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บทบรรณาธิการ

 วารสารวชิาการบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา จดัท�าขึน้ในปี 2551 ปัจจบุนั
ได้ด�ำเนินกำรเป็นปีที่ 7 ได้มีกำรเผยแพร่วำรสำรใน 2 รูปแบบคือ แบบตีพิมพ์ ISSN 1906 - 
3849และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เลข ISSN 2408-1620 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

 โดยมวีตัถุประสงค์หลกั เพือ่เปน็สือ่กลำงแลกเปลีย่นเผยแพรบ่ทควำมวจิยั บทควำมวชิำกำร
ของนักวิชำกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ อำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย โดยกองบรรณำธิกำร ได้ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับคุณภำพและมำตรฐำนในกำร 
จัดท�ำวำรสำรวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ เพื่อพัฒนำวำรสำรให้เป็นที่ยอมรับมำกขึ้น ทั้งในระดับชำติ 
และนำนำชำติ และเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่อ่ำนวำรสำรและหรือใช้อ้ำงอิงวำรสำร

 วำรสำรฉบับน้ี  มีบทควำมวิชำกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 15 เรื่อง ดัง
มีชื่อปรำกฏในสำรบัญ  ซ่ึงบทควำมในฉบับน้ี มีท้ังบทควำมวิจัยของอำจำรย์ท้ังภำยนอกและ 
ภำยในมหำวิทยำลัย และอีกส่วนหน่ึงเป็นบทควำมของนักศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตและมหำบัณฑิต  
ซึ่งบทควำมทั้งหมดที่ลงในวำรสำรฉบับนี้  ทำงกองบรรณำธิกำรได้มีกระบวนกำรในกำรจัดท�ำตั้งแต่
กำรรับบทควำมและผ่ำนผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภำยในและภำยนอกที่มีคุณวุฒิท่ีมีประสบกำรณ์ และมี
คุณวุฒิในสำขำวิชำที่ประเมินในบทควำมเพื่อให้บทควำมท่ีจะลงตีพิมพ์คุณภำพและมำตรฐำน ซึ่ง
ในปีน้ี วำรสำรฉบับน้ีเขำ้สู่ปีท่ี 7 ซ่ึงจะต้องขอรับกำรประเมินจำกศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย  
(Thai –Journal Citation Index Centre : TCI) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรก�ำหนดมำตรฐำน
และให้ค�ำปรึกษำตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในกำรจัดท�ำวำรสำรให้ได้คุณภำพมำตรฐำนท้ังในระดับชำติ 
และนำนำชำติ

 ขอขอบคุณผู้เขียนบทควำมและผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจำรณำบทควำมทุกท่ำน ที่ได้ให้ข้อเสนอ
แนะในกำรปรับปรุงแก้ไขบทควำมให้มีควำมถูกต้องสมบูรณ์ และขอบคุณผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ ที่ให้กำรสนับสนุนกำรจัดท�ำวำรสำรมำโดยตลอด ท�ำให้วำรสำรฉบับนี้ และทุกๆ  
ฉบับที่ผ่ำนมำ บรรณำธิกำรและกองบรรณำธิกำร เช่ือมั่นว่ำวำรสำรฉบับน้ี มีบทควำมที่น่ำสนใจ 
และมคีณุคำ่ อนัจะท�ำใหผู้้ทีส่นใจด้ำนวชิำกำรสำมำรถน�ำไปเปน็ขอ้มลูอำ้งองิทำงวชิำกำรได้เปน็อยำ่งดี
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เป ็นงานท่ีคนในชุมชนกลุ ่มที่มีความสามารถ 
ด้านนาฏศิลป์ไทยได้จัดท�าผ้าปักเครื่องแต่งกาย 
ชุดโขน	 ละครร�าไทย	 เพื่อใช้ในงานบุญปีใหม่อุทิศ
ถวายแด่กรมหมื่นจักรเจษฎาซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีดิน 
ในประวติัศาสตร์สมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น	จากปัจจยั 
ท่ีสนับสนุนแต่พบว่าขาดความต่อเน่ืองในการสร้าง 
คนกลุม่ใหม่	 กลุม่คนหนุ่มสาวของชุมชนมีงานอาชีพ
อื่นแล้ว	 จึงมิได้หันมาประกอบอาชีพงานปักผ้า 
ซึ่งส่งผลให้งานปักผ้าของชุมชนยังคงเป็นงานเล็กๆ	
ที่ไม่สามารถขยายกลุ่มอาชีพได้
	 ข้อเสนอแนะในการส่งเสรมิและการถ่ายทอด
ความรูด้้านงานปักผ้าเครือ่งแต่งตัวชดุโขน	ละครร�าไทย 
ของชุมชนเขียนนิวาสน์	 ตรอกไก่แจ้	 สมควร 
ขยายงานโดยให้คนรุ ่นใหม่ในชุมชนเข้ามาเพื่อ
ฝึกฝนแทนคนรุ่นเก่า	4	คน	โดยขอรับความร่วมมือ

การส่งเสริมงานอนุรักษ์งานปักผ้าเครื่องแต่งตัวชุดโขน  

ละครร�าไทยของชุมชนเขียนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้ กรุงเทพมหานคร
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จากสถานศึกษาของกรมศิลปากรและการน�าเสนอ
การประชาสัมพันธ์ตนเองในงานช่างปักผ้าชุดโขน
ละครร�าไทย	ในรายการโทรทศัน์พร้อมการฝึกอบรม
เพื่อสร้างคน	สร้างงาน	สร้างอาชีพ	ในการประกอบ
อาชีพดังกล่าวนี้ได้ตลอดไป

ค�ำส�ำคัญ: การอนุรักษ์,	การปักผ้า,	เครื่องแต่งตัว

Abstract
 The objectives of this research are: 
1.	To	study	the	ways	of	transferring	knowledge 
and	creating	work	of	Khon	and	Thai	Classical 
Dance	 Embroidered	 Costumes	 of	 Khean	 
Niwas	 Trok	 Kai	 Jae	 Community.	 2.	 The	
factors	 in	 supporting	 for	 professional	 
promotion	of	Khon	and	Thai	Classical	Dance	
Embroidered	Costumes	of	Khean	Niwas	Trok	
Kai	Jae	Community	to	be	existent	as	well	
as	sustainably	continual.
	 The	result	of	the	research	found	that	
the	 knowledge	 of	 embroidering	 Khon	 
costumes	and	Thai	drama	of	the	community	
of	 Khean	 Niwas-Trok	 Kai	 Jae	 is	 taught	 
by	the	leaders	of	embroidering	group.	They	
are	 hired	 depending	 on	 each	 piece	 of	 
costumes.	 The	 workers	 who	 embroider	 
the	 costumes	 have	 to	 concentrate	 their	 
own	 attention	 to	 their	 works	 following	 
the	 original	 costume	 of	 Silapakorn	 
department.	 The	 workers	 are	 skillful,	 
and	they	are	loyal	to	be	hired.
	 Embroidering	Khon	and	Thai	dancing	
costumes	is	used	in	making	merits	on	New	
Year’s	 day	 to	 donate	 on	 behalf	 of	Krom	

Muan	 Jak	 Jessada,	who	was	 the	 landlord	 
in	 the	 early	 Rattanakosin.	 However,	 
the	 young	 generation	 in	 the	 community	 
do	 not	 make	 a	 living	 from	 embroidering	
Knon	 costumes.	 Therefore,	 embroidering	
costumes	is	worked	by	only	a	small	group	
of	workers.
	 There	 are	 many	 suggestions	 of	 
the	 community	 of	 Khean	 Niwas;	 the	 
government	 should	 support	 this	 group	 of	
workers.	 The	 well-skilled	 embroidering	
leaders	 have	 only	 four	 people	 left	 in	 the	
community	 and	 all	 of	 them	 are	 old.	 So,	
Department	of	Fine	Arts	(Silapakorn)	and	
the	Government	Publics	Relations	Department	
should	 support	 them	 and	 broadcast	 the	 
community	 on	 television.	 In	 addition,	 
the	 government	 should	 train	 people	 and	
support	them	to	work	in	embroidering	Khon	
costumes	and	Thai	drama	of	the	community	
of	Khean	Niwas-Trok	Kai	Jae.	

Keywords:	the	Reservation.	embroidery,	costume

บทน�ำ
	 โขน	 ละครร�าไทย	 เป็นศิลปะการแสดง 
ที่ถ ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย	 
นับต้ังแต่สมยักรงุศรอียธุยาเป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั
มี รู ปแบบการแสดง ท่ี เป ็ นแบบแผนเฉพาะ 
และก�าหนดเป็นจารตีในการแสดงทีย่ดึถือปฏบิติักัน
มาจนเป็นประเพณี	 อันมีสถาบันพระมหากษัตริย	์
เชื้อพระวงศ์	 หรือเจ้านายชั้นสูงเป็นผู้อุปถัมภ์ค�้าช	ู
และผู้น�าในการสร้างสรรค์	 กระทั่งภายหลังเมื่อม ี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เกิดการพัฒนา
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เปลี่ยนแปลงโอนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านน้ี	
คือ	 กรมศิลปากร	 ถึงแม้จะมีหน่วยงานของทาง
ราชการรับผิดชอบ	แต่ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสถาบนัพระมหากษัตรย์ิและพระบรมวงศานุวงศ์	
ในการอุปถัมภ ์ค�้ าชูในด ้านนาฏดุริยางคศิลป  ์
โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกาย	 นับเป็นส่วนหน่ึง 
ทีท่�าให้การแสดงมคีวามสวยงามอลงัการเป็นเครือ่ง
แสดงฐานะ	 ลักษณะของตัวละคร	 บ่งบอกให้รู้ถึง
ล�าดับศักด์ิและเชื้อชาติ	 ท�าให้ผู้ชมเห็นภาพพจน์ 
ท่ีเด่นชัด	 เครื่องแต่งกายที่ใช้มักเลียนแบบมาจาก
เครื่องต้น	 หรือเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ท่ีมี 
รปูแบบเฉพาะอนัเป็นศิลปะสร้างสรรค์ในแบบฉบบัที่
ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตวิจิตรงดงาม	 เครื่อง
แต่งกายโขน	ละคร	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	3	ส่วน	
1)	ศิราภรณ์	หมายถึง	เครื่องประดับศีรษะของตัว
ละครแต่ละประเภท	เช่น	พระ,	นาง,	ยักษ์	และลิง	
2)	 ถนิมพิพาภรณ์	 หมายถึง	 เครื่องประดับกาย	 
3)	พสัตราภรณ์	หมายถึง	เครือ่งนุ่งห่มทีเ่ป็นผ้า	ซ่ึง
รวมถึงการก�าหนดรูปแบบ	 ลักษณะ	 สี	 และขนาด
เครื่องแต่งกายด้วย
	 การแสดงโขน	 ละครร�าของไทยจัดเป็น
นาฏศิลป์ไทยที่มีความประณีตและเป็นจารีตนิยม	
โดยกรมศิลปากรเป็นผู้สืบสาน	 ในด้านการด�าเนิน
ชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง	
ตามยุคสมัย	 ด้วยเหตุน้ีกรมศิลปากรซ่ึงได้กล่าวไว้
ในงานศึกษาวิจัยเรื่อง	 การศึกษาและพัฒนาการ 
องค์ความรู้เก่ียวกับการแต่งกายยืนเครื่องโขน	 -
ละครร�า	ตามแนวพระราชด�ารใินสมเด็จพระเทพรตัน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ปี	2550	ได้กล่าวว่า	
“เครื่องแต่งกายยืนเครื่องโขน	 -	 ละคร	 ที่พบเห็น 
ในปัจจบุนั	ได้เปลีย่นแปลงไปจากเดิมและพฒันาให้
ทนัสมยัขึน้	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการออกแบบ	ส	ีขนาด	
หรือเครื่องประดับลาย	 ซ่ึงมองเห็นได้อย่างชัดเจน	
เช่น	ลกัษณะเส้ือยนืเครือ่งโขนแต่เดิมน้ันตัวแขนเส้ือ

