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นโยบายการจัดพิมพ์

 วำรสำร EAU Heritage เป็นวำรสำรรำย 4 เดอืน มหำวทิยำลยั 

อี ส เทิ ร ์ น เอ เชี ยจั ดพิ มพ ์ ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร ่ ควำมรู ้ ใ นสำขำ วิชำ  

ด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำ

ค้นคว้ำและเปิดโอกำสให้นักศึกษำ นักวิจัย คณำจำรย์ ตลอดจน 

นักวิชำกำรทั่วไป ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยได้มีโอกำส 

เผยแพร่ผลงำนให้เป็นท่ีรู้จักต่อสำธำรณชน และได้แลกเปลี่ยนควำมรู ้

ในวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ

บทความท่ีเสนอเพื่อตีพิมพ์

 บทควำมที่เสนอเพ่ือพิจำรณำต้องเป็นบทควำมวิชำกำรหรือ

บทควำมวิจัยทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 

เรื่องที่จะได้รับกำรตีพิมพ์ต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำกล่ันกรองโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน และเป็นกำรพิจำรณำแบบ Double-blind peer 

review ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องก่อนลงตีพิมพ์ และต้องเป็นบทควำมที่

ยังไม่เคยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในวำร

สำรอื่นๆ (กำรละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ส่งบทควำม

โดยตรง) บทควำมที่ได้รับกำรกลั่นกรองจำกผู้ทรงคุณวุฒิและท�ำกำร

ปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว จึงจะได้รับกำรตีพิมพ์ลงในวำรสำรฯ

การเตรียมต้นฉบับ

 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิำรณำลงตีพมิพ์ ต้องมรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 

1. พิมพ์ด้วยกระดำษ A4 ควำมยำวไม่เกิน 15 หน้ำ

2. รูปแบบตวัอกัษรให้ใช้  TH Sarabun New  ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

  และขนำดของตัวอักษร หำกเป็นช่ือเร่ีองใช้ตัวอักษรขนำด 20 หัวข้อ 

  ต่ำงๆ ใช้ตัวอักษรขนำด 16 และส่วนเนื้อหำทั่วไปใช้ตัวอักษรขนำด 15 

3. รูปแบบกำรจัดหน้ำ และจัดแนวข้อควำมชิดซ้ำย (ไม่ต้องปรับขวำ) 

4. เขียนชื่อ ต�ำแหน่ง สถำนที่ท�ำงำนและที่อยู่ของผู้เขียนอย่ำงชัดเจน  

  โดยแยกออกจำกส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5. แนบบทคัดย่อท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษมำพร้อมกับบทควำม  

  โดยก�ำหนดควำมยำวของบทคัดย่อไม่เกิน 15 บรรทัด พร้อมท้ัง 

  ก�ำหนดค�ำส�ำคัญ (key words) ไม่เกิน 6 ค�ำ

6. แยกไฟล์ตำรำง รูปภำพ ที่ประกอบในเนื้อหำบทควำม และส่งมำ 

  พร้อมกับไฟล์บทควำม

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

 ในกรณีที่ผู้เขียนต้องกำรระบุแหล่งที่มำของข้อมูลในเนื้อเรื่อง  

ให้ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงแบบนำมปี (APA) โดยระบุช่ือผู้แต่ง ปีพิมพ์ และ 

เลขหน้ำที่ข้อมูลปรำกฎอยู่ (ช่ือ นำมสกุล, ปีพิมพ์, เลขหน้ำ) ตัวอย่ำงเช่น 

 (ธวัชชัย สันติวงษ์, 2540, น. 142)

 (Fuchs, 2004, p. 21)

 ส่วนกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม ให้ใช้ระบบกำรอ้ำงอิง 

แบบ APA ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง มีดังน้ี

1. หนังสือ

  ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ ์

 หรือหน่วยงำนที่พิมพ์.

  ประคอง กรรณสูต. (2541). สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรม					

					 ศาสตร์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

  Sharp, W. F. (1985). Investment (3rd ed.). New Jersey:  

 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทความในหนังสือรายงานการประชุม

  Hay, S. P. (1975). Political parties and the community-society  

 continuum. In W. N. Chambers & W. D. Burnham  

 (Eds.)., The	 American	 party	 systems	 Stage	 of		

	 polit ical	 development (2nd ed.) . New York:  

 Oxford University Press.

  สุไร พงษ์ทองเจริญ. (2539). สำระส�ำคัญเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 

 ภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ. ในเอกสารการสอนชุดวิชา	

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี 2,  

 หน่วยที่ 9). นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.

3. วารสาร

  ชื่อผู ้แต ่ง. (ป ีพิมพ์) . ชื่อบทควำม. ชื่อวารสาร , ป ีที่ (ฉบับท่ี),  

 เลขหน้ำ.

  สุจินต์ สิมำรักษ์. (2550) หลำกหลำยปัญหำกำรเล้ียงโคนมใน 

 ประเทศไทย. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2), 53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

  ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อบทควำม. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้ำ. 

  ศรีสกุล ลีวำพีระพันธ์. (2545, กรกฎำคม 11). จับทีวีใส่กระเป๋ำ 

 เขำท�ำกันอย่ำงไร?. มติชน, หน้ำ 19.

5. วิทยานิพนธ์

  กอบกุล สรรพกิจจ�ำนง. (2541). การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา	

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

 ดุษฎีนิพนธ์ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

  ช่ือผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่เอกสำร). ช่ือเร่ือง. ค้นจำก (ระบุ URL  

 ที่สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

  มำนพ แก้วผกำ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง	กับการค้าเสรีไปด้วยกัน	

	 ได้จริงหรือ. ค้นจำก http://www.ftawatch.org

  Prizker,T. J. (1989). An	early	fragment	from	central	Nepal.  

 Retrieved from http://www.ingress.com/-astranart/ 

 pritzker.html
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ความเป็นมา 	 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	(EAU	Heritage)	ฉบบัสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์	 เดิมมีก�าเนิดพร้อมฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2550	 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็น

แหล่งข้อมูล	 จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2554	โดยใช้การนับเวลาการเผย

แพร่ต่อเนื่องเป็นปีท่ี	5	ฉบับท่ี	1	เผยแพร่ปีละ	2	ฉบับ		ในปี	พ.ศ.	2557	ได้เร่ิมเผยแพร่

วารสารเป็นฉบับออนไลน์จนถึงปัจจุบัน	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2559	ได้มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็นปีละ	3	ฉบับ	(ราย	4	เดือน)	และในปีท่ี	7	ฉบับที่	3	

(กันยายน	–	ธันวาคม	2560)	ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเล่ม

หนังสือเป็นการผลิตแบบ	CD	ในปีท่ี	8	ฉบับท่ี	1	(มกราคม	–	เมษายน	2561)	ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง	โดยการผลิตเป็น	Flash	Drive	ส่งมอบให้สมาชิก	

ในปี	 2565	 ได้ยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก	 แต่ยังสามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่าน

บทความได้ที่	https://eauheritage.eau.ac.th/	หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(Thai	Journal	Citation	Index	Center:	TCI)

	 ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	โดย

ได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มท่ี	2	จนถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2567	

	 1.	 เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย	 (Research	 Paper)	 บทความวิชาการ	 

(Academic	 Paper)	 ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ�า	 บุคคลภายนอก	 ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ได้แก่	 สาขาบริหารธุรกิจ	บัญช	ี

เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษา

ศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม	โดย

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ�า	 และบุคคลภายนอกน�าเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	

ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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วัตถุประสงค์



 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์	มีความยินดีรับตีพิมพ์บทความสาขาบริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	
นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	
ศาสนา	และสาขาที่เกี่ยวข้อง	เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้
	 1.	ผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์	ต้องไม่เคยเผยแพร่่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน	
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
	 2.	การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง	กอง
บรรณาธิการฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ	(Double	Blind	Review)	จ�านวน	3	ท่าน	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ	และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
	 3.	ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้	
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารย์ท่านอื่น	ๆ	ในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด	ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา	และการ
ตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน	หากมีความผิดพลาดใดๆ	ผู้เขียน
จะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
	 4.	ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
	 5.	ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ	สามารถส่งบทความ	 
ออนไลน์ได้ที่	eauheritage_social@eau.ac.th	หรือ	https://www.tci-thaijo.org/	
	 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	อาคาร	ชวน	ชวนิชย์	ชั้น	4	ห้อง	C423	 
เลขที่	200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110	 
โทรศัพท์	0-2577-1028	ต่อ	377,	378		อีเมล์	eauheritage_social@eau.ac.th	
	 ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความ	ซึ่งระบุไว้ใน	 
website	https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ 
ก�าหนดออกเผยแพร่ราย	4	เดือน	ปีละ	3	ฉบับ	ดังนี้

	 ฉบับที่	1:	มกราคม-เมษายน	(ก�าหนดออก	เมษายน)

	 ฉบับที่	2:	พฤษภาคม-สิงหาคม	(ก�าหนดออก	สิงหาคม)

	 ฉบับที่	3:	กันยายน-ธันวาคม	(ก�าหนดออก	ธันวาคม)

เผยแพร่ฉบับ	Online	ท่ี	website	https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	 
https://www.tci-thaijo.org/	

ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย/	กองบรรณาธิการวารสารฯ	

นโยบายการรับบทความ

ก�าหนดการเผยแพร่

การจัดพิมพ์

แหล่งผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial Advisory Board)

  
 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ

  

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

อาจารย์โชติรัส	ชวนิชย์	 	 	 อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา	ชวนิชย์		 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์บัณฑิต	รัตนไตร	 																					รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์	ครรชิต	มาลัยวงศ์		 ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์	บุญมี	เณรยอด	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อาจารย์นันทิยา	จรูญแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์	เชาว์	โรจนแสง	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุเทพ	เชาวลิต	 เลขท่ี	3	ซ.จินตะเวช	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

		 	 	 	 	 ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์	โคริน	เฟื่องเกษม		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	นภาลัย	สุวรรณธาดา	 เลขท่ี	50/335	ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.บางพูด		

	 	 	 	 	 อ.	ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาส	ภาวินันทน์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชญาพิมพ์	อุสาโห	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์	กิติมา	อินทรัมพรรย์								มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์อุบลรัตน์	ชนะโรค		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ศิริวิจิตร	รวมศิลป์	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์																									 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์											 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์							 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ์	ชัยสิทธิ์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์
	 1.	ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่	และไม่เคยตีพิมพ์ที่
ใดมาก่อน
	 2.	ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท�าวิจัย	ไม่บิดเบือนข้อมูล	
หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
	 3.	ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น	หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผล
งานตัวเอง	รวมทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้ครบถ้วน
	 4.	ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ใน	
Template	ของวารสาร
	 5.	ผู้นิพนธ์ที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1.	บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ	เพื่อตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
	 2.	บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์	และ	ผู้ประเมินบทความ	แก่
บุคคลใดๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
	 3.	บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล้ว	โดยพิจารณาจากความส�าคัญ	ความใหม่	ความ
ชัดเจน	และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ
	 4.	บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
	 5.	บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ	เพราะความสงสัยหรือไม่
แน่ใจ	โดยต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นๆ	ก่อน
	 6.	บรรณาธิการต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	ผู้ประเมิน	และทีม
บริหาร
	 7.	บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น	
(Plagiarism)	อย่างจริงจัง	โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้	เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตี
พิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
	 8.	หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ	
บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน	และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอค�าชี้แจง	
ประกอบการ	“ตอบรับ”	หรือ	“ปฏิเสธ”	การตีพิมพ์บทความนั้นๆ	



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
	 1.	ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุก
ส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้อง	ในช่วงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
	 2.	หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	ผู้ประเมินบทความ
ตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	เช่น	เป็นผู้ร่วมโครงการ	หรือ
รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว	หรือเหตุผลอื่นๆ	ที่ท�าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะอย่างอิสระได้	ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ	และ
ปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ	
	 3.	ผู้ประเมินบทความ	ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ	
โดยพิจารณาความส�าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น	ๆ	คุณภาพของ
การวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน	ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูล
รองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจัย
	 4.	ผู้ประเมินต้องระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญๆ	และสอดคล้องกับบทความที่ก�าลัง
ประเมิน	แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง	เข้าไปในการประเมินบทความด้วย	นอกจากนี้	หากมี
ส่วนใดของบทความที่มีความเหมือน	หรือซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ	ผู้ประเมินต้องชี้แจง
ให้บรรณาธิการทราบด้วย



ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ พลอย สืบวิเศษ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ทองหล่อ เดชไทย   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ภาคธูป    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนกฤต สังข์เฉย   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัน ฉัตรไชยยันต์   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิง อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทกะ พิริยะกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอปอล์ สุวรรณเมฆ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ



สวัสดีปีใหม่	2565	เป็นปีที่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เข้าสู่	

ปีที่	12	ฉบับที่	1	(มกราคม–เมษายน	2565)	ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและผู้อ่านเป็นอย่างมาก	คือกอง

บรรณาธิการได้ใช้เกณฑ์พิจารณาบทความโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ	ท่ีมีความเช่ียวชาญตรงตามประเด็นเนื้อหาบทความจากเดิม	

2	คน	เพิ่มเป็น	3	คน	ในการกลั่นกรองบทความเพื่อความเข้มข้นและมีคุณภาพของบทความ	นอกจากนี้	ยังได้ยกเลิกการ

เสียค่าสมัครสมาชิก	ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติใหม่นี้	สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไชต์ของวารสารฯ	วารสารฯ

ได้เปิดรับบทความที่มีองค์ความรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่	บทความท่ีหลั่งไหลเข้ามายังคงเป็นบทความที่

ผ่านการกล่ันกรองอย่างเข้มข้นด้านเนื่อหา	คุณภาพ	ฉบับนี้มีบทความท้ังหมด	12	บทความ	ได้แก่	บทวามวิชาการ	จ�านวน	

7	เรื่อง	บทความวิจัย	จ�านวน	5	เรื่อง	และที่ไม่เคยขาดเลยคือแนะน�าหนังสือดีชวนอ่าน	1	เรื่อง		บทความวิชาการที่เผย

แพร่เป็นบทความท่ีมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน	 เช่น	 เรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์เร่งด่วนหลังวิกฤติการณ์

โรคระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า2019	(โควิด19)	ซึ่งมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจเพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหา	กองบรรณาธิการได้

พิจารณาให้เผยแพร่ตีพิมพ์ติดต่อกันถึง	2	ตอนท�าให้ผู้อ่าน	ผู้สนใจได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองไม่ต้องรอคอย	นอกจาก

นี้ยังมีบทความวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้เป็นอย่างดีถึง	5	เรื่อง	และหนังสือดีท่ีขอแนะน�าเป็นหนังสือ

ภาษาต่างประเทศ	(เยอรมัน)	ประเภทบันเทิงคดี	นวนิยายแฟนตาซี	ช่ือเร่ือง	The	Metamorphosis	
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บทคัดย่อ

	 การระบาดของโควิด-19	ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานทุกภาคส่วนทั่วโลก	ถือเป็นวิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบ

อุตสาหกรรมการบินสูงที่สุด	เมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤติการณ์อื่นๆ	ท่ีผ่านมาถึงแม้ว่าการใช้วัคซีนในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	

จะสามารถลดอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตลงได้แล้ว	แต่คาดการณ์ว่า	การระบาดจะยังคงเกิดข้ึนอีกอย่างน้อย	1	ปี

ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สืบเน่ืองมาเป็นระยะกว่า	 1	 ปี	 ท�าให้การเดินทางทางอากาศลดลงมากกว่าร้อยละ	 60	 มี

การ	เลิกจ้างบุคลากรกว่า	46	ล้านคน	เมื่อเทียบกับการด�าเนินงานก่อนวิกฤติการณ์โควิด-19	ดังนั้น	สายการบินและท่า

อากาศยาน	ซ่ึงเป็นผู้ด�าเนินการหลักในการขนส่งทางอากาศ	จะต้องเร่งก�าหนดกลยุทธ์ฟื้นฟูผลการประกอบการอย่างเร่ง

ด่วน	โดยยึดหลักการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส	จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทางธุรกิจ	หน่วยงานก�ากับดูแล	และ

หน่วยงานภาครัฐ	 ที่เกี่ยวข้อง	 สรุปได้ว่า	 แนวทางการจัดการเดินทางและการขนส่งทางอากาศในระยะเร่งด่วนไม่เพียง

แต่จะฟื้นฟูความเสียหายจากวิกฤติโควิด-19	 แต่จะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เดินทางตามรูปแบบการด�าเนินชีวิตท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามข้อจ�ากัด	ทางเศรษฐกิจและสังคม	พฤติกรรมต่างๆ	นั้น	เป็นได้ท้ังอุปสรรคและโอกาสในการด�าเนิน

งาน	 สายการบินและท่าอากาศยานสามารถพิจารณากลยุทธ์ให้สอดรับกับจุดอ่อนและจุดแข็งของหน่วยงานได้ตามเป้า

หมาย	โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ	การด�าเนินงานของสายการบิน	และท่าอากาศยานให้มากท่ีสุด

ค�ำส�ำคัญ: โควิด-19,	อุตสาหกรรมการบิน,	สายการบิน,	ท่าอากาศยาน,	กลยุทธ์

Abstract

	 The	COVID-19	pandemic	 has	 been	 impairing	 all	 sectors	worldwide,	 this	 is	 the	worst	 crisis	

for	the	aviation	industry	ever	compared	to	the	past	crises.	Even	though	the	start	of	vaccination	has	

lowered	the	infect	and	death	rate,	it	is	expected	that	the	spread	will	stay	for	at	least	one	year.	The	

more	than	one	year	long	economic	impasse	has	sunk	the	air	travel	more	than	60	percent,	left	46	

million	staff	unemployed	as	compared	to	pre-COVID	period.	Airlines	and	airports	as	the	key	operators	

of	the	air	transportation	industry	have	to	adjust	their	strategies	rapidly	to	restore	their	performance,	

กลยุทธ์เร่งด่วนหลังวิกฤติกำรณ์โควิด-19 ส�ำหรับสำยกำรบินและท่ำอำกำศยำน

ตอนที่ 1 กำรตอบสนองพฤติกรรมผู้เดินทำง
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based	on	the	principle	of	turning	crisis	into	opportunity.	Accrued	from	the	guidelines	offered	by	the	

international	aviation	governing	bodies,	the	immediate	moves	for	the	air	travel	and	freight	not	only	

to	compensate	the	loss	from	COVID-19	but	also	to	satisfy	the	travelers’	behaviour	of	their	life	styles	

that	change	in	line	with	various	economic	and	social	constraints.	Those	behaviours	can	be	a	threat	

or	an	opportunity	for	the	operations.	Airlines	and	airports	have	to	tailor	the	strategies	to	fit	their	own	

organizational	strength	and	weakness	to	reach	their	finest	goals	and	efficiencies.

Keywords: COVID-19,	Aviation	Industry,	Airline,	Airport,	Traveller	Behaviour,	Strategy

บทน�ำ
	 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	(โควิด-19) 

ส่งผลกระทบการด�าเนินงานทุกภาคส่วนทั่วโลก	 นับเป็น

วิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบ	ทางเศรษฐกิจของโลกสูงท่ีสุด	

เมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤติการณ์อ่ืนๆ	 ที่ผ่านมา	 (Chan,	

2020)	เช่น	วิกฤติราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ในทศวรรษท่ี	1970	

วิกฤติการณ์ทางการเงินของทวีปเอเซียในทศวรรษที่	1990	

หรือ	วิกฤติการณ์ก่อการร้าย	9/11	ในสหรัฐอเมริกา	รวมท้ัง

การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	

(SARS)	ในทศวรรษที	่2000	(ICAO	Air	Transport	Bureau,	

2021)	 สถานการณ์ในปี	 ค.ศ.	 2020	ชี้ให้เห็นว่า	 ผลกระ

ทบของโควิด-19	 เกิดขึ้นรุนแรงเฉพาะกับ	 บางภาคส่วน	

คือ	การท่องเที่ยว	การเดินทาง	และที่พัก	 (Jone	et	al.,	

2021)	ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการบินโดยตรง

	 การขนส่งทางอากาศเป็นการด�าเนินงานที่มี

มูลค่าสูง	 มีความส�าคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 ปี	

ค.ศ.	2019	ก่อนการระบาดของโควิด-19	มีผู้โดยสารเดิน

ทางรวมประมาณ	4,543	ล้านคน	 (Mazareanu,	 2021)	

มีสายการบินจ�านวน	1,478	สายการบิน	มีเคร่ืองบินกว่า	

33,299	ล�า	เส้นทางบิน	48,000	เส้นทาง	ท่าอากาศยาน

จ�านวน	3,780	แห่ง	และมีกิจการบริการเดินอากาศ	162	

กิจการ	(IATA,	2020)	มีการขนส่งสินค้ามูลค่ากว่าร้อยละ	

35	ของสินค้าระหว่างประเทศ	คือ	กว่า	5.5	ล้านล้านดอล 

ล่าร์สหรัฐ	 ในขณะที่มีน�้าหนักสินค้าเพียงร้อยละ	 1	 ของ

สินค้าทั้งหมด	(Oxford	Economics	&	Ramboll,	2011)	

จึงเป็นอุตสาหกรรมที่สภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ	

(ACI)	 ประมาณว่า	 มีผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน	

ทั่วโลกประมาณ	87.7	ล้านคน	เฉพาะผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

ในการขนส่งทางอากาศ	 คือ	 สายการบิน	 ท่าอากาศยาน	

และการจราจรทางอากาศ	 มีจ�านวนประมาณ	 11	 ล้าน

คน	 คาดว่าตลอดระยะเวลาการระบาดของโควิด-19	 จะ

มีการเลิกจ้างแรงงานกว่าร้อยละ	 50	 ของผู้ปฏิบัติงานใน

อุตสาหกรรมการบิน	รวมการขนส่งทางอากาศโดยตรงและ

ท่ีเก่ียวข้อง	คือ	การท่องเท่ียว	ท่ีพัก	และการบริการต่างๆ	

ประมาณ	46	ล้านคน	เฉพาะผู้ปฏิบัติงานโดยตรง	ประมาณ	

4.8	ล้านคน	(ACI,	2020)	การสูญเสียรายได้	และก�าลังซื้อ

ของแรงงานในอตุสาหกรรมการบนิเองและอาชพีสาขาอ่ืนๆ	

ส่งผลให้ขีดความสามารถในการซ้ือ	รวมท้ังความต้องการ

เดินทางและการขนส่งสินค้าลดลง	ซ่ึงต้องอาศัยระยะเวลา

ในการฟื้นฟูอีกไม่น้อย

	 การระบาดของโควิด-19	ได้รับรายงานอย่างเป็น

ทางการครัง้แรกเป็นภาวะฉกุเฉนิขององค์การอนามยัโลก	ใน

เดือนธันวาคม	ค.ศ.	2019	(WHO	Emergency	Response	

Team,	2020)	เป็นอาการปอดอักเสบ	(pneumonia)	ที่

ไม่ทราบสาเหตุ	 (unknown	 etiology)	 ในเมืองหวู่ฮั่น	

(Wuhan	City)	จังหวัดหูเป่ย	(Hubei	Province)	ประเทศ

จีน	ต่อมาได้แพร่ระบาดไปยังเมืองส�าคัญของจีน	เช่น	กรุง

ปักก่ิง	 และ	 เซ่ียงไฮ้	 และมีรายงานพบผู ้ติดเช้ือในต่าง

ประเทศในเดือนมกราคม	ค.ศ.	2020	ปลายเดือนมกราคม	

ประเทศจีนประกาศปิดเมืองหวู่ฮั่น	 เที่ยวบินและการเดิน

ทางหลายเส้นทางถูกยกเลิก	 แต่การระบาดได้ลุกลามไป

หลายประเทศแล้ว	วันท่ี	30	มกราคม	ค.ศ.	2020	องค์การ

อนามัยโลกประกาศภาวะเตือนภัยทางสาธารณสุขระดับ

ท่ัวโลก	(Public	Health	Emergency	of	International	

Concern	 –	 PHEIC)	 และประกาศภาวะโรคระบาดใน
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เดือนมีนาคม	 ค.ศ.	 2020	 จ�านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 จนกระท่ังมีการคิดค้นวัคซีนและน�า

มาทดลองใช้กับคนครั้งแรกในเดือน	เมษายน	ค.ศ.	2020	

และน�ามาใช้จริงในเวลาต่อมาในหลายประเทศ	(Padilla,	

2021)	ท�าให้อัตราการติดเชื้อ	และเสียชีวิต	โดยภาพรวม

เริ่มลดลงในปลายเดือนเมษายน	ค.ศ.	2021	(Charumilind	

et	 al.,	 2021)	 แต่ในบางภูมิภาค	 บางประเทศ	 ยังมีการ

เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อและการเสียชีวิตอยู่	 (Center	 for	

Systems	Science	and	Engineering,	Johns	Hopkins	

University,	2021)	องค์การพัฒนาและความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	(Organisation	for	Economic	

Co-operation	and	Development	–	OECD)	คาดการณ์

ว่า	 การแพร่ระบาดจะยังคงต่อเน่ืองและส่งผลให้เกิดการ

ถดถอยทางเศรษฐกจิต่อไปอกีระยะหนึง่	(OECD,	2021)	ถงึ

แม้ว่าจ�านวนผู้โดยสารเริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

ตั้งแต่กลางปี	ค.ศ.	2020	แต่เป็นไปในอัตราที่น้อยอย่างยิ่ง	

(ICAO	Air	Transport	Bureau,	2021)	ดังนั้น	สายการบิน

และท่าอากาศยานทุกแห่ง	มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดแผน

กลยุทธ์เร่งด่วนในการปรับเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินงาน

เพื่อให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด	 ดังกล่าวแล้วข้างต้น	 (ACI,	

2020)	 การฟื้นฟูการด�าเนินงานการขนส่งทางอากาศให้

หลุดพ้นจากความเสียหายจึงเป็น	 ความจ�าเป็นเร่งด่วน 

พฤติกรรมผู ้ เดินทำงและกลยุทธ ์ระยะสั้นส�ำหรับ

วิกฤติกำรณ์โควิด-19

	 สภาวะทางสังคม	 เศรษฐกิจและการเมืองมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ความเปลี่ยนแปลง	(change)	เป็น	

ส่ิงหลีกเล่ียงไม่ได้	 (Sipe	&	Frick,	2015)	แต่การจัดการ

การเปลี่ยนแปลงหรือการตอบสนองความเปลี่ยนแปลง

สู่เป้าหมาย	 ที่ดีกว่าเป็นทางเลือกที่ด�าเนินการได้	 ความ

เปล่ียนแปลงทางสังคม	 เศรษฐกิจและการเมือง	 ถือเป็น

ปัจจัยภายนอก	(external	factor)	ที่มีผลกระทบต่อการ

ด�ารงชีวิตของบุคคลและการด�าเนินงานของทุกหน่วยงาน	

และเป็นปัจจัยที่บุคคลหรือหน่วยงานควบคุมไม่ได้	เป็นไป

ตามทิศทาง	(direction)	หรือแนวโน้ม	(trend)	ในระดับ

มหภาค	(macro)	และระดับจุลภาค	(micro)	อย่างไรก็ตาม	

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นปัญหา	

ความยุ่งยากหรืออุปสรรค	(threat)	แต่	ความเปลี่ยนแปลง

อาจเป็นโอกาส	(opportunity)	ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จและ

ความก้าวหน้ามากกว่าเดมิ	ความเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลกระ

ทบจากวิกฤติการณ์โควิด-19	ถึงแม้จะท�าให้เกิดความเสีย

หายและความสูญเสียมากมาย	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	มี

โอกาสของการด�าเนินการอีกหลายประการที่จะท�าให้เกิด

ผลดีกับการด�ารงชีวิตและการด�าเนินงานได้มากข้ึน

	 การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเดนิทางทางอากาศ

ทีส่บืเนือ่งจากวกิฤตโิควิด-19	มหีลายประการ	กลยทุธ์ระยะ

สั้นที่สายการบินและท่าอากาศยานควรพิจารณาจัดให้มี

มาตรการท่ีสามารถรองรับได้ใน	4	ประเด็น	คือ	การเดิน

ทางเพื่อ	การพักผ่อน	มาตรการทางสุขลักษณะ	สินค้าและ

บริการ	และความพึงพอใจในการเดินทาง	ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้

	 1.	ความต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน

	 การวเิคราะห์สถานการณ์การเดนิทางทางอากาศใน

ปัจจบุนั	มคีวามเหน็ตรงกนัจากหลายมมุมองว่าการเดนิทาง	

เพื่อการพักผ่อน	(leisure	trip)	จะมีปริมาณมากกว่าการ

เดินทางเพื่อปฏิบัติงาน	(business	trip)	(Bouwer	et	al.,	

2021;	Brown,	2021;	Itungu,	2021;	Leslie	Josephs,	

2020)	ตามข้อมูลของสภาท่าอากาศยานฯ	ร้อยละ	58	ของ

นักท่องเท่ียวต่างประเทศ	ใช้การเดินทางทางอากาศ	(ACI,	

2020)	ในวิกฤติการณ์โควิดฯ	สายการบินต่าง	ๆ 	เพิ่มเที่ยว

บินไปยังเมืองเล็กมากขึ้น	(Thomaselli,	2021)	ซึ่งเป็นผล

มาจากปัจจัยหลายด้าน	เช่น	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ท�าให้สามารถติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้โดยไม่

ต้องเดินทาง	และการท�างาน	ณ	ที่พัก	(work	from	home)	

ตรงกับเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของกิจการธุรกิจ	ดังนั้น

การเดินทางส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียว	 อย่างไรก็ตามมี

การคาดหมายว่า	 การเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน	 จะเร่ิมฟื้น

ตัวในปลายปี	ค.ศ.	2021	นี้	(Jonga,	2021)

	 นักเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว	ให้ความส�าคัญกับ

ราคา	(price	sensitive)	ความเห็น	(review)	ของผู้เดินทาง	

ก่อนหน้า	สิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานที่	(facility)	และ

บริการที่เกี่ยวข้อง	(package)	(Lavanchy,	2018)	ผลการ

ส�ารวจความคิดเห็นผู้เดินทางในประเทศอินโดนีเซีย	พบว่า	

การแนะน�าจากผู้ใช้บริการเดิม	 (mouth-to-mouth)	ยัง

คงเป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจใช้บริการ	(Soelasih	&	

Sumani,	2020)	เป็นท่ียอมรับแล้วว่าการท่องเท่ียว	เป็น

มากกว่าการเยี่ยมชมสถานที่	 การท่องเที่ยวในในคริสต

ศตวรรษท่ี	21	จะต้องสนองความสนใจส่วนบุคคล	คือ	จะ
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ต้องเชื่อมโยงกับการกีฬา	งานอดิเรก	สุขภาพ	ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล	 การซื้อสินค้า	 รวมถึงการเรียนรู้	 แต่เป็น

กิจกรรมในสภาพแวดล้อมใหม่	(Smith	et	al.,	2012)

	 ตัวอย่างการส่งเสริมการตลาดในวิกฤติโควิด-19ท่ี

เกี่ยวกับราคาของสายการบิน	คือ	การลดราคาในระดับท่ี

คุ้มค่าใช้จ่าย	(break	even)	สายการบินไรอันแอร์	เสนอ

การซ้ือ	1	แถม	1	ท�านองเดียวกับการซ้ือตั๋ว	1	ใบ	ได้สิทธิ์

ที่นั่งทั้ง	3	ที่	 ในแถว	สามารถเดินทางได้	2	คน	ของสาย

การบินกลุ่มอลาสก้า	(Alaskan	Group)	ในฤดูกาลฟุตบอล

ของสหรัฐอเมริกา	เฉพาะ	สายการบินที่มีฐานในเมืองต่าง	ๆ 	

เสนอเงื่อนไขลดราคาตามจ�านวนครั้งของการท�าประตูของ

นักฟุตบอลของเมืองน้ัน	แต่ไม่มากกว่าร้อยละ	40	ซ่ึงพบ

ว่าราคาที่ได้	คือ	ลดลงร้อยละ	17	ของราคาเต็ม	โดยภาพ

รวม	การลดราคาจะได้รับการชดเชยจากการใช้บริการใน

เที่ยวบินในระดับที่น่าพอใจ	คือ	การซ้ืออาหาร	การเลือก

ที่นั่ง	การเพิ่มน�้าหนัก	(Bangkok	Post,	2020)

	 กลยุทธ ์ที่ ไม ่ เกี่ยวกับราคาแต ่สอดคล ้องกับ

พฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้บริการ	คือ	การใช้บัตร

เดินทางไม่จ�ากัดเที่ยวบินตลอดปีของสายการบินแอร์

เอเซีย	ส่วนสายการบิน	อีวีเอ	(EVA)	จัดกิจกรรมเรียนรู้	1	

วัน	3	กิจกรรมหลัก	คือ	นักบิน	พนักงานต้อนรับ	และ	การ

บริการอาหาร	การทดลองขับเครื่องฝึกบินจ�าลอง	 (flight	

simulator)	การฝึกซ้อมดับเพลิงในห้องโดยสาร	และการ

จัดอาหารว่าง	 (Bangkok	 Post,	 2020)	 การขายอาหาร

และสนิค้าของสายการบินไทย	สายการบนิสงิคโปร์แอร์ไลน์	

ดัดแปลงเครื่องบิน	A380	เป็นภัตตาคารระดับคุณภาพสูง	

(premium)	เปิดศนูย์ฝึกอบรมเพือ่ทศันศกึษา	และฝึกอบรม

เรียนรู้งานบริการการบินส�าหรับเยาวชน	(Wei,	2020)

	 ป ัจจัยส�าคัญอีกอย ่างหนึ่งที่ส ่งผลต ่อเจตนา

การออกเดินทาง	 คือ	 การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทาง	 

(perceived	 risk)	 ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวจ�านวน

กว่า	60	เรื่อง	ในปี	ค.ศ.	2020	จากท่ัวโลก	สรุปได้ว่าความ

รู้และความคิดเก่ียวกับโอกาสที่อาจเกิดอันตรายขึ้นในการ

เดินทางและช่องทางการป้องกันและรองรับความเสียหาย

จากอันตรายน้ัน	เป็นเกณฑ์ส�าคัญที่นักท่องเที่ยวใช้ตัดสิน

ใจเดินทาง	 (Matiza,	2020)	 เนื่องจากโรคโควิด-19	 เป็น

โรคที่แพร่กระจายได้ง่าย	 จึงถือว่าการเดินทางท่องเที่ยว

ในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูง	 ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยว

ลดลง	อย่างไรก็ตามหากนักท่องเที่ยวได้รับรู้มาตรการการ

ป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคอย่างเพียงพอ	 ท�าให้

เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย	 การเดินทางท่องเที่ยว

จะเริ่มฟื้นตัวได้	ผู้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว	เสนอแนะวิธีการ

ฟ้ืนฟกูารท่องเท่ียวในการสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยั	

คือ	 การสนับสนุนจากภาครัฐ	 (governance)	 การผ่อน

คลายนโยบายการตรวจคนเข้าเมือง	(augmented	immi 

gration	 policy)	 การเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวผ่าน

สื่อ	(destination	media	profiling)	การตลาดเพื่อฟื้นฟู

การท่องเท่ียว	(recovery	marketing)	และ	การส่งเสริม

การท่องเที่ยวในประเทศ	(domestic	tourism)	กลยุทธ์ท่ี

สายการบินและท่าอากาศยานสามารถประยุกต์	ใช้ได้	คือ	

การร่วมมือกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น	ในการน�าเสนอข้อมูล

ข่าวสารเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยจากโรค

ระบาด	และการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยความน่าสนใจของ

แหล่งท่องเท่ียว	(Matiza,	2020)

	 ดังนั้น	กลยุทธ์ของสายการบินและท่าอากาศยาน

ในการฟ้ืนฟกูารเดนิทางเพือ่การท่องเท่ียว	จงึหนไีม่พ้นความ

ร่วมมอืในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเทีย่วกบัภาค

รัฐและผู้ด�าเนินการท่องเท่ียวทุกระดับ	เพ่ือเพิ่มความมั่นใจ

ด้านความปลอดภัยและความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว	

และเปิดเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น	โดยให้

ความส�าคัญกับราคา	ความสะดวก	และสอดคล้องกับความ

สนใจ	ท้ังหมดนั้นจะต้องสามารถด�าเนินการออนไลน์ได้

	 2.	ความต้องการมาตรการทางสุขลักษณะ

	 ผลการส�ารวจความต ้องการของผู ้ เดินทาง

สาธารณะในประเทศสเปนระหว ่างการระบาดของ 

โควิด-19	พบว่า	ผู้โดยสารต้องการให้คงมาตรการท�าความ

สะอาดยานพาหนะ	 บริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและฆ่า

เช้ือ	 แต่ต้องไม่เพิ่มค่าโดยสาร	 มาตรการนี้ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการใช้บริการและเพิ่มปริมาณการใช้บริการ

มากข้ึน	 มาตรการที่ได้รับความพึงพอใจอีกประการหนึ่ง

คือ	การเพิ่มความถ่ีของบริการ	ซ่ึงส่งผลให้เกิดความแออัด

น้อยลง	(Awad-Núñez	et	al.,	2021)	พฤติกรรมประเด็น

นี้สามารถตีความได้ว่า	เป็นความต้องการของผู้เดินทางทาง

อากาศด้วย	ดังนั้น	แนวทางในการดึงดูดผู้โดยสารของสาย

การบินและท่าอากาศยาน	เพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้เดินทาง	

จัดให้มีมาตรการทางสุขลักษณะท่ีสามารถป้องกันการแพร่

เชือ้	หรอืฆ่าเชือ้	พร้อมกบัวธิจีดัทีน่ัง่ระยะห่าง	(distancing)	
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ตามข้อบังคับที่ใช้โดยทั่วไป	แต่การด�าเนินการลักษณะนี้จะ

เป็นภาระที่เพิ่มค่าใช้จ่ายแก่สายการบินและท่าอากาศยาน	

จ�าเป็นต้องพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนด้วย

	 3.	สินค้าและบริการ

	 การขายปลีกทั้งสินค้าและบริการ	ถือเป็นรายได้

เสริมที่ดีของสายการบินและท่าอากาศยานในภาวะวิกฤติ

โควิด-19	 โดยท่ัวไปรายที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน	 คิด

เป็นร้อยละ	 40	 ของรายได้ทั้งหมด	อย่างไรก็ตาม	พบว่า	

ในระยะก่อนวิกฤติโควิด-19	 กลุ่มผู้ซื้อส�าคัญของรายได้ท่ี

ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินนี้มาจากประเทศจีนและเอเซีย

ตะวันออก	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก	 ราย

ได้ส่วนนี้อาจลดลงไปอีก	(Lioutov,	2020)

	 ในอกีแง่หนึง่	ผลการสมัมนาตัวแทนท่าอากาศยาน	

กว่า	600	แห่งท่ัวโลก	ในปลายปี	ค.ศ.	2020	เกี่ยวกับราย

ได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบินของท่าอากาศยานและสาย

การบิน	 สรุปผลได้ว่า	 จะต้องเป็นไปในรูปแบบดิจิทัลเป็น

หลัก	(Gould,	2020)	ผ่านมาตรการส�าคัญ	3	ประการ	คือ	

(1)	 ต้องเพิ่มจ�านวนลูกค้าออนไลน์	 (digital	 customer)	

(2)	รักษาฐานลูกค้าเดิมโดยการสื่อสารเชิงลึกเฉพาะบุคคล	

(deeply	personalised	communication)	และ	(3)	น�า

เสนอทางเลือกท่ีหลากหลายในการขายออนไลน์	 (huge	

expansion	of	choice)

	 เอกสารข่าวของตลาดหลักทรัพย์ดาวน์โจนส์	

รายงานว่า	ผู้ด�าเนินงานท่าอากาศยานท่ีมีรายได้ท่ีไม่เก่ียว

กับกิจการ	การบินสูงสุด	10	อันดับแรกจากท่าอากาศยาน

ท่ัวโลก	ในระยะวิกฤติการณ์โควิด-19	มีดังนี้	ตามตาราง	1	

(More,	2021)

ตำรำง 1

ผู้ด�ำเนินงำนท่ำอำกำศยำนที่มีรำยได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจกำรกำรบินสูงสุด

1.	Aena	SME	SA	(สเปน) 6.	Fraport	Group	(เยอรมนี)

2.	Aeroports	de	Paris	SA	(ฝรั่งเศส) 7.	Heathrow	(SP)	Ltd	(สหราชอาณาจักร)

3.	Airport	Authority	Hong	Kong	(ฮ่องกง) 8.	Japan	Airport	Terminal	Co	Ltd	(ญี่ปุ่น)

4.	Airports	of	Thailand	Plc	(ไทย) 9.	Korea	Airports	Corp	(เกาหลีใต้)

5.	Copenhagen	Airports	AS	(เดนมาร์ก) 10.	Vinci	SA	(ฝร่ังเศส)

Note.	From:	Airport Non-Aeronautical Revenue Market Share 2021 |COVID-19 Outbreak and Global  

                   Countries Data, Expand at a CAGR Forecast 2025: Top Competitor Analysis Covering Mar 

              ket Demand, Size & Growth. MarketWatch. by More, A. (2021, May 25), Retrieved from  

           https://www.marketwatch.com/press-release/airport-non-aeronautical-revenue-market- 

           share-2021-covid-19-outbreak-and-global-countries-data-expand-at-a-cagr-forecast 

                -2025-top-competitor-analysis-covering-market-demand-size-growth-2021-05-25

	 บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีราย

ได้ทีไ่ม่เกีย่วกบักจิการบนิ	ในไตรมาสที	่2	ของ	ปี	พ.ศ.	2564	

เท่ากับ	1,205.23	ล้านบาท	ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันป	ี

พ.ศ.2563	ซ่ึงเท่ากับ	5,159.44	ล้านบาท	โดยผลประกอบ

การรวมขาดทุน	3,832.32	ล้านบาท	และมีก�าไร	4,747.91	

ล้านบาท	ส�าหรับไตรมาสที่	2	ของ	ปี	2564	และ	2563	

ตามล�าดับ	 (Pentol,	 2021)	 ข้อมูลน้ีแสดงให้เห็นว่าราย

ได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินเป็นรายได้ส�าคัญของสายการ

บินและท่าอากาศยาน	กลยุทธ์ในระยะสั้นนี้	ควรให้ความ

ส�าคัญกับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์เป็นแนวทางการ

เพิ่มรายได้ท่ีเป็นไปได้ง่ายกว่า	เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้

เก่ียวกับกิจการการบินท่ีฟื้นฟูได้ยากกว่า

	 4.	ความพึงพอใจในการเดินทาง

	 ความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นผลมาจากวิถีชีวิต

ท่ีเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย	มีการแบ่งวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกัน

ออกเป็นช่วงๆ	โดยยึดชาวอเมริกันเป็นหลัก	(Bialik	&	Fry,	

2019)	การแยกรุ่นตามวิถีชีวิต	ตามตาราง	2	ซึ่ง	เม่ือเปรียบ

เทียบคนแต่ละรุ่น	คือ	นับจากรุ่นขยายตัวมา	จนถึงรุ่นแซด	
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พบว่า	มูลค่าการถือครองทรัพย์สินลดลงอย่างมาก	ซ่ึงอาจ

ตีความหมายว่า	คนรุ่นใหม่ไม่นิยมครอบครองทรัพย์สิน	แต่

ใช้วิธีเช่า	 หรือใช้บริการตามเวลาที่ความต้องการเท่านั้น	

(Kasasa,	 2021)	 เนื่องจากระบบสังคมที่ไร้พรมแดนมาก

ขึ้น	 การด�ารงชีวิตค่อนข้างเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุก

ประเทศ	 การด�าเนินการทางธุรกิจสามารถพิจารณาตอบ

สนองความต้องการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแต่ละรุ ่นได	้

วิถีชีวิตที่ใช้แยกรุ่นนี้	 สามารถใช้กับสังคมในประเทศอื่น

ได้	 ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก	 อย่างไรก็ตามมีแนวคิด

ว่า	 การแบ่งรุ่นคนตามอายุนั้น	 ไม่สามารถแยกความแตก

ต่างของความต้องการได้มากนัก	(King	et	al.,	2019)

ตำรำง 2

กำรแยกรุ่นวิถีชีวิต (generation)

ชื่อรุ่น ปีเกิด (ค.ศ.) วิถีชีวิต

เงียบ	(silent) 1928-1945 ยุคสงคราม	ชีวิตเศร้าหมอง	ไม่มีบทบาทในสังคม

ขยายตัว	(boomer) 1946-1964 ยุคหลังสงคราม	ตรากตร�าท�างานอย่างหนัก	เพื่อสร้างความมั่นคง	ยังมีบทบาท

สูงในสังคมปัจจุบัน	นิยมใช้ส่ือดั้งเดิม	เช่น	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	เริ่มใช้ส่ือสังคม

เพื่อเช่ือมโยงกับรุ่นลูกหลาน	อายุยืนกว่ารุ่นก่อน	มีค่านิยมว่า	ต้องสร้างหลักทรัพย์

ให้ลูกหลาน	มีหนี้เพ่ือการศึกษาสูงสุด

เอ็กซ์	(X) 1965-1980 ชีวิตราบรื่น	เริ่มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์	เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัล	

ปัจจุบันเป็นกลุ่มที่ใช้สื่อสังคมมากที่สุด	 มีความแตกต่างจากคนรุ่นก่อนสูง	 แต่

ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ระยะยาวกว่า	ค่อนข้างมีความขัดแย้งกับคนรุ่นก่อน	หนี้สิน

ท่ัวไปสูง	มีการวางแผนการเงิน	และแผนชีวิตบั้นปลายโดยการออม

สหัสวรรษ	 

(millenial)	หรือ	

วาย	(Y)

1981-1996 ความเป็นอยู่ดี	เติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยีดิจิทัล	การศึกษาสูงขึ้น	ความเฟื่องฟู

ของอนิเทอร์เนต็	คุน้เคยและเคยชนิกับเข้าถงึข้อมลูต่างๆ	ท�าธรุกรรมเกอืบทัง้หมด	

ออนไลน์	 ใช้การสื่อสารไร้สาย	มีบัญชีสื่อสังคมมากกว่า	1	บัญชี	 ไม่ยึดติดยี่ห้อ	

ต้องการสินค้าและบริการคุณภาพสูง	ไม่มีความอดทนกับข้อขัดข้องหรือบริการ

บกพร่อง	 ไม่ต้องการลงทุนซื้อปัจจัยอ�านวยความสะดวก	นิยมใช้บริการตามค�า

สั่ง	(on-demand	service)	มีความต้องการ/	การบริโภคสูงสุด	ส�าหรับปัจจุบัน

แซด	(Z) 1997-2012 คุ้นเคยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก	(เริ่มใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายเมื่ออายุ	10	

ขวบ)	อยู่ในยุคการเชื่อมต่อย่ิงยวด	(hyper-connected)	รับรู้ความยากล�าบาก

ทางการเงินของพ่อแม่	(รุ่นเอ็กซ์)	ไม่ต้องการก่อหนี้	สนใจวางแผนการเงิน	เริ่ม

ออมแต่อายุน้อย

ยังไม่มีชื่อแน่ชัด 2013	- ยังไม่มีผลทางเศรษฐกิจและสังคม

Note.	From: Boomers, Gen X, Gen Y, and Gen Z Explained. by Kasasa. (2021, January 13), Retrieved 

                 from https://www.kasasa.com/articles/generations/gen-x-gen-y-gen-z

	 ผลการส�ารวจความพึงพอใจผู้โดยสารของสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	(IATA)	ล่าสุด	คือ	ปี	ค.ศ.	

2019	(IATA,	2019)	จากผู้โดยสารจ�านวน	10,877	คน	ทั่ว

โลก	 ความพึงพอใจในการเดินทางทางอากาศเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับเดิม	เมื่อเปรียบเทียบกับ	ปี	ค.ศ.	2017	และ	2018	

คือ	ประมาณร้อยละ	75	โดยมีผู้แสดงความพึงพอใจเต็มที	่

ประมาณร้อยละ	50	สิ่งท่ีผู้เดินทางมีความพึงพอใจน้อย	คือ	

การรกัษาความปลอดภยั	ความบนัเทงิในเทีย่วบนิ	การตรวจ

คนเข้าเมือง	และการรับสัมภาระ	ความต้องการท่ีเด่นชัด	4	

ด้าน	คือ	(1)	นวัตกรรม	ประกอบด้วย	การยืนยันการเดิน
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ทาง	(check	in)	ด้วยโทรศัพท์มือถือ	การใช้แอพพลิเคช่ัน 

ของสายการบิน	การตรวจสอบทางชีวมาตร	(bio-metric)	

การตรวจคนเข้าเมืองอิเล็กทรอนิกส์	(e-gate)	(2)	การเดิน

ทาง	 ประกอบด้วย	 การใช้เวลาน้อยลงในการส่งสัมภาระ	

การตรวจคนเข้าเมือง	 และการรับสัมภาระ	 การจัดล�าดับ

ขึ้นเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพ	 ไม่ต้องการน่ังรถรับ-ส่งไปขึ้น

เครื่อง	 ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ	กรณีมีการต่อเครื่อง	

(transfer)	ต้องการบัตรขึ้นเครื่อง	(boarding	pass)	ครบ

ทุกใบในครั้งแรก	ไม่ต้องการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

การรักษาความปลอดภัยอีก	ไม่ต้องการรับและส่งสัมภาระ	

ต้องการข่าวสารการต่อเครื่องทุกขั้นตอนผ่านโทรศัพท์ 

มือถือ	(3)	สัมภาระ	ต้องการให้ล�าเลียงถึงปลายทางโดยตรง	

ไม่ต้องรับ-ส่งในการต่อเครื่อง	 ไม่ต้องการเสียเวลารอ

สัมภาระเมื่อเดินทางถึงปลายทาง	และ	(4)	กรณีเท่ียวบิน

ขัดข้อง	ต้องการทราบข้อมูลการเดินทางออนไลน์ตามเวลา

จริง	(real-time	travel	information)

	 จากการส�ารวจของสมาคมขนส่งทางอากาศฯ	ดัง

กล่าว	 มีกลุ่มผู้โดยสารส�าคัญกลุ่มหน่ึง	 ที่มีความต้องการ

การบริโภคสูงสุด	คือ	กลุ่มสหัสวรรษ	มีความต้องการเป็น

เอกลักษณ์ในการเดินทาง	คือ	ต้องการจ่ายเงนิออนไลน์	ชอบ

เดินทางต่างประเทศ	ไม่ค่อยมีสัมภาระขึ้นเครื่อง	ต้องการ

เชื่อมต่อเครือข่าย	(wifi)	บนเคร่ืองบิน	และต้องการข้อมูล

การเดินทางเวลาจริง	 (real	 time	 information)	 ตั้งแต่

ก่อนการเดินทาง	 (pre-travel	 information)	 กลุ ่มนี้

เป็นกลุ่มที่มีการบริโภค	(consumption)	สูงสุด	ในปี	ค.ศ.	

2020	ในสหรัฐอเมริกา	คาดว่า	 ในปี	ค.ศ.	2030	จะเป็น 

กลุ่มที่มีฐานะดีที่สุด	เนื่องจากได้รับมรดกทรัพย์สินมาจาก 

บิดา-มารดา	ที่เป็นกลุ่มขยายตัว	(Kasasa,	2021)

	 โดยสรุป	 ความคุ้นเคยของการด�าเนินชีวิตในยุค

ดจิิทลั	คอื	การท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้ทกุเวลา	ทกุ

สถานที่	ดังนั้นในการเดินทาง	ผู้โดยสารจึงมีความต้องการ

ตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับการเดินทางของตนเองได้ในเวลา

จริง	เช่น	การตรวจสอบเท่ียวบิน	ประตูช่องทางข้ึนเคร่ือง

บิน	 ต�าแหน่งร้านค้า	 บริการ	 สถานะของสัมภาระ	 และ

ข้อก�าหนดต่าง	ๆ	เก่ียวกับการเดินทาง	ท่ีปรึกษาด้านการ

ตลาดของเครือสายการบินลุฟท์ฮันซ่า	 ให้ค�าแนะน�าการ

ด�าเนินงานกับสายการบินในกลุ่มว่าต้องสร้างช่องทางการ

สื่อข้อมูลต่อผู้ใช้บริการอย่างสม�่าเสมอ	(Langer,	2020)

สรุป
	 ในระยะวิกฤติการณ์โควิด-19	สายการบินและท่า

อากาศยานจะต้องก�าหนดกลยุทธ์เร่งด่วนท่ีสอดคล้องกับ

พฤติกรรมผู้เดินทางในยุคดิจิทัล	ด้านการสื่อสาร	การขาย	

และการบริการ	โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก	รวมท้ัง

การท�าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ	 ผู้เดินทางทางอากาศ

ต้องการขั้นตอนการเดินทางที่ไม่มีการสัมผัส	เริ่มตั้งแต่การ

สืบค้นข้อมูล	การตรวจสอบการจ่ายเงิน	จนสิ้นสุดการเดิน

ทาง	 ซ่ึงเป็นผลดีกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคอีกด้วย	ดังนั้นในแง่ของการด�าเนินงาน	การเร่งลงทุนใน

เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเครือข่ายจนถึงระดับปัญญา

ประดิษฐ์	จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจ�าเป็นท่ีสุด	กลยุทธ์เร่ง

ด่วนของสายการบินและท่าอากาศยานหลังวิกฤติการณ์โค

วิด-19	ที่จะแก้ไขผลกระทบในระยะสั้นได้	คือ	การเผยแพร่

ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวออนไลน์	 การป้องกันเช้ือโรคตลอด

การเดินทาง	การส่งเสริมการตลาดออนไลน์	และการเข้า

ถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา
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บทคัดย่อ

	 วิกฤติโควิด-19	 ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากท่ีสุดต่อสายการบินและท่าอากาศยานเมื่อเปรียบเทียบกับ

วิกฤติการณ์ก่อนหน้านี้	 จึงมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดกลยุทธ์เพื่อฟื้นฟูการด�าเนินงาน	ตามการวิเคราะห์ของสมาคมการ

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	ในอนาคตระยะยาวมีพลังผลักดันส�าคัญ	7	เร่ือง	ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานของสายการ

บินและท่าอากาศยาน	คือ	ราคาน�้ามัน	การก่อการร้าย	ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	โรคระบาด	ความขัดแย้งทางการ

เมือง	การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ	และสภาวะอากาศสุดโต่ง	กลยุทธ์ในการตอบสนองมีหลายประการ	โดยกลยุทธ์

หน่ึง	ๆ 	สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้หลายด้าน	กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม	คือ	การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

มาใช้ตอบสนองความจ�าเป็นในการท�าธุรกรรมออนไลน์และการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์	สามารถตรวจสอบโดยไม่มี

การสัมผัสในการรักษาความปลอดภัย	การป้องกันการก่อการร้ายและการป้องกันโรคระบาด	ตลอดจนการจัดแผนการบิน

ที่มีประสิทธิภาพ	ซึ่งสามารถประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อนท่ีท�าให้เกิดภาวะ

ภูมิอากาศสุดโต่งด้วย	กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในภาวะเศรษฐกิจผันผวนและการเกิดโรคระบาด	ท�าให้สามารถเพิ่มอัตรา

การใช้ประโยชน์จากจ�านวนที่นั่งและลดต้นทุน	ความร่วมมือใกล้ชิดกับภาครัฐเป็นกลยุทธ์ที่จ�าเป็นในกรณีมีความขัดแย้ง

ทางการเมือง	และการก่อการร้าย

ค�ำส�ำคัญ: โควิด-19,	อุตสาหกรรมการบิน,	สายการบิน,	ท่าอากาศยาน,	กลยุทธ์ระยะยาว

Abstract

	 The	COVID-19	pandemic	has	been	impairing	the	aviation	industry	ever	compared	to	the	past	

crises.	It	is	imperative	to	formulate	new	strategies	rapidly	to	restore	their	performance.	According	to	

the	International	Air	Transportation	Association	there	are	7	drivers	affecting	the	operations	of	airlines	

and	airports:	oil	price,	terrorism,	global	economic	volatility,	pandemic,	geopolitical	instability,	cyber	

security,	and	extreme	weather	event.	Several	strategies	are	appropriate	and	each	strategy	can	respond	

to	more	than	one	changes.	Appropriate	strategies	 include	utilizing	the	advanced	information	tech 

กลยุทธ์เร่งด่วนหลังวิกฤติกำรณ์โควิด-19 ส�ำหรับสำยกำรบินและท่ำอำกำศยำน

ตอนที่ 2 กำรตอบสนองพลังผลักดันระยะยำว
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Part II: Long-Term Drivers Oriented
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nology	to	facilitate	online	transaction	and	cybercrime	protection,	touch-less	inspection	for	security	

and	anti-terrorism,	as	well	as	effective	flight	plan	to	save	fuel,	reduce	greenhouse	gases	emission	

and	global	warming.	Proactive	marketing	strategies	can	cope	for	economic	volatility	and	pandemic,	

also	to	increase	load	factor	and	decrease	costs.	Close	co-ordination	with	government	is	necessary	

for	political	conflict	and	terrorism.

Keywords: COVID-19,	Aviation	Industry,	Airline,	Airport,	Long-term	Strategy

บทน�ำ
	 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	(โควิด-19)	

ส่งผลกระทบการด�าเนินงานทุกภาคส่วนทั่วโลก	 นับเป็น

วิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกสูงที่สุด	

เมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤติการณ์อ่ืนๆ	 ที่ผ่านมา	 (Chan,	

2020)	บทความนี้	ในตอนที่	1	ได้สรุปล�าดับการระบาดของ

โรคและผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของสายการบินและท่า

อากาศยานในส่วนที่เกี่ยวกับเที่ยวบิน	การขนส่งสินค้า	การ

จ้างงาน	และกลยุทธ์เร่งด่วนเพื่อการตอบสนองพฤติกรรม

ของผู้เดินทาง	ในตอนที่	2	นี้	จะแสดงรายละเอียดการลด

ลงของเที่ยวบิน	รายได้ของสายการบินและท่าอากาศยาน	

และกลยุทธ์การตอบสนองพลังผลักดันระยะยาว	ดังต่อไป

นี้

	 ผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโควดิ-19	ต่อ

อุตสาหกรรมการบิน	คือ	การเดินทางทางอากาศลดลงร้อย

ละ	60	(ICAO	Air	Transport	Bureau,	2021b)	ถึงร้อยละ	

75	(OECD,	2020)	เปรียบเทียบจ�านวนผู้โดยสารในรอบ	1	

ปี	ถึง	เดือนเมษายน	ค.ศ.	2020	ลดลงประมาณร้อยละ	61	

เหลือเพียง	1.7	พันล้านคน	(Mazareanu,	2021)	เฉพาะใน

สหรัฐอเมริกา	อัตราเฉล่ียการขนส่งผู้โดยสารของสายการ

บินต�่าสุดเท่าที่เคยเป็นมา	คือ	 เดือนเมษายน	ค.ศ.	2020	

เท่ากับร้อยละ	13.8	(U.S.	Bureau	of	Transportation	

Statistics,	2021)	ซึง่ปกติอตัรานีจ้ะมค่ีาเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ	

ร้อยละ80	(WNS	Global	Services,	2017)	องค์การเพื่อ

ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ	(OECD)	รายงาน

ข้อมูลจ�านวนเที่ยวบินต่อวันจากฐานข้อมูลติดตามเที่ยวบิน	

เปรียบเทียบในเดือนเมษายน	ของปี	ค.ศ.	2020	มีเที่ยวบิน

วันละประมาณ	30,000	เที่ยวบิน	ขณะที่ปี	ค.ศ.	2019	มี

วันละ	118,000	เที่ยวบิน	(OECD,	2020)	ตามข้อมูลของ

สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	 รายได้ต่อ

คนต่อกิโลเมตร	(revenue	passenger	kilometre	-RPK)	

ลดลงร้อยละ	94	(Oxley,	2020)	จากข้อมูลขององค์การ

ระหว่างประเทศหลายองค์การ	ณ	กลาง	ปี	ค.ศ.	2021	เปรยีบ

เทียบกับระยะเวลาเดียวกันใน	ปี	ค.ศ.	2019	รายได้ของ

สายการบินต่อกิโลเมตร	(revenue	per	kilometre	-RPK)	

ลดลงร้อยละ	65.9	รายรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลดลง	

1,170	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	มูลค่าการค้าการค้าระหว่าง

ประเทศ	ลดลงร้อยละ	9.2	เมือ่คาดคะเนสภาวะการถดถอย

จนถึงสิ้นปี	 ค.ศ.	 2021	 คาดว่ารายได้ของท่าอากาศยาน	

ลดลงร้อยละ	65	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	111.8	พันล้าน

ดอลล่าร์สหรัฐ	 รายรับของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวลด

ลง	910	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

ของโลก	ประมาณร้อยละ	3.5-4.3	(ICAO	Air	Transport	

Bureau,	 2021b)	 เฉพาะในส่วนของท่าอากาศยาน	 พบ

ว่า	ท่าอากาศยานจ�านวนมากด�าเนินงานอยู่ในระดับที่ไม่มี

รายได้เลย	 (near	 a	 zero-revenue)	 มาระยะหนึ่งแล้ว	

และมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับมาตรการป้องกันและตรวจสอบ 

โควิด-19	เพิ่มมาอีกส่วนหนึ่ง	(Maes,	2020)	เมื่อเปรียบ

เทียบกับรายได ้ก ่อนการระบาดของโควิด-19	 ของ 

ท่าอากาศยานจ�านวน	950	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	81	ของ

ท่าอากาศยานท่ัวโลกท้ังหมด	ในปี	ค.ศ.	2019	คือ	180.9	

พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	และรายได้ปี	ค.ศ.	2018	คือ	178.4	

พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	 (ACI,	 2021)	 ถึงแม้ว่าจ�านวนผู้

โดยสารเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างสม�่าเสมอตั้งแต่กลาง

ปี	ค.ศ.	2020	แต่เป็นไปในอัตราท่ีน้อยอย่างยิ่ง	(ICAO	Air	

Transport	Bureau,	2021a)	สายการบนิและท่าอากาศยาน

จึงจ�าเป็นต้องรีบเร่งก�าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการฟื้นฟู
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การด�าเนินธุรกิจ	เพื่อให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด

ควำมเปลี่ยนแปลงระดับมหภำคและกลยุทธ์ที่เหมำะสม

	 สมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	 ร่วมกับส�านัก

อนาคตระหว่างประเทศ	(School	of	International	Fu 

ture-SOIF)	ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการท่ีไม่หวังผลก�าไร

ในประเทศสหราชอาณาจักรได้รวบรวม	วิเคราะห์	และสรุป

พลังผลักดัน	(driver)	ของความเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค

ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินในระยะยาว	จากป	ี

ค.ศ.	2018	-	2035	ในข้ันแรกพบว่า	มีพลังผลักดันเกี่ยว

ท่ีข้อง	50	เรื่อง	เมื่อน�ามาวิเคราะห์ให้ชัดเจนข้ึน	สรุปเป็น

พลังผลักดันท่ีส�าคัญได้	 31	 เรื่อง	 (SOIF-IATA,	 2018)	 มี

ค่าเฉล่ียผลกระทบ	(impact)	4.21	และค่าเฉลี่ยความไม่

แน่นอน	(uncertainty)	3.96	เมื่อจัดเรียงล�าดับผลกระทบ	

และความไม่แน่นอนจากมากไปหาน้อย	พบว่า	พลังผลักดัน	

7	เรื่อง	มีค่าเฉลี่ยผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน	และ

ค่าความไม่แน่นอนสูงกว่าค่าเฉล่ียของท้ังหมด	รายการพลัง

ตำรำง 1

รำยกำรพลังผลักดันที่มีผลกระทบและควำมไม่แน่นอนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย*

พลังผลักดัน ** ผลกระทบ ควำมไม่แน่นอน ค่ำควำมส�ำคัญ***

1.	ราคาน�้ามัน	(price	of	oil) 5.7 5.3 30.21

2.	การก่อการร้าย	(terrorism) 5.6 4.9 27.44

3.	 ความแข็งแกร่งและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	

(strength	and	volatility	of	the	global	economy)

5.7 4.4 25.08

4.	การติดเชื้อและโรคระบาด	(infectious	disease	and	

pandemic)

5.4 4.5 24.3

5.	ความขัดแย้งทางการเมือง	(geopolitical	instability) 5.4 4.3 23.22

6.	การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ	(cyber	security) 5.6 4.1 22.96

7.	สภาวะอากาศสุดโต่ง	(extreme	weather	event) 5.1 4.4 22.44

*	ค่าเฉลี่ยผลกระทบ	เท่ากับ	4.21	ค่าเฉลี่ยความไม่แน่นอน	เท่ากับ	3.96

**	พลังผลักดัน	 มีความหมายท�านองเดียวกับ	ปัจจัย	 (factor)	ตัวแปร	 (variable)	หรือ	สาเหตุ	 (cause)	พลังผลักดันที่มีผล 

กระทบสูง	 จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด�าเนินงานของสายการบินและท่าอากาศยานอย่างมาก	ส่วนพลังผลักดันที่

ความไม่แน่นอนสูง	 ซ่ึงอาจเกิดข้ึนอย่างมาก	 หรือเกิดขึ้นน้อย	 หรือไม่เกิดขึ้นได้	 มีความผันแปรสูง	 และเปลี่ยนแปลงจากน้อย

เป็นมากได้ง่าย	จะมีความเสี่ยงสูงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด�าเนินงานของสายการบินและท่าอากาศยานเช่นกัน

***	ค่าความส�าคัญ	เป็นผลคูณของผลกระทบและความไม่แน่นอนของพลังผลักดัน

Note. From: Future of the Airline Industry 2035. By SOIF-IATA. (2018)., Retrieved from https://www. 

           iata.org/contentassets/690df4ddf39b47b5a075bb5dff30e1d8/iata-future-airline-industry- 

        pdf.pdf
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	 การอภิปรายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงระดับ

มหภาคและกลยุทธ์ที่เหมาะสมของสายการบินและท่า

อากาศยาน	จะใช้พลังผลักดันความเปลี่ยนแปลง	7	 เรื่อง	

ของสมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	 นี้เป็นหลัก	 โดยควบ

รวมหัวข้อที่	 2	 การก่อการร้าย	 และหัวข้อที่	 5	 ความขัด

แย้งทางการเมืองเป็นหัวข้อเดียวกัน	ส่วนหัวข้อที่	4	การติด

เชื้อและโรคระบาด	จะไม่น�ามาอภิปราย	เนื่องจากเป็นพื้น

ฐานของความเปล่ียนแปลงระยะเร่งด่วนนี้ทั้งหมด	จึงเหลือ

เป็นความเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์ที่เหมาะสม	5	ด้าน	โดย

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	ราคาน�้ามัน

	 ค่าใช้จ่ายส�าคัญของสายการบิน	 มี	 2	 ส่วน	 คือ	

ค่าจ้างบุคลากร	 ประมาณร้อยละ	 32	 และรองลงไป	 คือ	

น�้ามัน	คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ	17	(Beers,	2020)	หรือ

สูงถึงร้อยละ	 38	 (Maes,	 2021b)	 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด	

ตัวอย่างค่าน�้ามันของเครื่องบิน	รุ่น	B757-200	โดยเฉลี่ย

รับผู้โดยสารได้	186	ที่นั่ง	มีค่าน�้ามัน	548	ดอลล่าร์สหรัฐ	

ส�าหรับการเดินทาง	1,252	ไมล์	และจ�านวนชั่วโมงปฏิบัติ

การบิน	 (block-hour)	 11.3	 ชั่วโมงต่อวัน	 โดยเปรียบ

เทียบราคาเชื้อเพลิงในปี	 ค.ศ.	 2017	 (ICAO,	 2017)	 ซ่ึง

เป็นระยะท่ีราคาน�้ามันดิบในตลาดเบรนท์	 (Brent)	 เฉลี่ย

เท่ากับ	54.25	ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล	จากราคาสูงสุด

ใน	ปี	ค.ศ.	2012	เท่ากับ	111.63	ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล	

และต�่าสุดในปี	ค.ศ.	1998	และ	ปี	ค.ศ.	1976	เท่ากับ	12.8	 

ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล	 ขณะที่ราคา	 ณ	 ปีปัจจุบัน	

ค.ศ.	 2021	 เท่ากับ	 63.16	 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล	 

(Sönnichsen,	 2021)	 เท่ากับว่า	 ค่าใช้จ่ายค่าน�้ามันต่อ

เท่ียวบินของเครื่องบินรุ่น	 B757-200	 ปัจจุบัน	 เพ่ิมเป็น	

2	 เท่า	ของปี	ค.ศ.	2017ส�านักงานบริหารข้อมูลข่าวสาร

พลังงานสหรัฐอเมริกา	 (U.S.	 Energy	 Information	 

Administration	-	US	EIA)	คาดว่าในระยะสั้น	คือ	ปี	ค.ศ.	

