ผี่ ้อู อกมีสิทธิไถ่ ถอนก่ อนกาหนด(CALL) จากงานวิจยั ของ Geile(2007) ศึกษาความสัมพันธ์
หุ ้นกูท้ ี่ผอู ้ อกมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อนกาหนดกับต้นทุนของหนี้ สินพบว่า หุ ้นกูท้ ี่ผอู ้ อกมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อนกาหนดจะมี
ต้ น ทุ น ของหนี้ สิ น ที่ สู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and
Fortin(2004); Yang (2006)
งานวิจยั ก่อนหน้ามีการบันทึกถึงความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญระหว่างอันดับความน่าเชื่อถือ ขนาดของ
หุน้ กู้ หุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนดและต้นทุนของหนี้สิน Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman
and Fortin(2004); Yang (2006); Geile (2007). ในที่ น้ ี ผู ้วิ จัย ได้น าแนวคิ ด ต้น ทุ น ของหนี้ สิ น ของGeile (2007)
มาเป็ นแนวทางในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้ น
อันดับความน่ าเชื่อถือ
(IGRADE)

ต้ นทุนของหนีส้ ิน
(YIELD)

ขนาดของหุ้นกู้
(ISIZE)

หุ้นกู้ทผี่ ้อู อกมีสิทธิไถ่ ถอนก่ อน
กาหนด (CALL)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐาน
H1: อันดับความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์เชิงลบกับต้นทุนของหนี้สิน
H2: ขนาดของหุน้ กูม้ ีความสัมพันธ์เชิงบวกกับต้นทุนของหนี้สิน
H3: หุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนดมีความสัมพันธ์เชิงลบกับต้นทุนของหนี้สิน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เป็ นเชิ งปริ มาณ (quantitative method) ผูว้ ิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(secondary data) โดยเป็ นการวิจยั เหตุผลเชิงนิรนัย(deductive seasoning) เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายเหตุผลและทดสอบทฤษฎีที่มีอยูแ่ ล้ว ทั้งในส่วนของตัวแปรอิสระ (independent
variable) และตัวแปรตาม (dependent variable)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ บริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ มีการ
ออกจาหน่ายตราสารหนี้ ภาคเอกชน ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2557 เป็ นรายไตรมาส จานวน 56 หุ ้นกู้ 9 บริ ษทั
และงบการเงิน ทั้ง 7 ปี ของแต่ละหุน้ กู้ ตัวอย่างทั้งหมด 1568 ตัวอย่าง ซึ่งมีเพียง 1186 ตัวอย่างที่มีค่าผลตอบแทน
หุ ้นกู(้ yield) โดยมีหุ้นกูบ้ างหุ ้นกูอ้ อกจาหน่ายในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2557 จึงทาให้หุ้นกูบ้ างส่ วนมี
ค่าผลตอบแทนหุน้ กู(้ yield)ไม่ครบจานวน 7 ปี และไม่รวมบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลงบการเงินไม่ครบตั้งแต่ปี 2551-2557
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ (independent variable) ประกอบด้วย
อันดับความน่ าเชื่อถือของหุ้นกู้(crediting rating: IGRADE) ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ตวั แปรตามผลการวิจยั ในอดีต
ที่ เชื่ อถือได้พบว่าอันดับความน่าเชื่ อถือมีความสัมพันธ์เชิ งลบกับต้นทุนของหนี้ สิน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004); Yang (2006); Geile (2007); Mansi et al(2012)
ขนาดของหุ้นกู้(bond issue size: ISIZE) ผูว้ ิจยั ได้ใช้ตวั แปรตามผลการวิจยั ในอดีตที่เชื่ อถือได้พบว่า
ขนาดของของหุ ้นกู้มีความสัมพัน ธ์เ ชิ งบวกกับ ต้นทุ นของหนี้ สิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jiang (2005);
Geile(2007); and Mansi et al, (2012).
หุ้นกู้ที่ผู้ออกมีสิทธิไถ่ ถอนก่ อนกาหนด(callable bond: CALL) ผูว้ ิจยั ได้ใช้ตวั แปรตามผลการวิจยั ใน
อดี ต ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้พ บว่า หุ ้น กู้ที่ ผูอ้ อกมี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนก่ อ นก าหนดมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบกับ ต้น ทุ น ของหนี้ สิ น
สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004); Yang (2006); Geile
(2007); and Shen et al(2013).
ตั ว แปรตาม (dependent variable) ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น ของหนี้ สิ น (cost of debt) คื อ ผลต่ า งระหว่ า ง
ผลตอบแทนของหุน้ กูเ้ ทียบกับผลตอบแทนของตัว๋ เงินคลังหรื อพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาครบกาหนดเท่ากัน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการวิจยั เป็ น แบบบันทึกข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลของหุน้ กูข้ องบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2557 เป็ นรายไตรมาส โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ
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ตารางที่ 1 การวัดค่าของตัวแปร
ตัวแปรทีส่ นใจ สัญลักษณ์
ศึกษา
ต้นทุนของหนี้สิน YIELD

ขนาดของหุน้ กู้

ISIZE

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
หุน้ กู้

IGRADE

หุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อกมี
สิ ทธิไถ่ถอนก่อน
กาหนด

CALL

การวัดค่ า
ผลตอบแทนของหุน้ กูเ้ มื่อแรกจาหน่ายในปี t+1 –
ผลตอบแทนของตัว๋ เงินคลัง (treasury bill) หรื อ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุครบกาหนดเท่ากัน
เงินที่ได้รับเมื่อแรกออกหุน้ กูใ้ นช่วงเวลา( first
bond issue proceeds) / สิ นทรัพย์รวมของผูอ้ อกหุน้
กูใ้ นช่วงเวลา t
ถ้าผูอ้ อกหุน้ กู้ มีเครดิตเรทติ้ง BBB มีค่าเท่ากับ 1,
A-ค่าเท่ากับ 2, ,A ค่าเท่ากับ 3, ,A+ค่าเท่ากับ4,
AA- ค่าเท่ากับ 5, AAค่าเท่ากับ6, AA+ค่าเท่ากับ7,
AAAค่าเท่ากับ8 หากเครดิตเรทติง้ น้อยกว่า BBB
ให้มีค่าเท่ากับ 0
จานวนปี จนกว่าจะสามารถเรี ยกหุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อกมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนกาหนดของหุน้ กู้ / ระยะเวลาครบ
กาหนดชาระของหุน้ กู้
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สัญลักษณ์ ที่
คาดหวัง

+

-

-

4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัย เก็บรวบรวมข้อ มูล จากหุ ้นกู้ที่ออกจาหน่ า ยในตลาดตราสารหนี้ ( Bond Electronic Exchange:
BEX) ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี (Annual Report) ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2557 เป็ นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 7 ปี
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยนาข้อมูลมาประมวลผลคานวณหาค่า สถิ ติเชิ ง พรรณนา (descriptive statistics) เพื่อหาค่าเฉลี่ ย
(mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสู งสุ ด (maximum) และค่าต่ าสุ ด (minimum) และสถิติเชิง
อนุมานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้น ตัวแปรตามและทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลคานวณหาค่าสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต่าสุด (minimum) ผลการวิจยั สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติพ้นื ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
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
ตารางที่ 2 แสดงสถิ ติเชิ งพรรณนาสาหรั บตัวแปร ต้นทุ นของหนี้ สินคือค่าเฉลี่ ยของผลต่างระหว่าง
ผลตอบแทนของหุ ้นกูก้ บั ผลตอบแทนของพันธบัตรหรื อตัว๋ เงินคลังที่มีอายุครบกาหนดเท่ากัน(yield) มีค่าต่าสุ ด 1.5 เปอร์ เซ็ นต์ ค่ าสู งสุ ด 2.55 เปอร์ เซ็ นต์ และค่ าเฉลี่ ย 0.791 เปอร์ เซ็ นต์ อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อของหุ ้นกู้
(IGRADE)มีมีค่าต่าสุ ด 1 ค่าสู งสุ ด 8 และค่าเฉลี่ย 6.067 แสดงว่าหุ ้นกูม้ ีอนั ดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยที่ AA ถึง
AA+ ขนาดของหุน้ กู้ (ISIZE) แสดงถึงเงินที่ได้รับเมื่อแรกออกหุน้ กู(้ first bond issue proceeds) ต่อสิ นทรัพย์รวม
ของผูอ้ อกหุ ้นกูใ้ นช่วงเวลาเดี ยวกันมีค่าเฉลี่ยที่ 4 เปอร์ เซ็นต์ หุ ้นกูท้ ี่ ผูอ้ อกมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อนกาหนด( CALL)
แสดงถึ ง จานวนปี ที่ ผูอ้ อกมี สิทธิ ไถ่ถอนก่ อนกาหนดต่อระยะเวลาครบกาหนดชาระของหุ ้นกู้ มี ค่าเฉลี่ ย 83.3
เปอร์เซ็นต์
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้น ตัวแปรตามและทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และผลการคานวณจากการแก้ไขปั ญหา
Autocorrelation โดยการเพิ่ม AR(1) ได้สมการดังนี้
YIELD = 4.755 - 0.199IGRADE +0.293ISIZE - 0.059CALL
(4.838) (-9.265)*
(4.838)
(-4.838)
ค่าสถิติของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและทดสอบสมมติฐาน แสดงได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 ค่าสถิติของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปร
ค่ าสัมประสิทธิ์
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสถิติ
ระดับ
Variable
สหสัมพันธ์ Coefficient ของค่ าสัมประสิทธิ์Std. ทดสอบ
นัยสาคัญ*
Error
t-test
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 * มีนยั สาคัญที่ 0.05
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ตารางที่ 3 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปได้ว่า การวิเคราะห์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เมื่อทดสอบ
ความมีนยั สาคัญ (Overall Significance) ของแบบจาลองได้ค่า F-statistic จากการคานวณเท่ากับ 929.616 และค่า
Sig. ของ F-statistic เท่ า กับ 0.0001 น้อ ยกว่า 0.05 แสดงว่า มี ต ัว แปรอิ ส ระอย่า งน้อ ยหนึ่ งตัว ในแบบจาลองมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม คือ ต้นทุนของหนี้สิน จากสมการพบว่ามีค่า R² เท่ากับ 0.915 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ ต้นทุนของหนี้สิน(Yield) ได้ร้อยละ 91.50
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาจากการทดสอบค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระ (ค่า Sig. ของ T-test) ในสมการ พบว่าค่า Sig. ของค่า Constant มีค่าเท่ากับ 0.0001
ขณะที่ค่า Sig. ทางด้านการทดสอบค่าความผิดพลาด พบว่าการทดสอบความเป็ นอิสระของค่ าความคลาดเคลือ่ น
(Autocorrelation)โดยการทดสอบเดอร์ บิน -วัตสัน (Durbin Watson) มี ค่าเท่ากับ 1.966 แสดงให้เห็ นว่าไม่เกิ ด
ปั ญหาAutocorrelation หรื อตัวคลาดเคลื่ อนในแต่ละช่ วงเวลามี ความสัมพันธ์กัน ทั้งทางบวกและทางลบ การ
ตรวจสอบความผิดปกติของข้ อมูล (Outlier) จากค่า Cook’s distance ของ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ อยูร่ ะหว่าง
0 –0.0532 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 1 ไม่มีความผิดปกติของข้อมูล ตัวแปรตามและค่ าความคลาดเคลื่อนเป็ นตัวแปรที่มี
การแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) งานวิจยั นี้ มีตวั อย่างที่ใช้ในการศึกษา ทั้งหมด 1136 ตัวอย่าง ถือว่าตัว
แปรตามและค่าความคลาดเคลื่ อนเป็ นตัวแปรที่ มีการแจกแจงแบบปกติ ตามทฤษฎี แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง
(Central Limit Theorem)ซึ่ งระบุวา่ เมื่อมีการเก็บตัวอย่างในจานวนที่มากพอ การกระจายของค่าตัวอย่างดังกล่าว
จะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับการกระจายแบบธรรมชาติ(Normal Distribution) ปัญหาตัวแปรอิสระแต่ ละตัวต้ องไม่ มี
ความสั มพันธ์ กัน (Multicollinearity) จากค่าสถิติ Tolerance ของตัวแปรมีค่าไม่ใกล้ศูนย์ 0 และ มีค่า Variance
Inflation Factor มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัว ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีระดับความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ไม่เกิดปั ญหา
Multicollinearity (IGRADE: Tolerance=0.305,VIF=3.274), (ISIZE: Tolerance=0.294,VIF=3.401), (CALL:
Tolerance=0.407,VIF=2.458)
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ ในสมการถดถอยเชิงซ้อน ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ( p-value) 0.05 ได้แก่ สมมติ ฐาน H1 อันดับความน่ าเชื่ อถื อของหุ ้นกู้(IGRADE) มี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับส่ วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุ ้นกู้ และปฏิ เสธสมมติฐานการวิจยั ณ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ(p-value) 0.05 ได้แก่สมมติฐาน H2: ขนาดของหุน้ กูม้ ีความสัมพันธ์เชิงบวกกับต้นทุนของหนี้สิน H3:
หุ ้น กู้ที่ ผูอ้ อกมี สิ ทธิ ไ ถ่ ถอนก่ อ นก าหนดมี ความสัม พัน ธ์ เชิ งลบกับต้นทุ น ของหนี้ สิ น โดยสามารถอธิ บายค่า
สัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญได้ดงั นี้
H1 อันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กู(้ IGRADE) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับต้นทุนของหนี้ สินกู้ โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ -0.199 และมีเครื่ องหมายนาหน้าค่าสัมประสิ ทธิ์ เป็ นลบ คือ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิ ศทางตรงกันข้ามกับ
ต้นทุนของหนี้ สิน โดยเมื่อกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ แล้ว อันดับความน่ าเชื่ อถือของหุ ้นกูเ้ พิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จะ
ส่ งผลให้ตน้ ทุนของหนี้ สิน ลดลงร้อยละ 0.199 และสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้(coeff = -0.199, t-stat = 9.265, significant P-value 0.0001<0.05)

972

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

6. อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างอันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้ ขนาดของหุน้ กู้ หุน้ กูท้ ี่ผอู ้ อก
มี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนก่ อ นก าหนดกับ ต้น ทุ น ของหนี้ สิ น ผลจากการศึ กษาพบว่า อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหุ ้นกู้มี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับต้นทุนของหนี้ สิน แสดงว่าหุ ้นกูท้ ี่ มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถื อที่ ดีจะมีผลทาให้ตน้ ทุ นของ
หนี้ สินที่ ลดลง ทางกลับกันหุ ้นกูท้ ี่ มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือที่ ต่ าผูล้ งทุนที่ ตอ้ งการซื้ อหุ ้นกูจ้ ึ งมีความเสี่ ยงสู งขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวนิดา จริ ยาวรเมท (2543) พบว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ผกผันกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอนุชา อมาตยกุล (2558) พบว่าอันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Credit Rating) โดยเที ย บกับ อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ AAA ทุ ก ระดับ ความน่ า เชื่ อ มี ทิ ศ ทาง
ความสัมพันธ์ผกผันกับส่ วนต่างของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อย่างมีนยั สาคัญ ผลวิจยั ที่ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004); Yang (2006); Geile (2007); Mansi
et al(2012); and Shen et al(2013).

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การศึกษาครั้งนี้นกั ลงทุน หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เป็ นข้อมูลพื้นฐานและเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจลดความเสี่ ยงให้ในการซื้ อขายตราสารหนี้ และเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาปรั บปรุ งวิธีการตราสารหนี้ ของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย จาก
ผลการวิจยั
อันดับความน่ าเชื่อถือของหุ้นกู้(IGRADE) มีความสัมพันธ์เชิงลบต่ออัตราผลตอบแทนหุ ้นกู้ หุ ้นกูท้ ี่มี
อันดับความน่าเชื่อถือที่ดีจะมีผลทาให้ตน้ ทุนของหนี้สินที่ลดลง การที่กิจการมีอนั ดับเครดิตที่สูงย่อมได้รับความ
น่าเชื่อถือจากนักลงทุนในการที่จะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ ยเมื่อครบกาหนดชาระการลงทุนในหุ ้นกูน้ ้ นั จึ งมี
ผลตอบแทนที่ไม่สูงมาก ผูล้ งทุนก็มียงั ความต้องการซื้อหุน้ กูน้ ้ นั ทางกลับกันหุน้ กูท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ต่าผู ้
ลงทุนที่ตอ้ งการซื้ อหุ ้นกูจ้ ึงมีความเสี่ ยงสู งขึ้น หุ ้นกูท้ ี่ออกเสนอขายต้องได้รับการจัดอันดับเครดิต หรื อจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ จากบริ ษทั จัดอันดับเครดิตในประเทศ ตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็ นข้อมูลที่สาคัญ
ให้แก่นักลงทุน โดยเป็ นเครื่ องมือวัด ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของหุ ้นกูน้ ้ ี อันดับเครดิ ตตั้งแต่ BBB ขึ้นไปจนถึง
AAA ถือว่าหุ ้นกูด้ งั กล่าวอยูใ่ นระดับน่าลงทุน (Investment grade) ส่ วนอันดับเครดิตที่ต่ากว่า BBB ลงไป มักเป็ น
หุน้ กูใ้ นระดับที่ลงทุนเพื่อเก็งกาไร (Speculative) ดังนั้นนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ ยงควรตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้นกูท้ ี่
มีอนั ดับเครดิตที่สูงกว่า BBB ขึ้นไปซึ่งอาจมีผลตอบแทนหุน้ กูต้ ่า ส่วนนักลงทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงควรเลือก
ลงทุนในหุ ้นกูอ้ นั ดับเครดิตที่ต่ากว่า BBB ลงไป ที่มีผลตอบแทนหุ ้นกูส้ ู งแต่จะมีความเสี่ ยงที่สูงตามไปด้วย และ
ต้นทุนของหนี้สินของผูอ้ อกจาหน่ายหุน้ กูส้ ูงตามไปด้วย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ ิจัยท่ านอื่ นอาจทาการศึ กษาโดยใช้ตวั แปรอื่ นๆเช่ น งบกระแสเงิ นสดจากการ
ดาเนิ นงาน ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสามารถในการทากาไร ขนาดของสิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อศึกษาว่าตัว
แปรในงบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสดใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนของหนี้สิน
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บทความวิชาการนี้ เกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินภาครัฐซึ่ งถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญ เนื่ องจากเป็ น
การแสดงถึงความมีประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการทางการเงินของภาครัฐ ซึ่ งเป็ นเงินที่จดั เก็บภาษีอากรจาก
ประชาชนการจัดทางบการเงินต้องมีคุณภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรี ยบเทียบได้ รวมถึงต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีความเหมาะสมและ
มี การป้ องกันความผิดพลาดจึ งต้องมี การจัดวางระบบการควบคุ มภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุ มภายใน
แนวทางปฏิบตั ิ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ
และการสื่ อสาร และการติดตามและประเมินผลเมื่องบการเงินภาครัฐมีคุณภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จะส่ ง ผลให้ก ารแสดงความเห็ น ของส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ในฐานะผู ้ต รวจสอบ
การรั บจ่ าย การเก็บรั กษาและการใช้จ่ายเงิ นและทรั พย์สินเป็ นแบบไม่มีเงื่ อนไข แต่หากการแสดงความเห็ น
ต่องบการเงิ นเป็ นแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไป ได้แก่ การแสดงความเห็ นอย่างมี เงื่ อนไข การแสดงความเห็ นว่างบ
การเงินไม่ถูกต้องหรื อการไม่แสดงความเห็นรวมถึงการมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมจากการตรวจสอบ ในกรณี ต่างๆ นั้น
เป็ นการส่ งสัญญาณเตือนให้กบั ผูใ้ ช้งบการเงินไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร หรื อประชาชนให้ทราบว่า
ข้อมูลในงบการเงิ นมีความน่ าเชื่ อถือมากน้อยเพียงใด และการบริ หารจัดการทางการเงิ นของหน่ วยงานภาครัฐ
มีประสิ ทธิภาพหรื อไม่
คาสาคัญ: การบัญชีภาครัฐ การตรวจสอบงบการเงิน การแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี
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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

บทนา
บทบาทและหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คือ การกาหนดกฎ ระเบียบและมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เป็ นไป
โดยประหยัด มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล เกิดความรัดกุม และคุม้ ค่า เช่น ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ว่าด้วยวินยั ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 เป็ นต้น ซึ่ งการตรวจสอบของ สตง. มีหลายด้าน ได้แก่ การ
ตรวจสอบบัญชีหรื องบการเงิน การตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้าง การตรวจสอบการดาเนิ นงาน การตรวจสอบการ
จัดเก็บรายได้ และการตรวจสอบสื บสวน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการเงินภาครัฐมีขอบเขตที่กว้างกว่าการแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ได้จดั ทาขึ้นมีสาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ และอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
หรื อภาระผูกพันสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งเกิดจากกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ขอ้ กาหนด
ตามนโยบายรัฐบาลหรื อมติของฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติทาให้การตรวจสอบการเงินภาครัฐมีวตั ถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและการรายงาน เช่ น การรายงานว่ า ผู ้ต รวจสอบพบการไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามอ านาจหน้า ที่ โดยครอบคลุ ม ถึ ง ระเบี ย บ วิ ธี ก ารงบประมาณและภาระรั บ ผิ ด ชอบในหน้า ที่ แ ละ /หรื อ
การรายงานเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีก ารก าหนดวัตถุประสงค์
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ ไว้แ ต่ ส าธารณชนอาจคาดหวัง ให้ ผูต้ รวจสอบรายงานเกี่ ย วกับ การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามอ านาจหน้า ที่
976

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบหรื อรายงานเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในเมื่อการตรวจสอบ
เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ร ายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ใ นรู ป แบบเดี ย วกัน จะช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด
ความน่าเชื่อถือทั้งในภาครัฐและประชาคมโลกซึ่ งส่ วนใหญ่หน่ วยงานภาครัฐจะมีฝ่ายนิ ติบญ
ั ญัติและหน่ วยงาน
กากับดูแลเป็ นหน่วยงานหลักที่ใช้งบการเงินเนื่องจากฝ่ ายนิติบญั ญัติเป็ นตัวแทนของประชาชนดังนั้นจึงอาจกล่าว
ได้วา่ ประชาชนเป็ นผูใ้ ช้งบการเงินที่สาคัญที่สุด
บทความวิชาการนี้ เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินภาครัฐ และมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่หน่วยงานภาครัฐต้องถือปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิ นในลักษณะต่างๆ ของผูส้ อบบัญชี สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น รวมถึ งแนวทางในการพิจารณา
การแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีดว้ ย
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินสาหรับหน่ วยงานภาครัฐ
หลักการและนโยบายบัญชี สาหรับหน่ วยงานภาครั ฐ ฉบับที่ 2 ซึ่ งกาหนดขึ้นโดยหลักเกณฑ์พ้ืน ฐาน
จากมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐระหว่างประเทศ (International Public Sector Accounting Standards หรื อ IPSAS)
ซึ่ งเป็ นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานเดียวกันกับการกาหนดมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดระบบบัญชี และจัดทางบการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
ตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็ นไปในกรอบมาตรฐานเดียวกัน โดยหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐ
ที่ เป็ นหน่ วยงานที่ จะต้องเสนอรายงานและจัดทางบการเงิ นเพื่อจัดทารายงานการเงิ นของแผ่นดิ นในภาพรวม
ได้แก่ หน่วยงานทั้งหมดที่อยูใ่ นความควบคุมของรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานที่ดาเนิ นงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรื อ
เงินส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ โดยงบการเงินที่จดั ทาขึ้นจะต้องเป็ นงบการเงินที่รวมเงินทุกประเภทและรวมทุก
หน่ วยงานย่อยที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของหน่ วยงานภาครัฐนั้น ซึ่ งมีรูปแบบของงบการเงิ นตามแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี และมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,
2546)
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ลักษณะเชิ งคุ ณภาพ หมายถึ ง คุ ณสมบัติที่ทาให้ขอ้ มูล ในงบการเงิ นมี ป ระโยชน์ ต่อผูใ้ ช้ง บการเงิ น
ประกอบด้วย
1. ความเข้ าใจได้
ข้อมูลในงบการเงิ น ต้องสามารถเข้าใจได้ในทันที ที่ผูใ้ ช้งบการเงิ นใช้ขอ้ มูลดังกล่าว ข้อมูลที่ ซับซ้อน
แต่ถา้ เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในงบการเงินจึงต้องมีขอ้ สมมติว่าผูใ้ ช้งบ
การเงินมีความรู ้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี
2. ความเกีย่ วข้ องกับการตัดสินใจ
ข้อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ ต ้อ งเกี่ ย วข้อ งกั บ การตัด สิ น ใจของผู ้ใ ช้ ง บการเงิ น ข้อ มู ล จะเกี่ ย วข้อ งกับ
การตัดสิ นใจได้เมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตรวมทั้ง
ช่วยยืนยันหรื อชี้ขอ้ ผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาของผูใ้ ช้งบการเงิ นได้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของข้อมูล
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และความมีนัยสาคัญของข้อมูลนั้น โดยให้พิจารณาว่า หากละเว้นไม่เปิ ดเผยหรื อเปิ ดเผยผิดพลาดจะมีผลทาให้
งบการเงินผิดไปจากความเป็ นจริ งและมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจและการวิเคราะห์ของผูใ้ ช้งบการเงิน
3. ความเชื่อถือได้
ข้อมูลในงบการเงินที่เชื่อถือได้ตอ้ งมีความครบถ้วนภายใต้ขอ้ จากัดของความมีนยั สาคัญและต้นทุนใน
การจัดทาการไม่แสดงรายการบางรายการอาจทาให้ขอ้ มูลมีความผิดพลาดหรื อจะทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจผิด
4. การเปรียบเทียบกันได้
ผู ้ใ ช้ ง บการเงิ น ต้อ งสามารถเปรี ยบเที ย บงบการเงิ น ของหน่ ว ยงานในรอบระยะเวลาต่ า งกัน
เพื่อและต้องสามารถเปรี ยบเที ยบงบการเงิ นระหว่างหน่ ว ยงานเพื่อประเมิ น ฐานะการเงิ นผลการดาเนิ น งาน
และการเปลี่ ยนแปลงฐานะการเงิ น ดังนั้นการวัดมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงิ นของรายการและ
เหตุการณ์ทางบัญชีที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันจึงจาเป็ นต้องปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
ระบบการควบคุมภายในของหน่ วยงานของรัฐ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุ มภายใน พ.ศ. 2544 ได้จัดทาจากผลการตรวจสอบและประสบการณ์ การตรวจสอบของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดังนี้ (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2544)
1. การควบคุมภายในเป็ นส่ วนประกอบทีแ่ ทรกอยู่ในการปฏิบัตงิ านตามปกติ
การควบคุ มภายในเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งกระทาอย่างเป็ นขั้นตอนมิ ใช่ เป็ นผลสุ ดท้ายของการกระทาแต่เป็ น
กระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งและแทรกอยู่ใ นการปฏิ บัติ ง านตามปกติ ข องหน่ ว ยรั บ ตรวจ ฝ่ ายบริ ห ารจึ ง ควรน า
การควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารงาน
2. การควบคุมภายในเกิดขึน้ ได้ โดยบุคลากรของหน่ วยรับตรวจ
บุคลากรทุกระดับของหน่ วยรับตรวจเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการทาให้มีการควบคุมภายในเกิ ดขึ้ น
ในหน่ วยรั บตรวจ ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบในการจัดให้มี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์การวางกลไกการควบคุมและการกาหนดกิ จกรรมต่างๆ รวมทั้งการติ ดตามผลการควบคุมภายใน
ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดขึ้น
3. การควบคุมภายในให้ ความมัน่ ใจอย่ างสมเหตุสมผลว่ าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทกี่ าหนด
แม้ว่า การควบคุ ม ภายในจะออกแบบไว้ดี เ พี ย งใดก็ ต ามก็ ไ ม่ ส ามารถให้ค วามมั่น ใจว่า จะท าให้
การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีขอ้ จากัดจากปั จจัยอื่นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่ วยรับตรวจ เช่น การใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การปฏิ บตั ิผิดกฎหมายระเบี ยบและกฎเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ นอกจากนี้ จะต้องคานึ งถึ งต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ควบคุมภายในจะคุม้ ค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน
1. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งาน (Operation Objectives) ได้แ ก่
การปฏิบตั ิงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลซึ่ งรวมถึง
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การดูแลรักษาทรัพย์สินการป้ องกันหรื อลดความผิดพลาดความเสี ยหายการรั่วไหลการสิ้ นเปลืองหรื อการทุจริ ต
ในหน่วยรับตรวจ
2.เพื่อ ให้ เกิด ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องการรายงานทางการเงิ น (Financial Reporting Objectives) ได้แ ก่
การจัดทารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็ นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา
3. เพือ่ ให้ เกิดการปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ อง (Compliance Objectives) ได้แก่
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ หรื อมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของ
หน่วยรับตรวจรวมทั้งการปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานที่หน่วยรับตรวจได้กาหนดขึ้น
องค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มี 5 ประการ คือ
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม
“สภาพแวดล้อ มของการควบคุ ม ” หมายถึ ง ปั จ จัย ต่ า งๆ ซึ่ ง ร่ ว มกัน ส่ ง ผลให้มี ก ารควบคุ ม ขึ้ นใน
หน่วยรับตรวจหรื อทาให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีข้ ึนหรื อในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทาให้การควบคุม
ย่อหย่อนลงได้
ผูก้ ากับดูแลฝ่ ายบริ หารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้
เกิ ดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกคนเกิ ดจิตสานึ กที่ดีในการปฏิบตั ิงานในความ
รั บ ผิ ด ชอบ และตระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นและความส าคัญ ของการควบคุ ม ภายในรวมทั้ง ด ารงรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง
สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
2. การประเมินความเสี่ยง
“การประเมิ นความเสี่ ยง” หมายถึ ง กระบวนการที่ ใช้ในการระบุ และการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่ มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการกาหนดแนวทางที่จาเป็ นต้องใช้ในการควบคุม
ความเสี่ ยงหรื อการบริ หารความเสี่ ยง
ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งประเมิ นความเสี่ ย งทั้ง จากปั จ จัย ภายในและภายนอกที่ มี ผลกระทบต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3.กิจกรรมการควบคุม
“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริ หารกาหนดให้บุคลากรปฏิบตั ิเพื่อ
ลดหรื อควบคุมความเสี่ ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบตั ิตาม
ฝ่ ายบริ หารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเพื่อป้ องกันหรื อลดความ
เสี ยหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
“สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงินและข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานไม่วา่
เป็ นข้อมูลจากแหล่งภายในหรื อภายนอก
ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งจัด ให้มี ส ารสนเทศอย่า งเพี ยงพอและสื่ อ สารให้ฝ่ ายบริ หารและบุ คลากรอื่ น ๆ ที่
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก จาเป็ นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรู ปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
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5. การติดตามประเมินผล
“การติ ด ตามประเมิ น ผล” หมายถึ ง กระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บัติ ง านและประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ ซึ่ งแยกเป็ นการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self Assessment ) เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานภายในส่ วนงานนั้นๆ และ
การประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ (Independent Assessment ) เช่น การประเมินโดยผูต้ รวจสอบภายใน การ
ประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูต้ รวจสอบภายนอก เป็ นต้น
ฝ่ ายบริ หารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบตั ิงานและการประเมินผลเป็ นราย
ครั้ งอย่า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ า เสมอเพื่ อ ให้ค วามมั่น ใจว่า ระบบการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว้เ พี ย งพอเหมาะสม
มีประสิ ทธิ ภาพและมีการปฏิบตั ิจริ ง ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบได้รับการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา และการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
รายงานการตรวจสอบงบการเงินของหน่ วยงานภาครัฐ
รู ปแบบการแสดงความเห็นในการรายงานการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการจัดทา
เป็ นรายงานของผูส้ อบบัญชี เหมื อนกับภาคเอกชน โดยการแสดงความเห็ นในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งตาม
ผลการตรวจสอบ ดังนี้ (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2557)
1. การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อผูต้ รวจสอบเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบมีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและมีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
2.1 การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขผูต้ รวจสอบจะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ในกรณี ต่างๆ
ดังนี้
2.1.1 ผู ้ต รวจสอบได้รั บ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอให้ ส รุ ป ได้ ว่ า
แต่ละรายการหรื อผลรวมหลายรายการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยัง
งบการเงิน หรื อ
2.1.2 ผูต้ รวจสอบไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ น
หลัก ฐานสนับ สนุ น การแสดงความเห็ น แต่ ผูต้ รวจสอบสรุ ป ว่า มี ค วามเป็ นไปได้ที่ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งซึ่งตรวจไม่พบ (ถ้ามี) จะส่งผลกระทบอันเป็ นสาระสาคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน
2.2 การแสดงความเห็ นว่างบการเงิ น ไม่ ถูก ต้องเมื่ อผูต้ รวจสอบได้รับหลักฐานการตรวจสอบ
ที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอให้สรุ ปได้ว่าแต่ละรายการหรื อผลรวมหลายรายการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน
2.3 การไม่แสดงความเห็นในกรณี ต่างๆ ดังนี้
2.3.1 เมื่ อผูต้ รวจสอบไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อ
เป็ นหลักฐานสนับสนุ นการแสดงความเห็ นและผูต้ รวจสอบสรุ ปว่ามีความเป็ นไปได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งซึ่งตรวจไม่พบ (ถ้ามี) จะส่งผลกระทบอันเป็ นสาระสาคัญและแผ่กระจายไปยังงบการเงิน หรื อ
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2.3.2 เมื่อผูต้ รวจสอบสรุ ปว่า ถึงแม้จะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
สาหรั บความไม่แน่ นอนแต่ละสถานการณ์ (ในกรณี ที่มีความไม่แน่ นอนหลายสถานการณ์ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นได้ยาก)
ก็เป็ นไปไม่ได้ที่จะแสดงความเห็ นต่องบการเงิ น เนื่ องจากความไม่แน่ นอนต่างๆ อาจมีความสัมพันธ์กนั และ
มีความเป็ นไปได้ที่จะสะสมผลกระทบต่องบการเงินเพิ่มมากขึ้น
แนวทางพิจารณาการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
1. สถานการณ์ หรือปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการแสดงความเห็นต่ องบการเงิน
1.1 การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ คือ ความแตกต่างระหว่างจานวนเงิน
การจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ หรื อการเปิ ดเผยของรายการที่แสดงในงบการเงินกับจานวนเงิน การจัด
ประเภทรายการ การแสดงรายการหรื อการเปิ ดเผยของรายการที่ ถูกกาหนดให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐที่ถือปฏิบตั ิ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นจากความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐที่ถือปฏิบตั ิ หรื องบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ได้แสดงรายการและ
เหตุการณ์อนั เป็ นสาระสาคัญโดยถูกต้องตามที่ควร หรื อความเหมาะสมหรื อความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน อาจเกิดขึ้นในกรณี ที่งบการเงินไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐที่ถือปฏิบตั ิ หรื องบการเงินไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อให้แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร เป็ นต้น
1.2 ลักษณะของการไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมหรื อเพียงพอ รวมถึงการถูก
จากัดขอบเขตการตรวจสอบ อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบหรื อเวลาการปฏิบตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชี เช่ น ผูส้ อบบัญชี ไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์ การตรวจนับสิ นค้าคงเหลื อได้ หรื อ ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาว่าวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ถ้าการควบคุมของหน่วยงานไม่มีประสิ ทธิ ผล
หรื อการถูกจากัดขอบเขตโดยผูบ้ ริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารไม่อนุญาตให้ผสู ้ อบบัญชีส่งหนังสื อยืนยันยอดคงเหลือของ
บัญชีแก่บุคคลภายนอก เป็ นต้น
2. การพิจารณาความมีสาระสาคัญ
โดยทัว่ ไปการพิจารณาเรื่ องความมีสาระสาคัญจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับดุลยพินิจของผูท้ ี่พิจารณาว่า
เรื่ องหรื อเหตุการณ์น้ นั มีเนื้อหาและความสาคัญมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์เชิงเปรี ยบเทียบว่า
มีผลกระทบอย่างไรกับเรื่ องหรื อเหตุการณ์โดยรวมทั้งหมด ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี
ต่องบการเงิน การพิจารณาความมีสาระสาคัญมีแนวทาง ดังนี้
1) เป็ นการพิจารณาโดยการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูใ้ ช้งบการเงิ นโดยทั่วไปโดยพิจารณาปั จจัยที่ ผูใ้ ช้
งบการเงินโดยทัว่ ไปให้ความสาคัญหรื อสนใจ
2) เป็ นการพิจารณารายการใดรายการหนึ่ งเปรี ยบเที ยบกับยอดรวมที่ สาคัญของงบการเงิ นเพื่อ
ดูอตั ราส่วนที่เกิดขึ้นกับอัตราส่วนที่ผสู ้ อบบัญชียอมรับได้
3) ในบางสถานการณ์ระดับความมีสาระสาคัญของข้อผิดพลาดที่ เกิ ด อาจไม่สาคัญเท่ากับความ
เชื่อถือได้และเหตุผลที่ผสู ้ อบบัญชียอมรับรายการนั้น เช่น การไม่ได้บนั ทึกรายการรายได้จานวน 5 แสนบาท คิด
เป็ น 0.5% ของกาไรสุ ทธิ ในกรณี น้ ี หากพิจารณาในส่ วนจานวนเงินหรื ออัตราส่ วนอาจไม่มีสาระสาคัญ แต่หาก
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พิจาณาในส่ วนของความเชื่อถือได้ของรายการ อาจทาให้ผเู ้ กี่ยวข้องขาดความเชื่อถือเกี่ยวกับยอดรายได้ที่ปรากฏ
ในงบการเงิน เนื่องจากไม่มนั่ ใจว่ายังจะมีรายการที่ไม่ได้บนั ทึกอีกหรื อไม่
3. การพิจารณาการแผ่กระจาย
การแผ่กระจาย หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่กาลังพิจารณามีผลกระทบต่องบการเงินในวงกว้าง
และอาจมี ลกั ษณะไม่จากัดอยู่ที่เฉพาะบัญชี หรื อรายการใดรายการหนึ่ งในงบการเงิ น หรื อหากจากัดแค่บาง
องค์ประกอบของงบการเงิน องค์ประกอบนั้นต้องมีสดั ส่วนที่สาคัญอย่างมากต่องบการเงิน หรื อหากเป็ นเรื่ องของ
การเปิ ดเผยข้อมูล ต้องเป็ นเรื่ องพื้นฐานที่มีผลต่อความเข้าใจในงบการเงินของผูใ้ ช้งบการเงิน ซึ่ งจะไม่ถูกค้นพบ
เนื่ องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ผลกระทบที่แผ่กระจายไปยังงบการเงิน
อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี
แบบของการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความมี ส าระส าคัญ และการแผ่ก ระจาย
ของผลกระทบของเรื่ องหรื อเหตุการณ์ที่มีต่องบการเงิ น ซึ่ งมิได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้แน่ ชดั เกี่ ยวกับการ
พิจารณาเรื่ องความมีสาระสาคัญว่าเป็ นอย่างไร แต่อาจพิจารณาระดับความมีสาระสาคัญได้ 3 ระดับ คือ
1. ไม่ มี ส าระส าคัญ เป็ นกรณี ที่ พ บสถานการณ์ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ผิ ด ปกติ แ ต่ ไ ม่ มี ค วามส าคัญ หรื อ
ผลกระทบต่องบการเงินไม่แผ่กระจายจนถึงขั้นที่ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งเตือนผูใ้ ช้งบการเงิน
2. มีสาระสาคัญแต่ ไม่ แผ่ กระจาย เป็ นกรณี ที่พบสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ ผิดปกติที่มีสาระสาคัญ
แต่ ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น ไม่ แ ผ่ก ระจาย ซึ่ ง ผูส้ อบบัญ ชี ต ้อ งแสดงความเห็ น ในเชิ ง เงื่ อ นไขเพื่ อ เตื อ นผูใ้ ช้
งบการเงินให้ระมัดระวังการใช้ขอ้ มูลของรายการดังกล่าว
3. มีสาระสาคัญและแผ่ กระจาย เป็ นกรณี ที่พบสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
และผลกระทบต่องบการเงิ นแผ่กระจายจนทาให้ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งรายงานความไม่ถูกต้องของงบการเงิ นหรื อ
ความไม่เชื่อมัน่ อย่างมากจนอาจเกิดความเสี ยหายหากมีการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน
ผู ้ต รวจสอบจะต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ของผูส้ อบบัญ ชี เ พื่ อ สื่ อ สารข้อ บกพร่ อ งที่
ตรวจพบและเห็นว่ามีความสาคัญเพียงพอที่จะได้รับความสนใจจากผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและผูบ้ ริ หารของ
หน่ วยรั บตรวจ การพิจารณาการควบคุ ม ภายในของหน่ วยรั บตรวจจะเป็ นการพิจารณาการควบคุ ม ภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของหน่ วยรับตรวจ ซึ่ งมี
กระบวนการดังนี้ (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2557)
1. พิจารณาจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบว่าได้พบข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญหรื อไม่
2. พิจารณาว่าข้อบกพร่ องแต่ละข้อหรื อข้อบกพร่ องหลายข้อรวมกันก่อให้เกิดข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญ
หรื อไม่
3. ผูต้ รวจสอบต้องสื่ อสารอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญที่พบในระหว่าง
การตรวจสอบไปยังผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลของหน่วยรับตรวจให้ทนั เวลา
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4. ผูต้ รวจสอบต้องสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ หารในระดับที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมให้ทนั เวลาเกี่ยวกับ
ข้อบกพร่ องที่พบดังนี้
4.1 สื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน
ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ ไ ด้แ จ้ง แก่ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลหน่ ว ยรั บ ตรวจ เว้น แต่ ผู ต้ รวจสอบอยู่ใ นสถานการณ์
ที่ไม่เหมาะสมที่จะสื่ อสารกับผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อบกพร่ องนี้ เช่น ข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่มีนยั สาคัญ
ที่พบอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยในความซื่อสัตย์และความรู ้ความสามารถของผูบ้ ริ หารหน่วยรับตรวจ
4.2 ข้ อ บกพร่ องอื่ น ที่ ไ ม่ มี นั ย ส าคั ญ แต่ ผู ้ ต รวจสอบใช้ ดุ ล ยพิ นิ จพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
มีความสาคัญเพียงพอที่จะได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบอาจใช้การสื่ อสารทางวาจากับผูบ้ ริ หารก็ได้
4.3 ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญที่ผตู ้ รวจสอบสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารทราบแล้วในครั้งก่อน แต่ผูบ้ ริ หาร
เลือกที่จะไม่แก้ไขข้อบกพร่ องนั้น หากผูต้ รวจสอบใช้ดุลยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นข้อบกพร่ องที่ยงั มีนยั สาคัญใน
งวดปั จจุบนั ที่จาเป็ นต้องสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารและผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลทราบ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร หรื อผู ้
ตรวจสอบได้รับข้อมูลใหม่ที่ทาให้ความเข้าใจในข้อบกพร่ องของผูต้ รวจสอบเปลี่ยนไปจากเดิม
5. ผูต้ รวจสอบต้อ งสื่ อ สารเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเกี่ ย วกับข้อ บกพร่ อ งที่ มี นัย ส าคัญ อย่า งน้อ ยควรมี
คาอธิบายรายละเอียดของข้อบกพร่ องและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบภาครัฐอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบหรื อความคาดหวังของสาธารณชนอาจเป็ นเหตุให้
ต้องอธิบายสถานการณ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ในรายงานของผูส้ อบบัญชี

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วนิ ดา ชุติมากุล (2555) วิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทาบัญชีในระบบการบริ หารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิ กส์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ผลการศึ กษา พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการจัดทาบัญชี ในระบบ GFMIS อยู่ในระดับปานกลาง
โดยเพศ อายุ จานวนรายวิชาบัญชีที่ได้ศึกษา รู ปแบบการส่งเสริ มและพัฒนาความรู ้ของหน่วยงาน การเข้าร่ วมสัมมนา/
ประชุ มด้านบัญชี ที่หน่ วยงานจัดให้ ความรู ้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS มีผลกระทบกับการจัดทาบัญชีในระบบ GFMIS ให้มีประสิ ทธิภาพ
อย่างมีนัยสาคัญ และมีขอ้ เสนอแนะการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดทาบัญชี ในระบบ GFMIS ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ เพิ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่บุคลากรอย่างสม่าเสมอ รวมถึง
การจัดการอบรมความรู ้ ดา้ นการจัดทาบัญชี การบันทึ กบัญ ชี อย่างโปร่ งใส และการใช้ระบบ GFMIS เพื่อช่ วยลด
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแระลดความซ้ าซ้อน จะส่งผลให้การทางานมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
Arua and Wallace (2003) ศึ กษาเกี่ ยวกับระบบการตรวจสอบภายในของผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ พบว่าการประเมินการตรวจสอบภายในนั้น ยังมีขอ้ จากัดและหลักฐานของ Questorแสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญของการตรวจสอบภายในของหน่ วยงานภาครั ฐหลาย ๆ ส่ วน คือ การวางแผนการตรวจสอบของ
ผูต้ รวจสอบภายนอก การยกระดับของผูบ้ ริ หารในการตรวจสอบภายในเพื่อการประเมิ นผลและการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพของการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยผูต้ รวจสอบภายนอกและ
ผูต้ รวจสอบภายในมีบทบาทที่สาคัญมากที่จะร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานโดยใช้มาตรฐานของ Questor
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Kevin (2009) วิจยั เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางบัญชีของคณะกรรมการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพรายงานทางการเงิ น จากตัวอย่างคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 1,590 คน ระหว่างปี 2003 และ 2005
โดยรวมไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทาง
บัญชีกบั การเปลี่ยนแปลงในคุณภาพรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม พบว่า บริ ษทั ที่มีการกากับดูแลที่ดีและมีการ
แต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านบัญชี จะมีคุณภาพของรายงานทางการเงินมากกว่าบริ ษทั ที่ไม่มีการกากับดูแลที่ดีและไม่มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบัญชี โดยดูจากรายได้ที่มีจานวนลดลงมากกว่า นอกจากนี้ มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ที่ มี
การกากับดูแลที่ดีและมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านบัญชี จะช่วยเพิ่มคุณภาพของรายงานทางการเงิน ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีมีส่วนช่วยในการกากับดูแลเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางการเงิน

สรุ ป
งบการเงิ น ของภาครั ฐ ต้ อ งจั ด ท าขึ้ นอย่ า งมี คุ ณ ภาพตามหลั ก การและนโยบายบั ญ ชี ส าหรั บ
หน่วยงานภาครัฐทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่อถือได้ และ
ด้านการเปรี ยบเทียบได้เพื่อให้ขอ้ มูลในงบการเงิ นมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิ น รวมถึงมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในแนวทางปฏิบตั ิ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง กิ จ กรรมการควบคุ ม สารสนเทศและการสื่ อ สาร และการติ ด ตามและประเมิ น ผล เมื่ อ
งบการเงิ นภาครัฐมีคุณภาพ และระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ผล ความเห็ นต่องบการเงิ นของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจะเป็ นลักษณะการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่หากความเห็นต่องบการเงินเป็ นแบบ
ที่ เปลี่ยนแปลงไปย่อมถือเป็ นการส่ งสัญญาณเตือนให้กบั ผูใ้ ช้งบการเงินไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร
หรื อประชาชนให้ทราบว่าข้อมูลในงบการเงินมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และการบริ หารจัดการทางการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่
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บทคัดย่อ
การบัญชี สิ่งแวดล้อมให้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หาร ในเรื่ องที่ เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารจัด การด้านสิ่ งแวดล้อ ม เพื่ อแสดงให้เห็ น ความรั บผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม โดยผ่านการ
เสนอรายงานข้อมูลทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ เพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงิ นได้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่ อถือได้ ตลอดจนการเปิ ดเผยเกี่ยวกับกิ จกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจที่ มีต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อ
แสดงถึ ง ความเอาใจใส่ แ ละตระหนัก ในปั ญ หาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มควบคู่ ไ ปกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ข้อ มู ล นั้ นมี
ความสาคัญและจาเป็ นเพิ่มมากขึ้น เพราะการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมกระทบต่อสถานภาพของงบการเงิน เป็ น
เรื่ องที่ผลู ้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยตระหนักและให้ความสนใจ โดยเฉพาะการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมช่วยใน
การประเมิ นสภาพทางการเงิ นและความเสี่ ยงของธุ รกิ จ ดังนั้นธุ รกิ จที่ รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมมี ระบบการ
บริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถลดความเสี่ ยงทางการเงิน เพิ่มการสร้าง
ชื่อเสี ยงให้ธุรกิจตลอดจนสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และส่ งเสริ มให้ธุรกิจดาเนิ นธุรกิจควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ: การบัญชีสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

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

บทนา
เนื่ อ งจากความเจริ ญ เติ บ โตทางด้า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม ส่ ง ผลกระทบท าให้ เกิ ด ปั ญ หา
ด้านความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม ท าให้ เกิ ด ความตระหนัก และให้
ความส าคัญ กับ ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ มเพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะใช้ วิธี ก ารต่ าง ๆ เข้ามาช่ ว ย
เพื่อป้ องกันและบรรเทาปั ญหาที่ ส่งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งสร้างแรงจูงใจในการส่ งเสริ มให้เกิ ดเป็ น
แนวปฏิ บตั ิ ร่วมกันในเรื่ องการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมที่ นาไปสู่ การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ในลักษณะของความ
ร่ วมมื อ ด้านการบริ ห ารจัด การ มี ก ารก าหนดเป็ นกฎระเบี ยบและกติ กาต่ าง ๆ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (พรทิพย์ จัยศิลป์ , 2556: 30)
ในลักษณะของความร่ วมมื อด้านการบริ หารจัดการที่ มุ่งเน้น ให้เกิ ดความรับ ผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อ ม
ที่มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้มีการกาหนดให้ธุรกิจที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พ ย์ ต้อ งมี การจัด ท าเป็ นรายงานที่ แสดงถึ ง ข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ สิ่ งแวดล้อ ม เพื่ อ ให้เกิ ด การ
กากับ ดู แลกิ จการที่ ดี และส่ งเสริ ม ให้ มี ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สังคมของธุ รกิ จ อย่างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อเป็ นการรั กษา
ผลประโยชน์ ข องผูท้ ี่ มี ส่วนได้เสี ยอี กด้วย ท าให้เกิ ดการกระตุน้ ให้ ธุรกิ จ ต้อ งเปิ ดเผยข้อมูลต่ อสังคมเกี่ ยวกับ
นโยบายด้านการบริ ห ารจัด การสิ่ งแวดล้อม และต้องแสดงให้เห็ น ถึ ง ความสาคัญ ในการออกแบบการผลิ ต ที่
สอดคล้องกัน เป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และความ
คาดหวังรวมทั้งแรงกดดันทางสังคมทาให้ธุรกิจต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ หารงานของธุรกิจที่ ต้อง
ใส่ใจและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Jamil, et al., 2015: 619; บษุกร คาโฮม, 2557: 94)
แนวทางการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอี กแนวทางหนึ่ งที่ จะขอน ามากล่ าวถึ ง
คื อ การบั ญ ชี สิ่ ง แวดล้อ ม ในมุ ม มองของการบั ญ ชี บ ริ ห าร ที่ ส ามารถช่ ว ยลดและกระตุ ้น การแก้ปั ญ หา
ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มได้โ ดยมี ห ลัก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ชัด เจนของธุ ร กิ จ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความสาเร็ จของการประยุกต์ใช้การบัญชีสิ่งแวดล้อมและความ
ยัง่ ยืน ของธุ รกิ จ ถื อ ได้ว่าเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ในการบริ ห ารของฝ่ ายบริ ห ารโดยใช้ข ้อ มู ล ที่ ได้ม าพิ จ ารณา
กาหนดนโยบาย (Rout, 2010: 46-48) การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมทาให้เห็ นถึงการมีจิตสานึ กที่คานึ งถึง
ผลกระทบที่จะมีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญของบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านบัญชีบริ หารเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของธุรกิจ

การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)
การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน เป็ นแนวคิ ด ที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒ นาชุ มชน โดยเริ่ ม มี ข้ ึ น เมื่ อ ประมาณ 30 ปี
ภายหลังการประชุ ม สุ ด ยอดระดับ โลกว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒ นาที่ ก รุ งสต็อ คโฮล์ม ประเทศสวีเดน
โดยการรายงานดั ง กล่ า วเรี ย กว่า รายงาน บรั น ดท์ แ ลนด์ (Brundtland Report) มี เนื้ อ หาระบุ ใ ห้ ม นุ ษ ย์ค านึ ง
ถึ ง ขี ด จ ากัด ของทรั พ ยากรธรรมชาติ บ นโลก และเสนอให้ ด าเนิ น การพัฒ นาควบคู่ ไ ปกับ การอนุ รั ก ษ์ แ ละ
ฟื้ นฟูทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิ ดระบบนิ เวศที่ เสี ยสมดุ ล เป็ นการอนุ รักษ์และป้ องกัน
การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม จึ ง มี ล ัก ษณะการพัฒ นาแบบบู ร ณาการในด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
ด้านเศรษฐกิ จ และด้านสั งคม ในปั จ จุ บัน มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว ทั้งด้านบวกและลบ ดัง นั้น เรา
จึ งควรที่ ตระหนักในการปฏิ บัติตนและสร้างความเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงไป ปั จจัยสาคัญที่ มีอิทธิ พล
ต่อการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตประกอบด้วย การเปลี่ ยนแปลงตามกระแสโลกาภิ วตั น์ การเปลี่ ยนแปลงใน
โครงสร้ างประชากร การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้อ ม แนวโน้ ม การวางระเบี ย บกฎเกณฑ์ แ ละการเรี ย กร้ อ งเพื่ อ ปกป้ องผลประโยชน์ ร ะหว่า งชาติ
(เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์: 2550:ออนไลน์)
การพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน จึ งมี ส่วนประกอบพื้ นฐานที่ สาคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ป ระกอบทางด้าน
เศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ส่ วนประกอบทั้งสามนี้ จะเชื่ อมโยงสัมพันธ์กัน วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ที่ ยงั่ ยืนตามแนวคิดของ Edward Barbier คือ การบรรลุเป้ าหมายทั้งสามองค์ประกอบนี้ ให้ได้ดีที่สุด และโดยที่
สั ง คมไม่ ส ามารถบรรลุ เป้ าหมายที่ สู ง สุ ด ในทุ ก ส่ ว นประกอบได้ จึ ง จ าเป็ นต้อ งยอมลดเป้ าหมายในบาง
องค์ป ระกอบ เพื่ อ ให้ เป้ าหมายในองค์ป ระกอบอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับ การจัด ล าดับ ความส าคัญ ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ว่าจะให้องค์ประกอบใดมี ลาดับความสาคัญ ที่ สูงกว่าองค์ป ระกอบอื่ นๆ เช่ น ถ้าให้ลาดับ
ความสาคัญทางด้านการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จในอันดับแรก ก็อาจต้องชดเชยด้วยการให้เป้ าหมายทางด้าน
สังคมและสิ่ งแวดล้อมลดลง(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: 2557 ออนไลน์)
ส่ วนประกอบของความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิ จนั้น สังคมต้องสร้างความเจริ ญเติบโตที่ ทาให้เกิ ดกระแส
รายได้ที่เหมาะสม ในขณะที่ ยงั คงรักษาไว้ซ่ ึ งสต็อกของทุ นที่ มนุ ษย์สร้างขึ้น เป้ าหมายพื้นฐาน 3 ประการของ
ระบบเศรษฐกิจ คือ การเพิ่มขึ้นในการผลิตสิ นค้าและบริ การ การตอบสนองความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของประชาชน
หรื อการลดปั ญหาความยากจน ทาให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็ นธรรมเพิ่มขึ้น
ในส่ วนประกอบทางด้านสังคมของการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืนนั้นจะต้องวางอยู่บนรากฐานของ 2 หลัก คื อ
หลักการความยุติธรรม และหลักการความเท่าเที ยมกัน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาในระยะยาว การเข้าถึ งทรัพยากร
และโอกาสของคนในสั งคมจะต้อ งมี ค วามเท่ าเที ย มกัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและผลประโยชน์ อื่ น ๆ เช่ น อาหาร
สาธารณสุ ข การศึ กษา ที่ อยู่อาศัยและโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความเป็ นธรรมในสังคมถึงโอกาสที่ เท่าเที ยม
กันของประชาชนทุกคน ในด้านการศึกษาและการมีส่วนในการเสริ มสร้างผลิตภาพให้แก่สังคม สิ่ งต่างๆ เหล่านี้
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ทาให้เป้ าหมายทางสังคมทั้งด้านของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเป็ นธรรมในสังคม ความเท่าเที ยม
กันระหว่างเพศ และการมีส่วนร่ วมของประชาชนประสบความสาเร็ จ การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นการพัฒนาที่ สนองความต้องการของปั จจุบนั และเพื่อสนองตอบในอนาคต
การแนะนาแนวทางการแก้ปัญหาที่ มีคุณภาพเพื่อชี วิตที่ ดีของประชากรตามแนวทางฟื้ นฟูความเจริ ญก้าวหน้า
ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม พัฒนาให้มีความสมดุลและเหมาะสม คานึ งถึงความจาเป็ นและความ
ต้องการ เพื่ อน าไปสู่ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรั พยากร การปรั บปรุ งเทคโนโลยี
และจัด การความเสี่ ย งต่ า งๆ อย่างเหมาะสม รวมข้อ ควรพิ จ ารณาด้านสิ่ ง แวดล้อ มและด้า นเศรษฐกิ จ ไว้ใ น
กระบวนการตัดสิ นใจ (สรฤทธ จันสุข:2559: ออนไลน์ )

การบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting)
ความสาคัญของการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้ อมด้ านบัญชีบริหาร
การบัญชีสิ่งแวดล้อมเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา ด้าน
สิ่ งแวดล้อม ถือเป็ นการบัญชีแนวคิดและทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักบัญชีเป็ นความพยายาม ที่นา
แนวคิดด้านการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กบั หลักการบัญชี (ศิลปะพร ศรี จนั่ เพชร,2552:21) ผลมา
จากมลภาวะที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์และจัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม สามารถระบุให้เห็นถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ประเมินผลด้านต่างๆ เพื่อ
สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของธุรกิจอย่างเป็ นรู ปธรรม เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน
รายได้ และค่าใช้จ่ายด้านสิ่ งแวดล้อม และการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม จึงเน้นหนักที่ขอ้ มูลผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม (ศิ ลปะพร ศรี จนั่ เพชร,2555:100) อาจเป็ นการรายงานข้อมูล ทั้งเชิงปริ มาณและ เชิ งคุณภาพ ข้อมูล
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินถือเป็ นข้อมูลเชิงเศรษฐกิจเป็ นข้อมูลที่ได้ช่วยในการตัดสิ นใจผูบ้ ริ หาร ใน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการตัดสิ นใจรวมถึงการนา เสนอข้อมูลต่อบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งส่ งผลให้ธุรกิ จต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลต่อสังคมเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมและผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อมของธุรกิจความ
รับผิดชอบทางสังคมเพื่อเสนอต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอก
บทบาทของการบัญชีสิ่งแวดล้ อมด้ านบัญชีบริหาร
เพื่อเป็ นการวิเคราะห์และประมวลผลรวมถึงการจัดทารายงานข้อมูล และสารสนเทศ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับ การบริ หารสิ่ งแวดล้อมเสนอต่อผูบ้ ริ หารทุกระดับของธุรกิจ ซึ่งฝ่ ายบริ หารจะสามารถนารายละเอียดดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตมีการคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อม การควบคุมต้นทุนการปฏิบตั ิงาน การปั นส่วนต้นทุน การกาหนดราคา
ขายผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์วฎั จักรผลิตภัณฑ์ การตัดสิ นใจโครงการลงทุน ด้านสิ่ งแวดล้อม การกาจัดของเสี ย
การบริ ห ารจัด การเพื่ อ น ากลับ มาใช้ใหม่ การวางแผนกลยุท ธ์ ด้า นสิ่ ง แวด ล้อ ม การประเมิ น ต้น ทุ น ด้าน
สิ่ งแวดล้อมโดยรวม (ดวงมณี โกมารทัต, 2541: 3-6,180-193) ทาให้ผบู ้ ริ หารนาข้อมูลที่ได้มาช่วยในการตัดสิ นใจ
ในการบริ ห ารงานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายของธุ ร กิ จ และตอบสนองต่ อ สั ง คมได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ส่ ง ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ ของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
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การตระหนั ก ถึ ง ภาวะมลพิ ษ มี จิ ต ส านึ ก ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยการมุ่ ง เน้ น การบัญ ชี คุ ณ ภาพ
(ทิ พยาภรณ์ ปั ตถา และคณะ, 2556: 60) สร้างชื่อเสี ยง ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตและความเข้มแข็งของธุรกิ จใน
ระยะยาว ประกอบด้วย นวัตกรรม คุณภาพการบริ หารการจัดการคุณค่าของการลงทุ นระยะยาว ความสามารถ
ในการดึ งดูดพัฒนาและรักษาบุคลากรที่ ฉลาดและเก่ง คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริ การ ความเข้มแข็งทาง
การเงิน การใช้สินทรัพย์อย่างชาญฉลาดและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม (รุ่ งรัตน์ ชัยสาเร็ จ, 2556:
446-447)
การเปิ ดเผยข้ อมูลการบัญชีสิ่งแวดล้ อม
กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านมาตรฐานสากลเกี่ ยวกับการบัญชี และการรายงาน(ISAR) ได้มีเกณฑ์ในการจัดทา
รายงานสิ่ งแวดล้อมคานึ งถึงการนาเอาหลักในการพิจารณาในระยะยาวโดยเน้นด้านสังคมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในการสร้ างมู ล ค่ า ของธุ ร กิ จ ในระยะยาว ได้ใ ห้
แนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ บัญ ชี สิ่ งแวดล้อ ม ด้านการรั บ รู ้ ต ้น ทุ น สิ่ งแวดล้อ ม การรั บ รู ้ ห นี้ สิ น สิ่ งแวดล้อม การรั บ รู ้
ค่าชดเชย การวัดมูลค่าหนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลแสดงไว้ในงบการเงินหรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
หรื อรายงานโดยแยกต่างหากเป็ นการเฉพาะจากงบการเงินการแสดงถึงให้เห็นทัศนะความรับผิดชอบต่อสังคมที่
เป็ นวัตถุประสงค์อนั ชอบธรรมของธุรกิจ เป็ นข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงินตามปกติ การเปิ ดเผยข้อมูล
ด้านสิ่ งแวดล้อมอาจนาเสนอและเปิ ดเผยโดยการที่มีผลบังคับทางกฎหมาย หรื อโดยความสมัครใจของกิจการ
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นการนาเสนอรายงานด้านสิ่ งแวดล้อมที่ เป็ นการรายงานต่อฝ่ าย
บริ หารภายในธุ รกิ จที่ ช่วยสนับสนุ นผูบ้ ริ หารในการวางแผนการควบคุมการประเมินผล การตัดสิ นใจ และการ
รายงานต่อบุคคลภายนอกถึงสารสนเทศด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการรั่วไหล การปนเปื้ อน แผนงานในการกาจัด
มลภาวะหรื อของเสี ยตามกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลทราบ และต้องรายงานให้สาธารณชน
ทราบ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ได้กาหนดรายงานข้อมูลเกี่ ยวกับ ของเสี ย
แผนงานป้ องกัน การกาจัดของเสี ยและต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
ที่ จ ะกระทบต่ อ รายจ่ า ยลงทุ น หรื อ ก าไร และฐานะการแข่ ง ขัน ของกิ จ การ ยัง ก าหนดให้ มี ก ารเปิ ดเผยถึ ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
การเปิ ดเผยข้อมูลช่วยให้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับธุ รกิ จในเรื่ องแนวทางการบัญชี กระบวนการ
เสนอรายงานข้อมูลทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่ เป็ นข้อมูลเชิ งคุ ณ ภาพและเชิ งปริ มาณ ตามมาตรฐานการบัญชี หรื อ
หน่ วยงานที่ ท าหน้าที่ ดู แล โดยการแสดงการแสดงรู ป แบบการจัดรายการค าอธิ บ ายศัพ ท์ที่ใช้ในการค านวณ
และรายเอี ยดประกอบการ เพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงิ นได้ขอ้ มูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่ อถือได้การเปิ ดเผยข้อมูล
มีลกั ษณะ คือ ข้อกาหนดตามกฎระเบี ยบข้อบังคับของภาครัฐ และความสมัครใจ มากหรื อน้อยขึ้นยู่กับข้อมูล
มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงินและขึ้นอยูก่ บั ต้นทุนการเปิ ดเผยซึ่งเป็ นเอกสารที่เผยแพร่ สู่สาธารณชน
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเปิ ดเผยข้ อมูล
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท (Camfferman และ Cooke,2002 และอลิศรา ผลาวรรณ์, 2547 คือ
1. ปั จจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจ เช่น ขนาดของธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างการเป็ นเจ้าของ
โครงสร้ างกรรมการอสิ ระ มี ผลต่ อการเปิ ดเผยข้อมู ล การแสดงถึ งความรั บ ผิดชอบต่อสังคม เพื่ อให้เกิ ด การ
ยอมรั บ จากสาธารณชน (Trotman และ Bradley, 1981) สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ (Eng และ Mak, 2003;
Brammer และ Pavelin, 2006; Liu และ Anbumazhi, 2009, พฤกษา พึ่งจิตต์ ประไพ ,2551)
2. ปั จ จัย เกี่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ เช่ น อายุข องธุ ร กิ จ ความสามารถในการท าก าไร
(ณิ ชวรรณ วิชยั ดิษฐ์ และคณะ, 2555; Hanitta and Cooke, 2005)
3. ปั จจัยเกี่ยวกับการตลาดของธุรกิจ เช่น ประเภทสานักงานสอบบัญชี การรับการรับรองมาตรฐาน ISO
ลักษณะของการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม ( พยอม กบิลพัฒน์ ,2556; Alsaeed ,2006)
ความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อม
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ด้านสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นเพิ่ ม มาตรรั ก ษาสิ่ งแวดล้อ มรวมทั้ง ลดและป้ องกัน บรรเทา
ผลกระทบจากมลภาวะ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดแนวโน้ม ที่ ธุรกิ จจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อสังคมเกี่ ยวกับ นโยบายด้าน
สิ่ งแวดล้อมวัตถุประสงค์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม (ผ่องพรรณ เจี ยรวิริยะพันธ์, 2542: 280) แสดงถึงความเอาใจใส่ และ
ตระหนัก ในปั ญ หาควบคู่ไปกับ การท าธุ ร กิ จ ข้อมู ล ดังกล่ าวเป็ นเรื่ องที่ ผูล้ งทุ น ตระหนัก และให้ ความสนใจ
และรายงานเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น ความเกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย กระทบต่อสถานภาพ
ของงบการเงินของผูล้ งทุน เจ้าหนี้ รัฐบาล และสาธารณชน ช่วยในการประเมินสภาพทางการเงิน และความเสี่ ยง
ของกิ จการต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น ธุ รกิ จที่ รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และมี ระบบการจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยลดความเสี่ ยงทางการเงิ นในอนาคต จากค่าใช้จ่ายและผลเสี ยหาย
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม ทาให้เกิดผลประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย ควรมีส่วนร่ วมและส่ งเสริ มให้ธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม ผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจด้านต้นทุน ควรตระหนัก
ว่าต้นทุนสิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องจาเป็ น แม้ไม่มีกฎหมายบังคับ การบริ หารงานโดยไม่พิจารณาถึงการจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม อาจทาให้เกิดกาไรในระยะสั้น แต่อาจทาให้เกิดปั ญหาและทาให้กิจการขาดความยัง่ ยืน โดยแนวการ
ปฏิบตั ิมีผลกระทบต่อบัญชีบริ หาร ฝ่ ายบริ หารต้องพิจารณาให้ชดั เจนถึงต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่ งรวม
เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุ นสิ นค้า เพื่อใช้ในตัดสิ นใจผลิตและขายสิ นค้าตลอดอายุของโครงการ ฝ่ ายบริ หารควร
พิจารณาว่าต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากปั ญหาและ
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น มีผลอย่างมากต่อความมัน่ คงของธุรกิจ หากขาดการวางแผนและขาดการ
จัดการเพื่อเตรี ยมรับมือกับปั ญหาที่ อาจเกิดขึ้น หน้าที่สาคัญของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม คือการ
สอบทานด้านสิ่ งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจ โดยกาหนดได้ดงั นี้
1. การกาหนดนโยบายหรื อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิธีปฏิบตั ิงานให้อยูใ่ นแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ประเมินวงจรชี วิตของสิ นค้า เพื่อพิจารณาผลกระทบของผลิตภัณฑ์กระบวนการหรื อกิ จกรรมด้าน
ต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
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3. จัดให้มีการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานกฎหมายข้อบังคับและระเบี ยบที่ ทางการหรื อหน่ วยงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่กาหนดไว้
4. จัดให้มีระบบการตรวจสอบด้านสิ่ งแวดล้อมในธุรกิจของคู่คา้
5. จัดให้มี การประเมิ น สภาพแวดล้อม การตรวจสอบมลภาวะในแหล่งน้ า ดิ น และบรรยากาศของ
โรงงานและบริ เวณใกล้เคียง
6. วางแผนการดาเนิ นงานเพื่อการลดปริ มาณของเสี ย และจัดให้มีระบบการขจัดของเสี ย สารพิษ และ
สิ่ งปนเปื้ อนทุกชนิดอย่างถูกวิธี
7. สนับสนุนให้มีการวิจยั พัฒนา และลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
การที่ผูบ้ ริ หารสามารถทาหน้าที่ ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้ประสบความสาเร็ จจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่
เกี่ ยวกับ สิ่ งแวดล้อมที่ ดี ดังนั้น การจัดท าบัญ ชี เพื่ อสิ่ งแวดล้อมเป็ นหนทางหนึ่ งที่ จะทาให้ผูบ้ ริ ห ารได้ข ้อมู ล
เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่ จาเป็ นกับการบริ หารต้นทุ น สิ่ งแวดล้อมและการจัด การสิ่ งแวดล้อม โดยนักบัญ ชี เป็ น
ผูม้ ีบทบาทสาคัญในการเก็บรวบรวม บันทึก จาแนก และการสรุ ปข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรู ป
ตัวเงิ น โดยผลงานขั้นสุ ดท้าย คืองบการเงินที่ ผูม้ ีความรู ้ความสามารถในวิชาชี พบัญชี เป็ นอย่างดี รวมถึงต้องมี
ความรู ้ ค วามสามารถในวิช าชี พ บัญ ชี เป็ นอย่างดี ร วมถึ ง ต้อ งมี ค วามรู ้ ใ นด้า นบริ ห ารธุ ร กิ จ และด้านอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้องเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผูใ้ ช้งบการเงิ นอย่างเพียงพอ จึ งต้องพัฒนาหลักการบัญชี สิ่งแวดล้อมขึ้นมาใช้ในทาง
ปฏิ บัติเพื่ อความถูกต้องและเหมาะสม เหตุผลที่ นักบัญ ชี ตอ้ งเข้ามามี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมมี 2
ประการดังนี้ (ประวิตร นิลสุวรรณกุล, 2540: 328-329)
1. นักบัญชี บริ หารมีส่วนสาคัญต่อการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมของอุตสาหกรรม บทบาทของนักบัญชี
บริ หารได้แก่การตัดสิ นใจระยะสั้นเกี่ ยวกับต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อม หนี้ สินเกี่ยวกับการสิ่ งแวดล้อม การประเมิน
และกลัน่ กรองงบประมาณจ่ายลงทุน โดยนาความรู ้ประสบการณ์ และทักษะทัว่ ไปการบัญชี บริ หารมาประยุกต์
กับ เรื่ อ งดัง กล่ าว ซึ่ งนับ ว่าเป็ นสิ่ งท้าท้ายต่ อ นัก บัญ ชี บ ริ ห ารที่ ต ้อ งให้ มี ส าระสนเทศ และระบบการควบคุ ม
ต่าง ๆ โดยครอบคลุมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม นอกเหนือจากลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว
2. นักบัญ ชี บริ หารสิ่ งแวดล้อมอาจให้ขอ้ สังเกตทั่วไปแก่ ผูบ้ ริ หาร แม้เป็ นหน้าที่ ภายในธุ รกิ จแต่เป็ น
มุมมองจากภายนอก เป้ าหมายพื้นฐานอีกประการหนึ่ งคือ การแสวงหากระบวนการแปรสภาพทรัพยากรของ
ธุ รกิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด โดยครอบคลุมถึ ง แผนธุ รกิ จซึ่ งรวมถึ งต้น ทุ นใหม่ รายการเงิ นทุ นและการ
ประมาณการรายได้ การประเมิ น การลงทุ น โดยพิจารณาต้นทุ นและประโยชน์ด้านสิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์
ต้นทุนและประโยชน์ของการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม และโปรแกรมการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
การบัญชีสิ่งแวดล้อมยังเป็ นเรื่ องใหม่และไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่จะให้มีการนาเสนอใน
รู ป แบบที่ เหมื อ นกัน ในระดับ สากลเนื่ องจากอุ ป สรรคต่ าง ๆ ได้แ ก่ การเก็ บ ข้อ มู ล และการรายงานเกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมทาให้ธุรกิจต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู งในขณะที่ ไม่มนั่ ใจกับผลตอบแทนจากการลงทุน ยังมีขอ้ จากัดจาก
แรงผลักดันของตลาดและผลตอบแทนหรื อรางวัลที่จะได้รับ โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนา ธุรกิจมีความเป็ น
ห่ วงว่าหากเป็ นผูน้ าในการเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม นาไปสู่ ความยุง่ ยากและกดดันโดยไม่จาเป็ น และเป็ น
การยากที่จะพัฒนากรอบการรายงานความยัง่ ยืนในช่วงเริ่ มต้น (ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ , 2542: 293-295)
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บุษกร คาโฮม (2557) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการอุตสาหกรรมสี เขียว ของ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัด อุบลราชธานี พบว่าปั จจัยที่สาคัญ คือ ต้องการภาพลักษณ์ ความง่าย ความสะดวกของ
ขั้นตอนเข้าร่ วม ความมุ่งมัน่ การลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

สรุ ป
การบัญชี สิ่งแวดล้อมนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของธุ รกิ จและสังคม เป็ นผลมาจากการดาเนิ นงาน
ที่ มีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณ เพื่อความสาเร็ จในระยะยาว การสร้ างความยัง่ ยืนของธุ รกิ จและสังคม
เป็ นกระบวนการที่ สาคัญในการบริ หารจัดการธุ รกิ จ ได้แก่ ความน่ าเชื่ อถื อของธุ รกิ จ ความมัน่ คงทางการเงิ น
ความเป็ นที่ยอมรับและความมีชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ความเป็ นมืออาชีพของธุรกิจซึ่ งเป็ นภาพที่เกิดขึ้น ของ ผูท้ ี่
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มีส่วนได้เสี ยที่มีต่อธุรกิจ และมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของธุรกิจ ถ้าหากธุรกิจมี ภาพลักษณ์ ที่ดีจะได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจและ การร่ วมมือให้ธุรกิ จนั้นประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นงานสามารถทาให้ธุรกิจมีชื่อเสี ยง
เป็ นที่ยอมรับ เกิดความเชื่อถือศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและทาให้ธุรกิจมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
การบัญชี สิ่งแวดล้อมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการจัดทารายงานการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนในเวลาเดี ยวเป็ นเครื่ องมื อ
สาคัญในการตัดสิ น ใจในการลงทุ น การบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมก่อนจะนาไปสู่ การลดต้น ทุ นในที่ สุด
เป็ นแนวคิ ดหนึ่ งที่ เกี่ ยวกับการบัญ ชี เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นความร่ วมมื อกันระหว่างผลประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิ จกับการพัฒนาการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นการผลิ ตในรู ปแบบ
ที่ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันกับมีความพยายามที่ จะควบคุมผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ด
จากการบริ หารจัดการของธุรกิ จให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยเป็ นการจัดการวัตถุดิบและทรัพยากรทั้งปวงใน
ทิศทางที่ทาให้เกิดความมัง่ คัง่ และกินดีอยูด่ ีมีการใช้เทคโนโลยี การผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม แนวนโยบาย
และวิธีการทุกชนิดที่ไม่ทาลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ เป็ นการระบุการบันทึก การควบคุม และการรายงาน
ซึ่งอาจระบุขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องเป็ นเชิงปริ มาณที่ไม่ใช่ตวั เงิน รายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับทุนธรรมชาติ และการเสื่ อมสิ้ น
รวมถึงผลดีที่กิจการได้รับในอนาคต เป็ นแนวทางต้นทุนที่ยงั่ ยืน ธุรกิจที่ยงั่ ยืนจะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมแย่
หรื อต่าลงกว่าสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นอยู่ และธารงไว้สาหรับชนรุ่ นหลังต่อไป แผนงานและนโยบายในการสร้างสรรค์
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความพยายามในการค้น หา และการเข้าถึ งแหล่งทรั พยากรใหม่ การยืด อายุการใช้งาน
ทรัพยากรให้นานขึ้น ความสามารถในการ การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมและการนามาใช้ใหม่ เป็ นทางเลือก
หนึ่งในการสร้างความยัง่ ยืนยาวนานกับธุรกิจที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ข้า ราชการทหารเหล่ า การเงิ น สัง กัด กองทัพ ภาคที่ 2 จ านวนทั้ง สิ้ น 209 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย เป็ น
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปและความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาสรรถนะในการปฏิ บตั ิงานของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี
ขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีวิชาเอกจากการศึกษาด้านการเงิน/บัญชี ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี
ขึ้นไป โดยมีความคิดเห็ นต่อความจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานด้านความรู ้ทางวิชาชี พมาก
ที่สุด ส่ วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่มีความแตกต่าง
ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ คคล 4 ด้า น มี เ พี ย งด้า นเดี ย ว คื อ ระดับ การศึ ก ษาต่า งกัน จะมี ก ารพัฒ นาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลที่เหลืออีก 3 ได้แก่ 1. อายุที่ต่างกัน 2. วิชาเอกจากการศึกษาที่
ต่างกัน และ 3. ประสบการณ์ ในการทางานที่ ต่างกัน จะมี การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิ บัติงานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน กองทัพภาคที่ 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. ความสาคัญและทีม่ าปัญหาวิจัย
การปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชี จาเป็ นต้องอาศัยสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ อันจะ
เป็ นแรงขับเคลื่อนให้ภารกิจขององค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ แต่เนื่ องจากปั จจุบนั สมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
การเงินและบัญชีท้ งั ทางด้านความรู ้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และทัศนคติต่อตนเองและองค์กรนั้นลดน้อยลง
ทาให้องค์กรต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ซึ่งเมื่อบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิอย่างดี
เยีย่ มแล้ว ย่อมส่งผลให้องค์กรมีความเจริ ญก้าวหน้าและประสบผลสาเร็ จในภารกิจที่ต้ งั ไว้
กรมการเงินทหารบกเป็ นหน่วยงานฝ่ ายกิจการพิเศษของกองทัพบก มีวิสัยทัศน์ เป็ นหน่วยงานเบิกจ่าย
ของกองทัพบก ที่มีมาตรฐานการให้บริ การที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทนั สมัย ก้าวทันวิทยาการและ
เทคโนโลยี มีระบบการเงิ นการบัญชี ที่ถูกต้องตามที่ ทางราชการกาหนด โดยมีบุคลากรเหล่าทหารการเงิ นเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานราชการ มีหน้าที่ดาเนินการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษาเงิน และการบัญชีการเงินของกองทัพบก ให้เป็ นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งการปฏิบตั ิงานทางด้านการเงินและการบัญชีน้ นั เหล่าทหารการเงินต้องมี
สมรรถนะที่มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ โดยต้องดาเนิ นการให้ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันตามกาหนดเวลา ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ เพื่อมิให้เกิ ดผลเสี ยหายแก่ทางราชการ เหล่าทหารการเงิ นจึงนับว่าเป็ นส่ วนสาคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจทางการเงินของกองทัพบก
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของเหล่าทหารการเงินในปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งด้านความรู ้ทางวิชาชีพ
ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านทัศนคติต่อตนเองและองค์กร จาเป็ นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ทหารเหล่า
การเงินเป็ นผูร้ อบรู ้ สามารถบริ หารจัดการให้การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุด
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผูว้ จิ ยั เป็ นข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2
และอยูภ่ ายในใต้การกากับดุแลของกรมการเงินทหารบก จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารเหล่ากาเงินในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้ จะ
นามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารเหล่าการเงิน
ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ตลอดจนเชื่ อมโยงเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกับวิสัยทัศน์ของกรมการเงิ นทหารบกและ
กองทัพบกต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการเหล่าทหาร
การเงินในสังกัดกองทัพภาคที่ 2

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ งานของ
ข้าราชการเหล่าทหารการเงินในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมแนวคิดผูว้ ิจยั ได้พิจารณาและพบว่า ผลงานวิจยั ของ ปรางทิพย์ แก้วกูล (2553) และ ประคอง โสดา
(2557) มี ความเกี่ ยวข้องและเหมาะสมที่ ผูว้ ิจยั จะนามาศึ กษาต่อยอด โดยผูว้ ิจัยได้ปรั บปรุ งกรอบแนวคิดและ
แบบสอบถามให้เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้ การปรับปรุ งดังกล่าวได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังต่อไปนี้
(Independent Variables)
ตัวแปรอิสระ

(Dependent Variable)
ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน

1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. วิชาเอกจากการศึกษา
4. ประสบการณ์ในการทางาน

1. ด้านความรู ้ทางวิชาชีพ
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพ
3. ด้านทัศนคติทางวิชาชีพ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า สมรรถนะ ถือว่าเป็ นปั จจัยในการทางานที่
เพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันให้แก่องค์กรโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็ นปั จจัยช่วยให้พฒั นาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่ การพัฒนา การเสริ มสร้าง
สมรรถนะให้กับ บุ ค ลากรจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ และจ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ในการที่ จ ะท างานไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ าหมาย

997

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

(เบญจมาศ ชวดนุช, 2555) จึงสรุ ปได้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
เหล่าทหารการเงินในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ดังสมมติฐานในการวิจยั ครั้งนี้คือ
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่มีอายุต่างกัน จะมีการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมี
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 3 ข้าราชการทหารเหล่าการเงิ น ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่ มีวิชาเอกจากการศึ กษา
ต่างกัน จะมีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 4 ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่มีประสบการณ์ในการทางาน
ต่างกัน จะมีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
เหล่าทหารการเงิ น ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (quantitative research) ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวม
ข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามกับข้า ราชการเหล่ า ทหารการเงิ น ที่ ป ฏิ บัติ หน้า ที่ ในสัง กัด กองทัพ ภาคที่ 2 โดย
ทาการศึกษาข้อมูลดังนี้
การศึ กษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ สอบถามความเห็นจากข้าราชการเหล่า
ทหารการเงิน ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2
1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสื อวารสาร เอกสาร วารสาร รายงานการวิจยั สิ่ งพิมพ์และการ
2. สื บค้นทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้อา้ งอิงประกอบการศึกษา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสังกัด
กองทัพภาคที่ 2 จานวน 439 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
สาหรับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 209 คน โดย
ใช้สูตรการคานวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yammane
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย 1.อายุ 2.ระดับการศึกษา 3.วิชาเอกจากการศึ กษา
และ 4.ประสบการณ์ในการทางาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัด
กองทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วย 1.ด้านความรู ้ทางวิชาชีพ 2.ด้านทักษะทางวิชาชีพ และ 3.ด้านทัศนคติทางวิชาชีพ
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งได้ปรับปรุ งจาก ปรางทิพย์ แก้ว
กูล (2553) และประคอง โสดา (2557) ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด โดยแบ่งโครงสร้างคาถามออกเป็ น 5
ตอน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามและได้จดั เก็บข้อมูลครบตามจานวน
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 209 ฉบับ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จัย ได้น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ม าท าการตรวจสอบความครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล และน ามา
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การลงรหัส โดยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามที่กาหนดไว้ล่วงหน้าซึ่ งเป็ นการแทน
ค่าตัวแปรด้วยสัญลักษณ์ที่โปรแกรมทางสถิติสามารถอ่านค่าได้สาหรับแบบสอบถามปลายปิ ด ส่วนแบบสอบถาม
ที่เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดจะนามาทาการจัดกลุ่มคาตอบที่ได้เพื่อเขียนรายงานการวิจยั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อทาการวิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระกลุ่มใด สามารถอธิ บายการผันแปรของตัวแปรตามได้มากกว่า และตัวแปร
อิสระตัวใดมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามตอนที่ 1และความคิดเห็นต่อการพัฒนา
สรรถนะในการปฏิบตั ิงานตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา เพื่ออธิ บายถึงลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ
ได้แก่ การแจกความถี่ และหาค่าร้อยละ
2.2 การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จจัยส่ ว นบุ คคลที่ มีผ ลต่อ การพัฒ นาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถาม
2.3 ผูว้ ิจัยจะทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test เพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่ มีต้ งั แต่ 3
กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และเมื่อ
พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ก็จะทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่
ต่อไป

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาเรื่ อ งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพัฒ นาสมรรถนะในการปฏิ บัติ ง านของ
ข้าราชการเหล่าทหารการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 สรุ ปได้ดงั นี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปข้าราชการทหารเหล่าการเงิน พบว่า ข้าราชการทหารเหล่าการเงิ นส่ วน
ใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้ นไป มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี มี วิชาเอกจากการศึ กษาด้านการเงิ นและบัญชี มี
ประสบการณ์ ทางานมากกว่า 10 ปี โดยมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความจาเป็ นด้านการพัฒนาสมรรถนะต่อการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความรู ้ทางวิชาชีพ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพ ด้านการเข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความรู ้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และทัศนคติ
999
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5.2 จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการเหล่าทหารการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 พบว่า
5.2.1 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่มีอายุ
ต่างกัน จะมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
การพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัตงิ าน
โดยภาพรวม

แหล่ งของ
ความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

P-value

ระหว่างกลุ่ม

2

0.13

0.06

0.44

0.64

206

30.20

0.141

ภายในกลุ่ม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)
เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวม จาแนกตามอายุ
ว่าแตกต่าง
กันหรื อไม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นว่าสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ งานไม่แตกต่างกันแม้อายุจะ
แตกต่างกัน ดังนั้นสมมุติฐานที่ 1 ไม่ได้รับการสนับสนุน
5.2.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ข้าราชการทหารเหล่าการเงิ น ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่ มี
ระดับการศึกษาต่างกัน จะมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
การพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัตงิ าน
โดยภาพรวม

แหล่ งของ
ความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม

2

0.91

0.45

0.19

206

29.42

0.14

ภายในกลุ่ม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

P-value
0.043*

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)
เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็น ต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษาว่า
แตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันตามระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นสมมุติฐานที่ 2 ได้รับการสนับสนุน
5.2.3 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ข้าราชการทหารเหล่าการเงิ น ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่ มี
วิชาเอกจากการศึกษาต่างกัน จะมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
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แหล่ งของ
ความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

P-value

ระหว่างกลุ่ม

2

0.77

0.38

2.71

0.069

206

29.56

0.14

ภายในกลุ่ม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)
เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวม จาแนกตามวิชาเอกจากการศึ กษา
ว่าแตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นว่าสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานไม่แตกต่างกัน
แม้วชิ าเอกจากการศึกษาต่างกัน ดังนั้นสมมุติฐานที่ 3 ไม่ได้รับการสนับสนุน
5.2.3 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ข้าราชการทหารเหล่าการเงิ น ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน จะมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
การพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัตงิ าน
โดยภาพรวม

แหล่ งของ
ความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

P-value

ระหว่างกลุ่ม

2

0.46

0.23

1.60

0.203

206

29.87

0.14

ภายในกลุ่ม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อ
เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ น ต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานโดยรวม จาแนกตามประสบการณ์ ในการ
ทางานว่าแตกต่างกันหรื อไม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่าง
กัน แม้ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน ดังนั้นสมมุติฐานที่ 4 ไม่ได้รับการสนับสนุน

6. อภิปรายผล
ในการอภิปรายผล เพื่อให้ผลงานวิจยั มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ งผูว้ ิจยั ได้นา
ผลงานวิจยั เอกสาร และบทความ มาประกอบการอภิปรายผลสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดตามกรอบแนวความคิด
โดยขอนาเสนอการอภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
1. ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่มีอายุต่างกัน จะมีการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านอายุที่ต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ดังนั้น สมมติฐานการศึกษาข้อที่ 1 จึงไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ทัศวรรณ ศาลา
ผาย (2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะทางวิชาชี พของนักบัญชี หน่ วยราชการในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า นักบัญชีหน่วยราชการที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ด้านทักษะทางวิชาชีพแตกต่างกัน
การไม่สนับ สนุ นสมมติ ฐานการศึ กษาอาจเนื่ องมาจาก ในการปฏิ บัติงานของข้าราชการทหารเหล่า
การเงินนั้น จะอยูภ่ ายใต้กรอบกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานเดียวกัน นัน่ คือ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.2544 โดยทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ดังนั้น ปั จจัยด้านระดับอายุของข้าราชการทหารเหล่าการเงินที่
แตกต่างกันดังกล่าว ไม่ส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านระดับ
การศึกษาที่ต่างกันมีความสัมพันธ์และส่ งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิ งานของข้าราชการทหารเหล่า
การเงิ น ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ดังนั้น สมมติ ฐานการศึ กษาข้อที่ 2 จึ งได้รับการ
สนับสนุน
การสนับสนุนสมมติฐานการศึกษา อาจเนื่ องมาจาก ส่วนมากข้าราชการทหารเหล่าการเงินที่ปฏิบตั ิงาน
ในสัง กัด กองทัพ ภาคที่ 2 จะจบการศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี มากกว่า ข้า ราชการทหารเหล่ า การเงิ น ที่ มีระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี เป็ นเพราะข้าราชการทหารเหล่าการเงินที่จบการศึกษาระดับต่าปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่
จะเป็ นนายทหารประทวน ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบในงานน้อยกว่า ดังนั้น ปั จจัยด้านระดับการศึกษาของข้าราชการ
ทหารเหล่าการเงินที่แตกต่างกันดังกล่าว จึงส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
3. ข้าราชการทหารเหล่าการเงิ น ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่ มีวิชาเอกจากการศึ กษาต่างกัน จะมีการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
จากผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการทหารเหล่าการเงินที่มีวชิ าเอกจากการศึกษาต่างกันไม่มีความสัมพันธ์
และส่ งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ดังนั้น สมมติ ฐานการศึ กษาข้อที่ 3 จึ งไม่ได้รับการสนับสนุ น ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ประคอง โสดา (2557) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ ผลต่อความน่ าเชื่ อถื อในรายงานทาง
การเงิ นของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาปราจี นบุรี เขต 2 ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า เจ้าหน้าที่การเงินที่มีวชิ าเอกจากการศึกษาสาขาอื่น ๆ มีความเห็นด้วยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือใน
รายงานการเงิ น มากกว่า เจ้าหน้าที่ การเงิ นที่ มีวิชาเอกจากการศึ กษาสาขาการเงิ น/บัญชี /ธุ รกิ จศึ กษา ส่ วนใหญ่
ผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีซ่ ึงเป็ นข้าราชการครู จะเป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาสาขาอื่นๆ เพราะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็ นสถานศึกษาที่ให้บริ การด้านการศึกษาแก่
เด็กนักเรี ยนระดับอนุบาล และระดับประถม ข้าราชการครู ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งส่วนใหญ่จะจบการศึกษาวิชาสาขา
อื่นๆ มากกว่าข้าราชการครู ที่จบวิชาเอกจากการศึกษาสาขาการเงิน/บัญชี/ธุรกิจศึกษา อันเป็ นวิชาชีพเฉพาะ ทั้งนี้ก็
เป็ นตามหลักเกณฑ์เงื่ อนไขการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู และบุคลากร
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ทางการศึกษาตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย (กระทรวงศึกษาธิ การ สานักงานคะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2552 ) ดังนั้น
ปั จจัยด้านวิชาเอกจากการศึกษาของเจ้าหน้าที่การเงินที่แตกต่างดังกล่าว จึงส่งผลให้ความน่าเชื่อถือในรายงานทาง
การเงินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน
การไม่สนับสนุนสมมติฐานการศึกษาอาจเนื่ องมาจาก ข้าราชการทหารเหล่าการเงินที่ได้รับการแต่งตั้ง
เพื่อเข้ารับราชการนั้น ซึ่ งเมื่อแรกบรรจุก่อนที่จะไปปฏิบตั ิงานตามหน่วยงาน จะมีการอบรมและชี้แจงหน้าที่เพื่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งนั้น ๆ ดังนั้น ปั จจัยด้านวิชาเอกจากการศึกษาของข้าราชการทหาร
เหล่าการเงินที่แตกต่างกันดังกล่าว ไม่ส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
4. ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่ มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน จะมี
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการทหาร
เหล่าการเงินที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์และส่ งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้น สมมติฐาน
การศึกษาข้อที่ 4 จึงไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ลัดดา คาเสมอ (2554) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง การศึกษาปั ญหาของผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตการศึกษาระยอง พบว่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีของโรงเรี ยน ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชี
ต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน ไม่
ว่าจะเป็ นการศึกษาด้วยตนเอง ได้รับอบรมหรื อสัมมนาหรื อศึกษาต่อเนื่ อง จึงทาให้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานการเงิน และบัญชีที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาของผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีของโรงเรี ยน
ไม่แตกต่างกัน
การไม่สนับสนุนสมมติฐานการศึกษาอาจเนื่ องมาจาก ข้าราชการทหารเหล่าการเงินจะมีประสบการณ์
มากหรื อน้อย ต่างก็ได้รับการพัฒนาความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อยูเ่ สมอ จึงส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานด้าน
ความรู ้ทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
(2) ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน ควรมีการเรี ยนรู ้และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิในการ
ปฏิบตั ิงานอยูส่ ม่าเสมอ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอด
(3) หน่วยงานในการควบคุมดูแลของกรมการเงินทหารบก ควรจะส่งเสริ มให้ขา้ ราชการทหารเหล่า
การเงิน ได้เข้ารับการอบรม หรื อจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวทัศนคติทางวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทาการวิจยั เชิงคุณภาพ เกี่ยวกับปั ญหาของข้าราชการทหารเหล่าการเงิน โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและแน่นอน เกิดประโยชน์และ
มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น
(2) ควรทาการศึกษาหาผลกระทบจากการที่ไม่มีการพัฒนาสมรรถนะในองค์กร เพื่อทาให้ทราบถึง
ปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาในขั้นตอนต่อไป
(3)ควรทาการศึกษาโดยใช้ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในองค์กรเพื่อนามา
ปรับปรุ งและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น
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นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวม
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สานักตรวจสอบการเงินที่ 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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองงบการเงิ นมีความสาคัญต่อธุ รกิ จต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน
เอกชนที่ดาเนิ นธุรกิจในรู ปแบบของนิติบุคคล การตรวจสอบงบการเงินมีความสาคัญอย่างยิง่ เนื่ องจากกฎหมาย
กาหนดไว้ว่างบการเงิ นของธุ รกิ จที่ดาเนิ นการในรู ปแบบของนิ ติบุคคล งบการเงินของธุ รกิ จเหล่านี้ จะเสนอต่อ
บุคคลภายนอกได้น้ นั จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และผูส้ อบบัญชี
ภาษี อากร(TA) แล้วแต่กรณี (กรมสรรพากร, 2545; สภาวิชาชี พบัญ ชี , 2555) สาหรั บหน่ วยงานภาครั ฐ และ
หน่ วยงานที่ ใช้จ่ายเงิ นของแผ่นดิ นนั้น กาหนดให้สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นเป็ นผูต้ รวจสอบและรั บรองงบ
การเงิ น เป็ นไปตามมาตรา 39 ข้อ 2 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการตรวจเงิ นแผ่นดิ น พ . ศ .
2542 ซึ่ งออกตามความในมาตรา 312 แห่ งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน, 2542) ในอดีตหน่วยรับตรวจของสานักงานมีไม่มากและการดาเนิ นงานการของหน่วยรับตรวจก็ไม่ได้
ซับซ้อน แต่ในปั จจุบนั หน่วยรับตรวจมีเพิม่ มากขึ้น มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการดาเนินงาน นักวิชาการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็ นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงินให้กบั หน่วยรับตรวจโดยตรง จึง
มีความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นและปั ญหาในการตรวจสอบก็เพิ่มมากขึ้นตามมา เนื่ องจากผู ้
ตรวจสอบอาจต้องเผชิญกับการบิดเบือน ปิ ดบัง ซ่อนเร้นข้อมูลจากรายงานทางการเงินของหน่วยรับตรวจระหว่าง
การตรวจสอบ โดยอาจจะพบข้อผิดพลาดหรื อการทุจริ ตภายหลังการตรวจสอบและรับรองเสร็ จสิ้ นแล้ว ซึ่ งอาจ
ส่งผลกระทบกับความน่าเชื่อถือของงบการเงินด้วย
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผูว้ ิจัยเป็ นบุ คลากรที่ ปฏิ บัติ งานในสานักงานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบ ในมุมมองของ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สานักตรวจสอบการเงินที่ 1 – 20 โดยจะนาผลลัพธ์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ไป
เป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ของการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้มีประสิ ทธิ ภาพและลดปั ญหาที่จะเกิด
ในการปฏิบตั ิงานของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบ ในมุมมอง
ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สานักตรวจสอบการเงินที่ 1 – 20

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้พิจารณาแล้วพบว่า ผลงานวิจยั ของ สุ
กานดา มิสกวันวงศ์ (2549) มีความเหมาะสมที่ จะนามาศึ กษาต่อยอด เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่โดยผูว้ ิจยั ได้นามา
ประยุกต์ร่วมกับแบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อม
กาหนดกรอบแนวคิดและแบบสอบถามให้เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ
1. ความรู ้ความสามารถ
2.บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ
3. การสัง่ การและการควบคุมดูแล

ผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ
1. ปริ มาณผลงาน
2. คุณภาพผลงาน
3. ประสิ ทธิภาพของงาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวม
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวม
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านการสัง่ การและการควบคุมดูแล ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวม
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ ด้ านปริมาณผลงาน
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สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยด้านบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ ด้ านปริมาณผลงาน
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัยด้านการสัง่ การและการควบคุมดูแล ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ ด้ านปริมาณผลงาน
สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ ด้ านคุณภาพผลงาน
สมมติฐานที่ 8 ปั จจัยด้านบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ ด้ านคุณภาพผลงาน
สมมติฐานที่ 9 ปั จจัยด้านการสัง่ การและการควบคุมดูแล ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ ด้ านคุณภาพผลงาน
สมมติฐานที่ 10 ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ ด้ านประสิทธิภาพของงาน
สมมติฐานที่ 11 ปั จจัยด้านบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ ด้ านประสิทธิภาพของงาน
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านการสัง่ การและการควบคุมดูแล ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ ด้ านประสิทธิภาพของงาน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ใช้รู ปแบบการวิจัย 2 รู ปแบบ หรื อ 2 วิธี ได้แก่ (1) การวิจัยเชิ งเอกสาร
(documentary research) (2) การวิจยั เชิงปริ มาณ(quantitative research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ในสานักตรวจสอบการเงินที่ 1 –
20 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งหมด 692 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
สาหรับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 253 คน โดยใช้
สูตรการคานวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yammane
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) คื อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ลผสั ม ฤทธิ์ ของงานตรวจสอบ
ประกอบด้วย 1. ความรู ้ความสามารถ ของผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ 2. บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ
ของทีมงานตรวจสอบ และ 3. การสัง่ การและการควบคุมดูแลของผูค้ วบคุมงานตรวจสอบ
(2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คื อ ผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบ ประกอบด้วย 1. ปริ มาณ
ผลงาน 2. คุณภาพผลงาน และ 3. ประสิ ทธิภาพของงาน
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง ได้ป รั บ ปรุ ง จาก สุ กานดา
มิสกวันวงศ์ (2549) ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด โดยแบ่งโครงสร้างคาถามออกเป็ น 4 ส่วน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามและได้จดั เก็บข้อมูลครบตามจานวน
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 253 ฉบับ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อคานวณ
ค่าสถิติต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปส่ วนที่ 1 ของแบบสอบถาม โดยการแจกความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส่ วนที่ 2 และ 3 ของแบบสอบถาม
โดยนาเสนอในรู ปแบบตารางควบคู่กบั การบรรยายและสรุ ปผลวิจยั โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานของการวิจยั
สถิ ติที่ใช้ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis) ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักวิชาการตรวจเงิ นแผ่นดิ น สานักตรวจสอบการเงิ นที่ 1 – 20 พบว่า ส่ วน
ใหญ่มีอายุ 30 – 40 ปี คิ ดเป็ นร้อยละ 43 รองลงมาคือมีอายุต่ ากว่า 30 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 31 และน้อยสุ ดมีอายุ
มากกว่า 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 57 และมี
การศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 43 ตามลาดับ ประสบการณ์ทางานส่วนใหญ่มีประสบการณ์นอ้ ย
กว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49 รองลงมามีประสบการณ์ 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30 และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 22 ตามลาดับ สาหรับประเภทของหน่วยรับตรวจส่ วนใหญ่รับตรวจหน่วยงานของรัฐบาล คิดเป็ น
ร้อยละ 55 รองลงมารับตรวจหน่วยงานอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 20 รับตรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 16
และรับตรวจหน่วยงานองค์กรอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 9
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานการศึกษาตามกรอบแนวความคิด
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบโดยรวมและราย
ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวมและรายด้าน พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั ญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นว่า (1)ใน
ระดับหัวหน้ากลุ่มขึ้นไปควรแนะนาเอาใจใส่ และช่วยแก้ไขปั ญหาต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับใต้บงั คับบัญชาให้มาก
(2)เวลาในการตรวจสอบน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับปริ มานงานที่ได้รับ ไม่มีเวลาเก็บข้อมูล (3) เครื่ องมือเครื่ องใช้
ไม่เพียงพอในการตรวจสอบ (4)การอบรบเรื่ องมาตรฐานการสอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ
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4. ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา จากสมมติฐานการศึกษาทั้ง 12 ข้อ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 การวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ระหว่า งตัว แปรอิ ส ระเป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ของงาน
ตรวจสอบกับตัวแปรตามเป็ นผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวม
ผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวม (Per)
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ
P-value
สัมประสิทธ์ การ
ความคลาดเคลือ่ น
ถดถอย
มาตรฐาน
ความรู ้ความสามารถ (Kn)
0.213
0.063
0.001*
บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt)
-0.012
0.064
0.857
การสัง่ การและการควบคุมดูแล (Co)
0.209
0.062
0.001*
2
R= 0.458 Adjusted R = 0.201 SEest = 0.501 a = 2.160
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถ (Kn) มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบโดยรวม (Per) สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านบุคลากรและระยะเวลา
ในการตรวจสอบ (Pt) ไม่ มี ค วามสัม พันธ์ และส่ ง ผลกระทบต่ อผลสัม ฤทธิ์ ของงานตรวจสอบโดยรวม (Per)
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยด้านการสัง่ การและการควบคุมดูแล (Co) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ของงานตรวจสอบโดยรวม (Per)
ตารางที่ 2 การวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ระหว่า งตัว แปรอิ ส ระเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ของงาน
ตรวจสอบกับตัวแปรตามเป็ นผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบด้านปริ มาณผลงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ : ด้าน
ปริมาณผลงาน (PerV)
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ
P-value
สัมประสิทธ์ การ
ความคลาดเคลือ่ น
ถดถอย
มาตรฐาน
ความรู ้ความสามารถ (Kn)
0.277
0.089
0.002*
บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt)
0.018
0.090
0.845
การสัง่ การและการควบคุมดูแล (Co)
0.171
0.087
0.050*
R= 0.381 Adjusted R2 = 0.134 SEest = 0.704 a = 1.674
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 พบว่า สมมติฐานข้อที่ 4 ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถ (Kn) มีความสัมพันธ์และ
ส่ งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบด้านปริ มาณผลงาน (PerV) สมมติฐานข้อที่ 5 ปั จจัยด้านบุคลากร
และระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) ไม่มีความสัมพันธ์และส่ งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบด้าน
ปริ มาณผลงาน (PerV) สมมติฐานข้อที่ 6 ปั จจัยด้านการสั่งการและการควบคุมดูแล (Co) มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบด้านปริ มาณผลงาน (PerV)
ตารางที่ 3 การวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ระหว่า งตัว แปรอิ ส ระเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ของงาน
ตรวจสอบกับตัวแปรตามเป็ นผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบด้านคุณภาพผลงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ : ด้าน
คุณภาพผลงาน (PerQ)
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ
P-value
สัมประสิทธ์ การ
ความคลาดเคลือ่ น
ถดถอย
มาตรฐาน
ความรู ้ความสามารถ (Kn)
0.146
0.060
0.016*
บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt)
-0.021
0.061
0.735
การสัง่ การและการควบคุมดูแล (Co)
0.268
0.059
0.000*
2
R= 0.470 Adjusted R = 0.212 SEest = 0.476 a = 2.469
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า สมมติ ฐานข้อที่ 7 ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถ (Kn) มี ความสัมพันธ์และ
ส่ งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบด้านคุณภาพผลงาน (PerQ) สมมติฐานข้อที่ 8 ปั จจัยด้านบุคลากร
และระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) ไม่มีความสัมพันธ์และส่ งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบด้าน
คุณภาพผลงาน (PerQ) สมมติฐานข้อที่ 9 ปั จจัยด้านการสั่งการและการควบคุมดู แล (Co) มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบด้านคุณภาพผลงาน (PerQ)
ตารางที่ 4 การวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ระหว่า งตัว แปรอิ ส ระเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ของงาน
ตรวจสอบกับตัวแปรตามเป็ นผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบด้านประสิ ทธิภาพของงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ : ด้าน
ประสิทธิภาพของงาน (PerP)
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ
P-value
สัมประสิทธ์ การ
ความคลาดเคลือ่ น
ถดถอย
มาตรฐาน
ความรู ้ความสามารถ (Kn)
0.217
0.070
0.002*
บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt)
-0.032
0.071
0.650
การสัง่ การและการควบคุมดูแล (Co)
0.188
0.069
0.007*
2
R= 0.392 Adjusted R = 0.144 SEest = 0.556 a = 2.339
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4 พบว่า สมมติฐานข้อที่ 10 ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถ (Kn) มีความสัมพันธ์และ
ส่ งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบด้านประสิ ทธิ ภาพของงาน (PerP) สมมติฐานข้อที่ 11 ปั จจัยด้าน
บุ ค ลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ของงาน
ตรวจสอบด้านประสิ ทธิภาพของงาน (PerP) สมมติฐานข้อที่ 12 ปั จจัยด้านการสัง่ การและการควบคุมดูแล (Co) มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบด้านประสิ ทธิภาพของงาน (PerP)

6. อภิปรายผล
1. สมมติฐานข้อที่ 1 ได้รับการสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกานดา มิสกวันวงศ์ (2549)
ได้ศึกษาปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชีในมุมมองระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การงานสอบบัญชีข้ ึนไป ของ
สานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ ง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชีมากที่สุด
3 อันดับแรก ได้แก่ ปั จจัยภายในด้านความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ทางานของทีมงานตรวจสอบบัญชี
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของปภาวี สุ ขมณี และฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ (2551) อ้างถึงใน ศุภทั รา เชื้อชาญ
(2556) หน้า 46-47 ได้ศึกษาความรู ้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการศึ กษาพบว่า ความรู ้ ความสามารถด้านความรู ้ ในวิชาชี พด้านทักษะทางวิชาชี พ ด้าน
จรรยาบรรณมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิ ทธิผลการทางานโดยรวม
2. สมมติฐานข้อที่ 2 ไม่ได้รับการสนับสนุ น การไม่สนับสนุ นสมมติฐานการศึ กษา อาจเนื่ องมาจาก
ถึงแม้ว่าจานวนบุคลากรและระยะเวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบมีความไม่เพียงพอกับปริ มาณงานตรวจสอบ กลุ่ม
ตัวอย่างก็สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบหรื อหาวิธีทางอื่นทาให้การตรวจสอบเสร็ จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้ งั ไว้ได้
ซึ่ งก็มีส่วนที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Alderman และ Detrick (1982) อ้างถึงใน สุ กานดา มิ
สกวันวงศ์ (2549) หน้า 11 ได้ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้แรงกดดันเกี่ ยวกับงบประมาณทางด้านเวลาของผูส้ อบ
บัญชี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูส้ อบบัญชียอมรับว่ามีการนางานกลับไปทาที่บา้ นและไม่นาเวลาดังกล่าวมารายงาน
เป็ นชัว่ โมงทางาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับผูส้ อบบัญชีระดับ senior และ semi – senior ถึงแม้วา่ พฤติกรรมดังกล่าวจะไม่
ส่ งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี ทนั ที แต่การกระทาดังกล่าวจะส่ งผลต่อการวางแผนการสอบบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณทางด้านเวลาในการสอบบัญชีครั้งต่อไป กล่าวคือ มีการกาหนดระยะเวลาในการสอบบัญชีนอ้ ยไปจน
ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบได้จริ ง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีในที่สุด
3. สมมติฐานข้อที่ 3 ได้รับการสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจุฑามาศ พิมพา (2553) อ้าง
ถึงใน ศุภทั รา เชื้อชาญ (2556) หน้า 40 ได้ศึกษาการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวคิด COSO ERM และการกากับดูแล
กิจการที่ดีกบั ความเชื่อมัน่ ของงบการเงินในมุมมองของผูใ้ ช้งบการเงิน ผลการศึกษาพบว่า การบริ หารความเสี่ ยง
ตามแนวคิด COSO ERM และการกากับดูแลกิจการที่ดี ส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ต่องบการเงินที่ระดับความเชื่อมัน่
95 % ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ ถ้าองค์กรมีการบริ หารความเสี่ ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดีก็จะทาให้เกิดความเชื่อมัน่
กับผูใ้ ช้งบการเงินในการนาเสนองบการเงินขององค์กรเช่นกัน หรื อถ้าองค์กรมีกระบวนการบริ หารงานในด้าน
การควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ง ทุ ก คนในองค์ก รให้ค วามร่ ว มมื อ มี บทบาทและหน้าที่ ที่
เหมาะสมให้ความเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และมี
ความโปร่ งใส ก็จะทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินมีความเชื่อมัน่ ต่องบการเงินมากขึ้น
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4. สมมติฐานข้อที่ 4 ข้อที่ 7 และข้อที่ 10ได้รับการสนับสนุน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชนัญฎา
สิ นชื่น (2548)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความสามารถด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านกฎหมาย
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพการสอบบัญชี ผลการศึกษาพบว่า ความรู ้ความสามารถด้านการสอบ
บัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านได้แก่ ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์
และด้านความทันกาล และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปภาวี สุ ขมณี และฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ (2551) อ้างถึง
ใน ศุภทั รา เชื้ อชาญ (2556) หน้า 46-47ได้ศึกษาความรู ้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของนัก
บัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านทักษะทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิ ทธิผลการทางานด้านปริ มาณผลงาน
5. สมมติฐานข้อที่ 5 ไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีรณา ติรณะประกิจ
และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร (2552)ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่ทาให้คุณภาพงานสอบบัญชีลดลง
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมที่ทาให้คุณภาพ งานสอบบัญชีลดลงของผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
RAQ (Reduced Audit Quality) ที่ พบมากที่ สุด ได้แก่ พฤติ กรรมด้านแรงกดดัน รองลงมา คื อ พฤติ กรรมการไม่
ติดตามงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบไม่เหมาะสม ตามลาดับ สาเหตุที่กลุ่มผูจ้ ดั การงานสอบบัญชีมี
ความเห็นว่าการรายงานจานวนระยะเวลาที่ใช้ในการสอบบัญชีนอ้ ยกว่าระยะเวลาที่ได้ใช้ไปจริ ง
6. สมมติฐานข้อที่ 6 ได้รับการสนับสนุ น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของอรวรรณ ศรี แก้ว (2552)
อ้างถึงใน ศุภทั รา เชื้อชาญ (2556) หน้า 60-61 ได้ศึกษาผลกระทบของการกากับดูแลกิจการที่ดีมีต่อประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า การกากับดูแลกิจการที่ดียอ่ ม
สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่จะนาไปใช้ประกอบการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
7. สมมติ ฐานข้อที่ 8 ไม่ได้รับการสนับสนุ น ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึ กษาของสุ กานดา มิ สกวันวงศ์
(2549) ได้ศึกษาปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชีในมุมมองระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การงานสอบบัญชีข้ ึน
ไป ของสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ ง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี
ได้แก่ จานวนบุคลากรและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
8. สมมติฐานข้อที่ 9 ได้รับการสนับสนุน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ ศรี แก้ว (2552) อ้าง
ถึงใน ศุภทั รา เชื้อชาญ (2556) หน้า 60-61 ผลการศึกษาพบว่า การกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญที่สะท้อนถึง
คุณภาพของการควบคุมตรวจสอบติดตามการดาเนินงาน ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ ใช้ประกอบการบริ หารงาน
ขององค์กร และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของหนึ่งฤทัย เขียวหวาน (2556) ได้ศึกษาผลกระทบของจรรยาบรรณ
ของผูส้ อบบัญชี และความเป็ นมืออาชี พ ที่ มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ผลการศึ กษา
พบว่า ความเป็ นมืออาชีพ จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชี
9. สมมติฐานข้อที่ 11 ไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Coram, Ng และ Woodliff
(2002) อ้างถึงใน สุกานดา มิสกวันวงศ์ (2549) หน้า 11-12 ได้ศึกษาผลกระทบของแรงกดดันทางด้านเวลาและความเสี่ ยง
จากข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี ผลการศึกษาพบว่า แรงกดทางด้านเวลามีผลกระทบอย่างสู งต่อการ
เกิดพฤติกรรม RAQ (Reduced Audit Quality) และมีผลกระทบต่อความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
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10. สมมติฐานข้อที่ 12 ได้รับการสนับสนุน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ ศรี แก้ว (2552) อ้าง
ถึงใน ศุภทั รา เชื้ อชาญ (2556) หน้า 60-61 ได้ศึกษาผลกระทบของการกากับดู แลกิ จการที่ ดีมีต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลการศึ กษาพบว่า การกากับดู แลกิ จการที่ ดีด้านการ
เสริ มสร้างจริ ยธรรมและคุณค่าองค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงาน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ปั จจัยความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ และการสัง่ การและการควบคุมดูแลของ
ผูค้ วบคุ มงานตรวจสอบส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบ ดังนั้น การฝึ กอบรมหรื อเพิ่มความรู ้ เกี่ ยวกับ
มาตรฐาน หลักการบัญชี วิธีการ เทคนิคการตรวจสอบให้กบั นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินถือเป็ นสิ่ งสาคัญของงาน
ตรวจสอบ ในการปฏิบตั ิงานในสานักตรวจสอบการเงินของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(2) มีการควบคุม กากับ ดูแล การปฏิ บตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละชั้นหรื อแต่ละสายงานอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดเวลา วางแผนติ ดตามและประเมิ นคุ ณภาพการปฎิ บัติงานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารงาน
ตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ รวมถึงการจัดหาเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ในการตรวจสอบให้เพียงพอ นาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นในการตรวจ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบงานตรวจสอบระหว่างหน่วยงานที่รับตรวจเพื่อทราบปั จจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบได้ชดั เจนขึ้นมากยิ่งขึ้น หรื อทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานใน
ตาแหน่งอื่นของสานักอื่นๆในสานักงาน เพื่อนาผลที่ได้รับจากวิจยั ไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานต่อไป
(2) ควรทาการศึ กษาโดยใช้ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานตรวจสอบเพื่อพัฒนา
ความรู ้ความสามารถของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินและนามาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพให้ดียงิ่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสู งยิ่งในความกรุ ณา และความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีจากท่านอาจารย์ ดร.วรกร
แช่มเมืองปั ก ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อวิชยั สิ มมา และคุณแม่
ปราถนา สิ มมา ที่ได้อบรมสัง่ สอนให้ผวู ้ จิ ยั มีความมานะขยันอดทนและเสี ยสละ
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การประเมินสมรรถนะของผู้วางแผนภาษีธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ ทจี่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยเพือ่ นาไปใช้ ในการออกแบบหลักสู ตร
TAX PLANNERS’ COMPETENCY ASSESSMENT OF
THE PROPERTY DEVELOPMENT LISTED COMPANY IN
THAILAND FOR APPLICABLE IN CURRICULUM DESIGN
ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: pravas.pe@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อประเมินระดับสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีในธุ รกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะ
ที่ได้จากการประเมินโดยผูว้ างแผนภาษีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
ผูว้ างแผนภาษี จานวน 52 คน และผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น จานวน 52 คน โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan
(1970) เครื่ องมือวิจยั คือ แบบประเมินระดับสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงบรรยาย
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิติเชิ งอนุ มาน คือ สถิติทดสอบ t สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกันและมาจากประชากรที่มีความความแปรปรวนเท่ากัน ผลการวิจยั พบว่า (1)
สมรรถนะด้านหลักมีระดับสมรรถนะสู งที่สุด รองลงมาคือสมรรถนะด้านการจัดการ และสมรรถนะด้านเทคนิค
ตามลาดับ (2) ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะที่ ได้จากการประเมินโดยผูว้ างแผนภาษี และผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นไม่
แตกต่ากันที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ .05 และ (3) แนวทางการออกแบบหลักสู ตรการพัฒนาสมรรถนะของผู ้
วางแผนภาษีควรให้ความสาคัญกับสมรรถนะด้านเทคนิค
คาสาคัญ: การประเมินสมรรถนะ ผูว้ างแผนภาษี การออกแบบหลักสูตร

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ประเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้ว มี ก ารให้ความส าคัญกับการกาหนดสมรรถนะของบุ คคลในแต่ล ะอาชี พเป็ น
เวลานานแล้ว แต่ประเทศไทยภาคเอกชนเพิ่งเริ่ มให้ความสาคัญกับแนวคิดเรื่ องสมรรถนะหลังจากประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ส่ วนภาครัฐเริ่ มให้ความสาคัญกับแนวคิดสมรรถนะปี พ.ศ. 2548 โดยจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษา
เฮย์กรุ ปส์จดั ทาแบบจาลองสมรรถนะของระบบราชการไทย เพื่อใช้ในการจัดการ การประเมินผลงาน และการ
พัฒ นาข้า ราชการในระยะยาว (นิ ส ดารก์ เวชยานนท์, 2550, หน้า 111-151) โดยมี ก ารก าหนดและประเมิ น
สมรรถนะของบุคคลในแต่ละอาชีพ เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ (1) การคัดเลือกบุคคลที่เป็ น
บุ ค คลภายนอกองค์การเพื่ อ การสรรหา และการจ้างผูส้ มัค รงาน หรื อ เป็ นบุ ค ลากรภายในองค์การเพื่ อ การ
มอบหมายงาน และสนับสนุนงาน และ (2) การบริ หารค่าตอบแทน การวางแผนสื บทอดตาแหน่ง การลงโทษ การ
ฝึ กอบรม การพัฒ นา การสอนงาน (coaching) การให้ ค าแนะน า (mentoring) และการก าหนดเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (อัจฉรา หล่อตระกูล, 2557, หน้า 241; Spencer & Spencer, 1993, pp. 237-275) เพราะ
ทรัพยากรบุคคลเปรี ยบเสมือนสิ นทรัพย์ทรงคุณค่ามากที่ สุดขององค์การ ซึ่ งสามารถสร้างความได้เปรี ยบในเชิ ง
การแข่งขันขององค์การ องค์การต่าง ๆ จึงพยายามหาวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การ
จัดการผูม้ ีความสามารถสูง (talent management) การจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ทกั ษะเป็ นพื้นฐาน (skill-based
human resource management) การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (performance management) และการจัดการทรัพยากร
บุ คคลโดยใช้สมรรถนะเป็ นพื้นฐาน (competency-based human resource management) เป็ นต้น ซึ่ งการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็ นพื้นฐานเป็ นวิธีที่ผบู ้ ริ หารทรัพยากรบุคคลกาลังให้ความสนใจ และนิยมมาก
ที่ สุด เพราะการนาสมรรถนะของบุคคลมามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรั พยากรบุคคลจะช่วยให้องค์การได้
บุคคลากรที่สามารถปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการช่วยส่งเสริ มให้องค์การมีสมรรถนะ
ในการแข่งขันกับองค์การอื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจากภายนอกได้
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558; Bedard, Prefontaine, & Poirier-Proulx, 2005)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของตลาดหลักทรัพภย์แห่ งประเทศไทย โดยสารสนแทศที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถ
นาไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อปรับปรุ ง หรื อพัฒนาสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีให้สูงขึ้น ซึ่ งจะส่งผลให้
การเสี ยภาษีเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และประหยัดเงินภาษี ที่ไม่ใช่การหลีกเลี่ยง หรื อการหนี ภาษี
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อประเมินระดับสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีที่ได้จากการประเมินโดยผูว้ างแผน
ภาษีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สาหรับกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ แสดงดังแผนภาพที่ 1
วิธีการประเมินโดยผูว้ างแผนภาษี

ผลการประเมินสมรรถะ
ของผูว้ างแผนภาษี

วิธีการประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา
ขั้นต้นขั้นต้น

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรประกอบด้วย 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มผูว้ างแผนภาษี จานวน 56 คน และกลุ่มผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น
จานวน 56 คน เพียง ณ วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
ตัวอย่างกาหนดจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้ขนาดตัวอย่างบริ ษทั จานวน 52 บริ ษทั
โดยแต่ละบริ ษทั ประกอบด้วยผูว้ างแผนภาษีจานวน 1 คน และผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นจานวน 1 คน คิดเป็ นขนาด
ตัวอย่างผูว้ างแผนภาษีจานวน 52 คน และขนาดตัวอย่างผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นจานวน 52 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิ สระ คื อ วิธี การประเมิ น โดยผูว้ างแผนภาษี และวิธี ก ารประเมิ นโดยผูบ้ ังคับบัญชาขั้นต้น
ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบประเมินสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีพฒั นามาจากแบบจาลองตัวบ่งชี้สมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี
ในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของงานวิจยั
เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (ประเวศ เพ็ญวุฒิกลุ ,
2556) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา (content
validity) ด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับประเด็นที่ ตอ้ งการวัด โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน พบว่า ข้อคาถามทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.0 ส่วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงด้วย
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วิธี Inter-rater reliability โดยนาเครื่ องมือไปทดลองใช้กบั ผูว้ างแผนภาษี และบังคับบัญชาขั้นต้น จานวน 30 คน
พบว่า เครื่ องมือมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.9
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีผชู ้ ่วยจานวน 10 คน ซึ่ งเป็ นนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี
การศึ กษา 2558 และผ่า นการอบรมชี้ แ จ้งจากผูว้ ิจัยแล้ว ด้วยวิธี ก ารส่ ง แบบประเมิ น ด้ว ยตนเอง การส่ ง ทาง
ไปรษณี ย ์ และการส่ งทางอีเมล (e-mail) พบว่า อัตราการตอบกลับของแบบประเมินทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากัน
คือร้อยละ 92.85
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงบรรยาย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติอนุมาน คือ สถิติทดสอบ t สาหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกันและมาจากประชากรที่มี
ความความแปรปรวนเท่ากัน

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ผลการประเมินระดับสมรรถนะของผู้วางแผนภาษี
ผลการประเมินระดับสมรรถนะด้านหลัก ด้านการจัดการ และด้านเทคนิคของผูว้ างแผนภาษี ซึ่ งได้จาก
การประเมินโดยผูว้ างแผนภาษี ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น และรวม แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี
ตัวแปร
สมรรถนะด้านหลัก
1. ความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
2. ความเป็ นอิสระ
3. ความเที่ยงธรรม
4. ความซื่อสัตย์
5. มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
6. การรักษาความลับ
7. ความรับผิดชอบต่อธุรกิจ
8. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน
9. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
10. จรรยาบรรณทัว่ ไป
สมรรถนะด้านการจัดการ
1. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูล

ผูว้ างผนภาษี
Mean
4.45
4.60
4.50
4.63
4.55
4.47
4.49
4.26
4.25
4.34
4.39
4.03
4.15
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SD
.33
.56
.46
.45
.45
.45
.55
.49
.55
.60
.54
.51
.54

ผูบ้ งั คับบัญชา
ขั้นต้น
Mean
SD
4.65
.34
4.61
.50
4.71
.42
4.82
.35
4.75
.41
4.77
.37
4.70
.44
4.59
.46
4.54
.43
4.55
.63
4.50
.66
4.08
.55
4.26
.62

รวม
Mean
4.55
4.60
4.61
4.72
4.65
4.62
4.59
4.42
4.40
4.44
4.44
4.05
4.20

SD
.35
.53
.45
.41
.44
.44
.51
.50
.51
.62
.60
.53
.58
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ตัวแปร
2. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูล
3. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการ
สังเคราะห์ขอ้ มูล
4. ความรู้ และความสามารถในการประเมินผล
และตัดสิ นใจ
สมรรถนะด้านเทคนิค
1. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการรับรู้
ผลกระทบทางภาษีเงินได้
2. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการรับรู้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อการดาเนินงาน
3. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการรับรู้
รายได้ที่เกิดจากการขายที่ดิน และอาคาร
4. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการรับรู้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
5. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการคานวณ
กาไรสุ ทธิเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
6. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่าย
7. ความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการเสี ยภาษี
ธุรกิจเฉพาะ
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Mean
4.00

SD
.48

ผูบ้ งั คับบัญชา
ขั้นต้น
Mean
SD
4.07
.61

4.02

.63

4.05

.62

4.03

.62

3.94

.65

3.96

.67

3.95

.66

3.95
4.05

.51
.63

4.04
4.01

.56
.60

4.00
4.03

.54
.61

3.96

.58

4.04

.58

4.00

.58

3.91

.67

4.03

.66

3.97

.67

3.78

.64

4.03

.62

3.91

.64

3.89

.63

4.02

.67

3.95

.65

4.02

.76

4.12

.67

4.07

.72

4.08

.70

4.06

.71

4.07

.71

ผูว้ างผนภาษี

รวม
Mean
4.03

SD
.55

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 1 ในภาพรวมของการประเมินโดยรวม พบว่า สมรรถนะที่มีระดับสู ง
ที่สุดคือสมรรถนะด้านหลักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .35 รองลงมาคือสมรรถนะ
ด้านการจัดการ และสมรรถนะด้านเทคนิ ค ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ 4.00 ตามลาดับ และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 และ.54 ตามลาดับ สาหรับในรายด้านของการประเมินโดยรวมมีผลการวิเคราะห์
ดังนี้
สมรรถนะด้านหลัก พบว่า ตัวแปรที่มีระดับสมรรถนะสู งที่สุดคือความเที่ยงธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72
และ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .41 รองลงมาคื อ ความสื่ อสัตย์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.65 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .44
สมรรถนะด้านการจัดการ พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการ พบว่า ตัวแปรที่มีระดับสมรรถนะสู งที่สุด
คือความสามารถเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .51 รองลงมา
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คือความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และความสามารถเกี่ยวกับการสังเคราะห์ขอ้ มูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ
4.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .55 และ .62 ตามลาดับ
สมรรถนะด้านเทคนิ ค พบว่า ตัวแปรที่มีระดับสมรรถนะสู งที่สุดคือความสามารถเกี่ยวกับการเสี ยภาษี
ธุ รกิ จเฉพาะ และความสามารถเกี่ ยวกับการหักภาษีเงิ นได้ ณ ที่ จ่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.07 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .71 และ .72 ตามลาดับ รองลงมาคือความสามารถเกี่ยวกับการรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเงินได้มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .35
5.2 ผลการเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ คะแนนสมรรถนะของผู้วางแผนภาษีทไี่ ด้ จากการประเมินโดยผู้วางแผน
ภาษีกบั ผู้บังคับบัญชาขั้นต้ น
การศึกษาในส่ วนนี้ ประกอบด้วย ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะโดยรวมของผูว้ างแผน
ภาษี ที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น โดยผู ้ว างแผนภาษี กับ ผู ้บัง คับ บัญ ชาขั้น ต้น ซึ่ งแสดงในตารางที่ 2 ส่ ว นผลการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะรายด้านที่ได้จากการประเมินโดยผูว้ างแผนภาษีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นซึ่ ง
แสดงในตารางที่ 3-5
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะโดยรวมของผูว้ างแผนภาษีที่ได้จากการประเมินโดย
ผูว้ างแผนภาษีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น
ผูป้ ระเมิน

n

Mean

S.D.

ผูว้ างแผนภาษี
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นของผูว้ างแผนภาษี

52
52

4.14
4.26

.39
.43

Mean
Difference
-0.11

t

p

-1.447

.151

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีที่ได้จากการ
ประเมิ น ของผูว้ างแผนภาษี เ ท่ า กับ 4.14 ส่ ว นค่ า เฉลี่ ย สมรรถนะของผู ้ว างแผนภาษี ที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นเท่ากับ 4.26 ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference) เท่ากับ –0.11 และจากการทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบ t พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะของ
ผูว้ างแผนภาษีที่ได้จากการประเมินโดยผูว้ างแผนภาษี และผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นไม่แตกต่ากันที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลักทางสถิติ
ตารางที่ 3 ผลการการเปรี ยบเทียบในรายด้านของค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านหลักของผูว้ างแผนภาษีจากการประเมิน
ตนเองกับการประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น
ผูป้ ระเมิน
n
Mean
S.D.
Mean Difference
t
p
ผูว้ างแผนภาษี
52
4.45
.33
-0.20
-3.08
.00
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นของ
52
4.65
.34
ผูว้ างแผนภาษี
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการการเปรี ยบเทียบในรายด้านของค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านหลักของผูว้ างแผนภาษี
ที่ ได้จากการประเมิ นตนเองของผูว้ างแผนเท่ า กับ 4.45 ส่ วนค่าเฉลี่ ยสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี ที่ได้จ ากการ
ประเมิ นของผูบ้ ังคับบัญชาขั้นต้นเท่ ากับ 4.65 ผลต่างของค่าเฉลี่ ย (Mean Difference) เท่ ากับ 0.20 และจากการ
ทดสอบด้วยสถิ ติทดสอบ t พบว่า มี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ ยสมรรถนะด้านหลัก ของผู ้
วางแผนภาษี จากการประเมิ นตนเอง และการประเมิ นโดยผูบ้ ังคับบัญชาขั้นต้น แตกต่ ากัน (ไม่เท่ ากัน) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงปฏิเสธาสมมติฐานหลักทางสถิติ
ตารางที่ 4 ผลการการเปรี ยบเทียบในรายด้านของค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านการจัดการของผูว้ างแผนภาษีจากการ
ประเมินตนเองกับการประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น
ผูป้ ระเมิน
n
Mean
S.D.
Mean Difference
t
p
ผูว้ างแผนภาษี
52
4.03
.51
-0.05
-0.53
.59
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นของ
52
4.08
.55
ผูว้ างแผนภาษี
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการการเปรี ยบเที ย บในรายด้า นของค่า เฉลี่ ย สมรรถนะด้า นการจัดการของผู ้
วางแผนภาษีที่ได้จากการประเมินตนเองของผูว้ างแผนเท่ากับ 4.03 ส่ วนค่าเฉลี่ยสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีที่ได้
จากการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นเท่ากับ 4.08 ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference) เท่ากับ 0.05 และจาก
การทดสอบด้วยสถิติทดสอบ t พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านการจัดการ
ของผูว้ างแผนภาษีจากการประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นไม่แตกต่ากัน (เท่ากัน) ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลักทางสถิติ
ตารางที่ 5 ผลการการเปรี ยบเทียบในรายด้านของค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านเทคนิคของผูว้ างแผนภาษีจากการประเมิน
ตนเองกับการประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น
ผูป้ ระเมิน
n
Mean
S.D.
Mean Difference
t
p
ผูว้ างแผนภาษี
52
3.95
.51
-0.09
-0.85
.39
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นของ
52
4.04
.56
ผูว้ างแผนภาษี
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการการเปรี ยบเทียบในรายด้าน ค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านเทคนิคของผูว้ างแผนภาษีที่
ได้จากการประเมินตนเองของผูว้ างแผนเท่ากับ 3.95 ส่ วนค่าเฉลี่ยสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีที่ได้จากการประเมิน
ของผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นเท่ากับ 4.04 ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference) เท่ากับ 0.09 และจากการทดสอบด้วย
สถิติทดสอบ t พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านเทคนิ คของผูว้ างแผนภาษี
จากการประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นไม่แตกต่ากัน (เท่ากัน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลักทางสถิติ
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5.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี
การศึ กษาแนวทางการออกแบบหลักสู ตรการพัฒนาสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย การประเมินระดับสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการเลือก
เนื้อหาความรู ้หรื อ เนื้อหาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความต้องการซึ่งเป็ นการศึกษาปั ญหาของผูเ้ รี ยน การ
กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรซึ่ งเป็ นการระบุความคาดหวัง ของคุณลักษณะที่ ดีของผูเ้ รี ยนเมื่อเรี ยนจบตาม
หลักสู ต ร และการเลื อ กเนื้ อหาความรู ้ หรื อ เนื้ อ หาวิช าซึ่ งเป็ นการเลื อ กเนื้ อหาสาระที่ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ
จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร (วารุ ณี อัศวโภคิน, 2554, หน้า 14)
จากผลการประเมินระดับสมรรถนะของผู ้ วางแผนภาษีดงั กล่าวข้างต้น พบว่า ผูว้ างแผนภาษีมีระดับ
สมรรถนะสู งที่ สุดคือสมรรถนะด้านหลัก ระดับสมรรถนะรองลงมาคือสมรรถนะด้านการจัดการ และระดับ
สมรรถนะต่าที่สุดคือสมรรถนะด้านเทคนิค สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒนาสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี จากระดับสมรรถนะด้านที่ต่าที่สุดของผูว้ างแผนภาษี โดยได้จากผลการ
ประเมิ นในภาพรวม ซึ่ งในการวิจัยครั้ งนี้ คือสมรรถนะด้านเทคนิ ค ดังนั้น การวิจัยครั้ งนี้ จึงได้กาหนดความ
คาดหวังในสมรรถนะด้านเทคนิ คทางการบัญชี และการภาษีอากรของผูว้ างแผนภาษี และเนื้ อหาที่ ควรเน้นใน
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิคทางการบัญชีและการภาษีอากร แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี
ความคาดหวังในสมรรถนะด้านเทคนิค
ทางการบัญชีและการภาษีอากรของผูว้ างแผน
ภาษี
1. ความสามารถเกี่ยวกับการรับรู้ผลกระทบ
ทางภาษีเงินได้

2. ความสามารถเกี่ยวกับการรับรู้ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพื่อการดาเนินงาน

เนื้อหาที่ควรเน้นในหลักสู ตรการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค
ทางการบัญชีและการภาษีอากร
-มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ ซึ่ง
เป็ นฉบับปรับปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่สิ้นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 12: Income Taxes
(Bound volume 2013 Consolidated without early application))
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องภาษีเงินได้
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 (IFRS
3) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ องการรวมธุรกิจ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ
- มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่ องที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 16:
Property, Plant and Equipment (Bound volume 2015
Consolidated without early application))
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
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3. ความสามารถเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ที่เกิด
จากการขายที่ดิน และอาคาร

4. ความสามารถเกี่ยวกับการรับรู้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เนื้อหาที่ควรเน้นในหลักสู ตรการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค
ทางการบัญชีและการภาษีอากร
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่ อง
การรวมธุรกิจ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRS
3: Business Combinations (Bound volume 2015 Consolidated
without early application))
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
การรวมธุรกิจ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ
- มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 18 เรื่ องรายได้ ซึ่ง
เป็ นฉบับปรับปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่สิ้นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 18: Revenue
(Bound volume 2015 Consolidated without early application))
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องรายได้
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่ อง
การรวมธุรกิจ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุ งของคณะกรรมการ มาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(IFRS 3: Business Combinations (Bound volume 2015
Consolidated without early application))
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
การรวม
ธุรกิจ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณสาธารณะ
- มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 40 เรื่ อง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุ งของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุ ดในวันที่
31 ธันวาคม 2557 (IAS No.40 : Investment Property
(Bound volume 2015 Consolidated without early application))
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่ อง
การรวมธุรกิจ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRS
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ความคาดหวังในสมรรถนะด้านเทคนิค
ทางการบัญชีและการภาษีอากรของผูว้ างแผน
ภาษี

5. ความสามารถเกี่ยวกับการคานวณกาไรสุ ทธิ
เพื่อเสี ยภาษีเงินได้

6. ความสามารถเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย

7. ความสามารถเกี่ยวกับการเสี ยภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เนื้อหาที่ควรเน้นในหลักสู ตรการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค
ทางการบัญชีและการภาษีอากร
3: Business Combinations (Bound volume 2015 Consolidated
without early application))
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
การรวมธุรกิจ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ
- ประมวลรัษฎากร
- คาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 1/2528 เรื่ องการใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการ
คานวณรายได้ และรายจ่ายของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
- คาสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 61/2539 เรื่ องการคานวณกาไรสุ ทธิ
และเงินได้สุทธิสาหรับกิจการขายอสังหาริ มทรัพย์
- ประมวลรัษฎากร
- คาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่ องสั่งให้ผจู้ ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย
- ประมวลรัษฎากร

6. อภิปรายผล
6.1 ผลการประเมินระดับสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษี พบว่า ผูว้ างแผนภาษีมีระดับสมรรถนะด้านหลัก
สู งที่ สุด ด้านการจัดการรองลงมา และด้านเทคนิ คต่ าที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนิ ษฐา ชี วพัฒนพันธุ์
(2558) ศึ กษาเรื่ องสมรรถนะของพนักงานบัญชี ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีตามทัศนะของ
หัวหน้างานบัญชี พบว่า สมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบัญชี ตามที่ คาดหวังด้านกิ จนิ สัยที่ ดีในการ
ประกอบวิชาชี พอยู่ในระดับดี มาก รองลงมาอยู่ในระดับดี คื อ ด้านความรู ้ ทางวิชาการ และด้านทักษะในการ
ปฏิบตั ิงาน ส่ วนสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีตามที่เป็ นจริ งทั้ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับดี โดยอันดับ
แรก คือ สมรรถนะด้านกิจนิ สัยที่ดีในการประกอบวิชาชีพ รองลงมา คือ สมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน
และสมรรถนะด้านความรู ้ทางวิชาการ ตามลาดับ
6.2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีที่ได้จากการประเมินของผูว้ างแผนภาษีกบั
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นไม่แตกต่ากันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของสานักงาน ก.พ.
(2548, หน้า 53) ที่แสดงไว้ในคู่มือสมรรถนะราชการพลเรื อนไทยว่าแนวโน้มการประเมินของผูป้ ระเมินแต่ละคน
จะแตกต่างกัน บางคนให้คะแนนสู ง บางคนให้คะแนนต่า บางคนให้คะแนนกึ่งกลาง นอกจากนี้ ยงั ไม่สอดคล้อง
กับแนวคิ ดของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2558) ที่ ได้เสนอไว้ในแนวทางการพัฒนาระบบ
สมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริ หารทรัพยากรบุคคลว่าผลการประเมินสมรรถนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาประเมินตนเอง
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กับผูบ้ งั คับบัญชาประเมินอาจไม่ตรงกัน เพราะผูใ้ ต้บงั คับบัญชามักประเมินสมรรถนะของตนเองสูงกว่าความเป็ น
จริ ง แต่ผบู ้ งั คับบัญชามักประเมินสมรรถนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต่ากว่าความเป็ นจริ ง ผลการเปรี ยบเทียบของการ
วิจัย ครั้ งนี้ ไม่ ส อดคล้อ งกับนัก วิช าการท่ า นอื่ น ทั้ง อาจเนื่ องจากผู ้ ประเมิ นทั้ง 2 คน คื อ ผูว้ างแผนภาษี และ
ผูบ้ ังคับบัญชาขั้นต้นมี แนวคิด มาตรฐานการประเมิ น ที่ ใกล้เคียงกันหรื อไม่แตกต่างกันจึ งให้คะแนนประเมิน
ใกล้เคียงกันหรื อไม่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็ นไปในแนวเดียวกัน ผูป้ ระเมินควรมีการตกลงทา
ความเข้าใจให้ตรงกันในการกาหนดมาตรฐานกลาง (สานักงาน ก.พ., 2548, หน้า 53)

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) เครื่ องมือของการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาใช้ประเมินระดับสมรรถนะของผูว้ างแผนภาษีในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็ นสารสนเทศในการจัดการผูว้ างแผนภาษี
(2) วิธีการพัฒนาสมรรถนะสามารถทาได้หลายวิธี ผูบ้ ริ หารองค์กรจึ งควรคัดเลื อกผูท้ ี่ มีความรู ้
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการวางแผนภาษี เพื่อศึ กษาหาวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม และออกแบบ
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึกษาครั้งต่อควรนาแบบประเมินของการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้กบั ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่
ไม่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบกันได้
(2) แนวทางการออกแบบหลักสู ตรการพัฒนาสมรรถนะของผู ้วางแผนภาษีที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้
สามารถนาไปศึ กษาต่อ ได้แก่ การร่ างหลักสู ตร การตรวจสอบคุ ณภาพร่ างหลักสู ตร การปรั บปรุ งแก้ไขร่ าง
หลักสูตร การทดลองใช้ร่างหลักสูตร การประเมินผล และปรับปรุ งร่ างหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรฉบับสมบูรณ์
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั การทาธุรกรรมทางการเงินของธนาคารมีความสะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากธนาคารมี
การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาประยุกต์ใช้กบั ระบบการทางานของธนาคาร แต่ก็ยงั พบปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจากการใช้
บริ การ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการยอมรับการทาธุรกรรมทางการเงินโดยผ่าน
เครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างถูกใช้เป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาได้แก่ ผูท้ ี่ ใช้หรื อเคยใช้บริ การเครื่ องรับฝากเงิ นสดอัตโนมัติ
จานวน 100 ราย ผลการศึ กษาพบสาเหตุสาคัญของการใช้บริ การเครื่ องรับฝากเงิ น สดอัตโนมัติตามลาดับดังนี้ 1)
อัตราค่าธรรมเนียม 2) ช่วยเพิ่มความสะดวก สบาย 3) ช่วยเพิ่มความรวดเร็ ว 4) ง่ายต่อการใช้บริ การ และ 5) สามารถ
ใช้บริ การได้ตลอด 24 ชม ขณะเดี ยวกันพบว่าประสบการณ์ในการใช้งาน การรับรู ้เทคโนโลยี ความเชื่ อมัน่ ของ
ระบบการทางานของเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ ทาเลที่ต้ งั เป็ นสาเหตุที่ส่งผลต่อการไม่ใช้บริ การเครื่ องรับฝากเงิน
สดอัตโนมัติ และผลการสัมภาษณ์พบว่าค่าธรรมเนียมในการให้บริ การเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติไม่มีอิทธิพลต่อ
การใช้บริ การ
คาสาคัญ: เครื่ องรับฝากสดเงินอัตโนมัติ 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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการทาธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
ส่ งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์มีการพัฒนาช่องทางการในการทาธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่ อง โดยช่องทางการใน
การทาธุรกรรมทางการเงินนอกเหนือจากการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ของธนาคารแล้วยังมีการ
ให้บริ การทาธุ รกรรมทางการเงิ นในรู ป แบบอื่ น เช่ น การให้บริ การผ่านช่ อ งทาง Internet, E-Banking, MobileBanking และเครื่ องบริ การอัตโนมัติ โดยวัตถุประสงค์หลัก ของการให้บริ การการทาธุ รกรรมทางการเงิ น ผ่า น
ช่องทางดังกล่าว เพื่อลดปั ญหาความล่าช้าในการทาธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งธนาคารพาณิ ชย์ยงั สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ทนั ท่วงที เนื่ องจากการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านช่องทางเหล่านั้นก่อให้เกิ ด
ความสะดวก รวดเร็ วและความถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินจาเป็ นต้องมี
การปรับตัวให้ทนั กับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา
สาหรับการทาธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับความนิยมจากผูใ้ ช้บริ การโดยมากได้แก่ การทาธุรกรรมทางการ
เงินผ่านเครื่ องบริ การอัตโนมัติ ซึ่ งปั จจุบนั การให้บริ การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การอัตโนมัติ ถูกแบ่ง
ออกเป็ น 3 รู ปแบบคือ เครื่ องจ่ายเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine: ATM) เครื่ องปรับสมุดคู่ฝาก (Passbook
Update Machine: PUM) เครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine: CDM) แต่ยงั มีผใู ้ ช้บริ การบางส่วน
ยังขาดความเชื่อมัน่ กับช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านเครื่ องบริ การอัตโนมัติ ซึ่งพิจารณาได้จากผลการ
สารวจปริ มาณการใช้เครื่ องบริ การอัตโนมัติดงั นี้ คือ อัตราการตอบสนองการทาธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเครื่ องรับ
ฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) มีเพียง 30% เมื่อเทียบกับการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องบริ การอัตโนมัติประเภท
อื่นคือ เครื่ องจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่ งมีอตั ราการตอบสนองการใช้บริ การ
ร้อยละ 100 และเครื่ องปรับ
สมุดคู่ฝาก (PUM) มีอตั ราการตอบสนองการใช้บริ การร้อยละ 50 ซึ่ งถือได้ว่าการทาธุ รกรรมทางการเงินโดยผ่าน
เครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) มีอตั ราการใช้บริ การที่นอ้ ย (ธนาคารกรุ งไทย, 2559)
ดังนั้นการศึ กษาในเรื่ องนี้ จะช่วยให้ทราบถึงสาเหตุของการยอมรับการทาธุ รกรรมทางการเงิ นโดยผ่าน
ช่องทางเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ และสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บริ การผ่านช่องทางเครื่ องทา
ธุรกรรมทางการเงินสดอัตโนมัติ หรื อปรับปรุ งระบบการทาธุรกรรมทางการเงินให้เหมาะสมต่อไปโดยมีความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การเป็ นตัววัด และเป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ประสิ ทธิภาพการทางานของธนาคาร
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสาเหตุของการยอมรับเครื่ องทาธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติในรู ปแบบของเครื่ องรับฝากเงินสด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ จานวนเงินทาธุรกรรม
ต่อครั้ง ประเภทการทาธุรกรรม ความถี่การใช้
บริ การ
ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
ความปลอดภัย ความถูกต้อง ความสะดวก/
ความรวดเร็ ว อัตราค่าธรรมเนียม
คุณประโยชน์กระบวนการใช้งาน

การยอมรับการทาธุรกรรม
ทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับ
ฝากเงินสดอัตโนมัติ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ป็ นการวิจัยเชิ งส ารวจโดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ เพื่ อ ค้นหาสาเหตุข องการยอมรั บการทา
ธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติจากมุมมองของผูท้ ี่ใช้หรื อเคยใช้บริ การเครื่ องรับฝาก
เงินสดอัตโนมัติในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์หลักของการศึกษาเพื่อยืนยันตัวแปรที่ได้จาก
การแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรได้แก่ ผูท้ ี่ ทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูท้ ี่ทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติและยินยอมเข้าร่ วมศึ กษา
ในครั้งนี้
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ตัวแปรซึ่งได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ และตัวแปรด้านการยอมรับเทคโนโลยี
- ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ จานวนเงินทาธุรกรรมต่อครั้ง ประเภทการทา
ธุรกรรม ความถี่การใช้บริ การ
- ตัวแปรด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ความปลอดภัย ความถูกต้อง ความสะดวก/ความรวดเร็ ว อัตรา
ค่าธรรมเนียม คุณประโยชน์ และกระบวนการใช้งาน
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ตัวแปรตาม ได้แก่ การยอมรับการทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ แบบสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structured interview
questionnaire) เนื่ องจากการวิจยั นี้ ได้กาหนดกระบวนวิธีการวิจยั โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย
- การวิจัยเชิ งเอกสาร การศึ กษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ ตารา ตลอดจนผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
รวมทั้ง ข้อ มูล จากการค้นคว้าทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อข้อ มู ลที่ ไ ด้จากเว็บไซต์ทางอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ น ามาใช้ใน
กระบวนการสร้างข้อคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ การออกแบบโครงสร้างของข้อคาถามที่นาไปใช้ในกระบวนการ
สัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการกาหนดโครงสร้างของข้อคาถามที่มีความชัดเจนตายตัว
เป็ นเพียงแค่การกาหนดแนวข้อคาถามแบบเปิ ดกว้างหรื อเป็ นการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด
- นาแบบสัมภาษณ์เสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
- พัฒนาปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
- นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งเรี ยบร้ อยแล้วไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึ่ งได้แก่ผูจ้ ดั การธนาคาร
พาณิ ชย์ตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะประเด็นข้อคาถามที่สอดคล้องกับขอบเขตของการวิจยั และวัตถุประสงค์
ของการวิจยั
- น าแบบสัม ภาษณ์ ที่ ผ่า นการตรวจสอบแล้ว มาตรวจสอบปรั บ ปรุ งอี ก ครั้ ง แล้ว น าแบบสัม ภาษณ์ ที่
สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ได้แบ่งประเด็นของข้อคาถามเป็ น 5 ประเด็นคือ 1) สาเหตุของ
การทาธุ รกรรมทางการเงินโดยผ่านเครื่ องรับฝากเงิ นสดอัตโนมัติ
2) ปั ญหาที่ พบจากการทาธุ รกรรมทาง
การเงินโดยผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ 3) ความเชื่อมัน่ ในการทาธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านเครื่ องรับฝาก
เงินสดอัตโนมัติ 4) สาเหตุของการไม่ทาธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ และ 5) ธนาคาร
ที่ผใู ้ ช้บริ การนิยมทาธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เบื้องต้นผูว้ จิ ยั ได้ทาการสารวจปริ มาณเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
พบรายละเอียดของปริ มาณเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้ ธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด
จานวน 6 เครื่ อง ธนาคารกรุ งไทยจากัด จานวน 4 เครื่ อง ธนาคารกรุ งเทพจากัด จานวน 3 เครื่ อง ธนาคารกสิ กรไทย
จากัด จานวน 7 เครื่ อง และธนาคารออมสิ นจากัด จานวน 2 เครื่ อง หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาพฤติ กรรม
ช่วงเวลาในการใช้บริ การของกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้สาหรับการกาหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลจากการ
สังเกตผูว้ ิจยั ได้แบ่งช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 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 หลังจาก 18.00 น. จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามช่วงเวลา
ช่วงละ 20 ราย โดยแยกเก็บข้อมูลตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละธนาคาร
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้จากการสัมภาษณ์ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยความระมัดระวัง โดยใช้วธิ ีการต่าง ๆ
มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา ดังนี้ หลังจากการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั นาเทปบันทึกเสี ยงของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละรายมาเปิ ดฟัง
เพื่อถอดเทปการสัมภาษณ์อย่างละเอียดแบบคาต่อคาและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียด การจับใจความหลัก จัดกลุ่ม
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ข้อมูลแต่ละประเภท พิจารณาเชื่อมโยงความเหมือนและความแตกต่างแล้วจึงนาเสนอข้อค้นพบทั้งหมดมาเขียนสรุ ป
ในรู ปแบบเรี ยงความ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาการยอมรับเครื่ องทาธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติในรู ปแบบของเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
โดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพแบบพรรณนา เพื่อทาการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งได้แก่ ผูท้ ี่ทา/
เคยทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติจานวน 100 ราย โดยการนาเสนอผลการศึกษาผูว้ จิ ยั เป็ น
ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของการทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ตัวแปร
รายละเอียด
1.เพศ
ชาย 46 คน หญิง 54 คน
2.อายุ
ต่ากว่า 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/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 คน พนักงานบริ ษทั เอกชน/
ลูกจ้าง 25 คน ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 18 คน นักเรี ยน/
นักศึกษา 40 คน และอาชีพอิสระ 6 คน
4.รายได้ต่อเดือน
≤15,000 บาท 72 คน > 15,000 บาท 28 คน
5.จานวนเงินที่ทาธุรกรรมเฉลี่ยต่อครั้ง
น้อยกว่า 1,000 บาท จานวน 27 คน 1,000-2,000 บาท จานวน 37
คน 2,000-3,000 บาท จานวน 10 คน 3,000-4,000 บาท จานวน 4
คน 4,000-5,000 บาท จานวน 10 คน และมากกว่า 5,000 บาท
จานวน 12 คน
6.ประเภทการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ฝาก จานวน 42 คน โอน จานวน 44 คน และฝาก/โอน จานวน 14
เครื่ องรับฝากอัตโนมัติ
คน
7.ความถี่การใช้บริ การเฉลี่ยต่อครั้ง
1-2 ครั้ง จานวน 58 คน มากกว่า 2 ครั้ง จานวน 42 คน
*หมายเหตุ: จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 100 ราย
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของการทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
ผลการสารวจความคิดเห็ นของการทาธุ รกรรมทางการเงิ น ในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ ได้
นาเสนอผลการศึกษาโดยแยกออกเป็ น 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 สาเหตุของการทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ

1033

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

พบสาเหตุสาคัญ 5 ประการของการทาธุ รกรรมทางการเงิ น ในรู ปแบบเครื่ องรั บฝากเงิ นสดอัตโนมัติ
ตามลาดับดังนี้ ด้านความสะดวกสบายในการทาธุรกรรมคิดเป็ นร้อยละ 38 ด้านความรวดเร็ วคิดเป็ นร้อยละ 26 ด้าน
ความไม่ซบั ซ้อนในกรใช้งานคิดเป็ นร้อยละ 22 ด้านการให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงคิดเป็ นร้อยละ 8 และด้านอัตรา
ค่ า ธรรมเนี ย มคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6 ซึ่ ง จะเห็ น ได้ว่า ผูท้ าธุ ร กรรมทางการเงิ นผ่า นเครื่ อ งรั บฝากเงิ นสดอัต โนมัติให้
ความสาคัญกับความสะดวก สบาย ในการทาธุรกรรมทางการเงินเป็ นอันดับแรก ด้านที่ผทู ้ าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติไม่ค่อยให้ความสาคัญ ได้แก่ เรื่ องของอัตราค่าธรรมเนียม (ตารางภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1 แสดงสาเหตุของการทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
ประเด็นที่ 2 ปั ญหาที่ พบจากการทาธุ รกรรมทางการเงิ น ในรู ปแบบเครื่ องรั บฝากเงิ นสดอัตโนมัติ ผล
การศึ กษาพบปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการใช้งานเครื่ องรั บฝากเงิ นสดอัตโนมัติดงั นี้ 1) การงดให้บริ การบริ การของ
เครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ 2) การตีกลับของธนบัตรที่มีตาหนิ 3) สถานที่ต้ งั ของเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ 4)
ความสว่างของเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติมีไม่เพียงพอทั้งในตอนกลางวัน/กลางคืน และ 5) ความเพียงพอของ
เครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
ประเด็นที่ 3 ความปลอดภัยและความเชื่อมัน่ ในการทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสด
อัตโนมัติ ผลการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติจานวน 100 รายเห็นว่าสถานที่ต้ งั ของเครื่ องรับ
ฝากเงินสดอัตโนมัติมีความปลอดภัยเนื่องจากมีการติดตั้งกล้องวงจรปิ ด และมีการติดตั้งในบริ เวณที่มีผคู ้ นสัญจรไป
มา ส่ วนด้านความเชื่อมัน่ ในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติพบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความ
เชื่อมัน่ จากการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติในระดับมากเนื่ องจากเครื่ องรับฝากเงินสด
อัตโนมัติ มีการแจ้งยอดการฝาก/โอน และขึ้นรายละเอียดการทาธุรกรรมทางการเงินที่ครบถ้วนและมีการการรวม
ยอดการฝาก/โอน และมีการสอบถามอีกรอบ เพื่อรอการยืนยันในการทาธุรกรรมทางการเงิน
ประเด็นที่ 4 สาเหตุของผูใ้ ช้บริ การไม่ทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
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แผนภาพที่ 2 แสดงสาเหตุการไม่ทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
แผนภาพที่ 2 พบสาเหตุของผูใ้ ช้บริ การไม่ทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
ดังนี้ การรับรู ้เทคโนโลยีคิดเป็ นร้อยละ 20 ความซับซ้อนของระบบการทางานของเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติคิด
เป็ นร้อยละ 20 ขาดความชานาญในการใช้งานคิดเป็ นร้อยละ 19 และทาเลที่ต้ งั คิดเป็ นร้อยละ 14 ตามลาดับ
ประเด็นที่ 5 ธนาคารที่ ผูท้ าธุ รกรรมทางการเงิน ในรู ปแบบเครื่ องรับฝากเงิ นสดอัตโนมัติ นิยมใช้บริ การ
ผลการศึกษาพบว่าธนาคารที่มีผทู ้ าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดเรี ยงลาดับจากมากหาน้อยดังนี้
1) ธนาคารกรุ งไทย 2) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ 3) ธนาคารกรุ งเทพ 4) ธนาคารกสิ กรไทย และ 5) ธนาคารออมสิ น
ตามลาดับ โดยพบสาเหตุของความนิยมในการใช้บริ การคือ การถือบัตรของผูใ้ ช้บริ การ สถานที่ต้ งั เครื่ องรับฝากเงิน
สดอัตโนมัติ ความง่ายของระบบการทางานของเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ

6. อภิปรายผล
จาการศึกษาเรื่ อง การยอมรับการทาธุรกรรมทางการเงิน ในรู ปแบบเครื่ องรับฝากสดอัตโนมัติ โดยใช้การ
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 ราย ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์หลักในการศึกษา
คือ เพื่อยืนยันตัวแปรที่ได้จากการแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
ผลการศึกษาพบ 2 ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1) สาเหตุของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ ประกอบด้วยสาเหตุสาคัญ 5
ประการดังนี้ 1) อัตราค่าธรรมเนียม 2) ช่วยเพิ่มความสะดวก สบาย 3) ช่วยเพิ่มความรวดเร็ ว 4) ง่ายต่อการใช้บริ การ
และ 5) สามารถใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สอดคล้องกับการศึกษาของพิสชา โสมดี (2544) ปณัฐ รัตนะ (2550)
วิรัญญา เทียนประทีป (2550) และอภิชาติ เทศสวัสดิ์วงศ์ (2553) ซึ่ งระบุวา่ สิ่ งที่ตอบสนองผูใ้ ช้งานให้รู้สึกพึงพอใจ
และรับรู ้ที่จะใช้งานได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ ว ความปลอดภัย และช่องทางการให้บริ การ ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การเครื่ อง
ทาธุ รกรรมทางการเงิ นอัตโนมัติ รูปแบบเครื่ องรั บฝากสดอัตโนมัติ ควรให้ความสาคัญกับด้านกระบวนการทา
ธุรกรรมซึ่ งหมายถึงขั้นตอนในการใช้งานที่ไม่ก่อให้เกิดความยุง่ ยาก ความสะดวกและรวดเร็ วในการทางาน ความ
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ปลอดภัยของข้อมูล และควรบอกคุณประโยชน์ของการใช้งานเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดการยอมรับการ
ใช้งานเครื่ องทาธุ รกรรมทางการเงินอัตโนมัติ มากขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฎี แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
Davis (1989) โดยระบุวา่ การรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานและ
การใช้งานปั จจุบนั มีความสาคัญอย่างมาก และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้บริ การ
2) สาเหตุของการไม่ทาธุ รกรรมทางการเงิ น ในรู ปแบบเครื่ องรั บฝากเงิ น สดอัตโนมัติ พบว่า การขาด
ประสบการณ์ในการใช้บริ การและความมัน่ ใจในการใช้บริ การเป็ นผลทาให้ไม่ใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้อง
กับทฤษฎีแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Davis, 1989) ที่ระบุวา่ ความน่าเชื่อถือ ความมัน่ ใจในการใช้งานรวมถึง
การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ เ ป็ นองค์ป ระกอบสาคัญ ของการยอมรั บ เทคโนโลยี และสอดคล้อ งกับ กับ ทฤษฎี ก ารรั บ รู ้
(Perception Theory) ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2545) ซึ่ งได้อธิ บายว่าประสบการณ์เดิมมีส่วนในการรับรู ้และมีผลต่อการ
กระทา ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การควรจะเน้นถึง คุณประโยชน์ในการใช้งานที่ หลากหลายกว่าเดิ มควบคู่กบั กระบวนการ
ขั้นตอนในการใช้งานเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความเชื่อมัน่ สร้างความมัน่ ใจในการใช้งาน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูใ้ ห้บริ การควรมีการพัฒนาด้านระบบการทาธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติให้มีความรวดเร็ วมาก
ขึ้น และเพิ่มช่องทางในการให้บริ การของเครื่ องรับฝากเงินสดอัตโนมัติให้มากขึ้น เพื่อทาให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปเกิดการ
ยอมรับการใช้งาน
(2) ผูใ้ ห้บริ การควรมีการพัฒนาด้านการส่ งเสริ มการตลาดของเครื่ องทาธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ
ในรู ปแบบเครื่ องฝากเงินสดอัตโนมัติ เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนทัว่ ไปรู ้จกั และยอมรับการใช้งานของเครื่ องรับฝาก
เงินสดอัตโนมัติ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึ กษาเพิ่มเติมรู ปแบบการทาธุ รกรรมทางการเงินในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น E-Banking, Mobile-Banking
เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาที่แท้จริ งของการใช้บริ การการทาธุรกรรมทางการเงิน เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุ งเทคโนโลยี
ในการให้บริ การให้มีความเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การและเป็ นการก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดแก่ผใู ้ ช้บริ การ
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ส่ วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานของเทศบาลเมือง กาฬสิ นธุ์ (3) เพื่อเสนอแนวทางในการเสริ มสร้าง
ระบบธรรมาภิ บาลท้องถิ่นและพัฒนาสู่ อปท. ต้นแบบ สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ซึ่ งใช้
วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาตี ความหมายโดยใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีเป็ นตัวหนุนนา ผลการวิจยั พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์มีการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ซึ่งได้ปฏิบตั ิตามแนวทางหลักพื้นฐานทั้ง 6 ประการ โดยประเด็นหลักจะมุ่งเน้นไปที่ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการรั บ รู ้ เสนอความคิ ดเห็ น และมี ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการด าเนิ น งานในส่ วนของ
ประเด็นรองจะมุ่งเน้นไปที่ แนวทาง การสร้างกฎระเบี ยบ ความชัดเจนในการบริ หารงานขององค์กร ทั้งนี้ ในด้าน
รู ป แบบวิธี ก ารมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการบริ ห ารงานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ พบว่าเทศบาลเมื อ ง
กาฬสิ นธุ์มีการเปิ ดพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาลหลากหลายช่องทาง
อีกทั้งมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน สามารถส่ งเรื่ องราวร้องทุกข์จากเวทีประชาคมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม ใน
การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ก่อน - หลัง และโครงการที่ชุมชนต้องการตามกลุ่มชุมชน ส่ วนแนวทางใน
การเสริ มสร้างระบบธรรมาภิบาลท้องถิ่นและพัฒนาสู่ อปท. ต้นแบบของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ พบว่าเทศบาล
เมืองกาฬสิ นธุ์ควรมุ่งเน้นการสร้าง “ แบบอย่ างธรรมาภิบาลท้ องถิ่น” ให้เป็ นพื้นที่ทอ้ งถิ่นต้นแบบในด้านใดด้าน
หนึ่ งที่ เด่ นชัดเฉกเช่ น กับ ต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการ “อปท. ต้ นแบบจัดการตนเอง” ที่ ป ระกอบด้วย
(1) การใช้โครงการ กิ จกรรมเป็ นต้นแบบ (2) การใช้ตวั ชี้ วดั ในการกาหนดตนเองเป็ นต้นแบบ (3) การพัฒนา
ตนเองให้ เป็ นต้น แบบ ทั้ง นี้ เพื่ อ ที่ จ ะยกระดับ ให้ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เป็ น อปท.ต้น แบบแนวหน้ าใน
ระดับประเทศและก้าวเข้าสู่ อปท. ต้นแบบในระดับภูมิภาคอาเซียน
คาสาคัญ : ธรรมาภิบาลท้องถิ่น, การมีส่วนร่ วม, การบริ หารงาน
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
“องค์ กรปกครองท้ องถิ่นไทย” หรื อกล่าวในอีกนัยหนึ่ ง ก็คือ "ราชการส่ วนท้ องถิ่น" ถูกจัดตั้งขึ้น บน
พื้นฐานของแนวความคิดในการ พัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ตอ้ งการให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่ วม และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการท้องถิ่นมากยิง่ ขึ้น
ขณะเดียวกันเมื่อมองมาที่เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ที่มีวสิ ัยทัศน์วา่ “กาฬสินธุ์เป็ นเมืองน่ าอยู่ คู่ธรรมาภิ
บาล” ซึ่งนับเป็ นเทศบาลที่มีความมุ่งมัน่ ในการมุ่งสร้างเมืองให้น่าอยูค่ วบคู่กบั หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหลักความโปร่ งใสและหลักการมี ส่วนร่ วม ทั้งนี้ สาเหตุหลักในการที่ เลื อกศึ กษา ถึงเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์
เนื่ องจาก เป็ นเทศบาลที่มีความโดดเด่นในเรื่ องการนาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริ หารงานในองค์กร ดัง
จะเห็นได้จากการที่ เทศบาลเคยได้รับรางวัลธรรมาภิบาลมาแล้วอย่างต่อเนื่ องถึง 4 ครั้ง ระหว่างปี 2546 – 2550
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัก ความโปร่ งใสและหลักการมี ส่ วนร่ วม ซึ่ งคณะผูบ้ ริ ห ารและบุ คลากรเทศบาล ได้ให้
ความสาคัญกับประเด็นความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วมเป็ นพิเศษ เพราะถือว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเป็ นด่าน
แรกของการให้ประชาชนได้รับรู ้ใน ความเป็ นองค์ กรของหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการจัดบริ การสาธารณะให้กบั
ประชาชน ในท้องถิ่น ฉะนั้นแล้ว การศึกษาวิจยั เรื่ อง ธรรมาภิบาลท้ องถิ่นกับการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการ
บริ หารงาน ของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จึ งเป็ นการศึ กษาถึง การนาหลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น
นามาปรับใช้ในการบริ หารจัดการ องค์กรอย่างไรบ้าง พร้อมกันนั้นเพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน รวม
ไปจนถึงชุ มชน ว่ามีบทบาทอย่างไรบ้างในการบริ หารงานของเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทั้งนี้
เพื่อให้เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ได้พฒั นาศักยภาพกลายเป็ น อปท. ต้นแบบ ที่มีหลักการใช้ธรรมาภิบาลท้องถิ่นเข้า
มาใช้ในการบริ หารจัดการองค์กรได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาถึงการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ภายใต้การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น
(2) เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบ วิธีการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานของเทศบาลเมือง กาฬสิ นธุ์
(3) เพื่อเสนอแนวทางในการเสริ มสร้างระบบธรรมาภิบาลท้องถิ่นและพัฒนาสู่ อปท. ต้นแบบ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
มีงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องและสนับ สนุ นการเสริ มสร้ างธรรมาภิ บาลท้องถิ่ น ในการน ามาปรับ ใช้กบั การ
บริ หารงานองค์กรมากมาย ซึ่ งปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ระบบราชการมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบราชการให้มีธรรมาภิบาล โดยกาหนดเป้ าหมาย
“เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน” ด้วยการยึดหลักการบริ หาร 6 ประการ คือ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ทั้งนี้เมื่อประมวลจากงานวิจยั หลาย
ชิ้นโดยภาพรวมสรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงานวิจยั ในเรื่ องธรรมาภิบาลจะเห็นได้จาก งานวิจยั ของโกวิทย์ พวงงาม ( 2552) กมลพร สอนศรี
( 2552) และศิ รินันท์ ทิ พย์เจริ ญ (2555) ได้ระบุ สอดคล้องกันเกี่ ยวกับการนาหลักธรรมาภิ บาลเข้ามาใช้ในการ
บริ ห ารงานขององค์กรที่ ว่า ทุ ก ภาคส่ วนควรมี ส่ วนร่ วมผลัก ดัน ธรรมาภิ บ าลเข้ามาใช้ในการบริ ห ารจัด การ
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นการแก้ปั ญ หาความไม่โปร่ งใสต่ างๆ อาทิ การรณรงค์สร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ปลู ก
จิตสานึ ก ค่านิ ยมตามหลักและจิตสานึ ก ธรรมาภิบาลรวมทั้งสร้างความตระหนักและการต่อต้านการทุจริ ตและ
สนับสนุ นสภาบันการศึ กษาและสถาบันวิชาการต่างๆสร้ างองค์ความรู ้ให้แก่ ป ระชาชนและเยาวชนให้เข้าใจ
หลัก การและจิ ต ส านึ ก ธรรมาภิ บ าล จัด ท าหลัก สู ต รว่าด้วยวัฒ นธรรมธรรมาภิ บ าลในการฝึ กอบรมสั ม นา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และจัดทาคู่มือจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลของประชาชน
ส่ วนงานวิจยั ในเรื่ องการมี ส่วนร่ วมของประชาชน จะเห็ นได้จากงานวิจยั ของ สังคิต พิริยะรังสรรค์
(2549: 8-11) และโกวิทย์ พวงงาม (2550 และ 2556) ระบุสอดคล้องกันว่า สังคมต้องสร้างการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชน ซึ่งถือเป็ นเครื่ องมือที่มีพลังสูงสุด ในการเสนอให้พฒั นากลไกตัวแทนภาคประชาคม โดยต้องมีกลไกที่
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เข้ากับหลักการ ของธรรมาภิบาลการกระตุน้ ให้ประชาชนตื่นตัว พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม ดึงเอาทุกภาคส่วนของ
สังคมร่ วมกันในการป้ องกันและแก้ปัญหาเพื่อผลประโยชน์ของสังคมอีกทั้ง ควรมีกลไกรางวัลจูงใจโดยการให้
รางวัล เชิ ดชู เกี ยรติ ค นดี ซึ่ งให้ภ าคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมเป็ นกรรมการกิ จการ สภาท้องถิ่ น วิสามัญ ด้าน
ตรวจสอบการทุจริ ต
อย่า งไรก็ ต ามจากการวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ งานวิ จัย ในเรื่ อ งของธรรมาภิ บ าลกับ น ามาใช้ใ นการ
บริ หารงานขององค์กรพบว่า “แนวคิดระบบธรรมาภิบาล” ได้นามาปรับใช้ในการบริ ห ารจัดการกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบการควบคุมองค์กรให้ อปท. ได้ตามมาตรฐานเป็ นแนวทางสาคัญในการ
ดาเนินงานการบริ หารจัดการภายในองค์กรที่ดีมีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์กบั
ประชาชนมากที่ สุด ซึ่ งในที่ สุดจะเป็ นการแก้ปัญหาในการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม

ธรรมาภิบาลท้ องถิ่น
การบริ หารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

การมีส่วนร่ วม

หลักนิติธรรม (Rule of Law)
หลักคุณธรรม (Integrity)
หลักความโปร่ งใส (Transparent)
หลักความมีส่วนร่ วม (Participation)
หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
หลักความคุม้ ค่า (Efficient Service)
การควบคุมโดยประชาชน
ร่ วมติดตามร่ วมตรวจสอบ
การร่ วมปฏิบตั ิ
การวางแผนการตัดสิ นใจร่ วมกัน
การปรึ กษาหารื อ
การเปิ ดรั่ 1กรอบแนวคิ
บฟังความคิดดเห็ในการวิ
นจากประชาชน
แผนภาพที
จยั
การรับข้อมูล

การพัฒนา
ศักยภาพเป็ น
อปท.ต้นแบบ
ในการบริ หาร
จัดการตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เพื่อทาความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
2. สร้างเครื่ องมือในการศึกษา โดยกาหนดประเด็นการสัมภาษณ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
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4) ประเมินผลการดาเนินงานโดยใช้วธิ ีการประเมินเชิงคุณภาพ
5) สรุ ปโครงการและส่งรายงาน
4.2ประชากรและตัวอย่ าง
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ผมู ้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ทั้งสิ้น 15 คน ประกอบไปด้วย
1) ผูบ้ ริ หารระดับสูงของเทศบาล แบ่งเป็ น ผูอ้ านวยการสานัก 3 คน ปลัดเทศเทศบาล 1 คน และ
รองนายกเทศมนตรี 1 คน
2) เจ้าหน้าที่/พนักงานของเทศบาล 4 คน
3) ผูน้ าชุมชน 6 คน
4.3 การตรวจสอบข้ อมูล
เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลการวิจยั ทั้งสิ้ นเป็ นเวลาประมาณ 2 เดื อน ทั้งนี้ หาก
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ มูลที่ตอ้ งการเพิ่มเติมอย่างไรผูว้ ิจยั ก็จะขอนัดพูดคุยเพิ่มเติมกับผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการวิจยั อีกครั้ง หรื อไม่
ก็จะขออนุ ญ าตสอบถามเพิ่ม เติ มกับผูท้ ี่ มี ส่วนร่ วมในการวิจัยทางโทรศัพ ท์เพิ่มเติ มในส่ วนของข้อมูลที่ ยงั ไม่
สมบูรณ์
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) การสร้างแนวคาถามแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมืออีกทั้งกรอบสาคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2) เครื่ องบันทึกทึกเสี ยงเป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทาให้เก็บข้อมูลได้อย่าง
ละเอียดและครบถ้วนมากยิง่ ขึ้นและทั้งนี้จะต้องขออนุญาตจากผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ก่อน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จัย ได้ ก าหนดวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant
Observation) โดยการสั ง เกตและบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ จากการศึ ก ษาปรากฏการณ์ สภาพการณ์ และ
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานผ่านแนวคิดธรรมาภิบาลท้องถิ่น
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ย บกับ แนวคิ ด เชิ งทฤษฎี แ ละ
ผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งมี การตี ค วามหมายหรื อหาความหมายของข้อมูล อย่างมี เหตุผลเป็ นส าคัญ และ
นาเสนอข้อมูลด้วยการเขียนเชิงพรรณนา (descriptive)

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ธรรมมาภิบาลท้ องถิ่นกับการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการบริหารงานของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ” สามารถสรุ ปผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์มีการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้ปฏิบตั ิตามแนวทางหลักพื้นฐาน
ทั้ง 6 ประการ ประกอบด้วย
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(1) ด้ านนิติธรรม นามาใช้ในเรื่ อง การออกกฎ ระเบียบ โดยมีการทบทวน ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
ทุก 3 ปี การข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / ระเบี ยบ แนวทางการทางานต่างๆเพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมและรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
(2) ด้ านคุณธรรม นามาใช้ในเรื่ อง การปลูกฝังจิตสานึก ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมใน
การปฏิ บัติงานให้แก่พนักงาน อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลในทุกๆปี เกี่ ยวกับเกี่ ยวกับ
ค่านิยม ความซื่อสัตย์ ความขยัน
(3) ด้ านความโปร่ งใส นามาใช้ในเรื่ อง มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตลอดจนแนวทางในการบริ หาร
ที่ชดั เจนให้แก่ประชาชน ได้รับทราบไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการจัดซื้ อจัดจ้าง นอกจากนี้ ยงั มีระบบการควบคุม
ภายในในเรื่ องของการมีกลไกในการตรวจสอบการดาเนินงาน
(4) ด้ านการมีส่วนร่ วม นามาใช้ในเรื่ อง การที่ให้ประชาชนเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมทา
ร่ วมประเมิ นผล ตั้งแต่การการเสนอความต้องการสิ่ งที่ จะพัฒนาในพื้นที่ ชุมชน การเข้าร่ วมรับฟั งการพิจารณา
งบประมาณการร่ วมดาเนินการในโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับสรุ ปผลการดาเนินการและถอดบทเรี ยน
(5) ด้ านความรับผิดชอบ นามาใช้ในเรื่ องของการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาล โดยมุ่งเน้นไป
ที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก โดย มีการจัด ตั้งศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ การจัดตั้งศูนย์บริ การร่ วม เพื่อ
ติดตามแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ วทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
(6) ด้ านความคุ้มค่ า นามาใช้ในเรื่ อง การบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมี แผนการดาเนิ น งานที่ ชัดเจน มี การกาหนดกรอบระยะเวลาการแล้วเสร็ จของงาน โดยมี การนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
2. รู ปแบบ วิธีการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ นับว่าเป็ น
เทศบาลเมืองที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างหลากหลายทั้งให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการรั บ รู ้ เสนอความคิ ด เห็ น อี ก ทั้งมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ชัด เจนรวมไปถึ งการมี ส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการดาเนิ นงาน โดยการเปิ ดพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาล
หลากหลายช่องทาง ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน สามารถส่ งเรื่ องราวร้องทุกข์จากเวทีประชาคมโดยให้
ชุมชนมี ส่วนร่ วม ในการจัดลาดับความสาคัญ ของปั ญหา ก่ อน - หลัง และโครงการที่ ชุมชนต้องการตามกลุ่ม
ชุมชน ทั้งนี้ หากมองในภาพรวมพบว่า ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทางานของเทศบาล
ในระดับหนึ่ ง แต่จากการศึกษาพบว่าผูน้ าชุมชน อยากให้ประชาชนในเขตของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ออกมามี
ส่ วนร่ วม ออกมาทากิจกรรมให้มากกว่าที่ เป็ นอยู่ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อตัวของประชาชนเองในการได้รับสิ ทธิ
สวัสดิการด้านต่างๆ เป็ นต้น
3. แนวทางในการเสริ มสร้ างระบบธรรมาภิบาลท้ องถิ่นและพัฒนาสู่ อปท. ต้ นแบบของเทศบาลเมือง
กาฬสิ นธุ์ จะเห็ นได้ว่าเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ นับเป็ นเทศบาลเมื องที่ มีการพัฒ นาศักยภาพตนเองที่ เป็ น อปท.
ต้นแบบในหลายๆด้าน โดยจะเห็ นได้จากการที่ ได้รับรางวัล อปท.ต้นแบบในหลายด้านอยู่แล้วซึ่ งนับเป็ นก้าว
สาคัญในการที่จะก้าวเข้าสู่การสร้าง “ แบบอย่ างธรรมาภิบาลท้ องถิ่น” เพื่อให้เป็ นพื้นที่ทอ้ งถิ่นต้นแบบในด้านใด
ด้านหนึ่ งที่เด่นชัดเฉกเช่นกับต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการ “อปท. ต้ นแบบจัดการตนเอง” ที่ประกอบด้วย
(1) การใช้โครงการ / กิ จกรรมเป็ นต้นแบบ (2) การใช้ตวั ชี้ วดั ในการกาหนดตนเองเป็ นต้นแบบ (3) การพัฒนา
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ตนเองให้ เป็ นต้น แบบ ทั้ง นี้ เพื่ อ ที่ จ ะยกระดับ ให้ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เป็ น อปท.ต้น แบบแนวหน้ าใน
ระดับประเทศและก้าวเข้าสู่ การเป็ น อปท. ต้นแบบในระดับภูมิภาคอาเซียน

6.อภิปรายผล
(1) หลักธรรมาภิบาลได้ถูกนามาใช้ในการบริ หารงานของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ โดยได้ปฏิ บัติตาม
แนวทางหลักพื้นฐาน 6 ด้าน ทั้งนี้ เพราะต้องการให้หน่วยงาน ระบบงานมีความโปร่ งใส เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลไว้วางใจในการทางานของคณะผูบ้ ริ หาร ข้าราชการประจา สร้างความเชื่อมัน่ และประสานความร่ วมมือ
กับชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การบริ การประชาชน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการตรวจสอบ ร่ วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของงานหรื อโครงการต่างๆ ซึ่ งได้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศิรินนั ท์ ทิ พย์เจริ ญ (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องธรรมาภิบาลกับการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ใน
องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ไทย ผลการศึ ก ษาพบว่าหลัก การของการบริ ห ารจัด การภาครั ฐแนวใหม่ ถื อว่า
ประชาชนเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารเพราะประชาชนมีฐานะของการเป็ นพลเมือง และการเป็ นหุ ้นส่ วนใน
การดาเนินกิจกรรม
(2) รู ปแบบวิธีการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ พบว่าเทศบาล
เมืองกาฬสิ นธุ์มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารของเทศบาลหลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่
จะเป็ น ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมพัฒนา ร่ วมจัดทาโครงการ ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบการทางาน แต่มีขอ้ น่ า
สังเกตที่ วา่ ประชาชนในแต่ละชุมชน ขาดความกระตือรื อร้นต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เป็ นเหตุให้โครงการ
หรื อกิจกรรมเหล่านั้นอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร เพราะส่ วนมากมักจะให้ประธานชุมชน เป็ นคนทา
หน้าที่ แทน หรื อเป็ นคนติ ดต่ อเทศบาล ท าให้ ไม่ ได้ท ราบปั ญ หาจากผูท้ ี่ ได้รับ ผลกระทบอย่างแท้จริ ง ซึ่ งได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนายประวิช นิ ลวัชรมณี ที่พบปั ญหาในเรื่ องการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี ในด้านหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อเทศบาลบางโครงการเนื่ องจากประชาชน
ไม่ให้ความสาคัญ ต่อโครงการหรื อกิจกรรมนั้นๆเท่าใดนัก
(3) แนวทางในการเสริ มสร้างระบบธรรมาภิบาลท้องถิ่นและพัฒนาสู่ อปท. ต้นแบบของเทศบาลเมือง
กาฬสิ นธุ์ พบว่าเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ควรใช้ แนวทางในการสร้าง อปท. ต้นแบบโดยวิธี (1) การใช้โครงการ /
กิจกรรมเป็ นต้นแบบการจัด โครงการ / กิจกรรมที่เป็ นรู ปแบบ แนวทาง ในการดาเนิ นโครงการกิจกรรมต่างๆใน
การเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย (2) การใช้ตวั ชี้ วดั ในการกาหนดตนเองเป็ น
ต้นแบบ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นคือ (2.1) มาตรฐานตัวชี้วดั ขั้นพื้นฐานที่ตอ้ งกระทา และ (2.2) การส่ งเสริ ม
ระบบตรวจสอบใน อปท. ต้นแบบ (3) การพัฒนาตนเองให้เป็ นต้นแบบนับเป็ นแนวทางสาคัญที่ช่วย เป็ นต้นแบบ
ที่ดีงามในการแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงปั ญหาในการบริ หารจัดการที่เกิดขึ้นใน อปท.

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ในการบริ หารการจัดการของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลั กนิ ติธรรม ยังประสบ
ปั ญหาในเรื่ องโครงสร้างพื้นฐานการทางานในเทศบาลยังไม่เป็ นระบบ โดยพนักงานส่ วนหนึ่ งยังคงยึดติดกับ
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ระบบงานแบบเก่ า ซึ่ งเทศบาลควรมี การจัดอบรมแนวทางในการปฏิ บัติงานของเทศบาลให้ทันสมัยและเป็ น
ปั จจุบนั นอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ยงั ประสบปัญหาคือ หลักคุณธรรม โดยมีปัญหาในเรื่ องของระเบียบด้านการ
บริ การประชาชนเนื่องจากพนักงานบางส่วนบริ การประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริ การนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนัก
(2) เทศบาลควรมีการจัดตั้งรู ปแบบการตรวจสอบโดยภาคประชาชนอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การ
บริ หารและการให้บริ การเป็ นไปตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นมีประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใส ได้รับ
ความเป็ นธรรมและเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการดาเนิ นการของเทศบาลได้อย่าง
โปร่ งใส และสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างแท้จริ ง ซึ่ งแบบแผนการปฏิ บัติเช่นนี้ น่าจะ
นามาเป็ นกฎเกณฑ์ในกระบวนการบริ หารงานของท้องถิ่นเป็ นอย่างยิง่
(3) เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ควรมุ่งศึ กษา ผลผลิต ผลลัพธ์ (ผลกระทบ) ที่ จะเกิ ดขึ้นกับประชาชน
กล่าวคือ ควรมี การประเมินถึงแนวทางในการดาเนิ นงานของ โครงการที่ ดาเนิ นการ ต้องมีความคุ ม้ ค่า ทั้งด้าน
ต้นทุน ด้านเวลา โดยร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบันพระปกเกล้า
เพื่ อ พัฒ นาระบบกระบวนการบริ ห ารงานให้ ทัน สมัย อยู่เสมอ ทั้ง นี้ เพื่ อ จะให้ ส อดรั บ กับ ความต้อ งการของ
ประชาชน
7.2ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึ กษาถึง มาตรการหรื อแนวทางที่ เหมาะสมในการนาไปปฏิ บัติใช้ในการบริ ห าร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
(2) ในการศึกษาหรื อวิจยั ในขั้นต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้
นามาใช้เป็ นเกณฑ์ร่วมในการทาปั ญหาพิเศษให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
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9. เอกสารอ้างอิง
กมลพร สอนศรี . 2552. “การเสนอถึงบทบาทการมีส่วนร่ วมผลักดันธรรมาภิบาลในการ บริ หารจัดการประเทศ” .
สานักพิมพ์ เอพี กราฟฟิ ค ดีไซน์และการพิมพ์.
โกวิทย์ พวงงาม. 2552. “การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่ งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุ งเทพมหานคร”. โรงพิมพ์มิสเตอร์ก็อบปี้ .
โกวิทย์ พวงงามและคณะ. 2556. “รายงานการประเมินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริ หารจัดการที่ดีเพื่อรับรางวัลประจาปี งบประมาณ”. ได้รับการสนับสนุนการวิจยั จากสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี .
นภดล อุดมวิวกุล และกมลพร สอนศรี . 2552 . “ ผลการศึกษาการวิจยั การผลักดันธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องใน
การบริ หารจัดการประเทศ”. สานักพิมพ์ เอพีกราฟฟิ คดีไซน์.
1045

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ประวิช นิลวัชรมณี . 2556. “บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี”. สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
ศิรินนั ท์ ทิพย์เจริ ญ. 2555. “ธรรมาภิบาลกับการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไทย”. วารสารสหวิทยาการวิจยั ฉบับบัณฑิตศึกษา ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2555.
สังศิต พิริยะรังสรรค์. 2549. “คอร์ รัปชั่นแบบเบ็ดเสร็จ”. กรุ งเทพฯ สานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน.

1046

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การอยู่ร่วมกันของชุ มชนชาวพุทธและมุสลิมในเขตพืน้ ที่ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้ าย้ อย
อาเภอนาทวี และ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
THE COEXISTENCE OF BUDDHIST AND ISLAMIC COMMUNITIES,
IN THE AREA OF TEPA DISTRICT, SBAYOI DISTRICT,
NATAWE DISTRICT, AND CHANA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE
วนิดา เหมือนจันทร์
พระครู ปลัดไพรัช จนฺทสโร
พระนาทกร สุ จิณฺโณ
หน่ วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สงขลา
Email : wanida92973@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิ จัย ศึ ก ษาภู มิ ห ลัง วิ ถี ชี วิ ต และอัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชนชาวพุ ท ธและ มุ ส ลิ ม พร้ อ มกับ วิ เ คราะห์
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนบนความแตกต่างของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม เพื่อเสนอวิธีการการอยูร่ ่ วมกันของ
ชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในเขตพื้นที่ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอนาทวี และอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ด้วยการวิจยั แบบผสมผสาน ที่ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริ มาณ มาผสมกัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระ
สังฆาธิการระดับปกครองและพระภิกษุสงฆ์ทวั่ ไป โต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู ผูบ้ ริ หารองค์กร และชาวไทยพุทธ-มุสลิม
จานวน 27 รู ป/คน พบว่า วิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชาวไทยพุทธและมุสลิม มีความแตกต่างกัน อัตลักษณ์ และด้าน
ความเชื่อ แต่ไม่นาไปสู่ การแตกแยกสาหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน พบว่า ตัวแปรในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวพุทธและมุสลิ ม มี ความคิ ดเห็ นในการอยู่ร่วมกันทั้งกลุ่มที่ มีจุดยืนที่ แตกต่างทางประเพณี และวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ยงั มีหลักความเชื่อที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกสามารถอยูร่ ่ วมกันได้วิธีการอยูร่ ่ วมกันของชุมชนชาวพุทธ
และมุสลิม เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไป การอยูร่ ่ วมกัน การปฏิสมั พันธ์วถิ ีชีวติ ประเพณี และ
วัฒนธรรมทั้งพบว่า มีความผูกพันกันอย่างฉันพี่นอ้ ง มีการพบปะพูดคุยเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันมีการพัฒนาร่ วมกันที่
น่าสนใจคือมีการเน้นคุณค่าของการวางแผนให้ทุกคนมีส่วนร่ วม.เน้น การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่ได้มาจาก
ท้องถิ่น ใช้การฝึ กอบรมที่เน้นให้ประชาชนสามารถดาเนิ นการพัฒนาตนเองได้ ส่ งเสริ มการแก้ไขปั ญหาความ
ต้องการพื้นฐาน โดยอาศัยกลุ่มชนทั้งสองกลุ่มเป็ นฐาน โดยมุ่งให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันตามประเพณี ด้ งั เดิม และ
น่าสนใจคือมีการ ใช้ประเพณี และวัฒนธรรมและการสื่ อสารที่สอดคล้องกับการพัฒนา
คาสาคัญ : การอยูร่ ่ วมกัน ชุมชน ชาวพุทธ 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. ความสาคัญของปัญหาของการวิจัย
สภาพปั จจุบนั ในสังคมพหุวฒั นธรรมที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นเป็ นเผ่า ชาติพนั ธุ์ หากไม่บริ หารความสัมพันธ์บน
ข้อแตกต่างระหว่างกลุ่ม ชาวพุทธและมุสลิมประเพณี และวัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดความแตกต่าง แม้เผ่าพันธุ์
ชาติพนั ธุ์ ถูกกาหนดด้วยสภาพแวดล้อมมีลกั ษณะคล้ายกันในด้านโครงสร้างของร่ างกาย แต่ความเชื่อความศรัทธา
ถูกกาหนดด้วยประเพณี และวัฒนธรรม ความเชื่ อความศรัทธาย่อมหลอมรวมไปในทิ ศทางใดทิ ศทางหนึ่ ง ที่
ถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ กลุ่มลูกหลานเหลน เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของชาวพุทธและมุสลิมใน 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ความเศร้าหมองทางจิตใจเริ่ มเกาะกุม เหมือนกับ
สนิ มทางจิ ตใจแก่ คนทั้งสองชุ มชน เพราะมี การถื อว่าพวกของใคร ก็พวกของเขา มี การถื อฝ่ ายปมของปั ญหา
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นาไปสู่ การแตกแยกเกิดจากสิ่ งแวดล้อมรอบข้างเป็ นแรงผลักดันและส่ งผลถึงให้เกิดแรงจูงใจฝ่ ายของใครก็ของ
ฝ่ ายนั้น ประเด็นสาคัญต้องเข้าใจปั ญหาในการอยูร่ ่ วมกันต้องมีน้ าใจให้กนั ทั้งชาวพุทธและมุสลิม ดังที่บรรพบุรุษ
เคยปฏิบตั ิต่อกันอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติต้ งั อดีตโดยใช้หลัก การแบ่งปั น บาเพ็ญประโยชน์ร่วมกันช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อ
กัน วางตนเสมอต้นเสมอปลายซึ่ งเป็ นหลักอยูร่ ่ วมกันในพระพุทธศาสนาเรี ยกว่า “หลักการสงเคราะห์ดว้ ย สังคห
วัตถุ 4 ถ้าหากชุมชนมีหลักสงเคราะห์กนั และกันแล้ว ความสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันก็ยอ่ มต่อยอดผลิ
ดอก ออกผลที่ งอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่ มเย็นแก่คนรุ่ นหลังอยู่กนั อย่างมีความสงบสุ ขทั้งชาวพุทธและ
มุสลิมใน 4 อาเภอของจังหวัดสงขลาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมิหลังและวิถีชีวติ และ อัตลักษณ์ชุมชนชาวพุทธและมุสลิม
2. เพื่อศึกษาการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนบนความแตกต่างของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม
3. เพื่อศึกษาการอยูร่ ่ วมกันของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การอยูร่ ่ วมกันของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม ในเขตพื้นที่ อาเภอเทพา, อาเภอสะบ้าย้อย,
อาเภอนาทวีและอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนามากาหนด
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย ดังนี้
ความแตกต่าง
ทางศาสนา

การดาเนินวิถี
ชีวติ ร่ วมกัน

การมีส่วนร่ วม
ของชุมชนชาว
พุทธและมุสลิม

การมี
ปฏิสัมพันธ์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีการดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจยั ใช้การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยส่ วนแรกทาการศึกษาเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เพื่อให้ทราบประเด็นของการศึกษารายละเอียดที่สาคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้ อหา
สาระที่สาคัญที่ทาการศึกษาอย่างครบถ้วนทาให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก(In depth)ที่มีรายลละเอียดชัดเจนสามารถ
นามาวิเคราะห์ในเชิ งตรรกะ(Analytic) ส่ วนที่ สองศึ กษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อให้เกิ ดความ
น่ าเชื่ อถื อในเชิ งประจักษ์และวิเคราะห์ ให้ทราบถึ งเหตุผลที่ มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลปั จจัยส่ วนบุ คคลในการ
สนับสนุนรายละเอียดของข้อมูล และนาข้อมูลมาอธิบายผลการวิจยั ร่ วมกัน
4.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีสมั ภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key information) เพื่อนาแนวทาง
ไปแก้ปัญหาอุปสรรคและการประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม ในสายงานโดยตรง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
4.1.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีโครงสร้างชนิดแบบปลายเปิ ด
(Structured In-depth) จานวน1 ฉบับโดยกาหนดการวิจัยตามลาดับขั้นตอน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) เป็ นการนาองค์ความรู ้ดงั กล่าว ไปปฏิบตั ิเพื่อสร้างความสัมพันธ์กลุ่มให้ได้รับความไว้วางใจ ความ
จริ งที่ซ่อนเก็บไว้จะถูกเปิ ดเผย
4.1.2 การเก็บข้ อมูล
1) การศึ กษาการเก็บข้อมูลเอกสาร (Documentary Study) เป็ นการเก็บข้อมูลในลักษณะทุติย
ภูมิ (Secondary Data) จากหนังสื อเอกสารงานวิชาการต่างๆ
2) การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ท้ งั การสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi – Formal Interview)
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (In - formal Interview)
4.1.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์ เอกสารเนื้ อหา (Content Analysis)
การนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
2) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
โดยนาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงและจาแนกอย่างเป็ นระบบจากนั้นนามาตีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์
4.2 การวิจยั เชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พระสงฆ์ระดับชั้นปกครองพระสงฆ์ระดับใต้บงั คับบัญชาผูบ้ ริ หาร
องค์การ ชาวพุทธและมุสลิมประชาชนทัว่ ไปทั้งชายหญิงจานวน 100รู ป/คน
4.2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
การตรวจเครื่ องมือ จานวน 100 ชุด
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4.2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ตัวแปรตาม โดยใช้การประมวลผลด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป ทางสถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เสนอข้อมูล เพื่อคานวณสถิติเชิง
พรรณนา ในการวิเคราะห์เช่น ค่าร้อยละ X แสดงในรู ปตาราง แจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ยและสถิติเชิงอนุมานใน
การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรและทดสอบ สมมติฐาน หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.5

5. สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลผลการดาเนินวิจยั
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ
การวิจยั เรื่ องการอยูร่ ่ วมกันของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม การวิจยั ใช้เครื่ องมือสัมภาษณ์ในการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 27
รู ป/คน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทกลุ่ม (Focus
Group Discussion)
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1ภูมิหลัง วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวพุทธและมุสลิมในพื้นที่ 4 อาเภอของ
จังหวัดสงขลา พบว่า ชาวพุทธและมุสลิมในพื้นที่จากความเดิมเคยอยูก่ นั อย่างสงบสุ ข แต่มีเหตุการณ์ก่อความไม่
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่น ฆ่าพระแก้ว โกสโล อายุ 78 ปี พรรษา 4 วัดพรหมประสิ ทธิ์ อาเภอปานาเระ
จังหวัดปั ตตานี ส่งผลกระทบต่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวติ ของชาวพุทธและมุสลิม สร้างความบาดหมางกันทางจิตใจผ่าน
ความรู ้สึกทางอารมณ์ แล้วยก ภาษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมมาเป็ นข้อขัดแย้ง ทาให้บริ บททางสังคมของ
ชาวพุทธและมุสลิม ทาให้คนทั้งสองชุมชน มีอตั ลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกอยูร่ ่ วมกันบนความ
แตกต่างได้อย่างไม่มีปัญหา
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 การปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยมี ความปกติสุขเข้าใจปั ญหาร่ วมกัน ไม่นาปั ญหา
ขึ้นมาเป็ นประเด็นให้เป็ นข้อความขัดแย้งทางศาสนา
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 พบว่า วิธีการอยูร่ ่ วมกันของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม
ถ้าคนทั้งสองชุมชนมีความเข้าใจชุมชน ก็จะไม่ตกเป็ นเครื่ องมือไม่หลงเชื่ อคาพูดยุยงเพื่อสร้างความแตกแยก
รั ฐ บาลต้อ งจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอยู่บ ริ บ ทร่ ว มกัน มี ก ารพบปะพูด คุ ย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ อ ย่า งเข้า ใจและ
สร้ างสรรค์ ให้เกิ ดความไว้วางใจเข้าใจ ปั จจัยส่ งเสริ มความเข้าใจเข้าถึงในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ขต้องมี
หลักธรรมในศาสนา เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งชาวพุทธและมุสลิม
5.2. สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
5.2.1 การเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปของการอยู่ร่วมกันด้านวิธีการอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม การปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม วิถีชีวติ จาแนกตามเพศ
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เพศ
ด้ าน
1. สภาพทัว่ ไปของการอยูร่ ่ วมกัน
2. วิ ธี ก ารอยู่ ร่ ว มกัน ของชุ ม ชนชาวพุ ท ธและ
มุสลิม
3. การปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม
4. วิถีชีวติ และวัฒนธรรม

ชาย
N = 60
S.D.
X
3.15
.64
3.48
.64

หญิง
N = 40
S.D.
X
3.24
.63
3.59
.49

t

Sig.

-.68
-.91

.49
.36

3.08
3.90

3.12
3.74

-28
1.26

.77
.20

.87
.62

.63
.58

จากตารางที่ 5.2.1 พบว่า เพศชายและเพศหญิ งมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ สภาพทั่ว ไปของการอยู่
ร่ วมกัน วิธีการอยูร่ ่ วมกันของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม วิถีชีวิตและ
วัฒ นธรรม ไม่ แ ตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ ส าคัญ นัย ทางสถิ ติ 0.5 (P = 49, .36, .77, .20 ตามล าดับ ) อภิ ป รายผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เพศชายร้อยละ 60 เพศหญิงร้อยละ 40 มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ( พระ
ครู ปลัดไพรัช จนฺ ทสโรและคณะ,2558 : 89)
5.2.2 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปของการอยู่ร่วมกันด้านวิธีการอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม การปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม วิถีชีวติ จาแนกตามอายุ
อายุ
ด้ าน

น้ อยกว่ า 40

1. สภาพทัว่ ไปของการอยูร่ ่ วมกัน

N = 33 คน
S.D.
X
3.36
.68

2. วิธีการอยูร่ ่ วมกันของชาวพุทธและมุสลิม
3. การปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม
4. วิถีชีวติ และวัฒนธรรม

3.75
3.38
3.87

.63
.76
.67๓

ตั้งแต่ 40 ปี ขึน้
ไป
N = 67 คน
X S.D.
3.90 .60
3.41
2.95
3.82

.54
.76
.58

t

Sig.

2.05

.40

.83**
2.62**
.41

.04
.01
.68

จากตารางที่ 5.2.2 พบว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปของการอยู่
ร่ วมกัน วิธีการอยูร่ ่ วมกันของชาวพุทธและมุสลิม,การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิมมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
กลุ่มอายุต้ งั แต่ 40 ขึ้นไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05, .01, .01 ตามลาดับ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (p = 68)อภิปราย ชุมชนทั้งสองมีความคิดเห็นในรู ปแบบเดียวกันมี
ความสัมพันธ์กนั ทั้งทางสายโลหิ ตเชื่อมโยงมาตั้งแต่บรรพบุรุษ(พระครู ปลัดไพรัช จนฺ ทสโรและคณะ,2558: 90)
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5.2.3 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปของการอยู่ร่วมกันด้านวิธีการอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม การปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม วิถีชีวติ จาแนกระดับการศึกษา

ด้ าน
1. สภาพทัว่ ไปของการอยูร่ ่ วมกัน
2. วิธีการอยูร่ ่ วมกันของชาวพุทธและมุสลิม
3. การปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม
4. วิถีชีวติ และวัฒนธรรม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและสู ง
ตา่ กว่ าปริญญาตรี
กว่ า
S.D
S.D
X
X
3.11
.61
3.30
.67
3.42
.59
3.69
.45
3.03
.84
3.18
.67
3.39
.60
3.91
.61

t

Sig.