สีจะแตกต่างกัน	 คือ	 ตัวสีเขียว	 แขนสีแดงและ 
ปักลายเดียวกันทั้งหมด	 จึงเป็นที่หวั่นเกรงว่า 
ในอนาคตรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอีก	 จนไม่สามารถค้นหาข้อมูล 
รูปแบบด้ังเดิมได้	 ท�าให้สูญเสียคุณภาพทางด้าน
ศิลปะอันมีประโยชน ์ต ่อการศึกษาค ้นคว ้า”	 
(กรมศิลปากร,	2550,	10)	ขั้นตอนเพื่อจัดท�างาน
ต้นแบบด้านเครือ่งแต่งกายนับต้ังแต่การคัดลอกลาย
ตามประเภท	การน�าระบบคอมพวิเตอร์กราฟิกมาใช้
ในงานปัก	 ท้ังน้ีเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและ
อนาคต	ความรู้หลักในทุก		ๆ 	เรื่องล้วนมีต้นก�าเนิด 
จากบุคคลและแหล่งความรู้ที่ได้รับการบ่มเพาะจาก
กรมศิลปากร	 นับต้ังแต่งานท่ีอยู ่เบื้องหน้า	 คือ	 
การแสดงของนักแสดง	ความไพเราะของเครือ่งดนตรี	
ความสวยงามของฉากประกอบการแสดงและเครือ่ง
แต่งกายของผู้แสดงที่มีความสวยงามและได้ส่งผล
ให้ผู้แสดงมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ	 หากแต่งาน
เบื้องหลังซ่ึงเป็นงานปักผ้า	 โดยเฉพาะในด้านชุด
เครื่องแต่งกายตัวโขน	ละครร�าไทย	งานลักษณะนี้
งานของช่างปัก	ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่งานง่าย
	 1)	การลอกลายลงบนผ้าปกัให้ถกูต�าแหน่ง
ของเครื่องแต่งกายแต่ละตัวละคร	 การใช้สีผ้า	 
การขึงสะดึง	 การตัดขนาดของด้ินโปร่งให้มีขนาด
เหมาะสมกับลวดลายที่ใช้ในงานปัก	การจัดเก็บดิ้น	
การใช้เขม็ร้อยด้ิน	การใช้ด้ินข้อและด้ินโปร่ง	การใช้
เชือกดิบเพื่อหนุนลายให้นูนดูสวย
	 2)	ขั้นปัก	 ผู้ปักจะต้องน่ังในต�าแหน่งท่ี
เหมาะสมมีพื้นที่ส�าหรับท�างาน	 การน�าไม้สะดึงขึง
ด้วยผ้าต่วนประกบผ้าดิบเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าขาด
ขณะปักและใช้ด้ายเนา	 การแทงเข็มเพื่อน�าด้ินลง
บรรจงในลายปัก
	 เน่ืองจากงานปักผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องแต่ง
กายตัวละครเป็นงานที่มีเฉพาะตามฐานะของ 
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ตัวแสดงโดยมีแบบปักหรือกล่าวได้ว่าท�างานตาม
ใบสั่งงาน	 ด้วยเหตุน้ีงานปักผ้าจะเป็นงานเดิมซ่ึง 
ผู้ปักเครื่องแต่งตัวโขน	 ละครร�าได้รับการถ่ายทอด
จากผู้รู้	ผู้แสดง	ผู้จัดละคร	ส�าหรับงานปักเป็นงาน
ของกลุม่งานโรงละคร	ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	
ซ่ึงจะประกอบด้วยสตรีสูงอายุ ท่ีท�างานมากับ 
โรงละครแห่งชาติและได้บ่มเพาะความช�านาญการ
จากการเป็นลกูน้องและพฒันาไปสู่การเป็นผู้ช�านาญ
งานที่ได้รับความไว้วางใจประกอบด้วยนักเรียน	 
ครอูาจารย์	นักแสดงจากวทิยาลยันาฏศิลป์ในผลงาน
ท่ีปฏิบัติงานในกรมศิลปากรซ่ึงมีจ�านวนไม่มากนัก	
ผู้คนในแวดวงจะรู ้จักกันในด้านฝีมือการท�างาน 
และให้ความไว้วางใจการจ้างงานให้ปักเส้ือผ้า 
ชุดโขน	 ละครร�าไทย	 จากความรู้ความสามารถ
เฉพาะบคุคล	ทีร่บัจ้างปักผ้าเพือ่ใช้ในการแสดงโขน
และละครร�าไทยของกรมศิลปากร	 จึงเป็นที่มาของ
ความไว้วางใจของผู้ว่าจ้างงานกบัคนเก่าแก่ของโรงละคร
แห่งชาติ	 ซึ่งคนกลุ่มงานปักจะมีจ�านวนไม่มากและ 
ผู้ท�างานจะมงีานประจ�าตามทีท่างราชการได้รบัมอบ
หมายให้ด�าเนินการ	 จากปัจจัยที่สนับสนุนในช่วง	 
10	ปีที่ผ่านมา	งานแสดงโขน	ละครร�าไทย	ได้รับ
ความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติดังปรากฏ
ในการเผยแพร่การแสดงสูส่งัคมอย่างแพร่หลายและ 
ความสนับสนุนหลังจากปี	 พ.ศ.	 2548	 เป็นต้นมา 
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯพระบรมราชินีนาถ	 
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการพระราชทานทุนทรัพย์
ส ่วนพระองค์เพื่อจัดเครื่องแต่งกายในชุดโขน 
ของกรมศิลปากรชุดใหม่ให้มีความงดงามยิ่งขึ้น	 
อีกท้ังทรงมีพระราชเสาวนีย์ในการชื่นชมศิลปะการ
แสดงของไทยและเชิญชวนให้ชาวไทยได้ให้การ
อนุรักษ์การแสดงโขนโดยเฉพาะในสถานศึกษา	 
ด้วยเหตุน้ีสถานศึกษาซ่ึงมีความพร้อมในด้าน 
การจัดแสดงโขนได้สนองในพระบรมราโชบาย 
ของพระองค์	 โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ให้ 
ความร่วมมอืในการสืบทอดนาฏศลิป์ไทย	ด้านการฝึกหดั 
การแสดงโขน	ละครร�า	ให้เป็นงานของสถานศึกษา	
อีกทั้งงานแสดงอื่นๆ	 ในยุคปัจจุบันได้มีการเสนอ
ความสวยงามของงานนาฏศิลป์ไทยในงานแสดง 
งานธุรกิจการบริการ	 อาทิ	 งานการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม	 รวมถึงการละคร	 การโฆษณาต่าง	 ๆ	 
ซ่ึงใช้ตัวละครของโขน	 ละครร�าไทยเป็นตัวเอก 
ในการสือ่สารความเป็นไทย	เมือ่จ�านวนผู้ใช้งานปักผ้า
ซ่ึงใช้ในชุดโขน	 ละครร�าไทยมีจ�านวนมากขึ้น	 
ในขณะที่จ�านวนผู ้ปฏิบั ติงานด ้านงานป ักผ ้า 
จะมีเป็นกลุ่มคนที่มีจ�านวนค่อนข้างจ�ากัด	 อีกท้ัง 
งานปักผ้าเป็นงานท่ีต้องใช้เวลาในการท�างาน	 
จึงส่งผลให้เกิดความขาดแคลนช่างปักผ้าชุดโขน	
ละครร�าไทย	 และการแต่งตัวของนาฏศิลป์ไทย	
ส�าหรบัในด้านการปฏบิติังานประจ�าของกรมศลิปากร 
ดังที่กล่าวในเบื้องต้นเกี่ยวกับการท�างานปักผ้า 
เป็นงานที่มีรูปแบบต้องใช้ด้ายปัก	แบบปัก	ดิ้นปัก
ให้ตรงกับตัวละครจงึเป็นงานทีม่คีวามประณีตบรรจง	
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นช่างปักผ้าจะต้องใช้การฝึกฝน	
การใช้การสังเกตและความช�านาญการ	 อีกทั้ง 
เป ็นคนที่มีจิตใจรักและอดทนกับการท�างาน 
ในรูปแบบเดิมที่มิได ้มีการแลกเปลี่ยนในงาน 
สร้างสรรค์ใหม่	 ๆ	 ในการฝึกงานดังกล่าวของ 
หน่วยงานกรมศิลปากรได ้เป ิดโอกาสให้เป ็น
วิทยาทานโดยฝ ึกหัดให ้ กับบุคคลภายนอก 
และเมื่อผ ่านการฝ ึกฝนจนเป ็นผู ้ที่มีผลงานดี 
ก็จะได้รับงานไปท�าได้	 จ�ากัดในด้านความต้ังใจ	
ความยากของชิ้นงานและการใช ้ เวลาร ่วมป ี 
กับการฝึกหัดงานปักดิ้น	ปักเลื่อม	ผลงานที่ปรากฏ 
จะมีผู้ส�าเร็จและท�างานได้ปีละ	1-2	คนเท่านั้น
	 ในบรรดาผู้ที่มีความช�านาญงานปักชุดโขน	
ละครร�าไทย	 นางสมคิด	 หลาวทอง	 หรือคนทั่วไป 
จะใช้ชื่อเรียกว่า	 แม่เปี๊ยก	 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในกลุ่ม
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งานด้านนาฏศิลป์ไทย	และต้ังบ้านเรอืนอยูใ่นชมุชน
เขียนนิวาสน์	 ตรอกไก่แจ้	 ซ่ึงเป็นชุมชนเก่าแก ่
ในย่านบางล�าพู	ถนนพระสุเมรุ	 ในอดีตเคยท�างาน
เป็นช่างปักผ้าโขน	 ละครให้กับโรงละครแห่งชาติ	 
กรมศิลปากร	 ซ่ึงบ้านพักและโรงละครแห่งชาติ 
อยู ่ในเส้นทางท่ีสามารถเดินทางได้โดยสะดวก	 
เมื่อ	 10	 ปีที่ผ่านมาได้ออกมาประกอบอาชีพอิสระ
รับจ้างปักผ้าโขน	 ละครร�าไทย	 บรรดาลูกค้า 
จากวทิยาลยันาฏศิลป์	และบคุคลท่ัวไปท่ีรูจ้กัในฝีมอื
ความสามารถด้านงานปักได้มาว่าจ ้างงานจน 
ไม่สามารถท�าได้เพียงผู้เดียว	 ด้วยเหตุน้ีจากเวลา
ร่วม	10	ปีกบัการประกอบอาชีพน้ีได้เป็นต้นแบบให้
ความรูด้้านงานปักผ้ากับคนในชมุชนซ่ึงเป็นท้ังเพือ่นบ้าน 
เครือญาติรวม	 4	 คน	 เข้ามาฝึกหัดงานเบื้องต้น 
จนสามารถเป็นช่างปักผ้าเครื่องแต่งกายชุดโขน
ละครร�าไทยได้	 ซ่ึงได้น�าไปสู ่การสร้างงานและ 
ให้อาชีพกับคนในชุมชนแห่งน้ี	 โดยคนกลุ ่มน้ี 
พร้อมลูกหลานในชุมชนจะได้รับงานจากแม่เปี๊ยก
เป็นงานรายช้ิน	ซ่ึงส่งผลให้คนกลุม่น้ีสามารถน�าเงนิ
รายได้จากการรบังานเป็นค่าครองชพีดูแลครอบครวัได้ 
เมื่อกรุงเทพมหานครและกรมธนารักษ์ให้ความ
ส�าคัญกับถนนสายวฒันธรรมบรเิวณถนนพระอาทิตย์
ทอดยาวมาจรดถนนพระสเุมรมุาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2555	
มาจนถึงปี	 พ.ศ.	 2557	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมี
การจัดงานเทศกาลอะเมซ่ิงไทยแลนด์	 (Amazing	
Thailand)	 ไทยน�าเสนอย้อนยุคในร่องรอยมรดก
ไทยในบริเวณน้ี	 ณ	 บริเวณสวนสันติชัยปราการ	 
งานปักผ้าชุดโขน	ละครได้ถูกน�ามาจัดเสนอในงาน
นิทรรศการและให้ชาวไทยและชาวต่างชาติทีเ่ข้าชม
งานได้มีโอกาสฝึกปักผ้า	 ซ้ือสินค้าไทยในยามเย็น	
โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม	 2556	 และต้นปีใหม่	
2557	 งานลักษณะน้ีมีผู้สนใจจ�านวนมากในการ
ชื่นชมความงดงาม	ประกอบกับชุมชนเขียนนิวาสน์
ตรอกไก่แจ้	 เป็นชุมชนเก่าแก่	 ซ่ึงคนในชุมชน 