2022	ราคาน�้ามันดิบจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปัจจุบัน	

(U.S.	Energy	Information	Administration,	2021)	แต่

มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น	(Maes,	2021b)

	 กลยุทธ์ด้านพลังงานที่สายการบินน�ามาใช้ใน

การลดค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง	 คือ	 มาตรการระยะยาว	

ประกอบด้วย	การเลือกใช้อากาศยานที่มีประสิทธิภาพใน

การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง	 (fuel-efficient	 aircraft)	

การลดน�้าหนักอากาศยาน	 และการลดแรงเสียดทาน

ล�าตัวอากาศยาน	 รวมถึงการเลือกใช้พลังงานทางเลือก	

(Hsu	&	Eie,	 2013;	Maes,	 2021b)	แต่มาตรการเหล่า

นี้	 ไม่สามารถใช้เป็นมาตรการรองรับปัญหาวิกฤติการณ ์

โควิด-19	 ในระยะเร่งด่วนนี้ได้	 มาตรการระยะสั้นท่ี	 สาย

การบินสามารถด�าเนินการ	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านน�้ามัน

เช้ือเพลิงได้	ดังน้ี

	 	 1.1	 การปรับเส้นทางบิน	 การปรับเส้น

ทางบินท่ีสามารถสร้างความสมดุลย์ระหว่างรายได้กับ

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่ผันผวน	 หรือลดค่าใช้จ่ายด้านน�้ามัน

เช้ือเพลิงอย่างมากได้ดี	คือ	การปรับเปลี่ยนความถ่ี	(flight	

frequency)	และปรับเส้นทาง	(re-route)	หรือ	ปรับเครือ

ข่ายเส้นทาง	 (route	 network)	 มากกว่า	 ที่จะเน้นไปท่ี

อัตราการขนส่งผู้โดยสาร	 เพียงอย่างเดียว	 (Hsu	 &	 Eie,	

2013)	 อย่างไรก็ตามการยุบรวมหรือการเปลี่ยนแปลง

ความถ่ี	จะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มผู้โดยสารเป้าหมาย	เช่น	ผู้

เดินทางเพื่อปฏิบัติงาน	จะให้ความส�าคัญกับเวลามากกว่า

ค่าเดินทาง	ขณะท่ีผู้เดินทางท่องเท่ียวมีความต้องการตรง

กันข้าม	(Bouwer	et	al.,	2021)

	 	 1.2	 การวางแผนการบิน	 เน้นการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบิน

และก�าหนดการปฏิบัติการบินที่เหมาะสม	 ตามหลักการ

เดินอากาศบนฐานการปฏิบัติงาน	(performance	based	

navigation)	เพือ่ลดการเปลีย่นแปลงระดบับนิ	(climb	and	

descent)	การก�าหนดระดับบินเดินทาง	(cruise	level)	ลด

การปรับเครื่องยนต์จากแรงฉุดเป็นแรงต้าน	(reverse)	เพื่อ

ลดความเร็ว	เมื่ออากาศยานแตะพื้นทางวิ่งหลังการร่อนลง	

การใช้พลังงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดส�าหรับการบินระดับระยะ

ไกล	(optimized	power	settings	long	-	range	cruise)	

การใช้ปีกส่วนขยับได้	 (flap)	 อย่างเหมาะสมส�าหรับการ

สร้างแรงยกหรือลดความเร็วของอากาศยาน	การใช้เครื่อง

ก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง	(auxiliary	power	unit	-	APU)	และ

การปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 (standard	

operation	procedure	-	SOP)

	 	 1.3	 การท�าสัญญาป้องกันความเส่ียง

จากความผันผวนของราคาน�้ามันเช้ือเพลิง	 ปกติสายการ

บินจะมีการท�าสัญญาป้องกันความผันผวนของราคาน�้ามัน	

ประมาณร้อยละ	30-50	ของการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงต่อปี	ซึ่ง

สามารถลดความเสียหายจากการข้ึนราคาน�้ามันเช้ือเพลิง

ในระยะส้ันๆ	ได้
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	 	 1.4	 การเพิ่มค่าโดยสารตามราคาเชื้อ

เพลิง	 มาตรการนี้ไม่สามารถน�ามาใช้ในช่วงวิกฤติการณ์

โควิด-19	 ได้เนื่องจากจะส่งผลตรงกันข้าม	 เพราะความ

ต้องการเดินทางมีน้อยมาก	มีข้อจ�ากัดในการเดินทาง

	 	 1.5	 การเพ่ิมอัตราการขนส่งผู้โดยสาร	

คือ	 การเน้นการด�าเนินงานด้านการตลาด	 ควบคู่กับการ

ปรับเส้นทางบินดังกล่าวในข้อ	 (1)	 ในกรณีน้ีพบว่า	 สาย

การบินมักจะละเลยการด�าเนินงานด้านตลาดในระหว่าง

ที่มีความต้องการการเดินทางน้อย	 เทคนิคการตลาดต่อ

เน่ืองในภาวะตลาดซบเซา	เช่น	บัตรก�านัล	ของขวัญ	หรือ	

ส่วนลดส�าหรับการจองล่วงหน้า	 การร่วมมือกับเครือข่าย	

ราคาพิเศษส�าหรับวันหยุดยาว	สิทธิประโยชน์ลูกค้าประจ�า	

สิทธิทางการเงิน	ส�าหรับการร่วมโครงการพักผ่อนร่วมกับ

ภาคการท่องเที่ยว	และสิทธิต่างๆ	เช่น	การรับประกันคืน

เงิน	ยกเว้นค่าเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	และการจองแบบ

ยืดหยุ่น	(Josephs,	2020;	Maes,	2021a)

	 	 ตัวอย่างของการใช้กลยุทธ์การตลาด

ในวิกฤติการณ์โควิด-19	 คือ	 การบินวนบนท้องฟ้า	 ให้ได้

บรรยากาศและบริการบนเครื่องบิน	 เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคที่อัดอั้นจากการเดินทางทางอากาศ

มานาน	(flight	to	nowhere)	(Wei,	2020)	หรือเท่ียวบิน

ปริศนา	(mystery)	ทีไ่ม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ผูโ้ดยสารทราบ

ว่าจุดหมายปลายทางคือที่ใด	 ของสายการบินนิวซีแลนด์

และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์	 (Leow,	2020)	รวมถึง

การใช้รหัสร่วม	ที่ใช้โดยปกติมาแล้ว	สายการบินบางกอก

แอร์เวย์สใช้กลยุทธ์นี้ในวิกฤติโควิด	(Waldron,	2021)	ผู้

บริหารกลุ่มสายการบินลุฟท์ฮันซ่า	 ยืนยันว่ากลยุทธ์การ

ใช้รหัสเท่ียวบินร่วมกันน้ี	 เหมาะสมกับภาวะวิกฤติการณ์

โควิด-19	(Becker,	2020)

	 	 1.6	 มาตรการอื่น	 การลดน�้ าหนัก

อากาศยานโดยการคดัเลอืกอปุกรณ์ทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็นออก

ไป	 และการลดแรงเสียดทานล�าตัวอากาศยานโดยการน�า

เคร่ืองหมาย	สี	หรือส่วนประกอบภายนอกล�าตัวเครื่องบิน

ที่ไม่จ�าเป็นออก	รวมไปถึงการเลือกใช้พลังงานทางเลือกใน

ส่วนที่เป็นไปได้

	 2.	การก่อการร้าย	และความขัดแย้งทางการเมือง	

	 	 	 การก่อการร้ายในการเดินอากาศ	 เกิดข้ึนเป็น

จ�านวนมาก	ตั้งแต่ครั้งแรก	 ในปี	ค.ศ.	1931	 (Guinness	

World	Records,	2021)	มีเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก	 ในป	ี

ค.ศ.	1970	(Encyclopedia	Britannica,	2021)	มีการยึด

เครื่องบินของสายการบินต่างๆ	กัน	4	ล�าในวันเดียว	เมื่อ

เดือนธันวาคม	1988	เกิดการระเบิดบนเครื่องบินสายการ

แพนอเมริกัน	 ลูกเรือและผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมด	 รวม	

259	คน	(Macola,	2021)	เหตุการณ์ร้ายแรงท่ีไม่นานมา

นี้	คือ	การระเบิดในอาคารผู้โดยสาร	นอกเขตการบิน	ท่า

อากาศยานบรัสเซล	ประเทศเบลเยี่ยม	 (United	 States	

Department	of	State,	2021)	ปัจจบุนัยังถอืว่าการก่อการ

ร้าย	(unlawful	act	of	violence)	ในอุตสาหกรรมการ

บินบินยังอยู่ในความเสี่ยงสูงเช่นเดิม	(Miller,	2021)	อุบัติ

การณ์ท่ีสามารถถือเป็นการก่อการร้ายท่ีเก่ียวข้องกับความ

ขัดแย้งทางการเมืองล่าสุด	 คือ	 การบังคับเครื่องบินของ

สายการบินไรอันแอร์	 ของประเทศไอร์แลนด์	 เท่ียวบินที่	

FR4978	ไปลงท่ีเมืองมิงค์	(Minks)	ประเทศเบลารุส	เมื่อ

วันท่ี	23	พฤษภาคม	ค.ศ.	2021	เหตุการณ์์นี้ถือเป็นการ

ฝ่าฝืนข้อบังคับการบินพลเรือนอย่างชัดเจน	เหตุการณ์นี้ยัง

อยู่ในการสืบสวนข้อเท็จจริงขององค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ	(ICAO)	ประเทศท่ีเก่ียวข้อง	คือ	ประเทศ

เบลารุสและโปแลนด์	ได้น�าส่งข้อมูลเบ้ืองต้นแล้ว	และรอ

รับข้อมูลเพิ่มเติมจากประเทศกรีซ	 ไอร์แลนด์	 ลิตธัวเนีย	

และสวิสเซอร์แลนด์	 คาดว่าจะน�าเสนอรายงานได้ในการ

ประชุมครั้งต่อไป	คือ	วันที่	13	กันยายน	ค.ศ.	2021	(ICAO,	

2021)

	 วิธีการก่อการร้ายเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น	เดิม

การท�าลายหรือการสร้างความเสียหายจะใช้วัสดุหรือวัตถุ

ระเบดิทีม่กีารซือ้ขายทัว่ไปหรอืใช้ทางการทหาร	ในปัจจบุนั

มีการใช้ระเบิดท่ีจัดท�าง่ายๆ	 (HME)	 ในลักษณะระเบิด

ติดตัวบุคคล	 (PBIED)	 อุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานพกพา	

(MANPAD)	วัตถุระเบิดติดยานพาหนะ	การโจมตีแบบฆ่า

ตัวตายรูปแบบต่าง	 ๆ	 ซึ่งโดยอ�านาจการท�าลายโดยตรง

ลักษณะนี้มีไม่มากนัก	แต่หากก�าหนดต�าแหน่งการท�าลาย

หรือการระเบิดในต�าแหน่ง	และเวลาท่ีมีความเสี่ยงในการ

เผาไหม้หรือระเบิดต่อเนื่อง	 สามารถสร้างความเสียหาย

ร้ายแรงได้เช่นเดียวกัน	(National	Counter-Terrorism	

Security	Office,	Ireland,	2014)

	 การป้องกันการก่อการร้ายในท่าอากาศยานมีขั้น

ตอนส�าคัญอยู่ท่ีการตรวจสอบสัมภาระและตัวบุคคลโดยใช้

อุปกรณ์ตรวจสอบ	 ตรวจค้นตัวโดยเจ้าหน้าท่ี	 ใช้สุนัขดม

กลิ่นเพื่อตรวจหาวัตถุอันตราย	 (hazardous	material)	
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และการตรวจสอบจากภาพวงจรปิด	 เพื่อระบุบุคคลที่มี

แนวโน้มจะก่ออันตราย	 มาตรการการป้องกันที่ใช้กันต่อ

เน่ืองมา	 คือ	 การห้ามน�าของเหลวปริมาณมากติดตัวข้ึน

ไปบนอากาศยาน	การถอดรองเท้าเพื่อตรวจสอบ	รวมไป

ถึงการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 โทรศัพท์มือถือ	

คอมพิวเตอร์	 โน้ตบุ๊ค	 และสัมภาระติดตัวต่างๆ	 (United	

Nations,	 2014)	 สมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	แนะน�า

ให้ใช้วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรม	ซึ่งสามารถช่วยลดขั้นตอน

การตรวจสอบได้มาก	สามารถระบุเป้าหมายที่มีความเสี่ยง

สูงได้ก่อน	 โดยไม่เป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้

โดยสาร	 และไม่เพิ่มเวลาการรอคอยของผู้โดยสาร	 และ

เวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี	(IATA,	2018)

	 ในส ่วนของสายการบิน	 เมื่อบินขึ้นจากท ่า

อากาศยานแล้ว	 มาตรการที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย	

คือ	ควบคุมการเข้าถึงห้องนักบิน	ซึ่งมีจุดอ่อนตรงท่ีว่า	จะ

ท�าให้การรบัรู้และการสือ่สารระหว่างลกูเรอืกบันกับนิลดลง	

กรณีเกิดเหตุขึ้นด้านใดด้านหนึ่ง	อาจเกิดความล่าช้าในการ

แก้ไขสถานการณ์	(SKYbrary,	2020)	และการก�าหนดให้มี

เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยับนเครือ่งบิน	(air	marshall)	

ต้ังแต่ปี	ค.ศ.	1961	มีอ�านาจในการจับกุม	กักตัว	ควบคุม

ตัว	ตามอนุสัญญาโตเกียว	ปี	ค.ศ.	1963	ส�าหรับเหตุการณ์

ระหว่างท�าการบิน	หรืออยู่บนพื้นดินหลังถูกบังคับลงจอด	

(Karoly,	2017)

	 โดยภาพรวม	 การก่อการร้ายมีแรงจูงใจด้าน

การเมืองเกือบทั้งหมด	ดังนั้น	ในความเป็นจริง	การป้องกัน

การก่อการร้ายในการบินไม่ได้เป็นหน้าที่ของสายการบิน

และท่าอากาศยานเท่านั้น	สมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	

แนะน�าให้รัฐบาลแต่ละประเทศถือเป็นภารกิจส�าคัญ	 ที่

จะใช้ระบบข่าวกรองเป็นเครื่องมือส�าคัญในการหยุดยั้ง

การก่อการร้าย	ก่อนที่จะบานปลายมาถึงเหตุการณ์	ณ	ท่า

อากาศยาน	หรือบนอากาศยาน	โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารระหว่างประเทศอย่างเพียงพอ	(IATA,	2021)

	 3.	ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

	 				การด�าเนินงานทางเศรษฐกจิจะเกดิภาวะถดถอย	

(recession)	เป็นระยะๆ	ตามธรรมชาติ	จะมีการเลิกจ้าง	

มีประชากรว่างงานมากขึ้น	 หากมีระยะเวลานานจะเข้าสู่

สภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	 (depression)	 (Reserve	 Bank	

of	Australia,	2021)	ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย	สภาท่า

อากาศยานระหว่างประเทศ	(ACI)	แนะน�าการด�าเนินงาน

ท่าอากาศยานในวิกฤติการณ์โควิด-19	 ซึ่งสามารถน�ามา

ใช้ได้ในระยะเวลาการฟื้นตัวของการเดินทางและการขนส่ง

สินค้าทางอากาศหลังวิกฤติการณ์โควิด-19	 ดังนี้	 (Maes,	

2020)

	 	 3.1	การปิดพืน้ท่ีท่ีไม่มีการปฏิบัตงิาน	คอื	

การปรับลดพื้นท่ีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความจ�าเป็น

และความต้องการของสายการบิน	เพ่ือลดค่าใช้จ่าย

	 	 3.2	 การรักษาสภาพคล่อง	 (liquidity)	

ให้ความส�าคัญกับกระแสเงินสด	เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนใน

การด�าเนินงานประจ�า	 เจราจาขอยืดระยะเวลาช�าระหนี้	

ขยายวงเงินเครดิต	 และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

โดยตรง	หรือ	การใช้มาตรการทางการเงินผ่านสถาบันการ

เงิน	 กลยุทธ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลก	 สายการบินในทวีปยุโรป

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหลายด้าน	 (Albers	 &	

Rundshagen,	2020)	การบินพลเรือนเป็นการด�าเนินงาน

ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ	ทัง้ทางเศรษฐกจิ

และการเมือง	ภาครัฐจึงให้การสนับสนุนหากมีความจ�าเป็น	

(Bouwer	et	al.,	2021)	ตามรายงานของสมาคมการขนส่ง

ทางอากาศฯ	ในเดือน	สิงหาคม	ค.ศ.	2020	สายการบินใน

สหรฐัอเมรกิาได้ขอกูจ้ากรฐับาลและสถาบนัการเงนิ	รวมท้ัง

ตลาดทุน	เป็นเงินรวม	204	พันล้านดอลล่าร์	(IATA,	2020a)	

ข้อสรุปจากการประชุมท่ัวไปครั้งท่ี	76	ปี	ค.ศ.	2020	ของ

สมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	แสดงเจตจ�านงค์ให้รัฐบาล

ของประเทศต่างๆ	ให้ความช่วยเหลือผู้ด�าเนินการด้านการ

ขนส่งทางอากาศ	3	ด้าน	คือ	(1)	ทางการเงินและการผ่อน

ปรนระเบียบข้อบังคับ	(2)	สนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซ

เรือนกระจกให้ลดลงได้ร้อยละ	 50	ภายในปี	 ค.ศ.	 2050	

จากระดับเดิมในปี	ค.ศ.	2005	และ	 (3)	รักษามาตรฐาน

ความปลอดภัยและทักษะท่ีเก่ียวข้อง	ตามข้อมูลท่ีแจ้งในที่

ประชุม	รัฐบาลต่างๆ	ได้ช่วยเหลือเงินกับสายการบินไปแล้ว	

ไม่น้อยกว่า	173	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	(IATA,	2020b)

	 อย่างไรก็ตาม	 สายการบินและท่าอากาศยาน

สามารถน�าแนวทางทางการเงนิทัว่ไปส�าหรบัภาวะขาดสภาพ

คล่องมาใช้	คือ	ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น	จ้างงานใหม่เฉพาะ

กรณวีกิฤติ	ิประสานงานผูจ้ดัส่งวสัดอุปุกรณ์	หาแนวทางลด

ต้นทุน	ลดการจ้างเหมาช่วง	ปิดพื้นท่ีท่ีไม่มีการปฏิบัติงาน	

จ้างเหมาช่วงงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหลัก	(Serrano	&	Kazda,	

2020)

	 	 3.3	การก�าหนดมาตรการเยียวยาผู้เช่า
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พื้นที่	 คือ	 การให้สิทธิ์พิเศษแก่ผู ้ด�าเนินงานค้าปลีกและ

บริการต่าง	 ๆ	 โดยการลดค่าส่วนแบ่ง	 หรือ	 ค่าเช่า	 หรือ

ประสานงานโครงการเยียวยาจากภาครัฐ	 ตัวอย่างเช่น	

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้ด�าเนินงาน	ท่า

อากาศยานนานาชาติ	6	แห่ง	มีมาตรการเลื่อนก�าหนดการ

ช�าระค่าส่วนแบ่งการขาย	 (concession)	ค่าเช่า	และค่า

บรกิารให้กบัผู้ขาย	และสายการบนิทีไ่ด้รบัผลกระทบ	ท�าให้

รายได้ท่ีไม่ใช่การบินในรอบ	6	เดือนส้ินสุด	มีนาคม	พ.ศ.	

2564	 เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 ลดลง

ร้อยละ	79.67	บริษัทฯ	มีนโยบายขยายฐานรายได้ท่ีไม่ใช่

การบินให้มีสัดส่วนเท่ากับรายได้ทางการบิน	 (50:50)	 ใน

อนาคต	(Pentol,	2021)

	 	 3.4	 การทบทวนโครงการลงทุน	 คือ	

การชลอการลงทุน	เลื่อนการเริ่มต้นโครงการ	หรือ	ยกเลิก

โครงการที่สามารถท�าได้	ต้องปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์

ระยะส้ัน	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

	 	 3.5	การตลาด	ในวิกฤติการณ์โควิด	พบ

ว่างบการตลาดของทุกกิจการลดลง	เนื่องจากรายได้จ�ากัด	

ในความเป็นจริงกลยุทธ์การตลาดจ�าเป็นมากในช่วงวิกฤต	ิ

ต้องด�าเนินการต่อเนื่องเพื่อเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บริการ	 เช่น	

การลดราคาในระดับที่คุ้มค่าใช้จ่าย	การซ้ือ	1	แถม	1	ของ	

สายการบินไรอันแอร์	ท�านองเดียวกับการซ้ือตั๋ว	1	ใบ	ได้

สิทธิ์ที่น่ัง	ทั้ง	3	ที่ในแถว	สามารถเดินทางได้	2	คน	ของ

สายการบิน	กลุ่ม	อลาสก้า	(Alaskan	Group)	ในฤดูกาล

ฟุตบอลของสหรัฐอเมริกา	 เฉพาะสายการบินที่มีฐานใน

เมืองต่างๆ	 เสนอเง่ือนไขลดราคาตามจ�านวนคร้ังของการ

ท�าประตูของนักฟุตบอลของเมืองน้ัน	 แต่ไม่มากกว่าร้อย

ละ	40	ซึ่งพบว่าราคาที่ได้	คือ	ลดลงร้อยละ	17	ของราคา

เต็ม	โดยภาพรวม	การลดราคาจะได้รับการชดเชยจากการ

ใช้บริการในเที่ยวบินในระดับท่ีน่าพอใจ	คือ	การซื้ออาหาร	

การเลือกที่นั่ง	การเพิ่มน�้าหนัก	กลยุทธ์ที่ไม่เกี่ยวกับราคา	

คือ	 การใช้บัตรเดินทางไม่จ�ากัดเที่ยวบินตลอดปีของแอร์

เอเซีย	ส่วนสายการบิน	อีวีเอ	(EVA)	จัดกิจกรรมเรียนรู้	1	

วัน	3	กิจกรรมหลัก	คือ	นักบิน	พนักงานต้อนรับ	และการ

บริการอาหาร	การทดลองบนิกบัเครือ่งฝึกบนิจ�าลอง	(flight	

simulator)	การฝึกซ้อมดับเพลิงในห้องโดยสาร	และการ

จัดอาหารว่าง	(Bangkok	Post,	2020)

	 	 3.6	 การพัฒนาเทคโนโลยี	 เทคโนโลยี

สารสนเทศคือกุญแจส�าคัญของความก้าวหน้า	 (Puchta,	

2021)	แนวทางการใช้เทคโนโลยีในการเดินทางทางอากาศ	

คือ	 การเดินทางท่ีไร้การสัมผัส	 (contactless	 journey)	

การท�าธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ	และการเช่ือม

ต่อข้อมูลเข้าระบบของสายการบินและท่าอากาศยาน	จาก

อุปกรณ์ของผู้โดยสารโดยตรง	(Makerson,	2021)	การใช้

เทคโนโลยีในลักษณะนี้ท�าให้ข้ันตอนการเดินทางลดลง	เสีย

เวลาตรวจสอบน้อยลง	และป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้เป็น

อย่างดี

	 4.	อาชญากรรมไซเบอร์

	 	 	 	 ป ัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศมากขึ้น	 การเก็บรักษาข้อมูลทางดิจิทัลเป็นวิธี

การท่ีท�าได้ง่าย	 และสามารถน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้

หลากหลาย	 แต่ความเสี่ยงที่ตามมาคือ	 มีบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�าคัญนั้นในทาง

มิชอบ	 (ท่ีเรียกว่า	 อาชญากรไซเบอร์	 -	 cybercriminal)	

ท�าให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน	หรือข้อมูลเพื่อเรียก

ร้องประโยชน์ต่างๆ	สายการบินและท่าอากาศยานมีระบบ

สารสนเทศปริมาณมาก	ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายส�าคัญอย่าง

หนึ่งของผู้ประสงค์ร้ายทางระบบสารสนเทศ	 (Suciu	 et	

al.,	2018)	ในปี	ค.ศ.	2019	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศของ	 การท่าอากาศยานอิสราเอล	 (Israel	 

Airports	Authority)	แจ้งว่า	มีการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อ

คดัลอกข้อมลูและก่อกวนการปฏบัิตงิานของท่าอากาศยาน

ต่างๆ	ประมาณ	3	ล้านคร้ังต่อวัน	(Solomon,	2019)	ในปี	

ค.ศ.	2017	ส�านักงานคณะกรรมการสารสนเทศ	ประเทศ

สหราชอาณาจักร	 (Information	 Commissioner’s	 

Office	 -	 ICO)	 สั่งปรับท่าอากาศยานฮีทโธรว์	 120,000	

ปอนด์	 ส�าหรับความผิดในการละเลยให้ข้อมูลรั่วไหล	 ถือ

เป็นการปรับข้ันสูงสุด	(ICO,	2020)	ในเดือนมีนาคม	ค.ศ.	

2018	ท่าอากาศยานนานาชาติ	ฮาร์ทฟิลด์แจคสันแอตแลน

ต้า	(Hartsfield-Jackson	Atlanta	International	Airport)	

จ�าเป็นต้องระงับการใช้งานระบบการสื่อสารไร้สาย	(wifi)	

ในท่าอากาศยาน	เนื่องจากมีการโจมตีระบบข้อมูลข่าวสาร

ของเมืองที่เชื่อมโยงมายังท่าอากาศยานด้วย	(McWhirter,	

2018)	 เมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2020	ท่าอากาศยานซาน 

ฟรานซสิโก	ประกาศให้ผูใ้ช้บรกิารเปลีย่นแปลงรหสัส่วนตวั	

เนื่องจากพบว่ามีผู้ลักลอบคัดลอกรหัสไป	(International	

Airport	Review,	2020)	เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า	

การด�าเนินการของท่าอากาศยานอยู่ในความเสี่ยงระดับสูง	
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ของการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ทางระบบสารสนเทศ

	 ในปี	ค.ศ.	2019	สายการบินใช้งบประมาณร้อย

ละ	9.64	ของงบประมาณทั้งหมด	ส�าหรับการต่อต้านการ

โจมตีระบบข้อมูลข่าวสาร	(Kirkliauskaite,	2020)	ถือว่า	

อุตสาหกรรมการบินค่อนข้างล้าหลังในการน�ามาตรการ

ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์มาใช้	 (Hernández,	 2020)	

องค์การการบินพลเรือนฯ	ระบุชัดเจนว่า	การบินและความ

ปลอดภัยไซเบอร์	เป็นเร่ืองที่ไม่มีพรมแดน	(borderless)	

นั่นคือ	 ถือเป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศ	 ที่จะต้องร่วมมือ

สร้างระบบความปลอดภัยไซเบอร์	ให้สอดประสานกันท่ัว

โลก	ต้องก�าหนดในแผนความปลอดภัยระดับชาติ	(ICAO,	

2019)	 สมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	 สรุปการประชุม

โต๊ะกลมเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์การบิน	 

(Aviation	Cyber	Security	Roundtable)	เมือ่ปี	ค.ศ.	2019	

ที่ประเทศสิงคโปร์	(IATA,	2019a)	ว่าอาชญากรรมไซเบอร์

ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายส�าหรับวงการบินที่จะท�าความเข้าใจ

และด�าเนินการ	ยงัไม่มีน�าเข้าสูก่ารพจิารณาอย่างกว้างขวาง

เพียงพอ	ยังไม่มีความสอดคล้อง	แต่เป็นเรื่องท่ีส่งผลกับทุก

ฝ่าย	(‘We	Stand	or	Fall	Together.’)	สมาคมการขนส่ง

ทางอากาศฯ	 ได้ก�าหนดเป้าหมาย	ปี	ค.ศ.	2030	ว่าต้อง

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไซเบอร์ในระดับเดียวกับ

วัฒนธรรมความปลอดภัย	 และการรักษาความปลอดภัย	

สร้างความโปร่งใสและความเชื่อถือระหว่างผู ้เกี่ยวข้อง	

โดยการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเพียงพอ

	 5.	สภาวะอากาศสุดโต่ง	

	 	 	 สภาวะอากาศสุดโต่ง	 (extreme	 weather	

event)	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างรุนแรง	

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ไม่สามารถคาดคะเนได้	 เกิดข้ึนใน

ลักษณะที่ผิดปกติของพื้นที่	หรือระยะเวลานั้นๆ	เช่น	คลื่น

ความร้อน	พายุ	ภาวะแห้งแล้ง	น�้าท่วม	และภาวะโลกร้อน	

เป็นปัจจัยส�าคัญของสภาวะอากาศสุดโต่ง	 (Hamrud,	

2021)	 การเผาไหม้เช้ือเพลิงของอากาศยานเป็นต้นเหตุ

ส�าคัญอย่างหนึ่งของภาวะโลกร้อน	ข้อสรุปจากการประชุม

ทั่วไป	คร้ังที่	76	ของสมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	เมื่อวัน

ที่	24	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2020	ก�าหนดให้รัฐบาลสนับสนุน

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้ลดลงได้ร้อยละ	 50	

ภายในปี	ค.ศ.	2050	จากระดับเดิมในปี	ค.ศ.	2005	(IATA,	

2020b)	 ซ่ึงเป็นเป้าหมายส�าคัญท่ีก�าหนดมาต้ังแต่	 การ

ประชุมท่ัวไป	ครั้งท่ี	73	เมื่อวันท่ี	6	มิถุนายน	ค.ศ.2017	

สาระส�าคัญ	 คือ	 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 และ

การใช้พลังงานทดแทนในการบิน	(alternative	fuels	for	

aviation	–	SAF)	และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในการ

บินระหว่างประเทศ	(Carbon	Offset	and	Reduction	

Scheme	for	International	Aviation	–	CORSIA)	(IATA,	

2017)	และถือเป็นวาระส�าคญัในการประชุมครัง้ท่ี	75	(IATA,	

2019b)	กลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในยุโรป	(European	

Federation	for	Transport	and	Environment,	2021)	

เรยีกร้องให้ลดปรมิาณการบินลง	โดยใช้การสือ่สารออนไลน์	

หรือการเดินทางรูปแบบอื่นทดแทน	 เรียกร้องให้ลดเงิน

อุดหนุนแก่สายการบิน	 และให้เร่งปฏิบัติตามสนธิสัญญา

ปารีส	(Paris	Agreement)	และตามกลไกชดเชยและการ

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส�าหรับการบินระหว่างประเทศ	

(Carbon	 Offsetting	 and	 Reduction	 Scheme	 for	

International	 Aviation	 –	 CORSIA)	 (Piris-Cabezas,	

2020)

	 ภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกสร้างปัญหาให้

กบัการบินโดยตรงด้วย	คอื	เมือ่เกดิสภาวะอากาศแปรปรวน

อย่างสุดโต่ง	กลายอุปสรรคร้ายแรงของการเดินอากาศ	มี

โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงข้ึน	 เป็นความเสี่ยงท่ีจะเพิ่มค่าใช้

จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	 ในการขึ้นลงของอากาศยานในท่า

อากาศยาน	มีความเสี่ยงสูงขึ้นจากสภาวะอากาศแปรปรวน	

สายการบินต้องแก้ปัญหานี้จากจุดเริ่มต้น	คือ	เลือกใช้เช้ือ

เพลิงท่ีไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	หรือลดปริมาณลง	และ

ใช้มาตรการประหยัดน�้ามันเช้ือเพลิงดังกล่าวแล้วข้างต้น

สรุป
	 สายการบินและท่าอากาศยานมีความจ�าเป็นต้อง

ก�าหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงระดับ

มหภาค	 7	 เร่ืองที่มีผลกระทบและความไม่แน่นอนสูงสุด	

คือ	 เรื่องราคาน�้ามันและเรื่องสภาวะอากาศสุดโต่งต้อง

จัดแผนการบินท่ีมีประสิทธิภาพ	เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกพร้อมกับการเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากจ�านวน

ท่ีนั่ง	 เรื่องการก่อการร้าย	 และเรื่องความขัดแย้งทางการ

เมืองต้องใช้อุปกรณ์ตรวจสอบที่ทันสมัยและความร่วมมือ

ใกล้ชิดกับภาครัฐ	เรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต้อง

ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก	เช่น	การเปิดตลาดเพื่อการ

ท่องเท่ียวและการขายออนไลน์	 เรื่องการติดเชื้อและโรค
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ระบาดต้องเพิ่มความเข้มงวดทางสุขอนามัยเพื่อเสริมความ

เชื่อมั่นขณะที่ใช้มาตรการตรวจสอบไร้สัมผัสและเปิดช่อง

ทางธุรกรรมออนไลน์	 ส่วนเร่ืองการรักษาความปลอดภัย

สารสนเทศน้ันจะต้องน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัยสามารถป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ได้ดีที่สุดมา

ใช้	 กลยุทธ์และมาตรการรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่า

นี้มีความเชื่อมโยงกัน	 คือ	 กลยุทธ์อย่างหนึ่งสามารถตอบ

สนองความเปลีย่นแปลงได้หลายด้าน	เช่น	การน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้นั้น	 สามารถตอบสนองความ

จ�าเป็นในการท�าธุรกรรมและการชายออนไลน์	 การจัด

แผนการบินที่มีประสิทธิภาพ	 และการตรวจสอบในการ

รักษาความปลอดภัย	 หรือกลยุทธ์การจัดแผนการบินที่มี

ประสิทธิภาพจะส่งผลทางการตลาดและการลดภาวะโลก

ร้อนอีกด้วย
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บทคัดย่อ

	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	 ภายใต้การก�ากับดูแลของบริษัท	 ท่า

อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(ทอท.)	เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์	มีบทบาทเป็นประตูสู่นานาชาต	ิ

(International	Gateway)	และประตูสู่ประเทศไทย	นวัตกรรมท่ีส�าคัญในการน�ามาให้บริการผู้โดยสาร	ได้แก่	(1)	การ

คัดกรองผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน	(Terminal	Screening)	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่	2019	(COVID-19)	(2)	ตู้ประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ	(KIOSK)	เพื่อให้บริการถามตอบในสิ่งที่ผู้โดยสารอยากรู้	สอดคล้อง

กับแนวคิด	“สนามบินพูดได้”	(3)	AOT	AIRPORTS	แอปพลิเคชัน	(Application)	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึง

การให้บริการ	สอดคล้องกับแนวคิด	“สนามบินมีชีวิต”	ผ่านสมาร์ทโฟนในมือของผู้โดยสาร	(4)	ระบบเช็คอินด้วยตนเอง

อัตโนมัติ	(Auto	Check-in	System)	หรือระบบ	CUSS	ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการเช็คอินของผู้โดยสาร	(5)	ระบบรับรู้รายได้	

(Revenue	Recognition	System:	RR	System)	เพื่อรับรู้ข้อมูลการขายและบริการสินค้าของผู้ประกอบการแบบ	Real	

time	ทั้งน้ี	การน�านวัตกรรมการให้บริการผู้โดยสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	จะต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ	

โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ได้แก่	ผู้น�าองค์การ	กลยุทธ์องค์การ	การมีส่วนร่วม	วัฒนธรรมองค์กร	และโครงสร้างองค์กร	

คู่ขนานไปกับการท�างานของบุคลากรที่มีความมุ่งม่ันอย่างต่อเนื่อง	สอดคล้องกับค�าขวัญของ	ทอท.	คือ	“ปลอดภัย	คือ	

มาตรฐาน	บริการ	คือ	หัวใจ”

ค�ำส�ำคัญ: นวัตกรรมการให้บริการ,	การจัดการนวัตกรรม,	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Abstract

	 Suvarnabhumi	Airport	is	Thailand’s	the	largest	airport	under	the	supervision	of	the	Airports	

of	Thailand	Public	Company	Limited	(AOT)	and	being	the	hub	of	aviation	in	Southeast	Asia.	Its	role	

is	 International	Gateway	or	gateway	to	Thailand.	Key	innovations	of	passenger	services	include	(1)	

terminal	screening	of	airport	passengers	to	prevent	the	spread	of	the	novel	coronavirus	disease	2019	

(COVID-19)	(2)	public	relations	Kiosk	to	provide	Q&A	service	for	the	passengers.	Which	is	consistent	

with	 the	concept	“Airport	can	 talk”	 (3)	AOT	AIRPORTS	Application	 to	 facilitate	access	 to	 services	

กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรให้บริกำรผู้โดยสำร ของท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

Passenger Service Innovation Management of Suvarnabhumi Airport
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consistent	 with	 the	 concept	 “A	 living	 airport”	 through	 smartphones	 in	 the	 hands	 of	 passengers	

(4)	 automatic	Self	Check-in	System	or	CUSS	 system,	which	 reduces	passengers’	 check-in	 time	 (5)	 

Revenue	Recognition	System:	RR	System	to	recognize	sales	and	service	information	of	entrepreneurs	

in	real	time	.In	this	regard,	the	use	of	innovations	in	passenger	service	to	achieve	maximum	efficiency.	

It	has	to	be	managed	effectively.	The	key	components	are	organizational	leaders,	corporate	strategy,	

participation	corporate	culture	and	organizational	structure.	Parallel	to	the	work	of	personnel	with	

continuous	commitment.	This	is	in	line	with	AOT’s	motto,	“Safety	is	the	Standard,	Service	is	the	Heart”.

Keywords: service	innovation,	innovation	management,	Suvarnabhumi	Airport

บทน�ำ
	 บริษัทท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	

ทอท.	เป็นรฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงคมนาคม	เป็นองค์การ

บริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย	เริ่มเปิด

ด�าเนินการตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2522	เพ่ือด�าเนิน

กจิการท่าอากาศยานต่างๆ	ให้มมีาตรฐานและประสทิธภิาพ	

โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ	70	ในพ.ศ.	2564	มี

ท่าอากาศยานภายใต้การก�ากับดูแล	จ�านวน	6	แห่ง	ได้แก	่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	(ทสภ.)	ท่าอากาศยานดอนเมือง	

(ทดม.)	ท่าอากาศยานเชียงใหม่	(ทชม.)	ท่าอากาศยานแม่

ฟ้าหลวง	 เชียงราย	 (ทชร.)	 ท่าอากาศยานภูเก็ต	 (ทภก.)	

และท่าอากาศยานหาดใหญ่	(ทหญ.)	(กระทรวงคมนาคม	

2564)

	 รายได้ของ	 ทอท.มาจากการประกอบกิจการ	 2	

ประเภท	ได้แก่	รายได้จากกิจการการบิน	(Aeronautical	

Revenue)	ได้แก่	ค่าธรรมเนยีมในการขึน้ลงของอากาศยาน	

(Landing	 Charge)	 ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน	 

(Parking	 Charge)	 ค ่าธรรมเนียมการใช ้สนามบิน	 

(Passenger	Service	Charge)	และค่าเครื่องอ�านวยความ

สะดวก	(Aircraft	Service	Charge)	และรายได้ท่ีไม่เก่ียว

กับกิจการการบิน	(Non	Aeronautical	Revenue)	ได้แก่	

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์	(Concession	Revenue)	ค่า

เช่าส�านักงานและค่าเช่าอสงัหารมิทรพัย์	(Office	and	Real	

Property	Rents)	และรายได้จากการให้บริการ	(Service	

Revenue)	ทั้งนี้	ในการด�าเนินงาน	ท่าอากาศยาน	ทอท.	

ยังมีผู ้ประกอบการภายนอกเป็นผู ้ด�าเนินการเกี่ยวกับ

การให้บริการที่จ�าเป็นบาง	ส่วน	เช่น	บริษัท	การบินไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ไทย	แอร์พอร์ต	กราวด์	เซอร์

วิสเซส	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นดิน	 รวมทั้งการ

ให้บริการผู้โดยสารตามสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ

ภายในท่าอากาศยานซ่ึงท�ากับบริษัทดังกล่าว	นอกจากนี้ยัง

มีผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีให้บริการร้านค้าปลีก	สิ่งอ�านวย

ความสะดวกในการเก็บสินค้า	 รถลีมูซีน	 บริการท่ีจอดรถ	

และสิ่งอ�านวยความสะดวกประเภทต่างๆ	 โดยผู้ประกอบ

การต่างๆ	 เหล่านี้	 จะต้องช�าระค่าตอบแทนส่วนแบ่งผล

ประโยชน์	(Concession	Fees)	ค่าเช่าพื้นท่ี	(Rent)	และ

ค่าบริการ	 (Service	Charges)	 ส่วนผู้เช่าพื้นท่ีบางรายที่

ไม่ได้เข้าท�าสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินกิจการนั้นจะช�าระ

เพียงค่าเช่าพื้นท่ีและค่าบริการให้	 ทอท.	 เท่านั้น	 (บริษัท

ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	2564)	ทอท.สามารถ

ท�ารายได้ให้ประเทศในแต่ละปีเป็นจ�านวนมหาศาล	โดยมี

รายได้รวมใน	พ.ศ	2560	จ�านวน	56,301.40	ล้านบาท	ใน	

พ.ศ	2561	จ�านวน	61,918.81	ล้านบาท	ใน	พ.ศ	2562	

จ�านวน	64,384.75	ล้านบาท	และใน	พ.ศ	2563	จ�านวน	

33,129.95	ล้านบาท	 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

2564)

	 ปัจจัยที่ส�าคัญที่	ทอท.น�ามาใช้ในการให้บริการผู้

โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คือ	การน�านวัตกรรมมาใช้

ในการจัดการท่าอากาศยาน	เพื่อผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภยั	สะดวก	รวดเรว็	และก่อให้เกดิความพงึพอใจตัง้แต่

การเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานจนกระท่ังเดินทางออก

ไปจากท่าอากาศยานโดยสวัสดิภาพ	 โดยเป็นนวัตกรรม

ที่โดดเด่น	 สามารถให้บริการผู้โดยสารได้เป็นจ�านวนมาก	
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ได้แก่	 นวัตกรรม	 Terminal	 Screening	 การคัดกรองผู้

มาใช้บริการท่าอากาศยาน	(Terminal	Screening)	เพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	

2019	(COVID-19)	ตู้ประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ	(KIOSK)	เป็น

สือ่ประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรปูแบบใหม่	แบบต้ังอยูเ่ฉพาะ

จุด	 กระจายครอบคลุมไปในพ้ืนที่อาคารผู้โดยสาร	 ซ่ึงใน

ปัจจุบันก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	สอดคล้องกับ

แนวคิด	“สนามบินพูดได้”	แอปพลิเคชัน(AOT	AIRPORTS	

Application)	ใหม่ท่ีจัดท�าขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้บริการ	สอดคล้องกับแนวคิด	“สนามบินมีชีวิต”	ระบบ

เช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ	 (Auto	 Check-in	 System)	

หรือระบบ	 CUSS	 ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเช็คอินของผู้

โดยสาร	และระบบรับรู้รายได้	(Revenue	Recognition	

System:	RR	System)	เพื่อรับรู้ข้อมูลการขายและบริการ

สินค้าของผู้ประกอบการแบบ	Real	time	นอกจากนี้	ยัง

มีนวัตกรรมที่ส�าคัญในการให้บริการอื่นๆ	ได้แก่	นวัตกรรม

ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ	 (Parking	 Guidance	 System)	

นวัตกรรมป้ายรถโดยสารอัจฉริยะ	 นวัตกรรมระบบตรวจ

ค้นการใช้เคร่ืองสแกน	 Full	 Body	 Scanner	 และการ

ติดต้ังจุดโมบาย	 ชาร์จเจอร์	 (Mobile	 charger)	 เป็นต้น	

(บริษัทท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน),	2564)

	 รัฐบาลได้ก�าหนดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 เป็น

ท่าอากาศยานหลักของประเทศ	และเป็นศูนย์กลางการบิน

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์	มีบทบาทเป็น	ประตูสู่นานาชาติ	

(International	 Gateway)	 และประตูสู่ประเทศไทยใน

ฐานะท่าอากาศยานศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน	โดยผลักดัน

ให้เป็น	Transit	&	Transfer	Hub	ของภูมิภาคในอนาคต	

นับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีความส�าคัญ

ต่อการส่งเสริมและพัฒนาความเจริญด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

การท่องเที่ยว	 และด้านอื่นๆ	 ของประเทศเป็นอย่างมาก	

อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่า	 ทอท.จะมีการลงทุนพัฒนาสนาม

บินต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมพร้อมรับยุครุ่งเรืองของตลาดการ

ท่องเท่ียวไทยอีกครั้ง	 แต่ยังพบว่าการด�าเนินงานของ	

ทอท.ที่ผ่านมา	ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการผู้

โดยสารหลายประการ	เช่น	ไม่มีรูปแบบในการด�าเนินงาน

ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน	และต่อเนื่อง	ข้อจ�ากัดทางด้านงบ

ประมาณ	 อัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่	 ขั้นตอนระเบียบทาง

ราชการที่เป็นอุปสรรค	ไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาทางด้าน

วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างคล่องตัวทัน

เวลากับจ�านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มข้ึน	ขาดการประชาสัมพันธ	์

รวมถงึข้อจ�ากดัทางด้านการตดิตามและประเมนิผล	(บรษิทั

ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	2563)	ดังนั้น	หน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องจะต้องหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

เพื่อมิให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่

ผู้โดยสาร	รวมถึงภาพพจน์ของประเทศต่อไป

	 จากที่ได้กล่าวมาดังกล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็น

ว่าการให้บริการผู้โดยสารของบริษัทท่าอากาศยานไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 (ทอท.)	 มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร	จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ี	ทอท.

จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ

ด้วยการจัดการนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	 เทคโนโลยี	 และการ

คมนาคมขนส่งทางอากาศ	ดังนั้น	ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา	

เรื่อง	การจัดการนวัตกรรมการให้บริการผู้โดยสาร	ของท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ	 โดยมุ่งหวังว่าผลของการศึกษาใน

ครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีอาจน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ใน

การวางแผนการจัดการนวัตกรรมการให้บริการผู้โดยสาร	

ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ให้มีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการ

นวัตกรรม

	 2.	เพื่อวิเคราะห์บริบทการจัดการนวัตกรรมการ

ให้บริการผู้โดยสาร	ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

	 3.	เพื่อน�าเสนอแนวทางการจัดการนวัตกรรมการ

ให้บริการผู้โดยสาร	ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของกำรจัดกำรนวัตกรรม

	 1.	ความหมายของนวัตกรรม

	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	

(2560)	ได้ก�าหนดความหมายของนวตักรรมไว้ว่า	นวตักรรม	

คอื	“สิง่ใหม่ท่ีเกดิจากการใช้ความรู	้และความคดิ	สร้างสรรค์

ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”	 นวัตกรรมนับเป็น 

กระบวนการทีเ่กดิจากการน�าความรูแ้ละความคดิสร้างสรรค์

มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ	เพื่อสร้าง

ให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่	 อันจะน�าไปสู่

การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
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แข่งขันของประเทศ

	 ถนอมพร	เลาหจรัสแสง	(2560)	กล่าวว่า	นวตักรรม	

หมายถึง	แนวคิด	วิธีการปฏิบัติ	หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ียัง

ไม่เคยมีการใช้มาก่อนหรือเป็นการดัดแปลงจากของเดิมที่

มีอยู่แล้วให้ทันสมัย	และน�ามาใช้ให้เกิดผลดียิ่งข้ึน

	 วรากร	ศิริสิทธิ์	(2562)	กล่าวว่า	นวัตกรรม	หมาย

ถึง	 สิ่งต่างๆ	 ทั้งที่เป็นแนวคิด	 วิธีการปฏิบัติ	 รวมถึงสิ่ง

ประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์	ตลอดจนกระบวนการอันเกิดจาก

การใช้ความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ	เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่

หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือสิ่งเดิมที่ดีกว่าเดิม	 เพิ่มมูลค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการหรือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

	 ศศิมา	สุขสว่าง	(2563)	กล่าวว่า	นวัตกรรม	หมาย

ถึง	 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่ง

ใหม่ๆ	เช่น	บริการ	ผลิตภัณฑ์	หรือกระบวนการใหม่ๆ	ท่ี

มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	 สามารถ

ขยายผลต่อได้เชิงพาณิชย์หรือขายได้

	 ขวัญชนก	พุทธจันทร์	(2563)	กล่าวว่า	นวัตกรรม	

หมายถึง	การคิดค้นหรือการกระท�าใหม่ๆ	เพื่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น

	 สุรอรรถ	 ศุภจัตุรัส	 (2564)	 กล่าวว่า	 นวัตกรรม	

หมายถึง	สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ	ที่น�ามาใช้ในเชิงพาณิชย์อย่าง

ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(2564)	กล่าว

ว่า	นวัตกรรม	หมายถึง	สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ

ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

	 Joan	Butters	(2021)	กล่าวว่า	นวัตกรรม	หมาย

ถึง	การเปลี่ยนแปลงแนวคิด	วิธีการ	อุปกรณ์	ที่สร้างมิติใหม่	

โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลหรือ

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

	 Jens-Uwe	Meyer	(2020)	กล่าวว่า	นวัตกรรม	

หมายถึง	 กระบวนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	โดยใช้กระบวนการใหม่	การแนะน�า

เทคนิคใหม่	หรือการสร้างแนวคิดที่ประสบความส�าเร็จเพื่อ

สร้างมูลค่าใหม่

	 กล่าวโดยสรุป	นวัตกรรม	หมายถึง	กระบวนการ

ประดิษฐ์	 คิดค้น	 ปรับปรุง	 พัฒนา	 ผลิตภัณฑ์หรือการให้

บริการ	โดยเป็นท้ังในมิติทางกระบวนการ	วัตถุ	และความ

คิดใหม่	เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	และสังคม

	 2.	ประเภทของนวัตกรรม

	 ได้มีหน่วยงานและนักวิชาการ	 ได้แบ่งประเภท

ของนวัตกรรมในลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป	ดังนี้

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(2564)	ได้แบ่ง

นวัตกรรมออกเป็น	4	ประเภท	ดังนี้

	 1 . 	 นวัตกรรม ท่ี เ กิดจากการปรับปรุ งหรือ

เปลี่ยนแปลงจากสิ่ ง ท่ี เป ็นป ัจจุ บัน	 ( Incremental	 

Innovation)	เช่น	การเปลี่ยนกระบวนการหรือการลดขั้น

ตอนท่ีไม่จ�าเป็น	ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จะช่วยลดเวลา	ลดต้นทุน

หรือในบางกรณีอาจสามารถสร้างตลาดใหม่ได้

	 2.	 นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่และสามารถสร้างผล 

กระทบ	(Breakthrough	Innovation)	ผลกระทบต่อธุรกิจ	

เช่น	การเกิดข้ึนของสมาร์ทโฟน	(Smartphone)	ที่ส่งผล

ต่อยอดขายโทรศัพท์มือถือแบบเดิมและยอดรายได้จาก

บริการส่งข้อความ	(Message)	ท่ีลดลง

	 3.	นวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ

ภายในจนเกิดเป ็นรูปแบบใหม่ของการด�าเนินธุรกิจ	 

(Business	Model	Innovation)	เช่น	ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

รายหนึ่งได้สร้างรูปแบบการผลิตแบบ	“Build-to-order”	

ท่ีลูกค้าสามารถก�าหนด	specification	ของคอมพิวเตอร์

ที่ต้องการได้เอง	 ท�าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการขาย

ผ่านร้านค้าปลีก

	 4.	นวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงธุรกิจเดิมอย่างสิ้นเชิง	

(New	Venture	Innovation)	ซ่ึงต้องมีท้ังการปรับทักษะ

การท�าธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดใหม่	 เช่น	 ผู้ผลิตปากกา

ลูกลื่นชื่อดังในอดีตที่โดนผลกระทบ	(disrupt)	ท�าให้ธุรกิจ

ต้องปรับตัวโดยเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตไฟแช็กและมีดโกน

หนวดแทนเพื่อรักษาระดับรายได้ของบริษัท

	 ศศิมา	สุขสว่าง	(2563)	กล่าวว่า	นวัตกรรมแบ่ง

ได้เป็น	10	ประเภท	ดังนี้

	 1.	นวตักรรมโมเดลธรุกจิแบบใหม่	(Profit	Model)	

เป็นการสร้างรูปแบบการท�ารูปแบบโมเดลธุรกิจเพ่ือให้มี

รายได้เพิ่มข้ึนหรือขายสินค้าได้แพงข้ึน	เพื่อสร้างก�าไรมาก

ขึ้น	หรือเป็นวิธีการที่องค์กรจะเปลี่ยนมูลค่าของบริการให้

เป็นก�าไร

	 2.	นวัตกรรมจากการสร้างเครือข่าย	 (Network	

Values)	 เป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดมูลค่าหรือ

สร้างคุณค่าใหม่ๆ	 โดยการท�างานร่วมหรือสร้างเครือข่าย

กับคนอื่น	ๆ 	เช่น	Third	Party,	Vender,	Cluster	เป็นต้น
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	 3.	นวตักรรมจากการปรบัเปลีย่นรูปแบบโครงสร้าง

องค์กร	(Structure)	เป็นรูปแบบการบริหารบุคลากรใหม่ๆ	

และกระบวนตัดสินใจในโครงสร้างองค์กร

	 4.	นวัตกรรมในการพฒันากระบวนการ	(Process)	

เช่น	การผลิต	และบริการแบบใหม่ๆ

	 5.	 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ให้มี

ประสิทธิภาพ	 (Product	Performance)	 เพื่อให้สินค้ามี

คุณสมบัติ	ความสามารถของการบริการ	หรือผลิตภัณฑ์ท่ี

แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม

	 6.	 นวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการพัฒนาระบบ	

(Product	System)	เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต	และ

วิธีที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการเพิ่มส่วนเสริม	บริการเสริมให้

กับผลิตภัณฑ์และบริการ

	 7.	 นวัตกรรมการให้บริการ	 (Service)	 เป็นการ

ให้บริการในรูปผแบบใหม่ๆ	ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย

	 8.	นวตักรรมในการสร้างช่องทางใหม่ๆ	(Channel)	

เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ถึงมือผู้บริโภคหรือ

ติดต่อกับลูกค้า

	 9.	นวตักรรมในการสร้างตราสนิค้าและภาพลักษณ์	

(Brand)	เพื่อให้มีความน่าจดจ�าในแง่ดี	ให้มีคุณค่า

	 10.	นวตักรรมในการสร้างรปูแบบการตดิต่อลกูค้า	

(Customer	Experience)	ให้มีประสบการณ์ที่จะท�าให้ผู้

บริโภคจดจ�าบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้

	 Daniel	ZAPFL	(2021)	กล่าวว่า	นวัตกรรมแบ่ง

ได้เป็น	7	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

ที่เป็นวัสดุและบริการท่ีจับต้องไม่ได้	เช่น	การให้บริการท่ี

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลูกค้าจะได้มาเอง

ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 บริษัทได้รับเงินและพยายาม

สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

	 2.	นวัตกรรมการบริการ	เปรียบเสมือนนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เมื่อต้องขายตรงไปยังลูกค้า	 การให้ค�าปรึกษา

ด้านประกนัภยัหรอืการจดัการ	แม้ว่าจะไม่มกีารขายบริการ

อย่างจริงจัง	เช่น	ในกรณีของบริษัทผู้ผลิตแต่ละบริษัทยัง

คงให้บริการแก่ลูกค้าของตน	เช่น	 ในด้านโลจิสติกส์	การ

ร้องเรียน	 ค�าแนะน�าในการขาย	 ฯลฯ	 แม้ว่าจะไม่ได้ขาย

อย่างจริงจังก็ตาม	 แต่เป็นการสร้างความแตกต่างและให้

ลูกค้ามีความกระตือรือร้นในการซ้ือสินค้า

	 3.	 นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ	 เป็นวิธีที่การบริหาร

จัดการท่ีสร้างรายได้ครอบคลุมนวัตกรรมในด้านกลยุทธ	์

การตลาด	ห่วงโซ่อุปทาน	การสร้างมูลค่า	การก�าหนดราคา	

หรือโครงสร้างต้นทุน

	 4.	 นวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี	 เช่น	

การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การ

ปรับปรุงคุณภาพ	หรือรูปแบบการประหยัดต้นทุนซึ่งมักจะ

ควบคู่ไปกับนวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี

	 5.	 นวัตกรรมองค์กร	 ส่งผลต่อกระบวนการและ

โครงสร้างองค์กร	สิ่งเหล่านี้อาจเป็นนวัตกรรมกระบวนการ

ขององค์กรหรือนวัตกรรมการจัดการ	 เป็นเครื่องมือใหม่

ส�าหรับวัดความพึงพอใจของลูกค้าหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน

	 6.	 นวัตกรรมทางสังคม	 เป็นนวัตกรรมที่ผล

ประโยชน์อยู่กับสังคมและวัตถุประสงค์ไม่ใช่ผลก�าไรเป็น

หลัก	ตัวอย่าง	ได้แก่	นวัตกรรมด้านการศึกษา	การลดความ

ยากจน	โอกาสท่ีเท่าเทียมกันและสุขภาพ

	 7.	นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ช่วยในการปรับปรุง

สิ่งแวดล้อม	ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การมีส่วน

ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	หรือการหลีกเลี่ยงการปล่อย

มลพิษ

	 กล่าวโดยสรปุ	การแบ่งประเภทของนวตักรรม	ขึน้

อยูก่บับรบิทความจ�าเป็นของแต่ละองค์กรและวตัถุประสงค์

ของการน�าไปใช้ท่ีแตกต่างกัน	ดังนั้น	ในองค์กรหนึ่งอาจมี

การจัดล�าดับความส�าคัญของนวัตกรรมท่ีน�ามาใช้แตกต่าง

กัน	ข้ึนอยู่กับความจ�าเป็น	ความพร้อมของปัจจัยทางด้าน

การบริหาร	และความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนั่นเอง

	 3.	ความส�าคัญของนวัตกรรม

	 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางตลาดส�าหรับธุรกิจได้

รับอิทธิพลจากการพัฒนาด้านดิจิทัล	 ส่งผลให้นวัตกรรม

มีความส�าคัญต่อธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว	 ธุรกิจเริ่ม

เปลี่ยนจากวิธีการเดิมๆ	ในการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน	มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	นวัตกรรมจึงมีอิทธิพล

ต่อกจิกรรมทางธรุกจิเป็นอย่างยิง่	(Leyla	Djuraeva	2021)

	 นวัตกรรมมีความส�าคัญ	ดังนี้	(Howard	Schultz	

2021)

	 3.1	นวัตกรรมท�าให้ธุรกิจเติบโต	การเติบโตของ

ธุรกิจ	หมายถึง	การเพิ่มผลก�าไร	นวัตกรรมที่ประสบความ

ส�าเร็จช่วยให้เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจเพื่อให้สามารถเพิ่มผล
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ก�าไรได้

	 3.2	 นวัตกรรมช่วยให้อยู่เหนือคู่แข่ง	 ด้วยโลกา 

ภิวัตน์และตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ท�าให้มีธุรกิจ

ที่แข่งขันกันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา	การคิดเชิงนวัตกรรม

สามารถช่วยให้คาดการณ์ตลาดและทันต่อความต้องการ

ของลูกค้าได้

	 3.3	นวัตกรรมช่วยให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์	 ก�าลังพัฒนา

เร็วกว่าที่เคย	 ซึ่งหมายความว่าอาจมีเทคโนโลยีใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น	 เพื่อ

น�าเสนอบริการเพื่อท�าการตลาดธุรกิจหรือเพื่อติดตาม

ประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์	ด้วยการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้

	 แสดงให้เหน็ว่านวตักรรมมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อ

การพัฒนาองค์กร	 ทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ

บริการให้สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์ใหม่	สร้างตลาดใหม่	ลดต้นทุน

การผลิตและต้นทุนแรงงานให้ต�่าลง	 พัฒนากระบวนการ

ผลิต	 และน�าไปสู่การลดการใช้พลังงาน	 เพื่ออนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 อาจมี

ปัจจยัหลายประการทีท่�าให้นวตักรรมไม่ประสบความส�าเรจ็	

และควรระวังเกี่ยวกับการน�านวัตกรรมาใช้ก็คือ	ค่าใช้จ่าย

ของเทคโนโลยีใหม่	พนักงานที่เชี่ยวชาญ	ที่มีราคาแพงมาก	

นวัตกรรมบางประเภทต้องใช้เวลา	 และเวลาที่คุณใช้ใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมคือเวลาที่คุณไม่ได้ใช้เพื่อมุ่งเน้น

ที่ผลิตภัณฑ์	การตลาด	และความไม่เสถียรของนวัตกรรม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

	 4.	องค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรม

	 นวัตกรรมเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ด�าเนิน

การต่อเนื่องกันต้ังแต่กระบวนการคิดสิ่งใหม่	 (Ideation)	

กระบวนการบ่มเพาะ	 (Incubation)	 เพื่อคิดค้นทดลอง

จนพบสิ่งที่ต้องการ	 และกระบวนการน�าไปใช้ให้เกิดผล	

(Implementation)	 ก่อให้เกิดการยอมรับและน�าไปใช้

อย่างแพร่หลาย	การจัดการนวัตกรรม	(Innovation	Mana 

gement)	 จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นโดยเฉพาะส�าหรับ

องค์กรต่างๆ	ในประเทศไทย	ที่จะต้องขยับปรับระบบการ

บริหารงานภายในไปสู่การใช้ความคิดควบคู่ไปกับทักษะ

แรงงานที่หลากหลาย	(จ�าลักษณ์	ขุนพลแก้ว	2563)	ได้มี

นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ท�าการศึกษา

เกีย่วกบัองค์ประกอบทีส่�าคัญของการจัดการนวตักรรม	ดงันี้

	 จ�าลักษณ์	 ขุนพลแก้ว	 (2563)	 กล่าวว่า	 องค์

ประกอบในการจัดการนวัตกรรมให้ประสบความส�าเร็จ	มี

องค์ประกอบท่ีส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	Strategy	ก�าหนดหนทางและเป้าหมายที่สอด

รับกัน

	 2.	 Culture	 วัฒนธรรมที่เอื้ออ�านวยให้คนเกิด

ความคิดใหม่ได้ในทุกวัน

	 3.	 Process	 กระบวนการท่ีสามารถวัดผลท�าซ�้า

และก่อให้เกิดผลส�าเร็จ

	 4.	Tools	&	Techniques	เครื่องมือและวิธีการ

ท่ีใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม	และ

	 5.	Metrics	ตัวช้ีวัดผลงานท่ีเกิดข้ึนและสามารถ

สอบย้อนกลับได้

	 Tanja	Eschberger	(2018)	กล่าวว่า	องค์ประกอบ

ในการจัดการนวัตกรรมให้ประสบความส�าเร็จ	 มีองค์

ประกอบท่ีส�าคัญ	ดังน้ี

	 1.	ความมุ่งมั่นของผู้บริหารต่อนวัตกรรม

	 2.	กลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรม

	 3.	โครงสร้างขององค์กร	อ�านาจหน้าท่ี	ความรับ

ผิดชอบ

	 4.	วัฒนธรรมองค์กร

	 5.	การบริหารการเปลี่ยนแปลง

	 6.	การท�างานเชิงบูรณาการของผู้มีส่วนได้เสีย

	 7.	การมีส่วนร่วมของพนักงานความร่วมมือ

	 Kathy	Moore	Cowan	,	Lyn	E.	Haralson	และ	

Faith	Weekly	(2009)	กล่าวว่า	นวัตกรรมต้องการความ

ร่วมมือ	ความคิด	การน�าไปปฏิบัติ	และการสร้างมูลค่า	การ

สร้างสรรค์นวัตกรรมต้องมีการแบ่งปันแนวคิด	 โครงการ	

และความคิดริเริ่ม	 องค์ประกอบในการจัดการนวัตกรรม

ให้ประสบความส�าเร็จ	มีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	การท�างานร่วมกัน

	 2.	การระดมความคิดเห็นจากสมาชิก

	 3.	การลงมือปฏิบัติ

	 4.	การสร้างคุณค่าและมูลค่า

	 Becky	Yates	(2019)	กล่าวว่า	องค์ประกอบใน

การจัดการนวัตกรรมให้ประสบความส�าเร็จ	มีองค์ประกอบ

ท่ีส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	การสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม

	 2.	การจัดล�าดับความส�าคัญของความคิด



30 Vol. 12 No. 1 January-April 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

	 3.	 การสร้าง	 Start-Up	 โดยให้ความส�าคัญแก่

ลูกค้า

	 4.	การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร

	 Becky	 LawlorMay	 (2019)	 กล่าวว่า	 องค์

ประกอบในการจัดการนวัตกรรมให้ประสบความส�าเร็จ	มี

องค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	ภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์กร

	 2.	การท�างานเป็นทีม

	 3.	การให้ความส�าคัญในการสร้างนวัตกรรม

	 4.	การให้ความส�าคัญต่อลูกค้า

	 กล่าวโดยสรุป	 จากแนวคิดของนักวิชาการเก่ียว

กับองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมดังกล่าวข้าง

ต้น	แสดงให้เห็นว่าการจัดการนวัตกรรมมีองค์ประกอบท่ี

หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของการจัดการในแต่ละองค์กร	

เป็นการสร้างแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ	(Business	ideas)	ผสม

ผสานกับการประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	(Technology	

application)	 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาด

และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	(Market	demand)	ซ่ึง

ถือว่ามีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของขององค์กรเพ่ือน�า

ไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ผู้วิจัยได้สังเคราะห์	(Synthesis)	

องค์ประกอบในการจัดการนวัตกรรมดังกล่าว	พบว่า	มีองค์

ประกอบที่ส�าคัญ	ดังน้ี

	 1.	 ผู ้น�าองค์กร	 หมายถึง	 ความสามารถของ

ผู้น�าในการหาโอกาสเชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Oppor 

tunity)	กล้าคิด	กล้าท�า	กล้าเปลี่ยนแปลง	“Risk	Taking”	

จัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการรนวัตกรรม	และพร้อมเป็น	 

Innovation	Champion	ก�ากับดูแลโครงการนวัตกรรมท่ี

ได้รับมองหมาย	การมีส่วนร่วมกับผู้ตาม	สามารถยกระดับ

แรงจูงใจ	สร้างแรงบันดาลใจ	กระตุ้นการบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน	ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคล	มีการเปลี่ยนแปลงท่ี

อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร

	 2.	 กลยุทธ์องค์กร	 หมายถึง	 การวางแผนของ

องค์กรที่ต้องปฏิบัติ	เพื่อท�าให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กร

ก�าหนดไว้	การก�าหนดกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนตั้งแต่ระดับ

องค์กร	ส่วนงานต่างๆ	ในองค์กรเห็นภาพรวมชัดเจนในสิ่ง

เดียวกัน	และสามารถวางกลยุทธ์ในแต่ละส่วนงานออกมา

ได้ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเอง

	 3.	การมีส่วนร่วม	หมายถึง	การเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในงาน	(Work	Engagement)	

ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมปฏิบัติงาน	และร่วม

รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ	 ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวมในการ

บริหารจัดการ	 น�าไปสู่การท�างานให้ส�าเร็จ	 (Vigor)	 เพื่อ

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร

	 4.	 วัฒนธรรมองค์กร	หมายถึง	ค่านิยมร่วมหรือ

ความเชื่อท่ีทุกคนในองค์กรมีร่วมกัน	โดยสมาชิกในองค์กร

ส่วนใหญ่ร่วมกันปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมเนียมส�าหรับองค์

กรนั้นๆ	 ซึ่งก่อให้เกิดการหล่อหลอมรวมของพฤติกรรม

ท้ังคนใหม่และคนเก่าให้ไปในทิศทางเดียวกัน	เพื่อให้เป็น

ไปในทางที่สอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรได้ตั้งไว้	 น�าไปสู่

ค่านิยมร่วมขององค์กรในทางท่ีถูกต้อง	 และเหมาะสมซึ่ง

ส่งผลดีต่อองค์กร

	 5.	 โครงสร้างองค์กร	 หมายถึง	 ระบบการติดต่อ

สื่อสาร	และอ�านาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อสมาชิกในองค์กร

และกลุ่มคนเข้าด้วยกัน	 เพื่อท�างานร่วมกันจนบรรลุเป้า

หมายขององค์การ	ประกอบด้วย	วตัถปุระสงค์	(Objective)	

ภาระหน้าท่ี	 (Function)	 การแบ่งงานกันท�า	 (Division	

of	 	Work)	 สายการบังคับบัญชา	 (Hierarchy)	 ช่วงของ

การควบคุม	(Span	of	Control)	และเอกภาพการบังคับ

บัญชา	(Unity	of	Command)	เป็นต้น

2.	การวิเคราะห์บริบทการจัดการนวัตกรรมการให้บริการ

ผู้โดยสาร	ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

	 1.	ความเป็นมา

	 			รัฐบาลได้ก�าหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม	ิ

(ทสภ.)	 เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ	 เปิดให้

บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ	 เมื่อในวันที่	 28	

กันยายน	พ.ศ.	2549	ช่ือ	“สุวรรณภูมิ”	มีความหมายว่า	

“แผ่นดินทอง”		เป็นช่ือท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดชฯได้พระราชทานเมื่อวันท่ี	29	กันยายน	

พ.ศ.	2543	โดยใช้แทนชื่อเดิม	คือ	“หนองงูเห่า”	พระองค์

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงประกอบพธีิวางศลิาฤกษ์อาคาร

ผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสวุรรณภมูใินวนัท่ี	19	มกราคม	พ.ศ.	