-1.49
-.93
-1.00

.13
.02
.35
.31

จากตารางที่ 5.2.3 พบว่า กลุ่มการศึ กษาระดับปริ ญญาและสู งกว่ามี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับวิธีการอยู่
ร่ วมกันของชาวพุทธและมุสลิมมีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p = .02) สภาพทัว่ ไปของการอยูร่ ่ วมกัน, การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม, วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม ทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (p = .13, .35, .31 ตามลาดับ)
อภิ ป ราย กลุ่ ม ระดับการศึ กษาทั้งกลุ่ มมี ความคิ ดเห็ นไม่ แตกต่า งกัน (พระครู ปลัดไพรั ช จนฺ ท สโรและคณะ,
2558:91)

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการอยูร่ ่ วมกันระหว่างชาวพุทธและมุสลิม 4 อาเภอของจังหวัดสงขลาครั้งนี้ สามารถนามา
อภิปรายผลได้ดงั นี้
6.1 สภาพทัว่ ไปของการอยูร่ ่ วมกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยูร่ ่ วมกัน
ระหว่างชาวพุทธและมุสลิมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.18, S.D = .63) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่ามี
ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก คื อ ชุ มชนชาวพุทธและมุส ลิ ม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมบนความ
แตกต่างแต่ไม่แตกแยกในการอยูร่ ่ วมกันในอดีต ส่ วนคาถามอื่น ๆ อยูใ่ นระดับปานกลางเรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อ ย 3 อัน ดับ แรก 1) รั ฐ ให้โ อกาสชุ ม ชนชาวพุท ธและมุ ส ลิ ม ได้รั บ รู ้ ข่ า วสารในการพัฒ นาอย่า งสม่ า เสมอ
2) กิจกรรมต่าง ๆ สร้างความคุน้ ชินให้เกิดปกติสุข 3) การมีส่วนร่ วมโดยมีเป้ าหมายแก้ไขปั ญหาของชุมชนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับสุ ดท้าย อภิ ปราย สภาพทั่วไปการอยู่ร่วมกัน รู ปแบบ การปฏิ สัมพันธ์ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจาแนกตามอายุ(พระครู ปลัดไพรัช จนฺ ทสโร และคณะ,2558:92)
6.2 วิธีการอยู่ร่วมกันของชาวพุทธและมุสลิม พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึ กษามีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
วิธีการอยูร่ ่ วมกันของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.50, S.D = .599) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ
คาถามพบว่ามีความคิดอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ 1) การดาเนิ นการเผยแพร่ ความรู ้สร้างความเข้าใจใน
หมู่บา้ นและชุมชนโดยหลักพระบรมราโชวาทของ เสด็จ ร.9 2) ภาษาการสื่ อสารทาให้กลุ่มสามารถดารงตนอยู่
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ร่ วมกันได้ 3) ไม่นาเอา อัตลักษณ์มาเป็ นตัวขัดแย้งการอยูร่ ่ วมกัน ในส่วนความคิดเห็นระดับปานกลางจากมากไป
หาน้อย 3) อันดับแรก คือ 1) แบบแผนในการดาเนินชีวติ 2)รู ปแบบป้ องกันตนเอง 3) ปฏิบตั ิงานรับผิดชอบร่ วมกัน
ข้อคาถามส่ งเสริ มให้สองชุมชนเรี ยนรู ้อดีตมาปรองดองให้ความสุ ขอยูใ่ นอันดับสุ ดท้าย อภิปรายสภาพทัว่ ไปการ
อยูร่ ่ วมกัน รู ปแบบ การปฏิสัมพันธ์และวิถีชีวิต จาแนกตามอาชีพมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน (พระครู
ปลัดไพรัช จนฺ ทสโรและคณะ,2558:93)
6.3 การปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม พบว่า มีค่าอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.80, S.D = .78)
เมื่ อพิจารณาในแต่ละข้อคาถามพบว่า มี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก คื อให้ทุกฝ่ ายมี ความรู ้ สึกเป็ นมิ ตรและ
ปลอดภัย 1) มีการช่วยเหลือสร้างความสัมพันธ์เกื้ อกูลด้วยมิตรไมตรี 2) เปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมอย่าง
อิสระเสมอภาค 3) ให้มีเครื อข่ายชุมชนไม่แตกต่างและไม่แตกแยกระหว่างกลุ่ม ส่ วนคาถามจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มอยูใ่ นลาดับสุดท้าย อภิปราย สภาพทัว่ ไป รู ปแบบ การปฏิสมั พันธ์ วิถีชีวติ และวัฒนธรรม ไม่แตกต่าง
กัน จาแนกตามการศึกษา (พระครู ปลัดไพรัช จนฺ ทสโรและคณะ,2558:94)
6.4 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพุทธและมุสลิ ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษามี ความคิ ดเห็ น
เกี่ ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81, S.D = .61) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่ามี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 3 อันดันแรก คือ 1) ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนมีน้ าใจ 2) ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ความมี
น้ าใจและสามัคคี 3) ชุมชนเข้าใจร่ วมกันและยอมรับซึ่ งกันและกันมีความคิดเห็ นปานกลาง คือ ชาวพุทธและ
มุสลิม เป็ นสังคมพหุวฒั นธรรมเพื่อสร้างสรรค์สามัคคี อภิปราย สภาพทัว่ ไป รู ปแบบ การปฏิสมั พันธ์ วิถีชีวติ และ
วัฒนธรรม มีความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกแต่มีความสอดคล้องกันในการอยูร่ ่ วมกัน (พระครู ปลัดไพรัช จนฺ ทสโร
และคณะ, 2558: 95-96)

7. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
7.1. ทั้งชาวพุทธและมุสลิมต้องนาชุมชน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องต้องร่ วมมือกัน
แสวงหาแนวทางรักษาความสัมพันธ์ของคนทั้งสองชุมชนกลับมาเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรมอย่างเช่นเดิมเสมือนดัง
ในอดีต
7.2 ภาครัฐต้องมีความจริ งใจและให้ทุกฝ่ ายเกิดความเชื่อมัน่ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเสมอ
ภาคและยุติธรรม
7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรให้ชุมชนมี ส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะชุ มชนหรื อผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบเข้าร่ วม
แก้ปัญหามิใช่ผบู ้ ริ หารนโยบายอย่างเดียว
(2) ควรมีการศึกษาวิจยั ในความแตกต่างทางประเพณี และวัฒนธรรมในสังคมพหุวฒั นธรรมของ 4
อาเภอของจังหวัดสงขลา
(3) ควรมีการศึกษาวิจยั ผลจากภูมิภาคอื่นที่มีบริ บทความขัดแย้งภายใน เพื่อเป็ นแนวทางนาไปสู่การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ ศึกษาพลวัตการปรับตัวของพระภิ กษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยคุ ปั จจุบนั พร้อมกับทา
การวิเคราะห์ กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกัน ในสามจังหวัดชายแดนใต้ยุค
ปั จจุบนั และ ศึกษาบริ บททางประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยคุ
ปั จจุบนั ใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ที่ใช้เทคนิ คการวิจยั เชิงคุณภาพ และเทคนิ คการ
วิจยั เชิงปริ มาณ ผสมผสานกันในการทาวิจยั เรื่ องเดียวกันเพื่อสามารถตอบสนองคาถามการวิจยั ได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่พระสงฆ์ระดับชั้นปกครอง พระสงฆ์ระดับชั้นใต้ปกครองกลุ่มบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่
พุทธศาสนิ กชน กรรมการวัด ชุมชนชาวไทยพุทธและชุมชนชาวไทยมุสลิม โต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ระดับปกครอง ระดับใต้บงั คับบัญชา ประชาชนทัว่ ไป จานวน 55 รู ป/คน ที่อาศัยอยูใ่ น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ได้ทาการสัมภาษณ์เจาะลึก และข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 100 ชุด พบว่า
พระภิกษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา และชาวไทยพุทธ มี การตื่นตัวสูงจากที่
นักวิจยั ลงภาคสนามสัมผัสกับเหตุการณ์ก่อความไม่สงบเช่นในด้านกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการ
แก้ปัญหาการอยูร่ ่ วมกันอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55โดยระบุให้มีการสร้างความรู ้
ความเข้าใจรู ปแบบป้ องกันตนเอง ขณะที่กลุ่มตัวแปร บริ บททางประวัติศาสตร์และการอยูร่ ่ วมกันโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 3.57 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 โดยผูก้ ่อความไม่สงบอาศัยจุดอ่อนในวิถีชีวิตใน
ด้านเชื้อชาติ ศาสนาและประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดความแตกแยก ผูน้ าขาดภาวะผูน้ าก่อให้เกิดความเสี ยหายในทุก
ด้าน อาทิ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริ หารขาดกลยุทธ์ ในการจัดการปั ญหา
คาสาคัญ : พลวัต การปรับตัว ของพระภิกษุสงฆ์ สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้
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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. ความสาคัญของปัญหาของการวิจัย
สภาพปั ญหาและอุปสรรคของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสภาพหลายๆ ปั ญหาอาทิ ภาษา เชื้ อชาติ
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม หลังปี 2547 การก่อตัวของความไม่สงบ เริ่ มทวีความรุ นแรงมากขึ้นตามลาดับ
และต่อเนื่องถึงปั จจุบนั วิธีการก่อความไม่สงบพัฒนาทุกรู ปแบบ ข่มขู่ ฉี ดสี พน่ บนถนน ถ่มน้ าลาย ทาร้ายร่ างกาย
ฆ่า ทาลายทรัพย์สินของบุคคล สถานที่ ราชการ มีการวางเพลิงสิ่ งก่อสร้างของทางราชการ และเอกชน สถานที่
สาคัญ อาทิ เผาวัด อาคาร บ้านเรื อน ยึดค่ายทหารข่าวดังไปทัว่ ประเทศ และทัว่ โลกผ่านสื่ อต่างๆ เป้ าหมายต่อมา
คือบุคลากรของรัฐ “คุณครู จู้หลิง ปงกันมูล” แม่พิมพ์ของชาติ “พ.ต.อ. สมเพียร เอกสมญา” นายตารวจน้ าดีของ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาลายทรัพย์สินทางการเกษตร อาทิ ทาลายสวนผลไม้ เป้ าหมายสุ ดท้าย “ฆ่ าพระภิกษุ
สามเณร” พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ในขณะที่ปฏิบตั ิศาสนกิจ บิณฑบาต ถูกกับระเบิดขาขาด แขนขาด
บางรู ปมรณภาพกลางถนน เช่ น พระประจักษ์ จกฺ กธมฺ โม วัดอุไรรั ตนาราม อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิ วาส,
สามเณรเจตศักด์ หนูสังข์ อายุ 13 ปี วัดเวฬุวนั อาเภอเมือง จังหวัดยะลา บางรู ปได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสนั่ง
ครวญครางอยูใ่ นที่เกิดเหตุ บางรู ปนาส่งโรงพยาบาลทันเวลารอดชีวิต แต่ตอ้ งพิการไปตลอดชีวิต บางรู ปเสี ยชีวติ
ในระหว่างทาง บางรู ปขณะจาวัตรอยูภ่ ายในกุฏิถูกฆ่าตัดคอ สับศีรษะ เช่น พระแก้ ว โกสโล อายุ 74 ปี พรรษา 4
วัดพรหมประสิ ทธิ์ (วัดเกาะ) ตาบลบ้านนอก อาเภอปานาเระ จังหวัดปั ตตานี จากเหตุการณ์ดงั กล่าวปวดร้าวใจแก่
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ผูพ้ บเห็น และสะเทือนใจชาวพุทธไปทัว่ โลก ไม่ตอ้ งกล่าวถึงจิตใจของชาวไทยพุทธ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่าจะเจ็บสักแค่ไหน ผลที่ได้รับจากความไม่สงบส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทาให้พระภิกษุ สามเณรและชาวไทย
พุทธ อยูอ่ ย่างทรมานมาก ๆ บางพวกหนีตายด้วยการย้ายถิ่น พระภิกษุสงฆ์ที่ยงั อยูใ่ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็
ต้องปรับตัวด้วยการพลวัตขับเคลื่อนด้วยวิธีการเพื่ อความอยูร่ อด ซึ่ งเป็ นที่มาของพลวัตการปรับตัวของพระภิกษุ
สงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยคุ ปั จจุบนั

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาพลวัตการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคปั จจุบนั
2) เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการแก้ไขปั ญหาการอยู่ร่วมกันสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยคุ ปั จจุบนั
3) เพื่อศึกษาบริ บททางประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันของชุมชนสามจังหวัดภาคใต้
ในยุคปั จจุบนั

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง พลวัตการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคปั จจุบนั ได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วยดังนี้
พลวัต ของพะภิ กษุสงฆ์ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
สภาพปั ญ หาของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ใ นสามจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้
พลวัตการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัด

กะบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการแก้ปัญหา
การอยูร่ ่ วมกันสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชายแดนภาคใต้ยคุ ปั จจุบนั

บริ บ ททางประวัติ ศาสตร์ และแนวทางส่ ง เสริ ม
การอยูร่ ่ วมกันสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 รู ปแบบการวิจยั ใช้การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยส่วนแรกจะทาการศึกษาวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ทราบประเด็นของการศึกษารายละเอียดที่สาคัญ และมีความครอบคลุมใน
เนื้ อหาสาระสาคัญที่ทาการศึกษาอย่างครบถ้วนจะทาให้ทราบถึงข้อมูลเชิ งลึก (In depth) ที่ มีรายละเอียดชัดเจน
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สามารถนามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะ (Analytic) ส่วนที่สองจะศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative research) เพื่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ขอ้ มูลและวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กบั ข้อมูลในประเด็นปั จจัย
ส่ วนบุคคลในการสนับสนุ นรายละเอียดของข้อมูลและนาข้อมูลศึ กษาเชิ งปริ มาณและการศึ กษาเชิ งคุณภาพมา
อธิบายผลการวิจยั ร่ วมกัน
4.1.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิ งลึกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
(Key information) ได้แก่
ผูท้ รงคุ ณวุฒิทางการปรั บตัวของพระภิ กษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พระภิ กษุสงฆ์ระดับชั้นปกครอง
พระภิกษุสงฆ์ระดับใต้ปกครอง ผูบ้ ริ หารองค์การ พุทธศาสนิกชน อิสลามมิกกชน ประชาชนทัว่ ไป จานวน 55
รู ป/คน เพื่อนาแนวทางไปแก้ปัญหาอุปสรรคและการประยุกต์ใช้ในการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในสายงานโดยตรงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
4.1.2เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีโครงสร้างชนิดแบบปลายเปิ ด
(Structured In-depth) จานวน 1 ฉบับโดยกาหนดการวิจยั ตามลาดับขั้นตอน
2) การสนทนากลุ่ม (Focus Gr0up Discussion) เป็ นการนาองค์ความรู ้ดงั กล่าว ไปปฏิบตั ิเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กลุ่มให้ได้รับความไว้วางใจ ความจริ งที่ซ่อนเก็บไว้จะถูกเปิ ดเผยโดยกลุ่มมีการค้นหาข้อมูลนา
แนวทางการปรับตัวของพระของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแก้ไขปั ญหาอุปสรรคตรงประเด็น
ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาและอิสระในการตอบ
4.1.3 การเก็บข้ อมูล
1) การศึ กษาการเก็บข้อมูลเอกสาร (Documentary Study) เป็ นการเก็บข้อมูลในลักษณะทุติย
ภูมิ (Secondary Data) จากหนังสื อเอกสารงานวิชาการต่างๆ
2) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจยั ครั้งนี้ใช้ท้ งั การสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi – Formal
Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (In - forma Interview)
4.1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) การ
นาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
2) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
โดยนาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงและจาแนกอย่างเป็ นระบบจากนั้นนามาตีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์
4.2. การวิจยั เชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พระสงฆ์ระดับชั้นปกครอง พระสงฆ์ระดับใต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริ หาร
องค์การ พุทธศาสนิกชน อิสลามมิกกชน ประชาชนทัว่ ไป ทั้งชายหญิง ทั้งหมดจานวน 100 รู ป/คน
4.2.1. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และการ
ตรวจเครื่ องมือ จานวน 100 ชุด
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4.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้น ตัวแปรตาม โดยใช้การประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป ทางสถิติเพื่อการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ เสนอข้อมูล เพื่อคานวณสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์เช่น ค่าร้อยละ X แสดงในรู ปตาราง แจก
แจงความถี่ และค่าเฉลี่ยและสถิติเชิ งอนุ มานในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรและทดสอบ สมมติฐาน หาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลผลการดาเนินวิจยั
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ
การวิจัยเรื่ องพลวัตการปรับตัวของพระภิ กษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยุคปั จจุบนั การวิจัยใช้
เครื่ องมือสัมภาษณ์ ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth) จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 55 รู ป/คน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
(Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า พระภิกษุ สามเณร มีการตื่นตัว สู งระมัดระวังในการรักษาตนเอง จาก
เหตุการณ์ก่อความไม่สงบ ที่พระภิกษุ สามเณรถูกทาร้าย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ข่มขู่ ฆ่า ถูกกับระเบิดขณะ
ปฏิบตั ิศาสนกิจ 1) การบิณฑบาตเลี้ยงชีพก็ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไป 2)การกระทากิจสงฆ์เปลี่ยนเวลาจากกลางคืนมา
เป็ นกลางวัน เช่น กรณี งานศพ3) การเผยแพร่ หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา ไม่สามารถเผยแพร่ หลักธรรม
ได้เต็มศักยภาพพระธรรมถึกผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนา พระนักเทศน์ น้อยลง
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า กระบวนการมีส่วนร่ วม รัฐต้องจัดให้มีการพบปะพูดคุยหรื อบุคคลที่ ที่
ทุ กคนให้ความเคารพนับถื อ เป็ นแกนเชื่ อมโยงให้เกิ ดความสัมพัน ธ์ และรั ฐบาลต้องจัดให้มีกิจ กรรมที่ เ ป็ น
กระบวนการมีส่วนร่ วม สร้างแรงจูงใจให้เกิดความสานึ กในความเป็ นชาติไทยจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3บริ บททาง
ประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกัน ผูก้ ่อความไม่สงบอาศัยจุดอ่อนในวิถีชีวิตด้านเชื้อชาติ ศาสนา
ประเพณี วฒั นธรรม และประวัติศาสตร์ ก่อให้เกิดความแตกแยก รัฐต้องนาชุมชนเข้ามามีบทบาทในแก้ปัญหาโดย
ส่งเสริ มการปฏิสมั พันธ์พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้มากยิ่งขึ้นความเข้าใจอันดีงามต่อกัน ความสงบสุขที่คน
ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กาลังจะกลับคืนมาอย่างทุกคนมีความหวังและตั้งใจ
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5.2 สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
ตารางที่ 5.2.1การเปรี ยบเที ยบพลวัตการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์ สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ด้ าน
T
Sig.
N = 55
N = 41
S.D.
S.D.
X
X
1. พลวัตของพระภิกษุ
3.82
.48
3.77
.42
.60
.54
2. สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์
3.89
.47
3.88
.55
.58
.56
3. กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการแก้ไข 3.63
.55
3.48 5.52 1.29 .19
ปั ญหาการอยูร่ ่ วมกัน
4. บริ บททางประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ ง เสริ ม 3.63
.72
3.49
.81
.85
.39
ของการอยูร่ ่ วมกัน
3.74
.39
3.64
.40
1.20 .23
ภาพรวมทั้งหมด
จากตารางที่ 5.2.1 พบว่า โดยภาพรวมเพศชาย และหญิ งมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวพลวัตการปรั บตัวของ
พระภิกษุ สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการแก้ไขปั ญหา การอยู่ร่วมกัน
และบริ บททางประวัติศาสตร์และแนวทางส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05P = .55, .56, .39, .23 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.2.2 การเปรี ย บเที ย บพลวัต การปรั บ ตัว ของพระภิ ก ษุ สภาพปั ญ หาของพระภิ ก ษุ ส งฆ์
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนกับการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกัน และบริ บททางประวัติศาสตร์ และแนวทาง
ส่งเสริ มการอยูร่ ่ วมกัน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยคุ ปั จจุบนั จาแนกตามอายุ
อายุ
ด้ าน
1. พลวัตของพระภิกษุ
2. สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์
3. กระบวนการมี ส่วนร่ วมกับการ
แก้ไขการอยูร่ ่ วมกัน
4. บริ บ ททางประวัต ศาสตร์ แ ละ
แนวทางส่งเสริ มการอยูร่ ่ วมกัน
ภาพรวมทั้งหมด

น้ อยกว่ า 40 ปี
N = 58
S.D
X
3.85
.44
3.90
.49
3.59
.58

40 ปี ขึน้ ไป
N = 42
S.D
X
3.73
.47
3.81
.42
3.53
.49

t

Sig.

1.32
1.00
.52

.19
.31
.59

3.71

.70

3.38

.80

2.22

0.02

3.76

.39

3.61

.38

1.93

0.05
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จากตารางที่ 5.2.2 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับด้านบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ งเสริ มการอยู่ร่วมกันมากกว่ากลุ่ม อายุ 40 ปี ขึ้นไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p =
0.50, .02. ตามลาดับ) ส่ วนด้านพลวัตของพระภิกษุ, สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์,กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนกับการแก้ไขปั ญหา กลุ่มอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทีระดับ 0.50 (p =
.19, .31, .59 ตามลาดับ)
ตารางที่ 5.2.3 การเปรี ยบเทียบพลวัตของพระภิกษุ, สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์, กระบวนการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนกับการแก้ไขปั ญหา บริ บททางประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยคุ ปั จจุบนั จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้ าราชการ/วิสาหกิจ
อืน่ ๆ
ด้ าน
N = 40
N = 60
S.D
S.D
X
X
1. พลวัตของพระภิกษุ
3.93
.38
3.71
.48
2. สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์
3.90
.54
3.84
.41
3. กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับ 3.55
.64
3.58
.47
การแก้ไขปั ญหาการอยูร่ ่ วมกัน
4. บ ริ บ ท ท าง ป ร ะ วั ติ ศ าสต ร์ และ 3.66
.83
3.52
.71
แนวทางส่งเสริ มของการอยูร่ ่ วมกัน
ภาพรวมทั้งหมด
3.76
.41
3.66
.38

t

Sig.

2.35
.68
-.31

0.02
.41
.75

.90

.36

1.20

-23

จากตารางที่ 5.3.3พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มอาชี พข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
พลวัตของพระภิ กษุมากกว่ากลุ่มอาชี พอื่ น ๆ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50 (p = .02) ส่ วนด้านสภาพ
ปั ญหาของพระภิ กษุสงฆ์, กระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนกับการแก้ไขปั ญหาการอยู่ร่ วมกัน, บริ บททาง
ประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันทั้ง 2 กลุ่มอาชีพมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ของสถิติที่ระดับ 0.50 (p = .49, .75, .36, ตามลาดับ)
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ตารางที่ 5.2.4 การเปรี ยบเทียบพลวัตของพระภิกษุ สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์ กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนกับการแก้ไขปั ญหาการอยู่ร่วมกัน, บริ บททางประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ งเสริ มการอยู่ร่วมกันในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยคุ ปั จจุบนั จาแนกตามการศึกษา
การศึกษา
ปริญญาตรีและ
ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ธรรมศึกษา
ด้ าน
t
Sig.
N = 54
N = 46
S.D
S.D
X
X
1. พลวัตของพระภิกษุ
3.8
.48
3.79
4.3
.24
.80
2. สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์
3.91
.44
3.81
.49
1.06
.29
3. กระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนกับการ 3.62
.54
3.50
.54
1.14
.25
แก้ไขปั ญหาการอยูร่ ่ วมกัน
4. บริ บททางประวัติ ศ าสตร์ แ ละแนวทาง 3.57
.76
3.57
.77
-.0.0
.99
ส่งเสริ มการอยูร่ ่ วมกัน
3.77
.40
3.67
.39
.76
.44
ภาพรวมทั้งหมด
จากตารางที่5.2.4 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี /ปริ ญญาตรี /การศึกทางธรรมมี
ความคิดเห็นเกี่ยวพลวัตของพระภิกษุ,สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์,กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการ
แก้ปัญหาการอยูร่ ่ วมกัน,บริ บททางประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันไม่แตกต่างกัน มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 44, .80, .29, .25, .99 ตามลาดับ)

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากรการศึกพลวัตการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคปั จจุบนั ครั้งนี้สามารถ
6.1 พลวัตการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยคุ ปั จจุบนั โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
( X =3.80, S.D = 45) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่า ด้านพลวัตการปรับตัวของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และชาวไทยพุทธมีความอดทนสู งกว่าพระภิกษุสงฆ์และชาวไทยพุทธมากกว่าในส่ วนภูมิภาคอื่น
ของประเทศในประเด็นของการถูกกระทา ทาให้เกิดความหวาดกลัว แสดงการข่มขู่ ถ่มน้ าลายดูหมิ่นเหยียดหยาม
ด้วยประการต่างๆ นานา ถึงขั้นทาร้ายร่ างกาย ฆ่าให้ตาย สร้างความหวาดกลัววิตกกังวล จากเหตุการณ์ ความ
รุ นแรงที่เกิดขึ้น ทาให้วถิ ีชีวติ เปลี่ยนไปตามลาดับ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือปกป้ องคุม้ ครอง ทาให้เกิดความอุ่นใจ
ในระดับหนึ่ง
6.2 สภาพปั ญหาของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.86,
S.D = .46) เมื่อพิจารณาในแต่ละคาถาม พบว่า ผูก้ ่อความไม่สงบทาร้ายพระสงฆ์ ฆ่าพระสงฆ์เพื่อทาลายขวัญและ
กาลังใจชาวพุทธ ภัยคุกคามจากเหตุการณ์ก่อการร้ายส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ กาย ใจ ของพระภิกษุ สามเณรและ
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ชาวพุท ธ,เชื่ อ ว่า ชาวไทยพุทธ และมุ ส ลิ ม ในพื้ นที่ มี ความรู ้ สึ กร่ ว มกันว่า สันติ สุข จะกลับคื นมาสู่ ส ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
6.3 กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการแก้ไขปั ญหากากรอยูร่ ่ วมกัน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.53, S.D =54) เมื่อพิจารณาในแต่คาถาม พบว่า รู ปแบบการป้ องกันตนเอง จัดเวรยามเฝ้ าระมัดระวังภัย
ป้ องกันตนเองตัวอย่างหมู่บา้ นธารโต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็ นแบบอย่างทาให้ทุกคนมีส่วนร่ วมและป้ องกัน
ตนเองแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ ง การพบปะร่ วมคิดร่ วมฟัง ร่ วมแก้ปัญหานาความร่ มเย็นสู่ สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างมัน่ ใจ
6.4. บริ บททางประวัติศาสตร์ และแนวทางส่ งเสริ มการอยู่ร่ว มกันสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.57, S.D = .76) เมื่อพิจารณาในแต่คาถาม พบว่า อันแรกกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบ
อาศัยจุดอ่อนวิถีชีวติ ด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความแตกแยก นาประวัติศาสตร์
มาสร้างสถานการณ์ กรณี ศึกษา: รัฐปั ตตานี อดีต ส่ วนแนวทางส่ งเสริ มการอยู่ร่วมกัน รัฐต้องจัดให้มีการพบปะ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิมให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริ มในการแก้ปัญหาให้เกิดความสงบสุข

7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. เสนอคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, เจ้าคณะหนใต้, คณะกรรมการมหาเถรสมาคม,
2. เสนอต่อผูน้ าชุมชนในแต่ละพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. องค์กรภาครัฐต้องส่ งเสริ มสนับสนุนการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนชาวพุทธและมุสลิมอย่างจริ งจัง
โดยรัฐจัดงบประมาณสนับสนุนบางส่ วนของกิจกรรมและส่ วนหนึ่ งให้ผเู ้ ข้าร่ วมจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุน
ให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม
4. รัฐต้องปกป้ องคุม้ ครองพระภิกษุสงฆ์ อานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิศาสนกิ จภารกิ จของสงฆ์
อย่างเข้มแข็งและให้เกิดความมัน่ ใจแก่พระภิกษุสงฆ์รู้สึกว่าปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาโดยเฉพาะชุมชนหรื อผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบและให้ระดับรากหญ้าร่ วมแก้ไขปั ญหามิใช่ผบู ้ ริ หารนโยบายแต่กลุ่มเดียว
2. ควรศึกษาผลการวิจยั จากต่างประเทศที่มีบริ บทความขัดแย้งเพื่อเป็ นแนวทางนาไปสู่ การแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นหรื อ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสุนทรี ยศาสตร์ของคานท์ 2) เพื่อศึกษาพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัย
และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความงามของพุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยโดยอาศัยทฤษฏี สุนทรี ยศาสตร์ ของคานท์ การวิจยั นี้
เป็ นการวิจยั เชิ งเอกสารโดยศึกษาเอกสารระดับปฐมภูมิและทุติย ภูมิท้ งั ของคานท์และที่เกี่ยวข้องกับพุทธปฏิมา
สมัยสุ โขทัย ผลการศึ กษาพบว่า ตามทฤษฎี สุนทรี ยศาสตร์ ของคานท์ ความงาม คือ ความพึงพอใจอย่างหนึ่ งที่
มนุษย์รู้สึกจากการได้รับรู ้สิ่งต่างๆ ที่มีรูปแบบของความงาม ความงามแบ่งออกเป็ นความงามอิสระที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับมโนทัศน์และความงามยึดติดที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ ส่ วนการตัดสิ นความงามที่ถูกต้องไม่เกี่ยวข้องกับมโน
ทัศน์ แนวคิดเกี่ยวกับความงามของคานท์น้ นั สามารถอธิ บายความงามของพุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยได้วา่ หากการ
รับรู ้ความงามของพุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยไม่มีมโนทัศน์เข้ามาเกี่ยวข้องความงามที่รับรู ้คือความงามอิสระ แต่ถา้
การรับรู ้ความงามมีเรื่ องมโนทัศน์เกี่ยวกับพุทธปฏิมาเข้ามาเกี่ยวข้องความงามที่รับรู ้คือความงามยึดติด ความงาม
ของพุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยเป็ นได้ท้ งั ความงามอิสระหรื อความงามยึดติด ขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับรู ้วา่ มีประสบการณ์ทาง
สุนทรี ยะในรู ปแบบใด การตัดสิ นความงามของพุทธปฏิมาที่มีคุณค่าที่สุดคือความงามอิสระ เพราะเป็ นความงามที่
แท้จริ งเป็ นอิสระจากมโนทัศน์ แต่ความงามยึดติดก็มีคุณค่าในแง่ของจริ ยศาสตร์ เพราะเป็ นความงามที่เกี่ยวข้อง
กับมโนทัศน์ซ่ ึงมีความสัมพันธ์กบั ความดี
คาสาคัญ: สุนทรี ยศาสตร์, สุนทรี ยศาสตร์ของคานท์ , พุทธปฏิมาสมัยสุโขทัย

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
พุทธปฏิ มาหรื อพระพุทธรู ป เปรี ยบเสมื อนรู ปและสัญ ลักษณ์ แทนพระพุท ธเจ้า ปั จจุ บันพุทธปฏิ มา
กลายเป็ นเรื่ องทางพุทธศิ ลปพาณิ ชย์ สะท้อนให้เห็ นถึ งปั ญหาของพุทธศาสนิ กชนในสังคมไทยที่ มกั แสวงหา
พระเดชพระคุณมากกว่าพระธรรม คุณค่าทางนามธรรมของพุทธปฏิมาลดลงและไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจของ
พุทธศาสนิ กชนบางส่ วนให้ดาเนิ นไปตามเจตนารมณ์ทางศาสนาได้ ฉะนั้นการมุ่งให้เกิดการรับรู ้ถึงความงามที่
แท้จ ริ ง ของพุท ธปฏิ ม าจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ ค วรได้รั บ การถ่ า ยทอดการรั บ รู ้ ค วามงาม หรื อ ประสบการณ์ ท าง
สุนทรี ยศาสตร์ที่ถูกต้อง
สาเหตุดงั กล่าวนาไปสู่ ประเด็นปั ญหาที่สาคัญคือ การทาให้เกิดการรับรู ้ถึงความงามของพุทธปฏิมาที่
ถูกต้อง การนาทฤษฎี สุนทรี ยศาสตร์ ของคานท์มาวิเคราะห์ความงามในพุทธปฏิ มา ย่อมช่วยส่ งเสริ มให้เกิ ดการ
ตระหนักถึงคุณค่าความงามในทิศทางที่ถูกต้อง ตามหลักพุทธศาสนาความจริ ง ความดี และความงาม เป็ นสิ่ งที่มี
อยู่พร้ อมทั้งเป็ นปั จจัยที่ เกื้ อกูลกัน แนวคิ ดของคานท์ก็เช่ นเดี ยวกัน เขามี ความเชื่ อเกี่ ยวกับความงามสามารถ
สะท้อนความจริ งบางอย่างและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความดี ศิลปะหรื อสิ่ งธรรมชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับ
จุดมุ่งหมาย (End) ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับความดีท้ งั สิ้น
ความงามทางสุนทรี ยะที่ปรากฏในพุทธปฏิมาสร้างความประทับใจต่อผูพ้ บเห็นจนนาไปสู่ความเลื่อมใส
ศรัทธาในพุทธศาสนา ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั มีความประสงค์ที่จะศึ กษาวิเคราะห์เกี่ ยวกับทฤษฎี สุนทรี ยศาสตร์ ของ
คานท์และพุทธปฏิมา โดยศึกษาเฉพาะพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัย อันแสดงถึงการตกผลึกทางความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับ
พุทธศาสนา พุทธปฏิมาเป็ นประติมากรรมชิ้นเอกของศิลปะสมัยสุ โขทัยมีการสร้างสรรค์รูปแบบพุทธปฏิ มาที่ มี
ความงดงามอ่อนช้อยและมีรูปแบบเฉพาะ “ การสร้างศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาไม่ใช่เรื่ องง่าย ผูส้ ร้างสรรค์
จะต้องมีศกั ยภาพสู งที เดี ยว ทาให้ประติมากรสามารถถ่ายทอดพุทธปั ญญาและสารัตธรรมให้หลอมรวมอยู่ใน
พุทธประติมากรรมได้อย่างหมดจดงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ พุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัย ” (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2537:
50) การนาทฤษฎี ความงามของคานท์มาวิเคราะห์ความงามที่ ปรากฏพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัย ย่อมนาไปสู่ การ
บูรณาการแนวคิดตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพราะฉะนั้น การศึกษาทฤษฎีสุนทรี ยศาสตร์ของคานท์และ
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พุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจเรื่ องความงามตามทัศนะของคานท์
จน
น าไปสู่ ก ารรั บ รู ้ แ ละสามารถตัด สิ น คุ ณ ค่ า ของความงามที่ ป รากฏในพุท ธปฏิ ม าได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง ก่ อ ให้เ กิ ด
ประสบการณ์ทางสุนทรี ยะที่แท้จริ ง ประสานความจริ งทางปรัชญา ความงามและความดีให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทฤษฎีสุนทรี ยศาสตร์ของคานท์
2. เพื่อศึกษาพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัย
3. เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับสุนทรี ยศาสตร์ของคานท์และพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัย

3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ตามทัศนะของคานท์ ความงามและความดีมีความเกี่ยวข้องกันในแง่ของความงามที่เรื่ องมโนทัศน์เข้ามา
เกี่ยวข้อง เพราะความดีที่ทาให้เกิดความยินดีน้ นั เกิดจากการใช้เหตุผลผ่านมโนทัศน์ (Concept) บางครั้งการเรี ยก
สิ่ งต่างๆ ว่าดี เพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อสิ่ งอื่น แต่ในอีกมุมหนึ่งบางสิ่ งมีความดีเป็ นจุดหมายภายในตัวเอง ความ
ดี จึงมี ความเกี่ ยวข้องกับ มโนทัศน์ของเป้ าหมาย (End) ในสิ่ งต่างๆ ซึ่ งเกิ ดจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล
(Reason) กับเจตจานง (Will) ที่นาไปสู่ความพอใจต่อการมีอยู่ (Existence) ของวัตถุหรื อการกระทา ความพอใจต่อ
การมี อยู่ของวัตถุก็คือความสนใจ (Interest) ด้วยเหตุน้ ี ความมี อยู่ของความงามยึดติ ด ซึ่ งมี ความเกี่ ยวข้องกับ
มโนทัศน์จึงมี ส่วนสนับสนุ นความดี ของสิ่ งที่ มีความงามเป็ นรู ปแบบหรื อเป้ าหมายที่ แสดงถึ งประโยชน์และ
จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง (Kant, 1790/2000: 92-93) ความงามไม่ได้หมายถึงสิ่ งใดในโลกและไม่ได้เป็ นมโน
ทัศน์ ดังนั้นการตัดสิ นความงามจึงไม่ใช่การตัดสิ นแบบธรรมดาที่เป็ นการใช้มโนทัศน์ที่มีเกี่ยวกับบางสิ่ ง แต่เป็ น
การตัดสิ นแบบไตร่ ตรองซึ่ งเป็ นการค้นหามโนทัศน์ที่ไม่ได้มีอยู่ หรื อต้องเป็ นการค้นหามโนทัศน์ใหม่ เพราะ
ความงามไม่ได้เป็ นมโนทัศน์ แต่ความงามเป็ นความรู ้สึกพึงพอใจที่เกิดขึ้นในตัวผูท้ ี่รับรู ้สิ่งสุ นทรี ยะนั้น สาหรับ
คานท์ การตัดสิ นทางสุ นทรี ยะทุกชนิ ดนั้นเป็ นการเน้นที่ความพึงพอใจซึ่ งเป็ นคุณสมบัติของผูท้ ี่มีประสบการณ์
ทางสุนทรี ยะมากกว่าที่จะเป็ นคุณสมบัติของสิ่ งที่มีอยูใ่ นโลก และเห็นว่าการตัดสิ นความงามนั้นเป็ นสิ่ งที่เที่ยงและ
เป็ นสากล (ลักษณวัต ปาละรัตน์, 2551)
พิพฒั น์ พสุ ธารชาติ (2554) ศึ กษาการแก้ปัญหาเรื่ องความงามสองชนิ ดของคานท์ พบว่า คานท์แบ่ง
ความงามออกเป็ นสองประเภท คือ ความงามอิสระ (Free Beauty) และความงามยึดติด (Adherent Beauty) ความ
งามอิสระเป็ นความงามที่ไม่ข้ ึนกับมโนทัศน์ (Concept) ส่ วนความงามยึดติดคานท์จดั ให้เป็ นความงามที่ข้ ึนกับ
มโนทัศน์ การแก้ไขเรื่ องความงามทั้งชนิดจึงจาเป็ นต้องพิจารณาตามทัศนะของคานท์เป็ นสาคัญ ปั ญหานี้ อาจเกิด
จากการทัศนะของนักคิดและความคิดเห็ นส่ วนตัวที่เห็นต่างจากคานท์ การเข้าใจทัศนะทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของ
คานท์จาเป็ นต้องมีพ้ืนฐานหรื อความรู ้ความเข้าใจทัศนะทางปรัชญาในแขนงอื่นๆ ของคานท์ดว้ ย และมองว่า
ศิลปะต่างๆ สามารถมีได้ท้ งั ความงามอิสระและความงามยึดติด เมื่อตัดประเด็นเรื่ องมโนทัศน์ออกไป จะเห็นว่า
ความงามอิสระนั้นเป็ นความยินดีที่วางเฉย (Disinterested Pleasure) ในขณะที่ความงามยึดติดจะมีความเกี่ยวข้อง
กับจุดประสงค์ในการใช้งานของสิ่ งนั้นๆ
พุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยมีลกั ษณะวงพระพักตร์รูปไข่ทรงพระเศียรสมส่ วนกับพระศอและอังสา พระเกตุ
มาลาเป็ นเปลวรัศมี ขมวดพระเกศาเป็ นวงก้นหอย ไม่มีไรพระศก พระขนงโก่งคมสันดังคันศร เปลือกพระเนตร
1069

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

อวบอูมมีลกั ษณะดุจกลีบบัว พระนาสิ กงุม้ พระกรรณยาวตอนบนเป็ นมุมแหลมน้อย ๆ พระโอษฐ์เล็กและบางมุม
พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระหนุ เป็ นปม ช่ วงพระอังสากว้าง พระอุระผายสง่างามดั่งสี หราช พระกายอ่อนช้อย
พระกรเรี ยวดุจงวงช้าง นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทอ่อนไหว สังฆาฏิยาวจดพระนาภี ปลายสังฆาฏิเป็ นแฉกคล้าย
เขี้ยวตะขาบ จีวรบางแนบพระองค์ สาหรับอุณาโลมอันประเสริ ฐหรื อดวงตาที่สามนั้น กล่าวกันว่าเป็ นเครื่ องชี้วา่
พระองค์ทรงเห็ นสิ่ งทั้งปวง พระกรรณที่ มีลกั ษณะยาวใหญ่อาจแสดงว่าพระองค์ได้ยินสิ่ งทั้งปวง และพระเกตุ
มาลาเป็ นสัญลักษณ์แห่งสัพพัญญูคือ รอบรู ้สิ่งทั้งปวง (สงวน รอดบุญ, 2529: 23 - 24) พุทธลักษณะอันงดงามของ
พุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยเกิดจากแรงบันดาลใจและความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา จนก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
รู ปแบบศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากการศึ กษาวิจยั ที่ ผ่านมาเกี่ ยวกับพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยพบว่า มี หลักปรั ชญาที่ ปรากฏอยู่ในพุทธ
ปฏิมาสมัยสุ โขทัย มีอยู่ 4 แนวคิด คือ แนวคิดด้านอภิปรัชญาพบแนวความคิดเรื่ อง ความเป็ นจริ ง นิ พพาน กาย
และจิต พระวรกายของพระพุทธเจ้า สถานะของพระพุทธเจ้า แนวคิดด้านญาณวิทยาพบเรื่ อง บ่อเกิดของความรู ้
ความรู ้ เชิ งสัญลักษณ์ แนวคิดด้านจริ ยศาสตร์ พบแนวคิดเกี่ยวกับอุดมคติในชี วิตของมนุษย์และเกณฑ์ของความ
ประพฤติทางจริ ยธรรมของมนุษย์ แนวคิดด้านสุ นทรี ยศาสตร์ พบแนวคิดเรื่ องการเข้าถึงความงามและเอกภาพ
ระหว่างความจริ ง ความดี ความงาม (วิจิตร วินทะไชย, 2552) รู ปแบบและพัฒนาการของการสร้างพุทธปฏิมา แต่
ละยุคสมัยต่างก็มีลกั ษณะเฉพาะของสมัยนั้น ๆ การสร้างพุทธปฏิมาสามารถสะท้อนแนวความคิดความศรัทธาต่อ
พุทธปฏิ มาและพุทธศาสนา แสดงถึ งความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนา โดยคติ การนับถื อบางอย่างได้กลายเป็ น
พิธีกรรมซึ่ งไม่ใช่วถิ ีของพุทธศาสนา และมีเรื่ องของพุทธพาณิ ชย์เข้ามาในวงการพุทธศาสนา (ศักดิ์ชยั สายสิ งห์,
2556)
พุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัย

สุ นทรี ยศาสตร์ของคานท์

พุทธศิลป์

ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะ

พุทธลักษณะ

ความงาม 2 ชนิด
การตัดสิ นความงาม

คติการสร้างพุทธปฏิมา

วิเคราะห์ความงามของพุทธปฏิมาโดยอาศัยสุ นทรี ยศาสตร์ของคานท์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นวิจยั ทางด้านสุนทรี ยศาสตร์ ศึกษาแนวคิดของคานท์ที่เกี่ยวข้องกับความงามและเกณฑ์
การตัดสิ นคุ ณค่าความงาม จากนั้นนาสุ นทรี ยศาสตร์ ของคานท์มาวิเคราะห์ พุทธลักษณะพุทธปฏิ มา ผูว้ ิจัยได้
กาหนดขอบเขตการวิจยั โดยศึ กษาเฉพาะพุทธปฏิ มาในสมัยสุ โขทัย โดยการศึ กษาจากภาพถ่ายพุทธปฏิมาสมัย
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สุ โขทัย เอกสารจารึ ก วรรณกรรม งานเขี ยนต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้งทางประวัติศาสตร์ แ ละพุทธศาสนาท าการ
วิเคราะห์ความงามที่สอดคล้องกับพุทธลักษณะและคติความเชื่อในการสร้างพุทธปฏิมาในสมัยสุโขทัย

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสุนทรี ยศาสตร์ ของคานท์และพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัย สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. จากการศึ กษาแนวคิดสุ นทรี ยศาสตร์ ของคานท์ พบว่า สาหรับคานท์การรับรู ้ความงามนั้นมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ มโนทัศน์ของมนุษย์มีบทบาทในการกาหนดว่าความงามที่รับรู ้น้ นั เป็ นความงามชนิ ดใด
คานท์แบ่งความงามออกเป็ นสองชนิด คือ ความงามยึดติดและความงามอิสระ โดยความงามยึดติด มีลกั ษณะเป็ น
ความงามที่ข้ ึนอยูก่ บั มโนทัศน์และมีความเกี่ยวข้องกับเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ในการใช้งานของสิ่ งนั้นๆ ความ
งามชนิ ดนี้ ไม่ได้มีอยูอ่ ย่างอิสระ เพราะความงามยึดติดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเป้ าหมายหรื อหน้าที่ ทาให้การมีอยู่
ของความงามนั้นอยู่ภายใต้อานาจของมโนทัศน์ ส่ วนความงามอิสระ มีลกั ษณะเป็ นความงามที่ ไม่ข้ ึนกับมโน
ทัศน์ และในการรับรู ้ถึงความงามเราไม่จาเป็ นต้องรับรู ้ถึงจุดประสงค์ของสิ่ งนั้นๆ ความงามมีอยู่ดว้ ยตัวเองไม่
ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์เรื่ องการใช้งานหรื อหน้าที่ของสิ่ งที่มีความงามแต่มีอยูอ่ ย่างอิสระ คานท์เชื่อว่าการแบ่งความ
งามออกเป็ นสองประเภทนั้นจะช่วยแก้ปัญหาความสับสนในเรื่ องความงามที่มีในศิลปะและธรรมชาติ ทัศนะเรื่ อง
ความงามของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันเพราะมีความเห็นเรื่ องความงามคนละชนิดกัน
การเกิ ดประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะตามทัศนะของคานท์ หากขณะที่มีประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ การรับรู ้ความงามเป็ นการทางานของความเข้าใจและการจินตนาการที่ดาเนิ นไปอย่าง
อิสระ ความงามที่ รับรู ้คือความงามอิสระ ถือเป็ นประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะที่ ก่อให้เกิ ดการรับรู ้ความงามตาม
สภาวะที่แท้จริ งของมันปราศจากอิทธิ พลของมโนทัศน์ แต่ถา้ ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะมีเรื่ องของมโนทัศน์เข้า
มาเกี่ยวข้อง เมื่อจิตถูกมโนทัศน์ครอบงาในขณะที่รับรู ้ความงาม ความงามที่รับรู ้จะไม่ใช่ความงามที่แท้จริ ง ทาให้
ความงามที่ รับรู ้ภายใต้อานาจของมโนทัศน์คือความงามยึดติด ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะของ
มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันไป ความงามที่แต่ละคนรับรู ้หรื อมีประสบการณ์ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งย่อมต่างกัน
ขึ้นกับอยูว่ า่ แต่ละบุคคลรับรู ้ความงามชนิดใด
วัตถุทางสุนทรี ยะสาหรับคานท์ สิ่ งที่งามไม่มีขอบเขต ไม่วา่ จะเป็ นศิลปะหรื อธรรมชาติสามารถเป็ นวัตถุ
ทางสุ น ทรี ย ะได้ท้ ัง สิ้ น สิ่ ง ที่ ส ามารถแสดงออกในรู ป แบบที่ รั บ รู ้ ไ ด้ท างประสาทสัม ผัส อัน น าไปสู่ ก ารเกิ ด
ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะ ทั้งหมดเขาถือว่าเป็ นวัตถุทางสุ นทรี ยะทั้งสิ้ นเพราะเราสามารถมีประสบการณ์ทาง
สุ นทรี ยะกับสิ่ งนั้นๆ ได้ ดังนั้น วัตถุทางสุ นทรี ยะของคานท์ก็คือสิ่ งที่มีความงามเป็ นรู ปแบบของเป้ าหมาย และ
เป็ นสิ่ งที่นามาซึ่ งความรู ้สึกพึงพอใจว่างาม คานท์ยอมรับว่าความงามมีท้ งั ในศิลปะและธรรมชาติ ทั้งศิลปะและ
ธรรมชาติต่างก็มีรูปแบบของความงาม การแสดงออกของความงามมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ของสิ่ ง
นั้นๆ ว่าต้องการให้มนุษย์รับรู ้อะไร และมนุษย์รับรู ้อะไรจากสิ่ งนั้น คานท์เห็นว่าความงามสามารถนาจิตให้เข้าสู่
สภาวะสู งส่ งของจิตได้ ความสาคัญของความงามของธรรมชาติและศิลปะจึงอยูต่ รงที่สามารถยกระดับจิตใจของ
มนุษย์ได้หรื อไม่ แนวคิดเรื่ องความงามของคานท์จึงมีความสัมพันธ์กบั ความจริ งและความดี
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2. จากการศึกษาพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยทั้งในแง่มุมและเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า พุทธปฏิมาสมัย
สุโขทัยถือได้วา่ เป็ นตัวแทนหรื อสัญลักษณ์ของยุคสมัยแห่งความเจริ ญสูงสุดทางด้านศิลปะและศาสนาพุทธปฏิมา
สมัยสุ โขทัยเป็ นงานประติมากรรมที่งดงามสมบูรณ์ดว้ ยลักษณะสัดส่ วนที่กลมกลืน พุทธศิลป์ ที่มีความอ่อนช้อย
ถือเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยซึ่งแตกต่างจากสมัยอื่นๆ เป็ นการสะท้อนให้เห็นแนวคิดอุดม
คติและแรงบันดาลใจของผูส้ ร้างตลอดจนทัศนะคติของผูค้ นในสมัยนั้นที่มีต่อพุทธศาสนา พุทธปฏิมาสื่ อให้เห็น
ถึงหลักธรรมเพื่อให้พทุ ธศาสนิกชนเกิดความตระหนักรู ้สจั ธรรม เข้าถึงคาสอนอันเป็ นนามธรรมผ่านพุทธปฏิมาที่
มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรม เปรี ยบเสมือนอุบายอันก่อให้เกิดธรรมปั ญญา
พุทธลักษณะอันงดงามของพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยนัน่ ส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิ พลความงามตามอุดมคติ
ตามศิลปะการสร้างพุทธปฏิมาแบบอินเดียและลังกา พุทธปฏิมาสุ โขทัยออกเป็ น 4 หมวด คือ หมวดใหญ่ หมวด
กาแพงเพชร หมวดพระพุทธชิ น ราช และหมวดเบ็ดเตล็ดหรื อวัดตะกวน (สุ ภทั รดิ ศ ดิ ศกุล, 2550) สมัยสุ โขทัย
ปรากฏการสร้างพุทธปฏิ มาครบทั้ง 4 อิริยาบถ คือ ยืน เดิ น นั่ง นอน พุทธปฏิ มาส่ วนใหญ่มกั สร้างอิริยาบถนั่ง
แสดงปางมารวิชยั พุทธปฏิมาอิริยาบถนอนเรี ยกว่าปางไสยาสน์ พุทธปฏิมาในอิริยาบถประทับยืน แสดงปางเปิ ด
โลก ปางถวายเนตร ปางประทับยืน และปางประทานอภัย พุทธปฏิมาอิริยาบถเดินแสดงปางลีลา
การสร้างพุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยพบว่า มีคติการสร้างพุทธปฏิมา 4 อิริยาบถ คติการสร้างพระอัฏฐารส
คติการสร้างพุทธปฏิ มาขนาดใหญ่ คติการสร้างพุทธปฏิ มาตามลักษณะมหาบุรุษ คติการสร้างพุทธปฏิ มาตาม
พุทธประวัติ คติการสร้างพุทธปฏิมาเพื่ออุทิศให้กบั พุทธศาสนาและสัง่ สมกุศลบุญบารมี
พุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยแสดงให้เห็ นถึงความเจริ ญทางศิล ปะวิทยาการได้รับอิทธิ พลจากพุทธศาสนา
แนวคิดทางศาสนากลายเป็ นแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ความงามของพุทธปฏิมา
สมัย สุ โ ขทัย เป็ นที่ ย อมรั บ และให้ ก ารขนานนามว่า เป็ นพุ ท ธประติ ม ากรรมที่ มี ค วามสวยงามมากยุค หนึ่ ง
พุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยจึงเป็ นโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสนับสนุนให้เกิดการรับรู ้
ความงามของพุทธปฏิมาที่ถูกต้อง
3. จากการศึกษาพบว่า แนวคิดสุ นทรี ยศาสตร์ ของคานท์มีความสอดคล้องกับทัศนะเกี่ ยวกับความงาม
ของพุทธศาสนา และสามารถอธิบายความงามของพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยได้ ดังนี้
ความงามของคานท์กับความงามตามทัศนะพุทธศาสนามี มุม มองเกี่ ยวกับความงามที่ คล้ายคลึ ง กัน
การมุ่งผสานความจริ ง ความดี และความงามด้วยปรัชญาที่เป็ นระบบของคานท์น้ นั มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทางพุทธศาสนาซึ่งมีทศั นะความจริ ง ความดี และความงาม เป็ นสิ่ งที่มนุษย์สามารถรับรู ้ถึงความมีอยูข่ องสิ่ งเหล่านี้
พุทธศาสนาจึงแบ่งความงามออก 2 มิติ คือความงามทางโลกและความงามทางธรรม ความงามทางโลก คือ ความ
ที่ชาวโลกรู ้จกั หรื อเข้าใจกันทัว่ ไป ซึ่งมักกาหนดหรื อเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสภาพความจริ ง เพราะมีกิเลสในจิตใจ
เป็ นต้นเหตุบิดเบือนบดบังสภาพที่ แท้จริ ง ส่ วนความงามทางธรรมเป็ นสภาวะตามความเป็ นจริ ง ความงามเป็ น
สภาวธรรมซึ่ งหมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นและเป็ นไปตามธรรมชาติของมัน คานท์แบ่งความงามออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ
ความงามอิสระกับความงามยึดติด เช่นเดียวกับพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่ามุมมองความงามของคานท์สอดคล้อง
กับแนวคิดพุทธศาสนา
ความงามยึดติดของคานท์มีความคล้ายคลึงกับความงามทางโลกตามทัศนะของพุทธศาสนา คือ ความ
งามที่ปราศจากอิสระเป็ นความงามที่แฝงไปด้วยจุดประสงค์บางอย่าง คุณค่าของความงามขึ้นอยูก่ บั มุมมองของ
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มนุษย์แต่ละคน มโนทัศน์หรื อการรับรู ้ทางประสาทสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับความงามเปรี ยบเสมือนการปรุ งแต่งของ
มนุษย์ จนนาไปสู่ การตัดสิ นคุณค่าว่าสิ่ งใดงามสิ่ งใดไม่งาม ส่ วนความงามอิสระของคานท์กบั ความงามทางธรรม
ของพุทธศาสนา มีทศั นะเกี่ยวกับความงามที่ มีความเห็นตรงกันคือ เป็ นสภาวะของความงามที่แท้จริ งปราศจาก
เงื่อนไขใดๆในการกาหนดความมีอยูข่ องความงาม ทั้งความงามอิสระและความงามทางธรรมเป็ นเสมือนสภาวะ
ที่แท้จริ งของความงาม แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงหรื อรับรู ้ได้ เพราะข้อจากัดทางประสาทสัมผัสและ
เงื่อนไขต่างๆ เป็ นอุปสรรคต่อการรับรู ้ถึงความงามที่แท้จริ ง
ความสอดคล้องกันของแนวคิดเกี่ยวกับความงามของคานท์กบั พุทธศาสนา แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง
กันของแนวคิ ดสุ นทรี ยศาสตร์ ของตะวันตกและตะวันออก แนวคิ ดของคานท์จึงมี ความเหมาะสมที่ จะนามา
วิเคราะห์ความงามของพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัย ซึ่ งเป็ นประติมากรรมที่เกี่ ยวเนื่ องกับพุทธศาสนา เพราะมีความ
ใกล้เคียงกับแนวคิดของพุทธศาสนา ทฤษฎีสุนทรี ยศาสตร์ ของคานท์สามารถนามาอธิ บายความงามที่ปรากฏใน
พุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยได้ ดังนี้
พุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยในฐานะวัตถุทางสุ นทรี ยะ ถือเป็ นศิ ลปกรรมที่ ทรงคุณค่าอันแสดงให้เห็ นถึ ง
ความเจริ ญรุ่ งเรื องของพุท ธศาสนาและการสร้ างสรรค์ศิลปวิทยาการในสมัยสุ โขทัย สะท้อนเป้ าหมายและ
เจตนารมณ์ของพุทธศาสนาอย่างชัดเจน โดยอาศัยความงามของศิลปะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความเลื่อมใสในองค์
พุท ธปฏิ ม า พุท ธปฏิ มาสมัยสุ โ ขทัย เป็ นวัตถุ ทางสุ น ทรี ย ะที่ ท รงคุ ณค่า มี ค วามงดงามสมบู ร ณ์ แสดงรู ปแบบ
เป้ าหมายที่เกี่ ยวข้องกับความงามอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาตามทัศนะของคานท์แล้วถือว่ามโนทัศน์ที่ใช้ในการ
สร้างนั้นเป็ นเพียงแรงบันดาลใจหรื อข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์เท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่ตดั สิ นความงามของ
พุทธปฏิมาหรื อบ่งบอกว่าพุทธปฏิมามีความงามชนิ ดใด สิ่ งที่กาหนดว่าวัตถุทางสุ นทรี ยะมีความงามชนิ ดใดจะ
เกิดขึ้นในขณะที่มนุษย์มีประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะ พุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยจึงมีความเหมาะสมในฐานะวัตถุทาง
สุ นทรี ยะที่สามารถถ่ายทอดความงามได้อย่างสมบูรณ์ไม่วา่ จะเป็ นความงามอิสระหรื อความงามยึดติด ขึ้นอยูก่ บั
ผูร้ ับรู ้วา่ จะได้รับประสบการณ์ความงามชนิดใด
ประสบการณ์ ทางสุ นทรี ยะที่ ได้จากการรั บรู ้ ความงามของพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยนั้น สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ รับรู ้พุทธปฏิมาผ่านการมองเห็น และ ระยะที่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับพุทธปฏิมาถูกส่ งไปยัง
สมอง ในช่วงแรกที่ มองเห็ นพุทธปฏิ มา ซึ่ งเป็ นระยะที่ รับรู ้พุทธปฏิ มาผ่านการมองเห็ น ภาพของพุทธปฏิ มาที่
มองเห็นผ่านสายตาของผูร้ ับรู ้มนุษย์ลว้ นมีความแตกต่างกัน เพราะข้อจากัดหรื อข้อบกพร่ องทางสายตาของแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน ข้อมูลเกี่ยวกับความงามที่ได้รับผ่านการมองเห็นอาจไม่ถูกต้องตรงตามความจริ งเสมอไป ความ
งามของพุทธปฏิมาก็เช่นกัน หากประสิ ทธิ ภาพในการมองเห็นของผูร้ ับรู ้มีความต่างกัน ย่อมส่ งผลให้เกิดการรับรู ้
ความงามมีความหลากหลาย ทัศนะเรื่ องความงามที่มีต่อพุทธปฏิมาของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน
ส่ วนประสบการณ์ ทางสุ นทรี ยะในระยะที่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับพุทธปฏิ มาถูกส่ งไปยังสมอง เมื่ อภาพและ
ข้อมูลของพุทธปฏิมาจากการมองเห็นถูกส่ งมายังสมอง ภาพพุทธปฏิมาที่ปรากฏแก่สายตานั้นถูกส่ งมายังสมอง
ซึ่ งภายในโครงสร้างสมองของแต่ละคนจะบรรจุมโนทัศน์หรื อข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการตัดสิ นคุณค่าความ
งามและความพึงพอใจที่มีต่อความงามต่างกัน เพราะมนุษย์ทุกคนมีมโนทัศน์ ความรู ้ และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ
แตกต่ า งกัน ไปตามประสบการณ์ แ ละการด าเนิ น ชี วิ ต เมื่ อ พิ จ ารณาตามความจริ ง แล้ว มนุ ษ ย์ทุ ก คนล้ว นมี
ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะที่ข้ ึนอยูก่ บั มโนทัศน์ ดังนั้น มโนทัศน์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการกาหนดทัศนะเกี่ ยวกับ
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ความงามและการตัดสิ นคุณค่าความงาม ระยะที่ขอ้ มูลเกี่ยวกับพุทธปฏิมาถูกส่งไปยังสมองมีความสาคัญอย่างมาก
ต่อการตัดสิ นคุณค่าความงามของพุทธปฏิมา
นอกจากนี้ ประสบการณ์ การรับรู ้ความงามของพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยนั้นสามารถเกิ ดขึ้นได้ 2 แบบ
ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะที่เป็ นอิสระจากมโนทัศน์ กับ ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะที่ข้ ึนอยูก่ บั มโนทัศน์ พบว่า
การมีประสบการณ์ความงามที่เป็ นอิสระจากมโนทัศน์กบั พุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยนั้นเป็ นไปได้ยาก เพราะในความ
เป็ นจริ งการที่เราจะรับรู ้ถึงความงามของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เราจาเป็ นต้องรู ้วา่ สิ่ งนั้นคืออะไร มีจุดประสงค์อะไรในการ
สร้างขึ้นมาไม่มากก็นอ้ ย อีกกรณี หนึ่ งที่สามารถทาให้ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะเป็ นอิสระจากมโนทัศน์ได้ คือ
จิตที่บริ สุทธิ์และเป็ นอิสระจากพันธนาการของมโนทัศน์ ส่วนประสบการณ์ทางสุนทรี ยะที่ข้ ึนอยูก่ บั มโนทัศน์ คือ
การรั บ รู ้ ค วามงามขององค์พุ ท ธปฏิ ม าภายใต้อิ ท ธิ พ ลของมโนทัศ น์ ต่ า งๆ ที่ มี เ กี่ ย วกับ พุ ท ธปฏิ ม า ถื อ เป็ น
ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะที่เกิดขึ้นมากที่สุดและเป็ นการรับรู ้ความงามที่คนส่ วนใหญ่สัมผัสและรู ้จกั เป็ นอย่างดี
ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะที่ ได้จากพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยที่ เกิ ดขึ้นในแต่ละบุคคลย่อมเป็ นในรู ปแบบใดก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั มโนทัศน์และการควบคุมจิตในขณะรับรู ้ความงามของแต่ละบุคคล ความงามที่ปรากฏในพุทธปฏิมาสมัย
สุโขทัยก็เช่นกัน ไม่มีขอ้ กาหนดที่ตายตัวว่าความงามของพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยเป็ นความงามชนิดใด ความงามที่
ปรากฏในองค์พุทธปฏิมาจึงเป็ นได้ท้ งั ความงามอิสระหรื อความงามยึดติด ขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับรู ้วา่ มีประสบการณ์ทาง
สุ นทรี ยะในรู ปแบบใด หากระหว่างการรับรู ้ความงามของพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยมีเรื่ องมโนทัศน์หรื อความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธปฏิมา ความงามของพุทธปฏิมาที่ปรากฏแก่สายตาจะเป็ นความงามยึดติด แต่ถา้ ช่วงที่รับรู ้
ความงามจิตของผูร้ ับรู ้ไม่มีมโนทัศน์ที่เกี่ ยวกับพุทธปฏิมา ความงามของพุทธปฏิ มาที่ปรากฏก็จะเป็ นความงาม
อิสระ เพราะฉะนั้น ความงามที่ ปรากฏในพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยนั้นเป็ นความงามชนิ ดใดก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
มนุษย์มีความสามารถในการรับรู ้ความงามชนิดใด
การตัดสิ นความงามของพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัย หากพิจารณาตามแนวคิดทางสุนทรี ยศาสตร์ ความงามที่
มีคุณค่าที่สุดก็คือความงามอิสระ การรับรู ้ความงามอิสระทาให้มนุษย์เข้าใกล้ความมีอยูข่ องความงามตามความ
เป็ นจริ ง เพราะตามทัศนะของคานท์สิ่งที่งามย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจที่เป็ นสากลโดยไม่มีมโนทัศน์ของสิ่ ง
นั้นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่คานท์ไม่ได้หมายความว่าความงามอิสระนั้นมีคุณค่ามากกว่าความงามยึดติดในด้านอื่นๆ
ดังนั้น ความงามอิสระขององค์พทุ ธปฏิมาสมัยสุโขทัยมีคุณค่าทางความงามมากกว่าความงามยึดติด
แม้ความงามยึดติดจะมีคุณค่าทางความงามน้อยกว่าความงามอิสระ แต่ความงามยึดติดนั้นมีคุณค่าใน
เชิงจริ ยศาสตร์ เพราะความงามยึดติดในองค์พทุ ธปฏิมาสามารถถ่ายทอดเป้ าหมายหรื อจุดมุ่งหมายทางศาสนา อุดม
คติที่เกี่ ยวกับพุทธศาสนาถูกสร้างสรรค์และนาเสนอผ่านการสร้างประติมากรรม รู ปแบบความงามของ พุทธ
ปฏิมาสมัยสุ โขทัยมีส่วนในการถ่ายทอดหลักธรรมหรื อแนวคิดทางศาสนา มโนทัศน์ต่างๆ ที่มี่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ปฏิมาเป็ นแรงชักจูงให้เกิดการรับรู ้ความงามภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง ที่ทาให้ในขณะมีประสบการณ์ทางสุนทรี ยะ
นอกจากผูร้ ับรู ้จะพึงพอใจในความงามของพุทธปฏิมาแล้ว ยังเกิดอารมณ์ความรู ้สึกบางอย่างที่กระทบกับจิต นัน่
คือการรับรู ้ถึงจุดมุ่งหมายของพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า และถ่ายทอดอุดมคติและ
เรื่ องราวทางพุทธศาสนา ความงามยึดติดขององค์พุทธปฏิมาจึงสามารถขัดเกลาจิตใจของผูร้ ับรู ้ จนนาไปสู่ การ
เกิ ดจิ ตใจที่ เกิ ดการตระหนักรู ้ถึงความดี หลักธรรม และเรื่ องราวทางพุทธศาสนาได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิจิตร วินทะไชย (2552) ที่พบว่า พุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยปรากฏแนวคิดด้านสุ นทรี ยศาสตร์ เรื่ องเอกภาพระหว่าง
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ความจริ ง ความดี ความงาม ความงามยึดติดที่ปรากฏในองค์พุทธปฏิมาแสดงถึงความประสานสอดคล้องกันของ
ความจริ งทางศาสนา จนนาไปสู่ การรับรู ้ถึงความดีตามเจตนารมณ์ของพุทธศาสนาผ่านความงามของพุทธปฏิมา
สมัยสุโขทัย
ความงามของพุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยจึงเป็ นไปในลักษณะที่แสดงออกได้ท้ งั ความงามอิสระและความ
งามยึดติดขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับรู ้วา่ จะพบความงามชนิ ดใด ทั้งความงามอิสระและความงามยึดติดที่ปรากฏในพุทธปฏิมา
สมัยสุ โขทัยเป็ นสิ่ งที่ ยืนยันถึงความมีอยู่ของความงาม แม้สภาวะที่ แท้จริ งความงามเป็ นสิ่ งที่มีและดารงอยูด่ ว้ ย
ตัวเอง ความงามมักปรากฏในสิ่ งที่มีรูปแบบหรื อเป้ าที่เกี่ยวข้องกับความงาม แต่ความงามก็ตอ้ งอาศัยมนุษย์ในการ
รับรู ้และยืนยันถึงความมีอยู่จริ งของความงาม ความงามของพุทธปฏิ มาสมัยสุ โขทัยจึ งเป็ นตัวอย่างหนึ่ งที่ ช่วย
ยืนยันถึงความมีอยูแ่ ละคุณค่าของความงาม
สุนทรี ยศาสตร์ของคานท์ช่วยให้สามารถอธิบายความงามของพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยได้อย่างเป็ นระบบ
เข้าใจง่าย และเป็ นการช่วยส่ งเสริ มคุณค่าของพุทธปฏิมาให้อยูใ่ นระดับที่เหนื อกว่าประติมากรรมทางศิลปะทัว่ ๆ
ไป ความงามนอกจากก่ อให้เกิ ดความรู ้สึกพึงพอใจแล้ว ยังสามารถช่ วยยกระดับจิ ตใจของมนุ ษย์ให้สูงขึ้นได้
พุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัยถือเป็ นวัตถุทางสุ นทรี ยะอันทรงคุณค่าที่สามารถประสานความจริ ง ความดี และความงาม
ความงดงามของพุทธปฏิมาแสดงให้เห็นถึงความงามที่แท้จริ งอันอยูบ่ นพื้นฐานของความดีงาม

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปใช้ในการสนับสนุนการอนุรักษ์พทุ ธปฏิมาสมัยสุโขทัยและสมัยอื่นๆ โดย
อาศัยองค์ความรู ้ทางสุนทรี ยศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความงามขององค์พทุ ธปฏิมาในมิติตา่ งๆ
นอกจากนี้ผลการวิจยั นี้ยงั สามารถนาไปประยุกต์กบั สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์
เป็ นต้น
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. เพื่อให้วจิ ยั มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรนาแนวคิดทางปรัชญาของคานท์ในแขนงต่างๆ
เพื่อศึกษาพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยในแง่มุมอื่นๆ เช่น จริ ยศาสตร์ อภิปรัชญา เทววิทยา เป็ นต้น
2. ผูว้ ิจยั เห็นว่า งานวิจยั นี้ได้ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะความงามของพุทธปฏิมาสมัยสุ โขทัย เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ควรนาแนวคิดสุ นทรี ยศาสตร์ ของคานท์มาศึกษาความงามของพุทธศิลป์ อื่นๆ เช่น สถาปั ตยกรรม
จิตรกรรม เป็ นต้น
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งานชิ้นนี้ให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์ การกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาของรอยพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งศาสนาที่ มีประวัติความเป็ นมาตั้งแต่ยงั ไม่เสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2
ทั้งยังเคยเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ ได้รับความนิ ยมอย่างสู งในช่ วงเวลาหนึ่ งของประวัติศาสตร์ อีกด้วย หากแต่ใน
ปั จจุบนั น่ าเชื่ อว่า ความนิ ยมที่ นักท่องเที่ ยวเคยมีต่อรอยพระพุทธบาทดังกล่าว ดูเหมือนจะเข้าสู่ ภาวะชะงักงัน
(Stagnation) และเพื่อ อธิ บายให้ชัดเจนถึงปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้น จึ งเลื อกเอาทฤษฎี พฒ
ั นาการแหล่งท่องเที่ ยว
ของบัตเลอร์ หรื อที่รู้จกั กันในอีกชื่อว่า วงจรชีวติ ของแหล่งท่องเที่ยว (TALC) มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
รอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาปรากฏว่า สามารถแบ่งการพัฒนารอยพระพุทธบาทในฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิ งศาสนา จนถึงปั จจุบนั ได้ 5 ระยะ คือ (1) ระยะสารวจ (ระหว่างสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช –
พ.ศ. 2165) (2) ระยะดาเนินการ (พ.ศ. 2165 – 2171) (3) ระยะพัฒนา (พ.ศ. 2174-2231) (4) ระยะเติบโตอย่างมัน่ คง
(พ.ศ. 2231-2463) (5) ระยะชะงักงัน (ภายหลังปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ.2559) แม้ว่าการบูรณะปฏิ สังขรณ์รอยพระ
พุทธบาทยังคงมีความต่อเนื่องอยูบ่ า้ งจนถึงปั จจุบนั ก็ตาม แต่ทว่าความนิยมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจาริ กแสวง
บุญรอยพระพุทธบาทนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมื่อเทียบกับความนิ ยมในอดีต จึงนาข้อมูลที่ได้น้ ี มาวิเคราะห์เพื่อ
สะท้อนให้เห็นว่า ขณะนี้ รอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอยูใ่ นภาวะที่กาลังจะก้าวไปสู่ ระยะที่ 6 ของวงจรชีวิต
ของแหล่งท่องเที่ยวทาให้เกิด 2 ทางเลือกใหญ่ๆ คือ การฟื้ นฟู (Rejuvenation) หรื อ การปล่อยให้เกิดความเสื่ อม
(Decline) จนรอยพุทธบาทเสื่ อมความนิ ยมไปตามกาลเวลาในที่ สุด โดยงานชิ้นนี้ เสนอให้มีการฟื้ นฟูรอยพระ
พุทธบาทด้วยแนวคิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Religious Tourism)
คาสาคัญ: รอยพระพุทธบาท, สระบุรี, วงจรชีวติ ของแหล่งท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา, การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน, การท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างยัง่ ยืน
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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 16311688 (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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในสารบัญของพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขามีหัวข้อ “เสด็จพระพุทธบาท” ปรากฏอยูใ่ นพระราช
กรณี ยกิจของพระมหากษัตริ ยก์ รุ งศรี อยุธยาภายหลังการค้นพบรอยพระพุทธบาทในสมัยพระเจ้าทรงธรรมมาโดย
ตลอด ซึ่งต่อมาได้กลายเป็ นวลีวา่ “ไปพระบาท” (พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 2, 2455, 7, 109, 157, 177,
192, 198, 207, 225, 236, 274) แม้รอยพระพุทธบาทสระบุรีจะยังเป็ นที่ น่าสงสัยว่า เป็ นรอยพระพุทธบาทแห่ ง
แรกที่ เชื่ อกันว่าเป็ นรอยพระบาทองค์จริ งเท่าที่บนั ทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ (Stratton, 2004, 301-303 ;
ศักดิ์ ศรี แย้มนัดดา, 2545, 138) แต่ปฏิ เสธไม่ได้ว่า รอยพระพุทธบาทดังกล่าวเต็มเปี่ ยมด้วยนัยยะของความเป็ น
สถานที่ทางพุทธศาสนาที่สาคัญของสยาม (Strong, 2004, 91-92) เห็นจากหลักฐานหลายชิ้นที่กล่าวถึง ความสาคัญ
ของรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ เป็ นต้น พระราชพงศาวดารที่บนั ทึกพระราชกรณี ยกิจของพระมหากษัตริ ยเ์ นื่องด้วย
การทานุบารุ งปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างรอบวัดพระพุทธบาทไว้หลายแห่ง กล่าวได้วา่ พระมหากษัตริ ยส์ มัยอยุธยา
ภายหลังการค้นพบรอยพระพุทธบาททุกพระองค์ลว้ นมีพระราชศรัทธาที่จะทานุ บารุ งรอยพระพุทธบาทแห่ งนี้
ด้วยกันทั้งสิ้ น ซึ่ งพระราชประเพณี ในฐานะพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพุทธมามกะดังกล่าว ยังปรากฏสื บเนื่ องมา
จนถึงรัชสมัยรัตนโกสิ นทร์ พบว่า พระมหากษัตริ ยใ์ นพระราชวงศ์จกั รี เป็ นต้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2525, 98-99) , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการ
พระราชทานผ้าพระกฐิน (ระบบฐานข้อมูลพระกฐิ นพระราชทาน, ม.ป.ป.) ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฏราชกุมาร (สานักราชเลขาธิ การ, ม.ป.ป.) ล้วนแต่มีพระราชศรัทธาต่อ
สถานที่ สาคัญทางศาสนาที่ นบั เนื่ องมาแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยาด้วยเช่นกัน แม้พระราชศรัทธาดังกล่าวไม่ถึงกับถูก
กาหนดให้เป็ นพระราชพิธีใหญ่เหมือนครั้งที่กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ก็ตาม

1078

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ความสาคัญนี้ ทาให้วดั พระพุทธบาทเป็ นหนึ่งใน 6 พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิ ดราชวรมหาวิหาร
และเป็ นหนึ่งใน 2 พระอารามหลวงที่อยูน่ อกเขตกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนเป็ นที่ให้กาเนิดของประเพณี นมัสการ
รอยพระพุทธบาทและตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554, 28) ทั้งยังเป็ นที่มา
ของคติโบราณว่า “ผูใ้ ดขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทสระบุรี ครบ 7 ครั้ง ผูน้ ้ นั ถือได้วา่ ปิ ดประตูอบายภูมิแล้ว”
อีกด้วย (กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์, 2435, 181 ; เสฐี ยรโกเศศ, 2532, 138) สะท้อนให้เห็ นว่า รอยพระพุทธบาท
สระบุรีมีความสัมพันธ์แน่ นแฟ้ นในความรับรู ้ของคนสยามมาเนิ่ นนาน แต่ในปั จจุบนั กลับดูจะจางหายจากการ
รับรู ้ของผูค้ นในสังคมไทย และเมื่อทาการศึกษาผ่านตัวแบบ TALC ของบัตเลอร์ (Butler, 1980) ก็ทาให้เห็นถึง
วงจรชีวิต (Life Cycle) ของสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่จุดเริ่ มแรกจนถึงระยะที่ค่อยๆเสื่ อมจากความนิยม ทาให้พบว่า
ขณะนี้รอยพระพุทธบาทสระบุรีเข้าสู่ภาวะชะงักงัน (Stagnation) และเสี่ ยงต่อการประสบกับความเสื่ อมโทรม เพื่อ
จัดการความเสี่ ยงดังกล่าวจึงต้องทาการศึกษาค้นคว้าสาหรับเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการฟื้ นคืนสภาพ
แหล่งท่องเที่ ยว (Rejuvenation) อาศัยการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) เพื่อให้รอยพระพุทธบาท
สระบุรี มีความหวังที่จะกลับมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สาคัญอีกครั้ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา
(Religious Tourism) ที่มีความสาคัญโดยอาศัยการศึกษาประวัติศาสตร์
(2) เพื่อวิเคราะห์และเป็ นการเตรี ยมข้อมูลไว้สาหรับการพัฒนารอยพระพุทธบาทให้กลายเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีความยัง่ ยืน อาศัยต้นทุนทางประวัติศาสตร์พ้นื ถิ่น-วัฒนธรรม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
มุ่ ง ค้น คว้า ประวัติ ศ าสตร์ ข องรอยพระพุท ธบาทจัง หวัด สระบุ รี และน ามาแสดงผลผ่า นตัวแบบ
พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวของบัตเลอร์ (Butler, 1980) หรื อวงจรชี วิตของแหล่งท่องเที่ ยว (TALC-Tourist Area
Life Cycle) โดยก่อนที่จะเข้าสู่จุดเสื่ อม จะเกิดภาวะที่เรี ยกว่าการหยุดนิ่ง (Stagnation) อันจะนาไปสู่การตัดสิ นใจ
ว่า จะทาการฟื้ นฟู (Rejuvenation) หรื อ จะปล่อยให้เสื่ อมโทรมไปตามกาลเวลาจนถึงจุดเสื่ อม (Decline)

แผนภาพที่ 1 พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว หรื อ วงจรชีวติ ของแหล่งท่องเที่ยว (ปรับปรุ งจาก Butler,1980)
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการแบบประวัติศาสตร์ (Historical Research) ประกอบการ
พรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึ กษาประวัติศาสตร์ รอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุ รี ในฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Religious Tourism) โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ทั้งหลักฐานปฐมภูมิ เช่น
บุ ณโณวาทคาฉันท์ของพระมหานาคซึ่ งเขียนไว้ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ, วรรณกรรมที่ บันทึ กไว้ขณะ
เดินทางไปรอยพระพุทธบาทในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เช่น นิ ราศพระบาท และหลักฐานทุติยภูมิ ได้แก่ พงศาวดาร
ฉบับต่างๆ เช่ น ฉบับพระราชหัตถเลขา, ฉบับพันจันทนุ มาศ (เจิ ม) รวมถึ ง หนังสื อวชิ รญาณวิเศษ แล้วนามา
วิเคราะห์และพรรณาเชื่อมโยงกับตัวแบบพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวของบัตเลอร์ (Butler, 1980)

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพต จังหวัดสระบุรี
สามารถแบ่งพัฒนาการได้เป็ นระยะตามแผนภาพ ซึ่งปรับปรุ งจากตัวแบบของบัตเลอร์ ได้ดงั นี้ คือ

แผนภาพที่ 2 พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวรอยพระพุทธบาทสระบุรี
(ปรับปรุ งจาก Butler, 1980)
1.ระยะสารวจ (Exploration): สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช – พ.ศ. 2165 (ต้นสมัยพระเจ้าทรงธรรม)
รอยพระพุทธบาทนี้น่าจะมีอยูแ่ ล้วตั้งแต่ก่อนเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2112) แต่ก็ได้หายสาบสูญ
ไปเนื่ องจากภัยสงครามในเวลานั้น ครั้ นกรุ งศรี อยุธยากลับคื นสู่ เอกราชแล้วในสมัยของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2133-2148) จึ งมีการสารวจเพื่อค้นหารอยพระพุทธบาทอีกครั้ง แต่ก็มิได้คืบหน้าแต่
ประการใด (กรมศิ ล ปากร, 2511, 1-2) การสารวจรอยพระพุทธบาทสาเร็ จ ลงในสมัย ของพระเจ้าทรงธรรม
(ครองราชย์ พ.ศ. 2163-2171) ช่วงต้นรัชกาลราวปี พ.ศ. 2165 ถึงจะยังมีปัญหาอยูว่ า่ ภูเขาลูกที่พรานป่ าได้คน้ พบ
รอยพระพุทธบาทนั้นจะชื่ อสุ วรรณบรรพตหรื อไม่ และการค้นพบรอยพระพุทธบาทเป็ นเรื่ องการเมืองหรื อไม่
(Somboon Suksamran, 1982, 16) แต่อย่างน้อยภูเขาลูกนั้นก็ถูกเรี ยกว่าเขาสุ วรรณบรรตนับตั้งแต่น้ นั ดังบันทึกไว้
ในตานานพระพุทธบาทว่า “...ได้ ทรงทราบว่ าพระพุทธบาทสถิตเหนื ออยู่บนยอดเขาสุวรรณบรรพตคี รี จึ งโปรด
1080

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เกล้ าฯขอให้ ก่อเป็ นผนังหลังคามุงกระเบื อ้ งอย่ างวัดเง้ าพระยาเชิ ง ให้ เป็ นร่ มพระพุทธบาทไว้ จึ งตั้งให้ นายพราน
เป็ นที่ ขุนสั จพันธคี รีนพคูหาพนมโขลน...” (กรมศิลปากร, 2511, 4-5) รวมระยะสารวจเพื่อค้นหารอยพระพุทธ
บาทที่ มี บัน ทึ กไว้เ ป็ นลายลักษณ์ อ ักษรประมาณ 30 ปี (ยัง ไม่ นับ การด ารงอยู่ข องรอยพระพุท ธบาทบริ เ วณ
ภาคเหนือ ดูเพิ่มเติมใน Stratton, 2004, 301-303) ในที่น้ ี นักท่องเที่ยวกลุ่มแรก จึงได้แก่ ผูว้ า่ ราชการเมืองสระบุรี
(สุระบุรี) ข้าราชบริ พาร และพระเจ้าทรงธรรมพระองค์เอง ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า “...รุ่ งขึน้ เสด็จทรง
พระที่ นั่งสุวรรณปฤษฎางค์ พร้ อมด้ วยคเชนทรเสนางคนิกรเป็ นอันมาก ครั้ งนั้นยังมิได้ มีทางสถลมารค พรานบุญ
เป็ นมัคคุเทศก์ นาลัดตัดดงไปถึงเชิ งเขา...” (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 1, 2455, 259)
2. ระยะดาเนินการ (Involvement): พ.ศ. 2165-2171 (สมัยพระเจ้าทรงธรรมจนถึงสิ้นรัชกาล)
ภายหลังจากที่พระเจ้าทรงธรรมเสด็จประพาสป่ าเพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทโดยอาศัยพรานบุญเป็ น
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาทางแล้ว ขั้นต่อไปเป็ นระยะดาเนิ นการจัดตั้งรอยพระพุทธบาทบนเขาสุ วรรณบรรพตให้
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาซึ่งพร้อมต่อรองรับนักท่องเที่ยวหรื อผูจ้ าริ กแสวงบุญได้ดว้ ย ชาวบ้านพื้นถิ่น
จึงได้รับโอกาสให้มีส่วนร่ วมมากขึ้น อย่างน้อยก็ดา้ นแรงงานก่อสร้างถาวรวัตถุ เริ่ มจากพระราชดาริ ให้ตดั ถนน
ตั้งแต่ท่าเรื อ (ท่าเจ้าสนุ ก) ไปจนถึงเชิ งเขาเพื่อตระเตรี ยมให้พระองค์และข้าราชบริ พารเดินทางมานมัสการรอย
พระพุทธบาทได้โดยสะดวก เฉพาะอย่างยิง่ ถนนโปรดให้ช่างชาวฮอลันดาเป็ นวิศวกรดาเนินการด้วย มีชื่อปรากฏ
ในภายหลังว่า “ถนนฝรั่งส่ องกล้อง” (วิยะดา ทองมิตร, 2540, 80) เป็ นถนนกว้าง 10 วาตรงถึงท่าเรื อ (พระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 1, 2455, 260) ตลอดจน “...โปรดให้ ชายฉกรรจ์ อันตั้งภูมิลาเนาอยู่ในเขตที่
ทรงพระราชอุทิศนั้น (คื อ โดยรอบเขาสุวรรณบรรพตหนึ่ งโยชน์ หรื อที่ จะเรี ยกว่ าเป็ น เมืองพระบาท-ผู้วิจัย) พ้ น
จากหน้ าที่ ราชการอื่ น จั ดให้ เป็ นพวกขุนโขลนข้ าพระปฏิ บัติ รักษาพระพุทธบาทแต่ อย่ างเดี ยว...” (กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ 2511, 25) แต่ระยะดังกล่าวนี้ดาเนินไปอย่างสั้นๆ
3. ระยะพัฒนา (Development):
พ.ศ. 2174 (ต้นสมัยพระเจ้าปราสาททอง) – 2231 (ปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
ก่อนเข้าสู่ ระยะพัฒนาใน พ.ศ. 2174 เกิดความวุน่ วายทางการเมืองภายหลังสมัยพระเจ้าทรงธรรมจึงทา
ให้การพัฒนาขาดช่วงไปเล็กน้อย และเมื่อเข้าสู่ สมัยพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ พ.ศ. 2172-2198) จึงได้มี
การพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมตลอดจนพื้นที่นนั ทนาการให้กว้างขวางอีกครั้ง ตามปริ มาณมหาชนที่
เดินทางมานมัสการด้วยความศรัทธาเป็ นจานวนมาก เริ่ มจากพระราชดาริ ให้สร้างพระราชวังเพิ่มเติม เห็นได้จาก
ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังที่ ประทับโดยให้สร้างอย่างพระนครหลวงและด้วยศิ ลปะอย่างกัมพูชา (พระราช
พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับหมอบรัดเลย์, 2549, 231) การพัฒนาครั้งใหญ่ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า
“...คิ ดให้ มีนา้ แลศาลาโดยระยะทางผู้คนจะได้ อาไศรย เสนาบดีรับพระราชโองการแล้ วก็ยกช่ างแลไพร่
ขึน้ ไป เกณฑ์ แบ่ งให้ ตกแต่ งพระตาหนักท่ าเจ้ าสนุก แลแบ่ งให้ ทาศาลาขุดบ่ อบางโขมด ตาบลบ่ อโศกนั้นขุดบ่ อริ ม
ต้ นโศกจึ งให้ ชื่อบ่ อโศก แล้ วขึน้ ไปขุดบ่ อทาศาลากลางทาง พอพระสงฆ์ แลสามเณรเดิน ขึน้ ไปเห็นทาศาลาอยู่ เจ้ า
สามเณรจึ งว่ าศาลาทั้ง 5 ห้ องคั่นเสี ยสั กสองห้ องก่ อเป็ นฝากรงให้ ดีคนจะได้ อาไศรยนอน ...ครั้ นทาแล้ วจึ งให้ นาม
ชื่ อว่ าศาลาเจ้ าเณร แลที่ ตาบลหนองคนที นั้นมีนา้ อยู่แล้ วก็ทาศาลาไว้ สาหรั บอาไศรย ...แลช่ างกองใหญ่ ยกขึน้ ไป
ทาพระตาหนักริ มธารท้ ายธารทองแดง คิ ดทดท่ อนา้ เปิ ดปิ ดให้ ไหลเชี่ ยวมาแต่ ธารทองแดง...แล้ วคิ ดผ่ อนทางชลช
ลาให้ ไหลลัน่ ลงมายังห้ วยศิลาดาษ จึ งให้ นามชื่ อพระราชนิเวศธารเกษม แล้ วให้ วนั จรก นาออกไปตกแต่ งธารโศก
ปลายธารทองแดงก็เป็ นที่ ประพาศแห่ งหนึ่ง ...” (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, 2455, 6)
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ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอีกประการหนึ่งในระยะนี้ คือ การตัดถนน เป็ นถนนเส้นยาวที่สร้างในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2199-2231) เพื่อเชื่อมทางเสด็จจากพระตาหนักนารายณ์ราชนิ เวศน์
เมืองลพบุรีมายังเมืองพระพุทธบาท ดังมีพระราชดารัสว่า “…แล้ วดารั ศให้ ตกแต่ งทุบปราบสถลมารคแต่ พระพุทธ
บาทมาโดยท้ ายพุนกยุงแลท่ าศิ ลา เปนทางหลวงตลอดตราบเท่ าถึงเมืองลพบุรี แลให้ ตกแต่ งทางคันชเลชุบศรแล
ทางสระแก้ ว แลทางท่ าเรื อตาบลพระตาหนักท่ าเจ้ าสนุก แล้ วทรงพระกรุ ณาให้ ปฏิ สังขรณ์ พระมรฎป (มณฑป)
พระพุทธบาทที่ ชารุ ดปรั กนั้นแล้ วเสร็ จ...” (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, 2455, 109) จึงได้วา่
การเดิ นทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทในขณะนี้ สามารถเดิ นทางมาได้ท้ งั ทางบก (สถลมารค) หรื อทางน้ า
(ชลมารค) ทั้งยังมีถนนตัดยาวจากเมืองลพบุรีมายังเมืองพระบาท มีศาลาพักผ่อนและพักแรม ตลอดจนแหล่งน้ าดับ
กระหายริ มทางอีกด้วย เช่น ศาลาเจ้าเณร ศาลาหนองคนที (บุญเลิศ เสนานนท์, 2540, 59-60)
4. ระยะเติบโตอย่ างมัน่ คง (Consolation): พ.ศ. 2231 (ต้นสมัยพระเพทราชา) – 2463 (ปลายรัชกาลที่ 6)
การพัฒนาข้างต้นเป็ นเพียงการพัฒนาถาวรวัตถุและยังมีความไม่สมบูรณ์ เพราะแหล่งท่องเที่ยวซึ่ งจะ
เติบโตอย่างมัน่ คงนั้น จาต้องมีเรื่ องเล่า (Story) หรื อประวัติความเป็ นมาที่สาคัญของตนเองอันเป็ นการปูรากฐาน
ด้านวัฒนธรรมที่ หยัง่ รากลึกด้วย บันทึ กซึ่ งยืนยันถึงพระราชประเพณี ที่มากไปกว่าการเสด็จนมัสการพระบาท
ปรากฏในสมัยของพระเพทราชาในการทรงราพระแสงของ้าวถวายเป็ นพระพุทธบูชา ความว่า “....มีพระราช
โองการตรั ศสั่งสมุหนายกให้ ตรวจเตรี ยมพลช้ างม้ า พลราชรถบทจรเดินเท้ า แลพลนาวาพยุหพร้ อมไว้ กาหนดพล
10000 ทั้งทางบกทางเรื อ แลการพระพุทธสมโภชทั้งปวงนั้น.....บรรลุถึงเชิ งเขาสุวรรณบรรพต จึ งให้ หยุดขบวน
แห่ แหนทั้ งปวงแล้ ว สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงราพระแสงของ้ าวเหนือตระพองช้ างต้ นสิ ้นวารสามนัด .... แล้ วทรง
พระกรุ ณาให้ มีการมหรศพสมโภชมีนานานุประการ ครั้ นคา่ ให้ จุดดอกไม้ เพลิงต่ างๆ ระทาใหญ่ แปดระทา บูชา
พระพุทธบาทเป็ นมโหฬาราธิ การยิ่งนัก” (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, 2455, 159)
จะเห็ นว่าจานวนข้าราชบริ พารซึ่ งติดตามองค์พระมหากษัตริ ยแ์ ปรพระราชฐานไปนมัสการรอยพระ
พุทธบาทมีจานวนมากถึง 10,000 คน (หรื อหากจะเป็ นสานวนก็ยงั แปลว่ามาก) เพราะประมาณการอย่างไม่เป็ น
ทางการของประชากรสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาตอนปลายอนุ ม านจากโมเดลสกี (Modelski) อยู่ที่ ร าว 300,000 –
1,000,000 คนทัว่ ราชอาณาจักร (as cited in Smith, 2011 , 94) ซึ่ งจานวนข้าราชบริ พารข้างต้น คิดเป็ นอย่างน้อย
1% ของจานวนประชากรประมาณการทั้งหมด เพื่อให้เห็ นภาพชัดเจนขึ้น หากสมมติวา่ ประชากรประมาณใน
ประเทศไทยปั จจุบนั มีจานวน 67,000,000 คน จะเทียบสัดส่วนกับข้าราชบริ พารที่ตามเสด็จพระพุทธบาทในคราว
เดียว 1% ได้ถึง 670,000 คน อาจสะท้อนให้เห็นภาพโดยประมาณของปริ มาณนักท่องเที่ยวจานวนมหาศาลที่ จะ
เดินทางมายังพระพุทธบาททุกปี อย่างน้อยก็ในช่วงที่พระมหากษัตริ ยท์ รงแปรพระราชฐานนั้น
ต่อมา ในสมัยของพระเจ้าอยูห่ ัวบรมโกศมีการประพันธ์บทร้อยกรองชื่อ “บุณโณวาทคาฉันท์” แต่ง
โดยพระมหานาค วัดท่าทราย ราวปี พ.ศ.2294-2301 (พระมหานาค, 2503, 12) คาประพันธ์ดงั กล่าวเชื่อมโยงรอย
พระพุทธบาทบนเขาสุ วรรณบรรพตแห่ งนี้ เข้ากับอรรถกถาปุณโณวาทสู ตร โดยพระมหานาคพยายามสื่ อสารว่า
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ที่ แห่ งนี้ น่ าสังเกตว่าพระมหานาคใช้คมั ภีร์ช้ นั
หลังอรรถกถามาร้อยกรองด้วย เช่น ปุณโณวาทสู ตรในรู ปคัมภีร์เทศนา (กรมศิลปากร, 2547, 201-212) ผลที่ได้
คือ ความเลื่อมใสศรัทธาต่อรอยพระพุทธบาทในฐานะบริ โภคเจดีย ์ (รอยพระบาทจริ ง) สื บเนื่ องยาวนานหลาย
ร้อยปี แม้เปลี่ยนแผ่นดินเป็ นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แล้วก็ตาม แต่คติที่วา่ “ผูใ้ ดขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขา
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สุ วรรณบรรพต จังหวัดสระบุรี ครบ 7 ครั้ ง ผูน้ ้ ันถื อได้ว่าปิ ดประตูอบายภูมิแล้ว” ยังคงดารงอยู่ เห็ นจากพระ
ปรารภในหนังสื อวชิรญาณหรื อที่บนั ทึกไว้ใหม่กว่าในหนังสื อประเพณี เบ็ดเตล็ดของเสฐียรโกเศศ
สถานะของรอยพระพุทธบาทบนเขาสุ วรรณบรรพต จากสถานที่ ประพาสชั่วคราวในดงกันดารได้
เปลี่ยนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ได้รับความนิยมถึงขีดสุ ด ทั้งยังให้กาเนิดพระราชประเพณี ซ่ ึงยังคงรู ปรอย
แห่ งการสื บสานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ (กรมศิลปากร, 2548, 81 ; กรมพระ
ยาดารงราชานุ ภาพ, 2525, 99) แม้กระแสแห่ งความเติ บโตจะถูกตัดขาดลงไปบ้างในเหตุการณ์ ค วามวุ่น วาย
ระหว่างผลัดเปลี่ยนแผ่นดินหรื อการเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) แต่ก็ไม่ได้ทาให้พระราชศรัทธาหรื อ
ความศรัทธาที่ประชาชนมีเสื่ อมคลายลงแต่อย่างใด งานสมโภชพระบาทซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาโดยราช
สานักเป็ นแม่งานช่วงกลางเดือน 3 ของทุกปี ต่อเนื่ องทั้งวันทั้งคืน 3 วัน 7 วัน ยังคงคึกคักสื บเนื่ องมาจนถึงสมัย
รัตนโกสิ นทร์ตอนต้นดังจะเห็นได้จาก
“...ประจวบจนสุริยนเย็นพยับ
ไม่ ได้ ศัพท์ เซ็งแซ่ ด้วยแตรสังข์
ปี่ ระนาดฆ้ องกลองประโคมดัง
ระฆังหงั่งหงั่งหง่ างลงครางครึ ม...”
(สุนทรภู่ ใน นิราศพระบาท, 2472)
บรรยากาศงานสมโภชพระพุทธบาทตามที่สุนทรภู่ได้ร้อยกรองไว้เมื่อต้นรัตนโกสิ นทร์ ดงั กล่าวยังคง
ดารงอยูก่ ่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ตามที่เสฐียรโกเศศราลึกความหลัง ไว้ว่า “...คื น
นั้น เป็ นวันเพ็ญเดือน 3 บริ เวณลานพระบาทมีคนเดินขวักไขว่ เที่ ยวเตร่ กันพลุกพล่ าน ที่ ไหนมีเทศน์ มีหมอลา ที่
นั้นก็มีคนมุงกันเป็ นกลุ่มๆ เสี ยงระฆังเสี ยงปี่ พาทย์ ประโคมกันเซ็งแซ่ รู้ สึ กครึ กครื ้ นสนุกดี ถ้ าท่ านอ่ านนิ ราศพระ
บาทตอนนี ้ ท่ านจะนึ กเห็นภาพพระบาทสมัยนั้นได้ ดี...” (เสฐียรโกเศศ, 2532, 145) ช่วงเวลาที่เสฐียรโกเศศราลึก
ถึงนั้นเข้าใจว่าอยูร่ ะหว่างปี พ.ศ. 2449 – ก่อน 2471 เพราะเสฐียรโกเศศบันทึกไว้วา่ เดินทางไปโดยรถไฟสายพระ
พุทธบาท ซึ่ งเริ่ มเดินรถอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2449 ก่อนที่จะหยุดให้บริ การชัว่ คราวในปี พ.ศ 2472 และปิ ด
ตัวลงอย่างถาวรระหว่างปี พ.ศ. 2485 – 2490 อนุมานได้วา่ บรรยากาศของรอยพระพุทธบาทอยูร่ ะหว่างปี ดังกล่าว
และความคึ กคักนั้นเสฐี ยรโกเศส บรรยายไว้ว่า “....ลานพระบาทซึ่ งเขาปลูกเป็ นร้ านโรงไม้ ไผ่ เครื่ องผูกขึ น้
ชั่วคราว พืน้ ฟากมุงแฝกมุงหลังคาอยู่เรี ยงรายเป็ นตลาดขายของกินและของอื่ นๆเห็นเป็ นแถวกันไป ... ตอนหนึ่ง
เป็ นร้ านขายผ้ าต่ างๆของพืน้ เมือง ถัดไปเป็ นร้ านขายดาบและมีรูปแปลกๆหลายอย่ างต่ างชนิ ด ตลอดจนเครื่ องใช้
ไม้ สอยซึ่ งเป็ นของชาวชนบทและของชาวต่ างเมืองนามาขาย ข้ าพเจ้ าเป็ นพระยาน้ อยชมตลาดตอนที่ พรรณนามานี ้
เพลินกว่ าตอนอื่นๆ เพราะเป็ นของแปลกตากว่ าที่ เคยเห็นเป็ นปรกติในกรุ ง...” (เสฐียรโกเศศ, 2532, 143)
5. ระยะหยุดนิ่ง (Stagnation): ภายหลังปี พ.ศ. 2475 – ถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2559)
แม้จะผ่านช่ วงเวลาของสงครามใหญ่ซ่ ึ งสร้างความเสี ยหายให้กับถาวรวัตถุและภูมิทศั น์ในช่ วงเวลา
สุ ญญากาศของแผ่นดินระหว่างปี พ.ศ. 2310-2325 แต่ก็ไม่มีผลต่อความนิยมของการเดินทางไปนมัสการรอยพระ
พุทธบาทนัก ถึงพระราชนิ ยมจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่จานวนนักท่องเที่ ยวซึ่ งเป็ นประชาชนธรรมดายังคงอยู่
เป็ นต้น พระราชวิจารณ์ในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวต่อกระแสความนิ ยมไปพระบาทของบรรดานางในและ
ข้าราชบริ พารที่ยงั คงไหลเวียนอยูใ่ นราชสานักว่า “...จะราพรรณ (ราพัน) ด้ วยการบ้ าพระบาทแล้ วไม่ สุดลงเลย ว่ า
ในใจคิ ดจะตามใจคนไม่ ขัดใครดอก...” (พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวถึงพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ พ.ศ. 2409, 2506, 180) หรื อกล่าวได้วา่ ความนิ ยมที่นกั ท่องเที่ยวมีต่อพระ
พุทธบาทน่าจะค่อยๆซบเซาลงไป ด้วยไม่ตอ้ งพระราชศรัทธาพระมหากษัตริ ย ์ เพราะครั้งสุดท้ายที่พระมหากษัตริ ย ์
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ทรงกระทาตามโบราณราชประเพณี ที่สืบมาตั้งแต่ครั้งพระเพทราชา คือ การราพระแสงของ้าวถวาย เกิดขึ้นใน
พ.ศ. 2415 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว (กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, 2525, 98-99)
หลังจากนั้น ก็ไม่ปรากฏว่ามีพระราชประเพณี น้ ี อีก เป็ นที่น่าสังเกตต่อไปว่า ล่วงมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รั ชกาลที่ 7) การเดิ นทางไปนมัส การรอยพระพุท ธบาทครั้ งที่ 2 ของเสฐี ยรโกเศศดู
เหมือนว่ามีความเสื่ อมโทรมลงเสี ยแล้ว ดังบรรยายไว้วา่ “...เมื่อไปครั้ งหลัง ถึงบริ เวณพระบาทแล้ ว สิ่ งที่ เคยเห็น
ตื่นใจเมื่อครั้ งแรกหายหน้ าไปหมด แทนที่ จะได้ เห็นร้ านรวงมุงด้ วยแฝก ตามสภาพที่ เหมาะกับธรรมชาติของป่ า
เขา กลายเป็ นห้ องแถวไม้ มงุ สังกะสี รู้ สึกว่ าเท่ ากับไปเที่ ยวหั วเมืองไกลไม่ ใช่ มาเที่ ยวป่ า ร้ านขายของป่ าก็หายหน้ า
ไปมากกลายเป็ นร้ านขายของต่ างประเทศ ดั่งที่ อาจซื ้อหาได้ ในกรุ งมีถมไป... เจริ ญรวดเร็ วผิดกว่ าแต่ ก่อนมาก แต่
ว่ าทาลายความรู้ สึกนึกเห็นเรื่ องสภาพของป่ าเสี ยเกือบสิ ้น...” (เสฐียรโกเศศ, 2532, 147)
ถึงแม้ความเจริ ญจะไม่ขดั แย้งหรื อทาลายสถานที่ท่องเที่ยวในตัวมันเอง หากแต่การปล่อยให้กระแสแห่ ง
ความเจริ ญไหลบ่าเข้ามาโดยที่ไม่มีการจัดการอย่างบูรณาการก็อาจซ้ าเติมให้สถานที่ท่องเที่ยวเสี่ ยงต่อความเสื่ อม
ทาให้ในที่ สุด รอยพระพุทธบาทบนเขาสุ วรรณบรรพตที่ เคยยิ่งใหญ่ตอ้ งกลายเป็ นภู แค่เขาลูกเตี้ยๆ ท่ ามกลาง
อุตสาหกรรมโรงโม่หินและระเบิดหิ น และประสบกับภาวะหยุดนิ่งนับแต่บดั นั้น