ให้ความเคารพในศาลองค์เจ้าฟ้ากรมหลวงจักร
เจษฎาเจ้าของที่ดินในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่	1	
ซ่ึงต้ังอยู่หน้าชุมชน	 จากความเชื่อและความจงรัก
ภักดีในองค์หลวงปู่ส่งผลให้คนในชุมชนจะจัดงาน
ประเพณีเป็นประจ�าทุกปี	 การแสดงในงานดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้แสดงของชุมชนเป็นผู้ท่ีมีชุดแสดงโขน 
และชุดละครร�าเป็นของตนเองและได้ใช้ฝีมือจาก
คนในชุมชนมาแสดง	ซึ่งจะได้รับค�าชมว่าชุดเครื่อง
แต่งกายในวนัร�าถวายหลวงปูข่องชมุชนเขยีนนิวาสน์ 
ตรอกไก่แจ้	มคีวามสวยงามด้วยฝีมอืและความสามารถ 
ของคนในชุมชน	 การถ่ายทอดความรู้สู่การสร้าง
อาชีพ เพื่ อ เป ็นรายได ้ของคนในชุมชนและ 
การอนุรกัษ์ต้นแบบงานปักผ้าชดุโขน	 ละครร�าไทย 
ให้เหมือนกับต้นแบบของกรมศิลปากร	นับเป็นการ
ส่งเสรมิอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมไทย	อกีทัง้ก่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านรายได้ให้กับชาวชุมชน 
เขยีนนิวาสน์	ตรอกไก่แจ้	ซ่ึงเป็นพืน้ทีเ่กาะรตันโกสินทร์ 
ที่มีการน�าเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
ของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
	 1.	ศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรู้และสร้าง
อาชพีงานปักผ้าชดุโขน	ละครร�าไทยของชาวชมุชน
เขียนนิวาสน์	ตรอกไก่แจ้
	 2.	ปัจจยัในการสนับสนุนเพือ่ส่งเสรมิอาชพี
งานปักผ้าชดุโขน	ละครร�าไทยของชาวเขยีนนิวาสน์
ตรอกไก่แจ้	ให้ด�ารงอยู่และสืบสานอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของการศึกษา
	 การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
ในงานปักเครื่องแต่งกายชุดโขน	 ละครร�าไทย 
ในชมุชนเขยีนนิวาสน์	ตรอกไก่แจ้	กรงุเทพมหานคร
เป็นการศึกษาที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอน 
สาขาวชิาการจดัการทางวฒันธรรม	คณะมนุษยศาสตร์
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และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซ่ึงจะให้ความส�าคัญการถ่ายทอดความรู้งานปัก
เครือ่งแต่งกายชดุโขน	ละครร�าไทย	จากรปูแบบของ
กรมศิลปากรมาสู ่การสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน 
และชาวบ้านกลุ่มน้ีได้ด�ารงรักษารูปแบบงานปัก 
ทีเ่ป็นไปตามแบบต้นฉบบัของกรมศิลปากร	อนัเป็น
ประโยชน์แก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและก่อให้
เกิดอาชีพการรักษามรดกวัฒนธรรมไทยในพื้นที่
ชุมชนเก่าแก่ของเกาะรัตนโกสินทร์	 การศึกษา 
ในเรือ่งน้ีจะไม่ท�าการวพิากษ์วจิารณ์ในความงดงาม
ของผลงานซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะด้านศิลปกรรมไทย
และความสามารถเฉพาะบุคคล

การทบทวนวรรณกรรม 
	 ในการศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ประกอบแนวคิดของ	 Donald	 Ligthjr	 และ	 
Snzaanne	Keller	ซึ่งหมายถึง	 การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีแผนรองรับและมีความสัมพันธ ์ กับทฤษฎี
โครงสร้างและหน้าท่ี	 ที่ให้ความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอก	 นอกจากน้ี
การศึกษาจะสัมพันธ์กับทฤษฎีการจูงใจที่เก่ียวกับ
การเสริมแรงในการอธิบายว่า	 พฤติกรรมท่ีน�า
ผลลัพธ์ท่ีพึงปรารถนาตามความต้องการ	 5	 ด้าน 
ดังความเห็นของมาสโลว	 (Maslow)	 จะน�าไปสู่ 
การปฏิบัติเพื่อคงความอยู่รอดและความก้าวหน้า 
ของมนุษย์(รังสรรค ์	 ประเสริฐ,	 2548,	 91	 
และนิตยา	เงนิประเสรฐิศร,ี	2540,	3)	ในงานปักผ้า
เครื่องแต่งตัวชุดโขน	 ละครร�าไทย	 จะสัมพันธ์กับ
งานวจิยั	2	กลุม่	กลุ่มแรก เป็นกลุม่ทีใ่ห้ความส�าคญั 
กับการอนุรักษ ์มรดกทางวัฒนธรรมประเภท 
โบราณสถาน	โบราณวตัถุ	ซ่ึงการอนุรกัษ์จะคงรกัษา 
ความงดงามในรปูแบบเดิมของโบราณสถานรวมถึง
สภาพแวดล้อม	 ทั้ง น้ีเพื่อความสวยงามแบบ 

ทรงคุณค่าในความเป็นไทยดังปรากฏในงานศึกษา
ปัทมา	 มีคลองธรรม	 (2539)	 บทคัดย่อเรื่องการ
อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมในพระบรมมหาราชวงัในรชัสมยั
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 
จากการสอบถามข้าราชการในราชส�านักกลุ ่มน้ี 
จะให้ความส�าคัญในด้านการดูแลรักษาความ 
งดงามของอาคารสถาน	 และสิ่งแวดล้อมบริเวณ
พระบรมมหาราชวังให้คงอยู่ในสภาพเดิมสืบต่อไป	 
(เรืองแสง	ทองสุขแสงเจริญ	 (2542))	ศึกษาการ 
รับรู้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณ
สถานของประชาชนในเกาะเมอืงพระนครศรอียธุยา	
พบว่า	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีนั่บต้ังแต่
การเฝ้าระวัง	การจัดกิจกรรม	การจัดเงินสนับสนุน	
การประสานกับผู ้รู ้ เพื่อการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ชุมชนให้ความส�าคัญสูงสุด 
งานศึกษาของเอกประวัติ	 เสมดี	 (2541)	 ศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชน	 นักท่องเท่ียวและ
มัคคุ เทศก ์	 และจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ  ์
เป็นสื่อส�าคัญต่อการอนุรักษ์มรดกโบราณสถาน	
กลุ่มที่สอง	การอนุรักษ์งานศิลปกรรมในการศึกษา
ของจริวฒัน์	พรีะสนัต์	และคณะฯ	(2553)	เรือ่งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมประเภทเครื่องสังคโลก
ของชมุชนในเขตพืน้ทีม่รดกโลกสโุขทัย	ท�าการวจิยั
เชิงปฏิบัติการ	 โดยท�าการวิจัยในชุมชน	 4	ชุมชน 
ทีป่ระกอบอาชพีในการผลติเครือ่งป้ันดินเผา	พบว่า	
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์ร่วมสมัย	 กรณีศึกษา 
กลุ่มเครื่องปั ้นดินเผาบางโทรัด	 พบว่าผู้บริโภค 
จะเป็นสุภาพสตรีและนิยมซ้ือเครื่องเบญจรงค ์
เพื่อเป็นของฝาก	งานศึกษาของวินัย	หมั่นคติธรรม
และวิทยา	เมฆข�า	(2549)	เรื่องสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินงานศิลปหัตถกรรมโลหะกรุงรัตนโกสินทร์	
พบว่า	 เพศหญิงอายุเฉลี่ยประมาณ	 50	 ปีขึ้นไป 
มีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า	 10	 ปีขึ้นไป	 
จะเป็นกลุม่ทีใ่ห้ความส�าคัญในงานภมูปัิญญาท้องถ่ิน	
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โดยมีปัจจัยสนับสนุนในด้านภูมิหลังของท้องถ่ิน 
ที่ส ่งผลในการสืบทอดองค์ความรู ้ ในการผลิต	 
งานศึกษาเรื่องน้ีมีข ้อเสนอแนะในชุมชนยังคง
อนุรกัษ์ภมูยิัง่ยนื	งานศึกษาของกรองแก้ว	แรงเพช็ร์	
(2549)	เรือ่งองค์ประกอบการแสดงลเิกคณะพรเทพ	
พรทวี	 พบว่า	 การแสดงลิเกมีรูปแบบเฉพาะ 
ด้านดนตรแีละเพลงทีใ่ช้ประกอบการแสดง	การร้อง	
การเจรจา	 ตลอดจนเครื่องแต่งกาย	 แสงสี	 ความ
ประณีตในความไพเราะงดงามทีส่บืสานแก่ลกูหลาน
ยังคงด�ารงสืบต่อไป	 โดยเฉพาะเพลงรานิเกลิง	 
เป็นผลงานที่ดีต่อวงการดนตรีไทยซ่ึงสมควรแก ่
การอนุรักษ์สืบต่อไป