2545	 ท่ามกลางความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ	

ทสภ.เป็นศูนย์กลางการบิน	(Hub)	ของภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	 รองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลก	 เป็น

ท่าอากาศยานนานาชาติท่ีมีความทันสมัย	 เพียบพร้อมไป

ด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูง	 การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

ระดับสากล	 และสามารถให้บริการสายการบิน	 และผู ้

โดยสารอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

	 2.	 บทบาทเชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Posi 

tioning)	ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

	 	 	 	 บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

(ทอท.)	 ได้ก�าหนดบทบาทเชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	

Positioning)	ให้	ทสภ.	มีบทบาทเป็น	“ประตูสู่นานาชาต	ิ

(International	Gateway)”	ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการพัฒนา

เศรษฐกิจของภูมิภาค	ทั้งนี้	บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว

จะเสมือนเป็นหางเสือในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน

ของท่าอากาศยานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 น�าไปสู่

การวางแผนกลยุทธ์	และวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานและ

การพัฒนาในเชิงธุรกิจที่เหมาะสม	เป็นการบูรณาการร่วม

กับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ	ของ	ทอท.	ให้ก้าวไปสู่การเป็นท่า

อากาศยานชั้นน�าระดับโลก

	 3.	นวัตกรรมในการให้บริการของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

	 				“ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ในฐานะที่ท�าหน้าที่

เป็นหน่วยปฏิบัติ	(Operation)	ในการให้บริการผู้โดยสาร

จากท่ัวโลก	มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการน�า

นวัตกรรมมาให้บริการผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	

สะดวกสบาย	 และก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู ้โดยสาร	

ตั้งแต่การเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานจนกระทั่ง

เดินทางออกไปจากท่าอากาศยานโดยสวัสดิภาพ”

	 เร่ิมจากกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้า	

–	ขาออก	ได้มีการน�านวัตกรรม	และเทคโนโลยีต่างๆ	มา

ช่วยลดระยะเวลา	และเพ่ิมความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้

โดยสาร	ดังต่อไปนี้

	 1.	ขั้นตอนการ	Check-in	ได้น�าระบบ	CUSS	และ	

CUBD	มาใช้	นวัตกรรมระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัต	ิ

(Auto	Check-in	System)	หรือระบบ	CUSS	ซึ่งจะช่วยลด

เวลาในการเช็คอินของผู้โดยสาร	ท�าให้ได้รับความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	เป็นการลดความหนาแน่นของผู้โดยสาร

บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินได้เป็นอย่างดี	ซ่ึง

จะมีการรวบรวมและตรวจสอบสถิติการใช้เพื่อน�าไปใช้ใน

การพัฒนาระบบต่อไป

	 นวัตกรรมระบบ	CUBD	โดยหลังจากเช็คอินแล้ว	

ผู้โดยสารสามารถดรอปกระเป๋าเดินทางได้ท่ีบริเวณเครื่อง	

CUBD	 (Common	 Use	 Backdrop)	 หรือเครื่องดรอป 

กระเป๋าอัตโนมัติท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน	D1	และ	D2	ภายใน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช่นกัน

	 2.	ขัน้ตอนการตรวจสอบความปลอดภัย	(Security	

Check)	ได้แก่	การใช้เครื่อง	X-ray	และการใช้เครื่อง	Full	

Body	Scanner

	 นวตักรรมการใช้เครือ่ง	X-ray	สมัภาระ	ในอนาคต

อันใกล้ระบบจะสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องน�า	 iPad	

และ	notebook	ออกไปตรวจสอบเป็นการเฉพาะ	แต่ระบบ

นี้สามารถตรวจสอบได้เลย	 ซ่ึงจะช่วยประหยัดระยะเวลา

ในการตรวจสอบ	และสามารถรักษามาตรฐานในการรักษา

ความปลอดภัยท่ีได้ระดับสากลเช่นเดิม	ซ่ึงในอนาคตจะมี

การพัฒนาระบบให้สามารถตรวจสอบของเหลวประเภท

น�้าได้

	 นวัตกรรมระบบตรวจค้นโดยใช้เครื่องสแกน	Full	

Body	Scanner	เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีดูผลการสแกนจากหน้า

จอ	เครื่องตรวจประเภทนี้	สามารถตรวจได้ละเอียดมากยิ่ง

ขึ้น	ไม่เพียงเฉพาะโลหะเท่านั้น	แต่ยังสามารถตรวจหาวัตถุ

อื่นๆ	 ท่ีไม่ใช่โลหะท่ีซ่อนอยู่ตามร่างกายได้ด้วย	 ให้ความ

แม่นย�าสูง	 นับเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

ที่ท่าอากาศยานให้ความส�าคัญสูงสุด	เพื่อให้ผู้โดยสารเกิด

ความมัน่ใจในระบบการรกัษาความปลอดภยัทีไ่ด้มาตรฐาน

ระดับสากลเช่นเดียวกับท่าอากาศยานช้ันน�าของโลก

	 3.	 ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง	 ได้แก่	 ระบบ	

APPS	และ	Auto	Gate

	 นวัตกรรมการน�าระบบตรวจสอบและคัดกรอง

ผู้โดยสารล่วงหน้า	 (Advance	 Passenger	 Processing	

System:	APPS)	ทอท.ได้มีการน�านวัตกรรมระบบ	APPS	

มาใช้ที่ท่าอากาศยานในก�ากับดูแลของ	ทอท.	ทั้ง	6	แห่ง	ซ่ึง	

APPS	เป็นระบบการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสาร

ล่วงหน้าของผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาเข้า	–	ขาออก	และ

ผู้โดยสารเปลี่ยนผ่านล�า	ท่ีเก่ียวข้องกับส�านักงานตรวจคน

เข้าเมือง	 (ตม.)	ศุลกากร	 (ศก.)	ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	และสภาความมั่นคงแห่ง

ชาติ	เป็นต้น	เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้

ผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการท่ีท่าอากาศยาน	โดยระบบ

ดังกล่าวจะเป็นการอ�านวยความสะดวก	และความรวดเร็ว

ในการให้บริการผู้โดยสาร	ควบคู่ไปกับมาตรการด้านความ

มั่นคงและปลอดภัยให้แก่ประเทศ	 เพื่อสร้างความเชื่อ
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มั่นในมาตรการการรักษาความปลอดภัย	 อีกทั้งยังช่วย

ยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยที่อยู ่ระหว่างการ

ตรวจสอบมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ	(International	Civil	Aviation	Organization:	

ICAO)	ปัจจุบันมีการน�ามาใช้	จ�านวน	20	ประเทศ	ได้แก	่

ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 แอฟริกาใต้	 และประเทศต่างๆ	

ในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์

	 นวตักรรมการตรวจหนังสอืเดินทางอตัโนมติั	(Auto	

Gate)	 เดิมใช้ได้เฉพาะชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่น

พ�านักในประเทศไทย	ปัจจุบันเริ่มให้ชาวต่างชาติสามารถ

ใช้	Auto	Gate	ได้	โดยเริ่มจากชาวสิงคโปร์และชาวฮ่องกง	

เนื่องจากระบบช่องตรวจ	 Auto	 Gate	 จะท�าการจัดเก็บ

ข้อมูลของผู้โดยสาร	ภาพถ่าย	และลายพิมพ์นิ้วมือ	เพื่อใช้

ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเดินทางครั้งถัดไป	และ

ท�างานร่วมกับระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า	

(APPS)	 โดยจะพิจารณาเป็นรายประเทศ	 เน้นประเทศท่ี

นักท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง	 แต่ละปีมีประชาชนเดินทาง

มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ระบบมี

ความปลอดภัยสูง	เชื่อถือได้	 เสริมสร้างความมั่นคงให้กับ

ประเทศ	 ซึ่งจะส่งผลท�าให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง	การน�านวัตกรรมมาเสริมประสิทธิภาพในการ

ท�างาน	เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	แก้ไขปัญหา

ผู้โดยสารหนาแน่นในท่าอากาศยานเน่ืองมาจากข้อจ�ากัด

ทางด้านพ้ืนที่ที่ให้บริการผู้โดยสารและจ�านวนเคาน์เตอร์

ช่องตรวจ	เน้นการให้บริการด้วยความสะดวก	รวดเร็ว	ลด

ปริมาณผู้โดยสารท่ีเข้าตรวจกับเจ้าหน้าที่	 ถือเป็นการน�า

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาแก้ปัญหาผูโ้ดยสารหนาแน่นใน

ท่าอากาศยานอย่างเป็นรูปธรรม	และในอนาคตจะมีการน�า

นวัตกรรมการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ	(Auto	Gate)	

มาใช้กับผู้โดยสารชาวญ่ีปุ่น	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์

 

แนวทำงกำรจัดกำรนวัตกรรมกำรให้บริกำรผู้โดยสำร 

ของท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

	 การน�านวัตกรรมที่โดดเด่นมาใช้ในการให้บริการ

ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	เพื่อน�าไปสู่การยกระดับการ

ให้บริการให้แก่ผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความ

ประทับใจ	 เชื่อมั่นในการท�างาน	 ภายใต้กรอบบทบาท

และหน้าที่	 ซ่ึงจะส่งผลท�าให้ผู ้โดยสารเดินทางเข้ามาใช้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะน�าไปสู ่

การเพิ่มรายได้ทางด้านการบินและรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับ

การบินให้มากยิ่งขึ้น	 น�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการด้านอื่นๆ	 ของ	 ทอท.	 และเกิดภาพพจน์ที่

ดีต่อประเทศไทย	 สอดคล้องกับบทบาทเชิงยุทธศาสตร์	

(Strategic	 Positioning)	 ของ	 ทอท.	 ท่ีก�าหนดให้ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิมีบทบาทเป็น	 “ประตูสู่นานาชาติ	

(International	Gateway)”	อย่างเป็นรูปธรรมท่ีแท้จริง	

เพื่อให้การจัดการนวัตกรรมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สอดคล้องกบับรบิทในสถานการณ์ปัจจบุนั	ผูว้จิยัได้น�าเสนอ

แนวทางการจัดการนวัตกรรมการให้บริการผู้โดยสาร	ของ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ดังนี้

	 1.	ด้านผู้น�าองค์กร	ทอท.ควรเปิดโอกาสให้ผู้น�า

องค์กรทุกระดับ	 ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	

วางแผน	 และตัดสินใจ	 ร่วมกับพนักงาน	 และผู้มีส่วนได้

เสียอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 มีช่องทางในการแสดงความ

คิดเห็น	ในการประชุม	การสื่อสารทาง	AOT	Application	

Line	Staff	และอีเมล	พร้อมท้ังสร้างแรงจูงใจ	สร้างแรง

บันดาลใจ	กระตุ้นการบรรลุเป้าหมายร่วมกันกับพนักงาน	

ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน	หาโอกาสเชิงยุทธศาสตร	์

พร้อมท้ังสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	COVID-19	ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ควรบอกว่าต้องท�าอย่างไร

	 2.	ด้านกลยุทธ์องค์กร	ทอท.ต้องสามารถบริหาร

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง	ลดการพ่ึงพารายได้หลัก

จากผูโ้ดยสารต่างประเทศ	โดยถอดบทเรียนจากวกิฤตท่ีิผ่าน

มา	ในกรณทีีปิ่ดน่านฟ้า	อนัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา	COVID-19	เช่น	การพัฒนาพื้นท่ี	จ�านวน	

723	 ไร่	 ณ	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ให้กลายเป็นเมือง

สนามบิน	 เพื่อสร้างรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์	 การ

ก�าหนดนโยบายให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายให้

เป็นศนูย์ซ่อมเครือ่งบนิของภมูภิาคอาเซยีน	และการรบัจ้าง

บริหารท่าอากาศยานต่างๆ	ท้ังในและต่างประเทศ

	 3.	ด้านการมีส่วนร่วม	ทอท.ควรเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในงาน	(Work	Engagement)	

เพื่อร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมปฏิบัติงาน	และ

ร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ	ให้มากยิ่งข้ึน	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	

พนักงาน	 ผู้โดยสาร	 ประชาชนที่อาศัยรอบสนามบิน	 ผู้

ประกอบการ	และผู้แทนจากภาครัฐ	เป็นต้น	(ควรบอกว่า
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ต้องท�าอย่างไรอย่างไร	ไม่ใช่เขียนเป็นทฤษฎีกว้างๆ)

	 4.	 ด้านวัฒนธรรมองค์กร	 ทอท.	 ควรน�าค่านิยม

ร่วมที่ดีงามมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	ได้แก่	ให้ใจ	มั่นใจ	

ร่วมใจ	 เปิดใจ	 และภูมิใจ	 เพ่ือหล่อหลอมพฤติกรรมของ

พนักงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน	 สอดคล้องกับทิศทางที่

องค์กรได้ตั้งไว้	น�าไปสู่ค่านิยมร่วมขององค์กรในทางท่ีถูก

ต้อง	และเหมาะสมซึ่งส่งผลดีต่อองค์กร	เช่น	การรักษาวินัย

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด	 ท�างานด้วยความเสีย

สละ	อดทน	สร้างนวัตกรรมในการให้บริการผู้โดยสาร	เพื่อ

ให้เกิดความสะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัย	พร้อมท้ังสร้าง

ค่านิยมให้กับผู้มาใช้บริการสนามบิน	เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ค�าขวัญของ	ทอท.	“ปลอดภัย	คือ	มาตรฐาน	บริการ	คือ	

หัวใจ”

	 5.	ด้านโครงสร้างองค์กร	ทอท.ควรปรับโครงสร้าง

ขององค์กรใหม่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั	เช่น	ลด

อัตราก�าลังที่ไม่จ�าเป็น	น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างานให้

มากยิ่งขึ้น	เพ่ือเพิ่มคุณภาพของงาน	จัดท�าตัวชี้วัดของการ

ท�างานที่ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง	 ลดขั้นตอน

ในการท�างาน	 เพ่ือให้เกิดความสะดวก	 รวดเร็วในการให้

บริการ	แต่ในขณะเดียวกันต้องค�านึงถึงความปลอดภัยใน

การบริหารจัดการด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานด้าน

การบิน	 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร	มีการแบ่ง

งานกันท�าท่ีชัดเจน	และสร้างเอกภาพการบังคับบัญชาท่า

เป็นระบบ

	 6.	 ด้านอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 ทอท.	 ควรให้ความส�าคัญ

กับ	“ทรัพยากรมนุษย์”	ซ่ึงถือว่า	“เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ

ท่ีสุดในองค์กร”	 เช่น	 การคัดเลือกพนักงานท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐาน	 การฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐานองค์การ 

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 (ICAO)	 และการศึกษา

ดูงานท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลกมาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการ	บูรณาการการท�างานสร้างความเช่ือมั่นให้

กับผู้มีส่วนได้เสีย	รณรงค์การตรงต่อเวลา	การอุทิศตนต่อ

องค์กร	การสร้างความโปร่งใส	การตรวจสอบ	เน้นจิตส�านึก

และความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวม	 และการปรับปรุง

การจัดการการเงินและบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพ	 และน�า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผ่าน

เข้าออกของผู้โดยสาร	 ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 ควบคู ่กับการพัฒนาระบบ	 

Passenger	Flow	Management		System	และมุง่สูร่ะบบ	

Self	Service	Technology	ท่ีสมบูรณ์แบบ
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บทคัดย่อ

	 การลดลงของประชากรท�าให้สถาบันอุดมศึกษามีจ�านวนผู้สมัครเข้าเรียนน้อยลง	 มหาวิทยาลัยหลายแห่งใน

ประเทศไทยเร่ิมประสบปัญหาทางการเงิน	 มาตราการในการส่งเสริมการสมัครเข้าเรียนท่ีส�าคัญในบริบททางเศรษฐกิจ

และสังคมปัจจุบัน	คือ	การตลาดดิจิทัล	ซึ่งหมายถึง	การใช้ส่วนประสมทางการตลาดผ่านการสื่อสารออนไลน์	สื่อกลางที่

ได้รับความนิยมมาก	คือ	เว็บไซต์	สื่อสังคม	และโปรแกรมใช้งานต่าง	ๆ	กลยุทธ์การตลาดโดยภาพรวม	คือ	การน�าเสนอ

เนื้อหาและการสื่อสารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาและผู้สมัครเข้าเรียนแต่ละกลุ่ม	 ซ่ึงแบ่งตามความต้องการ	

ความสนใจ	และความพร้อมด้านต่าง	ๆ	จุดเน้นส�าหรับกลยุทธ์	คือ	การด�าเนินงานทุกด้านต้องสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ

ผ่านโปรแกรมใช้งานต่าง	ๆ	ได้	มหาวิทยาลัยต้องมีเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ	มีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมท่ีได้รับความนิยมมีผู้รับ

ผิดชอบโดยตรง	 ทั้งนี้ต้องมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย	 มีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่

เพียงพอ	การด�าเนินงานทั้งหมดอยู่บนฐานข้อมูลจริงและการรับฟังความคิดเห็น	กลยุทธ์การสร้างชื่อเสียงและการจัดการ

การเปล่ียนแปลงที่เหมาะสมเป็นเรื่องจ�าเป็น

ค�ำส�ำคัญ: การตลาดดิจิทัล,	มหาวิทยาลัย,	การสื่อสารออนไลน์,	อัตราการเพิ่มจ�านวนประชากร

Abstract

	 Declining	 global	 population	 resulted	 in	 lower	 enrolment	 in	 higher	 education	 institutions.	

Many	 universities	 in	 Thailand	 are	 experiencing	 financial	 difficulties.	 Therefore,	 the	 prominent	 

measure	to	promote	enrolment	in	these	current	socio-economic	contexts	is	digital	marketing,	that	

is	the	use	of	marketing	mix	through	online	communication,	with	the	popular	media	such	as	website,	

social	media,	and	applications.	The	overall	marketing	strategies	include	presenting	contents	and	com 

munication	that	align	to	needs	and	behaviors	of	target	groups.	Strategies	focus	on	smartphone	app 

lications,	interesting	website,	communication	in	popular	social	media	platforms,	and	specific	personnel	 

assigned	upon	the	investment	in	modern	ICT	system	and	cyber	security.	All	operations	are	based	on	da 

ta-driven	with	feedbacks,	likewise,	proper	building	reputation	and	change	management	strategies	are	essential.	 

กำรตลำดดิจิทัลส�ำหรับมหำวิทยำลัยในประเทศไทยในระยะที่อัตรำกำรเพิ่มประชำกรลดลง
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บทน�ำ
	 อัตราการเพิ่มจ�านวนประชากรของทุกประเทศ

ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่	พ.ศ.	2513	(ค.ศ.	1970)	(The	

World	Bank,	2021)	จ�านวนเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษา

ลดลง	สถาบันการศึกษาจึงมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาน้อย

ลง	สถิติการมีบุตรของประเทศไทยลดลงอย่างมาก	(Data	

Commons,	 2019)	 ตามภาพ	 1	 ในระยะ	 50	 ปี	 จาก

ประมาณ	6	คน	ในปี	พ.ศ.	2510	มาเป็น	1-2	คน	ใน	พ.ศ.	

2560	สถิติการมีครอบครัวของสตรีไทย	พบว่า	กลุ่มหญิง

อายุ	20-34	ปี	ซึ่งอยู่ในวัยแต่งงานและมีความพร้อมในการ

มีบุตร	พบว่า	มีการครองโสดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จากร้อย

ละ	22	ใน	พ.ศ.	2513	เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ	33	ใน	พ.ศ.	

2543	 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2564)	 ดังน้ันในอนาคต

จ�านวนประชากรที่เข้าสู่ระบบการศึกษาจะลดลงมาก	เมื่อ

พิจารณาจากประชากรที่มีอายุน้อยกว่า	5	ปี	ใน	พ.ศ.	2563	

ตามภาพ	2	ซ่ึงมีเพียงร้อยละ	2.3	ของประชากร	จะกลาย

เป็นประชากรที่มีอายุ	15-19	ปี	ในประมาณ	15	ปีข้างหน้า	

ขณะท่ีผู้ท่ีมีอายุ	15-19	ปี	ใน	พ.ศ.	2563	มีถึงร้อยละ	4.2	

เท่ากับว่าจ�านวนผู้มีอายุในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาลดลง

ประมาณครึ่งหนึ่งในอีก	15	ปีข้างหน้า	ในระยะสั้น	5	ปีข้าง

หน้า	จ�านวนผู้อยู่ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาจะลดลงจาก

ร้อยละ	4.8	ใน	พ.ศ.	2563	เป็นร้อยละ	4.2	ของจ�านวน

ประชากร	ใน	พ.ศ.	2568	คิดเป็นร้อยละ	12	จ�านวนคนที่

ลดลงประมาณ	420,000	คน	ดังนั้นเมื่อเปรียบกับศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีจ�านวนประมาณ	300	

แห่ง	เพื่อความอยู่รอดของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง	การ

แข่งขันในการดึงดูดนักศึกษาจึงมีในระดับสูง	

ภำพ 1 จ�ำนวนบุตรของประเทศไทยในระยะ 50 ปี

Note. From:	Thailand Demographics-Place Explorer. By Data Commons, 2019, Retrieved from https:// 

        datacommons.org/place/country/THA?topic=Demographics
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ภำพ 2 สัดส่วนประชำกรจ�ำแนกตำมระดับอำยุ

หมำยเหตุ: จำก 4 ทศวรรษ กำรสมรสของคนไทย. โดย ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2564, ค้นจำก http://www.nso. 

              go.th/sites/2014/Pages/pop/

	 สถาบันอุดมศึกษาต่าง	ๆ 	ทุกประเทศ	เริ่มประสบ

ปัญหาในช่วงท่ีผ่านมา	 ความต้องการเข้าศึกษาน้อยจาก

การลดลงของประชากร	การลดการจ้างงาน	การว่างงาน

ของบัณฑิต	ใน	พ.ศ.	2553	(ค.ศ.	2010)	(Białon,	2015,	

pp.	129–146)	ในสหรัฐอเมริกาจ�านวนผู้ลงทะเบียนเรียน

ระดับอุดมศึกษาลดลงติดต่อกันมาตั้งแต่	พ.ศ.	2555	(ค.ศ.	

2012)	(Nadworny,	2018)	เช่นเดียวกันกับประเทศไทย	

ปรากฏว่า	จ�านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาลดลงอย่างต่อ

เนื่อง	ตามข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	

วจิยัและนวตักรรม	(ส�านกังานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม,	2564)	จ�านวนนักศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท	ทุกระดับใน	พ.ศ.	2564	

คิดเป็นร้อยละ	65	ของจ�านวนนักศึกษาดังกล่าวใน	พ.ศ.	

2554	 และเนื่องจากวิกฤติโควิด-19	 คาดว่าในสหราช

อาณาจักร	 นักศึกษาระดับปริญญาที่หยุดหรือล้มเลิกการ

เรียนใน	พ.ศ.	2563	(ค.ศ.	2020)	จะมีประมาณ	23,000	

คน	 คิดเป็นงบประมาณกว่า	 2.5	 พันล้านปอนด์	 ท�าให้

มหาวิทยาลัยประมาณ	3	ใน	4	อยู่ในฐานะวิกฤติทางการ

เงิน	(Grady,	2020)	ประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งประกาศจุด

แข็งในด้านอุตสาหกรรมบริการ	ซึ่งหมายถึงธุรกิจการศึกษา	

พบว่า	มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาครับนักศึกษาต่างประเทศ

ได้น้อยลงร้อยละ	 40	 (Patty,	 2021)	 ท�านองเดียวกัน	

มหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้มีรายได้ลดลงประมาณ	 900	

ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา	(Naidu,	2021)	การท่ีสถาบัน

อุดมศึกษาขาดแคลนรายได้จากการลดลงของจ�านวนผู้เข้า

เรียน	ท�าให้เกิดการแข่งขันในการดึงดูดนักศึกษาให้มาเข้า

เรียนมากขึน้	โดยการใช้กลยทุธ์ทางการตลาดต่าง	ๆ 	กลยทุธ์

การตลาดที่ส�าคัญอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน	คือ	

การตลาดดิจิทัล	(digital	marketing)	จากการส�ารวจความ

เห็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทวีปอเมริกาเหนือร้อยละ	

70	เห็นว่า	การผูกพันทางดิจิทัล	(digital	engagement)	

เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด	(top	tool)	ในการดึงดูดและธ�ารง

รักษานักศึกษา	(Burt,	2021)

กำรตลำดดิจิทัล

	 การตลาดดิจิทัล	 คือ	 การตลาดผ่านการสื่อสาร

ออนไลน์	 (online	 communication)	 ต่างกับการตลาด

ยุคก่อนท่ีไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์	 หรือ	 เรียกว่า	 ออฟไลน์	 

(offline	communication)	สือ่ดัง้เดมิ	คอื	สิง่พมิพ์	นติยสาร	

หนังสือพิมพ์	 ใบปลิว	 แผ่นพับ	 ป้าย	 และสื่อทางไกล	 คือ	

วิทยุ	 โทรทัศน์	 เป็นการสื่อสารทางเดียว	 แต่ในยุคของ

ดจิทิลั	สือ่ทีใ่ช้ในการท�าการตลาด	เรยีกได้ว่าเป็น	“สือ่ใหม่”	

(new	media)	(ส�านักประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา,	2561)	คือ	 เว็บไซต์	สื่อสังคม	 (social	media)	

โปรแกรมสืบค้น	(search	engine)	และโปรแกรมประยุกต์	 

(application)	 ท้ังนี้	 เนื้อหา	 (content)	 อาจเป็นเนื้อหา

ส�าเร็จ	(processed)	หรือคงที่	(static)	หรืออาจเป็นเนื้อหา

ต่อเนื่อง	 (streaming)	 หรือ	 ปรับเปลี่ยนได้	 (dynamic)	

เป็นการสื่อสารท่ีสามารถโต้ตอบกันได้	(interactive)	โดย

อาจเป็นข้อความ	 เสียง	 ภาพ	ภาพเคลื่อนไหว	หรือ	 การ

ถ่ายทอดภาพและเสียงท่ีเป็นปัจจุบันโดยตรง	(live)

	 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลนั้น	 ยังคงตั้งอยู่บนฐาน

กิจกรรมหลักของการตลาด	 คือ	 ส่วนประสมการตลาด	

(marketing	mix)	4	ประการ	(4P’s)	อันประกอบด้วย	1)	

ผลิตภัณฑ์	(product)	2)	สถานที่	(place)	3)	ราคา	(price)	

และ	 4)	 การส่งเสริมการตลาด	 (promotion)	 เพียงแต่

ด�าเนินการผ่านสื่อออนไลน์	ซึ่งสามารถใช้เป็นการสื่อสาร	2	

ทางได้ง่าย	เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการด�ารงชีวิตใน

เวลาปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม	เท่าท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยส่วน

มากยังไม่มีผู้รับผิดชอบแผนงานหรือกลยุทธ์การตลาดโดย

เฉพาะ	มีเพียงการประชาสัมพันธ์เหตุการณ์หรือการด�าเนิน

งานสู่สังคมภายนอก	ที่เป็นการสื่อสารทางเดียว	(Zinkan,	

2018)	 ในความเป็นจริง	 มหาวิทยาลัยมีความจ�าเป็นต้อง

สร้างแผนงานและกลยทุธ์การตลาดท�านองเดยีวกบัองค์การ

ธุรกิจอื่น	ๆ	(Białon,	2015,	pp.	129–146)

	 1.	 สื่อการตลาดดิจิทัล	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า	 สื่อ

การตลาดดิจิทัลมีหลายรูปแบบ	 ผู้ท�าการตลาดสามารถ

เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ได้	สื่อดิจิทัลท่ีส�าคัญ	3	ประเภท	

มีลักษณะดังต่อไปนี้
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	 	 1.1	เว็บไซต์	(website)	คือ	สื่อน�าเสนอ

ข้อมูลออนไลน์	เป็นการรวบรวมเนื้อหาหลายส่วนมาเช่ือม

โยงกัน	จัดเก็บไว้ในระบบเครือข่ายทั่วโลก	(world	wide	

web)	 เข้าถึงได้โดยใช้โปรแกรมค้นหา	 (web	 browser)	

และโปรแกรมสืบค้น	 (search	 engine)	 โปรแกรมค้นหา	

ที่รู้จักกันแพร่หลาย	คือ	อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์	ของ	

ไมโครซอฟต์	 (Microsoft’s	 Internet	 Explorer)	 กูเกิ้ล	

โครม	(Google	Chrome)	มอสซิลล่า	ไฟร์ฟ็อกซ์	(Mozilla	

Firefox)	โอเปร่า	(Opera)	และแอปเปิล	ซาฟารี	(Apple	

Safari)	 โปรแกรมสืบค้น	 ที่รู้จักกันแพร่หลาย	 คือ	 กูเกิ้ล	

(Google)	บิง	(Bing)	ยะฮู	(Yahoo)	ดั้คดั้คโก	(Duck	duck	

go)	และ	ไบดู	(Baidu)

	 	 เวบ็ไซต์	เป็นช่องทางทีผู่ใ้ช้บริการสามารถ

ค้นหา	เข้าถึงข้อมูล	และท�าธุรกรรมได้สะดวกเร็วที่สุด	ดังที่

กล่าวกันว่า	ทุกเวลา	ทุกสถานที่	(anytime,	anywhere)	

ตามความสะดวกของผู้ค้นหา	 สามารถเข้าถึงเนื้อหาเก่ียว

กับสินค้าและบริการ	วิธีการซื้อขายหรือรับบริการ	เงื่อนไข 

ต่าง	 ๆ	 รวมไปถึง	 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานทุก

ด้าน	โดยจัดท�าเป็นหน้าเริ่มต้น	(home	page)	แล้วมีตัว

เลือก	 (menu)	 เช่ือมโยงไปยังเน้ือหาส่วนอื่น	 ๆ	 อีกเป็น

ทอด	ๆ	ได้โดยไม่จ�ากัด	ตามขนาดของพื้นที่ในการจัดเก็บ

ข้อมูล	 สามารถเลือกจัดท�าเนื้อหาได้หลายหลายรูปแบบ	

ทั้งข้อความ	ภาพ	ภาพนิ่ง	และภาพเคลื่อนไหว	พร้อมท้ัง

สามารถจดัท�าช่องทางการสือ่สารสองทาง	คอื	มกีารโต้ตอบ

ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ใช้บริการได้

	 	 เว็บไซต์จะต้องสัมพันธ์กับโปรแกรมการ

สืบค้น	 เน่ืองจากผู้ให้บริการโปรแกรมสืบค้นจะมีบริการ

สืบค้น	2	ประเภท	คือ	(1)	การสืบค้นที่เหมาะสม	(Search	

Engine	Optimization--SEO)	เป็นวิธีการสืบค้นโดยใช้ค�า

ส�าคัญ	(keyword)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	แต่ต้องก�าหนดค�าค้นท่ี

เหมาะสม	(2)	การแนะน�าโดยมีค่าใช้จ่าย	(pay	per	click)	

คือ	การรับเงื่อนไขของผู้บริการสืบค้นที่จะน�าเว็บไซต์ของผู้

ท�าสัญญาจ่ายค่าบริการให้ติดอันดับต้น	ๆ	ของการค้นหา

ผ่านการใช้ค�าส�าคัญที่ก�าหนดไว้	 และจะเพ่ิมจ�านวนผู้เข้า

ชมมากขึ้น	ทั้งน้ี	เมื่อผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแล้ว	การออกแบบ

เว็บไซต์ให้น่าสนใจและมีความสะดวกในการสืบค้น	(user	

friendly)	จะเป็นผลดีกับการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

อีกขั้นหนึ่ง

	 	 1.2	สื่อสังคม	ราชบัณฑิตยสถาน	(2554)	

ได้บัญญัติ	 มาจากค�าว่า	 “social	media”	 หมายถึง	 สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีให้บุคคลท่ัวไปมีส่วนร่วม

สร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง	ๆ 	ผ่าน	อินเทอร์เน็ต	

(วราพร	ด�าจบั,	2562,	น.	143–159)	อาจเรียกว่า	“สือ่สงัคม

ออนไลน์”	(social	media)	ถอืเป็นรปูแบบการสือ่สารข้อมลู

ท่ีเข้าถึงผู้คนทุกระดับในปัจจุบัน	โดยมีการใช้กันอย่างแพร่

หลาย	เนือ่งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยข้ีอมลูข่าวสาร	

สื่อสังคมมีแนวโน้มจะกลายเป็นสื่อหลักส�าหรับผู้คนในโลก

อนาคต	(พิชิต	วิจิตรบุญยรักษ์,	2554,	น.	99–103)	เป็น

สื่อที่มีการสื่อสารสองทางต้นทุนต�่า	 สามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้กว้างขวาง	 (ส�านักประชาสัมพันธ์	 ส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา,	 2561)	 ณ	 กลาง	 พ.ศ.	 2564	 มีผู้ใช้

สื่อสังคม	ประมาณ	4.48	พันล้านราย	คิดเป็นร้อยละ	57	

ของประชากรโลก	มีผู้ใช้เพิ่มข้ึนร้อยละ	13	ต่อปี	หรือ	16	

รายต่อนาที	เฉพาะครึ่งแรกของ	พ.ศ.	2564	มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น

ถึง	520	ล้านราย	ผู้ใช้สื่อสังคมร้อยละ	90	เข้าถึงสื่อผ่าน

โทรศัพท์มือถือ	และใช้เวลาติดตามสื่อเฉลี่ย	2	ช่ัวโมง	24	

นาทีต่อวัน	(Data	Reportal,	2021)	สื่อสังคมจึงเป็นสื่อที่

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางมาก	ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น	

4	กลุ่ม	คือ

	 	 1.	สมดุบนัทกึ	(blog)	เป็นการสือ่สารทีม่ี

การเพิ่มเติมเนื้อหาได้ไม่จ�ากัด	แยกกันเป็นส่วน	ๆ 	มีเนื้อหา

ละเอียด	 ข้อความหรือภาพประกอบจ�านวนมาก	 ไม่ค่อย

ใช้ภาพเคลื่อนไหว	มักจัดท�าโดยบุคคลคนเดียว	หรือกลุ่ม 

เล็ก	ๆ 	มีขอบเขตเฉพาะเรื่อง	อาจเป็นเชิงวิชาการหรือทั่วไป	

ตามจุดประสงค์ของผู้จัดท�า	มีกิจการที่ให้บริการพื้นที่	และ

ได้รายได้จากการโฆษณา	ตัวอย่างสื่อสมุดบันทึก	คือ	บล็อก

เกอร์	(Blogger)	และเวิร์ดเพรส	(word	Press)

	 	 2.	 สมุดบันทึกขนาดเล็ก	 (microblog)	

ลักษณะคล้ายสมุดบันทึกข้างต้น	 แต่จ�ากัดเนื้อหาสั้นมาก	

เน้นการสื่อความหมายเฉพาะประเด็น	 แลกเปลี่ยนความ

เห็น	เหตุการณ์	และเรื่องราว	ใช้ได้ท้ัง	ข้อความ	ภาพ	และ

ภาพเคลื่อนไหว	ตัวอย่างสื่อสมุดบันทึกขนาดเล็ก	คือ	ทวิต

เตอร์	(Twitter)	เฟซบุ๊ก	เมสเซนเจอร์	(FB	Messenger)

	 	 3.	 เครือข่ายสังคม	 (social	 network)	

คือ	 สื่อท่ีสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสมาชิก	 ซึ่งเป็นไปได้

ทั้งคนที่รู้จักกันเดิม	หรือ	ท�าความรู้จักกันในเครือข่าย	เน้น

การแลกเปลี่ยนความเห็นและเรื่องราว	ใช้ได้ท้ัง	ข้อความ	

ภาพ	และภาพเคลื่อนไหว	ตัวอย่าง	สื่อเครือข่ายสังคม	คือ	
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เฟซบุ๊ก	(Facebook)

	 	 4.	 สื่อแบ่งปัน	 (sharing	media)	 คือ	

ส่ือที่เปิดโอกาสให้สมาชิกน�าข้อมูล	เหตุการณ์	ข้อมูลของ

ตนมาเผยแพร่	 เน้นการน�าเสนอ	 มีช่องทางสื่อสารสอง

ทางได้บ้าง	 แต่ไม่ใช่องค์ประกอบส�าคัญ	 เน้นเนื้อหาท่ี

เป็นภาพ	เคล่ือนไหวโดยเฉพาะ	ตัวอย่าง	สื่อแบ่งปัน	คือ	 

ยูทูป	(YouTube)	ฟลิคเกอร์	(flickr)	และสไลด์แชร์	(Slide	

share)

	 ส่ือสังคมทั้ง	 4	ประเภทดังกล่าว	มีการจัดตั้งข้ึน

จ�านวนมาก	เนื่องจากผู้ให้บริการที่รับผิดชอบแพลตฟอร์ม	

(platform)	 ท�าหน้าที่เพียงจัดสรรพ้ืนที่ในหน่วยความจ�า

ให้สมาชิก	 และสมาชิกเข้ามาจัดท�าเนื้อหาเอง	 ดังนั้น	 จึง

สามารถด�าเนินการต่อไปได้ตลอดไปหากได้รับความนิยม

จากสมาชิก	 ผู้จัดท�าได้ประโยชน์จากการโฆษณา	 บางสื่อ

มีค่าตอบแทนให้กับสมาชิกตามจ�านวนการเยี่ยมชมด้วย	

ในปี	 พ.ศ.	 2551	 มีผู้รวบรวมรายชื่อสื่อสังคมได้	 67	 ช่ือ	

(Fredcavazza,	2008)	ปัจจุบันมีจัดตั้งใหม่ขึ้นเป็นระยะ	

แต่มีเพียงบางชื่อที่ได้รับความนิยม	ณ	กลาง	พ.ศ.	 2564	

ส่ือที่มีสมาชิกเกินพันล้านราย	 มี	 6	 ชื่อ	 สมาชิกมากที่สุด	

คือ	 เฟซบุ๊ก	 มีสมาชิก	 2,853	 ล้านราย	 รองลงไป	 คือ	 ยู

ทูป	 มีสมาชิก	 2,291	 ล้านราย	 อันดับ	 3	 คือ	 วัทส์แอป	 

(WhatsApp)	 สมาชิก	 2,000	 ล้านราย	 อันดับ	 4	 คือ	 

อินสตาแกรม	(Instagram)	สมาชิก	1,383	ล้านราย	อันดับ	

5	คือ	เฟซบุ๊ก	เมสเซนเจอร์	สมาชิก	1,300	ล้านราย	อันดับ	

6	คือ	วีแชท	(WeChat)	สมาชิก	1,242	ล้านราย	และอันดับ	

7	ซึ่งมีสมาชิกไม่ถึงหนึ่งพันล้านราย	แต่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

รวดเร็ว	คือ	ติ๊กต๊อก	(Tiktok)	สมาชิก	742	ล้านราย	(Data	

Reportal,	2021)

	 	 1.3	โปรแกรมใช้งานเคลื่อนที่	(mobile	

application)	หมายถึง	โปรแกรมอ�านวยความสะดวกที่ใช้

กับโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (mobile)	แท็บเล็ต	 (tablet)	หรือ

อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อื่น	ๆ 	และต่อมาได้พัฒนาให้ใช้กับ

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่	 (personal	computer)	ได้ด้วย	

มีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาจ�านวนมาก	เพื่อใช้ในระบบ

ปฏิบัติการต่าง	ๆ 	ตามความความต้องการของผู้ใช้งาน	ซ่ึงมี

ทัง้ทีใ่ห้บรกิารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	และคดิค่าใช้จ่าย	ปัจจบุนั

ได้รับความนิยม	มีใช้ในการด�าเนินงานทุกด้าน	ตั้งแต่การ

ศึกษา	การเงิน	ธุรกิจ	กีฬา	สุขภาพ	การสื่อสาร	และความ

บันเทิงต่าง	 ๆ	 ความต้องการใช้งานผ่านโปรแกรมใช้งาน

เคลื่อนท่ีมีมากข้ึนเรื่อย	ๆ	ใน	พ.ศ.	2563	มีการติดตั้งโปร

แกรมฯ	มาใช้งาน	218	พันล้านราย	เปรียบเทียบกับ	พ.ศ.	

2559	มีการติดตั้งโปรแกรมฯ	มาใช้งาน	142	พันล้านราย	

รายได้ของกิจการที่พัฒนาโปรแกรมเหล่านี้	 ทั่วโลก	 ใน	

พ.ศ.	2561	เท่ากับ	462	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	(Statista,	

2021)

	 2.	การจัดท�าเน้ือหาในสื่อการตลาดดิจิทัล	เน้ือหา	

(content)	คือ	การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้า	

บริการหรือหน่วยงาน	 สามารถจัดท�าเรื่องราวได้หลาก

หลาย	 จัดท�าเป็นเร่ืองราวที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ	 สร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับสินค้า	 บริการ	 และ

องค์การ	ความส�าเร็จของการใช้ช่องทางนี้	ขึ้นอยู่กับความ

สอดคล้องต้องกันของเรื่องราวกับความต้องการของผู้ซื้อ	

ผู ้รับบริการ	 หรือผู ้สนใจและผู ้ท่ีเข้าเยี่ยมชม	 ตลอดจน

จงัหวะเวลาทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ของสภาพสงัคมและ

เศรษฐกิจด้วย	เนื้อหาต่าง	ๆ 	เน้นการท�าการตลาดระยะยาว	

คือ	สร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ	เนื้อหาสามารถจัดท�า

เป็น	3	รูปแบบใหญ่	ๆ	คือ

	 	 2.1	ข้อความ	เรื่องราวท่ีเป็นข้อความ	ใช้

ในการถ่ายทอดเรื่องท่ีเป็นท่ีสนใจของผู้เยี่ยมชม	สามารถ

เพิ่มรายละเอียดได้อย่างมาก	 เปิดโอกาสให้มีการส่งต่อ	

(share)	และแสดงความเห็น	(comment)	เป็นการสร้าง

ความผูกพัน	 (engagement)	 เหมาะกับสื่อท่ีให้พื้นที่ไม่

จ�ากัดสามารถเพิ่มเนื้อหาได้ไม่จ�ากัดเวลา	 เช่น	 เฟซบุ๊ก	

(Facebook)	ลิงก์อิน	(LinkedIn)	และทวิตเตอร์	(Twitter)	

	 	 2.2	 ภาพ	 อาจเป็นภาพถ่าย	 กราฟิก	

(infographic)	เหมาะสมกับสื่อท่ีเน้นการน�าเสนอรูปภาพ	

เช่น	 อินสตาแกรม	 (Instagram)	 พินเทอร์เรสต์	 (Pin 

terest)	 เป็นรูปแบบท่ีมุ ่งดึงดูดความสนใจ	 ให้ความ

เพลิดเพลิน	สามารถแสดงรายละเอียดได้พอสมควร	เหมาะ

กับรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุ	สถานท่ี

	 	 2.3	 ภาพเคลื่อนไหว	 สามารถดึงความ

สนใจของผู้เยี่ยมชมมากกว่า	 ข้อความและภาพนิ่ง	 หรือ	

กราฟฟิก	 กรณีเป็นเนื้อหาที่มีความยาว	 ช่องทางที่นิยม

แพร่หลายที่สุด	 คือ	 ยูทูป	 (Youtube)	 หากเป็นเนื้อหา

เคลื่อนไหวที่มีความยาวไม่มาก	 สามารถใช้อินสตาแกรม	

ติ๊กต๊อก	(TikTok)	ไลน์	(Line)	และเฟซบุ๊ก	ส่วนเนื้อหาตาม

เหตุการณ์จริงในเวลาจริง	(real	time)	เช่น	การสัมภาษณ	์

หรือถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ต้องใช้ช่องทางที่รองรับ
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เนื้อหาปริมาณมากได้	ช่องทางที่เหมาะสม	คือ	เฟซบุ๊ก	และ	

อินสตาแกรม

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดของมหำวิทยำลัย

	 มหาวิทยาลัยควรด�าเนินการด้านการตลาด	 โดย

การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน	 และ	 มีผู ้รับผิดชอบ

งานการตลาดโดยตรง	รายละเอียดของการด�าเนินงาน	มี

ดังต่อไปน้ี

	 1.	การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย	การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

เป็นขั้นตอนส�าคัญทางการตลาด	 ท�าให้สามารถก�าหนด

วิธีการสื่อสารท่ีสอดคล้องกับความพึงพอใจและแรงจูงใจ

ของแต่ละกลุ่มได้ง่าย	 ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มเป้าหมายใน

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	ตามค�าแนะน�าของกลุ่ม

กิจการท่ีปรึกษาพาเธนอน	(Parthenon	Group)	 ซ่ึงเป็น

กิจการท่ีปรึกษารายแรกที่มีบริการในธุรกิจการศึกษาเริ่ม

ให้บริการในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่	ค.ศ.	1991	และขยาย

บริการไปหลายประเทศ	รายละเอียดตามตาราง	1	(Ladd,	

Reynolds,	&	Selingo,	2014)

ตำรำง 1

ตัวอย่ำงกำรแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยในกระบวนกำรรับนักศึกษำ

กลุ่ม ร้อยละ ลักษณะ

ผู้รักวิชาการ

(Aspiring	academic)

24 มีสัดส่วนมากที่สุด	อายุ	18-24	ปี	มีผลการเรียนดีเด่น	ค่านิยมแบบดั้งเดิม	ครอบครัว	มี

ฐานะดี	ต้องการเรียนสาขาวิชาโดดเด่น	มีเป้าหมายเรียนต่อระดับสูง	ต้องการความส�าเร็จ

ในชีวิต	ต้องการอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมีงานวิจัย	เป็นกลุ่มที่สถาบัน	การศึกษาต้องการ

มากท่ีสุด	มีการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดนักศึกษากลุ่มนี้	โดยเฉพาะ

ผู้เริ่มต้น

(Coming	of	age)

11 อายุ	18-24	ปี	ไม่มั่นใจในทิศทางของตนเอง	ยังไม่แน่ใจในอนาคต	แต่มีความพร้อมที่จะ

พิจารณาหาทางเลือก	 เป้าหมายสามารถเลื่อนไหลได้	 ให้ความส�าคัญกับสาขาวิชา	การ

เรียนต่อ	 และอาจารย์	 น้อยกว่ากลุ่มแรก	 สนใจการเข้าสังคมมากกว่าการเรียน	 สนใจ

กิจกรรมหลากหลายโดยยังไม่จ�ากัดเป้าหมายที่แน่นอน

ผู้เริ่มอาชีพ

(Career	starter)

18 อาย	ุ18-24	ปี	ยังไม่ท�างาน	เน้นใช้การศกึษาเพือ่งานในอนาคตในสายงานทีมุ่ง่หวงั	ต้องการ

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	ต้องการจบเร็วที่สุด	ค่าเล่าเรียนมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด	

สนใจสถิตกิารได้งานท�าของศษิย์เก่าจากสถาบนั	และพจิารณาสถาบนัทีม่บีรกิารจดัหางาน

ผู้พัฒนาอาชีพ

(Career	accelerator)

21 อายุสูงกว่า	24	ปี	ท�างานแล้ว	ต้องการความก้าวหน้าในสายงานที่ท�าอยู่	เป็นกลุ่มที่สนใจ

การเรียนออนไลน์	 หรือการเรียนนอกห้องเรียนลักษณะอื่น	 ต้องการระบบเทียบโอน

ประสบการณ์และผลการเรียนในอดีตบางส่วนเป็นหน่วยกิต	 สนใจบริการให้ค�าปรึกษา

ด้านการปฏิบัติงาน	และการจัดหางาน

ผู้เปลี่ยนสาขา

(Industry	switcher)

18 อายุสูงกว่า	24	ปี	ต้องการเปล่ียนงาน	เพราะสายงานเดิมไม่เติบโตหรือไม่มีโอกาสก้าวหน้า	

ความต้องการคล้ายกลุ่มผู้พัฒนาอาชีพ	 แต่มีแรงจูงใจการเรียนแตกต่าง	 กันไปแต่ละ

บุคคล	ต้องการสถาบันที่มีความเช่ือมโยงโดยตรงกับแหล่งงาน	สนใจบริการจัดหางาน

ผู้ค้นหา

(Academic	wanderer)

8 อายุมาก	เดิมไม่มีโอกาสเรียน	ยังไม่มีเป้าหมายชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์จากการศึกษา	

แต่เช่ือม่ันว่าวุฒิการศึกษาจะเปิดโอกาสการท�างาน	อาจก�าลังว่างงานและมีรายได้น้อย	

เป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงที่จะล้มเลิกการเรียน	หรือมีโอกาสที่จะเรียนไม่จบมากท่ีสุด	ทั้งนี้

เนื่องจากขาดความม่ันในในการเรียนเป็นพื้นฐาน	 ไม่ม่ันใจในความสามารถของตนเอง	

ไม่มีความตั้งใจสร้างผลการเรียนที่ดี
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	 2.	กลยทุธ์การตลาดส�าหรบักลุม่เป้าหมาย	กลยทุธ์

การตลาดจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้า

หมาย	แนวทางการก�าหนดมาตรการรองรับนักศึกษาแต่ละ

กลุ่ม	(Ladd	et	al.,	2014)	มีดังนี้

	 	 2.1	 กลยุทธ์ส�าหรับกลุ ่มรักวิชาการ	

ส�าหรับกลุ่มนี้	กลยุทธ์หลักต้องเน้นส่วนประสมการตลาดท่ี

ส�าคัญ	คือ	ความโดดเด่นของการเรียนการสอน	อาจารย์ที่

มีคุณวุฒิ	มีผลงาน	มีชื่อเสียง	ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จ	

เพราะเป็นจุดสนใจของนักศึกษากลุ่มนี้

	 	 ตัวอย่างบุคคลของนักศึกษากลุ ่มผู ้รัก

วิชาการรายหน่ึง	 เป็นผู้จบระดับมัธยมด้วยคะแนนสูงสุด

ในโรงเรียน	 ต้องการเรียนวิชานิติศาสตร์ตามอาชีพของ

ครอบครัว	แต่เม่ือเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว	พบว่า	

สามารถเรียนรู้สาขาวิชาอื่นได้ดี	ดังนั้นจึงเลือกวิชาเอก	2	

สาขา	 คือ	 สาขาประวัติศาสตร์	 และสาขาการเมือง	 และ

วิชาโทศิลปะการแสดง	 ต้ังเป้าหมายศึกษาต่อปริญญาโท

ในสาขานี้	โดยไม่เรียนนิติศาสตร์	มีความสนใจการวิจัยและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร	ดังนั้น	สถาบันการศึกษาท่ีเหมาะสม	

คือ	สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ในเขตเมืองใหญ่	และค่า

เล่าเรียนไม่ใช่ปัญหาในการตัดสินใจ	 สถาบันการศึกษาท่ี

ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่สามารถถือบุคคลอย่างนี้เป็นก

ลุ่มเป้าหมายได้	การส่ือสารในสื่อออนไลน์	มหาวิทยาลัยจะ

ต้องน�าข้อมูลความส�าเร็จ	 และความโดดเด่นของสถาบัน

เป็นหลัก

	 	 2.2	กลยุทธ์ส�าหรับกลุ่มผู้เริ่มต้น

	 	 ตัวอย่างบุคคลของนักศึกษากลุ่มผู้เริ่ม

ต้น	เป็นผู้สนใจทีมบาสเก็ตบอลของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	

ซ่ึงอยู่ต่างเมือง	ต้องการไปเรียนต่อที่นั่น	มีความเข้าใจดีว่า	

โอกาสการท�างานขึ้นอยู่กับการจบการศึกษา	 แต่เพื่อลด

ค่าใช้จ่าย	 ดังนั้น	 จึงเข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนในท้องถ่ิน

ก่อน	โดยในปีแรกยังไม่มีเป้าหมายสาขาวิชา	ในปีท่ี	2	พบ

ว่า	พอใจการเรียนด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ	ต่อมาย้าย

ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจจนจบการศึกษา	มีเป้าหมายท่ี

จะตั้งธุรกิจการออกก�าลังกาย	สถาบันการศึกษาท่ีมีความ

พร้อมด้านการให้ค�าปรึกษา	 และมีจุดเด่นด้านกิจกรรม

นอกหลักสูตร	และค่าเล่าเรียนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย	 มหาวิทยาลัยที่สนใจกลุ่มเป้าหมายนี้ควร

จัดบริการท่ีจ�าเป็น	และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง	ไม่เน้นความ

หรูหรา	เน้นการให้ทางเลือกตามความสนใจ

	 	 2.3	กลยุทธ์ส�าหรับกลุ่มเริ่มอาชีพ

	 	 ตัวอย่างบุคคลของนักศึกษากลุ ่มเริ่ม

อาชีพ	เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมในระดับดี	สมัครเข้า

มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีง	ไม่ตอบรบัคณะศลิปศาสตร์	เพราะ

เห็นว่า	 หลักวิชาขาดความชัดเจน	 ตั้งเป้าหมายเรียนเพื่อ

ท�างาน	 ได้งานก่อนจบการศึกษา	 มีความคิดท่ีจะไม่เรียน

ให้จบและเริ่มท�างานเลย	โดยสนใจทางเลือกการเรียนเพิ่ม

ทีหลังเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยท่ีมีความเชื่อมโยง

กับหน่วยงานในระดับที่สามารถคัดเลือกพนักงานโดยตรง

ได้	 เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษากลุ่มนี้ได้	 ซ่ึงอาจพิจารณาได้จากสถิติการได้งาน

ท�าของศิษย์เก่า	และความส�าเร็จของศิษย์เก่า

	 	 2.4	กลยุทธ์ส�าหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพ

	 	 ตัวอย่างบุคคลของกลุ่มพัฒนาอาชีพ	

เป็นผู ้ท�างานในโรงงานมาหลายปี	 ไม่ได้รับการเล่ือน

ต�าแหน่งเพราะขาดคุณวุฒิปริญญาตรี	เมื่ออายุ	35	ปี	จึงลง

ทะเบียนเรียนออนไลน์กับสถาบันเทคโนโลยีในรัฐเดียวกัน

กับท่ีท�างาน	สามารถใช้หน่วยกิตเทียบโอนได้บางวิชา	จึง

ลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนเพียงบางวัน	 ส่วนใหญ่เรียน

ออนไลน์	 มีความคาดหวังว่า	 เม่ือจบการศึกษาภายใน	 2	

ปี	 และจะได้รับพิจารณาเลื่อนต�าแหน่ง	 มหาวิทยาลัยที่

สนใจกลุม่เป้าหมายทีท่�างานแล้วต้องมคีวามพร้อมด้านการ

สอนออนไลน์	มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต	การส่ือสาร

ออนไลน์จะต้องแสดงจุดเด่นด้านนี้อย่างชัดเจน

	 	 2.5	 กลยุทธ์ส�าหรับกลุ ่มเปลี่ยนสาขา	

กลยุทธ์การตลาดส�าหรับกลุ่มนี้	คือ	การใช้ส่วนประสมการ

ตลาดด้านสถานท่ี	(place)	และราคา	(price)	เนื่องจากเป็น

ผูท้ีม่คีวามผกูพนักบัสถานทีใ่ดทีห่นึง่มาระยะหนึง่แล้ว	มบ้ีาน

และเพื่อนบ้านที่คุ้นเคย	จึงไม่อยากย้ายสถานท่ี	ขณะที่ต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านต่าง	ๆ 	จึงต้องหาช่องทางศึกษาต่อ

ที่ค่าเล่าเรียนไม่สูงนัก	ตัวอย่างของบุคคลกลุ่มเปลี่ยนสาขา	
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เป็นพนักงานไปรษณีย์	มีครอบครัวแล้ว	ปริมาณการค้าใน

พื้นท่ีลดลง	การขนส่งจึงลดลง	จ�าเป็นต้องมองหางานใหม่ท่ี

มีความม่ันคงในระยะยาว	ซึ่งอาจต้องใช้ทักษะใหม่	แต่ไม่

สามารถย้ายที่อยู่ได้	 จึงลงทะเบียนเรียนวันหยุดในสาขา

กฎหมายอาชญากรรม	 ของวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งซ่ึงค่า

ใช้จ่ายไม่แพง	 มีโอกาสจบและได้ท�างานสูง	 และอาจารย์

มีเพียงพอ	ดังน้ัน	มหาวิทยาลัยที่ต้องการตอบสนองความ

ต้องการของนักศึกษากลุ่มนี้	 จะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่สูง	 มี

บทบาทในชุมชนเพียงพอที่จะเชื่อมโยงต�าแหน่งงานได้

	 	 2.6	กลยทุธ์ส�าหรบักลุม่ผูค้้นหา	กลุม่นีไ้ม่

ได้สนใจคุณภาพของการศึกษา	ให้ความสนใจเพียงคุณวุฒิ	

และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า	 ไม่ได้น�าเอาความรู้และทักษะจาก

การศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงาน	 จึงไม่สนใจคุณภาพการ

เรียน	ตัวอย่างของบุคคลกลุ่มผู้ค้นหา	เป็นผู้จบการศึกษา

ระดบัอนุปรญิญา	เนือ่งจากมปัีญหาครอบครวัจงึไม่สามารถ

เรียนจนจบปรญิญาได้	ต่อมาจึงเริม่เรยีนใหม่	โดยลงทะเบียน

เพียงคร่ึงเดียวและท�างานเต็มเวลาไปในขณะเดียวกัน	โดย

ไม่ได้สนใจว่าเรียนสาขาอะไร	เพราะมีความคิดว่า	วุฒิการ

ศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับหน่วยงาน	ขอเพียงแต่จบ

ปริญญาเท่านั้น	 สถาบันการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแนวคิด

ให้เห็นคุณค่าของความรู้ที่สามารถน�าไปแสดงผลงานในท่ี

ท�างานให้ได้

	 	 อน่ึง	 ตัวอย่าง	 6	 กลุ่ม	 ดังกล่าวนี้เป็น

วิถีชีวิตของชาวอเมริกัน	 ซึ่งอาจแตกต่างกันประเทศไทย

บ้าง	 แต่	 ด้วยสภาวะที่มีการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมที่ไร้

พรมแดน	 วิถีชีวิตของคนรุ ่นใหม่ในปัจจุบัน	 ค่อนข้างมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน	 มีความต้องการ	 ความพึงพอใจไม่

ต่างกันในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย

	 3.	 กลยุทธ ์การบริหารที่สนับสนุนการตลาด

ดิจิทัล	 กลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลัย	 นอกจากจะ

ต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

ข้างต้น	จ�าเป็นต้องค�านึงถึงประสิทธิภาพและความเหมาะ

สมด้านต่าง	ๆ	แนวทางในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีมี

ประสบการณ์ด้านการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาดังต่อ

ไปนี้

	 	 3.1	องค์ประกอบกลยทุธ์การตลาดดจิทิลั	

กลุ่มที่ปรึกษา	คิวเอส	(QS)	สรุปว่ากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

ของมหาวิทยาลัย	ควรค�านึงถึง	3	ประเด็นหลัก	คือ	 เน้น

การมีอาชีพ	ใช้สื่อท่ีเหมาะสม	และสอดคล้องความต้องการ

คนหนุ่มสาว	 (QS	 Digital	 Marketing,	 2016)	 หลักการ	

3	ข้อนี้	ต้องมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการอาชีพและ

พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายมาก่อน

	 	 3.2	กลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ	กลุ่มเซเว่

นท์เซ้นส์	(Seventh	Sense)	กจิการบรกิารเฉพาะการตลาด

ดจิทิลั	สรปุว่า	กลยทุธ์การตลาดดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพของ

มหาวิทยาลัย	ควรยึดหลัก	10	ประการ	(LaBianca,	2018)	

ดังต่อไปนี้

	 1.	การรวมศูนย์	การด�าเนินการและติดตามความ

เคลื่อนไหวโดยภาพรวม	 (centralized	 strategies	 and	

reporting)	รวบรวมข้อมูลช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลดีมา

เพิ่มการด�าเนินการ	 หรือน�าช่องทางไม่ได้ผลมาพิจารณา

ปรับปรุงให้สัมพันธ์กัน

	 2.	สถิต	ิรวบรวมสถิตกิารใช้บรกิารแบบอตัโนมตั	ิซึง่

ท�าได้โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่ให้มองเหน็พฤตกิรรม

ของนักศึกษา	ผู้สนใจ	เข้าใจความต้องการ	ความเป็นอยู่ได้

ชัดเจน	สามารถออกแบบหลักสูตรและบริการให้สอดคล้อง

กัน

	 3.	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 ใช้ปัญญาประดิษฐ์	

(Artificial	 Intelligence:	 AI)	 วิเคราะห์การสื่อสารผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาความเหมาะสมเก่ียวกับ	

เวลาส่ง	กลุ่มผู้รับ	และหัวข้อเรื่องท่ีน�าเสนอ

	 4.	 ความสะดวก	 สร้างจุดเน้นเป็นหน่วยงานที่

สื่อสารดิจิทัลได้สะดวก	(digital	friendly)	เนื่องจากเป็น

ช่องทางที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยทั้งทางมหาวิทยาลัย	

นักศึกษา	และผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง	ๆ	สร้างภาพลักษณ์ให้

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 โดย

เฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 5.	เหตกุารณ์จริง	(live)	หรอืต่อเนือ่ง	(streaming)	

ควรน�าเสนอเหตกุารณ์จรงิ	เพือ่สร้างความน่าสนใจโดยผ่าน

สื่อต่าง	ๆ 	ที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้	ตามความเหมาะสม	เช่น	

กฬีา	กจิกรรม	รวมถึงการถามตอบเกีย่วกับมหาวิทยาลยัและ

การเรยีนการสอน	มข้ีอมลูยนืยนัว่า	การเสนอเหตกุารณ์จรงิ

ได้รับการยอมรับสูงจากกลุ่มผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาที่เป็น

คนรุ่นใหม่	 (new	 generation)	 ท่ีเรียกว่า	 รุ่นสหัสวรรษ	

(millennium)

	 6.	การสื่อสารเฉพาะบุคคล	เลือกใช้สื่อท่ีผู้สนใจ

เข้าศึกษาสะดวกในการสื่อสาร	มีข้อมูลชัดเจนว่า	ผู้สนใจ

ในทวีปอเมริกาเหนือต้องการการสื่อสารทางข้อความผ่าน
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โทรศัพท์	ขณะที่ผู้สนใจในตะวันออกกลางสนใจที่จะพูดคุย

โดยตรง

	 7.	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ	 KPI	 เช่น	อัตราการตอบ

สนองจากผู้ใช้	(ส่งข่าวสารไปกีร่าย	ตอบกลบัมากีร่าย	สมคัร

เข้าเรียนจริงกี่ราย)	แหล่งท่ีมาของผู้ใช้	ความผูกพัน	และ

ต้นทุนต่อหน่วย

	 8.	สื่อสังคม	ใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคม	โดยเน้น

เน้ือหาเกี่ยวกับความส�าเร็จของศิษย์เก่า	ความส�าเร็จของ

คณาจารย์และนักศึกษา	 ความสวยงามของมหาวิทยาลัย	

กจิกรรมต่าง	ๆ 	กลุม่ความสนใจในสือ่สงัคมของมหาวทิยาลยั	

จัดให้ม	ี“ทูตมหาวิทยาลัย”	(social	media	ambassador)	

และใช้ป้ายหัวเรื่อง	(hashtag)	เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย

	 9.	 โทรศัพท์มือถือ	 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

และการสื่อสารทุกด้านให้สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือได้

อย่างสะดวก	(mobile	friendly	communication	and	

service)

	 10.	การตอบกลับอัตโนมัติ	 (chatbot)	คือ	การ

ตอบกลับโดยระบบ	 มีข้อความที่จัดเตรียมไว้แล้ว	 โดยใช้

โปรแกรมวิเคราะห์ค�าถาม	 ซึ่งอาจใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่

สามารถวิเคราะห์ค�าพูด	 และตอบกลับอัตโนมัติได้	 โดย

ทั่วไปจะใช้การตอบกลับแบบข้อความ	และมีแหล่งสืบค้น

และช่องทางติดต่อสื่อสารต่อเนื่อง	แสดงพร้อมไปด้วย

กำรประยุกต์ใช้ส�ำหรับมหำวิทยำลัยในประเทศไทย

	 เมือ่สรุปจากแนวทางกลยทุธ์ต่าง	ๆ 	ดังกล่าว	ผูเ้ขยีน

มีความเห็นว่า	กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย	ควรมีจุดเน้น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 สมาร์ทโฟน	 ความส�าคัญของโทรศัพท์มือ

ถือทวีความส�าคัญมากขึ้นในยุคท่ีมีความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	 โทรศัพท์มือถือ

มีสมรรถนะในการใช้งานสูงมาก	 ผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์

มือถือเป็นอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน

ได้เกือบทั้งหมด	ตั้งแต่การสื่อสาร	การจัดเก็บข้อมูล	การ

จัดท�าเอกสาร	ธุรกรรมทางการเงิน	การยืนยันตัวตน	ความ

ปลอดภัยของทรัพย์สิน	การดูแลท่ีอยู่อาศัย	การขับข่ียาน

ยนต์	 การเดินทาง	 ความบันเทิง	 และการเรียนรู้	 ดังที่มี

ค�ากล่าวเปรียบเปรยว่า	 โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอวัยวะ

หน่ึงของมนุษย์ไปแล้ว	ดังนั้น	การอ�านวยความสะดวกใน

การติดต่อสื่อสารและด�าเนินการใด	 ๆ	 กับมหาวิทยาลัย	

จ�าเป็นต้องจัดท�าในรูปแบบท่ีด�าเนินการผ่านโทรศัพท์มือ

ถือได้	ตั้งแต่การสอบถาม	การสมัคร	การทดสอบ	การลง

ทะเบียน	การค้นคว้า	การส่งงาน	จนถึงการรายงานผลการ

เรียน	ซ่ึงต้องสัมพันธ์กับสมรรถนะของระบบข้อมูลข่าวสาร	

หรือท่ีนิยมเรียกว่า	 ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	

สอดคล้องกับแนวทางของลาเบียงก้า	(LaBianca,	2018)	

ในกรณีที่มีความจ�าเป็น	มหาวิทยาลัยต้องลงทุนด้านระบบ

คอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารอย่างเพียง

พอเหมาะสมด้วย

	 2.	สือ่ออนไลน์	มหาวทิยาลยัสามารถใช้สือ่ออนไลน์

ด�าเนนิกลยทุธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของ

ผู้สนใจ	ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 เว็บไซต์	 มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้อง

มีเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ	สามารถเช่ือมโยงกับโปรแกรมสืบค้น	

(search	engine)	 ท่ีนิยมใช้แพร่หลาย	 เนื้อหาในเว็บไซต์

ควรแสดงหวัข้อหลกัทีส่�าคญัอย่างชัดเจน	และสามารถเชือ่ม

โยง	ไปยังหัวข้อย่อย	หรือเน้ือหาอื่น	ๆ	ได้โดยสะดวก	เมื่อ

ผู้สืบค้นเข้าเยี่ยมชมแล้ว	 สามารถสืบค้นข้อมูลที่สนใจได้	

ตัวอย่างเว็บไซต์ทางการศึกษาท่ีประสบความส�าเร็จ	 เช่น	

ศูนย์บริการการศึกษาต่อ	(ACT)	หน่วยงานไม่หวังผลก�าไร	

ท่ีเริ่มด�าเนินการให้บริการในสหรัฐอเมริกา	เมื่อ	ค.ศ.	1959	

และขยายขอบเขตไปท่ัวโลก	 (ACT,	 2021)	 เว็บไซต์	 คือ	

https://www.act.org/	 หรือตัวอย่างของมหาวิทยาลัย

ท่ีได้รับการจัดอันดับต้น	ๆ	ของโลกจะจัดท�าเว็บไซต์อย่าง

สวยงามน่าสนใจ	 เช่น	 สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัด

อันดับเป็นท่ีหนึ่งของโลก	คือ	สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซู

เซ็ท	(MIT)	(QS,	2021)

	 	 เมื่อจัดท�าเว็บไซต์แล้ว	สามารถทดสอบ

การเช่ือมโยงกับตรรกะการสืบค้นได้โดยการทดลองสืบค้น

และพิจารณาผลการแสดงผลของโปรแกรมสืบค้น	 เช่น	

มหาวิทยาลยัมหีลกัสตูรเกีย่วกบัการบิน	เมือ่ทดลองใช้ค�าค้น

ว่า	“การบิน”	หรือ	“หลักสูตรการบิน”	หรือ	“อุตสาหกรรม

การบนิ”	หรอื	“อาชพีทางการบนิ”	หรอืค�าอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง

กับการบิน	แล้วพบว่า	เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแสดงขึ้น

ทุกค�าค้น	 และหากแสดงขึ้นในล�าดับต้น	 ๆ	 ของผลการ

สืบค้น	 แสดงว่า	 การเช่ือมโยงไปยังตรรกะการสืบค้นของ

โปรแกรมสืบค้นนั้นมีประสิทธิภาพ	 หากการแสดงผลยัง

ไม่ครบถ้วน	 เพียงพอ	 ไม่เด่นชัด	 ควรปรับปรุงการจัดท�า

เว็บไซต์ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน
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	 	 2.2	สื่อสังคม	มหาวิทยาลัยต้องมีบัญชี

และน�าเสนอเนื้อหาในสื่อสังคมที่มีผู้ใช้เกิน	1	พันล้านราย	

ดังกล่าวข้างต้น	(Data	Reportal,	2021)	ต้องมอบหมาย

ให้มีผู้รับผิดชอบจัดท�าเนื้อหาที่น่าสนใจ	 เหมาะสม	มีการ

สื่อสารสองทาง	คือ	มีผู้ตอบค�าถาม	และส่งข่าวสาร	สร้าง

ความสนใจ	 ทั้งน้ี	 ต้องมีการประเมินประสิทธิผลอย่าง

สม�่าเสมอ	 จัดท�าสถิติทางการตลาด	 เพื่อเสนอผู้บริหาร

ประกอบการตัดสินใจด�าเนินงาน

	 3.	 การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

ซับซ้อน	ซ่ึงมีจุดอ่อนอยู่เสมอ	ท�าให้มีโอกาสที่ผู้ไม่ประสงค์

ดี	ใช้ความสามารถทางเทคโนโลยี	สร้างความเสียหาย	หรือ	

เรียกร้องประโยชน์จากหน่วยงานอย่างผิดกฎหมาย	 เม่ือ

การส่ือสารส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบออนไลน์	 มหาวิทยาลัย

จ�าเป็นต้องมีระบบป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์อย่างเพียง

พอด้วย

	 4.	การรับฟังความคิดเห็น	การรับฟังความคิดเห็น	

(feedback)	 เป็นกระบวนการส�าคัญยิ่งของการบริหาร

จัดการ	 เนื่องจากเป็นเกณฑ์การชี้วัดความส�าเร็จที่ชัดเจน

ที่สุด	 เพราะการด�าเนินงานทุกสาขา	 ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ	 คือ	 เป้าหมายสูงสุด	 เป็นแนวทางที่สามารถ

น�ามาก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้ทันที	 ตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยที่เห็นความส�าคัญเรื่องนี้	 เช่น	 มหาวิทยาลัย

นิวแคสเซิ่ลในออสเตรเลีย	 ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์

และผู้ปฏิบัติงานพยายามรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา	

เน้นว่ามีความจ�าเป็นในการรักษาและเพิ่มจ�านวนนักศึกษา	

(The	University	of	Newcastle,	2018)	การรับฟังความ

คิดเห็นนี้	รวมถึง	ผู้ปกครอง	และนายจ้างด้วย	เพราะเป็นผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตบัณฑิต	(Białon,	2015,	pp.	

129-146)	 ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลที่ใช้กับการ

สื่อสารทางโทรศัพท์มือถือดังกล่าว

	 5.	ข้อมูลจริง	ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ

ด�าเนนิการ	(data-driven)	จะต้องมกีลไกรวบรวมข้อมลูทกุ

ด้านโดยเฉพาะข้อมูลทางการตลาด	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์

เพื่อเป็นฐานในการก�าหนดกลยุทธ์	ประเด็นน้ีเช่ือมโยงไป

ยังระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยด้วย

	 6.	กลยุทธ์การสร้างช่ือเสียง	 (brand	strategy)	

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มองข้ามกลยุทธ์การสร้างช่ือเสียง		

(Fabrik	 Brands,	 2018)	 เพนจิ	 (Penji)	 กิจการบริการ

กลยุทธ์สร้างชื่อเสียงที่มีลูกค้าธุรกิจกว่า	 1,000	 กิจการ	

(Solis,	 2020)	 แนะน�ากลยุทธ์การสร้างชื่อเสียงส�าหรับ

มหาวิทยาลัยว่า	 ต้องเน้นความหลากหลายของนักศึกษา	 

(ผิวสี	ต่างประเทศ)	เผยแพร่โครงการอนาคต	ช้ันเรียนทัน

สมัย	 เน้นความรู้สึกร่วมดี	ๆ	ไม่เน้นสถิติ	และการท�างาน

เป็นทีม	ตัวอย่างกลยุทธ์การสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

บัลติมอร์	 รัฐแมรี่แลนด์	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (The	 

University	of	Baltimore,	2021)	ได้จดัแบ่งกลุม่เป้าหมาย

ออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่	คือ	กลุ่มหลัก	(primary	audience)	

และ	 กลุ่มรอง	 (secondary	 audience)	 รายละเอียด

กลยุทธ์	ตามตาราง	2

ตำรำง 2

ตัวอย่ำงกลยุทธ์กำรสร้ำงชื่อเสียง (มหำวิทยำลัยบัลติมอร์)

กลุ่ม ลักษณะส�ำคัญ บุคคลในกลุ่ม กำรปฏิบัติ

กลุ่มหลัก	3	กลุ่ม

1.	ภายใน “ทูต”	คือ	ผู้มี

คุณสมบัติโดดเด่น	

เก่ียวข้องโดยตรงกับ

มหาวิทยาลัย

อาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	

นักศึกษา	กรรมการ

1.	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส�าเร็จของมหาวิทยาลัย

2.	 แนะน�าแนวทางท่ีแต่ละฝ่ายจะช่วยให้มหาวิทยาลัย 

				มีชื่อเสียงมากขึ้น

3.	 พัฒนาแนวทางด�าเนินงานให้สอดคล้องกับจุดเด่น 

				ของ	“ทูต”

4.	จัดให้	“ทูต”	มีเครื่องมือการเผยแพร่ครบถ้วน	สะดวก
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2.	ผู้สนใจเข้าเรียน ท�างาน	ไม่มีเวลา	

แสดงความต้องการ

นักเรียน	พ่อแม่	ครู

แนะแนว	ฝ่ายบุคคล

ของนายจ้าง

1.	เสนอข้อมลูทีม่หาวทิยาลัยแตกต่างจากมหาวทิยาลยัอืน่

2.	เสนอวิถีชีวิตเมืองใหญ่	ใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยที่มีปัจจัย

			ความสะดวกครบครัน

3.	เผยแพร่ข้อมูลตรงยังกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้อง

3.	ศิษย์เก่าและผู	้

สนับสนุน

ต้องการให้

มหาวิทยาลัยประสบ

ความส�าเร็จ

ศิษย์เก่าอาสาสมัคร

ผู้มอบทุน

1.	สร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน

2.	 ธ�ารงรักษาความผูกพัน	 น�าเรื่องราวความส�าเร็จส่วน 

				ตัวมาถ่ายทอด

3.	 น�าเสนอเป้าหมายอนาคตของมหาวิทยาลัยและ 

				แนวทางส่งเสริม

กลุ่มรอง	2	กลุ่ม

1.	เครือข่าย	นายจ้าง	

และชุมชน

บุคคลภายนอก	หรือ

หน่วยงานท่ีสามารถ

สร้างคุณค่าทางการ

ศึกษาได้

กิจการธุรกิจ

สมาคมวิชาชีพ

หน่วยฟื้นฟูอาชีพ

หน่วยงานของรัฐ

องค์การปกครอง

ท้องถิ่น	นักการเมือง

1.	 น�าเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยอย่างย่อ	 ไม่ท�าให้ 

				เสียเวลา

2.	น�าเสนอช่องทางในการสนับสนุนการศึกษา

3.	โน้มน้าวให้ยอมรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

2.	นักวิชาการ บุคคลในวงการศึกษา	

ทางการสอน	การวิจัย

นักวิชาการวารสาร

วิชาการ

มหาวิทยาลัยอื่น

สถาบันการศึกษาทุก

ระดับ

1.	เผยแพร่ผลงาน

2.	ชักน�าความร่วมมือทางสังคม	ความหลากหลาย	

			การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	และการบริการชุมชน

Note. From: Brand Strategy. By The University of Baltimore. (2021, March 15). Retrieved from http:// 

      www.ubalt.edu/about-ub/offices-and-services/marketing-and-creative-services/the-ub- 

        brand/brand-strategy.cfm

	 7.	 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง	 ในทางปฏิบัติการ

ก�าหนดกลุ ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับกับความพร้อม

ของมหาวิทยาลัยเป็นกลยุทธ์ที่ด�าเนินการได้ง่ายกว่าการ

ปรับเปล่ียนศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มนักศึกษา	แต่ทั้งสองกรณีสามารถด�าเนิน

การได้หากมีแผนงานการตลาดท่ีชัดเจน	 โดยยึดความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	เช่น	ในกรณีจ�านวน

นักศึกษาลดลง	มหาวิทยาลัยสามารถตัดสินใจด�าเนินการ

ได้อย่างน้อย	2	ทาง	คือ	ทางเลือกแรก	เลิกจ้างบุคลากร	

ลดขนาดของสถาบัน	 หรือทางเลือกที่สอง	 ลงทุนจัดหา

นักศึกษาเพ่ิมให้ได้ระดับเดิม	จัดท�าหลักสูตรใหม่	ๆ 	ดึงดูดผู้

สมัครเรียนกลุ่มใหม่	เป็นต้น	นอกจากนี้	อาจมีแนวทางการ

เปล่ียนแปลง	อื่น	ๆ	เช่น	เน้นหนักไปทางวิจัยและบริการ

ทางวชิาการ	สร้างความร่วมมอืโครงการทางสงัคมกบัหน่วย

งานอื่น	เป็นต้น	ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความประสงค์ของผู้บริหาร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	ๆ

	 8.	บุคลากร	เพื่อความส�าเร็จของการด�าเนินการ

การตลาดดิจิทัล	 มหาวิทยาลัยมีความจ�าเป็นต้องจัดให้มี

บุคคลรับผิดชอบงานการตลาดดิจิทัลโดยตรง	(LaBianca,	

2018)	 เป็นหน้าท่ีเต็มเวลาอย่างน้อย	2	 คน	คือ	 ผู้รับผิด

ชอบด้านการตลาด	และผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคการจัดท�า

เนือ้หาและสือ่	โดยถือว่าต�าแหน่งแรกเป็นผูบั้งคับบัญชาของ

ต�าแหน่งที่สอง	การตลาดดิจิตัลจ�าเป็นใช้บุคลากรที่มีทักษะ

ในการท�าการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะ	บุคลากรท่ีเหมาะสม

ที่จะรับผิดชอบการตลาดดิจิทัล	ควรมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี	้

(Molek,	2018)	คือ	มีทักษะการสื่อสาร	ทักษะด้านสังคม	มี
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ความคิดสร้างสรรค์	ความสามารถในการวิเคราะห์	มีความ

กระหายในการเรียนรู้งาน	สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว	

และชอบทดลองส่ิงใหม่	ๆ	เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในงาน

ข้อเสนอแนะ
	 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล	ดังที่กล่าวมาแล้วท้ังหมด

นั้น	มีเป้าหมายหลักในการเพิ่มจ�านวนผู้เข้าเรียน	อย่างไร

ก็ตาม	มีข้อสังเกตว่า	การแข่งขันเพื่อช่วงชิงนักศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาหรือการศึกษาระดับต่าง	ๆ	นั้น	อาจส่ง

ผลดีกบัสถาบนัการศกึษาทีไ่ด้เปรยีบเชงิการแข่งขนัในระยะ

หนึ่งเท่านั้น	แต่อาจไม่ได้ส่งผลดีกับนักศึกษา	มหาวิทยาลัย	

และสังคมส่วนรวม	 ในระยะยาวมากนัก	 (Grady,	 2020)	

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการศึกษาจ�าเป็นจะต้อง

พิจารณาผลดีผลสียของการแข่งขันทางการศึกษาอย่าง

รอบคอบ	 และด�าเนินมาตรการแทรกแซงที่จ�าเป็นด้วย	

ตัวอย่างเช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้จัดตั้งหน่วยงานไม่

หวังผลก�าไร	 เพ่ือทดสอบความสามารถของผู้สมัคร	 เม่ือ	

ค.ศ.	1959	(ACT,	2021)	ส่วนประเทศไทย	ล่าสุดได้ก�าหนด

ระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	

เริ่มใช้	พ.ศ.	2561	(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย,	

2564)	ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะต้องค�านึงถึงความสอดคล้อง

กับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสมด้วย

	 อนึ่ง	 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของกลยุทธ ์และสื่อการตลาดดิจิทัล 

ต่าง	 ๆ	 นั้น	 อาจเปลี่ยนแปลงไป	 สมควรด�าเนินการวิจัย

เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ์และ

สื่อการตลาดดิจิทัลต่าง	 ๆ	 ซึ่งสถาบันแต่ละแห่งสามารถ

รวบรวมข้อมูลของสถาบันเองและวิเคราะห์หาประเด็นที่

สนใจได้อย่างต่อเนื่อง

สรุป
	 การตลาดดิจิทัลส�าหรับมหาวิทยาลัย	คือ	การน�า

เสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์	ประกอบด้วย	เว็บไซต	์

สื่อสังคม	 และโปรแกรมใช้งาน	 โดยมุ่งน�าเสนอเนื้อหาที่

สอดคล้องกับกลุ่มผู้สนใจเข้าศึกษา	6	กลุ่ม	จุดเน้นส�าหรับ

กลยุทธ์	คือ	การด�าเนินงานทุกด้านต้องสามารถใช้โทรศัพท์

มือถือผ่านโปรแกรมใช้งานต่าง	ๆ	ได้	มหาวิทยาลัยต้องมี

เว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ	มีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมท่ีได้รับความ

นิยม	 มีผู้รับผิดชอบโดยตรง	 ท้ังน้ีต้องมีระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารที่ทันสมัย	มีระบบการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอ	การด�าเนินงานต้องใช้ข้อมูลจริง	

รับฟังความคิดเห็น	ใช้กลยุทธ์สร้างชื่อเสียงและกลยุทธ์การ

เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม	ทั้งนี้จะต้องอยู่ในการก�ากับดูแลท่ี

ดขีองภาครฐั	และควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลของกลยุทธ์และสื่อการตลาดดิจิทัลต่อไป

ด้วย
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล	 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี	ในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร	ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

เนื่องจากการจัดล�าดับความส�าคัญเชิงกลยุทธ์	ความท้าทาย	และเทคโนโลยี	เข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงรูปแบบใน

การท�าการตลาดไปอย่างสิ้นเชิง	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับสถาบันการศึกษาท่ีก�าลังฟื้นจากวิกฤติ	และการท�าการตลาด

ในยุคปัจจุบันจะต้องมอบประสบการณ์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ดังนั้นการก�าหนดกลยุทธ์

ใหม่ๆ	 ในการท�าการตลาดเพื่อรับสมัครนักศึกษา	 จะสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้	 และส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ผู้ศึกษาพบว่า	 การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ	(Integrated	Marketing	Communications)	อาทิ	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ	สื่อสิ่ง

พิมพ์	สื่อบุคคล	การจัดกิจกรรมพิเศษ	รวมไปถึงการท�าการตลาดทางตรงผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน	์

(Social	Media)	ในปัจจุบัน	และปัจจัยส่วนบุคคล	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ,	ปัจจัยส่วนบุคคล,	การตัดสินใจเข้าศึกษา

Abstract

	 The	 purpose	 of	 this	 study	 was	 to	 study	 personal	 factors,	 integrated	marketing	 communi 

cation	factor,	and	decision	making	to	further	the	study	in	undergraduate	program	of	private	univer 

sities	 in	 Bangkok	Metropolis	 of	 high	 school	 students.	 Because	 strategies,	 challenges,	 and	 techno 

logies	have	been	prioritized	and	played	a	role	and	radically	changed	the	way	of	marketing.	This	is	very	

important	for	educational	institutions	that	are	recovering	from	the	crisis.	And	marketing	in	today’s	

era	must	provide	an	experience	that	is	consistent	with	the	needs	of	the	target	audience.	Therefore,	

new	strategies	in	marketing	to	recruit	students	Will	be	able	to	attract	the	attention	of	high	school	
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students.	and	affect	the	decision	to	study	at	the	bachelor’s	degree	level.	The	student	realized	the	

need	to	modify	the	marketing	strategy.	Therefore,	he	is	interested	in	studying	integrated	marketing	

communication	strategies	such	as	advertising,	public	relations	through	various	media.	Publications,	

personal	media,	special	events	including	direct	marketing	through	online	channels	using	social	media	

today	and	personal	factors	related	to	behavior	will	affect	the	decision	to	enter	a	bachelor’s	degree. 