6. อภิปรายผล
ตัวแบบ TALC ช่วยทาให้เห็นว่า รอยพระพุทธบาทสระบุรีหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องประสบกับ 1 ใน 2
สภาวะถัดไป คือ (1) รอยพระพุทธบาทจะถึงจุดเสื่ อมและเปลี่ยนสภาพจากการท่องเที่ยวแบบเดิม หรื อ (2) รอย
พระพุทธบาทจะถูกฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ การศึกษาพบว่ารอยพระพุทธบาทสระบุรีประสบกับภาวะหยุดนิ่งจาก
6.1 การขาดทรัพยากรบุคคลที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและจัดการรอยพระพุทธบาทซึ่ งเดิม พบว่ามี
เจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ แต่สันนิ ษฐานว่าขาดสู ญไปครั้งเสี ยกรุ งศรี อยุธยา (พ.ศ. 2310) เพราะหลักฐานในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ปรากฏเพียงการจัดการเป็ นคราวๆไป และเน้นปฏิสงั ขรณ์สิ่งปลูกสร้างตามโอกาสเท่านั้น
6.2 ไม่พบว่ารัฐเข้ามาจัดระเบียบร้านค้าและตลาดรอบเชิง พระพุทธบาท ทาให้เกิดการขายสิ นค้าที่ไม่มี
คุณภาพมาตรฐาน ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและไม่เจริ ญหู เจริ ญตา จนทาให้สูญเสี ยความคึกคักทางเศรษฐกิ จใน
ที่สุด ทั้งที่เคยปรากฏหลักฐานว่าตลาดรอบเชิงพระพุทธบาทเป็ นตลาดที่มีความคึกคักตลาดหนึ่ง
6.3 ไม่พบว่ารัฐตระหนักถึงอิทธิ พลโดยตรงของตนต่อการท่องเที่ ยวทั้งในแง่ของการให้บริ การ การ
กาหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุมสอดส่ อง (ชูศกั ดิ์ วิทยาภัค, 2553, 6) เพราะการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามแต่
ควรแก่กรณี ยงั ไม่เพียงพอ ตลอดจนยังไม่พบงานวิจยั ที่อภิปรายถึงภาวะหยุดนิ่งหรื อความเปลี่ยนแปลงในทางลบที่
เกิดขึ้นกับรอยพระพุทธบาทสระบุรี จึงทาให้ขอ้ มูลซึ่งจะเป็ นฐานรองรับการตัดสิ นใจนั้นมีจานวนน้อย

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ในการนาตัวแบบ TALC ไปใช้วเิ คราะห์แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ควรคานึงถึงสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นจริ งที่เข้ากันได้กบั ตัวแบบ TALC นั้น (โปรดดูขอ้ อภิปรายของ Cohen, 2001)
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(2) อาศัยตัวแบบ TALC ทาให้สามารถพบตาแหน่ งแห่ งที่ปัจจุบนั ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ระยะ
หยุดนิ่ งของรอยพระพุทธบาทสระบุรี ซึ่ งจะทาให้เกิดข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจที่จะนาไปสู่ การดาเนิ นกลยุทธ์
กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อย่างเหมาะสม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม เช่น บันทึกการค้าระหว่างกรุ งศรี อยุธยากับชาวต่างประเทศ อาจทา
ให้ได้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสัมพันธ์กบั ความเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่น
(2) การค้นหาตัวแบบของสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีรูปแบบคล้ายกัน หรื อเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวเชิ ง
ศาสนาซึ่ งอยู่ใ นระยะที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน แล้ว สามารถฟื้ นฟู จ นกลับ มาเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ไ ด้เ พื่ อ ท าการ
เปรี ยบเทียบ
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ องความเหลื่อมล้ าในบริ บทเมืองศูนย์กลาง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ าในบริ บทเมืองศูนย์กลาง เพื่อหาประเด็นที่ยงั
ไม่ได้ทาการศึกษาของงานวิจยั ที่ผ่านมา ข้อมูลการวิจยั ได้จากการรวบรวมงานวิจยั ในฐานข้อมูลของสานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่ งชาติ แ ละส านัก งานกองทุ นสนับสนุ นการวิจัย จานวน 542 เรื่ อ ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละที่ ได้จากการวิเคราะห์ค่าความซ้ าของข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า งานวิจยั สามารถ
แบ่งกลุ่มได้ดงั นี้ ด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงปั จจัยการผลิตและโอกาสทางธุ รกิ จ ด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ด้านพื้นที่และภูมิศาสตร์ กายภาพ ด้านการเข้าถึงบริ การสาธารณะ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านครอบครัวและ
ชุมชน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสุ ขภาพและอนามัย ด้านการบริ หารจัด การของรัฐ และด้าน
การรับข่าวสาร ประเด็นที่ยงั ไม่ได้ทาการศึกษาของการวิจยั ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ประเด็นความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลาง
4 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านการรับข่าวสาร ด้านการบริ หารจัดการของรัฐ และด้านโอกาสทางการศึกษา
คาสาคัญ : ทบทวนวรรณกรรม, ความเหลื่อมล้ าในบริ บทเมืองศูนย์กลาง

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. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั ญหาความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ได้รับการหยิบยกอย่างเด่นชัดในกลไกระดับชาติ กล่าวคือ “ใน
การประชุมคณะกรรมการปฎิ รูป เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 นายณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ หนึ่ งในกรรมการได้
เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม 5 ด้าน ได้แก่ รายได้ สิ ทธิ โอกาส อานาจ ศักดิ์ศรี
ทั้งนี้ ขอ้ เสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศมี แนวทางกว้าง ๆ คือ การปฏิรูประบบคิดด้านการบริ หารจัดการ
เศรษฐกิจในประเทศไทย โดยมีเป้ าหมาย 4 ประการคือ 1.จัดสรรทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ 2.ใช้ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด 3.บริ หารเศรษฐกิจเจริ ญเติบโตต่อเนื่ อง เกิดเสถียรภาพ 4.การกระจายการปั นผลเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็ นธรรม ซึ่งใน 4 ด้านนี้มีความสาคัญมาก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีภาวการณ์ที่มีจุดอ่อนนัน่ คือ การจัดสรร
ทรัพยากรเศรษฐกิ จ เบื้ องต้นต้องดาเนิ นการจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ แรงงานมีงานทา ที่ ดินมีการใช้
เต็มที่ นักธุ รกิ จสามารถประกอบธุ รกิ จได้” (ศู นย์ขอ้ มูลการเมื องไทย, 2555) นอกจากนั้น ผลการศึ กษาของ
คณะกรรมการปฎิ รูป (2554) ได้ให้กรอบแนวคิดเกี่ ยวกับความเหลื่อมล้ าต่อบริ บทของงานวิจยั ฯ สาหรับเมือง
ศูนย์กลาง โดยสามารถจาแนกออกเป็ น 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความเหลื่อมล้ าด้านทรัพยากร 2) ความเหลื่อม
ล้ าด้านเศรษฐกิจและโอกาส 3) ความเหลื่อมล้ าทางสังคม และ 4) ความเหลื่อมล้ าทางอานาจและการเมือง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นการทาวิจยั เรื่ องความเหลื่อมล้ าเป็ นประเด็นที่หลายฝ่ ายให้ความสาคัญและทาการ
วิจยั อย่างแพร่ หลาย นอกเหนื อจากการเป็ นประเด็นปั ญหาระดับชาติ ดังเช่นการศึกษาความเชื่อมโยงเรื่ องความ
เหลื่อมล้ ากับความยากจน (สมชัย จิตสุ ชน, 2558) ความเหลื่อมล้ าจากกลไกความเป็ นทุนนิ ยม (สุ ริชยั หวันแก้ว,
2558) ทั้งนี้ จากการรวบรวมงานวิจยั ในฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่ งชาติและสานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั พบว่างานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นเรื่ องความเหลื่อมล้ ามีจานวนมากถึง 542 เรื่ อง
ทั้งนี้ ยงั ขาดการรวบรวมและจัดเป็ นหมวดหมู่เพื่อหาช่องว่างของงานวิจยั ที่ผา่ นมา เพื่อให้สามารถสังเคราะห์และ
สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ในลาดับต่อไปได้อย่างเป็ นระบบ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อรวบรวมและจัดเป็ นหมวดหมู่งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ าในบริ บทเมืองศูนย์กลาง เพื่อหา
ช่องว่างของงานวิจยั ที่ผา่ นมา และนาไปสู่การสังเคราะห์และสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ในลาดับต่อไปได้อย่างเป็ นระบบ
โดยมีเป้ าหมายเพื่อการปริ ทศั น์สถานภาพความรู ้เพื่อค้นหาคาถามงานวิจยั เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้
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3. กรอบความคิดในการศึกษา
การรวบรวมวรรณกรรมด้านความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลางนั้นได้รวบรวมงานวิจยั จากฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาทาการจัดหมวดหมู่งานวิจยั เพื่อจาแนกงานวิจยั ตามประเด็นการศึกษาและแสดงสถานะงานวิจยั ในแต่
ละประเด็นว่ามีจานวนมากน้อยเพียงไร รวมถึงประเด็นที่ยงั ไม่มีการศึกษาและอาจจาเป็ นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ในการศึกษาความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลางสามารถแบ่งกลุ่มงานวิจยั เป็ น 2 ประเภท โดยการวิเคราะห์ค่า
ความซ้ าของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั (กรอบที่ 1.1) ดังนี้
 การแบ่งกลุ่มตามด้านความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลาง ประกอบด้วย ด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงปั จจัย
การผลิตและโอกาสทางธุ รกิ จ ด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ด้านพื้นที่ และภูมิศาสตร์ กายภาพ ด้านการเข้าถึง
บริ การสาธารณะ ด้านโอกาสทางการศึ กษา ด้านครอบครัวและชุมชน ด้านความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน
ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านการบริ หารจัดการของรัฐ และด้านการรับข่าวสาร
 การแบ่งกลุ่มตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน การประเมินผล การสารวจ
และศึกษา การบริ หารจัดการ การจัดทาข้อมูล และวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ และองค์ความรู ้
กรอบที่ 1.1 การแบ่ งกลุ่มและประเด็นทีค่ รอบคลุม
การแบ่ งกลุ่มตามด้ านความเหลือ่ มลา้
1. รายได้ ประกอบด้วย การประกอบอาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และการออม
2. การเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ประกอบด้วย ความสามารถในการประกอบธุรกิจ การ
พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพแรงงาน
3. ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและรถไฟฟ้ า สาธารณูปโภค
เช่น น้ าและไฟฟ้ า พลังงาน สาธารณสมบัติ มลพิษ และสภาพแวดล้อม
4. พื้นที่และภูมิศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย ที่ดิน ที่อยูอ่ าศัย การกระจุกและกระจายตัวการตั้งถิ่นฐาน
และผังเมือง
5. การเข้าถึงบริ การสาธารณะ ประกอบด้วย บริ การสาธารณสุข สวัสดิการ ขนส่งมวลชนและจราจร
พื้นที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว
6. โอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาต่อ การหาความรู ้ และการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
7. ครอบครัวและชุมชน ประกอบด้วย เด็กและสตรี เยาวชน วันรุ่ น ผูส้ ูงอายุ วัฒนธรรม การปรับตัว
และชุมชนแออัด
8. ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ประกอบด้วย พฤติกรรมเสี่ ยง อาชญากรรม ยาเสพติด อุบตั ิเหตุ
และอุบตั ิภยั
9. สุขภาพและอนามัย ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพ อาหารและน้ า การเจ็บป่ วย และการตรวจหาเชื้อ
10. การบริ หารจัดการของรัฐ ประกอบด้วย การบริ การของหน่วยงานรัฐ กฎหมาย และการมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง
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11. การรับข่าวสาร ประกอบด้วย ความต้องการรับข่าวสาร การเปิ ดรับสื่ อและทัศนคติและความพึงพอใจ
ผ่านช่องทางการสื่ อสารต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่ อรณรงค์
การแบ่ งกลุ่มตามวัตถุประสงค์
1. การวางแผน ประกอบด้วย การจัดทานโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์
2. การประเมินผล ประกอบด้วย การประเมินโครงการ การประเมินผลกระทบ และการติดตาม
ตรวจสอบ
3. การสารวจและศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาสถานการณ์ การศึกษาความสัมพันธ์ และแบบจาลอง
4. การบริ หารจัดการ ประกอบด้วย การจัดทาแนวทาง การจัดการ การพัฒนา และการมีส่วนร่ วม
5. การจัดทาข้อมูล ประกอบด้วย การจัดทาฐานข้อมูล และการคาดประมาณ
6. อื่นๆ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ และองค์ความรู ้

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คณะผูว้ ิจัย เลื อ กงานวิจัย ในฐานข้อ มู ล ระหว่า งปี พ.ศ. 2531-2558 ของสานักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่ งชาติ และสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจัย จานวน 542 เรื่ อง ซึ่ งถื อเป็ นข้อมูล
งานวิจยั ที่สามารถอ้างอิงได้จากหน่วยงานทางด้านวิจยั ในระดับประเทศ
4.2 ขอบเขตพืน้ ทีศ่ ึกษา เมืองศูนย์กลางในความหมายของกรอบการวิจยั หมายถึง เมืองและพื้นที่ต่อเนื่อง
ที่ มีบทบาทเป็ นศูนย์กลางหลัก ประกอบไปด้วยกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งเกิ ดจากการพัฒนาเมืองใน
บริ บทของประเทศไทยที่ดาเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 3 เป็ นต้นมา (พ.ศ. 2515 ถึง
ปั จจุบนั ) ได้เน้นให้เมืองมีบทบาทในฐานะแหล่งงานที่สาคัญ และเป็ นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยกาหนดบทบาทเมืองศูนย์กลางรองให้เชื่อมโยงกับการบริ หารทรัพยากรในภูมิภาคนั้นๆ
4.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ผู ้วิ จั ย ท าการรวบรวมข้อ มู ล งานวิ จั ย ในฐานข้อ มู ล ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่ งชาติและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่ องความเหลื่อม
ล้ า จานวน 542 เรื่ อง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2531-2558
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้ค่าสถิติการวัดค่าความซ้ าในรู ปแบบสถิติค่าร้อยละ โดยการวิเคราะห์ค่าความ
ซ้ าของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่ได้จากการอ่านและวิเคราะห์เนื้อหาโดยคณะผูว้ จิ ยั

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 การจัดกลุ่มงานวิจยั เรื่องความเหลือ่ มลา้ พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเหลื่อม
ล้ าด้านสุขภาพและอนามัย ด้านครอบครัวและชุมชนร้อยละ 17.9 และ 16.2 ตามลาดับ รองลงมาคือด้านทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมร้อยละ 11.6 ด้านพื้นที่และภูมิศาสตร์กายภาพร้อยละ 9.4 และด้านการเข้าถึงบริ การสาธารณะและ
ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินร้อยละ 8.1 เท่ากัน ส่วนด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านการเข้าถึงปัจจัย
การผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ด้านการบริ หารจัดการของรัฐ ด้านรายได้ และด้านการรับข่าวสารมีสดั ส่วนลดหลัน่
ตามมาเป็ นลาดับ ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 จานวนงานวิจยั ตามประเด็นความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลาง
ประเด็นความเหลือ่ มลา้ ในเมืองศูนย์ กลาง
เศรษฐกิจ
ทรัพยากร
สังคม

การเมือง

รายได้
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโอกาสทางธุรกิจ
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
พื้นที่และภูมิศาสตร์กายภาพ
การเข้าถึงบริ การสาธารณะ
โอกาสทางการศึกษา
ครอบครัวและชุมชน
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
สุขภาพและอนามัย
การบริ หารจัดการของรัฐ
การรับข่าวสาร
รวม

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

จานวนงานวิจยั
(เรื่อง)
26
40
63
51
44
41
88
44
97
36
12
542

ร้ อยละ
4.8
7.4
11.6
9.4
8.1
7.6
16.2
8.1
17.9
6.6
2.2
100.0

จากการจัด กลุ่ ม งานวิจัย ตามวัต ถุ ประสงค์ใ นการศึ ก ษาพบว่า งานวิจัย ส่ ว นใหญ่มี ว ตั ถุ ประสงค์ใน
การศึกษาเพื่อการสารวจและศึกษาร้อยละ 49.8 รองลงมาคือการประเมินผลร้อยละ 21.6 การบริ หารจัดการร้อยละ
18.6 การวางแผนร้ อ ยละ 6.5 และการจัด ท าข้อ มู ล มี สั ด ส่ ว นเพี ย งร้ อ ยละ 2.4 ส่ ว นวัต ถุ ป ระสงค์อื่ น ๆ เช่ น
ประวัติศาสตร์และองค์ความรู ้ร้อยละ 1.1 ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 จานวนงานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ประเด็นความเหลือ่ มลา้ ในเมืองศูนย์ กลาง
การวางแผน
การประเมินผล
การสารวจและศึกษา
การบริ หารจัดการ
การจัดทาข้อมูล
อื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ และองค์ความรู ้
รวม

จานวนงานวิจยั
35
117
270
101
13
6
542

ร้ อยละ
6.5
21.6
49.8
18.6
2.4
1.1
100.0

5.2 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ค้ นหาช่ องว่ างของการวิจยั ทาได้โดยการวิเคราะห์ความหนาแน่นของการ
กระจุกตัวของข้อมูล ระหว่างประเด็นความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลางกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา พบว่า การ
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พิจารณาความเข้มข้นของจานวนงานวิจยั จะกระจุกตัวอยูท่ ี่ 2 ส่วน ในส่วนแรกคือวัตถุประสงค์การศึกษาประเภท
การสารวจและการศึกษากับความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลางด้านสุขภาพและอนามัย ด้านครอบครัวและชุมชน
และด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ซึ่งมีสดั ส่วนของงานวิจยั เท่ากับร้อยละ 9.2 9.0 และ 5.5 ตามลาดับ
รองลงมาคือวัตถุประสงค์การศึกษาประเภทการประเมินผลกับความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลางด้านสุขภาพและ
อนามัยร้อยละ 5.7 และส่วนที่ 2 คือวัตถุประสงค์การศึกษาประเภทการสารวจและการศึกษากับความเหลื่อมล้ าใน
เมืองศูนย์กลางด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งมีสดั ส่วนของ
งานวิจยั เท่ากับร้อยละ 4.8 และ 4.2 ตามลาดับ

6. สรุ ปผล
งานวิจยั ด้านความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลางที่รวบรวมได้ท้ งั สิ้ น 542 เรื่ อง ซึ่ งงานวิจยั ทั้งหมดอยูใ่ น
ฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ ง ชาติ แ ละสานักงานกองทุ น สนับ สนุ น การวิจัย โดยแบ่ ง
งานวิจยั ออกเป็ น 11 กลุ่ม ประกอบด้วย ด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงปั จจัยการผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ด้านทรัพยา
กรและสิ่ งแวดล้อม ด้านพื้นที่และภูมิศาสตร์ กายภาพ ด้านการเข้าถึงบริ การสาธารณะ ด้านโอกาสทางการศึ กษา
ด้านครอบครัวและชุมชน ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านการบริ หารจัดการ
ของรัฐ และด้านการรับข่าวสาร ทั้งนี้ ประเด็นที่ ยงั ไม่ได้ทาการศึ กษาของการวิจยั ที่ ผ่านมาของประเด็นความ
เหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านการรับข่าวสาร ด้านการบริ หารจัดการของรัฐ และด้าน
โอกาสทางการศึ กษา โดยเฉพาะประเด็นการศึ กษาที่ มีวตั ถุประสงค์ประเภทการจัดทาข้อมูล และการวางแผน
รวมถึงประเด็นความเหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลางด้านการรับข่าวสารกับวัตถุประสงค์ประเภทบริ หารจัดการ

7. อภิปรายผล
เนื่ องจากงานวิจยั ที่นามาทบทวนเกือบทั้งหมด พบว่ายังไม่ได้กล่าวถึงความเหลื่อมล้ าหรื อความไม่เท่า
เที ย มโดยตรง บางส่ ว นเป็ นงานวิจัย ที่ น าเสนอปั ญ หาหรื อ อาการที่ เ กิ ดจากความเหลื่ อ มล้ า ในระดับผลลัพธ์
(Outcome) เช่น การประกอบอาชี พเก็บขยะของผูส้ ู งอายุ การเปรี ยบเทียบการสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ อิทธิ พลของพฤติกรรมการเดินทางต่อมลพิษทางอากาศ ความคาดหวัง
ของประชาชนต่อโครงการบ้านเอื้ออาทร หรื อในระดับผลกระทบ (Impact) เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของ
ชุมชนท้องถิ่นในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการตัดโครงข่ายถนนวงแหวนรอบ
นอกฝั่งตะวันตกของกรุ งเทพมหานคร ดัชนีคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงวัย ปั ญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และการสร้างสรรค์ประชาคมเมือง

8. ข้ อเสนอแนะ
ประเด็นที่ยงั ไม่ได้ทาการศึกษาเรื่ องความเหลื่อมล้ า (Inequality) ในมิติของคานิ ยามที่ชดั เจนของความ
เหลื่อมล้ าในเมืองศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องกับคนจนเมือง ที่วา่ ประเด็นอะไรหรื อขอบเขตเท่าไรจึงเรี ยกว่าความเหลื่อม
ล้ าในเมืองศูนย์กลาง หรื อการศึกษามิติเชิงโครงสร้างและความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างที่ทาให้ เกิดปั ญหาความ
เหลื่อมล้ า สอดคล้องกับกับความคิดของ สมชัย จิ ตสุ ชน (2558) ที่ ช้ ี ให้เห็ นถึงความเชื่ อมโยงกันระหว่างความ
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เหลื่อมล้ ากับความยากจนและระบุวา่ เกิดจากปั ญหาเชิงโครงสร้างความยากจน และนโยบายการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนของภาครั ฐ หรื อประเด็นเรื่ องความยากจนที่ เกิ ดจากทุ นทรั พย์ (Monetary Poverty) ภายใต้การแข่งขัน
ทางด้านการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่มีเป้ าหมายเฉพาะแต่เรื่ องรายได้แต่เพียงอย่างเดียว และ
นาไปสู่กลไกของความเป็ นทุนนิยมในระบบการค้า (สุริชยั หวันแก้ว, 2558)
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ปั จ จัย ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง เสริ มแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใหม่ กรณี ศึ ก ษา เสม็ ด นาชี จัง หวัด พัง งา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึ กษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ กรณี ศึกษา เสม็ดนางชี
จังหวัดพังงา (2) เพื่อศึ กษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เกี่ ยวกับปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ และ(3) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบภายนอก และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นหลัก
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ/นักวิจยั และนักท่องเที่ ยวจานวน รวม
ทั้งหมด 25 คน พบว่า ปั จจัยหลักในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่ งใหม่ เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา คือ ปั จจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ภูมิประเทศด้านที่ต้ งั เป็ นตัวส่งเสริ มของแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างมาก และภูมิอากาศเป็ น
ตัวแปรให้เกิดการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า (1) จุดแข็ง คือ สภาพทางภูมิประเทศที่ต้ งั
เสม็ดนางชี ตั้งอยูใ่ นบริ เวณหุบเขาที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ สภาพทางภูมิอากาศ สามารถท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (2) จุดอ่อน คือ บุคคลากร/ชุมชนยัง
ขาดความรู ้ ท างด้านการพัฒนาการท่ องเที่ ยว การเข้าถึ งแหล่งท่ องเที่ ยวในช่ วงฤดู ฝน สิ่ งอานวยความสะดวก
สาธารณู ปโภค ยังไม่เพียงพอและขาดการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว (3) โอกาส อาทิ นโยบายในการ
กระตุน้ ในเรื่ องท่องเที่ยว และความทันสมัยของเทคโนโลยี เช่น Google Map เป็ นต้น และ (4) อุปสรรค คือ พื้นที่
ดังกล่าวเป็ นของภาคเอกชน ทาให้หน่ วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้ามาช่วยในเรื่ องการพัฒนาการท่องเที่ ยวได้
สภาพปั ญหาทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ เนื่ องจากแหล่งท่องเที่ยวเสม็ดนาชี
จังหวัดพังงา เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่จึงยังไม่พบผลกระทบภายนอกกับสภาพภูมิศาสตร์ และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ กรณี ศึกษา เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา ได้แก่ สร้าง
สื่ อ เพื่อทาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ พร้อมทั้ง ระบุช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวให้ตรง
กับวัตถุประสงค์กบั นักท่องเที่ ยว และให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว
เป็ นต้น
คาสาคัญ: ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา
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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-NangCheePhanga 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 SamedNang-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-NangChee 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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
แหล่งท่ องเที่ ยวทั่วโลกมี ลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกันจึ งก่ อให้เกิ ดลักษณะของภูมิทัศน์ทาง
ธรรมชาติหรื อกายภาพและทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยทัว่ ไปพฤติกรรมมนุษย์มีความต้องการที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมที่แปลก และแตกต่างไปจากถิ่นเดิมของตน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นผลมาจาก
ของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ท้ งั สิ้ น เรี ยกว่า เป็ นปั จจัยสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหรื อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
อันได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ปั จจัยทางด้านภูมิศาสตร์หรื อกายภาพทางธรรมชาติ)
ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ าตก ภูเขา ทะเล ป่ าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
อุทยานฯ ฯลฯ ทรัพยากรการท่องเที่ ยวที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติมีลกั ษณะเฉพาะที่ แตกต่างจากทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ เป็ นสิ่ งที่มนุษย์ไม่ตอ้ งสูญเสี ยต้นทุนในการผลิต แต่ทรัพยากรทั้งสองลักษณะต่างก็
ต้องมีตน้ ทุนในการดูแลรั กษาเหมื อนกัน คุณภาพของทรัพยากรการท่องเที่ ยวที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม) ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติ
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ศาสตร์ วัฒ นธรรมสัง คม เทศกาลงานประเพณี และทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วด้า นกิ จกรรมความบัน เทิ งและ
เพลิ ด เพลิ น จากรายงานขององค์ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ (UNWTO) พบว่า ในปี 2556 มี
นักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศทัว่ โลกจานวน 1,087 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 1,035 ล้านคน ในปี 2555 ร้อยละ
5 การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิ ฟิกจะมีบทบาทสาคัญต่อการท่องเที่ยวโลกเพิ่มขึ้น (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) เป็ นต้น
กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า (2558) ระบุ ช่ ว งปี 2554-2557 พบว่า รายได้จ ากการท่ อ งเที่ ยวของ
ประเทศไทยขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 18.9 ต่อปี แต่นกั ท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยูเ่ ฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่
สาคัญ ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร ชลบุ รี ภูเก็ต กระบี่ และเชี ยงใหม่ จานวนผูเ้ ยี่ยมเยือนชาวต่า งชาติ ที่เดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการกระจุกตัวอยูใ่ น 20 จังหวัดแรก พบว่า จังหวัดที่เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่คือ จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย
ปั ญ หาการกระจุ ก ตัว อยู่เฉพาะในเมื อ งท่ อ งเที่ ยวที่ ส าคัญของจังหวัดทางภาคใต้ เกิ ด ผลกระทบคื อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเสื่ อมโทรม ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อขีดความสามารถใน
การรองรั บของแหล่งท่ องเที่ ยวในแหล่งท่ องเที่ ยวที่ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก โดยนักท่ องเที่ ยวจะเลื อก
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงในที่เดิมๆ ยกตัวอย่างเช่น ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต ไปเที่ยว
ชายหาดต่างๆรอบเกาะภูเก็ต หรื อหมู่เกาะรอบๆเกาะภูเก็ต หรื อจังหวัดพังงา จะเดินทางไปเกาะยาวน้อย เกาะยาว
ใหญ่ หมู่เกาะสิ มิลนั หมู่เกาะสุรินทร์ เป็ นต้น
จังหวัดพังงา เป็ นหนึ่งใน 10 จังหวัดที่มีปัญหาลักษณะการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยว ทั้งที่จงั หวัดพังงามีที่ต้ งั ตามหลักภูมิศาสตร์ที่สามารถเอื้อต่อการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่หากขาด
การพัฒนาในแหล่งท่องเที่ ยวใหม่ๆ โดยการขาดการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งเสริ มการท่องเที่ ยวตามสถานที่ ต่างๆ ใน
จังหวัดพังงา เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานทางด้านกายภาพธรรมชาติ แ ละด้านวัฒนธรรมของแหล่งท่ องเที่ ย วมา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่น้ ี ซึ่ งปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่จะเป็ นตัวส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ได้แก่ ปั จจัยทางด้านภูมิศาสตร์ กายภาพธรรมชาติ และปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจใน
การศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ กรณี ศึกษา เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา เนื่ องจาก
เสม็ ด นางชี เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใหม่ ที่ เ ปิ ดให้ ส ามารถเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วได้เ มื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ปี
พุทธศักราช 2559

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึ กษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ กรณี ศึกษา เสม็ดนางชี จังหวัด
พังงา
2) เพื่ อ ศึ ก ษาจุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง เสริ ม แหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่
3) เพื่อศึ กษาสภาพปั ญหาทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบภายนอก และข้อเสนอแนะ เกี่ ยวกับปั จจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว
- ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ : ภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศ
- ปั จจัยทางวัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม การประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น การคมนาคม และสิ่ งอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมแหล่ งท่ องเทีย่ วแห่ งใหม่
กรณีศึกษา เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา

ปัจจัยสภาพแวดล้ อมภายใน: SWOT
ข้ อเสนอแนะ เกีย่ วกับปัจจัยทางภูมศิ าสตร์
ทีส่ ่ งเสริมแหล่ งท่ องเทีย่ วแห่ งใหม่
กรณีศึกษา เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา

ปัญหาจากสภาพภูมศิ าสตร์
- สภาพภูมิประเทศ
- สภาพภูมิอากาศ
- ภัยธรรมชาติ

ผลกระทบภายนอก
- ปั ญหาจากการทาลายสภาพ
ภูมิศาสตร์
- ปั ญหาการเข้าถึง
- ปั ญหาการอนุรักษ์และดัดแปลง
สภาพภูมิศาสตร์
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
พื้นที่ ศึกษา ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยว กรณี ศึกษา เสม็ดนางชี
หมู่ 2 บ้านหิ นร่ ม ตาบลคลองเคียน อาเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
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ระเบี ยบวิธีวิจัย งานวิจัยชิ้ นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจัยใช้กระบวนการหาความรู ้ แบบองค์รวม
(Holistic) โดยการรวบรวมข้อมูลความรู ้ และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามระเบียบวิธีวิทยา (Methodology) ซึ่ งเป็ นการหา
ปรากฏการณ์เป็ นการหาหลักฐานมายืนยัน มุ่งเน้นหลักการรังสรรค์วิทยา (Constructionism) ในการวิเคราะห์เพื่อ
ตี ความหมาย ปรากฏการณ์ สัญลักษณ์ พฤติ กรรม โดยอ้างอิ งจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ ชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว และนักวิจยั /นักวิชาการ พร้อมทั้งการสารวจพื้นที่ภาคสนาม การจดบันทึกการ
ประชุม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมจากการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการท่องเที่ยว
โครงการการศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากรายงาน
การวิจยั หนังสื อ ตาราทางวิชาการ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การวิจยั เชิงคุณภาพใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 แบบ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวม
ทั้งหมด จานวน 25 คน ดังนี้ แบบที่ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่ม
ตัวอย่ างที่ 1 ชุมชน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีความเข้าใจในสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นอย่าง
ดี ทราบถึงความเป็ นมาและการบริ หารจัดการภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เข้าใจปั ญหาและผลกระทบ
ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นเป็ นอย่างดี กลุ่มตัวอย่ างที่ 2 กลุ่มเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยว
เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ รับนโยบายมาปฏิ บตั ิโดยตรง เป็ นผูท้ ี่ วางแผน กาหนดแนวทางในการจัดการการท่องเที่ ยว มี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาตลาด เป็ นผูท้ ี่กากับและส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของชุมชน เป็ นผูป้ ระสานงานความ
ร่ วมมือระหว่างคนภายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และเป็ นตัวแทนของประชาชนในการ
ประสานงานขอการสนับสนุนจากภาครัฐ กลุ่มตัวอย่ างที่ 3 กลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจภาคเอกชน เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ที่ ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ ยว มีประสบการณ์ตรงเกี่ ยวกับ การดาเนิ นกิ จกรรม เข้าใจและรับรู ้ถึงปั ญหา ผลกระทบ
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น รวมถึงกลุ่มพ่อค้า แม่คา้ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวการเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้ เนื่ องจาก พ่อค้า แม่คา้
เป็ นผูท้ ี่ มีความเกี่ ยวข้องและได้รับผลกระทบมากที่ สุด กลุ่มตัวอย่ างที่ 4 นักวิจยั หรื อนักวิชาการ แบบที่ 2 การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) กลุ่มตัวอย่ างที่ 5 กลุ่มนักท่องเที่ยว
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ปั จจัยที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ได้แก่ ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ : ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ และปั จจัยทาง
วัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และศิ ลปวัฒนธรรม การประกอบอาชี พในท้องถิ่ น การ
คมนาคม และสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ ยว (2) ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายใน (3) ปั ญหาจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ (4) ผลกระทบภายนอกที่ก่อให้เกิดปั ญหากับสภาพภูมิอากาศ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview research) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์ ชุมชน ภาครั ฐ ภาคเอกชน นักท่ องเที่ ยว และนักวิจัย/นักวิชาการ ทั้งหมด 5 กลุ่ม
กลุ่มละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน พร้อมทั้งการสารวจพื้นที่ภาคสนาม การจดบันทึกการประชุม การสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่ วม และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมจากการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โครงการการศึกษาปั จจัยทาง
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ภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการวิจยั หนังสื อ ตาราทาง
วิชาการ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิ ดข้อมูล (Typological Analysis) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสารหรื อ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย
พบว่า ปั จ จัยทางภู มิ ศาสตร์ ที่ส่ งเสริ มแหล่งท่ อ งเที่ ย วแห่ งใหม่ กรณี ศึ ก ษา เสม็ด นาชี จัง หวัดพังงา
ประกอบด้วย 2 ปั จจัยได้แก่ (1) ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์ คือ สิ่ งที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่ งมีส่วนในการเกิดภูมิ
ทัศน์ที่มีผลต่อแหล่งท่องเที่ ยว ได้แก่ (1.1) ลักษณะภูมิประเทศ เป็ นภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็ นแนวยาวจากทิศ
เหนื อไปทิ ศใต้ มีชายฝั่ งทะเลยาว มีพ้ืนที่ ป่าไม้ เป็ นป่ าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิ ดป่ าที่ สาคัญ ได้แก่ป่าดิ บเขา
ป่ าดิบชื้น และป่ าชายเลน สาหรับบริ เวณที่เป็ นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดา
มัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอด บริ เวณพื้นที่ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ อาทิ จุดชมวิว
เสม็ดนางชี ท่าเรื อหิ นร่ ม บ้านคลองเคียน(หมู่บา้ นอิสลาม) และอ่าวโต๊ะหลี หมู่บา้ นอ่าวมะขาม เป็ นต้น อีกทั้ง
จุดชมวิวเสม็ดนางชีเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ข้ ึน เวลาประมาณ 05.00 น. ถึง 08.00 น. และพระอาทิตย์ตก เวลา 17.00
น. ถึง 18.00 น. ได้อย่างชัดเจนสวยงามมาก (1.2) ลักษณะภูมิอากาศ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอยูใ่ กล้ทะเล อากาศเป็ น
แบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะอยูท่ าง
ด้านรับลม จึ งได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดี ยอย่างเต็มที่ และไม่มีฤดู
หนาวอากาศ เพราะอยูไ่ กลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควร และมีฤดูฝนตก เพราะมีภูเขาตั้งรับลมที่พดั จาก
ทะเล ทาให้มีฝนตกมาก ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิ พลของมรสุ มตะวันออกเฉี ยงใต้ และช่วงที่
เวลาที่ไม่เหมาะแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ เดือนตุลาคม สาหรับสภาพภูมิอากาศกับแหล่งท่องเที่ยว
อาทิ ในช่วงฤดูฝนทาให้เกิดความชื้น บริ เวณแหล่งท่องเที่ยวจุดชุมวิวเสม็ดนางชีในช่วงเช้าจะเกิดหมอกหนาปก
คลุม ช่วงฤดูร้อน ท้องฟ้ าเปิ ด ช่วงเวลาใกล้รุ่งเช้าประมาณ 03.00 น. ถึง 05.00 น. จะเกิดปรากฏการณ์ ทางช้างเผือก
หากเดิ นทางมาช่ วงหน้าฝนจะไม่สามารถมองเห็ นได้ เป็ นต้น (2) ปั จจัยด้านวัฒนธรรม พบว่า บริ เวณแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี และขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไม่
มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น สาหรับการประกอบอาชี พของประชาชนในท้องถิ่นส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชี พการประมง และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมสนับสนุนและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว
เป็ นอย่างมาก อาทิ การบริ หารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการดูแล รักษา และ
พัฒนา และประชาชนในท้องถิ่นมีการประกอบอาชีพที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ การรับจ้างเรื อนาเที่ยว
การขายสิ นค้าบริ เวณแหล่งท่องเที่ยว การทาธุรกิจที่พกั (โฮมสเตย์) การเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และร้านอาหารเป็ น
ต้น ส าหรั บ การคมนาคมขนส่ ง สามารถเดิ น ทางเข้า ถึ ง แหล่ง ท่ อ งเที่ ยวได้ 2 การเดิ น ทาง ได้แ ก่ ทางบก คื อ
การเดินทางโดยรถยนต์ และทางน้ า คือการโดยสารทางเรื อ ลงที่ท่าเรื อหิ นร่ ม เป็ นต้น
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ปัจจัยสภาพแวดล้ อมภายใน: SWOT
จุดแข็ง
- สภาพทางภู มิ ป ระเทศที่ ต้ ัง เสม็ ด นางชี ตั้ง อยู่ใ น
บริ เวณหุ บเขาที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของฝั่งทะเลอันดามันได้
อย่ า งชั ด เจน เป็ นที่ ช มพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น และตก
ช่ ว งเวลากลางคื น สามารถชมปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติที่เรี ยกว่า ทางช้างเผือก (ซึ่งท้องฟ้ ายิง่ มืดยิง่
เห็ นชัดเจน) ระยะทางไม่ห่างจากตัวเมืองพังงามาก
นัก สามารถเดินทางได้ท้ งั ทางบก และทางน้ า และยัง
มีสถานที่ท่องเที่ยวบริ เวณใกล้อีกมากมาย
- สภาพทางภูมิอากาศ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
- ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว
โอกาส
- รั ฐบาลมี นโยบายในการกระตุน้ ในเรื่ องท่ องเที่ ย ว
แหล่งใหม่เพิ่มมากขึ้น
- เทคโนโลยีดา้ นการเดินทางมีความเจริ ญก้าวหน้า ทา
ให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น

จุดอ่ อน
- บุ ค คลากร/ชุ ม ชนยัง ขาดความรู ้ ท างด้ า นการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
- การเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งฤดู ฝ น ทางบก
ทางเดิ นขึ้นลาดชัน และลื่น เนื่ องจากเป็ นทางเป็ น
ดิน และถนนระหว่างที่เข้าไป ไม่มีไฟให้แสงสว่าง
- สิ่ งอานวยความสะดวกสาธารณูปโภคห้องน้ า ยังไม่
เพียงพอ
- ขาดการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว

อุปสรรค
- พื้นที่ ดงั กล่าวเป็ นของภาคเอกชน ทาให้หน่ วยงาน
ภาครัฐไม่สามารถเข้ามาช่วยในเรื่ องการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเท่าที่ควร

ปัญหาจากสภาพภูมศิ าสตร์
- สภาพภูมิประเทศด้านที่ ต้ งั ขนาดและรู ปร่ างพื้นที่ ของแหล่งท่ องเที่ ยวมี ลกั ษณะเป็ นภูเขามี ท้ งั ส่ วน
แผ่นดินใหญ่ และมีส่วนติดทะเล มีถนนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว แต่เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเกิด
ใหม่ ส่ งผลให้การเดิ นทางทางบก ประสบปั ญหาด้านถนนมีขนาดเล็ก และโค้ง ขึ้ น ลง เขามาก เพราะบริ เวณ
ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นหุ บเขา ดังนั้น ด้านความปลอดภัยในการเดิ นยังไม่มากพอ ซึ่ งอาจส่ งผลการตัดสิ ยใจการ
เดินทางมาท่องเที่ยวลดน้อยลง
- สภาพภู มิ อ ากาศช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม เป็ นช่ ว งที่ มี ม รสุ ม เข้า ส่ ง ผลกระทบด้า นการท่ อ งเที่ ย ว อาทิ
การเดินทาง ถนนเกิดหลุมบ่อ เพราะน้ าขังเป็ นแอ่ง การชมทัศนียภาพได้ไม่ชดั เจน และการเดินทางขึ้นไปชมจุดชม
วิว ประสบปั ญหาทางเดินเละ เนื่องจากทางเดินเป็ นดิน เมื่อโดนน้ าฝนทาให้สามารถเกิดอุบตั ิเหตุได้
- ภัยธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ ยวแห่ งใหม่น้ ี ไม่ประสบภัยทางธรรมชาติ อาทิ น้ าไหลหลาก เนื่ องจาก ตั้ง
ติดกับทะเล ทาให้น้ าไหลลงทะเลหมด จึงไม่เกิกน้ าท่วมด้วย หรื อไฟไหม้ป่า เนื่องจากเป็ นป่ าดิบชื้น เป็ นส่วนใหญ่
และมีแค่ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับฤดูฝน เท่านั้น
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ผลกระทบภายนอก
เนื่ องจากเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่จึงยังไม่พบผลกระทบภายนอก อาทิ ปั ญหาจากการทาลายสภาพ
ภูมิศาสตร์ ปั ญหาการเข้าถึง ปั ญหาการอนุรักษ์และดัดแปลงสภาพภูมิศาสตร์ เพราะยังคงรักษาสภาพดั้งเดิม ทั้งสิ่ ง
ปลูกสร้าง บ้านเรื อนของชุมชนท้องถิ่น
ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาแหล่ งท่ องเทีย่ วแห่ งใหม่
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
จุดอ่ อน
- บุ ค คลากร/ชุ ม ชนยัง ขาดความรู ้ ท างด้า นการ - จั ด ฝึ กอบรมให้ ค วามรู ้ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น อาทิ มัคคุเทกศ์ หรื อการพัฒนา
พัฒนาการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น เป็ นต้น
- การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน ทางบก - สร้างเส้นทางการท่องเที่ยว มีความเชื่ อมโยงกันในแต่
ทางเดิ นขึ้ น ลาดชัน และลื่ น เนื่ อ งจากเป็ นทาง ละแห่ง เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
เป็ นดิ น และถนนระหว่า งที่ เข้า ไป ไม่ มี ไ ฟให้ - ปรับปรุ งเส้นทางการเข้าถึงทางบก ให้มีแสงสว่างเพิ่ม
แสงสว่าง
มากขึ้น เนื่องจาก นักท่องเที่ยวที่มีวตั ถุประสงด์เดินทาง
มาชมทางช้างเผือกจะต้องเดินทางช่วงกลางคืน
- จัดทาป้ ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว และป้ ายบอกทาง
- สิ่ งอานวยความสะดวกสาธารณูปโภคห้องน้ า ยัง ไม่เพียงพอ

ส ารวจความต้อ งการและความพึ ง พอใจสิ ง อ านวย
ความสะดวก สาธารณู ป โภคจากกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย ว
และนาผลที่ได้มาปรับปรุ งให้ดีข้ ึน

- ขาดการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว

สร้ างสื่ อ เพื่อทาการประชาสัมพัน ธ์แหล่งท่ อ งเที่ ย ว
แห่ ง ใหม่ พร้ อ มทั้ง ระบุ ช่ ว งเวลาในการเดิ นทางมา
ท่องเที่ยวให้ตรงกับวัตถุประสงค์กบั นักท่องเที่ยว เช่น
ถ้ามาเพื่อเดิ นทางมาชมทัศนี ยภาพหมอก อากาศเย็น
ควรมาช่ ว ง ฤดู ฝ น หรื อ มาเพื่ อชมปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ “ทางช้างเผือก” ควรมาช่วงเดือน กุมภาพันธ์
ถึงเมษายน เป็ นต้น

-

อุปสรรค
พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นของภาคเอกชน ทาให้หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐมีการบูรณาการด้านการมีส่วนร่ วมการ
ภาครัฐไม่สามารถเข้ามาช่วยในเรื่ องการพัฒนาการ ทางานร่ วมกันระหว่าง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ มชน
ท้องถิ่นมากขึ้น
ท่องเที่ยวเท่าที่ควร
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6. อภิปรายผล
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ กรณี ศึกษา เสม็ดนาชี จังหวัดพังงา คือ ปั จจัย
ทางด้านภูมิศาสตร์ ที่มีลกั ษณะของภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมกับส่ งเสริ มการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ จากการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา ลักษณะของภูมิทศั น์ทางธรรมชาติ
หรื อกายภาพเป็ นปั จจัยหลักสาหรั บการตัวดึ งดู ดให้นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางมาท่ อ งเที่ ยว ซึ่ งสอดคล้อง วินัยธร
วิชยั ดิ ษฐ (2547) พบว่า ปั จจัยที่ ดึงดูนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดิ นทางเข้ามาท่องเที่ ยวในอาเภอ
เกาะสมุย คือปั จจัยทางธรรมชาติ เช่นเดี ยวกัน สาหรับปั จจัยรองคือ ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรมคือ การประกอบ
อาชี พของประชาชนในท้องถิ่ นมีความเกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวอาทิ การรับส่ งผูโ้ ดยสารทางน้ า และทางบก
การค้าขายสิ นค้า อาหารต่างๆเป็ น การคมนาคม การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสามารถเดินทางทั้งทางบก และทางน้ า
สิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการของ วรรณา วงษ์วานิ ช (2546) ลักษณะการประกอบอาชีพของ
ประชาชนมีส่วนสนับสนุนและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก เช่น การนาเรื อประมงมาดัดแปลงมาเป็ นเรื อ
นาเที่ยว เป็ นต้น แต่กลับขัดแย้งกับ กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์ (2552) วิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นทอ
ผ้าไหม บ้านหวายหลึม ตาบลมะบ้า อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พบว่า
ศักยภาพด้านการเดินทางเข้าถึงหมู่บา้ นมีศกั ยภาพมากที่สุด เป็ นปั จจัยหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยว
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เกี่ ยวกับปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่
กรณี ศึกษา เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา พบว่า (1) จุดแข็ง คือ สภาพทางภูมิประเทศที่ต้ งั เสม็ดนางชี ตั้งอยูใ่ นบริ เวณ
หุ บเขาที่ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ สภาพทางภูมิอากาศ สามารถท่องเที่ ยวได้ตลอดทั้งปี และชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (2) จุดอ่อน คือ บุคคลากร/ชุมชนยังขาดความรู ้ทางด้าน
การพัฒนาการท่องเที่ ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยวในช่วงฤดูฝน สิ่ งอานวยความสะดวกสาธารณู ปโภค ยังไม่
เพียงพอและขาดการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว (3) โอกาส อาทิ นโยบายในการกระตุน้ ในเรื่ องท่องเที่ ยว
และความทัน สมัย ของเทคโนโลยี เช่ น Google Map เป็ นต้น และ (4) อุ ป สรรค คื อ พื้ น ที่ ดัง กล่ า วเป็ นของ
ภาคเอกชน ทาให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้ามาช่วยในเรื่ องการพัฒนาการท่องเที่ยวได้
สภาพปั ญหาทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ เนื่ องจากแหล่งท่องเที่ ยว
เสม็ดนาชี จังหวัดพังงา เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวแห่ งใหม่จึงยังไม่พบผลกระทบภายนอกกับสภาพภูมิศาสตร์ และ
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปั จจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ กรณี ศึกษา เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา
ได้แก่ สร้ างสื่ อ เพื่อทาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ พร้ อมทั้ง ระบุ ช่วงเวลาในการเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวให้ตรงกับวัตถุประสงค์กบั นักท่องเที่ยว เช่น ถ้ามาเพื่อเดินทางมาชมทัศนียภาพหมอก อากาศเย็น ควรมา
ช่วง ฤดูฝน หรื อมาเพื่อชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “ทางช้างเผือก” ควรมาช่วงเดื อน กุมภาพันธ์ ถึงเมษายน
และให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว เป็ นต้น สร้างเส้นทางการท่องเที่ยว มี
ความเชื่อมโยงกันในแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ปรับปรุ งเส้นทางการเข้าถึงทางบก ให้มีแสงสว่างเพิ่ม
มากขึ้น เนื่ องจาก นักท่องเที่ยวที่มีวตั ถุประสงด์เดินทางมาชมทางช้างเผือกจะต้องเดินทางช่วงกลางคืน จัดทาป้ าย
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว และป้ ายบอกทาง และจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อาทิ
มัคคุเทกศ์ หรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น เป็ นต้น
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การสารวจปั จจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยใหม่ เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา
ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ขยายพื้นที่
ในการท่องเที่ ยว ลดปั ญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ ยว พร้อมทั้ง ได้แนวหาและแนวทางการป้ องกัน และ
สภาพของปั ญหาที่จะเกิดตามจากการปรับเปลี่ยนจากชุมชนมาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) สารวจเส้นทางการท่ องเที่ ยวในช่ วงฤดู ต่างๆให้เหมาะสมกับสถานที่ ท่องเที่ ยว เช่ น ฤดู ฝน
เหมาะสมกับการเดินทางรถยนต์มากกว่าทางน้ า เพื่อความปอดภัย หรื อฤดูร้อน เหมาะสมกับการเดินทางทางน้ า
เพื่อสัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้น
(2) ศึ กษาความรู ้ความเข้าใจของชุ มชน และความต้องการของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ของตนเองเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
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การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจัดการการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมชุ มชน
บ้านวังหม้อ จังหวัดลาปาง เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม จานวน
15 คน คื อ 1) กลุ่ ม ผูน้ าชุ ม ชน 2) กลุ่ ม ปราชญ์ชุ ม ชน กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต งานหัตถกรรมชุ ม ชน กลุ่ ม ผูป้ ระกอบอาชี พ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วัฒ นธรรมและการท่อ งเที ่ย วในชุม ชน และ 3) กลุ่ ม ประชาชนที่ อ าศัย อยู่ใ นบ้า นวัง หม้อ
รวมถึงการตรวจสอบความคิดเห็นในด้านแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านวังหม้อจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยใช้กระบวนการประเมินค่าดัชนี และความสอดคล้องของข้อมูล (IOC) จานวน 7 คน การจัด การ
การท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมชุ มชนบ้านวังหม้อ ในภาพรวมตรวจสอบการประเมินค่าดัชนีและความสอดคล้อง
ของข้อมูลความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วย (ค่า IOC = 0.81) ควรมีการดาเนิ นการใน 2
แนวทาง คือ 1) แนวทางการพัฒ นารู ปแบบการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ประกอบด้วย การพัฒนารู ปแบบการ
ท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่ วม การพัฒนากิ จกรรมทางการท่องเที่ ยว การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ ยว การ
พัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกและการบริ การการท่องเที่ยว การพัฒนาการสื่ อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว และการ
พัฒนาตลาดทางการท่องเที่ยว ผลรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่า IOC = 0.75) และ 2) แนวทางการพัฒนาควบคู่กบั
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย การให้อ งค์ค วามรู ้ ด ้า นการท่ อ งเที่ ย ว การ
จัดการคลังข้อมูลทรั พ ยากรวัฒนธรรม และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผลรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่า IOC =
0.92)
คาสาคัญ: แนวทาง, การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ชุมชนบ้านวังหม้อ
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จังหวัดลาปาง หรื อ “นครลาปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” เมืองแห่ งอารายธรรมที่เก่าแก่ซ่ ึ งปรากฏ
ชุมชนเก่าแก่ตามตานาน ชุมชนบ้านวังหม้อเป็ นชุมชนที่ มีประวัติความเป็ นมาควบคู่มากับจังหวัดลาปางทาให้
ได้รับการถ่ายทอดทางศิลปวัฒนธรรม สื บทอดวัฒนธรรมมาตั้งแต่ด้ งั เดิม ปั จจุบนั ชุมชนบ้านวังหม้อ โดยแบ่ ง
การปกครองออกเป็ น 2 หมู่ บ ้า น คือ หมู่ ที่ 2 และหมู่ ที่ 12 ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลต้นธงชัย มีจานวนครัวเรื อนทั้งสิ้น 1,020 หลังคาเรื อน (สามะโนประชากร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 พ.ศ. 2555 -2559)
ชุ ม ชนมี ก ารด ารงไว้ซ่ ึ งการอนุ รั ก ษ์ป ระเพณี ว ฒ
ั นธรรมดั้ง เดิ ม อาทิ การท าโคมศรี ล ้า นนา ตุ ง ใย เป็ นต้น
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญ คือ วัดพระเจดียซ์ าวหลัง พระแสนแซ่ ทองคา พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ และ
มีคุณค่าทางศิลปะและจิตศรัทธาของชุมชน ภายในชุมชนบ้านวังหม้อยังเป็ นจุดกาเนิดของการทาโคมและการตุงที่
บรรพบุรุษของชาวบ้านวังหม้อได้รับการสื บทอดเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมชุมชนมีเรื่ องราว ประวัติความเป็ นมาที่สะท้อนวิถีชีวิตผ่านศิลปะการตัดกระดาษที่เป็ นลวดลายที่ใช้ใน
การประดับบนโคม เช่น ลายบัวละวง ลายสร้อยดอกหมาก เป็ นต้น การฉลุลาย เช่น ลายสิ บสองนักษัตร ลายเทวดา
เป็ นต้น ทั้งหมดนี้เป็ นสิ่ งที่บรรพบุรุษคิดขึ้นจากธรรมชาติ วิถีชีวติ เพื่อให้ลูกหลานได้เรี ยนรู ้ ตระหนักถึงคุณค่าใน
การอนุ รักษ์ ฟื้ นฟูมรดกทางปั ญญา นอกจากนั้นชาวบ้านประกอบอาชี พ ขับรถม้าและประกอบโครงรถม้าซึ่ ง
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เป็ นเอกลักษณ์ ของจังหวัดลาปาง ชุ มชนบ้านวังหม้อผลิตสิ นค้าจนกลายเป็ นสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์
(OTOP) ได้แก่ โคมไฟและตุงแบบล้านนา รถม้าจาลองจากการที่ชาวบ้านชุมชนบ้านวังหม้อนาประสบการณ์จาก
การขับรถม้ามาพัฒนาจนเป็ นผลิตรถม้าขนาดเล็กจนกลายเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกประจาตาบลและจังหวัดลาปางได้
จากข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ ชาวบ้านต้องการให้เกิ ดการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ โดยอาศัยการท่ องเที่ ย วเป็ นเครื่ องมื อในการแก้ไขปั ญหาให้กับ ชุ ม ชนในเรื่ องการอนุ รั กษ์แ ละสื บ ทอด
ภูมิปัญญาในการจัดการความรู ้ผ่านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จึงเป็ นความจาเป็ นซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวติ ด้วยเหตุน้ ีเมื่อนักวิจยั ลงสู่ชุมชนและคิดหาโจทย์การวิจยั พบปั ญหาที่ตอ้ งการให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยัง่ ยืน
จนร่ ว มกัน ก าหนดโจทย์เ พื่ อ ให้เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น สอดคล้อ งกับ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์
มุ่งเน้นในเรื่ องของสถาบันทางสังคมมี ความเข้มแข็งและมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้ นโดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่ อมวลชน วิจยั เรื่ องนี้จึงมุ่งนาเสนอในมิติการท่องเที่ยว
เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ในเรื่ อ งการพัฒ นาท้อ งถิ่ น เสริ ม รากฐานความเข้ม แข็ง ควบคู่ กับ การพัฒ นาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ สนับสนุ นในเรื่ องการท่องเที่ยวโดยเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในแต่ละ
ชุมชนโดยใช้ฐานความรู ้ที่มีในชุมชนและมีการรวบรวมองค์ความรู ้ดา้ นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ต่าง ๆ โดย
มีหน่วยงานร่ วมให้ความสนับสนุนตามความเหมาะสมเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ชาวบ้านในชุมชน เกิดแนวทางเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และเกิดการสื บทอดวัฒนธรรมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านวังหม้อ จังหวัดลาปาง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ศาสนสถาน

ภูมิปัญญาและ
ผลิตภัณฑ์

ทรัพยากรวัฒนธรรม
ชุ มชนบ้ านวังหม้ อ

ประเพณี

แนวทางการจัดการการท่ องเทีย่ ว
-เชิงวัฒนธรรม
-การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มทีเ่ ก็บข้ อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่ อย (Focus Group)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูน้ าในชุมชนบ้านวังหม้อ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 12 ตาบลต้นธงชัย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจงจากผูน้ าชุมชนและผูเ้ ป็ นประธานหรื อตัวแทน จานวน 15 คน (ชาย โพธิสิต,
2552, หน้า 209-243) ประกอบด้วย - เจ้าอาวาสวัดวังหม้อและพระครู วดั เจดี ยซ์ าว จานวน 2 คน – ผูใ้ หญ่บา้ น
วัง หม้อ และก านัน จ านวน 3 คน - เจ้า หน้า ที่ ส มาชิ ก สภาเทศบาลต าบล (สท.) ที่ ท าหน้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งาน
ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จานวน 2 คน - ประธานกลุ่มสตรี และแม่บา้ นวังหม้อ จานวน 1 คน - ประธาน
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จานวน 2 คน - ประธานกลุ่มออมทรัพย์ จานวน 1 คน - ประธานกลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน จานวน 2 คน - ประธานกองทุ นแม่แผ่นดิ น จานวน 1 คน - ประธานโครงการลานบุ ญ ลานปั ญญา
จานวน 1 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มผูผ้ ลิตงานหัตถกรรมชุมชนและกลุ่มผูป้ ระกอบอาชี พที่ เกี่ ยวข้องกับ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในชุมชน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจงจากปราชญ์
กลุ่ ม ภู มิ ปั ญ ญาในชุ ม ชน จ านวน 6 กลุ่ ม มี จ านวน 16 คน ประกอบด้ว ย – กลุ่ ม ภู มิ ปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกับ วิถี ชี วิต
ได้แก่ อาชี พกลุ่มทอผ้า อาชี พขับรถม้า การทารถม้า ผลิ ตภัณฑ์รถม้าจาลอง จานวน 3 คน - กลุ่มภูมิปัญญาที่
เกี่ยวกับศาสนา ทาเครื่ องบูชา ได้แก่ บายศรี โคมบูชาพระ ตุงไชยมงคล ตุงสิ งสองราศี พญายอ เป็ นต้น พิธีกรรม
ต่าง ๆ ทางศาสนา อาทิ การทาพิธีสืบชะตา สตวง สังข์ดิบ เป็ นต้น จานวน 3 คน - ภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
คือ การประดิษฐ์โคม การฉลุลายกระดาษและตัดลายกระดาษ จานวน 3 คน - ภูมิปัญญาทางด้านดนตรี การแสดง
ได้แก่ ฟ้ อนเจิง ตบมะผาบ การตีกลองปู่ จา โตกเส้ง เป่ าแน (ปี่ ) การตีพาทย์ จานวน 3 คน - ภูมิปัญญาด้านอื่นๆ คือ
การเย็บหญ้าคาการทาเครื่ องจักสานจากไม้ไผ่ การฟ้ อนผีมดผีเม็ง การฟ้ องผีปู่ย่า จานวน 3 คน - กลุ่มภูมิปัญญาที่
เกี่ยวกับความเชื่อ การหาฤกษ์ยาม ซึ่ งเป็ นความเชื่อส่ วนบุคคลแต่สาหรับชาวบ้านเชื่อถือในเรื่ องการถามฤกษ์ยาม
จากบุคคลท่านนี้วา่ แม่นยามากจานวน 1 คน (เนื่องจากเหลือปราชญ์ที่ยงั มีชีวติ อยูเ่ พียงหนึ่งคน)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มประชาชนที่ อาศัยอยู่ในบ้านวังหม้อ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เจาะจงจากรายชื่อกลุ่มเยาวชนบ้านวังหม้อ สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการลานบุญ ลานปั ญญา และในกลุ่ม
ชาวบ้านที่ เข้าร่ วมทากิ จกรรมทางศาสนา จานวน 10 คน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบตามวัตถุประสงค์ นาไปสู่ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล
กลุ่มที่เก็บข้ อมูลโดยใช้ กระบวนการประเมินค่ าดัชนี และความสอดคล้ องของข้ อมูล (Index of Item
Objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 7 คน ประกอบด้วย
- ปรึ กษานายกเทศบาลตาบลต้นธงชัย จานวน 1 คน
- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ จานวน 1 คน
- ผูอ้ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรม จานวน 1 คน
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว จานวน 1 คน
- นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จานวน 1 คน
- ผูใ้ หญ่บา้ นวังหม้อหมู่ที่ 2 จานวน 1 คน
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- ปราชญ์ผอู ้ าวุโสในชุมชน จานวน 1 คน
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group) เพื่ อ หาแนวทางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม
โดยการระดมความคิดจากชาวบ้านวังหม้อ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกาหนดแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านวังหม้ออย่างแท้จริ ง โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูน้ าและ
ผูอ้ าวุโสในชุมชนบ้านวังหม้อ 2) กลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มผูผ้ ลิตงานหัตถกรรมชุมชนและกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในชุมชน คัดเลือกตามกลุ่มภูมิปัญญาในชุมชน และ 3) กลุ่มประชาชน
และเยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นบ้านวังหม้อ
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การประชุมกลุ่มย่ อย (Focus Group)
โดยทาการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มละ 1 ครั้ง เป็ นการรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปและเป็ นการตรวจสอบ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุ มกลุ่มย่อย (Focus Group) ผูว้ ิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการระดมความคิดจาก
ชาวบ้านวังหม้อ โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูน้ าและผูอ้ าวุโสในชุมชนบ้านวังหม้อ จานวน
15 คน 2) กลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มผูผ้ ลิตงานหัตถกรรมชุมชนและกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
และการท่ องเที่ ยวในชุ มชน คัดเลื อกตามกลุ่มภูมิปัญญาในชุ มชน จานวน 16 คน และ 3) กลุ่มประชาชนและ
เยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นบ้านวังหม้อ คัดเลือกจากรายชื่อกลุ่มเยาวชนบ้านวังหม้อและสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการลาน
บุญ ลานปั ญญา รวมทั้งชาวบ้านที่เข้าร่ วมทากิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ จานวน 10 คน โดยทาการประชุม
กลุ่มย่อย กลุ่มละ 1 ครั้ง เป็ นการรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปและ เป็ นการตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล หลังจาก
เก็บข้อมูลแต่ละครั้งผูว้ ิจยั ได้ทาการจดบันทึกและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งอย่างสม่าเสมอ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บ
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับชุมชนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตาม
ที่ต้ งั ไว้รวมทั้งได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และมีความถูกต้อง เที่ยงตรงรวมทั้งได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดาเนิ นการไปพร้อมกับการสรุ ปข้อมูลเป็ นระยะ ๆ หลังจากที่มีการเก็บข้อมูล
ภาคสนามไปช่วงหนึ่งแล้ว
เกณฑ์ ห าความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ท าโดยการหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) โดยนาไปตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity) โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ (พิชิต ฤทธิ์จรู ญ, 2544) +1 เมื่อแน่ใจว่าคาถามในแบบสอบถามสอดคล้องกับ
ประเด็นวิจยั 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าคาถามในแบบสัมภาษณ์สอดคล้องกับประเด็นวิจยั -1 เมื่อแน่ใจว่าคาถามในแบบ
สัมภาษณ์ไม่สอดคล้องกับประเด็นวิจยั นามาคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC = ∑R N IOC
หมายถึ ง ดัชนี ค วามสอดคล้อ ง ∑R หมายถึ ง ผลรวมของคะแนนความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ N หมายถึ ง
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด ค่า IOC  0.5 IOC ที่เหมาะสม = 0.5 ขึ้นไป
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ดัง นั้น จึ ง ก าหนดระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญในการหาแนวทางพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมชุมชนบ้านวังหม้อ โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ แต่ละระดับมีค่า IOC ดังนี้ 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุ ง/
ไม่เหมาะสม 0.50 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วย/ใช้ได้
ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
บ้านวังหม้อ
ข้ อมูลเกีย่ วกับแนวทางการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ค่า
IOC

ความหมาย

1.00
0.80
1.00
0.40
0.80

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
ปรับปรุ ง
เหมาะสม

0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1.00
0.80

เหมาะสม
เหมาะสม

0.80
0.80
0.40

เหมาะสม
เหมาะสม
ปรับปรุ ง

0.80
0.70
0.70
0.70
0.85

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1. แนวทางการพัฒนารู ปแบบการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.1 การพัฒนารูปแบบการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่ างมีส่วนร่ วม
1.1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
1.1.2 การจัดตั้งกลุ่มเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
1.1.4 ให้ชุมชนมีกฎ-กติกาที่ชดั เจนในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
1.1.6 ให้มีการจัดตั้งโฮมสเตย์ชุมชน
รวม
1.2 การพัฒนากิจกรรมทางการท่ องเที่ยว
1.2.1 ให้มีรูปแบบการรี ยนรู้วฒั นธรรมโดยการศึกษาเส้นทางวิถีชีวิต
1.2.2 ฐานกิจกรรมศึกษาเรี ยนรู ้วิถีชีวิตวัฒนธรรม
1.2.3 ฐานที่ 1 กิจกรรมท่องเที่ยววัดพระเจดียซ์ าวและชมพิพิธภัณฑ์
1.2.4 ฐานที่ 2 กิจกรรมสาธิ ตการทอผ้าและการปั่ นฝ้ ายแบบโบราณ
1.2.5 ฐานที่ 3 กิจกรรมสาธิ ตการถักตุงสาย (ตุงใย)
1.2.6 ฐานที่ 4 กิจกรรมสาธิ ตการทาโคมและการตัดลายประดับโคม
1.2.7 ฐานที่ 5 สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง หัตถกรรมจักสานและการไพคา
1.2.8 ฐานที่ 6 กิจกรรมการแสดงดนตรี พ้นื เมืองและการฟ้ อนราของชุมชน
1.2.9 ฐานที่ 7 สาธิตการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเพื่อเรี ยนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร
1.2.10 ฐานที่ 8 สาธิตการทารถม้าจาลอง หรื อชมการประกอบ
โครงรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว หรื อชมการแสดงจากม้ากับคนเลี้ยงม้า
1.2.11 ฐานกิจกรรมพิเศษที่มีข้ ึนเฉพาะช่วงเทศกาล
1.2.12 ฐานที่ 9 กิจกรรมงานประเพณี ประจาปี วัดวังหม้อและวัดพระเจดียซ์ าว ประเพณี ประจาปี
เดือนหก (เดือนมีนาคม) วัดวังหม้อมีฟ้อนแห่ ครัวตาน (ครัวทาน)
1.2.13 ฐานที่ 10 กิจกรรมงานประเพณี ตานก๋ วยสลาก (ทานก๋ วยสลากหรื อสลากภัต)
1.2.14 ฐานที่ 11 กิจกรรมงานประเพณี สงกรานต์
1.2.15 ฐานที่ 12 กิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทงร่ วมแห่ โคม ฟังเทศน์มหาชาติ
(ตั้งธรรมหลวง)
1.2.16 รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใน 1 วัน
1.2.17 รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในครึ่ งวัน
1.2.18 รู ปแบบท่องเที่ยวพิเศษที่มีข้ ึนเฉพาะช่วงเทศกาล
1.2.19 รู ปแบบท่องเที่ยวเชื่อมโยงตัวจังหวัด
รวม
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาแนวทางการจัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมของชุ ม ชนบ้า นวัง หม้อ นั้น สรุ ป ว่า
ได้แนวทาง 2 แนวทาง คือ
1. แนวทางการพัฒนารู ปแบบการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1.1) การพัฒนารู ปแบบ
การท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมอย่างมี ส่วนร่ วม 1.2) การพัฒนากิ จกรรมทางการท่องเที่ยว 1.3) การพัฒนาเส้นทาง
การท่ อ งเที่ ย ว 1.4) การพัฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกและการบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว 1.5) การพัฒ นาการสื่ อ
ความหมายเพื่อการท่องเที่ยว และ 1.6) การพัฒนาตลาดทางการท่องเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนาควบคู่กบั การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย
2.1) การให้อ งค์ค วามรู ้ด ้า นการท่อ งเที่ ย ว 2.2) การจัด การคลัง ข้อ มูล ทรัพ ยากรวัฒ นธรรม และ 2.3) การ
พัฒ นาหลัก สู ต รท้อ งถิ ่ น ซึ่ ง ทั้ง หมดนี้ อ าจจะทาให้ท ราบแนวทางการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟูทรั พยากร สื บทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชนกับการส่ งเสริ มให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน มุมมองการอนุรักษ์
ทรั พยากรการท่ องเที่ ยวจากการประชุ มกลุ่มย่อยและ การประชาคมให้กลุ่มผูน้ า กลุ่มปราชญ์ ประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและพิธีการในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูล พบว่า ชุมชนบ้านวังหม้อมีความสมบูรณ์
ในเรื่ องของทรัพยากร ทางวัฒนธรรมทั้งทางศาสนสถาน ประเพณี ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์อนั เป็ นรากฐานทาง
เศรษฐกิจของชุมชนช่วยให้ชุมชนเกิดความพอเพียงจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนเพื่อหา
เลี้ ยงชี พ แต่จะเกิ ดประโยชน์มากขึ้นหากชุ มชนมีการนาหลักของการจัดการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนเข้ามาใช้ใน
การบริ หารจัดการในเรื่ องของการท่ องเที่ ยวชิ ง วัฒนธรรมอัน มี ทุนทางวัฒนธรรมที่ ส าคัญในชุ ม ชนมากมาย
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
เมื่ อชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการจัดการเกิ ดการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม มี การสร้ างให้เกิ ดกิ จกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรม ชมประเพณี ต่ า ง ๆ สร้ า งให้เกิ ดประสบการณ์ เรี ย นรู ้ สัม ผัส วัฒนธรรมพื้ นถิ่ นทาให้
นักท่องเที่ ยวได้รับรู ้ขอ้ มูล รู ้คุณค่าของชุมชน เมื่อชุมชนเกิ ดการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมจะทาให้คนในชุมชน
ตระหนักและเห็นคุณค่าความสาคัญของทรัพยากรที่ทาให้เกิดรายได้ให้กบั คนในชุมชน ทาให้เกิดการอนุรักษ์และ
หวงแหน เกิดการสื บทอดงานหัตถกรรมของชุมชน ไม่แสวงหาที่จะไปต่างถิ่น ทาให้ชุมชนสามารถรวบรวมองค์
ความรู ้และถ่ายทอดให้กบั รุ่ นสู่ รุ่นต่อไปสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ลูกหลานใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและสร้าง
ชุมชนให้เกิดเป็ นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต่อไป โดยชาวบ้านวังหม้อได้มีกระบวนการมีส่วนร่ วมอย่าง
แท้จริ ง จากการประชุมกลุ่มย่อยและการประชาคมทาให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่ วม คิดริ เริ่ ม ค้นหาสาเหตุของ
ปั ญหา การวางแผน การร่ วมทากิ จกรรมต่าง ๆ การร่ วมรับผลประโยชน์และการร่ วมติดตามประเมินผลจากความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและต่อเนื่อง

6. อภิปรายผล
แนวทางนาไปสู่การพัฒนาแบ่งได้เป็ น 2 แนวทาง คือ 1. แนวทางการพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรม และ 2. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. แนวทางการพัฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม ประกอบด้ว ย 1.1) การพัฒนารู ปแบบ
การท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมอย่างมี ส่วนร่ วม 1.2) การพัฒนากิ จกรรมทางการท่องเที่ยว 1.3) การพัฒนาเส้นทาง
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การท่องเที่ยว 1.4) การพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวก และการบริ การการท่องเที่ยว 1.5) การพัฒนาการสื่ อความหมาย
เพื่อการท่องเที่ ยว 1.6) การพัฒนาตลาดทางการท่องเที่ ยว สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ ไพบูลย์ วัฒนศิ ริธรรม
(2547) ที่พบว่า ขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อการทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
นั้น บนพื้นฐานของการเข้ามามีส่วนร่ วม โดยรู ปแบบการมีส่วนร่ วมต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่างที่มีในชุมชน ได้แก่
คน ความรู ้ และทรัพยากร โดยมีกระบวนการดาเนินการ คือ 1) การวิเคราะห์ - สังเคราะห์ ปั ญหาชุมชน 2) หาทาง
ออกที ่ เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับ วิถีชี ว ิต 3) ด าเนิ น การสร้า งกิ จ กรรมเพื ่อ ให้ส ามารถแก้ปั ญ หาที ่ มีอ ยู่
4) ประเมิน ผลกิ จ กรรม โดยก าหนดเนื้ อ หาหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ จะเริ่ ม จากจุ ด เล็ ก ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ชีวติ ประจาวันแล้วขยายออกไปสู่เนื้อหาหรื อกิจกรรมที่ซบั ซ้อน และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ทั้งหมด
2. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2.1) การให้อ งค์ค วามรู ้
ด้า นการท่ อ งเที่ ย ว 2.2) การจัด การคลัง ข้อ มูล ทรั พ ยากรวัฒ นธรรม 2.3) การพัฒ นาหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น ซึ่ ง
ทั้ง หมดนี้ อ าจจะทาให้ท ราบแนวทางการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากร สื บทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชน
กับการส่งเสริ มให้เกิดการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมชุ มชน สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ Richard Engelhardt
(2012) ที่ พบว่า โปรแกรมเพื่อบูรณาการอนุรักษ์มรดกในการพัฒนาชุมชนในระดับภูมิภาค 10 ขั้นตอน 1) สนับสนุน
ให้กิจกรรมที่ทาให้เกิ ดการดูแลการมีส่วนร่ วมของชุมชนและการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ มองเห็ นถึงการพัฒนา
ชุมชนในอนาคต เพื่อให้ทราบปั ญหาของการอนุ รักษ์และแนวทางการแก้ไขปั ญหาและการปฏิ บตั ิ 2) กิ จกรรม
เกี่ ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นเป็ นโครงการที่ส่งเสริ มให้เกิ ดแผนการจัดการสิ่ งแวดล้อม เก็บ
รักษาและพัฒนามรดก รวมถึงการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือในการจัดการเว็บไซด์ข้ นั พื้นฐาน เช่น การสารวจ การ
เสริ มสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ขั้นตอนในการอนุรักษ์ที่สาคัญเพื่อให้เกิดการวางการอนุรักษ์และ
พัฒนาชุมชน 3) โครงการนาร่ องในชุมชนอยู่บนพื้นฐานของการทางานวิจยั ในชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อระบุพ้ืนที่
สาคัญที่ มีคุณสมบัติในการปกป้ องมรดกวัฒนธรรมในประเทศและฝึ กอบรม ในการประเมิ นศักยภาพ และ
ข้อเสนอสาหรับการใช้งานและการสนับสนุนให้กบั องค์กรท้องถิ่น 4) การพัฒนาและการฝึ กอบรมใช้ตน้ ทุนต่ า
แบบดั้งเดิมที่เหมาะสมสาหรับการบารุ งรักษาอาคาร โปรแกรมโครงการ “ชุมชนแบบบูรณาการการพัฒนาและ
การอนุ รั ก ษ์ม รดกทางวัฒ นธรรมในท้อ งถิ่ น ผ่า นความพยายาม” LEAP คู่ มื อ ใช้ง านที่ มี การแสดงให้เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการของการอนุ รักษ์มรดกและเพื่อสร้างความมัน่ ใจ ทางานอนุ รักษ์ยงั สามารถเป็ นธุ รกิ จที่ มีกาไร การ
ฝึ กอบรมนี้ ดาเนิ นการให้ความสาคัญกับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความสะดวกของการใช้วสั ดุด้ งั เดิม 5)
วัสดุ ด้ งั เดิ มมี ความจาเป็ นอีกครั้ ง การสนับสนุ นทางเศรษฐกิ จสาหรั บการสร้ างแบบดั้งเดิ มและธุ รกิ จร้ านค้าที่
เกี่ ย วข้อ งในท้อ งถิ่ น ชุ ม ชนในการผลิ ต วัส ดุ ที่ มี ค วามจ าเป็ นส าหรั บ การฟื้ นฟู แ ละการบ ารุ ง รั ก ษาอาคาร
ประวัติศาสตร์ สามารถพัฒนาให้กลายเป็ นผูผ้ ลิตในท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็ จจากวัสดุก่อสร้าง 6) โปรแกรม
การส่ งเสริ มและให้การฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะแบบดั้งเดิมในหมู่ช่างฝี มือหรื อปราชญ์ทอ้ งถิ่นและยังเพื่อส่ งเสริ ม
การพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรม สามารถพัฒนาเป็ นอาชีพ เกิดการจ้างงานเต็มรู ปแบบให้กบั สมาชิกของชุมชน
7) ชุมชนได้ระบุการท่องเที่ยวเป็ นหนึ่ งในวิธีการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมเป็ นทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็ นสิ่ ง
สาคัญในการพยายามอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมผ่านคนหนุ่มสาวทาหน้าที่เป็ นล่ามให้กบั ท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น
โปรแกรมโครงการ “ชุมชนแบบบูรณาการ การพัฒนาและการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผ่านความ
พยายาม” LEAP คือ การให้การฝึ กอบรมสาหรับการส่ งเสริ มชุมชน ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
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การท่ องเที่ ยวเหตุ ผลในการตี ความ ความถู กต้องของประวัติ ศาสตร์ ท้องถิ่ นที่ เป็ นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อม 8) โปรแกรมโครงการ “ชุมชนแบบบูรณาการ การพัฒ นาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นผ่านความพยายาม” LEAP ช่วยในการพัฒนาหลักสู ตรสาหรับการศึกษาในประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น อนุรักษ์
มรดก และธุรกิจขนาดเล็ก ทัก ษะการจัดการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อให้มีก ารพัฒนาต่อไป 9) ตั้ง ค่าเงิ น
ให้สิ น เชื่ อ หมุ น เวี ย นและบัต รเครดิ ต ดอกเบี้ ยต่ า สาหรั บ การพัฒ นาธุ ร กิ จ ในรู ป แบบการอนุ รั ก ษ์แ ละ
บารุ งรักษา สามารถทาได้ผ่านการจัดตั้งตลาดชุมชนท้องถิ่น สหกรณ์การเกษตรหรื อธนาคารเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมดั้งเดิ มที่ มีศกั ยภาพทางการตลาด กรอบหลักสู ตรของโปรแกรมโครงการ “ชุมชนแบบบูรณาการ
การพัฒนาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นผ่านความพยายาม” LEAP พัฒนาธุรกิจด้านการเงินที่
เป็ นธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามสนใจในการพัฒ นาองค์ก รวัฒ นธรรม 10) เพื่ อ ที่ จ ะเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์เชื่อมโยงชุมชนกับบุคคลร่ วมกันผ่านการสัมมนา การปฏิ บตั ิ กลุ่มสนทนาสาหรับการแลกเปลี่ยน
ทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

7. ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากการลงพื้นที่วิจยั ในครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้รับข้อมูลนอกเหนือจากการทบทวนเอกสาร บทความ ตารา
วิชาการและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องในการเข้าร่ วมศึกษาเรี ยนรู ้การเขียนอักษรล้านนา รวมทั้งร่ วมสื บสานประเพณี
ตานก๋ วยสลากจึงทาให้เรี ยนรู ้ประวัติความเป็ นมาหรื อเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยจากการลงพื้นที่ อาทิ การประดิษฐ์หงส์
จากใบลานใช้ในประเพณี ตานก๋ วยสลาก ในเรื่ องการอนุ รักษ์และการพัฒนาจากประสบการณ์ของผูว้ ิจยั พบว่า
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่ วมในการพัฒนาก็ต่อเมื่อการพัฒนานั้นก่อให้เกิดรายได้ และเมื่อประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ ยวแล้ว จึ งเห็ นคุณค่าของทรัพยากรชุมชนและร่ วมอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน
เป็ นการดาเนินการควบคู่กนั ไปอย่างสมดุล อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับชุมชนบ้านวังหม้อ ดังนี้ 1. ภาครัฐควรจะเข้ามาส่ งเสริ มและสนับสนุน
ในเรื่ อ งของงบประมาณในการพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภู มิ ปั ญ ญาและผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน
จัดอบรมให้ความรู ้ในการท่องเที่ ยวให้กบั ชาวบ้านในชุ มชนเข้าใจอย่างแท้จริ ง เพื่อรองรับการพัฒนาทางการ
ท่องเที่ยวสู่ ชุมชน รวมทั้งส่ งเสริ มการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. ควรจัดดูงานในพื้นที่ที่มีลกั ษณะ
วัฒนธรรมใกล้เคียงกันและเป็ นหมู่บา้ นที่ประสบความสาเร็ จในการบริ หารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อนาความรู ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนบ้านวังหม้อต่อไป 3. เพื่อเพิ่มคุณค่าจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนบ้านวังหม้อ โดยการเรี ยนรู ้ผ่านกิ จกรรม จัดเส้นทางเชื่ อมโยงกับแหล่งท่องเที่ ยวในตัวเมื อง
ลาปาง ขยายระยะเวลาให้ยาวนานมากขึ้นเพื่อให้นักท่ องเที่ ยวหรื อผูม้ าเยือนได้ศึกษาเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง เช่น
กิจกรรมขี่มา้ ขับรถม้า กิจกรรมทอผ้า ถ้าหากตรงกับช่วงเทศกาลประเพณี ต่าง ๆ ควรจัดให้นกั ท่องเที่ยวได้มีส่วน
ร่ วมกับชาวบ้านในชุมชน

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูน้ าชุ มชนบ้านวังหม้อ ผูอ้ าวุโส ปราชญ์ชุมชน ผูส้ ู งอายุ
เยาวชนและชาวบ้านวังหม้อทุกคน ที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลและมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นร่ วมกันอย่างเป็ น
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ระบบตลอดจนอานวยความสะดวก และขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
พัฒ นาอีก ทั้ง คอยให้คาแนะนาและข้อ เสนอแนะจากหน่ว ยงานเทศบาลต าบลต้น ธงชัย เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์
ผูอ้ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรม นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินและระดมสมอง
ในการทาวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้
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ในการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นั้น การส่ งเสริ มกระบวนการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยอนุญาโตตุลาการเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างเร่ งด่วน เนื่ องจาก
ในปั จ จุ บัน กระบวนการระงับ ข้อ พิ พ าทโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการของประเทศไทยยัง ไม่ เ ป็ นที่ นิ ย มในหมู่
ผูป้ ระกอบการไทยและต่างประเทศ ในขณะที่ การใช้อนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซี ยและเวียดนามกลับ
ได้รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม มากขึ้ น จากทั้ง ผู ้ป ระกอบการภายในและต่ า งประเทศ ดัง นั้น เพื่ อ ท าให้ ก ระบวนการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการของประเทศไทยเป็ นที่ ย อมรั บ มากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษามาตรการส่ ง เสริ มการใช้
อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ โดยครอบคลุมการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่ทาให้การระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุล าการในประเทศไทยในปั จจุ บัน และเปรี ยบเที ยบกฎหมาย นโยบาย กระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซี ย ประเทศเวียดนามและประเทศไทย รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากการ
สั ม ภาษณ์ ท้ ัง ภายในและต่ า งประเทศ เพื่ อ น าข้อ มู ล ใช้อ ้า งอิ ง ในการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้
อนุ ญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางธุ รกิ จ เพื่อส่ งเสริ มการใช้อนุญาโตตุลาการของประเทศไทยในการ
ระงับข้อพิพาททางธุรกิจให้เป็ นที่นิยม จนสามารถเป็ นศูนย์กลางทางอนุญาโตตุลาการของอาเซี ยน อันเป็ นส่ วน
สาคัญต่อการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

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.