วิธีการด�าเนินงาน
	 ในการด�าเนินงานวิจัยเรื่องน้ีใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจาก
	 1.	การศึกษาจากเอกสารทางประวติัศาสตร์
ท่ีสัมพนัธ์กับการแสดงโขน	ละครร�าไทย	และเอกสาร
ของกรมศิลปากรซ่ึงเก่ียวข้องกับเครื่องแต่งกาย
ละครยืนเครื่องโขนและละครร�า
	 2.	การสมัภาษณ์เชงิลกึนางสมคิด	หลาวทอง 
(แมเ่ปีย๊ก)	ผูเ้ปน็ต้นแบบในการประกอบอาชีพงาน
ปักผ้าชดุโขน	ละครร�าและบคุคลท่ีเป็นทีมงาน	4	คน
	 3.	การสัมภาษณ์บุคคลท่ีสัมพันธ์กับการ
เรยีนการสอนวชิานาฏศิลป์ไทยและผู้เคยว่าจ้างงาน
ปักชุดโขน	ละครร�าไทยของชุมชนเขียนนิวาสน์
	 4.	การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วมของผู้วจิยัและ
ผู้ช่วยวิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการทาง
วัฒนธรรมจ�านวน	5	คน	 ในภาคเรียนที่	 1/2556	
(สิงหาคม	56	-	ธันวาคม	56)

ผลการวิจัย
	 งานปักผ้าชุดเครื่องแต่งตัวชุดโขน	ละครร�า
ของไทยมคีวามสัมพนัธ์กับการแสดงโขน	-	ละครร�า 

ของไทยอันเป็นงานศิลปะการแสดงท่ีมีรูปแบบ 
ซ่ึงเป ็นแบบแผนเฉพาะและก�าหนดเป็นจารีต 
ในการแสดงท่ียึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี	 
เครื่องแต่งกายหลักซึ่งใช้ในงานแสดงโขน	 ละครร�า
ของไทยเรียกว่า	 ยืนเครื่อง	 จะเป็นการบ่งบอก 
ผู้แสดงว่าเป็นใคร	 ยืนเครื่องพระ	 ยืนเครื่องนาง	 
ซึ่งจะมีเครื่องทรงสืบสานตามยุคสมัย	การแต่งกาย
ยนืเครือ่งเป็นการแต่งกายเลยีนแบบเครือ่งต้นเครือ่ง
ทรงของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์	
	 องค์ประกอบของเครื่องแต่งกายฝ่ายพระ	
ฝ่ายนาง	 ยืนเครื่องฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง	 จะม ี
รูปแบบมาตรฐานเพื่อบ่งบอกฐานะของตัวละคร	 
(กรมศลิปากร,	2550,	100-116)	นอกจากน้ีในการ
ใช้สีส�าหรับเครื่องแต่งกายโขนและละครร�า	มีดังนี้
 1. แต่งตามจารีต	 โดยก�าหนดตามแม่สี
เป็นหลัก	คือ	พระเอก	นางเอก	หรือตัวเอก	จะใช้
สีแดง	 เขียว	 เหลือง	 ส่วนพระรอง	 นางรอง	 ใช้สี 
ชั้นที่สอง	คือ	ชมพู	ฟ้า	เหลือง	ตัวพ่อ	และตัวแม่	 
ใช้สีหนัก	คือ	น�้าเงิน	เขียว	ม่วง	
 2. แต่งตามบท	 ขึ้นอยู่กับบทและตอนท่ี 
จดัแสดงในแต่ละครัง้	ทีอ่าจจะมกีารกล่าวถึงลกัษณะ	
หรือสีเครื่องแต่งกายของตัวละคร	 ที่ก�าหนดอยู่
เฉพาะในบทหรือตอนนั้นๆ
 3. แต่งตามสีกาย	 ท่ีก�าหนดไว้ในโขน	 
หรอืละครแต่ละเรือ่ง	เช่น	พระรามสีเขยีว	พระลกัษมณ์
สีเหลือง	หรือพระสังข์สีเหลืองทอง	เป็นต้น
 4. แต่งตามช่ือ	โดยเฉพาะชือ่ของตัวละคร
ในละครแต่ละเรื่อง	 เช่น	 สุวรรณหงส์	 ศรีสุวรรณ	 
ปิ่นทอง	จะใช้สีเหลือง	เป็นต้น
	 นอกจากเรือ่งสแีล้ว	ในส่วนเครือ่งนุ่งห่มของ
การแต่งยืนเครื่องท้ังฝ่ายพระ	 ฝ่ายนาง	 ฝ่ายยักษ	์
และฝ่ายลิง	ยังแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนที่เป็น
ผ้าที่ไม่มีการปัก	ซึ่งได้แก่	“ผ้านุ่ง”	และส่วนที่เป็น	
“ผ้าปัก”	 ซ่ึงมีอยู่หลายชิ้น	 แต่ละชิ้นมีข้อก�าหนด 
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ในการวางลายส�าหรับปัก	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น	 
“ลายไทย”	โดยมีการเรียกชื่อตัวลาย	และกรรมวิธี
ในการปักเครื่องโขน	ละคร	โดยเฉพาะ	ดังนี้
 ลายหนุน	 หรือลายด้ิน	 เป็นชื่อที่ใช้เรียก
กรรมวิธีในการปักแบบหน่ึงท่ีท�าให้ลายนูนขึ้น	 
การเขียน	 “ลายไทย”	 ส�าหรับการปักเครื่องโขน
ละครประเภทนี้	 คือ	 การเขียนลายให้แบ่งออกเป็น
ส่วนๆ	 ไม่ต่อเชื่อมกันตลอดตัวลาย	 เพื่อให้ง่าย 
ต่อการปัก	ซ่ึงเป็นการปักแบบ	“หนุน”	ให้ตัวลายนูนขึน้ 
เล็กน้อยไม่แบนราบ	 วัสดุท่ีน�ามาใช้ในการปักลาย
หนุน	 ได้แก่	 ด้ินข้อ	 (ตัดล้อมตัวลาย)	 ด้ายฟอก	 
(หนุนตัวลายให้นูน)	ดิ้นโปร่ง	ดิ้นมัน	หรือดิ้นด้าน	
แล้วแต่ความเหมาะสมกบัลวดลายท่ีจะใช้	โดยมกีาร
ปักทึบเดินเป็นเส้นเกลียว	เพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่าง
สีพื้นผ้ากับสีขลิบริม	 และแบ่งช่องบรรจุตัวลาย	 
ส่วนตวัลายทีน่ยิมน�ามาปักได้แก่	ลายพุ่มข้าวบิณฑ์	
ลายหน้าสิงห์	 ลายกนกเปลว	 ลายประจ�ายาม	 
ลายดอก	 ลายเถา	 ทั้งนี้อาจปักเสริมเพื่อความงาม
ด้วยเลือ่ม	ลกูปัด	เพชร	พลอย	ตลอดจนไหมสต่ีางๆ
 ลายเล่ือม	 หรือลายป่า	 เป็นชื่อท่ีใช้เรียก
กรรมวิธีในการปักเดินเส้น	 ปักลูกโซ่	 หรือปักทึบ 
โดยใช้ลวดลายประเภท	“ลายเครอืเถา”	ทีม่ดีอกไม้
ใบไม้อยู่ในลวดลาย	 วัสดุท่ีน�ามาใช้ในการปักลาย
เลื่อม	ได้แก่	ดิ้น	เลื่อม	ไหมสี	ปีกแมลงทับ	ลูกปัด	
เพชร	 พลอย	 บางครั้งอาจมีการสอดเสริมลาย 
ด้วยผ้าตัดแบบเป็นลายดอกไม้	ใบไม้	ใบบวั	ดอกบวั	
ผีเส้ือ	 ฯลฯ	 การปักลายเลื่อม	 มีความส�าคัญ 
ต้ังแต่การวางลวดลาย	 การเลือกใช้วัสดุในการปัก	 
และฝีมือในการปักให้งามเหมือนงานเขียน
	 ในการปักเครื่องโขนละครของช่างโบราณ
อาจใช้ทั้งลายหนุน	และลายเลื่อม	ผสมผสานกันไป
เพื่อไม่ให้ลวดลายมีลักษณะบางเบาเกินไป	 หรือมี
ลักษณะแข็งกระด้างเกินงาม	 ส�าหรับการปัก 
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะ

ตัวเอกของโขน	คือ	พระราม	พระลักษมณ์	ทศกัณฐ์	
นางสีดา	 ฯลฯ	 นิยมปักลายหนุนมากกว่า	 ส�าหรับ 
สบิแปดมงกุฎ	ลงิพญา	เสนายกัษ์	และยกัษ์ต่างเมอืง	
นิยมปักลายเลื่อม	(กรมศิลปากร	2550,	117)
	 องค์ประกอบส่วนที่เป็นผ้าปักของฝ่าย
ตัวพระ	ยักษ์	และลิง	ได้แก่	สนับเพลา	รัดสะเอว	
ห้อยข้าง	 ห้อยหน้า	 ห้อยหลัง	 ตัวเส้ือ	 อินทรธนู	 
กนกแขน	รัดอก	กรองคอ
	 องค์ประกอบส่วนท่ีเป็นผ้าปักของฝ่ายนาง
(นาง	นางยักษ์)	ได้แก่	ผ้าห่มนางสองชาย	ผ้าห่ม
นางผืนใหญ่	ผ้าห่มนางยักษ์	นวมนาง
	 องค์ประกอบส่วนท่ีเป็นผ้านุ่งของการแต่ง
ยืนเครื่อง	ผ้าที่ใช้เป็น	 “ภูษา”	 ในการแต่งกายยืน
เครื่องท้ังฝ่ายพระและฝ่ายนาง	 ปัจจุบันนิยมผ้ายก	
เน้ือหนาจากอนิเดียขนาดมาตรฐาน	36	น้ิว	x	126	น้ิว 
มีลายเชิงสองข้าง	 สีของผ้านุ่งมักใช้ตามสีขลิบริม
ของเสื้อตัวพระหรือขลิบริมของตัวผ้าห่มนาง
	 องค์ประกอบเบ็ดเตล็ดของการแต่งยืน
เครื่อง	 ส่วนใหญ่มักเป็นชิ้นส่วนพิเศษท่ีเป็นผ้าปัก	
เพิ่มเติมเพื่อเน้นลักษณะ	 หรือเน้นชาติพันธุ์ของ 
ตัวโขน	ตัวละคร	เช่น	ปีกและหางครุฑ	ปีกและหาง
กินร	ีปีกและหางนกยงู	หางมจัฉา	หางวานร	เป็นต้น
(กรมศิลปากร,	2550,	116-129)
	 ส�าหรับกลุ่มงานปักผ้าเครื่องแต่งตัวชุดโขน	
ละครร�า	ซ่ึงกลุม่งานของชาวเขยีนนิวาสน์	ตรอกไก่แจ้ 
โดยมีแม่เปี๊ยกเป็นหัวหน้างานพร้อมด้วยทีมงาน
ได้แก่	นางวรรณา	(แม่โต่ง)	นายชัยชนะ	รุ่งแจ้งศรี	
(ลุงเอ๋)	นางวิลาภ	ช่วงจันทร์	(แม่ต้อย)	สามารถ
ท�างานปักได้ทั้งลายหนุนและลายเลื่อมพร้อมการ
อนุรักษ์งานปักผ้าตามมาตรฐานของกรมศิลปากร	
ซึ่งวิธีการด�าเนินงานมีดังนี้
	 1.	การปฏบิติังานในงานปักเครือ่งแต่งตัวโขน 
ละครร�าของชาวชุมชนด�าเนินการตามวิธีการปัก
เครื่องละคร
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		 	 1.1	เริ่มต้ังแต่งานเขียนลาย	 ผูกลาย 
ให้สวยงาม	และสะดวกในการปัก	งานปักลายหนุน
คือการปักทึบเดินเกลียว
  	 1.2	 ขงึสะดึงด้วยผ้าทีต้่องการปักลวดลาย 
ลงบนผ้าหรือกระดาษลอกลาย	 เนาลายกับผ้า 
ที่ต้องการปัก
	 		 1.3	ล้อมลายด้วยด้ินข้อ	 ตัดด้ินข้อ 
ตามลายที่ลอกไว้บนผ้า
	 		 1.4	หนุนลายภายในลายที่ล้อมด้ินข้อ	
ให้นูนสูงเป็นหลังเต่าด้วยด้ายที่ท�ามาจากฝ้าย
	 		 1.5	ปักด้ินโปร่ง	 หรือด้ินมัน	 ด้ินด้าน 
ให้เหมาะสมกับลาย
	 		 1.6	แต่งลายให้ดูสวยงามยิง่ขึน้ด้วยเลือ่ม	
ลูกปัด	เพชร	พลอย	เป็นต้น
	 2.	ในการปักลายเลื่อมหรือลายป่า	 ผู้ปัก 
จะต้องดูลายเป็น	สามารถถ่ายทอดงานปักให้ออกมา
เหมือนงานเขียนได้สวยงาม	 (ชวลิต	 สุนทรนนท์	
และคณะอื่น	ๆ ,	2547,	232)	งานขั้นตอนนี้หัวหน้า
งานจะคุมเข้มในคุณภาพด้วยตนเอง
	 งานปักท่ีชาวชุมชนสามารถปักลายกระจัง
ตาอ้อย	 ลายกรองคอตัวพระ	 กนกปลายแขน	
อินทรธนู	 สนับเพลาตัวพระ	 ห้อยหน้า	 ห้อยข้าง	
กรองคอนาง	 ผ้าห่มนาง	 ซ่ึงในงานเครื่องแต่งกาย 
ในแต่ละชุดจะมีลายปักเฉพาะ
	 3.	ช่างปักจะต้องเรียนงานปักและสามารถ
ท�าได้ต้ังแต่งานเริม่ต้นจนถึงขัน้สดุท้าย	โดยผู้ท�างาน
จะได้รับงานจากแม่เปี๊ยกและรับค่าตอบแทนตามที่
แม่เป๊ียกเป็นผู้จดัให้	ตลอดระยะเวลาทีท่�างานมาร่วม	
10	 ปี	 ชาวชุมชนกลุ่มน้ีมีงานท�ามาโดยตลอดและ 
มีมากยิ่งขึ้น	 ซ่ึงแม่วรรณา	 น่ิมประเสริฐ	 กล่าวว่า	 
งานมีมาก	 ท�างานได้ไม่ทันกับความต้องการของ 
ผู้มาว่าจ้าง	 แม่เปี ๊ยกเข้าโรงพยาบาลไปลอกตา	 
งานปักทุกชิ้น	แม่เปี๊ยกจะคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
เพื่อรักษาชื่อเสียงในผลงาน	 (ค�าสัมภาษณ์	 28	