 

Keywords: Integrated	Marketing,	Communication	Strategies,	Personal	Factors

บทน�ำ
	 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อ

การพัฒนาองค์กรไปจนถึงการพัฒนาประเทศและโลกใบนี	้

การทีจ่ะสร้างทรพัยากรมนุษย์ทีม่คีณุภาพขึน้มาในสงัคมได้

นั้นหน่ึงในปัจจัยส�าคัญก็คือ	การศึกษา	(Education)	การ

ศึกษานอกจากจะท�าให้มนุษย์เกิดความรู้	ความคิด	ทัศนคติ

และพฒันาตนได้แล้ว	สิง่นีย้งัสามารถเป็นตวัก�าหนดทศิทาง

การเจริญเติบโตของประเทศได้อีกด้วย	เพราะหากประเทศ

ไหนมีการส่งเสริมการศึกษาที่ถูกทิศทาง	 ตลอดจนมีการ

วางแผนการผลิตทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ย่อมท�าให้ประเทศนั้นมีต้นทุนทางทรัพยากรมนุษย์ที่มี

ศักยภาพในการร่วมกันสร้างประเทศให้ก้าวไกล	ซึ่งรวมถึง

หน่วยย่อยขององค์กรด้วยที่หากคัดสรรทรัพยากรมนุษย์

ท่ีมีคุณภาพเข้ามาท�างาน	 และมีกระบวนการท�างานที่มี

ประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้องค์กรพัฒนาได้อย่างก้าวหน้า

เช่นกัน	และองค์กรทุกองค์กรก็ไม่ควรหยุดที่จะพัฒนาองค์

ความรู้ให้กับบุคลากรด้วย	เพราะทุกคนสามารถที่จะเรียน

รู้ไปตลอดชีวิต	และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน	

(บุญตา	สหวงศ์เจริญ,	2562)

	 นับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่	21	เป็นต้นมา	

โลกมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่ิงหลายอย่าง	 อย่างรวดเร็ว

มาก	 ตั้งแต่เรื่องของการปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	

Disruption)	 ไปจนถึงเรื่องของการปฏิวัติอาชีพ	 (Career	

Disruption)	หลายสิ่งหลายอย่างท�าให้วิถีชีวิตของมนุษย์

เปลี่ยนไปเพ่ือก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง	รวมไปถึงเรื่อง

การศึกษาที่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดจนมีสาขาวิชา

ใหม่ๆ	ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมามากมาย	การก้าวเข้าสู่ศตวรรษ

ที่	 21	 น้ันแม้แต่องค์กรเองก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลง	รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานก็ต้องพัฒนาตัวเองให้

ก้าวทันความก้าวหน้าด้วย	หลายประเทศเริ่มมีการส่งเสริม

การศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาประชากรให้

เหมาะส�าหรับโลกในยุคใหม่	 ไปจนถึงพัฒนากลยุทธ์และ

กระบวนการในการท�างานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

	 ในปัจจุบันธุรกิจการศึกษาของประเทศไทยมีแนว

โน้มการพัฒนาท่ีเพิ่มมากข้ึนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	ส่ง

ผลให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดท่ีสูงข้ึน	 ท�าให้สถาบัน

การศึกษาต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์เพื่อเป็นการเพิ่ม

ความน่าเช่ือถือให้กับสถาบันการศึกษา	โดยใช้การโฆษณา

และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	โทรทัศน์	วิทยุ	อินเทอร์เน็ต	หรือสื่อ

บุคคล	เช่น	การพูดคุย	การรับฟังและการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นของคนรอบข้าง	หรือส่ือสิ่งพิมพ์	เช่น	หนังสือพิมพ	์

วารสาร	เอกสาร	ใบปลิว	แผ่นพับ	เป็นต้น	น�ามาผสมผสาน

และใช้ร่วมกนัอย่างเหมาะสม	โดยมกีารส่งข่าวสารทีม่คีวาม

ชัดเจนและสอดคล้องสัมพันธ์กัน	เพื่อมุ่งสร้างความดึงดูด	

และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเข้ามาศึกษาในสถาบัน

การศึกษาน้ันๆ	สิ่งเหล่านี้เรียกว่า	“กลยุทธ์การสื่อสารการ

ตลาดแบบบูรณาการ”

	 การแข่งขันทางธุรกิจของสถาบันอุดมศึกษาจึง

กลายเป็นการตลาดด้านการศึกษา	 และไม่แตกต่างจาก

แนวทางการตลาดในด้านธุรกิจอื่นๆ	 แต่ด้วยเหตุที่การให้

บริการทางการศึกษามีความซับซ้อนกว่าการค้าด้านอื่นๆ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การตลาดด้านการศึกษามีลักษณะ

เป็นนามธรรมและเป็นการคาดการณ์ถึง	ผลลัพธ์ในอนาคต

ค่อนข้างมากจึงจ�าเป็นต้องพยายามแสวงหากลยุทธ์ต่างๆ	
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มาใช้โดยเฉพาะการน�ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ	(Integrated	Marketing	Communication:	

IMC)	มาใช้กับธุรกิจสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก

ขึ้น	การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการให้ความส�าคัญกับ

การสื่อสารโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ	เช่น	การโฆษณา	

การประชาสัมพันธ์	การตลาดทางตรง	การส่งเสริมการขาย	

การตลาดเน้นกิจกรรมหรือการตลาดเชิงประสบการณ	์

ฯลฯ	เพื่อผสมผสานการสื่อสารในรูปแบบต่างๆให้มีความ

สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสื่อสารกับกลุ่ม

เป้าหมาย	 ซึ่งจะช่วยให้ผลของการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากขึ้น	(นันธิการ์	จิตรีงาม,	2560)

	 จากความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานด้านการท�ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ

สถาบันการศึกษา	จึงมีความพยายามในการพัฒนารูปแบบ

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย	 เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายด้านการรับสมัครนักศึกษาที่ก�าหนดไว้	 ผู ้วิจัย

จึงมีความสนใจศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ 

บรูณาการทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจเข้าศึกษาระดับปรญิญาตรี

ของมหาวทิยาลัยเอกชน	ในกรงุเทพมหานคร	ซึง่คาดหวงัว่า

จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางหรอืแผนการด�าเนนิ

งานด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสถาบันศึกษาใน

อนาคตให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เน้ือหำ
	 การศึกษากลยุทธ ์การสื่อสารการตลาดแบบ 

บูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญา

ตรี	มหาวิทยาลัยเอกชน		ในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย

	 1.	การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ	Integrated	

Marketing	Communications

	 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ	(integrated	

marketing	communication)	คือการน�าข้อมูลเก่ียวกับ		

ตราสินค้าไปสู่ผู ้บริโภค	 ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่หลาก

หลาย	 แต่รูปแบบการสื่อสารเหล่านั้น	 จะต้องเป็นไปใน

ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน	ดังนั้น	ความหมายของการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 คือกระบวนการพัฒนา

และน�าโปรแกรมการสื่อสารในรูปแบบต่าง	 ๆ	 มาใช้เพื่อ

จูงใจลูกค้า	(Schultz,	et	al.,	2015)	โดยมีองค์ประกอบ

ของการสื่อสารเป็นแนวทางที่ส�าคัญในการบริหารรูปแบบ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร	 โดยการ

บริหารจะต้องมีการวางแผนในเรื่องขององค์ประกอบของ

การสื่อสารเพราะองค์ประกอบการสื่อสารการตลาดเป็น

ทิศทางและเป็นกระบวนการที่จะท�าให้การสื่อสารการ

ตลาดแบบบูรณาการประสบความส�าเร็จ	การวางแผนการ

ท�าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ความส�าคัญกับ

การวางแผนจากภายนอกสูภ่ายใน	นกัการตลาดจะต้องมอง

จากปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการในด้านที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนการสื่อสาร	

หลังจากนั้นจึงน�ากลับมาวางแผนการสื่อสารร่วมกันกับ

แผนการตลาดท่ีจะสื่อสารไปยังผู้บริโภค	โดยการวางแผน

จะมุ่งเน้นการวางแผนการใช้รูปแบบ	หรือกิจกรรมต่าง	ๆ	

เช่น	วางแผนท�าการตลาดโดยส่งเสริมการขายด้วยกิจกรรม

ทางการตลาด	ในรูปแบบของ	Promotion	จะเลือกใช้การ

สือ่สารการตลาดแบบ	Sales	Promotion	หรอืหากต้องการ

ท�าการตลาดด้วยพนักงานขายติดต่อกับลูกค้าโดยตรง	เพื่อ

ท�าให้ลูกค้าตัดสินใจในการซ้ือสินค้าได้ง่ายข้ึน	จะเลือกใช้

การสื่อสารการตลาดแบบ	Sales	Person

	 องค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ	 เป็นองค์ประกอบการส่ือสารที่จะต้องใช้การ

ติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกับลูกค้า	 โดยมีเป้าหมายซึ่ง

อยู่ภายใต้แผนเดียวกันและจุดมุ่งหมายเดียวกัน	 โดยเริ่ม

ต้นที่ความรู ้สึกนึกคิดของลูกค้า	 ศึกษาคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์	 จากนั้นจึงระบุโครงสร้างของข่าวสารซ่ึงติดต่อ

กับผู้รับข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย	นอกจากนั้น	องค์ประกอบ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ	 จะ

ต้องมีการบูรณาการรูปแบบการสื่อสารข้อมูลออกไปสู ่

ภายนอกองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

(Pickton	and	Broderick,	2004)	ดังนั้นการสื่อสารการ

ตลาดแบบบูรณาการ	คือการน�ากิจกรรมเกี่ยวกับการตลาด

หลายๆ	 อย่างมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมและมีเป้า

หมายเดียวกัน	ซ่ึงรูปแบบการสื่อสารเหล่าน้ันจะต้องมีการ

วางแผนด้านองค์ประกอบให้ด	ีจงึจะมปีระสทิธภิาพและเกดิ

ประสิทธิผล	 โดยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบแบบ

บูรณาการ	(integrated	marketing	communication)	

หรือเรียกว่า	ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด	ประกอบ

ไปด้วย	(ศิวฤทธิ์	พงศกรรังศิลป์,	2555)

	 1.	 การโฆษณา	 (Advertising)	 เป็นรูปแบบการ

สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	โดยธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้
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จ่ายในการซื้อจับจองพ้ืนที่โฆษณา	 ในฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์

ผ่านสื่อโทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	ป้ายโฆษณา	

เป็นต้น	 นอกจากท�าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าแล้ว	 ยัง

มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร	 กระตุ้นจูงใจ	 และ

เตือนความจ�าให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

	 2.	การส่งเสริมการขาย	(Sales	Promotion)	เป็น

รูปแบบของวิธีการเพ่ือเพ่ิมยอดขายของธุรกิจในระยะสั้น	

เพ่ือท�าการกระตุน้ให้ลกูค้าตัดสนิใจซือ้สนิค้าและบรกิารโดย

การลด	แลก	แจก	แถม	การจัดแสดงสินค้า	การจัดกิจกรรม

การตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้า	 การส่งเสริม

การขายน้ีเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้สูงขึ้น	 หรือมีวัตถุประสงค์

เพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเพื่อ

ป้องกันคู่แข่งขันรายใหม่หรือการโจมตีคู่แข่งขัน

	 3.	การประชาสัมพันธ์	(Public	Relation)	เป็น

รูปแบบของการบอกข่าวและแจ้งข่าวแก่สาธารณชนต่อ

กิจกรรมที่ธุรกิจด�าเนินการ	โดยธุรกิจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	

เนื่องจากสื่อมวลชนจะน�าข่าวสารนั้นไปเขียนข่าว	และแจ้ง

ต่อสาธารณชนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

การสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ	 วิธีการนี้ได้รับความเชื่อ

มั่นและความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากกว่าการ

โฆษณา

	 4.	การใช้พนักงานขาย	(Sales	Person)	รูปแบบ

ของการใช้การส่ือสารการตลาดแบบเผชิญหน้าระหว่าง

บคุคลทีต้่องอาศัยการติดต่อส่ือสารสองทางระหว่างพนกังาน

ขายกับลูกค้า

	 5.	การตลาดทางตรง	(Direct	Marketing)	รปูแบบ

ของการใช้สื่อหรือเครื่องมือต่างๆ	เช่น	โทรศัพท์	โทรทัศน	์

จดหมาย	 เป็นต้น	 ในการสื่อสารไปยังลูกค้าโดยตรงเพื่อ

กระตุน้ให้เกดิการตดัสนิใจซือ้สนิค้า	ซึง่เป็นเคร่ืองมอืทางการ

ตลาดที่คู ่แข่งขันไม่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ

ธุรกิจได้

แผนงำน IMC ที่ประสบผลส�ำเร็จ

	 การด�าเนนิกจิกรรมทางการตลาดทีส่ะดวก	รวดเรว็	

และมีความถูกต้องจะต้องมีการวางแผน	 เพ่ือน�ากิจกรรม

ต่างๆ	มาผสมผสานกนั	ให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาทางการ

ตลาดโดยอาศัยรูปแบบการสื่อสารเป็นเครื่องมือส�าคัญ	

Belch,	 George	 E.	 and	 Belch,	 Michael	 A.	 (1995)	

ได้เสนอขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ 

บูรณาการไว้	ซ่ึงประกอบ	ไปด้วย	7	ข้ันตอน	ดังนี้

	 1.	ทบทวนแผนการตลาด	ได้แก่	การอธิบายภาพ

รวมแผนการตลาด	เขียนวัตถุประสงค์	วิเคราะห์ภาวะการ

แข่งขัน	ศึกษาปัจจัยและอิทธิพลของสิ่งแวดลอม

	 2.	 วิเคราะห์สถานการณ์ของโปรแกรมส่งเสริม

การตลาดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

	 3.	วิเคราะห์กระบวนการทางการสื่อสาร

	 4.	การก�าหนดงบประมาณ

	 5.	การพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบ

วงจร

	 6.	 การผสมผสานและจัดท�ากลยุทธสื่อสารการ

ตลาดแบบครบวงจร

	 7.	ตรวจสอบประเมินผลและควบคุมแผนสื่อสาร

การตลาดแบบครบวงจร

	 การน�าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไป

ประยุกต์ใช้ควรมีหลักปฏิบัติ	ดังนี้	(ดรุณี	อัศวปรีชา,	2556)

	 1.	การวางแผนต้องเริ่มจากการรวบรวมความคิด

เห็นของบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของกับองค์กร	เช่น	ผู้บริโภค	

ผู้ถือหุ้น	ไม่ใช่วางแผนโดยคาดเดาความคิดของผู้บริโภค

	 2.	 ให้กลไกของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การท�างานพร้อมๆ	 กัน	 โดยมีการท�างานร่วมกัน	 เช่น	 ใช้

การแถลงข่าว	การโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์	จัด

โปรโมชั่นและอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ในสินค้าเป็น

อย่างดี

	 3.	 การท�าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ต้องเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม

	 4.	 การท�าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ต้องให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมผู้บริโภค

	 5.	การท�าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะ

เน้นการปฏิสัมพันธ์ต่อตราสินคาเป็นหลัก	เพื่อให้ภาพของ

แบรนด์เกิดข้ึนในใจของลูกค้า

	 6.	การท�าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะ

เริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณการตลาด	และคู่แข่ง	โดย

จะไม่น�าแผนเก่ามาปรับปรุงเพราะเป็นการกีดกันความคิด

	 7.	 การท�าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ต้องวัดผลได้

	 เป้าหมายของ	IMC	คอื	การมุง่เน้นสร้างพฤตกิรรม

ของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	
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โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภค	

กลุ่มเป้าหมาย	 ได้รู้จักสินค้า	 ซึ่งจะน�าไปสู่ความรู้ความ

คุ้นเคยและมีความเชื่อมั่นในสินค้า	แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง	

หัวใจหลักของ	 IMC	 คือ	 การกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภค	

ไม่ใช่สร้างแค่การรับรู้	การจดจ�า	หรือ	การยอมรับเท่านั้น

ผลกระทบและอุปสรรคของกำรใช้กำรส่ือสำรกำรตลำด

เชิงบูรณำกำร

	 เ น่ืองจากแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิ ง 

บรูณาการเป็นแนวคิดทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างแพร่หลาย	จงึ

ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบและอุปสรรคในการท�างานสื่อสาร

การตลาด	 ดังนี้	 ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการ	Schultz	(1999)	มีทัศนะต่อการใช้การสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ	ว่ามีผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลและ

กลุ่มองค์กร	 4	 กลุ่ม	 คือ	 องค์กรทางการตลาด,	 บริษัทที่

เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณา,	บริษัทตัวแทนโฆษณา,	และองค์กร

อืน่ๆ	ทีม่ส่ีวนสนบัสนนุการโฆษณา	ซึง่มรีายละเอยีดดงันีค้อื

	 1.	องค์กรทางการตลาด	จะ	ได้รับผลกระทบใน

แง่ท่ีการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน	มีส่วนผลักดันให้

ส่วนแบ่งการตลาด	และยอดขายสูงขึ้นตามบริษัทได้ตั้งเป้า

หมายไว้

	 2.	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณานั้น	 ได้รับ

ประโยชน์จากการใช้แนวคิดการสื่อสารเชิงบูรณาการใน

ด้าน	ฐานข้อมูลลูกค้า	(Database)	ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่ม

มากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ฐานข้อมูล	 เป็น

ประโยชน์ในการวางแผนสื่อให้เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายได้	

(Schultz,	1999)

	 3.	บริษัทตัวแทนโฆษณา	การสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการจะช่วยผลักดันให้บริษัทตัวแทนโฆษณาเปลี่ยน

รูปแบบการให้บริการโดยเป็นการให้บริการแบบบูรณาการ

อย่างเหมาะสม	 เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	 ได้	 (Schultz,	

1999)

	 4.	 องค์กรอื่นๆ	 ที่มีส่วนสนับสนุนการโฆษณา	

และบริษัทตัวแทนทางด้านการวิจัยตลาด	ล้วนแต่ได้รับผล	

กระทบ	 โดยที่องค์กรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องต้องท�าตามความ

เข้าใจกับการแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ	

เพื่อให้เกิดการส่ือสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

	 2.	แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ

	 การตัดสินใจถอืว่าเป็นเรือ่งทีส่�าคัญ	ทีม่นษุย์ทุกคน

จะต้องเผชิญและปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า	เนื่องจากการตัดสิน

ใจจะท�าให้มนุษย์เลือกและได้สิ่งต่างๆ	 ที่คิดว่าเหมาะสม

กับตนเองมากท่ีสุด	ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงกระบวนการ	

และพฤติกรรมในการตัดสินใจของมนุษย์ดังนี้

	 องค์ประกอบการตัดสินใจ

	 1.	ตัวผู้ตัดสินใจ	โดยผู้ตัดสินใจมีความสามารถใน

การประเมินคุณค่า	ประโยชน์	หรือ	ความส�าคัญของทาง

เลือกแต่ละอย่าง

	 2.	 ทางเลือก	 ผู ้ตัดสินใจจะเผชิญกับทางเลือก

จ�านวนหนึ่ง	ซ่ึงถ้าไม่มีทางเลือกก็ไม่ต้องเลือก

	 3.	ผลของทางเลือกในอดีต	จะข้ึนอยู่กับการเลือก	

ซ่ึงการเลือกแต่ละอย่างแตกต่างกันและ	ไม่เท่ากัน	ขึ้นอยู่

กับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน

	 กระบวนการการตัดสินใจ

	 Kolter	Philip	(2003)	กล่าวว่า	กระบวนการการ

ตัดสินใจเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีน่าศึกษา	 เพื่อให้ทราบ

พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการ	ซึ่ง

ประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจ	5	ข้ันตอน	คือ

	 1.	 การรับรู้ปัญหาหรือความจ�าเป็น	 (Problem	

or	Need	Recognition)	หมายถึง	การท่ีบุคคลรับรู้ความ

ต้องการของตนเอง	 ซึ่งเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น	

ความต้องการเม่ือเกิดถึงระดับหนึ่งจะเป็นส่ิงกระตุ้นบุคคล

เรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจัดการกับสิ่งกระตุ้น	จากประสบการณ์ใน

อดีตท�าให้รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไร	รวมท้ังความต้องการ

สินค้านั้น	อาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นหรือแรงจูงใจ	เช่น

	 	 1.1	 เกิดจากผู้บริโภคเอง	 คือ	 จากส่ิง

จูงใจภายใน

	 	 1.2	เกิดจากสังคมท่ีอยู่	เช่น	ครอบครัว	

เพื่อนร่วมงาน	ญาติ	เพื่อน

	 	 1.3	 เกิดจากสถานการณ์บางอย่างที่

เปลี่ยนไป

	 	 1.4	เกิดจากนักการตลาด	เช่น	โฆษณา	

การส่งเสริมการขาย

	 2.	 การแสวงหาข้อมูล	 (Information	 Search)	

เม่ือความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ	และสิ่งท่ีสามารถตอบ

สนองความต้องการอยู่ใกล้	ผู้บริโภคจะด�าเนินการเพ่ือตอบ

สนองความต้องการ	ทันที	แต่ถ้าความต้องการไม่สามารถ

ตอบสนอง	ความต้องการจะถูกสะสมไว้	รอการตอบสนอง

ภายหลัง	เมื่อความต้องการท่ีถูกกระตุ้นได้สะสมไว้มากพอ	
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ส่งผลให้ผู้บริโภคจะพยายามหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความ

ต้องการที่สะสมไว้	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์,	2546)	ได้แบ่งแหล่ง

ข้อมูลของผู้บริโภคได้เป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่

	 	 2.1	แหล่งบุคคล	(Personal	Sources)	

ได้แก่	เพื่อนสนิท	ครอบครัว	เพื่อนบ้าน	และผู้ใกล้ชิด	ซ่ึง

แหล่งบุคคลน้ีจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค

มากที่สุด

	 	 2.2	 แหล ่งการค ้า	 (Commercial	

Sources)	ได้แก่	โฆษณาต่างๆ	และพนักงานของบริษัท

	 	 2.3	แหล่งสาธารณะ	(Public	Sources)	

ได้แก่	สื่อมวลชนต่าง	ๆ

	 	 2.4	 แหล่งทดลอง	 (Experimental	

Sources)	ได้แก่	ผู้ที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

	 3.	 การประเมินทางเลือก	 (Evaluation	 of	 Al 

ternatives)	เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลต่างๆ	มา	ต่อไปผู้บริโภค

จะเกิดการเข้าใจและประเมินทางเลือก	 โดยน�าทางเลือก

แต่ละทางมาเปรียบเทยีบกนั	ซึง่จะดึงเอาเกณฑ์การประเมนิ

ผลความเชื่อ	ทัศนคติ	และความสนใจที่จะซื้อ	ซึ่งเป็นส่ิงท่ี

ถูกปลูกฝังอยู่ในจิตใจของคนๆ	นั้นอยู่ก่อนแล้วมาใช้ในการ

ตัดสินใจส�าหรับแต่ละทางเลือก

	 4.	การตัดสินใจซื้อ	(Purchase	Decision)	จาก

การประเมินผลทางเลือกนั้น	 ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ท่ีชอบมากที่สุด	ส่วนมากพิจารณาจาก	3	ปัจจัย	

คอื	สถานทีซ้ื่อ	เง่ือนไขการซือ้	และความพร้อมทีจ่ะจ�าหน่าย	

อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาจะซื้อจริง	ๆ	อาจมีปัจจัยอื่นเข้า

มามีผลต่อการตัดสินใจอีก	 เช่น	 ปัจจัยทางสังคม	 ปัจจัย

เศรษฐกิจ	ซึ่งเป็นการยากที่นักการตลาดจะรู้เหตุผล	ท่ีแท้

จริงในการตัดสินใจซื้อ

	 5.	พฤติกรรมภายหลังการซื้อ	(Post	purchase	

Feeling)	เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่	พอใจ	ภายหลังการ

ซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว	จะมีผลต่อความเชื่อ	ทัศนคติ	และ

ความต้ังใจซื้อในอนาคต	คือ	 ถ้ารู้สึกดี	 อาจเกิดการซ้ือซ�้า

หรือบอกต่อได้	 แต่ถ้ารู้สึกไม่ดี	 จะเปล่ียนระบบความเช่ือ	

ทัศนคติ	 ท�าให้ไม่สนใจผลิตภัณฑ์ประเภทน้ี	 หรือตราสิน

ค้านี้	ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อจะเป็นการหาข้อมูลของผลิต

ภัณฑ์อื่นๆ	อีกคร้ัง	ซึ่งความไม่พอใจหลังการซื้อ	มี	4	แบบ	

คือ

	 5.1	ความรู้สึกไม่แน่ใจ	ไม่มั่นใจ

	 5.2	 ความรู้สึกไม่ดีหลังการซื้อ	 อาจเพราะได้ยิน

หรือได้ฟังข้อบกพร่องของ	ผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือมา

	 5.3	ความรู้สึกท่ีทราบในภายหลังว่าผลิตภัณฑ์ที่

ซ้ือมาน้ัน	สามารถซ้ือได้ในราคาท่ีถูกกว่า

	 5.4	ผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือมาท�างานได้ไม่เป็นท่ีพอใจ

	 จากแนวคิดกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวข้าง

ต้นสามารถสะท้อนถึงการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยเอกชน	 ที่แตกต่างกันออกไปได	้

ซึ่งหากน�ามาศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ	 เลือกศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยเอกชน	 จะมีประโยชน์

ต่อการวางแผนทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

มากข้ึน

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ 

/บริกำร

	 การศึกษาการตัดสินใจในการซื้อสินค้า/บริการ

ของผูบ้รโิภค	เป็นการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค	

และจากแนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ที่มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญา

ตรี	มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร	ของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย	นัน้มคีวามส�าคญักบัพฤตกิรรม

ผู้บริโภค	 Kotler	 (1999)	 ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้

บริโภค	 (Consumer	 behavior)	 ไว้ว่า	 เป็นการกระท�า

ของบุคคลเก่ียวกับการจัดหาให้ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการ	

ทั้งนี้หมายรวมถึง	 กระบวนการตัดสินใจ	 และการกระท�า

ของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินค้า

	 Schiffman	and	Kanuk	(2010)	ได้น�าเสนอองค์

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค	ซ่ึงประกอบด้วย	3	ส่วน	

ดังนี้

	 ส่วนท่ี	1	ปัจจยัท่ีมีอทิธพิลจากภายนอก	(external	

influences)	หรือปัจจัยน�าเข้า	 (input)	 ท่ีท�าให้ผู้บริโภค

รู้จัก	 จดจ�าได้ในตัวผลิตภัณฑ์	 โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น	 2	

กลุ่ม	ดังนี้

	 	 1.	ความพยายามทางการตลาดของบรษิทั

ในการใช้ส่วนประสมทางการตลาด	อาทิ	ผลิตภัณฑ์	ราคา	

การกระจายสินค้าและการส่งเสริมการตลาด

	 	 2.	ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและ

วัฒนธรรม	อาทิ	ครอบครัว	กลุ่มอ้างอิง	ช้ันทางสังคมและ

วัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมย่อย	ที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจของผู้บริโภค
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	 ส่วนที่	2	การตัดสินใจของผู้บริโภค	(consumer	

decision	making)	หรือกระบวนการ(process)	เป็นกระ

บวนการภายในของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสนิใจ	เริม่

จากการรับรู้ถึงความต้องการ	 ท�าการแสวงหาข้อมูลต่าง	

ๆ	 และน�ามาประเมินทางเลือก	 โดยในการตัดสินใจของผู้

บริโภค	ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจ	อาทิ	แรงจูงใจ	การรับรู้	การเรียนรู้	บุคลิกภาพ

และทัศนคติ	รวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้บริโภค

	 ส่วนที่	3	พฤติกรรมหลังการตัดสินใจ	(post	de 

cision	behavior)	หรือผลลัพธ์	(output)	เป็นส่วนท่ีเมื่อ

ผู้บริโภคท�าการตัดสินใจทดลองใช้หรือท�าการซื้อซ�้าแล้ว	ผู้

บริโภคจะท�าการตัดประเมินผลภายหลังการตัดสินใจและ

เกิดเป็นประสบการณ์หลังการตัดสินใจ

	 Hawkins	and	Mothersbaugh	(2010)	ได้เสนอ

องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้บริโภค	 ว่าประกอบด้วย	 3	

ส่วน	ดังน้ี

	 ส่วนที่	1	คือส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพล	ประกอบ

ด้วย

	 	 1.	 อิทธิพลภายนอก	 (external	 in 

fluences)	 เป็นส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่

มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค	ประกอบด้วย	 วัฒนธรรม	

วัฒนธรรมย่อย	ลักษณะทางประชากรศาสตร์	สถานะทาง

สังคม	กลุ่มอ้างอิง	ครอบครัวและกิจกรรมทางการตลาด

	 	 2.	อทิธพิลภายใน	(internal	influences)	

เป็นส่วนของปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภคและ

ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค	ประกอบด้วย	การรับรู้	 การ

เรียนรู้	ความจ�า	แรงจูงใจ	บุคลิกภาพ	อารมณ์และทัศนคติ

	 ส่วนที่	 2	 เป็นส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง

และรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอิทธิพล

ภายนอกและภายใน	โดยแนวคดิเกีย่วกับตนเองจะส่งผลต่อ

รูปแบบการด�าเนินชีวิตและเป็นสิ่งที่ก�าหนดความต้องการ

ต่าง	ๆ	ของผู้บริโภค

	 ส่วนที่	3	เป็นส่วนของกระบวนการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค	โดยเริ่มตั้งแต่การตระหนักถึงปัญหา	การแสวงหา

ข้อมูล	 การประเมินทางเลือก	 การตัดสินใจซื้อและการ

ประเมินผลหลังการซื้อ	 ภายหลังจากการประเมินผลหลัง

การซื้อผู้บริโภคจะเกิดประสบการณ์ที่ได้จากการซื้อ	 การ

ใช้สินค้าหรือบริการย้อนกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพล

ภายนอกและภายในของผู้บริโภค

	 จากการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค

แล้ว	ประเด็นท่ีส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ	ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อหรือพฤติกรรมการซื้อของผู ้บริโภค	

จะสามารถพิจารณาได้ว่าเวลาผู้บริโภคซื้อสินค้าไม่ได้เกิด

จากความต้องการของตนเองแต่เพียงอย่างเดียว	แต่ความ

ต้องการท่ีเกิดข้ึนจะได้รับอิทธิพลท่ีออกมาในรูปของปัจจัย

ส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม	กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความ

ต้องการของผู้บริโภคมีความผูกพันกับปัจจัยทางส่วนบุคคล

ของผู้บริโภคเองและปัจจัยทางสังคมด้วย

	 Kotler	and	Armstrong	(2001)	กล่าวว่า	การ

ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้

บรโิภค	จะท�าให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการของผูบ้รโิภค

ในด้านต่างๆ	และสามารถจัดหาแนวทางกระตุ้นการตลาด

ให้เหมาะสมได้	ซึง่แบ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความรูส้กึนกึคดิ	

ออกเป็น	4	ปัจจัย	ได้แก่

	 1.	 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม	 (Cultural	 Factor)	

เป็นสัญลักษณ์และสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนโดยเป็นท่ี	 ยอมรับ

จากคนรุ่นหนึ่งจนถึงอีกรุ่นหนึ่ง	 โดยเป็นตัวก�าหนดและ

ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง	ซึ่งแบ่งออกเป็น

วัฒนธรรมพื้นฐาน	วัฒนธรรมย่อย	และชนช้ันของสังคม

	 2.	ปัจจัยด้านสังคม	(Social	Factors)	เป็นปัจจัย

ทีเ่กีย่วข้องในชวีติประจ�าวนัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ซ้ือซ่ึงประกอบด้วย

	 	 2.1	กลุ่มอ้างอิง	(Reference	Groups)	

เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเข้าไปเก่ียวข้องด้วย	กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อ

ทัศนคติความคิดเห็นและค่านิยมบุคคลในกลุ่มอ้างอิง

	 	 2.2	กลุ่มครอบครัว	(Family)	บุคคลใน

ครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติความคิดเห็น

และค่านิยมของบุคคล

	 	 2.3	 บทบาทและสถานะ	 (Roles	 and	

Statuses)	บุคคลคนหนึ่งอาจจะเข้าไปเก่ียวข้องกับหลาย

กลุ่ม	ซึ่งบุคคลนั้นจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันไป

ในแต่ละกลุ่มท่ีร่วมอยู่

	 3.	ปัจจัยส่วนบุคคล	(Personal	Factors)	ได้แก	่

อายุ	 เพศ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	โอกาสทาง

เศรษฐกิจ	รูปแบบการด�ารงชีวิต

	 4.	ปัจจัยทางจิตวิทยา	(Psychological	Factors)	

การเลอืกซือ้ของบุคคลได้รบัอทิธพิลจาก	ปัจจยัทางจติวทิยา

ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู ้บริโภคเองท่ีมีอิทธิพลต่อ
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	 มธุรพจน์	ศรีโพนทอง	(2560,	268)	ได้กล่าวว่า	

การที่บุคคลจะมีการตัดสินใจที่เหมือนหรือแตกต่างกันนั้น

ล้วนมีผลมาจากลักษณะทางภายภาพและสิ่งแวดล้อมของ

แต่ละบุคคล	ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจได้

เป็น	2	ประการ	คือ

	 1.	ปัจจัยภายใน	(Internal	Factors)	เป็นปัจจัยท่ี

เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านความคิดและการแสดงออก	ซึ่ง

มีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ	 โดยที่ปัจจัยภายใน

ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ	ได้แก่	ความจ�าเป็น	ความ

ต้องการหรือความปรารถนา	แรงจูงใจ	บุคลิกภาพ	ทัศนคต	ิ

การรับรู้และการเรียนรู้	ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน้ี

	 	 1.1	ความจ�าเป็น	(Needs)	ความต้องการ	

(Wants)	และความปรารถนา	(Desires)	เป็นค�าที่มีความ

หมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้แทนกันได้	 ซึ่งส่วนใหญ่

นิยมใช้ค�าว่า	“ความต้องการ”	ทั้งนี้	โดยที่ความต้องการสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการ

ในการใช้สินค้าหรือบริการ	 คือ	 เมื่อเกิดความจ�าเป็นหรือ

ความต้องการไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจข้ึน	บุคคลจะ

หาทางที่จะตอบสนอง	ความจ�าเป็นหรือความต้องการนั้น

	 	 1.2	แรงจูงใจ	(Motive)	เมื่อบุคคลเกิด

ปัญหาทางกายหรอืในจติใจขึน้และหากปัญหานัน้	ไม่รนุแรง

เขาอาจปล่อยวาง	ไม่คิด	ไม่ใส่ใจ	หรือไม่ท�าการตัดสินใจใด	

แต่หากปัญหาน้ันขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นเขาก็

จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน

นั้น

	 	 1.3	 บุคลิกภาพ	 (Personality)	 เป็น

ลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจาก	 ความ

คิด	 ความเชื่อ	 อุปนิสัยและสิ่งจูงใจต่างๆ	 ระยะยาวและ

แสดงออกมาในด้านต่างๆ	ซึ่งมีผลต่อการ	ก�าหนดรูปแบบ

ในการตอบสนอง	(Reaction)	ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน	

ซ่ึงจะเป็นลักษณะของการ	ตอบสนองในรูปแบบที่คงท่ีต่อ

ตัวกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม	เช่น	ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้น�า

จะแสดงออกหรือ	 ตอบสนองต่อปัญหาด้วยความมั่นใจ	

และกล้าแสดงความคิดเห็น	มีความเป็นตัวเองสูง	ในขณะ

ที่ผู้ที่ขาดความมั่นใจในตนเอง	 ไม่กล้าเสนอแนะความคิด

เห็น	 และรับอิทธิพลจากผู้อื่นได้ง่าย	 จะมีลักษณะเป็นคน

ที่ชอบตามผู้อื่น

	 	 1.4	ทศันคติ	(Attitude)	เป็นการประเมนิ

ความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล	โดย

ทศันคตจิะมผีลต่อพฤตกิรรมต่างๆ	ของบคุคล	ดงันัน้เมือ่เรา

ต้องการให้บุคคลใดๆ	เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	เราจะต้อง

พยายามท่ีจะเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อน	แต่ในความเป็น

จริงทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเนื่องจากเป็นส่ิงท่ี

ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ	ดังนั้น	การปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรม

ของบุคคล	ย่อมกระท�าได้ง่ายกว่าการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ของบุคคล	ซ่ึงต้องใช้ความเข้าใจ	แรงพยายามและ	ระยะ

เวลาด�าเนินการท่ียาวนาน

	 	 1.5	 การรับรู้	 (Perception)	 เป็นกระ

บวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระท�า

ของบุคคลอื่น	ก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้าง

ความต้องการแก่บุคคลต้องสร้างให้เกิดการรับรู้ก่อน	โดย

การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้มีคุณค่าซึ่ง

จะเป็นการสร้างการยอมรับได้

	 	 1.6	 การเรียนรู้	 (Learning)	 เป็นการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการรับรู้และ

ประสบการณ์ของบุคคล	 ซ่ึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและ

คงอยู่ในระยะยาว	 ดังนั้น	 หากมีการรับรู ้แต่ยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ค่อนข้างจะคงท่ี	ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้

	 2.	ปัจจัยภายนอก	หมายถึง	ปัจจัยท่ีเกิดจากสิ่ง

แวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ	ความคิดและ

พฤติกรรม	 โดยปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบ

ท่ีส�าคัญ	6	ประการ	ได้แก่

	 	 2.1	สภาพเศรษฐกิจ	(Economy)	เป็น

สิง่ทีก่�าหนดอ�านาจซือ้ของผูบ้รโิภคทัง้ในรปูของตวัเงนิ	และ

ปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

	 	 2.2	 ครอบครัว	 (Family)	 การเลี้ยงใน

สภาพครอบครวัทีแ่ตกต่างกนัส่งผลให้บคุคลมคีวามแตกต่าง

กัน	เช่น	การตอบสนองต่อความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ของ

บุคคล	จะได้รับอิทธิพลจากครอบครัว	ซึ่งครอบครัวมีผลต่อ

พฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอื่นๆ	เนื่องจากบุคคลจะ

ใช้ชีวิตในวัยเด็กซึ่งเป็นวัยซึมซับและเรียนรู้ลักษณะอันจะ

ก่อให้เกิดเป็นนิสัยประจ�าของบุคคลไปตลอดชีวิต	เป็นต้น

	 	 2.3	สังคม	(Social)	กลุ่มสังคมรอบๆ	ตัว

ของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกันของสังคม	เพื่อการยอมรับเข้าเป็นส่วน

หนึ่งของสังคม	 หรือท่ีเรียกว่า	 กระบวนการขัดเกลาทาง
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สังคม	 (Socialization)	 ประกอบด้วยรูปแบบการด�าเนิน

ชีวิต	 (Lifestyles)	 ค่านิยม	 ของสังคม	 (Social	 Values)	

และความเชื่อ	(Believes)	นอกจากนี้สังคมอาจเป็นได้ท้ัง

สังคมอาชีพและสังคม	ท้องถิ่น	ท�าให้ต้องศึกษาถึงลักษณะ

ของสังคมเพื่อจะทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่มีต่อ

การอยู่ร่วมกันของมนุษย์โดยเฉพาะบรรทัดฐาน	(Norms)	

ที่สังคมก�าหนด

	 	 2.4	วัฒนธรรม	 (Culture)	 เป็นวิถีการ

ด�าเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามและยอมรับมา

ปฏิบัติ	 เพื่อให้สังคมด�าเนินและมีพัฒนาการไปได้ด้วย

ดี	 บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมเพ่ือการอยูเ่ป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	โดยวฒันธรรม

เป็นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐาน	 (Basic	 Values)	 การรับรู้	

(Perception)	 ความต้องการ	 (Wants)	 และพฤติกรรม	

(Behaviors)	 ซึ่งเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคมใน

ครอบครัว	ชุมชน	และสังคมจึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางใน

การด�าเนินชีวิตที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ	 ประกอบ

ด้วยค่านิยมการแสดงออก	ค่านิยมการใช้วัตถุหรือสิ่งของ	

หรือแม้กระทั่งวิธีคิดก็เป็นวัฒนธรรมด้วย

	 	 2.5	 ตัวกระตุ ้นทางการตลาด	 (Mar 

keting	Stimuli)	 โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบเห็น	 รู้สึกคุ้น

เคยกับสินค้าหรือบริการนั้น	โดยใช้เครื่องมือทางการตลาด	

คือ	ผลิตภัณฑ์	ราคา	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และการส่ง

เสริมการตลาด	ซึง่ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามไว้วางใจและมคีวาม

ยินดีท่ีจะใช้สินค้าน้ัน	 ดังน้ันธุรกิจจึงควรเน้นในเรื่องของ

การท�าให้เกิดการพบเห็นในตราสินค้า	(Brand	Contract)	

น�าสินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้พบเห็น	ได้รู้จัก	สัมผัส	ได้ยิน	

ได้ฟังด้วยความถ่ีสูง	การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับมาก

เท่าใดก็ยิ่งท�าให้ได้ประโยชน์มากข้ึนเท่านั้น

	 	 2.6	 สภาพแวดล้อม	 (Environment)	

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทัว่ไป	เช่น	ความแปรปรวน

ของสภาพอากาศ	การขาดแคลนน�้าหรือเชื้อเพลิง	ผลกระ

ทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ	 (El	 Ninyo)	 และลานีญา	 

(La	Niya)	เป็นต้น	ส่งผลให้เกดิการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค

เปล่ียนแปลงด้วยเช่นกนั	เช่น	การเปลีย่นแปลงอย่างกระทนั

หันของสภาพอากาศท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือเครื่องปรับ

อากาศได้เร็วและง่ายขึ้น	หรือราคาน�้ามันที่เพิ่มสูงข้ึนมาก

ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้รถยนต์น้อยลง	เป็นต้น

	 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค	 สามารถสรุปได้

ว่า	ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ	ซึ่งมี

ผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล	ท�าให้พฤติกรรมการตัดสิน

ใจของแต่ละบคุคลมคีวามแตกต่างกนั	โดยปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสอง

ปัจจัย	ได้แก่	ปัจจัยภายใน	(Internal	Factor)	เป็นปัจจัย

ท่ีเกิดข้ึนจากตัวบุคคลในด้านความคิด	และการแสดงออก

ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ	เช่น	ความจ�าเป็น	

ความต้องการของบุคคล	แรงจูงใจ	บุคลิกภาพ	ทัศนคติ	การ

รบัรูแ้ละการเรยีนรู	้และปัจจยัภายนอก	(External	Factor)	

เป็นปัจจัยท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมี

อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม	 ประกอบด้วย	 สภาพ

เศรษฐกิจ	ครอบครัว	สังคม	วัฒนธรรม	ตัวกระตุ้นทางการ

ตลาดและสภาพแวดล้อมท่ัวไป

บทสรุป
	 จากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญา

ตรี	มหาวทิยาลยัเอกชน	ในเขตกรงุเทพมหานคร	พบว่า	การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต้องเป็นไปในทิศทาง

และเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

แต่ละองค์กร	 โดยองค์ประกอบการสื่อสารการตลาดจะ

เป็นทิศทางและเป็นกระบวนการที่จะท�าให้การสื่อสารการ

ตลาดแบบบูรณาการประสบความส�าเร็จ	การวางแผนการ

ท�าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการควรให้ความส�าคัญ

กับการวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน	มุ่งเน้นการวางแผน

การใช้รูปแบบ	หรือกิจกรรมต่างๆ	ของการสื่อสาร	รวมไป

ถึงการด�าเนินกิจกรรมทางการตลาด	จะต้องมีการวางแผน

เพื่อน�ากิจกรรมต่างๆ	 มาผสมผสานกัน	 ให้เหมาะสมกับ

สภาพปัญหาทางการตลาดโดยอาศัยรูปแบบการสื่อสาร

เป็นเครื่องมือส�าคัญ	 มุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้า

หมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 โดยการ

พิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้ผู ้บริโภค	 กลุ่ม

เป้าหมาย	ได้รู้จักสินค้า	 ซ่ึงจะน�าไปสู่ความรู้ความคุ้นเคย

และมีความเชื่อมั่นในสินค้า	โดยการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ	 มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 5	 อย่าง	 คือ	 1.	 การ

โฆษณา	 (Advertising)	 2.	 การส่งเสริมการขาย	 (Sales	



58 Vol. 12 No. 1 January-April 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

Promotion)	3.	การประชาสัมพันธ์	 (Public	Relation)	

4.	การใช้พนักงานขาย	(Sales	Person)	และ	5.	การตลาด

ทางตรง	(Direct	Marketing)	ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบเป็น

แนวทางในการส่ือสารการตลาดให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มเป้าหมาย	จะชี้ชวนให้กลุ่ม

เป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจให้เป็นไปตามท่ีได้

เสนอข้อมูล

	 ในด้านของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า

ศึกษา	พบว่า	ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้าน

ต่างๆ	 ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของ	 ลักษณะทาง

กายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล	 ท�าให้การ

ตัดสินใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน	 โดยปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อการพฤตกิรรมการ

ซ้ือของ	ผู้บริโภค	ประกอบด้วย	4	ปัจจัย	คือ	1.	ปัจจัยด้าน

วัฒนธรรม	(Cultural	Factor)	2.	ปัจจัยด้านสังคม	(Social	

Factors)	3.	ปัจจัยส่วนบุคคล	(Personal	Factors)	และ	

4.	 ปัจจัยทางจิตวิทยา	 (Psychological	 Factors)	 จะ

เห็นได้ว่าในกระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษา

นั้น	ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ	หลากหลายปัจจัย	

ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีนักการตลาดต้องให้ความใส่ใจใน

กระบวนการตัดสินใจรวมถึงปัจจัยหรือสาเหตุต่างๆ	 อัน

จะท�าให้สามารถค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

และสามารถตอบสนองได้อย่างสูงสุด
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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้เกิดช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารใน

รูปแบบใหม่เรียกว่า	 สื่อดิจิทัล	 ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทางและรวดเร็วมากกว่าสื่อ

เดิม	 การน�าเข้าข่าวสารไปยังสื่อดิจิทัลไม่ได้ถูกจ�ากัดไว้ส�าหรับส�านักข่าวเพียงเท่านั้นแต่ประชาชนท่ัวไปยังสามารถท�า

หน้าที่น�าเรื่องราวต่าง	ๆ	เข้ามาได้ด้วย	ข่าวสารที่เผยแพร่บางส่วนอาจเป็นข่าวลวงและโฆษณาชวนเช่ือโดยสร้างมาเพื่อ

หารายได้จากการขายสินค้าและโฆษณา	 สร้างความวุ่นวายในกับสังคมและโฆษณาชวนเช่ือทางการเมืองท้ังภายในชาติ

และการเมืองระหว่างประเทศ	ประชาชนจึงควรตระหนักต่อปัญหาข่าวลวงและต้องรู้จักวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงให้รอบ

ด้านด้วยตนเอง	ตลอดจนนัยซ่อนเร้นของผู้น�าเข้าข่าวสารเหล่านั้นเพื่อท�าให้การประเมินข่าวสารมีความถูกต้องเที่ยงตรง

ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสาร,	สื่อดิจิทัล,	การรู้เท่าทันข่าว

Abstract

	 Digital	 and	 information	 technologies	 are	 fast	 expanding	 these	 days,	 resulting	 in	 new	 

information	 and	 news	 distribution	 channels	 known	 as	 digital	 media.	 This	 allows	 people	 to	 get	 

information	 from	 a	 variety	 of	 sources	 and	 at	 a	 faster	 rate	 than	 traditional	media.	 News	 can	 be	 

imported	into	digital	media	by	anyone,	not	only	news	organizations.	The	general	people	can	also	

help	bring	stories	to	digital	media.	Some	of	the	news	published	may	be	fake	news	and	propaganda	

created	to	generate	revenue	from	the	sale	of	goods	and	advertisements,	creating	chaos	in	society	

and	political	propaganda	both	within	the	nation	and	international	politics.	Thus,	people	should	be	

aware	of	the	problem	of	fake	news	and	must	know	how	to	seek	the	facts	by	themselves.	As	well	

as	the	hidden	 implications	of	those	 importers,	to	make	an	 informed	appraisal	of	the	 information. 

 

Keywords: Communication,	Digital	media,	Information	literacy
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บทน�ำ
	 การอยู่รวมกันของสังคมมนุษย์นั้นการสื่อสารเป็น

ส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด	 ข้อเท็จจริงที่

บุคคลหนึ่งส่งไปหาอีกบุคคลหนึ่งให้รับทราบ	ท�าให้มีความ

เข้าใจทีต่รงกนัต่อสารทีต้่องการแจ้ง	ด้วยความสามารถของ

เผ่าพันธ์มนุษย์ที่สามารถปรับปรุงวิธีการสื่อสารมาตั้งแต่

ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันจึงท�าให้อารยธรรม

ของมนุษย์ทั้งด้าน	สังคม	 เศรษฐกิจ	ศิลปะ	การเมืองการ

ปกครอง	และปัญญาความคดิ	มกีารพฒันาและมคีวามเจรญิ

ก้าวหน้าขึ้นมาเป็นอย่างมาก	ค�านิยามเกี่ยวกับความหมาย

ของค�าว่าการสื่อสารมีดังนี้

	 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน	พ.ศ.	2554	ให้

ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า	การสื่อสาร	หมายถึง	“วิธี

การน�าถ้อยค�า	ข้อความ	หรือหนังสือ	เป็นต้น	จากบุคคล

หนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่

หน่ึง”	(Royal	Thai	Academy	Dictionary,	2011)

	 ราตรี	 พัฒนรังสรรค์	 กล่าวว่า	 การติดต่อสื่อสาร	

คือ	กระบวนการถ่ายทอด	หรือแลกเปลี่ยนความคิด	ข้อมูล	

ข้อเท็จจริง	หรือความรู้สึกซึ่งอาจเป็นรูปของค�า	ตัวอักษร	

สัญลักษณ์	เรียกว่า	ข่าวสาร	บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกกว่า	ผู้ส่ง

สาร	 ส่งไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง	 เรียก	 ผู้รับสาร	 โดยผ่าน

ส่ือต่าง	 ๆ	 เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นได้เข้าใจความ

หมายตามเจตนาที่ต้องการ	 และช่วยป้องกันความเข้าใจ

ผิดระหว่างกันและกันอีกด้วย	(Pattanarangsan,	2001)

	 กาญจนาพร	รุจิโฉม	กล่าวว่า	การสื่อสาร	หมาย

ถึง	 การถ่ายทอดข้อมูลจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหนึ่งเพ่ือให้

ทั้งสองคนนั้นเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน	การสื่อสารน้ันไม่ได้

มีแค่เพียงการใช้ภาษาพูดหรือว่าภาษาเขียน	แต่ยังรวมถึง

การใช้สัญลักษณ์	การใช้ภาพวาด	เสียงดนตรี	รวมถึงการ

แสดงออกทางสีหน้าและท่าทางของเราด้วย	 การสื่อสาร

เป็นสิ่งที่เราทุกคนพบเจออยู่ทุกวันเริ่มตั้งแต่ต่ืนนอนจน

เข้านอน	ในด้านการด�าเนินชีวิตหากเรามีทักษะการสื่อสาร

ที่ดีจะส่งผลให้กระบวนการท�างานภายในองค์การ,	บริษัท

เป็นไปตามระบบแบบแผนทีว่างไว้หรอืการสือ่สารกบับุคคล

อื่นท�าให้สามารถเข้าใจในความต้องการของกันและกันได้

เป็นอย่างดี	แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีทักษะการสื่อสารท่ีดี	จะ

ประสบกับปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับบุคคลอื่นหรือ

การออกค�าสั่งกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์การ,	บริษัทเพราะ

ในการออกค�าสัง่จ�าเป็นต้องใช้การสือ่สารทีร่วดเรว็	แน่นอน

 
และถูกต้อง	(Rujichom,	2018)

	 วชัระ	มารุง่เรอืง	กล่าวว่า	การสือ่สาร	เป็นกระบวน

การที่เกิดจากผู้ส่งสารท�าหน้าที่พิจารณาตัวสารที่มีคุณภาพ

น�าผ่านแนวทางการส่งท่ีเหมาะสม	มายังผู้รับสารโดยที่ผู้รับ

สารต้องพิจารณาตัวสารที่มีคุณภาพเช่นกัน	เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	น�าไปสู่การพัฒนางาน	ให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและองค์กร	 (Marungrueng,	

2019)

	 ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นสิ่งส�าคัญของมนุษย์ท�าให้

อารยธรรมมีการพัฒนา	 วิธีการสื่อสารข้อมูลเพื่อเผยแพร่

ข่าวสารจากอดตีมาจนถึงปัจจบุนัมพีฒันาอยูต่ลอดเวลาตาม

วทิยาการของในแต่ละยคุสมัย	เช่น	ในยคุก่อนประวตัศิาสตร์

ท่ีมีการใช้สัญญาณไฟ	ควันและเสียงเป่า	 การใช้นกพิราบ

ส่งข้อความ	 สร้างหนังสือพิมพ์	 โทรเลข	 โทรศัพท์	 วิทย	ุ

โทรทศัน์	การส่งสญัญาณผ่านดาวเทยีมและการสือ่สารผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่อดิจิทัลสมัยใหม่	เป็นต้น	สื่อ

ดิจิทัล	 (digital	media)	มีองค์ประกอบเบ้ืองต้น	5	ชนิด	

ได้แก่	ข้อความ	เสียง	ภาพ	ภาพเคลื่อนไหว	และภาพวีดีโอ	

สื่อสังคม	(Social	Media)	หรือสื่อสังคมออนไลน์	(Online	

Social	Media)	ก็ถือว่าเป็นสื่อดิจิทัลอันหนึ่งท่ีได้รับความ

นิยมอย่างแพร่หลายและได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ�า

วันของประชากรในโลกยุคใหม่เป็นอย่างมาก	เนื่องจากผู้ใช้

สามารถมีส่วนร่วม	สร้าง	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง	

ๆ	ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ได้	โดยส�านกังานราชบณัฑติยสภา

ได้ให้ค�านยิามเกีย่วกบัสือ่สงัคมไว้ว่า	หมายถึง	โปรแกรมกลุม่

หนึ่งที่ท�างานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่

รุ่น	2.0	เช่น	บีโบ	(Bebo)	มายสเปซ	(MySpace)	เฟซบุ๊ก	

(Facebook)	ทวิตเตอร์	(Twitter)	วิกิพีเดีย	(Wikipedia)	

ไฮไฟฟ์	(Hi-5)	และบล็อกต่าง	ๆ 		(Blog)	ในทางธุรกิจเรียก

สือ่สงัคมว่า	สือ่ทีผู่บ้ริโภคสร้างข้ึน	(consumer-generated	

media	หรือ	CGM)	ส�าหรบักลุม่บุคคลผูต้ดิต่อสือ่สารกนัโดย

ผ่านสื่อสังคม	ซ่ึงนอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยน

กันแล้ว	ยังอาจท�ากิจกรรมท่ีสนใจร่วมกันด้วย	(Office	of	

the	Royal	Society,	2013)

	 วราพร	 ด�าจับ	 กล ่าวว ่า	 สื่อสังคมออนไลน์	 

(Online	Social	Media)	กับสื่อสังคม	(Social	Media)	เป็น

ค�าท่ีมีความหมายเดียวกัน	โดยสื่อสังคมออนไลน์	เป็นการ
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ส่ือสารโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 เป็นการน�าเสนอ	

แบ่งปัน	 เนื้อหารูปภาพ	เสียง	ข้อความ	คลิปวิดีโอ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสาร	 แลกเปลี่ยน	 การแบ่ง

ปันเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ระหว่างบุคคลสองคน	หรือ

กลุ่มบุคคลในลักษณะของการเข้าร่วมในเครือข่ายออนไลน์

เดียวกัน	(Damjub,	2019)

	 แม้ว่าปัจจุบันสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์จะ

เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มาก	แต่สิ่งที่ส�าคัญไปกว่าการรับส่งสารผ่านช่องทางสื่อต่าง	

ๆ	ทีร่วดเรว็และหลากหลายกค็อืข่าวสารเหล่านัน้มคีวามถกู

ต้องครบถ้วนและเที่ยงตรงหรือไม่	เพราะสื่อดิจิทัลสมัยใหม่

นั้นประชาชนทั่วไปสามารถเป็นผู้น�าข้อมูลข่าวสาร	แบ่งปัน

ข้อมูลที่ได้รับส่งต่อให้กับบุคคลอื่นในสื่อสังคมได้อย่างง่าย

ได้	ซึ่งแตกต่างจากสื่อยุคก่อน	เช่น	หนังสือ	หนังสือพิมพ	์

วิทยุและโทรทัศน์	ที่ต้องมีกองบรรณาธิการมาท�าหน้าที่มา

คัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข่าวที่จะน�าเสนอ

ก่อนเสมอท�าให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

	 สิ่งที่ควรระวังในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใหม่

คือที่มาของข่าวและความถูกต้องของข้อมูล	 ตลอดจนนัย

ซ่อนเร้น	(hidden	meaning)	ต่าง	ๆ	ที่มากับข่าวสารนั้น	

เพราะส่ือใหม่ได้ถูกน�ามาให้เป็นเครื่องมือน�าเสนอความ

คิดเห็นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าการน�าเสนอข้อเท็จ

โดยเฉพาะการต่อสู้และผลประโยชน์ทางการเมือง	 และ

ผู้รับสารจากสื่อต่าง	ๆ	มักจะเลือกรับและติดตามข่าวสาร

ที่สอดคล้องกับความเชื่อและความคิดเห็นของตนจนท�าให้

ไม่เปิดรับความคิดเห็นและปิดก้ันข้อมูลจากสื่อแหล่งอ่ืน

ท�าให้บุคคลนั้นมีข้อมูลท่ีจ�ากัดต่อการวิเคราะห์สถานการณ์

อย่างรอบด้าน	(Sukonrattanamethi	&	Moksat,	2019,	

p.11)

	 ดงันัน้ประชาชนจึงควรมกีารพฒันาทกัษะเกีย่วกบั

รับรูข้้อมลูข่าวสารในยคุดิจิทัลเพือ่ให้รูเ้ท่าทนัสือ่	สารสนเทศ	

และดิจิทัล	(Media	Information	and	Digital	Literacy:	

MIDL)	ได้แก่	การต้ังค�าถาม	วิพากษ์วิจารณ์	สื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์	มีทักษะในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่มีความ

น่าเชื่อถือและแยกแยะความแตกต่างของข้อมูลชวนเช่ือ

และข้อมูลที่เป็นความจริงได้

 

ตัวอย่ำงปัญหำของกำรรับข่ำวสำร

	 ในช่วงก่อนท่ีสื่อดิจิทัลจะถูกสร้างข้ึนมาจนมี

บทบาทกับการรับข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ในโลกนี้	 สื่อ

ที่มีบทบาทต่อการรับรู้ข่าวสารในยุคนั้นคือหนังสือพิมพ์

เนื่องจากสามารถเขียนข่าวสารให้กับประชาชนทั่วไปได้

ติดตามอ่านข่าวกันได้อย่างท่ัวถึง	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2498	

ถึง	 พ.ศ.	 2518	 ได้เกิดเหตุการณ์สงครามอินโดจีนครั้งที่

สองหรือสงครามเวียดนามขึ้นซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่าง

เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้	ท�าให้มีการต่อสู้และมีทหาร

และประชาชนทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บและล้มตายเป็นจ�านวน

มาก	เมื่อวันท่ี	1	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2511	ได้เกิดเหตุการณ์

นายพลต�ารวจของฝ่ายเวียดนามใต้ใช้ปืนจ่อยิงเชลย	 ซึ่ง

เป็นหน่วยจู ่โจมของฝ่ายเวียดนามเหนือ	 (เวียดกง)	 ซึ่ง

เหตุการณ์ดังกล่าวถูกถ่ายไว้ได้โดยช่างภาพสงครามชาว

อเมริกันช่ือว่านาย	 Eddie	 Adams	 เมื่อภาพดังกล่าวได้

ถูกตีพิมพ์ท�าให้ชาวโลกและกลุ่มสิทธิมนุษยชนรู้สึกโกรธ

และตื่นตัวต่อความโหดร้ายที่เกิดขึ้น	 ภาพถ่ายดังกล่าว

ท�าให้นาย	 Eddie	 Adams	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ

ประกวดภาพถ่ายจาก	 Pulitzer	 Prize	 ในปีถัดมาคือป	ี

พ.ศ.	 2512	 ภาพถ่ายน้ันมีช่ือว่า	 “Saigon	 execution”	

(การประหารท่ีกรุงไซงอน)	 เมื่อสิ้นสุดสงครามในปี	 พ.ศ.	