บทนา
การส่ งเสริ มกระบวนการระงับข้อพิพาททางธุ รกิ จโดยอนุ ญาโตตุลาการเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างเร่ งด่วน
เนื่ องจากในปั จจุบัน กระบวนการระงับข้อพิพาททางธุ รกิ จโดยอนุ ญาโตตุลาการของประเทศไทยยังไม่เป็ นที่
ยอมรับในหมู่ผปู ้ ระกอบการไทย ในทางกลับกันอนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซี ยและเวียดนาม กลับเริ่ ม
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากทั้งผูป้ ระกอบการภายในและต่างประเทศ ในส่วนของประเทศมาเลเซียนั้น ก่อนปี
ค.ศ. 2010 ศู น ย์อ นุ ญ าโตตุ ล าการแห่ ง ภู มิ ภ าค ณ กรุ ง กัว ลาลัม เปอร์ (The Kuala Lumpur Regional Centre for
Arbitration: KLRC) มีคดี เข้าสู่ การพิจารณาเพียงปี ละ 10-20 คดี แต่ต้ งั แต่ปี ค.ศ. 2010 เป็ นต้นมา มีคดี เข้าสู่ การ
พิจารณาเพิ่มขึ้นถึงปี ละกว่า 100 คดี และมีทุนทรัพย์แห่ งคดีคิดรวมกันเป็ นเงินประมาณ 4 พันล้านมาเลเซี ยริ งกิต
ในขณะที่ ศูนย์อนุ ญาโตตุลาการระหว่างประเทศของเวียดนาม (Vietnam International Arbitration Centre at the
Vietnam Chamber of Commerce and Industry: VIAC) มีขอ้ พิพาทเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการของศูนย์น้ ี
เพิ่มจาก 6 คดีเป็ นถึง 124 คดี ดังนั้นเพื่อทาให้การระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย
เป็ นที่ ย อมรั บ ทั้ งในผู ้ป ระกอบการไทยและต่ า งประเทศ จึ ง จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาวิ จั ย การส่ ง เสริ มการใช้
อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ โดยครอบคลุมการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่ทาให้การระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการยังไม่เป็ นที่ นิยมในหมู่ผูป้ ระกอบการค้าการลงทุน ในประเทศไทย โดยศึ กษา
เปรี ยบเที ยบกฎหมาย นโยบาย กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุ ลาการของประเทศมาเลเซี ย และ
ประเทศเวียดนามกับประเทศไทย รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ท้ งั ภายในและต่างประเทศเพื่อเป็ น
ข้อมูลอ้างอิ งในการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพในการใช้อนุ ญาโตตุล าการในการระงับข้อพิพาททางธุ รกิ จจน
สามารถเป็ นศูนย์กลางทางอนุญาโตตุลาการของอาเซี ยน อันเป็ นส่วนสาคัญต่อการเสริ มสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
1. ศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย
ศึ กษากฎหมายและนโยบายที่ เกี่ ยวกับอนุ ญาโตตุลาการของประเทศไทย ข้อบังคับ กระบวนการและ
ขั้นตอนการทางานของสถาบันที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับอนุ ญาโตตุลาการของประเทศไทย รวมถึงเปรี ยบเที ยบความ
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ เกี่ ยวกับอนุ ญาโตตุลาการ พร้อมทั้งศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคในการ
ระงับข้อพิพาทโดยศึกษาทัศนคติเกี่ ยวกับอนุ ญาโตตุลาการของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง จากการวิจยั เอกสารและการ
สัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ
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2. ศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศ
ศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ข้อบังคับ กระบวนการและขั้นตอนการทางาน
ของสถาบันที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซี ยและเวียดนาม รวมถึงจุดเปลี่ยนที่ทาให้การ
ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศเหล่านี้เริ่ มได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น จากการวิจยั เอกสารและ
การสัมภาษณ์ในต่างประเทศ
3. ศึกษาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
ศึ กษาเปรี ยบเที ยบข้อมูลกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซี ยและเวีย ดนาม
รวมถึงศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลปั ญหาและอุปสรรคในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยที่
ได้รับมาในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการใช้อนุญาโตตุลาการใน
การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคที่ทาให้การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย
ยังไม่เป็ นที่นิยมในหมู่ผปู ้ ระกอบการค้าการลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
2. เพื่อให้ทราบถึ งกฎหมายและนโยบายที่ เกี่ ยวกับอนุ ญาโตตุลาการ กระบวนการและขั้นตอนการ
ทางานของสถาบันที่ ทาหน้าที่ เกี่ ยวกับอนุ ญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซี ยและประเทศเวียดนาม รวมถึงจุด
เปลี่ยนที่ทาให้การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศเหล่านี้ เริ่ มได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น แล้ว
นามาเปรี ยบเทียบกับประเทศไทย
3. เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการกระบวนการและ
ขั้นตอนการทางานของสถาบันที่ ทาหน้าที่ เกี่ ยวกับอนุ ญาโตตุลาการ เพื่อส่ งเสริ มการใช้อนุ ญาโตตุลาการของ
ประเทศไทยในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจทั้งในหมู่ผปู ้ ระกอบการไทยและผูป้ ระกอบการต่างประเทศ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เอกสาร ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปเอกสารและการวิจยั ภาคสนาม สัมภาษณ์เชิงลึก
ผู ้เ กี่ ย วข้อ งทั้ง สามประเทศ ได้แ ก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซี ย และ ประเทศเวี ย ดนาม โดยการออก
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผูแ้ ทนของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ผูแ้ ทนของหอการค้า และ
ผูแ้ ทนทูตการค้า ในประเทศเป้ าหมาย

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาความเป็ นมาของการใช้อนุ ญาโตตุลาการ กฎหมาย นโยบายที่ เกี่ ยวกับอนุญาโตตุลาการ
กระบวนการและขั้นตอนการทางานของสถาบันที่ ทาหน้าที่ เกี่ ยวกับอนุ ญาโตตุ ลาการของประเทศมาเลเซี ย
เวียดนาม ไทย รวมถึงมิติทางเศรษฐศาสตร์ ทาให้เห็นถึงจุดเด่นที่สามารถนามาปรับใช้กบั การอนุญาโตตุลาการ
ของประเทศไทยในการระงับข้อพิพาททางธุ รกิ จให้เป็ นที่ นิยมมากขึ้ น ด้วยเหตุน้ ี งานวิจัยฉบับนี้ จึงเป็ นการ
ตอบสนองโดยตรงต่อการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center:
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THAC) ในการให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้า ตลอดจนนาเสนอแนวทางที่เป็ นไปได้เพื่อการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่ งเสริ ม
ความพร้อมในการให้บริ การ ซึ่งอาจเป็ นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางอนุญาโตตุลาการ
ของอาเซียนได้ในอนาคต
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมี พระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เป็ นกฎหมายฉบับปั จจุบนั ที่
ประกาศใช้แทนพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 เพื่อพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให้
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีความสอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการใช้กระบวนการทางอนุ ญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิ ชย์
ระหว่างประเทศให้แพร่ หลายยิ่งขึ้น อันจะเป็ นการลดปริ มาณคดีที่จะขึ้นสู่ ศาลอีกทางหนึ่ ง โดยพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ได้นากฎหมายแม่แบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิ ชย์ระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิ การว่าด้วย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ งสหประชาชาติ (UNCITRAL) มาเป็ นหลักในการตรากฎหมาย ซึ่ งต่อมาได้มี
การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายแม่ แ บบฉบับ นี้ ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่ ง เป็ นช่ ว งเวลาภายหลัง จากที่ พ ระราชบัญ ญัติ
อนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2545 ได้บงั คับใช้แล้ว จึงยังมีบางมาตราที่บญั ญัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายแม่แบบฯ อีกทั้ง
ยังมีการตีความบางมาตราที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้นประเทศไทยจึงจาเป็ นที่จะต้องแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ในบางมาตรา เช่น การเพิ่มเติมคานิยามคาว่า “การดาเนินการ
อนุ ญาโตตุลาการระหว่างประเทศ” ในมาตรา 5 และการกาหนดให้คู่พิพาทในการดาเนิ นการอนุ ญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศมีสิทธิ ที่จะแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อหลายคน และอาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่ งหรื อหลาย
คนที่เป็ นผูร้ ับมอบอานาจเพื่อดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการแทนตนในการดาเนิ นการอนุญาโตตุลาการได้ โดย
หากอนุญาโตตุลาการหรื อผูร้ ับมอบอานาจเป็ นคนต่างด้าวซึ่งได้รับการรับรองการดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ระหว่า งประเทศตามข้อ บัง คับ ของประธานศาลฎี ก าแล้ว ให้ ถื อ ว่า บุ ค คลเหล่ า นั้น ได้รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว และได้รับอนุ ญาตให้ทางานในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญตามตาแหน่ งหน้าที่ ของตนใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายแม่แบบที่แก้ไขใหม่
อันจะส่งผลให้กฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากยิง่ ขึ้น
จากการศึ กษาการใช้อนุ ญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางธุ รกิ จของประเทศมาเลเซี ย สถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการที่ ได้รับความนิ ยมมากที่ สุดสาหรับการระงับข้อพิพาทของการทาธุ รกรรมภายในประเทศ คือ
ศู น ย์อ นุ ญ าโตตุ ล าการแห่ ง ภู มิ ภ าค ณ กรุ ง กัว ลาลัม เปอร์ (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration :
KLRCA) ซึ่ งประเทศมาเลเซี ยได้ให้ความสาคัญกับการใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาททางธุรกิจเป็ นอย่าง
มาก ซึ่ ง ปั จ จัย ส าคัญประการหนึ่ ง ที่ มี ผลต่อ ความนิ ย มในการใช้อนุ ญาโตตุล าการคื อ การใช้สัญ ญาก่ อ สร้ าง
มาตรฐาน (standard forms of building contracts) ในธุรกิจก่อสร้าง (the construction industry) ประกอบกับความ
รวดเร็ วของกระบวนการพิจารณา รวมถึ งความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านของผูท้ ี่ เป็ นอนุ ญาโตตุลาการ และการมี
ทัศนคติในด้านบวกต่ออนุญาโตตุลาการ ไม่วา่ จะเป็ นทัศคติของศาลมาเลเซี ยที่สนับสนุนการใช้อนุญาโตตุลาการ
โดยมักจะยอมรับคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ รวมถึงปฏิบตั ิตามพันธกรณี ภายใต้ New York Convention และ
ดาเนิ นตามหลักระหว่างประเทศในการพิจารณาคาชี้ ขาด จึ งทาให้อนุ ญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซี ยได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ ปั จจัยสาคัญอีกประการที่ทาให้ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งภูมิภาค ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ได้รับ
ความนิ ยมอย่างต่อเนื่ องคือการออกกฎให้มีความทันสมัยเพื่อมุ่งเน้นให้กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการมี ความ
รวดเร็ วและประหยัดค่าใช้จ่าย และ แปลระเบียบข้อบังคับของสถาบันออกเป็ น 7 ภาษา ได้แก่ สเปน รัสเซี ย อารา
บิค เกาหลี แมนดาริ น บาฮาซาอินโดนีเซี ย และบาฮาซามาเลเซี ย เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ต่างประเทศ ทา
ให้ได้รับการยอมรับจากผูใ้ ช้บริ การมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั ได้มีการประกาศใช้ The i-Arbitration Rules
ในพ.ศ. 2555 เพื่อใช้กบั ข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้าของกฎหมายอิสลามโดยทาความร่ วมมือกับ Syariah
Advisory Council หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญกฎหมายอิสลาม ในประเด็นที่ เกี่ ยวกับกฎหมายชารี อะห์ รวมถึงการประกาศ
บังคับใช้ KLRCA’s Fast Track Rules สาหรับคดีอนุญาโตตุลาการที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ซึ่ งมีระยะเวลาดาเนิ นการ
อันรวดเร็ ว และมีค่าใช้จ่ายถูก ทาให้ลูกความมีความพึงพอใจสูง
จากการศึกษาพบว่ารัฐบาลมาเลเซี ยให้ความสาคัญต่อการใช้อนุญาโตตุลาการมาแก้ไขปั ญหาข้อพิพาท
ทางธุ รกิ จเป็ นอย่างมาก ซึ่ งส่ งผลต่อการกาหนดนโยบายภาครัฐที่ เป็ นการสนับสนุนการอนุญาโตตุลาการ เช่น
รัฐบาลออกหนังสื อแจ้งเวียน (Government Circulation) ให้หน่วยงาน Malaysian Government Linked Companies
ดาเนินการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการให้เสนอข้อพิพาทไปยัง สถาบัน KLRCA นอกจากนี้ยงั ส่งเสริ มให้
สถาบัน KLRCA ทาหน้าที่เสมือนเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่รัฐบาลในเรื่ องการระงับข้อพิพาท มีการบริ หารงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที่ยอมรับ โดยการอนุญาตให้อนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติมาดาเนิ นกระบวนการพิจารณา
โดยไม่ตอ้ งใช้ใบอนุ ญาต (Fly in/ Fly out) และได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่ จ่าย และภาษีการขายและการบริ ก าร
(Goods and Services Tax/ GST) จึ ง ส่ ง ผลโดยตรงทาให้ สถาบัน KLRCA มี อ นุ ญ าโตตุล าการชาวต่ างชาติ ที่มี
ชื่อเสี ยงจานวนมาก ในขณะเดียวกันสถาบัน KLRCA ได้ร่วมกันกับ Malaysian Bar แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่
เป็ นอุปสรรคในการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ โดยผลงานที่เกิดจากความร่ วมมือที่สาคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย Arbitration Act 2005 ใน พ.ศ. 2554 เพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจนขึ้นและมีการออกกฎของสถาบัน
KLRCA ให้ทนั สมัยมากขึ้น รวมถึงมีการดาเนิ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในการสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วน (Stakeholders) เช่น มีการเชิญผูพ้ ิพากษามาฝึ กอบรมในหลักสู ตรที่ KLRCA จัดขึ้นโดยไม่
เสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยท าให้ ผู ้พิ พ ากษาเกิ ด ความตระหนั ก (Awareness) และเข้า ใจในเรื่ อ งการระงับ ข้อ พิ พ าทด้ว ย
อนุ ญาโตตุลาการ การให้ทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเพื่อทากิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท การจัด
ฝึ กอบรมหลักสู ตรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงอาจกล่าวได้วา่ ความสาเร็ จของ สถาบัน KLRCA ส่ วนหนึ่ งมาจาก
การสนับสนุนของรัฐบาลของมาเลเซียและศาล ซึ่งบทบาทที่สาคัญของรัฐบาลคือ การสนับสนุนทั้งในเชิงนโยบาย
ให้มีการมาใช้อนุญาโตตุลาการ รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากการศึ กษาการใช้อนุ ญ าโตตุล าการในการระงับข้อ พิพ าททางธุ ร กิ จ ของประเทศเวียดนาม ศู นย์
อนุญาโตตุลาการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) โดยการพัฒนา
ของกลไกการระงับข้อพิพาทนี้ เริ่ มต้นขึ้นในช่วงที่ประเทศเวียดนามเริ่ มการปฏิรูป “ดอย เหม่ย” และเริ่ มนโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่เปิ ดรับการค้าระหว่างประเทศ การอนุญาโตตุลาการได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายของเวียดนาม
และจัดตั้งศูนย์อนุญาโตตุลาการที่เป็ นอิสระจากรัฐบาล นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆของ
ประเทศเวียดนามต่างให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ระบบศาลเวียดนามมีความไม่โปร่ งใส่ เป็ นอย่างมาก และใช้
เวลาในการพิ จ ารณาคดี ที่ น านและไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ ว่ า จะตัด สิ น คดี ส าเร็ จเมื่ อ ใด ดั ง นั้ น เมื่ อ
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อนุ ญาโตตุลาการ รวมทั้งศูนย์อนุ ญาโตตุลาการ VIAC จึ งได้รับการพัฒนาทางเลือกในการระงับข้อพิพาทเชิ ง
พาณิ ชย์แทนระบบศาลได้ จึงได้เห็นจานวนคดีอนุญาโตตุลาการที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
ดังนั้นจากการศึกษานโยบายและกฎหมายของประเทศเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับอนุ ญาโตตุลาการพบว่า
โดยรวมแล้วรั ฐบาลเวียดนามมีนโยบายเชิ งบวกต่อการใช้อนุ ญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทเชิ งพาณิ ชย์ใน
เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของการปฏิรูปเศรษฐกิ จของเวียดนามให้บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิ จโลก
รวมทั้งเปิ ดเสรี การค้าและการลงทุนในประเทศ รัฐบาลได้พยายามปรับปรุ งกฎหมายภายในเพื่อให้กระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการและการบังคับใช้คาชี้ ขาดเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนอานวยความ
สะดวกในการจัดตั้งศูนย์อนุญาโตตุลาการในเวียดนามได้อย่างเสรี อย่างไรก็ดี รัฐบาลเวียดนามไม่ได้กาหนดให้
การระงับข้อพิพาทบางประเภทต้องใช้อนุญาโตตุลาการ ซึ่งต่างจากประเทศมาเลเซีย

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลของประเทศเวียดนาม มาเลเซี ย และไทย พบว่าการอนุญาโตตุลาการของ
ไทยเปรี ยบเทียบกับประเทศมาเลเซี ยและประเทศเวียดนามนั้นมิได้มีความแตกต่างในเรื่ องเนื้ อหาหรื อมาตรฐาน
ของกฎหมาย พบว่าได้มีการปรับปรุ งกฎหมาย กฎ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องให้เป็ นไปตามหลักสากล แต่ปัจจัย
สาคัญที่ทาให้การอนุญาโตตุลาการของมาเลเซียมีความก้าวหน้ามากกว่าไทย คือ รัฐบาลมาเลเซียให้การสนับสนุน
โดยการออกนโยบายต่าง ๆ ที่ เป็ นการส่ งเสริ มการใช้อนุ ญาโตตุลาการ ตรงข้ามกับไทยซึ่ งรัฐบาลไทยยังไม่มี
มาตรการที่ชดั เจนอันถือได้วา่ เป็ นการส่ งเสริ มการอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งทัศนคติที่ไม่ดีต่อการอนุญาโตตุลาการ
ยังคงมีอยูใ่ นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ประกอบกับการใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาหลักในการดาเนินกระบวนพิจารณา
การอนุ ญาโตตุลาการ จึ งทาให้ขาดแรงจูงใจให้ชาวต่างประเทศมาดาเนิ นกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการในไทย
นอกจากนี้ คณะวิจัยพบว่าปั จจัยหลักที่ มีผลสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การระงับข้อพิพาทโดยวิธีก าร
อนุญาโตตุลาการ สามารถแยกออกได้เป็ น 4 ปั จจัยหลัก ดังนี้
1. ประเภทของคดี
จากข้อมูลของประเทศไทยซึ่ งนาเสนอโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรม (Thailand
Arbitration Institution: TAI) แสดงให้เห็ นชัดเจนว่าจานวนข้อพิพาทที่ เข้าสู่ กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการใน
ประเทศไทย โดยมากเป็ น “ข้อ พิ พ าทระหว่า งเอกชนด้ว ยกัน เอง” และเป็ นข้อ พิ พ าทที่ ใ ช้ “กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการข้อพิพาทในประเทศ” เป็ นหลัก ซึ่งปั จจุบนั ในเรื่ องนี้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
ยังไม่ได้มีการกาหนดหรื อให้คานิยามที่เป็ นการแบ่งแยกชัดเจนระหว่าง “กระบวนการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาท
ในประเทศ” และ “กระบวนการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทระหว่างประเทศ” แต่อย่างใด แต่ในประเทศมาเลเซีย
มาตรา 5 แห่ ง Arbitration Act 2005 ได้กาหนดความหมายของ “international arbitration” ว่า หมายความถึง กรณี
ที่หนึ่งในคู่สญ
ั ญาสัญญาอนุญาโตตุลาการมีสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศอื่นนอกเหนือจากในมาเลเซีย หรื อมี
คู่ สั ญ ญาตกลงให้ ด าเนิ น กระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการในประเทศอื่ น ส่ ว น domestic arbitration หมายถึ ง
อนุญาโตตุลาการที่มิใช่ international arbitration จึงถือได้วา่ เป็ นการกาหนดความหมายที่ สอดคล้องกับกฎหมาย
แม่แบบ (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985) ส่งผลให้จานวนข้อพิพาทที่ใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศมีมากกว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอย่างมีนัยยะ
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สาคัญ จากการศึกษาข้อมูลของประเทศเวียดนามปรากฏว่า กฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการของเวียดนาม (the
Law on Commercial Arbitration: LCA) ไม่ได้มีการแบ่งแยก “กระบวนการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทในประเทศ”
และ “กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการข้อพิพาทระหว่างประเทศ” ออกจากกันอย่างชัดเจน เพียงแต่บญ
ั ญัติไว้ว่า
อนุ ญาโตตุลาการสามารถระงับข้อพิพาทได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อพิพาทระหว่างภาคีที่เกิ ดจากกิ จกรรมเชิ ง
พาณิ ชย์ (disputes between parties arising from commercial activities) 2) ข้อพิพาทที่เกิดระหว่างภาคี ซึ่งอย่างน้อย
ภาคี ห นึ่ งด าเนิ นกิ จ กรรมเชิ งพาณิ ชย์ (disputes arising between parties at least one of whom is engaged in
commercial activities) และ 3) ข้อพิพาทอื่น ๆ ระหว่างภาคีซ่ ึงกฎหมายกาหนดให้สามารถใช้การอนุญาโตตุลาการ
ในการระงับข้อพิพาทได้ (other disputes between parties which the law stipulates shall be resolved by arbitration)
เท่านั้น จึงครอบคลุมข้อพิพาททางการค้าเกือบทั้งหมดและทาให้ขอบเขตการใช้การอนุญาโตตุลาการในการระงับ
ข้อพิพาทกว้างขึ้น
2. ความเชี่ยวชาญของอนุญาโตตุลาการ
ความเชี่ ย วชาญของอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
อนุ ญาโตตุลาการของคู่กรณี ซึ่ งข้อมูลจากประเทศมาเลเซี ยพบว่า สถาบันอนุ ญาโตตุลาการของมาเลเซี ย ให้
ความสาคัญกับเรื่ องความเชี่ยวชาญของอนุญาโตตุลาการเป็ นอย่างมาก โดย Arbitration Act 2005 ได้กาหนดให้
สามารถตั้งบุคคลสัญชาติอื่นใดที่ไม่ใช่สัญชาติมาเลเซี ยมาเป็ นอนุญาโตตุลาการได้ และคู่กรณี สามารถคัดเลือก
อนุ ญาโตตุลาการที่ มีความชานาญในเรื่ องที่ พิพาทได้ดว้ ยตัวเอง ประกอบกับกฎหมาย Legal Professional Act
1976 ของมาเลเซี ยที่ อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการและทนายความต่างชาติเข้ามาทางานในมาเลเซี ยเพื่อทาหน้าที่
อนุ ญ าโตตุ ลาการได้แม้ในช่ ว งระยะเวลาสั้น ๆ โดยไม่ ต ้องขออนุ ญ าตทางานเป็ นระยะเวลา 60 วัน และไม่
จาเป็ นต้องมีการอนุญาตจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ มาเลเซี ยยังกาหนดค่าป่ วยการอนุญาโตตุลา
การของชาวมาเลเซี ยให้มีอตั ราเท่ากันกับอนุ ญาโตตุลาการของชาวต่างชาติ ทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย
และภาษีการขายและการบริ การ ดังนั้น จากปั จจัยข้างต้นจึงทาให้สถาบัน KLRCA มีอนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติ
ที่มีชื่อเสี ยงจานวนมาก อันเป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผใู ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดี เช่นเดียวกับประเทศเวียดนาม
ซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทาหน้าที่เป็ นอนุญาโตตุลาการในประเทศเวียดนามได้ง่ายโดยสามารถใช้จดหมาย
เชิญจาก ศูนย์อนุญาโตตุลาการ VIAC หรื อจดหมายเชิญจากคู่พิพาทเท่านั้น
3. ประสิ ทธิภาพและความรวดเร็ ว
ปั จจัยเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของอนุญาโตตุลาการ จัดเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพและความ
รวดเร็ วในการทาคาชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการ จากการศึ กษาข้อมูลของต่างประเทศ ทั้งประเทศเวียดนามและ
มาเลเซียเพื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศไทยพบว่า นอกจากความรวดเร็ วในการทาคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ว
ปั จจัยเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพและความรวดเร็ วในการบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่
มีผลสาคัญต่อความเชื่อมัน่ ของผูป้ ระกอบการในการตัดสิ นใจนาข้อพิพาทเข้าสู่ กระบวนการระงับข้อพิพาทโดย
วิธีการอนุ ญาโตตุลาการแทนการนาคดีข้ ึนสู่ ศาล กล่าวคือ ในส่ วนของประเทศมาเลเซี ยนั้น อุตสาหกรรมหลาย
ภาคส่ วนในมาเลเซี ยได้จดั ทาสัญญามาตรฐานที่กาหนดอนุญาโตตุลาการเป็ นหนึ่งในกลไกการระงับข้อพิพาท ทา
ให้ได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพราะอนุญาโตตุลาการเป็ นกระบวนการระงับข้อพิพาทที่สะดวก
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รวดเร็ ว มี ความเป็ นทางการน้อยกว่าศาล ไม่เปิ ดเผยความลับของคู่กรณี และอนุ ญาโตตุลาการเป็ นผูท้ ี่ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
4. ค่าใช้จ่าย
จากข้อ มู ล การวิจัย ในประเทศเวีย ดนามพบว่า ปั จ จุ บัน ศู น ย์อ นุ ญ าโตตุ ล าการ VIAC มี น โยบายลด
ค่าธรรมเนี ยมในการใช้บริ การอนุญาโตตุลาการลง โดยปั จจุบนั ได้ปรับลดลงเหลือเพียง 700 USD และในกรณี ที่
ค่าธรรมเนียมมีมูลค่าไม่สูงมาก ศูนย์อนุญาโตตุลาการ VIAC จะให้ค่าธรรมเนียมกับอนุญาโตตุลาการทั้งหมดโดย
ไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ขนาดกลางและขนาดย่อมของเวียดนามหันมาใช้อนุญาโตตุลาการที่ ศูนย์
อนุ ญาโตตุลาการ VIAC มากขึ้น เช่นเดี ยวกับการศึ กษาในประเทศมาเลเซี ย พบว่าปั จจัยสาคัญที่ ทาให้สถาบัน
KLRCA ประสบความสาเร็ จ คือ ค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การซึ่ งถูกกว่าที่ อื่น เนื่ องจากค่าธรรมเนี ยมถือเป็ นสิ่ ง
สาคัญเสมอ (Fee is always important) โดยเฉพาะธุ รกิ จขนาดกลางที่มกั จะให้ความสาคัญกับค่าธรรมเนี ยมที่ถูก
ดังนี้ จึ งทาให้สถาบัน KLRCA จัดทาตารางเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการของศาลเปรี ยบเทียบกับการ
อนุญาโตตุลาการ ถึงแม้วา่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการไม่ใช่ปัจจัยหลักสาคัญที่สุดที่มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจของผู ้ป ระกอบการในการน าข้อ พิ พ าทเข้า สู่ ก ระบวนการระงั บ ข้อ พิ พ าทโดยวิ ธี ก าร
อนุญาโตตุลาการ แต่อย่างไรก็ตามการปรับลดค่าธรรมเนียมก็ส่งผลทาให้การใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อ
พิพาทเป็ นที่น่าดึงดูดใจขึ้นเป็ นอย่างมาก

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั และการเก็บข้อมูลในต่างประเทศ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดกลุ่มประเภทของคดี
คณะผูว้ ิจยั เห็นควรว่า ในระยะเริ่ มต้นของการให้บริ การ ควรมุ่งเป้ าให้บริ การอนุญาโตตุลาการแก่ กระ
บวนการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทในประเทศเป็ นหลัก ซึ่ งการแยกประเภทว่าข้อพิพาทลักษณะใดจะถือเป็ นข้อ
พิพาทในประเทศ อาจอ้างอิงได้จากคานิยามของ“กระบวนการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทระหว่างประเทศ” ตามที่
ได้มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
2. ตั้งเป้ าหมายกลุ่มลูกค้า
ในระยะเริ่ มต้ น ของการให้ บ ริ การ ควรมุ่ ง เป้ าให้ บ ริ การอนุ ญ าโตตุ ล าการแก่ ก ระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการข้อพิพาทระหว่างผูป้ ระกอบในกลุ่มธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการใน
ประเทศเป็ นหลัก โดยผลการวิจยั ภาคสนามทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียสนับสนุนด้วย
3. เน้นย้าและส่งเสริ มกลไกที่สนับสนุนการเพิ่มประสิ ทธิภาพและความเชี่ยวชาญ
การเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอนุญาโตตุลาการ เช่น ข้อพิพาทตามสัญญาก่อสร้าง ข้อพิพาทตาม
สัญญาประกันภัย ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปั ญญา ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นการส่ งเสริ มการให้บริ การ
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาททางธุรกิจแก่ผปู ้ ระกอบการโดยมุ่งเป้ าไปที่ขอ้ พิพาทบางประเภทให้เหมาะสม
และมีผลชี้ขาดถูกต้องเป็ นที่พอใจของทั้งสองฝ่ าย เช่น ข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง รวมถึงให้การสนับสนุ นเชิ ง
วิชาการเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในข้อพิพาทเพื่อดึงดูดผูม้ ีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
มาปฏิ บตั ิหน้าที่ เป็ นอนุ ญาโตตุลาการ จากผลการวิจยั ในประเทศเวียดนามและมาเลเซี ย ยังพบว่า กระบวนการ
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ตรวจคนเข้าเมื อง อาทิ การขอวีซ่าและการต่ออายุวีซ่า ก็จัดเป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะเปิ ดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้
สามารถได้รับความสะดวกในการปฏิ บตั ิหน้าที่ อนุ ญาโตตุลาการในประเทศไทยได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเห็ นว่าการ
ผลักดันให้มีการปรับแก้กฎหมายภายในในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งดาเนิ นการโดยเร็ ว โดย
ควรปรั บแก้ร่างพระราชบัญญัติอนุ ญาโตตุลาการ (ฉบับยกร่ างโดยสานักงานศาลยุติธรรม) ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
อานาจในการรับรองบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
4. การให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว
ในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบรวดเร็ ว (Fast Track Arbitration) เป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่ งที่มีความสาคัญ จากผลการศึกษาของประเทศมาเลเซี ยจะพบว่า สถาบันKLRCA มีบริ การ Emergency
Arbitrator ที่ ต อบรั บ การให้บ ริ ก ารแก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารอย่า งรวดเร็ ว และมี ก ารพิ จ ารณาคดี โ ดยใช้เ ฉพาะเอกสาร
(Documents-only Hearing) ภายใต้ the KLRCA Fast Track Arbitration Rules ทั้งมีกระบวนการพิจารณาให้แล้ว
เสร็ จภายใน 160 วัน ดังนั้นผูว้ จิ ยั เห็นว่าการที่ สถาบันTHAC มีการกาหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดย
เร่ งรัดในมาตรา 85 และ 86 ของข้อบังคับสถาบันฯ นั้นเป็ นสิ่ งที่ ดีแล้ว แต่ควรมีการศึ กษารายละเอี ยดเกี่ ย วกับ
จานวนทุนทรัพย์ที่สามารถใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยเร่ งรัดได้ เพื่อให้ขอ้ บังคับข้อนี้สามารถปรับใช้ได้
ในทางปฏิบตั ิ รวมถึงศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ควรกาหนดสาหรับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
โดยเร่ งรัดให้มีความกระชับมากยิง่ ขึ้นด้วย โดยอาจใช้กรณี ของประเทศมาเลเซียเป็ นแนวทางในการแก้ไข
5. ศึกษาวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
ผูว้ ิจัย เห็ น ว่า ควรให้มีก ารศึ ก ษาวิเคราะห์ ร ายละเอี ยดเกี่ ย วกับค่า ใช้จ่ายในการดาเนิ น กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการข้อพิพาทในประเทศ (Domestic Arbitration) เพื่อทาการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมให้อยูใ่ นอัตรา
ที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้อนุญาโตตุลาการเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจของ ผูป้ ระกอบการในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
6. การเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
จากการศึ กษาวิจยั พบว่า ปั จจุบนั ส่ วนราชการไทยบางส่ วนยังคงมีทศั นคติในด้านลบต่อการเสนอข้อ
พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ความเห็นของส่ วนราชการต่อการจัดทาข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่โดยส่ วนมากจะเสนอไม่ให้ใช้การอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท โดยมีเหตุผลมาจาก
ในอดีตที่ผา่ นมาหน่วยงานของรัฐมักจะแพ้คดีเมื่อนาคดีเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับผูท้ ี่มีส่วน
ได้ส่วนเสี ย เช่ น คู่กรณี พิพาท ผูพ้ ิพากษา หน่ วยงานราชการ อาจขาดความรู ้ ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับการ
อนุญาโตตุลาการด้วย จึงทาให้ไม่เกิดบรรยากาศในการส่งเสริ มการใช้อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
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โมเดลความสั มพันธ์ เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้ องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษาระดับปริญญตรี
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF MOTORCYCLE ACCIDENT
PREVENTION BEHAVIOR FOR UNDERGRADUATE STUDENT
ณัฐศธรรม์ ฉัตรทันต์
นิสิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปั ญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.พูลพงศ์ สุ ขสว่ าง
อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.กนก พานทอง
อาจารย์ทปี่ รึกษารอง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจร
จากการขับ ขี่ รถจักรยานยนต์ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และเพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใช้โปรแกรม
SPSS และวิเคราะห์โมเดลปั จจัยที่มีอิทธิพลโดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจยั ปรากฏว่า 1.โมเดลที่พฒั นาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี (ค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.03 โดยมีค่าความน่าจะเป็ นทางสถิติ
(p) เท่ากับ 0.99 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 2 ค่าดัชนี วดั ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี วดั
ความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี วดั ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่า
ดัชนี รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.00 ค่าดัชนี รากของค่าเฉลี่ยกาลังสอง
ของส่ ว นที่ เหลื อ มาตรฐาน (RMSEA) เท่ า กับ 0.00) 2. โมเดลความสัมพันธ์ เ ชิ ง สาเหตุพ ฤติ ก รรมการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่พฒั นาขึ้น แสดงให้เห็นว่า ความตั้งใจ
และการรับรู ้ความสามารถของตนมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ และเจตคติ การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงและการรับรู ้ความสามารถของตนมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านตัวแปรความตั้งใจป้ องกันอุบตั ิเหตุ
คาสาคัญ: ความตั้งใจป้ องกันอุบตั ิเหตุ, พฤติกรรมป้ องกันอุบตั ิเหตุ
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุ บันอุบตั ิ เหตุรถจักรยานยนต์เป็ นปั ญหาสาคัญในระดับโลก ด้วยสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุบนั ทาให้
ประชากรทัว่ โลกมี ชีวิตที่ ตอ้ งแข่งขัน ซึ่ งต้องประสบกับปั ญหาสภาพการจราจรที่ ติดขัดและเวลาที่ เร่ งรี บ กับ
สภาวะเช่นนี้ ทาให้ประชากรต้องเลือกใช้พาหนะที่มีความคล่องตัวสู งในการเดินทางทาให้รถจักรยานยนต์เป็ น
พาหนะที่ถูกเลือกนามาใช้งาน เพื่อช่วยอานวยความสะดวกส่งผลให้รถจักรยานยนต์เป็ นที่นิยมใช้ในการขับขี่เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์ก็เป็ นพาหนะที่ประสบอุบตั ิเหตุมากเป็ นระดับต้น ๆ ของประเทศ
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์ตลอดจนทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนและงานวิจยั
ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่าสถานการณ์การเกิ ดอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยและจังหวัดในภาค
ตะวันออก มีแนวโน้มที่จะเป็ นปั ญหาและผลกระทบเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้เลือกทาการศึกษาใน
กลุ่มนักศึ กษามหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกของรัฐ ซึ่ งเป็ นกลุ่มอายุและอยู่ในเขตพื้นที่ ที่ มีความเสี่ ยงที่ จะเกิด
อุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และหากนักศึกษาได้รับการพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการป้ องกันการ
เกิ ดอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์น้ นั ก็จะทาให้พฤติกรรมของนักศึ กษากลายเป็ นพฤติ กรรมที่
เหมาะสมเคยชินหรื อเป็ นนิสัยที่ดีและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผลการวิจยั ที่ได้จะนามาเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาความ
ตั้งใจ เจตคติ การรับรู ้ การคล้อยตาม ปั จจัยทางสังคม และปั จจัยควบคุมที่ มีอิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุจราจรจากการขับขี่ได้อย่างถูกต้อง (Palat and Delhomme, 2012) ตลอดจนนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
กาหนดมาตรการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในประเทศในอนาคต
เพื่อลดจานวนผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวิตลงให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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(2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
เจตคติการป้ องกันอุบัติเหตุ

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการ
ป้ องกันอุบัติเหตุ

ความตังใจ
การป้ องกันอุบัติเหตุ

พฤติกรรมการป้ องกัน
อุบัติเหตุ

การรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองการป้ องกันอุบัติเหตุ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
พฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ (Motorcycle Accident Prevention Behavior) หมายถึง พฤติกรรมใดๆ
ของนักศึ กษาในการป้ องกันอุบตั ิเหตุท้ งั ในด้านความตั้งใจ ความไม่ประมาท ความสนใจ ความเชื่ อ หรื อการ
แสดงออกใด ๆ ที่ทาให้ตนไม่ได้รับอันตราย หรื อความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ได้แก่ การสวมหมวกกันน็อคขณะ
ขับขี่ ไม่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ขณะมึนเมา ศึกษาและเคารพกฏจราจร ตรวจสภาพเครื่ องยนต์ก่อนการขับขี่
การศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมในการวิ จัย นี้ น าทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน Theory of Planned
Behavior (Ajzen, 1991) มาเป็ นกรอบในการคัดเลือกปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนนี้ อา้ งถึงความคิดของมนุษย์ในการตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผลเมื่อมีการเผชิญกับทางเลือก โดยมี
แนวคิดว่ามนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีเหตุผลและรู ้จกั ใช้ขอ้ มูลที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นระบบในการตัดสิ นใจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและเชื่ อว่าพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์มิ ได้ถู กก าหนดโดยอารมณ์ ห รื อขาดการพิจารณาไตร่ ต รองก่ อ นที่ จ ะ
ตัดสิ นใจกระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรมใด ๆ ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมใด ๆ จะผ่านเจตนาหรื อความตั้งใจ
(Intention) ของบุ คคลที่ จะกระทาพฤติกรรมนั้น ๆ และความตั้งใจจะเกิ ดจากอิ ทธิ พลของปั จจัย 3 ด้าน ได้แก่
1) เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรม (Attitude Toward Behavior) 2) การคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้า งอิ ง (Subjective Norm) และ
3) การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Perceived Behavior Control) ดังนั้น ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดี มีการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงที่ ยอมรับพฤติกรรมนั้นและรับรู ้ว่าสามารถควบคุมตนเองได้มาก ก็ย่อมมีความตั้งใจสู งที่ จะกระทา
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พฤติกรรมนั้น โดยมีความตั้งใจป็ นตัวกลางที่จะนาไปสู่การทาพฤติกรรม อย่างไรก็ตามการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองในเหตุการณ์ จริ ง อาจทาให้บุคคลตัดสิ นใจกระทาพฤติ กรรมโดยไม่ผ่านความตั้งใจ หากสถานการณ์
เอื้ ออานวยความสัมพัน ธ์ ระหว่างปั จจัยที่ เป็ นสาเหตุข องพฤติ กรรมการป้ องกัน อุบัติเหตุจ ราจรจากการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรคือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 8 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต
จันทบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พทั ยา และมหาวิทยาลัยเอเซียนจานวนทั้งสิ้น 90,028 คน
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต
จันทบุรีจานวน 400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
พฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ, ความตั้งใจการป้ องกันอุบตั ิเหตุ, เจตคติการป้ องกันอุบตั ิเหตุ, การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงการป้ องกันอุบตั ิเหตุ, การรับรู ้ความสามารถของตนเองการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ตัวแปรในแฝงมี 2 ตัวได้แก่
1. พฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ การปฏิบตั ิตามกฎพื้นฐาน
ของการขับขี่รถจักรยานยนต์ การปฏิบตั ิในการขับขี่ตามกฎจราจร การปฏิบตั ิในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
2. ความตั้งใจการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ ความตั้งใจปฏิบตั ิเมื่อมี
ตารวจและความตั้งใจปฏิบตั ิเมื่อไม่มีตารวจ
ตัวแปรภายนอกแฝง มี 3 ตัว ได้แก่
1. เจตคติการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ เจตคติต่อการปฏิบตั ิตนขณะ
ขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ เจตคติ ต่ อ การตรวจสภาพรถก่ อ นการขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ เจตคติ ต่ อ การปฏิ บัติ ต าม
เครื่ องหมาย/สัญญาณไฟจราจร
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ การคล้อย
ตามพือ่ น การคล้อยตามบุคคลครอบครัว และการคล้อยตามสื่ อทางสังคม
3. การรับรู ้ความสามารถของตนเองการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ
การรับรู ้เกี่ยวกับข้อดีในการกระทาพฤติกรรม การรับรู ้เกี่ยวกับข้อเสี ยในการกระทาพฤติกรรม
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า
5ระดับ แบ่งออกเป็ น 6 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เจตคติต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ตอนที่ 3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
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ตอนที่ 4 การรับรู ้ความสามารถของตนเองต่อการกระทาพฤติกรรม
ตอนที่ 5 ความตั้งใจต่อการกระทาพฤติกรรม
ตอนที่ 6 พฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรจาการขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยในแต่ละตัวแปรมีค่าครอนบาคแอลฟาดังต่อไปนี้
ตัวแปรภายในพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีค่าครอนบาคอัลฟาเท่ากับ .99
ตัวแปรภายในความตั้งใจการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีค่าครอนบาคอัลฟาเท่ากับ .95
ตัวแปรภายนอกเจตคติการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีค่าครอนบาคอัลฟาเท่ากับ .74
ตัวแปรภายนอกการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีค่าครอนบาคอัลฟาเท่ากับ .64
ตัวแปรภายนอกการรับรู ้ความสามารถตนเองการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีค่าครอนบาคอัลฟาเท่ากับ
.98 ตามลาดับ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้ว ยวิธี ก ารสุ่ ม อย่า งง่ า ย (Simple Random Sampling) กลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ
นักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรี ราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี จานวน 400 คน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเ คราะห์ ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐาน ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ความเบ้ ค่ า ความโด่ ง โดย
โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์ความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยโปรแกรม LISREL

5. สรุ ปผลการวิจัย
ATT1
ATT2

65
64

เจตคติการป้องกัน
อุบัติเหตุ

ATT3

INT1
77

65

INT2

BEH1

64

63

BEH2

BEH3

72

55

43

NORM1

81

การคล้อยตามกลุ่ม
อ้า งอิงการป้องกัน
อุบัตอเหตุ

NORM2
76

NORM3

PER1

ความตังใจการป้องกัน
อุบัติเหตุ

35

44

พฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุ

78

24

46

PER2
57

53

การรับรู้ ความสามารถ
ชองตนเองการป้องกัน
อุบัติเหตุ

P** < 0.01

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์
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ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรในโมเดล คื อ โมเดลความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุพ ฤติ ก รรมการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุ พร้อมทั้งเสนอค่าสถิติที่แสดงค่าขนาดอิทธิพล และความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผล
การทดสอบค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.03 โดยมีค่าความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ 0.99 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 2 ค่า
ดัชนี ระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี วดั ความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่า
ดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่ เหลือ
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.00 กราฟคิวพล็อตอยูใ่ นแนวเส้นทแยงมุม และค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ของตัว
แปรตามได้แก่ ตัวแปรความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิและตัวแปรพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ มีค่า
เท่ากับ 0.92 และ 0.85 ตามลาดับ แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิ บายความแปรปรวนความ
ตั้ง ใจต่ อ พฤติ ก รรมการป้ องกัน อุ บัติ เ หตุ และตัว แปรพฤติ ก รรมการป้ องกัน อุ บัติ เ หตุ ไ ด้ร้ อ ยละ 92 และ 85
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุพบว่าตัวแปรที่ส่งผลสูงสุด คือ
การรับรู ้ต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ มีอิทธิ พลทางตรงต่อตัวแปรพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ขนาด
อิทธิ พลเท่ากับ 0 53 และมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อตัวแปรพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0 24
รองลงมาคือความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุร่วมกับเจตคติต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0 48
ตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อตัวแปรพฤติ กรรมการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุผา่ นตัวแปรความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0 48
ตัว แปรการคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้า งอิ ง ต่ อ พฤติ ก รรมการป้ องกัน อุ บัติ เ หตุ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ ตัว แปร
พฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุผา่ นตัวแปรความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ขนาดอิทธิพล 0 35
ตัวแปรการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อตัวแปรพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ผ่านความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุขนาดอิทธิ พลเท่ากับ
0 54

6. อภิปรายผล
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่พฒ
ั นาขึ้ นมี ค วามสอดคล้องกับข้อ มูลเชิ งประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ย อมรั บ ได้ โดย
พฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนอยูก่ บั ความตั้งใจในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ เจตคติ
ในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ การรับรู ้ความสามารถของตนในการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ ผลการวิจยั สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน Theory of Planed Behavior (Ajzen, 2012 c)
ที่ อธิ บายไว้ว่า การที่ บุคคลจะตัดสิ นใจทาพฤติ กรรมใด เกิ ดจากการใช้ขอ้ มูลที่ มีอยู่ซ่ ึ งประกอบด้วยความเชื่ อ
เกี่ ยวกับผลของพฤติกรรม ความเชื่ อเกี่ ยวกับกลุ่มอ้างอิงและความเชื่ อเกี่ ยวกับปั จจัยควบคุม ความเชื่ อทั้งสามนี้
ส่งผลต่อพฤติกรรม โดยผ่านเจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้ความสามารถของตนเอง และ
ความตั้งใจการป้ องกันอุบตั ิเหตุยอ่ มส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุน้ นั ด้วย
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูป้ กครองควรปฏิบตั ิตวั ให้ถูกต้องตามกฎจราจร เป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อนักศึกษาจะเกิดการรับรู ้
และคล้อยตามมีความตั้งใจปฏิบตั ิตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องในแบบอย่างที่เห็นผูป้ กครองปฏิบตั ิ
(2) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในกฎระเบียบการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เคร่ งครัดมากยิง่ ขึ้น เพื่อ
นักศึกษาจะได้ปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้องในการขับขี่รถจักรยานยนต์
(3) สื่ อโฆษณาต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ ายโฆษณา ใช้ดาราที่วยั รุ่ นนักศึกษาชื่นชอบมาเป็ น
นายแบบและนางแบบโฆษณาในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อดึงดูดความสนใจให้วยั รุ่ นนักศึกษาปฏิบตั ิตาม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่ อไป
(1) ควรมีการวิจยั โดยใช้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไป เช่น นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา มอเตอร์ไซด์รับจ้าง
กลุ่มอาชีพอิสระรับจ้างทัว่ ไป ว่าจะมีความตั้งใจในการกระทาพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุที่แตกต่างกันหรื อไม่
(2) ควรมีการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ในตัวแปรด้าน
อื่นๆที่ไม่ได้อยูใ่ นการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนาผลการวิจยั ไปใช้
(3) ผลการวิจัยแสดงให้เห็ นว่าความตั้งใจมี อิทธิ พลทางตรงต่อพฤติ กรรมของนักศึ กษา ดังนั้น
การศึกษาค้นคว้าถึงปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจึงเป็ นประเด็นสาคัญที่ควรศึกษาต่อยอด เพื่อความเข้าใจที่สมบูรณ์
ในการส่งเสริ มและพัฒนาให้นกั ศึกษามีจิตสานึก มีความตั้งใจในพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุมากยิง่ ขึ้น

8. เอกสารอ้างอิง
กุลดี เข่งวา (2553) การศึกษาความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
กนกวรรณ บริ สุทธิ์ (2553) การศึกษาความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ดาริ นทร์ งามสม (2552) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระทาผิดกฎจราจรของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูวนาท แก้วพรหม (2553) การศึกษาความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมของผูป้ ระกอบอาชีพชับขี่รถจักรยานยนต์
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บทคัดย่อ
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ ค นพิ ก าร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) มี
จุดประสงค์เพื่อความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อคนพิการ คนพิการต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชี วิต
และลดสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นชีวิต แนวคิดหนึ่ งที่ได้รับการส่ งเสริ มจากองค์การสหประชาชาติ คือการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน(Community based rehabilitation: CBR) โดยใช้ทรัพยากรและ
บุคลากรชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใต้การสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มให้คนพิการ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็ น
โรงพยาบาลที่ มีการพัฒนาภายใต้กระบวนการส่ งเสริ มความยัง่ ยืนของชุมชน นโยบายของโรงพยาบาลคือการให้
ความสาคัญกับมิติทางสังคมที่เป็ นส่ วนส่ งเสริ มต่องานบริ การสุ ขภาพ โครงการด่านซ้ายเมืองอารยสถาปั ตย์ เป็ น
หนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้การริ เริ่ มของบุคลากรในโรงพยาบาล ด้วยแนวคิดที่จะลดการเกิดอุบตั ิเหตุรุนแรง
ในอาคารที่อาจนาไปสู่ ความพิการ และส่ งเสริ มเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ ผูส้ ู งอายุ และคน
ทัว่ ไป โครงการดังกล่าวถูกขับเคลื่อนภายใต้การทางานของทุกภาคส่ วนในชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิ ดนโยบาย
ระดับอาเภอ และเป็ นเมืองต้นแบบของการพัฒนางานสถาปั ตยกรรมเพื่อคนพิการ ผูส้ ู งอายุ และทุกคน จากการ
วิเคราะห์การดาเนิ นโครงการพบว่ามีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดทฤษฎี และขั้นตอนการดาเนินงานของ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุ มชนเป็ นฐาน(CBR) ตั้งแต่การสร้ างความตระหนัก รู ้ ถึงความสาคัญของ
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โครงการ การดาเนิ นงานที่ ครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพ การศึ กษา อาชี พ สังคม และการเสริ มพลัง(Empowerment)
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม การใช้ทรัพยากรและบุคลากรท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุ นด้านองค์ความรู ้จาก
ภายในและนอกชุมชนจนเกิดผลสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นแนวทางการแก่ชุมชนอื่น และสร้างความเชื่อมัน่ ว่า
กระบวนการพัฒนาภายใต้แนวทางฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็ นฐานจะสร้างประโยชน์แก่ทุกคนได้อย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ : การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็ นฐาน, 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

บทนา
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็ นอาเภอที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และมีความร่ วมมือกันของภาคี
ท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน หนึ่ งในภาคส่ วนที่มีบทบาทสาคัญ คือโรงพยาบาล
สมเด็ จ พระยุพ ราชด่ า นซ้า ย ซึ่ ง เป็ นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ วิสัย ทัศ น์ ข องผูบ้ ริ ห ารและบุ ค ลากรมิ ไ ด้ใ ห้
ความสาคัญเพียงงานบริ การด้านสุขภาพ แต่พิจารณาถึงมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
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ชีวติ ของผูป้ ่ วย ทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ป้ องกัน และการเฝ้ าระวัง เพื่อลดอัตราการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล จากการสังเกตและเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 โดยนักกายภาพบาบัดของโรงพยาบาล
พบว่า ผูป้ ่ วยที่มารักษาตัวจากอุบตั ิเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในอาคารเฉลี่ย 33 รายต่อปี เป็ นอุบตั ิเหตุที่ส่งผลถึงชีวติ
ความเป็ นอยู่ รวมถึงบางรายอาจนาไปสู่ ความพิการภายหลัง เป็ นภาระในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ซ้ าซ้อน จึ งเกิ ดแนวคิดการออกแบบการจัดการพื้นที่ สิ่งแวดล้อมเมืองด่านซ้ายที่ เหมาะสมทั้งในบ้าน และใน
ชุมชน รวมถึงการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในการเดินทาง โดยผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal
Design) มุ่ ง เน้ น ให้ ป ระชาชนทั่ว ไปสามารถใช้พ้ื น ที่ อ ย่ า งปลอดภัย สะดวก ช่ ว ยเหลื อ ตนเองในการใช้
ชี วิตประจาวันได้ ลดอัตราการเกิ ดอุบตั ิเหตุรุนแรงที่ นาไปสู่ ความพิการโดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ ู งอายุ เอื้อต่อการ
เข้าถึงพื้นที่และบริ การสาธารณะต่างๆ ผูส้ ู งอายุและคนพิการสามารถพึ่งพาตนเองในการใช้ชีวิตประจาวันได้ ลด
ภาระการดูแล ลดอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และมีเป้ าหมายเพื่อให้เกิดนโยบายระดับอาเภอ ในการเป็ น
เมืองต้นแบบแห่งสถาปั ตยกรรมเพื่อทุกคน

กระบวนทัศน์ ในงานพัฒนาคุณภาพชี วติ ของคนพิการ
มีที่มาจากการสงเคราะห์ (Philanthropy and charity base) สู่แนวทางรัฐสวัสดิการ(Commonwealth) ด้วย
บริ การทางการแพทย์(Medical base) ความช่วยเหลือสนับสนุนในการฟื้ นฟูจากองค์กรต่างๆ(Institution base
rehabilitation) รวมถึงการช่วยเหลือแหล่งทรัพยากรภายนอกสู่ชุมชน (Outreach service) เช่น งานคลีนิกเคลื่อนที่
ในพื้นที่ห่างไกล การเยีย่ มบ้านคนพิการ ในราวปี ค.ศ.1970-1999 กระบวนทัศน์ได้เริ่ มเปลี่ยนจากการให้และรับ
ไปสู่แนวคิดร่ วมกันพัฒนา แต่ก็ยงั คงมุ่งประเด็นเพียงด้านการแพทย์แต่มกั ละเลยมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายหลังการประชุม International Conference on Primary Health Care องค์การอนามัยโลกได้ริเริ่ มกล
ยุทธ์การแก้ปัญหาความยากจนและช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ห่างไกล และได้ประกาศในปฏิญญาอัลมา อตา ใน
ปี ค.ศ.1978 (Declaration of Alma-Ata, 1978) เป้ าหมายคือการดาเนิ นการภายใต้ความร่ วมมือจากหลายภาคส่วน
เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการได้เข้าถึงสิ่ งจาเป็ นพื้นฐาน และสามารถอยูร่ ่ วมในสังคมได้โดยไม่ถูกกี ด
กัน โดยเบื้องต้นคนพิการต้องได้รับการฟื้ นฟูและลดสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นชีวิตและการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิต เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มในโอกาสของคนพิ ก ารในสัง คม องค์การอนามัย โลก(WHO) องค์กรเพื่ อ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ(UNESCO) และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)
ทาการสารวจพบว่าความพิการกับความยากจนมีความสัมพันธ์กนั ความยากจนนาไปสู่ ความพิการที่เพิ่มขึ้น และ
ความพิการก็นาไปสู่ความยากจนเช่นกัน ผลกระทบของความยากจนที่มีต่อคนพิการนั้นมีมาก และทาให้เกิดความ
สูญเสี ย ตามข้อมูลจาก DFID (DFID,2000) ร้อยละ 50 ของคนพิการนั้นแท้จริ งแล้วสามารถป้ องกันไม่ให้เกิดความ
พิการได้ และความพิการมีความเชื่อมโยงกับความยากจน(Narayan and Petesch, 2002) ความยากจนทาให้สูญเสี ย
สิ ทธิ มนุ ษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้ง สุ ขภาพ การศึ กษา อาหาร น้ าสะอาด ที่ อยู่อาศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม ซึ่ งส่ งผลต่อการ
ดารงชีวิต นอกจากนี้ ความยากจนทาให้คนพิการขาดการพัฒนาในด้านอื่นๆอย่างเป็ นองก์รวม ไม่ได้รับการศึกษา
ไม่มีงานทา ชีวติ ขึ้นอยูก่ บั การจุนเจือจากสมาชิกในครอบครัว และการสงเคราะห์จากหน่วยงานการกุศล
ภายหลังปี ค.ศ.2000 แนวคิดด้านการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการเสริ มพลัง(Empowerment)ให้แก่คน
พิการโดยชุมชนมีส่วนร่ วมเริ่ มเป็ นที่ยอมรับ เพื่อให้คนพิการสามารถยืนหยัดและช่วยเหลือตนเองได้ภายใต้การ

1134

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

คานึ งถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ในปี ค.ศ.2004 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ได้นิ ย ามแนวคิ ด ดัง กล่ า วโดยใช้ค าว่า Community based rehabilitation หรื อ เรี ย กโดยย่อ ว่า CBR
หมายถึงการพัฒนาและฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน ใช้กลยุทธในการพัฒนาชุมชนเพื่อการฟื้ นฟู เพื่อ
ความเท่าเทียมในโอกาส และความมีส่วนร่ วมทางสังคมของทุกคน (World Health Organization, 2004)
แนวคิดและหลักการของการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็ นฐาน
การส่งเสริ มให้ประชาชนซึ่งรวมถึงคนพิการได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวติ พึ่งพาตนเอง ภายใต้
การสนับสนุ นจากครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับประเทศกาลังพัฒนาซึ่ งบางพื้นที่ ความ
ช่วยเหลือและสวัสดิ การจากภาครัฐทาได้ไม่ทวั่ ถึง แนวคิดนี้ มีที่มาจากการดาเนิ น การด้านสาธารณสุ ขและงาน
ฟื้ นฟูสุขภาพเป็ นหลัก จากนั้นจึ งเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาในด้านอื่นๆเพื่อนาไปสู่ การมีคุณภาพชี วิตที่ ดี ภายใต้
ความร่ วมมือของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนา
บรรลุเป้ าหมาย เกิดความเข้มแข็งคนพิการสามารถยืนหยัดได้จากภายใน นาไปสู่ความยัง่ ยืนในการพัฒนา ลดภาระ
ของภาครัฐ และสอดคล้องต่อความต้องการของคนพิการและชุมชนอย่างแท้จริ ง (Sally Hartly, 2006)
การฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิการโดยชุ มชนเป็ นฐาน(Community based rehabilitation :CBR) คือกลยุทธ์
หรื อแผนการดาเนิ นงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ห่างไกล เป็ นโครงการที่ ถูก
พัฒนาเพื่อการฟื้ นฟูสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและการอยูร่ ่ วมกันในสังคมสาหรับทุกคน โดยเฉพาะในคนพิการและผู ้
ยากไร้ CBR คือการลงมือทาผ่านความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน เป้ าหมายสู งสุ ดคือเพื่อความยัง่ ยืนของคนพิการ
และชุมชน (Harry Finkenflügel, Servious Dube, Alister Munthali, Mitchell Loeb, 2006) คนพิการจะต้องมีบทบาทในสังคม
อย่างมีความหมาย สามารถที่จะรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชนของตนและได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
กับสมาชิ กอื่นๆในสังคม (WHO.,CBR Guideline, 2010) โดยมีองค์ประกอบในการพัฒนาที่เชื่ อมโยงและบูรณา
การกัน กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก เรี ยกว่า CBR Matrix ได้แก่มิติทางสุ ขภาพ การศึกษา การประกอบอาชีพ
สังคม และด้านการเสริ มพลัง ให้แก่ คนพิการ คนพิการภายใต้กระบวนการ CBR ไม่ได้เพียงแต่จะรอรั บความ
ช่วยเหลือ แต่เป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างภาคีการพัฒนา เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้งานพัฒนาคุณภาพชีวติ บรรลุผล
โดยใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่ในท้องถิ่นก่ อนที่ จะรั บ หรื อขอความร่ วมมื อจากหน่ วยงานหรื อองค์กรภายนอก จาก
งานวิ จัย การพัฒ นารู ป แบบการฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารโดยชุ ม ชนพบว่า คนพิ ก ารที่ อ ยู่ใ นชุ ม ชนที่ เ ห็ น
ความส าคัญ และให้ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร ทั้ง ด้า นงบประมาณ โอกาส
การศึกษา การสร้างอาชีพ และที่อยูอ่ าศัย คนพิการมีคุณภาพชีวติ และความสามารถในการทากิจวัตรเพิ่มขึ้น และมี
กาลังกล้ามเนื้ อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และคนพิการมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 93.41 และรู ้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าในสังคม (วัชรี กร ภิมาลย์, จุฬารัตน์ สุริยาทัย และคนอื่นๆ, 2554)
หากพิจารณาในประเด็นการพัฒนา แนวคิดการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็ นฐาน สามารถ
นาไปปรับใช้กบั งานพัฒนามนุษย์ในด้านอื่นๆได้ ไม่เฉพาะแต่งานด้านความพิการ ทั้งนี้การช่วยเหลือและพัฒนา
ใดๆ ควรจะให้ผทู ้ ี่จะได้รับการช่วยเหลือมีส่วนร่ วมในการวางแผน ตัดสิ นใจ และมีส่วนร่ วมในการดาเนินการด้วย
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การบูรณาการสู่ การจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
โครงการด่านซ้ายเมืองอารยสถาปั ตย์ ถูกขับเคลื่อนภายใต้การทางานของทุกภาคส่วนในชุมชน มีความ
สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดทฤษฎี เครื่ องมือ และขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชนเป็ นฐาน(CBR) ตั้งแต่การสร้างความตระหนัก รู ้ถึงความสาคัญของโครงการ การดาเนิ นงานที่
ครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพ การศึ กษา อาชี พ สังคม และการเสริ มพลัง(Empowerment) ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม
การใช้ทรัพยากรและบุคลากรท้องถิ่น การสนับสนุนจากแหล่งองค์ความรู ้ท้ งั ภายในและนอกชุมชน จนเกิดผล
สาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นแนวทางการทางานให้แก่ชุมชนอื่น และสร้างความเชื่ อมัน่ ว่ากระบวนการพัฒนา
ภายใต้แนวทางฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็ นฐานจะสร้างประโยชน์แก่ทุกคนได้อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึกษาการดาเนินโครงการ ด่านซ้ายเมืองอารยสถาปั ตย์ ซึ่งเป็ นการขับเคลื่อนงานสถาปั ตยกรรมเพื่อ
คนพิการและผูส้ ูงอายุ โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็ นฐาน
(CBR) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.เพื่อทราบถึงขั้นตอนการดาเนินการขับเคลื่อนงานสถาปั ตยกรรมเพื่อคนพิการและผูส้ ูงอายุ ภายใต้
บริ บทของชุมชนด่านซ้าย
2. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องกับทฤษฎี และขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชนเป็ นฐาน(CBR)
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินโครงการพัฒนาโดยประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษากระบวนการตั้งต้นของโครงการ การสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน ภาคีการพัฒนา ในพื้นที่
เทศบาลศรี สองรัก และเทศบาลด่านซ้าย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ศึกษาการดาเนินงานปรับปรุ งสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่คนพิการ และผูส้ ูงอายุ สู่ความเป็ นเมืองอารยสถาปั ตย์ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับกระบวนการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน(CBR)
ขั้นตอนการศึกษา
ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมและสังเกตการณ์ เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบโดยผูศ้ ึกษาเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินการตั้งแต่การสร้างองค์ความรู ้แก่ผมู ้ ีส่วนร่ วม การเก็บข้อมูล การวางแผนดาเนินการ การออกแบบ
ปรับปรุ ง การนาเสนอผลงานและรับฟังความคิดเห็น การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ การเชื่อมโยงเพื่อการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ และขั้นตอนการจัดสร้างและปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวก จนปรากฏผลงานเป็ นรู ปธรรม
การวิเคราะห์ การดาเนินงานด้ วยกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็ นฐาน
1. ผู้มสี ่ วนร่ วมในชุมชน (Community Participation)
แนวคิดของกระบวนการ CBR คือ คนพิการไม่ได้เพียงแต่จะรอรับความช่วยเหลือ แต่เป็ นการทางาน
ร่ วมกันระหว่างภาคี การพัฒนา เพื่อที่ จะขับเคลื่ อนให้งานพัฒนาคุ ณภาพชี วิตบรรลุผล โดยใช้ทรั พยากรและ
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บุ คลากรที่ มีอยู่ในท้องถิ่ นในการดาเนิ นงานให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดก่ อนที่ จะรั บหรื อขอความร่ วมมื อจาก
หน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก

แผนภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบ องค์ประกอบของภาคีการพัฒนา
จากภาพ 1.1 เปรี ยบเที ย บองค์ ป ระกอบของภาคี ก ารพัฒ นา พบว่ า ในโครงการด่ า นซ้ า ยเมื อ ง
อารยสถาปั ตย์ มีภาคีการพัฒนาที่ครบองค์ประกอบตามทฤษฎี CBR โดยมีผขู ้ บั เคลื่อน(Key person) ซึ่ งเป็ นกลไก
สาคัญได้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ซึ่ งเป็ นข้อได้เปรี ยบในการพัฒนา เพราะมิติทาง
สุ ขภาพ เป็ นมิติที่สาคัญในสังคมชนบท และโรงพยาบาลก็ได้รับความเชื่อมัน่ จากท้องถิ่นในการดาเนินโครงการ
ต่างๆต่อเนื่องยาวนาน
2. การดาเนินงานทีส่ อดคล้ องกับขั้นตอนของกระบวนการ CBR (Steps of CBR)
กระบวนการ CBR ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2559) คือ การเข้ามาของผูม้ ีส่วนร่ วม
(Community Participation) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวางแผน(Data Collection and Planning) การลงมื อ
ปฏิบตั ิ(Action/Implementation) และการประเมินผลภายหลังการลงมือปฏิบตั ิ(Evaluation)
การขับเคลื่อนความคิดไปสู่ การปฏิบตั ิ เริ่ มต้นโดยโรงพยาบาลด่านซ้ายในบทบาทผูข้ บั เคลื่อน(Key
person) ร่ วมกับเทศบาลด่านซ้าย และเทศบาลศรี สองรัก จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
โครงการด่านซ้ายเมืองอารยสถาปั ตย์ องค์ความรู ้ดา้ นการออกแบบเพื่อทุกคน(Universal Design) และการเข้าสู่
สังคมผูส้ ูงอายุแก่ประชาชนในพื้นที่ และย้าถึงความจาเป็ นด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทดลอง
ใช้ชีวิตเป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและคนพิการทางสายตา เพื่อเรี ยนรู ้ว่าคนเหล่านั้นต้องพบกับอุปสรรค
ใดบ้างในการดาเนินชีวิตประจาวัน ทาการประชาคมในระยะที่ 1 เพื่อหามติร่วมกันในระดับชุมชนเขตเทศบาลว่า
ภาคประชาชนมีความต้องการที่จะขับเคลื่อนหรื อไม่ ผลที่ได้คือ ผูเ้ ข้าร่ วมซึ่ งเป็ นตัวแทนของประชากรเทศบาล
ด่านซ้าย และเทศบาลศรี สองรักมีความเห็นให้ดาเนินการปรับปรุ ง
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ประชุมผูม้ ีส่วนร่ วมเพื่อหามติในการขับเคลื่อน

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการค้นหาผูม้ ีส่วนร่ วมในชุมชน(Community Participation) ในวงจรการทางานของ CBR
จากนั้นจึ งได้ทาการสารวจสิ่ งแวดล้อมเมืองในเขตเทศบาล แบ่งเป็ นสามกลุ่มคือ กลุ่มสารวจสถานที่
ราชการ กลุ่ ม ส ารวจพื้ น ที่ ส าธารณะ ตลาด ทางเท้า กลุ่ ม ส ารวจอาคารและสิ่ ง อานวยความสะดวกในสถาน
ประกอบการท่องเที่ยว ทั้งสามกลุ่มใช้คณะทางานซึ่งเป็ นอาสาสมัครทาการเดินเท้าสารวจเมือง และรายงานผลถึง
อุปสรรคในการเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคารและในการเดินทาง ลงในแบบบันทึกการสารวจ ใช้เวลา
สารวจ กลุ่มละ 1 วัน โดยคณะทางาน ทาการสารวจสถานที่ ราชการ และนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้เป็ นแนวทางในการ
สารวจกลุ่มต่อไป หลังจากนั้นคณะทางานได้ทาการสรุ ปผลที่ได้จากการสารวจรายงานต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
อาทิ เทศบาล หน่วยงานราชการ วัด และ สถานประกอบการ เพื่อนาผลสารวจไปดาเนินการวางแผนปรับปรุ ง การ
ดาเนิ นการนี้ สอดคล้องกับวงจรการพัฒนาคุณภาพชี วิตโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน(CBR Cycle) ในขั้นตอนของการ
ค้น หาผู ้มี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน(Community Participation) การเก็ บ ข้อ มู ล (Data Collection) และการวางแผน
(Planning)

การสารวจสิ่ งแวดล้อมเมือง

การวางแผนการดาเนินงาน

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Data Collection) และการวางแผน (Planning)ในวงจรการทางานของ CBR
เมื่อถึงขั้นตอนที่ จะดาเนิ นการวางแผนปรับปรุ ง โครงการพบข้อปั ญหาคือชุมชนขาดองค์ความรู ้ดา้ น
สถาปั ตยกรรม เพื่อจะนาผลจากการสารวจสิ่ งอานวยความสะดวกที่ยงั ขาดพร่ องไปปรับปรุ งพัฒนาให้เกิดผลเป็ น
รู ปธรรม ในขั้นตอนนี้ หน่ วยงานภายนอกซึ่ งมีองค์ความรู ้ในด้านสถาปั ตยกรรม คือ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้เข้ามามีส่วนร่ วม ทาให้องค์ประกอบในกระบวนการ Multidisciplinary of CBR มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ในความเป็ นหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาร่ วมนั้น บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ได้เข้ามาทาการศึกษาบริ บทพื้นที่ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิถีวฒั นธรรมของอาเภอด่านซ้าย ทาความ
เข้า ใจในภาพรวมของเมื อ งด่ า นซ้า ยเพื่ อ เตรี ย มการออกแบบปรั บ ปรุ ง ซึ่ งขั้น ตอนนี้ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการ Action and Implementation ในวงจรการทางานของ CBR และได้ถูกนาไปบู รณาการร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักศึกษาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยการนานักศึกษาจานวน
28 คน ที่ ศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีและการก่อสร้าง การออกแบบเพื่อทุกคน และรายวิชาการออกแบบชุมชน
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เมือง ทาการสารวจ เก็บข้อมูล สถานที่และอาคารที่คณะสารวจสิ่ งแวดล้อมเมืองได้เสนอให้มีการปรับปรุ ง อาทิ
พระธาตุศรี สองรัก วัดโพนชัย วัดเนรมิตวิปัสสนา อาคารสาธารณะ ตลาด โรงแรม และ รี สอร์ทที่เข้าร่ วมโครงการ
8 แห่ง วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาร่ วมกับชุมชน และผูเ้ ชี่ยวชาญของเมือง ออกแบบสถาปั ตยกรรมและจัดทาแบบ
เสนอแนะเพื่อการปรั บปรุ ง รวมถึ งให้คาแนะนาในการก่ อสร้าง เพื่อให้สถานที่ เหล่านั้นสามารถรองรับผูท้ ี่ มี
อุปสรรคทางการเคลื่อนไหวให้สามารถเข้าถึงอาคารและสิ่ งอานวยความสะดวกได้ตามแนวทางการออกแบบเพื่อ
ทุกคน(Universal Design)

แผนภาพที่ 4 การดาเนินการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมระหว่างภาคีการพัฒนาและประชาชน

สรุ ปการดาเนินงานและความสอดคล้ องกับกระบวนการ CBR
ผลการดาเนินงาน คือการสารวจความต้องการ จัดทาแบบสถาปั ตยกรรมเสนอทางเลือกในการปรับปรุ ง
ใน 3 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1. วัดและสถานที่สาคัญทางวัฒนธรรม ได้แก่ พระธาตุศรี สองรัก วัดโพนชัย วัดเนรมิตวิปัสสนา
แนวคิดในการปรับปรุ ง ชาวด่านซ้าย และนักท่องเที่ยว ซึ่ งรวมถึงคนพิการและผูส้ ู งอายุ สามารถเข้าถึง
ศาสนสถาน และร่ วมงานประเพณี ที่สาคัญ
กลุ่มที่ 2. สถานที่ซ่ ึงเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวติ ประจาวัน ได้แก่ ตลาดเย็น และแก่งสองคอน แนวคิดในการ
ปรับปรุ ง ชาวด่านซ้าย ซึ่ งรวมถึงคนพิการและผูส้ ู งอายุ สามารถเข้าถึงสถานที่ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวัน รวมถึงสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
สิ่ งอานวยความสะดวกที่จดั ให้มี หรื อทาการปรับปรุ ง ในกลุ่มที่ 1 และ 2 นี้ ได้แก่ ที่จอดรถคนพิการ
ทางลาด ห้องน้ าคนพิการ ป้ ายสัญลักษณ์สาหรับคนพิการ ช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับคนพิการ ลานที่กว้างพอ
สาหรับจอดวีลแชร์ ขอบกันตก ราวจับ จัด ท าแผนผัง นู น ต่ า ต่ า งสัม ผัส ส าหรั บ คนตาบอด ป้ ายข้อ มู ล อัก ษร
เบรลล์ และปุ่ มพื้นผิวสัมผัสสาหรับผูพ้ ิการทางสายตาในตาแหน่งที่จาเป็ น
กลุ่มที่ 3. สถานประกอบการท่องเที่ยว ประเภทรี สอร์ท โรงแรม
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ประกอบด้วย โรงแรมและรี สอร์ ท ที่เข้าร่ วมโครงการ จานวน 9 แห่ ง สิ่ งอานวยความสะดวกที่จดั ให้มี
เพิ่มจากกลุ่มที่ 1 และ 2 คือ ห้องพักที่รองรับคนพิการและผูส้ ูงอายุ พื้นที่รับประทานอาหาร หรื อ และห้องประชุม
ที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

สถาบันการศึกษา แหล่งองค์ความรู้จากภายนอก ทาการสารวจ วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาร่ วมกับบุคลากรท้องถิ่น

ส่ วนหนึ่งของแบบเสนอแนะในการปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกที่สถาบันการศึกษาดาเนิ นการร่ วมกับท้องถิ่น

การนาเสนอแบบปรับปรุ งต่อเวทีประชาคมเมือง

การจัดเวทีวิพากษ์ผลงานโดยนักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และคนพิการ

แผนภาพที่ 5 บทบาทของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายนอกที่มาร่ วมกระบวนการพัฒนา
อาคารที่ทาการเสนอปรับปรุ งทั้งสามกลุ่มนี้ ถือเป็ นโครงการนาร่ องในการขับเคลื่อนกระบวนการ CBR
ผลการออกแบบถูกนาเสนอต่อเวทีประชาคมเมือง อันประกอบไปด้วย เจ้าพ่อกวน(ผูน้ าทางวัฒนธรรมของเมือง)
นายอาเภอ นายกเทศมนตรี ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ชมรมผูส้ ูงอายุ กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ท่ อ งเที่ ย ว นัก กายภาพบาบัด นัก วิช าการท้อ งถิ่ น และผูม้ ี ส่ ว นขับเคลื่ อนในการพัฒนาเมื อ ง เป็ นเวที วิพากษ์
แลกเปลี่ ย น และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผูท้ ี่ จ ะใช้ป ระโยชน์ โ ดยตรง น าค าแนะน านั้น มาพัฒ นาผลงานให้
สอดคล้องกับความต้องการ และจัดเวทีวิพากษ์ผลงานโดย คนพิการ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสิ่ งอานวย
ความสะดวก(Assistive Technology) สถาปนิ กที่ มีความเชี่ ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อทุกคน และทาปรับปรุ ง
ผลงานตามคาวิพากษ์
การวิพากษ์ผลงานโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ถือเป็ นขั้นตอนของการประเมินงาน(Evaluation) ทาให้กระบวนการ
ทางานครบถ้วนตามวงจรการทางาน CBR (CBR Cycle) ในแผนภาพที่ 2 งานด่านซ้ายเมืองอารยสถาปั ตย์ยงั คง
ถูกขับเคลื่อนต่อ ในการจัดสร้างให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม ภายใต้การดาเนิ นการของหน่วยงานท้องถิ่น คือ เทศบาล
ด่านซ้าย และเทศบาลศรี สองรัก โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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ซึ่ งมีความเห็นว่ากระบวนการทางานนี้ มีความสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ ด้วยนโยบายการพัฒนาที่เกิ ดขึ้น
จากท้องถิ่นโดยตรงและมีความยัง่ ยืน

อภิปรายผล
การขับเคลื่ อนงานจัดสิ่ ง อานวยความสะดวกในอาคาร สาหรั บคนพิการ ผูส้ ู งอายุ และทุ กคน ตาม
แนวทางการออกแบบเพื่ อ ทุ ก คน (Universal Design) กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ อ าเภอด่ า นซ้ า ย จั ง หวัด เลย เป็ น
กระบวนการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การบริ การสุ ขภาพ แต่ได้พิจารณามิติทางสังคมวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย ทา
ให้เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนร่ วมกันพัฒนาทั้งประชาชน ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการ รวมถึง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภายนอก หรื อนักวิชาชี พ ทาให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และภาครั ฐเห็ น ความสาคัญให้การ
สนับสนุนจนเกิดผลเป็ นรู ปธรรมในที่สุด

ก. วงจรการทางาน CBR (CBR cycle)

ข. วงจรการทางาน CBR ของ โครงการ ด่านซ้ ายเมืองอารยสถาปัตย์

แผนภาพที่ 6 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวงจรการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน(CBR Cycle)
กับวงจรการทางานโครงการด่านซ้ายเมืองอารยสถาปั ตย์
จากการวิเคราะห์ภายใต้การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ด่านซ้ายเมืองอารยสถาปั ตย์ โครงการนี้มีความ
สอดคล้องกับ กระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน ตั้งแต่ข้ นั ตอนการค้นหาผูม้ ีส่วนร่ วมในชุมชน
และการสร้างภาคีเครื อข่ายการพัฒนา ซึ่ งตรงกับขั้นตอน Communities participation การสารวจ ระดมความคิด
และวางแผนการท างาน ตรงกับ ขั้น ตอน Data collecting and planning ปฎิ บัติ การออกแบบปรั บ ปรุ ง ระดม
ทรั พ ยากรและท าการก่ อ สร้ า ง ตรงกับ ขั้น ตอน Action and Implementation และการประเมิ น โครงการโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรงกับกระบวนการ Evaluation นอกจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องกันตามองค์ประกอบของการ
ขับเคลื่อนแล้ว ยังมีความสอดคล้องกันในด้านแนวคิดหลัก คือการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุมชนทั้งคนพิการ
ชุ ม ชน และภาคี ก ารพัฒ นาในชุ ม ชน และการใช้ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ นชุ ม ชนให้ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพให้มากที่สุดไม่พ่ ึงพิงทรัพยากรภายนอกมากนัก(ทวี เชื้อสุ วรรณทวี, 2557) โดยเป็ นไปตามเงื่อนไข
ของงาน CBR (กรมพัฒนาและส่งเสริ มคุณภาพชีวติ คนพิการ, 2559) คือ คนพิการได้มีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของ
โครงการนับตั้งแต่เริ่ มการออกแบบโครงการ การวางแผน การประเมิ นผล การปฏิ บัติการและร่ วมพัฒนา มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งคุณภาพชีวติ (Quality of Life, QOL) ของคนพิการ และส่งเสริ มให้คนพิการเกิดทัศนคติ
ทางบวกและให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนมี แ รงจู ง ใจที่ จ ะให้ ก ารสนับ สนุ น และมี ส่ ว นร่ ว มกับ โครงการ CBR ซึ่ ง
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ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวในชุมชน ต้องการปรับปรุ งรี สอร์ทและโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยว
พิการและผูส้ ู งอายุ รวมถึงผูป้ ระกอบการรถโดยสารเอกชนที่ มีโครงการจะปรับสถานี ให้รองรับกับการเดิ นทาง
ของคนพิการและผูส้ ู งอายุ เกิ ดเป็ นความต้องการร่ วมกัน เกิ ดความร่ วมมือและนาไปสู่ การพัฒนาที่ มาจากความ
ต้องการของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริ ง
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน(CBR)
กับการดาเนินโครงการ ด่านซ้ายเมืองอารยสถาปั ตย์ แสดงให้เห็นว่าแนวคิด CBR ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ชุมชน และเป็ นแนวทางแก่ชุมชนอื่นได้พิจารณานาไปดาเนินการอย่างเหมาะสมกับบริ บทของแต่ละชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
กระบวนการฟื้ นฟูสมมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็ นฐาน ไม่ได้สิ้นสุ ดแค่การปฏิบตั ิและประเมินผล
โครงการ แต่กระบวนการสามารถกลับไปสู่ ก ารพัฒนาการมี ส่ วนร่ ว มของชุ มชนในระดับที่ แผ่ขยายออกไป
ครอบคลุมมิติของงานฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการให้กว้างขวางขึ้น เพื่อนาไปสู่ การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่าง
เป็ นองค์รวมในที่สุด
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บทคัดย่อ
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ทางด้านกายภาพส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ และผลสาเร็ จทางด้าน
วิชาการของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะการเรี ยนการสอนในคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ การประเมินสภาพแวดล้อมหลัง
การเข้าใช้อาคาร (POE) นามาใช้วดั ระดับความพึงพอใจนักศึกษา ความต้องการ และปั ญหาในการใช้งานอาคาร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยมีการเก็บข้อมูลมี 3 ขั้นตอน คือ การลงพื้นที่สารวจ การใช้
แบบสอบถาม และการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 234 คน เป็ นนั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ นปี ที่ 4
พบว่า โดยส่ ว นใหญ่ นัก ศึ ก ษามี ความพึ งพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะฯในระดับปานกลาง
เนื่ องจากใช้งานอาคารได้ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพทั้งในด้านเทคนิ คและด้านการใช้สอย ผลที่ ได้นามาสรุ ปและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะฯต่อไป
คาสาคัญ: การประเมินสภาพแวดล้อมหลังการเข้าใช้อาคาร สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
ทางด้านกายภาพ ประสิ ทธิภาพอาคาร

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และสถาปนิก คาดหวังที่จะจัดสภาพแวดล้อม
การเรี ยนที่ ดีให้กับนักศึ กษา และในส่ วนของนักศึ กษาเองก็คาดหวังที่ จะได้สภาพแวดล้อมการเรี ยนที่ ดี แ ละ
ตอบสนองความต้องการใช้งานด้วยเช่ น กัน จากการศึ กษาที่ ผ่านมาพบว่า สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ท างด้า น
กายภาพ (Physical Learning Environment) เป็ นหนึ่ งในปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ และ
ผลสาเร็ จทางด้านวิชาการ (Cleveland & Fisher, 2014; Kolb and Kolb, 2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู ปแบบการเรี ยน
การสอนการออกแบบในคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่ ค่อนข้างมีลกั ษณะเฉพาะตัวแตกต่างไปจากคณะอื่นๆใน
มหาวิทยาลัย
ในการเรี ยนการสอนในยุคปั จจุ บัน ไม่ว่าจะเป็ นหลักสู ตรหรื อผูส้ อนเองก็ตามได้มีการปรั บเปลี่ ยน
แนวทางเพื่อให้ตอบรับกับคนรุ่ นใหม่อยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง หากแต่ไม่ได้มีการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เข้า
กันกับวิธีการไปด้วย รู ปแบบการจัดอาคารสถานที่จึงเป็ นไปในรู ปแบบดังที่เคยเป็ นมา ทาให้สภาพแวดล้อมไม่ได้
เป็ นส่ วนที่ ส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนเท่าที่ ควร (Steelcase, 2007) การศึ กษาในประเทศไทยในประเด็น
เหล่านี้ ยงั มีอยูน่ อ้ ย เพราะโดยส่ วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะมีขอ้ จากัดด้านนโยบายและงบประมาณ จึงมีโอกาสน้อย
ครั้งที่นกั ศึกษาสามารถสะท้อนความคิดในแง่ของการออกแบบอาคารสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ กลับมาสู่ ผูบ้ ริ หารและผูอ้ อกแบบได้ ในส่ วนของสถาปนิ กผูอ้ อกแบบเองก็ไม่สามารถใช้
ประสบการณ์จากอดีต มาออกแบบโรงเรี ยนออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ได้ จึงเกิดช่องว่าง
ในองค์ความรู ้ระหว่างแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพทางการเรี ยนรู ้ กับความเข้าใจด้านของความ
ต้องการและความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานในแง่มุมต่างๆอยู่พอสมควร การประเมินประสิ ทธิ ภาพหลังการใช้งาน
อาคาร (Post-Occupancy Evaluation: POE) เป็ นกระบวนการที่ ถูกนามาใช้เพื่อวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานและ
ประสิ ทธิ ภาพอาคารในปั จจัยด้านต่างๆ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อนาไปสรุ ปแนวทางการออกแบบที่
ประโยชน์ในการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
(1) เพื่อค้นหาความต้องการของนักศึกษาและปั ญหาการใช้งานอาคารที่เกิดขึ้นจริ ง
(2) เพื่อศึ กษาศึ กษาระดับ ความพึง พอใจของนักศึ กษาที่ มี ผ ลจากสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ท างด้า น
กายภาพ (physical learning environment) ในคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรั บปรุ ง และการจัดการพื้นที่ ที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ง าน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี ที่ประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมกายภาพ
ทางด้านการเรี ยนรู ้ และการประเมินสภาพแวดล้อมหลังการใช้งานอาคาร (Post-Occupancy Evaluation: POE)
สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ ทางด้ านกายภาพ เป็ นสถานที่ที่ผเู ้ รี ยนมาพบปะ มีปฏิสมั พันธ์ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเรี ยนรู ้ร่วมกัน การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพที่ดีน้ นั นอกจากจะมีผลที่จะช่วยให้คุณภาพ
การศึกษาดีข้ ึนแล้วยังส่งผลต่อความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์อีกด้วย (Nelson & Sundt, 1993)
สภาพแวดล้อ มภายในสตู ดิ โ อ หมายถึ ง สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ การจัด ผัง เฟอร์ นิ เ จอร์ และ
เทคโนโลยีประกอบอาคาร สตูดิโอเป็ นสถานที่ที่ใช้ในการเรี ยนวิชาออกแบบซึ่งเป็ นวิชาหลักในการเรี ยนการสอน
สถาปั ตยกรรม ทั้งในส่ วนของทฤษฎี และปฏิ บตั ิ (Scho¨n, 1985) นักศึ กษามีโต๊ะเรี ยนประจาของตนเอง และใช้
เวลาในสตูดิโอทั้งในช่วงที่มีคลาสเรี ยน และในช่วงเวลาพักสาหรับทางานเดี่ยวและงานกลุ่มมากกว่า 1 ครั้งใน 1
สัปดาห์ ระยะเวลาต่อคาบมากกว่า 3-4 ชัว่ โมง (Shaffer, 2007) โดยมีรูปแบบการเรี ยนในลักษณะของกระบวนการ
ออกแบบ เริ่ มตั้งแต่การสร้างแนวคิด นาไปสู่ การออกแบบสร้างสรรค์ในหลายเทคนิ ควิธีการเช่ น การวาดบน
กระดาษ การเขียนแบบ โมเดล และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นนาเสนอผลงาน พร้อมรับคาแนะนาเพื่อ
นาไปปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาเป็ นผลงานขั้นสุดท้ายต่อไป (Brocato, 2009)
การประเมิ น สภาพแวดล้ อมหลั ง การใช้ งานอาคาร (Post-Occupancy Evaluation: POE) เป็ น
กระบวนการประเมินประสิ ทธิ ภาพอาคารอย่างเป็ นระบบวิธีหลังจากที่มีการเข้าใช้งานอาคารได้ระยะเวลาหนึ่ ง
(Preiser, 2002) ผนวกกับการศึกษาในศาสตร์ ของพฤติกรรมมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยาและการรับรู ้ มี
เกณฑ์วดั ที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ ในสถาบันการศึกษา POE มักถูกนามาใช้เพื่อวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้อาคาร
และประสิ ทธิภาพอาคารในด้านต่างๆ จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาได้มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพอาคาร คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ พบว่ามี 5 แนวคิดที่ส่งผลต่อการใช้งานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การจัดการอาคารที่ดี การ
ออกแบบภายนอกและภายใน การมี โถงกลางที่ มีแสงธรรมชาติ การจัดผังพื้นที่ ใช้สอย และงานระบบต่างๆ
(Preiser & Nasar, 2008) ซึ่ งสอดคล้องกับที่หน่วยงาน The Higher Education Funding for England หรื อ HEFCE
ได้ทาการศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแนวทางการประเมินสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาภายใต้การประเมิน 3
ด้านหลัก ได้แก่ กระบวนการการจัดการอาคาร ประสิ ทธิภาพด้านเทคนิค (Technical Performance) ประสิ ทธิ ภาพ
ด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Performance) (OECD, 2006) โดยการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เมื่อพิจารณาในประเด็น
ของผู ้ใ ช้ อ าคารที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาเป็ นส าคัญ จะใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพอาคาร 2 ด้ า น ดั ง นี้
- ประสิ ทธิภาพด้านเทคนิค ว่าด้วยเรื่ องของระบบเทคนิคการออกแบบอาคารที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของ
ผูใ้ ช้อาคาร ได้แก่ การให้แสงสว่าง การป้ องกันเสี ยงรบกวน และสภาพอากาศภายในอาคาร
- ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นประโยชน์ ใช้ส อย เป็ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของพื้ น ที่ ใ ช้งาน ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นของผูใ้ ช้อ าคาร ได้แ ก่ การออกแบบเชิ ง พื้ น ที่ ที่ เ หมาะกับ ประโยชน์ ใ ช้ส อยและ
ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ ความสวยงามกลมกลืนของการตกแต่งภายนอกและภายใน อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ การบารุ งรักษา ความสะอาด และความปลอดภัย
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ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้อาคาร

ปัจจัยด้ านกายภาพของอาคาร
ประสิ ทธิภาพการใช้อาคาร
- ด้านเทคนิค
- ด้านประโยชน์ใช้สอย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การประเมินประสิ ทธิภาพหลังการใช้งานอาคาร กรณี ศึกษา คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ใช้กระบวนการ POE วัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้ทางด้านกายภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนการวิจยั
ศึ กษาข้อมูลภาคเอกสารเกี่ ยวกับทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และศึ กษาแนวคิดเกี่ ยวกับการ
ออกแบบปรับปรุ งคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อนามาออกแบบกรอบการวิจยั และเครื่ องมือ
วิจยั จากนั้นทาการเก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ ง
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในสาขาสถาปั ตยกรรม ชั้นปี ที่ 1 ถึงชั้น
ปี ที่ 4 และสาขาวิชาการออกแบบภายใน ชั้นปี ที่ 1 ถึงชั้นปี ที่ 3 เนื่ องจากนักศึกษาในกลุ่มนี้ จะใช้เวลาอยูใ่ นพื้นที่
ศึกษา มีการใช้งานสตูดิโอออกแบบ ห้องเรี ยนและสิ่ งอานวยความสะดวกในคณะค่อนข้างมาก ในขณะที่นกั ศึกษา
ชั้นปี ที่ 5 สาขาสถาปั ตยกรรม และนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบภายใน ใช้เวลาอยูใ่ นพื้นที่ศึกษาน้อย
กว่า เพราะอยูใ่ นกระบวนการทาวิทยานิ พนธ์และสหกิจศึกษาตามลาดับ ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลอยูใ่ นช่วงภาค
การศึกษาที่ 1/2559 ระหว่างเดือน สิ งหาคมถึงตุลาคม 2559
4.3 ขอบเขตพืน้ ทีศ่ ึกษา
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตพื้นที่ช้ นั 2-4 อาคารสยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีการจัดพื้นที่ใช้สอย ประกอบไปด้วย สานักงาน
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ห้ อ งบรรยาย ห้ อ งสตู ดิ โ อ ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งเพลย์ก ราวด์ (Playground)
โถงนิ ทรรศการ พื้นที่พกั ผ่อนสาหรับนักศึกษา (Student lounge area) พื้นที่ทางานสาหรับนักศึกษา (Co-Working
Space) และห้องน้ า
1147

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ดาเนินการเก็บรวบรวบข้อมูล 3 ขั้นตอนได้แก่
4.4.1 การลงพื้นที่สารวจ
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามสภาพที่เป็ นอยู่จริ ง สังเกตพฤติกรรม
การใช้สอยพื้นที่และข้อจากัดที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบสารวจ การจดบันทึกและการถ่ายภาพ เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ลาดับต่อไป
4.4.2 การใช้แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจยั พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม จากข้อมูลที่ได้จากการลง
พื้นที่สารวจและจากแบบสอบถาม AUDE Guide to Post Occupancy Evaluation ของหน่วยงาน Higher Education
Funding Council for England (HEFCE) ซึ่ ง เป็ นแบบสอบถามที่ มี ก ารศึ ก ษาวิจัย และจัด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ป ระเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานอาคารประเภทสถาบันการศึกษา ทั้งหมดนี้ นามาพัฒนาเป็ นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
ในงานวิจยั ครั้งนี้ เพื่อเก็บข้อมูลด้านทัศนคติความพึงพอใจและความต้องการของผูใ้ ช้อาคาร โดยมีการศึกษานา
ร่ อ ง เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบความเข้า ใจในข้อ ค าถามและระยะเวลาที่ ใ ช้ต อบ
แบบสอบถาม จากนั้นนาผลที่ได้มาปรับปรุ งเป็ นแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลจริ ง
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่ มีต่อภาพรวมของอาคาร ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานต่อพื้นที่ ใช้งานส่ วนต่างๆ และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อพื้นที่ ใช้งานส่ วนสตูดิโอในเรื่ อง
ประสิ ทธิภาพด้านเทคนิค ได้แก่ แสงสว่าง สภาพอากาศและเสี ยงรบกวน และในเรื่ องประสิ ทธิภาพด้านประโยชน์
ใช้สอย ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมภายใน การตกแต่งภายใน อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ เป็ นลักษณะคาถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Type) ซึ่งมี 5 ระดับ
ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ความต้องการในการใช้งานอาคาร และข้อเสนอแนะอื่ น ๆ เป็ นลักษณะ
คาถามแบบปลายเปิ ด
4.4.3 การสัมภาษณ์
เป็ นการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้งานอาคารเพื่อเก็บข้อมูลในส่ วนของ การรับรู ้สภาพแวดล้อม ความต้องการ
และปั ญหาจากการใช้งานอาคารที่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สารวจและการเก็บแบบสอบถาม
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั ครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนแรก ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สารวจ นามาทา
การวิเคราะห์เพื่อประกอบการประเมินประสิ ทธิ ภาพอาคาร และข้อจากัดด้านการใช้งานอาคาร ส่ วนที่ 2 ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถาม นามาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อทราบถึงทัศนคติระดับความพึงพอใจและความต้องการในการใช้งานอาคาร และส่ วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ โดยนาข้อมูลที่ได้ท้ งั 3 ส่วนมาทาการสรุ ปผลเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งการจัดสภาพแวดล้อม
การเรี ยนรู ้ทางด้านกายภาพคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

1148

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 การศึกษาความต้องการของนักศึกษาและปั ญหาการใช้งานอาคารที่เกิดขึ้นจริ ง
นักศึ กษาโดยส่ วนใหญ่มีความต้องการพื้นที่ ใช้งาน ทั้งในส่ วนของพื้นที่ ทางานในสตูดิโอ และพื้นที่ ทางานที่
นอกเหนื อเวลาเรี ยน ได้แก่ พื้นที่ ทางานส่ วนตัว พื้นที่ สาหรั บทางานกลุ่มย่อย พื้นที่ สาหรั บทางานกลุ่มใหญ่
โดยเฉพาะนักศึ กษาชั้นปี 3 และปี 4 ที่ ลกั ษณะงานค่อนข้างจะเป็ นงานที่ มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ นักศึ กษายัง
ต้อ งการพื้ น ที่ เ ก็ บ ของ พื้ น ที่ จัด แสดงผลงาน พื้ น ที่ พ ัก ผ่ อ น อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นสนับ สนุ น ในการท างานด้ว ย
คอมพิวเตอร์ ในส่ วนของประสิ ทธิ ภาพด้านเทคนิ ค พบว่านักศึ กษาค่อนข้างมีปัญหาด้านแสงธรรมชาติที่มีมาก
เกินไปในสตูดิโอทาให้เกิดแสงจ้าและมองสื่ อการสอนไม่ชดั เจน หรื อการที่ห้องเรี ยนมีแต่แสงประดิษฐ์ไม่มีแสง
ธรรมชาติเลยก็ทาให้สายตาอ่อนล้าได้เช่นกัน การที่ไม่มีระบบป้ องกันเสี ยงรบกวนที่ดี ทาให้ทาลายสมาธิ ในการ
เรี ย นและการตรวจงาน และยัง ต้อ งการการระบายอากาศที่ ส ามารถเปิ ดรั บ ลมธรรมชาติ ช่ ว ยถ่ า ยเทอากาศ
นอกเหนือไปจากการใช้เครื่ องปรับอากาศอีกด้วย ในแง่ของการตกแต่งภายใน นักศึกษามีความต้องการให้คณะฯ
มีภาพลักษณ์และการออกแบบภายในที่ดีซ่ ึ งที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจเหลือเพียงในส่ วนของห้องน้ าที่ ควร
จะต้องดาเนินการปรับปรุ ง
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลจากสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ทางด้าน
กายภาพ (physical learning environment) ในคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จากกลุ่มผูใ้ ช้งานที่
เป็ นนักศึ กษาจานวน 234 คน เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 52.6 และเพศหญิ งร้ อยละ 47.4 ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึ กษาใน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมร้อยละ 67.1 เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ถึงร้อยละ 31.6 รองลงมาเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ชั้นปี ที่
1 และชั้นปี ที่ 4 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่เข้าใช้อาคารโดยเฉลี่ย 5-6 ชัว่ โมงใน 1 วัน (ร้อยละ 38.9) และใช้หอ้ งสตูดิโอ
เป็ นเวลา 11-15 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 32.9) โดยผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลความพึงพอใจใน 3 ส่ วน ได้ผล
การศึกษาดังนี้
การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อภาพรวมของอาคารด้านต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจด้านความสะดวกในการเข้าถึงอาคาร อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.61) และมีความพึงพอใจด้านอื่นๆใน
ระดับปานกลาง เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ความปลอดภัย การออกแบบภายใน ความเหมาะสมของสี และวัสดุประกอบ
อาคาร การบารุ งรักษาและความสะอาด การออกแบบภายนอกอาคาร ความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ ใช้สอย
ความยืดหยุน่ ในการปรับใช้พ้นื ที่ และความเพียงพอของพื้นที่ทากิจกรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.00)
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อส่วนต่างๆภายในคณะฯ
ข้อที่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
Mean

SD

1
สานักงานคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
2
ห้องบรรยาย
3
ห้องสตูดิโอ
4
ห้องคอมพิวเตอร์
5
ห้องเพลย์กราวด์ (Playground)
6
พื้นที่พกั ผ่อนสาหรับนักศึกษา (Student lounge area)
7
โถงนิทรรศการ ชั้น 2
8
โถงทางเดิน
9
พื้นที่ทางานสาหรับนักศึกษา (Co-Working Space)
10 ห้องน้ า
หมายเหตุ: n=234

3.60
3.45
3.47
3.65
3.70
3.65
3.51
3.42
3.33
2.68

.927
.888
.894
.983
.857
.920
.932
.906
.829
1.103

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อส่วนต่างๆภายในคณะฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับมาก ต่อห้องเพลย์กราวด์ (ค่าเฉลี่ย= 3.70) ห้องคอมพิวเตอร์ พื้นที่พกั ผ่อนสาหรับนักศึกษา
(Student lounge area) (ค่าเฉลี่ย= 3.65) และสานักงานคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย= 3.60) มีความพึง
พอใจในระดับกลางในพื้นที่ส่วนอื่นๆ และมีความพึงพอใจต่อห้องน้ าต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 2.68)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อภาพรวมของอาคาร เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าทุกประเด็นมีความแตกต่างกันน้อย (น้อยกว่า 1.25) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันดังที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อส่วนสตูดิโอ
ข้อที่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
1
แสงสว่าง
2
สภาพอากาศภายในอาคาร
3
เสี ยงรบกวน
4
การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
5
การตกแต่งภายใน
6
อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ
หมายเหตุ: n=234

Mean

SD

แปลผล

3.37
3.40
3.15
3.08
3.35
2.79

.66698
.77218
.81683
.70257
.78932
.91487

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อส่วนสตูดิโอ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านสภาพอากาศในอาคารมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.40) และมีความพึงพอใจ
ด้านอุปกรณ์และการเชื่อมต่อต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 2.79) ดังที่แสดงในตารางที่ 2 และเมื่อพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพ
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แต่ละด้านได้ผลดังนี้
- ประสิ ทธิภาพด้านเทคนิค
แสงสว่าง: พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระดับของแสงโดยรวม ระดับแสงบริ เวณพื้นที่
ทางาน ระดับแสงประดิษฐ์ และระดับแสงธรรมชาติในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับแสง
ธรรมชาติต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.05)
สภาพอากาศภายในอาคาร: พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ออุณหภูมิภายในห้องช่วงเช้า ช่วงบ่าย
และการหมุนเวียนอากาศในระดับปานกลาง
เสี ยงรบกวน: พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระดับของเสี ยงรบกวนที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและ
ภายนอกห้องในระดับปานกลาง
- ประสิ ทธิภาพด้านประโยชน์ใช้สอย
การจัดสภาพแวดล้อมภายใน: พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีความพึง
พอใจต่อระยะทางเดินในสตูดิโอมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.32) ตามด้วยการจัดผัง และความเหมาะสมของรู ปแบบ
สัดส่วนเฟอร์นิเจอร์ ความยืดหยุน่ ในการปรับพื้นที่ใช้งาน ความเพียงพอของพื้นที่ในการตรวจงาน ความเป็ น
ส่วนตัวในการทางาน ความเพียงพอของพื้นที่ทากิจกรรมกลุ่ม และความเพียงพอของพื้นที่เก็บของตามลาดับ
การตกแต่งภายใน: พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในการเลือกใช้สี การใช้วสั ดุ
และการตกแต่งภายใน ในระดับปานกลาง
อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ: พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนของความเพียงพอของปลัก๊ ไฟและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
2.57)

6. อภิปรายผล
กระบวนการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพหลัง การเข้า ใช้อ าคาร (POE) ท าให้ เ ข้า ใจถึ ง ช่ อ งว่า งระหว่า ง
ผูอ้ อกแบบกับผูใ้ ช้งานอาคารในปั จจัยด้านต่างๆได้เป็ นอย่างดี และเป็ นที่ชดั เจนว่าการออกแบบสภาพแวดล้อม
กายภาพเป็ นปั จจัยช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ( นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่คณะฯจัดให้เป็ นพื้นที่ส่วนเสริ มที่นกั ศึกษาสามารถใช้งานได้นอกเหนือจากคาบเรี ยน เช่น ห้อง Playground ที่ใช้
เป็ นห้อ งประชุ ม และจัด กิ จกรรม ห้อ ง Student Lounge ที่ ส ามารถใช้เ ป็ นทั้ง พื้ นที่ พ กั ผ่อน และตรวจงาน ท า
กิ จกรรมกลุ่มของนักศึกษา หากแต่พ้ืนที่ที่ส่วนที่สาคัญที่สุดในการเรี ยนการสอนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คือ
ห้องสตูดิโอและห้องบรรยายยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งในส่วนของการ
ลงพื้นที่สารวจ การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผลที่ได้มีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจนทั้งประสิ ทธิ ภาพ
ด้านเทคนิค และประสิ ทธิ ภาพด้านพื้นที่ใช้สอย โดยนักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดการพื้นที่ใช้สอยค่อนข้าง
น้อยกว่าส่ วนอื่นๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใช้ทางานเดี่ยวและงานกลุ่ม เนื่ องจากนักศึกษาต้องการสมาธิ ในการทางาน
การใช้ความคิด และความเป็ นส่วนตัว ซึ่งงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่าการขาดความเป็ นส่วนตัว มีผลทางลบที่ทาให้ผล
การเรี ยนของนักศึ กษาไม่ดีนัก (Nasar et al, 2007) อุปกรณ์และส่ วนสนับสนุ นในการทางานด้วยคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะปลัก๊ ไฟและอินเตอร์ เน็ ท กลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นกับการเรี ยน การค้นคว้าและการนาเสนอผลงานการ
1151

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ออกแบบสถาปั ตยกรรมในปั จจุบนั นอกจากนี้ ในด้านเทคนิ ค เรื่ องของแสงธรรมชาติ เสี ยงรบกวน และสภาพ
อากาศภายในอาคารส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการเรี ยนด้วยเช่นกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
ผลที่ ได้จากการศึ กษาสามารถสรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะเพื่อ นาไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุ งสภาพแวด
ล้อมทางด้านกายภาพ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อันจะก่อให้เกิ ดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจและมีประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนและเกิดผลสาเร็ จทางด้านวิชาการ ได้แก่
เรื่ องของการจัดการเชิงพื้นที่ เนื่องด้วยข้อจากัดของพื้นที่ภายในอาคารที่มีอยูน่ อ้ ยเมื่อเทียบกับความต้องการในการ
ใช้งาน จึงควรมีการบริ หารจัดการพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เช่น มีการจัดโซนทางาน ที่
แบ่งเป็ นทางานเดี่ยว ทางานกลุ่มย่อย และทางานกลุ่มใหญ่ โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้งาน ในส่ วนของ
สตูดิโอ ควรจัดพื้นที่ใช้สอยในลักษณะที่ยดื หยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรู ปแบบ เพิ่มเติมพื้นที่เก็บ
ของให้เป็ นสัดส่ วน เพิ่มเติมอุปกรณ์เช่นปลัก๊ ไฟ และปรับปรุ งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท ปรับปรุ งเรื่ องการป้ องกัน
เสี ยงรบกวนโดยพิจารณาเรื่ องการใช้วสั ดุดูดซับเสี ยง ในห้องที่ได้รับแสงธรรมชาติมากเกินไป ควรมีการติดตั้ง
ม่านปรับแสงเพื่อสามารถปรับระดับแสงให้เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนได้ ห้องที่ไม่มีแสงธรรมชาติเข้าถึงและ
ขาดช่องระบายอากาศ ควรพิจารณาปรับให้มีการเชื่อมต่อกับภายนอก เพื่อสภาพแวดล้อมในการเรี ยนที่ดีและยัง
ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ด้วยกรอบแนวคิด และกระบวนการในการประเมินหลังการใช้งานอาคาร คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์น้ ี สามารถนาไปปรับใช้กบั มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อทาการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ย หาข้อสรุ ป
และแนวทางการออกแบบที่จะช่วยขยายความและสร้างความครบถ้วนในองค์ความรู ้ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว
และการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ติดตามเรื่ องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวใน
เรื่ องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ โดยใช้งานเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือ มีความถี่ในการใช้งานเฟซบุ๊กน้อยกว่า 1
ชัว่ โมงต่อครั้ง ระหว่างช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน ใช้งานบริ เวณบ้านพัก และใช้งานเฟซบุ๊ก
ในขณะพักผ่อน ในด้านการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านการเข้าถึง ด้านการ
สร้างสรรค์ และด้านการประเมินค่าสื่ อ ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรของคน
วัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่ แตกต่างกัน ในด้านเพศ อายุ สถานภาพและอาชี พ มีผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์
ที่แตกต่างกัน ในด้านอุปกรณ์ที่ใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน ช่วงเวลาในการใช้งาน สถานที่ที่ใช้งาน และลักษณะ
การใช้งาน มี ผลต่อการรู ้ เท่ าทันสื่ อโฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ มเพื่ อผิวขาวแตกต่ างกัน ส่ วนวันที่ ใช้งานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การรู ้เท่าทันสื่ อ อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว คนวัยทางาน
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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

บทนา
สื่ อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่ อดิจิทลั ที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้
สื่ อสารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่ อใดๆ ที่
มีการเชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต (สื่ อสังคมออนไลน์กบั การเรี ยนการสอน, 2557) โดยสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิ ยมเป็ นอย่างสู งของคนไทยในปั จจุบนั คือเฟซบุ๊ก (Facebook) ดังจะเห็นได้จากผลการสารวจของเว็บไซต์
Zocialinc เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรเฟซบุ๊กมากถึง 35 ล้านบัญชี ซึ่ งสู งเป็ นอันดับ
3 ของกลุ่มประเทศอาเซี ยน โดยประชากรเฟซบุ๊กในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 34.62 หากแยกเป็ นรายจังหวัด
จังหวัดที่ มีประชากรเฟซบุ๊กหนาแน่ นมากที่ สุด คื อ กรุ งเทพมหานคร จานวน 20 ล้านบัญชี (เว็บไซต์ไอที 24
ชั่วโมง, 2558) จากการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มสู งขึ้ นของผูบ้ ริ โภคส่ งผลให้การโฆษณาผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยการโฆษณาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ถือเป็ นรู ปแบบความพยายามในการ
ให้ขอ้ มูลเพื่อก่อให้เกิดการรับรู ้ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ และกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ โดยได้มีการนาเอาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเข้ามาช่วยในการสื่ อสาร (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ และ สุ ธน โรจน์
อนุสรณ์, 2551) สาหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาดิจิทลั มากที่สุดในปี พ.ศ. 2556 คือ อุตสาหกรรม
การสื่ อ สารที่ มี ย อดเงิ น โฆษณาดิ จิ ทัล ถึ ง 718 ล้า นบาท ตามมาด้ว ยอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภัณ ฑ์บ ารุ ง ผิ ว และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ ใช้เม็ดเงิ นไป 504 ล้านบาทและ 366 ล้านบาทตามลาดับ แม้การโฆษณาผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์จะมีขอ้ ดีอยูห่ ลายประการ อย่างไรก็ตามภายใต้ขอ้ ดีดงั กล่าวการโฆษณาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ก็แฝงไป
ด้วยข้อพึงระวัง จากข้อมูลข่าวสารที่ขาดความน่าเชื่อถือ แหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง ตลอดจนการอวดอ้างสรรพคุณเกิน
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จริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว ที่ปัจจุบนั กาลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างสู ง
สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ ได้ทาการจัดอันดับ 10
ธุรกิจที่โดดเด่น โดยประเมินจากปี พ.ศ. 2554-2557 พบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริ ม
เครื่ องสาอาง ขึ้นแท่นเป็ นธุรกิจมาแรงครองอันดับ 1 ติดต่อกัน เนื่ องจากกระแสการให้ความสาคัญกับการรักษา
สุขภาพและการดูแลความงามเพิ่มมากขึ้น (ผูจ้ ดั การ 360 องศา, 2558)
หนัง สื อ พิ มพ์ก รุ งเทพธุ รกิ จได้นาเสนอบทความเกี่ ยวกับการรู ้ เท่ า ทันข้อ ความโฆษณาเกิ นจริ งของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพ โดยกล่ า วว่ า การโฆษณาเป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบตัว ทุ ก คนและเกี่ ย วข้อ งกับ ความเป็ นอยู่ ใ น
ชี วิตประจาวัน ทุกคนต้องพบเจอกับโฆษณาในรู ปแบบต่าง ๆ มากมาย อาทิ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง โฆษณาบน
รถไฟฟ้ า หรื อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ สรุ ปได้วา่ ชีวิตของมนุษย์ในปั จจุบนั นี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโฆษณาได้ ซึ่ ง
การโฆษณาได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบธุรกิจที่จะช่วยในการเผยแพร่ ข่าวสาร โน้มน้าว
ชักจู งใจ และให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการเสนอขายสิ นค้าและบริ การให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในบริ บทสังคมยุคข่าวสาร
สื่ อมวลชนมีบทบาทต่อสังคม ในการสร้างทัศนคติ สร้างค่านิ ยม ทั้งให้ความรู ้ ความบันเทิง ดังนั้น โฆษณาจึงถือ
ได้วา่ มีความสาคัญอย่างมาก โดยเป็ นเครื่ องมือของการส่ งเสริ มการตลาดที่เจ้าของสิ นค้าต้องการขับเคลื่อนให้เกิด
การบริ โภคในกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง นอกจากนี้งานโฆษณาที่ได้มีการเผยแพร่ สู่สายตาผูบ้ ริ โภคทางสื่ อต่าง ๆ นั้น
จะต้องเป็ นงานโฆษณาที่ไม่ขดั ต่อตัวบทกฎหมาย วัฒนธรรม และจารี ตประเพณี อนั ดีงามของสังคมไทย สาหรับ
ในเรื่ อ งการควบคุ ม การโฆษณาให้มี ความเป็ นธรรมกับผูบ้ ริ โ ภคทั่ว ไป โดยมี ก ารกล่ า วถึ ง การเฝ้ าระวังของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่ งมีรายละเอียดที่จะนาเสนอโดยการเรี ยบเรี ยงและตัดตอนมาจาก คู่มือการ
ตรวจสอบเฝ้ าระวังโฆษณาสุ ขภาพเบื้องต้นของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อันเป็ นคู่มือที่จดั ทา
ขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเฝ้ าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นั้นเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีวตั ถุประสงค์การใช้เพื่อสุ ขภาพอนามัย รวมถึง
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบวิชาชี พด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ข ตลอดจนผลิ ตภัณฑ์ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นข้อความโฆษณาเกินจริ งที่ใช้ในการโฆษณาของผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ทั้งในรู ปแบบเม็ด แคปซูล ของเหลว มีการใช้ขอ้ ความโฆษณาว่า ช่วย
ให้ความจาดี ช่ วยป้ องกันมะเร็ ง ช่ วยลดระดับน้ าตาลในเลือด ขับสารพิษและไขมันในร่ างกาย อวดอ้างรักษา
โรคมะเร็ ง เบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ้ ความดันโลหิ ตสู ง เสริ มสมรรถภาพทางเพศ ลดโคเลสเตอรอล เพิ่มออกซิ เจน
ให้เซลล์ร่างกาย เพิ่มภูมิตา้ นโรค ครี มทาผิวกาย ทาผิวหน้า มีการใช้ขอ้ ความโฆษณาว่าทาแล้วสามารถสลายไขมัน
ลดเซลลูไลท์ ช่วยให้ทรวงอกกระชับได้รูปทรง สร้างคอลลาเจนให้หน้าเต่งตึง ยกผิวส่วนที่หย่อนคล้อย เสริ มสร้าง
เซลล์ผิวใหม่ ปรับสภาพผิวให้ดีข้ ึนจากภายใน เจลทาผิวหน้า มีการใช้ขอ้ ความโฆษณาว่า ทาแล้วช่วยให้รูปหน้า
เรี ยวเล็กลง ไวเทนนิ่งครี ม มีการใช้ขอ้ ความโฆษณาว่า ฟื้ นฟูผิวให้แข็งแรง ขาวใส อย่างถาวร หรื อครี มทาสิ วฝ้ า มี
การใช้ขอ้ ความโฆษณาว่า ในตลับเดียว มีสารหยุดยั้งไม่ให้เกิดสิ วหรื อฝ้ าขึ้นมาใหม่ รักษา ฝ้ า กระ จุดด่างดา ครี ม
ทาสิ ว มีตวั ยาช่วยลดการอักเสบของสิ ว ใช้แล้วกระ ฝ้ า หาย เป็ นต้น (กรุ งเทพธุรกิจ, 2559)
การรู ้เท่าทันสื่ อจึงเป็ นอีกหนึ่งภูมิคมุ ้ กันที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะที่เราต้องใช้ชีวติ ประจาวันอยู่
ในสังคมบริ โภคนิยมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ บริ การต่าง ๆ ตลอดจนความเชื่อค่านิ ยม อีกทั้งด้าน
การบ้านการเมืองไหลบ่าถาโถมเข้าใส่ เราจนตั้งตัวไม่ติด จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผบู ้ ริ โภคทุกคนจะต้องมี “สติ
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และปั ญญา” ในการเลื อกรั บข่าวสาร ไตร่ ตรอง และใช้ขอ้ มูล เหล่านั้นให้เกิ ดประโยชน์ ผูท้ ี่ รู้เท่ าทันสื่ อ จะมี
ทางเลือกมากขึ้นในการบริ โภคและการใช้ชีวติ ประจาวัน เพราะรู ้วา่ จะจัดการกับสื่ อและสารต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา
หาเราด้วยมุมมองแบบไหน โดยสามารถต่อรองกับด้านลบของสื่ อ และนาเอาด้านบวกจากสื่ อมาใช้ ยิ่งไปกว่านั้น
การรู ้เท่าทันสื่ อยังเป็ นการเพิ่มพลังและอานาจให้แก่ตวั เอง ในการควบคุมความเชื่อและพฤติการณ์ส่วนตัวของเรา
ได้ เช่น ไม่เชื่อตามโฆษณา ว่าคุณค่าหรื อความงามอยูท่ ี่ผิวขาวหรื อผมสวย จึงไม่จาเป็ นต้องซื้ อสิ นค้าด้วยเหตุผล
นั้น แต่ดูคุณภาพและประโยชน์จริ ง ๆ ของสิ นค้า เป็ นต้น การรู ้เท่าทันสื่ อ ยังนาไปสู่ การตระหนักในสิ ทธิ การ
สื่ อสารของประชาชนและทาให้เราสามารถสื่ อสารได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเท่ากับเป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั
โครงสร้างประชาธิปไตยของสังคมอีกด้วย (กสทช., 2556)
จากการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวที่ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการควบคุมที่ยงั ไม่สามารถ
ทาได้อย่างเต็มที่ และจานวนผูร้ ับสารจากสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวทางสื่ อเฟซบุ๊กที่มีจานวน
มาก ทาให้ผวู ้ ิจยั เกิดความสนใจในการศึกษาการรู ้เท่าทันสื่ อของผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนวัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ มีกาลังซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว และอยู่ในพื้นที่ ที่มี
ประชากร เฟซบุ๊กหนาแน่ นมากที่ สุดของประเทศ โดยมุ่งเน้นการศึ กษาพฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่ อเฟซบุ๊กและ
ลักษณะทางประชากรของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครกับการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
เพื่อผิวขาว เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการสื่ อสารของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในการสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เพื่อผิวขาวไม่ให้มีการโฆษณาโดยอวดอ้างสรรพคุณเกินจริ งและเป็ นการ
หลอกลวงผูบ้ ริ โภค ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของคนวัยทางานที่เปิ ดรับสื่ อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กต่อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มเพื่อผิวขาวในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่ อ ศึ ก ษาการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ โฆษณาผ่ า นเฟซบุ๊ ก ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ มเพื่ อ ผิ ว ขาวในเขต
กรุ งเทพมหานคร