ธันวาคม	 2556)	 กลุ่มที่มาว่าจ้างงานปักส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทย	 โดยจะน�าผ้า 
มาให้ปัก	 และตกลงราคาค่าปัก	 ซึ่งการตกลงราคา 
ได้ใช้หลกัไมตรสีมัพนัธ์	ส�าหรบัวสัดุในการใช้งานปัก
แต่ละชุดจะรับวัตถุดิบมาจากแม่เปี๊ยกโดยมีแหล่ง
ขายในตลาดอินเดีย	พาหุรัด	ร้านประจ�าที่จ�าหน่าย
ด้ินปักชุดโขน	 ละครร�า	 จะเป็นที่รู้จักกันในวงการ	
ได้แก่	 ร้านลักษมี	 ร้านจงสวัสดิ์	 ร้านโชคดีชัย	 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดบางกอกลูกไม้
	 งานปักแต่ละชิ้นจะต้องวางแผนอย่าง
รอบคอบในการใช้วัสดุเพื่อใช้ในงานปัก	 ทั้งน้ี 
เพื่อจะได้ใช้ด้ินสีเดียวกัน	 ซ่ึงจะมีความสวยงาม	
เน่ืองจากด้ินที่ใช้ในบางม้วนจะมีสีอ่อนแก่กว่ากัน 
แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็จะบดบังความสวยงาม 
ของงานปักชุดโขน	 ละครร�าได้	 ประกอบกับราคา
สินค้าจะมีราคาสูงขึ้น	 ผู้ปักผ้าจะต้องค�านวณด้ิน 
ปักเลื่อมในจ�านวนท่ีเพียงพอและระมัดระวังมิให้ 
งานปักถูกแก้แบบหรือมีข้อต�าหนิ
	 ถ้าหากมีการใช้งานปักไม่ถูกต้องในลาย	สี	
ผู้ปักจะต้องท�างานชิน้ใหม่	ซ่ึงจะท�าให้สญูเสยีท้ังเวลา
และค่าใช้จ่าย	 การท�างานปักผ้านอกจากจะมีความ
จริงจังกับงานท่ีรับปักแล้ว	 ผู้ปักผ้าจะต้องเรียนรู ้
การใช้เทคนิคเสริม	 ซ่ึงท�าให้งานดูสวยงามร่วมกับ 
การพฒันาฝีมอืของตนเองให้เป็นไปตามต้นแบบงาน
ปักของกรมศิลปากร	 ทั้งนี้เพื่อจะได้น�าไปใช้ในงาน
แสดงโขน	 ละครร�าได้อย่างถูกต้อง	 แม้ว่าช่างปัก 
ท่ีเรียนงานจากแม่เปี๊ยกจะมีความสามารถในการ
ท�างาน	 แต่ด้วยชื่อเสียงในงานปักของแม่เปี๊ยกน้ี 
ผู้คนภายนอกได้ให้ความไว้วางใจ	จงึท�าให้แม่เป๊ียก
ยังคงเป็นท่ีรู ้จักในวงการปักผ้าโขน	 ละครร�า	 
เมื่อผู้คนเดินเข้าสู่ชุมชนก็จะมาพบกับแม่เปี ๊ยก	 
ส่วนบุคคลอื่นๆ	 ยังมิได้เป็นท่ีรู้จักของคนในวงการ
งานแสดงโขน	 ละครร�า	 และแม่เปี ๊ยกจะยึดมั่น 
ในงานป ักผ ้ า ซ่ึ ง เป ็นไปตามแบบฉบับจาก 
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กรมศลิปากรเท่าน้ัน	โดยท่ีจะไม่ยอมรบังานปักแบบ
แตกต่างไปจากงานโขน	 ละครร�า	 การอนุรักษ ์
รูปแบบงานปักจึงเป็นข้อตระหนักของทีมงานปัก 
ของชุมชนเขียนนิวาสน์	 แม้ว่ากลุ่มงานปักจะเป็น 
ผู้สงูอายโุดยมอีายอุยูใ่นกลุม่อาย	ุ60-70	ปี	คนกลุม่น้ี 
จะท�างานทุกขั้นตอนด้วยตนเอง	 บางโอกาสจะมี 
ลูกหลานในชุมชนอาสาช่วยงานแต่ในท่ีสุดบรรดา 
ลูกหลานต่างเหินห่างและหางานอื่นท�าแทน	 โดยมี
เหตุผลว่า	“งานซ�้า	ๆ 	น่าเบื่อ”	ในที่สุดบรรดาหนุ่ม
สาวของชุมชนได้ช่วยงานเบื้องต้น	 และไม่สามารถ
เข้าร ่วมกับกลุ ่มงานกลุ ่มน้ีในขั้นปัก	 จึงท�าให้ 
การด�าเนินงานยงัไม่ขยายกว้างไปสูก่ลุม่คนในชุมชน
ซึ่งอยู่ในวัยท�างาน
	 นอกจากน้ีกลุ่มคนซ่ึงเป็นผู้ประกอบอาชีพ
งานปักผ้าโขน	 ละครร�าในชุมชนเขียนนิวาสน	์ 
ตรอกไก่แจ้	 ซ่ึงร่วมงานกับแม่เปี๊ยกยังเป็นที่รู้จัก 
ของคนภายนอกท่ีประสงค์จะจ้างงานปักผ้าดังกล่าว
น้ีค่อนข้างน้อย	 จึงไม่สามารถรับงานโดยตรงได	้ 
แม่เปี๊ยกยังคงเป็นชื่อที่ลูกค้ารู้จัก	 และมีความไว้
วางใจในฝีมืองานปักและราคาที่รับงาน	ในช่วงเวลา
น้ียังใช้ชื่อของแม่เปี๊ยกเป็นตัวแทนของชาวชุมชน	
ส�าหรับการเตรียมการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อประกอบ
อาชีพงานปักผ้าชุดโขน	 ละครร�าไทย	 ให้เป็นงาน
อาชีพหน่ึงของชุมชนเป็นสิ่งท่ีคนในชุมชนจะต้อง
ร่วมคิดพร้อมวางแผนและด�าเนินงานในช่วงเวลา
ปัจจุบันนี้
	 ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนเพื่อส่งเสริมอาชีพงาน
ปักชดุเครือ่งแต่งตัวโขน	ละครร�าไทยของชาวชมุชน
เขียนนิวาสน์	 ตรอกไก่แจ้	 ให้ด�ารงอยู่และสืบสาน
อย่างยั่งยืน	ประกอบด้วย
	 1.	พื้นท่ีของชุมชนมีความสัมพันธ ์ กับ 
การจดังานท�าบญุประเพณีวนัขึน้ปีใหม่โดยชาวชมุชน 
จัดการแสดงโขนและละครร�าไทยโดยลูกหลาน 
ของชาวชุมชนท่ีเข้ามาเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ 