2518	 ผลปรากฎว่าฝ่ายเวียดนามใต้เป็นฝ่ายแพ้สงคราม

ท�าให้นายพลต�ารวจที่เป็นผู้ลั่นไกสังหารเชลยจึงได้อพยพ

มาลี้ภัยท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา	เม่ือ	พ.ศ.2521	(เนื่องจาก

อเมริกาเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายเวียดนามใต้)	แต่ตัวตนของนาย

ต�ารวจก็ได้ถูกเปิดเผยข้ึนมาท�าให้เขาถูกต่อต้านจากคนใน

สงัคมอเมรกินั	ซึง่ภายหลงันาย	Eddie	Adams	ได้เปิดเผยว่า	

“นายพลฆ่า	เวียดกง	ผมฆ่านายพลด้วยกล้อง	ภาพนิ่งเป็น

อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลก”	เนื่องจากภาพการประหารท่ี

เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถบอกที่มาของการเกิดเหตุการณ์นั้นได	้

ซ่ึงเชลยท่ีถูกจับได้ก่อนหน้านั้นไม่นานเพิ่งไปก่อเหตุสังหาร

ชาวบ้านฝ่ายเวียดนามใต้ท่ีไม่มีอาวุธไปเป็นจ�านวนมากจึง

เป็นสาเหตุท�าให้เกิดเหตุการณ์ประหารนั้นข้ึนมา	แม้เรื่อง

ราวดังกล่าวจะขัดต่อหลักศีลธรรมแต่เหตุการณ์ดังกล่าว

เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกได้ว่าภาพถ่ายเล่าเหตุการณ์ความ

จริงได้เพียงครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดท่ีได้เกิดขึ้นใน

สงครามนั้น

	 ปัจจุบันสังคมโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ

สื่อสารอย่างรวดเร็วท�าให้ผู้คนสามารถติดตามข่าวสารได้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2565 63

อย่างรวดเรว็ผ่านสือ่ดจิทิลั	ได้แก่	เวบ็ไซต์	สือ่สังคมออนไลน์	

เช่น	เฟซบุ๊ก	(Facebook)	ทวิตเตอร์	(Twitter)	และวิกิพี

เดยี	(Wikipedia)	เป็นต้น	แต่เมือ่เดอืนมนีาคม	2561	ได้เกดิ

เหตุการณ์คดีบริษัทเคมบริดจ์	อนาเลติก้า	ซึ่งส�านักข่าวต่าง

ประเทศหนังสอืพมิพ์	ด	ิออ็บเซอร์เวอร์	ของประเทศองักฤษ	

ได้รายงานว่ามีบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชื่อ	 Cambridge	 

Analytica	 ซึ่งต้ังอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้มีเก็บข้อมูลส่วน

ตัวของผู้ใช้งาน	Facebook	 เป็นจ�านวนมากถึง	 50	ล้าน

บัญชี	ซึ่งวิธีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน	Facebook	โดยท่ีผู้

ใช้ไม่ได้ยินยอมนี้ได้มาจาก	ดร.อเล็กซานเดอร์	โคแกน	ซ่ึง

ท�างานที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	ได้คิดค้นแอพพลิเคช่ันซ่ึง

เป็นโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลทางจิตวิทยามาทดสอบบุคลิกภาพ	

ชื่อว่า	“This	Is	Your	Digital	Life”	เบื้องหลังของโปรแกรม

จะให้ผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยบัญชี	Facebook	 ซ่ึง

โปรแกรมน้ีได้ใช้คุณสมบัติ	Application	Programming	

Interface	 (API)	 ของ	 Facebook	 ท�าให้ได้สิทธิเข้าถึง

ข้อมูลส่วนตัวต่าง	ๆ	ของผู้ใช้ได้	 เช่น	ประวัติ	สถานภาพ	

กิจกรรมส่วนตัว	 ความชอบต่าง	 ๆ	 และยังสามารถเข้าถึง

ข้อมูลเพ่ือน	ๆ 	ที่มีอยู่ในรายการเพื่อนได้อีกด้วย	โปรแกรม

นี้มีผู้สนใจลงชื่อใช้งานเพียงจ�านวน	270,000	คน	แต่จาก

ช่องโหว่ของ	 API	 ของ	 Facebook	 ดังกล่าวกลับท�าให	้

ดร.อเล็กซานเดอร์	โคแกน	สามารถจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้

งาน	Facebook	ไว้คาดว่ามากถึง	50	–	87	ล้านคน	เมื่อ

บริษัท	Facebook	ทราบเรื่องจึงแก้ไขสิทธิการเข้าใช้งาน

ของ	 API	 ดังกล่าว	 และติดต่อไปยัง	 ดร.อเล็กซานเดอร์	 

โคแกน	เพ่ือให้ลบข้อมูลเหล่านั้นเสียแต่ดร.อเล็กซานเดอร	์

โคแกน	 ไม่ได้ท�าตามที่บริษัท	 Facebook	 ร้องขอ	 แต่ได้

ติดต่อไปที่บริษัท	Cambridge	Analytica	เพื่อขายข้อมูล

ให้	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2559	 บริษัท	 Cambridge	 Analytica	

ได้น�าข้อมูลส่วนตัวของผู ้คนจ�านวน	 50	 ล้านคน	 (คาด

ว่าเป็นข้อมูลของผู้มีสิทธิโหวตเลือกประธานาธิบดี)	 มา

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการรณรงค์หาเสียงให้กับ	 

โดนัลด์	 ทรัมป์	 โดยได้มีการหาเสียงแบบตรงไปตรงมา	

เช่น	การส่งอีเมลเพื่อโปรโมตโดนัลด์	ทรัมป์	ให้ประชาชน

รู้จัก	 และลงโฆษณาออนไลน์ใน	 Facebook	 ซ่ึงสามารถ

เจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วย	 การลงโฆษณามี

ทั้งการโปรโมต	โดนัลด์	ทรัมป์	และโจมตีคู่แข่งคือ	ฮิลลารี	่

คลินตัน	ในประเด็นที่คนที่มีสิทธิเลือกตั้งก�าลังกังวล	ท�าให้

คนมีการเปลี่ยนใจมาเลือก	โดนัลด์	ทรัมป์	เพราะไม่พอใจ	 

ฮิลลารี่	คลินตัน	เพื่อผลการเลือกต้ังสรุปออกมาปรากฏว่า	

โดนัลด์	ทรัมป์	สามารถเอาชนะการเลือกตั้งเหนือ	ฮิลลารี	่

คลินตัน	 ข้ึนเป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้	แม้ผลส�ารวจคะแนนนิยมโดนัลด์	ทรัมป์	ก่อนการเลือก

ตั้งเป็นรอง	ฮิลลารี่	คลินตัน	อยู่มาก	ซ่ึงเหตุการณ์ครั้งนี้มี

ประเด็นท่ีส�าคัญอยู่	2	อย่าง	คือ

	 1.	 การละเมิดการเข้าถึงและเข้าใช้งานข้อมูล

ส่วนตัวของผู ้ใช้งานโดยท่ีไม่ได้รับอนุญาตทั้งผู ้ใช้งาน

โปรแกรม“This	Is	Your	Digital	Life”	และเพื่อนในบัญช	ี

Facebook	ของผู้ใช้งานท้ังท่ีไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว	

แม้ว่า	Facebook	เองจะไม่ได้เป็นผู้ละเมิดเองแต่ก็ถือว่า

บริษัทบกพร่องต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน	 คณะกรรมาธิการการ

ค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา	(The	Federal	Trade	

Commission--FTC)	 ได้สั่งปรับบริษัท	 Facebook	 จาก

กรณีดังกล่าวในความผิดท่ี	 Facebook	 ละเมิดข้อตกลง

กับคณะกรรมการซ่ึงสัญญาว่า	“จะไม่มอบข้อมูลผู้ใช้ให้แก่

บุคคลท่ีสาม	(third	party)	โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของข้อมูล”	เป็นจ�านวนเงินถึง	5	พันล้านเหรียญสหรัฐ	

(ประมาณ	150,000	ล้านบาท)	และต้องปรับองค์กรเพ่ือให้

มีการปรับปรุงความปลอดภัยและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

งาน	คณะกรรมาธกิารการค้าของรฐับาลกลางสหรฐัอเมรกิา	

(Pokudom,	 2019)	 แม้บริษัท	 Cambridge	 Analytica	

จะไม่ได้โทษทางกฎหมายแต่ก็ต้องปิดตัวลงไปเน่ืองจาก

ไม่ได้การยอมรับจากลูกค้าอีกต่อไป

	 2.	 บริษัท	 Cambridge	 Analytica	 เป็นบริษัท

ท่ีปรึกษาการเมืองบริติชมีความสามารถในการท�าเหมือง

ข้อมูล	 (data	 mining)	 การเป็นนายหน้าข้อมูล	 (data	

brokerage)	 และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการส่ือสาร

ยุทธศาสตร์ส�าหรับกระบวนการเลือกตั้ง	 สามารถก�าหนด

เนื้อหาและชี้น�าผู้คนในสังคมให้มีความรู้สึกคล้อยตาม	เช่ือ

ตัดสินใจและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการชักน�าผ่านสื่อดิจิทัล

อย่างเช่น	 สื่อสังคมออนไลน์	 ได้อย่างแนบเนียนโดยผู้คน

ไม่รู้ตัว

	 จากกรณีตัวอย่างการรับข่าวสารท้ัง	2	เหตุการณ์

จะเหน็ได้ว่าผูท้�าหน้าทีน่�าเสนอข่าวสารสามารถก�าหนดการ

รับรู้เหตุการณ์และชี้น�าผู้รับสารได้	ดังนั้นประชาชนจึงควร

ตระหนักปัญหาของความถูกต้องและปัญหาเกี่ยวกับการ

ชี้น�าของข่าวสาร	 โดยฝึกวางใจให้เป็นกลางเมื่อต้องรับรู้
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ข่าวสารต่าง	ๆ 	รู้จักตั้งค�าถามต่อข่าวสารที่ได้รับว่าเป็นจริง

หรือไม่และใครเป็นผู้ได้หรือเสียประโยชน์จากข่าวสารนี้	

เพื่อท�าให้การรับข่าวสารเป็นเรื่องของการใช้เหตุผล	ข้อมูล

ที่รอบด้านและปราศจากการใช้อารมณ์

ข่ำวลวง (fake news)

	 ข่าวลวง	หรือ	Fake	news	เป็นค�าที่มีการให้นิยาม

ไว้หลากหลายความหมายเน่ืองจากเป็นข่าวที่มีความเท็จ

เจือปนหรือหลอกล่อให้เข้าใจผิดจากข้อเท็จจริงไป	 เช่น	

เล่าข่าวเพียงด้านเดียว	ค�าพาดหัวข่าวกับเนื้อหาข่าวไม่ตรง

กันเป็นต้น	 ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรป	 (European	Com 

mission)	ได้ให้ค�านยิามข่าวลวงว่า	หมายถงึ	หมายถงึข้อมลู

ชุดหนึ่งที่ท�าขึ้นมาโดยมีเจตนาจะบิดเบือนและโจมตีบุคคล	

กลุ่มคน	หรือองค์กร	และบางคร้ังข่าวลวงหมายความรวม

ถึงการเขียนข่าวเชิงลบ	การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง	

และรูปแบบโฆษณาที่ชวนให้เข้าใจผิดจากทัศนคติของผู้รับ

สารรวมถึงการรายงานข่าวในรูปแบบเสียดสีและมีการใส่

ข้อมูลที่ผิด	 โดยเจตนาโจมตีทางไซเบอร์	 เม่ือนิยามอย่าง

แคบข่าวลวงเป็นข่าวที่ถูกสร้างขึ้นในการรายงานข่าว	 ซึ่ง

รวมถึงส�านักข่าว	 นักการเมือง	 รวมถึงบริษัทผู้ผลิตแฟลต

ฟอร์ม	 ข่าวลวงสามารถจ�าแนกประเภทออกเป็น	 6	 กลุ่ม	

ตามลักษณะการน�าเสนอเนื้อหา	ดังนี้	 (Kokkeadtikul	&	

Danpaiboon,	2018)

	 1.	Fabricated	Content	หมายถึง	ข่าวถูกสร้าง

ขึ้นมาโดยเนื้อหาเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด

	 2.	 Manipulated	 Content	 หมายถึง	 ข่าวท่ีมี

เนื้อหาหลอกลวงและมีการจัดการรายงานข่าวตามความ

ความจริงแต่มีการบิดเบือนบางส่วนหรือให้ข้อมูลไม่ครบ

รอบด้าน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ

ผิดไป	 เช่น	การพาดหัวข้อข่าวเกินจริง	การตัดต่อภาพใน

ข่าวที่ผิดจากความจริง

	 3.	 Imposter	Content	หมายถึง	ข่าวลวงท่ีถูก

สร้างขึ้นแต่ได้แอบอ้างแหล่งข่าวหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อ

ถือมาสนับสนุนให้ข่าวลวงนี้มีความน่าเช่ือถือ

	 4.	Misleading	Content	หมายถึง	ข่าวที่น�าเสนอ

ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลชี้น�าที่ท�าให้เข้าใจผิดเพ่ือใส่ร้ายบุคคล

อื่นในทางใดทางหนึ่ง

	 5.	 False	 context	 of	 connection	 หมายถึง	

ข่าวที่มีเน้ือหาผิดบริบท	 เช่น	 การน�าภาพข่าวที่ไม่ได้อยู่

ในเหตุการณ์หรือผิดจากความเป็นจริงมาประกอบการน�า

เสนอ	การจงใจใส่ค�าบรรยายพาดหัวข่าวไม่ตรงกับเนื้อหา

ภายใน	เป็นต้น

	 6.	Satire	and	Parody	หมายถึง	เนื้อหาข่าวหรือ

ข้อมูลท่ีไม่เน้นการหลอกลวงแต่จงใจน�าเสนอให้เป็นการ

เสียดสี	ล้อเลียน	ซ่ึงผู้อ่านสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของ

เนื้อหานี้ได้ง่าย

	 แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	

เช่น	 การระบบปัญญาประดิษฐ์	 หรือ	 AI	 ท�าให้การรับรู้

ข่าวสารของประชาชนถูกบริหารจัดการมากข้ึน	 ท�าให้มี

รายงานจากคณะกรรมธิการยุโรปได้ออกรายงานช่ือว่า	

The	Legal	Framework	 to	Address	“Fake	News”	

ซึ่งได้จ�าแนกข่าวลวงไว้	 4	 กลุ ่ม	 ได้แก่	 (European	 

Commission,	2018a)

	 1.	เนื้อหาฟองสบู่	(Content	bubbles)	หมายถึง	

การได้เนือ้หาซ�า้	ๆ 	เดมิ	ๆ 	อยูต่ลอดเวลาท�าให้มข้ีอมลูท่ีจ�ากดั	

เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนจากระบบงานคอมพิวเตอร์เบ้ืองหลัง

ของผู้ให้บริการในอินเทอร์เน็ต	เช่น	Facebook,	Google	

หรือ	Twitter	เป็นต้น	ได้มีการใช้อัลกอริธึม	(Algorithm)	

โดยได้เข้าไปอ่านประวัติความสนใจ	ความชอบ	การค้นหา

ข้อมูลหรือการโต้ตอบกับแหล่งข่าวใด	ๆ 	จากนั้นจะท�าการ

ประมวลผลเพื่อดึงข้อมูลเนื้อหาที่ตามที่ผู้ใช้สนใจมาเสนอ

ให้อ่านต่อไปเรื่อย	ๆ 	เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้	แต่กลับท�าให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลซ�้า	ๆ 	มากเกินไปและ

ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากมุมมองอื่น	ๆ	ซ่ึงอาจท�าให้เห็น

ข้อมูลผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงได้	 เทคโนโลยีใหม่โดย

เฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียสามารถน�าวิธีการดังกล่าวมา

ใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลท่ีบิดเบือน	ได้ด้วยความรวดเร็วและ

มีความแม่นย�าสามารถก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้

อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน

	 2.	 การปลอมแปลง/ความคิดเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจ	

(Unintentional	 fakes/opinions)	 หรืออาจเรียกว่า	

“ข้อมูลที่ผิด”	 (misinformation)	 ทุกคนสามารถแสดง

ความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต	 และแบ่งปันบนโซเชียล

เน็ตเวิร์คได้อย่างกว้างขวางแม้จะเป็นข้อมูลที่เกิดจากความ

เข้าใจผิดแบบไม่มีเจตนาแอบแฝงก็ตาม	 แม้ผู้แสดงความ

เห็นนั้นจะมีผู้ติดตามไม่มากแต่ก็มีกลยุทธ์ต่างๆ	ที่สามารถ

เพิ่มผู ้ติดตามได้เช่นการลงโฆษณาเพื่อเพิ่มการมองเห็น

โพสต์ท�าให้บุคคลอื่นเข้าถึงของตนเองในชุมชนเครือข่าย 
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โซเชียลได้	การกระท�าดังกล่าวสามารถท�าให้ความเห็นดัง

กล่าวแพร่ขยายเข้ามาในอินเทอร์เน็ตได้กว้างขวางอย่างที่

ไม่เคยปรากฏมาก่อน

	 3.	 การจงใจปลอมแปลง	 (Intentional	 fakes)	

หรือ	 การบิดเบือนข้อมูล	 (“Disinformation”)	 เกิดจาก

การน�าข้อมูลท่ีมีเจตนาชัดเจนที่จะบิดเบือนความคิดเห็น

ของสาธารณชนและน�าข้อมูลนั้นเข้าสู่อินเทอร์เน็ต	 เพื่อ

หวังผลประโยชน์อย่างใด	ๆ	อย่างหน่ึง	 เช่น	การหาเสียง

เลือกต้ังชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการ	เป็นต้น	

ซึ่งผู้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง	ๆ	ไม่มีการตรวจ

สอบหรือกรองความถูกต้องของข้อมูล	เนื่องจากให้เหตุผล

ว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้น�าเข้าเน้ือหาเองส่วนบริษัท

ท�าหน้าที่จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลให้เท่าน้ัน	 เมื่อข้อมูล

หรือข่าวเหล่านั้นถูกละเลยและมีการเผยแพร่ส่งต่อกัน

ไปเป็นจ�านวนมากก็จะส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของ

สาธารณชนท�าให้เกิดปัญหาและความสับสนแก่ผู้รับข้อมูล

นั้น

	 4.	ปฏิบัติการบิดเบือนข้อมูล	 (Disinformation	

operations)	คือ	การก�าหนดกลยุทธ์โดยความต้ังใจการใช้

ส่ือดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์	เป็นแหล่งในการเผยแพร่

ข้อมูลเท็จ	เพื่อหวังผลลัพธ์ทางด้านการเมืองทั้งในประเทศ

ตนเอง	หรือการเมืองระหว่างประเทศ	การอาศัยการจ่าย

เงินค่าโฆษณาลงในสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook	เพื่อ

ก�าหนดกลุม่เป้าหมายได้ง่ายและรวดเรว็	และสามารถตรวจ

สอบการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย

ตัวอย่ำงข่ำวลวงในประเทศไทย

	 ปัจจุบันในประเทศไทยมีคนกลุ่มหนึ่งที่สร้างและ

เผยแพร่กระจายข่าวปลอมเข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตและสื่อ

สังคมออนไลน์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 Facebook,	 Line,	 Twitter	

และเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ส�านักข่าว	 ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้หลากหลายช่องทางและยังสามารถแบ่งปันข่าว

ให้กับเพื่อนหรือกลุ่มบุคคลอื่นได้ง่าย	เช่น	ข่าวปลอมเรื่อง	

“คลปิเสยีงคณบดศีริิราชแนะน�าใหผู้้ตดิเชื้อโควดิ-19	กนิยา

ฆ่าเช้ือ	และน�้าขิงแก่	รักษาโควิด-19	หายได้ใน	3	วัน”	ใน

ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ก่อให้เกิด

ความตื่นตระหนกในประชาชนเป็นจ�านวนมาก	 ได้มีผู้ไม่

หวังดีท�าคลิปเสียงแนะน�าการรักษาโรคโควิด-19	โดยอ้าง

ว่าเป็นเสียงแนะน�าจากคณบดีศิริราช	ท�าให้ประชาชนหลง

เช่ือและแชร์คลิปดังกล่าวไปยังสื่อสังคมออนไลน์กันอย่าง

รวดเร็ว	และข่าวบิดเบือน	“สินเช่ือ	Street	Food	ให้กู้ราย

ละ	2	แสนบาท	จากธนาคารออมสิน”	เป็นข่าวท่ีน�าเสนอ

ผ่านเพจ	 Facebook	 โดยน�าชื่อโครงการมาน�าเสนอข่าว

แต่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกู้จากยอดวงเงินกู้สูงสุด	

3	ล้านบาทและผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคาร	

เปลี่ยนเป็นกู้ไม่เกิน	2	แสนบาท	กู้ได้ทุกคนทุกอาชีพโดยให้

พิมพ์โอเคไว้ในส่วนแสดงความคิดเห็นในเพจเพื่อรอรับราย

ละเอียดเพิ่มเติม	ท�าให้มีผู้หลงเช่ือและแชร์ข่าวสร้างความ

สับสนให้กับประชาชนเป็นจ�านวนมาก

กำรรู้ทันกับข่ำวปลอม

	 จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีผู้ติดตามข่าวสารผ่าน

ทางสังคมออนไลน์มากขึ้น	 ซึ่งข่าวเหล่านั้นมีทั้งข้อมูลที่

เป็นความจริงและมีลักษณะเป็นข่าวลวง	 (Fake	 News)	

ผู้ใช้บางคนยังไม่มีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวลวง	ทางผู้ให้

บริการอย่าง	 Facebook	 ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวจึงมี

ความต้องการที่จะลดจ�านวนการเผยแพร่ข่าวปลอมท่ีมีอยู่

ในระบบลง	 ท้ังการลบบัญชีผู้ใช้ปลอมออกและมีการแจ้ง

ให้ผู้ให้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าต้องการอ่านหรือแชร์เรื่อง

ราวที่อาจเป็นข่าวปลอมหรือข่าวเท็จหรือไม่	 แต่ระบบยัง

ไม่สามารถก�าจัดได้ครบทั้งหมด	 จึงได้ให้เคล็ดลับในการ

สังเกตข่าวปลอม	ไว้ดังนี้	(Facebook,	2020)

	 1.	อย่าหลงเชือ่พาดหวัข่าวข่าวปลอมมกัมข้ีอความ

พาดหัวท่ีดึงดูดความสนใจโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมดและ

เครื่องหมายตกใจ	หากข้อความพาดหัวน่าตื่นตระหนกฟัง

ดูไม่น่าเช่ือถือ	ข่าวนั้นน่าจะเป็นข่าวปลอม

	 2.	 สังเกตลิงก์	 (URL)	 ให้ดีลิงก์ปลอมหรือลิงก์ที่

ท�าเลียนแบบมักเป็นสัญญาณของข่าวปลอม	 เว็บไซต์ข่าว

ปลอมจ�านวนมากมักจะปรับเปลี่ยนลิงก์เล็กๆ	น้อยๆ	เพื่อ

เลียนแบบแหล่งข่าวจริง	ผู้ใช้งานสามารถไปท่ีเว็บไซต์เพื่อ

เปรยีบเทียบลงิก์นัน้กบัลงิก์ของแหล่งข่าวท่ีได้รับการยอมรับ

และเช่ือถือได้

	 3.	ตรวจสอบแหล่งท่ีมาตรวจสอบให้แน่ใจว่าข่าว

เขียนข้ึนโดยแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงด้านความ

ถูกต้อง	 หากเรื่องราวมาจากองค์กรท่ีไม่คุ้นเคย	 ให้ตรวจ

สอบท่ีส่วน	 “เก่ียวกับ	 (about)”	 ท่ีถูกระบุไว้ในส่วนของ

เว็บไซต์หรือในโปรแกรม	เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

	 4.	 มองหาการจัดรูปแบบที่ไม่ปกติเว็บไซต์ข่าว
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ปลอมจ�านวนมากมักมีการสะกดผิดหรือวางเลย์เอาท์	หรือ

ไม่ปกติ	(ต�าแหน่งของเนื้อหาในเว็บ)	หากพบเจอสัญญาณ

เหล่าน้ี	โปรดอ่านข่าวอย่างรอบคอบ

	 5.	พจิารณารูปภาพเรือ่งราวข่าวปลอมมกัมรีปูภาพ

หรือวิดีโอที่ไม่เป็นความจริง	 บางครั้งรูปภาพอาจเป็นรูป

จริง	แต่ไม่ตรงกับบริบทของเรื่องราว	ผู้อ่านสามารถค้นหา

รูปภาพเพือ่ตรวจสอบว่ารปูภาพเหล่านัน้มาจากทีไ่หน	(เช่น	

การใช้รูปภาพค้นหาข้อมูลจาก	google)

	 6.	ตรวจสอบวนัทีข่่าวปลอมอาจมลี�าดับเหตกุารณ์

ที่ไม่สมเหตุผล	หรือมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์

	 7.	ตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบแหล่งข้อมูลของ

ผู้เขียนเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง	หากไม่มีหลักฐานหรือมี

การอ้างข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีชื่อเสียง	อาจระบุได้ว่า

ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม

	 8.	ดูรายงานอื่นประกอบหากไม่มีส�านักข่าวอื่นๆ	

ที่รายงานเร่ืองราวเดียวกัน	อาจระบุได้ว่าข่าวดังกล่าวเป็น

ข่าวปลอม	 หากมีการรายงานข่าวโดยหลายแหล่งข่าวที่

สามารถเชื่อถือได้	 ก็มีแนวโน้มว่าข่าวดังกล่าวจะเป็นข่าว

จริง

	 9.	 เร่ืองราวนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่บางครั้งอาจ

แยกข่าวปลอมจากเร่ืองตลกหรือการล้อเลียนได้ยาก	ตรวจ

สอบดูว่าแหล่งที่มาของข่าวขึ้นชื่อเรื่องการล้อเลียนหรือไม	่

และรายละเอียดตลอดจนน�้าเสียงของข่าวฟังดูเป็นเพียง

เรื่องล้อเล่นหรือไม่

	 10.	เรื่องราวบางเรื่องอาจจงใจเขียนขึ้นเป็นข่าว

ปลอมใช้วิจารณญาณเพื่อวิเคราะห์เร่ืองราวที่ผู้ใช้อ่าน	และ

แชร์เฉพาะข่าวที่ผู้ใช้แน่ใจว่าเชื่อถือได้เท่านั้น

 

ทักษะในกำรคิดวิเครำะห์มีวิจำรณญำณที่ดี

	 ด้วยแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

การพัฒนาอย่างรวดเร็วท�าให้ผู ้ใช้งานต้องมีการพัฒนา

ทักษะในการรับข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมากเพื่อแยกแยะ

ให้ออกระหว่างข่าวจริง	ข่าวลวงและข่าวที่แฝงนัยซ่อนเร้น

บางอย่าง	จากความส�าคัญดังกล่าวได้ก่อให้เกิดมีหน่วยงาน	

Digital	Intelligence	Quotient	(DQ)	institute	ซ่ึงเป็น

องค์กรที่เกิดจากความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน

ท่ัวโลกประสานงานร่วมกับเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม	 (World	

Economic	Forum)	เพื่อท�าให้เด็ก	ๆ	และเยาวชนได้รับ

การศึกษาและพัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางดิจิทัล	โดย

ความฉลาดทางดิจิทัล	(Digital	Intelligence	Quotient:	

DQ)	 หมายถึง	 กลุ่มของความสามารถทางสังคม	อารมณ	์

และการรับรู้	ท่ีจะท�าให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความ

ท้าทายบนเส้นทางของชีวติในยคุดจิทัิล	และสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้	ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้ง

ความรู้	ทักษะ	ทัศนคติและค่านิยมท่ีจ�าเป็นต่อการใช้ชีวิต

ในฐานะสมาชกิของโลกออนไลน์	กล่าวอกีนยัหนึง่คอื	ทกัษะ

การใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์	 (Inthanon,	

2020)

	 ซ่ึงทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี	

(Critical	 Thinking)	 ก็เป็นหนึ่งในทักษะความฉลาดทาง

ดจิทิลัท่ีทาง	DQ	institute	ให้ความส�าคัญซึง่หมายถงึ	ความ

สามารถในเพือ่ระบคุวามต้องการด้านข้อมลู	การวพิากษ์และ

วิเคราะห์เนื้อหาและสาระประโยชน์ท่ีได้	ในขณะเดียวกัน

ก็รับรู ้ถึงอันตรายของการบิดเบือนข้อมูลและข้อมูลเท็จ	

การมีความสามารถในการแยกแยะนี้ช่วยให้บุคคลสามารถ

จัดการข้อมูลที่ต้องการและความปลอดภัยของตนเองทาง

ออนไลน์ได้	ความสามารถนี้ท�าให้บุคคลนั้นมีทักษะในการ

รู้เท่าทันสื่อ	(media	and	information	literacy)	ซ่ึงเป็น

สิ่งจ�าเป็นในการรับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันท่ีมีจ�านวนมาก	

Figure 1 DQ Digital Citizenship Framework

Source: DQ Digital Intelligence. (Inthanon, 2020).
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Figure 2 Critical Thinking

Source: DQ Digital Intelligence. (Inthanon, 2020).

หลักกำร 5W1H กับกำรรู้ทันข่ำวลวง

	 องค์ประกอบ	5W1H	เป็นเทคนิคของการตั้งการ

รายงานเรื่องราว	หรือการตั้งค�าถามต่อสิ่งต่าง	 ๆ	 ให้ครบ

ถ้วน	 ซ่ึงสามารถน�าไปประยุกต์ให้กับงานได้หลากหลาย	

เช่น	 การประยุกต์กับการผลิตสินค้า	 การตลาด	 และการ

รายงานข่าว	เป็นต้น	หลักการของ	5W1H	ส�าหรับการน�า

มาใช้รายงานข่าวหรือเหตุการณ์	ประกอบด้วย

	 1.	ใคร	(Who)	บุคคลส�าคัญที่เกี่ยวกับข่าวท่ีเป็น

ตัวประกอบหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ	ใคร

น่าจะเก่ียวข้องกับเหตุการณ์นี้	 ใครน่าจะเป็นคนท่ีท�าให้

สถานการณ์นี้เกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ใครได้ประโยชน์

ใครเสียประโยชน์

	 2.	 อะไร	 (What)	 เกิดอะไรขึ้น	 การกระท�าหรือ

เหตุการณ์ใดที่ส�าคัญ	 เกิดอะไรขึ้น	 มีอะไรเก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์นี้	สาเหตุที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไร

	 3.	 ที่ไหน	 (Where)	 การ	 กระท�าหรือเหตุการณ์

นั้น	ๆ	เกิดขึ้นที่ไหน

	 4.	 เม่ือไร	 (When)	 เวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น	

เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร	เวลาใดบ้างที่สถานการณ์

เช่นน้ีจะเกิดขึ้นได้

	 5.	 ท�าไม	 (Why)	 ท�าไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น	

สาเหตุหรือมูลเหตุท่ีท�าให้เกิดขึ้น

	 6.	อย่างไร	(How)	เกิดขึ้นได้อย่างไร	รายละเอียด

ของสิ่งที่	เกิดขึ้นแล้วหรือก�าลังจะเกิดข้ึนว่ามีความเป็นไป

ได้ในลักษณะใด	(Hunnapha,	2001)

	 หลักการของ	5W1H	ไม่ได้มีไว้ส�าหรับการรายงาน

ข่าวหรือท�ากิจกรรมทางการตลาดเท่านั้น	แต่ยังสามารถน�า

มาใช้ส�าหรบัพฒันาทกัษะในการคดิวเิคราะห์มวีจิารณญาณ

ที่ดีได้อีกด้วย	 โดยประชาชนสามารถน�ามาใช้ส�าหรับการ

ตั้งค�าถามและค้นหาค�าตอบจากข่าวสารท่ีได้รับรู้มา	 เมื่อ

สามารถค้นหาค�าตอบครบตามหลักการของ	5W1H	แล้ว

ก็จะท�าให้มีมุมมองที่ครบถ้วนและรอบด้านต่อเหตุการณ์ท่ี

ได้รับรู้มาจึงจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้ครบถ้วนมากข้ึน	แต่

สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือข่าวสารหรือเหตุการณ์นั้นต้องพิสูจน์ได้

ว่าเป็นความจริงไม่ใช่ความเห็นหรือความรู้สึกจากการบอก

เล่า	เพื่อให้ข่าวสารนั้นมีความถูกต้องครบถ้วน	เป็นข้อเท็จ

จริงและเป็นธรรมกับคนทุกฝ่ายท่ีอยู่ในเหตุการณ์

มำตรกำรของประเทศไทยเก่ียวปัญหำข่ำวลวง

	 ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ

ปัญหาข่าวลวงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก	กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดตั้ง	 “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	

ประเทศไทย	(Anti-Fake	News	Center	Thailand)”	เพื่อ

แก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่มีการเผยแพร่อยู่ในสื่อใหม่หรือส่ือ

ออนไลน์ต่าง	ๆ 	โดยศูนย์ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการตรวจ

สอบข้อมูลข่าวสารท่ีมีการแพร่กระจายให้ประชาชนรู้เท่า

ทันและปกป้องตนเองจากข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนได	้

ช่องทางในการติดตามข่าวสารจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	

ประเทศไทย	มีดังนี้

	 1.	เว็บไซต์	www.antifakenewscenter.com

	 2.	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	 facebook	 บัญชี	

AntiFakeNewsCenter

	 3.	 เครือข ่ายสังคมออนไลน์	 twitter	 บัญช	ี 

AFNCThailand

	 4.	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	 LINE	 บัญชี	 @an 

tifakenewscenter

	 และเพื่อเป็นการควบคุมการกระท�าความผิด

เกี่ยวการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข่าวลวงเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์	ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

และฉบับท่ี	2	พ.ศ.	2560	โดยได้ออกมาตราเพ่ือระบุฐาน

ความผิดไว้ดังนี้	“มาตรา	14	ผู้ใดกระท�าความผิดท่ีระบุไว้

ดังต่อไปนี้	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(The	Computer	Crimes	
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Act	(No.	2)	B.E.	2560(2017),	2017)

	 1.	โดยทุจริต	หรือโดยหลอกลวง	น�าเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น

เท็จ	 โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน	

อันมิใช่การกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล

กฎหมายอาญา

	 2.	น�าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์

อันเป็นเท็จ	 โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัย

สาธารณะ	ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	หรือ

โครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ	

หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

	 3.	น�าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์

ใด	ๆ 	อนัเป็นความผดิเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร

หรอืความผดิเกีย่วกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมาย

อาญา

	 4.	น�าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์

ใด	 ๆ	 ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

	 5.	เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้

อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม	1	2	3	หรือ	4

	 ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง	 (1)	 มิได้

กระท�าต่อประชาชน	แต่เป็นการกระท�าต่อบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง	ผู้กระท�า	ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

ดังกล่าวต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน

หกหมืน่บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และให้เป็นความผดิอนัยอม

ความได้”

	 จากมาตรการทั้งด้านการให้ความรู ้ข้อมูลท่ีถูก

ต้องแก่ประชาชนและการออกกฎหมายควบคุมการกระ

ท�าความผิดเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จของประเทศไทย	ก็เพ่ือ

เป็นการปกป้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากปัญหาข่าว

ลวงต่าง	ๆ 	ที่มีการแพร่กระจายในอินเทอร์เน็ตเป็นจ�านวน

มาก

สรุป
	 ในโลกยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเติบโตและผู้คน

สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมากมายและรวดเร็วนั้น	

การเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ผู้ใช้งานควรศึกษาเรื่อง

การรับข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลเพ่ือให้มีความรู้เท่าทันสื่อ	

ตระหนกัถึงผลกระทบของการเชือ่ข้อมลูข่าวสารและไม่เป็น

ผูถ้กูครอบง�าจากบคุคลหรอืองค์กรใด	ๆ 	ทีต้่องการชีน้�าเร่ือง

ความเช่ือ	ตัดสินใจและเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในสังคม		

รูจ้กัการแยกแยะและการตรวจสอบข่าวสารไม่ตกเป็นเหยือ่

ของข่าวปลอม	ปัจจุบันนอกจากการเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสาร

แล้วประชาชนทุกคนยังสามารถเป็นผู้ท่ีน�าข่าวสารใส่ลงไป

ในสื่อออนไลน์ได้ด้วยตนเองท้ังจากวิธีการพิมพ์ข่าว	 การ

แสดงความคิดเห็น	 และการแชร์	 ก็จะต้องมีความรับผิด

ชอบต่อข้อมูลเหล่านั้นท้ังทางด้านจริยธรรมต่อสังคมและ

ความรับผิดต่อกฎหมายท่ีมี	 เพื่อท�าให้ประชาชนในสังคม

ไทยมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

อย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้ประเทศชาติ

มีการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองและมีความสงบเรียบร้อยมาก

ขึ้น
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Abstract

	 This	academic	paper	is	a	quantitative	study	to	describe	the	impact	of	the	Coronavirus	2019	

(COVID-19)	epidemic	on	Thai	households’	debt.	The	data	used	in	this	study	is	from	the	Bureau	of	

Trade	and	Economic	 Indices,	 the	Ministry	of	Commerce,	 the	Office	of	 the	National	Economic	and	

Social	 Development	 Council,	 and	 the	 Bank	 of	 Thailand.	 The	 period	 under	 study	 is	 between	 the	

first	quarter	of	2020	and	the	second	quarter	of	2021.	This	paper	analyzed	the	quantitative	data	by	 

using	 the	 least	 squares	 regression	analysis	 (Ordinary	Least	Square;	OLS).	The	 results	 showed	 that	 

during	the	epidemic,	from	Q1	2020	to	Q2	2021,	the	total	household	debt	rose	5.2%	compared	to	the	 

pre-COVID-19	period.	Thai	households	at	risk	of	default	increased	by	2.74%	during	the	pandemic	and	

the	pandemic	crisis	slowed	household	loans:	loan	growth	declined	0.79%,	compared	to	pre-COVID	

quarterly	growth.	These	combined	effects	could	lead	to	financial	instability	and	lower	consumption,	

further	delaying	recovery	from	the	COVID-19	recession.

Keywords:	Household	Debt,	COVID-19	Pandemic,	Thailand

บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพื่ออธิบายถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่มีผลต่อหนี้ครัวเรือนไทย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายผลกระทบจากเหตุการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่มีผลกระทบต่อเนื่องต่อหนี้ครัวเรือนไทย	โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษานี้

มาจากส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และธนาคาร

แห่งประเทศไทย	 ในช่วงระหว่างไตรมาสแรกของปี	 2556	 ถึงไตรมาสท่ีสองของปี	 2564	 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณแบบการวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีก�าลังสองน้อยท่ีสุด	(Ordinary	Least	Square;	OLS)	ผลการศึกษาพบว่า	

ในช่วงการแพร่ระบาด	ตั้งแต่ไตรมาสที่	1	ปี	2563	ถึงไตรมาสท่ี	2	ปี	2564	ยอดหนี้ครัวเรือนรวมสูงข้ึน	5.2%	เมื่อเทียบ

กับช่วงก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ครัวเรือนไทยมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดช�าระหนี้

The Impact of the COVID-19 Pandemic on Household Debt in Thailand 
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เพิ่มขึ้น	 2.74%	 ในช่วงการระบาดใหญ่และวิกฤตโรคระบาดท�าให้สินเชื่อภาคครัวเรือนชะลอตัว	 การเติบโตของสินเช่ือ 

ลดลง	0.79%	ต่อไตรมาส	เมื่อเทียบกับระดับการเติบโตต่อไตรมาสก่อนการระบาด	ผลกระทบท่ีรวมกันเหล่านี้อาจน�าไป

สู่ความไม่มั่นคงทางการเงินและการบริโภคที่ลดลง	ท�าให้การฟื้นตัวจากภาวะถดถอยภายหลังการการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ล่าช้าออกไป

ค�ำส�ำคัญ: หนี้ครัวเรือน,	การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019,	ประเทศไทย

Introduction
	 Households	 increase	and	reduce	saving	

and	debt	based	on	expected	patterns	during	their	

life	cycle	in	order	to	consume	more	or	finance	

necessary	expenditures,	for	example	education	

of	children,	real	estate	investment,	purchase	of	

vehicle,	and	other	similar	 types	of	 investment.	

Those	patterns	may	be	disrupted	by	events	that	

could	 not	 be	 anticipated,	 such	 as	 economic	

crises,	political	unrest,	and	any	other	significant	

economic	 or	 non-economic	 disruption.	 In	 this	

sense,	 an	 unforeseen	 pandemic,	 such	 as	 the	 

current	 COVID-19	 event,	 share	 a	 resemblance	

to	a	financially	disruptive	economic	shock,	in	a	 

similar	way	of	a	credit	crunch	(Newmeyer,	Warmath,	

O’Connor	&	Wong,	2021).

	 Furthermore,	 past	 research	 shows	 that	

the	build-up	of	household	debt	have	magnified	

the	 negative	 effect	 of	 past	 crises,	 particularly	

by	 reducing	consumption	during	 the	downturn	

(Green,	 Rice-Jones,	 Venables	 &	Wukovits-Votzi,	

2021).	Therefore,	understanding	how	the	COVID-19	

impacted	household	debt	levels	is	fundamental	

in	order	to	develop	policies	to	alleviate	present	

and	future	financial	distress.	It	is	expected	that	the	

spread	of	the	COVID-19	and	many	of	the	policy	

measures	put	in	place	to	contain	the	economic	

downturn	caused	by	the	pandemic	have	potentially	

increase	household	debt	(Mamatzakis,	Ongena,	

&	Tsionas,	2021).	How	households	have	adjusted	

their	consumption	patterns,	including	the	use	of	

loans	to	finance	purchases,	is	a	question	not	yet	

answered	by	the	literature,	as	this	still	a	running	

event.

	 Over	 the	 past	 decade	 Thailand’s	 av 

erage	household	debt	has	raised	rapidly,	a	trend	

potentially	aggravated	by	the	negative	economic	

impact	of	the	COVID-19	pandemic.	This	trend	is	

revealed	by	the	ratio	of	household	debt	to	GDP	

that	has	increased	from	77.7	percent	at	the	be 

ginning	of	2018	to	90.6	percent	at	the	first	quarter	

of	2021,	with	a	slight	decrease	to	89.3	percent	in	

the	second	quarter	of	2021,	as	observed	in	Figure	

1.	The	full	effect	to	the	COVID	situation	is	yet	to	

be	fully	disclosed,	as	we	still	under	its	influence.	

However	reports	by	the	Bank	of	Thailand	show	

that	the	high	level	of	household	debt	may	affect	

the	credit	quality	of	financial	institutions	and	put	

pressure	on	the	recovery	of	the	Thai	economy	in	

the	year	of	2022.	In	particular,	the	government	

should	prepare	for	measures	to	slow	down	new	

debt	 in	 order	 to	 improve	 the	 household	 debt	

situation	(Bank	of	Thailand,	2021a,	b,	c).
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Figure 1 Quarterly Household Loans to GDP in Thailand, 2018-2021

Note: This figure presents the percentage of total quarterly household debt to GPD in Thailand. Bank  

         of Thailand, 2021

	 In	order	to	disclose	the	consequences	of	

the	COVID-19	pandemic	on	the	financial	stability	

of	 Thai	 households,	 particularly	 regarding	 the	

impact	of	 the	 increasing	debt,	we	carried	on	a	

series	of	 regression	 tests	 focusing	on	 the	 issue	

of	debt	size,	non-performing	loans,	and	banks’	

lending	growth.	In	this	sense,	this	paper	objective	

is	to	cover	an	important	gap	in	the	literature,	as	

there	 are	 few	 studies	made	 on	 the	 impact	 of	

COVID-19	pandemic	on	household	debt	from	a	

quantitative	standpoint,	specifically	in	countries	

outside	of	Western	Europe	and	North	America.	

The	major	 hypotheses	 on	 this	 paper	 are	 that	

debt	is	higher	under	the	pandemic,	and	there	is	

an	increasing	households’	risk	of	financial	default.	

However,	we	also	expect	that	the	COVID	shock	

will	lead	to	a	slowdown	in	banks’	lending	rates,	

as	borrowers	reduce	consumption	of	large	items	

due	 to	uncertainty	 about	 the	 future	 (Ҫolak	&	

Öztekin,	2021).

	 The	 outcomes	 presented	 confirm	 the	

expectations	introduced	above.	While	both	total	

debt	and	non-performing	loans	are	higher	under	

the	 COVID-19	 pandemic,	 the	 growth	 speed	 of	

bank	 loans	 was	 reduced,	 a	 phenomenon	 that	

could	be	observed	around	the	world	during	the	

same	period	and	circumstances	(Ҫolak	&	Öztekin,	

2021).

Literature review
	 Households	 demand	 is	 the	 main	 re 

ason	behind	their	need	for	loans.	In	this	regard,	

Modigliani	and	Brumberg	(1954)	life-cycle	model	

of	consumption	smoothing	was	one	of	the	first	

studies	that	investigated	household	expenditure	

behavior.	 The	model	 demonstrates	 that	 hou 

seholds	 will	 attempt	 to	 smooth	 consumption	

over	their	lifespan.	However,	income	is	uneven	

over	time,	leading	to	an	also	uneven	saving	and	

borrowing	rates.	In	the	begging	of	the	life	cycle	

households	will	have	a	lower	borrowing	rate,	with	

an	increasing	rate	later	in	the	period,	and	finally,	



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2565 73

a	lower	rate,	sometimes	negative,	in	later	years.	

Because	of	this	fluctuation,	household	will	feel	

compelled	 to	borrow	 in	order	 to	complement	

their	 earnings	 and	 smooth	 income	 over	 time.	

One	great	problem	household	face	is	that	of	un 

certainty	in	earnings.	If	there	is	a	disruption	on	the	

regular	cycle	of	income,	saving,	and	borrowing,	

households	may	face	financial	distress,	which	in	

turn	would	affect	the	economy	as	a	whole	(Lim,	

2019;	Altman,	2021).

	 The	 literature	 dealing	with	 the	 specific	

problem	of	how	COVID-19	is	affecting	household	

debt	is	not	very	extensive,	as	one	could	expect	for	

an	event	that	still	taking	place	at	the	moment	we	

write	this	paper.	Because	of	this,	studies	on	the	

matter	may	not	have	reliable	models	to	capture	

the	dynamics	based	on	historic	or	modern	debt	

market	developments.	Nevertheless,	a	collection	

of	studies	 relevant	to	this	paper	are	described	

below.

	 Some	of	the	papers	focus	on	the	policies	

adopted	by	governments	in	order	to	reduce	the	

impact	of	the	COVID-19	recession	on	households’	

debt.	 Franklin	 et	 al.	 (2021)	 show	 that	 there	 is	

no	 clear	 evidence	 that	household	debt	 in	 the	

United	 Kingdom	was	 significantly	 affected	 by	

the	COVID-19	crisis.	They	argue	that	government	

support	to	incomes	and	delay	of	loan	payments	

helped	to	reduce	the	impact	of	the	current	shock.	

Nevertheless,	some	households,	particularly	of	

those	 in	 the	 low	 income	 range,	 have	 strived	

against	 unemployment	 and	 unsecured	 loans.	

They	 conclude	 that	 both	 COVID-19	 and	 the	

measures	 to	mitigate	 its	 impact	had	a	positive	

effect	 on	 households’	 consumption.	 Similarly,	

Cahill	&	Lydon	 (2021)	concluded	 that	 the	 Irish	

COVID-19	income	support	had	a	beneficial	role	

in	 maintaining	 the	 debt	 ratios	 stable.	 Mamat 

zakis	 et	 al.	 employ	 (2021)	 a	 time-varying	 para 

meter	Bayesian	model	using	a	sample	from	168	 

countries	in	order	to	determine	if	policymakers	are	

adequately	responding	to	households’	financial	

needs	during	the	COVID-19	crisis	by	the	use	of	

non-pharmaceutical	 interventions	 (NPIs).	 They	

conclude	that	policymakers	are	not	adapting	fast	

enough	their	policies	to	respond	to	households’	

debt	distress.

	 Madeira	 (2020)	 develops	 an	 expanded	

analysis	by	adding	the	2019-2020	social	explosion	

crisis	in	Chile	to	the	COVID-19	shock,	and	measures	

their	influence	on	the	Chilean	households’	ability	

to	repay	loans.	His	simulation	model	shows	that	

delinquency	 risk	 increased	as	a	 result	of	both,	

the	“Social	Explosion”	and	COVID	pandemic.	He	

concludes	that	without	adequate	policy	measures,	

the	 pandemic	 crisis	 would	 raise	 delinquency	

from	3.2%	to	4.4%.	The	author	adds	in	Madeira	

(2021)	 that	 income	 and	 expense	 support	 was	

the	most	 important	 governmental	 policy	 used	

to	reduce	the	impact	of	debt	on	households.	In	

another	study	based	on	a	non-central	economy,	

Botlíková,	Botlík,	&	Stuchlíková	 (2021)	measure	

the	impact	of	the	pandemic	on	both	savings	and	

loans	in	the	Czech	Republic.	They	establish	that	

households’	savings	declined	due	to	the	crisis.	

Regarding	loans,	consumer	and	mortgage	loans	

reduced	their	growth,	while	other	loans	increased	

their	 growth.	 They	 conclude	 that	 the	 demand	

of	 loans	 is	 directly	 correlated	 to	 income,	 and	

inversely	to	interest	rates.

	 Few	studies	utilize	regression	models	to	

determine	the	 impact	of	the	COVID-19	on	hou 

sehold	loans.	Ҫolak	&	Öztekin	(2021)	measure	

the	 impact	 of	 the	 pandemic	 on	 bank	 lending	

patterns	 using	 a	 world-wide	 sample	 from	 125	

countries.	In	their	model	the	COVID-19	shock	is	

represented	by	a	dummy	variable,	which	varies	

over	 time	 and	 across	 countries.	 Their	 findings	
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reveal	that	bank	loan	growth	declined	globally	

as	a	result	of	the	COVID-19	situation.	Additionally,	

they	demonstrate	that	the	larger	the	impact	of	

the	pandemic,	the	larger	the	fall	in	bank	loans.	

Kurowski	(2021)	conducted	a	survey	in	a	sample	of	

1300	people	in	Poland,	and	analyzed	the	answers	

using	a	multinomial	logistic	regression.	This	author	

emphasizes	the	importance	of	preparation	and	

financial	 literacy	against	unexpected	decline	 in	

household	earnings,	concluding	that	lower	debt	

management	knowledge	has	a	negative	impact	in	

debt	situation	of	households,	particularly	those	

belonging	to	individuals	in	the	oldest	age	groups.	

Methodology
	 The	 population	 analyzed	 in	 the	 study	

includes	all	Thai	households	that	acquired	debt	

on	the	period	from	January	2013	to	June	2021,	

subdivided	in	quarters	according	to	the	data	ava 

ilable	on	the	Bank	of	Thailand	website,	statistics	

section.	The	dependent	variables	in	the	analysis	

are	based	on	both:	a)	loans	to	household	classified	

by	purpose,	which	includes	real	estate	purchase,	

vehicle	purchase	and	hire	purchase,	education	

loans,	 and	 other	 personal	 consumption	 loans,	

of	which	credit	card	and	personal	loans	are	also	

included,	and	b)	gross	non-performing	loans	(NPLs)	

outstanding	 for	 personal	 consumption,	 inclu 

ding	housing,	automobile,	credit	card,	and	other	

personal	loans,	as	a	measure	of	debt	distress.

	 The	 data	 was	 collected	 from	 the	 

Bureau	of	Trade	and	Economic	indices	Ministry	of	 

Commerce	 Thailand	 (Consumer	 Price	 Index),	

the	Office	of	The	National	Economic	and	Social	

Development	Council	 (Gross	Domestic	Product	

and	private	final	consumption	expenditure),	and	

the	 Bank	 of	 Thailand	 (all	 remaining	 variables).	

The	 data	 under	 analysis	 range	 from	 the	 first	

quarter	of	2020	to	the	second	quarter	of	2021,	re 

sulting	in	a	total	of	34	observations.	Out	of	these	

observations,	the	time	from	the	first	quarter	of	

2020	to	the	second	quarter	of	2021	is	considered	

to	be	the	COVID-19	affected	period,	in	a	total	of	

six	observations.

	 The	 methodology	 employed	 in	 this	

paper	 is	 adapted	 from	 that	 found	 in	Ҫolak	&	

Öztekin	(2021),	Abd	Samad,	Mohd	Daud	&	Mohd	

Dali	(2020),	Abid	&	Shafiai	(2018)	and	Anderloni,	 

Bacchiocchi,	&	Vandone	(2012).	The	first	model	

is	adapted	from	Abd	Samad	et	al.	(2020):	HD
i,t
	=	

α + β(LDG
i,t-1

)	+	γ(GDPPC
i,t
)+	δ(INF

i,t
)	+	λ(ALR

i,t
)	

+ μ(UN
i,t
)+	τ(CON

,t
)	+	φ(CVD	

i,t
)	+	ԑ

i,t
	(1)

	 Where	 the	 dependent	 variable	 HD	 is	

a	 proxy	 for	 household	 debt,	 representing	 the	

log	 of	 all	 loans	 for	 personal	 consumption	 in	 

Thailand,	including	loans	for	real	estate	purchase,	

loans	for	vehicle	purchase	or	hire	purchase,	edu 

cation	loans,	credit	card	loans,	and	other	personal	

loans.	Besides	that,	α	is	constant	term,	LDG	is	the	 

one-lagged	proportion	of	household	debt	to	GDP,	

as	measured	by	the	percentage	of	total	household	

loans	to	GDP.	GDPPC	is	GDP	per	capita	in	Thailand	

for	each	quarter	in	the	period	under	study	and	

serves	as	a	proxy	for	income.	INF	is	the	General	

Consumer	Price	Index	(CPI)	for	the	whole	country	

of	Thailand	(base	year	2019),	used	as	a	proxy	for	

inflation	 rate,	ALR	 is	 the	Average	Lending	Rate	

of	commercial	banks,	UN	is	the	Unemployment	

Rate,	and	CON	is	the	log	of	private	final	consum 

ption	expenditure,	used	as	a	proxy	for	household	

consumption.	 CVD	 is	 a	 dummy	 variable	which	

takes	the	value	of	1	in	quarters	impacted	by	the	

COVID-19	pandemic,	and	0	otherwise.	CVD	will	

be	used	to	determine	if	there	are	differences	in	

household	debt	in	the	periods	before	and	after	

COVID-19.	The	𝜀	is	the	error	term	of	the	equation.	

	 A	 second	 model	 was	 developed	 ha 

ving	Non-Performing	Loans	as	the	independent	 
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variable,	and	will	be	used	to	determine	financial	

vulnerability	of	Thai	households	to	the	COVID-19	

shock.	NPL
i,t
	=	α + β(DGDP

i,t
)	+	γ(GDP

i,t
)+	δ(INF

i,t
)	

+ λ(ALR
i,t
)	+	μ(UN

i,t
)+	τ(CON

,t
)	+	φ(CVD	

i,t
)+	ԑ

i,t
			(2)

	 Where	NPL	is	the	log	of	Non-Performing	

Loans,	 utilized	 as	 a	 proxy	 for	 households’	 

financial	vulnerability,	and	DGDP	is	the	proportion	

of	household	debt	to	GDP,	and	GDP	 is	 the	log	

of	the	Gross	Domestic	Product	of	Thailand,	base	

year	2002.	All	other	variables	follow	the	pattern	

in	equation	(1).	Model	(2)	is	based	on	Anderloni	et	

al.	(2012)	and	Abid	&	Shafiai	(2018).	Those	authors	

found	 that	 household	 debt	 (consumer	 credit),	

falling	income,	rising	household	debt,	 inflation,	

high	interest	rates,	and	unemployment	negatively	

impact	household	financial	vulnerability.	CVD	will	

be	used	to	determine	if	there	are	differences	in	

households’	financial	distress	due	to	debt	caused	

by	the	pandemic.

	 A	 third	model	was	based	on	 the	study	

by	Ҫolak	&	Öztekin	 (2021).	Those	authors	me 

asured	how	the	COVID-19	pandemic	is	affecting	

bank	loans.	Their	aggregated	database	of	125	cou 

ntries	was	divided	for	analysis	in	U.S.	and	non-U.S.	

samples.	The	outcome	of	the	study	shows	that	

the	pandemic	 lowered	 loan	 growth	worldwide	

and	in	the	United	States.	These	authors	employed	

a	 panel	 fixed	 effects	 regression	 approach	 to	 

measure	banks	loan	supply.	They	utilized	a	dummy	

variable	to	measure	the	effects	of	the	pandemic	

on	bank	lending.	Model	(3)	is	described	below.

GLOAN
i,t
	=	α + β(GGDP

i,t-
1)	+	γ(GDPPC

i,t
)+	δ(GVB

i,t
)	

+ λ(SIZE
i,t
)	+	μ(SOLV

i,t
)+φ(CVD	

i,t
)+	ԑ

i,t
			(3)

	 Where	GLOAN	is	the	quarterly	growth	rate	

of	total	loans,	where	loans	refer	to	total	loans	

for	personal	consumption	in	Thailand,	a	proxy	for	

households	borrowing.	GGDP	is	GDP	growth	rate	

and	GDPPC	is	GDP	per	capita.	GVB	is	government	

bond	rate,	based	on	a	10-year	T-Bill	bond	yield.	

SIZE	is	the	natural	logarithm	of	banks	total	assets.	

SOLV	is	solvency	ratio	showing	how	much	of	a	

bank’s	assets	are	made	of	liabilities	and	will	be	

used	as	a	proxy	for	banks	financial	health.	CVD	

is	a	dummy	variable	which	takes	the	value	of	1	

in	quarters	impacted	by	the	COVID-19	pandemic	

and	0	otherwise,	used	to	indicate	the	differences	

in	growth	rate	on	the	periods	before	and	during	

the	pandemic.

	 Models	 (1),	 (2),	 and	 (3)	 will	 be	 tested	

by	 applying	 the	 Ordinary	 Least	 Square	 (OLS)	

method.	The	OLS	is	a	generalized	linear	modeling	 

approach	commonly	employed	to	test	hypotheses	

of	 differences	 among	 single	 or	multiple	 expla 

natory	variables,	including	categorical	explanatory	

variables,	in	repeated	measures	data.
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Table 1

Summary of Variables

Findings

	 Table	2	displays	the	results	of	the	Model	

(1).	This	model	is	adapted	from	that	found	in	Abd	

Samad	et	al.	(2020).	Those	authors	modeled	their	

equation	on	the	life-cycle	approach	(Modigliani.	

&	 Brumberg,	 1954):	 households	 increase	 their	 

demand	for	loans	when	income	is	below	average,	in	

order	to	smooth	consumption	during	their	lifetime.	

Most	of	the	results	in	Table	2	confirm	the	model	

expectations.	Particularly,	the	variable	GDPPC,	a	

proxy	for	income,	and	ALR,	the	lending	rate,	have	

an	inverse	relation	with	household	borrowing,	as	

predicted	by	the	life-cycle	consumption	model:	

the	higher	the	income	and	the	lending	rate,	the	

lower	the	borrowing,	and	vice-versa.

Table 2

Determinants of Household Debt in Thailand - Model (1)
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Number	of	observations	=	34

F-value	=	100.87

F	(sig.)	=	0.0000

R-squared	=	0.9474

Adj	R-squared	=	0.9380

Dependent	Variable	=	Household Debt

*,**,***	denote	significance	at	10%,	5%,	and	1%	 

	 Regarding	the	COVID-19	pandemic	shock,	

the	 dummy	 variable	 CVD	 reveals	 a	 positive	 

coefficient.	 When	 contrasted	 against	 the	 

pre-COVID	years,	total	household	debt	is	higher	

by	5.2%	under	the	COVID-19	shock.	This	result	 

confirms	the	fact	that	the	average	household	debt	is	 

significantly	higher	in	average	during	the	COVID-19	

situation	compared	to	the	pre-COVID	time.	For	all	

pre-pandemic	quarters	in	the	period	under	study,	

household	debt	averaged	baht	5,781,074	million	

(deflated	values),	against	baht	6,972,898	million	

under	COVID.	When	we	measure	an	equal	time	

length	of	six	quarters	pre-COVID	(Quarter	3	2018	

to	Quarter	 4	 2019),	 the	household	 loans	 total	

volume	still	lower,	with	baht	6,416,916	million	in	

average	per	quarter.	Therefore,	total	household	

debt	has	a	larger	weight	under	the	pandemic.

	 Table	3	presents	the	results	for	the	Model	

(2)	multiple	 regression	 of	 the	 determinants	 of	

household	 financial	 vulnerability	 in	 Thailand,	 

including	the	period	under	the	COVID-19	pandemic.	

Household	financial	vulnerability	is	determined	

by	the	capability	that	a	household	has	to	recover	

from	 financial	 instability.	 Some	 examples	 of	 

financial	changes	that	a	household	may	be	subject	

to	include	reduction	of	income,	unemployment,	

and	increase	in	expenditures.	Typically,	debt	has	

the	potential	to	 increase	expenditures	by	loan	

payments,	or	even	lead	to	bankruptcy	and	loss	

of	income	(Abid	&	Shafiai,	2018).	The	disruption	

created	by	a	shock	like	the	one	caused	by	the	

COVID-19	pandemic	would	be	a	major	cause	of	

instability	in	the	flow	of	income	to	households,	

therefore	 increasing	 the	 potential	 of	 financial	

distress.	Model	(2)	is	based	on	that	found	in	Abid	

&	 Shafiai	 (2018)	 and	 Anderloni,	 Bacchiocchi,	 &	

Vandone	(2012).

Table 3

Determinants of Household Financial Vulnerability in Thailand - Model (2)
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Number	of	observations	=	34

F-value	=	41.11

F	(sig.)	=	0.0000

R-squared	=	0.8501

Adj	R-squared	=	0.8294

Dependent	Variable	=	Non-Performing Loans (NPL)

*,**,***	denote	significance	at	10%,	5%,	and	1%

	 As	in	Table	2,	most	of	the	results	in	Table	

3	confirm	the	model	predictions.	Notably,	DGDP,	

the	ratio	of	household	debt	to	GDP,	reveals	that	

the	 growing	 proportion	 of	 debt	 to	 income	 is	

fundamental	in	increasing	non-performing	loans,	

therefore	 increasing	 pressure	 on	 households’	

financial	 stability,	 thus	 raising	 their	 vulnera 

bility.	Regarding	the	CVD	dummy	variable,	it	is	ap 

parent	that	the	vulnerability	to	debt	of	Thai	hou 

seholds	is	4.74%	higher	during	the	pandemic	when	 

contrasted	with	the	pre-COVID	period.

	 These	results	confirm	the	raw	data	where	

the	average	Non-Performing	Loans	was	baht	67,463	

million	per	quarter	(deflated	values),	considering	

the	period	from	the	first	quarter	of	2013	and	the	

fourth	quarter	of	2019,	and	baht	97,828	million	

in	average	from	the	first	quarter	of	2020	to	the	

second	quarter	of	2021.	Comparing	equal	lengths	

of	 six	 quarters	pre-pandemic,	 the	 average	NPL	

was	baht	82,287	million	per	quarter,	still	below	

the	average	under	COVID.	These	results	clearly	

disclose	 the	 danger	 of	 bankruptcy	 threatening	

Thai	households,	emphasizing	the	risk	of	 loans	

payment	default.

	 Table	4	presents	Model	(3)	outcome,	based	

on	Ҫolak	&	Öztekin	(2021).	The	results	confirm	the	

prediction	that	the	COVID-19	pandemic	would	have	

a	negative	impact	on	the	growth	of	bank	lending.	

The	CVD	variable,	a	dummy	for	the	COVID	plagued	

period,	shows	a	negative	coefficient	of	-0.0079,	

indicating	that	bank	loans	growth	was	reduced	

by	0.79%	under	the	pandemic.	This	outcome	is	

lower	than	the	1.04%	worldwide	decrease	in	loans	

growth	found	in	Ҫolak	&	Öztekin.	However	it	is	

larger	than	that	faced	by	banks	in	United	States,	

which	had	their	lending	reduced	by	0.69%.

	 These	 findings	 demonstrate	 that	 the	 

impact	 of	 COVID-19	 on	 bank	 lending	 was	 less	

severe	 in	 Thailand	 than	 in	 other	 countries	 in	

average.	 Nevertheless,	 the	 result	 confirms	 the	

worldwide	 trend	 of	 slowing	 loans	 growth.	 The	

analysis	of	the	raw	data	by	quarter	show	similar	

results.	 Loan	 growth	was	1.59%	per	quarter	 in	

the	period	before	the	COVID	shock,	and	0.91%	

per	 quarter	 under	 COVID.	 If	 we	 consider	 only	

the	six	quarters	before	COVID,	in	order	to	have	

a	similar	extent	of	time	to	compare,	the	average	

loan	growth	was	1.68%	per	quarter.

Table 4

Effect of COVID-19 pandemic on Loans to Households - Model (3)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2565 79

Number	of	observations	=	34

F-value	=	18.62

F	(sig.)	=	0.0000

R-squared	=	0.8901

Adj	R-squared	=	0.8423

Dependent	Variable	=	Growth in Household Loans 

*,**,***	denote	significance	at	10%,	5%,	and	1%

	 Out	of	the	remaining	variables,	the	only	

one	that	stands	out	is	GVB,	the	government	bond	

indicator.	 The	negative	 signal	 goes	 in	opposite	

direction	of	the	results	found	for	the	worldwide	

sample.	However,	the	United	States	sample	also	

shows	a	negative	relation	between	government	

bond	return	and	loan	growth	(Ҫolak	&	Öztekin,	

2021).	In	order	to	determine	the	causes	of	this	

discrepancy	further	research	is	necessary.

Conclusion
	 The	 results	 of	 the	 regression	 analysis	 

confirm	 the	 general	 expectations	 set	 on	 this	 

paper:	(a)	household	debt	is	higher	under	COVID-19,	

(b)	household	vulnerability	 increased	after	 the	 

begging	of	the	pandemic,	but	(c)	the	growth	rate	

for	loans	to	households	decreased.	This	apparent	

contradiction	happens	because	(a)	and	(b)	are	a	

function	of	the	persistence	of	past	debt	growth	

(Wood,	2020),	while	(c)	is	caused	by	uncertainty	

brought	by	an	economic	shock	(Ҫolak	&	Öztekin,	

2021).	Furthermore,	when	we	examine	(a)	and	(b),	

we	must	also	consider	the	retraction	in	Thai	GDP	

during	 the	 pandemic	 period,	 event	 that	much	

increased	the	 ratio	of	household	debt	 to	GDP.	

However,	the	exactly	connection	between	those	

factors	require	further	study.

Discussion
	 The	coefficients	for	the	dummy	variable	in	

the	three	regression	models	revealed	that	during	

the	period	from	the	first	quarter	of	2020	to	the	

second	quarter	of	2021,	the	COVID-19	pandemic	

period,	(1)	total	household	debt	is	higher	by	5.2%,	

(2)	Thai	households	vulnerability	to	loan	default	

of	is	4.74%	higher	during	the	pandemic	and,	in	

contrast,	 (3)	 	 the	COVID-19	shock	caused	bank	

loans	to	slowdown,	as	loan	growth	was	reduced	

by	0.79%	per	quarter,	when	compared	to	growth	

per	quarter	before	the	pandemic	event.

	 The	exactly	consequences	of	these	three	

factors	 is	 yet	 to	 be	 fully	 experienced,	 as	 the	

pandemic	still	an	ongoing	matter.	Also,	it	is	clear	

that	a	study	on	the	effectiveness	of	mitigation	

measures	launched	by	Thai	policymakers	would	

be	fundamental	in	a	post-COVID	analysis	of	the	

pandemic	 crisis.	However,	 this	 topic	 is	beyond	

the	scope	of	this	study.

	 In	 general,	 we	 can	 observe	 that	 high	

household	debt	and	high	debt	default	may	lead	

to	financial	instability	and	reduced	consumption,	

further	aggravating	the	economic	downturn	and	

potentially	 leading	 to	 recession,	 which	 would	

further	 delay	 the	 recovery	 from	 the	 COVID-19	

economic	 crisis.	 Nevertheless,	 the	 reduction	

in	 the	 growth	 speed	 of	 bank	 loans	 signals	 a	 

possible	future	improvement	in	the	household	

debt	to	GDP	ratio,	improving	the	vulnerability	to	

debt	of	Thai	households.	This	information	could	

help	Thai	policymakers	determine	what	type	of	

policy	could	be	used	to	greater	impact	in	future	

similar	situations.

Recommendations
	 The	 lasting	 consequences	 of	 the	 three	

factors,	total	debt,	debt	vulnerability,	and	bank	

loans	slowdown,	is	yet	to	be	fully	experienced,	as	

the	pandemic	still	an	ongoing	matter.	In	order	to	

fully	understand	the	consequences	of	COVID-19	

on	household	debt	a	post-pandemic	study	in	ne 



80 Vol. 12 No. 1 January-April 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

cessary	to	determine	how	all	the	factors	described	

above	will	interact	in	the	near	future.	Such	study	

should	focus	on	the	existence	of	any	persistent	

effect	that	could	affect	the	economy	the	coming	

years,	and	help	to	develop	government	policies	

to	would	mitigate	any	negative	outcome.

	 In	 conclusion,	 it	 is	 clear	 that	 a	 study	

on	 the	 effectiveness	 of	 the	 current	mitigation	

measures	launched	by	Thai	policymakers	would	

be	fundamental	in	a	post-COVID	analysis	of	the	

pandemic	 crisis.	However,	 this	 topic	 is	beyond	

the	scope	of	this	study.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและปัจจัยการ

ควบคุมภายในองค์กร	ที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	แห่งประเทศไทย	

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา	คือ	รายงานผลการด�าเนินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	แห่งประเทศไทย	

ระหว่างพ.ศ.2560	–	2562	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	132	บริษัท	โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบค่า	Pearson	Corre 

lation	และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ	ผลการศึกษา	พบว่าการควบต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่งกรรมการบริษัทมี

อิทธิพลทางลบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ

ต่อคณะกรรมการบริษัทมีอิทธิพลทางลบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	แต่มีอิทธิพลทางบวกต่ออัตราผลตอบแทนจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางบวกต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	แต่มีอิทธิพลทางลบ

ต่ออัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	และพบว่า	องค์ประกอบการควบคุมภายในองค์กรด้านสภาพแวดล้อมของการ

ควบคุม	การประเมินความเสี่ยง	และสารสนเทศและการสื่อสารมีผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	และองค์ประกอบ

ด้านการประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	และสารสนเทศและการสื่อสารมีผลต่ออัตราผลตอบแทนจากส่วนของ

ผู้ถือหุ้น	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�ำส�ำคัญ: การควบคุมภายในองค์กร,	หลักทรัพย์	MAI,	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	was	to	examine	the	effects	of	the	roles	and	responsibilities	of	

the	board	of	directors	and	internal	control	on	firm	performance	of	listed	companies	on	the	Market	

for	Alternative	Investment	(mai).	The	sample	group	used	in	this	study	were	132	listed	companies	in	

the	mai	from	all	industries	excluding	the	financial	industry.	The	study	used	secondary	data	collected	

from	financial	statements,	form	56-1	and	annual	reports	issued	from	2017	to	2019	using	the	Set	Market	

อิทธิพลของบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและกำรควบคุมภำยใน

องค์กร ท่ีส่งผลต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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Analysis	and	Reporting	Tool	(SETSMART)	on	the	Internet.	The	statistics	used	to	analyse	the	data	were	

descriptive	and	multiple	regression	analysis	at	a	statistically	significant	level	of	.05.	The	study	results	

revealed	that	CEO	duality	negatively	affected	return	on	asset	(ROA)	and	return	on	equity	(ROE),	while	

independent	boards	similarly	had	a	negative	effect	on	ROA	but	had	a	positive	effect	on	ROE,	and	

conversely,	executive	committee	remuneration	had	a	positive	effect	on	ROA	but	negatively	affected	

ROE.	 Additionally,	 it	was	 found	 that	 the	 components	 of	 internal	 control	 comprising	 control	 envi 

ronment,	risk	assessment,	and	information	and	communication	affected	ROA	whereas	the	components	

of	risk	assessment,	control	activities,	and	information	and	communication	affected	ROE.	These	effects	

had	a	statistically	significant	level	of	.05.