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ทฤษฎีการรู ้เท่าทันสื่ อ ทฤษฎี
ประชากรศาสตร์ ทฤษฎี พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ ทฤษฎี สื่อใหม่ ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก
ความรู ้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั นามากาหนดตัวแปรและกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1

1157

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

ตัวแปรต้ น

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ศาสนา
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การรู้ เท่ าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
เพือ่ ผิวขาว

พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊ก
- ประเภทเรื่ องราวที่ติดตาม
- อุปกรณ์ที่ใช้งาน
- ความถี่ในการใช้งาน
- ช่วงเวลาในการใช้งาน
- วันที่ใช้งาน
- สถานที่ที่ใช้งาน
- ลักษณะประกอบการใช้งาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ประชากรที่ ศึกษาครั้งนี้ คือ คนวัยทางานในเขต
กรุ งเทพ- มหานคร จากข้อมูลสถิติพบว่า จานวนประชากรในกรุ งเทพมหานครเมื่อเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2556 มี
จานวน 56,144,000 คน คานวณหากลุ่มตัวอย่างได้จากสู ตรการคานวณขนาดของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) โดยขั้นแรกใช้วิธีการการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มคนวัย
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งมีอายุระหว่าง 22 - 60 ปี ที่เคยรับชมโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว
ทางเฟซบุ๊ก และเดินในห้างสรรพสิ นค้า โดยการศึกษาในครั้งนี้เลือกห้างสรรพสิ นค้าที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้ายอดนิ ยมในกรุ งเทพมหานคร จานวน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. สยามเซ็นเตอร์ 2. สยามพารากอน
3. เทอร์ มินลั 21 4. เซ็นทรัลเวิลด์ และ 5. เอ็มโพเรี ยม (ท็อปเท็นไทยแลนด์, 2556) จากนั้นจึ งใช้เทคนิ คการสุ่ ม
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบ่งการเก็บข้อมูลห้างละ 80 คน โดยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะ
เก็บข้อมูลในช่วงเวลาหลังเลิกงานจนถึงเวลาห้างปิ ด (เวลาประมาณ 18.00-22.00 น.) ส่วนในวันหยุดจะเก็บข้อมูล
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ตั้งแต่เวลาห้างเปิ ดจนถึงเวลาห้างปิ ด (เวลาประมาณ 10.00-22.00 น.) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้มีเวลาในการตอบ
แบบสอบถามอย่างเพียงพอ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู ้
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสื่ อเฟซบุ๊ก ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการ
รู ้ เท่ าทันสื่ อโฆษณาผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว และส่ วนที่ 4 ความคิ ดเห็ น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ในด้านความตรงของเนื้อหา โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษา และความถูกต้องของเนื้อหา จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแล้ว ไปทดลองเก็บข้อมูลจาก
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.93
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้อธิ บายตัวแปรด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ใช้อธิ บายตัวแปรด้านระดับการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวทางเฟซบุ๊ก สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบการแจกแจงแบบที (t test) ใช้ใน
การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA)
ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่ งหากผลการทดสอบมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจะทาการทดสอบรายคู่โดยใช้วธิ ี LSD (Least Significant Difference) ต่อไป โดย
งานวิจยั นี้ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว
ทางเฟซบุ๊กของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด นับถือ
ศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างทัว่ ไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน 15,001 – 30,000 บาท สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ Wilo Goidhaborsadore and Yates, 2002 (อ้างถึงใน
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ซึ่งอธิบายว่า เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่า
เพศชาย นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กส่ วนใหญ่จะมีช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีความใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับผลสารวจของความนิยมของเฟซบุ๊ก
ซึ่งพบว่าหลังจากการเปิ ดให้ลงทะเบียนแบบสาธารณะ 8 เดือน เฟซบุ๊กมีจานวนผูเ้ ข้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อ
เดือน เมื่อปี ค.ศ. 2007 มีมากถึง 26.7 ล้านคน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา โดยเฟซบุ๊กมีสมาชิกที่มีอายุ 25-34 ปี
เพิ่มขึ้น 3 เท่า และอายุ 35 ปี ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 2 เท่า (ไทยรัฐออนไลน์, 2558)
2. ผลการวิจยั ในด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ติดตามเรื่ องราวเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวในเรื่ องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค ข้อมูลดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว สอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ (2543) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านความ
ต้องการข่าวสารของบุคคล ทาให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารขึ้น แต่เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความเป็ น
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ปั จเจกบุคคล ทาให้เกิดความต้องการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักการเลือกให้ความสนใจ
(principle of selective attention) ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า คนแต่ ล ะคนมี โ ครงสร้ า งความเข้า ใจที่ แ ตกต่ า งกัน จาก
โครงสร้างนี้ จะเกิ ดการสร้าง “เครื่ องกรองทางจิ ตใจ” (mental filters) เพื่อกรองข้อมูลข่าวสารจานวนมากให้มี
ข่าวสารบางชิ้นเท่านั้นที่ผา่ นเข้าสู่ความสนใจของบุคคลได้
3. ผลการวิจยั ในด้านการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ประเด็นเรื่ องมีการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวทางเฟซบุ๊กประเภทต่าง
ๆ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสายน้ าผึ้ง รัตนงาม (2557) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ อง พุทธวิธีการรู ้เท่าทัน
สื่ อเพื่อพัฒนาชี วิต : ศึ กษากรณี สื่อโทรทัศน์และสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก โดยผลการวิจยั พบว่า การ
วิเคราะห์สื่อสามารถใช้หลักการ 4 เช่น การวิเคราะห์หาองค์ความรู ้ที่จะได้จากสื่ อเป็ นอย่างไร วิเคราะห์เนื้อหาสื่ อ
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู ้สึก หรื อทัศนคติที่มีผลต่อผูร้ ับสื่ อในแง่เกิดคุณหรื อโทษอย่างไร วิเคราะห์คุณค่าหรื อ
แก่นแท้สาคัญของสื่ อว่ามีการประกอบสร้างอย่างไร และวิเคราะห์สื่อตามหลักจริ ยธรรม หลังจากนั้นต้องรู ้จกั
กลัน่ กรองสื่ อเพื่อให้เกิดการรับสื่ อที่เกิ ดประโยชน์ งดเว้นการรับสื่ อที่เกิดโทษกับตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งทาให้
ผูร้ ับสื่ อมีระบบวิธีการรับและใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นว่ากระบวนการรู ้เท่าทันสื่ อที่มีประสิ ทธิภาพ ผูร้ ับ
สารจะต้องมีความสามารถด้านการวิเคราะห์เป็ นอย่างยิง่
4. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีเพศต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ในด้านการเข้าถึ ง ด้านการวิเคราะห์ และในภาพรวม ส่ วนในด้านการ
ประเมินค่าสื่ อ ในขณะที่อายุต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทุกด้าน และในภาพรวม สถานภาพทางสมรสต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ในด้านการประเมินค่าสื่ อ ด้านการสร้ างสรรค์ และใน
ภาพรวม อาชีพต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติทุกด้าน และในภาพรวม
5. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การรู ้ เท่ า ทันสื่ อ โฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม เพื่ อผิว ขาวแตกต่า งกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีประเภทเรื่ องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิว
ขาวที่ติดตามต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ในด้านการเข้าถึง ด้านการวิเคราะห์ ด้านการประเมินค่าสื่ อ และในภาพรวม การใช้งานเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์ที่
ต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในด้าน
การสร้างสรรค์ ความถี่ในการใช้งานต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกัน
ในด้านการเข้าถึง ด้านการประเมินค่าสื่ อ และในภาพรวม ช่วงเวลาในการใช้งานต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณา
ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกัน ในด้านการประเมิ นค่าสื่ อ ด้านการสร้างสรรค์ และในภาพรวม
สถานที่ ที่ใช้งานเฟซบุ๊กต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติ ในด้านการเข้าถึง ด้านการประเมินค่าสื่ อ ด้านการสร้างสรรค์ และในภาพรวม ลักษณะการใช้
งานเฟซบุ๊กต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในด้านการประเมินค่าสื่ อ

บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ข้อสรุ ปคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเกี่ยวกับสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวทางเฟซบุ๊กมากกว่าเพศชาย มี การรู ้ เท่ าทันสื่ อด้านการวิเคราะห์ มากที่ สุด นอกจากนี้
ผลการวิจยั จะพบว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อที่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
1.จากผลการวิจยั ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิว
ขาวทางเฟซบุ๊กของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด นับ
ถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างทัว่ ไป และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท นั้น ล้วนเป็ นที่สาคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรณรงค์ตลอดจนสื่ อสารเพื่อ
ก่อให้เกิ ดการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวทางเฟซบุ๊ก ซึ่ งสามารถกาหนดลักษณะทาง
ประชากรในการกาหนดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้การสื่ อสารไปถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.จากผลการวิจยั ในด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่างที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ติดตามเรื่ องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวในเรื่ องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งนับเป็ นคุณสมบัติที่
สาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือ มีความถี่ในการใช้
งานเฟซบุ๊กน้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อครั้ง ใช้งานเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน ใช้งานเฟ
ซบุ๊กบริ เวณบ้านพัก และใช้งานเฟซบุ๊กในขณะพักผ่อน ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวนับเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการช่วยให้
ผูป้ ระกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว ในการเลือกเนื้ อหาซึ่ งเป็ นสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มา
นาเสนอ ซึ่ งหากมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อเฟซบุ๊ก ผูป้ ระกอบกิจการผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว
สามารถเลือกโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาที่ปรากฏในผลการวิจยั ครั้งนี้ ได้ ซึ่ งจะช่วยให้การรับรู ้ข่าวสาร
ของกลุ่มเป้ าหมายมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3.จากผลการวิจยั ในด้านการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวซึ่ งโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ประเด็นเรื่ องมีการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของโฆษณาผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวทางเฟซบุ๊ก
ประเภทต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ มีการตีความเนื้อหา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวทาง เฟซบุ๊ก มีการใช้ความรู ้เกี่ยวกับสังคมมาตีความหมายโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวทางเฟซบุ๊ก และมีการใช้ความรู ้เพื่อเดาผลที่จะเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิว
ขาวทางเฟซบุ๊ก ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคมีการรู ้เท่าทันสื่ อมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีทกั ษะในด้าน
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การวิเคราะห์ซ่ ึงแม้จะอยูใ่ นระดับ ปานกลาง แต่ก็เป็ นปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค เพื่อให้มีการรู ้เท่าทันสื่ อด้านการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น
4.จากผลการวิเคราะห์เนื้ อหาซึ่ งสามารถสรุ ปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้วา่ การโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวทางเฟซบุ๊กส่ วนใหญ่ไม่น่าเชื่อถือ และมักโฆษณาชวนเชื่ออวดอ้างสรรพคุณเกินความจริ ง
อีกทั้งในปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวปลอมเป็ นจานวนมาก ซึ่ งทาให้เกิ ดอันตรายแก่ผบู ้ ริ โภคได้
ดังนั้น ผูป้ ระกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวจึงควรนาเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตามความเป็ น
จริ ง ไม่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริ ง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ได้
5.จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ซึ่ งพบว่าคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีเพศต่างกัน อายุ
ต่างกัน สถานภาพทางสมรสต่างกัน และอาชีพต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้น แม้จะเป็ นผลิตภัณฑ์เดี ยวกัน แต่ผูป้ ระกอบกิ จการด้านผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว ควรจะมีการศึกษาถึงลักษณะในการรู ้เท่าทันสื่ อของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สามารถ
สื่ อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ซึ่ งพบว่าคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีประเภทเรื่ องราว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวที่ติดตามต่างกัน มีการใช้งานเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์ที่ต่างกัน ช่วงเวลาใน
การใช้งานต่างกัน สถานที่ ที่ใช้งานเฟซบุ๊กต่างกัน ลักษณะการใช้งานเฟซบุ๊กต่างกัน มีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อผิวขาว
ควรจะมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สามารถสื่ อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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พฤติกรรมและความพึงพอใจต่ อการสร้ างสรรค์ งานโฆษณาของผู้ชมโฆษณาเพือ่
การสร้ างสรรค์ งานโฆษณาในสื่ อ YOUTUBE กรณีศึกษาโฆษณาประเภทประกันชีวติ
AUDIENCE BEHAVIOR AND SATISFACTION ON ADVERTISING
CREATION ON YOUTUBE:
CASE STUDY OF INSURANCE ADVERTISEMENT
นนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์
E-mail: nb.nonthaporn@gmail.com
ดร.ธนชาติ จันทร์ เวโรจน์
หลักสู ตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณา ความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณา และ
การเกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในสื่ อ YouTube กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผูช้ ม
โฆษณาในสื่ อ YouTube ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั สถิติ
ที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับชม
รายการภาพยนตร์ /ละครย้อนหลัง โดยรับชมผ่านโทรศัพท์ มือถือ มีความถี่ในการรับชม 1-3 ครั้งต่อวัน รับชม
ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. รับชมทุกวัน และรับชมในบริ เวณบ้านพัก ความพึงพอใจโฆษณาในสื่ อ YouTube
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านความตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านความสนใจ ด้านความปรารถนา
และด้านการก่ อปฏิ กิริยา ซึ่ งเรี ยงลาดับตามทฤษฎี AIDA ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ผูช้ มโฆษณาที่ มีอายุ
และอาชี พแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวิตในสื่ อ YouTube แตกต่างกัน
พฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาในสื่ อ YouTube ด้านความถี่ในการรับชม ช่วงเวลาในการรับชม วันที่ รับชม และ
สถานที่ ที่รับชมแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชี วิตในสื่ อ YouTube
แตกต่างกัน ความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณา มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึงดูด
ความสนใจในสื่ อ YouTube ดังนั้น กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในสื่ อ YouTube
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการผลิตและเผยแพร่ งานโฆษณาดังกล่าวให้สอดคล้องกับความชอบของผูช้ ม/ผูฟ้ ัง ซึ่ ง
เป็ นผูร้ ับสาร เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณาในสื่ อ YouTube ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: การสร้างสรรค์งาน โฆษณา พฤติกรรม ความพึงพอใจ ยูทูบ
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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
บทนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ ที่มีการพัฒนากันหลากหลายรู ปแบบ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานครอบคลุมพื้นที่ และมี
จานวนคนใช้งานมากที่สุด รวมทั้งมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงสุ ด การกาเนิดอินเทอร์เน็ตส่ งผลให้ววิ ฒั นาการด้าน
การสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เกิ ดเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ เชื่ อมโยงการสื่ อสาร การถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารและบันเทิ งไปยังผูร้ ับสารได้อย่างทัว่ ถึง สะดวก และรวดเร็ ว (พิชิต วิจิตรบุ ญยรักษ์, 2554, หน้า
100) ได้อธิ บายความหมายของสื่ อสังคมออนไลน์วา่ เป็ นสื่ อที่ผสู ้ ่ งสารแบ่งปั นสาร ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ ไปยัง
ผูร้ ับสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร หรื อผูร้ ับสารด้วยกันเอง ซึ่ ง
สามารถแบ่ งสื่ อสังคมออนไลน์ อ อกเป็ นประเภทต่าง ๆ ที่ ใช้กัน บ่ อย ๆ คื อบล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์ และ
ไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครื อข่ายสังคมออนไลน์(Social Networking) และการแบ่งปั นสื่ อทาง
ออนไลน์ (Media Sharing)
YouTube (ยู ทู บ ) ถื อ เป็ นหนึ่ งในประเภทของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) ที่ เป็ นเว็บ ไซต์
แลกเปลี่ ยนภาพวิดีโอที่ มีชื่อเสี ยง (www.YouTube.com) โดยในเว็บไซต์ดงั กล่าว เปิ ดให้ผูใ้ ช้สามารถอัพโหลด
ภาพวิดีโอเข้าไป เปิ ดดู ภาพวิดีโอที่ มีอยู่ และแบ่ งปั นภาพวิดีโอเหล่านี้ ให้คนอื่นดู ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น ใน YouTube จะมีขอ้ มูลเนื้อหารวมถึงคลิปภาพยนตร์ส้ นั ๆ และคลิปที่มาจากรายการโทรทัศน์ มิวสิ กวิดีโอ
และวิดีโอบล็อกกิ้ง ปั จจุบัน Google ถือเป็ นเจ้าของ Youtube และได้มีการเปิ ดตัว Youtube ประจาประเทศไทย
อย่า งเป็ นทางการ (Youtube.co.th) ตั้ง แต่ เมื่ อ วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ข้อ มู ล จากนิ ต ยสารมาร์ เก็ ต เธี ย ร์
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(Marketeer, 2559: ออนไลน์) พบว่า ด้วยเวลาเพียง 1 ปี หลังจากที่ Youtube ประเทศไทย ได้มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการ แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงหลากหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 1) จานวนชัว่ โมงใน
การชม Youtube ในประเทศไทยเติบโตสู งขึ้นร้อยละ 110 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา 2) จานวนมากกว่าร้อยละ 50
ของคนไทยและคนเอเชี ย ดู Youtube ผ่ า นมื อ ถื อ 3) ผู ้บ ริ ห าร Youtube ส านั ก งานใหญ่ มี ค วามตื่ น เต้น กับ
ปรากฏการณ์ของ Youtube ในประเทศไทย ในฐานะ Top 10 ของโลก ที่ใช้เวลาบน Youtube สู งสุ ดประเทศหนึ่ ง
4) คนไม่ได้ดูทีวนี อ้ ยลง แต่จะเปลี่ยนช่องทางในการบริ โภคคอนเทนต์จากหน้าจอทีวเี ป็ นบนมือถือ แท็ปเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ มากขึ้น 5) 3 คอนเทนต์หลักที่คนไทยนิ ยมดูผ่าน Youtube ได้แก่ เพลง เอนเตอร์ เทน และเกมมิ่ง 6)
สิ่ ง ที่ ท าให้ Youtube ประเทศไทยเติ บ โตอย่างก้า วกระโดดมาจาก Ecosystem Online VDO ที่ ล งตัวจากการ
ผสมผสานระหว่าง Content Creater ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก 7) ตลอด 1 ปี ที่ ผ่านมามีช่อง Youtube ในประเทศ
ไทยที่ มี ผูต้ ามมากกว่า 1 ล้านคน มากถึ ง 13 ช่ อง และ 8) มี 2 นวัตกรรม ใหม่ ที่เข้าขับ เคลื่ อนการเติ บโตของ
Youtube ในปี นี้ ได้แก่ VDO Data Packets ร่ วมกับโอเปอเรเตอร์ ให้บริ การดาต้าชม Youtube ในลักษณะแพคเก็จ
เหมาจ่าย และYoutube Offline ที่ช่วยให้ดูวดี ีโอบน Youtubeได้ในขณะที่ไม่ต่ออินเทอร์เน็ต
จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่า โฆษณาของไทยสามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของโฆษณาบน YouTube
ที่มียอดรับชมสู งสุ ดในเอเชียในช่วงปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ โฆษณาชุด Unsung Heroes จากไทยประกันชีวิต โดยเมื่อ
ปี พ.ศ. 2558 ก็ ย งั พบว่า บริ ษ ัท ไทยประกัน ชี วิ ต ยัง คงสานต่ อ ความส าเร็ จ ด้ว ยการครองอัน ดับ สู ง สุ ด บน
Leaderboard สาหรับไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ด้วยโฆษณาสุ ดประทับใจในชุด The Reason ซึ่ งเป็ นหนังสั้น
ความยาวกว่า 4 นาที ที่ สารวจความเป็ นมาของเพลงสรรเสริ ญพระบารมี พร้อมทั้งตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผูช้ ม
ชาวไทยคิดใคร่ ครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการยืนตรงเพื่อร้องเพลงสดุดีพระมหากษัตริ ยข์ องไทย โดยโฆษณาของ
ไทยประกันชีวิตนับเป็ นผลงานชิ้นเยีย่ มที่ช่วยกระตุน้ อารมณ์ความรู ้สึก โดยมียอดรับชมสู งกว่า 3 ล้านวิวทัว่ โลก
นอกเหนื อจากไทยประกันชีวติ แล้ว ยังมีแบรนด์อื่น ๆ ใน Leaderboard ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผชู ้ มจานวน
มาก ทั้งนี้ บริ ษทั ของไทยตระหนักว่า YouTube ทาลายข้อจากัดของโฆษณาทางทีวีทวั่ ไป ซึ่ งมีความยาวเพียง 30
หรื อ 60 วินาที ทั้งยังเปิ ดโอกาสให้บอกเล่าเรื่ องราว และนาเสนอเนื้ อหาที่ ออกแบบเป็ นพิเศษสาหรับ YouTube
โดยเฉพาะ เพื่อดึงดูดและใกล้ชิดกับผูช้ มอย่างลึกซึ้ง (marketingoops, 2558)
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า ไทย
ประกันชี วิต เป็ นแบรนด์ที่มี Brand Awareness อยู่ในระดับ 96% รวมถึงมี Top-of-mind Awareness แบรนด์ที่
ผูบ้ ริ โภคนึกถึงเป็ นแบรนด์แรก อยูใ่ นเกณฑ์สูง ด้วยภาพลักษณ์ความเป็ นผูน้ านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
นอกจากนั้น จุดเด่นของแบรนด์ไทยประกันชีวิต คือภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างสรรค์สังคม และมีเนื้อหาประทับใจ
ส่ งผลให้แบรนด์ไทยประกันชี วิตมีภาพลักษณ์ในการเป็ นแบรนด์ที่เข้าใจคนไทย และมีอิทธิ พลทางความคิดต่อ
สังคมและวัฒนธรรม (ข่าวประกันวันนี้, 2556)
จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่ อ YouTube กรณี ศึกษาโฆษณาประเภทประกันชี วิต เนื่ องจากเป็ นโฆษณาที่ ได้รับ
ความนิ ยมสู งสุ ดในการเข้าชมในเว็บไซต์ YouTube เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูช้ มโฆษณาในสื่ อ YouTube อันจะนาไปสู่ การเกิ ดการสร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่ อ YouTube ให้มีความ
น่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูช้ มโฆษณาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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กรอบแนวคิด
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ อ แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ แนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์งานโฆษณา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโฆษณา
บน YouTube และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั นามากาหนดตัวแปรและกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังแสดงในภาพที่1
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณาที่มีต่อ
การสร้างสรรค์งานในสื่ อ YouTube
-

พฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณา
ในสื่ อ YouTube
- ประเภทของรายการที่รับชม
- อุปกรณ์ในการรับชม
- ความถี่ในการรับชม
- ช่วงเวลาในการรับชม
- วันที่รับชม
- สถานที่ที่รับชม

ด้านความตั้งใจ (Attention)
ความสนใจ (Interest)
ด้านความปรารถนา (Desire)
ด้านการก่อปฏิกิริยา (Action)

การสร้างสรรค์งานโฆษณา
ในการดึงดูดความสนใจ
ในสื่ อ YouTube

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผูช้ มโฆษณาในสื่ อ YouTube
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาในสื่ อ YouTube
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณาในสื่ อ YouTube
4. เพื่อศึกษาการเกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในสื่ อ YouTube
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง “พฤติ กรรมและความพึ งพอใจของผูช้ มโฆษณาเพื่ อการสร้ างสรรค์งานโฆษณาในสื่ อ
Youtube กรณี ศึกษาโฆษณาประเภทประกันชีวิต” เป็ นการการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากร
ที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีการรับชมโฆษณาในสื่ อ Youtube โดยจานวน
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการสารวจปี 2557 พบว่ามีจานวนทั้งสิ้ น 5,692,284 คน คานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็ นตัวแทนของประชากรใช้การคานวณของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้วิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
เลือกจากกลุ่มผูช้ มโฆษณาประเภทประกันชี วิตในสื่ อ Youtube ที่ มีการแสดงความคิดเห็ นในสื่ อที่ เผยแพร่ ผ่าน
Youtube เท่านั้น จากนั้นจึงมีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผูช้ มโฆษณาประเภทประกันชีวติ ในสื่ อ Youtube ที่มีการแสดงความคิดเห็นในสื่ อที่เผยแพร่ ผา่ น Youtube ที่ระบุ
ข้างต้น โดยขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามออนไลน์ จนครบจานวน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ ทางผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้น เพื่อที่ จะดาเนิ นการออกไป
สารวจและเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อไป ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่
ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาในสื่ อ Youtube ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณาในสื่ อ Youtube และส่ วนที่ 4 ความคิ ดเห็ น /ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม จากนั้น น า
แบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และความถูกต้องของเนื้ อหา และหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ วัตถุป ระสงค์ของการศึ กษา แล้วจึ งน าแบบสอบถามที่ ได้จากการ
ตรวจสอบแล้ว ไปทดลองกับข้อมูลจากผูช้ มโฆษณาในสื่ อ Youtube ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ตัวอย่าง เพื่อ
ทดสอบความเชื่ อ มัน่ โดยใช้วิธีก ารหาค่าสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้เท่ากับ 0.97
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละใช้วิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้คู่กบั ค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการ
กระจายของข้อมูล ค่า t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม ค่า F-test ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยสามกลุ่มขึ้นไป เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยงานวิจยั นี้ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 55.25) มี
อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (ร้ อยละ 54.75) มี สถานภาพโสด (ร้อยละ 90.00) มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ
78.00) มีอาชี พเป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา (ร้อยละ 49.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ
33.50) พฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาในสื่ อ Youtube ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่รับชมรายการภาพยนตร์ /
ละครย้อนหลัง (ร้อยละ 26.00) โดยรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 51.00) มีความถี่ในการรับชม 1-3 ครั้งต่อ
วัน (ร้อยละ 41.75) รับชมในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. (ร้อยละ 68.75) รับชมทุกวัน (ร้อยละ 70.50) และรับชมใน
บริ เวณบ้านพัก (ร้อยละ 85.00)
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ผลการวิจยั ด้านความพึงพอใจโฆษณาในสื่ อ Youtubeโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56) ซึ่ ง
งานวิจยั นี้ มีการวิเคราะห์ ความพึงพอใจโฆษณาในสื่ อ Youtube โดยวิเคราะห์จากการสร้างสรรค์งานโฆษณา 4
ประการตามหลัก AIDA (ขวัญ ชี ว า ส่ างหลวง, 2551) พบว่า ด้านความตั้งใจ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 3.63)
รองลงมาคื อ ด้านความสนใจ (ค่ าเฉลี่ ย 3.60) ด้านความปรารถนา (ค่ าเฉลี่ ย 3.52) และด้านการก่ อ ปฏิ กิ ริ ย า
(ค่าเฉลี่ย 3.49) ตามลาดับ โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามหลัก AIDA ดังนี้
- ด้านความตั้งใจ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า ประเด็นเรื่ องโฆษณาใน
สื่ อ Youtube ประเภทประกันชีวิต มีเนื้ อหาที่ก่อให้เกิดความตั้งใจในการรับชมโฆษณา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (ค่าเฉลี่ย
3.76) รองลงมาคือ โฆษณาในสื่ อ Youtube ประเภทประกันชีวติ มีความยาวที่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดความตั้งใจใน
การรับชมโฆษณา (ค่าเฉลี่ย 3.67) และโฆษณาในสื่ อ Youtube ประเภทประกันชี วิต มีเพลงประกอบที่ ก่อให้เกิ ด
ความตั้งใจในการรับชมโฆษณา (ค่าเฉลี่ย 3.66) ตามลาดับ
- ด้านความสนใจ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 3 อันดับแรก พบว่า ประเด็นเรื่ องโฆษณาใน
สื่ อ Youtube ประเภทประกันชีวติ เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรเจ้าของโฆษณา มีค่าเฉลี่ยสู งสุด (ค่าเฉลี่ย
3.70) รองลงมาคื อ โฆษณาในสื่ อ Youtube ประเภทประกัน ชี วิต มี บ รรยากาศที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสนใจในตัว
ผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ เนื้ อ หาของโฆษณา (ค่ าเฉลี่ ย 3.65) และโฆษณาในสื่ อ Youtube ประเภทประกัน ชี วิต มี เพลง
ประกอบที่ก่อให้เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์หรื อเนื้อหาของโฆษณา (ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลาดับ
- ด้านความปรารถนา เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด 3 อัน ดับ แรก พบว่า ประเด็ น เรื่ อ ง
โฆษณาในสื่ อ Youtube ประเภทประกันชีวิต มีเนื้ อหาที่ก่อให้เกิดความปรารถนาในตัวผลิตภัณฑ์หรื อเนื้ อหาของ
โฆษณา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.57) รองลงมาคือ โฆษณาในสื่ อ Youtube ประเภทประกันชีวติ ช่วยสร้างความ
ปรารถนาให้เกิดการรับชมวิดีโอที่กาลังจะรับชมบนสื่ อ Youtube ต่อจากโฆษณาซ้ า ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.56) และโฆษณา
ในสื่ อ Youtube ประเภทประกัน ชี วิ ต เสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ อ งค์ก รเจ้าของโฆษณา (ค่ าเฉลี่ ย 3.52)
ตามลาดับ
- ด้านการก่ อ ปฏิ กิ ริย า เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อัน ดับ แรก พบว่า ประเด็น เรื่ อ ง
โฆษณาในสื่ อ Youtube ประเภทประกันชี วติ มีเนื้ อหาที่ก่อให้เกิดการซื้ อหรื อการเกิดพฤติกรรมต่อตัวผลิตภัณฑ์
หรื อเนื้อหาของโฆษณา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.55) รองลงมาคือ โฆษณาในสื่ อ Youtube ประเภทประกันชีวิต
มีบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการซื้อหรื อการเกิดพฤติกรรมต่อตัวผลิตภัณฑ์หรื อเนื้อหาของโฆษณา (ค่าเฉลี่ย 3.51) และ
โฆษณาในสื่ อ Youtube ประเภทประกันชีวิต ช่วยก่อให้เกิดพฤติกรรมในการรับชมวิดีโอที่กาลังจะรับชมบนสื่ อ
Youtube ต่อจากโฆษณาซ้ า ๆ หรื อมีการส่งต่อวิดีโอดังกล่าว (ค่าเฉลี่ย 3.51) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูช้ มโฆษณาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวติ ในสื่ อ Youtube แตกต่างกัน พบว่า ผู ้ช มโฆษณาที่ มี เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวติ ในสื่ อ
Youtube ไม่แตกต่างกัน ทุกด้านและในภาพรวม ส่ วนผูช้ มโฆษณาที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวติ ในสื่ อ Youtube แตกต่างกัน ทุกด้านและในภาพรวม
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาในสื่ อ Youtube ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวิตในสื่ อ Youtube แตกต่างกัน พบว่า ผูช้ มโฆษณาที่ มีประเภท
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รายการที่ รับ ชม แตกต่ างกัน มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การสร้ างสรรค์งานโฆษณาประกัน ชี วิต ในสื่ อ Youtube ไม่
แตกต่างกัน ทุกด้านและในภาพรวม ผูช้ มโฆษณาที่ มีความถี่ในการรับชมแตกต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชี วิตในสื่ อ Youtube แตกต่างกันในด้านความสนใจ ผูช้ มโฆษณาที่ มีวนั ที่ รับชม
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวิตในสื่ อ Youtube แตกต่างกันในด้านความ
ปรารถนา ส่ วนในด้านอื่นๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผูช้ มโฆษณาที่มีช่วงเวลาในการรับชมและที่รับชมใน
สถานที่ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวิตในสื่ อ Youtube แตกต่างกัน ทุก
ด้านและในภาพรวม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 ความพึ งพอใจของผูช้ มโฆษณาในสื่ อ Youtube มี ค วามสั ม พัน ธ์กับ
กระบวนการสร้ างสรรค์งานโฆษณาในการดึ งดู ด ความสนใจในสื่ อ Youtube พบว่า ความพึ งพอใจของผูช้ ม
โฆษณาในสื่ อ Youtube มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึ งดูดความสนใจในสื่ อ
Youtube ซึ่ งแนวคิดที่ สนับสนุ นผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว คือการตัดสิ นคุณค่าของเนื้ อหาสื่ อเป็ นการ
ประเมิ น โดยผูช้ ม/ผูฟ้ ั ง (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974, อ้างถึ งใน ศิ ริวรรณ อนัน ต์โท, 2553) ซึ่ งอธิ บายว่า
ผูฟ้ ั ง/ผูช้ มเป็ นผูเ้ ลือกในการเชื่ อมโยงความพึงพอใจที่ ตอ้ งการกับการเลือกใช้สื่อแต่ละชนิ ด เนื่ องบุ คคลเป็ นตัว
กระท าดังนั้นจึ งมี บ ทบาทเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม เช่ น ผูช้ มเลื อกชมรายการตลกเมื่ อรู ้ สึ กว่าต้องการที่ จะหัวเราะ เลื อกชม
รายการข่าวเมื่อต้องการได้รับการบอกกล่าวข้อมูล การเลือกเหล่านี้ ไม่มีใครบอกให้ทา แต่ผชู ้ มเป็ นผูก้ าหนดเอง
การเลือกอาจเกิดจากเหตุผลอื่นก็ได้ เช่น ต้องชมรายการข่าวเพราะติดใจในบทบาทลีลาของผูป้ ระกาศข่าวก็ได้
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผูช้ มเป็ นผูม้ ีอานาจอย่างมากในกระบวนการสื่ อสาร ดังนั้น กระบวนการสร้างสรรค์
งานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในสื่ อ Youtube จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการผลิตและเผยแพร่ งานโฆษณา
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับความชอบของผูช้ ม/ผูฟ้ ัง ซึ่ งเป็ นผูร้ ับสาร เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณา
ในสื่ อ Youtube ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

อภิปรายผล
1. ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่า ง 18-25 ปี สถานภาพโสด
การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-30,000 บาทนั้น
สะท้อนให้เห็ นว่าเพศหญิ งเป็ นเพศที่ มีความนิ ยมในการรับชมโฆษณาต่าง ๆ ผ่านทางสื่ อ YouTube ซึ่ งเป็ นสื่ อ
สังคมออนไลน์ซ่ ึ งเต็มไปด้วยวิดีโอต่าง ๆ ที่ มุ่งเน้นความบันเทิ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัตชุ ลี นุ ตประวีณ์
(2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทย
แลนด์ ของผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มผูช้ มส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงเช่นกัน
2. ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาในสื่ อ YouTube ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่
รับชมรายการภาพยนตร์ /ละครย้อนหลัง โดยรับชมผ่านโทรศัพท์มือถื อ มี ความถี่ ในการรับชม 1-3 ครั้งต่อวัน
รับชมในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. รับชมทุกวัน และรับชมในบริ เวณบ้านพัก แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับ
โฆษณาของผูร้ ั บ สารในปั จจุ บัน เปลี่ ยนแปลงไป จากเดิ ม ที่ เป็ นสื่ อหลัก มาสู่ สื่ อ ใหม่ที่ มุ่ งเน้น ไปที่ สื่ อสังคม
ออนไลน์ ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวพบว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาในสื่ อ YouTube ของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ มี
ความสอดคล้องและใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ จริ ยา ปั นทวังกูร (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง แนวทางการใช้ประโยชน์และ
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การได้รับความพึงพอใจการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ใช้งาน 2-4 ชัว่ โมงต่อวัน นิยม
ใช้ในช่ วงเวลา 20.01-24.00 น. และใช้งาน 2-4 ครั้งต่อวัน เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่นิ ยมใช้มีห ลายประเภท
ร่ วมกันคือเฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูบ (YouTube) และไลน์ (Line) เป็ นต้น
3. ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจโฆษณาในสื่ อ YouTube โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ด้านความตั้งใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมาคือ ด้านความสนใจ ด้านความปรารถนา และด้านการ
ก่อปฏิ กิริยานั้น มีความสอดคล้องกับหลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา (ขวัญชี วา ส่ างหลวง, 2551) ซึ่ งอธิ บายว่า
ความตั้งใจ (Attention) นับเป็ นขั้นแรกที่สาคัญมากของการเขียนข้อความโฆษณาที่ตอ้ งหาจุดดึงดูดใจ หรื อเทคนิค
แปลกใหม่มาทาให้ผรู ้ ับสาร หยุด และสะดุดในข้อความโฆษณานั้นว่ามีคุณค่า คุณประโยชน์และเกิดความตั้งใจที่
จะอ่านข้อความนั้นอย่างทันทีทนั ใด ส่ วนใหญ่คือการพาดหัวโฆษณา ซึ่ งเมื่อพิจารณาด้านความตั้งใจเป็ นรายข้อ
พบว่า ประเด็นเรื่ องโฆษณาในสื่ อ YouTube ประเภทประกันชี วิต มีเนื้ อหาที่ ก่อให้เกิดความตั้งใจในการรับชม
โฆษณา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่าเรื่ องราวในโฆษณาในสื่ อ YouTube ประเภทประกันชีวติ ที่มีการถ่ายทอด
เรื่ อ งราวที่ ส ะเทื อ นอารมณ์ ช่ ว ยให้ ผูช้ มเกิ ด ความพึ งพอใจต่ อ โฆษณาดัง กล่ าวเป็ นอย่างมาก สอดคล้อ งกับ
แนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) ที่ได้อธิบายความหมายของความพึงพอใจว่า ความรู ้สึกที่ดี
ของบุ ค คลที่ ไ ด้รับ การตอบสนองเมื่ อ บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ในสิ่ ง ที่ ต ้อ งการ และคาดหวัง ความพึ งพอใจเป็ น
ความชอบของแต่ละบุคคล ในขณะที่ ด้านความสนใจ ด้านความปรารถนา และด้านการก่อปฏิ กิริยา ก็เป็ นการ
เรี ยงลาดับความคิดเห็ นของผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถาม ได้เรี ยงลาดับสอดคล้องกับหลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา
AIDA ซึ่ งในด้านความสนใจนั้น ถือเป็ นกระบวนการที่ ต่อจากผูช้ มโฆษณาเกิ ดความตั้งใจแล้วมี แนวโน้มที่ จะ
เปลี่ยนมาสนใจในรายละเอียด ข้อดี หรื อจุดเด่ นของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการโฆษณานั้น ซึ่ งผลการวิจยั ในครั้งนี้
พบว่า ประเด็นเรื่ องโฆษณาในสื่ อ YouTube ประเภทประกันชีวิต เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรเจ้าของ
โฆษณา สะท้อนให้เห็ นถึ งผูป้ ระกอบการธุ รกิ จประกันชี วิต ควรน าเสนอภาพยนตร์ โฆษณาที่ มีการกระแทก
อารมณ์ ผูช้ มโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องเศร้ า หรื อความเป็ นครอบครัวซึ่ งถื อเป็ นลักษณะของการเผยแพร่
โฆษณาในสื่ อ YouTube ประเภทประกันชีวิตในปั จจุบนั ในขณะที่ดา้ นความปรารถนา ซึ่ งเป็ นลาดับต่อมาในการ
หาความต้องการสิ นค้าขึ้นมาในใจ เพราะผลิตภัณฑ์น้ นั มีคุณประโยชน์ตรงกับความต้องการ หรื อมีคุณสมบัติที่
ดี เด่นพอจึงเกิ ดความอยากได้ข้ ึน ซึ่ งผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ประเด็นเรื่ องโฆษณาในสื่ อ YouTube ประเภท
ประกันชีวิต มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความปรารถนาในตัวผลิตภัณฑ์หรื อเนื้ อหาของโฆษณา มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด เป็ นการ
ช่วยตอกย้ าให้เห็นว่าการนาเสนอเรื่ องราวของโฆษณาประเภทประกันชีวติ ในปั จจุบนั นั้น ประสบความสาเร็ จ ดัง
จะเห็นได้จากด้านการก่อปฏิกิริยา ซึ่ งเป็ นขั้นสุ ดท้ายที่ผบู ้ ริ โภคที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้าตัดสิ นในสนองตอบต่อการ
โฆษณานั้น ๆ ซึ่งผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ประเด็นเรื่ องโฆษณาในสื่ อ YouTube ประเภทประกันชีวติ มีเนื้อหาที่
ก่อให้เกิดการซื้อหรื อการเกิดพฤติกรรมต่อตัวผลิตภัณฑ์หรื อเนื้อหาของโฆษณา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
4. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูช้ มโฆษณาในสื่ อ Youtube ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่ อ Youtube แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูช้ ม
โฆษณาที่ มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวิตในสื่ อ YouTube แตกต่าง
กันทุกด้านและในภาพรวม และผูช้ มโฆษณาที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณา
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ประกันชีวิตในสื่ อ YouTube แตกต่างกันทุกด้านและในภาพรวม แสดงให้เห็นว่าทั้งอายุและอาชีพล้วนแต่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ สอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา (รัตนาภรณ์ ชูรอด, 2555) ที่ให้ความสาคัญต่อ
การวิจยั ผูบ้ ริ โภค (Consumer Research) เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความรู ้สึกนึ กคิดและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายหลักเช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลาเนา ขนาดครอบครัวลักษณะ
ทางจิตวิทยา ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู ้ เจตคติ และวัฒนธรรม
5. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาในสื่ อ Youtube ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่ อ Youtube แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูช้ มโฆษณา
ที่มีความถี่ในการรับชมแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวิตในสื่ อ YouTube
แตกต่ างกัน ในด้านความสนใจ ผูช้ มโฆษณาที่ มี ช่ ว งเวลาในการรั บ ชมแตกต่ า งกัน มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การ
สร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชี วิตในสื่ อ YouTube แตกต่างกัน ทุกด้านและในภาพรวม ผูช้ มโฆษณาที่ มีวนั ที่
รับชมแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวิตในสื่ อ YouTube แตกต่างกันในด้าน
ความปรารถนา ผูช้ มโฆษณาที่รับชมในสถานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกัน
ชีวติ ในสื่ อ YouTube แตกต่างกัน ทุกด้านและในภาพรวม แสดงให้เห็ นว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อมีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่เผยแพร่ ในสื่ อ ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับผลการวิจยั ของ
ณัตชุลี นุ ตประวีณ์ (2557) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการเปิ ดรั บ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากการรับชม
รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับชม
รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นซี ซนั่ ที่เปิ ดรับชม ช่องทางที่เปิ ดรับชม ความถี่ในการเปิ ด
รับชม ระยะเวลาในการเปิ ดรับชม ลักษณะในการรับชม รอบการแข่งขันที่เลือกรับชม ผูร้ ่ วมรับชม และการมีส่วน
ร่ วมในการรับชม รายการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการเปิ ดรับชมรายการทั้ง 5 ด้านคือ ด้านรู ปแบบ
รายการ ด้านการนาเสนอรายการ ด้านเนื้ อหารายการ ด้านคุณ สมบัติของผูต้ ดั สิ น และคุ ณ สมบัติของผูด้ าเนิ น
รายการ
6. การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 ความพึ ง พอใจของผูช้ มโฆษณาในสื่ อ Youtube มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึ งดูดความสนใจในสื่ อ Youtube ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า
ความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณาในสื่ อ YouTube มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการ
ดึงดูดความสนใจในสื่ อ YouTube แสดงให้เห็นว่าผูผ้ ลิตโฆษณาควรจะสร้างสรรค์งานโฆษณาให้สอดคล้องกับ
ความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณา สอดคล้องกับหลักกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา (รัตนาภรณ์ ชูรอด, 2555)
ที่อธิ บายว่า การสร้างสรรค์งานโฆษณา เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการวิจยั เช่น ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
ด้านผูบ้ ริ โภค ข้อมูลด้านการตลาด เพื่อให้ทราบถึงสภาพตลาดของคู่แข่งขัน และที่สาคัญคือเพื่อให้มีความเข้าใจ
ถึงความรู ้สึกนึกคิดและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายหลัก

ข้ อเสนอแนะ
1. ผูป้ ระกอบการที่ผลิตและเผยแพร่ ภาพยนตร์ โฆษณาต่างๆ ควรให้ความสาคัญต่อการผลิตภาพยนตร์
โฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายคือเพศหญิง และปั จจัยส่วนบุคคลตามที่ปรากฏ
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2. ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ โฆษณาควรหาจุดดึ งดูดใจ หรื อเทคนิ คแปลกใหม่มาทาให้ผชู ้ มโฆษณา หยุด และ
สะดุดในข้อความโฆษณานั้นว่ามีคุณค่า คุณประโยชน์และเกิดความตั้งใจที่จะอ่านข้อความนั้นอย่างทันทีทนั ใด
3. ผูผ้ ลิตผลงานโฆษณาจะต้องมีความตระหนักและเลือกการถ่ายทอดเรื่ องราว ให้สอดคล้องกับปั จจัย
ส่ วนบุคคลของกลุ่มเป้ าหมาย เพราะลักษณะที่ ต่างกันของกลุ่มเป้ าหมายย่อมมีผลโดยตรงต่อรู ปแบบการเขียน
โฆษณา จะช่วยในสามารถเขียนโฆษณาได้สอดคล้องเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4. พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อมีผลต่อความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่เผยแพร่ ในสื่ อ ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการที่ ผลิ ตและเผยแพร่ ภาพยนตร์ โฆษณาต่าง ๆ ควรมี การผลิ ต และเผยแพร่ ภาพยนตร์ โฆษณาให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาในสื่ อ YouTube
5. ผูผ้ ลิตโฆษณาควรจะสร้างสรรค์งานโฆษณาให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผูช้ มโฆษณา เพื่อให้
การเผยแพร่ โฆษณาเป็ นที่นิยมและเกิดการรับรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยนาหลัก AIDA มาปรับใช้

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้องหลาย
ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์หลัก และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิ พย์ เย็นจะบก อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ผูซ้ ่ ึ งให้ความอนุ เคราะห์
ค าปรึ ก ษา ค าแนะน า ตลอดจนปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ าง ๆ ให้ แ ก่ ผู ้วิจัย และกราบขอบพระคุ ณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยฉั ต ร ล้อ มชวการ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรั ฐ อิ น ทรทัศ น์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คาแนะนาและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ อันส่งผลทาให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่ านที่ ได้กรุ ณาประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ อนั เป็ นประโยชน์ใน
ทุกๆ ด้านให้แก่ผวู ้ จิ ยั โดยตลอดระยะเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ และตีความเพือ่ งานศิลปะการแสดง
กรณีศึกษาภาพยนตร์ เรื่อง TRAIN TO BUSAN
IMPROVEMENT OF LEARNING PROCESS OF ANALYSIS
AND INTERPRETATION FOR PERFORMING ARTS,
CASE STUDY OF THE MOVIE “TRAIN TO BUSAN”
พลฤทธิ์ สมุทรกลิน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
E-mail: Ponlarit.sam@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้การตีความเพื่องานศิ ลปะการแสดง กรณี ศึกษาภาพยนตร์ เรื่ อง
Train to Busan เป็ นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการตีความของนักศึกษาที่ได้
ชมภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้ใช้วิธี การวิเคราะห์ เนื้ อหาเป็ นหลักในการวิจัยครั้ งนี้ และใช้ข ้อมู ลเอกสารที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุ นการวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดการเล่าเรื่ อง แนวคิดสัญวิทยา แนวคิดองค์ประกอบของบทละคร
มาเป็ นกรอบในการศึกษา ผลการศึ กษาพบว่า นักศึกษาที่ได้ชมภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ตีความว่า ภาพยนตร์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ความบันเทิง โดยมีโครงสร้างที่ใช้การเล่าเรื่ องเพื่อเน้นความบันเทิง แต่มีการสร้างสัญญะผ่านองค์ประกอบต่างๆ เช่น
ตัวละคร สถานที่ เพื่อเป็ นการสื่ อความหมายที่สะท้อนสังคมเป็ นรหัสเชิงสัญญะการสื่ อสารทั้งในเชิงความหมาย และ
เชิงอรรถรส นักศึกษาสามารถตีความได้ถึงสิ่ งที่ภาพยนตร์ นาเสนอแนวคิดที่สะท้อนสังคม และความเป็ นมนุษย์ได้ใน
ระดับหนึ่ ง แต่ในระดับที่ เป็ นสัญลักษณ์หรื อการเปรี ยบเที ยบในเชิ งลึกผ่านองค์ประกอบต่างๆนั้น ยังต้องพัฒนาใน
กระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ในเรื่ องของการตีความในมิติเชิงลึกมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ
ในแนวคิ ด และความหมายต่างๆที่ สื่ออยูใ่ นภาพยนตร์ ท้ งั เรื่ องนี้ และเรื่ องอื่ นๆ รวมไปถึ งสื่ อด้านศิ ลปะการแสดง
ประเภทอื่นๆที่เปรี ยบเสมือนกับกระจกที่สะท้อนสู่ สังคม ซึ่งสามารถทาให้ได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวที่เป็ นภาพสะท้อนความ
เป็ นจริ งทางสังคมเข้าสู่การตระหนักในตนเองมากขึ้น และนาไปสู่การพัฒนางานด้านศิลปะการแสดง
คาสาคัญ: การวิเคราะห์และตีความ,ศิลปะการเล่าเรื่ อง,องค์ประกอบของบทละคร, สัญญะวิทยา

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการเรี ยนการสอน
วิชาวิเคราะห์ วรรณกรรมการละคร เพื่ อให้นักศึ กษาได้มี ความรู ้ และความเข้าใจในศาสตร์ และศิ ลป์ ทางด้านการ
วิเคราะห์บทละครเวทีในแนวทางต่างๆ มีการให้นกั ศึกษาได้ฝึกการวิเคราะห์บทละครเรื่ องต่างๆเพื่อนาไปใช้ได้จริ ง
สาหรับการประกอบวิชาชีพในศาสตร์ศิลปะการแสดง และยังสามารถนาความรู ้ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และต่อสังคม
ในภาคการศึกษานี้ นอกเหนื อจากบทละครในรายวิชาที่ได้ฝึกให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้มีความคิดที่
จะนาสื่ อชนิ ดอื่นๆมาใช้ในการเรี ยนการสอน นอกเหนื อจากบทละครที่จะเห็นแต่ในรู ปแบบของตัวอักษร จึงได้นาสื่ อ
ภาพยนตร์ที่สามารถเห็นทั้งภาพและเสี ยงมาใช้ในการศึกษา
ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่ ได้รับความนิ ยมมากอย่างหนึ่ งของสังคมในปั จจุบนั เนื่ องจากภาพยนตร์ เป็ นสื่ อชนิ ด
หนึ่ งที่เน้นการผลิตขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะในสังคมไทย ภาพยนตร์ ที่เน้นความบันเทิงจะได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างสูงมากกว่าภาพยนตร์ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ทางด้านศิลปะ
ภาพยนตร์ นบั เป็ นสื่ อที่ทรงอิทธิ พลมากสื่ อหนึ่ งเนื่ องจากสามารถสื่ อสารแนวคิดหรื อข้อความที่ตอ้ งการไป
ยังผูช้ มได้เป็ นจานวนมาก โดยใช้องค์ประกอบต่างๆในการเล่าเรื่ อง ทาให้ผชู ้ มสามารถเข้าใจ และยังมีการเร้าอารมณ์
ดึงดูดความสนใจเพื่อทาให้ผูช้ มเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของภาพยนตร์ ผูช้ มเกิดความบันเทิง และจินตนาการตามไปกับ
เนื้อหาของเรื่ อง จนกระทัง่ สามารถเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติต่างๆ ตลอดจนสามารถนาไปสู่พฤติกรรมลอกเลียนแบบได้
ภาพยนตร์ ที่ได้รับการพูดถึงมากในกลุ่มนักศึ กษา คือภาพยนตร์ เกาหลีเรื่ อง Train to Busan ที่ ได้รับเกี ยรติ
ให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ เมืองคานส์ครั้งที่ 69 และเป็ นภาพยนตร์ ที่ทารายได้สูงสุดในประเทศเกาหลี นอกจากนั้น
ในการฉายที่ประเทศไทย ภาพยนตร์เรื่ องนี้เป็ นภาพยนตร์เกาหลีที่ทารายได้สูงสุดในประเทศไทย
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ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อวิจยั นี้ เพื่อนามาประยุกต์ใช้การพัฒนาการเรี ยนการสอน
วิชาด้านการวิเคราะห์ ตีความเพื่องานศิ ลปะการแสดง และยังเป็ นการส่ งเสริ มด้านการชมงานด้านศิ ลปะการแสดง
ประเภทต่างๆเพื่อให้ได้รับสารที่มากกว่าความบันเทิ งในงานที่ สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงหรื อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ
อย่างเดี ยว แต่ให้มองลึ กไปถึ งเนื้ อหาที่ สามารถสะท้อนสังคม และช่ วยในการพัฒนาสังคมได้ดียิ่งขึ้ น อันจะเป็ น
ประโยชน์แก่นักศึ กษาในการศึ กษาวิเคราะห์ตีความ และผูท้ ี่ ชื่นชอบในการเสพงานด้านศิ ลปะการแสดง รวมไปถึง
สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์วรรณกรรมการละคร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาการรับรู ้ของนักศึกษาในเรื่ องการวิเคราะห์ตีความเพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาในการเรี ยนการสอน
(2) ศึกษารู ปแบบโครงสร้างการเล่าเรื่ อง และแนวคิดผ่านองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์เรื่ อง Train to Busan

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพยนตร์ เรื่อง
Train To Busan
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง

เครื่องมือวิจยั

-องค์ประกอบของบท
ละคร เรื่ องของ Plot,
Character, Theme
-สัญวิทยา

-DVD ภาพยนตร์ เรื่ อง Train To
busan
-แบบสอบถาม

การวิเคราะห์ตคี วาม
ภาพยนตร์

---นักศึกษาในรายวิชา

วิเคราะห์วรรณกรรมการ
ละคร ชันปี
้ ที่ 3 จานวน 20
คน

ผลสรุป

สังเคราะห์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิ จัย เรื่ อ ง “การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารวิ เคราะห์ แ ละตี ค วามเพื่ อ งานศิ ล ปะการแสดง
กรณี ศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง Train to Busan” เป็ นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อ
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ศึกษาการรับรู ้ของนักศึกษาในเรื่ องการวิเคราะห์ตีความเพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาในการเรี ยนการสอนโดยศึกษาผ่าน
การเล่าเรื่ องผ่านองค์ประกอบต่างๆของภาพยนตร์เรื่ องนี้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั หมดคือ นักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 ภาควิชาศิ ลปะการแสดงประยุกต์ ใน
รายวิชาการวิเคราะห์วรรณกรรมการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 20 คน ที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่ องนี้
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิเคราะห์โครงสร้างของตัวเรื่ อง โดยอ้างอิงทฤษฏีการวิเคราะห์แนวสัญศาสตร์ แนวทางการ
วิเคราะห์โครงเรื่ องของเรื่ องเล่า โดยใช้แผนภูมิปัญจภาค หรื อ แผนภูมิหา้ ขั้นตอน แนวทางการศึกษาระบบ
โครงสร้างหน้าที่ตวั ละครในเรื่ องเล่า องค์ประกอบของบทละครตามแนวคิดของอริ สโตเติล
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนิ นงานโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์ ซ่ ึ งบันทึ กลงใน ดี วีดีภาพยนตร์ (DVD)
และแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร รวมทั้งการวิเคราะห์แบบสอบถามจากนักศึ กษาที่ ได้ชมภาพยนตร์ เรื่ องนี้ โดย
รู ปแบบของการศึกษาวิจยั จะใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหา
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะนามาวิเคราะห์โดยแบ่งเป็ นสองส่ วนคือ การวิเคราะห์ในส่ วนของรู ปแบบ และเนื้ อหา และการ
วิเคราะห์ในส่วนของเอกสาร และแบบสอบถาม

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ผลการเรี ยนรู ้ในการวิเคราะห์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา
วิเคราะห์วรรณกรรมการละคร ในภาคการศึกษา1/2559 จากการใช้แบบสอบถาม เรื่ อง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในภาพยนตร์ พบการรับรู ้ในการวิเคราะห์ตีความของนักศึกษาดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ โครงสร้ างของตัวเรื่ อง
การศึ กษาโครงสร้างหรื อองค์ประกอบของตัวเรื่ องคือ การศึ กษาเหตุการณ์ “เรื่ อง” หรื อสิ่ งที่ ถูก
นามาเล่า ซึ่งประเด็นหลักที่นามาศึกษาในที่น้ ีได้แก่ 1 โครงเรื่ อง 2 ตัวละคร
แนวทางการวิเคราะห์โครงเรื่ องของเรื่ องเล่า โดยใช้แผนภูมิปัญจภาค หรื อ แผนภูมิห้าขั้นตอน ซึ่ ง
เป็ นรู ป แบบการวิเคราะห์ โ ครงเรื่ อ งที่ เป็ นที่ ย อมรั บ อย่างกว้างขวาง และใช้กัน แพร่ ห ลาย แผนภู มิ ดัง กล่ า ว
ประกอบด้วย
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โครงสร้ างของโครงเรื่อง
สถาณการณ์ หรือเหตุการณ์ ในเรื่อง
1 สถานการณ์ ต ้น เรื่ อ ง หรื อ ภาวะสมดุ ล ปกติ มัก ให้ พ่อกับลูกสาววัยเด็ก ซึ่ งเดิ นทางไปพบเมียหรื อแม่ของ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ สถานที่ และตัวละคร
ลูกเพื่ อร่ วมฉลองวันเกิ ดที่ ปูซาน โดยมี ความสัมพัน ธ์
ภายในครอบครัวที่พอ่ แม่แยกทางกัน และตัวละครอื่นๆ
ที่ ร่ว มเดิ น ทางกัน ในรถด่ ว น KTX ที่ โ ซลสเตชั่น มุ่ ง
หน้าไปปูซาน โดยไม่ระแคะระคายว่ากรุ งโซลกาลังตก
อยูใ่ นวิกฤตซอมบี้ระบาด
2 ปั จจัย เหตุการณ์ หรื อสิ่ งที่ทาให้เกิดปมปั ญหา ทาให้ บนรถไฟมีผตู ้ ิดเชื้อแฝงตัวอยู่ เมื่อรถไฟแล่นไปไม่นาน
ภาวะปกติในสถานการณ์ตน้ เรื่ อง เปลี่ยนแปลง
ก็กลายเป็ นสมรภูมิรบเคลื่อนที่ ระหว่างมนุ ษย์กบั ผีดิบ
และเพิ่มจานวนของผูต้ ิดเชื้อมากขึ้นเรื่ อยๆ
3 การกระทาต่างๆของตัวละครที่ พยายามจะแก้ไขปม
การต่ อ สู ้ กับ ภาวะติ ด เชื้ อ ของตัว ละครที่ เข้าร่ ว ม
ปั ญหา หรื อเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
สถานการณ์ คู่พอ่ ลูก คู่สามีภรรยา คนแก่ ผูใ้ หญ่เห็นแก่
ตัว พนักงานรถไฟเห็ นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้า ความ
หลากหลายทางพฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อต้องตกอยูใ่ น
สถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิญหน้ากับการเอาชีวติ รอดร่ วมกัน
ความหวาดกลัว ความหวาดระแวง มองโลกในแง่ร้ายที่
สั่น คลอนความสามัคคี ระหว่างเพื่อนมนุ ษย์ สะท้อน
สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ในหลายระดับ
4 การคลี่คลายปมปั ญหา การกระทา หรื อเหตุการณ์ ที่
ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงกลับเข้าสู่ความสงบ
ตัว ละครพ่ อ ช่ ว ยให้ ลู ก สาว และสตรี มี ค รรภ์ใ ห้
เดิ นทางต่อไป โดยที่ ตนเองที่ ติดเชื้ อยอมเสี ยสละชี วิต
ของตน
5 สถานการณ์ทา้ ยเรื่ องหรื อตอนจบ เป็ นผลมาจากการ ตัวละครเด็กสาว และสตรี มีครรภ์ได้รับการช่ วยเหลื อ
คลี่คลายปมปั ญหา การกลับมาสู่ภาวะสมดุลปกติ
จากกลุ่มทหารอย่างปลอดภัย
2. ด้ านการศึกษาตัวละครในเชิ งสัญศาสตร์
นักสัญศาสตร์ เชื่อว่าบรรดาเรื่ องเล่าทั้งหลายนั้นต่างก็มีระบบโครงสร้างของตัวละครคล้ายๆกันใน
ทานองเดียวกับที่ เรื่ องเล่าทุกเรื่ องมีโครงสร้างเนื้ อหาเดี ยวกัน การที่ เรื่ องเล่าทุกเรื่ องสร้างอยู่บนพื้นฐานของปม
ขัดแย้ง ซึ่ งจะทาให้เกิ ดเหตุการณ์ ต่างๆตามมานั้นย่อมทาให้ตอ้ งมีตวั ละครอย่างน้อย2ตัวในเรื่ องเล่าแต่ละเรื่ อง
ได้แก่ ตัวละครหลัก Protagonist และ ผูต้ ่อต้าน หรื อผูข้ ดั ขวางการกระทา Antagonist ในภาพยนตร์เรื่ องนี้แบ่งตัว
ละครออกมาได้ดงั นี้
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มนุ ษย์ที่มีความต้องการสู งสุ ดคือ การพยายามเอาชี วิตรอดเพื่อไปสู่ จุดมุ่งหมาย
ที่ต้ งั ไว้
ซอมบี้หรื อผูม้ ีภาวะติดเชื้อ ความต้องการสูงสุดคือการแพร่ เชื้อโรค

ลักษณะที่ แบ่งอย่างชัดเจนจะเป็ นแบบนี้ แต่เราจะพบว่า การสร้างตัวละครมีการเพิ่มความขัดแย้ง คือ
ไม่ใช่แค่ มนุษย์กบั ซอมบี้ แต่เป็ น มนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์กบั การต่อสูท้ างจิตใจของตนเอง
Protagonist
Antagonist

คู่พอ่ กับลูกสาว คู่สามีกบั ภรรยาท้องแก่ คู่รักวัยรุ่ นนักเบสบอล คนจรจัด
ผูใ้ หญ่เห็นแก่ตวั พนักงานรถไฟเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้า

การสร้างลักษณะนิ สัยของตัวละคร และความขัดแย้งเป็ นการสะท้อนสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์
ในหลายระดับ ทั้งดิบ หยาบ การสร้างตัวละครที่เป็ นเสมือนตัวแทนมนุษย์ในระดับโครงสร้างของทุนนิยม ระดับ
ความแตกต่างของเพศ และวัย
ตัวละครหลัก
ตัวละครพ่อ (ซอกวู)

การสร้ างลักษณะนิสัยตัวละคร
ตัวละครที่เป็ นตัวแทนของมนุษย์เงินเดือน ทางานบริ ษทั การเงินการลงทุน ที่ ผคู ้ น
ต่างรังเกียจในฐานะผูส้ ูบเลือดสูบเนื้อผูอ้ ื่น ทางานจนไม่มีเวลาให้ลูก การมุ่งสร้าง
ฐานะให้ครอบครั วจึ งเป็ นช่ องว่างระหว่างความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งกับ
ภรรยา และลู กสาว มี ค วามพยายามที่ จะท าให้ทุ กอย่างออกมาให้ ดีที่ สุ ด และ
สาเร็ จไปถึงเป้ าหมาย ลักษณะเด่นที่มีคือ ความช่างสังเกต และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนตนและส่วนรวม
ตัวละครลูกสาว(ซูอนั )
เป็ นตั ว แทนของวัย เด็ ก ที่ เปรี ยบเสมื อ นตั ว แทนความบริ สุ ทธิ์ มี ค วาม
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เห็นใจคนอื่น ไม่วา่ จะตกอยูใ่ นสถาณการณ์ใด ตัวละครนี้ยงั เป็ นตัว
ละครหลักที่ ส นับ สนุ นตัวละครพ่อให้ละลายพฤติ กรรม และได้ค ้นพบ ความ
เสี ยสละ และการมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น
คู่ ส ามี กั บ ภรรยาตั้ งครรภ์ เป็ นตัวแทนของผูน้ าครอบครัว การสร้างตัวละครสามี ที่ภาพลักษณ์ ภายนอกดู
สามี(ซังฮวา)
ก้าวร้าว ปากร้าย มีลกั ษณะภายนอกดูเป็ นคนไม่เอาไหนในสายตาของภรรยา แต่
มีความรักภรรยาอย่างมาก และเป็ นคนมีน้ าใจคอยช่วยเหลือผูอ้ ื่น มีความต้องการ
สูงสุดคือ ปกป้ องภรรยา และลูกในครรภ์ ตัวละครนี้ เป็ นตัวละครที่สนับสนุนตัว
ละครซอกวู ได้ละลายพฤติกรรมที่ มองแต่ตนเองให้มองถึงคนอื่น และยังทาให้
ซอกวูได้มีความเข้าใจในตัวลูกสาวมากขึ้น
ภรรยา(ซังคยอง)
เป็ นตัวแทนของคนเป็ นแม่ และภรรยาที่ สามีรัก เป็ นภาพสะท้อนความสัมพันธ์
ของครอบครัวที่ อบอุ่นต่างกับตัวละครอีกครอบครัว เป็ นภาพของตัวละครที่ มี
จิตใจของผูเ้ ป็ นแม่ที่พร้อมจะปกป้ องลูกน้อย ซึ่งส่งผลไปถึงตัวละครหลัก ซอกวู
ในการที่จะฝากลูกสาวซูอนั ไปกับเธอเพราะได้ตระหนักถึงความรักของเธอ
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3. แนวคิดในภาพยนตร์
จากแบบสอบถามนักศึกษาให้ความเห็นว่า ภาพยนตร์เรื่ องนี้มีแง่มุมในการสะท้อนภาพปั ญหาของสังคม
และเสี ยดสี สังคม โดยเฉพาะในเรื่ องของชนชั้นในสังคม โดยการสร้างตัวละครเอก ให้มีความหลากหลายใน
สถานะ และอาชีพ เนื้ อหาของเรื่ องได้เชื่อมโยงตัวละครที่หลากหลายนี้มาเกี่ยวข้องกัน ภาพยนตร์เป็ นการสะท้อน
ปั ญหาของประเทศนี้ ไม่วา่ จะในเรื่ องของทุนนิยม การแบ่งแยกชนชั้น โดยสรุ ปได้ดงั นี้
-เนื้อหาสอดแทรกให้คนดูคิดตาม เช่นเรื่ องเกี่ยวกับช่วยเหลือคน หนังนาเสนอเป็ นเชิงตั้งคาถาม สะท้อน
ให้เห็น และปล่อยให้เราปรึ กษาศีลธรรมในใจตัวเอง ผูส้ ร้างเรื่ องนี้ สามารถทาให้เห็นถึงว่า เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ ง
สถาณการณ์แบบนี้ จะต้องทายังไงต่อไป อะไรที่เป็ นสาเหตุให้เกิดความวุน่ วายของเมืองนี้ ผูส้ ร้างอาจจะสื่ อให้รู้วา่
อนาคตอาจจะเกิดขึ้นจริ งก็ได้ ถ้าเกิดขึ้นจริ ง จุดมุ่งหมายของคนทุกคนคืออะไร เหมือนในภาพยนตร์เรื่ องนี้วา่ ต่าง
คนต่างมีเป้ าหมายว่าจะต้องรอด
-การนาเสนอพฤติกรรมของมนุษย์ที่เ ราเห็ นได้ไม่ยากในปั จจุบนั การเอาตัวรอด ความเห็ นแก่ตวั หรื อ
แม้กระทั่งความเสี ยสละ หนังเรื่ องนี้ ถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจน คนที่ เห็ นแก่ตวั ก็เห็ นแก่ตวั ที่ สุด หรื อคนที่
เสี ยสละก็เสี ยสละชีวติ ให้แม้กระทัง่ คนแปลกหน้า
-ความคิดของหนังเรื่ องนี้คือ ได้ถ่ายทอดความเป็ นจริ งในสังคมที่สมัยนี้เป็ น จึงอาจทาให้คนดูรู้สึกอินได้
มาก โดยหนังเรื่ องนี้ นาพาคนดูไปสารวจความเป็ นมนุษย์ ในตัวเราได้อย่างดี หลายคาพูดและการกระทาของตัว
ละครมันช่างทิ่มแทงเหลือเกิน ดังนั้นคือ หน้าที่เอาตัวรอดซึ่งเป็ นคนต่างชนชั้นกันมาอยูด่ ว้ ยกันในสถาณการณ์คบั
ขัน ซึ่งจะเค้นสัญชาตญาณดิบหรื อ ด้านมืดของมนุษย์ออกมา บางคนต้องการที่จะหนีจนไม่นึกถึงคนอื่น ความเห็น
แก่ตวั เพราะกลัวตาย สถาณการณ์ทาให้รู้วา่ ควรจะเอาตัวรอดยังไง
-ภาพยนตร์ สื่อให้เห็นถึงความกล้าหาญ ความรักและการเสี ยสละ ผลของการเห็นแก่ตวั ของใครบางคน
อาจจะเปลี่ยนใจคนอื่ นให้ไปเข้าข้างได้บางครั้ง บางทีคยที่เห็นแก่ตวั ก็ควรจะได้รับผลกระทบที่ตนได้ทาไว้บา้ ง
การเห็นแก่ตวั ยังไงก็แพ้ความรักที่ยิ่งใหญ่อยูด่ ี ใครทาอะไรก็จะได้แบบนั้น ทุกคนต้องมีสติเป็ นที่ต้ งั สื่ อให้เห็นถึง
ความรักกันจริ งๆ
-มนุษย์เมื่อพบเจอปั ญหามักจะดิ้นรนเพื่อเอาชีวติ รอดโดยไม่สนใจคนรอบข้างและใครหน้าไหน แต่ดว้ ย
ความรักมนุษย์จะมีจิตใต้สานึกลึกๆต้องช่วย และพาคนที่รักให้รอดไปด้วยกันถึงที่สุด คนมากกว่า1คนสามารถพา
กันถึงฝั่งมากกว่าไปคนเดียว เพราะมีความคิดมากกว่า1ความคิด

6. อภิปรายผล
จากการทาวิจัยนี้ ผูว้ ิจยั ได้เห็ นว่า นักศึ กษาในรายวิชา การวิเคราะห์ วรรณกรรมการละคร สามารถนา
ทฤษฎี ในเรื่ องของศิ ลปะการเล่าเรื่ องและ องค์ประกอบของบทละครมาใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ตี ความ
ภาพยนตร์เรื่ องนี้ได้ดงั นี้
1. โครงสร้างของศิลปะการเล่าเรื่ อง ได้ร้อยเรี ยงกัน ตามองค์ประกอบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นในความบันเทิง
มีการสร้างตัวละคร และออกแบบพื้นที่ในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ นักศึกษาสามารถแบ่งโครงสร้างของการ
เล่าเรื่ องๆได้เป็ นช่วงของเหตุการณ์ตามโครงสร้างของการเล่าเรื่ องได้
2. การตีความของนักศึกษา เกี่ยวกับแนวคิดหลักที่ภาพยนตร์นาเสนอพบว่า
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นักศึกษาจานวนสิ บเอ็ดคนตีความว่า การเอาตัวรอด ความเห็นแก่ตวั เป็ นเรื่ องที่ไม่ดี
นักศึกษาจานวนสี่ คนตีความว่า มนุษย์ควรมีความเสี ยสละ
นักศึกษาจานวนสองคนตีความว่า มนุษย์เราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นักศึกษาจานวนสองคนตีความว่า การเห็นแก่ตวั ยังไงก็แพ้ความรักที่ยงิ่ ใหญ่อยูด่ ี
นักศึกษาจานวนหนึ่งคนตีความว่า อย่าปล่อยให้เชื้อโรคร้ายมาครอบงาจิตใจตนเอง
สรุ ปแล้วพบว่า แนวคิดหลักที่ นักศึ กษาส่ วนใหญ่ตีความจากภาพยนตร์ เรื่ องนี้ คือ ความเห็ นแก่ตวั เป็ น
เรื่ องที่ ไม่ดี 3 เรื่ องของตัวละคร นักศึ กษาสามารถแยกแยะประเภทของตัวละครหลัก และตัวละครผูต้ ่อต้านได้
และสามารถวิเคราะห์ลกั ษณะการสร้างลักษณะนิสยั ตัวละครในตัวละครต่างๆที่มีบทบาทในภาพยนตร์
จากการศึ กษาพบว่านักศึกษารับรู ้ในเรื่ องของความบันเทิ งกับสาระที่อยูใ่ นภาพยนตร์ เรื่ องนี้ แต่ในมิติ
ของการตีความเชิงลึกที่ปรากฏอยูใ่ นภาพยนตร์ เช่นสัญญะในด้านต่างๆ เหล่านี้
การวิเคราะห์ ด้านอืน่ ๆ สัญลักษณ์ และความหมาย
ชื่อเรื่ อง Train To Busan การใช้ชื่อเรื่ องเชิ งอุปลักษณ์ คือ ชื่ อเรื่ องที่ บอกให้รู้เกี่ ยวกับเนื้ อหาของเรื่ องโดยใช้
สัญลักษณ์แทน หรื อใช้ขอ้ ความเปรี ยบ การตั้งชื่อเรื่ องที่ บ่งบอกถึงการเดิ นทางโดย
รถไฟ นัยยะแรกสะท้อนให้เห็ นถึง ความเป็ นภาพยนตร์ บนั เทิงที่เล่นกับความฉุกเฉิ น
ของเวลากับ ความระทึ กของข้อ จ ากัดของพื้ น ที่ และการเดิ น ทางในรถไฟใช้เวลา
เดิ นทาง 90 นาที จากโซลไปปูซาน แต่ในความหมายเชิ งอุปลักษณ์ชื่อเรื่ องที่ เหมือน
เป็ นแค่เรื่ องราวการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เป็ นการเปรี ยบเทียบการเดินทาง
ในขบวนรถไฟ กับการดาเนิ นชี วิต และการดิ้ นรนเอาชี วิตรอดของตัวละคร ที่ ตอ้ ง
เผชิญกับความชัว่ ร้าย ความทุกข์ยาก ความเห็นแก่ตวั ความเสี ยสละ การต่อสูท้ ้ งั ในเชิง
กายภาพ และการต่อสูใ้ นจิตใจของตัวละครเอง
แนวคิดมนุษยนิยม
การวิเคราะห์แนวคิด และปรัชญาต่างๆที่ปรากฏในเรื่ องเปรี ยบเทียบกับภาพยนตร์ ใน
ลักษณะเดียวกัน ซึ่ งในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ พบว่า หัวใจสาคัญของหนังซอมบี้ ทุกยุคทุก
สมัย อยูท่ ี่การตั้งคาถามต่อขอบเขตของความเป็ นมนุษย์ ข้อจากัดในการต่อสูท้ างจิตใจ
กับสัญชาตญาณการเอาตัวรอด ภาวะปะทะ และฉุ ดยื้อระหว่างความเป็ นปั จเจกกับ
ความเป็ นฟันเฟื องในสังคม
บทสรุ ปของภาพยนตร์เรื่ องนี้มีการคลี่คลายเรื่ องในลักษณะเดียวกันกับภาพยนตร์ซอม
บี้ เรื่ องอื่ น ๆคื อ มอบความหวังเชิ งมนุ ษยนิ ยมให้กับ สถานการณ์ อนั เลวร้ าย นั่นคื อ
มนุ ษย์มีศักยภาพในการหลุดพ้นจาก แนวโน้มที่ จะพ่ายต่อความอ่อนแอของตัวเอง
และผงาดเหนือวิกฤตได้อย่างน่าทึ่ง
ตัวละครอื่นๆ
คนจรจัด ที่ เปรี ยบเสมื อนตัวแทนชนชั้นทางสังคมที่ ไม่ได้รับการสนใจ แต่เป็ นตัว
ละครที่มีความเสี ยสละสูง
การกระทาของตัวละคร ตัวละครผูอ้ ยู่รอดสองคน คือ ลูกสาว และสาวท้องแก่ ได้รับการช่วยเหลือจากเหล่า
ทหาร โดยที่เพลงของเด็กสาวที่ร้องออกมา เหมือนเป็ นสัญญะความแตกต่าง ที่ทาให้
ทหารแยกออกว่า นี่คือ มนุษย์ไม่ใช่ผีดิบ หรื อผูต้ ิดเชื้อ ทาให้ท้ งั คู่ปลอดภัย
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ผูว้ ิจยั พบว่าการตีความเชิ งลึกที่ ปรากฏอยูใ่ นภาพยนตร์ นักศึ กษายังไม่สามารถอธิ บายรายละเอียดการ
วิเคราะห์ในเชิงลึกได้ ซึ่งอาจจะมาจากปั จจัยดังต่อไปนี้
1. นักศึกษายังไม่ได้เข้าใจในเรื่ องของประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ของประเทศผูผ้ ลิตภาพยนตร์เรื่ อง
นี้ได้ลึกซึ้งมากพอ ทาให้ขาดการเชื่อมโยงทางความคิดในการตีความเนื้อหาที่เสี ยดสี สงั คมของประเทศนั้น
2. การเพลิดเพลินกับแนวทางของภาพยนตร์ ที่มุ่งเน้นความบันเทิ ง ทาให้เกิ ดอารมณ์ ร่วม ทั้งตื่ นเต้น
สนุกไปกับการเร้าอารมณ์ของภาพยนตร์ ทาให้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะวิเคราะห์ตีความความหมายต่างๆ ซึ่ งแตกต่างกับ
การชมภาพยนตร์ที่มุ่งเน้นในการสร้างเพื่อความเป็ นศิลปะ
จากการวิเคราะห์ จากผลที่ ได้รับ ผูว้ ิจยั ต้องประยุกต์วิธีการสอนเพื่อให้นักศึ กษาได้ความรู ้จากหัวข้อที่
เรี ยนเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ในการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ ไม่วา่ จะเป็ น การเสริ มความรู ้ใน
ด้านอื่นๆให้นกั ศึกษา ดังต่อไปนี้
1.ด้านสังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง
2. ทฤษฏีและปรัชญาต่างๆ
นอกจากนั้นการคัดเลื อกสื่ อในด้านต่างๆมาใช้ประกอบการสอน ไม่ว่าจะเป็ นการนาบทละคร และ
ภาพยนตร์มาใช้ประกอบการสอน เพราะจากการวิจยั ครั้งนี้ นักศึกษาได้พฒั นาทักษะการตีความมากขึ้น เพราะเป็ น
เรื่ องที่นกั ศึกษาสนใจ รู ้สึกเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ และสามารถชมซ้ าได้หลายรอบ ซึ่งแตกต่างจากการใช้บท
ละคร ที่ตอ้ งตีความจากภาษา และคาพูด ซึ่ งในบางครั้งนักศึกษาไม่มีสมาธิ ในการอ่านมากพอ ทาให้มีผลต่อการ
วิเคราะห์และตีความ
ผูว้ ิจยั คิ ดว่า การที่ สามารถพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ในการวิเคราะห์ตีความของนักศึ กษาได้น้ ัน เป็ น
แนวทางที่นาไปสู่ ประโยชน์ในหลายด้าน เพราะถ้านักศึกษาสามารถประยุกต์การวิเคราะห์ตีความได้ดีและนาไป
สร้างงานด้านศิลปะการแสดงรู ปแบบต่างๆ จะสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ให้แก่สงั คมได้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ทาให้ทราบถึงการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในเรื่ องการวิเคราะห์ตีความเพื่อเป็ นแนวทางพัฒนาใน
การเรี ยนการสอน
(2) เป็ นแนวทางให้ผทู ้ ี่สนใจในการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์ ตีความภาพยนตร์ ผูช้ ื่นชอบในการชม
ภาพยนตร์ รวมไปถึงผูเ้ กี่ยวข้องในการผลิตในสายงานด้านภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงประเภทอื่นๆได้นาองก์
ความรู ้ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดงที่มีความบันเทิงควบคู่ไปกับคุณภาพ
(3) ทาให้ทราบถึงรู ปแบบโครงสร้างของการเล่าเรื่ อง และแนวคิดของภาพยนตร์เรื่ องTrain to
Busan ที่จะทาให้ผชู ้ ื่นชอบการชมภาพยนตร์ สามารถเข้าใจ และรับรู ้ในเนื้อหา หรื อสารที่ซ่อนอยูไ่ ด้มากขึ้น อีก
ทั้งยังเป็ นการเพิ่มอรรถรสในการชมภาพยนตร์ นอกเหนือไปจากความบันเทิง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ศึกษารู ปแบบโครงสร้างการเล่าเรื่ องและแนวคิดของภาพยนตร์ในแนวอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอาไว้ เพื่อให้เห็นแนวทางของรู ปแบบเละแนวคิดของภาพยนตร์ในแนวอื่นๆได้มากขึ้น
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(2) ศึกษาเนื้อหาและประโยชน์ที่ผชู ้ มได้รับจากการชมงานด้านศิลปะการแสดง ประเภทอื่นๆ
เพื่อให้ทราบว่าสารที่ผผู ้ ลิตต้องการจะสื่ อมายังผูช้ มนั้น ผูช้ มสามารถเข้าใจในสารนั้นมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็ นการ
พัฒนาในการสร้างงานด้านศิลปะการแสดง
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เมือ่ ชีวติ แขวนไว้ บนเรตติง้
WHEN THE LIFE HANGING ON RATINGS
ชาญวิทย พรหมพิทกั ษ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : chanwit.pr@spu.ac.th
บทคัดย่อ
จากการประมูลการออกอากาศโทรทัศน์ ในระบบดิ จิทลั ประเภทธุ รกิ จจานวน 24 ช่อง ทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กบั วงการโทรทัศน์ไทย แต่จากการออกอากาศมาเช้าสู่ ปีที่ 3 กลับมาสถานี โทรทัศน์ถึง 2
ช่องที่ตอ้ งปิ ดตัวลง และมีการฟ้ องร้อง กสทช. ซึ่ งหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูกิจการโทรทัศน์ดิจิทลั ปั จจัยหนึ่งที่
สาคัญต่อการดาเนิ นกิ จการโทรทัศน์ คือ การวัดความนิ ยม หรื อ เรตติ้ง (Ratings) นั่นเอง การดาเนิ นล่าช้าเรื่ อง
เกี่ยวกับการวัดเรตติ้ง ทั้งการกาหนดระเบียบวิธีการในการวัดเรตติ้ง การออกใบอนุญาตให้บริ ษทั ที่ให้บริ การด้าน
การวัดเรตติ้ง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาเรื่ องการผูกขาดการวัดเรตติ้งด้วยบริ ษทั เพียงบริ ษทั เดียวมาเป็ นเวลา
กว่ า 20 ปี ซึ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด ค าถามเรื่ องความเป็ นธรรมและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล เรตติ้ ง ที่ ไ ด้ ส่ ง ผลให้
ภาคอุตสาหกรรมรวมตัวเพื่อหาทางออกให้กบั ปั ญหาการผูกขาดนี้
จากการศึ ก ษาผู ้เ ขี ย นได้ เ สนอแนวทางในการแก้ ปั ญหาการวัด เรตติ้ ง ไว้ 2 แนวทาง คื อ 1.
ภาคอุตสาหกรรมมีความพยายามรวมตัวกันเพื่อกาหนดแนวทางการวัดเรตติ้งโดยการรวมกันว่าจ้างบริ ษทั เพื่อ
รับผิดชอบในการวัดเรตติ้ง เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั ผูป้ ระกอบการได้มีทางเลือกเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจขั้น
ต่อไป อีกประการหนึ่ งคือเพื่อเป็ นการถ่วงดุ ลอานาจการผูกขาดของบริ ษทั วัดเรตติ้งที่ เป็ นเจ้าของตลาดเดิ ม ที่
ผูกขาดยาวนานกว่า 20 ปี และ 2. กสทช. อาจดาเนิ นการการกากับดูแลการวัดเรตติ้งผ่านองค์กรด้านวิชาชีพ หรื อ
ภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุ นการวิจยั ด้านการวัดเรตติ้งโดยเฉพาะ หรื ออาจกระตุน้ ให้องค์กรวิชาชี พ หรื อ
ภาคอุตสาหกรรมให้จดั ทาแนวทางการปฏิบตั ิ โดย กสทช. อาจเป็ นผูก้ าหนดหัวข้อที่ตอ้ งครอบคลุม เช่น เกณฑ์
คุณสมบัติข้ นั ต่า ระเบียบวิธีการวัดเรตติ้ง การเปิ ดเผยข้อมูล การรับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
คาสาคัญ: โทรทัศน์ดิจิทลั , เรตติง้ , การวัดความนิยม

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. บทนา
วงการโทรทัศน์ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อกสทช.หรื อคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศให้มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริ การ
โทรทัศ น์ในระบบดิ จิทลั การประมูลที วีดิจิทลั ประเภทบริ การทางธุ รกิ จประกอบด้วยหมวดเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวจานวน 3 ช่อง (ช่อง 13 – 15) หมวดข่าวสารและสาระ จานวน 7 ช่อง (ช่อง 16 – 22) หมวดทัว่ ไป (ความ
คมชัดปกติ – SD) จาวน 7 ช่อง (ช่อง 23 – 29) และหมวดทัว่ ไป (ความคมชัดสู ง – HD) จานวน 7 ช่อง (ช่อง 30 –
36) รวมทั้งสิ้น 24 ช่อง โดยจัดการประมูลเมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 หลังการประมูล กสทช.ได้กาหนด
ระยะเวลาการทดลองออกอากาศระหว่างวันที่ 1 – 24 เมษายน พ.ศ. 2557 และกาหนดให้ออกอากาศอย่างเป็ น
ทางการในส่วนกลางระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
จากการประมูลดังกล่าวมีผปู ้ ระกอบการในธุรกิจโทรทัศน์เข้าร่ วมการประมูลจานวนมากส่ วนผูเ้ ล่นราย
ใหม่และผูเ้ ล่นรายเก่าที่มีพ้ืนที่ในสื่ อโทรทัศน์มาก่อนแล้ว ไม่วา่ จะGMM Grammy ซึ่ งมีช่องโทรทัศน์เคเบิ้ลของ
ตัวเอง Workpoint Entertainment ที่มีช่องเคเบิ้ลของตัวเองเช่นกัน
รวมทั้งผูเ้ ล่นรายเก่าอย่าง Nation TV., Voice TV. และTrue4U ซึ่ งล้วนมีช่องเคเบิ้ลเป็ นของตัวเองทั้งสิ้น
ส่ วนผูเ้ ล่นรายใหม่ ก็มิได้ใหม่จริ งทีเดียว เพราะส่ วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์อยูแ่ ล้ว บริ ษทั ไทยทีวี จากัด
ซึ่ งบริ ษทั ในเครื อนิ ตยสารที วีพูล และบริ ษทั อมริ นทร์ เทเลวิชั่นจากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื ออมริ นทร์ พริ้ นติ้ง
นอกจากนี้ยงั มีช่องโทรทัศน์จากโทรทัศน์ระบบอะนาล็อครวมประมูลครบทุกช่อง
แม้การประมูลจะดาเนิ นการสาเร็ จลงด้วยดี และมีการดาเนิ นการต่างๆ ตามกาหนดที่ กสทช.ตั้งไว้ ทั้ง
การเรี ยงลาดับเลขช่องใหม่ให้เหมือนกันทุกช่องทางการรับชม แต่หลังจากการเริ่ มออกอากาศมาจนถึงปั จจุบนั มี
ช่องโทรทัศน์ดิจิทลั ปิ ดตัวไปแล้ว 2 ช่อง คือ ช่อง 15 โลก้า และช่อง 17 ไทยทีวี ทั้งสองช่องเป็ นของบริ ษทั ไทยทีวี
จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อนิตยสารทีวพี ลู โดยหยุดออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สาเหตุการหยุด
ออกอากาศเนื่ องจากผูป้ ระกอบการไม่สามารถชาระค่าประมูลทีวดี ิจิทลั งวดที่ 2 ได้ และผูป้ ระกอบการให้เหตุผล
ต่อคณะกรรมการ กสทช. ว่า ขาดทุนกว่า 300 ล้านบาท จากการหยุดออกอากาศและการไม่ชาระค่าประมูลตาม
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เวลา ส่ งผลให้มีการยื่นฟ้ อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ว่าด้วยการไม่ปฎิบตั ิหน้าที่ให้ไปตามแผนแม่บทที่ ได้
กาหนดไว้ก่อนการประมูลทีวีดิจิทลั พร้อมยื่นขอให้คุม้ ครองชัว่ คราวและเรี ยกร้องให้ กสทช. จ่ายค่าเสี ยหาย 717
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และขอให้มีคาสั่งให้การประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทลั ประเภทบริ การธุรกิจระดับชาติเป็ นโมฆะทั้งหมด จากนั้นเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 ศาลปกครองกลางไกล่
เกลี่ยให้ท้ งั กสทช. และบริ ษทั ไทยที วี ไปหาทางออกร่ วมกันอีกครั้ง โดยให้สถานี โทรทัศน์ไทยทีวีดาเนิ นการ
ออกอากาศต่ออีก 3 เดือน ระหว่างปรับแผนธุรกิจหาผูร้ ่ วมทุนใหม่ เพื่อให้ไทยทีวเี ดินหน้าธุรกิจทีวดี ิจิทลั
ไม่วา่ การฟ้ องร้องระหว่างบริ ษทั ไทยทีวีและคณะกรรมการ กสทช. จะจบลงอย่างไรก็ตาม (จนถึงวันที่
เขียนบทความนี้ (10 พ.ย. 2559) สถานีโทรทัศน์ท้ งั 2 ช่องของไทยทีวยี งั คงจอดาอยู)่ สิ่ งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่ามี
ผลต่ อ การประกอบการธุ ร กิ จ โทรทัศ น์ คื อ เรตติ้ ง หรื อ การวัด ความนิ ย มการรั บ ชม ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ชี้ ช ะตาของ
ผูป้ ระกอบการก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็ นรายการโทรทัศน์ หรื อแม้แต่สถานี โทรทัศน์ท้ งั อะนาล็อคหรื อดิ จิทลั ก็ไม่
สามารถหนี ระบบเรตติ้งไปได้ และหลายฝ่ ายออกมาท้วงติงเรื่ องการวัดเรตติ้งทีวีดิจิทลั ของ กสทช.ว่าขาดความ
โปร่ งใส เป็ นธรรม และความน่าเชื่ อถือ ทั้งที่ ยอมรับกันว่าชี วิตของคนทารายการโทรทัศน์ และสถานี โทรทัศน์
ดิจิทลั แขวนอยูบ่ นเรตติ้ง

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาปั ญหาการวัดเรตติง้ ของระบบโทรทัศน์ดิจิทลั
(2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาระบบการวัดเรตติ้งของโทรทัศน์ดิจิทลั

3. เรตติง้ คืออะไร?
เรตติ้ง (Ratings) คือ จานวนเปอร์ เซ็นต์เทียบกับจานวนประชากร เช่น ช่อง 7 มีค่าเรตติ้ง 3 เท่ากับ 3%
ของจานวนประชากร ประเทศไทยมีประชากรจานวน 60 กว่าล้านคน มีการตั้งค่าง่ายๆ ว่า 1% เท่ากับ 600,000 คน
การวัดเรตติ้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ผลปรากฏว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ ช่อง 7 = 3.363 ช่อง 3 = 2.447 ช่องเวิร์ค
พ้อยท์ = 1.136 ช่องโมโน = 0.642และช่องวัน = 0.525
การวัดเรตติ้งที วีดิจิทลั ในปั จจุบนั ทาโดยนากล่อง เรี ยกว่า People Meter Current System ติดตั้งที่ บา้ น
ของกลุ่มตัวอย่าง และวัดด้วยการตรวจจับแบนเนอร์ ที่ปรากฏบนจอ เมื่อผูช้ มกดรี โมต หรื อกดเปลี่ยนช่ องที วี
เครื่ องมือจะบันทึกไว้ วิธีน้ ี เป็ นวิธีที่ใช้กนั มามากกว่า 20 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างอยูท่ ี่ 1,800 หลังครัวเรื อน หรื อ 6,300
คน1
จากตัวเลขดังกล่าวทาให้เกิดคาถามถึงความน่าเชื่อถือ ว่าจากจานวนประชากรกว่า 60 ล้านคน ต่อจานวน
กลุ่มตัวอย่างเพียง 1,800 ครัวเรื อน หรื อ 6,300 คน เพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล เรตติ้งหรื อไม่ รวมถึงมีการตั้ง
คาถามเรื่ องการสารวจฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรื อน ซึ่ งหากพิจารณาในมุมมองของผูซ้ ้ื อโฆษณาจะเห็น

สุรวิชช์ วีรวรรณ. 2559. “ทาง(ไม่)รอดของทีวีดจิ ิทลั .” สืบค้ นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559, สืบค้ นจาก
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx
1
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ว่าข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ มีความสาคัญอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื้ อโฆษณา อันมีผลต่อเนื่ องกับรายได้ของ
สถานีโทรทัศน์หรื อรายการโทรทัศน์ดว้ ยเช่นกัน

4. เรตติง้ ไม่ เป็ นธรรม??
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ดูจะไม่สอดคล้องกับจานวนประชากรจนทาให้เกิดคาถาม
ถึงความน่าเชื่อถือของผลการวัดเรตติ้ง ยังไม่นบั รวมการผูกขาดการสารวจเรตติ้ง ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป
การวัดเรตติ้งที่ไม่เป็ นธรรมหรื อขาดความน่าเชื่อถือสามารถส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อผูเ้ กี่ยวข้อง เริ่ ม
จากผูซ้ ้ือโฆษณาซึ่งอาจซื้อสื่ อที่ไม่ได้รับความนิยมจริ ง หรื อไม่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้าหรื อบริ การของตน
ในส่วนของสถานีโทรทัศน์และผูผ้ ลิตรายการอาจทุ่มงบประมาณจานวนมากในการผลิตรายการที่ดี แต่ไม่สามารถ
อยู่รอดในทางธุ รกิ จได้ เนื่ องจากผลการวัดเรตติ้งคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง หรื ออาจไม่ครอบคลุมถึงช่อง
ทางการรับชมใหม่ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต เคเบิ้ล เป็ นต้น สาหรับประชาชนในฐานะผูบ้ ริ โภคอาจเสี ยโอกาสในการ
รับชมรายการที่ตนชอบ หากรายการไม่มีโฆษณาเข้า เนื่องจากความถูกต้องของเรตติ้งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ
ทรัพยากรที่สถานี หรื อผูผ้ ลิตรายการทุ่มลงไปกับการผลิตรายการ รวมถึงเสี ยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายจากผูผ้ ลิตรายการใหม่
เมื่อพิจารณาในแง่ของผูช้ ม อาจไม่เห็นผลกระทบมากนัก เนื่องจากแม้วา่ จะไม่มีรายการที่ชื่นชอบให้ชม
ผูช้ มยังสามารถเลือกชมรายการอื่นๆ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน หรื อรายการอื่นๆ ที่แปลกออกไปได้ แต่หากพิจารณา
ในฐานะผูป้ ระกอบการหรื อผูผ้ ลิตรายการ จะพบว่าการวัดเรตติ้งที่ไม่เป็ นธรรมส่ งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการผลิต
รายการโทรทัศน์ เนื่ องจากรายการที่ ดีมีคุณภาพอาจมีผลเรตติ้งที่ ไม่ดีนัก ทั้งที่ ความเป็ นจริ งอาจมีผูช้ มจานวน
มากกว่าตัวเลขที่ปรากฏจากการวัดเรตติ้งก็เป็ นได้ และในส่ วนของผูซ้ ้ื อโฆษณาเองก็ตามอาจมีการลงทุนผิดที่ได้
เช่นกัน

5. นีลเส็ นคือใคร?
บริ ษทั เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด (The Nielsen Company (Thailand) Co., LTD.) เป็ น
บริ ษทั ทาวิจยั ด้านการตลาดโลกมีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริ กาภายใต้ชื่อบริ ษทั AC Nielsen ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ที่เข้ามาตั้งสานักงานในประเทศไทย และเป็ นบริ ษทั ที่เริ่ มการวัด เรตติ้งในประเทศตลอด 20 ปี ที่ผา่ นมา
แต่เนื่ องจากตลอดเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาของนีลเส็นทาให้เกิดคาถามเรื่ องการผูกขาดการวัด เรตติ้ง หลาย
ฝ่ ายมองว่าการวัดเรตติ้งเพียงรายเดียวทาให้เกิดปั ญต่างดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับจานวนประชากร
2. การสารวจใหญ่ประจาปี (establishment survey) ถื อว่ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กเกิ นไป ข้อมูลในปี
2554 การสารวจใหญ่ประจาปี มีขนาด 6,000 ครัวเรื อน เพื่อใช้เลือกกลุ่มตัวอย่างเพียง 1,250 ครัวเรื อน ซึ่ งถือว่ามี
ขนาดเล็กมากในทางสถิติ
3. การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างไม่สะท้อนช่องทางการรับชมสื่ อที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี การวัดเร
ตติ้งการรับชมผ่านที วีดาวเที ยมและเคเบิ้ลมีขนาดเพียง 260 ครัวเรื อน ขณะที่ ตวั เลขผูร้ ับชมที วีผ่านเคเบิ้ลและ
ดาวเทียมกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น
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ตารางแสดงจานวนครัวเรือน กลุ่มตัวอย่ างและขนาดของกลุ่มตัวอย่ างในแต่ ละประเทศในการวัดเรตติง้ 2
ประเทศ
ออสเตรเลีย
แคนนาดา
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
มาเลเซีย
สวิสเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร
อินเดีย
ไทย