และฝึกหัดการร�าไทยมาต้ังแต่วัยเด็ก	 จ�านวน	 
10	คน	จะท�าการฝึกซ้อมกันเองเพือ่ร�าถวายหลวงปู่	
อันเป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 
เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา	 เจ้าของพื้นที่แห่งน้ี 
ในสมัยรัชกาลที่	 1	 และมีการแสดงโขนเพื่อถวาย
ร่วมพิธีบวงสรวงงานประจ�าปีของชุมชนซ่ึงต้ังอยู่ใน
พื้นท่ี	 10	 ไร่	 แขวงชนะสงคราม	 เขตพระนคร	
กรงุเทพฯ	มบ้ีานจ�านวน	100	หลงัคาเรอืน	จ�านวนคน 
1,400	 คน	 ปัจจุบันที่ดินท้ังหมดเป็นพื้นที่เช่า 
จากส�านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
	 ในช่วงเวลาร่วม	 5	 ปีน้ีหน่วยงานของรัฐ 
ได้ใช้พื้นที่ถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมรุ 
เป็นงานน�าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมไทยในถนน
สายวัฒนธรรม	 ซ่ึงส่งผลให้งานปักผ้าชุดโขน	 
ละครร�าไทยของชุมชนเขียนนิวาสน์	 ตรอกไก่แจ	้ 
ได้น�ามาเผยแพร่สู่สงัคมภายนอก	การใช้โอกาสการ
เป ็นพื้นที่ เก ่าแก ่สามารถด�าเนินการขยายผล 
ในวิชาชีพงานปักชุดโขน	ละครร�าไทยได้
	 นอกจากงานสาธิตงานปักดิ้น	 ปักเลื่อม 
ที่ชุมชนน�าเสนอในโอกาสน้ี	 ชุมชนสามารถท�าการ
ประชาสมัพนัธ์อาชพีงานปักผ้าชดุโขน	ละครร�าไทย
ได้	 ในลักษณะของการน�าความรู้	 ความสามารถ 
ของคนในชุมชนให้บุคคลภายนอกได้รู้จักเป็นผลดี
กับการส่งเสริมอาชีพของชุมชน
	 2.	การได้รบัการยอมรบัในคุณภาพงานปัก
ชดุโขน	ละครร�าไทยจากลกูค้าหลกัคือ	คร	ูนักศึกษา	
นักเรียน	วิทยาลัยนาฏศิลป์	ซึ่งเคยรู้จักกับแม่เปี๊ยก
และไว้วางใจในฝีมืองานของแม่เปี ๊ยก	 ผู้น�างาน 
ปักผ้าชุดโขน	 ละครไทย	 มาเป็นอาชีพหน่ึงให้กับ
คนในชุมชน	 4	 คน	 ได้ใช้อาชีพดังกล่าวน้ีเลี้ยง
ครอบครัว	 นอกจากน้ีการเข้มงวดในคุณภาพ 
ของงานป ักที่ ถู กต ้ องตามลักษณะตัวละคร 
และการแสดงของกรมศิลปากร	 การท่ีคนในชุมชน 
มคีวามต้ังใจในการท�างานปักเครือ่งแต่งกายชดุโขน
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ละครร�าไทย	ในรปูแบบงานทีถู่กต้องตามข้อก�าหนด
ของกรมศิลปากรและเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมไทยให้ด�ารงสืบไป
	 3.	ความซ่ือสัตย์ของกลุ่มผู้ท�างานปักผ้าโขน	
ละคร	 ผู้เป็นหลักในการท�างานต้ังแต่แม่เปี ๊ยก,	 
แม่โต่ง,	ลุงเอ๋,	แม่ต้อย	ทุกคนมีคติในการท�างานให้
ยึดถือความสวยงามถูกต้องและมีความซ่ือสัตย์ 
จะไม่กระท�าการผลิตงานที่ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
ของกลุ่มงานน้ี	 อีกทั้งยังรักษาราคาค่าปักเป็นค่า 
ที่เรียกจากลูกค้าในราคามิตรไมตรี

อภิปรายผลการวิจัย
	 การศึกษาในเรื่องน้ีพบว่า	 ความสามารถ
ของผู้ทีม่คีวามช�านาญการด้านงานปักผ้าโขน	ละคร
ร�าของไทยยังเป็นงานที่ส�าคัญในงานนาฏศิลป ์
และงานศิลปกรรมไทย	 การยึดมั่นในรูปแบบการ 
ปักผ้าโขน	ละครร�าเพือ่การอนุรกัษ์มรดกศิลปกรรมไทย
นับเป็นส่ิงท่ีดีงาม	 แต่ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้
เพื่อสร้างคนรุ ่นใหม่	 ซ่ึงต้องใช้เวลาเพื่อฝึกฝน 
ด้านความรู้	ความสามารถ	ความตั้งใจและความรัก
ในงานศิลปกรรมไทย	 นับเป็นเรื่องที่ส�าคัญยิ่ง	 
ถ้าหากจะกระตุ้นให้กับคนรุ่นใหม่โดยน�าความรู ้ 
ในเรื่องเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาของกรมศิลปากร	
และหน่วยงานทัว่ไปร่วมกับการฝึกหดังานให้กับคน
รุ่นใหม่ในชุมชนที่สามารถปฏิบัติงานควบคู่กับการ
อนุรักษ์ของคนรุ่นเก่าในการฝึกปักด้ินเงิน	 ด้ินทอง	
โดยฝึกหัดงานปักในรูปลายไทยและจ�าหน่ายเป็น
สินค้าของชุมชน	เพือ่สร้างโอกาสในการสร้างรายได้
เบือ้งต้นให้เป็นแรงจงูใจซ่ึงจะเปิดโอกาสการฝึกงาน
เบื้องต้นร่วมกับการท�างานปักในแนวทางอนุรักษ์
ของกลุม่ผู้สงูอายใุนชมุชนทีม่คีวามช�านาญการแล้ว	
การท�างานในลักษณะน้ีจะส ่งเสริมด ้านอาชีพ 
และขยายงานด้านอนุรักษ์งานปักผ้าเป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมสืบไป

	 จากแนวคิดในการอนุรกัษ์งานปักผ้าโขน	ละคร 
และปัจจยัสนับสนุนสบืสานงานด้านงานปักผ้าชดุโขน	
ละครร�าไทยทั้งหมดของชาวชุมชนเขียนนิวาสน	์
ตรอกไก่แจ้	 เป็นงานที่สอดคล้องกับงานศึกษา 
ของกรองแก้ว	แรงเพช็ร์	เรือ่งองค์ประกอบการแสดง
ลิเกคณะพรเทพ	 พรทวี	 ซ่ึงได้รับการถ่ายทอด
ศิลปกรรมการแสดงมาจากบิดา	 มารดา	 สั่งสม 
ประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน	เมือ่มกีารสบืสาน
งานแสดงลเิก	คณะลเิกได้คงให้การอนุรกัษ์พธิกีรรม
การไหว้ครู	 การเคารพต่อผู้อาวุโส	 การขับร้อง 
ที่มีความไพเราะตามแบบต้นฉบับ	 งานศึกษาวิจัย
เรื่องการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินศิลปกรรมโลหะ
ในกรุงรัตนโกสินทร์	 ของ	 วินัย	 หมั่นคติธรรม	 
และวทิยา	เมฆข�า	2529	พบว่าเพศหญงิ	50	ปีขึน้ไป 
จะเป็นกลุ ่มที่ท�างานด้านอนุรักษ์งานศิลปกรรม
หัตถกรรมโลหะในชุมชนบ้านตีทอง	 โดยได้รับ 
ความรู ้ จากการถ ่ายทอดจากบรรพบุรุษและ
ภมูปัิญญาด้ังเดิมของชมุชน	จะเป็นแรงบนัดาลใจให้
สบืทอดงานช่างสบืไปในอนาคต	งานศกึษาการพฒันา 
ผลิตภัณฑ์	 วัฒนธรรมประเภทเครื่องสังคโลก 
ของชมุชนในพืน้ทีม่รดกโลกสโุขทัยจ�านวน	4	ชมุชน	
ยงัคงเจรญิอยูใ่นมรดกภมูปัิญญาท้องถ่ินทีเ่ชือ่มโยง
กับวัฒนธรรมชุมชนและสานต่อนวัตกรรมใหม ่
เพื่อการท่องเที่ยวด้านศิลปกรรม	 งานศึกษา 
ของ	กุลธิดา	มังกรไชยา	การศึกษาเรื่องภูมิปัญญา
ชุมชนบ้านบุ	 ในการผลิตขันลงหิน	 เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชมุชนอย่างยัง่ยนื	2551	พบว่าองค์ความรู้ 
ในการท�าขันลงหินมีอายุนานกว่า	 200	 ปี	 ยังม ี
ความส�าคัญกับการผลิตของคนยุคปัจจุบัน	 โดย 
จะปรับในด้านของรูปแบบ	 การประชาสัมพันธ ์
เพือ่ส่งเป็นสินค้าส่งออก	งานศกึษาของ	ณัชชา	เขม็เจรญิ 
งานศึกษาเรือ่ง	การผลติและการตลาดเครือ่งเบญจรงค์ 
ของกลุ่มสตรีสหกรณ์	 กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์
พัฒนาบางโทรัด	 2548	 พบว่าองค์ความรู ้ด้าน 
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การผลิตเครื่องเบญจรงค์ยังคงความส�าคัญโดย 
จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให ้สอดคล ้องกับ 
ความต้องการของตลาด	 ซ่ึงจะต้องสัมพันธ์กับ 
รายได้ของผู้ซ้ือ	 และสวนจตุจักรเป็นแหล่งขายท่ี 
ได้รับความนิยมด้านการซ้ือขาย	 งานศึกษาของ	 
วิโรจน์	ตั้งสกุล	งานศึกษาเรื่อง	ภูมิปัญญาชาวบ้าน
กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	 ศึกษากรณี	 
เครือ่งทองลงหินชุมชนประดิษฐ์โทรการ	เขตจตุจกัร	
กรุงเทพฯ	 2527	 พบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านในการ 
ท�าเครื่องทองลงหินเป ็นป ัจจัยส�าคัญในด ้าน 
ความสามารถในการผลิต	 เมื่อมีการรวมกลุ ่ม 
ออมทรัพย์ในชุมชนแล้ว	 ได้น�าการพึ่งตนเองด้าน 
เงินทุนซ่ึงส ่งผลให ้ เ กิดความยั่ งยืนต ่อสินค ้า 
ของชุมชน	 งานท้ังหมดสอดคล้องกับงานศึกษา 
ของ	 ชิตสุภางค์	 อังสวานนท์	 2551	 ศึกษาเรื่อง	 
การศึกษาอิทธิพลของการพัฒนาองค์กรต่อรูปแบบ
ของนาฏศิลป์ไทย	 (พ.ศ.	 2495	 –	 2549)	 

พบว ่ารูปแบบนาฏศิลป ์ไทยมีความสัมพันธ ์ 
กับทัศนคติของผู้น�าองค์กร	 นโยบายให้อ�านาจ 
แก่ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมการแสดงในองค์กร

ข้อเสนอแนะ
	 ในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพงานปักผ้า
เครื่องแต่งตัวชุดโขน	 ละครร�าไทย	 ในชุมชน 
เขยีนนิวาสน์	ตรอกไก่แจ้	กรงุเทพมหานคร	สมควร
ให้การฝึกฝนด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ ่ม 
วัยท�างานในชุมชนได้เข ้ามาฝึกงานระดับง่าย 
ไปสู่ระดับที่สามารถประกอบอาชีพเพื่อทดแทน
บุคลากรกลุ ่มเดิม	 การถ่ายทอดความรู ้ทั้งหมด
สามารถจัดเก็บเป็นเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส	์ 
เพื่อการเผยแพร่	 โดยที่ชุมชนจะต้องผนึกก�าลัง 
ในเครือข่ายของตนเองและท�าการเชื่อมโยงกับ 
หน่วยงานภายนอกเพือ่ด�ารงอาชพีงานปักผ้าชดุโขน
ละครร�าไทย	ให้สืบสานเป็นงานชุมชนแห่งนี้
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บทคัดย่อ
	 พชืสมนุไพรเป็นวตัถุดิบท่ีส�าคัญในการวจิยั	
แ ล ะยั ง มี มู ล ค ่ า ท า ง เ ศ รษฐกิ จ จ� า น วนมาก	 
พืชสมุนไพรจึงเป็นท่ีต้องการของบรรดานักวิจัย 
หรือ นักลงทุนที่ ต ้ องการแสวงหาประโยชน ์ 
เชิงพาณิชย์จากพืชสมุนไพร	 ใน	 พ.ศ.	 2558	
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ภายใต ้ความตกลงว ่าด ้วยการลงทุนอาเซียน	 
โดยการเปิดเสรีการลงทุนน้ันสมาชิกอาเซียนได้ 
ให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนประเทศสมาชิกอาเซียน
และนักลงทนุต่างชาติทีม่กิีจการอยูใ่นอาเซียนในการ
เข้ามาลงทุนได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้น	 ซ่ึงการเปิดเสรี
ดังกล่าวอาจเป็นช่องทางหน่ึงให้กลุ่มนักลงทุนต่าง
ชาติจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรพัยากรพชืสมนุไพร
รวมถึงการจดทรัพย์สินทางปัญญาจากพืชสมุนไพร	
โดยไม่ต ้องขออนุญาตการเข ้าถึงพืชสมุนไพร	 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ท้ัง	ๆ 	ทีไ่ด้ใช้ประโยชน์
จากพชืสมนุไพรในประเทศไทย	ทัง้น้ีโดยการน�าเอา
ฐานความรู ้ ท่ีเป็นภูมิป ัญญาท้องถ่ินของชุมชน 
ในเรื่องพืชสมุนไพรไปพัฒนาต่อยอดท�าการวิจัย
ค้นคว้าเพื่อผลิตยาชนิดใหม่ขึ้นมา	 ซ่ึงวิธีการน้ี	 

นักวิจัยสามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการ 
ท�าวิจัยได้อย่างมาก	 และผลงานวิจัยน้ันถือว่า 
เป็นเทคโนโลยีใหม่	เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่	โดยถือว่า
เป็นผลงานมาจากสติปัญญาของผู้วจิยั	และจะได้รบั
ความคุ ้มครองด ้วยระบบกฎหมายสิทธิบัตร	 
แต่บุคคลเหล่าน้ันกลับไม่เคยแบ่งปันผลประโยชน์
คืนสู่ประเทศเจ้าของทรัพยากรพืชสมุนไพรเลย	 
หรอืถ้าหากมกีารแบ่งปันผลประโยชน์กม็กีารแบ่งปัน
ที่ไม่เป็นธรรม

ค�ำส�ำคัญ: คุ้มครองพืชสมุนไพร

Abstract
	 Herbs	are	valuable	materials	using	in	
many	 commercial	 researchers.	 Therefore,	
herbs	 are	 highly	 required	 by	 researchers	 
and	 investors	 who	 seek	 for	 benefit	 from	
them.	 In	 2015,	 Thailand	 will	 fully	 enter	 
the	ASEAN	Economic	Community.	Under	
the	agreement	on	investment	within	ASEAN,	

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองพืชสมุนไพรไทย 

เพื่อรองรับความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

Legal Measures for Herbs Protection Regarding  

the Asean Comprehensive Investment Agreement
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member	countries	have	to	provide	privilege	
to	ASEAN	investors	and	the	investors	who	
have	 their	 businesses	 in	 ASEAN	 to	 get	 
more	liberated	investment	opportunity.	Hence,	
that	 investment	 liberalisation	 may	 be	 the	
occasions	 for	 foreign	 investors	 to	 take	 
advantages	 from	 Thai	 herbs	 including	 
applying	for	intellectual	property	rights	from	
Thai	 herbs	 without	 asking	 for	 the	 rights	 
to	 access	 to	 the	 herbs	 and	 gaining	 profit	
sharing	of	Thai	herbs.	Moreover,	investors	
can	reduce	their	cost	and	time	in	researching	
and	 developing	 their	 medical	 products	 
by	 using	 the	 local	 knowledge	 of	 herbs.	
Consequently,	 the	 rights	 of	 new	 products	
belong	to	the	investors	and	protected	by	the	
intellectual	property	rights	laws	while	there	
are	 nothing	 or	 unfair	 sharing	 benefits	 to	 
the	country	who	owns	the	herbs.

Keywords:	Herbs	Protection 

บทน�ำ
 ประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งทรพัยากรชวีภาพ
ท่ีส�าคัญแห่งหน่ึงของโลก	 เน่ืองจากประเทศไทย 
เป็นประเทศที่ต้ังอยู ่ในแถบภูมิภาคเขตร้อนชื้น 
ซึง่มีผลท�าให้ทรัพยากรชีวภาพมีความอุดมสมบูรณ์
และเป็นที่ต้องการของต่างชาติ	โดยเฉพาะประเทศ 
ที่พัฒนาแล ้ว	 และทรัพยากรชีวภาพที่ส�าคัญ 
อย่างหน่ึงของประเทศไทยน้ันก็คือ	 พืชสมุนไพร	 
ซ่ึงพืชสมุนไพรน้ีถือว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างมาก
ต่อการด�ารงชีวติของเผ่าพนัธุม์นุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน	 โดยเฉพาะการน�าพืชสมุนไพรมาใช ้
ในรูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อการผลิตอาหารหรือการผลิต

เป็นยารักษาโรค	 โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 
(Traditional	Knowledge)	ที่บรรพบุรุษได้สั่งสม
กันมาเป็นเวลานาน	 จะเห็นได้ว่า	 พืชสมุนไพร 
เป็นวัตถุดิบส�าคัญท่ีสามารถน�าไปใช้ในการผลิต 
ยารักษาโรคและการพัฒนายารักษาโรค	 โดยการ
ศึกษาเทียบเคียงจากองค์ความรู ้หรือภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นของแหล่งชุมชนต่าง	 ๆ	 จนอาจกล่าวได้ว่า	
บรรดาผลติภณัฑ์ยารกัษาโรคจ�านวนมากในปัจจบุนั
ที่มีการน�าออกมาจ�าหน่ายในตลาดโลก	 ต่างได้รับ
การพัฒนาต่อยอดมาจาก	 “องค์ความรู้พื้นบ้าน”	
โดยหากพิจารณาในแง่ของเศรษฐกิจทางด้าน 
การแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 จะพบว่า	 
ในปี	 ค.ศ.	 1999	 มูลค่าการจ�าหน่ายพืชสมุนไพร	
รวมท้ังมลูค่าผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองมจี�านวนสูงมาก
ถึง	43	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
เรื่อย	ๆ 	อันมีผลท�าให้บรรดาสถาบันวิจัยและบริษัท
ข้ามชาติต่าง	 ๆ	 ที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้ามา
แสวงหาทรัพยากรพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ 
ในการศึกษาวิจัยหรือเพื่อประโยชน์ในการน�าไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่างได้เข้ามา
แสวงหาทรัพยากรพืชสมุนไพรในประเทศไทย	 
และน�าเอาพืชสมุนไพรเหล่าน้ีไปพัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	เป็นจ�านวนมาก	ทั้งนี้	โดยอาศัย
ความรู ้และเทคโนโลยีที่สูงกว่า	 ซ่ึงผลิตภัณฑ ์
ดังกล่าวจะถือว่าเป็นผลงานส่วนตัวของผู้คิดค้น 
และจะได้รบัความคุม้ครองภายใต้กฎหมายทรพัย์สนิ
ทางปัญญา	ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประเทศในการวจิยั
และพัฒนาพืชสมุนไพรต่อไปในอนาคตวันข้างหน้า	
	 ที่ผ่านมาพืชสมุนไพรของไทยจ�านวนมาก
ถูกประเทศที่พัฒนาแล้วน�าไปวิจัยและจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเหล่าน้ัน	 ท�าให้
ประเทศไทยไม่สามารถน�าพืชสมุนไพรมาวิจัย 
และใช้ประโยชน์ได้	 เพราะจะท�าให้เกิดข้อพิพาท 
ว่าเป็นการละเมิดบทบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา	 
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ซ่ึงการศึกษาวิจัยท�าให ้ได ้มาซ่ึงสารสกัดของ 
พืชสมุนไพรและน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ถือว่า 
เป ็น ส่ิ งประ ดิษฐ ์ ใหม ่ เป ็นผลงานของผู ้ วิ จั ย	 
จากปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้น	 การเปิดเสรีทางด้าน
การค้าการลงทุนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 
จึงอาจเป็นช่องทางให้บริษัทต่างชาติเข้ามาเพื่อการ
แสวงหาประโยชน์จากพชืสมนุไพรของประเทศไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาต	และยังมีโอกาสเข้ามาผูกขาด
ตลาดเมล็ดพันธุ ์พืชสมุนไพรได้ง ่ายขึ้นอีกด้วย	 
จึงจ�าเป็นต้องศึกษาหาแนวทางและมาตรการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	 เพือ่ศึกษาแนวคดิในการให้ความคุ้มครอง 
พชืสมนุไพรเพือ่รองรบัความตกลงว่าด้วยการส่งเสรมิ 
และคุ้มครองการลงทุน	 	 	 	
	 2.	เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่น�า
มาใช้ในการคุ้มครองพืชสมุนไพรเพื่อรองรับความ
ตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
	 3.	 เพือ่ศกึษาวเิคราะห์มาตรการทางกฎหมาย 
ในการให้ความคุ ้มครองพืชสมุนไพรเพื่อรองรับ 
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
	 4.	เพื่อเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย
ไทยท่ีเ ก่ียวข ้องในการคุ ้มครองพืชสมุนไพร 
เพื่อรองรับความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

สมมติฐานของการศึกษา
	 ประเทศไทยควรจะมมีาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันการน�า 
พืชสมุนไพรไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย	และไม่มี
การแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับเจ้าของทรัพยากร 
พืชสมุนไพร	 โดยการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในการคุ้มครองพชืสมนุไพรไทย	เช่น	แก้ไขพระราช
บัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2542	 ในเรื่องของ

การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชของไทย 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร	 แก้ไขพระราช
บัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย	 พ.ศ.	 2542	 ในเรื่องการออกประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษาให้พืชสมุนไพรท่ีมีคุณค่าเป็น
สมุนไพรควบคุมเพื่อคุ้มครองพืชสมุนไพร	 แก้ไข 
พระราชบญัญติัสิทธบิตัร	พ.ศ.	2522	แก้ไขเพิม่เติม	
(ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2542	ในเรื่องของสารสกัดจาก
พืชสมุนไพร	 และระบบการยื่นขอจดสิทธิบัตร	 
และควรมีการยกร ่างพระราชบัญญัติส ่งเสริม 
และคุ้มครองภูมิปัญญา	 อีกท้ังควรมีการจัดต้ัง 
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ดูแลและควบคุมการเข้าถึง 
และการแบ ่งป ันผลประโยชน ์จากการเข ้าถึง 
และการใช้ทรัพยากรพืชสมุนไพรด้วย

ขอบเขตของการศึกษา
	 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย	 ผู้เขียนมุ ่ง
ประเด็นเรื่องการคุ้มครองพืชสมุนไพรไทย	 โดย
ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพืช
สมุนไพรไทยตามกฎหมายของประเทศไทย 
และความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการ 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยจะท�าการ
ศึกษากฎหมาย ท่ี เกี่ ยวข ้องในการ คุ ้มครอง 
พืชสมุนไพร	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์
พชื	พ.ศ.	2542	พระราชบญัญติัคุ้มครองและส่งเสรมิ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	2542	พระราช
บัญญัติสิทธิบัตร	 พ.ศ.	 2522	 แก้ไขเพิ่มเติม	 
(ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2542	 และกฎหมายอื่นๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและมาตรการ
ในการปกป้องพืชสมุนไพรไทย	 จากการเข้าถึงพืช
สมุนไพรไทยและการแสวงหาผลประโยชน์จากพืช
สมุนไพรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มี 
การแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับประเทศเจ้าของ
ทรัพยากรพืชสมุนไพรไทย	
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วิธีด�าเนินการศึกษา
 วิธีการศึกษาผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย
เอกสารต่าง	ๆ 	เช่น	หนังสอื	วารสาร	งานวจิยับทความ	 
ตัวบทกฎหมาย	สิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ	อินเทอร์เน็ต	ทั้งนี้	
เพื่อที่จะได้น�าไปวิเคราะห์ถึงปัญหาและหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 