Keywords:	Internal	control,	Market	for	Alternative	Investment-MAI,	Responsibilities	of	the	Board	of	

																Directors

บทน�ำ
	 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศไทย	 เนื่องจากเป็น

รากฐานหลักของมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ	นั้นหมายถึง

การขบัเคลือ่นกลุม่ธรุกจิขนาดเลก็	และธรุกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	(SMEs)	ให้มีศักยภาพจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง

ในภาคการแข่งขนัทางเศรษฐกจิให้เกดิความยัง่ยนื	และกลุม่

ธุรกิจขนาดเล็ก	 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)		

หากมีความประสงค์ในการระดมทุนระยะยาว	และเข้าถึง

แหล่งเงินทุนเพ่ือเพ่ิมความพร้อมในการแข่งขัน	 สามารถ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ซึ่งต้องเป็น

ไปตามเงื่อนไขการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	

เอ	ไอ	

	 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัการการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	มีปัจจัยภายในหลายประการที่มีผลในการ

สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่ธุรกิจอาทิเช่น	

ปัจจัยการควบคู่ต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่งกรรมการ

บริษัทคือการที่บุคคลหน่ึงคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบมากกว่า

หนึง่ต�าแหน่งประสทิธภิาพการในการปฏบิติังานจะมทีศิทาง

ใด	 ในส่วนของปัจจัยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อ

คณะกรรมการบริษัทมีผลต่อผลการด�าเนินงานของกิจการ

ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไร	จากการมีความเป็นอิสระในการ

บริหารจัดการธุรกิจ	 ปัจจัยต่อมาเป็นอัตราการจ่ายค่า

ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	โดยบ่งช้ีให้เห็นถึงจ�านวน

เงินค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริหารได้รับในการปฏิบัติ

งานในต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร	ปัจจัยนี้ที่ผู้ลงทุนให้

ความสนใจต่อธุรกิจของบริษัท	 เพราะสะท้อนให้เห็นการ

ด�าเนินงานของบริษัทว่ามีผลการประกอบการที่ดีหรือไม	่

อีกทั้งยังได้ศึกษาระบบการควบคุมภายในองค์กร	 ซึ่งทุก

ธุรกิจไม่มีธุรกิจไหนปฏิเสธได้ว่าความเสี่ยงที่เกิดข้ึนเป็น

ความเสี่ยงที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้	และเป็นเรื่องยาก

ล�าบากของธรุกจิในการบรหิารจดัการ	การน�าเอาปัจจยัด้าน

การควบคุมภายในองค์กรอาทิเช่น	การควบคุมด้านสภาพ

แวดล้อมของการควบคุมทั่วทั้งธุรกิจ	 การประเมินความ

เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	สารสนเทศและการสื่อสาร	และ

การติดตามประเมินผล	 มาเป็นกลยุทธ์ในการควบคุมการ

ด�าเนินงานของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ซ่ึงการน�า

เอาท้ังสองประเด็นคือ	 บทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท	 และปัจจัยด้านการควบคุมภายใน

องค์กรมาบูรณาการควบคู่กันในการบริหารจัดการธุรกิจ

เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด	 ซ่ึงผลตอบแทนของธุรกิจ

มีหลายรูปแบบ	 เช่น	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	

แสดงถึงประสิทธิภาพของการน�าเงินมาลงทุนในสินทรัพย	์

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	 แสดงให้เห็นถึง

ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีน�ามาลงทุนเป็นอย่างไร	

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร	 แสดงให้ทราบว่าเงินสด
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ท่ีน�ามาส�าหรับการลงทุนสร้างผลตอบแทนเพียงไร	 ก�าไร

จากการด�าเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได	้

ค่าเส่ือมราคา	และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	เป็นการแสดงความ

สามารถในการท�าก�าไรอย่างแท้จริงของธุรกิจ	เพราะไม่ได้

รวมเอาผลกระทบทางด้านต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได	้

ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงของธุรกิจมา

ค�านวณ	 เป็นอัตราส่วนที่สามารถวัดผลการด�าเนินงานที่

แตกต่างกันของกลุ่มอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

ทางผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องบทบาทและความรับ

ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการควบคุมภายใน

องค์กร	ที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม	เอ็ม	เอ	ไอ	เพื่อเป็นเครื่องมือ

ให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดเล็ก	 ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมน�าไปเป็นแนวปฏิบัติให้ธุรกิจเติบโต	 และ

สามารถยกระดับขึ้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยอื่นที่มีศักยภาพในการระดมทุนได้ดีกว่า	

และท้ายที่สุดความส�าเร็จของธุรกิจ	ความยั่งยืน	มั่นคงใน

การด�าเนินธุรกิจ	และผลตอบแทนการด�าเนินงานธุรกิจ	มี

มูลค่าที่เพิ่มขึ้น	 นั้นหมายถึงว่าปัญหาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยจะลดลง	 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทย

ดีตามไปด้วย

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาปัจจัยบทบาทและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท	ที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยการควบคุมภายในองค์กร	

ที่ส ่ งผลต ่อผลการด�า เนินของบริ ษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 1.	แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการก�ากบัดูแลกจิการ

ที่ดีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance	

Code)	 หมายถึง	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นไปเพ่ือ

สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ให้ผู้ลงทุน	อย่างน้อยในประเด็นของความสามารถในการ

แข่งขันทางธุรกิจและการมีผลประกอบการที่ดี	 โดยค�านึง

ถึงผลกระทบในระยะยาว	มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ	

เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสีย	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	 และพัฒนาหรือลด

ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม	 และสามารถปรับตัวได้

ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง	(หลักการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดี	ปี	2560,	2560,	น.	5)	โดยมุ่งเน้นในประเด็นบทบาท

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 คือ	 ตระหนักถึง

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ

ผู้น�าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

	 	 	 1.1	 การควบคู่ต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่ง

กรรมการบรษัิท	คอื	ผูบ้รหิารบรษิทัหนึง่คน	มบีทบาทหน้าท่ี

ควบคู่กับบทบาทหน้าท่ีในต�าแหน่งกรรมการบริษัท	โดยคิด

จากอัตราส่วนของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการ

บริษัท	มีหน่วยการค�านวณเป็นค่าร้อยละ

	 	 	 1.2	 สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อคณะ

กรรมการบริษัท	คือ	จ�านวนอัตราส่วนของคณะกรรมการ

อิสระต่อคณะกรรมการบริษัท	มีหน่วยการค�านวณเป็นค่า

ร้อยละ

	 		1.3	อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรม	การ

บริหาร	คือ	จ�านวนเงินค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริหาร

ได้รับในการปฏิบัติงานในต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร	มี

หน่วยการค�านวณเป็น	ล้านบาท

	 2.	แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการควบคุมภายใน

องค์กร

	 การควบคมุภายในองค์กร	คอื	กระบวนการปฏบิตัิ

งานท่ีถูกก�าหนดร่วมกันโดยเป็นไปตาม	กฎ	ระเบียบ	และ

นโยบาย	 ของธุรกิจตามหลัก	 COSO	 โดยแบ่งตามกรอบ

พิจารณาในเนื้อหาเชิงลึกจ�านวน	 5	 องค์ประกอบ	 (แนว

ปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน,	กรมบัญชีกลาง)	ประกอบ

ด้วย	1)	สภาพแวดล้อมการควบคุม	2)	การประเมินความ

เสี่ยง	3)กิจกรรมการควบคุม	4)	ข้อมูลสารสนเทศและการ

สื่อสารในองค์กร	5)	การติดตามและประเมินผล

	 3.	แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับผลการด�าเนินงาน

ของบริษัท

	 ผลการด�าเนินงานของบริษัท	คือ	ความส�าเร็จหรือ

ผลประโยชน์จากการด�าเนินงานของบริษัท	 จะแสดงใน

รูปแบบของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน	 กล่าวคือ

เป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการ

เงิน	 และผลการด�าเนินงานของกิจการโดยใช้เครื่องมือ

ต่างๆ	มาท�าการประเมินผล	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

หรือการวางแผน	 การควบคุม	 การตัดสินใจ	 รวมถึงช่วย
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พยากรณ์สถานการณ์ทางธุรกิจของกิจการในอนาคต	 ซึ่ง

อัตราส่วนทางการเงินนี้ประกอบด้วย	1)	อัตราผลตอบแทน

จากสนิทรัพย์	แสดงถงึประสทิธภิาพของการน�าเงนิมาลงทนุ

ในสินทรัพย์	 2)	 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	

แสดงถึงผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่น�ามาลงทุน	 3)	

สัดส่วนของกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานต่อก�าไรจาก

การด�าเนินงาน	แสดงให้ทราบว่ากระแสเงินสดที่บริษัทน�า

มาส�าหรับการลงทุนสร้างผลตอบแทนกลับคืนให้บริษัทใน

อัตราส่วนเท่าใด	4)	ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักต้นทุน

ทางการเงิน	 ภาษีเงินได้	 ค่าเสื่อมราคา	 และค่าใช้จ่ายตัด

บัญชี

	 4.	แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอายุของบริษัท

DeAngelo,	DeAngelo	และ	Stulz	(2006)	ได้ศึกษาพบ

ว่า	อายุของกิจการมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกันกบัการ

จ่ายเงินปันผล	แสดงให้เห็นว่าเมื่ออายุของธุรกิจมากขึ้นส่ง

ผลให้ธุรกิจมีผลการด�าเนินการท่ีดีข้ึนตามอายุของกิจการ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตัวแปรอิสระ

		บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

		X
1
	การควบคู่ต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่งกรรมการบริษัท

		X
2
	สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

		X
3
	อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	

						การควบคุมภายในองค์กร

		X
4
	สภาพแวดล้อมของการควบคุม

		X
5
	การควบคุมความเสี่ยง

		X
6
	กิจกรรมการควบคุม

		X
7
	สารสนเทศและการสื่อสาร

		X
8
	การติดตามประเมินผล

  ตัวแปรควบคุม

		X
9
	ขนาดของบริษัท

		X
10
	อายุบริษัท

ผลการด�าเนินงานของบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

ตัวแปรตำม

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	 ปัจจัยด้านบทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท	มีผลต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

	 2.	ปัจจัยด้านการควบคุมภายในองค์กร	มีผลต่อ

ผลการด�าเนินงานของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	

เอ็ม	เอ	ไอ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

ที่ได้จากงบการเงิน	 ตลอดจนข้อมูลรายงานแบบ	 56-1	

และข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ทั้งหมด	7	กลุ่มอุตสาหกรรม	

ดังนี้คือ	กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค	กลุ่มอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม	กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง	 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร	 กลุ่มอุตสาหกรรม

บรกิาร	และกลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลย	ีแล้วน�ามาวเิคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรที่ศึกษา	 คือ	 บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ท้ังหมด	8	กลุ่มอุตสาหกรรม	

จ�านวน	 จ�านวน	 177	 บริษัท	 (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย,	ข้อมูล	ณ	วันท่ี	30	พฤษภาคม	2563)	โดย

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ�านวน	 132	 บริษัท	 ยกเว้น

กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน	 เนื่องจากมีโครงสร้างเงินทุนที่

ต่างไปจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ตำรำง 1

แสดงตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ

ตัวแปร สัญลักษณ์ที่ใช้ กำรค�ำนวณ

ตัวแปรตำม

1.	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Y
1

ก�าไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม

2.	อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น Y
2

ก�าไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น

3.	สัดส่วนของกระแสเงินสดจากการ	

			ด�าเนินงานต่อก�าไรจากการด�าเนินงาน

Y
3

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

/ก�าไรจากการด�าเนินงาน

4.	ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักต้นทุนทาง	การเงิน	ภาษ ี

				เงินได้	ค่าเสื่อมราคา	และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

Y
4

รายได้	-	ค่าใช้จ่าย	(ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	

ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่าย)

ตัวแปรอิสระ

1.	การควบคู่ต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่ง

			กรรมการบริษัท

X
1

จ�านวนกรรมการบริหาร

/จ�านวนกรรมการบริษัท

2.	สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อ

			คณะกรรมการบริษัท

X
2

จ�านวนกรรมการอิสระ

/จ�านวนกรรมการบริษัท

3.	อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร X
3

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

/จ�านวนคณะกรรมการบริหาร

4.	สภาพแวดล้อมของการควบคุม X
4

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	จ�านวน	5	ข้อ

5.	การประเมินความเสี่ยง X
5

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	จ�านวน	5	ข้อ

6.	กิจกรรมการควบคุม X
6

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	จ�านวน	6	ข้อ

7.	สารสนเทศและการสื่อสาร X
7

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	จ�านวน	5	ข้อ

8.	การติดตามประเมินผล X
8

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	จ�านวน	5	ข้อ

ตัวแปรควบคุม

1.	อายุบริษัท X
9

สืบค้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

2.	ขนาดบริษัท X
10

สืบค้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 มีแบบจ�าลองใน

การศึกษาดังนี้

Y	=	ß
0
	+	ß

1
	X

1
	+	ß

2
	X

2
	+	…	+	ß

n
	X

n
 + e

โดย

	 Y	 คือ	 สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปร

ตาม

	 ß
o
	คือ	ค่าคงที่ของสมการ

	 ß
1
,	ß

2
,…,ß

n
	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุเชิงเส้น

ของตัวแปรอิสระท่ี	1,	2,	…	จนถึงตัวแปรอิสระท่ี	n

	 X
1
,	X

2
,…,	X

n
	คือ	ค่าตัวแปรอิสระท่ี	1,	2,	…	จนถึง

ตัวแปรอิสระท่ี	n

	 E	คือ	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	ข้อมูลทุติยภูมิ	เก็บข้อมูลจากงบการเงิน	และ

รายงานทางการเงินตามแบบรายงาน	56-1	ของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม	เอ็ม	

เอ	ไอ	ระหว่างพ.ศ.	2560	–	2562	บริษัทท่ีสามารถน�ามา

วิเคราะห์ข้อมูลจ�านวน	132	บริษัท

	 2.	ข้อมลูจากการเก็บแบบสอบถามจากบรษัิทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ด้านการควบคุม

ภายในองค์กร	5	องค์ประกอบ	ดังนี้คือ	สภาพแวดล้อมการ

ควบคมุภายใน	การประเมนิความเสีย่ง	กจิกรรมการควบคมุ	

สารสนเทศและการสือ่สาร	และการตดิตามและประเมนิผล	

จ�านวน	26	ข้อ	โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน	์

และการแจกแบบสอบถาม

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Des 

criptive	Statistics)

	 2.	 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Corre 

lation	Analysis)

	 3.	วิเคราะห์สมมติฐานโดยสมการถดถอยเชิงพห	ุ

(Multiple	Regression	Analysis)

ผลกำรวิจัย

ตำรำง 2

กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำของแต่ละตัวแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำโดยอำศัยสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำต�่ำสุด ค่ำสูงสุด 

ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ปัจจัย N Minimum Maximum SD

การควบคู่ต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่งกรรมการ

บริษัท

132 0.07 3.38 0.41 0.381

สดัส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ

บริษัท

132 0.22 0.98 0.44 0.110

ปัจจัย N Minimum Maximum SD

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 132 0.26 8.59 2.69 1.482

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 132 1.00 5.00 4.58 0.502

การประเมินความเส่ียง 132 2.00 5.00 4.51 0.580

กิจกรรมการควบคุม 132 2.00 5.00 4.48 0.665

สารสนเทศและการสื่อสาร 132 1.00 5.00 4.55 0.652

การติดตามและประเมินผล 132 1.00 5.00 4.46 0.792

อายุบริษัท 132 2.00 36.00 9.98 5.833

ขนาดบริษัท 132 32.02 12016.97 1580.33 1724.613

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 132 -87.19 134.27 3.69 16.922

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น 132 -121.17 214.56 10.06 36.303

สัดส่วนของกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานต่อ

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

132 -26.45 31.34 1.22 5.177

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหกัต้นทนุทางการเงนิ	

ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคา	และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

132 -927.71 1302.42 104.067 253.541
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาสามารถ

อธิบายได้

	 การควบคู่ต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่งกรรมการ

บริษทั	สะท้อนถงึการควบต�าแหน่งของผูบ้รหิารกบัต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทในการบริหารการด�าเนินงานของธุรกิจ

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ	0.41	ค่าต�่าสุดร้อยละ	0.07	

ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ	 3.38	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

0.381

	 สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการ

บริษัท	 สะท้อนถึงความเป็นอิสระในการบริหารงานการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการของธุรกิจ	 โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับร้อยละ	 0.44	 มีค่าต�่าสุด	 0.22	 ค่าสูงสุดอยู่ที่ร้อย

ละ	0.98	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.110

	 อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	

สะท้อนถึงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารของ

ธุรกิจที่มีผลถึงการบริหารที่ก่อให้เกิดผลการด�าเนินงาน	

คิดเป็นจ�านวนเงินค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริหารได้

รับเฉล่ียต่อคน	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.69	ล้านบาทต่อคน	โดยมี

ค่าต�่าสุด	0.26	ล้านบาทต่อคน	ค่าสูงสุดเท่ากับ	8.59	ล้าน

บาทต่อคน	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	1.482

	 จากการเก็บข้อมูลการควบคุมภายในองค์กรจาก

แบบสอบถาม	 26	 ข้อ	 จ�านวน	 132	 ชุด	 ของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์	เอ็ม	เอ	ไอ	พบว่าสภาพแวดล้อม

การควบคุมภายใน	สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของ

การควบคมุภายในองค์กรของกจิการมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.58		

เท่า	โดยมีค่าต�่าสุดเท่ากับ	1.00	เท่า	ค่าสูงสุดเท่ากับ	5.00	

เท่า	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.502

	 กจิกรรมความเสีย่ง	สะท้อนถงึกจิกรรมการควบคมุ

ความเส่ียงของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.51	เท่า	โดยมีค่า

ต�่าสุดเท่ากับ	2.00	เท่า	ค่าสูงสุดเท่ากับ	5.00	เท่า	ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.580

	 กิจกรรมการควบคุม	 สะท้อนถึงอายุการด�าเนิน

งานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.48	เท่า	โดยมีค่าต�่าสุด

เท่ากับ	2.00	เท่า	ค่าสูงสุดเท่ากับ	5.00	เท่า	ค่าส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐานเท่ากับ	0.665

	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 สะท้อนถึงอายุการ

ด�าเนินงานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.55	 เท่า	 โดยมี

ค่าต�่าสุดเท่ากับ	1.00	เท่า	ค่าสูงสุดเท่ากับ	5.00	เท่า	ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.652

	 การติดตามและประเมินผล	 สะท้อนถึงอายุการ

ด�าเนินงานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.46	 เท่า	 โดยมี

ค่าต�่าสุดเท่ากับ	1.00	เท่า	ค่าสูงสุดเท่ากับ	5.00	เท่า	ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.792

	 ในส่วนของตัวแปรตามพบว่าอัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์	 สะท้อนถึงผลตอบแทนท่ีได้รับจากการน�า

สินทรัพย์มาลงทุนค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	3.69	โดยมีค่าต�่า

สุดร้อยละ	-87.19	ค่าสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ	134.27	ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละ	16.922

	 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุน้	สะท้อนถงึ

ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุนค่าเฉลี่ยเท่ากับ

ร้อยละ	 10.06	 โดยมีค่าต�่าสุดร้อยละ	 -121.17	 ค่าสูงสุด

เท่ากับร้อยละ	 214.56	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ร้อย

ละ	36.303

	 สัดส่วนของกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานต่อ

ก�าไรจากการด�าเนินงาน	สะท้อนถึงกระแสเงินสดที่ธุรกิจได้

ลงทุนไปค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.22	เท่า	โดยมีค่าต�่าสุด	-26.45	

เท่า	ค่าสูงสุดเท่ากับ	31.34	เท่า	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

5.177	เท่า

	 ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนหกัต้นทนุทางการเงนิ	

ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา	 และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	 สะท้อน

ถึงก�าไรจากด�าเนินงานที่ได้ลงทุนไปก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง

ต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา	และค่าใช้จ่าย

ตัดบัญชี	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ104.067	 โดยมีค่าต�่าสุด	

-927.71	 ล้านบาท	 ค่าสูงสุดเท่ากับ	 1302.42	 ล้านบาท	

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	253.541	ล้านบาท

	 อายุบริษัท	 สะท้อนถึงอายุการด�าเนินงานของ

กิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	9.98	 เท่า	 โดยมีค่าต�่าสุดเท่ากับ	

2.00	 เท่า	 ค่าสูงสุดเท่ากับ	 36.00	 เท่า	 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ	5.833

	 ขนาดบรษิทั	สะท้อนถงึมลูค่าสนิทรพัย์ของกจิการ	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1580.33	โดยมีค่าต�่าสุดเท่ากับ	32.02	ค่า

สูงสุดเท่ากับ	12016.97	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	

1724.613
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ตำรำง 3

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำมและตัวแปรควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม MAI ใน

ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562

ตัวแปร Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

Y
1

1

Y
2

-.046 1

Y
3

-.052 -.078 1

Y
4

.233** .014 -.013 1

X
1

-.177* -.186* .330** .011 1

X
2

-.251** .213* -.196* -.136 -.090 1

X
3

.209* -.165 -.006 .197* -.012 .057 1

X
4

-.315** -.028 -.045 -.001 .119 -.062 -.010 1

X
5

.171 -.257** -.087 -.070 .013 -.191* .093 .091 1

X
6

.051 .132 -.274** -.274** -.064 -.025 -.051 .164 .243** 1

X
7

.209* .153 .221* .203* .072 -.293** .003 .135 .108 .136 1

X
8

.141 -.097 -.021 .235** .062 -.107 -.028 .073 .206* .041 .206* 1

X
9

-0.122 -0.031 0.002 -.200* -0.047 -0.09 0.059 -0.114 .188* .241** -0.03 -0.095 1

X
10

0.064 -0.016 -0.013 .377** -0.048 -0.007 0.135 -0.026 -0.007 -0.087 0.082 -0.048 -.104 1

	 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน	 (Pearson	 Correlation)	 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ภายในของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในกลุ่ม	 MAI	 ใน

ช่วงปี	พ.ศ.	2560	–	2562	ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด	

91	คู่	โดยตัวแปรทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน	

0.80	 ท�าให้ไม่เกิดปัญหา	 Multicollinearity	 ตัวแปรท่ี

มีความสัมพันธ์กันโดยมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 มีจ�านวน	 25	

คู่	 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ

ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

คือตัวแปรทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน	0.80

	 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ	 (Multiple	

Regression	 Analysis)	 สามารถอธิบายตามแบบจ�าลอง

การศึกษาได้ดังนี้

ตำรำง 4

ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีผลต่ออัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม MAI 

ในช่วง พ.ศ. 2560 – 2562

ปัจจัย

N = 132

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

B t Sig.

Constant 25.434 3.591 0.000*

X
1

-9.248 -2.569 0.011*

X
2

-45.682 -3.667 0.000**

X
3

2.663 2.854 0.005**

R2	=	.182			F	=	5.596		Sig	=	.000
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ปัจจัย

N = 132

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

B t Sig.

Constant 5.286 0.297 0.767

X
4

-13.675 -5.019 0.000**

X
5

5.470 2.246 0.027*

X
6

2.433 1.135 0.259

X
7

5.349 2.535 0.012*

X
8

-1.450 0.826 0.410

R2	=	.246			F	=	5.767			Sig	=	.000

	 จากผลการวิจัยพบว่าค่าสถิติ	 F	 statistic	 มีผล 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 สะท้อนถึงแบบจ�าลองในการ

ศึกษาน้ีที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้

	 เมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเชงิพหขุอง

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์พบว่าการ

ควบคู่ต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่งกรรมการบริษัท	มีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ	-9.248	มีค่า	sig.=	0.011	

หมายความว่า	 การควบคู่ต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทมีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผล

ตอบแทนจากสินทรพัย์	สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระต่อ

คณะกรรมการบริษัท	มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ	

-45.682	 มีค่า	 sig.=	 0.000	 หมายความว่า	 สัดส่วนของ

คณะกรรมการอสิระต่อคณะกรรมการบรษิทัมผีลในทศิทาง

ตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	อัตราการ

จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	 มีค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอยเท่ากับ	2.663	มีค่า	sig.=	0.005	หมายความ

ว่า	อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารมีผลใน

ทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	สภาพ

แวดล้อมการควบคุมภายใน	 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

เท่ากับ	-13.675	มีค่า	sig.=	0.000	หมายความว่า	สภาพ

แวดล้อมการควบคุมภายใน	มีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	กิจกรรมความเสี่ยง	มีค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ	5.470	มีค่า	sig.=	0.027	

หมายความว่า	กิจกรรมความเสี่ยง	มีผลในทิศทางเดียวกัน

กับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 และสารสนเทศและ

การสื่อสาร	มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ	5.349	มี

ค่า	sig.=	0.012	หมายความว่า	สารสนเทศและการสื่อสาร	

มีผลในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย	์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ตำรำง 5

ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีผลต่ออัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน

กลุ่ม MAI ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562

ปัจจัย

N = 132

อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น

B t Sig.

Constant -1.043 -0.066 0.948

X
1

-16.141 -1.999 0.048*

X
2

67.839 2.427 0.017*

X
3

-4.378 -2.092 0.038*

R2	=	.105			F	=	2.966			Sig	=	.014
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Constant 36.862 0.907 0.366

X
4

-4.020 -0.645 0.520

X
5

-18.596 -3.336 0.001**

X
6

10.815 2.205 0.029*

X
7

10.212 2.115 0.036*

X
8

-3.736 -0.930 0.354

R2	=	.142			F	=	2.923			Sig	=	.007

	 จากผลการวิจัยพบว่าค่าสถิติ	 F	 statistic	 มีผล 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 สะท้อนถึงแบบจ�าลองในการ

ศึกษานี้ที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้	 เมื่อพิจารณาค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่าการควบคู่ต�าแหน่ง

ผู้บริหารกับต�าแหน่งกรรมการบริษัท	มีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยเท่ากับ	-16.141	มีค่า	sig.=	0.048	หมายความว่า	

การควบคู่ต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่งกรรมการบริษัทมี

ผลในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนของ

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ

บริษัทมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ	 67.839	 มีค่า	

sig.=	 0.017	 หมายความว่า	 สัดส่วนของคณะกรรมการ

อิสระต่อคณะกรรมการบริษัทมีผลในทิศทางเดียวกันกับ

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้ถือหุ ้น	 อัตราการจ่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	 มีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยเท่ากับ	-4.378	มีค่า	sig.=	0.038	หมายความว่า	

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารมีผลใน

ทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือ

หุ้น	กิจกรรมความเสี่ยง	มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ	

-18.596	มีค่า	sig.=	0.001	หมายความว่า	กิจกรรมความ

เสี่ยง	มีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น	กิจกรรมการควบคุม	มีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยเท่ากับ	10.815	มีค่า	sig.=	0.029	หมายความว่า	

กิจกรรมการควบคุม	 มีผลในทิศทางเดียวกันกับอัตราผล

ตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	สารสนเทศและการสื่อสาร	

มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ	 10.212	 มีค่า	 sig. 

=	0.036	หมายความว่า	สารสนเทศและการสื่อสาร	มีผล

ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือ

หุ้น	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

กำรอภิปรำยผล
	 การควบต�าแหน่งผู้บริหารกับต�าแหน่งกรรมการ

บริษัทมีอิทธิพลทางลบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	สนับสนุนผล

งานวิจัยของณธกร	กัญนราพงษ์	(2016)	ที่ผลว่าปัจจัยการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจ	

สัดส่วนคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทมี

อทิธพิลทางลบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์	สนบัสนนุ

งานวิจัยของจินดาหรา	แสงอังคนาวิน	(2017)	ท่ีพบว่าผล

การด�าเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนคณะกรรมการ

อิสระต่อคณะกรรมการบริษัท	 แต่สัดส่วนคณะกรรมการ

อิสระต่อคณะกรรมการบริษัทมีอิทธิพลทางบวกต่ออัตรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	นั้นหมายถึงการที่คณะ

กรรมการบรษิทัท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนในการบรหิารธรุกจิ	

มีความเป็นอิสระในการบริหารงานก็เป็นตัวแทนที่ดีได้ของ

ผู้ลงทุน	แต่ผู้ลงทุนต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน

ในด้านอื่นประกอบการตัดสินใจในการลงทุน	ค่าตอบแทน

กรรมการบรหิารมีอทิธพิลทางบวกต่ออตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์	สนับสนุนงานวิจัยของพรรณิภา	มั่นฤทัย	(2558)	

ท่ีบริษัทมีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสูงสะท้อนเห็นถึงการ

ด�าเนินงานของบริษัทท่ีดี	แต่มีอิทธิพลทางลบต่ออัตราผล

ตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	ซ่ึงผู้ลงทุนจะมองได้ว่าการ

ที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่สูงอาจส่งผลก

ระทบถึงสัดส่วนของเงินปันผลท่ีผู้ลงทุนจะได้รับผลลด

	 ในส่วนขององค์ประกอบการควบคมุภายในองค์กร	

พบว่าด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีเอื้อต่อการ

ด�าเนนิสามารถท�าให้ผูป้ฏบิตังิานตระหนกัถงึบทบาทหน้าที่

ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานเกิดผลลัพธ์ท่ีดี	ซ่ึงสนับสนุนงาน

วิจัยของกัลณี	ด่านทองหลาง	(2560)	กิจกรรมความเสี่ยง

เมื่อธุรกิจมีการจัดกิจกรรมความเสี่ยงท่ีดีส่งผลการด�าเนิน
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งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ซึ่งสนับสนุนงาน

วิจัยของธนพล	ก่อฐานะ	(2561)	และสารสนเทศและการ

สื่อสารมีผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	ยิ่งในยุควิถี

ชีวิตใหม่	(New	Normal)	ในปัจจุบันสารสนเทศและการ

ส่ือสารถือเป็นปัจจัยส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจเพื่อการ

ได้มาซ่ึงผลตอบแทนจากการด�าเนินงานสูงสุด	 ซึ่งเป็นยุค

แห่งการปฎิวัติของสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับการ

ด�าเนินธุรกิจ	 และองค์ประกอบด้านกิจกรรมความเสี่ยง	

กิจกรรมการควบคุม	และสารสนเทศและการสื่อสารมีผล

ต่ออัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	ที่การวางแผน

การควบคุมภายในองค์กรที่ดีส่งผลต่อการด�าเนินงานของ

ธุรกิจ	ซึ่งเป็นงานวิจัยของกัลณี	ด่านทองหลาง	(2560)

ข้อเสนอแนะ
	 การศึกษาครั้งนี้ได้จ�ากัดขอบเขตเฉพาะอัตราส่วน

ทางการเงินที่ท�าการเป ิดเผยในแบบข้อมูลประจ�าป	ี 

(แบบ56-1)	 เท่านั้น	 โดยท�าการศึกษาอัตราส่วนทางการ

เงินบางประเภทเท่านั้น	และการวิจัยนี้การควบคุมภาพใน

องค์กรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	มีความส�าคัญอย่าง

ยิง่ในการด�าเนนิธรุกจิในยคุวถิชีวีติใหม่	สามารถศกึษาปัจจยั

เพิ่มเติมอย่างละเอียดในโครงสร้างการสารสนเทศและการ

สื่อสาร	เพื่อน�ามาเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจใน

ยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี	อย่างไรก็ตาม	ยังคงมีอัตราส่วน

ทางการเงินอื่นที่สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้	และการศึกษา

วิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการท�าการวิจัยในอนาคต	

ซึ่งผู ้วิจัยขอเสนอแนะว่าควรแยกวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบ

เทียบกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม	 เพื่อเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อ	 กรรมการบริษัท	 ผู้ลงทุน	 และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	เพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการบรหิาร

จัดการธุรกิจ	 หรือการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีสนใจลงทุนได้
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บทคัดย่อ

	 ชุมชนชมพูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและมีรายได้น้อย	แต่มีทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม	จึงมีแนวคิด

ท่ีจะใช้การท่องเที่ยวเกษตรนิเวศโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน	 วัตถุประสงค์ในการวิจัย	

คือ	(1)	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากทรัพยากรทางการเกษตรนิเวศของชุมชนต�าบลชมพู	และ	(2)	เพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศโดยชุมชนต�าบลชมพู	ด�าเนินการวิจัยด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่น	เน้นการมีส่วนร่วมและท�างานร่วมกับเครือข่ายท้ังภาครัฐ	เอกชน	และนักวิชาการ	ขอบเขตพื้นท่ีด�าเนินการวิจัย	

คือ	หมู่บ้านและแหล่งท่องเท่ียวใน	ต.ชมพู	อ.เนินมะปราง	จ.พิษณุโลก	เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	แบบบันทึกข้อมูล

การสังเกต	และการสนทนากลุ่ม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	ทีมวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่อง

เที่ยวได้	3	ผลิตภัณฑ์หลัก	คือ	(1)	เส้นทาง	“ชมพูศิลาวารี	ปลายทุ่งแสลงหลวง”	(2)	เส้นทาง	“โนนสน	กลางทุ่งแสลง

หลวง”	และ	(3)	เส้นทาง	“Top	View	ชมพู	ประวัติศาสตร์รักไทย”	ส่วนการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการท่อง

เที่ยวเกษตรนิเวศโดยชุมชนต�าบลชมพู	ด้วยการจัดท�าแผนการตลาด	แผนธุรกิจเพื่อชุมชน	สร้างระบบการบริหารจัดการ

ที่เหมาะสม	ในรูปแบบของชมรมการท่องเที่ยว	“เท่ียวไทยไปชมภู”	โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดการ

สอดคล้องกับหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	และยังสนองตอบความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย	

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ,	การท่องเที่ยวเกษตรนิเวศ,	เครือข่ายชุมชนต�าบลชมพู

Abstract

	 Agriculture	 is	 the	 main	 yet	 insufficient	 source	 of	 income	 in	 Chomphu	 community.	 

However,	with	the	natural	tourist	attractions,	the	economy	in	the	community	could	be	boosted	by	the	 

available	eco-agriculture	 resources.	This	 research	aimed	 to	develop	 tourism	products	 from	 these	

กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเกษตรนิเวศโดยเครือข่ำยชุมชนต�ำบลชมพู
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resources	 and	 improve	 the	 community’s	 performance	 in	 eco-agriculture	 tourism	management.	

This	research	was	conducted	with	community-based	research	process	and	emphasized	on	the	par 

ticipation	and	the	collaboration	with	related	parties.	The	research	area	included	tourist	attractions	in	

Chomphu,	Noen	Maprang	district,	Phitsanulok.	The	data	collection	was	in	the	form	of	questionnaire,	

observation	record,	and	interview.	The	quantitative	data	was	analyzed	using	frequency,	percentage,	

average,	and	standard	deviation,	while	the	content	analysis	was	employed	for	the	qualitative	data.	

This	 research	 resulted	 in	 three	 tourism	products,	which	 fulfilled	 the	 tourists’	 satisfaction.	For	 the	

development	of	tourism	management	performance,	the	researchers	proposed	the	marketing	plan	

and	community	business	model	canvas	for	Chomphu	community.	“Tieaw	Thai	Pai	Chomphu	Tourism	

Club,”	the	community-owned	organization,	was	founded	to	develop	the	management	performance,	

which	were	corresponded	to	the	concept	of	community-based	tourism.

Keywords:	Management,	Eco-Agriculture	Tourism,	Chomphu	Community	Network

บทน�ำ
	 ชุมชนชมพู	อ�าเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	

ประกอบด้วย	15	หมู่บ้าน	ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ราบด้านล่าง

มีจ�านวน	11	หมู่บ้าน	และชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบภูเขา

มีจ�านวน	4	หมู่บ้าน	ลักษณะพื้นที่โดยรวมเป็นที่ราบเชิงเขา	

มีความสูงจากระดับน�้าทะเลประมาณ	400-500	กิโลเมตร	

มีทัศนียภาพที่งดงาม	 อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี	 ตั้งอยู่

ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ ่งแสลงหลวงทิศเหนือติดกับลุ่ม

แม่น�้าวังทองและมีแม่น�้าชมพูเป็นแม่น�้าสายหลักที่หล่อ

เลี้ยงชุมชน	เป็นธารน�้าไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ผ่าน

อ�าเภอวังทอง	อ�าเภอบางกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก	ไปรวม

กับแม่น�้าน่านท่ีจังหวัดพิจิตร	 (Chomphu	 Subdistrict	

Administrative	Organization,	2020)	ชุมชนชมพูจึงมี

ศกัยภาพด้านระบบนเิวศเชงิพืน้ที	่มทีรพัยากรทีเ่ป็นทนุทาง

ธรรมชาติที่มีคุณค่า	มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่	เพื่อ

ชมความงดงามทางธรรมชาติ	และชุมชนเริ่มเป็นท่ีรู้จักของ

นักท่องเท่ียว	 โดยเฉพาะถ�้าพระวังแดงที่มีความยาวที่สุด

ในประเทศไทยประมาณ	13.5	กิโลเมตร	ภายในมีหินงอก

หินย้อยสวยงาม	มีล�าธารไหลตลอดปี	เป็นที่อาศัยของปลา

ค้อ	และปลาถ�้าหรือปลาไม่มีตา	นอกจากนั้นยังมีดอกไม้หิน

หรือดอกศิลาวารี	ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าถิ่นที่มีความงดงาม	

และเป็นแหล่งทีม่จี�านวนมากทีส่ดุในประเทศไทย	มลีกัษณะ

คล้ายกับปะการังขึ้นตามโขดหินที่มีน�้าใสสะอาดไหลผ่าน	

ออกดอกเฉพาะปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุก

ปี

	 ชาวบ้านในชุมชนชมพูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน	ได้แก่	 เลี้ยง	สัตว์	ท�านา	

ไร่ข้าวโพด	 ไร่มันส�าปะหลัง	 สวนมะม่วง	 สวนล�าไย	 สวน

เงาะ	สวนยางพารา	และสวนส้มโอ	เกษตรกรส่วนใหญ่

	 ประสบปัญหาขาดทุน	 มีต้นทุนทางการเกษตรที่

สูง	การซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ผ่านพ่อค้า

คนกลาง	 จึงขาดอ�านาจในการต่อรองด้านราคาซ้ือขาย

ผลผลิตทางการเกษตร	ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะ

ยากจนและมีหนี้สินเป็นจ�านวนมาก	หลายภาคส่วนมีความ

พยายามท่ีจะแก้ปัญหาของเกษตรกร	ซ่ึงอาจต้องท�าหลาย

วิธีไปพร้อมๆกัน	ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาคือ	การใช้การ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ

แก้ไขปัญหา	ท�าให้เกิดการใช้พื้นท่ีอย่างคุ้มค่า	ชุมชนมีราย

ได้เสริมจากการท่องเท่ียวซ่ึงจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าทาง

สังคมระหว่างเมืองและชนบท	โดยเน้นการพัฒนาร่วมกับ

คนในท้องถิ่นและท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในท้อง

ถ่ิน	เพื่อการจัดการตนเองและสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน

ได้

	 จากการที่ชุมชนชมพูได้เคยด�าเนินการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนมาก่อน	(Peakon,	2016)	พบ
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ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว	 ซึ่งได้แก่	 เส้น

ทางการท่องเที่ยว	กิจกรรมการท่องเที่ยว	และผลิตภัณฑ์

สินค้าของฝากของที่ระลึก	 ยังไม่ตอบสนองความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง	ชุมชนยังไม่สามารถก�าหนด

กลยุทธ์ทางการตลาดได้ตรงกับความต้องการของนักท่อง

เที่ยวกลุ่มเป้าหมาย	 ยังไม่มีแผนธุรกิจ	 ขาดการท�าตลาด

ออนไลน์	 การพัฒนาสื่อออนไลน์	 ขาดระบบการบริหาร

จัดการการท่องเท่ียว	ยังไม่มีกฎ	ระเบียบ	และการจัดสรร

ผลประโยชน์ร่วมกัน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ชุมชนยังไม่เคยมีมาก่อน	

และจากกระแสความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว

ทีห่นัมาให้ความสนใจกบัการแสวงหาแหล่งท่องเทีย่วแปลก

ใหม่ที่ท้าทาย	ใกล้ชิดธรรมชาติ	การผจญภัย	เกมส์กีฬา	นา	

สวน	 ไร่	 และเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน	 มีความต้องการ

ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมาก	การท่องเที่ยวเกษตรนิเวศ	

จงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีนั่กท่องเทีย่วสามารถเลอืกทีจ่ะเดนิ

ทางไปท่องเที่ยวตามความสนใจของตัวเองมากขึ้น	ในขณะ

เดียวกันชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการท่อง

เที่ยวในพื้นที่ของตนเองเพิ่มขึ้น	และเกิดความตระหนักว่า	

ชุมชนจ�าเป็นต้องมีการศึกษาเรียนรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางการเกษตร	 โดยใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีเกษตรกรรมให้

เกิดมูลค่าเพิ่ม	หากชุมชนจะพัฒนาพื้นที่เกษตรให้นักท่อง

เที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว	 มีกิจกรรมและซื้อผลผลิต

ทางการเกษตรกลับไปเป็นของฝาก	 จะเป็นการเพ่ิมช่อง

ทางการขายสินค้าทางการเกษตรได้อีกหนทางหน่ึง	 และ

เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน	 ซึ่งจะท�าให้ชุมชนเข้ม

แข็งขึ้น	หมู่บ้านได้รับพัฒนา	เช่น	เส้นทาง	สัญจรไปมาใน

ชุมชน	และสถานท่ีท่องเที่ยว	ส่งผลท�าให้สภาพแวดล้อมดี

ขึน้	และคณุภาพชวีติชมุชนดีขึน้	ดังนัน้เพือ่ให้ชมุชนสามารถ

แก้ปัญหาในสิ่งที่ชุมชนก�าลังประสบอยู่	ให้สามารถปรับตัว

เข้ากับกระแสความต้องการของนกัท่องเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป	และเพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการท่อง

เที่ยวที่ผสมผสานท้ังการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศ	หรือท่ีเรียกว่าการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศได้

นั้น	จึงก�าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย	คือ	1)	เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากทรัพยากรทางการเกษตรนิเวศ

ของชุมชนต�าบลชมพู	และ	2)	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ

บริหารจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศโดยชุมชนต�าบลชมพ	ู

อ�าเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

กำรทบทวนวรรณกรรม

	 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

	 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร	(Agritourism)	คือ	การ

ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการเกษตรเป็นทรัพยากรท่องเท่ียว

หลัก	 เน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการด�าเนิน

กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการด�ารง

ชีวิต	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และเป็นการน�าเอาทรัพยากร

ที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาท�าให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิด

รายได้ต่อชุมชน	และตัวเกษตรกร	 เป็นการอนุรักษ์ควบคู่

ไปกับการไม่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	

(Srisomyong,	2009;	Phuttachan,	2021)	การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยได้จ�าแนกประเภททรัพยากรทางการ

เกษตรออกเป็น	7	กิจกรรม	ได้แก่	1)	การท�านา	การท�านา

ข้ันบันได	พิพิธภัณฑ์ข้าว	2)	การท�าสวนไม้ตัดดอก	3)	การ

ท�าสวนผลไม้	การท�าเกษตรแผนใหม่	และการท�าสวนผสม	

4)	การท�าสวนผักสวนครัว	การปลูกพืชสวนครัวทุกประเภท	

5)	การท�าสวนสมุนไพร	เพื่อใช้เป็นอาหารเสริม	พืชผักสวน

ครัวข้างบ้านเพื่อใช้เป็นเครื่องดื่ม	เพื่อใช้เป็นเครื่องส�าอาง	

เพื่อใช้ในการแพทย์แผนไทย	6)	การท�าฟาร์มปศุสัตว์	การ

เลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนานาชนิด	และ	7)	

งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 การจัดงานเพื่อส่งเสริมการ

ขยายผลผลิตทางการเกษตร	 อาทิเช่น	 มหกรรมดอกไม	้

เทศกาลล�าไย	เทศกาลกินปลา	เป็นต้น

	 ส่วนการท่องเท่ียวเชิงนเิวศ	(Eco-tourism)	คอื	รปู

แบบหนึง่ของการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืมลีกัษณะพเิศษ	ได้แก่	

1)	อาศัยธรรมชาติเป็นฐาน	เช่น	แหล่งท่องเท่ียวประเภท	

อุทยาน	วนอุทยาน	เกาะแก่ง	และชายทะเล	เป็นต้น	2)	ก่อ

ให้เกดิผลกระทบต่อระบบนเิวศน้อย	หรอืไม่มผีลกระทบต่อ

วถิชีวีติและวฒันธรรมท้องถิน่	จนท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ไปในทางลบ	การป้องกันและควบคุมผลกระทบอันเกิดจาก

การท่องเท่ียวเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารจัดการ	เช่น	

ไม่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยว	ไม่สนับสนุนให้มีการพัฒนาส่ิง

อ�านวยความสะดวกเกินความจ�าเป็น	 เน้นธรรมชาติและ

องค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูด	 เป็นต้น	 3)	 เปิด

โอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส	 เรียนรู้และเข้าใจ	 ธรรมชาติ	

และองค์ประกอบธรรมชาติ	ตลอดจนผลกระทบของมนุษย์

ที่มีต่อระบบนิเวศ	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมในเชิงบวก	 เพราะฉะนั้นการจัดระบบบริการ
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ข้อมูลและการสื่อความหมายธรรมชาติ	รวมทั้งการเพิ่มพูน

ศักยภาพของมัคคุเทศก์	จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	การท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้ชุมชนในท้องถ่ิน

เข้ามามีบทบาทของการวางแผน	การด�าเนินการและการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลร่วมกับผู้เกี่ยวข้องส่วนอื่น	ๆ 	

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	พร้อมได้รับผลตอบแทนในเชิง

เศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้	 และคุณภาพชีวิตของท้อง

ถิ่นด้วยความเหมาะสมเป็นธรรม	 (Chetthamas,	 1995;	

Utsena,	2016;	Saengarun,	2021)

	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

	 การท่องเทีย่วทีค่�านงึถงึความยัง่ยนืก�าหนดทศิทาง

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน	 และให้ชุมชน

ได้มีบทบาทการเป็นเจ้าของ	มีสิทธิในการจัดการดูแลการ

เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน	โดยชุมชนเป็นฐานใน

การบรหิารจดัการหรอืการให้คนในท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการจัดการท่องเที่ยว	 เพ่ือน�าไปสู่การดูแลรักษา	 ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวฒันธรรม	รวมถงึการเกือ้กลูต่อเศรษฐกจิของชมุชนใน

อนาคต	โดยการน�าเอาทรพัยากรทีม่อียูใ่นท้องถิน่มาเป็นทนุ

หรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	รวมท้ังมี

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความรู้ความสามารถใน

การด�าเนินงาน	ตั้งแต่การตัดสินใจ	การวางแผน	การด�าเนิน

งานจัดการการให้บริการ	การประเมินผลรายงาน	สรุปผล

การด�าเนินงาน	โดยเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นหลัง	และ

เกดิประโยชน์ต่อท้องถิน่	ตลอดจนค�านงึถงึความสามารถใน

การรองรับของทรัพยากรธรรมชาติเป็นส�าคัญ	การบริหาร

จัดการทรัพยากรและกระจายอ�านาจการตัดสินใจและใช้

การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อม

กัน	 (Sarobol,	 2003)	 การท่องเที่ยวเกษตรนิเวศในงาน

วิจัยน้ีจึงหมายถึง	การน�าทรัพยากรทางการเกษตรบนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของคนในชุมชน	มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว	

ประกอบด้วย	เส้นทาง	กิจกรรม	และของฝากของท่ีระลึก	

สามารถให้ความรู้	ความเพลิดเพลินใจและประสบการณ์ที่

แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนเป็นผู้ด�าเนิน

การและบริหารจัดการ	เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผลผลติ

ทางการเกษตร	ทนุทางด้านความรูแ้ละทนุทางเศรษฐกจิอืน่	

ๆ	ที่มีอยู่ในชุมชนสังคม	ซึ่งก่อให้เกิดรายได้เสริมให้แก่ภาค

เกษตรกรรม	และการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถ่ิน

	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว

	 ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในงานวิจัยนี้	 หมายถึง	

เส้นทาง	 กิจกรรม	 และของฝากของที่ระลึก	 การพัฒนา

ผลติภณัฑ์ชุมชนเพือ่การท่องเท่ียว	เป็นกระบวนการทีส่�าคญั	

เป็นสิ่งท่ีสะท้อนความเป็นมาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น

ได้อย่างชัดเจน	มีเรื่องราวท่ีน่าสนใจ	สอดคล้องกับบริบท

ทางนิเวศและวัฒนธรรมของพื้นที่	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก

ฐานความรู้เดิมหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน	และต้องมีการต่อย

อดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องความสนใจของ

ผู้บริโภคและนักท่องเท่ียว	 เป็นสิ่งท่ีน�าไปสู่กิจกรรมและ

การเรียนรู้ท้ังในด้านคุณค่า	 แหล่งท่ีมา	 และข้ันตอนการ

ผลิต	ก่อให้เกิดประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว	กระบวนการ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว	 ต้องเร่ิม

จากค้นหาข้อมูลท้ังจากการระดมความคิด	การลงพื้นท่ีเพ่ือ

ส�ารวจ	พูดคุยกับผู้รู้	เจ้าของภูมิปัญญา	เจ้าของทรัพยากร	

ท�าความเข้าใจและต้องพิจารณาหลายมุมมอง	 เช่น	 ด้าน

ประวัติศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และสังคมวิทยา	

เป็นต้น	โดยท�าในรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม	คือ	ชาว

บ้านเป็นผู้เรียนรู้ศึกษา	วิเคราะห์ข้อมูล	ถ่ายทอดเร่ืองราว

ในตัวผลิตภัณฑ์นั้น	เป็นตัวแทนในการอธิบายความเป็นตัว

ตนของชุมชนได้ดีที่สุดที่เชื่อมโยงไปได้หลายมิติ	(Pookpu,	

2021)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีสะท้อนอัต

ลักษณ์มีหลากหลายวิธีการ	เช่น	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	โดย

ใช้วัตถุดิบท่ีมีเฉพาะในท้องถ่ินนั้นๆ	เป็นวัตถุดิบท่ีบ่งบอก

ถึงอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์	เป็นต้น

	 การพฒันาผลติภณัฑ์ท่องเท่ียวเพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า	 ควรเร่ิมต้นจากการศึกษาพฤติกรรม

และความต้องการของนักท่องเท่ียว	 Hirankitti,	 et	 al	

(2014)	 ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย	จ�านวน	1,600	คน	ผลการวิจัย	พบ

ว่า	 นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยว่าควร

จัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว	 เป็นแหล่งซ้ือ

สินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ควรมีการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวแก่ผู้เก่ียวข้องกับการให้

บริการท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 มูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร	คือ	ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ	คลายความเครียด	

ความสวยงามของสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของแหล่ง

ท่องเท่ียว	 ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้าน

สิ่งดึงดูดใจ	 คือ	 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม	 ความเป็น
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ธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว	ความสวยงาม	ความเหมาะ

สมของสภาพภมูทัิศน์ในแหล่งท่องเทีย่ว	ส่วนพฤตกิรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	นักท่องเที่ยวเดินทางแบบเช้าไป-เย็น	

กลับ	มากกว่าพักค้างแรม	ชอบการท่องเที่ยวรูปแบบสวน

ผลไม้	รองลงมา	คือ	รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน

	 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

	 Suriya	(2009)	ได้ให้แนวคิดเรื่องการบริหารการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบความส�าเร็จต้องประกอบ

ด้วย	1)	ชาวบ้านต้องรับรู้ร่วมกันว่า	เป็นการท่องเที่ยวของ

ชุมชน	โดยชุมชน	และเพื่อชุมชน	ต้องมีกิจกรรมแปลกใหม่

เกิดข้ึน	อาจสร้างความร�าคาญให้กับชาวบ้านได้	มีการวาง

ระบบการเก็บเงินท่ีได้จากการท่องเท่ียวเข้ากองกลาง	 มี

ระบบการกระจายเงินนั้นให้กับชาวบ้านและกรรมการท่ี

ดูแลการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกันและชัดเจน	 ท�าบัญช	ี

การเงินอย่างโปร่งใส	2)	ต้องมีการแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน	

แบ่งเป็นกลุ่มมกีารตัง้หวัหน้ารบัผดิชอบกลุม่เพือ่การปฏบิตัิ

การอย่างพร้อมเพียง	3)	สร้างมาตรฐานที่พัก	อาหาร	และ

บุคลากร	ต้องจัดเตรียมบ้านให้ได้มาตรฐาน	มีการพัฒนาไป

อย่างต่อเน่ือง	 ติดตามตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะเพื่อ

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	4)	พัฒนาจุดขาย	สร้างการ

ตลาด	 อาศัยความร่วมมือของชาวบ้าน	 เช่น	 การท�าเส้น

ทางเดินป่าให้ปลอดภัย	 การจัดโปรแกรมกิจกรรมส�าหรับ

นักท่องเที่ยว	 ท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและ

น�ากลับไปบอกต่อ	ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ส�าคัญที่สุด	

5)	 ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ค่าที่พัก	 ค่า

อาหาร	ค่าการแสดง	สามารถสร้างกิจกรรมที่ขยายโอกาส

ที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในส่วนอื่นได้	เช่น	การผลิต

ของที่ระลึก	6)	ชาวบ้านที่ไม่ได้รับรายได้จากการท่องเที่ยว

โดยตรงต้องได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว	ส่วนแรก

จากเงินปันผลกองกลาง	ส่วนที่สองคือ	สาธารณูปโภคท่ีดี

ขึ้น	 ถนน	 สัญญาณโทรศัพท์มือถือ	 ท�าให้ชาวบ้านรู้สึกว่า

เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	 ส่ง

ผลให้เกิดความร่วมมือกับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ต่อไป

	 นอกจากนี้	Onwan,	et	al	 (2012)	ยังได้ศึกษา

เรื่อง	ตัวแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคเหนือ	พบ

ว่า	ตัวแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีองค์

ประกอบ	ได้แก่	1)	การมีพี่เล้ียงสนับสนุน	และประสานงาน

กับหน่วยงานต่างๆ	 2)	 การอบรมและการทบทวนความรู้

อย่างสม�่าเสมอ	 3)	 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและถอด

บทเรียน	 4)	 การทบทวนปรับโครงสร้างกลุ่มให้เหมาะสม

กับบริบทของชุมชน	5)	การก�าหนดวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งกลุ่ม	 6)	 ก�าหนดกฎระเบียบของกลุ่มให้สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	7)	การมีเครือข่าย

กลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อท�างานร่วมกัน	โดยท้ัง	7	

องค์ประกอบนี้เป็นกิจกรรมท่ีไปสนับสนุนพฤติกรรมการ

จัดการธุรกิจการท่องเท่ียวโดยชุมชน

	 อย่างไรก็ตามการท่ีชุมชนจะสามารถบริหารจดัการ

ไปได้อย่างมีทิศทางนั้น	จ�าเป็นจะต้องจัดท�าแผนการตลาด	

เพื่อสนองตอบความต้องการท่ีแตกต่าง	และสร้างก�าไรได้

อย่างยั่งยืน	การวางแผนเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้

กบัผลติภณัฑ์ทางการท่องเทีย่วต้องมข้ีอมลูในการวเิคราะห์

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก	ภายในคือ	ตัวเรา

เอง	ภายนอกคือ	ลูกค้า	นักท่องเท่ียว	ชุมชนท่ีเก่ียวข้อง	ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง	คู่แข่งขัน	การแข่งขัน	สภาพแวดล้อมมหภาค	

กลยทุธ์ทางการตลาดทีด่จีะช่วยยกระดบัผลติภัณฑ์ทางการ

ท่องเท่ียวให้มคีณุค่า	ดงึดดูใจนกัท่องเท่ียว	นอกจากนีย้งัต้อง

จัดท�าแผนธุรกิจที่ชัดเจน	 การจัดท�าแผนธุรกิจเพื่อชุมชน	

(Community	Business	Model	Canvas:	CBMC)	จะ

ท�าให้ชุมชนเกิดความมั่นใจว่า	ชุมชนสามารถจัดการธุรกิจ

ด้วยตนเองได้	 เป็นธุรกิจเพื่อชุมชน	 เพื่อคนในชุมชนท้อง

ถ่ิน	ให้เกิดการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซ่ึงกันและกัน	เอื้อให้เกิด

การพัฒนาด้านต่างๆ	ในพื้นท่ี	 ท้ังผู้คน	ชุมชน	วัฒนธรรม	

สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	

(CODI,	2020;	Osterwalder	&	Pigneur,	2010)	CBMC	

เป็นเครื่องมือในการท�าธุรกิจท่ีท�าให้มองธุรกิจของชุมชน

ได้อย่างชัดเจน	 และท�าใหสมาชิกรับรู้รูปแบบและปัญหา

ของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน	 ท�าให้สามารถแก้ปัญหา

และระดมความคิดได้รวดเร็ว	 เพราะมองเห็นจุดเด่น	 จุด

ด้อยของชุมชนได้ผ่านโมเดลนี้โดยสรุปองค์ประกอบท้ัง	9	

ด้าน	ได้แก่	1)	คุณค่าหรือจุดแข็ง	2)	ลูกค้า	3)	ช่องทางการ

สื่อสาร	4)	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	5)	ช่องทางของรายได	้

6)	กิจกรรมหลัก	7)	ทรัพยากรหลัก	8)	พันธมิตรหลัก	และ	

9)	โครงสร้างต้นทุน	ไว้ในแผ่นผืนผ้าแผ่นเดียว
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินเพื่อ

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	เน้นกระบวนการมีส่วน

ร่วม	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 ขั้นเตรียมความพร้อมทีมวิจัย	 โดยการจัด

ประชุมชี้แจง	ท�าความเข้าใจ	และให้ความรู้ทบทวนแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับฐานคิดทีมวิจัย	รวมทั้งการ 

เตรียมความพร้อมวิเคราะห์ช่องว่าง	(Gap	analysis)	เรื่อง

การประเมินมาตรฐานความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ประเมิน

จากคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตรของกรมการท่องเที่ยว

	 2.	 ประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

คนในชุมชนและภาคี

	 3.	ศึกษา	ทบทวน	และประเมินบริบทชุมชนใหม	่

โดยปรับข้อมูลทุกด้านของชุมชนให้ทันสมัย	รวบรวมข้อมูล

ทัง้ทตุยิภมิูและปฐมภูม	ิส�ารวจพฤตกิรรมและความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว	โดยใช้แบบสอบถาม

	 4.	ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบด้านเกษตร

นิเวศ

	 5.	จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

ชุมชน	และอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท�าแผนธุรกิจ	การ

บรหิารจดัการ	และประชมุร่วมออกแบบระบบบริหารจัดการ	

การก�าหนดกฎระเบยีบ	และข้อตกลงร่วมของเครอืข่ายท่อง

เที่ยวโดยชุมชน

	 6.	 พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนและ

ทดสอบการใช้งาน	 พร้อมประเมินผล	 ปรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชนให้เหมาะสมตามผลที่ได้จากการ

ประเมิน	โดยทุกขั้นตอนเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

	 7.	พฒันาการบรหิารจดัการท่องเท่ียวเกษตรนเิวศ

โดยชุมชน

	 8.	อบรมเรื่องการจัดท�า/การใช้สื่อประชาสัมพันธ์	

และจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	 แผ่นพับ	 ช่องทางออนไลน์

ต่างๆ

	 9.	ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ	 และจัดเวทีทวนสอบผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่อง

เที่ยวจากทรัพยากรทางการเกษตรนิเวศของชุมชนต�าบล

ชมพู

	 ขอบเขตการวิจัย

	 พื้นที่ด�าเนินการวิจัย	 คือ	 หมู่บ้านในต�าบลชมพ	ู

หมู่ท่ี	1,	2,	3,	5,	7,	10	และแหล่งท่องเท่ียวในต�าบลชมพ	ู

อ�าเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	โดยมีประชากรรวม	

7,760	คน	หรือ	2,619	ครัวเรือน

	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การท่องเที่ยวจากทรัพยากรทางการเกษตรนิเวศของชุมชน

ต�าบลชมพู	และศักยภาพด้านการบริหารจัดการท่องเท่ียว

เกษตรนิเวศโดยชุมชนต�าบลชมพู	 อ�าเภอเนินมะปราง	

จังหวัดพิษณุโลก	โดยมีระยะเวลาด�าเนินงานวิจัย	ช่วงเดือน

กันยายน	2563	ถึงสิงหาคม	2564

	 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส�ารวจพฤติกรรมและ

ความต้องการของนักท่องเท่ียว	คือ	นักท่องเท่ียวที่เข้ามา

ท่องเที่ยวในชุมชนชมพู	โดยเฉลี่ยเดือนละ	240	คน	ค�านวณ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่	ยามาเน่	ด้วยระดับความ

เช่ือม่ันร้อยละ	95	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต�่า	150	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ทีมวิจัยชุมชนส�ารวจพฤติกรรมและความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว	 โดยพัฒนาแบบสอบถามจากงานวิจัย

ของ	 Hirankitti,	 et	 al	 (2014)	 และ	 Department	 of	 

Tourism	(2012)	ผ่านการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย

โดยผูเ้ชีย่วชาญตามระเบียบวธิวีจิยั	โครงสร้างแบบสอบถาม

ประกอบข้อมลูส่วนบคุคล	ความคดิเหน็ต่อการท่องเทีย่วเชงิ

เกษตร	ปัจจัยที่เป็นมูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	

ความพงึพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและพฤตกิรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเท่ียว

เชิงเกษตรในชุมชนชมพู	 และเก็บรวบรวมข้อมูลจากนัก

ท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนจ�านวน	200	

คน	เพื่อให้เป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร	น�าแบบสอบถาม

ท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์	และน�า

ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 ส่วน

ข้อมูลเชิงคุณภาพทีมวิจัยใช้แบบบันทึกข้อมูลการสังเกต

ในการเก็บข้อมูลตลอดโครงการและใช้การสนทนากลุ่ม

	 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	

โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ความถ่ี	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลกำรวิจัย
	 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่	 1	 การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวจากทรัพยากรทางการเกษตรนิเวศของ

ชุมชนต�าบลชมพูเร่ิมต้นจากการต้ังเป้าหมายให้ชัดเจนว่า

กลุ่มลกูค้าของชมุชนคือใคร	จึงจะสามารถก�าหนดผลติภณัฑ์

และตลาดได้ชัดเจน	 ทีมวิจัยชุมชนศึกษาพฤติกรรมและ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว	 ว่าต้องการให้พัฒนาไป

ในทิศทางใด	 ชุมชนสามารถสร้างความแตกต่างให้นัก

ท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกว่ามาเที่ยวที่ต�าบลชมพูแล้วจะได้

ประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร	 เพื่อที่จะได้น�า

ข้อมลูมาออกแบบผลติภณัฑ์	ร่วมกบัการอบรมการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีที่มาจากความต้องการของนักท่องเที่ยว	และ

ท�าการตลาดและสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่

ชื่นชอบทรัพยากรที่มีอยู่ของต�าบลชมพู	ผลการวิจัยส�ารวจ

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่อง

เที่ยวในชุมชนชมพู	พบว่า	นักท่องเที่ยวเป็นเพศชายร้อยละ	

53	เพศหญิงร้อยละ	47	ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง	18-25	ปี

และ	26	ถึง	35	ปี	ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตร	ี

อาชีพรับจ้างและประกอบธุรกิจส่วนตัว	มีรายได้ต่อเดือน

ส่วนใหญ่อยู่ที่	10,001	ถึง	15,000	บาท	มีภูมิล�าเนาอยู่ใน

ภาคกลางและภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่	นักท่องเที่ยวมีความ

คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดว่า	ไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้าง

มากเกินไปในแหล่งท่องเที่ยว	แต่ควรให้เป็นธรรมชาติมาก

ที่สุด	และบรรยากาศและธรรมชาติภายในแหล่งท่องเท่ียว

ควรแก่การพักค้างแรม

	 มูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือ	ความ

สวยงามของสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของแหล่งท่อง

เที่ยว	 ต้องการพักผ่อนหย่อนใจและคลายความเครียด	

ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีสังคมเกษตรกร	 และ

ต้องการหลีกหนีจากแหล่งท่องเท่ียวที่มีคนเป็นจ�านวน

มาก	 นอกจากน้ีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ระดับมากถึงมากที่สุด	 คือ	 ความสวยงามความเหมาะสม

ของสภาพภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว	การดูแลรักษาสภาพ

แวดล้อมความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว	 โดยนัก

ท่องเที่ยวมีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุดในประเด็นว่า	

แหล่งท่องเที่ยวนี้เป็นทางผ่านส�าหรับไปแหล่งท่องเที่ยวอื่น

	 ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 นักท่อง

เที่ยวส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจาก

อินเทอร์เน็ต	 Social	 Media	 และเพื่อนฝูง/สมาชิกใน

ครอบครัว/ญาติพี่น้อง	โดยเฉลี่ยนักท่องเท่ียวเคยท่องเท่ียว

เชิงเกษตรรวมครั้งนี้ด้วยจ�านวน	 4	 ครั้งข้ึนไป	 แต่ละครั้ง

มีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าหรือเท่ากับ	 1,500	 บาท	 เดินทางแบบ

เช้าไปเย็นกลับมากกว่าพักค้างแรม	โดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยว

เดินทางท่องเที่ยวพักค้างแรมจ�านวน	1	คืนในการเดินทาง

แต่ละคร้ัง	ชอบการท่องเท่ียวรูปแบบเกษตรเชิงนิเวศ	เช่น	

ถ�้าค้างคาว	ศิลาวารี	รองลงมาคือ	รูปแบบสวนผลไม้	และ

รปูแบบสวนผกั/สมนุไพรตามล�าดบั	พบว่านกัท่องเทีย่วส่วน

ใหญ่ไม่ได้ซ้ือสินค้าเกษตร	 สินค้าแปรรูป	 หรือผลิตภัณฑ์

ชุมชน	 ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินค้าเกษตร	 สินค้าแปรรูป	

หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน	 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งต�่ากว่า	

500	 บาท	 อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังมีความ

ต้องการจะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างแน่นอนในอนาคต

	 ทีมวิจัยชุมชนร่วมกันประเมินผล	แหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตรต�าบลชมพู	 โดยใช้เกณฑ์จากคู่มือการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ของกรมการ

ท่องเท่ียว	ได้คะแนนรวมท้ังหมด	46	คะแนน	จากคะแนน

เตม็	100	คะแนน	ซึง่ถอืว่ายงัไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	

โดยมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน

ชมพู	ด้านองค์ประกอบท่ี	1	คือ	ศักยภาพการบริหารจัดการ

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ได้	8.5	คะแนนจากคะแนน

เต็ม	25	คะแนน		ด้านองค์ประกอบท่ี	2	คือ	ศักยภาพการ

รองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 ได้	 12.5	 คะแนน

จากคะแนนเต็ม	25	คะแนน		ด้านองค์ประกอบท่ี	3	คือ	

ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 ได	้

11.5	คะแนนจากคะแนนเต็ม	25	คะแนน		และด้านองค์

ประกอบที่	4	คือ	ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร	ได้	13.5	คะแนนจากคะแนนเต็ม	25	คะแนน		

จากการวิเคราะห์พบว่า	 ศักยภาพการบริหารจัดการของ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนได้รับคะแนนน้อย

ท่ีสุด	การวิเคราะห์ครั้งนี้ท�าให้ทีมวิจัยได้ทราบจุดแข็ง	จุด

อ่อนของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน	และท�าการ

ปรบัปรงุ	แก้ไขและพฒันาให้ได้ตามมาตรฐานคณุภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรต่อไป

	 ทีมวิจัยได้จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์การ

ท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ชุมชน	 สร้างจุดเช็คอิน	 ให้มีป้าย

บอกทางมีขนาดใหญ่และชัดเจนข้ึน	 เพิ่มจุดป้ายบอกทาง

ให้ครอบคลุม	ดูแลความเรียบร้อย	ความปลอดภัยบริเวณ

รอบๆ	สวน	โดยเพิ่มจุดนั่งพัก	 เช่น	แคร่ไม้ไผ่	 ชิงช้า	 เปล
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แขวน	 มุมถ่ายภาพ	 และจัดตกแต่งให้สวยงามสร้างความ

ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝาก

และกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของชุมชนชมพูให้มีความน่า

สนใจ	ปรับปรุงภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารเพื่อต้อนรับนักท่อง

เที่ยว	ร่วมกันเสนอเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

ชมพู	โดยเน้นการใช้ทรัพยากรจากชุมชนในการท�าอาหาร	

เช่น	ข้าว	พืชผัก	และผลไม้	เพื่อสนับสนุนการเกษตรของ

คนในชุมชน	 และเรื่องของสุขภาพ	 เกษตรปลอดภัย	 รวม

ทั้งกิจกรรมของแต่ละผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้

ได้มากที่สุด

	 จากน้ันทีมวิจัยได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

จดัท�าแผนการตลาดให้แก่สมาชกินกัวิจยัชมุชน	และร่วมกนั

พัฒนาแผนการตลาดของการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศตอบ

สนองความต้องการของนักท่องเที่ยว	 พบว่าชุมชนชมพูมี

จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	ดังนี้

	 1.	จดุแขง็	ชมุชนชมพมูทุีนทางธรรมชาตท่ีิสวยงาม

มาก	มีระบบนิเวศวิทยาของป่าที่สมบูรณ์	เป็นพื้นท่ีท่ีมีท้ัง

ป่า	ภูเขา	และแม่น�้า	อยู่ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง	

คือ	สล.5	(คลองชมพู)	และ	สล.12	(ทุ่งโนนสน)	โดยบริเวณ

ที่ลุ่มล�าคลองชมพู	มีดอกศิลาวารี	มีปลาไม่มีตา	จระเข้ท้อง

ถิ่นไม่มีฟัน	บริเวณศูนย์กลางบ้านสวนน�้าพุมีปูสองแควใกล้

สูญพันธุ์ท่ีส�าคัญต่อระบบนิเวศ	บรรยากาศร่มรื่น	สวน	ไร่	

นา	 เน้นการใช้ปุ๋ยหมัก	 ท�าให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยต่อผู้

บริโภค	 นอกจากนั้นยังมีถ�้าท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย	 มี

ศิลปะวัฒนธรรม	 การแห่นางด้ง	 จิตรกรรมฝาผนังท่ีวัด

น�้าปาด	พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีวัดชมพู	และบริเวณเขารักไทย	

มีอากาศเย็นสบายท้ังปี	มีวิว	ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม	และเงียบ

สงบ

	 2.	จุดอ่อน	ชุมชนยังไม่เป็นท่ีรู้จัก	มีสวนผลไม้แต่

ยังไม่สวยงาม	โรแมนติกเพียงพอกับการท่องเท่ียว	ขาดการ

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยว

ที่น่าสนใจ	 ขาดผลิตภัณฑ์หลักและเกี่ยวเนื่องกับการท่อง

เท่ียวท่ีหลากหลาย

	 3.	โอกาส	การท่องเท่ียวในประเทศกลายเป็นตัว

เลือกแรกของนักท่องเที่ยว	 เลือกเที่ยวในสถานที่ท่ีคนไม่

ค่อยรู้จักเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด	เท่ียวใกล้ๆ	สั้นๆ	โดย

ขับรถไป	 หรือการท่องเที่ยวกึ่งพักอาศัยระยะยาว	 มีการ

หลอมรวมกันของการท�างานและการพักผ่อน	 เลือกเที่ยว

สถานท่ี	Unseen	อยากเท่ียวธรรมชาติแต่ไม่อยากล�าบาก

มาก	สนใจสขุภาพ	สขุอนามยั	และความปลอดภยั	หาข้อมลู

ผ่าน	internet	นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมท่องเท่ียวแบบแชะ	

เช็ค	แชท	แชร์	ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

ของรัฐบาล	การท่องเที่ยวชุมชนชมพูจึงเป็นตัวเลือกในการ

ท่องเท่ียวส�าหรับคนท่ีชอบผจญภัย

	 4.	อุปสรรค	ความไม่มั่นใจต่อการระบาดรอบใหม่

ของโรค	COVID-19	การเพิ่มข้ึนของคู่แข่งขัน	และความไม่

มั่นใจต่อรายได้ในอนาคต

จุดแข็ง       โอกำส

1.	มีระบบนิเวศวิทยาของป่าท่ีสมบูรณ์

2.	เป็นพื้นที่ที่มีท้ังป่า	ภูเขา	และแม่น�้า

3.	วิวสวย

4.	เงียบสงบ

1.	เท่ียวในประเทศกลายเป็นตัวเลือกแรก

2.	เลอืกเทีย่วในสถานทีที่ค่นไม่ค่อยรูจ้กัเพือ่หลกีเลีย่งความแออดั

3.	 การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดอยากเที่ยวธรรมชาติแต่ 

				ไม่อยากล�าบาก

4.	การหลอมรวมกันของการท�างานและการพักผ่อน

5.	มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล

1.	ไม่เป็นที่รู้จัก

2.	ขาดผลิตภัณฑ์หลักและเก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยวท่ีหลาก 

				หลาย

3.	ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

1.	ความไม่มั่นใจต่อการระบาดรอบใหม่ของ				โควิด-19

2.	การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขัน

3.	ความไม่มั่นใจต่อรายได้ในอนาคต

จุดอ่อน       อุปสรรค

ภำพ 1 กำรวิเครำะห์ SWOT กำรท่องเที่ยวเกษตรนิเวศของชุมชนชมพู
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	 ชุมชนชมพูก�าหนด	วิสัยทัศน์	คือ	การท่องเท่ียว

ที่สร้างความยั่งยืนให้ธรรมชาติและชุมชน	 และต�าแหน่ง

ทางด้านตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนชมพู	 คือ	 การ

ท่องเท่ียวเดินป่าและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ท่ี

สามารถควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จ�ากัดได้	 การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	มาตรการกระตุ้น

การท่องเที่ยวจากรัฐบาล	 และการประเมินศักยภาพของ

ชุมชนและพ้ืนที่	ทางชุมชนจึงเชื่อว่าสามารถที่จะเพ่ิมราย

ได้จากการท่องเทีย่วขึน้ได้	โดยก�าหนดวตัถปุระสงค์ทางการ

ตลาดไว้	 1	 ข้อ	 คือ	 เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวร้อยละ	

20	 จากปีที่ผ่านมา	 การสร้างการเจริญเติบโตของรายได้

จากการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้

ได้	ชุมชนจึงมุ่งเน้นไปท่ี	3	กลยุทธ์	ดังนี้

	 กลยุทธ์ท่ี	1	เพ่ิมปริมาณนักท่องเท่ียว	(แบบจ�ากัด

จ�านวน)	และเพิ่มอัตราการใช้จ่าย/คน/ทริป	โดยมุ่งเน้นไป

ยังกลุ่มนักท่องเท่ียวแบบแกลมปิ้ง	(Glamping)	และการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย

	 กลยุทธ์ท่ี	 2	 เพิ่มจ�านวนนักท่องเท่ียวท�างานไป

พร้อมกับการพักผ่อน	(Workcation)	ช่วงโลว์ซีซ่ัน

	 กลยุทธ์ท่ี	3	การสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ

ต่อการท่องเท่ียวชุมชนชมพู

	 โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างวัตถุประสงค์	กลยุทธ	์

และยุทธวิธี	ดังภาพ	2

ภำพ 2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธวิธีของแผนกำรตลำดท่องเท่ียวชุมชนชมพู
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	 เมื่อทีมวิจัยมีแผนการตลาดของชุมชนชัดเจนแล้ว	

จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวได้เป็น	3	ผลิตภัณฑ์หลัก	

ดังนี้

	 1.	ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่	1:	เส้นทาง	“ชมพู

ศิลาวารี	ปลายทุ่งแสลงหลวง”

	 นักท่องเที่ยวสามารถเลือก	เดินทางไป–กลับ	หรือ	

พักค้างแรม	1	คืน	(2	วัน)	ได้

	 ปลายทุ่งแสลงหลวง	“เดินป่าท่อง	ชมพูศิลาวาร	ี

พักค้างแรม	ต้นน�้าชมพู”

	 เริ่มจากศูนย์กลางของชุมชนบ้านสวนน�้าพุ	 ไผ่

กิมซุง	สระน�้าเพื่อใช้ในการเกษตร	นั่งรถอีแต๊กของชุมชน	

มุ่งหน้าไปที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ ่งแสลงหลวง

ที่	5	(สล.5)		ผ่านจุดพักเดินทางแก่งคันนา	เดินท่องป่ามุ่ง

หน้าไปเที่ยวชมดอกศิลาวารี	ตามสายน�้าชมพู	ซ่ึงสามารถ

นอนพักแคมป์ปิ้ง	กางเต็นท์นอนตามธรรมชาติโขดหินริม

น�้า	ต้นน�้าชมพูหรือเลือกเดินย้อนกลับมา	พักลานกางเต็นท์

นอนที่	สล.5	มีกิจกรรม	“ตั้งวงเล่า”	และกิจกรรม	“ปฏิบัติ

ท�า	รักษาศิลป์”	ของฝากของที่ระลึกจะเป็นผ้ามัดย้อมหรือ

โปสการ์ดจากการท�ากิจกรรม

	 จากนัน้	ขากลบั	แวะเข้าชมและเลอืกซ้ือสนิค้าจาก

สวนเกษตร	อย่างสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม	ขาวแตงกวา	

ขาวใหญ่	ท่าข่อยและมกิีจกรรมชมฟาร์มแพะ	คอกแพะของ

นายราม	คงยิ้ม	และแวะชม	แชะ	กับเขาหินปูนซ่ึงเป็นจุด

ขายอันยาวนานของอ�าเภอเนินมะปราง	ช่วงเวลาที่เหมาะ

สมส�าหรับการท่องเที่ยวเดือนมิถุนายน	 ถึงเดือนมีนาคม	

(ฤดูฝนถึงฤดูหนาว	ต่อต้นฤดูร้อน)

ภำพ 3 ผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยวที่ 1: เส้นทำง “ชมพูศิลำ 

         วำรี ปลำยทุ่งแสลงหลวง”

	 2.	ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวท่ี	2:	 เส้นทาง	“โนน

สน	กลางทุ่งแสลงหลวง”

	 “โนนสน	กลางทุ่งแสลงหลวง”	บนเส้นทางทัวร์

ป่าดิบ

	 เริม่จากหน่วยพทิกัษ์อทุยานแห่งชาตทิุง่แสลงหลวง

ท่ี	12	(สล.12)	โดยร่วมมือกับทางชุมชนชมพูให้บริการท่อง

เที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติเส้นทางทุ่งโนนสน	ด้วยการเดิน

ทางโดยรถ	8	กิโลเมตร	และเดินเท้าอีก	8	กิโลเมตร	ผ่าน

บริเวณโป่งเทียม	อาหารช้าง	โดยมีไฮไลท์	คือ	นักท่องเที่ยว

กางเต็นท์ในป่าสัมผัสธรรมชาติดอกไม้ในทุ่งแสลงหลวง	ชม

ดอกกระดุมเงิน	 กระดุมทอง	ดอกดุสิตา	 เอื้องม้าวิ่ง	 และ

หม้อข้าวหม้อแกงลิง	หากไม่ประสงค์นอนในป่า	สามารถ

พักแรมท่ีลานกางเต็นท์	สล.12	ได้	วิวทิวทัศน์สวยงาม	และ

มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าดูแลความปลอดภัย	 มีกิจกรรมการ

เดินป่า	กางเต็นท์	ก่อกองไฟ	ถ่ายรูปดอกไม้ในทุ่ง

	 เมื่อออกมาจากป่า	สามารถเข้าชมสวนผลไม้	สวน

ทุเรียนเจริญวรรณยิ่ง	(เฮียเก๊ีย)	มีผลไม้ตามฤดูกาล	ผลไม้

หลากหลายชนิด	เช่น	ทุเรียน	ล�าไย	มะยงชิด	เงาะ	มะขาม

หวาน	 กาแฟ	 อุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในพื้นท่ี	 ช่วง

เวลาที่เหมาะสมส�าหรับการท่องเท่ียวเดือนตุลาคมถึงเดือน

ธันวาคม	(ปลายฝน	ต้นหนาว)

ภำพ 4 ผลิตภัณฑ์กำรท่องเท่ียวท่ี 2: เส้นทำง “โนนสน  

          กลำงทุ่งแสลงหลวง”
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	 3.	ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่	3:	เส้นทาง	“Top	

View	ชมพู	ประวัติศาสตร์รักไทย”

	 “เปิดมุมสูง	ชมบ้านชมพู”	นอนพัก	ผาชมดาว	กับ

ประวัติศาสตร์	“บ้านรักไทย”

	 เร่ิมจากศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว	“วิถีวนเกษตร”	

การแปรรูป	ที่พัก	โฮมสเตย์	ชุมชนคนสันเขารักไทย-ชมพ	ู

บ้านสวนดอกไม้	 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยการสู้รบ

ระหว่างฝ่ายรัฐกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	ข้ึน

รถรางที่หน้าศูนย์ฯ	มุ่งหน้าชมวิว	ณ	จุดชมวิวที่วัดเผ่าไทย	

มีกิจกรรมขึ้นรถรางเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดบ้านเผ่าไทย	

จากน้ันเลือกทัวร์สวนทุเรียนที่มีมากกว่า	70	แห่งที่บ้านรัก

ไทย	ต.	ชมพู	อาทิเช่น		สวนทุเรียนพันธุ์หมอนทอง	“เจริญ

วรรณยิ่ง”	(เฮียเกี๊ย)	ของนายสมพร	เจริญวรรณยิ่ง	หมู่	7	

ต�าบลชมพู	หรือ	ชมสวน	“ไฮ-ฮิลล์	ฟาร์ม”	ของนายศรณ	์

กันตรัตนากุล		ซึ่งมีทุเรียนหลง-หลิน	ลับแล	พร้อมพาชม	

แชะ	และพาช้อปทุเรียนเป็นของฝากบริเวณหน้าสวนฯ

	 จากน้ันไป	“ผาชมดาว”	รีสอร์ทบนภูเขาสูง	มอง

ทิวทัศน์จากด้านบนสู่เบื้องล่าง	 (Top	 View)	 มองเห็นวิว	

ทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณชุมชนชมพู	 ทานอาหาร	 จิบชา	