จานวนครัวเรือน
(ล้าน)
8.3
11.8
2.4
26.3
6.3
3.2
26
155
22

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(ครัวเรือน)
3,500
4,300
1,100
4,300
1,000
1,870
5,100
8,150
1,800

ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง (คิดเป็ นร้ อยละเทียบกับจานวน
ครัวเรือนทั้งหมด)
0.059%
0.036%
0.046%
0.016%
0.016%
0.058%
0.02%
0.005%
0.008%

4. การเลือกปฏิบตั ิในการวัดเรตติ้ง บริ ษทั วัดเรตติ้งควรวัดเรตติ้งของทุกช่องในแต่ละ platform แต่ใน
บางกรณี ที่ผา่ นมาไม่เป็ นเช่นนั้น
5. ขาดความเป็ นกลางทางเทคโนโลยี การวัดเรตติ้งในทุกๆ ช่องทางโดยไม่สนใจว่าจะรับผ่านเทคโนโลยี
ใดๆ เช่น เคเบิ้ล ดาวเทียม อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
6. สุ่มเสี ยงต่อผลประโยชน์ทบั ซ้อน นีลเส็นรับทาวิจยั ด้วยทาให้อาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับการวัดเร
ตติ้ง เช่น มีการวิจารณ์ถึงสื่ อสิ่ งพิมพ์ไหนจ้างนีลเส็นทาวิจยั ก็จะได้ใส่รายชื่อเข้าไปในการสารวจ
7. การไม่เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการวัดเรตติ้ง
จากปั ญหาทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เกิดคาถามว่าการวัดเรตติ้งที่ทาโดยบริ ษทั นี ลเส็น (ประเทศ
ไทย) จากัดนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องกับจานวนประชากรมีผลต่อตัวเลขเรตติ้งที่
รายงานหรื อไม่ และเมื่อวงการโทรทัศน์ของไทยก้าวเข้าสู่ ระบบดิจิทลั มาหลายปี แล้วนั้น การวัดเรตติ้งด้วยเกณฑ์
แบบที่นีลเส็นตั้งขึ้นมายังคงใช้ได้ผลอยูห่ รื อไม่ อีกทั้งมีคาถามถึงการวัดเรตติ้งแบบหลาย platform จะสามารถทา
ได้หรื อไม่ ด้วยคาถามมากมายเหล่านี้ทาให้บริ ษทั นีลเส็นต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่น้ ี
ในส่ ว นของการส ารวจการเข้าถึ ง ของการรั บ สัญ ญาณที วีดิ จิ ทัล โดยปกติ นี ล เส็ น จะท าการสารวจ
ความสามารถในการรั บสัญญาณที วีในระบบต่างๆ ซึ่ งการสารวจนี้ ถูกจัดทาทุกปี อยู่แล้ว โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 6,000 ครัวเรื อน สาหรับในกรณี การสารวจการเข้าถึงการรับสัญญาณทีวีดิจิทลั นี ลเส็ นได้มีโครงการ
เสริ มเข้าไปในการสารวจประจาปี ทาให้อุตสาหกรรมทางด้านสื่ อโทรทัศน์ได้ทราบถึ งการเข้าถึ งของการรับ
สัญญาณทีวดี ิจิทลั เป็ นระยะด้วย
นอกจากนี้ นีลเส็ นยังทาการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับจานวนช่องที วีที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มจะ
แบ่งเป็ น 2 ขั้น ขั้นแรกจะมีการเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2,000ครัวเรื อน หรื อประมาณ 7,000 คนภายในปี 2557
ส่วนขั้นที่ 2 จะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างจาก 2,000 ครัวเรื อน เป็ น 2,200 ครัวเรื อน หรื อประมาณ7,700 คนภายในปี 2558
สุภิญญา กลางณรงค์. 2559. “การประชาสัมพันธ์ให้ การเปลีย่ นผ่านไปสูท่ ีวีในระบบดิจิตอลเป็ นไปอย่างราบรื่ น.” สืบค้ นเมื่อ 9พฤศจิกายน
2559. สืบค้ นจาก www.supinya.com
2
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ส่วนการเก็บข้อมูลชื่อรายการและโฆษณาจะมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมากยิง่ ขึ้น โดยจะแบ่งการเก็บ
ข้อมูลเป็ น 2 ฐานข้อมูล ในฐานแรกจะเก็บข้อมูลว่ามีใครชมทีวีอยูบ่ า้ ง ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดของเพศ อายุ
การศึกษา รายได้ เป็ นต้น และชมช่องใด เวลาใด วันใด ระยะเวลาการชมนานเท่าใด และมีพฤติกรรมการเปลี่ยน
ช่องอย่างไร ในฐานที่สองจะเก็บรายละเอียดชื่อของรายการที่ออกอากาศ โฆษณาที่ออกในรายการนั้นๆ ว่าเป็ น
โฆษณาสิ นค้าอะไร ความยาวเท่าใด เป็ นต้น ในส่ วนของซอฟแวร์ ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการ
ออกอากาศเพื่อการวัดเรตติง้ ที่เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น

6. MRDA & KANTAR MEDIA: ความหวังใหม่ การวัดเรตติง้ ?
สมาคมวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ (ประเทศไทย) หรื อ Media Research Development Association of Thailand
(MRDA) สมาคมดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกสถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ (MRB) ซึ่ งประกอบด้วยมีเดีย
เอเจนซี่ ผูผ้ ลิตสื่ อ สมาคมทีวดี ิจิทลั (ประเทศไทย) สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) สมาคมเคเบิ้ลทีวแี ห่ง
ประเทศไทย และสมาพัน ธ์ส มาคมวิช าชี พวิทยุก ระจายเสี ย งและวิทยุโ ทรทัศ น์ โดยใช้รู ปแบบเดี ย วกับ The
Broadcasters’ Audience Board (BARB) ของประเทศอังกฤษ รู ป แบบดังกล่ า วคื อ ผูเ้ กี่ ย วข้องในอุต สาหกรรม
โทรทัศน์ทุกด้านร่ วมเป็ นสมาชิก ทาหน้าที่ดูแล และควบคุมระบบเรตติ้งทีวี ระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์
ความนิยม โดยการดาเนินการด้านการจัดเก็บข้อมูล MRDA ได้ทาสัญญากับบริ ษทั กันตาร์ เวิร์ดพาแนล (ประเทศ
ไทย) (Kantar Worldpanel (Thailand)) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เก็บสถิติดา้ นการตลาดระดับโลกซึ่ งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่
ประเทศสเปน ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของสานักงานใหญ่ที่องั กฤษอีกที่หนึ่ ง เป็ นผูต้ รวจวัดเรตติง้ โดยระบบเรตติง้
ของกันตาร์ มีเดีย น่าจะเริ่ มใช้งานได้ในปี 2560
จุดเด่นของระบบเรตติ้งของ MRDA คือ เป็ นรายงานอย่างเป็ นทางการที่สมาคมมีเดีย เอเยนซี่ และธุรกิจ
สื่ อแห่ งประเทศไทย (MATT) ให้การรับรอง และเป็ นรายงานเดียวที่จะใช้พิจารณาราคาในสื่ อโฆษณา นอกจากนี้
ยังมีแนวคิดการตรวจัดแบบ multi-screen มิได้นบั เฉพาะโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว ซึ่ งสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยจะสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง 30,000 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูล ก่อนจะสุ่ ม
3,000 ราย เพื่อติดตั้งอุปกรณ์วดั เรตติง้
เมื่อพิจารณาจากการรวมตัวเป็ นสมาคมวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ (ประเทศไทย) เป็ นการแสดงออกถึงความไม่
พอใจ และความพยายามหาทางออกเรื่ องการวัดเรตติ้งของนี ลเส็ นนั่นเอง เป็ นสิ่ งสะท้อนให้เห็ นว่ามีความไม่
วางใจในการวัดเรตติ้งของนีลเส็น หรื ออีกนัยหนึ่งการเพิ่มบริ ษทั กันตาร์เข้ามาเท่ากับเป็ นการถ่วงดุลการวัดเรตติ้ง
ของนี ลเส็น และเป็ นการบังคับกลายๆ ให้นีลเส็ นต้องปรับตัว ปรับวิธีการวัดเรตติง้ ของตนเองให้ทนั สมัยและเข้า
กับสถานการณ์ในปั จจุบนั ให้มากขึ้นกว่าเดิม

7. กสทช. เกีย่ วอะไร?
รู ปแบบการกากับดูแลการวัดเรตติ้งมี 3 รู ปแบบ ดังนี้
1. กากับดูแลกันเอง (self-regulation) การรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีโทรทัศน์
ของเอเยนซี่โฆษณา บริ ษทั วางแผนสื่ อ ฯลฯ ตั้งองค์กรกลางในการวัดเรตติ้ง เช่น กรณี ของของ The Broadcasters’
1190

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

Audience Research Board (BARB) ในอังกฤษการรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรวิชาชีพ เพื่อกากับดูแลบริ ษทั วัดเรตติ้งอีก
ทีหนึ่ง เช่น Media Rating Council ของสหรัฐอเมริ กา
2. กากับดูแลโดยรัฐ (state regulation) องค์กรของรัฐเข้ามากากับดูแลและรับรองการวัดเรตติง้ ด้วยตนเอง
เช่น Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)
3. กากับดูแลร่ วม (co-regulation) การใช้เครื่ องมือของการกากับดูแลโดยรัฐเพื่อกระตุน้ ให้กลไกการ
กากับดูแลกันเองทางานได้ดี เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การออกกฎหมายบังคับให้มีการออกแนว
ปฏิบตั ิ ฯลฯ
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) หรื อ กสทช. ของอิ น เดี ย สนับ สนุ น การรวมตัวของ
องค์กรวิชาชีพ คือ Broadcast Audience Research Council (BARC) และเสนอให้ BARC จัดทาแนวปฏิบตั ิในการ
กากับดูแลบริ ษทั วัดเรตติง้
AGCOM หรื อ กสทช.ของอิตาลีออกแบบแนวปฏิบตั ิเพื่อกากับดูแล Auditel องค์กรวิชาชีพที่รวมตัวกัน
วัดเรตติ้งอีกชั้นหนึ่ง
จะเห็นว่าการกากับดูแลการวัดเรตติ้งไม่สามารถทาได้ดว้ ยองค์กรใดองค์กรหนึ่ งเท่านั้น หากแต่ตอ้ งมี
ความร่ วมกันหลายฝ่ ายเพื่อให้ได้ผลการวัดเรตติ้งเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและยุติธรรม
สาหรั บ ในประเทศไทยมีความพยายามในการทาให้การวัดเรตติ้งเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและยุติธรรม
เช่ น กัน โดยมี แ นวทางจัด ท าโมเดลโดยคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ กสทช. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
 โมเดลการกากับดูแลกันเอง
สร้ า งช่ อ งทางให้ เ กิ ด ผู ้ใ ห้ บ ริ การการวัด เรตติ้ ง เพิ่ ม มากขึ้ น สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การรวมตัว ของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งองค์กรวิชาชีพขึ้นมากากับบริ ษทั วัดเรตติ้ง และสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว
ของภาคอุตสาหกรรมในการวัดเรตติง้ ด้วยตนเอง
 โมเดลการกากับดูแลโดยรัฐ
กสทช.เข้ามาเป็ นผูใ้ ห้บริ การวัดเรตติ้งด้วยตนเอง กสทช.ออกแนวปฏิบตั ิในการกากับบริ ษทั การวัดเร
ตติ้งเองและเข้ามากากับดูแลการให้บริ การวัดเรตติ้งผ่านการให้ใบอนุญาต
 โมเดลการกากับดูแลร่ วม
กสทช.สนับสนุนเงินทุนเพื่อให้เกิดการรวมตัวของภาคอุตสาหกรรมในการจัดตั้งองค์กรทาหน้าที่วดั เร
ตติ้ง หรื อกาหนดดูแลการวัดเรตติ้งโดย กสทช. อาจวางกรอบให้องค์กรวิชาชีพปฏิบตั ิตาม
จากแนวทางทั้ง 3 แนวทางจะเห็นว่าเป็ นเพียง “โมเดล” นั้นหมายความว่ายังไม่ได้มีแนวทางที่ชดั เจน
ในทางปฏิบตั ิ การกากับดูแลด้วยโมเดล 1 เป็ นแนวทางที่ไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนัก เนื่ องจากโมเดล 1 นั้น ยัง
ไม่มีบริ ษทั วิจัยใดที่ สามารถแข่งขันกับบริ ษทั นี ลเส็ นได้เลย นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถแบกรั บ
ค่าใช้จ่ายจานวนมากได้ ส่ วนโมเดล 2 เป็ นโมเดลที่ กสทช. ให้ความสนใจ แต่การกากับโดย กสทช. โดยตรงดูจะ
ไม่ใช่แนวทางที่ กสทช. จะเลือกมากนัก เนื่ องจาก กสทช. เป็ นองค์กรที่ไม่มีความรู ้เพียงพอในการจัดการเรื่ องนี้
แต่หากเป็ นการดูแลผ่านบริ ษทั ให้บริ การวัดเรตติ้งด้วยการออกใบอนุญาต ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขอบเขตการใช้อานาจ แต่
โมเดล 3 นั้นเป็ นแนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งมีความสนใจพอสมควร
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จากการกาหนดแนวทางในรู ปแบบโมเดลจะเห็นชัดเจนว่า กสทช. มีบทบาทเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนการ
วัดเรตติ้งเท่านั้น โดยมีหน้าที่เพียงกาหนดกรอบการปฏิบตั ิขององค์กรวิชาชีพ หรื อพิจารณาออกใบอนุญาตให้กบั
บริ ษทั ให้บริ การวัดเรตติ้ง ไม่ได้มีบทบาทในการกากับดูแลการวัดเรตติ้งโดยตรงอย่างที่หลายคนเข้าใจ

8. สรุ ป
แล้ วจะทาอย่ างไรเมือ่ ชีวติ แขวนอยู่บนเรตติง้ ?
จากการศึ กษาทั้งหมดจะเห็ นว่า ตามความเป็ นจริ งแล้วประเทศไทยยังไม่ได้มีแนวทางปฏิ บตั ิเพื่อการ
วัดเรตติ้งที่แน่นอน และชัดเจนอย่างที่ควรจะเป็ น ทั้งที่ในความเป็ นจริ งแล้วประเทศไทยมีการออกอากาศโทรทัศน์
ในระบบดิ จิทัลหลายปี แล้ว ก็ ต าม ทั้ง ที่ เ รตติ้ง เป็ นปั จจัย หลัก ในตัด สิ นใจซื้ อ โฆษณาอัน เป็ นรายได้หลักของ
ผูป้ ระกอบการสถานี โทรทัศน์ และผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ และอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ งการ
วัดเรตติ้งที่เป็ นธรรมและน่าเชื่ อถือนั้นเป็ นไปอย่างล่าช้า ดังนั้น แนวทางการดาเนิ นการในเรื่ องนี้ สามารถทาได้
ดังนี้
1. ภาคอุตสาหกรรมมีความพยายามรวมตัวกันเพื่อกาหนดแนวทางการวัดเรตติ้งโดยการรวมกันว่าจ้าง
บริ ษทั เพื่อรับผิดชอบในการวัดเรตติ้ง เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั ผูป้ ระกอบการได้มีทางเลือกเพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจขั้นต่อไป อีกประการหนึ่ งคือเพื่อเป็ นการถ่วงดุลอานาจการผูกขาดของบริ ษทั วัดเรตติ้งที่ เป็ นเจ้าของ
ตลาดเดิม ที่ผกู ขาดยาวนานกว่า 20 ปี
2. กสทช. อาจดาเนินการการกากับดูแลการวัดเรตติง้ ผ่านองค์กรด้านวิชาชีพ หรื อภาคอุตสาหกรรม โดย
สนับสนุนการวิจยั ด้านการวัดเรตติ้งโดยเฉพาะ หรื ออาจกระตุน้ ให้องค์กรวิชาชีพ หรื อภาคอุตสาหกรรมให้จดั ทา
แนวทางการปฏิ บตั ิ โดย กสทช. อาจเป็ นผูก้ าหนดหัวข้อที่ตอ้ งครอบคลุม เช่น เกณฑ์คุณสมบัติข้ นั ต่ า ระเบี ยบ
วิธีการวัดเรตติ้ง การเปิ ดเผยข้อมูล การรับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ ายคาดหวังว่า กสทช. จะมีบทบาทในการกาหนดดูแลการวัด เรตติ้ง แต่ในความ
เป็ นจริ ง กสทช. เองมีขอบเขตการใช้หน้าที่ และข้อจากัดของการกากับโดยรัฐ ซึ่งขอบเขตเหล่านี้อาจส่งผลให้การ
ดาเนินของ กสทช. ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็ น
คงต้องรอดูกันต่อไปว่าแนวทางต่างๆ ที่ กสทช. ภาคอุตสาหกรรมสื่ อ และองค์กรวิชาชี พได้มีความ
พยายามในการกาหนดระเบียบวิธีการการวัดเรตติ้งนั้นจะประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด ความพยายามใน
วัดเรตติ้งที่เป็ นธรรม น่าเชื่อถือ และโปร่ งใสเป็ นสิ่ งหลายฝ่ ายต้องการให้เกิดขึ้น แต่ในเมื่อยังไม่มีการดาเนินการที่
เป็ นรู ปเป็ นร่ างมากนักจากทุกฝ่ าย
ดังนั้น คงต้องอาศัยความร่ วมมื อจากทุ กฝ่ ายช่ วยกันผลักดันให้แนวทางที่ ได้เสนอแนะและร่ ว มกัน
ตัดสิ นใจในแนวทางต่างๆ เพื่อให้ได้การวัดเรตติ้งที่เป็ นธรรม และน่าเชื่อถือสาหรับทุกฝ่ าย
อย่า งไรก็ ต าม เราคงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ว่า การวัด เรตติ้ ง เป็ นปั จ จัย ส าคัญ หนึ่ ง ของความอยู่ร อดทั้ง ของ
ผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ดิจิทลั และผูผ้ ลิตรายการรายโทรทัศน์ อีกทั้งการวัดเรตติ้งยังเป็ นหนึ่ งในข้อฟ้ องร้องที่
บริ ษทั ไทยทีวีอา้ งต่อศาลปกครองกลางเพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจาก กสทช. ยิ่งตอกย้ าว่าการวัดเรตติ้งไม่ใช่แค่วดั
ความนิยมในสถานีโทรทัศน์ หรื อรายการโทรทัศน์เท่านั้น หากแต่การวัดเรตติ้งเป็ นการวัดความอยูร่ อดของผูผ้ ลิต
รายการโทรทัศน์ รวมถึงผูป้ ระกอบการสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ด้วยเช่นกัน
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9. ข้ อเสนอแนะ
9.1 ควรมีการศึกษาปั ญหาอื่นๆ ของโทรทัศน์ดิจิทลั เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น
การปิ ดตัวของช่องโทรทัศน์ซ่ ึงจะส่งผลกระทบกับรายได้ของภาครัฐ
9.2 ควรมีการติดตามผลการดาเนินการเรื่ องการวัดเรตติ้งอย่างต่อเนื่อง เพราะ เรตติ้งเป็ นตัวชี้วดั ความอยู่
รอดของรายการโทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์

10. เอกสารอ้างอิง
กสทช. เตรียมทาวิจยั การวัดเรตติง้ . 2559. สื บค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559. สื บค้นจาก
http://www.prachatai.com/journal/2016/63647
ผูจ้ ดั การออนไลน์. 2558. เปิ ดศึกเรตติง้ ทีวี 1.6 พันล้ าน “นีลเส็น” ฮึดข่ ม “กันตาร์ .” สื บค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน
2559. สื บค้นจาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx/
สิ นธุ์ เภตรารัตน์. 2558. แผนรับมือเพือ่ วัดเรตติง้ “ดิจทิ ลั ทีว.ี ” สื บค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559.
สื บค้นจาก http://www.nielsen,com/th/th/press-room/2014/digital-tv-preparation.html
สุรวิชช์ วีรวรรณ. 2559. “ทาง(ไม่)รอดของทีวดี ิจิทลั .” สื บค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559, สื บค้นจาก
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx
สุภิญญา กลางณรงค์. 2559. “การประชาสัมพันธ์ให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวใี นระบบดิจิทลั เป็ นไป
อย่างราบรื่ น.” สื บค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559. สื บค้นจาก www.supinya.com
สานักข่าวอิศรา. 2558. “พบ ‘ไทยทีว-ี เจ๊ติ๋ม’ ขาดทุนหนัก 350 ล. ก่อน ‘จอดา’ 2 ช่อง.” สื บค้นเมื่อ
10 พฤศจิกายน 2559, สื บค้นจาก http://www.isranews.org/isranews-news
อิศริ ยา ไพรี ไพริ ท. 2559. กสทช. เตรียมเพิม่ ระบบการวัดเรตติง้ ทีวจี าก Kantar ถ่ วงดุล Nielsen. สื บค้นเมื่อ 8
พฤศจิกายน 2559. สื บค้นจาก http://www.brandinside.asia/nbtc-kantar-nielsen-rating/

1193

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การพัฒนากระบวนการเข้ าใจความสามารถทางการเรียนรู้ ของตนเองในกลุ่มนักศึกษา
สาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ด้ วยเทคนิค DOMINANT FACTOR และ สุ นทรียสนทนา
THE DEVELOPMENT PROCESS TO UNDERSTAND THE SELF-LEARNING
ABILITY OF APPLIED PERFORMING ART STUDENTS FACALTY FINE
AND APPLIED ARTS DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY WITH DOMINANT
FACTOR AND DIALOQUE TECHNIQUES
ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
thanapong.pal@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
ปั ญ หาความเครี ย ดในการตัด สิ น ใจเลื อ กสาขาและรั บ ผิ ด ชอบโครงการศิ ล ปนิ พ นธ์ ข องนักศึ กษา
ศิ ลปการแสดงประยุกต์ เป็ นหนึ่ งปั ญหาที่ พบมาตลอดเวลาในฐานะอาจารย์ประจาหลักสู ตรนี้ เมื่อถึงฤดูกาลที่
นักศึ กษาต้องตัดสิ นใจเลือกสาขาที่ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการศิ ลปนิ พนธ์ นักศึ กษาหลายคนสะท้อนว่า
ผลงานครั้งนี้ เป็ นผลงานที่มีความที่สุดในความรู ้สึกของตน เป็ นผลงานที่สร้างทั้งภาคภูมิใจที่สุด, ลาบากใจที่สุด
และพวกเขากระหายความสาเร็ จในการรับผิดชอบงานครั้งนี้ มากที่ สุด ด้วยเหตุน้ ี จึ งทาให้ที่ผ่านมามีนักศึ กษา
จานวนหนึ่ง ต้องจบเส้นทางสู่ความเป็ นที่สุดในชีวติ นี้ก่อนเวลาอันควร เพียงเพราะไม่สามารถหาทางออกและข้าม
ผ่านอุปสรรคและปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางสู่ ความสาเร็ จได้ดว้ ยตนเอง และสาเหตุหนึ่ งที่ ผวู ้ ิจยั สังเกตพบจากที่
ต้องมีความส่ วนร่ วมในกระบวนการนี้ ก็คือ “การไม่เข้าใจศักยภาพทางการเรี ยนรู ้ของตนเอง” และจากปมปั ญหา
ดังกล่าวผลักดันให้ผวู ้ ิจยั แสวงแนวทางเพื่อช่วยนักศึกษาในการข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้ ผูว้ ิจยั จึงเริ่ มวิจยั ด้วย
ระเบียบวิธีวจิ ยั ปฏิบตั ิการ ด้วยหลัก PAOR : Plan | Act | Observe | Reflect Model of Action Research จนเป็ นที่มา
ของการพบหลัก Dominant Factor ซึ่ งเป็ นหลักการที่ใช้ความถนัดของอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ สมอง, ตา, หู , มือ และ
ขา ของตนเอง เพื่อสะท้อนศักยภาพการเรี ยนรู ้ และในขณะเดี ยวกันก็สะท้อนจุดอ่อนของการเรี ยนรู ้ ที่ มีอยู่ใน
ตนเอง หลักการนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกมาใช้ดว้ ยเหตุผล คือ เป็ นหลักการที่น่าจะลดความเคลือบแคลงสงสัยของนักศึกษาที่มี
ต่อผลการประเมินโครงสร้างความถนัดพื้นฐาน ที่จะนาไปสู่ การลดความสับสน ความกังวลใจ และความเครี ยด
ของนักศึกษาที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกสาขาในการดาเนินโครงการศิลปนิ พนธ์ได้ ซึ่งผลที่ได้จากการนาหลักการนี้
มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เมื่อนักศึกษาได้ทราบถึงศักยภาพและจุดที่ควรพัฒนาในการเรี ยนรู ้ที่มี
อยูใ่ นตนเองแล้ว นักศึกษามีความรู ้สึกสับสนและกังวลใจลดลง มีความมัน่ ใจ และมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการโครงการ
ศิ ลปนิ พนธ์ต่อไปได้ อีกแนวคิดที่ ผูว้ ิจยั เพิ่มเติมใช้กบั การวิจยั ชั้นเรี ยนครั้งนี้ คือ “สุ นทรี ยสนทนา (Dialoque)”
เพื่อให้นกั ศึกษาใช้กระบวนการใคร่ ครวญและการฟังที่ลึกซึ้ ง นามาต่อยอดจากแนวคิด Dominant Factor เพื่อทา
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ให้นักศึ กษาได้ใช้การวิเคราะห์ใคร่ ครวญ เพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริ งและทาความรู ้จกั ตัวตนของตัวเอง
อย่างกล้าหาญและจริ งใจ ถึงแม้วา่ ผลที่ได้อาจยังกล่าวไม่ได้เต็มปากว่า “ประสบความสาเร็ จ” กับนักศึกษาทุกคน
แต่ถือว่าได้ผลดีกบั นักศึกษาบางคนที่ทาให้นกั ศึกษากล้าและมุ่งมัน่ กับการตัดสิ นใจของตนเอง ด้วยความเชื่อมัน่
ในศักยภาพที่มีอยูใ่ นตนเอง แล้วความสุขที่ได้เห็นนักศึกษาทาโครงการศิลปนิ พนธ์ของตนเองอย่างมีความสุข หรื อ
อย่างน้อยได้ทาในสิ่ งที่ตนเองถนัด และเมื่อประสบกับปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นักศึกษาจะไม่ทอ้ ถอย หรื อรู ้สึก
เชิงลบที่บนั่ ทอนความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ถือว่าเป็ นแรงขับสาคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง ด้วย
เพราะมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่สาคัญ คือ “ตัวนักศึกษาเอง” เป็ นฐานที่จะเริ่ มต้นคิดและทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความมัน่ ใจ
และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงภายในได้ สาหรับนักศึกษาศิลปะการแสดงถือว่า เป็ นแรงผลักดันให้นกั ศึกษาสามารถ
สาเร็ จการศึกษาได้ตามเจตนารมณ์ที่หลักสู ตรออกแบบไว้ จนอาจนาไปสู่ การเป็ นการประกอบวิชาชี พในสายนี้ ที่
ยัง่ ยืนต่อไป
คาสาคัญ: ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของตนเอง, Donimance Factor, สุนทรี ยสนทนา

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
นับตั้งแต่ที่เริ่ มต้นเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรศิลปะการแสดงประยุกต์ ผูว้ ิจยั มักต้องให้คาปรึ กษาและ
ตอบคาถามนักศึ กษา เมื่อวันที่ พวกเขาต้องตัดสิ นใจว่าจะทาศิลปนิ พนธ์ว่า “อาจารย์คะ / ครับ....หนู / ผูว้ ิจยั จะทา
ศิลปนิ พนธ์สาขาอะไรดี” เท่าที่สังเกตนักศึกษาเหล่านั้น พวกเขาแสดงหน้าใบหน้าเต็มไปด้วย ความสับสน ความ
กังวลใจ และความเครี ยดในการตัดสิ นใจเลือกและรับผิดชอบโครงการศิลปนิพนธ์ และเป็ นปั ญหาที่เรื้ อรังต่อเนื่อง
มานาน ด้วยเหตุ ที่ โครงการศิ ลปนิ พนธ์ (Applied Performing Arts Thesis) นั้น ถื อเป็ นผลงานที่ มี ความที่ สุดใน
ความรู ้สึกของนักศึกษาทุกคน ทั้งภาคภูมิใจที่สุด, ลาบากใจที่ สุด และกระหายความสาเร็ จมากที่ สุด อีกทั้งปั ญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการเลือกจบในแต่ละสาขาก็แตกต่างกัน ซึ่ งที่ผ่านมากลับมีนกั ศึกษาจานวนหนึ่ ง ต้องจบ
เส้นทางสู่ความเป็ นที่สุดในชีวติ นี้ก่อนเวลาอันควร
สภาพปั ญหานี้ ผวู ้ ิจยั พบปั ญหาว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่หลักสู ตรศิลปะการแสดงประยุกต์หลักสู ตรแรก
จนส่ งผลกระทบต่อเนื่ องมาถึงหลักสู ตรฯ 2554 ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั แต่ในช่วงหลักสู ตรปี 2549 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
วิจยั ชั้นเรี ยน (ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์, 2555) จนพบว่า “การไม่เข้าใจศักยภาพทางการเรี ยนรู ้ของตนเองของนักศึ กษา”
เป็ นปั จจัยที่ทาให้นกั ศึกษาเกิดความสับสนและความเครี ยด จนเป็ นอุปสรรคในการดาเนินโครงการศิลปนิพนธ์ ด้วย
ตระหนักถึ งปรากฏการณ์ ปัญหา และสอดคล้องกับกับพ.ร.บ.การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 กรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและนโยบาย “Progressive University” ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กาหนดเป็ นนโยบาย
หลักในการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจัยจึ งเริ่ มค้นหาแนวทางเพื่ อแก้ไขปั ญหา จนได้พบกับแนวคิ ดหนึ่ ง คื อ
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Dominant Factor ของ ดร.คาร์ลา ฮันนาฟอร์ด และสุนทรี ยสนทนา ที่เข้ารับการฝึ กอบรมจาก ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทร
ชี วิน และเมื่อหลังจากที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาตัวแนวคิดดังกล่าวแล้ว ก็พบว่าเป็ นแนวคิดที่เหมาะสมกับการใช้ศึกษาหา
ทางออกของปั ญ หา “การไม่ เ ข้า ใจศัก ยภาพทางการเรี ยนรู ้ ข องตนเอง” และเริ่ มน ามาใช้ศึ ก ษากั บ สาขา
ศิ ลปะการแสดงประยุกต์ ในหลักสู ตรฯ 2554 เพื่อนาข้อค้นพบที่ ได้รับจากการศึ กษามาปรับปรุ งและพัฒนาวิธี
จัดการเรี ยนการสอนและการแนะแนวนักศึ กษาในการเลื อกรั บผิดชอบโครงการศิ ลปนิ พนธ์ ในภาคการศึ กษา
สุดท้ายตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ได้อย่างเกิดประสิ ทธิผลสูงสุดเท่าที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั จะทาได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อพัฒนากระบวนการเข้าใจความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของตนเอง ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง
ประยุกต์ เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2556
(2) เพื่อศึ กษาแนวทางการแนะแนวนักศึ กษาสาขาศิ ลปะการแสดงประยุกต์ ในการตัดสิ นใจเลือกสาขา
โครงการศิลปนิพนธ์ ที่สอดคล้องกับโครงสร้างความถนัดพื้นฐานของตนเอง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ออกแบบโดยบูรณาการ วิธีวจิ ยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน, การวิเคราะห์โครงสร้างความถนัด
พื้นฐานตามแนวคิด Dominant Factor (สุรนี จิวริ ยเวชช์, 2550) และกระบวนการสุนทรี ยสนทนา 3 ประสาน (จุมพล
พูลภัทรชี วิน, 2553) (จิ รัฐกาล พงศ์ภคเธี ยร,2553) ได้แก่ สุ นทรี ยสนทนา (Dialogue), การฟั งอย่างลึกซึ้ ง และการ
สะท้อนการเรี ยนรู ้ ทั้งส่ วนบุคคลและกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการทาความเข้าใจความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองในกลุ่มนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดังที่แสดง
ไว้ในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน 6 ขั้นตอน (สุวมิ ล ว่องวานิช: 2552)
(1) ตั้งข้อสงสัย
(2) ตั้งคาถามวิจยั

(5) ทาความเข้าใจ

(3) รวบรวม

ข้อมูล
(4) วิเคราะห์

ข้อมูล
(6) เผยแพร่

แผนภาพที่ 2 : วงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการของ Freeman

แผนภาพที่ 3 : Plan | Act | Observe | Reflect Model of Action Research ของ Kemmis.
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
คือ นักศึ กษาสาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ ในหลักสู ตร ฯ ปี 2554 ที่ เข้าศึ กษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 –
2556 รวมทั้งสิ้ น 89 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 1) วิชางานด้านฉากและเวที 2) วิชาฝึ กปฏิบตั ิทางการแสดง
และ 3) วิชาเตรี ยมศิลปนิ พนธ์ ซึ่ งจะทาให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครบ ตั้งแต่นกั ศึกษาเลือกงานในการฝึ กปฏิ บตั ิ ไป
จนถึงการเลือกสาขาโครงการศิลปนิพนธ์ โดยไม่มีการสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อเข้ารับการวิจยั
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
สาหรับตัวแปรอิสระที่ใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) โครงสร้างความถนัด พื้นฐานตามแนวคิด
Dominant factor และ 2) ทัศนคติ ที่มีต่ อการเรี ยนรู ้ ของตนเองที่ แสดงออกมาผ่านกระบวนการสุ นทรี ยสนทนา
ส่วนตัวแปรตาม คือ กระบวนการทาความเข้าใจความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของตนเองของนักศึกษา
4.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา คือ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1/2559 แบ่งตาม
รหัสนักศึกษาและแผนการเรี ยนที่หลักสู ตรฯ กาหนดไว้ ดังนี้ 1) นักศึกษารหัส 54 ในภาค 2/55 เรี ยนวิชางานด้าน
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ฉากและเวที, ในภาค 2/56 และ 1/57 เรี ยนวิชาฝึ กปฏิบตั ิทางการแสดง ในภาค 1/57 เรี ยนวิชาเตรี ยมศิลปนิ พนธ์ 2)
นักศึ กษารหัส 55 ในภาค 2/56 เรี ยนวิชางานด้านฉากและเวที , ในภาค 2/57 และ 1/58 เรี ยนวิชาฝึ กปฏิ บตั ิทางการ
แสดง ในภาค 1/58 เรี ยนวิชาเตรี ยมศิลปนิพนธ์ และ 3) นักศึกษารหัส 56 ในภาค 2/57 เรี ยนวิชางานด้านฉากและเวที,
ในภาค 2/58 และ 1/59 เรี ยนวิชาฝึ กปฏิบตั ิทางการแสดง ในภาค 1/59 เรี ยนวิชาเตรี ยมศิลปนิพนธ์
4.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
สมุดบันทึ กการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้สาหรับบันทึ ก ข้อมูลพื้นฐานส่ วนตัว, โครงสร้างความถนัดพื้นฐาน การ
เขียนสะท้อนความรู ้สึกและผลการเรี ยนรู ้รายบุคคล และบันทึกผลการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ดังตัวอย่างสมุด
บันทึกการเรี ยนรู ้ วิชา การฝึ กปฏิบตั ิทางการแสดง (ภาพที่ 1 – 6)

ภาพที่ 1 ปกหน้า

ภาพที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพที่ 3 แผนการเรี ยนรู ้และ
ประเมินผล

ภาพที่ 4 บันทึกข้อมูล

ภาพที่ 5 ประเมินผลตนเอง

ภาพที่ 6 ปกหลัง

4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ ิจยั บูรณาการ การวิจัยเข้ากับการเรี ยนการสอนใน 3
รายวิชา ได้แก่ 1) งานด้านฉากหลังเวที 2) วิชาฝึ กปฏิ บตั ิทางการแสดงและ 3) วิชาการเตรี ยมศิ ลปนิ พนธ์ ดังได้
ออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอนที่บูรณาการกับการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนในครั้งนี้ เนื่องจากเป็ นรายวิชาที่
นักศึกษาต้องลงฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนามในการจัดแสดงละครเวทีจริ ง ดังรายระเอียดต่อไปนี้
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(1) ก่อนจัดการเรี ยนการสอน
1. แจกสมุดบันทึกฯ พร้อมชี้แจงวิธีใช้ และสารวจความเข้าใจฯตนเอง (ก่อนการประเมินความ
ถนัดฯ)
2. กิ จกรรมประเมิ นความถนัดของตนเอง เพื่อหาโครงสร้ างความถนัด ระบายสี ลงใน ตัว
DomiKnow ในสมุดบันทึกฯ
3. สังเกตแบบมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมสุ นทรี ยสนทนา 1 สะท้อนตัวตนหลังทราบโครงสร้าง
ความถนัด ความสนใจ และแนวคิดในการวางแผนงานในการดาเนินโครงการฝึ กปฏิบตั ิ และโครงการศิลปนิ พนธ์
ของนักศึกษาแต่ละคน ในประเด็น “ฉัน / เป็ น / อยู่ / คือ”
(2) ระหว่างจัดการเรี ยนการสอน
1. สังเกตจากการอ่านบันทึ กผลการดาเนิ นโครงการ (Journal การสะท้อนการเรี ยนรู ้ ส่ ว น
บุคคล)
2. สั ง เกตพฤติ ก รรมนัก ศึ ก ษาในกิ จ กรรมอภิ ป รายแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ก ารท างานตาม
โครงการฯ (การสะท้อนการเรี ยนรู ้กลุ่มร่ วมกับผูว้ จิ ยั )
3. สังเกตความเปลี่ ยนแปลงจากกิ จกรรมวาดภาพสะท้อนตัวตนของนักศึ กษา และสุ นทรี ย
สนทนา 2 ในช่วงหลังสอบกลางภาค ในประเด็น “ฉันกับงานที่ฉนั ทา”
4. สัง เกตการใช้สื่อ โซเซี ย ลมี เ ดี ย ในการสื่ อ สารภายในชั้น เรี ย น เพื่ อ สัง เกตประเด็ น และ
สถานการณ์ในการสื่ อสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดการดาเนินโครงการฯ
(3) หลังจัดการเรี ยนการสอน
1. สังเกตแบบมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมสุ นทรี ยสนทนา 3 เพื่อรั บทัศนคติ ต่อตนเองว่ามี ความ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมหรื อไม่ อย่างไร และผลการตัดสิ นใจในการเลือกหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ พร้อมรับฟังการ
สะท้อนผลการตัดสิ นใจ ในประเด็น “สิ่ งที่งอกงามขึ้นในตัวฉัน”
2. สังเกตการนาเสนอโครงการศิ ลปนิ พนธ์ของนักศึ กษา เพื่อสังเกตความบกพร่ องขณะตึ ง
เครี ยดของนักศึกษา ที่อาจจะเกิดขึ้นตามโครงสร้างความถนัดฯ
3. สังเกตพฤติกรรมและความตั้งใจของนักศึกษาขณะร่ วมกระบวนการสุนทรี ยสนทนากลุ่มร่ วมกับ
ผูว้ จิ ยั
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา Content Analysis และสถิติเชิ งบรรยาย ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ เป็ นหลักเพื่อ
ค้นหาและจัดกลุ่มนักศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ได้กาหนดไว้ ได้แก่ วิเคราะห์ความขนาดพื้นฐาน Domiknow (ภาพที่
7) ตามแนวคิด Dominant Factor (สุรนี จิวริ ยเวชช์, 2550) ว่านักศึกษาจัดอยูใ่ นกลุ่มโครงสร้างฯใดใน 32 โครงสร้าง
(ภาพที่ 8), วิเคราะห์การสะท้อนความเข้าใจในศักยภาพการเรี ยนรู ้ของตนเองหลังดาเนิ นโครงการฝึ กปฏิบตั ิทางการ
แสดง, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความถนัดกับหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ที่นกั ศึกษาเลือกนาเสนอ
และ วิเคราะห์การสะท้อนความเข้าใจในศักยภาพการเรี ยนรู ้ของตนเองหัวข้อโครงการศิลปนิ พนธ์ที่นกั ศึกษาเลือก
นาเสนอ
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ภาพที่ 8 คู่มือโครงสร้างพื้นฐานความถนัด 32 โครงสร้าง

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนากระบวนการเข้าใจความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของตนเองในกลุ่มนักศึ กษา
สาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้วยเทคนิค Dominant Factor และ
สุ นทรี ยสนทนา” พบว่า นักศึ กษาภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ รหัส 54 – 56 จานวนทั้งหมด 89 คน แบ่งเป็ น
นักศึกษารหัส 54 จานวน 41 คน, รหัส 55 จานวน 25 คน และรหัส 56 จานวน 23 คน ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้

มือที่ถนัด

54
55
56

ขวา

54
55
56

ซ้าย

รหัสนศ.

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาตามโครงสร้างพื้นฐานความถนัด
A
12
11
9
D

AA
1
1
2
DD

ถนัดสมองซีกลอจิก
B BB C CC
2
2
3
1
1
1
F FF G GG
1
1

E
1
2
1
H

EE
4

L
1

LL
2

HH

1
PP

P

ถนัดสมองซีกเกสตัล
J JJ K KK
4
1
3
2
2
3
NN N OO O
1

I
1

MM

II
5
3
2
M

1
1

จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ มีโครงสร้างฯ (A) คือ เป็ นผูม้ ีประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว
ทุกรู ปแบบได้ดี ร้อยละ 35.95 รองลงมาคือโครงสร้างฯ (II) เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ได้ดีที่สุดผ่านการเคลื่อนไหวและถนัดมอง
ภาพรวม ร้ อยละ 11.24 เมื่ อวิเคราะห์ ความเข้าใจศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ของตนเองก่ อน – หลังผ่านกิ จกรรมการ
ประเมินโครงสร้างพื้นฐานความถนัดและสุ นทรี ยสนทนา นักศึ กษาส่ วนใหญ่ร้อยละ 68.53 มีความเข้าใจฯ “ดี ข้ ึน”
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กว่าก่อนทาการประเมินฯ ที่มีนกั ศึกษาร้อยละ 17.39 ที่เข้าใจฯ (ในตารางที่ 2) สังเกตได้จากร้อยละนักศึกษาที่สามารถ
เลือก และดาเนินโครงการฝึ กปฏิบตั ิฯ ในรายวิชางานฉาก และการฝึ กปฏิบตั ิฯได้สอดคล้องกับศักยภาพที่ตนเองมี คิด
เป็ น ร้อยละ 65.16 (ในตารางที่ 3) และสามารถเลือกสาขา และนักศึกษามีความเข้าใจฯ สามารถเลือกสาขาโครงการ
ศิลปนิพนธ์ให้สอดคล้องกับควาถนัดของตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 52.81 (ในตารางที่ 4) เนื่องจากพบว่านักศึกษาสามารถ
อธิ บายที่มาและความสาคัญของโครงการศิลปนิ พนธ์ในการสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (ช่วงสัปดาห์ที่ 11 ของภาค
การศึกษาที่ลงเรี ยนวิชาเตรี ยมศิลปนิพนธ์) ได้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงร้อยละการวิเคราะห์ความเข้าใจศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของตนเองก่อน – หลังการประเมินฯ
ร้อยละความเข้าใจในศักยภาพฯ
ก่อน
หลัง
เข้าใจ
17.39
68.53
ไม่เข้าใจ
30.43
25.84
ตอบไม่ได้
52.17
5.61
ตารางที่ 3 ตารางแสดงร้อยละความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างความถนัด กับโครงการฝึ กปฏิบตั ิ
ร้อยละความสอดคล้องฯ
ร้อยละ
สอดคล้อง
65.16
ไม่สอดคล้อง
34.83
ตารางที่ 4 ตารางแสดงร้อยละความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างความถนัดกับสาขาโครงการศิลปนิพนธ์
ร้อยละความสอดคล้องฯ
ร้อยละ
สอดคล้อง
52.81
ไม่สอดคล้อง
47.19
ถึงแม้วา่ สัดส่ วนร้อยละนักศึกษาที่เลือกดาเนินโครงการฝึ กปฏิบตั ิ (65 : 35) และหัวข้อโครงการศิลปนิ พนธ์
(53 : 47) ได้สอดคล้องกับความถนัดของตนเองมีสดั ส่ วนมากกว่าผูท้ ี่เลือกได้ไม่สอดคล้องกับความถนัดก็ตาม แต่เมื่อ
พิจารณาเทียบกับการสะท้อนความคิดและทัศนคติ และความเข้าใจที่มีต่อตนเองเท่าที่ได้เห็นจาก กระบวนการสุนทรี ย
สนทนา ผ่านภาพสะท้อนที่นกั ศึกษาให้เขียนไว้ในสมุดบันทึก แฟ้ มบันทึกการฝึ กปฏิบตั ิฯ และภาพวาดสะท้อนตัวตน
ตามประเด็นการใคร่ ครวญส่ งท้ายที่ กาหนดไว้กิจกรรมการเรี ยนการสอนของทั้ง 3 รายวิชา แต่ขอ้ มูลที่สามารถเก็บ
รวบรวมได้ (ร้อยละ 25.84) จะไม่ครบตามจานวนนักศึ กษาทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์เนื้ อหาแล้ว พบว่านักศึกษามีความ
เข้าใจศักยภาพฯ ของตนเอง และมัน่ ใจต่อการตัดสิ นใจเลือกงานที่ฝึกปฏิบตั ิ ไปจนถึงสาขาที่อยากทาโครงการศิ ลป
นิพนธ์จบ มากกว่ าอย่ างเห็นได้ ชัด (ร้อยละ 82.61) นักศึกษาที่ยงั สับสน หรื อตอบไม่ได้วา่ เข้าใจศักยภาพฯ ของตนเอง
(ในตารางที่ 5) ตัวอย่างข้อความที่นกั ศึกษาได้สะท้อนมา ได้แก่ “ไม่เคยรู ้มาก่อนเลยว่า ตัวเองจะสามารถทาอะไรได้
มากอย่างนี้ พอรู ้แล้วก็ค่อยมัน่ ใจขึ้นหน่อยว่าจะทาอะไรส่ งอาจารย์” “เคยคิดว่าอยากจบแค่เขียนบท แต่พออาจารย์ให้
ทดสอบความสามารถและอ่านว่าคนอย่างเราสามารถทาอะไรได้แล้ว เลยอยากลองมาจบแอคดู” “อาจารย์เคยทักว่า
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เป็ นคนเล่าเรื่ องไม่สนุก พอให้คิดอีกทีก็จริ งอะ จบโปรดิ้วก็ดีกว่า ถูกจริ ตมากกว่า” “ตอนแรกพี่ขอให้ช่วยเป็ นสเตจ
แต่พอคิดว่าเราน่าจะเป็ นคนที่มีปัญหาเรื่ องการสื่ อสาร เลยขอพี่เปลี่ยนมาช่วยทาฉากทาแสง เลยทาให้เจอว่า งานฉาก
แสงก็น่าสนุกดี เลยชอบ และคิดว่าจะทาทีสิสแนวนี้แหละ”
ตารางที่ 5 ตารางแสดงร้อยละผลสะท้อนความเข้าใจในศักยภาพฯ หลังจบกระบวนการสุนทรี ยสนทนา
ร้อยละความเข้าใจในศักยภาพฯ
ร้อยละ
เข้าใจ
82.61
ไม่เข้าใจ
13.04
ตอบไม่ได้
4.34
ดังผลวิจยั ที่ ได้ ทาให้เห็ นว่ากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ ผูว้ ิจยั ออกแบบและบูรณาการกับการเรี ยนการสอนดังที่ ได้
กล่าวมา ทาให้ผวู ้ จิ ยั มัน่ ใจว่าเป็ นกิจกรรมที่สามารถกระตุน้ ให้นกั ศึกษามองเห็นศักยภาพในการเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นตนเอง
จนนามาใช้กบั ชีวติ การเรี ยนในสาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ได้อย่างประสิ ทธิ ภาพ และยังเป็ นความเข้าใจที่นกั ศึกษา
ค้นพบได้ดว้ ยตนเอง จึงสร้างให้เกิดความมัน่ ใจและภูมิใจจนผลักดันให้นกั ศึกษาคิด เลือก และทาในสิ่ งที่เหมาะสม
กับตัวเอง อันจะเป็ นการลดปั ญหาต่าง ๆ ที่ อนั อาจจะเกิ ดขึ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเอง จนอาจลุกลามทาให้ไม่
สามารถสาเร็ จการศึ กษาได้ตามที่ มุ่งหวังไว้ เมื่อมาถึงจุดนี้ ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปว่า ผูว้ ิจยั ได้พบกระบวนการที่ เหมาะสมที่
ช่ วยให้ นักศึ กษาในสาขาใช้เป็ นแนวทางในการท าความเข้า ใจความสามารถทางการเรี ย นรู ้ ข องตนเองอี ก
กระบวนการหนึ่ง

6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ที่ ได้ ผูว้ ิจยั ถือว่าได้รับผลที่ น่าพึงพอใจ กล่าวคือ ผูว้ ิจยั ได้แนวทางในการทาให้นักศึ กษา
เข้าใจในศักยภาพของตนเองด้วยธรรมชาติที่พวกเขาเป็ น ด้วยการทดสอบความถนัดพื้นฐานฯ ตามแนวคิด Dominant
Factor และเติมกระบวนการที่ช่วยให้นกั ศึกษาตัดสิ นใจเลือกกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเอง ผ่านการรับฟัง
ที่ ลึกซึ้ งและใคร่ ครวญด้วยตัวของนักศึ กษาเอง ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมตามแนวทาง สุ นทรี ยสนทนา เพื่อที่ นักศึ กษาจะได้
ตรวจสอบทัศนคติและความเข้าใจต่อข้อมูลใหม่ที่เพิ่งจะได้รับ แล้วทดลองปฏิบตั ิงานจริ งกับโครงการฝึ กปฏิบตั ิที่ถือ
เป็ นอุบายให้นักศึ กษาเฝ้ าสังเกต ฝึ กใคร่ ครวญ และฝึ กสะท้อน และรับฟั งอย่างลึกซึ้ ง จากนั้นกลับมาใคร่ ครวญถึง
ความรู ้และศักยภาพที่แท้จริ งที่มีอยูใ่ นตัวเอง แล้วจึงค่อยตัดสิ นใจเลือก ตัดสิ นใจลงมือทา แล้วเรี ยนรู ้กบั สิ่ งที่เกิดขึ้น
ด้วยความเชื่ อมัน่ มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากข้อมูลทั้งหมดที่ นักศึ กษาใช้ประกอบการตัดสิ นใจนั้น เป็ นไปธรรมชาติ ตาม
โครงสร้างความถนัดของตัวเอง และเป็ นเสี ยงที่ตวั ของนักศึกษาสื่ อสารกับตัวนักศึกษาเอง
แต่ในระหว่างทางของการค้นหาในครั้งนี้ ก็มีนักศึ กษาอีกจานวนหนึ่ งที่ สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลใจ
ความสับสน และความสิ้ นหวัง บางคนตอบไม่ได้วา่ เมื่อรู ้ศกั ยภาพของตัวเองแล้ว จะสามารถทาความฝันให้เป็ นจริ ง
ได้หรื อไม่ ปั ญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ ช่างมากมายและหนักยิ่งสาหรับพวกเขา รู ้ท้ งั รู ้ว่าเป็ นสิ่ งที่ตนเองเป็ นผูก้ ่อไว้
ทั้งสิ้ น ภาพดังกล่าวเกิ ดขึ้ นในขณะสะท้อนภาพตนเองออกมาระหว่างกระบวนการสุ นทรี ยสนทนา และโชคดี ที่
กระบวนการนี้สามารถทาให้พวกเขาสามารถยอมรับสิ่ งที่เกิดขึ้น และมองเห็นทางออกด้วยตัวเองได้
1203

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ภาพของความพยายามที่นกั ศึกษาได้สะท้อนให้ผวู ้ จิ ยั เห็นทั้งในมุมที่เบิกบานของการเรี ยนรู ้อย่างเข้าใจ และ
ในมุมที่หม่นมัวด้วยตะกอนของปั ญหา แต่การได้เห็นแววตาที่มุ่งมัน่ ที่ตอ้ งการที่จะประสบความสาเร็ จ สร้างให้เกิด
บรรยากาศของการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั ประทับใจ และอยากติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ วา่ นักศึกษาจะสามารถก้าว
ข้ามอุปสรรคอื่นที่ยงั รอคอยพวกเขาอยูใ่ นอนาคตกันอย่างไร แต่ละคนจะสามารถใช้ “การค้นพบตัวเอง” ในครั้งนี้เป็ น
เครื่ องมือนาพาชีวติ ไปสู่ความสาเร็ จได้เช่นไร และน่าใจสร้างการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนทุกคนได้อย่าง
ยัง่ ยืนตลอดไป

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรนาผลที่ ได้ไปใช้ให้การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถในการ
เรี ยนรู ้โดยภาพรวมของนักศึกษาแต่รุ่น ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
(2) ควรสังเคราะห์ผลการวิจยั เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนารายวิชาและหลักสู ตรศิ ลปะการแสดง
ประยุกต์ เพื่อให้รองรับกับศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขความบกพร่ องขณะตึงเครี ยด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ครบทุกมิติ
(2) ควรมีการศึ กษาเพื่อนากระบวนการนี้ ไปใช้กบั นักศึ กษาสาขาอื่น ๆ ในคณะศิ ลปกรรมศาสตร์
เพื่อหาแนวทางช่วยในการวางแผนการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อศึ กษาการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ Facebook จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 34 ข้อ ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ
0.868 โดยสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบทีและ ANOVA
ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน และการตอบรับสื่ อโฆษณา มีอิทธิ พล
ต่อการรับรู ้สื่อโฆษณาด้านข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการจัดวางตาแหน่งการ อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ: โฆษณาออนไลน์ เฟสบุ๊ค การรับรู ้สื่อโฆษณา

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
กระแสความนิ ยมของการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีหลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่น Instagram Twitter และ
Facebook จากสื่ อออนไลน์ดงั กล่าวพบว่า Facebook เป็ นช่องทางที่มีผใู ้ ช้งานเป็ นจานวนมากและมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยพบอัตราการเติบโตของผูใ้ ช้ Facebook เพิ่มเป็ นร้อยละ 72 ของผูใ้ ช้ Facebook ทัว่ โลก และสาหรับ
ประเทศไทยมีอตั ราการใช้ Facebook มากเป็ นอันดับ 9 ของโลก (ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ, 2550) จึงเห็นว่าสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ ท าง Facebook ท าให้ผูบ้ ริ โ ภคสามารถเข้า ถึ ง การรั บรู ้ ขอ้ มู ล ได้ง่า ย สะดวก รวดเร็ ว ประหยัด เวลา
ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล ดังนั้นการโฆษณาผ่าน Facebook จึงเป็ นช่องทางที่
น่าจับตามองมากในปั จจุบนั นอกจากนี้ Facebook ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวติ ในสังคมและรู ปแบบของการ
พัฒนาสิ นค้าและบริ การของธุรกิจ และยังเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาดสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
การโฆษณายังเป็ นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ของสิ นค้าและบริ การ และเป็ นแรงกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ การจึ ง เป็ นสาเหตุห ลักที่ ที่ ทาให้ ผูป้ ระกอบการส่ ว นใหญ่ มี ก ารสร้ า ง Facebook Fan page เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ
สามารถรับรู ้ถึงความต้องการของลูกค้าและยังเป็ นการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งผูป้ ระกอบการ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทนั ที
จากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้นจึงนาไปสู่ การศึกษาการรับรู ้สื่อโฆษณาผ่าน Facebook เพื่อผูป้ ระกอบการใช้
เป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนาสื่ อโฆษณา และใช้วางแผนพัฒนากลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั ให้มีประสิ ทธิภาพและเหมะสมยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู ้สื่อออนไลน์ผา่ น Facebook
(2) เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่าน
Facebook
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- อาชีพ
- ระยะเวลาที่ใช้งาน Facebook
- วัตถุประสงค์ของการใช้งาน Facebook
- ความถี่ของการรับสื่ อ Facebook
- การตอบรับโฆษณาทาง Facebook
สื่อโฆษณาออนไลน์
- ด้านข้อความ
- ด้านภาพ
- ด้านภาพเคลื่อนไหว
- ด้านเสี ยง
- การวางตาแหน่งโฆษณา

ตัวแปรตาม
การรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผา่ น
Facebook

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ผูว้ ิจยั ได้มี
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การ Facebook จานวน 400 คน ในประเทศไทย โดยมีขอ้ สมมติฐานในการศึกษา
ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผา่ น Facebook ที่
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ด้านต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่าน
Facebook
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูท้ ี่ใช้บริ การอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จานวนประชากร 18,300,000 คน
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กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูใ้ ช้ Facebook จานวน 400 คน (การกาหนดขนาดตัวอย่างตามแนวคิดของ Yamane
(1968) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อน .05)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
- ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ การศึ กษา อาชี พ ระยะเวลาที่ใช้งาน Facebook
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน Facebook ความถี่ของการรับสื่ อ และการตอบรับโฆษณา
- ตัวแปรด้านสื่ อโฆษณาออนไลน์ได้แก่ ด้านข้อความ ด้านภาพ ด้านภาพเคลื่อนไหว ด้านเสี ยง และการ
วางตาแหน่งโฆษณา
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือ สาหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยข้อคาถามของแบบสอบถามได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์ เช่น
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทั้งนี้ ยงั รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิ กส์หรื อข้อมูลที่ได้จาก
เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต
ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้สาหรับการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบคาถาม มีลกั ษณะคาตอบแบบเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามแสดงความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating
Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ 5= มากที่สุด และ 1=น้อยที่สุด
การทดสอบความเที่ ยงตรง (Validity) เชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสอดคล้อ งตามความคิ ด เห็ น (Index of Item-objective Congruence : IOC) จากผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการตลาด
จานวน 5 ท่านเพื่อให้ได้ขอ้ คาถามตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ผลการทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้ อหาเท่ากับ 0.786 จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ได้รับการเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขอีก
ครั้งแล้วจึงนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 ราย (Yin,2003) เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
(Reliability) ด้ว ยวิ ธี ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ อ ัล ฟ่ าของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ผลการทดสอบค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ อัลฟ่ าเท่ ากับ 0.868 ซึ่ งจัด อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Hair, 2010) ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมสาหรับการศึกษานี้มีความเหมาะสม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามไปกระจายใน Facebook ซึ่ งประกอบด้วย
Facebook ส่ วนตัว และ Facebook Fan page โดยได้อธิ บายรายละเอียดเกี่ ยวกับเนื้ อหาภายในแบบสอบถาม และ
วิธีการตอบแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง และรอการตอบกลับจนกระทัง่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เบื้ องต้นก่อนทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ ได้จากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผลจากการตรวจสอบพบว่ามีแบบสอบถามจานวน 400 ชุดมีความสมบูรณ์ ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 รายเพื่อทาการวิเคราะห์
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ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ได้ใช้ค่าสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อใช้สาหรับบรรยายข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ระยะเวลาในการใช้งาน Facebook วัตถุประสงค์ที่ใช้งาน Facebook
และการตอบรับโฆษณา Facebook
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงอ้างอิง หรื อสถิติอนุมานเพื่ออธิ บายลักษณะของประชากรศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู ้สื่อโฆษณาผ่าน Facebook โดยใช้การทดสอบแบบที และ ANOVA

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผา่ นทาง Facebook จากกลุ่มตัวอย่าง 400 รายแสดงรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ กบั การรับรู้ สื่อโฆษณาออนไลน์ ผ่านทาง Facebook
การรับรู ้สื่อโฆษณา
เพศ
อายุ
สถานะ
ชาย
หญิง
≤26
>26
โสด
ไม่โสด
1.ด้านข้อความ
3.49
3.48
3.48
3.48
3.48
3.47
2.ด้านภาพ
3.61
3.63
3.66*
3.53
3.64
3.58
3.ด้านภาพเคลื่อนไหว
3.72
3.81
3.82*
3.67
3.80
3.69
4.ด้านเสี ยง
3.65
3.76
3.80**
3.55
3.76*
3.58
5.การจัดวางตาแหน่ง
3.43
3.42
3.42
3.43
3.41
3.47
ค่าเฉลี่ยรวม
3.58
3.62
3.64
3.53
3.62
3.56
** มีระดับนัยสาคัญ 0.01, * มีระดับนัยสาคัญ 0.05
การรับรู ้สื่อโฆษณา
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
การตอบรับ
งาน
ต่ากว่า
ปริ ญญา ≤5 >5 ≤3
ไม่
>3 สนใจ
ปริ ญญาตรี ตรี ข้ ึนไป
สนใจ
1.ด้านข้อความ
3.48
3.52
3.45 3.56 3.39 3.57** 3.32 3.55**
2.ด้านภาพ
3.63
3.60
3.59 3.17 3.58 3.67
3.37
3.65
3.ด้านภาพเคลื่อนไหว
3.79
3.57
3.74 3.88* 3.73 3.83
3.68
3.82
4.ด้านเสี ยง
3.74
3.55
3.67 3.86* 3.66 3.80
3.64
3.76
5.การจัดวางตาแหน่ง
3.42
3.52
3.37 3.55* 3.38 3.46
3.63
3.45
ค่าเฉลี่ยรวม
3.61
3.55
3.56 3.71* 3.55 3.67* 3.51 3.65*
** มีระดับนัยสาคัญ 0.01, * มีระดับนัยสาคัญ 0.05
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การรับรู ้สื่อโฆษณา

อาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ บริ ษทั
1.ด้านข้อความ
3.55
3.38
2.ด้านภาพ
3.64
3.68
3.ด้านภาพเคลื่อนไหว
3.71
3.73
4.ด้านเสี ยง
3.68
3.70
5.การจัดวางตาแหน่ง
3.57
3.39
ค่าเฉลี่ยรวม
3.63
3.58
** มีระดับนัยสาคัญ 0.01, * มีระดับนัยสาคัญ 0.05

ธุรกิจ นักเรี ยน/
ส่วนตัว นักศึกษา
3.58
3.47
3.57
3.64
3.83
3.80
3.66
3.77
3.51
3.39
3.63
3.61

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์การใช้
ค้นคว้า ความ ซื้อขาย
ข้อมูล บันเทิง สิ นค้า
3.50
3.45
3.61**
3.63
3.61
3.68
3.86*
3.75
3.84
3.78
3.60
3.88**
3.43
3.41
3.46
3.64
3.56
3.69*

จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ กบั การรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่าน
ทาง Facebook รายละเอียดดังนี้
1. เพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ สื่ อ การโฆษณาออนไลน์ ผ่ า นทาง Facebook ในด้านข้อ ความ ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงและการจัดตาแหน่งไม่แตกต่างกัน
2. ผู ้ที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ สื่ อ การโฆษณาออนไลน์ ผ่ า นทาง Facebook ในด้า นภาพ และ
ภาพเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และที่มีการรับรู ้สื่อการโฆษณาออนไลน์ผา่ นทาง
Facebook ด้านเสี ยงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะที่การรับรู ้สื่อการโฆษณาออนไลน์ผา่ น
ทาง Facebook ด้านข้อความ และการจัดวางตาแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่าน
ทาง Facebook ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน
3. สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้สื่อการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในด้านเสี ยง แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ การรับรู ้สื่อการโฆษณาออนไลน์ผา่ นทาง Facebook ด้านข้อความ
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการจัดวางตาแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วนการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง
Facebook ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน
4. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้สื่อการโฆษณาออนไลน์ผา่ นทาง Facebook ในด้านข้อความ
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงและการจัดตาแหน่งไม่แตกต่างกัน
5. ระยะเวลาในการใช้งานที่แตกต่างกันมีการรับรู ้สื่อการโฆษณาออนไลน์ผา่ นทาง Facebook ในด้าน
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการจัดวางตาแหน่งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่การรับรู ้สื่อ
การโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ด้านข้อความและภาพไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วนการรับรู ้สื่อโฆษณา
ออนไลน์ผา่ นทาง Facebook ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ความถี่ ในการใช้งานที่ แตกต่างกันมี การรับรู ้ สื่อการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในด้าน
ข้อ ความแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .01 ขณะที่ ก ารรั บ รู ้ สื่ อ การโฆษณาออนไลน์ ผ่านทาง
Facebook ด้านภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการจัดวางตาแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วนการรับรู ้สื่อโฆษณา
ออนไลน์ผา่ นทาง Facebook ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7. การตอบรั บที่ แตกต่างกันมี การรั บรู ้ สื่อการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในด้านข้อความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะที่การรับรู ้สื่อการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ด้าน
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการจัดวางตาแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วนการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่าน
ทาง Facebook ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. อาชี พที่ แตกต่างกันมี การรั บรู ้ สื่อการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในด้านข้อความ ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงและการจัดวางตาแหน่งไม่แตกต่างกัน
9. วัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันมีการรับรู ้สื่อการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในด้าน
ภาพเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และที่มีการรับรู ้สื่อการโฆษณาออนไลน์ผา่ นทาง
Facebook ด้านข้อความและเสี ยงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะที่การรับรู ้สื่อการโฆษณา
ออนไลน์ผ่านทาง Facebook ด้านภาพและการจัดวางตาแหน่ งไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วนการรั บรู ้ สื่อโฆษณา
ออนไลน์ผา่ นทาง Facebook ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล
การศึกษาการรับรู ้สื่อโฆษณาออนไลน์ผา่ นทาง Facebook อภิปรายผลได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง และการจัดวางตาแหน่ งของ
โฆษณาสื่ อออนไลน์เป็ นลาดับแรก สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ เอษณี ย ์ อาษาสุ ข (2550) และสหเทพ เพ็ชร
เกลี้ยง (2554) ซึ่ งได้ระบุวา่ การจัดวางตาแหน่งสื่ อโฆษณาในตาแหน่งที่เหมาะสมเป็ นปั จจัยสาคัญกับการรับรู ้สื่อ
โฆษณาออนไลน์ เช่ น เดี ย วกับ ผลการศึ ก ษาของ จรี ว รรณ แซมมณี (2550) ระบุ ว่า การโฆษณาในรู ป แบบ
ภาพเคลื่อนไหวจะสร้างความจดจาและเป็ นสิ่ งดึ งดูดความสนใจแก่ผูบ้ ริ โภคขณะที่ การใช้เสี ยงที่ เร้าใจมี ความ
สอดคล้องกับเนื้ อหาในการนาเสนอจะช่วยให้โฆษณานั้นเกิ ดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึ กษาของ วาทิ นี เจี ยมสุ ขสุ จิตต์ (2552) ที่ ได้จากศึ กษาการโฆษณาออนไลน์ที่มีผลต่อการสั่งซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โ ภค ขณะที่ ร ะยะเวลาและความถี่ ใ นการใช้สื่อ ออนไลน์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ องค์ป ระกอบด้า นข้อ ความ ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการจัดวางตาแหน่งการสอดคล้องกับแนวคิดของนุชจินทร์ ชอบดารงธรรม (2553) ที่
ระบุวา่ ระยะเวลาการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู ้สื่อออนไลน์ และสอดคล้องกับการศึกษา
ของผุสดี วัฒนสาคร (2549) ที่ ได้ระบุความสัมพันธ์ของสื่ อโฆษณาผ่าน Facebook กับการรั บรู ้ ตราสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูท้ ี่จะทาการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใดควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบ
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ องค์ประกอบด้านภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการจัดวางตาแหน่งของสื่ อโฆษณา รวมทั้งควรมี
การเพิ่มความถี่ในการลงโฆษณาเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ตวั ผลิตภัณฑ์

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ รูปแบบต่าง ๆ ควรเพิ่มความถี่ในการโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อ
ออนไลน์ท้ งั นี้ เนื่ องจากการโฆษณาผ่านช่องทางนี้ สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง และความถี่ของการ
โฆษณามีอิทธิพลต่อการรับรู ้สื่อโฆษณา
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(2) ผู ้ป ระกอบการหรื อผู ้ที่ ต ้อ งการท าสื่ อ โฆษณาควรให้ ค วามส าคัญ กับ องค์ป ระกอบด้า น
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง การจัดวางตาแหน่ง ภาพนิ่ งและ การใช้ขอ้ ความตามลาดับเนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้และ
จดจาการโฆษณาผ่านองค์ประกอบดังกล่าวตามลาดับ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาเพิ่มเติมรู ปแบบการโฆษณาที่ส่งผลต่อการรับรู ้สื่อโฆษณา
(2) ควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ สื่อโฆษณาออนไลน์ ผ่านโซเชี ย ลเน็ ตเวิร์ค ประเภทอื่ น เช่ น
ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม (Instagram) เป็ นต้น
(3) ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ (Factor Analysis) ของการรั บ รู ้ สื่ อ โฆษณา
ออนไลน์

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รับความกรุ ณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะ
พันธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่ กรุ ณาให้คาแนะนาปรึ กษา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง ต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่ อย่างดียิ่ง ผูว้ ิจยั ตระหนักถึงความตั้งใจจริ งและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ อง “การสารวจและวิเคราะห์บทบาทและเสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทยในช่วงเวลา 2558-2559”
เป็ นงานวิจยั เชิงผสมผสาน ระหว่างงานวิจยั เชิงปริ มาณและงานวิจยั คุณภาพ โดย มีวตั ถุประสงค์ (1)เพื่อสารวจ
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ (2) เพื่อสารวจและวิเคราะห์ เสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทยในมุมมองของ
ประชาชนและผูเ้ กี่ยวข้องและ (3) วิเคราะห์กลไกในการควบคุมการทางานของสื่ อมวลชน สาหรับงานวิจยั เชิง
ปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 403 คน ผลของการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อการแสดงบทบาทหน้าที่ ของสื่ อมวลชนไทยในระดับปานกลาง และข้อมูลจากการ
แสดงความคิดเห็นจากคาถามปลายเปิ ด แสดงให้เห็นว่าการนาเสนอของสื่ อมวลชนไทยมักถูกแทรกแซงโดยกลุ่ม
นายทุนหรื อผูม้ ีประโยชน์แฝง ส่ วนเสรี ภาพของสื่ อมวลชน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าสื่ อมวลชนไทยมี
เสรี ภาพอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกันกับการแสดงบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชน จากความคิดเห็นของผูต้ อบ
แบบสอบถามจากคาถามปลายเปิ ดแสดงให้เห็นว่า สื่ อมวลชนยังไม่อยูใ่ นกรอบและจรรยาบรรณในการนาเสนอ
ข่ า วสาร ส่ ว นใหญ่ จ ะสร้ า งความแตกแยกในสัง คมและไม่ค านึ งถึ ง สิ ทธิ ส่ ว นบุ คคลของผูท้ ี่ ถู ก น าเสนอและ
ประชาชนไม่สามารถฟ้ องร้ องสื่ อได้ ส่ วนผลของงานวิจยั คุณภาพ พบว่า บทบาทหน้าที่ ของสื่ อมวลชนทั้ง สื่ อ
กระแสหลักและสื่ อออนไลน์ไม่มีความแตกต่างอย่างเด่นชัด โดยสามารถทาหน้าที่เป็ นสุ นขั เฝ้ าบ้าน (Watch dog)
ส่วนทางด้านเสรี ภาพของสื่ อ พบว่า สื่ อออนไลน์มีเสรี ภาพมากกว่าสื่ อกระแสหลัก
คาสาคัญ : บทบาทหน้าที่ เสรี ภาพของสื่ อมวลชน 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.ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
สื่ อ เปรี ยบเสมื อ นกลไกที่ น าเสนอความคิ ด เห็ น ของผู ้ค นไปยัง สาธารณะ สื่ อ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
ชีวติ ประจาวันของประชาชนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมประชาธิปไตย อริ สโตเติล ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการสื่ อสารกับการเมือง ในหนังสื อเรื่ อง Politics and the Art of Rhetoric ว่าการสื่ อสารเป็ นศาสตร์ ต่างๆ
โดยเฉพาะการเมืองที่จาเป็ นต้องใช้การสื่ อสารเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดนโยบายจากรัฐไปสู่ประชาชน
ในการแสดงบทบาทของสื่ อทั้งสื่ อกระแสหลักและสื่ อใหม่ ในงานวิจยั ของอรอนงค์ สวัสดิ์บุรีและพงศ์
ภัทร อนุมตั ิราชกิจ (2554:78-79) ได้กล่าวถึงบทบาทของสื่ อมวลชนไทยทั้งสื่ อกระแสหลัก (สิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์)
และสื่ อใหม่ (สื่ อวิทยุชุมชนและสื่ ออินเทอร์ เน็ต ) ได้แสดงบทบาทในการรายงานเหตุการณ์ วิกฤติที่เกิ ดขึ้ นใน
สังคม เช่น การรายงานข่าวว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอย่างไร แต่ขาดการขยายความว่าเหตุผลที่เกิดและ
ปั ญหาที่จะตามมา นอกจากนั้น ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่ อมวลชน (Normative Theories of Media Performance) ก็
ได้อธิ บายบทบาทหน้าที่ ของสื่ อมวลชนในฐานะที่เป็ นสถาบันของสังคม และมองว่าสื่ อมวลชนกับสังคมมีสาย
สัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โดยสื่ อมวลชนมีบทบาทในสังคมในฐานะที่เป็ น “ผลผลิต”ของสังคม ดังนั้น
สังคมเป็ นแบบไหน สื่ อมวลชนก็เป็ นแบบนั้น นอกจากนั้น สื่ อมวลชนยังเป็ น “ภาพสะท้อน” ของสังคม เสรี ภาพ
ของสื่ อมวลชนจึงเป็ นเครื่ องสะท้อนถึงเสรี ภาพของสังคม สื่ อมวลชนเป็ น “สถาบันแห่ งชาติ” ที่จะต้องมีเงื่อนไข
ในการสร้ า งสรรค์ ร ะบบเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสื บ ทอดวัฒ นธรรมของชาติ สื่ อ มวลชนเป็ น “ผู ้พิ ทัก ษ์
ผลประโยชน์ ” ของชาติ ดังนั้น สื่ อมวลชนจึ งไม่ลงข่าวที่ ทาลายความมัน่ คงของชาติ สุ ดท้าย สื่ อมวลชนเป็ น
“ผูร้ ับผิดชอบต่อความเจริ ญก้าวหน้าของผูค้ นในสังคม”
เสรี ภาพของสื่ อกับเสรี ภาพของประชาชน มักไปด้วยกันเสมอ โดยเสรี ภาพของสื่ อมวลชน ก็คือเสรี ภาพ
ของประชาชน โดยเสรี ภาพของสื่ อมวลชนจะมุ่งถึงผลประโยชน์แห่งการได้รับการรับรองและคุม้ ครองจากตัวบท
กฎหมายและสามารถกระทาการนั้นได้โดยอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล (วรวิทย์ ฤทธิ ทิศ,2539: 18)
เสรี ภาพของสื่ อ มวลชนหรื อเสรี ภาพของประชาชนจัด ว่ า เป็ นสิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐานในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยที่เอื้อให้พลเมืองของประเทศได้มีโอกาสรับรู ้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรอบด้านรวมไปถึง
การตรวจสอบการทางานของรัฐบาลซึ่งเป้ นบทบาทหน้าที่ในการเป็ นสุ นขั เฝ้ าบ้านของสื่ อมวลชนที่คอยตรวจสอบ
การทางานของรัฐบาล ดังนั้น ถ้ารัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการทางานของสื่ อมวลชนในรู ปแบบต่างๆ ก็จะทาให้
ข่าวสารที่รายงานโดยสื่ อมวลชนจะเป็ นข่าวสารด้านเดียวที่เป็ นประโยชน์ต่อรัฐบาลเท่านั้น ฉะนั้น บทบาทหน้าที่
ของสื่ อมวลชน จึงมีความสัมพันธ์กบั เสรี ภาพของสื่ อมวลชนนั้น เมื่อสื่ อมวลชนถูกแทรกแซงและอยูภ่ ายใต้อานาจ
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ของรัฐบาลก็เท่ากับประชาชนถูกลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในสังคมประชาธิ ปไตยเป็ นอย่าง
มากซึ่ งขัดต่อบทกฎหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่ วนที่ 7 ว่าด้วยเรื่ องของ
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่ อมวลชน ตามมาตรา 45 และมาตรา 46 ที่ระบุวา่ ด้วยเรื่ องของ
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่ อมวลชน ตามมาตราที่ 45 และ มาตราที่ 46 ที่ระบุวา่ เสรี ภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนคนไทยและการนาเสนอข่าวในประเด็นสาธารณะของสื่ อมวลชนได้อย่าง
อิ สระเสรี โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลการขัดขวางหรื อ การแทรกแซงของผูท้ ี่ มีอ านาจรั ฐ (รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย,2550:13-14)
เมื่อมาพิจารณาข้อมูลจากการจัดลาดับเสรี ภาพของสื่ อประจาปี 2556 (Press Freedom index 2013) พบว่า
ประเทศไทยจัดอยู่ในลาดับโลกที่ 135 ซึ่ งเป็ นลาดับที่ ดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ส่ วนลาดับสุ ดท้ายเป็ น
ประเทศเวียดนาม อยูใ่ นลาดับที่ 172 เมื่อเปรี ยบเทียบลาดับจาก พ.ศ. 2555 ปรากฏว่า ประเทศไทยมีลาดับที่ดีข้ ึน
เนื่องจาก บ้านเมืองมีความสงบปราศจากความวุน่ วายทางการเมือง ดังคากล่าวที่วา่ “เสรี ภาพของข่าว คือ เสรี ภาพ
ของประชาชนในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตย” ดังนั้น บทบาทและเสรี ภาพของสื่ อมวลชนจะสะท้อนให้เห็น
ถึ งการที่ ประชาชนในสังคมนั้นมี อิ ส ระในการแสดงความคิ ดเห็ น อย่า งไรโดย การมี สิทธิ เสรี ภาพของสื่ อ จะ
เชื่อมโยงกับระบอบการปกครองของประเทศนั้นโดยเฉพาะระบอบประชาธิ ปไตยจะสะท้อนมายังการได้รับสิ ทธิ
เสรี ภาพในการเสนอข่าว ดังนั้น ในงานวิจยั เรื่ องนี้ จึงสนใจที่ จะศึ กษาสารวจและวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ และ
เสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทย ว่ามีบทบาทหน้าที่และเสรี ภาพในการนาเสนอข่าวมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลา 25582559 และวิเคราะห์กลไกในการควบคุมการทางานของสื่ อมวลชน

2.วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น ต่ อ บทบาทหน้าที่ ข องสื่ อ มวลชนไทยในมุ ม มองของ ประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อสารวจและวิเคราะห์เสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทยในมุมมองของประชาชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อวิเคราะห์กลไกในการควบคุมการทางานของสื่ อมวลชน

3. กรอบแนวคิดสาหรับการศึกษา
กรอบแนวคิ ด งานวิ จั ย เป็ นการหาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กับตัวแปรตาม ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชนไทย เสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทยและกลไก
ในการควบคุมสื่ อมวลชนไทย โดยได้กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variable)

(Dependent Variable)

วิลัธกีกษณะทางประชากรศาสตร์
ารศึกษา
-เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-การศึกษา

บทบาทและหน้ าที่ของสือ่ มวลชนไทย

เสรี ภาพของสือ่ มวลชนไทย

กลไกในการควบคุมสือ่ มวลชน

แผนภาพที่ 1 กรอบนแนวคิดงานวิจยั

4.สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐาน 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
สื่ อมวลชนไทยที่แตกต่างกัน
สมมติฐาน 2 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรี ภาพของ
สื่ อมวลชนไทยที่แตกต่างกัน

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ของแสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ปริ มาณและ
คุณภาพตามลาดับ
5.1.1ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั เชิงปริ มาณ ได้แก่ ประชาชนทัว่ ไปในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุต้ งั แต่
18 ปี ขึ้ น ไป เพราะเป็ นผูท้ ี่ มี สิ ท ธิ์ ในการออกเสี ย งเลื อ กตั้ง และมี วุฒิ ภ าวะเพี ย งพอที่ จ ะวิเ คราะห์ ไ ด้ จ านวน
5,741,509 คน (อ้างอิงจาก Bangkok.co.th) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั เรื่ องนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามตารางสุ่มตัวอย่างของ Yamane ที่มีค่าความน่าเชื่อถือได้ 95% มีความผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน +
5 % ได้จานวนของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง แต่ในงานวิจยั เรื่ องนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้
403 ชุด
5.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั คุณภาพ ได้แก่ บุคคลที่ทางานด้านสื่ อมวลชนและสื่ อ
ออนไลน์ ได้แก่ สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อออนไลน์ นักกฎหมาย นักวิชาการ ผูว้ ิจยั
ได้ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant) ดังรายชื่ อ (1) คุ ณ
จาลอง อนันตสุ ข นายกสมาคมผูส้ ื่ อข่าวช่ างภาพสื่ อมวลชนแห่ งประเทศไทย (2) คุ ณก่ อเขต จันทเลิศลักษณ์
ประธานสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย (3) คุณเอก แอดมินแฟนพจ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่อนุญาตให้เปิ ดเผยชื่อและ
นามสกุล) (4) คุณนเรศ ติยะวัฒน์วทิ ยา Freelance Web Programme Blogger (5) คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ
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อิสระ สถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอส (6) คุณสุ รชา บุญเปี่ ยม บรรณาธิ การอาวุโส สถานี โทรทัศน์สปริ งนิวส์ (7) คุณ
สุ ทธิ รักษ์ อุตมมนตรี ผูช้ ่วยบรรณาธิ การ เนชัน่ ที วี (8) ดร.ธนะพจน์ เอกโลคลยะ นักฏหมาย กระทรวงพาณิ ชย
และ (9) นางสาว กษมน พงษ์ธานี ผูช้ ่วยบรรณาธิการ หนังสื อพิมพ์รายวันทันหุน้
5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จานวน 1 ชุด ซึ่งเป็ นลักษณะของคาถาม
ปลายปิ ด จานวน 20 ข้อ และคาถามปลายเปิ ด จานวน 2 ข้อ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับข้อมูลพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบ
กาหนดคาตอบ (Check-list)
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชนปั จจุบนั จานวน 9 ข้อ ลักษณะของคาถามเป็ น
แบบ Likert Scale 5 ระดับความคิดเห็น โดยกาหนดค่าตามระดับความคิดเห็นจากมากที่สุด(5)ไปน้อยที่สุด (1)และ
คาถามปลายเปิ ดที่เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงทัศนะได้อย่างอิสระ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับเสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทย จานวน 5 ข้อ ข้อ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบ
Likert Scale 5 ระดับความคิดเห็น โดยกาหนดค่าตามระดับความคิดเห็นคิดเห็นจากความิดเห็นมากที่สุด (5)ไป
น้อยที่สุด (1) และคาถามปลายเปิ ดที่เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงทัศนะได้อย่างอิสระ
สาหรับแบบสัมภาษณ์ในงานวิจยั คุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ในการ
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักดังกล่าว ในประเด็น บทบาทหน้าที่และเสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทยทั้งสื่ อกระแสหลัก
และสื่ อกระแสรองว่าเป็ นอย่างไร กลไกใดในการควบคุมเสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทยทั้งสื่ อกระแสหลักและสื่ อ
กระแสรอง ปั จจัยใดที่มีผลต่อการแสดงบทบาทและเสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทย ปั จจัยด้านกฎหมายและจริ ยธรรม
ของสื่ อมวลชนไทยเป็ นอย่างไร
5.3 การทดสอบเครื่องมือวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity)และความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่ องมือวิจยั ที่
เป็ นแบบสอบถาม ดังนี้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดทาแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ใช้การทดสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาของคาถามว่าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้อย่างครบถ้วน
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ จะทาการศึ กษาก่อน (Pre-test) จานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบถึ งความเข้าใจของคาถามเพื่อให้
คาถามตรงกับวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ แบบสอบถาม โดยใช้สูตรของ Pearson moment
coefficient โดยใช้วิธีข อง Cronbach’s alpha โดยค่ า ความเชื่ อ มั่น ของค าถามบทบาทหน้า ที่ แ ละเสรี ภ าพของ
สื่ อมวลชน จานวน 9 ข้อและ 5 ข้อตามลาดับ ค่าความเชื่อมัน่ = .867 และ .699
5.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ องนี้ ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ทางสถิติวเิ คราะห์สาหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยกาหนดสถิติ
การวิเคราะห์ ดังนี้
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1.การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายข้อมูลประชากร โดยคานวณออกมาเป็ นการ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.)
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั คุณภาพ ผูว้ ิจัยใช้ การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) ในการ
วิเ คราะห์ ขอ้ มูล จากผลการสัม ภาษณ์ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หลักของงานวิจัย โดยมี ก ารก าหนดการวิเคราะห์ ตวั บท
(Textual analysis) ในประเด็น การแสดงบทบาทและเสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทย

6. ผลการวิจัย
6.1 งานวิจยั ปริมาณ
1. ข้ อ มู ล เอกชน จ านวน 169 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.9 รองลงมา ประกอบอาชี พ ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.2 และอาชีพที่นอ้ ยที่สุด เป็ นอาชีพอื่นๆ เช่น กาลังศึกษาต่อ
ว่างงาน เป็ นต้น จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.9 ส่ วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 239 คน คิด
เป็ นร้อยละ 59.8 รองลงมา ระดับการศึกษา ปริ ญญาโท จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.1 และน้อยที่สุด มีระดับ
การศึ กษาปริ ญญาเอก จานวน 22 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 5.5 มี ประสบการณ์ การทางาน มากที่ สุด อยู่ในช่ วง ที่
มากกว่า 20 ปี จานวน 167คน คิดเป็ นร้อยละ 41.4 รองลงมา มีประสบการณ์การทางาน 11-20 ปี จานวน 76 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.9 และน้อยที่สุด มีประสบการณ์การทางานในช่วง 6-10 ปี จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.4
2. ความคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทหน้ าทีแ่ ละเสรีภาพของสื่อมวลชน
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยความคิดเห็นทีม่ ี
ผู้ตอบมากที่สุดเกี่ ยวกับสื่ อมวลชนมี การนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างรอบด้าน
จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.6 ความคิดเห็นปานกลางที่มีผตู ้ อบรองลงมาเกี่ยวกับสื่ อมวลชนมีการเปิ ดโอกาส
ให้คนในสังคมได้เสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อสังคม จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.4 และความ
คิดเห็นปานกลางที่มีผตู ้ อบน้ อยทีส่ ุ ด คือ สื่ อมวลชนมีบทบาทในการให้ความรู ้ทางการเมืองและสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องในเรื่ องสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.4 และข้อมูลความคิดเห็นจาก
คาถามเปิ ด พบว่า ผูม้ าแสดงความคิดเห็น “ขึ้นอยูก่ บั สื่ อมวลชนนั้นด้วยว่ามีอิสระหรื อไม่ ฉะนั้น การเสนอข่าวก็จะ
ไม่โปร่ งใสเท่าที่ควร” และ “ปั จจุบนั สื่ อควรทาหน้าที่นาเสนอข้อมูล ข่าวสารที่เป็ นสาระ ตรงไปตรงมา มากกว่า
การนาเสนอเนื้อหาเพื่อให้ประโยชน์กบั นายทุน หรื อ ผูม้ ีผลประโยชน์แฝง”
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ เสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทยปั จจุบนั ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยความคิดเห็นปานกลางทีม่ ผี ้ตู อบแบบสอบถามมากทีส่ ุ ดเกี่ยวกับสื่ อมวลชน
มีเสรี ภาพในการนาเสนอข่าวสารโดยปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐบาล จานวน 216 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.6 ความคิดเห็นปานกลางที่มีผตู ้ อบแบบสอบถามรองลงมาเกี่ยวกับสื่ อมวลชนมีเสรี ภาพในการนาเสนอ
ข่าวสารโดยปราศจากการแทรกแซงของนายทุน จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.4 และความคิดเห็นปานกลางที่
มีผตู ้ อบน้ อยที่สุด คือ สื่ อมวลชนมีเสรี ภาพที่อยูภ่ ายใต้ความสานึ กความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน 191 คน คิด
เป็ นร้อยละ 47.4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับเสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทยปั จจับนั พบว่า
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มีผใู ้ ห้ความคิดเห็น “สื่ อมวลชนยังไม่อยูใ่ นกรอบและจรรยาบรรณในการนาเสนอข่าวสาร ส่วนใหญ่จะสร้างความ
แตกแยกให้กบั สังคมและไม่คานึ งถึงสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูท้ ี่ถูกนาเสนอข่าวและประชาชนไม่สามารถฟ้ องสื่ อได้
และบางครั้งมีเสรี ภาพมากเกินไป สังคมเอาผิดสื่ อไม่ได้ โดยเฉพาะสื่ อหนังสื อพิมพ์และโทรทัศน์” และ “เพราะมี
การปกครองและการบริ หารที่ไม่เป็ นธรรม ประชาชนจึงไม่มีบทบาท ทุกวันนี้มีแต่สื่อออนไลน์โดยประชาชนเพื่อ
ประชาชน”
ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
ในงานวิจยั เรื่ อง “ สารวจและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และประเด็นเสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทย ช่วง พ.ศ.
2558-2559”
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance ; F-test) เป็ นสถิติ
ในการวิเคราะห์สมมติฐาน ผลการทดสอบได้สนับสนุนสมมติฐาน โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่อายุ
สถานที่ ท างานและประสบการณ์ ก ารท างานมี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบสอบถามเกี่ ย วกับ บทบาทของ
สื่ อมวลชนไทย
ผูว้ ิจัยได้ใช้สถิ ติเดี ยวกับการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 มาทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 2 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ข้อที่ 2 ปรากฏว่า สนับสนุนสมมติฐาน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และระดับ
การศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเห็นเกี่ยวกับเสรี ภาพของสื่ อมวลชนไทย
6.2 งานวิจยั คุณภาพ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) บุคคลที่ทางานด้านสื่ อมวลชนและสื่ อออนไลน์
ได้แก่ สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อออนไลน์ นักกฎหมาย นักวิชาการ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants ) สรุ ปผลงานวิจยั ดังนี้
1.การทาหน้าที่ ของสื่ อกระแสหลักและสื่ อออนไลน์ต่างทาหน้าที่ ในการ (1) รายงานข่าวสารแก่
ประชาชนโดยรายงานข่าวในลักษณะ ใคร ทาอะไร ที่ ไหน เมื่ อไหร่ ทาไมและอย่างไร (2) ให้ขอ้ มูล เกี่ ยวกับ
“ข้อเท็จจริ ง” ว่ามีความหมายและความสาคัญอย่างไร (3) มีหน้าที่ ในการเป็ นเวที แสดงความคิดเห็ นทางกาเรมื อง
ของประชาชนฝ่ ายต่างๆ อย่างมีขอบเขต (4) หน้าที่ในการตรวจสอบและดูและการทางานของรัฐบาลและสถาบัน
การเมืองต่างๆ หรื อทาหน้าที่เป็ นสุ นขั เฝ้ าบ้าน (watch dog) และ (5) ให้การสนับสนุนหรื อส่ งเสริ มความคิดเห็นทาง
การเมือง ในกระกวนการประชาธิ ปไตย สิ่ งที่น่าสังเกตของการรายงานข่าวจากสื่ อกระแสหลักและสื่ อออนไลน์ที่
ผูใ้ ห้ข อ้ มูลหลัก (key informant) ได้ต้ งั ข้อสังเกตเกี่ ยวกับความน่ าเชื่ อถื อ (trust) ของข่าว ว่า สื่ อกระแสหลัก มี การ
รายงานข่าวที่อาจช้ากว่าสื่ อออนไลน์เนื่ องจากต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวก่อนที่จะรายงานข่าว ส่ วนสื่ อ
ออนไลน์ บางครั้ง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เรี ยกว่าสื่ อออนไลน์บุคคล มีความรวดเร็ วในการรายงานข่าวแต่ความน่าเชื่ อถือ
ของข่าวต่าและเต็มไปด้วยอารมณ์ ความรู ้สึกและอคติส่วนบุคคล
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสื่ อออนไลน์มีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าสื่ อ
กระแสหลักเนื่ องจาก สื่ อกระแสหลักโดนคุมโดยนโยบายของรัฐบาล นโยบายของทุนของแต่ละสถานี ซ่ ึ งทาให้
ข่าวนี้ ออกได้หรื อออกไม่ได้ นอกจากนั้น ยังต้องระวังการไปละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลอีกด้วย ส่ วนสื่ อออนไลน์น้ นั
มี เ สรี ภ าพในการแสดงความคิ ดเห็ น และมี ความรวดเร็ ว มากกว่า เนื่ อ งจากผูร้ ายงานเหตุก ารณ์ เป็ นผูท้ ี่ อยู่ใน
เหตุการณ์น้ นั แต่เป็ นเพียงการรายงานเพียงมิติเดียว ไม่เหมือนการรายงานข่าวของสื่ อกระแสหลัก
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3.กลไกในการควบคุมสื่ อมวลชนและสื่ อออนไลน์ สามารถควบคุมกันเอง (Self-control)โดยมี
สมาคมวิชาชี พต่างๆ เช่น สมาคมนักข่าวหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยและ
สมาคมวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลเนื้ อหาของข่าวที่นาเสนอ กลไกที่สอง คือ การ
ควบคุมโดยสาธารณะ ซึ่ งได้แก่ ประชาชนหรื อผูบ้ ริ โภคข่าวสารนัน่ เอง กลไกสุ ดท้าย คือ จรรยาบรรณวิชาชีพ
สาหรับสื่ อมวลชน

7. อภิปรายผล
เมื่อกล่าวถึงการแสดงบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชน ผลจากงานวิจยั ปริ มาณแสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง “สื่ อมวลชนมี การนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สาธารณชนอย่างรอบด้าน” “สื่ อมวลชนมีการเปิ ดโอกาสให้คนในสังคมได้เสนอความคิดเห็นและความต้องการ
ต่อสังคม” และ “สื่ อมวลชนมีบทบาทในการให้ความรู ้ทางการเมืองและสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องในเรื่ องสิ ทธิ
และเสรี ภาพของประชาชน” ข้อมูลดังกล่าวเป็ นบทบาทหน้าที่ ของสื่ อมวลชนในระบอบประชาธิ ปไตยตาม
แนวคิดของเสถียร เชยประทับ (2551,หน้า 45) ซึ่งจากผลของงานวิจยั ปริ มาณ พบว่า มีรับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และข้อมูลจากคาถามปลายเปิ ด “ขึ้นอยูก่ บั สื่ อมวลชนนั้นด้วยว่ามีอิสระหรื อไม่ ฉะนั้น การเสนอข่าวก็
จะไม่โปร่ งใสเท่าที่ควร” และ “ปั จจุบนั สื่ อควรทาหน้าที่นาเสนอข้อมูล ข่าวสารที่เป็ นสาระ ตรงไปตรงมา มากกว่า
การนาเสนอเนื้ อหาเพื่อให้ประโยชน์กบั นายทุน หรื อ ผูม้ ีผลประโยชน์แฝง” ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจยั
คุณภาพ ในประเด็นของการนาเสนอข่าวสารโดยปราศจากการแทรกแซงจากนายทุน หน่วยงานของรัฐและแหล่ง
เงินทุน ส่วนผลของการทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ พบว่าประเด็นเรื่ องอายุที่แตกต่างกันของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเสรี ภาพของสื่ อมวลชน ผลสะท้อนของความคิดเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถามในช่วง พ.ศ.2558-2559 ซึ่ งได้มีการปกครองในระบอบพิเศษ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
คิดเห็นต่อการแสดงบทบาทของสื่ อมวลชนอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งการแสดงบทบาทของสื่ อมวลชนตามแนวคิด
ทางสังคมวิทยา ที่วา่ สื่ อมวลชนเป็ น “ผลผลิต ภาพสะท้อน สถาบันของชาติ ผูพ้ ิทกั ษ์ผลประโยชน์ของชาติ และ
รับผิดชอบต่อความเจริ ญก้าวหน้าของคนในสังคม” ของสังคมในยุคนั้น ได้แสดงบทบาทของสื่ อมวลชน ไม่เป็ นที่
พึงพอใจของสังคมในยุคนี้
ดังนั้น ผลของงานวิจยั ปริ มาณแสดงให้เห็ นว่า สื่ อมวลชนไทยยังต้องเพิ่มบทบาทหน้าที่ ในด้านการ
นาเสนอข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองให้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่ องสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของประชาชน นอกจากนั้น สื่ อมวลชน ควรเพิม่ ความระมัดระวังในการนาเสนอข่าวสาร ที่ตรงไปตรงมา
และปราศจากการแทรกแซงของนายทุนหรื อผูม้ ีผลประโยชน์แฝง
ผลของงานวิจยั ปริ มาณ แสดงให้เห็นว่า สื่ อมวลชน ต้องมีความระมัดระวังในเสรี ภาพให้อยูภ่ ายใต้ความ
สานึ กความรับผิดชอบต่อสังคม และสื่ อมวลชนต้องระมัดระวังในการเสนอข่าวที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกใน
สังคม และอยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณของการรายงานข่าว สื่ อมวลชน ควรต้องมีความระมัดระวังการนาเสนอ
ข่าวที่ไม่ไปละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูท้ ี่ตกเป็ นข่าว ซึ่ งผลของงานวิจยั ปริ มาณ พบว่า ความคิดเห็นของคนใน
สังคมต่อเสรี ภาพของสื่ อมวลชน อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกับการแสดงบทบาทของสื่ อมวลชนไทย
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เมื่อมาพิจารณาถึงผลจากงานวิจยั คุณภาพ แสดงให้เห็นว่า บทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชนทั้งสื่ อกระแส
หลักและสื่ อออนไลน์ไม่มีความแตกต่างอย่างเด่นชัด โดยสามารถทาหน้าที่เป็ นสุ นขั เฝ้ าบ้าน (Watch dog) แต่สื่อ
กระแสหลักจะแสดงบทบาทในด้านนี้ ได้อย่างเด่ นชัดมากกว่าสื่ อออนไลน์ ส่ วนการรายงานข่าว ที่ แสดงถึง
“ข้อเท็จจริ ง”ของข้อมูล ข่าวสาร ทางสื่ อกระแสหลักได้รายงานข้อเท็จจริ งตามหลักการของการรายงานข่าว ส่ วน
สื่ อออนไลน์ ผูบ้ ริ โภคข่าวควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริ งก่อนทาการแชร์ กดไลท์
ผลจากการสัมภาษณ์เจาะลึ ก แสดงให้เห็ นว่า ทั้งสื่ อกระแสหลักและสื่ อออนไลน์ ให้ขอ้ มูล เกี่ ยวกับ
“ข้อเท็จจริ ง” ว่ามีความหมายและความสาคัญอย่างไร การรายงานข่าวของสื่ อออนไลน์ ต้ องเพิ่มการตรวจสอบ
ข่าว เพื่อให้มีความถูกต้อง แม่นยามากขึ้น เนื่ องจากสื่ อออนไลน์มีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าสื่ อ
กระแสหลักและ สื่ อกระแสหลักโดนคุมโดยนโยบายของรัฐบาล นโยบายของทุนของแต่ละสถานี ซ่ ึ งทาให้ข่าวนี้
ออกได้หรื อออกไม่ได้ นอกจากนั้น ยังต้องระวังการไปละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลอีกด้วย ส่ วนสื่ อออนไลน์น้ นั มี
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีความรวดเร็ วมากกว่า เนื่องจากผูร้ ายงานเหตุการณ์เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นเหตุการณ์
นั้น แต่เป็ นเพียงการรายงานเพียงมิติเดียว ไม่เหมือนการรายงานข่าวของสื่ อกระแสหลัก
ทางด้านกลไกของการควบคุมสื่ อมวลชนทั้งสื่ อกระแสหลักและสื่ อออนไลน์ ต้องเพิ่มการเข้มงวดในการ
บัง คับ ใช้ก ฎหมายต่ างๆเพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนั้น ต้อ งเพิ่ ม บทบาทของกลไกทางสังคม โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภค
สามารถกาหนดทิศทางของข่าวที่นาเสนอให้มีความโปร่ งใส ตรงไปตรงมามากขึ้น เนื่ องจาก ผูบ้ ริ โภคมีบทบาท
และอิทธิพลอย่างมากในการควบคุม ดูแล การทางานของสื่ อกระแสหลักและสื่ อออนไลน์

8.ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.สถาบันการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ควรเพิ่มการสอนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของผูบ้ ริ โภคสื่ อ การรู ้เท่าทันสื่ อมวลชนและสื่ อออนไลน์และผลกระทบของสื่ อมวลชนและสื่ อออนไลน์ต่อ
สังคมไทย
2. สมาคมสื่ อมวลชน -ควรเพิ่มการอบรมหรื อการดูงานองค์การสื่ อมวลชนต่างประเทศ เกี่ยวกับการทา
หน้าที่ของนักข่าวต้นแบบในด้านต่างๆ เช่น นักข่าวสื บสวน นักข่าวอาชญากรรมและนักข่าวพลเมือง เป็ นต้น
-ควรเพิ่มองค์การที่ดูแล ควบคุม การทางานขององค์การสื่ อออนไลน์ และ สื่ อบุคคลออนไลน์ ซึ่งมี
บทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในสังคมไทย โดยมีอานาจในการลงโทษที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
3. ประชาชนทัว่ ไปรวมไปถึงแหล่งทุน หน่วยงานของรัฐบาล และประชาชนทัว่ ไป ให้มีความตระหนัก
ถึงการแสดงบทบาทและเสรี ภาพของสื่ อมวลชนทั้งสื่ อกระแสหลักและสื่ อออนไลน์ให้ปราศจากการแทรกแซง
ของหน่วยงานดังกล่าว รวมไปถึงการกาหนดทิศทางข่าวที่เต็มไปด้วยสาระ ประโยชน์ ต่อสังคมไทย
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การทาการตลาดสิ นค้ าแฟชั่นบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั สาหรับผู้ประกอบการสิ นค้ าแฟชั่น
DIGITAL FASHION MARKETING FOR ENTREPRENEUR
สุ ระเกียรติ รัตนอานวยศิริ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: this_in_me@hotmail.com
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั 2016 การใช้อินเตอร์เน็ตมีบทบาทกับการดาเนินชีวติ ทาให้รูปแบบของธุรกิจสิ นค้าแฟชัน่ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่ออฟไลน์ไปสู่ พ้นื ที่ดิจิตอล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าของกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสิ นค้าแฟชัน่ ในยุคปั จจุบนั เริ่ มมีการ
ปรับตัวเข้าสู่การทาการตลาดบนพื้นที่ดิจิทลั เพื่อเพิ่มช่องทางการเชื่อต่อระหว่างตราสิ นค้าแฟชัน่ กับกลุ่มเป้ าหมาย
ผูป้ ระกอบการสิ นค้าแฟชั่นที่ เลื อกแนวทางการทาการตลาดสิ นค้าแฟชั่นบนพื้นที่ ดิจิตอล สามารถสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว (Real time) แม่นยา สร้างการรับรู ้เรื่ องราวเกี่ ยวกับตราสิ นค้า (Brand awareness),
สร้างการกระตุน้ ยอดขาย (Sale) และยังสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างดี อีกทั้งการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่
บนพื้นที่ ดิจิทลั ยังมี เครื่ องมื อ ที่ สามารถนาไปใช้เพื่อการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย ผูป้ ระกอบการสิ นค้าแฟชัน่
สามารถประยุกต์แนวทางการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั ให้เป็ นกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจของตราสิ นค้า เพิ่มศักยภาพของตราสิ นค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
ให้สูงขึ้น
คาสาคัญ : การตลาดสิ นค้าแฟชัน่ , พื้นที่ดิจิทลั , ผูป้ ระกอบการสิ นค้าแฟชัน่ , กลุ่มเป้ าหมาย, การสื่ อสาร

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

บทนา
การทาการตลาดสินค้ าแฟชั่นบนพืน้ ทีด่ จิ ทิ ลั
ปั จจุบนั 2016 อัตราการซื้ อขายสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั มีอตั ราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การ
เพิม่ ช่องทางการตลาดของสิ นค้าแฟชัน่ ในปั จจุบนั อีกช่องทางหนึ่ง คือ การทาการตลาดบนพื้นที่ดิจิทลั จุดเด่นของ
การทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั คือ ผูป้ ระกอบการสิ นค้าแฟชัน่ สามารถสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายได้
โดยตรง รวดเร็ ว (Real time) แม่นยา ผูป้ ระกอบการสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสิ นค้าหรื อข้อมูลของผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างการรับรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับตราสิ นค้า (Brand awareness) และการกระตุน้ ยอดขาย (Sale) อีกทั้งยังสามารถ
ควบคุมงบประมาณได้อย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวทางเกี่ยวกับระบบการทางานของการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั
2. เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้ าหมาย
3. เพื่อสร้างแนวทางเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชัน่ ด้วยภาพถ่ายสิ นค้าเพื่อใช้ในการสื่ อสาร
สาหรับการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั

วิวฒ
ั นาการของตลาดสิ นค้ าแฟชั่นบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั
พื้นที่ดิจิทลั ในปั จจุบนั มีมากมายที่ใช้ในการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ นับตั้งแต่ ปี 2000 ถึงปี 2013 เว็บ
ไซด์โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค วิวฒั นาการกลายมาเป็ นเครื่ องมือธุรกิจที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย ในแต่ละ
วันพื้นที่ดิจิทลั เหล่านี้มีกลุ่มเป้ าหมายใช้งานอยูม่ ากกว่าวันละ4ชัว่ โมง โดยคนไทยใช้ Facebook 41 ล้านคน โตขึ้น
17% คิดเป็ น 60% ของประชากรไทย, Facebook Page ไทย มีมากถึง 7 แสนเพจ , twitter 5.3 ล้านราย,Instagram
7.8 ล้านคน โตขึ้น 74%, Line 33 ล้านคน (Thailand Zocial Awards 2016, 2559) เป็ นต้น

ระบบการทางานของการตลาดสิ นค้ าแฟชั่นบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั
ยุค 2016 ที่อินเตอร์เน็ตมีบทบาทกับการดาเนินชีวติ ในทุกรู ปแบบ ส่งผลให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลง ธุรกิจสิ นค้าแฟชัน่ เริ่ มมีการปรับตัวเข้าสู่ การทาการตลาดบนพื้นที่ดิจิทลั การเพิ่มช่องทางการตลาด
บนพื้นที่ดิจิทลั เพื่อให้เกิดความสาเร็ จทางธุรกิจ แนวทางการทางานของสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั เพื่อการรับรู ้
ของกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้
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PR = การทาหน้าแรกที่ทาให้กลุ่มเป้ าหมายรับรู ้ถึงตราสิ นค้าแฟชัน่ เช่น การรับรู ้ถึงข่าวสารข้อมูล การ
รับรู ้ถึงกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด เป็ นต้น / Marketing = ทาหน้าที่ให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้, เรี ยนรู ้, หลงใหล
, ตัดสิ นใจ เกี่ยวกับตราสิ นค้า เช่น เกิดการบอกต่อ,การแชร์ ขอ้ มูล,การซื้ อ เป็ นต้น / Sale = ทาหน้าที่ให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้อของกลุ่มเป้ าหมายทาให้เกิดยอดขายให้แก่ตราสิ นค้าแฟชัน่ (สรุ ป : สุธาทร สุทธิสนธิ์,2559,น.64)
การทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ ดิจิทลั ต้องมีความเข้าใจถึงระบบของการทางานในแต่ละส่ วน
หน้าที่ ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของระบบการทางาน เพื่อสร้างให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความจงรักภักดี และ
ความหลงใหลในตราสิ นค้าแฟชัน่ จนเกิดการบริ โภคสิ นค้า

กระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าแฟชั่นบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั
กลุ่มเป้ าหมายที่ ให้ความสนใจกับสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั มี 2 ประเภท คือ 1. กลุ่มที่ มีความตั้งใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ โดยตรง 2.กลุ่มที่มีความสนใจแต่ไม่ได้มีความต้องการในตัวสิ นค้าโดยตรง ทั้ง 2 กลุ่มนี้ มี
กระบวนการการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อสิ นค้า 4 กระบวนการ ดังนี้

1.การสร้ างการรับรู้ (Awareness) คือ ช่วงระยะเวลาการสร้างการรับรู ้ให้แก่กลุ่มเป้ าหมาย ที่มีความสนใจ
ทาให้กลุ่มเป้ าหมาย เกิดการรับรู ้ รู ้จกั จัดจา ติดตามตราสิ นค้าแฟชัน่ 2.การพิจารณา (Consideration) คือ ระยะเวลา
ที่กลุ่มเป้ าหมายเกิดการพิจารณาหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าแฟชัน่ มีความสนใจในสิ นค้าอย่างไร 3.ความต้ องการซื้อ
(Intend) คือ ระยะที่ กลุ่มเป้ าหมายมีความหลงใหลในตราสิ นค้าแฟชัน่ และมีความต้องการในตราสิ นค้า 4.การ
ตัด สิ น ใจ (decision) คื อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า แฟชั่น ของกลุ่ ม เป้ าหมาย เป็ นต้น ทั้ง 4 กระบวนการนี้ เป็ น
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ที่สามารถทาให้ผปู ้ ระกอบการใช้เครื่ องมือในการตลาดสิ นค้าแฟชัน่
บนพื้นที่ดิจิทลั ได้อย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มความสามารถในการเลือกใช้เครื่ องมือทาการตลาดแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั
ที่จะทาการสื่ อสารข้อมูลของตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งการเรี ยนรู ้กลุ่มเป้ าหมาย ช่วยให้การสื่ อสารระหว่าง
ตราสิ นค้าแฟชัน่ กับกลุ่มเป้ าหมายบนพื้นที่ดิจิทลั มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

การแบ่ งกลุ่มผู้บริโภคตามรุ่ นจากช่ วงปี เกิด
กลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มนั้นได้รับอิทธิ พลที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม มีวิถีชีวติ
ความคิด มุมมอง ที่แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้กลุ่มเป้ าหมาย สามารสื่ อสารข้อมูลในการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บน
พื้นที่ดิจิทลั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามรุ่ นจากช่วงปี เกิด ได้ดงั นี้
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กลุ่ม Gen B 1946 – 1964 เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ เกิ ดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีชีวิตในเด็กขณะเกิด
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็ นช่วงที่มีการเกิดสู งมาก มีลกั ษณะนิ สัยยึดมัน่ ไม่เปลี่ยนแปลงความคิดง่ายๆ อาจเป็ น
พวกอนุรักษ์นิยม ให้ความสาคัญกับผลงาน มีกาลังซื้ อ มีศกั ยภาพในการบริ โภคสิ นค้า พร้อมจะซื้ อสิ นค้าตาม
ความต้อ งการของตน เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ก ารซื้ อ สิ น ค้า แบบไม่ ย าก เรื่ อ งเงิ น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหญ่ ยอมจ่ า ยเพื่ อ ความ
สะดวกสบายและความสุขทางใจ
กลุ่ม Gen X 1965 – 1976 (digital immigrant) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่มีลกั ษณะนิสยั ชอบเสี่ ยง ยินดีรับการ
เปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีในการทางานได้ดี ให้ความสาคัญต่อเพื่อนร่ วมงานและครอบครัว เป็ นกลุ่มคนที่มี
รายได้สูง มีกาลังซื้ อสิ นค้า นิ ยมใช้บตั รเครดิ ต ใช้ชีวิตแบบคนทันสมัย ปั จจุบนั (2016) เป็ นกลุ่มที่ มีอิทธิ พลต่อ
ธุรกิจมากที่สุดเพราะอยูใ่ นวัยทางานระดับบริ หาร มีรายได้ เงินออม มีอานาจในการซื้อ
กลุ่ม Gen Y 1977 – 1994 เป็ นผูท้ ี่เกิดมาพร้อมกับความสงสัยในความต่างด้านความคิดของ Gen-B ที่ให้
ทาตัวอยู่ในกรอบ แต่Gen-X กลับกระตุน้ ให้เป็ นตัวของตัวเอง โดย Gen-Y เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ ใจร้อน ต้องการเห็ น
ผลสาเร็ จรวดเร็ ว เชื่อในศักยภาพ มีความพร้อมด้านฐานะทางการเงิน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Gen-X มองโลก
ในแง่ ดี รั กอิ สระ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ ชอบแสดงความสามารถและต้องการยอมรับจากสังคม เป็ นกลุ่มที่ มี
จานวนประชากรมากที่สุด(20ล้านคน) ใช้อารมณ์ในการซื้อมากกว่าเหตุผล เป็ นกลุ่มที่กล้าซื้อสิ นค้าออนไลน์ โดย
ไม่คานึงถึงความเป็ นส่วนตัวมากนัก
กลุ่ม Gen – M (1998-992) เป็ นผูบ้ ริ โภคที่เกิดมาและได้รับการดูแลเสมือนเป็ นไข่ในหิ น จัดได้วา่ เป็ น
ผูบ้ ริ โภคแห่งความหวัง ( Generation of Hope ) ให้ความสาคัญกับคอมพิวเตอร์,ภาษาอังกฤษ ไม่ชอบเป็ นลูกจ้าง มี
ความต้องการเป็ นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก มีความอิสระในตัวเองค่อนข้างสู ง มีแนวทางเป็ นของตัวเองชัดเจน ไม่
เหมือนใครและไม่อยากให้ใครเหมือน
กลุ่ม Gen – Z (1996-2009) เป็ นกลุ่มประชากรอายุนอ้ ยที่สุดใน เด็กกลุ่มนี้ เติบโตมาในยุคสมัยแห่งการ
ติดต่อแบบไร้สายและอยูใ่ นโลกแห่งเทคโนโลยี สังคมมีความเท่าเทียมทางเพศ เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ได้รับการเลี้ยง
ดูอย่างมีคุณภาพและถือว่าเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นคลื่นลูกใหม่ที่จะทาหน้าที่กาหนดเทรนด์การบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ ให้แก่สังคมในอนาคต โดยมีแนวโน้มของพฤติกรรมการบริ โภคที่เป็ น ปั จเจคบุคคลมากขึ้น เป็ น
กลุ่มที่ยงั ไม่มีกาลังซื้อแต่สามารถเรี ยกร้องให้เกิดการซื้อได้
กลุ่ม Gen alpha (2010+) เป็ นกลุ่มประชากรที่ เกิ ดมาพร้อมความเพียบพร้อม เป็ นกลุ่ม digital native
โดยแท้จริ ง เนื่ องจากการได้รับข้อมูล ข่าวสาร จาก อินเตอร์ เน็ตเหมือนกัน มีความเป็ นได้ที่ GEN Z และ Gen
alpha สถานะและบทบาทของกลุ่มเป้ าหมายกับตลาด จะมีลกั ษณะคล้ายกัน

แนวทางส่ วนผสมทางการตลาดสิ นค้ าแฟชั่นบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั E-mix9
การทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั เป็ นการทาการตลาดในอีกรู ปแบบ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องปรั บรู ปแบบของการทากิ จกรรมให้มาก ผูป้ ระกอบการสิ นค้าแฟชัน่ สามารถนาแนวทางส่ วนผสมทาง
การตลาดบนพื้ น ที่ ดิ จิ ต อลE-mix9 นี้ ประยุก ต์ใ ช้ใ นการวางแผนการตลาดสิ น ค้า แฟชั่น บนพื้ น ที่ ดิ จิ ทัล โดย
ส่วนผสมนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.สิ นค้ า (Product) สิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั มีรูปแบบของสิ นค้าแฟชัน่ เหมือนกับสิ นค้าแฟชัน่ ใน
ร้านค้าทัว่ ไป ส่วนที่มีความแตกต่างกัน เช่น การเห็นสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั นั้นสามารถเห็นได้เพียงประสาท
ตาอย่างเดียวเท่านั้นและการบริ กาไม่มีพนักงานขายแนะนาสิ นค้าและบริ การเสมือนอยูใ่ นร้านค้า เป็ นต้น
2. ราคา (Price) แนวทางการตั้งราคาสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิตลั โดยราคาเกิดจากราคาต้นทุนสิ นค้าและ
ต้นทุนบริ หารสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั ทั้งนี้ พบว่า แนวโน้มการตั้งราคาสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิตอลต่ ากว่า
ราคาสิ นค้าแฟชัน่ ทัว่ ไป เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่กลุ่มเป้ าหมายอีกด้วย
3. สถานที่ (Place) ร้านสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั หมายถึง URL ของตราสิ นค้าแฟชัน่ หรื อ เว็ปไซด์
ต่างๆที่มีการให้บริ การซื้อสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั มีความสาคัญในแง่มุมของการสื บค้นหรื อแง่มุมของจานวน
ผูเ้ ข้าชม เป็ นต้น
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริ มการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั นั้นมีจุดเด่น คือ
การสื่ อสารระหว่างตราสิ นค้าแฟชัน่ กับกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรง ทาให้เป็ นส่ วนช่วยผลักดันการตัดสิ นใจซื้อของ
ลูกค้าได้อย่างดี ไม่วา่ จะเป็ น ประชาสัมพันธ์ (PR), โฆษณา(Advertising), การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นต้น
5. Social Network คือ สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้การทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั ในเรื่ อง
ของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและเกิ ด การเชื่ อ มโยงข้อ มู ล สิ น ค้า เหล่ า นั้น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถมารถในการ
ติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย เช่น face book / line / Instagram เป็ นต้น

ภาพซ้าย : การทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั ของตราสิ นค้า massimo dutti บน facebook
ภาพขวา : การทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั ของตราสิ นค้า louis vuitton บน Instagram
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6. การขายบนเว็บไซต์ (sales) คือ เว็บไซต์จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่
บนพื้นที่ดิจิทลั การสร้างเว็บไซต์ เปรี ยบเสมือนร้านค้าจริ งเพียงแต่อยูบ่ นพื้นที่ดิจิตอล โดยเว็บไซด์หรื อร้านค้านั้น
แสดงออกถึง อัตลักษณ์และตัวตนของตราสิ นค้า เพื่อสร้างการรับรู ้ของตราสิ นค้าให้แก่กลุ่มเป้ าหมาย
7. การบริ การลูกค้ า (customer service) ตราสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั จะต้องเรี ยมข้อมูลและเตรี ยม
รายละเอียดสิ นค้า ไว้บริ การลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ วที่สุด
8. ระบบป้ องกันความปลอดภัย (Protection) บนพื้นที่ ดิจิทลั มีผูเ้ ข้าใช้ระบบเป็ นจานวนมาก มีความ
จาเป็ นต้องปกป้ องข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมายจากผูไ้ ม่ประสงค์ดี มีการเตรี ยมการป้ องกัน ในหลายๆแง่มุม ทั้งในเรื่ อง
การนาเสนอข้อมูล การบิดเบือนข้อมูล การปิ ดการขาย ของตราสิ นค้าและของผูก้ ลุ่มเป้ าหมายให้มีความปลอดภัย
เพื่อสร้างความเชื่อมันและความน่าเชื่อถือให้แก่ตราสิ นค้า
9. ระบบฐานข้ อมูลลูกค้ า (personalization) เพื่อนามาใช้ในการบริ การ คือ การทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่
บนพื้นที่ดิจิทลั ระบบฐานข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่า เพราะ ตราสิ นค้าสามารถสื่ อสาร
ระหว่างกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างตรงไปตรงมา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิด เป็ นต้น
เมื่อผูป้ ระกอบการเข้าใจถึงแนวทางระบบการทางานของการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั ที่
มี แ นวทางการท างาน 3 ส่ ว นคื อ PR, MarketingและSale ในการท างานร่ ว มกัน อย่ า งมี ร ะบบจะท าให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู ง การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ด้วยแนวทางของกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่
อีกทั้งการทาความเข้าใจกลุ่มเป้ าหมายด้วยการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามรุ่ นจากช่วงปี เกิด ผสมผสานกับส่วนผสมของ
การท าการตลาดสิ น ค้า แฟชั่น บนพื้ นที่ ดิจิ ทัล E-MIX9 โดยผูป้ ระกอบการสิ น ค้า แฟชั่น สามารถน าแนวทาง
ประยุกต์สร้างสรรค์ สร้างให้ตราสิ นค้าแฟชัน่ สามารถสื่ อสารข้อมูลได้อย่างแม่นยา อีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า นัน่ คือ การประชาสัมพันธ์

การประชาสั มพันธ์ สินค้ าแฟชั่ นด้ วยแนวคิดภาพถ่ ายสิ นค้ าแฟชั่ น เพื่อใช้ ในการสื่ อสารสาหรับการ
ทาการตลาดสิ นค้ าแฟชั่นบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั
การถ่ายภาพสิ นค้าแฟชัน่ เพื่อใช้ในการสื่ อสารสาหรับการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั เป็ น
ส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งที่สร้างให้เกิดการรับรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้าแฟชัน่ สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่ ให้แก่ตรา
สิ นค้า ทาให้เกิดแรงจูงใจหรื อสนับสนุนให้เกิดความต้องการเลือกซื้ อสิ นค้า ภาพถ่ายสิ นค้าสิ นค้าแฟชัน่ เสมือน
กระบวนการส่ งผ่าน ข่าวสาร ข้อมูล ทัศนคติ ระหว่างตราสิ นค้าแฟชัน่ และกลุ่มเป้ าหมาย โดยองค์ประกอบของ
การสื่ อสารด้วยภาพถ่ายประกอบด้วย

1.ผู้ส่งสาร (sender) คือ ตราสิ นค้าแฟชัน่ ทาหน้าที่ วางแผน(Planning)และเตรี ยมข้อมูล เพื่อที่ ทาการ
สื่ อสารให้แก่กลุ่มเป้ าหมาย 2.สาร (message) คือ ภาพถ่ายสิ นค้าแฟชัน่ และข้อมูลต่างๆที่ส่งออกมาจากตราสิ นค้า
เช่น ภาพถ่ายสิ นค้าแฟชัน่ และข้อมูลสิ นค้า เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้ขอ้ มูล 3. ช่ องทาง (channel) คือ ตัวกลาง
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ที่ใช้ในการสื่ อสารสิ นค้าแฟชัน่ ไม่วา่ จะเป็ น website หรื อ โซเชี่ยลมีเดียต่างๆ เช่น face book เป็ นต้น เพื่อที่จะนา
ให้ข ้อ มู ล นั้น ส่ ง ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมาย 4. ผู้ รั บ สาร (receiver) คื อ กลุ่ ม เป้ าหมาย เช่ น กลุ่ ม เป้ าหมายเป็ นบุ ค คล,
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มบุคคล เป็ นต้น 5. ปฏิกิริยาตอบสนองและย้ อนกลับ (response and feedback) คือ การที่
กลุ่มเป้ าหมายได้รับข้อมูลแล้ว มีการรับรู ้หรื อมีการตอบสนองกลับมาที่ตราสิ นค้าแฟชัน่ อย่างไร

แนวทางการใช้ ศิลปะการถ่ ายภาพเพือ่ การทาการประชาสั มพันธ์ สินค้ าแฟชั่นบนพืน้ ที่ดิจิทลั

สาหรับการถ่ายภาพสิ นค้าแฟชัน่ เพื่อใช้ในการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั กล่าวคือ การ
สื่ อสารระหว่างตราสิ นค้าแฟชัน่ กับกลุ่มเป้ าหมายด้วยการใช้ศิลปะภาพถ่าย คือ การะบวนการที่ตราสิ นค้าแฟชัน่
เปลี่ ยนแปลงเนื้ อหาจากสารข้อความเปลี่ ยนเป็ นภาพ ที่ สามารถสร้างการกระตุน้ ความต้องการ กระตุน้ ความ
หลงใหลแก่กลุ่มเป้ ามายบนพื้นที่ดิจิตอล แนวทางการสื่ อสารด้วยกลยุทธ์ภาพถ่ายสิ นค้าแฟชัน่ สามารถสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โภคพื้ นฐาน คื อ 1.ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โภค (Consumer' need) 2.
แรงจูงใจ (Motives) 3.บุคลิกภาพ (Personality) และ 4.การรู ้ (Awareness) โดยที่การรู ้ ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนคือ
การรับรู ้ (Perception) การเรี ยนรู ้ (learning)และทัศนคติ (Attitude) (ร.ศ.ศุภร เสรี รัตน์,2544,น.19)

การถ่ายภาพเพื่อการนาเสนอสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั สามารถกระตุน้ พฤติกรรมความต้องการสิ นค้า
ทางแฟชัน่ สามารถสร้างให้เกิดการรับรู ้และเข้าใจตรงกันระหว่างตราสิ นค้าแฟชัน่ กับกลุ่มเป้ าหมาย การใช้ศิลปะ
ภาพถ่ายที่เน้นความงาม ประณี ต พิถีพิถนั ของสิ นค้าแฟชัน่ ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าแฟชัน่ กระตุน้ ให้เกิด
การซื้ อ อีกทั้งยังสามารถเกิดการบอกต่อ หรื อ positive word of mouth คือ เปิ ดกระแสปากต่อปากในเชิงบวก เป็ น
ต้น ตราสิ นค้าแฟชัน่ ที่ กาหนดส่ วนแบ่งตลาด(STP) ที่ ทาการเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่ ชดั เจนก่อนทากระบวนการ
ถ่ายภาพสิ นค้าแฟชัน่ จะสามารถทาให้การสื่ อสารด้วยภาพถ่ายมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ภาพตัวอย่าง การใช้แนวทางการใช้ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการทาการประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั
ประโยชน์ของการใช้ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการทาการประชาสัมพันธ์ สินค้าแฟชั่นบนพื้นที่ ดิจิ ทัล
พบว่า ข้อดีของการใช้ศิลปะในการถ่ายภาพ คือ สร้างแรงกระตุน้ ความต้องการในตัวสิ นค้าแฟชัน่ อีกทั้งเป็ นการ
สร้างภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าแฟชัน่ ส่ งเสริ มการสื่ อสารกับลุ่มเป้ าหมายเกี่ยวกับตัวสิ นค้า การรักษาชื่อเสี ยงของ
ตราสิ นค้า และสร้างทัศนคติที่ดีกบั ตราสิ นค้า

สรุ ป
การทาธุรกิจสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั ในส่ วนของการทาการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิตอลนั้น
เป็ นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างตราสิ นค้ากับกลุ่มเป้ าหมายที่มีความแม่นยา ผูป้ ระกอบการสิ นค้า
แฟชัน่ สามารถประสบความสาเร็ จในการสร้างสรรค์ตราสิ นค้าแฟชัน่ บนพื้นที่ดิจิทลั ได้ ด้วยการศึกษาแนวทาง
และการเรี ยนรู ้ กระบวนการทางานต่างๆอย่างเป็ นระบบระเบี ยบ เรี ยนรู ้ความสอดคล้องเชื่ อมโยงของแนวทาง
ระบบการทาการตลาดดิ จิทลั สร้ างให้ เกิ ดการรับรู ้ , เรี ยนรู ้ จนกระทัง่ การตัดสิ นใจซื้ อ ในการเรี ยนรู ้ แนวทาง
ทั้งหมดนี้ ผูป้ ระกอบการสิ นค้าแฟชัน่ ต้องมีความเข้าใจกลุ่มเป้ าหมายเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายที่ ตรา
สิ นค้าได้กาหนดส่วนตลาดไว้ เพราะ การเข้าใจกลุ่มเป้ าหมายในมิติที่หลากหลาย สามารถทาให้ผปู ้ ระกอบการใช้
เครื่ องมือบนพื้นที่ ดิจิทลั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
แม่ น ย า เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ท างธุ ร กิ จ ของตราสิ น ค้า เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพของตราสิ น ค้า และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการค้าให้สูงขึ้น
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การจัดทาเอกสารใบสั่ งงานการวาดแบบเพือ่ ลงรายละเอียดเสื้อผ้ า
สาหรับใช้ ในธุรกิจเสื้อผ้ าขนาดเล็ก
FLAT PATTERN DRAWINGS FOR SMALL ENTERPRISES
ปรมัตถ์ ไชยยงยศ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: parameg@hotmail.com
บทคัดย่อ
บทความนี้จดั ทาขึ้นเพื่อนาเสนอแนวทางของการจัดทาเอกสารใบสัง่ งานการวาดแบบเพื่อลงรายละเอียด
เสื้ อ ผ้า (Flat Pattern Drawings) ส าหรั บ ใช้ใ นธุ จกิ จเสื้ อผ้า ขนาดเล็ก (SMEs) Flat Pattern Drawings ใช้ใ นการ
สื่ อสารส่ งต่อแนวความคิดระหว่างนักออกแบบเสื้ อผ้าสู่ ช่างแพทเทิร์นตลอดจนบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตเสื้ อผ้า เป้ าหมายเพื่อลดปั ญหาในการสื่ อสารกับภายในและภายนอกองค์กร เนื่ องจากพนักงานมี
จานวนน้อย และเพื่อสร้างมาตราฐานที่มีระบบให้กบั SMEs โดยใช้วธิ ีการศึกษาข้อมูลจากบทสัมภาษณ์และเรี ยนรู ้
จากกระบวนการจริ ง ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ที่เป็ นโรงงานรับผลิต บริ ษทั SMEs ขนาดกลาง
แบรนด์ไทยและแบรนด์ขนาดเล็ก พบว่า SMEs ขนาดเล็กขาดการสร้างงานเอกสารให้เป็ นระบบ ในบทความนี้จึง
จัดทาตัวอย่างแนวทางของเอกสารเพื่อใช้สาหรับเป็ นมาตราฐานให้กบั บริ ษทั ขนาดเล็กอีกด้วย
คาสาคัญ : ใบสัง่ งานเพื่อลงรายละเอียดเสื้ อผ้า, ธุรกิจขนาดเล็ก, นักออกแบบ

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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บทนา
ธุ ร กิ จ SMEs หรื อ small and medium sized enterprises หรื อ วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ น
ธุรกิจที่เป็ นอิสระมีเอกชนมาเป็ นเจ้าของ ดาเนิ นการโดยเจ้าของเอง มีตน้ ทุนในการดาเนิ นการต่า และมีพนักงาน
จานวนไม่มากนัก ในปั จจุบนั มีความสาคัญและมีบทบาทต่อเศรษฐกิ จอย่างมาก (เลิศชัย, 2557) สาหรับประเทศ
ไทย SMEs ส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นบริ ษทั ขนาดเล็ก ยังไม่เติบโตไปเป็ นบริ ษทั /วิสาหกิ จขนาดกลางมากเท่าใดนัก
นอกจากนี้ บริ ษทั ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะอยูใ่ นภาคบริ การ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม เสื้ อผ้า ฯลฯ มากกว่าภาค
การผลิต จากสถิติ SME ขนาดเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นจานวนมากถึงร้อยละ 92 (ฐานข้อมูล SMEs ล่าสุ ดเป็ น
ฐานข้อมูล ปี 2557 ณ เดือนมิถุนายน 2557)
ทั้งนี้ ในธุ รกิ จเสื้ อผ้าขั้นตอนและกระบวนการจัดทาเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพื่อลงรายละเอียด
เสื้ อผ้าเป็ นสิ่ งที่ สาคัญและมีความจาเป็ น โดยคาว่า Working drawings, Specs, Flats, Flat pattern drawings หรื อ
Technical drawings มี ค วามหมายเดี ย วกัน คื อ การวาดรายละเอี ย ดของเสื้ อ ผ้า เป็ นเสมื อ นแผนภาพน าเสนอ
รายละเอียดของงานออกแบบ มีคาและภาพประกอบการอธิ บายอย่างชัดเจน เช่น แนวการเย็บ ฝี เข็ม ตะเข็บ เกร็ ด
รู ปแบบกระเป๋ า อุปกรณ์ตกแต่ง เป็ นต้น การนาเสนอต้องแสดงรายละเอียดหน้าและหลังเป็ นสาคัญ วัตถุประสงค์
ของ Flat pattern drawings คือ ใช้สื่อสารส่ งต่อความคิด (Ideas) ระหว่างนักออกแบบเสื้ อผ้าสู่ ช่างแพทเทิร์นเพื่อดู
ความเป็ นไปได้ทางด้านการตัดเย็บและการผลิต ส่ งต่อสู่ ช่างเย็บ ช่างตัดผ้า ตลอดจนผูม้ ีหน้าที่จดั ซื้ อวัสดุอุปกรณ์
(Buyer) และผูป้ ระสานงานการวางแผนการผลิตและต้นทุน (Merchandiser) ซึ่ งสาหรับ SMEs ตาแหน่งที่กล่าวมา
ข้างต้นอาจจะใช้พนักงานเพียง 2-3 คน หรื อ 1 คนก็เป็ นได้เพราะ SMEs คือ วิสาหกิจขนาดเล็กมีจานวนพนักงาน
ไม่มาก ดาเนินงานโดยเจ้าของเอง ปั ญหาของ SMEs ทุกวันนี้คือ ขาดการวางแผนที่ดี เน้นการผลิตสิ นค้าต้นทุนถูก
และใช้ราคาเป็ นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันมากกว่าที่ จะใช้กลยุทธ์ดา้ นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าให้
แข่งขันได้ ดังนั้น หากเราต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน เราต้องเร่ งพัฒนา SMEs ของเรา
ให้เติบโตจาก SMEs ขนาดเล็กไปเป็ น SMEsขนาดกลาง (สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวทางให้นกั ออกแบบและผูป้ ระกอบการเข้าใจถึงกระบวนการวาดแบบเพื่อลงรายละเอียด
เสื้ อผ้าในระบบธุรกิจ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างมาตรฐานให้กบั ธุรกิจเสื้ อผ้าขนาดเล็กเกี่ยวกับเอกสารการวาดแบบเพื่อ
ลงรายละเอียดสิ นค้า

วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิที่ได้จากบทสัมภาษณ์ จากบริ ษทั จานวน 3 บริ ษทั
และ1 ผูป้ ระกอบการ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา และที่ ได้เรี ยนรู ้ จากกระบวนการจริ งของผูท้ าการศึ กษา
เกี่ยวกับการวาด Flats Pattern Drawings
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการจัดทาเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพื่อลงรายละเอียดเสื้ อผ้าสาหรับใช้ในธุรกิจเสื้ อผ้า
ขนาดเล็ก โดยการสัมภาษณ์จากบริ ษทั กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 3 บริ ษทั และ1 ผูป้ ระกอบการ ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้
1. ผลการสัมภาษณ์ จากบริษัททีด่ าเนินธุรกิจเสื้อผ้า
1.1 บริ ษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จากัด, กรุ งเทพ
บริ ษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จากัด เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ ดาเนิ นงานเกี่ ยวกับโรงงานผูผ้ ลิตเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ป อาทิ ชุดกีฬา เสื้ อผ้าเด็กและชุดชั้นใน (Boxer) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ที่ดาเนินการผลิตโดยบริ ษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จากัด
ทีม่ า : http://www.hi-group.com/
จากการสั ม ภาษณ์ ของบริ ษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล ในเรื่ องการวาด Flat pattern drawings พบว่ า
กระบวนการเริ่ มต้นด้วยดีไซเนอร์ วาด Flat pattern drawings ในคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นกระดาษ A4 สี ขาว ในแผ่นนี้
จะไม่มีแบบฟอร์ มใดๆทั้งสิ้ นนอกจากรู ปวาด Flat pattern drawings แสดงด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างพร้อม
รายละเอี ย ดคร่ า วๆ จากนั้น Flat pattern drawings จะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยัง ช่ า งแพทเทิ ร์ น ช่ า งแพทเทิ ร์ น จะเขี ย น
รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมแนบใบงานที่บ่งชี้วา่ ใช้ผา้ อะไรบ้างและแนบไซส์สเปคอีกหนึ่งแผ่นไปด้วย(รวม 3 แผ่น)
ต่อจากนั้นช่างแพทเทิร์นจะส่ งต่อให้หวั หน้าช่างเย็บ แล้วหัวหน้าช่างเย็บจะการจายงานต่อให้แผนกตัดและแผนก
เย็บต่อไป
1.2 บริ ษทั จูเนียร์การ์เม้น อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด, นนทบุรี
เป็ นบริ ษทั ขนาดกลาง ประกอบกิจการผลิตเสื้ อผ้าสตรี สาเร็ จรู ป มีแบรนด์ในเครื อ 6 แบรนด์ ได้แก่
Ciera, Christiana, Bouton, Elite, Monarch และ Cruise by Christiana โดยแสดงตัวอย่างของแบรนด์ Bouton ดัง
ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 เสื้ อผ้าสตรี สาเร็ จรู ป ของแบรนด์ Bouton
ทีม่ า : https://www.facebook.com/Bouton
การวาด Flat pattern drawings ของบริ ษทั จูเนียร์ พบว่า เริ่ มต้นด้วยดีไซเนอร์ผเู ้ ป็ นคนออกแบบวาดโดย
ใช้แบบฟอร์ มซึ่ งทางบริ ษทั เรี ยกว่า “ใบจ่ายงานช่างแพทเทิร์น” ซึ่ งเป็ นเอกสารที่เป็ นมาตราฐานของบริ ษทั แบ่ง
เอกสารการวาด Flat pattern drawings ออกเป็ น ท่อนบนและท่อนล่าง เอกสารนี้ จะถูกส่ งต่อไปยังช่างแพทเทิร์น ช่างตัด
แผนกจัดซื้ อเพื่อเตรี ยมวัสดุ ช่างเย็บ แผนก Finishing และย้อนกลับมาจบงานที่ ช่างแพทเทิ ร์น ต่อจากนั้นจะมี
เอกสาร Flat pattern drawings อีก 1 ฉบับซึ่งทางบริ ษทั เรี ยกว่า “ใบสัง่ ผลิต” เมื่อถึงขั้นตอนการสัง่ ผลิตแล้วนั้น Flat
pattern drawings ฉบับแรกจะถูกเก็บไว้และกาจัดทิ้งเมื่อสิ นค้าได้ออกจาหน่ายไปแล้ว “ใบสั่งผลิต” ในครั้งนี้ ช่าง
แพทเทิร์นจะเป็ นคนวาดและลงรายละเอียดทั้งหมด ต่อจากนั้นเอกสารตัวจริ งจะถูกเก็บไว้ที่แผนกต้นแบบและถ่าย
เอกสารสาเนาเพื่อส่งต่อไปยังแผนกต่างๆดังที่กล่าวข้างต้น
1.3 บริ ษทั สริ ทสิ สร์ จากัด, นนทบุรี
ประกอบกิจการผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แบรนด์ Sretsis โดยแสดงตัวอย่างของแบรนด์ Sretsis ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เสื้ อผ้าสตรี สาเร็ จรู ป ของแบรนด์ Sretsis
ทีม่ า : www.sretsis.com
การวาด Flat pattern drawings ของบริ ษทั สริ ทสิ สร์ เริ่ มต้นหลังจากดีไซเนอร์ได้รับแบบและรายละเอียด
คร่ าวๆจาก Creative Director นามาวาด Flat pattern drawings ในเอกสารซึ่ งเป็ นมาตราฐานของบริ ษทั เรี ยกว่า
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“Sample Detail Sheet” เอกสารตัวจริ งจะถูกเก็บไว้ที่ดีไซเนอร์ และถ่ายเอกสารสาเนาอีก 2 ฉบับ ให้กบั ช่างแพ
ทเทิร์นและ Merchandiser เพื่อจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ เมื่อจบขั้นตอนของการขึ้นตัวอย่างจะมีเอกสารอีก 1 ฉบับคือ
“Production Detail Sheet” ซึ่ ง Merchandiser เป็ นผูจ้ ดั ทาและจัดเก็บโดยใช้รูป Flat drawings จากกราฟ-ฟิ คดีไซ
เนอร์
1.4 Make a Wish, กรุ งเทพมหานคร
ร้าน Make a Wish เป็ นธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจการค้า โดยเป็ นแบรนด์เสื้ อผ้าขายส่ง
และขายปลี กมี หน้าร้ านอยู่ที่ Platinum Fashion Mall, และขายที่ Facebook โดยแสดงตัวอย่างของร้ าน Make a
Wish ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เสื้ อผ้าสตรี สาเร็ จรู ป ของร้าน Make a Wish
ทีม่ า : https://www.facebook.com/makeawish.design/
การวาด Flat pattern drawings ของแบรนด์ Make a Wish เกิดจากดีไซเนอร์ ซ่ ึ งเป็ นเจ้าของกิจการเพียงผู ้
เดียว วาดลงบนกระดาษเปล่าและเขียนรายละเอียดเฉพาะในส่ วนที่เป็ นจุดเด่นๆ เนื่ องจากเสื้ อผ้าสั่งผลิตโรงงานที่
ประเทศจีนซึ่ งมีโครงสร้างเสื้ อผ้า ไซส์และชนิ ดของผ้าที่มีประวัติผลิตร่ วมกันมาอยูแ่ ล้วจึงเห็นว่าเอกสารการวาด
แบบเพื่อลงรายละเอียดเสื้ อผ้าไม่มีความจาเป็ น
2. การเปรียบเทียบรายละเอียดเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพือ่ ลงรายละเอียดเสื้อผ้า
การสัมภาษณ์จากบริ ษทั กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 3 บริ ษทั และ1 ผูป้ ระกอบการ ในเรื่ องการจัดทา
เอกสารใบสัง่ งานการวาดแบบเพือ่ ลงรายละเอียดเสื้ อผ้าสาหรับใช้ในธุรกิจเสื้ อผ้าขนาดเล็ก ข้างต้นนั้น สามารถ
สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบรายละเอียดเอกสารใบสัง่ งานการวาดแบบเพื่อลงรายละเอียดเสื้ อผ้า ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบรายละเอียดเอกสารใบสัง่ งานการวาดแบบเพื่อลงรายละเอียดเสื้ อผ้า
รายละเอียด
1. หัวข้อ
- ชื่อแบรนด์
- ชื่อดีไซเนอร์
- ฤดูกาล เดือนและปี - ชื่อช่างแพทเทิร์น
- รหัสสิ นค้า(รหัสแพทเทิร์น) - ชื่อเกรด
ไซส์, มาร์คเกอร์
2. แบบร่ างหุ่น(Figure)
3. รายละเอียดเรื่ องผ้า
- ผ้าหลัก
- ผ้ากาว
- ผ้าแต่ง
- ผ้าซับใน
4. รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์
- ชิ้นตกแต่ง - กระดุม, รังดุม
- ด้าย
- ตะขอ, ยางยืด
- ซิป
- หมุด
5. รายละเอียดไซส์, Size Spec
6. รายละเอียดป้ าย
- ป้ าย Name
- ป้ ายไซส์
- ป้ าย Care
7. หมายเหตุ, อื่นๆ, Note

บริ ษทั และผูป้ ระกอบการ
Hi-Tech Apparel Junior Garment
Sretsis
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

Make a Wish

√

√

จากตารางเปรี ยบเที ยบและการสรุ ปบทสัมภาษณ์ รายละเอี ยดเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพื่อลง
รายละเอียดเสื้ อผ้า Flat pattern drawings สรุ ปผลที่ได้เป็ นตัวอย่าง Flat pattern drawings ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
2.1 หัวข้อ หลักๆที่บริ ษทั มีเหมือนกันคือ ชื่อแบรนด์, ฤดูกาลที่ระบุปี, รหัสสิ นค้า (รหัสแพทเทิร์น), วันที่
ให้แบบ, ชื่อดีไซเนอร์และช่างแพทเทิร์น ซึ่งมีความสาคัญมากเนื่องจาก ทั้ง 3 บริ ษทั มีการผลิตเสื้ อผ้ามากกว่า 2 แบ
รนด์ ยกเว้น Make a wish ที่ มีแบรนด์เดี ยว และทั้ง 3 บริ ษทั มี การผลิ ตสิ นค้าจานวนมาก รหัสสิ นค้า จึ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญเพื่อระบุจานวนแบบที่มีท้ งั หมด ฤดูกาลที่ระบุปีเป็ นมาตราฐานสากล แต่สาหรับแบรนด์ไทยในประเทศที่
ไม่มีการส่ งออกต่างประเทศจะเน้นการใส่ เดือนและปี มากกว่าฤดูกาล เพื่อระบุวา่ สิ นค้านี้ ออกขายเมื่อเดือนและปี
อะไร วันที่ให้แบบ ชื่อดีไซเนอร์ และช่างแพทเทิร์นจะมีความเกี่ยวเนื่ องกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบและกาหนด
ขอบเขตของเวลาที่จะใช้ในการผลิต
2.2 แบบร่ างหุ่ น (Figure) บริ ษทั จูเนี ยร์ ใช้แบบร่ างหุ่ นในการวาดใบจ่ายงานช่างแพทเทิร์น แต่ไม่มีใน
ใบสัง่ ผลิต ข้อดีของการมีแบบร่ างหุ่นคือ รวดเร็ วและได้มาตราฐานสาหรับใช้สื่อสารกับช่างแพทเทิร์นในเรื่ องของ
สัดส่ วน (Proportion) เข้าใจโครงสร้างของแบบ (Silhouette) และเหมาะสาหรับดีไซเนอร์ และผูป้ ระกอบการรุ่ น
ใหม่ที่ยงั วาดภาพ Flats ไม่คล่อง
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2.3 รายละเอี ยดเรื่ องผ้า แบรนด์ Make a wish คิ ดว่าไม่จาเป็ นเนื่ องจากใช้ผา้ ไม่กี่ชนิ ด ประกอบกับมี
ประวัติการผลิตอยู่ที่ประเทศจี นจึ งมีหรัสผ้าที่ ใช้ร่วมกันอยู่แล้ว ในขณะที่ อีก 3 บริ ษทั จะเน้นเรื่ องนี้ เป็ นสาคัญ
เนื่ องจากผลกระทบเรื่ องผ้ามีผลมหาศาลต่อเรื่ องของต้นทุน เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องทราบต้นทุนของสิ นค้าที่ผลิต
เพื่อนามากาหนดราคาขายให้เหมาะสม
2.4 รายละเอียดวัสดุอุป กรณ์ เช่นเดี ยวกันกับรายละเอียดเรื่ องผ้า 2 สิ่ งนี้ เป็ นส่ วนประกอบสาคัญของ
ต้นทุนการผลิตทุกบริ ษทั จึงเน้นตรงนี้ ส่วนแบรนด์ Make a wish เป็ นการลดทอนส่วนนี้ เพราะต้นทุนหลักของแบ
รนด์มาจากการซื้อเสื้ อผ้าเร็ จรู ปมาจาหน่ายและการขนส่งสิ นค้ามากกว่า
2.5 รายละเอี ย ดไซส์ , Size spec ความพอดี ข องเสื้ อ ผ้า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะสร้ า งความมั่น ใจและ
ความรู ้สึกสบายให้แก่ผูส้ วม มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นบริ ษทั ผูผ้ ลิตเสื้ อผ้าจึงต้องวิเคราห์รูปร่ างซึ่ ง
เป็ นรากฐานการคาดคะเนสาหรับการพัฒนาขนาดเสื้ อผ้าให้เหมาะสมกับลูกค้าของแต่ละบริ ษทั (ภาควิชาวิทยาการ
สิ่ งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .2006) ยกตัวอย่างเช่ น กลุ่มเป้ าหมายของแบรนด์
Bouton บริ ษทั จู เนี ยร์ การ์ เม้น เป็ นเสื้ อผ้าทางานกึ่ งแคชชั่วของวัยทางานไปจนถึ งผูใ้ หญ่ที่มีอายุไม่เกิ น 40 ปี
ในขณะที่แบรนด์ Sretsis เป็ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ นและผูใ้ หญ่ที่มีขนาดไซส์เท่าวัยรุ่ น เป็ นต้น ในส่วนบริ ษทั
ที่รับผลิตอย่าง บริ ษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล ก็ให้ความสาคัญกับเรื่ องไซส์มากที่สุดเพราะรับผลิตแบรนด์ที่เป็ นแบรนด์
อินเตอร์ เนชัน่ แนลที่เป็ นมาตราฐานระดับโลกจึงไม่แปลกที่ บริ ษทั ไฮ-เทค แอพพาเรลจะมีเอกสารสาหรับ Size
Spec แยกออกมา ในส่ วนของแบรนด์ Make a wish ผลิตเสื้ อผ้า Freesize ทั้งหมด ก็จะมีมาตราฐานของแบรนด์
เพียงไซส์เดียวจะเน้นเรื่ องระดับความสั้นยาวมากกว่า
2.6 รายละเอียดป้ ายและตาแหน่งการติด ได้แก่ ป้ าย name, ป้ ายไซส์, ป้ าย Care โดยเฉพาะป้ าย Care มี
ความสาคัญสาหรับผูผ้ ลิตเสื้ อผ้า เพราะ ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม มีกฏหมายบังคับให้ผผู ้ ลิตต้องติด
ฉลากและแนะนาวิธีการซักรี ดเสื้ อผ้าและฉลากเพื่อบ่งชี้ ปริ มาณและชนิ ดของเส้นใยเป็ นองค์ประกอบเพื่อเป็ น
ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคตามมาตราฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ มอก.766-2552 (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ, 2552)
สาหรับแบรนด์ขนาดเล็กที่ พ่ ึงเริ่ มควรศึ กษาความสาคัญของป้ ายต่างๆจะช่ วยเพิ่มมาตราฐานที่ ดีและเพิมความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2.7 หมายเหตุ, อื่นๆ, Note มีความสาคัญเมื่อต้องการให้เน้นอะไรและระวังส่วนไหนเป็ นพิเศษ

สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้างต้นกล่าวโดยสรุ ปว่า บริ ษทั ที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับธุรกิจเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปทั้ง 3 บริ ษทั
ข้างต้น มีรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทาเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพื่อลงรายละเอียดเสื้ อผ้าสาหรับใช้ใน
ธุรกิจเสื้ อผ้า ซึ่ งมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง แต่สาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้าน Make a Wish
ขาดการสร้างงานเอกสารให้เป็ นระบบ ทั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้จดั ทาตัวอย่างการจัดทาเอกสารใบสัง่ งานการวาดแบบเพื่อ
ลงรายละเอียดเสื้ อผ้าสาหรับใช้ในธุรกิจเสื้ อผ้า ดังภาพที่ 5 และตัวอย่างเอกสารการจัดทาเอกสารใบสัง่ งานการวาด
ฯ ของบริ ษทั จูเนี ยร์ การ์ เม้น อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ดังภาพที่ 6 เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาเอกสารใบสัง่ งาน
การวาดแบบเพื่อลงรายละเอียดเสื้ อผ้าสาหรับใช้ในธุรกิจเสื้ อผ้าขนาดเล็ก และเพื่อใช้สาหรับเป็ นมาตราฐานให้กบั
บริ ษทั ขนาดเล็กอีกด้วย
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างเอกสารการจัดทาเอกสารใบสัง่ งานการวาดฯ เสนอโดยตัวผูเ้ ขียน
ที่มา: ออกแบบโดยตัวผูเ้ ขียน.2559

ภาพที่ 6 ตัวอย่างเอกสารการจัดทาเอกสารใบสัง่ งานการวาดฯ ของบริ ษทั จูเนียร์การ์เม้น อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
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บทคัดย่อ
ประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีการสั่งสมทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน แต่คุณค่าของมรดกภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยกลับถูกลดทอนลงไปตามยุคสมัย และแทนที่ดว้ ยเทคโนโลยี สิ่ งเหล่านี้ เกิ ดขึ้นในทุกวงการ
รวมทั้งวงการสิ นค้าแฟชัน่ ทุกวันนี้ ภาครัฐบาลได้เล็งเห็นและสนับสนุนให้คนรุ่ นใหม่นาภูมิปัญญาความเป็ นไทย
นี้ กลับมาใช้ ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆที่มีการสนับสนุนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็ นไทยที่มีมากมายใน
ปั จจุบนั บทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงการใช้ภูมิปัญญาอันเป็ นรากฐานของไทยผ่านกรณี ศึกษา 3 ผลงานที่มีการ
นาเสนอในรู ปแบบของการพัฒนาและการออกแบบจากภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมให้เกิดความร่ วมสมัยและเพิ่มมูลค่า
ในสิ นค้าแฟชัน่ เพื่อวิเคราะห์ และสรุ ปให้เห็ นแนวทางของการต่อยอดสิ นค้าแฟชัน่ จากภูมิปัญญาที่ สามารถ
ประสบความสาเร็ จได้ ซึ่ ง จะเป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่ ทาให้คนรุ่ น ใหม่ เห็ นความสาคัญ ของภู มิ ปัญ ญาไทย และ
ก่อให้เกิ ดการนาคุณค่าเหล่านี้ มาปรับใช้ในสิ นค้าแฟชัน่ อย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อดารงและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสื บทอดต่อคนรุ่ นหลัง
คาสาคัญ: ภูมิปัญญาไทย, สิ นค้าแฟชัน่ ร่ วมสมัย, 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. บทนา
ในปั จจุบนั ภาครัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาไทย ดังจะเห็นได้จาก แนวนโยบายรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงวัฒนธรรมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 สานักงาน[ที่มา :ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย, กระทรวง
วัฒนธรรม] ที่มีการกล่าวถึง การสร้างความร่ วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการสื บสาน ต่อยอด และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา โดยมีการผลักดันให้นาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาใช้พฒั นาศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศบนฐานวัฒนธรรม เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ไทยสู่ สากล โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สิ นค้าแฟชัน่ ได้มีการถูกกล่าวถึงไว้ในรายละเอียดของแนวนโยบายนี้ เช่นกัน (ประเด็นข้อที่ ๒(๔)) ในบทความนี้
จะเริ่ มต้นจากการแสดงให้เห็นแนวคิดของภูมิปัญญา ประกอบกับการแสดงแนวความคิดของผลงานออกแบบที่มี
ความโดดเด่นในการนาภูมิปัญญาไทยมาใช้ พร้อมวิเคราะห์ให้เห็นถึงวิธีการคิด การตีความและแนวทางของการ
นามาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสรุ ปถึงแนวทางความเป็ นไปได้ของการใช้ภูมิปัญญาในการออกแบบและพัฒนา
สิ นค้าแฟชัน่ ให้เป็ นองค์ความรู ้ ในการปรับใช้ เพราะแท้จริ งแล้วภูมิปัญญาคือ องค์ความรู ้ที่สามารถนามาปรับ
ใช้ได้ทุกยุคสมัย

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเห็นถึงความสาคัญ และเกิดความรู ้ความเข้าใจในภูมิปัญญา รวมถึงทาให้เกิดการสื บสานและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยูต่ ่อไป และส่งเสริ มให้เกิดการนาภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ให้เกิดความร่ วมสมัย
เหมาะกับบริ บทและวิถีชีวติ ในปัจจุบนั
2. เพื่อเป็ นการแนะแนวทาง และวิธีการในการนาภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ต่อยอดสาหรับสิ นค้าแฟชัน่
ในเชิงสร้างสรรค์

3. เนือ้ หา
การออกแบบสินค้ าแฟชั่นอย่ างร่ วมสมัย
การออกแบบสิ นค้าแฟชัน่ ในบทความนี้ จะกล่าวถึงสิ นค้าแฟชัน่ ในรู ปแบบเครื่ องแต่งกาย ซึ่ งในการ
ออกแบบสิ นค้าแฟชัน่ จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่ งต่างๆ โดยทัว่ ไปแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ผูอ้ อกแบบมักจะดึงนาเอาสิ่ งรอบตัวต่างๆทั้งจากในอดีตและปั จจุบนั มาใช้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็ นอีก
สิ่ งหนึ่ งที่ นักออกแบบหยิบยกมาใช้อยู่เสมอ โดยนามาตี ความในรู ปแบบใหม่ที่มีความน่ าสนใจ ส่ วนในการ
ออกแบบจะออกแบบตั้งแต่โ ครงสร้ า งพื้ นฐาน ได้แ ก่ ขนาด (size) รู ป ทรง (from) สี (color) พื้ น ผิ ว (texture)
รายละเอียดต่างๆ และการเลือกใช้วสั ดุ [หลักการออกแบบ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา]
โดยในการออกแบบนอกจากต้องคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็ นสาคัญแล้ว ยังมีขอ้ สาคัญที่ตอ้ งคานึงถึง
ด้าน ได้แก่ ด้านสุ นทรี ยะ หรื อความสวยงาม ด้านองค์ประกอบและสัดส่ วนที่เหมาะสมกับสรี ระ และสุ ดท้ายคือ
ด้านวัสดุและกรรมวิธีในการผลิ ต การออกแบบสิ นค้าแฟชัน่ โดยส่ วนใหญ่จะมีการอิงไปกับแนวโน้มทางแฟชัน่
(Trend) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยม การใช้ชีวติ รวมถึงกระแสสังคมในชัว่ ขณะนั้น แฟชัน่ จึงเป็ นสิ่ ง
ที่ไม่หยุดนิ่งแต่มีการแปรเปลี่ยนและหมุนเวียนอยูเ่ สมอไปตามบริ บทสังคม
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การออกแบบอย่างร่ วมสมัย เป็ นใช้รูปแบบปั จจุบนั ผสมผสานเข้ากับรู ปแบบ อารมณ์ หรื อกลิ่นอายจาก
อดีตทาให้งานออกแบบนั้นมีลกั ษณะของความกลมกล่อมระหว่างสองยุค การเลือกนาเอาภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่
เดิ มผสานเข้ากับความเป็ นปั จจุบนั จึงเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการออกแบบอย่างร่ วมสมัย ที่ จะแสดงออกถึงคุณค่า
ดั้งเดิมในแบบฉบับความเป็ นสุนทรี ยะในโลกยุคปั จจุบนั
แนวคิดเกีย่ วกับภูมปิ ัญญา
ภูมิปัญญา (Folk Wisdom) เป็ นสิ่ งที่สืบทอดมาแต่โบราณ มีความสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
และวิถีการใช้ชีวติ ของคนในอดีต นับเป็ นคุณค่าที่มีความสาคัญ แสดงให้เห็นถึงทักษะความคิด ความสามารถของ
บรรพบุรุษที่ ใช้เพื่อสร้างสิ่ งต่างๆหรื อใช้แก้ปัญหาในการดารงชี วิต [ภูมิปัญญาไทย, ประภัสสร ทองยินดี ] แต่
เนื่ องด้วความแตกต่างของสังคมในอดี ตและปั จจุบนั ทาให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ ไม่ได้ถูกนามาใช้เช่นเดิ มอีกต่อไป
ผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายท่านให้ความหมายที่มีนยั ยะคล้ายคลึงกัน โดยสามารถสรุ ปความหมายของภูมิปัญญา คือ องค์
ความรู ้ ทักษะต่างๆที่ สั่งสมมาตั้งแต่อดี ต โดยผ่านกระบวนการศึ กษา สังเกต คิ ดวิเคราะห์ ทดลอง ปฏิ บัติจน
สังเคราะห์ ออกมาเป็ นองค์ความรู ้ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยในแต่ละสังคม แต่ละชุ มชนจะมี ภูมิปัญญา
แตกต่างกันออกไป ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ความรู ้ที่มีคุณค่า และถ่ายทอดไปรุ่ นสู่รุ่นมาจนถึงปั จจุบนั
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย [สาราณุกรมไทยฉบับเยาวชน ] มีดงั นี้ มีลกั ษณะเป็ นทั้งความรู ้ ทักษะ ความ
เชื่อ และพฤติกรรม ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของคนกับคน คนกับสิ่ งแวดล้อม และคนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ เป็ น
พื้นฐานความรู ้ในเรื่ องต่างๆ โดยภูมิปัญญาจะเป็ นองค์รวมหรื อกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวติ ของคน ซึ่งเป็ นเรื่ อง
ของการแก้ปัญหา จัดการ ปรับตัวและเรี ยนรู ้ เพื่อความอยูร่ อดของคนและชุมชน โดยภูมิปัญญามีลกั ษณะเฉพาะ
หรื อมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
ภูมิปัญญาของไทยจะเห็นได้วา่ มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เนื่องจากในแต่ละชุมชน
จะมีวถิ ีชีวติ สภาพพื้นที่ อากาศรวมไปถึงความเชื่อ ความคิดที่แตกต่างกันออกไป โดยสิ่ งเหล่านี้จะหลอมรวมและ
แสดงออกถึงความมีเอกลักษณ์ของชุมชน
ลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย [สาราณุกรมไทยฉบับเยาวชน ] สามารถสะท้อนออกมาใน 3
ลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก สิ่ งแวดล้อม และธรรมชาติ โดยแสดงออกมาในลักษณะภูมิ
ปั ญญาในการดาเนินวิถีชีวติ ขั้นพื้นฐาน ด้านปั จจัยสี่ และการประกอบอาชีพ เป็ นต้น
2. ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยูร่ ่ วมกันในสังคม หรื อในชุมชน จะแสดงออกมาในลักษณะ จารี ต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และนันทนาการ ภาษา วรรณกรรม และการสื่ อสาร เป็ นต้น
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ สิ่ งเหนื อธรรมชาติ และสิ่ งที่ ไม่สามารถสัมผัสได้
แสดงออกมาในลักษณะของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา ความเชื่อต่างๆ เป็ นต้น
ทั้ง 3 ลักษณะ คือ สามมิติที่สอดคล้องกัน อย่างมีเอกภาพ เป็ นรากฐานในการดาเนินชีวติ ของคนไทย ซึ่ง
สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนโดยแผนภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์สามมิติของภูมิปัญญา
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=23&chap=1&page=t23-1infodetail04.html

ภาพที่ 2 ภูมิปัญญาการจักสาน
ภาพที่ 3 ภูมิปัญญาการทอผ้า
ที่มา : https://www.l3nr.org/posts/541546
http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538782294&Ntype=2
ภูมิปัญญาประกอบด้วยหลากหลายสาขา เช่ น เกษตรกรรม หัตถกรรม แพทย์แผนไทย การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและประเพณี เป็ นต้น นักออกแบบ
สิ นค้าแฟชัน่ สามารถนาภูมิปัญญาสาขาต่างๆมา ถอดรหัส เพื่อต่อยอดเป็ นแนวความคิด องค์ประกอบ และกลิ่น
อายในการออกแบบสิ นค้าแฟชัน่ ได้ ซึ่ งจะเป็ นการเผยแพร่ และสื บต่อภูมิปัญญาเหล่านี้ สู่ผูค้ นในปั จจุบนั ได้ทาง
หนึ่ ง และในทางอ้อม การใช้วสั ดุ และวิธีการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็ นการส่ งเสริ ม และสร้างโอกาสกระจาย
รายได้สู่ทอ้ งถิ่นได้ดว้ ย
กรณีศึกษา การวิเคราะห์ การนาภูมปิ ัญญาดั้งเดิมสู่ การออกแบบสินค้ าแฟชั่นร่ วมสมัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวม วิเคราะห์และจาแนกลักษณะของการออกแบบสิ นค้าแฟชัน่ ร่ วมสมัยจากภูมิ
ปั ญญาไทย โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณี ศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ท้ งั 4 ข้อ ได้แก่
1. มีการใช้ภูมิปัญญาไทยในการออกแบบด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
2. เป็ นผลงานที่ได้รับการยอมรับ โดยรางวัลหรื อมาตรฐานระดับประเทศ หรื อผ่านการตรวจทานจาก
คณาจารย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
3. มีการประยุกต์ภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างร่ วมสมัย และชัดเจน
4. มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และเป็ นผลงานใหม่ที่ผอู ้ อกแบบคิดเอง ไม่ใช่ลอกเลียนแบบ
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ผลงานที่ผา่ นเกณฑ์ท้ งั 4 ข้อ และมีความเด่นชัดในการนาภูมิปัญญามาต่อยอดในการออกแบบอย่างร่ วม
สมัย มี 3 กรณี ศึกษา ดังนี้
กรณี ศึ ก ษาที่ 1 ผลงานเครื่ อ งแต่ ง กาย ชุ ด “หน้า นาง” ออกแบบโดย จิ รั ฏ ฐ์ บุ ญ ทา ได้รั บ รางวัล
ระดับประเทศ Thailand Inno-Fashion Awards (TIFA 2014) ระดับมืออาชีพ [ที่มา : สุวทิ ย์ วงศ์รุจิราวาณิ ชย์]

ภาพที่ 4 เครื่ องแต่งกาย ชุด หน้านาง โดย จิรัฏฐ์ บุญทา
ที่มา : http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/21454/#Chiangmai-Design-Week-2014
แนวความคิดของผลงานหน้านาง คือ การนาผ้าผืนมาสวมเป็ นเครื่ องแต่งกายโดยไม่ตดั ผ้าทิ้งให้เหลือเศษ
ผ้า จิ รัฏฐ์ใช้การขึ้นรู ปเครื่ องแต่งกายด้วยวิธีการพับจีบ ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาในการทาเครื่ องนุ่ งห่ มที่มีมาแต่โบราณ
จุดเด่นของผลงานคือการนาหน้านางแบบดั้งเดิมมาทดลองและต่อยอดในแบบเฉพาะตัวให้เกิดรู ปทรงใหม่ สร้าง
เป็ นโครงชุดแบบร่ วมสมัยและมีการเพิ่มความพิเศษด้วยเทคนิ คการเชื่อมต่อด้วยกระดุม ติดตาไก่ หรื อสลักและ
เข็มขัดเงิน เพื่อให้ผสู ้ วมใส่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใส่ได้หลากหลาย
ผลงานชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วิถีของหญิงไทย ซึ่ งจิรัฏฐ์ผสมผสานภาพลักษณ์ของหญิงไทย
โบราณและปั จจุ บันรวมเข้า ด้วยกันอย่างกลมกล่อมและน่ าสนใจ ไม่ดูอนุ รักษ์นิยมหรื อฉาบฉวยอย่างปั จุบนั
จนเกินไป นอกจากนี้ ผอู ้ อกแบบยังให้ความสาคัญกับส่ วนของรายละเอียด โดยนาเศษผ้าที่ถูกตัดทิ้งด้วยความจา
เป็ นมาทับซ้อนและเดินลายปั กทับเพื่อลวดลายอันเป็ นเอกลักษณ์
กรณี ศึ ก ษาที่ 2 ผลงานเครื่ องแต่ ง กาย “ดิ น ร้ อ งไห้ ” ออกแบบโดย ทวี ศัก ดิ์ จตุ ว ัน ได้รั บ รางวัล
ระดับประเทศ Thailand Inno-Fashion Awards (TIFA 2014) ระดับนักศึกษา [ที่มา :พิมพ์ชนก ศรี สุริยะมาตย์]

ภาพที่ 5 และ 6 ผลงานดินร้องไห้ โดย ทวีศกั ดิ์ จตุวนั
ที่มา : http://thaicatwalk.com/
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แนวคิ ดของผลงาน ดิ นร้องไห้ มาจากการพัฒนาทุนปั ญญาไทยเเห่ งอิสานสู่ งานออกเเบบนวัตกรรม
เเฟชัน่ ทวีศกั ดิ์ เลือกใช้ภูมิปัญญาผ้าไหมไทยทอมือจากท้องถิ่นที่ เป็ นบ้านเกิ ด โดยนาเอาจุดเด่นมาตีความใหม่
ผูอ้ อกแบบมองว่าผ้าเเบบดั้งเดิมมีคุณค่า ความงาม และการใช้งานที่สามารถพัฒนาไปตามยุคสมัยได้
แรงบันดาลใจมาจากตานานเเห่งทุ่งกุลาร้องไห้ โดยผูอ้ อกแบบดึงเอาลวดลายเเตกระเเหงของผืนดินแห่ ง
นี้ มาถ่ายทอดผ่านการทอผ้าไหมด้วยเทคนิ คการมัดหมี่ เเนวร่ วมสมัย โดยเลื อกใช้โครงชุ ดที่ เรี ยบง่ าย เน้นถึ ง
ลวดลายของผ้าทอที่ แปลกใหม่ ซึ่ งผูอ้ อกแบบมองว่าการต่อยอดนี้ สามารถเป็ นแนวทางหนึ่ งให้กบั กลุ่มทอผ้า
สามารถผลิตผ้าทอที่ สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ได้ และเป็ นการอนุ รักษ์กระบวนการ
ออกแบบการทอแบบดั้งเดิมให้สืบทอดต่อไป
กรณีศึกษาที่ 3 เครื่ องแต่งกาย “จักสาน” ออกแบบโดย ปรุ ฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี วิทยานิ พนธ์ มหาบัณฑิต
นฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ที่มา :ไทยแคทวอล์ก]
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การนาเทคนิ คจากการสานหวาย ไม้ไผ่ ใบลาน มานาเสนอ
แทนค่าใหม่ดว้ ยการถักร้อยผ้าฝ้ ายทอแบบซาติน ซึ่งจะเป็ นการขึ้นเป็ นรู ปเครื่ องแต่งกายที่แตกต่างจากการขึ้นด้วย
การวางแพทเทิ ร์นรู ปแบบทัว่ ไปที่หลายคนคุน้ เคย เพื่อทาให้เกิ ดรู ปทรงใหม่ของเครื่ องแต่งกาย จากเทคนิ คภูมิ
ปั ญญาดั้งเดิม

ภาพที่ 7 8 และ 9 ผลงานจักสาน โดย ปรุ ฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี
ที่มา : http://thaicatwalk.com/?p=13737&page=
แรงบันดาลใจของโครงเครื่ องแต่งกายมากจาก ภาชนะประเภทเครื่ องจักสานหวายไม้ไผ่ เช่น ข้อง ใส่
ปลา ไซ เอาไว้ดกั สัตว์ และ เก้าอี้หวายแบบนางงามในอดีต นาสิ่ งต่างๆเหล่านี้รวมถึงเทคนิ ค และลายขัดต่างๆที่มี
อยูเ่ ดิม มาผสมผสานกันให้เกิดเป็ นรู ปแบบใหม่ มีความเป็ นอาวองการ์ด (Avant garde) จากความดั้งเดิมแบบไทยๆ
จากทั้ง 3 ผลงานจะพบว่าการนาภูมิปัญญามาปรับใช้สาหรับสิ นค้าแฟชัน่ เริ่ มตั้งแต่การนามาปรับใช้ใน
กระบวนการสร้ างแนวความคิ ดของผลงาน ซึ่ งประเด็นต่างๆของภูมิปัญญาที่ ถูกหยิบยกมาใช้สามารถทาได้
หลากหลายวิธี ดังนี้
1. การความเป็ นมา และเรื่ องราว (Back ground and Story) ของภูมิปัญญา
การใช้เรื่ องราวและความเป็ นมาของภูมิปัญญามา เป็ นการศึกษาถึงที่มาและเรื่ องราวที่เป็ นบ่อเกิดของ
ภูมิปัญญา แล้วนามาตีความ พัฒนาให้เหมาะกับบริ บทปั จจุบนั อย่างเช่นผลงานหน้านาง ของจิ รัฏฐ์ จากความ
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เป็ นมาของการทาใช้ผืนผ้าเพื่อห่อหุม้ ร่ างกายของคนในสมัยโบราณที่ยงั ไม่มีเครื่ องมืออุปกรณ์อย่างเช่นในปั จจุบนั
ดังนั้นการสร้างตัดแพทเพทิร์นแบบที่ทาทุกวันนี้จึงถูกแก้ปัญหาด้วยการนาผ้ามาห่อหุ ้ม และพับจับจีบเพื่อเข้ากับ
สรี ระร่ างกาย ซึ่งภูกนามาตีความสอดคล้องกับกระแสรักษ์โลกในปั จจุบนั เป็ นที่มาของแนวคิดในการไม่ตดั ผ้าทิ้ง
ที่ทาให้เกิดเศษผ้า
2. การออกแบบโดยใช้รูปแบบและรู ปทรง (Pattern and Form) จากผลของภูมิปัญญา
การออกแบบโดยดึงรู ปแบบและรู ปทรงของผลผลิต หรื อผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญามาใช้ ผูอ้ อกแบบ
จะต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ซึ่งมีต้ งั แต่รูปราง รู ปทรง ลักษณะเฉพาะ ลวดลาย พื้นผิว
สัดส่ วน รายละเอียด การจัดวางองค์ประกอบ เป็ นต้น ซึ่ งผูอ้ อกแบบสามารถตัดทอน พัฒนาลักษณะเหล่านี้ ตาม
ความถนัด ให้สอดคล้องกับแนวคิดของผลงานและยุคสมัยรวมถึงยังสามารถนามาผสมผสานกับศิลปะอื่นๆ ได้อีก
ด้วย ตัวอย่างเช่นผลงาน จักสาน ของปรุ ฬห์ลภย์ ที่นอกจากมีการใช้กรรมวิธีที่มาจากภูมิปัญญาแล้ว ยังใช้ความ
สอดคล้องของรู ปทรงผลงานมาจากโครงร่ างของเครื่ องจักสานที่ทาให้ได้รูปทรงแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยได้เห็ นบน
โครงเครื่ องแต่งกาย และถ่ายทอดถึงลักษณะเด่นของภูมิปัญญาจักสานได้เป็ นอย่างดี
3. การออกแบบโดยใช้วสั ดุ หรื อวัตถุดิบ (Material) ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ผลผลิ ตต่างๆของภูมิปัญญาโดยทั่วไปจะมี การสร้ างสรรค์ข้ ึ นจากวัสดุ ท้องถิ่ น ซึ่ งกลายมาเป็ นสิ่ ง ที่
เด่นชัดอย่างหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เพราะในแต่ละท้องถิ่นการเลือกใช้วสั ดุจะมีความแตกต่างกันออกไป
วัสดุจึงเป็ นตัวสาคัญที่เป็ นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เช่นกัน การชูวสั ดุเป็ นหลักในการออกแบบสิ นค้าแฟชัน่ เป็ น
การนาสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ งตามท้องถิ่นมานาเสนอในรู ปแบบใหม่ ตามความสามารถของผูอ้ อกแบบ การทางานกับวัสดุ
ควรศึ กษาวัสดุน้ นั อย่างลึกซึ้ ง เช่น ข้อดี ข้อเสี ย คุณสมบัติ ข้อจากัดต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้สามารถนาวัสดุน้ นั มา
ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างของการนาเสนอวัสดุจากภูมิปัญญาท้องถิ่ น คื อ ผลงานดิ นร้ องไห้ ของทวีศกั ดิ์ ที่
นาเสนอความสง่ างามของผ้าไหมมัดหมี่ในรู ปแบบใหม่ได้อย่างน่ าสนใจ เขาเลือกใช้วสั ดุด้ งั เดิ มประกอบกับ
กรรมวิธีด้ งั เดิม แต่เพิ่มการสร้างสรรค์ในการทาลวดลายใหม่ๆ กลายเป็ นเครื่ องแต่งกายจากภูมิปัญญาที่ดูทนั สมัย
นอกจากการนาเสนอวัสดุแบบดั้งเดิ มแล้ว ผูอ้ อกแบบยังอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยเพื่อคุณสมบัติและมู ลค่า
ให้กบั วัสดุทอ้ งถิ่นได้อีกด้วย
4. การออกแบบโดยใช้กรรมวิธีหรื อวิธีการ (Method) จากภูมิปัญญา
เมื่อกล่าวถึงภูมิปัญญา สิ่ งแรกที่คนนึ กถึงส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของวิธีการของภูมิปัญญา วิธีการเหล่านี้
มาจากระบบการคิดและการทดลองที่สัมฤทธิ์ ผลจริ งจึงมีการต่อยอดและถ่ายทอดกันมา นับเป็ นความชาญฉลาด
แลพไหวพริ บของคนในสมัยโบราณในการคิดค้น ในการออกแบบสิ นค้าแฟชัน่ วิธีการเหล่านี้ สามารถค้นหาได้
จากภูมิปัญญางานฝี มือต่างๆแล้วเลือกนามาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยอาจผสมผสานเข้ากับความงามทางศิลปะ
แนวโน้มในปั จจุบนั และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแปลกใหม่ได้ จะเห็นได้วา่ ทั้ง 3 ผลงานมีการนากรรมวิธีจากภุ
มิปัญญามาปรับใช้ อย่างผลงานหน้านางใช้กรรมวิธีการทาเครื่ องนุ่งห่ มของสตรี ในอดีตผสานเข้ากับความเป็ น
ปั จจุบนั ผลงานดินร้องไห้ใช้กรรมวิธีการทอไหมมัดหมี่ ของอีสานมาประยุกต์ใช้ และผลงานจักสานใช้กรรมวิธี
การขึ้นรู ปเครื่ องจักสานหวายมาดัดแปลงเป็ นการขึ้นรู ปเครื่ องแต่งกาย ซึ่งการนากรรมวิธีจากภูมิปัญญามาปรับใช้
ผูอ้ อกแบบควรศึกษากรรมวิธีต่างๆให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งเพื่อจะได้สามารถนามาถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
และประยุกต์สร้างความแปลกใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย
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ภาพที่ 10 แผนภาพวิธีการเบื้อต้นของการนาภูมิปัญญมาปรับใช้ในสิ นค้าแฟชัน่
ทั้งนี้ 4 วิธีการข้างต้นสามารถนามาผสมกันได้ ตามความถนัดของผูอ้ อกแบบเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของผลงาน ในการนาภูมิปัญญามาใช้สาหรับการออกแบบควรมีการนามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและแสดงถึง
เอกลักษณ์ของภูมิปัญญา ซึ่ งหากคนรุ่ นใหม่มีการนาภูมิปัญญามาต่อยอดอยูเ่ สมอ การสื บต่อภูมิปัญญาจะสามารถ
เกิ ดขึ้ นอยู่ได้ทุกยุคทุ กสมัย โดยอาจมี รูปแบบในการนาเสนอที่ แตกต่ างกัน ไปตามบุ คคล และช่ วงเวลา เป็ น
แนวทางหนึ่งในการสื บสานภูมิปัญญา

5. สรุ ป
ด้ว ยวิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ค นที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา ส่ ง ผลให้ ภู มิ ปั ญ ญาดั้ง เดิ ม ถู ก น ามาใช้ใ น
ชีวิตประจาวันน้อยลง แนวทางหนึ่ งของวงการออกแบบที่จะช่วยถ่ายทอดและสื บต่อภูมิปัญญาเหล่านี้ คือการนา
ภูมิปัญญาเข้ามาสู่ การออกแบบตามยุคสมัย โดยในการนามาใช้ผูอ้ อกแบบจาเป็ นจะต้องมี การศึ กษาภูมิปัญญา
เหล่านี้ นอกจากศึกษาจากตารา และผูเ้ ชี่ยวชาญ ยังอาจมีการลงไปทางานร่ วมกับคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
จะได้สามารถนามาปรั บใช้ใ นงานออกแบบได้ ซึ่ ง ความรู ้ ทักษะของภู มิปัญญาลาดับ ที่ หนึ่ งจึ ง ถูก ถ่ ายทอดสู่
ผูอ้ อกแบบในรู ปแบบขององค์ความรู ้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาลาดับถัดไป คือการที่ ผอู ้ อกแบบนาภูมิปัญญา
เหล่านี้ แสดงออกมาในรู ปของผลงานตามความเชี่ยวชาญของผูอ้ อกแบบ ซึ่ งในขั้นนี้ จะมีการตีความ ปรับเปลี่ยน
ผสมผสาน เพื่อสร้างความสมดุลย์ระหว่างความดั้งเดิมกับยุคสมัย ซึ่ งการถ่ายทอดจะอยูใ่ นรู ปของแนวความคิ ด
แรงบันดาลใจ และผลงานการออกแบบ การถ่ายทอดขั้นสุ ดท้ายคือการถ่ายทอดสู่ สาธารณะ เมื่ อผลงานเสร็ จ
สมบูรณ์ การแสดงผลงานรู ปแบบต่างๆ รวมไปถึงในรู ปแบบของข้อมูลและสิ่ งพิมพ์ จะได้ถ่ายทอดไปสู่ ผูเ้ สพย์
งานออกแบบนี้ ภูมิปัญญาจึ งถูกถ่ายทอดไปยังผูอ้ ื่นต่อไป และหากเกิ ดจากขายในเชิ งพานิ ชย์ การที่ ได้ทางาน
ร่ วมกับคนในท้องถิ่ นจะสามารถสร้ างงานสร้ างรายได้ให้กับพวกเขาได้ รวมถึ งสร้ างกาลังใจในการคงไว้ซ่ ึ ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป ซึ่ งหากกระบวนการนี้ เกิ ดขึ้นเป็ นวงจร ภูมิปัญญาดั้งเดิ มจะสามารถสื บสานต่อไปผ่าน
ผลงานการออกแบบได้อยูเ่ สมอ
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การเข้ าใจและเข้ าถึงผู้บริโภคยุค 4.0 เพือ่ ความสาเร็จของแบรนด์
UNDERSTANDING AND REACHING CONSUMERS 4.0
FOR SUCCESSFUL BRANDING
วรรณี งามขจรกุลกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: wannee.ng@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึ กษาผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 ทาให้เกิ ดความเข้าใจเกี่ ยวกับ ลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไปจาก
แนวคิ ดการตลาดยุค 1.0, ยุค 2.0 และ ยุค 3.0 จากการเป็ นฝ่ ายรั บข้อเสนอ คอยรับสิ นค้าหรื อบริ การจากผูผ้ ลิ ต
เจ้าของแบรนด์ แบบ “Passive Consumer” มาเป็ นผู ้คิ ด ผูร้ ่ วมสร้ างและเสนอด้ว ยมื อ ตัว เอง ในลักษณะของ
Prosumer ที่ เป็ นฝ่ ายรุ ก “Active Prosumer” ผูบ้ ริ โภคต้องการร่ วมสร้าง (Co-creation) และแบ่งปั นความเป็ นมือ
อาชีพ (Professional) มีความกระตือรื อร้นในการนาเทรนด์ (Proactive) แสวงหาสิ่ งใหม่ให้ตวั เองตลอดเวลา
(Producer) ด้วยการสร้างขึ้นใหม่ดว้ ยตนเอง และหาคาตอบในทุกคาถามด้วยตัวเองผ่านเครื่ องมือบนสื่ อออนไลน์
ทุกชนิ ด (Progressive) ส่ วนการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคอาศัยกลยุทธ์การมอบอรรถประโยชน์และสร้างความเกี่ ยวพันกับ
ผูบ้ ริ โภค การดาเนิ นธุ รกิ จด้วยการคิดดี ทาดี เพื่อสังคมส่ วนรวม การสร้ างปฏิ สัมพันธ์ และการร่ วมสร้าง (CoCreation) และการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยอาศัย CRM System เพื่อการ
สร้างความสาเร็ จให้เกิดขึ้นกับแบรนด์
คาสาคัญ: ผูบ้ ริ โภค 4.0 , การเข้าถึง, การร่ วมสร้าง, แบรนด์

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. บทนา
การศึ กษาผูบ้ ริ โภคและการสร้ างความรั กภักดี ให้เกิ ดขึ้ น ต่อแบรนด์และองค์กรเจ้าของแบรนด์ เป็ น
สิ่ งจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จและการตลาด มีปรมาจารย์ดา้ นการตลาดกล่าวว่า
“ผูบ้ ริ โภคและลูกค้านั้นก็คือธุรกิจ” รวมทั้ง แซม วอลตัน บิดาแห่ งการค้าปลีก ประธานผูก้ ่อตั้ง Walmart พูดไว้วา่
“ลูกค้าคือเจ้านายที่แท้จริ ง และเขาสามารถไล่ทุกคนในบริ ษทั ตั้งแต่ตาแหน่งประธานบริ ษทั ลงมาทั้งหมดออกจาก
ตาแหน่งได้ โดยการไปอุดหนุนบริ ษทั อื่นๆแทน”
ผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดการตลาดยุค 1.0 เป็ นยุคที่ การตลาดยึดสิ นค้าเป็ น
สาคัญ “The Product Centric Era” เน้นการลดต้นทุนการผลิตให้ต่าที่สุด และขายในราคาถูกเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคลูกค้า
จานวนมากซื้อได้ ยุคนี้เป็ นยุคทองของผูผ้ ลิต ผูข้ าย คุณค่าที่เน้นคือ Functional Value
ส่วนแนวคิดการตลาดยุค 2.0 เป็ นยุคการตลาดเน้นความสาคัญของผูบ้ ริ โภค “The Customer-Oriented
Era” เน้นในการตอบสนองความต้องการที่ หลากหลายของผูบ้ ริ โภคแต่ละส่ วนตลาด เกิ ดสิ นค้าหรื อบริ การให้
เลือกมากมาย
แนวคิดการตลาดยุค 3.0 มองผูบ้ ริ โภคในฐานะมนุษย์ที่มีความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณ เน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม “The Values-Driven Era”
ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคที่แบรนด์คาดหวังเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจะทาให้การวางแผนการตลาด
และการสื่ อสารแบรนด์เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเกิดประสิ ทธิ ภาพ สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมาย และทาให้แบรนด์สามารถครอบครองใจของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายในตลาดเหนื อคู่แข่งขัน การเข้าใจ
และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 ที่ไม่ใช่เป็ นเพียงผูซ้ ้ือหรื อผูใ้ ช้สินค้าที่มีลกั ษณะเพียง
แค่ “Consumer” แต่เหล่าผูบ้ ริ โภคดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น “Prosumer” เปลี่ยนจากการเป็ นฝ่ ายซื้อสิ นค้าตามที่ผผู ้ ลิต
นาออกมาป้ อนตลาดแบบเป็ นฝ่ ายรับ "Passive Consumer" มาเป็ นลูกค้าที่กระตือรื อร้นในการออกแบบสิ นค้าและ
บริ การที่เหมาะกับตัวเอง เสมือนเป็ นฝ่ ายรุ กแบบ "Active Prosumer"
นอกจากนั้นความต้องการและพฤติกรรมในฐานะผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงตามนวัตกรรมเทคโนโลยี
การสื่ อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อออนไลน์และเครื อข่ายสื่ อสังคม ดังนั้นการเข้าใจและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคยุค
4.0 จึงเป็ นประโยชน์ต่อแบรนด์ในการวางแผนตอบสนองผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างถูกคน ถูกใจ ถูกที่
และถูกเวลา

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเข้าใจลักษณะของผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 ที่มีความเป็ น Prosumer
(2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 และการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคยุค 4.0

3. การเข้ าใจผู้บริ โภคยุค 4.0
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร ทาให้ไร้พรมแดนในการกีดกั้นการไหลของข้อมูลข่าวสาร
ผูบ้ ริ โภคสามารถค้นหาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า ผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์ ซึ่ งแตกต่างจากเดิมที่ผบู ้ ริ โภคไม่
ใส่ ใจในเรื่ องการหาข้อมูล การศึ กษาทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคจากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 บางส่ วนของ Asia
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Insight Study 2016 by INTAGE และ สานักนโยบายและแผน สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การ
มหาชน) และ บทความเกี่ยวกับ Prosumer ในสื่ อเอกสารต่างๆ ก่อให้เกิดมุมมองในการเข้าใจผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 ดังนี้
3.1 ผูบ้ ริ โภคสนใจการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ๆผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และสร้างเนื้ อหาสารของ
ตนผ่านสื่ อที่เปิ ดเสรี ให้บริ การฟรี ต่างๆ
3.2 ผู ้บ ริ โ ภคมี ล ัก ษณะเป็ นกบฏ (Rebellion) ชอบลองของใหม่ ไม่ ค่ อ ยมี ค วามภัก ดี ม ากเช่ น เดิ ม
ผูบ้ ริ โภคมีความซับซ้อนขึ้น มีความอดทนต่าลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนใจทุกเมื่อ
3.3 แนวโน้มในเรื่ องความแตกต่างด้านเพศน้อยลง คือ มีความเสมอภาค และทัดเทียมระหว่างหญิงชาย
3.4 ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคสู งขึ้น มีความฉลาด ทาห้ Brand Loyalty ลดลง และเกิดความรู ้สึกใน
ความแตกต่างระหว่างแบรนด์ลดต่าลง
3.5 ผูบ้ ริ โภคต้องการมากที่ สุดในการที่ จะสร้างสมการชี วิตที่ สมบู รณ์ ให้ได้คือ เรื่ องงาน ครอบครั ว
ความสุขและความบันเทิงส่ วนตัว (Triangle of Success) มองการสร้างความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานกับชีวิต
ส่วนตัวมากกว่าค่าตอบแทน
3.6 ผูบ้ ริ โภคใส่ใจในสุขภาพ (Health Conscious)
3.7 ผูบ้ ริ โภคมองแบรนด์วา่ ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่าง แต่เป็ นการยอมรับแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบ
รู ้จกั ขอโทษเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น และทาด้วยความจริ งใจ
3.8 ผูบ้ ริ โภคจะค้นหาความจริ งจากสิ่ งที่แบรนด์สื่อสาร กรณี ที่สงสัยสิ่ งที่แบรนด์กา้ วอ้าง โดยทาตัวเป็ น
นักสื บขุดคุย้ ความจริ งมานาเสนอ และอาจก่อให้เกิดกระแสบนโลกออนไลน์
3.9 ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งการร่ ว มสรรค์ส ร้ างและแบ่ ง ปั น โดยเปลี่ ย นจากสิ่ ง ที่ ท าเพื่ อ ขายผู ้บ ริ โ ภค (To
Consumer) เป็ นแบรนด์ที่ผลิตสิ นค้าร่ วมกับผูบ้ ริ โภค (With Consumer) คือผูบ้ ริ โภคมีส่วนในการ Co-creation
3.10 ผูบ้ ริ โภคกาหนดนิ ยามให้กบั วิถีการดาเนิ นชี วิตของตนเอง สร้าง Life Stories ของตนเอง เป็ น Art
of Living แทนที่ จะดาเนิ น ชี วิตคล้อ ยตามวิถีชีวิตและแบบแผนแบบเดิ มๆ หรื อ การสร้าง Crowd culture โดย
ผูบ้ ริ โภคจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึ้นเองอยูเ่ สมอ ไม่มีแบบแผน และไม่จาเป็ นต้องสื บทอดต่อ ๆ กันมา แต่เป็ น
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ผบู ้ ริ โภคสร้างขึ้นเอง
นอกจากนั้นจากงานวิจยั ของบริ ษทั INTAGE ยังพบผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 มีลกั ษณะดังนี้
 Proactive มีความกระตือรื อร้นในการนาเทรนด์ ต้องรู ้เรื่ องสาคัญๆเป็ นคนแรกๆ ไม่อยูน่ ิ่ งเฉย
ต่อการหาคาตอบที่ไม่รู้อยูต่ ลอดเวลาโดยการใช้สื่อออนไลน์คน้ หาคาตอบ
 Producer เสาะแสวงหาสิ่ งใหม่ให้ตวั เองตลอดเวลา เพื่อให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งใหม่ ๆ บน
โลกเสมอ และอาจลงมือทาหรื อสร้างขึ้นใหม่ดว้ ยตนเอง
 Professional ผูบ้ ริ โภคมีความเป็ นมืออาชีพ ฉลาด รอบรู ้ ไม่รอให้ใครมาบอกอะไร เชื่อตัวเอง
และกลุ่มคนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าแบรนด์
 Progressive หาคาตอบในทุกคาถามด้วยตัวเองผ่านเครื่ องมือออนไลน์ทุกชนิด พร้อมตั้งคาถาม
เสมอ ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และขยันหาคาตอบ
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จากการศึ กษาผูบ้ ริ โภคดังกล่าวทาให้เกิ ดความเข้าใจและเห็ นแง่มุมที่ สามารถนามาหาวิธีการที่ เข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดกลยุทธ์และ
เครื่ องมือการสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างตรงเป้ าหมาย

4. กลยุทธ์ การเข้ าถึงผู้บริ โภค
ความสาเร็ จของแบรนด์และธุ รกิจมีปัจจัยจากตัวแปรที่ สาคัญคือผูบ้ ริ โภค และในยุคของผูบ้ ริ โภคที่ มี
ลักษณะเป็ น Active Prosumer ต้องอาศัยกลยุทธ์การเข้าถึงที่สอดคล้องกับผลวิจยั ที่คน้ พบมาของสานักต่างๆ ดังนี้
4.1 กลยุทธ์มอบอรรถประโยชน์และสร้างความเกี่ยวข้องแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภค
แบรนด์ ที่ ค นรั ก ไม่ ไ ด้ ม าจากภาพลัก ษณ์ แ บรนด์ (Brand Image) หรื อ แก่ น ของแบรนด์ (Brand
Substance) เท่านั้น แต่มาจากความเกี่ยวข้องของผูบ้ ริ โภค (Consumer Relevancy) สามารถเชื่อมโยงและนาเสนอ
ประโยชน์อะไรบ้างที่มอบให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้า สร้างความเกี่ยวพันกับความรู ้สึกผูบ้ ริ โภค ให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึก
เองว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ต ้อ งการ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ แ บรนด์ ย ดั เยีย ดน าเสนอ อย่างกรณี ข อง Facebook เน้ น กลยุท ธ์ การสร้ าง
ผลิตภัณฑ์และการมอบประสบการณ์ที่ดี ดึงดูดใจผูใ้ ช้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับเพื่อนๆไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใด หรื อไม่ได้
ติดต่อกันมานานก็สามารถพบเจอรู ้ข่าวกันและกันบน Facebook (ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์, 2557: 178)
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ผูเ้ ชี่ยวชาญวางแผนกลยุทธ์และสื่ อสารแบรนด์ บริ ษทั Y&R กล่าวว่า
‘วิวฒั นาการแบรนด์สมัยใหม่ที่มุ่งหวังผลต่อเป้ าประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องพิจารณาไม่เพียงแค่ Perceived Image
and Brand Personality การใส่ใจในส่วนผสมของการสัมผัสได้ถึงอรรถประโยชน์ (Perceived Performance) หรื อ
ความเกี่ยวข้องแบรนด์ (Brand Relevancy) มีความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากัน’ (สื บค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2559, จาก
http://www.brandbuffet.in.th/)
4.2 กลยุทธ์คิดดีทาดีเพื่อสังคมและส่วนรวม
แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ตอ้ งมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม คิดดีทาดีเพื่อ
สังคม แบรนด์และธุ รกิ จก็มีลกั ษณะ WIN-WIN แต่ผูบ้ ริ โภคจะต่อต้านบริ ษทั ที่ ไม่สนใจสิ่ งแวดล้อม หรื อไม่
ยุติ ธรรมต่ อ แรงงาน มี ขอ้ ก าหนดกี ด กัน คนบางกลุ่ ม ในการจ้างงาน ดังเช่ น ธนาคารแห่ งหนึ่ งก าหนดการรั บ
พนักงานเฉพาะบางสถาบันการศึกษา ซึ่งผูบ้ ริ โภคที่เป็ นลูกค้าถึงกับประกาศจะถอนเงินออกจากธนาคาร หรื อก่อ
ผลกระทบทางลบต่อสังคมส่วนรวม แบรนด์และธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนมาคิดดีและทาสิ่ งที่ดีกบั สังคม หากสิ่ งใดดี
ต่อสังคมแล้ว สังคมก็จะตอบรับกลับมาด้วยการมาซื้ อสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เหล่านั้น ดังที่ ฟิ ลิป คอตเลอร์
กล่าวว่า “What’s good for business is good for society เป็ น What’s good for society is good for business”
4.3 กลยุทธ์การสร้างปฏิสมั พันธ์ (Interaction) และ การร่ วมสร้าง (Co-Creation)
การสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 จาเป็ นต้องทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่ งกับสิ นค้าหรื อบริ การ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับแบรนด์ ด้วยการสร้างจุดสัมผัสกับแบรนด์ (Brand Touchpoints) ในทุกช่องทาง
ทุ กรู ป แบบ เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภครู ้ จัก กับ แบรนด์ สร้ างความผูก พัน และการมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างสิ น ค้าหรื อ
นวัตกรรมที่มาจากสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคเห็นปั ญหา ความต้องการของตนแล้วนาความคิดนั้นมาร่ วมสร้างกับบริ ษทั อาทิ
บ้านที่ มีปัญหาเรื่ องค่าไฟฟ้ าที่ ตอ้ งจ่ายจานวนเงินสู งๆในแต่ละเดือน เมื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ไว้ใช้เอง และหากมีเหลือใช้สามารถขายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ า จึงเป็ นการก่อให้เกิดผลดีลด
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ค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันเป็ นการช่วยเรื่ องทรัพยากรอีกด้วย ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนที่สะสมมา ทุกคนสามารถเป็ นได้ท้ งั ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค เป็ นการ
เปิ ดกว้างในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจและความสาเร็ จของแบรนด์
4.4 กลยุทธ์การบริ หารความสัมพันธ์ (CRM)
การดูแลผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเป็ นรายบุคคลโดยเสนอผลประโยชน์ที่ตรงกับสิ่ งที่ ตอ้ งการ โดยคานึ งถึง
มูลค่าตลอดช่วงชีวิต (Customer Life Value) เป็ นมูลค่าที่ลูกค้าจะใช้กบั เราตลอดช่วงชีวติ คิดจากความถี่ที่ลูกค้ามา
ใช้บริ การและช่วงเวลาทั้งหมดที่ ลูกค้าจะมาใช้ในอนาคต โดยอาศัยระบบการบริ หารจัดการ CRM System ซึ่ ง
ประกอบด้วย
 คน (People) ต้องมี ความรู ้ ในเรื่ องที่ ทา ลูกค้าถามอะไรตอบได้ มีทักษะ ในงานที่ ทา และมี
จิตสานึกด้านการบริ การ (Service mind)
 กระบวนการ (Process) ต้อ งท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคได้รับ คุ ณ ค่ าจากประสบการณ์ ด้ว ยความง่ า ย
สะดวก รวดเร็ ว และถูกต้อง ในทุกจุดสัมผัสแบรนด์ จนเกิดความรู ้สึกผูกพันกับแบรนด์
 เทคโนโลยี (Technology) การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ลู ก ค้าหรื อ ผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ าหมายด้วยการใช้
เทคโนโลยี และมีการนาข้อมูลมาใช้ในการบริ หาร CRM ด้วยคุณภาพข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย
ครบถ้วน เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า และคานึงถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
นอกจากกลยุทธ์ที่กล่าวมา การเข้าใจและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าโดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเจาะเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคลูกค้าเป้ าหมาย การเก็บสถิติเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ของคนที่ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อาทิ Google Analytics ช่วยให้มองเห็ นว่ากลุ่มเป้ าหมาย เป็ นใคร รวมทั้งติดตาม
ประสิ ทธิ ภาพของแคมเปญโฆษณา ด้วย Google Adwords หรื อโปรแกรมการโฆษณาอื่ นๆ ด้วยข้อมูลนี้ ทาให้
สามารถทราบว่า ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์มาจากช่องทางใด มีเพศ อายุ ภูมิลาเนาเป็ นอย่างไร เข้าชมเว็บไซต์นานแค่ไหน
และตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อไม่ ฯลฯ และหลังจากที่เก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ระบบมีการแสดงผลออกมาในลักษณะ
ของรายงาน หรื อการที่ Dtac พัฒ นาระบบ Dtac Network Analytics ด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านบาทเพื่อให้
เข้าใจความต้อ งการของลูก ค้าได้มากขึ้ น อัน เป็ นการตอกย้ าภาพลักษณ์ ของแบรนด์ที่ เข้าใจลูกค้าที่ ม าพร้ อ ม
โครงข่ าย 4G ที่ เร็ วที่ สุดบนแบนด์วิชที่ กว้างที่ สุด และน าไปใช้วางแผนการเข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคลูก ค้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

5. สรุ ป
ผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 เป็ นกลุ่มผูท้ ี่ตอ้ งการมีบทบาทในการออกแบบและผลิตสิ นค้ามากขึ้น และเป็ นลูกค้าที่มี
ความเป็ นมืออาชีพ และหันมาสนใจซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตสิ นค้าหรื อบริ การใช้เอง ในลักษณะ D.I.Y เป็ นการหลอม
รวมเป็ นสิ่ งเดี ยวกันของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่ อสาร กระแส
ค่านิ ยมทางสังคม จึ งเกิ ดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สินค้าและบริ การขึ้ นด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยด้าน
ความประหยัดเป็ นอีกตัวแปรที่สาคัญ ผูผ้ ลิตเจ้าของแบรนด์สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ มาประยุกต์ใช้กบั โมเดลทาง
ธุรกิจได้ โดยผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เริ่ มเปลี่ยนจากการเป็ นฝ่ ายซื้ อสิ นค้าตามที่ ผผู ้ ลิตนาออกมาป้ อนตลาดที่ เรี ยกว่า
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"Passive Consumer" มาเป็ นลูกค้าที่กระตือรื อร้นในการออกแบบสิ นค้าและบริ การที่เหมาะกับตัวเอง หรื อ "Active
Prosumer"
แนวโน้มของผูบ้ ริ โภค "Prosumer" ยิ่งเพิ่มมากขึ้นในสังคม แบรนด์จึงจาเป็ นต้องศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึก
ของผูบ้ ริ โภค มีความเข้าใจ และค้น หากลยุทธ์วิธีการให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเข้ามามีบทบาทในการกาหนดสร้าง
สิ นค้าและบริ การในรู ปแบบที่ ตนเองต้องการมากขึ้น มอบอรรถประโยชน์ที่มีความเกี่ ยวพันกับผูบ้ ริ โภค การ
ดาเนิ นธุรกิจด้วยการคิดดีทาดี และการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งส่ งผลให้
แบรนด์ประสบความสาเร็ จและยัง่ ยืนต่อไป

6.ข้ อเสนอแนะ
6.1 การศึกษาเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 ยังมีประเด็นที่แยกย่อยควรแก่การศึกษาเรี ยนรู ้ โดยการจัดแบ่ง
ตาม Generation แต่ละกลุ่ม อาจทาให้เห็นภาพของผูบ้ ริ โภคที่ชดั เจนในแต่ละช่วงวัย ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อแบรนด์
และผูป้ ระกอบการในการวางแผนเข้าถึงแต่ละกลุ่มโดยตรง
6.2 การวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคที่ เป็ น Active Prosumer แบบลึกซึ้ งในด้านของกิจกรรมที่ ทาในแต่ละช่วงวัน
ความสนใจเฉพาะของคนกลุ่มนี้ และความคิดเห็นต่อสังคมส่ วนรวม รวมทั้งแรงบันดาลใจในการทาสิ่ งต่างๆแบบ
มืออาชีพ
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