กาแฟ	 พักค้างแรม	 หรืออาจเลือกไปทานอาหารและจิบ

กาแฟที่	“ภักดี	ฟาร์ม”	ติดต่อ	นอนกางเต็นท์	ชมวิวสวยๆ	

ท่ามกลางฝูงกวางนับร้อยตัวที่	 ต.วังนกแอ่น	 อ.วังทอง	

ซ่ึงเป็นอ�าเภอถัดออกไปหลายกิโลเมตรจากชุมชนชมพู	

อ.เนินมะปราง	เป็นการเชื่อม	Looping	เส้นทางการท่อง

เที่ยวจากชุมชุนสู่ธุรกิจเกษตรท่องเท่ียว	 สาย	 12	 ถนน	

พิษณุโลก-หล่มสัก	 ช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับการท่อง

เที่ยวเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม

	 -	ชม	ชิม	ช้อป	ทุเรียน	เดือนพฤษภาคม	ถึง	เดือน

มิถุนายน

	 -	 ชม	 ชิม	 ช้อป	 มะยงชิด	 มะปรางหวาน	 เดือน

พฤศจิกายน	ถึง	เดือนมกราคม

	 -	ชม	ชิม	ช้อป	มะม่วงน�้าดอกไม้	เดือนธันวาคม	

ถึง	เดือนพฤษภาคม

ภำพ 5 ผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยวที่ 3: เส้นทำง “Top View  

         ชมพู ประวัติศำสตร์รักไทย”

	 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่	 2	 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการท่องเท่ียวเกษตรนิเวศโดย

ชุมชนต�าบลชมพู	อ�าเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก	ทีม

วจิยัเริม่จากการจดัท�าแผนธุรกิจท่ีชัดเจน	เพือ่จะท�าให้ชุมชน

สามารถบริหารจัดการไปได้อย่างมีทิศทาง	แผนธุรกิจเพื่อ

ชุมชนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนชมพู	 มีรายละเอียดดัง

ภาพ	6

	 ทีมวิจัยชุมชนใช้วิธีสร้างความเข้มแข็งของคนใน

ชุมชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่	 ด้วยวิธี

การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม	 โดยศึกษาดูงานแหล่ง

ท่องเท่ียวต้นแบบด้านเกษตรนิเวศ	โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น	

อ�าเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	พบว่า	การบริหารจัดการ

ของชุมชนบ้านนาต้นจ่ันเป็นต้นแบบการจัดการโดยชุมชน

เป็นศูนย์กลาง	บริหารจัดการแบบสหกรณ์	การบริหารงาน

บุคคลในชุมชนบ้านนาต้นจั่นมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิด

ชอบงานออกเป็นประธาน	รองประธาน	 เลขานุการ	ฝ่าย

การตลาด	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายต้อนรับ/ปฏิคม	 ฝ่าย

เหรัญญิก/บัญชี/การเงิน	 ฝ่ายตรวจสอบ	 ท่ีปรึกษา	 และ

กรรมการ	 โดยมีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสามัคคีภายใต้

ความคิดให้ชุมชนมีความเอื้ออาทร	 สามัคคี	 และมีรายได	้

เช่น	มีการนัดหมายประชุมเพื่อระดมความคิดและปรึกษา

หารือในการต้อนรับนักท่องเที่ยว	ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	

ท่ีเกิดข้ึน	 เพ่ือหาทางออกร่วมกัน	 ส่งผลให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง	ต่อมาหน่วยงานได้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนใน

ชุมชนจึงได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโดยการ

ส่งเสริมให้ชุมชนน�าผลิตภัณฑ์ไปจัดจ�าหน่ายในสถานท่ีต่าง	

ๆ	ท�าให้มีคนรู้จักผลิตภัณฑ์ของบ้านนาต้นจั่นและมาท่อง

เท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
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Key Partners
(พันธมิตรหลัก)
1.	ชุมชนชมพู
2.	หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่ง
ชาติทุ่งแสลงหลวง
3.	องค์การบรหิารส่วนต�าบล
ชมพู
4.	โรงเรียนบ้านชมภู
5.	มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู
สงคราม
6.	 เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน�้า
ชมพู
7.	สื่อมวลชน
8.	ชุมชนท่องเที่ยวใกล้เคียง

Key Activities
(กิจกรรมหลัก)
1.	เพิ่มปริมาณนักท่องเท่ียว	
(แบบจ�ากัดจ�านวน)	และเพิม่
อัตราการใช้จ่าย/คน/ทริป	
เน้นกลุ ่มนักท่องเที่ยวเชิง
เกษตรนิเวศและผจญภัย
2.	 สร้างการรับรู ้และแรง
บันดาลใจในการมาเท่ียว
ชุมชนชมพู
3.	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ท ่อง
เที่ยวใหม่ให้น่าสนใจ	 ตรง
กับความต้องการของกลุ ่ม
เป้าหมายใหม่

Value Propositions
(คุณค่ำ จุดแข็ง)
1.	ภูมินิเวศที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะ	อยูใ่นบรเิวณทุง่แสลง
หลวง	ดอกศิลาวารี	ถ�้าที่ยาว
ที่สุด	 ดอกไม้	 ทะเลหมอก	
ดาวบนดิน
2.	 คนในชุมชนเป็นไกด์น�า
เที่ยวเองสามารถเล่าเร่ือง
และสื่อสารได ้อย ่างเป ็น
ธรรมชาติ
3 . 	 ความเป ็นอัตลักษณ ์
เฉพาะที่และตามฤดูกาล
ของภูมินิเวศเท่านั้นจึงท�าให้
มีความพิเศษที่หาดูจากที่
อื่นไม่ได้
4.มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
5.	อาหารการกนิและวถิชีวีติ
ที่น่าสนใจ
6.	พืชผักผลไม้ท้องถิ่นสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู ้มา
เยือนเสมอ
7.	 การบริการที่เป็นกันเอง
สร้างความสนุกสนานและ
มีความสุขแก่นักท่องเท่ียว
ได้เป็นอย่างดี

Customer Relatio 
nships
(ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ)
1.	เล่าเร่ืองความเป็นมาของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
กลุ่มลูกค้าเข้าใจและอยาก
มีส่วนร่วมด้วย
2.	 น�าเสนอด้านดีๆที่ชุมชน
และนักท่องเท่ียวจะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน
3.	 ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น	 ภูมิ
นิเวศวัฒนธรรม	 ประเพณ	ี
อาหารการกิน	วิถีชีวิต
4. 	 อ�านวยความสะดวก
ด้านต่างๆ	 ที่พัก	 สถานที	่
การเดินทาง	 ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์
5.	อัธยาศัยดี	พูดคุยสนุก	ยิ้ม
แย้มแจ่มใส

Customer Segments
(ลูกค้ำของเรำ)
1.	นักท่องเที่ยวตามฤดูกาล
2.	ผู้ผ่านทาง
3.	 ชุมชน	 ต�าบลอ�าเภอ	
จังหวัดที่ใกล้เคียง
4.	ชาวต่างชาติ	(อนาคต)

Key Resources
(ทรัพยำกรหลัก)
1.	ธรรมชาติ	ภูมินิเวศ	ความ
หลากหลายทางกายภาพ
2.	ที่ดิน
3.	ชุมชนชมพู
4.	ภูมิปัญญา	ความรู้
5.	ทุนวัฒนธรรม	สังคม
6.	ไกด์ชุมชน

Channels
(ช่องทำงต่ำงๆ)
1.	สื่อสารการตลาดผ่านนัก
ท่องเที่ยวกลุ่มเดิมที่เขามา
แล้วประทับใจน�าไปบอกต่อ
2.	 ผ ่านปากต ่อปากของ
สมาชิกในกลุ่ม
3.	 ประชาสัมพันธ์งานผ่าน
ชมุชนตามสายกระจายเสยีง
ต่างๆ
4.	 Social	 Media	 ต่างๆ	
ได้แก่	 Facebook	 Line	
Tw i t t e r 	 I n s t a g r am	 
YouTube	เว็บไซต์
5 . 	 สื่ อที วี 	 สื่ อออนไลน 	์
หนังสือพิมพ์

Cost Structure
(โครงสร้ำงต้นทุน)
1.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนและทดสอบการ
ใช้งาน	 ได้แก่	 กิจกรรมการท่องเที่ยว	 เส้นทางการท่องเที่ยว	 และสินค้า
ของฝากของท่ีระลึก
2.	 ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าสื่อ/การใช้สื่อประชาสัมพันธ์	 การตลาด	 และ
ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3.	ต้นทุนของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
4.	ค่าบริหารจัดการ	เช่น	ไกด์ชุมชน	วิทยากร	ผู้ประสานงาน

Revenue Streams
(ช่องทำงรำยได้)
1.	พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม	เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่	และเพิ่มกลุ่มลูกค้า
2.	เพิ่มรายได้ด้วยการจัดองค์กรใหม่เป็น	“ชมรมเที่ยวไทย	ไปชมภู”	มีวิธี
การบริหารจัดการชมรมที่เหมาะสม
3.	ลดค่าใช้จ่ายการด�าเนินการ	ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน
4.	ส่งเสริมให้มีการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน
5.	สร้างแบรนด์	“เที่ยวไทยไปชมภู”	และรักษาความภักดีต่อแบรนด์ให้
ได้อย่างต่อเนื่อง

ภำพ 6 Community Business Model Canvas ของกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนชมพู
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	 จากนั้นทีมวิจัยชุมชนได้ร่วมกันถอดบทเรียนและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการของชุมชนชมพูข้ึน	ซึ่งระบบ

บริหารจัดการของชุมชนชมพูไม่สลับซับซ้อน	จัดขึ้นในรูป

แบบของชมรมการท่องเที่ยว	 ชื่อชมรมเที่ยวไทยไปชมภู	

โดยมีโครงสร้างการบริหารกลุ่มฯ	 กฎ	 ระเบียบข้อบังคับ

กลุ่มฯ	และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน	

จัดสรรผลประโยชน์บนพื้นฐานของการมีเวลาของแต่ละ

คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม	มีกระบวนการ

จัดการเริ่มจากการวางแผน	 การจัดองค์การ	 การอ�านวย

การ	และการควบคุม	มีการออกแบบผังงาน	(Flowchart)	

แสดงขัน้ตอนการท�างานของฝ่ายพฒันาและจดัการน�าเทีย่ว	

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์	และฝ่ายบริหารจัดการ	

แนวทางในการพัฒนาการตลาดและประชาสมัพนัธ์การท่อง

เที่ยวชุมชนชมพู	คือ	การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์

และการขายผลิตภัณฑ์รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์	โดย

ทีมวิจัยชุมชนได้จัดท�าแผ่นพับ	 และใช้ช่องทางออนไลน์

บนเพจเฟซบุ๊ก	 “เที่ยวไทยไปชมภู”	 และถ่ายท�าวีดิโอน�า

เสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทั้ง	 3	 เส้นทางน�าเสนอผ่าน

ช่องทาง	 You	 tube	 เว็บไซต์	 https://www.youtube.

com/watch?v=xFPAVOn-xMA&t=1s

	 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ

โรค	 COVID-19	 ทางชุมชนชมพูได้จัดท�าแนวทางการเตรี

ยมความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว	 เพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค	COVID-19	และน�าไปปรับใช้ในการต้อนรับ

นกัท่องเทีย่ว	โดยเน้นการจ�ากดัจ�านวนนักท่องเทีย่วและปรบั

เวลาในการท�ากิจกรรมให้เหมาะสม	ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน

ของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด	 จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู	่

หรือน�้ายาล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ	ท�าความสะอาด

อปุกรณ์ทีใ่ห้บรกิารกบันกัท่องเทีย่วก่อน-หลงัการให้บรกิาร

ทุกครั้ง	จัดให้มีระบบการจองล่วงหน้าและก�าหนดให้มีจุด

พักรอการบริการ	และจัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์	เช่น	

ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์	 เสียงตามสายใน

การให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	1-2	เมตร	

ตามคู ่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ

กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรค	COVID-19	ของกรมการท่องเที่ยว	(Department	of	

Tourism,	2020)

	 สรุปได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกษตร

นิเวศโดยเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชนชมพูเกิดจากการมี

ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา	การจัดตั้งและบริหารกลุ่ม

ท่องเทีย่ว	การจดัการบรหิารในองค์กร	โดยแบ่งหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบ	การใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาด	การตรวจสอบ

ประเมินผลการด�าเนินงาน	 โดยมีวิธีการท�างานท่ีโปร่งใส	

ตรวจสอบได้	และมีการดูแลอ�านวยความสะดวกให้แก่นัก

ท่องเที่ยว	 โดยการประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องท้ัง

ภาครัฐและเอกชน	เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก	

ความปลอดภยั	และนกัท่องเทีย่วได้เข้าใจวถีิองค์ความรูข้อง

การเกษตรและเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อภิปรำยผล
	 ผลิตภัณฑ ์การท ่องเ ท่ียวของชุมชนชมพูถูก

พัฒนาจากทรัพยากรทางการเกษตรนิเวศ	 โดยใช้ทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามอุดมสมบูรณ์ของอุทยาน

แห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นหลัก	ใช้อัตลักษณ์ของพืชเฉพาะ

ถ่ินท่ีโดดเด่น	คือ	ดอกศิลาวารี	เป็นจุดขาย	และมีกิจกรรม

การเกษตรดึงดูดความสนใจนักท่องเท่ียว	เป็นการสร้างราย

ได้และกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน	สอดคล้อง

กับ	 Pookpu	 (2021)	 ที่กล่าวว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเที่ยวที่ดีสามารถท�าได้โดยสะท้อนอัตลักษณ์

ทางภูมิศาสตร์	ถ่ายทอดเรื่องราวในตัวผลิตภัณฑ์นั้น	เป็น

ตัวแทนในการอธิบายความเป็นตัวตนของชุมชนได้ดีท่ีสุด

ท่ีเช่ือมโยงไปได้หลายมิติ

	 การท่องเทีย่วเกษตรนเิวศของชมุชนชมพ	ูเป็นการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนชมพูที่เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ	โดยให้ชุมชนได้มีบทบาทการเป็นเจ้าของ	มีสิทธิใน

การจัดการ	 คนในชุมชนรับรู้และเข้าใจร่วมกันเพื่อสร้าง

เป็นมาตรฐาน	 ชุมชนใช้แผนธุรกิจเพ่ือชุมชนเป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงาน	 สามารถจัดการธุรกิจด้วยตนเองได้	 มี

การพัฒนาการตลาด	ไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน	ตาม

แนวคิดของ	Osterwalder	&	Pigneur	(2010)	การพัฒนา

ศกัยภาพการบรหิารจดัการท่องเทีย่วของทีมวจิยัชมุชนโดย

การมีทีมพี่เลี้ยงในการสนับสนุนและประสานงาน	มีการจัด

อบรม	การศึกษาดูงานและถอดบทเรียน	กิจกรรมทบทวน

และปรับโครงสร้างบริบทของชุมชน	มีวัตถุประสงค์ในการ

จัดกิจกรรม	ก�าหนดกฎระเบียบ	และมีเครือข่ายในชุมชน

ที่ท�างานร่วมกัน	 สอดคล้องกับงานของ	 Suriya	 (2009)	

และ	Onwan,	et	al	(2012)		การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาย

ใต้ประสบการณ์การด�าเนินการท่องเท่ียวเกษตรนิเวศจริง
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ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด	 (Best	 Practice)	 ที่ท�าให้

เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	สามารถน�าความรู้ที่ได้ไป

ถ่ายทอดและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดสู่สมาชิก

ทีมวิจัยชุมชนและสามารถน�าไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น	 ส่งผล

ให้การบริหารจัดการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศมีความเป็นรูป

ธรรมมากยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับงานของ	 Choibamroong	

(2014)	ซึ่งจะท�าให้ชุมชนเกิดความสามารถในการสร้างราย

ได้จากความถนัด	ความคุ้นชิน	และทรัพยากรท่ีมีอยู่	เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น	สามารถพ่ึงพาตัว

เองได้

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ชุมชนชมพูสามารถน�าแผนการตลาด	 และ

แผนธุรกิจเพื่อชุมชนที่จัดท�าขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ

ของสมาชิกชุมชนเป็นแนวทางในการด�าเนินการบริหาร

จัดการท่องเที่ยวชุมชน	และยังสามารถน�าไปปรับใช้ได้กับ

ชุมชนอ่ืนท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันอีกด้วย

	 2.	 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จดัการท่องเทีย่วของชมุชนชมพทูีไ่ด้จากงานวจิยันี	้สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นต่อไปได้

	 3.	งานวิจัยท่ีควรพัฒนาต่อไปในอนาคต	คือ	การ

เช่ืองโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากชุมชนชมพูสู่เครือข่าย

ความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รายใหญ่บนเส้นทางสาย	12	ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก	ซึ่งเป็น

เส้นทางท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมค่อนข้างสูง
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Abstract

	 The	purpose	of	 this	paper	 is	 (1)	 to	clarify	 the	 relationship	between	medical	 students’	vo 

luntary	service	and	employment	competitive	advantage	(2)	to	investigate	how	professional	volunteer	

services	for	medical	students	have	a	significant	impact	on	employment	competitiveness,	and	to	clarify	

the	critical	role	of	volunteer	services	for	medical	students	in	enhancing	their	competitive	advantage	

in	employment	(3)	to	improve	the	current	state	of	professional	volunteer	services	for	Chinese	me 

dical	students,	to	solve	problems	in	the	service	process,	and	to	effectively	enhance	the	competitive	 

advantage	of	employment.	This	study	used	quantitative	research	with	the	help	of	a	questionnaire,	to	

investigate	the	medical	college	graduates	in	Shandong	province.	To	collect	data	sampling	approach	

from	538	people.	 In	 the	 study,	 the	 independent	 variable	 selects	 four	 factors	 to	 investigate	 their	

relationship	with	job	competitiveness:	social	responsibility,	professional	knowledge	and	skill	level,	

problem-solving	ability,	and	frustration	tolerance.

Keywords:	Medical	students,	Voluntary	service,	Employment	competitive	advantage

บทคัดย่อ

	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 (1)	 ศึกษาความสัมพันธ์การบริการอาสาสมัครของนักศึกษาแพทย์ต่อความได้

เปรียบทางการแข่งขันในการจ้างงาน	(2)	ส�ารวจบริการอาสาสมัครอย่างมืออาชีพของนักศึกษาแพทย์มีผลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในการจ้างงาน	 และบทบาทส�าคัญของการบริการอาสาสมัครของนักศึกษา

แพทย์ในการเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในการจ้างงาน	(3)	ปรับปรุงสถานะของการบริการอาสาสมัครของนักศึกษา

แพทย์ในการแก้ไขปัญหากระบวนการบริการในปัจจุบัน	และเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของการจ้างงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส�ารวจ	และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล	จากบัณฑิตวิทยาลัย

การแพทย์	ในมณฑลซานตง	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	538	คน	ตัวแปรอิสระในการวิจัยครั้งนี้	มีจ�านวน	4	ด้าน	เพื่อหาความ
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สัมพันธ์ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันการจ้างงาน	 ได้แก่	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ระดับความรู้	 และทักษะทาง

วิชาชีพ	ความสามารถในการแก้ปัญหา	และความอดทนต่อความคับข้องใจ	ผลจากการวิจัย	พบว่า	การเป็นอาสาสมัคร

ของนักศึกษาแพทย์มีผลดีต่อการส่งเสริมการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันการจ้างงานของนักศึกษาแพทย์	ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันการจ้างงานประกอบด้วย	4	ด้าน	คือ	(1)	ความรับผิดชอบต่อสังคม	(2)	ระดับ

ทักษะความรู้ทางวิชาชีพ	(3)	การแก้ปัญหา	และ	(4)	ความอดทนต่อความไม่พอใจของผู้รับบริการ

ค�ำส�ำคัญ: นักศึกษาแพทย์,	บริการอาสาสมัคร,	ความได้เปรียบทางการแข่งขันการจ้างงาน

Introduction
	 The	 fundamental	 task	 of	 education	 in	

China	is	to	“build	morality	and	cultivate	people.”	

“Cultivating	 People”	 is	 the	 person	 who	 cul 

tivates	“all-round	development,	sustainable	deve 

lopment,	 and	 harmonious	 development”	 (Gu 

ohong,	Weihua,	 &	 Chao,	 2018).	 Students	 in	 co 

llege	 have	 a	 high	 level	 of	 independence,	 pro 

fessionalism,	 and	 professional	 knowledge	 and	

skills.	Voluntary	services	that	organically	combine	

service	with	learning,	dedication,	and	development	

can	effectively	transform	professional	knowledge	

and	skills	learned	into	the	ability	to	serve	society	

and	 the	masses	 for	 college	 students.	 Promote	

learning,	promote	professional	learning	through	

volunteer	service,	improve	the	moral	level,	sense	

of	 responsibility,	 service	 awareness,	 and	 psy 

chological	 quality	 exercise	 comprehensive	 

capabilities	 such	 as	 teamwork	 communication	

and	 expression	 expansion	 and	 innovation	 pro 

blem	solving,	etc	(Huaqin,	2018).	Medical	students	

are	a	distinct	subset	of	college	students.	This	pe 

culiarity	is	primarily.

	 Talents	will	be	the	driving	force	behind	the	

country’s	core	competitiveness	in	the	future.	With	

China’s	economic	development,	it	is	necessary	to	

pay	attention	to	the	combination	of	knowledge	

and	 ability	 theory	 and	 practice	 in	 talent	 culti 

vation	and	cultivate	application-oriented	talents	

(Ruiyang,	 2015).	 “Insist	 on	 focusing	 on	 ability	

optimizing	knowledge	structure	enriching	social	

practice	 strengthening	 ability	 training,	 focusing	

on	improving	students’	learning	ability	practical	

ability	innovation	ability	and	promoting	College	

students	take	the	initiative	to	adapt	to	society,”	

stated	the	Outline	of	the	National	Medium	and	

Long-Term	Education	Reform	and	Development	

Plan	in	2010.	Minister	of	Education	Yuan	Guiren	

stated	unequivocally	in	2013	at	the	National	Edu 

cation	 Work	 Conference:	 “To	 improve	 the	 

relevance	and	effectiveness	of	moral	education,	we	

must	strengthen	the	practice	of	educating	people	

and	 increase	 college	 students’	 participation	 in	

public	welfare	activities	and	volunteer	services.	

Encourage	the	holistic	development	of	students’	

moral,	intellectual,	and	physical	beauty.”

Research Objectives
	 1.	 To	 clarify	 the	 relationship	 between	

medical	 students’	 voluntary	 service	 and	 empl 

oyment	competitive	advantage.

	 2.	To	examine	how	professional	volunteer	

services	for	medical	students	have	a	significant	

impact	 on	 employment	 competitiveness,	 and	

clarify	the	important	role	of	voluntary	services	for	

medical	students	in	enhancing	their	competitive	

advantage	in	employment.
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	 3.	 To	 improve	 the	 current	 status	 of	 

professional	volunteer	services	 for	Chinese	me 

dical	students,	solve	the	problems	in	the	service	

process,	and	effectively	enhance	the	competitive	

advantage	of	employment.

Literature Review
	 In	the	past	ten	years,	with	the	holding	of	

large-scale	events	and	expositions	such	as	 the	

Beijing	 Olympic	 Games,	 Shanghai	World	 Expo,	

and	Guangzhou	Asian	Games,	the	special	needs	

of	 professionalism,	 service,	 and	 time	 have	 gra 

dually	made	student	volunteers	the	main	force	

of	 the	 volunteer	 team.	 The	 volunteer	work	 in	

colleges	 and	 universities	 has	made	 great	 pro 

gress.	In	the	process	of	serving	society,	volunteers	 

actively	respond	to	social	needs	and	expand	new	 

service	 areas.	 Among	 them,	 professional	 volu 

nteers	 not	 only	 shared	 the	 tasks	 of	 full-time	

staff	but	also	compensated	for	the	lack	of	gover 

nment	and	market	functions	to	a	certain	extent.	

It	can	be	seen	from	the	literature	research	that	

the	Voluntary	service	of	medical	students	abroad	

has	received	the	attention	and	attention	of	the	

government,	universities,	and	hospitals,	and	has	

different	promotion	measures	in	education,	system	 

construction,	 and	 social	 access.	 Wei	 Xiaofei	

and	Chen	Xuan	mentioned	in	“Canada	Hospital	 

Volunteers	and	the	enlightenment	to	China’s	Me 

dical	Care	Work”	that	many	Canadian	universities	

require	that	students	enrolled	must	be	engaged	in	

volunteer	work	for	a	specified	number	of	hours	in	

hospitals	or	pension	institutions,	and	attach	great	

importance	to	volunteer	Rights	and	training	for	

them,	some	volunteers	also	need	to	have	a	job	

certificate.	Since	1998,	various	local	governments	

in	Japan	have	formulated	regulations	to	promote	

and	 promote	 citizen	 activities	 (or	 non-profit	 

public	welfare	activities),	providing	legal	support	

for	volunteers	and	volunteer	services.

	 Dan	 (2014)	 believes	 that	 “volunteer	

service	for	college	students	is	a	college	student	

with	 a	 certain	 cultural	 level	 and	 ideological	

awareness,	who	loves	public	welfare	and	social	

services.	 Using	 his	 spare	 time	 and	 combining	

his	 professional	 knowledge	 and	 skills,	 he	 volu 

ntarily	chooses	to	participate	in	volunteer	service	 

activities	to	promote	All-round	development	itself	

and	provide	 services	 to	 society	 Ruiyang	 (2015)	

believes	that	volunteering	for	college	students	

is	under	the	guidance	of	ethical	standards,	and	

uses	the	knowledge	and	skills	they	have	to	sel 

flessly	provide	assistance	to	those	in	need	and	

encourages	them	to	grow	from”	small	“I	am	a	

big	self”	to	consolidate	and	improve	the	service	

activities	 of	 professional	 ability	 development		

Xingyan	 (2015)	 believes	 that	 college	 student	

volunteer	service	refers	to	college	students	with	

certain	ideological	consciousness	and	enthusiasm	

for	public	welfare.	When	they	are	studying,	they	

use	 their	 professional	 knowledge	 and	 skills	 to	

volunteer	to	provide	free	services	to	others	and	

society,	and	they	can	exercise	their	ability	and	

improve	themselves

	 According	 to	 literature	 research,	 the	 

following	 problems	 still	 exist	 in	 the	 Voluntary	

service	 of	 domestic	 hospitals:	 Guan	 and	Wang	

(2017)	and	others’	survey	and	analysis	of	the	status	

of	volunteer	services	in	the	top	three	hospitals	

as	an	example:	Although	97.1%	of	the	surveyed	

hospitals	have	launched	Voluntary	service	projects,	

most	of	them	It	is	still	in	its	infancy.	“The	lack	of	

protection	of	volunteers	 ‘rights	and	 interests”,	

“insufficient	funds”,	“volunteers’	mobility”,	and	

“unclear	legal	responsibilities	involved	in	volunteer	

services”	have	become	the	main	difficulties	for	

hospital	volunteer	service	activities.	Gao	(2013)	

and	others	pointed	out	that	“conflict	between	
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service	time	and	personal	life	and	work”	and	“ 

understanding	and	disagreement	of	service	targets”	

are	also	difficulties	often	encountered	by	medical	

volunteers	 in	 the	 service	process.	After	 sorting	

out	the	existing	literature,	we	find	that	there	are	

many	studies	on	volunteer	service	in	China,	but	

the	focus	is	on	volunteers,	that	is,	there	are	not	

many	articles	that	specifically	study	the	impact	

of	volunteer	 services	on	volunteers.	Especially	

for	the	group	of	medical	students	in	the	group	

of	 college	 students,	 there	 are	 very	 few.	 Most	

of	 the	 existing	 research	 emphasizes	 the	moral	

education	 function	of	volunteer	 service,	 taking	

volunteer	service	as	the	carrier	of	ideological	and	

political	education	 in	colleges	and	universities,	

and	emphasizing	its	role	in	improving	the	moral	

education	quality	of	college	students.	Another	

part	 of	 the	 research	 has	 noted	 the	 important	

role	 of	 volunteering	 in	 improving	 volunteers’	

personal	abilities,	healthy	personality	formation,	

and	professional	quality,	but	research	is	still	lac 

king,	and	most	of	them	stay	at	the	general	level	

and	lack	 in-depth	discussions.	The	research	on	

the	relationship	between	volunteer	services	and	

college	 students	 ’employment	 is	 also	 lacking.	

Although	most	 scholars	 affirmed	 the	 positive	

impact	of	volunteer	services	on	college	students’	

employment,	they	focused	more	on	how	to	use	

volunteer	services	to	enhance	the	competitive	

advantages	 of	 college	 students	 ’employment	

and	employment	Few	studies	have	mentioned	

how	volunteering	affects	volunteers	’competitive	

advantage	 in	 employment,	 mostly	 suggesting	

strategies,	and	lacking	process	and	path	research.

	 The	research	on	employment	competitive	

advantage	is	very	rich,	and	most	of	them	focus	

on	the	discussion	of	connotation,	concept,	and	

structure.	Looking	at	the	domestic	research	on	

the	competitive	advantages	of	employment,	the	

author	found	that	most	domestic	scholars	rely	

on	the	group	of	college	students	to	carry	out	dis 

cussions,	which	also	shows	that	the	employability	

of	college	students	has	received	attention	from	

the	academic	community.	The	lack	of	a	strong	

competitive	advantage	in	employment	for	college	

students	is	one	of	the	important	reasons	for	the	

difficulty	 in	 employment.	 Many	 scholars	 have	

discussed	the	strategies	to	solve	the	difficulty	in	

employment	for	college	students	by	improving	

their	competitive	advantage	in	employment.

	 In	summary,	there	are	three	outstanding	

problems	in	the	previous	research:	one	is	that	the	

research	is	more	on	the	macro	level	and	less	on	

the	micro-level;	the	second	is	that	the	research	

is	mostly	 on	 the	 theoretical	 level,	mostly	 on	

the	experience	summary,	and	 is	more	 focused	

on	 Policy-oriented,	 very	 few	 studies	 have	 dis 

tinguished	 the	 structure	 of	 employment	 co 

mpetitive	 advantage	 and	made	 specific	 explo 

rations.	Third,	the	research	group	is	too	broad	and	

not	targeted,	especially	for	medical	students,	a	

special	 group	of	 research	 is	 extremely	 lacking.	

This	study	takes	medical	students	as	 the	main	

research	body	scientifically	divides	the	structure	of	

employment	competitive	advantage,	and	adopts	

qualitative	 and	 quantitative	 research	methods	

to	 conduct	 in-depth	 discussions	 on	 volunteer	 

service	experience	from	four	aspects	of	ideological	

and	moral	qualities,	professional	 literacy,	work	

skills,	and	psychological	qualities.	The	influence	

of	medical	students’	competitive	advantage	 in	

employment	 complements	 and	 deepens	 the	

previous	research	results.
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Research Conceptual Framework
      Independent	variable	 	 	 Dependent	variable

		Medical	students	volunteer	service
		-	Social	responsibility
		-	Professional	Knowledge	skill
		-	Problem-solving
		-	Frustration	tolerance

Employment	
competitive	advantage

Figure 1 Research Conceptual Framework

Figure 2 Shandong Medical College Graduates  

             in the past three years

Research Hypothesis
	 H

1
:	 The	 stronger	 the	 sense	 of	 social	 

responsibility	of	the	medical	student	in	voluntary	

service,	the	stronger	their	competitive	advantage	

in	employment.

	 H
2
:	The	higher	the	level	of	professional	

knowledge	 and	 skills	 of	 a	medical	 student	 in	

voluntary	service,	the	stronger	their	competitive	

advantage	in	employment.

	 H
3
:	 The	 stronger	 the	 ability	 of	 me 

dical	students	to	solve	problems	in	the	medical	 

student	in	voluntary	service,	the	stronger	their	empl 

oyment	competitive	advantage.

	 H
4
:	The	stronger	the	frustration	tolerance	

of	medical	students	 in,	the	medical	student	 in	

voluntary	service,	the	stronger	their	competitive	

advantage	in	employment.

Research Methodology
	 This	 study	 uses	 the	method	 of	 quanti 

tative	research,	with	the	help	of	a	questionnaire,	

to	investigate	the	medical	college	graduates	in	

Shandong	Province.

	 Population	The	research	object	is	students	

within	three	years	(2017-2019)	of	medical	schools	

in	 Shandong	 Province,	with	 a	 total	 number	 of	

183,200	(Shan,	2019).

	 Due	 to	 the	 large	population	 (according	

to	the	graduate	data	provided	by	the	Shandong	

University	Student	Employment	Guidance	Center,	

there	were	183,200	medical	graduates	in	2017-

2019,	 this	 study	 uses	 the	 Yamane	 formula	 to	

calculate	the	sample	size.

	 This	 study	 takes	 students	 within	 three	

years	 of	 graduation	 from	 a	medical	 school	 in	

Shandong	Province	 as	 a	 sample,	 using	 the	 5%	

sample	size	formula	of	Yamane	error	and	95%	

reliability	 coefficient	 (Yamane,	 1967)	 for	 cal 

culation.	In	order	to	gain	a	broader	and	deeper	

understanding	of	the	status	of	medical	students’	

volunteer	 service	and	 its	 impact	on	enhancing	

employment	competitiveness,	this	study	selected	

600	students	within	five	years	of	graduation	from	

five	medical	colleges	in	Shandong	Province	as	the	

survey	object.	A	total	of	600	questionnaires	were	

distributed	 through	 the	 questionnaire	 network	

platform.	Among	them,	Shandong	University	of	

Traditional	 Chinese	Medicine,	Weifang	Medical	

College,	Zibo	Vocational	College,	and	Shandong	

Medical	 College	 all	 issued	 100	 questionnaires,	

and	Weifang	Nursing	 Vocational	 College	 issued	

200	 questionnaires.	 538	 valid	 questionnaires	
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were	recovered,	with	an	effective	recovery	rate	

of	89.7%.

	 Reliability	 refers	 to	 the	 consistency	 or	

stability	of	the	measurement	results.	The	most	

commonly	 used	 reliability	 estimation	method	

is	the	alpha	coefficient	developed	by	Cronbach	

(1951),	 and	 the	 reliability	 of	 the	 questionnaire	

is	measured	 by	 the	 size	 of	 Cronbach’s	 Alpha	 

coefficient.

Table 1

Reliability statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha

Based on standardized items

Number of items

.857 .862 15

	 Volunteer	 service	 is	 a	practical	way	 for	

college	 students	 to	put	 theoretical	 knowledge	

into	service	practice	and	enhance	their	personal	

competitive	advantage	in	practice.	How	to	cultivate	

and	enhance	the	necessary	qualities	of	college	

students	 in	voluntary	service	and	promote	the	

development	 of	 competitive	 advantage	 in	 em 

ployment	 is	 a	 question	 worth	 exploring.	 The 

refore,	 it	 is	 of	 great	 significance	 to	 study	 the	 

relevance	of	college	students	‘voluntary	service	and	 

employment	 competitive	 advantage,	 pay	 at 

tention	 to	 the	 substantial	 effect	 of	 volunteer	 

service	on	college	students’	employment	compe 

titive	advantage,	and	promote	college	students	to	

exert	their	“learning”	traits.	Especially	for	medical	

students,	their	future	work	requires	them	to	have	

higher	abilities	and	qualities,	and	this	is	precisely	

what	can	be	greatly	exercised	and	promoted	in	

professional	volunteer	services.

	 The	number	of	hospitals	and	colleges	in	

Shandong	Province	and	the	number	of	students	

are	among	the	highest	in	the	country.	In	recent	

years,	 the	 Education	 Department	 of	 Shandong	

Province	has	always	adhered	to	the	educational	

philosophy	of	“taking	virtue	as	the	basis	of	lea 

rning”	 and	 insisting	 on	 building	 high-level	 

applied	medical	colleges.	The	goal	is	to	advocate	“ 

five-entry”	(entering	classrooms,	entering	libraries,	

entering	 experimental	 training	 rooms,	 entering	

stadiums,	 and	 entering	 society).	 Among	 them,	

“to	enter	the	society”	is	based	on	the	volunteer	

service	of	medical	students	as	an	activity	carrier	

to	build	a	platform	for	students’	self-education	

and	 self-growth,	 which	 encourages	 students	

to	 broaden	 their	 horizons	 in	 practice,	 correct	

professional	values,	enhance	professional	skills,	

sharpen	hardships,	and	exercise	comprehensive	

capabilities.	Efforts	to	become	high-quality	skilled	

and	applied	talents.	Shandong,	as	the	hometown	

of	 Confucius	 and	 the	 birthplace	 of	 Confucian	

culture,	 is	 known	 as	 the	 “land	 of	 etiquette”.	

The	spirit	of	mutual	help	and	solidarity	has	also	

laid	a	good	social	foundation	for	the	extensive	 

development	 of	 volunteer	 services.	 Therefore,	

this	 study	 selected	 students	 from	 medical	 

colleges	 in	Shandong	Province	as	 the	 research	

object,	 and	 conducts	 a	 questionnaire	 survey	

through	questionnaire	star,	the	largest	academic	

survey	platform	in	China,	to	test	the	theoretical	

model	and	research	hypothesis	of	the	relationship	 

between	medical	students	‘voluntary	service	and	

employment	competitive	advantage.
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Research Results
	 Hypothesis	test	and	Inferential	test	results

	 Hypothesis	 1:	 The	 stronger	 the	 sense	

of	 social	 responsibility	 of	medical	 students	 in	

voluntary	services,	the	stronger	the	competitive	

employment	advantage.

Table 2

Correlation analysis of medical students’ social responsibility and competitive advantage in em 

ployment in voluntary service

Sense of responsibility Participation frequency

Sense	of	responsibility

Pearson	correlation

Significance(bilateral)

N

1

538

0.244	**

0.000

538

Participation	frequency

Pearson	correlation

Significance(bilateral)

N

0244	**

0.000

538

1

538

**.	Significantly	correlated	at	.01	level	(both	sides).

	 It	can	be	seen	from	Table	2	that	the	corre 

lation	coefficient	between	responsibility	awareness	

and	participation	frequency	is	0.244>	0,	and	the	

p-value	of	the	correlation	coefficient	significance	

test	=	0.000	<0.05,	 indicating	that	both	respon 

sibility	awareness	and	participation	frequency	show	

a	significant	positive	correlation.	This	shows	that	

the	stronger	the	sense	of	responsibility	and	the	

higher	the	frequency	of	participation	of	medical	

students	in	voluntary	services,	the	stronger	their	

sense	of	social	responsibility,	which	is	consistent	

with	the	research	conclusions	of	Hamilton	and	

Fenzel	 (1988)	 There	 is	 a	 one-to-one	 correspo 

ndence	 between	 the	 sense	 of	 social	 responsi 

bility	in	volunteer	service	and	the	sense	of	respo 

nsibility	in	competitive	employment	advantage.	

Therefore,	in	volunteer	service,	the	stronger	the	

sense	of	social	responsibility	of	medical	students,	

the	 stronger	 the	 competitive	 advantage	 in	 the	

employment	of	medical	students.	The	analysis	

is	consistent.

	 Hypothesis	 2:	 The	 higher	 the	 level	 of	

professional	 knowledge	 and	 skills	 of	 medical	

students	in	volunteer	services,	the	stronger	the	

competitive	employment	advantage.
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Table 3

Correlation analysis of professional knowledge and skills of medical students in volunteer service 

and employment competitive advantage

Frequency of appli 

cation of professional 

knowledge and skills

professional results

Frequency	of	application	of	
professional	knowledge	and	

skills

Pearson	correlation

Significance(bilateral)

N

1

538

0.120	*

0.018

538

professional	results
Pearson	correlation

Significance(bilateral)

N

0.120	*

0.018

538

1

538

*.	Significantly	correlated	at	the	0.05	level	(both	sides).

	 From	the	correlation	coefficient	table	in	

Table	3,	we	can	see	that	in	volunteer	service,	the	

correlation	coefficient	between	the	frequency	of	

professional	 knowledge	 skills	 and	 professional	

performance	is	0.120	>	0,	and	the	p-value	of	the	

correlation	 coefficient	 significance	 test	=	 0.018	

<	0.05,	indicating	professional	knowledge	There	

is	a	significant	positive	correlation	between	skill	 

application	 frequency	 and	 professional	 per 

formance.	That	 is	to	say,	 in	volunteer	services,	

the	higher	 the	 frequency	of	application	of	pro 

fessional	knowledge	and	skills	of	medical	students,	

the	 better	 the	 professional	 performance,	 and	

the	higher	the	level	of	professional	knowledge	

and	skills,	the	more	significant	the	impact	on	the	

competitive	advantage	of	employment.

	 Hypothesis	 3:	 The	 stronger	 the	 ability	

of	medical	students	to	solve	problems	in	volu 

nteer	services,	the	stronger	the	competitive	em 

ployment	advantage.

Table 4

Correlation analysis between medical students’ ability to solve problems in voluntary service and 

their competitive advantage in employment

Service experience Communication skills

Service	experience

Pearson	correlation

Significance(bilateral)

N

1

538

0.265	**

0.000

538

Communication	skills

Pearson	correlation

Significance(bilateral)

N

0.265	**

0.000

538

1

538

**.	Significantly	correlated	at	.01	level	(both	sides).
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	 It	can	be	seen	from	Table	4	that	involu 

ntary	service,	the	correlation	coefficient	between	

service	experience	and	communication	ability	is	

0.265>	0,	and	the	p-value	of	the	correlation	co 

efficient	significance	test	=	0.000	<0.05,	indicating	

that	both	service	experience	and	communication	

ability	 are	 presented	 Significant	 positive	 corre 

lation.	That	 is	 to	 say,	 in	volunteer	 service,	 the	

more	medical	students’	service	experience,	the	

better	their	communication	ability,	the	stronger	

their	problem-solving	ability,	and	the	test	results	

support	the	analysis	of	research	hypothesis	3.

	 Hypothesis	 4:	 The	 stronger	 the	 frustr 

ation	tolerance	of	medical	students	in	volunteer	 

service,	 the	 stronger	 the	 competitive	 emplo 

yment	advantage.

Table 5

Correlation analysis between medical students’ ability to withstand setbacks and competitive  

advantage in employment in volunteer service

Frustration frequency Coping with mentality

Frustration	frequency

Pearson	correlation

Significance	(bilateral)

N

1

538

.126	*

.014

538

Coping	with	mentality

Pearson	correlation

Significance	(bilateral)

N

.126	*

.014

538

1

538

*.	Significantly	correlated	at	the	0.05	level	(both	sides).

	 It	can	be	seen	from	Table	5	that	involu 

ntary	service,	the	correlation	coefficient	between	

frustration	 frequency	 and	 coping	mentality	 is	

0.126>	0,	and	the	p-value	of	the	correlation	coe 

fficient	significance	test	=	0.014	<0.05,	indicating	

that	frustration	frequency	and	coping	mentality	

are	two	The	authors	showed	a	significant	positive	

correlation.	In	other	words,	the	higher	the	frustr 

ation	frequency	of	medical	students	in	volunteer	

service,	the	better	the	coping	mentality	and	the	

higher	their	frustration	tolerance,	which	verified	

the	analysis	conclusion	of	research	hypothesis	4.

Discussions and Conclusions
	 Volunteer	service	is	an	important	form	for	

medical	students	to	enter	society	and	serve	so 

ciety.	It	is	the	process	of	adhering	to	the	volunteer	

spirit,	using	their	professional	knowledge	and	skills	

to	provide	professional	services	for	the	society,	

and	objectively	providing	a	service	Task-oriented,	

the	opportunity	to	optimize	knowledge,	enhance	

skills,	and	improve	the	way	of	doing	things	has	

created	 a	 real	 situation	 for	 the	 development	

of	medical	students’	competitive	advantage	 in	

employment.	This	process	can	better	cultivate	

the	moral	 quality	 and	 social	 responsibility	 of	

medical	 students,	 promote	medical	 students	

to	 improve	 professional	 learning	 and	 profe 

ssional	skills,	and	promote	their	ability	to	commu 

nicate,	social	adaptation,	teamwork,	thinking	and	

problem-solving,	and	withstand	setbacks.	From	

the	above	survey	data	and	related	analysis,	we	

can	see	that	Voluntary	service	has	a	more	signi 

ficant	 role	 in	 promoting	 the	 personal	 develo 

pment	of	medical	students	in	terms	of	professional	

knowledge,	self-positioning,	 improving	practical	
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ability,	problem-solving	ability,	communication,	

and	expression	ability,	psychological	growth,	etc.	

It	mainly	 includes	the	following	points:	First,	 it	

is	 conducive	 to	 improving	 the	 ideological	qual 

ities	of	medical	students	such	as	values,	social	

responsibility,	and	the	spiritual	realm;	Second,	it	is	

conducive	to	improving	the	degree	of	understan 

ding	and	mastering	of	professional	knowledge	and	

professional	skills	for	medical	students;	Third,	it	

is	helpful	to	cultivate	Medical	students	‘practical	

ability,	adaptability,	social	ability,	communicative	

ability,	 comprehensive	 knowledge	 application	

ability,	problem-solving	ability,	and	other	specific	

work	abilities;	Fourth,	promote	medical	students’	

psychological	growth	in	all	aspects	of	psychological	

needs,	 self-awareness,	and	psychological	endu 

rance.	The	specific	 impact	of	Voluntary	service	

on	the	self-development	and	growth	of	medical	

students	will	 vary	 from	person	 to	 person,	 but	

their	basic	effects	are	consistent.

	 This	research	is	based	on	the	analysis	of	

the	overall	correlation	between	medical	students	

‘voluntary	 service	 and	 employment	 compet 

itive	advantage.	Taking	medical	students	in	Sha 

ndong	Province	as	the	research	object,	a	questio 

nnaire	survey	was	conducted	on	the	association	 

between	medical	students’	voluntary	service	and	

employment	competitive	advantage.	Through	the	

processing	and	analysis	of	the	data,	the	following	

conclusions	are	drawn:

	 Conclusion	 1:	 Medical	 students	 ’sense	

of	 responsibility	 in	 volunteer	 service	 and	 the	

correlation	coefficient	of	participation	frequency	

P-value	of	significance	test	=	0.000	<0.05,	which	

is	significantly	related,	that	is,	medical	students	

include	 responsibility	 awareness	 and	 social	 

responsibility	 in	 the	 frequency	of	volunteer	 se 

rvice	The	stronger	it	is,	the	greater	its	competitive	

advantage	in	employment.

	 Conclusion	2:	The	correlation	coefficient	

of	 the	 significance	 test	 of	 medical	 students	

’professional	 performance	 in	 volunteer	 se 

rvice	and	the	frequency	of	application	of	profe 

ssional	knowledge	is	0.018	<0.05,	which	is	signi 

ficantly	related,	that	is,	medical	students	include	 

professional	knowledge	application	frequency	and	

professional	in	volunteer	service	The	higher	the	

level	of	professional	knowledge	and	skills,	 the	

greater	the	competitive	advantage	in	employment.

	 Conclusion	3:	The	correlation	coefficient	

of	 the	 significance	 test	 of	 the	 correlation	 coe 

fficient	between	the	service	experience	of	med 

ical	students	in	volunteer	service	and	communic 

ation	ability	=	0.000	<0.05,	which	is	significantly	

related,	 that	 is,	 the	medical	 students	 include	

service	experience	and	communication	ability	in	

volunteer	service	to	solve	problems	The	stronger	

the	ability,	the	greater	its	competitive	advantage	

in	employment.

	 Conclusion	4:	Medical	students	frustration	

frequency	 in	 volunteer	 service	 and	 the	 correl 

ation	coefficient	of	coping	mentality	significance	

test	P-value	=	0.014	<	0.05,	showing	a	significant	

correlation,	that	is,	medical	students	include	fru 

stration	frequency	in	volunteer	service	and	coping	

with	the	frustration	of	mentality	The	stronger	the	

power,	the	greater	the	competitive	advantage	in	

employment.

Recommendations
	 1.	 The	 link	 between	medical	 students’	

voluntary	 work	 and	 their	 career	 competitive	 

advantage,	must	be	used	in	the	study	to	promote	

maximum	employment	competitively	advantage	

in	the	study;	on	the	other	hand,	combined	with	

the	development	needs	of	society,	communities,	

and	universities,	let	medical	students	be	creative	

Carry	out	service	work,	effectively	solve	medical	
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and	health-related	problems,	and	train	applied	

medical	 students	 (Guozhong,	 2015).	 Therefore,	

combining	the	development	of	medical	students	

‘Voluntary	 service	 in	 China	 and	 the	 positive	 

impact	of	medical	students’	Voluntary	service	on	

social	responsibility,	professional	knowledge	and	

skill	level,	problem-solving	ability,	and	frustration	 

tolerance,	give	full	play	to	the	main	role	of	medical	

students	and	promote	their	active	participation	

in	 Volunteer	 service	 practice	 is	 committed	 to	

solving	the	problems	of	low	social	responsibility,	

low	professional	knowledge	and	skills,	insufficient	

problem-solving	 ability,	 and	 low	 frustration	 to 

lerance	of	medical	students	in	volunteer	service,	

and	 continuously	 improve	 their	 competitive	 

advantage	in	employment

	 2.	To	examine	how	professional	volunteer	

services	for	medical	students	have	a	significant	

impact	 on	 employment	 competitiveness	 and	

clarify	 the	 important	 role	of	voluntary	services	

for	medical	students	in	enhancing	their	compe 

titive	advantage	in	employment,	Therefore,	it	is	 

necessary	to	continuously	strengthen	the	four-way	

linkage	between	the	government,	society,	schools,	

and	 students,	 closely	 link	 the	 four	 aspects	 of	

social	responsibility,	professional	knowledge	and	

skill	level,	problem-solving	ability,	and	frustration	

tolerance,	(Linjie,	2014;	Pengfei,	2015).

	 3.	 To	 improve	 the	 current	 status	 of	 pr 

ofessional	volunteer	services	for	Chinese	medical	

students,	 solve	 the	problems	 in	 the	service	pr 

ocess	and	effectively	enhance	the	competitive	

advantage	 of	 employment.	 The	 Association	 of	

the	whole	society	to	medical	students’	volunteer	

service	and	employment	competitive	advantage.	

Recognize	and	build	a	volunteer	service	platform	

for	 medical	 students	 to	 promote	 the	 contin 

uous	improvement	of	employment	competitive	

advantage.	(Pengfei,	2015).
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Abstract

	 With	the	increase	of	personal	income	and	the	improvement	of	qualities	of	various	objects,	

people’s	pursuit	of	spiritual	enjoyment	also	naturally	arises,	and	the	demand	for	artistic	work	that	

can	meet	this	pursuit	has	also	increased.	How	the	art	market	operates	and	how	to	set	the	price	of	

artistic	work	is	not	only	the	focus	of	the	art	market	participants,	especially	investors,	but	also	the	focus	

of	researchers;	The	purpose	of	this	article	is	to	study	the	decision	of	setting	the	price	of	work	of	art	

from	two	dimensions	which	are	intrinsic	value	of	art	and	the	macroeconomic	factors.	This	study	uses	

economic	theory	to	analyze	the	nature	and	operation	of	the	artwork	market,	and	uses	econometrics	

to	analyze	and	discuss	the	characteristics	of	the	art	pricing	method.	The	author	collected	406	valid	

questionnaires,	and	through	correlation	analysis,	regression	analysis,	and	variance	analysis,	verified	that	

the	intrinsic	value	attributes	and	macroeconomic	factors	of	the	value	of	artworks	have	a	significant	

influence	on	the	creation	of	professional	artists’	artworks.	In	particular,	the	four	variables	of	art	value,	

cultural	value,	GDP	per	capita,	and	inflation	rate	have	the	most	significant	impact	on	the	creation	of	

professional	artists’	artworks.	The	second	is	aesthetic	value,	money	supply,	exchange	rate,	and	the	

correlation	coefficient	between	interest	rate	and	purchasing	behavior	is	negative.

Keywords:	Artistic	Work	Price,	Professional	Painter,	Creativity,	Chinese	Flower-and-Bird	Painting

บทคัดย่อ

	 การเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนบุคคลและการพัฒนาคุณภาพของวัตถุต่าง	 ๆ	 ท�าให้การแสวงหาความสุขทางจิต

วิญญาณของผู้คนก็เกิดข้ึนตามธรรมชาติ	 และความต้องการงานศิลปะที่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ก็เพิ่มขึ้น

Influence of Artistic Work Prices on Professional Painters’ Creativity:

Case Study of Modern Chinese Flower-and-Bird Painting in Shan Dong 

Province, People’s Republic of China

อิทธิพลของรำคำงำนศิลปะต่อควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ของจิตรกรมืออำชีพ: กรณีศึกษำ

ภำพวำดดอกไม้ และนกจีนสมัยใหม่ในมณฑลชำนตง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
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เช่นกัน	 การด�าเนินงานของตลาดและการตั้งราคางานศิลปะท�าได้อย่างไรนั้นไม่เพียงแต่เป็นจุดสนใจของผู้มีส่วนร่วมใน

ตลาดศิลปะโดยเฉพาะนักลงทุนเท่าน้ันแต่ยังเป็นจุดสนใจของนักวิจัยด้วย	 บทความนี้ศึกษาการตัดสินใจในการตั้งราคา

ศิลปะจากทั้งในแง่มุมของราคาที่แท้จริงของศิลปะและแง่มุมทางเศรษฐกิจมหภาค	การศึกษานี้ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

ในการวิเคราะห์ธรรมชาติและการด�าเนินงานของตลาดงานศิลปะ	 และใช้เศรษฐมิติเพื่อวิเคราะห์และอภิปรายลักษณะ

ของวิธีการก�าหนดราคางานศิลปะ.	 ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ�านวน	 406	 ชุด	 และผ่านการวิเคราะห ์

สหสัมพันธ์	การวิเคราะห์การถดถอย	และการวิเคราะห์ความแปรปรวน	ตรวจสอบว่าคุณลักษณะคุณค่าท่ีแท้จริงและปัจจัย

ทางเศรษฐกิจมหภาคของมูลค่างานศิลปะที่มีอิทธิลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการสร้างงานศิลปะของศิลปินมืออาชีพ	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งตัวแปรทั้งสี่ประการคือมูลค่าของงานศิลปะ	คุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว	และอัตรา

เงินเฟ้อ	มีผลกระทบที่ส�าคัญที่สุดต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินมืออาชีพ	อย่างที่สองคือมูลค่าความงาม	ปริมาณ

เงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบ้ียกับพฤติกรรมการซ้ือเป็นลบ

ค�ำส�ำคัญ: ราคางานศิลปะ,	จิตรกรมืออาชีพ,	ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน,	ภาพวาดดอกไม้และนกจีน

Introduction
	 The	1980s	was	the	golden	period	for	the	

development	of	capitalism.	In	1980,	Japan’s	total	

economic	volume	jumped	to	the	second	place	in	

the	world,	which	drove	the	prices	of	artwork	in	the	

international	auction	market	to	rise	sharply.	From	

1987	to	1990	alone,	Japan	imported	$	13.8	billion	

in	art,	accounting	for	30%	of	the	world’s	artwork	

market	 (Anderson,	 1974).	 In	 1987,	 Van	 Gogh’s	

“Sunflower”	sold	for	2,475	pounds,	which	hit	a	

sky-high	price	at	that	time.	By	1990,	Van	Gogh’s	

“Intermittent	Doctor”	sold	for	£	2,475,	and	no	

one	could	surpass	it	for	fourteen	years.	In	2011,	

the	royal	family	of	Qatar	purchased	Cezanne’s	

“Player	Players”	for	$	250	million,	setting	a	world	

record	price	for	a	single	piece	of	artwork	(Higgs,	

2012).

	 Since	the	reform	and	opening	up,	China’s	

economic	 development	 has	 achieved	 worl 

d-renowned	achievements.	In	2010,	China’s	GDP	

reached	 5.8786	 trillion	 US	 dollars,	 surpassing	

Japan	to	become	“the	world’s	second”	in	one	

fell	swoop	(Kwon,	Lee,	Lee,	&	Song,	2011).	The	

impact	of	 the	Chinese	economy	on	 the	world	

economy	is	significant,	and	of	course	it	will	also	

have	an	impact	on	world	artwork	prices.	According	

to	the	“2011	Global	Artwork	Market	Development	

Report”	 released	by	Artwork	prices,	 the	 autho 

ritative	website	of	the	world	art	market,	in	2011,	

China’s	 share	 in	 the	 global	 art	market	 topped	

the	list.	The	impact	of	the	Chinese	economy	on	

the	world	economy	is	significant,	and	of	course	it	

will	also	have	an	impact	on	world	artwork	prices.	

	 In	 China,	 we	 have	 a	 certain	 understan 

ding	 and	 understanding	 of	 the	 history,	 culture	

and	art	style	of	our	country.	The	art	of	Chinese	

bird	painting	has	a	long	history	and	has	a	long	

history.	After	thousands	of	years	of	continuous	

enrichment,	 innovation	 and	 development,	 we	

constantly	Improvement,	with	distinctive	ethnic	

style	and	colorful	 forms,	has	 formed	a	unique	

Chinese	 language	of	 painting	 language	 system,	

which	 has	 important	 status	 and	 influence	 in	

the	art	of	the	East	and	the	world	(Lansheng,	&	

Shengwu.	2003).	This	has	become	a	preference	

of	our	consumers.
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Objective of this study
	 1.	To	study	the	influence	of	artistic	work	

prices	on	the	creativity	of	professional	painters.

	 2.	To	analyze	the	relationship	between	

artistic	 work	 prices	 and	 the	 creativity	 of	 profe 

ssional	painters.

	 3.	 To	 discover	 the	 artwork	 prices	 play	

a	decisive	 role	 in	 the	creativity	of	professional	

painters.

Literature review
	 The	 development	 of	 the	 artwork	 

market	 declines	 with	 the	 economic	 recession,	

the	depression	reaches	its	highest	point,	then	the	

economy	begins	to	recover,	personal	disposable	

income	increases,	investment	in	the	art	market	

increases,	and	the	art	market	realizes	itself	after	the	

economy	reaches	the	highest	greatest	prosperity.	

Macroeconomic	factors	are	synergistic	indicators	

of	macroeconomic	cycle	changes.	Macroeconomic	

cyclical	 fluctuations	must	 be	 accompanied	 by	

changes	 in	macroeconomic	factors	such	as	per	

capita	 GDP,	 inflation,	 money	 supply,	 interest	

rates,	and	exchange	rates.	When	macroeconomic	

factors	 work	 together	 on	 the	 art	 market,	 the	 

Chinese	painting	market	is	mainly	affected	by	the	

combined	effects	of	the	money	supply,	interest	

rates	and	 inflation	 (Xiaomin.	2014).	 In	 the	 long	

run,	the	effects	of	various	economic	factors	on	

the	market	price	of	art	are	obvious,	especially	

the	effects	of	the	money	supply,	GDP	per	capita	

and	inflation	rate.	In	the	short	term,	the	effect	of	

various	economic	factors	on	the	price	of	the	art	

market	is	far	less	than	the	effect	of	the	long-term	

price	of	the	art	market.

	 Artistic	work	is	a	complex	of	various	value	

dimensions,	which	has	become	the	consensus	of	

the	academic	community	and	the	industry.	The	

intrinsic	value	attribute	of	works	of	art	is	also	an	

important	factor	that	affects	the	price	of	artistic	

works.	This	article	mainly	describes	the	aesthetic	

value,	historical	value,	and	cultural	value	of	works	

of	art.	Artworks	can	bring	people	a	sense	of	visual	

pleasure,	make	people	feel	beautiful	and	beau 

tiful,	and	thus	produce	a	sense	of	happiness	and	

bring	a	good	mood.	Artworks	not	only	became	

an	 important	 part	 of	 people’s	 knowledge	 and	

entertainment	life	at	the	time,	but	also	provided	

an	important	key	for	today’s	people	to	interpret	

history.	 Therefore,	 artworks	 have	 extremely	 

precious	historical	value	and	cannot	be	measured	

by	price.	Civilization	has	long	been	culture,	and	

culture	 breeds	 art.	 The	 art	 of	 a	 region	 is	 infl 

uenced	by	nature,	humanities	and	traditions	and	

has	its	own	system.	From	the	perspective	of	inheri 

ting	culture,	art	is	the	closest	form	of	carrier	to	 

cultural	development.

	 The	price	of	artistic	work	 is	affected	by	

the	 macroeconomics	 and	 intrinsic	 value	 attr 

ibutes.	This	paper	analyzes	these	two	influencing	 

factors,	 and	 the	 conclusions	drawn	have	 signif 

icant	significance.	Of	course,	the	price	of	artworks	

also	 directly	 affects	 the	 creative	 ability	 of	 pr 

ofessional	painters.	As	the	price	of	artworks	rise 

s,	the	income	of	professional	painters	will	increase	

and	the	passion	for	creation	will	also	increase.	As	

the	soul	engineer	of	human	beings,	artists	have	

deepened	their	image	thinking	in	many	iterations	

and	art	also	needs	to	strive	for	excellence	in	a	

lot	of	practice.	A	true	artist	should	regard	art	as	

life,	and	should	love	it	with	all	his	hard	work	and	

all	true	feelings,	in	order	to	be	brave	in	pionee 

ring,	obtain	unique	knowledge,	and	then	create	

characteristic	and	true	works.
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Conceptual Framework

Independent Variables Dependent Variables

The intrinsic value attributes affecting the 

artistic work prices

Aesthetic	value

Historical	value

Cultural	value

The macroscopic factors affecting the 

artistic work prices

Real	GDP	per	capita

Money	Supply	(M2)

Inflation

Interest	Rate

Exchange	Rate

H1

H2

 

 

Professional painters’

creativity

Hypothesis of this research:
	 H1:	The	relationship	between	the	intrinsic	

value	attribute	of	artwork	prices	and	the	creative	

ability	of	professional	painters.

	 H1a:	 There	 is	 a	 positive	 correlation	 

between	the	aesthetic	value	of	artistic	work	prices	

and	the	creativity	of	professional	painters.

	 H1b:	 The	 historical	 value	 of	 the	 prices	

of	artistic	work	has	a	 significant	 impact	on	 the	

creativity	of	professional	painters.

	 H1c:	The	cultural	value	of	the	prices	of	

artistic	work	has	a	significant	positive	correlation	

with	the	creativity	of	professional	painters.

	 H2:	 The	 macroeconomic	 factors	 that	 

affect	the	prices	of	artistic	work	have	an	important	

influence	on	the	creativity	of	professional	painters

	 H2a:	The	growth	of	Real	GDP	per	capita	

has	a	significant	 influence	on	professional	pain 

ters’	creativity.

	 H2b:	Money	supply	has	a	significant	infl 

uence	professional	painters’	creativity.

	 H2c:	There	is	a	positive	correlation	between	

inflation	and	professional	painters’	creativity.

	 H2d:	 The	 interest	 rate	 is	 negatively	 

correlated	with	professional	painters’	creativity.

Methodology
 Population and Sample

	 There	are	more	than	a	dozen	famous	art	

academies	 in	Shandong.	On	average,	 there	are	

100	specially	hired	professional	painters	in	each	

gallery,	so	there	are	more	than	5066	professional	

painters.	This	is	a	very	large	base,	which	cannot	be	

studied	extensively.	The	population	of	this	study	

is	the	professional	painters	of	Shandong	painting	

academy,	among	which	there	are	86	professional	

painters	in	Shandong	painting	academy,	138	in	Qilu	

painting	academy,	150	in	Jining	painting	academy	

and	more	than	500	in	Weifang	painting	academy.	

	 Based	on	the	above	reasons,	this	study	

selected	professional	painters	of	Chinese	painting	

in	Shandong	Province,	as	an	important	group	of	
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artists	 in	China,	very	representative.	 Investigate	

the	 creative	 ability	 of	 professional	 painters	 in	

the	 form	 of	 questionnaires;	 this	 is	 a	 powerful	

academic	survey	platform	in	China	that	can	test	

theoretical	models	and	research	hypotheses	on	

the	relationship	between	art	prices.

Research Tools
	 Through	 the	 design	 of	 scientific	 and	 

reasonable	 questionnaires,	 the	 valid	 data	 can	

be	obtained.	Variance	analysis	was	 carried	out	

on	 the	differences	 of	 individual	 attributes	 and	

research	variables.	Through	the	questionnaire	star	

network	platform,	a	total	of	463	questionnaires	

were	 distributed,	 and	 406	 valid	 questionnaires	

were	 returned,	with	an	effective	 response	 rate	

of	 88%.	 These	 recovered	 valid	 questionnaires	

provide	 a	 data	 basis	 for	 verifying	 theoretical	

hypotheses.	The	Cronbach’s	coefficients	of	the	

questionnaire	 in	 this	 study	are	all	greater	 than	

0.8.	That	is,	the	scale	has	good	reliability.	Bartlett	

was	 rejected	 the	 null	 hypothesis	 of	 the	 sphe 

rical	test	indicates	that	the	validity	of	the	scale	

is	good.	the	questionnaire	used	in	this	article	has	

good	reliability	and	validity,	and	it	is	an	effective	

available	measurement	tool,	suitable	for	measu 

ring	the	research	in	this	article.

Statistical Analysis
	 The	 statistical	 software	 SPSS	was	 used	

to	 test	 the	descriptive	 statistics,	 reliability	 and	

validity	 of	 the	 questionnaire.	 Variance	 analysis	

was	carried	out	on	the	differences	of	individual	

attributes	and	research	variables.

Result
	 Descriptive	analysis

Table 1

Gender

Attributes

Variable Classifications Frequency Percentage

(%)

Gender Male 384 93.9%

Female 25 	6.1%

Total 406 100%

	 It	 can	 be	 seen	 from	 Table	 1	 that	 the	 

gender	of	the	respondents	in	this	survey	is	main 

ly	men,	accounting	for	93.9%	and	women	6.1%.	

Therefore,	there	are	far	more	male	professional	

painters	than	women.
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Table 2

Age

Attributes

Variable Classifications Frequency Percentage

(%)

Age 25—34 14 3.4%

35—44 169 41.3%

45—54 160 39.1%

55—64 56 13.7%

65	or	more 10 2.4%

Total 406 100%

	 It	can	be	seen	from	Table	2	that	the	age	of	

the	respondents	in	this	survey	is	mainly	between	

35-44	years	old,	accounting	for	41.3%,	followed	

by	45-54	years	old,	accounting	for	39.1%.	It	can	

be	seen	that	professional	painters	mainly	focus	

on	young	and	middle-aged	people.	Professional	

painters	at	this	stage	are	easy	to	accept	new	things	

and	keep	up	with	 the	 trend	of	 the	 times,	and	

the	works	they	create	are	also	easily	accepted	

by	people.

Table 3

Marital status

Attributes

Variable Classifications Frequency Percentage

(%)

Marital	status Unmarried 98 24.1%

Married 308 75.9%

Total 406 100%

	 From	Table	3	 the	marital	 status	of	 the	

respondents	 in	 this	 survey	 is	 mainly	married,	

accounting	 for	 75.9%,	 followed	 by	 unmarried,	

accounting	for	24.1%.
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Table 4

Education

Attributes

Variable Classifications Frequency Percentage

(%)

Education Specialist 57 13.9%

Undergraduate 151 36.9%

Master's	degree 189 46.2%

PhD	and	above 12 2.9%

Total 406 100%

	 It	 can	 be	 seen	 from	 Table	 4	 that	 the	

educational	 background	of	 the	 respondents	 in	

this	survey	 is	mainly	concentrated	on	masters,	

accounting	for	46.2%,	followed	by	undergraduates,	

accounting	 for	 36.9%.	This	 shows	 that	 the	pro 

fessional	quality	of	professional	painting	generally	

improves,	which	 is	conducive	to	 improving	the	

quality	of	works.

Table 5

Annual income

Attributes

Variable Classifications Frequency Percentage

(%)

Annual	income Less	than	30,000	CNY 6 1.5%

30,000—80,000	CNY 29 7.1%

80,001—120,000	CNY 103 25.2%

120,001—200,000	CNY 237 57.9%

More	than	200,000	CNY 34 8.3%

Total 406 100%

	 It	 can	 be	 seen	 from	 Table	 5	 that	 the	 

annual	income	of	the	respondents	in	this	survey	

is	mainly	 concentrated	 at	 120,001	 to	 200,000	

CNY,	accounting	for	57.9%,	followed	by	80,001	

to	120,000	CNY,	accounting	for	25.2%.
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Table 6

Professional painter working time

Attributes

Variable Classifications Frequency Percentage

(%)

Working	Time 3	years	and	below 54 13.2%

4	years—5	years 59 14.4%

6	years—7	years 78 19.1%

8	years—9	years 208 50.9%

10	years	and	above 10 2.4%

Total 406 100%

	 It	 can	 be	 seen	 from	 Table	 6	 that	 the	 

respondents	of	this	survey	mainly	concentrated	

on	8-9	years,	accounting	for	50.9%,	followed	by	

6-7	 years,	 accounting	 for	 19.1%.	 Because	 this	

professional	 group	 of	 professional	 painters	 is	

relatively	special,	few	can	stick	to	it,	and	the	one	

who	can	persist	for	a	lifetime	is	the	persistence	

of	this	profession,	which	can	be	called	a	painter.

Related Analysis

	 Correlation	analysis	is	used	to	test	whether	

the	 variables	 in	 the	model	have	 a	mutual	 infl 

uence	 relationship,	 and	 to	 initially	 determine	

the	 rationality	 of	 the	 theoretical	model.	 After	

using	Pearson	correlation	analysis	to	analyze	the	

correlation	of	 each	 variable	 in	 the	model,	 the	

analysis	results	are	shown	in	the	following	table:

Table 7

Related analysis results

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A e s t h e t i c	
Value

1

H i s t o r i c a l	
Value

0.399** 1

Cultural	Value 0.352** 0.453** 1

Real	GDP	per	
Capita

0.064 0.034 0.079 1

Interest	Rate -0.092 -0.077 -0.074 -0.052 1

Inflate 0.243** 0.219** 0.144** 0.164** 0.150** 1

Money	Supply	
(M2)

0.095 0.105* 0.131** 0.217** 0.128** 0.241** 1

Exchange	Rate 0.114* 0.143** 0.039 0.176** 0.200** 0.320** 0.279** 1

Creativity 0.475** 0.404** 0.479** 0.262** 0.279** 0.439** 0.462** 0.283** 1



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2565 129

	 From	the	correlation	analysis	 results	 in	

Table	7,	the	correlation	coefficients	of	aesthetic	

value,	historical	 value,	 cultural	 value,	GDP	per	

capita,	 interest	 rate,	money	 supply,	 exchange	

rate	and	creative	ability	are	0.475,	0.404,	0.479,	

0.262,0.439,	0.462,	0.283,	significant	Both	are	less	

than	0.05,	there	is	a	clear	positive	correlation.

	 The	 correlation	 coefficient	 between	 

inflation	 rate	and	creative	ability	 is	 -0.279,	 the	

significance	 is	 less	 than	 0.05,	 and	 there	 is	 a	 

significant	negative	correlation.

 Regression analysis

	 The	 influence	 of	 the	 intrinsic	 value	 

attribute	of	artistic	work	prices	on	creativity

Table 8

Model summary 1

Model R R	² Adjusted	R	² Standard

deviation

Durbin-

Watson

1 0.604a 0.352 0.357 1.781 1.781

	 As	shown	in	Table	8,	R	is	0.604,	R²	is	0.352,	

and	the	fit	is	good,	indicating	that	the	established	

model	can	explain	36.2%	of	the	information.	That	

is,	most	of	the	variables	explained	can	be	well	

explained	by	the	model.

Table 9

ANOVA 1

Model Square	sum df Mean	square F Sig.

1	Return

Residual

Total

80.368

141.642

222.010

4

404

408

26.789

0.350

76.600 0.000b

	 As	shown	in	Table	9,	the	observed	value	

of	the	F	test	statistic	is	76.600,	and	the	correspon 

ding	 probability	 P	 value	 is	 0.000.	 According	 to	

the	results	of	this	table,	the	significance	test	of	

the	regression	equation	can	be	performed.	Since	

the	P	value	is	less	than	0.05,	a	linear	model	can	

be	established.
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Table 10

Regression coefficient 1

Non-standardized	 

coefficient

Standardized	

coefficient

VIF

Model B Standard	

error

Beta t Sig.

1	(constant) 1.445 0.152 9.496 0.000

A e s t h e t i c	

Value

0.262 0.036 0.329 7.428 0.000 1.234

H i s t o r i c a l	

Value

0.106 0.037 0.131 2.812 0.005 1.362

Cultural	Value 0.224 0.035 0.308 6.758 0.000 1.327

	 As	shown	in	Table	10,	the	VIF	value	is	less	

than	5,	indicating	that	there	is	no	multicollinea 

rity	 between	 independent	 variables.	 Aesthetic	

value,	historical	value,	and	cultural	value	are	all	

significant	at	the	0.05	level,	and	the	regression	

coefficients	are	0.262,	0.106,	0.224,	respectively,	

indicating	that	aesthetic	value,	historical	value,	

and	 cultural	 value	 have	 a	 significant	 positive	

impact	on	creative	ability.	A	regression	equation	

can	 be	 established:	 creative	 ability	 =	 1.445	 +	

0.262	*	aesthetic	value	+	0.106	*	historical	value	

+	0.224	*	cultural	value.

	 The	impact	of	macroeconomic	factors	on	

creativity.

Table 11

Model summary 2

Model R R	² Adjust	R	² Standard

deviation

Durbin-

Watson

1 0.621a 0.363 0.366 0.56519 1.835

	 As	shown	in	the	table	11	above,	R	is	0.621,	

R	square	is	0.363,	and	the	fit	is	good,	indicating	

that	 the	model	established	can	explain	36.4%	

of	the	information.	That	is,	most	of	the	variables	

explained	can	be	well	explained	by	the	model.

Table 12

ANOVA 2

Model Square	sum df Mean	square F Sig.

1	Return

Residual

Total

83.060

138.950

222.010

6

402

408

16.612

0.345

48.172 0.000b



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2565 131

	 As	 shown	 in	 the	 table	 12	 above,	 the	

observed	value	of	the	F	test	statistic	is	48.172,	

and	 the	 corresponding	 probability	 P	 value	 is	

0.000.	According	to	the	results	of	this	table,	the	

significance	test	of	the	regression	equation	can	

be	performed.	Since	the	P	value	is	less	than	0.05,	

a	linear	model	can	be	established.

Table 13

Regression coefficient 2

Non-standardized	 

coefficient

Standardized	

coefficient

VIF

Model B Standard	

error

Beta t Sig.

1	(constant) 1.988 0.202 9.852 0.000

Real	GDP	Per	

Capital

0.079 0.030 0.113 2.778 0.006 1.064

Interest	Rate -0.112 0.025 -0.179 -4.423 0.000 1.045

Inflate 0.183 0.026 0.304 7.166 0.000 1.154

Money	Supply	

(M2)

0.263 0.034 0.321 7.589 0.000 1.153

Exchange	Rate 0.037 0.033 0.049 1.131 0.259 1.214

	 As	shown	in	Table	13,	the	VIF	value	is	less	

than	5,	indicating	that	there	is	no	multicollinearity	

between	the	independent	variables,	and	GDP	per	

capita,	inflation	rate,	and	money	supply	are	all	

significant	at	the	0.05	level.	The	regression	coe 

fficients	are	0.082,	0.185,	and	0.259,	respectively.	

It	shows	that	GDP	per	capita,	inflation	rate,	and	

money	supply	have	a	significant	positive	effect	

on	creative	ability;	The	interest	rate	is	significant	

at	the	0.05	level,	and	the	regression	coefficient	

is	-0.111,	 indicating	that	the	interest	rate	has	a	

significant	 negative	 impact	 on	 the	 creative	 abi 

lity;	the	significance	of	the	exchange	rate	on	the	

creative	 ability	 p	 value	 is	 0.259,	 greater	 than	

0.05,	indicating	that	the	exchange	rate	does	not	

affect	the	creative	ability	There	is	a	clear	impact.	

Therefore,	establish	a	regression	equation:	creative	

ability	=	1.988	+	0.079	*	GDP	per	capita-0.112	*	

interest	 rate	 +	 0.183	 *	 inflation	 rate	 +	 0.263	 *	

money	supply+	0.037	*	exchange	rate.

Discussions
	 Studying	 the	 correlation	 between	 the	

price	 of	 art	 and	 the	 creative	 ability	 of	 profe 

ssional	painters	has	a	significant	positive	impact	

on	improving	the	creative	ability	of	professional	

painters.	The	potential	demand	in	the	Chinese	

art	market	is	more	than	6	trillion	yuan,	while	the	

current	scale	is	only	a	few	hundred	billion	yuan	

(Mingquan	&	Feng.	2016).	Therefore,	this	requires	

our	 artists,	 especially	 professional	 painters,	 to	

create	according	to	the	needs	of	the	modern	art	

market.	The	times	are	developing,	and	people’s	

appreciation	of	artworks	is	also	improving.	Profe 

ssional	painters	must	keep	up	with	the	develo 

pment	of	the	times,	improve	their	creative	skills,	
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and	 constantly	 innovate.	 If	 they	 copy	 blindly,	

they	will	lose	their	creativity.

	 The	 impetuous	 and	 impetuous	 atmos 

phere	 of	 contemporary	 Chinese	 painting	 has	

nourished	many	 strange	 and	 shallow	 styles	 of	

painting.	Many	 painters	 hope	 to	 have	 little	 or	

no	cultivation	and	achieve	success	through	the	

“study”	method.	This	kind	of	flattering	mood	can	

be	understood.	However,	Chinese	painting	is	an	

art	that	fits	very	well	with	the	Chinese	cultural	

philosophy.	 The	 innovation	 of	 art	 works	must	

be	 the	 perfect	 combination	 of	 truth,	 kindness	

and	beauty,	and	it	is	the	author’s	true	reflection	

of	life.	The	innovation	of	works	of	art	expresses	

the	 painter’s	 unique	 and	 sincere	 feelings,	 the	

painter’s	own	unique	and	profound	feelings	about	

life,	and	discovers	the	beauty	that	others	have	

never	discovered,	so	it	is	inevitable	and	natural	

innovation	(Xuan	&	Yao.	2021).	So	to	 innovate,	

we	must	first	lay	a	solid	foundation.	Simply	put,	

it	contains	the	following	three	aspects:

	 1.	Go	deep	into	life.	In	any	painting,	the	

content	depicted	is	the	product	of	social	life	and	

nature	reflected	in	the	painter’s	mind.	Innovation	

comes	from	the	painter’s	new	feelings	about	life	

and	his	attitude	towards	life.	If	the	painter	does	

not	 absorb	 new	nutrients	 in	 his	 life,	 but	 stays	

in	the	house	and	thinks	hard,	he	will	play	with	

the	 form	 (Linlin,	 2018).	 Even	 if	 he	digs	out	his	

mind	and	racks	his	brain,	it	is	difficult	to	have	an	 

innovative	work.	The	great	poet	Lu	You	said	well,	

“I	can	only	 feel	 it	on	paper,	and	 I	know	that	 I	

have	to	do	it.”	This	is	to	emphasize	the	source	

of	the	author’s	creation,	which	is	derived	from	

the	practice	of	life.

	 2.	Inherit	the	tradition.	Anyone	who	wants	

to	innovate	must	learn	from	the	tradition.	This	

tradition	 includes	all	paintings	 from	ancient	 to	

modern	times.	In	the	inheritance	of	tradition,	we	

must	broaden	our	horizons,	have	a	broad	mind,	

can	 not	 be	 a	 nihilism	 and	 conservatives,	 we	

should	turn	to	more	teachers,	master	a	variety	

of	artistic	methods,	understand	different	painting	

languages,	and	gather	the	family	Long,	self-owned	

family	(Fengxia,	2021).	As	for	a	Chinese	painter,	

when	inheriting	tradition,	it	should	be	dominated	

by	the	fine	and	good	tradition	of	national	art.

	 3.	 Improve	 comprehensive	 cultivation.	

As	an	excellent	painter,	you	must	improve	your	

comprehensive	accomplishment.	So	what	aspects	

does	the	painter’s	cultivation	include?	The	first	

is	the	painter’s	mind,	temperament,	knowledge,	

vision,	and	his	worldview,	values,	etc.	The	painter’s	

accomplishment	directly	determines	the	painter’s	

ability	to	recognize	and	perceive	social	life	and	

nature.	Without	a	deep	understanding	of	life	and	

keen	observation	and	sensibility,	and	the	rich	em 

otions	resulting	from	it,	he	would	have	no	“heart	

source”,	 and	 “master-made”	 is	 just	 a	 simple	

imitation	and	copy	of	the	objective	world	(Xing,	

2018).	There	is	no	art	at	all,	let	alone	innovation.	

Therefore,	the	innovation	of	professional	painters	

is	the	result	of	the	comprehensive	improvement	

of	the	painter’s	own	life	and	cultivation.

Recommendation
	 Studying	the	correlation	between	the	price	

of	art	and	the	creative	ability	of	professional	pain 

ters	has	a	significant	positive	impact	on	improving	

the	creative	ability	of	professional	painters.	First,	

the	potential	demand	in	the	Chinese	art	market	is	

more	than	6	trillion	yuan,	while	the	current	scale	

is	 only	 a	 few	hundred	billion	 yuan.	 Therefore,	

this	 requires	our	artists,	especially	professional	

painters,	to	create	according	to	the	needs	of	the	

modern	art	market	(Xinxin,	2007).	The	times	are	

developing,	and	people’s	appreciation	of	artworks	

is	also	improving.	Professional	painters	must	keep	
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up	with	the	development	of	the	times,	improve	

their	creative	skills,	and	constantly	 innovate.	 If	

they	copy	blindly,	they	will	lose	their	creativity.	

Second,	 the	 art	 market	 is	 developing	 rapidly	

and	the	scale	structure	of	the	art	market	develo 

pment	is	constantly	enriched,	and	new	formats	

are	constantly	emerging,	showing	a	sudden	innov 

ation	and	development.	This	requires	professional	

artists	to	have	rich	creative	styles.	They	cannot	

simply	satisfy	their	economic	needs	to	create	a	

large	number	of	line	paintings,	but	must	be	full	

of	passion	and	desire	to	express	the	objects	they	

describe.	Third,	the	 intrinsic	value	attributes	of	

artworks	have	a	 significant	 influence	on	 the	 cr 

eative	ability	of	professional	painters.	The	historical	

value,	aesthetic	value,	and	cultural	value	of	the	

artwork	reflect	the	value	of	this	artwork	(Dunjian,	

2013).	As	a	painter,	you	must	have	a	high	degree	

of	aesthetic	ability,	and	you	must	know	beauty	

and	 love	beauty	 to	express	beauty.	Thus	obje 

ctively	promoting	the	continuous	prosperity	and	

development	of	the	entire	art	market.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ี	เป็นการวิจัยพรรณนาเชิงหาความสัมพันธ์	(Descriptive	correlation	research)	ด�าเนินการวิจัย

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ

ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล	การวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ข้ันตอน	ข้ันตอนท่ี	1	การวิจัยเชิงปริมาณ	เก็บข้อมูลจาก

กลุ่มอาจารย์พยาบาลท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน	ในวิทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายภาคกลาง	2	จ�านวนท้ังส้ิน	159	

คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ทดสอบค่าความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ระหว่าง	0.9-1.0	และหาค่าความเช่ือมั่นได้

เท่ากับ	0.89	ขั้นตอนที่	2	ผู้ให้ข้อมูลได้แก่	อาจารย์พยาบาลท่ีเก่ียวข้องกับการนักศึกษาแลกเปลี่ยน	จ�านวนท้ังสิ้น	12	คน	

เครื่องมือที่ใช้เป็นค�าถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้างเพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูล

เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)	

และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์โดยใช้	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson	Product	Moment	Correlation)	

และข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ่ึงจ�าแนกนักศึกษาแลกเปล่ียนที่พึง

ประสงค์รายด้าน	โดยด้านองค์ประกอบคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี	21	และ	อัตลักษณ์โดยรวม	อยู่ในระดับมากที่สุดคือ	

( 	=	4.44,	SD	=	.503)	และ	( 	=	4.44,	SD	=	.519)	ตามล�าดับ	รองลงมาคือ	คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ	ิ

ระดับปริญญาตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.50,	SD	=	.460)	และพบว่า	คุณลักษณะของ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.001	และผลการ

ศึกษาเชิงคุณภาพ	แบ่งเป็น	2	ประเด็น	ได้แก่	(1)	ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา	(2)	หลักสูตรการเรียน

การสอนในปัจจุบัน	ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลการเรียนรู้และการวัดประเมิลผลตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้

ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยน,	ทักษะการปฏิบัติงาน,	นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของนักศึกษำแลกเปลี่ยนต่อทักษะ
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Abstract

	 The	 purposes	 of	 this	 descriptive	 correlation	 research	 conducted	 both	 quantitatively	 and	 

qualitatively	design.	The	objective	was	to	study	the	relationships	among	characteristics	of	student	

exchange	and	nursing	skill	practices	outcomes.	The	research	was	divided	into	2	phases:	Phase	I,	the	

samples	 in	quantitative	research	were	159	nursing	 instructors.	All	 research	tool	used	 in	collecting	

data	was	conformity	value	from	experts,	with	IOC	between	0.9-1.0	and	reliability	coefficients	of	0.89.	

Phase	 II,	 the	qualitative	 research	were	 12	nursing	 instructors.	 The	 tool	was	 semi-structured	ques 

tionnaire	to	study	the	characteristics	of	exchange	students.	Data	were	analyzed	by	percentage,	mean,	

standard	deviation,	and	Pearson’s	Correlation.	The	data	in	the	qualitative	research	was	analyzed	by	

content	analysis.	Findings	of	the	study	revealed	that	the	opinion	on	desirable	characteristics	of	student	 

exchange	in	each	aspect,	21st	Century	Skills	and	SAP	were	at	highest	level	( =	4.44,	SD	=	.503)	and	

( 	=	4.44,	SD	=	.519),	respectively,	followed	by	Qualifications	Framework	for	Higher	Education	as	a	

whole	at	a	high	level	( 	=	4.50,	SD	=	.460).	Moreover,	the	results	showed	that	the	characteristics	

of	the	exchange	students	were	related	to	the	practical	skills	of	the	exchange	students.	It	was	statis 

tically	significant	at	the	0.001	level.	The	results	of	the	qualitative	study	were	divided	into	2	issues:	(1)	

the	students’	basic	knowledge	of	English;	(2)	the	current	curriculum	of	teaching	and	learning.	These	

results	can	use	as	a	guideline	to	develop	and	evaluate	learning	outcome	under	TQF:HEd.

Keywords:	Characteristics	of	student	exchange	program,	Nursing	skill	practices	outcomes,	Student	 

																Exchange

บทน�ำ
	 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาแล้วถึง	 3	

ครั้ง	 โดยเร่ิมต้ังแต่	 สมัยรัชกาลที่	 5	 	ครั้งท่ี	 2	 เมื่อ	พ.ศ.	

2520	 หลังเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 อันเป็นผลมา

จากการเปล่ียนแปลงทางสังคม	 การปฏิรูปการศึกษาจึง

เป็นการมุ่งสร้างการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม	 และในคร้ัง

ที่	3	เมื่อ	พ.ศ.	2542	มีการตราพระราชบัญญัติการ	ศึกษา

แห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	ปีพุทธศักราช	2544	เป็นปีท่ี

ก้าวสู่ศตวรรษที่	21	มีความต่ืนตัวในการปฏิรูปการศึกษา	

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยนการ

ผลิต

	 ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็ว	โดยมีการปฏิรูประบบการศึกษาครั้งใหญ่ในหลาย	

ๆ	ประเทศ	ซึ่งการจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 เรียนรู้จากประสบการณ์

จริง	มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่	ที่

ทันสมัย	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต	ส�า

นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ในฐานะที่เป็นหน่วย

งานก�ากบัและส่งเสรมิการด�าเนนิการของสถาบนัอดุมศกึษา

ได้ด�าเนนิการจดัท�ากรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

ของประเทศไทย	(Thai	Qualifications	Framework	for	

Higher	 Education,	 TQF	 :	 HEd)	 เพื่อเป็นเครื่องมือใน

การน�านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ

ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม	 กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา

ท่ีผลการเรียนรู้	 (Learning	 Outcomes)	 ของนักศึกษา	

(The	Higher	Education	Commission,	2020)	การปรับ

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษามีความส�าคัญ	 และถือเป็น

หัวจักรในการพัฒนาประเทศ	ดังนั้นจ�าเป็นต้อง	1)	มีการ

ปฏิรูประบบการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาจากการสอน
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แบบเดิมให้เป็นการเรียนรู้โดยบัณฑิตจะเรียนรู้การปฏิบัติ

จรงิในสถานประกอบการ	2)	ต้องปฏริปูระบบวจิยัและสร้าง

นวัตกรรม	โดยการวจัิยจะต้องตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	

และ	3)	มหาวิทยาลัยจะต้องทบทวนบทบาทของตนเองซ่ึง

จะต้องหาจดุแข็งของตนเองและสร้างเครอืข่ายร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัย	เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นกุญแจส�าคัญในการ

ขบัเคลือ่นการสร้างเทคโนโลยแีละนวตักรรม	(Kachintorn,		

2018;	The	Higher	Education	Commission,	2020)

	 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย	 เป็น

หลักสูตร	4	ปีที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชาภาค

ทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเป็น

พยาบาลวิชาชีพ	 โดยรายวิชาท่ีศึกษาได้แก่รายวิชาศึกษา

ทั่วไปรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและรายวิชาชีพการพยาบาล	

ได้แก่	การพยาบาลทัง้ทฤษฎแีละปฏบิติัในผูป่้วยทกุกลุม่อายุ

ทุกภาวะสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ	จ�านวน

หน่วยกิตรวมต้องไม่น้อยกว่า	๑๒๐	หน่วยกิต	(The	Higher	

Education	Commission,	2020)	ซึ่งในแต่ละสถาบันจะมี

การใช้เกณฑ์มาตรฐานในการก�าหนดชัว่โมงการเรยีนรู	้ภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน	(Liu,	Rodcumdee,	

Jiang	&	Sha,	2015)	การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เป็น

วิชาชีพท่ีต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิต	 สุขภาพและอนามัย

ของประชาชน	ด้วยความเอาใจใส่	อย่างเอ้ืออาทร	จ�าเป็น

ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล	 การผดุงครรภ์

ศาสตร์	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพยาบาลองค์รวมแก่ผู ้รับ

บริการที่เป็นบุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชน	 ในทุกมิติ	 ทุก

ภาวะสุขภาพ	และทุกช่วงชีวิต	โดยค�านึงถึงความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ	การเปลี่ยนแปลงของสังคม	

ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล	และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ที่สนองตอบ

ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการสุขภาพ	ท้ังนี้

การปฏิบัติการพยาบาลต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

และความเท่าเทียมกันของคุณค่าชีวิตมนุษย์	 การบริการ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	 (Wongsawang,	 Patcheep,	

Choojai	 &	 Rungnoei,	 2017)	 ดังนั้นการจัดการเรียน

การสอนจึงเน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งในสถานกา

รณ์จ�าลองเสมือนจริง	 และสถานการณ์จริงเพื่อให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตของผู้รับบริการสุขภาพและมีทักษะการ

ปฏบิตังิานในวิชาชพี	ทัง้นีม้าตรฐานคณุวฒุริะดับปรญิญาตร	ี

สาขาพยาบาลศาสตร์	และยังได้ก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิต

พยาบาล	ท่ีพงึประสงค์	ครอบคลมุประเดน็	มคีวามรอบรูแ้ละ

สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล	การผดุงครรภ์

และศาสตร์ท่ีเกีย่วข้องในการปฏิบัตกิารพยาบาล	โดยปฏบิติั

การพยาบาลแบบองค์รวม	 เน้นความปลอดภัยของผู้รับ

บริการทุกช่วงชีวิต	 ทุกภาวะสุขภาพ	 ทุกระดับของสถาน

บริการสุขภาพ	และค�านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม	

ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	สามารถสื่อสาร

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มี

ทักษะการคิดขั้นสูง	 มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลใน

การสืบค้น	รวมท้ังมีภาวะผู้น�า	สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม	

ใช้กระบวนการวิจัย	และกระบวนการสร้างนวัตกรรม	ใน

การแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล	และทางสุขภาพได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	เคารพในศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนษุย์	มคีวามรบัผดิชอบ	มกีารพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง	มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล	ตระหนักใน

คุณค่าวิชาชีพ	 และสิทธิของพยาบาล	 และเป็นพลเมืองดี	

ในระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	

ตลอดจนเป็นพลเมืองดี	ของชาติและประชาคมโลก

	 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต

ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุสิถาบนัอดุมศกึษาแห่งชาต	ิ

(The	Higher	Education	Commission,	2020)	ซึ่งมีด้วย

กัน	6	ด้าน	คือ	1)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	2)	ด้านความ

รู้	3)	ด้านทักษะทางปัญญา	4)	ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ	5)	ด้านการวิเคราะห์	เชิงตัวเลข	

การสื่อสาร	และการใช้เทคโนโลยี	และ	6)	ด้านการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพ	โดยเฉพาะในสาขาพยาบาลศาสตร์	ส่งเสริมให้

มกีารสร้างเสรมิอดัลกัษณ์บณัฑติทีส่ะท้อนความเป็นวชิาชพี

พยาบาล	 และมีความสอดคล้องกับสภาการพยาบาลของ

ประเทศไทย	 ซึ่งได้ก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่

พึงประสงค์	 เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์	 (Nursing	 and	Midwifery	

Practice	Standard)	ซ่ึงเป็นการปฏิบัติท่ีมีเป้าหมายหลัก

เพือ่ให้ผูร้บับรกิาร	มภีาวะสขุภาพทีด่ทีีส่ดุตามศกัยภาพของ

แต่ละบคุคล	(สภาการพยาบาล,	2563)	(	Nursing	Council,	

2020;	The	Higher	Education	Commission,	2020)

	 ในปัจจบัุนการจดัการศกึษาเน้นท่ีผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	

มีความสามารถในการปฏิบัติงาน	 มีความกระตือรือร้นใน

การเสาะแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง	ซึ่ง

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี	21	ไม่ต้องเรียนแบบท่องจ�าท่ีเป็นการ
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จ�าจากความรู้ทฤษฏีมาสู่การปฏิบัติ	วิธีการเรียนการสอน

แบบใหม่จะสามารถพัฒนากระบวนการคิดและช่วยลด

ช่องว่างระหว่างความรู้ทางทฤษฏีและการปฏิบัติได้เป็น

อย่างดี	 (Kanyai	 &	 Prommakool,	 2019)	 และจะเห็น

ว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความ

สามารถด้านภาษาและภาษาอังกฤษ	 ความรู้	 สมรรถนะ

ด้านดิจิทัลในการสืบค้น	ภาวะผู้น�า	รวมทั้งสมรรถนะทาง

วัฒนธรรม	 คุณลักษณะดังกล่าว	 สอดคล้องกับคุณสมบัติ

ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สถาบันต้องการพัฒนาทักษะ

ด้านภาษา	พัฒนาความรู	้ความเข้าใจในความแตกต่างหลาก

หลายทางวัฒนธรรม	มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน

สงัคมโลกได้เหมาะสม	และสามารถน�าความรู	้ความสามารถ

ด้านวิชาการ	การวิจัยและวัฒนธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สงูสุด		โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการพยาบาล	จากการทบทวน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาวชิาการพยาบาล

และผดุงครรภ์ในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การดูแลของสภา

การพยาบาลที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน

การจัดการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ทุกระดับให้สูงขึ้น	

และเป็นสากล	ให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษาพยาบาล	

ในศตวรรษที่	21	และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์	 (Sarrattana,	 2013)	 จากการ

ทบทวนวรรณกรรม	 พบว่า	 การจัดการเรียนการสอนท่ีมี

การเรียนรู้ทางทฤษฏีและเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติท�าให้เพิ่ม

ความสามารถในการเรียนรู้และน�าสู่การสร้างมาตรฐาน

การพยาบาลได้	 แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาคุณลักษณะ

ของนกัศกึษาแลกเปลีย่นต่อทกัษะการปฏบิตังิานในวชิาชพี

พยาบาล

	 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	เป็นสถาบนั

การศึกษาด้านวิชาชีพการพยาบาล	สังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก	กระทรวงสาธารณสุข	มีจุดมุ่งหมายผลิตบัณฑิต

พยาบาลท่ีมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ	 มีคุณธรรม	

จริยธรรมและเห็นความส�าคัญในการพัฒนานักศึกษาให้

มีคุณภาพระดับสากลจึงมีการท�าบันทึกสัญญาการแลก

เปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่าง

ประเทศ	จ�านวน	2	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรัฐประชาชน

จีน	และสาธารณรัฐประเทศอินโดนีเซีย	โดยตามข้อตกลง

จะมีการแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์และนักศึกษา	 โดยทาง

สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย	จะท�าการแลก

เปลี่ยนเป็นระยะเวลา	 2	 เดือน	 โดยสลับกัน	 ทางไทยจะ

ต้อนรับคณะฯ	เป็นเวลา	1	เดือน	และส่งทีมอาจารย์และ

นักศึกษาพยาบาล	 ไปแลกเปลี่ยน	 เป็นเวลา	1	 เดือนเช่น

เดียวกัน	ในรูปแบบเครือข่ายภาคกลาง	2โดยมีวิทยาลัยใน

เครือข่ายท้ังสิ้น	7	วิทยาลัยฯ	ส�าหรับสาธารณรัฐประเทศ

อินโดนีเซีย	สถานบันพระบรมราชชนก	จะเป็นตัวแทนใน

การท�าข้อตกลงร่วมกัน	 ซ่ึงแต่ละวิทยาลัยฯ	 จะท�าบันทึก

สัญญาข้อตกลงร่วม	(MOU)	แยกแต่ละสถาบันการศึกษา

ของสาธารณรัฐประเทศอินโดนีเซีย	ซ่ึงการแลกเปลี่ยนจะ

คล้ายกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	แต่ระยะเวลาจะสั้นกว่า

คือแลกเปลี่ยนประมาณ	1-2	สัปดาห์	คณะผู้วิจัยในฐานะ

อาจารย์	จึงมีความสนใจจะศึกษาวิจัยเรื่อง	“ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อทักษะการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล”	เพราะเล็งเห็นว่านักศึกษา

แลกเปลี่ยนนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในหลาย	ๆ 	ด้าน	ที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน	 ด้วยนักศึกษาแลก

เปลี่ยนมีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์	ได้รับการฝึกให้มีวิสัยทัศน์

ท่ีกว้างข้ึน	ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต	เรียนรู้ใน

เรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม	 เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการก้าวสู่โลกในศตวรรษท่ี	21	และยังพบว่าการ

มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในช้ันเรียนจะช่วยให้การเรียนการ

สอนขับเคลื่อนได้อย่างน่าสนใจ	เสริมมุมมองใหม่ๆ	ที่พบมา

ให้นักศึกษาในช้ันเรียนได้ศึกษาเรียนรู้	ด้วยเช่นกัน	ท้ังนี้ผล

การศึกษาท่ีได้จะเป็นข้อมูลส�าหรับน�าไปใช้พัฒนานักศึกษา

และการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาแลกเปลีย่น

	 2.	เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล

ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

	 3.	เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ

ของนกัศกึษาแลกเปลีย่นกบัทกัษะการปฏิบตังิานในวชิาชพี

พยาบาล

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	 คุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีความ

สมัพนัธ์ทางบวกต่อทกัษะการปฏบิตังิานในวชิาชพีพยาบาล

ค�ำถำมกำรวิจัย

	 1.	คณุลกัษณะของนกัศกึษาแลกเปลีย่นเป็นอย่างไร
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	 2.	 ทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาลของ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร

	 3.	 คุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีความ

สัมพันธ์กับทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างไร

ขอบเขตกำรวิจัย

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

พยาบาล	ระยะเวลาในการศึกษา	ระหว่าง	ตุลาคม	2563	

–	ตุลาคม	2564

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 การวจิัยครั้งนี้ได้ศกึษาเอกสารมาตรฐานการเรียน

รู้ระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง	 สังเคราะห์	 แนวคิดทฤษฏ	ี

และผลงานวิจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 น�ามาสร้างเป็นกรอบ

แนวคิด	 โดยใช้แนวคิดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร	ี

สาขาพยาบาลศาสตร์	พ.ศ.	2560	 (TQF)	สาขาพยาบาล

ศาสตร์	6	ด้าน	 (คณะกรรมการอุดมศึกษา,	2563)	 (The	

Higher	 Education	 Commission,	 2020)	 ซ่ึงมีเป้า

หมายหลักเพื่อให้ผู้รับบริการ	มีภาวะสุขภาพที่ดีท่ีสุดตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล	ร่วมกับแนวคิดทักษะศตวรรษที่	

21	(21st	Century	Skills)	ประกอบด้วย	การเรียนรู้	3R	x	

7C	(Reeves,	2010)ซึ่ง	3R	คือ	Reading	(อ่านออก),	(W)

Writing	(เขียนได้),	และ	(A)	Rithemetics	(คิดเลขเป็น)	7C	

ได้แก่	Critical	Thinking	and	Problem	Solving	(ทักษะ

ด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และทกัษะในการแก้ปัญหา)	

Creative	&	Innovation	(ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม)	Cross-cultural	Understanding	(ทักษะด้าน

ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์)	 Collabo 

ration	&	Teamwork	&	Leadership	(ทักษะด้านความ

ร่วมมือ	 การท�างานเป็นทีม	 และภาวะผู้น�า)	 Communi 

cations,	Information	&	Media	Literacy	(ทกัษะด้านการ

ส่ือสาร	สารสนเทศ	และรู้เท่าทันสื่อ)	Computing	(ทักษะ

ด้านคอมพวิเตอร์	และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร)	

Career	and	Change	(ทักษะอาชีพและทักษะการเรียน

รู้)	และอัตลักษณ์บัณฑิต	(SAP)	ของวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี	จักรีรัช	(Boromarajonani	College	of	Nursing	

Chakriraj,	2019)	โดย	SAP	ประกอบด้วย	S	=	Service	

Mind	(จิตบริการ)	A	=	Analytical	Thinking	(การคิดเชิง

วิเคราะห์)	P	=	Participation	การค�านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและ

การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม	ซ่ึงหมายรวมถึง	การท่ีสถาบันการ

ศึกษาเล็งเห็นถึงอัตลักษณ์บัณฑิตและต้องการให้บัณฑิต

มีการให้บริการท่ีเป็นมิตร	มีความรัก	มีความเมตตา	ใส่ใจ

ปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง	 ให้

บริการตามปัญหาและความต้องการ	ผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้	

จะท�าให้ทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ปัจจุบัน	 มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ที่จะกอปรให้เกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและวัดผล

การหาความสัมพันธ์ทุกมิติตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อตอบโจทย์

ด้านมาตรฐานทางสุขภาพและน�าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพเป็นสากลทัดเทียมนานาประเทศ	ดังรูปภาพที่	1

กรอบแนวคิด

 -	 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขา 

		พยาบาลศาสตร์	6	ด้าน	(TQF)

	 -	 ทักษะศตวรรษที่ 	 21	 (21st	 

  Century	Skills)	3R	x	7C

	-	อัตลักษณ์บัณฑิต	(SAP)

ทักษะการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพพยาบาล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	กลุ่มอาจารย์

พยาบาลของวทิยาลยัพยาบาลในเครอืสถาบนัพระบรมราช

ชนก	กระทรวงสาธารณสุข

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 กลุ่ม

อาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายภาค

กลาง	2	ผูว้จิยัก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง	จากประชากรตาม

ตารางเครจย์ซ่ี	และมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan,	1970,	

pp.	60-61)	ประชากรจ�านวน	314	คนได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง	

อาจารย์	จ�านวน	175	คน	การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน	(Multi-stage	random	sampling)	และคัด

เลือกโดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	

sampling)	 จากอาจารย์ผู ้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวข้อง

กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน	 แต่เนื่องจากในสถานการณ์โรค	

Covid-19	ท�าให้ผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาไม่ครบจ�านวน	
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ชุดข้อมูลที่ตอบกลับมาสมบูรณ์	มีเพียง	159	ชุด

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล

	 1.	ชุดที่	1	แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของอาจารย	์

จ�านวน	8	ข้อ

	 2.	ชุดที่	2	มี	2	ส่วน	ได้แก่

	 ส่วนที่	1	แบบสอบถามคุณลักษณะของนักศึกษา

แลกเปลี่ยนที่พึ่งประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ	 ระดับ

อุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์รวมทั้งหมด	 43	 ข้อ	 มี

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อค�าถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	scale)	มีค่าคะแนนมากท่ีสุด

เท่ากับ	5	และน้อยที่สุดเท่ากับ	1	โดยสร้างแบบสอบถาม

จากการทบทวนวรรณกรรม	 จากมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา	ที่แบ่งออกเป็น	6	ด้าน

	 ส่วนท่ี	 2	 แบบสอบถามทักษะการปฏิบัติงานใน

วิชาชพี	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ตามกรอบของสมรรถนะเชงิวชิาชพี	

ในเรื่อง	 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย	 การยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	สมรรถนะทางวัฒนธรรม	และพฤติกรรมจิต

บริการ	จ�านวน	29	ข้อ		มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อ

ค�าถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	scale)	มี

ค่าคะแนนมากที่สุดเท่ากับ	5	และน้อยที่สุดเท่ากับ	1	โดย

แบ่งเป็น	4	ด้าน	มีรายละเอียด	ดังนี้	ด้านการพิทักษ์สิทธิ

ผู้ป่วย	ด้านการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล	ด้าน

สมรรถนะทางวัฒนธรรม	และพฤติกรรมจิตบริการ

	 ชดุที	่3	เครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภาพ	ได้แก่	

แบบค�าถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้าง	 (semi-structured	

interview)	 โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-depth	 in 

terview)	มีข้อค�าถาม	1	ข้อ	เกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน	 

 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 โดยเครื่องมือ

ทั้งหมดที่สร้างขึ้นตรวจสอบคุณภาพดังนี้

	 เครื่องมือวิจัยชุดที่	1	ชุดที่	2	และชุดท่ี	3	ส่งให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	3	คน	(Burns	&	Grove,	2005;	Polit	

&	Beck,	2012)	ได้แก่	อาจารย์พยาบาลผูเ้ชีย่วชาญด้านการ

ศึกษา	2	ท่าน	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลที่เชี่ยวชาญ

ด้านการศึกษา	จ�านวน	1	ท่านพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา	 (Content	 Validity)	 และดัชนีความสอดคล้อง

ของเครื่องมือ	(IOC)	 ซ่ึงมีค่า	0.9-1.0	จากนั้นน�ามาแก้ไข

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ	จากนั้นน�ามา 

ทดลองใช้	 (Try	 Out)	 กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงและ	

ไม่ซ�้ากับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	20	คน	เพื่อหาค่าความเช่ือ

มั่น	(Reliability)	ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ	์

แอลฟ่าของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	

ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	0.89

กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง

	 ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู ้ วิจัยได้ขอการรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะกรรมการพิจารณา

จรยิธรรมการวจิยัในคน	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีจกัรี

รัช	ก่อนด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ตามรหัสจริยธรรม

หมายเลข	(No.๑๒/๒๕๖๔)	และจะมีการพิทักษ์สิทธิของ

กลุ่มตัวอย่างโดยช้ีแจงรายละเอียดครอบคลุมและจะไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี	จักรีรัช	จากนั้นคณะผู้วิจัยเตรียมผู้ช่วยวิจัยจ�านวน	2	

คน	โดยการชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย	และเพื่อเตรียม

ผู้ช่วยวิจัยก่อนด�าเนินการรวบรวมข้อมูล

	 2.	ท�าหนังสือจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

จกัรรีชั	เพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวจิยัและเพือ่ขอเกบ็ข้อมลู	

	 		2.1	ด�าเนนิการขัน้ตอนที	่1	กลุม่ตวัอย่างอาจารย์

แต่ละวิทยาลัยยินดีให้ข้อมูล

	 		2.2	ด�าเนนิการขัน้ตอนที	่2	กลุม่ตวัอย่างอาจารย์

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย/คณะผู้วิจัยให้ข้อมูลแก่ผู ้มีส่วน

ร่วมในการวิจัยโดยวาจา	 ผู้วิจัยแจ้งช่ือผู้วิจัยประสานงาน

กับ	ผู้ท่ีเก่ียวข้องหลักของแต่ละวิทยาลัยฯ	โดยใช้	Google	

Forms	เพ่ือเก็บเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละวิทยาลัยและแจ้ง

วันก�าหนดการสิ้นสุดการเก็บข้อมูล

	 		2.3	ด�าเนินการเก็บข้อมูล	ชุดท่ี	1-2	ท้ังนี้ภาย

หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ส่งแบบสอบถามคืนกลับแล้ว	ผู้

วิจัยท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

	 3.	 ด�าเนินการข้ันตอนท่ี	 3	 โดยใช้แบบสอบถาม

ชุดที่	 3	 ในกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

แลกเปลี่ยนและนักศึกษาแลกเปลี่ยน	 จ�านวนวิทยาลัยละ	
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1-2	คน	ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง	12	คน	อาจารย์แต่ละวิทยาลัยฯ	

ยินดีให้ข้อมูล

	 	 	 3.1	 ด�าเนินการผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	(in-depth	interview)	กับผู้ให้ข้อมูลโดย

การนัดสัมภาษณ์ด้วยแบบค�าถามปลายเปิดกึ่งโครงสร้าง	

ในสถานที่ท�างาน/สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ใช้เวลา	ประมาณ

คนละ	45	-60	นาทีโดยวิธีการสัมภาษณ์ใช้แบบปฏิสัมพันธ	์

(interaction	interview)	ไม่ถามชี้น�า	เพื่อให้ได้ข้อมูลมาก

ที่สุดและลึกที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้

	 			3.2	บันทึกเทป/จดบันทึก	ขณะกลุ่มตัวอย่าง

ให้สมัภาษณ์พร้อมบนัทกึพฤตกิรรมท่าทางและน�า้เสยีงของ

กลุ่มตัวอย่างเป็นภาษาเขียน	มีการถอดเทปแบบค�าต่อค�า

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	หาค่า

ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 วิเคราะห์

ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์	 ท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉล่ีย	

(Mean)	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(SD)	โดยมีเกณฑ์ใน

การแปลผลคะแนนเฉลี่ย	ออกเป็น	5	ระดับ	ดังนี้	 (กัลยา	

วานิชย์บัญชา,	2559)	คะแนนเฉล่ีย	4.51-5.00	หมายถึง	

ระดับมากที่สุด	คะแนนเฉล่ีย	3.51-4.50	หมายถึง	ระดับ

มาก	คะแนนเฉล่ีย	2.51-3.50	หมายถึง	ระดับปานกลาง	

คะแนนเฉล่ีย	1.51-2.50	หมายถึง	ระดับน้อย	คะแนนเฉล่ีย	

1.00-1.50	หมายถึง	ระดับน้อยที่สุด

	 2.	 การวิ เคราะห ์หาความสัมพันธ ์ระหว ่าง

คุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับทักษะการปฏิบัติ

งานในวิชาชีพพยาบาลโดยใช้	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน	(Pearson	Product	Moment	Correlation)	โดย

ก�าหนดความมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	โดยมเีกณฑ์ใน

การพิจารณาระดับของความสัมพันธ์	ดังนี้	(Cohen,	1988)	 

r	 =	 .10-.29	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ ์ในระดับต�่า	 

r	=	 .30-.49	หมายถึง	มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	 

r	=	.50-1.0	หมายถึง	มีความสัมพันธ์ในระดับสูง

	 3.	ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพโดยการก�าหนด

แนวค�าถามกึ่งโครงสร้าง	(Semi-structured	Interview)	

เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	กับผู้ให้

ข้อมูลหลัก	(Key-Informant)	วิเคราะห์เนื้อหา	ตรวจสอบ

ความถูกต้อง	และสรุปเฉพาะประเด็นท่ีส�าคัญ

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างอาจารย์พยาบาลทั้ง	159	

คน	เป็นเพศหญิง	141	คนคิดเป็นร้อยละ	88.7	และเพศ

ชายจ�านวน	 18	 คนคิดเป็นร้อยละ	 11.3	 สถานภาพกลุ่ม

ตัวอย่าง	มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด	94	คนคิดเป็นร้อยละ	

59.1	และพบว่าสถานภาพหย่า/แยกทาง/เลิกกัน	จ�านวน

เพียง	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.4	ต�าแหน่งปัจจุบันของกลุ่ม

ตัวอย่างอาจารย์พยาบาลท่ีมากท่ีสุดได้แก่พยาบาลวิชาชีพ

ช�านาญการพิเศษ	94	คนคิดเป็นร้อยละ	59.1	รองลงมาคือ

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	43	คนคิดเป็นร้อยละ	27	ผล

การวิจัยกลุ่มตัวอย่างอาจารย์พยาบาลที่ศึกษามีอายุอยู่ใน

ช่วง	41-50	ปีมากท่ีสุด	74	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.5	รอง

ลงมาคือกลุ่มอายุ	31	ถึง	40	ปีจ�านวน	30	คนคิดเป็นร้อย

ละ	 18.9	 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับปริญญา

โทมากท่ีสุด	 106	 คนคิดเป็นร้อยละ	 66.7	 รองลงมาคือ

ปริญญาเอก	 35	 คนคิดเป็นร้อยละ	 22	 และมีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน	 มากท่ีสุด	 คือ	 มากกว่า	 20	ปี	 จ�านวน	

70	คน	(ร้อยละ	44.2)	รองลงมา	คือ	ปฏิบัติงานระหว่าง	

16	–	20	ปี	จ�านวน	42	คน	(ร้อยละ	26.4)	ความเก่ียวข้อง

กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนพบว่าเป็นอาจารย์พยาบาลท่ีเป็น

ผู้ไปร่วมในการแลกเปลี่ยนมากที่สุดจ�านวน	44	คนคิดเป็น

ร้อยละ	27.7	รองลงมาได้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษาจ�านวน	35	

คนคิดเป็นร้อยละ	22	(ดังตารางท่ี	1-6)

	 และเมือ่น�าแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัศกึษา

แลกเปลีย่นทีพ่งึประสงค์มาแยกโดยรวมแต่ละองค์ประกอบ	

พบว่าคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี	21	และ	อัตลักษณ์โดย

รวม	 อยู่ในระดับมากที่สุดคือ	 ( 	 =	 4.44,	 SD	 =	 .503)	

และ	 ( 	 =	 4.44,	 SD	=	 .519)	 ตามล�าดับ	 รองลงมาคือ	

คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับปริญญาตร	ี

สาขาพยาบาลศาสตร์โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.50,	

SD	=	.460)	(ดังตารางท่ี	7)
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ตำรำง 1

จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ�ำแนกตำมเพศและอำยุ (n = 159)

เพศ จ�ำนวน ร้อยละ

ชาย 18 11.3

หญิง 141 88.7

	 จากตารางที่	1	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	141	คน	(ร้อยละ	88.7)	และเป็นเพศชาย	

จ�านวน	18	คน	(ร้อยละ	11.3)

ตำรำง 2

จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ�ำแนกตำมอำยุ (n = 159)

อำยุ จ�ำนวน ร้อยละ

21	-	30 27 17

31	-	40 30 18.9

41	-	50 74 46.5

51	–	60 28 17.6

ค่าเฉล่ีย	=	33.97		ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	=		8.84		อายุต�่าสุด	=		23		ปี		อายุสูงสุด	=		66		ปี

	 จากตารางที่	2	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ	41	–	50	ปี	จ�านวน	74	คน	(ร้อยละ	46.5)	รองลงมา	คือ	

อายุ	31	–	40	ปี	จ�านวน	30	คน	(ร้อยละ	18.9)	และอายุ	51	–	60	ปี	จ�านวน	28	คน	(ร้อยละ	17.6)	ตามล�าดับ

ตำรำง 3

จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ�ำแนกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุดทำงพยำบำล (n=159)

ระดับกำรศึกษำ จ�ำนวน ร้อยละ

ปริญญาเอก 35 22.0

ปริญญาโท 106 66.7

ปริญญาตรี 18 11.3

	 จากตารางที่	3	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาโท	จ�านวน	106	คน	(ร้อยละ	66.7)	รอง

ลงมา	คือ	ปริญญาเอก	จ�านวน	35	คน	(ร้อยละ	22.0)	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	จ�านวน	18	คน	(ร้อยละ	11.3)	ตาม

ล�าดับ
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ตำรำง 4

จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ�ำแนกตำมระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน (n=159)

ระยะเวลำท่ีปฏิบัติงำน (ปี) จ�ำนวน ร้อยละ

1-5 14 8.8

6-10 18 11.3

11-15 15 9.4

16-20 42 26.4

มากกว่า	20	ปี 70 44.1

ค่าเฉล่ีย	=	12.37		ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	=	10.074	ต�่าสุด	=	1	ปี

	 จากตารางที่	4	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	มากท่ีสุดคือมากกว่า	20	ปี	จ�านวน	

70	คน	(ร้อยละ	44.2)	รองลงมา	คือ	ปฏิบัติงานระหว่าง	16	–	20	ปี	จ�านวน	42	คน	(ร้อยละ	26.4)	ตามล�าดับ

ตำรำง 5

จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งในกำรปฏิบัติงำน (n=159)

ต�ำแหน่ง จ�ำนวน ร้อยละ

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ 94 59.1

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ 43 27

พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ	 19 12

วิทยาจารย์/ช�านาญการ 3 1.9

	 จากตารางที่	5	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	จ�านวน	94	

คน	(ร้อยละ	59.1)	รองลงมา	คือ	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	จ�านวน	43	คน	(ร้อยละ	27)	ต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	19	

คน	(ร้อยละ	12)	และวิทยาจารย์/ช�านาญการ	จ�านวน	3	คน	(ร้อยละ	1.9)	ตามล�าดับ

ตำรำง 6

จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ�ำแนกตำมควำมเก่ียวข้องกับนักศึกษำแลกเปลี่ยน (n=159)

ควำมเกี่ยวข้องกับนักศึกษำแลกเปลี่ยน จ�ำนวน ร้อยละ

อาจารย์ประจ�าช้ัน 20 12.6

อาจารย์ฝ่ายกิจฯ/วิเทศน์ฯ 26 16.4

อาจารย์ท่ีปรึกษา 35 22

ผู้ร่วมไปในการแลกเปลี่ยน 44 27.7

อื่น	ๆ	(เป็นอาจารย์สอนปกติ/สอนภาคปฏิบัติ) 34 21.3

	 จากตารางที่	6	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ�าแนกตามความเก่ียวข้องกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน	เป็นผู้ร่วมไปใน

การแลกเปลี่ยน	จ�านวน	44	คน	(ร้อยละ	27.7)	รองลงมา	คือ	เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา	จ�านวน	35	คน	(ร้อยละ	22)	
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ตำรำง 7

ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณลักษณะของนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่พึงประสงค์โดยรวม (n = 159)

องค์ประกอบ SD ระดับ

1.	คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับ	ปริญญาตรี	สาขาพยาบาล 

				ศาสตร์

4.50 .460 มาก

2.	คุณลักษณะตามศตวรรษท่ี	21 4.44 .503 มากที่สุด

3.	อัตลักษณ์ 4.44 .519 มากที่สุด

	 จากตารางที่	7	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ่ึงจ�าแนกนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีพึงประสงค์รายด้าน	โดยด้านองค์

ประกอบคุณลักษณะตามศตวรรษที่	21	และ	อัตลักษณ์โดยรวม	อยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ	( 	=	4.44,	SD	=	.503)	และ	 

( 	=	4.44,	SD	=	.519)	ตามล�าดับ	รองลงมาคือ	คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับปริญญาตรี	สาขาพยาบาล

ศาสตร์โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.50,	SD	=	.460)

ตำรำง 8

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของนักศึกษำแลกเปลี่ยนกับทักษะกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพพยำบำล n=159)

คุณลักษณะของนักศึกษำแลกเปลี่ยน

ทักษะกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพพยำบำล .647***

***	=	p<.001

	 จากตารางที่	8	คุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับสูงกับทักษะการปฏิบัติงาน

ในวิชาชีพพยาบาล	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	<.001	(r	=	.647)

ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
	 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพผลการสัมภาษณ์จาก

ค�าถามก่ึงโครงสร้างเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง	 3	 องค์ประกอบและทักษะการ

ปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นที่ลึกซึ้งโดยการสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างคือ	อาจารย์พยาบาลที่เป็นตัวแทนของแต่ละ

วิทยาลัยในเครือข่ายภาคกลาง	2	ของสถาบันพระบรมราช

ชนก	จ�านวนทั้งสิ้น	12	คน	เพื่อให้ทราบผลของคุณลักษณะ

ของนกัศกึษาแลกเปลีย่นและทกัษะการปฏบิติังานทีเ่ป็นจรงิ	

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ	แบ่งเป็น	2	ประเด็น	ได้แก่	 (1)	

ความรู้พืน้ฐานด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา	(2)	หลักสูตร

การเรียนการสอนในปัจจุบัน	ดังนี้

	 1.	ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

แลกเปลี่ยนจากความคิดเห็นของอาจารย์พยาบาลที่

เกี่ยวข้องกับทักษะการปฏิบัติงานมากที่สุดคือพื้นฐานทาง

ด้านภาษาอังกฤษ	การสั่งสมความรู้ด้านภาษาเป็นสิ่งท่ีควร

พัฒนามากท่ีสุด	ดังตัวอย่างข้อมูลจากอาจารย์พยาบาล

	 “กว่าจะมาเป็นนักศึกษาพยาบาลต้องจบมัธยม

มาก่อน	ซ่ึงโรงเรียนมัธยมต่างจังหวัด	การฟิตด้านภาษาก็

ไม่เหมือนกับโรงเรียนนานาชาติ	 ดังนั้นเด็กคนท่ีเก่งภาษา

องักฤษเขากต้็องมคีวามสนใจใครรูข้องเขาเองด้วย	จะดเูดก็

ออกเลย	เช่นเขาชอบดูหนังฝรั่ง	เขาฟังเพลงสากล	เป็นต้น	

ซ่ึงเด็กท่ีไม่ชอบภาษาอังกฤษเลย	เขาก็ไม่ชอบไม่ขวนขวาย

ใฝ่รู้นะ”

	 “นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเพราะ

ได้รับโอกาสอันดี	 ซ่ึงนักศึกษากลุ่มนี้มักมีความสนใจ	การ

ขวนขวายหาความรู้และการสนใจทางด้านภาษาอยู่แล้ว”

	 2.	หลกัสูตรการเรยีนการสอนในปัจจบุนั	จากความ

คิดเห็นของอาจารย์พยาบาลที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เก่ียวกับ

คณุลกัษณะของนกัศกึษาแลกเปลีย่นทีพ่งึประสงค์	อาจารย์

พยาบาลได้ให้ความคิดเห็นว่า	หลักสูตรการเรียนการสอน

ในปัจจุบัน	มีผลต่อทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแลก
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เปล่ียนด้วย	ดังเช่น

	 “จากหลักสูตรของสภาการพยาบาลได้ก�าหนดให้

มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	ให้ส�าหรับนักศึกษา

พยาบาลด้วย	 แต่วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาพ้ืนฐาน	 ซ่ึง

ต้องเชิญอาจารย์ที่มีความรู้ภายนอกมาสอน	ไม่ใช่อาจารย์

พยาบาลสอน	 ซึ่งแต่ละวิทยาลัยฯได้เชิญผู้สอนแล้วแต่จะ

กลั่นกรองคุณสมบัติ	 คุณวุฒิตรงตามที่ต้องการเรียนปรับ

พื้นในวิชาอังกฤษ	1-3	ผู้สอนมีผลโดยตรงกับผู้เรียนอย่าง

มาก”

	 “การเรียนวิชาภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา

พยาบาล	มส่ีวนคล้ายและเพิม่ภาษาองักฤษทีจ่�าเป็นส�าหรับ

วิชาชีพพยาบาลด้วย	 แต่พ้ืนฐานของเด็กที่ผ่านมาจาก

โรงเรียนมัธยม	 พื้นฐานความชอบของเขาเอง	 ความต้ังใจ

เรียน	มีผลโดยตรงกับผลลัพธ์ที่ออกมาด้วย”

	 “ทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยน		

มีความแตกต่างกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทั่วไป	 ความ

แตกต่างที่เด่นชัด	คือ	ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี	ต่ออาจารย์	

พยาบาล	ผู้ป่วย	นักศึกษากล้าพูด	ใช้ภาษาที่ฉลาด	มีทักษะ

ในการพูด	 กล้าเสนอตัวท�าหัตถการที่ไม่เคยท�า	 และเมื่อ

มีการน�าเสนอผลงานเช่น	 รายงานกรณีศึกษา	 นักศึกษา

แลกเปล่ียนจะเป็นคนที่อาสาน�าเสนองานในหัวข้อที่ยาก	

เช่น	พยาธิสภาพ	ยา	เพราะในหัวข้อนี้มีการใช้ศัพท์ภาษา

อังกฤษมาก	ต้องมีการฝึกอ่านให้ถูกต้อง”

กำรอภิปรำยผล
	 จากผลการศึกษานี้วิเคราะห์ตามองค์ประกอบ	

พบว่า	 คุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่อยู่

ระดับมากที่สุด	ได้แก่	คุณลักษณะตามศตวรรษท่ี	21	และ

มีอัตลักษณ์	รองลงมาคือ	คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ	ระดับปริญญาตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์โดยรวม	อยู่

ในระดับมาก	( 	=	4.50,	SD	=	.460)	สามารถอภิปราย

ได้ดังนี้	 นักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีศึกษามีคุณลักษณะตาม

ศตวรรษที่	21	มีอัตลักษณ์รวมถึงมีคุณลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับปริญญาตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์

ที่ก�าหนดไว้	ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัศึกษาแลกเปลีย่น	ครอบคลมุทกุมติติาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	โดยศึกษา

กับอาจารย์พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน	

อาจารย์ให้ความคิดเห็นว่า	 นักศึกษาแลกเปลี่ยนมีด้าน

คุณธรรม	จริยธรรม	ด้านความรู้	ทักษะทางปัญญา	ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 ทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีมี

ทักษะพิสัยครบทุกด้าน	และมีทักษะ	3Rs	ทักษะ7Cs	ครบ	

(Reeves,	2010)	อธิบายได้ว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี	(วพบ.)ในเครือข่ายภาคกลาง	2	และวพบ.จักรีรัช	ได้

มีการปรับปรุงหลักสูตร	จัดการเรียนการสอน	ที่คล้ายคลึง

กันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา	 (Boromara 

jonani	College	of	Nursing,	Chakriraj,	2019)	และน�า

ผลการประเมินจากอาจารย์ผู้สอน	อาจารย์นิเทศ	พยาบาล

พี่เลี้ยง	 เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ในห้องเรียนทุกปี	 จากการจัดการความรู้การเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริงทั้ง

ในหอผู้ป่วยหรือฝึกปฏิบัติในชุมชน	 โดยการเตรียมความ

พร้อมให้นักศึกษาโดยการท�า	 pretest	 การสอบ	 OSCE	

การสอบกับหุ่นจ�าลอง	 (simulation)	 และการให้ข้อมูล

แหล่งฝึก	 รวมถึงคู่มือการฝึกงานครอบคลุมเนื้อหาสาระ

หลักของรายวิชา	พร้อมกันนี้ในรายวิชาด้านปฏิบัติได้สอด

แทรกคุณธรรมจริยธรรม	ยึดการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง	 การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์การพัฒนา

สร้างสรรค์งานนวัตกรรมด้านสุขภาพ	เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด

การกระตุ้นแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง	เกิดการสืบค้น

ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 	รวมถึงความพร้อมของแหล่งฝึกต่างๆ	

ที่มีการใช้เครื่องมือ	อุปกรณ์ที่ทันสมัย	มีการน�าเทคโนโลยี

ต่างๆ	มาใช้เพื่อประเมินผลให้สอดคล้องตามผลการเรียนรู้	

ในขณะฝึกงานได้มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา	เช่น	การ

ดูแลผู้ป่วยรายบุคคล	 ฝึกให้ลงบันทึกข้อมูล	 การวางแผน

การพยาบาล	 มีการน�าเสนอเคสผู้ป่วยการท�ากรณีศึกษา

เป็นรายกลุ่ม	น�าเสนองานให้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ	เช่น	พยาธิ

สภาพ	ยา	 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น	และอาจารย์

เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ	การมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าใน

ระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ	 เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุ

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามเป้าหมายของผลลัพธ์การเรียน

รู้ในแต่ละด้าน	(Ulfvarson	&	Oxelmark,	2012)	ซึ่งสิ่ง

ต่างๆ	เหล่านี้ท�าให้ผู้เรียน/นักศึกษาแลกเปลี่ยน/นักศึกษา

พยาบาลมคีณุภาพ	เกดิทกัษะการปฏิบตัใินวชิาชพีพยาบาล

ที่ดี	พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาท่ีผ่านมา	(Aunban,	2015;	Boonchooch-

uay	&	Saichamchan,	2018)	และสอดคล้องกับผลการ
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ศึกษาของรุ่งนภา	จันทรา,	เพ็ญศรี	ทองเพชรและอติญาณ	์ 

ศรเกษตริน	 (2559)	 (Chantra,	 Thongphet	 &	 Sa 

rakshetrin,	 2016)	 ที่พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้	 มี

ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	และสอดคล้องกับ	ข้อสรุปผลการวิจัยของ	Bhak 

disirivichai,	 Chamnansua,	 Katenil,	 &	 Phrom 

soonthorn	(2020)	ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้เป็นวิธีการ

เรียนรู ้ผสมผสานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ

พัฒนาผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติท้ัง	5	ด้าน

	 คุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับทักษะ

การปฏิบัติงานในวิชาชีพ	 ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะ

ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับ

สูงกับทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล	 อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิางบวกระดบัสงูอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่

ระดับ	<.001	(r	=	.647)	ซึ่งคุณลักษณะของนักศึกษาแลก

เปลี่ยน	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบหลักคือ	คุณลักษณะ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ	ิระดับปรญิญาตร	ีสาขาพยาบาล

ศาสตร์	คณุลกัษณะตามศตวรรษที	่21	และอตัลกัษณ์	(Boro 

marajonani	College	of	Nursing	Chakriraj	,2019)	ดัง

นัน้การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรในปัจจุบนัสามารถ

สะท้อนให้เห็นว่าการผลิตบัณฑิตบรรลุตามวัตถุประสงค์

ให้ผลลัพธ์ที่เกิดทักษะทางการปฏิบัติที่ดี	สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ	ศิวพร	เขมะรางกูลและพนิต	กุลศิริ	(2556)	

(Kamalungkul	&	Kulsiri,	2013)	ที่ศึกษาพฤติกรรมการ

เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม	

เอวายซี	ประเทศไทย	จ�านวน	400	คน	ผลการศึกษาพบ

ว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการ	นักศึกษามีความรู้ด้านภาษา

มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ	 และยังมีการแนะน�าให้

บุคคลอื่นๆ	มาเข้าร่วมโครงการ	และให้ข้อเสนอแนะการ

วิจัยว่า	 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ส่งผลต่อการเข้าท�างานในอนาคต	นักศึกษากลุ่มนี้มีความ

ได้เปรียบในการท�างานและมีทักษะด้านภาษา	 ด้านการ

ปฏิบัติและมีโอกาสในการเลือกงานในอนาคตได้มากกว่า	

และสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ภายหลัง

การฝึกปฏิบัติของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	 ช้ันปีท่ี	

4	 ของ	 (Boonchoochuay	 &	 Saichamchan,	 2018)	

ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม	 เน้นการสร้างนวัตกรรม	 กระตุ้นการ

แสวงหาความรู้ใหม่	 ผลพบว่าผลการเรียนรู้หลังเรียนวิชา

ภาคปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	การศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาเฉพาะอาจารย์

พยาบาลในเครือข่ายภาคกลาง	2	เท่านั้นควรมีการศึกษา

กับกลุ่มประชากรอื่นเช่นอาจารย์พยาบาลของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีอื่นๆ	 มหาวิทยาลัย	 หรืออาจารย์

พยาบาลในองค์กรเอกชนด้วย

	 2.	 การประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาแลก

เปลี่ยนในครั้งนี้ใช้การประเมินจากการรับรู้ของอาจารย์

พยาบาลเท่านั้นดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะให้ผู้ที่

มีส่วนเก่ียวข้องเป็นผู้ประเมิน	เช่น	ผู้บังคับบัญชา	หัวหน้า

ที่ใกล้ชิด	นักศึกษาแลกเปลี่ยน	เพื่อนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	

เป็นต้น

	 3.	อาจารย์ผู้สอน	ผู้บริหาร	ผู้ก�าหนดหลักสูตร	ที่

เก่ียวข้องกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 สามารถใช้

ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพิจารณาและการจัด

หลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมให้กับนักศึกษาพยาบาลเพื่อมี

โอกาสพัฒนาตนเองได้มากข้ึน	เป็นการวางแผนระยะยาว

ส�าหรับพัฒนานักศึกษาไทยให้มีความสามารถด้านภาษา

และทักษะให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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Introduction
	 The	Metamorphosis	is	a	three-part	novella	

written	by	Franz	Kafka	 and	published	 in	1915.	

It	has	been	called	one	of	the	seminal	works	of	

fiction	of	 the	20th	century	as	well	as	a	classic	

absurdist	fiction	book.	 It	starts	with	one	of	the	

most	iconic	opening	lines	in	literature:	“As	Gregor	

Samsa	awoke	one	morning	from	uneasy	dreams	

he	found	himself	transformed	in	his	bed	into	a	

monstrous	vermin.”

Summary
	 In	 part	 one,	 Gregor	 Samsa,	 a	 travelling	

salesman	awakens	one	morning	to	discover	he	

has	 turned	 into	 an	 insect-like	 creature.	 Gregor	

lay	on	his	armour-like	back	and	his	many	legs,	

pitifully	thin	compared	with	the	size	of	the	rest	

of	him,	waved	about	helplessly	as	he	looked.

	 “What’s	happened	to	me?	He	thought.	

It	wasn’t	a	dream	[…]	how	about	I	sleep	a	little	

bit	longer	forget	all	this	nonsense	[…]”

																																					Kafka,	F.	(1915),	p.	1

He	 starts	 to	 reflect	on	his	 strenuous	 travelling	

career.

	 “The	 curse	 of	 Travelling	 […]	 bad	 and	 

irregular	 food,	 contact	 with	 different	 people	

all	the	time	so	that	you	can	never	get	to	know	

anyone	or	become	friendly	with	them.	It	can	all	

go	to	hell!”

																																					Kafka,	F.	(1915),	p.	1
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	 We	 get	 the	 first	 glimpse	 of	 Gregor’s	 

feeling	of	alienation,	a	central	motif	in	the	book.	

Gregor’s	friendships	as	a	travelling	salesman	are	

only	 casual	 and	never	 intimate	 since	 he	must	

always	be	 travelling,	he	never	 goes	out	 in	 the	

evening	but	stays	at	home.	This	suggests	that	he	

already	lives	predominantly	in	isolation,	before	

his	 transformation.	Gregor	 thinks	about	 leaving	

his	job	but	has	to	work	as	hard	as	he	can	to	pay	

off	 his	 parents’	 debts.	 However,	 with	 a	 trans 

formation,	his	alienation	is	intensified,	creating	a	

psychological	distance	between	his	mind	and	his	

body,	and	those	around	him.	Gregor	refers	to	this	

as	his	“imprisonment”.	He	is	a	human	trapped	in	

a	non-body.	While	reflecting	on	himself,	he	looks	

over	the	alarm	clock	and	finds	out	that	he	has	

overslept	and	is	late	for	work.	He	is	startled	and	

thinks	about	taking	the	next	train	to	work,	but	is	

unable	to	get	out	of	bed.

	 His	mother	 knocks	on	his	door,	 and	as	

Gregor	 tries	 to	 speak,	 his	 words	 appear	 inco 

mprehensible.	The	family	suspects	that	he	may	

be	ill,	so	they	beg	him	to	unlock	the	door.	Gregor	

finds	 that	 his	 office	manager	 has	 appeared	 to	

inquire	why	he	hasn’t	shown	up	to	work.	But	all	

they	 can	 hear	 is	 his	 incomprehensible	 noises.	

Gregor	tries	to	drag	himself	across	the	floor,	and	

with	much	effort	finally	opens	the	door	with	his	

mouth,	injuring	himself.	He	delivers	a	long	speech	

asking	the	office	manager	to	put	in	a	good	word	

for	him	at	work.	However,	the	office	manager	is	

horrified	 and	 flees,	 Gregor’s	 family	 is	 petrified	

as	well,	and	his	father	drives	him	back	into	his	

room	 under	 the	 threat	 of	 violence,	 slamming	

the	door	shut.

	 The	contrast	between	the	extraordinary	

situation	 of	 Gregor’s	 transformation	 and	 the	 

ordinary	terms	Kafka	uses	to	describe	it	creates	

the	 sense	 of	 an	 irrational	 and	 absurd	 world.	

Gregor	 embodies	 this	 absurdist	 tone	 from	 the	

start,	being	preoccupied	with	ordinary	concerns	

such	as	being	late	for	work,	instead	of	his	sudden	

transformation	into	a	monstrous	vermin.

	 In	part	two,	Gregor	wakes	up	to	find	that	

someone	has	put	a	bowl	of	milk	and	bread	 in	

the	 room.	Once	one	of	his	 favourite	 foods,	he	

finds	that	he	cannot	stand	the	taste	of	milk	now.	

The	next	morning	his	sister	Grete	comes	in	and	

replace	the	food	with	rotten	food	scraps,	which	

Gregor	happily	eats.	This	begins	a	routine	in	which	

his	sister	feeds	him	and	cleans	up	while	he	hides	

under	the	couch,	afraid	that	his	appearance	will	

frighten	 her.	 Gregor	 spends	 his	 time	 listening	

through	the	wall	 to	his	 family	 talking.	With	his	

unexpected	incapacitation,	the	family	is	deprived	

of	financial	instability.	The	motif	of	money	plays	

a	major	role	throughout	the	novella.

	 “Their	business	misfortune	had	reduced	

the	 family	 to	 a	 state	of	 despair.	 Gregor’s	only	

concern	at	that	time	had	been	to	arrange	things	

so	that	they	could	all	forget	about	it	as	quickly	as	

possible	[…]	they	took	the	money	with	gratitude	

and	he	was	glad	to	provide	it,	although	there	was	

no	longer	much	warm	affection	given	in	return.”

																																				Kafka,	F.	(1915),	p.	18

	 Gregor	 finds	 out	 that	 his	 father	 had	 

secretly	 stored	 away	 savings	 and	 is	 happy	 to	

hear	that.	The	main	priority	of	 the	 family	 is	 to	

find	employment.	Gregor	begins	to	behave	more	

and	more	like	an	insect,	preferring	darker	spaces	

and	enjoying	crawling	on	the	walls	and	ceiling,	

suggesting	that	our	physical	lives	shape	and	direct	

our	mental	lives.	Discovering	his	new	pastime,	his	

mother	and	sister	decide	to	remove	some	of	the	

furniture	to	give	him	more	space.	However,	Gregor	

grows	anxious	as	he	hears	his	mother	worry	that	

they	might	be	doing	him	a	disservice	by	stripping	

the	 room	of	 his	 possessions.	He	panics	 at	 the	
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thought	of	losing	all	the	remnants	of	his	human	

life	and	clings	to	a	particularly	loved	portrait	on	

the	wall,	as	he	is	emotionally	attached	to	it.	His	

mother	loses	consciousness	at	the	sight	of	Gregor	

clinging	to	the	image	to	protect	it,	and	his	sister	

rushes	to	help	her.	Gregor	runs	out	of	the	room	

as	well,	however,	his	father	returns	home	from	

work	and	believes	that	Gregor	tried	to	attack	his	

mother.	He	angrily	hurls	apples	at	him,	one	of	

which	is	lodged	in	his	back	and	severely	wounds	

him.	There	is	a	big	disconnect	between	mind	and	

body.	 Gregor	 tries	 to	 reconcile	 his	 human	 em 

otions	and	history	with	the	physical	urges	of	his	

new	body.	The	details	 show	that	he	still	 feels	

connected	with	his	 human	past	 and	 considers	

himself	a	part	of	the	family.	One	of	the	central	

themes	that	dominate	this	part	is	if	Gregor	is	still	

human	and	 if	so,	to	what	degree.	Towards	the	

end,	his	sister	starts	to	think	of	him	as	a	mere	

insect	who	is	a	chore	and	an	inconvenience.	The	

father	does	not	indicate	that	he	regards	Gregor	

as	 the	same,	and	 is	particularly	hostile	against	

him.	Only	the	mother	calls	him	her	“unfortunate	

son”,	 implying	 that	 she	 believes	 Gregor	 to	 be	

fundamentally	the	same	despite	his	appearance.	

	 In	part	three,	Gregor	suffers	from	his	injuries	

for	several	weeks	and	barely	eats	food.	The	family	

focus	on	earning	money,	replacing	their	regular	

maid	with	a	cheaper	charwoman,	and	taking	in	

three	lodgers	into	their	apartment	to	earn	some	

money.	The	main	thing	holding	the	family	back	

from	moving	out	to	a	cheaper	apartment	has	to	

do	with:

	 “Their	total	despair,	and	the	thought	that	

they	had	been	struck	with	a	misfortune	unlike	

anything	experienced	by	anyone	else	they	knew	

or	were	related	to.”

																																				Kafka,	F.	(1915),	p.	18

	 Gregor	 is	 increasingly	 alienated	 and	 

neglected	by	his	family	and	his	room	becomes	

used	for	storage.	One	day,	his	door	is	left	open	

and	he	can	hear	his	sister’s	violin-playing	in	the	

living	 room	 and	 crawls	 out	 of	 his	 room.	 He	 is	

entranced	by	the	violin.

	 “Is	he	an	animal	if	music	could	captivate	

him	 so?	 It	 seemed	 to	 him	 that	 he	 was	 being	

shown	the	way	to	the	unknown	nourishment	he	

had	been	yearning	for.”

																																				Kafka,	F.	(1915),	p.	18

	 One	of	the	lodgers	spots	Gregor	and	cries	

out.	They	all	 immediately	complain	about	 the	

apartments’	 unhygienic	 conditions	 and	 cancel	

their	tenancy,	without	paying	any	money.	Grete	

concludes	that	Gregor	is	a	burden	on	the	family	

and	 tell	 her	parents	 that	 they	must	 get	 rid	of	

“it”,	or	they’ll	all	be	ruined.	His	father,	repeats	

“if	he	could	just	understand	us”.	This	indicates	

that	there	is	still	hope	that	Gregor’s	mind	remains	

intact.	However,	Grete	soon	convinces	her	parents	

that	nothing	of	Gregor	exists	in	the	insect	and	that	

the	real	Gregor	would’ve	understood	them	and	

left	on	his	own	accord,	letting	them	carry	their	

lives	and	remember	him	with	respect.

	 “He	thought	back	of	his	family	with	em 

otion	and	love	[…]	he	felt	that	he	must	go	away	

even	more	strongly	than	his	sister	[…]	He	watched	

as	it	slowly	began	to	get	light	everywhere	outside	

[…]	and	his	 last	breath	flowed	weakly	from	his	

nostrils.”

																																				Kafka,	F.	(1915),	p.	38

	 The	family	gathers	around	the	corpse	and	

Gregor’s	 sister	 notices	 how	 skinny	 Gregor	 had	

become,	suggesting	that	there	is	still	sympathy	

involved.	The	family	kicked	out	the	lodgers	and	

fire	the	charwomen,	who	had	disposed	of	Gregor’s	

body	without	their	consent.	After	briefly	crying	

together,	they	finally	feel	a	sense	of	relief.	They	
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took	a	day	off	from	their	work	and	take	the	tram	

to	the	countryside,	the	“warm	sunshine”	creates	

a	marked	contrast	 from	the	confining	 image	of	

the	 family’s	 small	 apartment.	 This	 creates	 a	

sense	of	hope	for	the	future,	reaching	its	climax	

in	the	final	lines	of	the	story.	Grete	has	grown	up	

into	a	pretty	young	woman,	suggesting	that	her	

metamorphosis	 is	 complete.	 They	 think	 about	

finding	 her	 a	 husband	 that	 can	 sustain	 the	 fa 

mily.	This	suggests	that	a	new	chapter	in	her	life	

is	beginning.	The	story	concludes	with	Gregor’s	

sister	 stretching,	 an	act	 that	 suggests	emerging	

after	a	long	period	of	confinement,	as	if	from	a	

cocoon.

Conclusion
	 Metamorphosis	is	a	story	of	self-disgust,	

about	the	treachery	of	family	and	the	terrifying	of	

arbitrary	power.	The	book	embodies	an	absurdist	

tone	with	ordinary	daily	concerns	(such	as	being	

late	for	work)	even	after	Gregor	Samsa’s	extrao 

rdinary	transformation	into	a	monstrous	vermin.	It	

is	an	allegory	of	modern	society’s	alienation	and	

angst.	The	story	mostly	 takes	place	 in	a	single	

confined	 room.	 The	 cause	 of	 Gregor’s	 transfo 

rmation	is	never	revealed,	and	Kafka	himself	has	

never	explained.

	 Kafka	not	only	shows	us	an	insight	into	

what	kind	of	a	relationship	he	had	with	his	father	

in	the	novella	but	also	gives	us	an	interpretation	of	

a	young	man	that	ultimately	sacrifices	every	part	

of	himself	for	the	well	being	of	others.	From	his	

commitment	to	a	horrible	job	to	the	relinquishing	

of	his	human	life,	and	his	death	to	free	his	family	

of	his	monstrous	state.	All	done	in	suffering	and	

sacrifice	while	unwavering	his	commitment	to	his	

family	and	his	love	for	his	sister.		Kafka’s	use	of	

imagery,	setting,	and	symbolism,	bring	 life	 into	

this	story	and	makes	us	truly	consider	the	bigger	

picture	of	what	is	happening	in	Gregor’s	life.