ผลการศึกษา
 จากผลการศึกษามาตรการทางกฎหมาย 
ในการให้ความคุ ้มครองพืชสมุนไพรไทยเพื่อ 
รองรับความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนพบว่า	
พระราชบัญญัติ ท่ีน�ามาใช ้ในการคุ ้มครองพืช
สมุนไพรยังไม่สามารถท่ีจะคุ้มครองพืชสมุนไพรได้
อย่างเหมาะสม	ซ่ึงจะเป็นสาเหตุทีท่�าให้ประเทศไทย
ต้องสูญเสียพืชสมุนไพร
 1. ปัญหาการคุ้มครองพืชสมุนไพรตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	
2542	จะเน้นให้ความคุ้มครองเรื่องการใช้ประโยชน์
จากพันธุ ์พืชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน ์
ในทางการค้า	และการคุ้มครองพนัธุพ์ชืตามพระราช
บัญญัติฉบับน้ีมิได้คุ้มครองการใช้ประโยชน์ในทุก 
รปูแบบ	เหน็ได้จากพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเปิดโอกาส 
ให้สามารถท�าการศึกษาวิจัย	 หรือใช้ประโยชน ์
ในพันธุ์พืชในเชิงวิชาการได้	 ซ่ึงการใช้ประโยชน ์
ดังกล่าวมิได้กระท�าเพื่อประโยชน์ในทางการค้า	 
หรือใช้พันธุ ์พืชเป็นส่วนขยายพันธุ ์แต่อย่างใด	 
เมื่อเป็นเช่นน้ีจะเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่ได้
ให้ความคุ้มครองพันธุ ์พืชจากการใช้ประโยชน์ 
ในกรณีท่ีไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า	 ท�าให้เป็น
ปัญหาในการคุ้มครองพันธุ์พืช	ซึ่งนั่นก็หมายความ
รวมถึงพืชสมุนไพรท่ีจัดเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไป
และพันธุ์พืชป่าด้วย	กล่าวคือ	อาจก่อให้เกิดปัญหา
จากการน�าพนัธุพ์ชืไปใช้โดยมชิอบในรปูแบบต่าง	ๆ 	

เช่น	 โดยการแอบแฝงมาใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช
โดยอาศัยความร่วมมอืจากบคุลากร	สถาบนั	องค์กร
ต่าง	 ๆ	 ของไทยเพื่อท�าการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 
อนัเป็นประโยชน์ทางวชิาการ	และน�าผลงานดังกล่าว
ไปเป็นประโยชน์แก่ตนโดยไม่ต้องขออนุญาต 
จากเจ้าของพนัธุพ์ชืหรอืหน่วยงานทีใ่ห้ความคุม้ครอง 
พันธุ์พืชให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ซ่ึงถือว่าเป็นการ
หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้ทรัพยากร
พันธุ์พืช
 2.  ปัญหาการคุ้มครองพืชสมุนไพรตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
  พืชสมุนไพรท่ีจะได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัตินี้	คือ	พืชสมุนไพรที่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นพืชสมุนไพรควบคุมเท่านั้น	ส่วนพืช
สมุนไพรท่ียังไม่ได้ประกาศให้เป็นพืชสมุนไพร
ควบคุมจะยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย	พ.ศ.	2542	จะเหน็ได้ว่า	ยงัมพีชืสมนุไพร
จ�านวนมากทีม่ใิช่พชืสมนุไพรควบคมุแต่มปีระโยชน์
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 3. ปัญหาการคุ้มครองพืชสมุนไพรตาม 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
  ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร	 พ.ศ.	
2522	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 3)	 พ.ศ.	 2542  
ไม่ให้ความคุ้มครองแก่พืชหรือสารสกัดจากพืช 
ตามมาตรา	 9	 (1)	 ที่ห้ามไม่ให้จดสิทธิบัตรพืช 
หรือสารสกัดจากพืช	 ซ่ึงค�าว่า	 “สารสกัดจากพืช”	
หมายถึง	 สารธรรมชาติท่ียังไม่ได้ปรุงแต่งหรือ 
ต่อเติมโมเลกุลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์
จนเกิดเป็นสารใหม่	กรรมวธิดัีงกล่าวน้ีเป็นเพยีงการ
แยกสารที่มีอยู ่ก ่อนแล ้วให ้ เป ็นอิสระจากกัน	 
จึงไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์สารสกัดขึ้นแต่อย่างใด	
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สารสกัดที่ได้ออกมานั้น	จึงไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์แต่เป็น
สิ่งท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเท่าน้ันจึงเป็นเหตุให ้
ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้	 แต่กรณีสารสกัด
บริสุทธิ์จากพืชที่ต้องผ่านกระบวนการและกรรมวิธี
เทคนิคขั้นสูง	 เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการสกัดสารดังกล่าวน้ันและเป็น
สารท่ีไม่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา 
ได้มีการยอมรับสารสกัดบริสุทธิ์	 หรือท�าให้มี
คุณสมบติัใหม่ท่ีต่างจากเดิมเป็นสิง่ท่ีขอรบัสทิธบิตัร
ได้	ซึ่งจะท�าให้เกิดปัญหาในการขอรับสิทธิบัตรได้

 4. ปัญหาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ภมูปัิญญาท้องถ่ินของไทยถูกต่างชาติน�าไป
ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาต	เช่น	มีการน�าสาร
พันธุกรรมพืชของไทยออกไปนอกประเทศเพื่อ 
ใช้ประโยชน์	 หรือน�าไปจดเป็นสิทธิบัตรในประเทศ
ของตน	เน่ืองจากว่าในปัจจุบันไทยไม่มีกฎหมาย
เฉพาะที่คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ปัญหาของสิทธิเกษตรกรในการใช้
เมล็ดพันธุ์พืช
	 พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช	 พ.ศ.	
2542	มาตรา	33	(4)	ก�าหนดให้สิทธิแก่เกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์พืชใหม่ได้ไม่เกิน
สามเท่าของปริมาณที่ได้มา	 จากกฎหมายดังกล่าว	
อาจท�าให้เกิดการจ�ากัดสิทธิที่จะใช้พันธุ์พืชในการ
เพาะปลูกท้ังยังเป็นการผูกขาดพันธุ์พืช	 เน่ืองจาก
เอกชนเป็นผู้ทรงสิทธิเหนือพันธุ์พืชใหม่ชนิดต่าง	ๆ
เหล่าน้ัน	 จึงเป็นช่องทางให้บริษัทเมล็ดพันธุ ์
เข้ามามีบทบาทในการเพาะปลูกของเกษตรกร 
ซ่ึงท�าให้เกิดผลเสียแก่เกษตรกรอย่างมากในการที่
จะต ้อง ซ้ือเมล็ดพันธุ ์ จากบริ ษัทในราคาที่สู ง 
และยังไม่สามารถเก็บไว้ส�าหรับเพาะปลูกได้ในป ี
ต่อไปในจ�านวนที่เพียงพอ	จากการกระท�าดังกล่าว
เป็นการท�าลายวัฒนธรรมท่ีกระท�ากันมาต้ังแต่สมัย

โบราณ	 คือ	 สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ของตนไว้
เพื่อท�าการเพาะปลูกในปีต่อ	ๆ 	ไปได้	ซึ่งถือว่าเป็น
ผลเสียอย่างมากส�าหรับเกษตรกร

บทสรุป
	 การเปิดเสรกีารลงทนุภายใต้การจดัประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Com-
munity:	AEC)	ในปี	พ.ศ.	2558	โดยมวีตัถุประสงค์
ให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน
รวมทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 แรงงานฝีมือ	
การลงทุนอย่างเสรี	 รวมท้ังผู ้บริโภคสามารถ
เลือกสรรสินค ้า	 บริการได ้อย ่างหลากหลาย	 
และสามารถเดินทางในอาเซียนได้อย่างสะดวก 
และเสรีมากยิ่งขึ้น	 ซ่ึงการเปิดเสรีดังกล่าวท�าให ้
เกิดการขยายตัวทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนโดยการให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและนักลงทุนต่างชาติ 
ที่มีกิจการอยู ่ในอาเซียนในการเข้ามาลงทุนได้ 
อย่างเสรีมากยิ่งขึ้น	 โดยการเปิดเสรีการลงทุนน้ัน 
ไม่ได้หมายความว่านักลงทนุอาเซียนจะเข้ามาลงทนุ
ได้อย่างเสรใีนทกุประเภทกิจการ	โดยแต่ละประเทศ
สมาชิกจะมีการเปิดเสรีแบบมีเงื่อนไข	 และความ
ยืดหยุ่น	ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถก�าหนดเงื่อนไข
การเป ิดเสรี ในกิจการใด	 หรือสงวนเงื่อนไข 
และกิจการใดไว้ในรายการข้อสงวน	(Reservation	
List)	 ได้	 ซ่ึงการเขียนข้อผูกพันในลักษณะน้ี 
เรียกว่า	“Negative	List	Approach”	คือ	ให้ระบุ
สิ่ งที่ต ้องการสงวนหรือท่ีไม ่ต ้องการเป ิดเสรี	 
ส่วนสาขาท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการสงวนนักลงทุน
ต ่างชาติสามารถเข ้ามาลงทุนได ้ เหมือนคน 
ในประเทศ	แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเปิดที่ไม่น้อยไปกว่า
เขตความตกลงการลงทุนอาเซียน	 (ASEAN	 
Investment	 Area:	 AIA)	 ซ่ึงมีผลใช้บังคับมา 
ต้ังแต่	 พ.ศ.	 2541	 โดยประเทศสมาชิกสามารถ
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ทยอยเปิดเสรีเพิ่มได ้ตามความพร้อมของตน 
เป็นระยะ	 ๆ	 จนถึง	 พ.ศ.	 2558	 ซ่ึงการเปิดเสรี 
ดังกล่าวอาจท�าให้กลุ่มนักลงทุนต่างชาติจะเข้ามา 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชสมุนไพรรวมถึงการ
จดทรัพย์สินทางปัญญาจากสายพันธุ์พืชสมุนไพร	
โดยไม่ต้องขออนุญาตการเข้าถึงพันธุ์พืชสมุนไพร	
และการแบ่งปันผลประโยชน์ท้ัง	ๆ 	ทีไ่ด้ใช้ประโยชน์
จากสายพันธุ์พืชสมนุไพรในประเทศไทย	ซึง่จะเหน็
ได้ว่า	 ประเทศท่ีมีความเจริญทางด้านเทคโนโลย ี
มักจะน�าเอาฐานความรู ้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ของชมุชนในเรือ่งพชืพนัธุส์มนุไพรไปพฒันาต่อยอด
ท�าการวิจัยค้นคว้าเพื่อผลิตยาชนิดใหม่ขึ้นมา	 
ด้วยการเสาะแสวงหาความรู้ที่บันทึกไว้ในต�ารายา
โบราณ	 ศึกษาจากวิธีปฏิบัติของแพทย์แผนไทย	
ด้วยวธิกีารน้ี	นักวจิยัและบรษัิทยาสามารถลดต้นทุน
และระยะเวลาในการท�าวิจัยและพัฒนาลงได้มาก	 
แต่ผู ้น�าพืชสมุนไพรเหล่าน้ีไปไม่เคยแบ่งปันผล
ประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศเจ้าของทรัพยากรพืช
สมนุไพรเลย	หรอืถ้าหากมกีารแบ่งปันผลประโยชน์
ก็มีการแบ่งปันที่ไม่เป็นธรรม
	 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้	 ประเทศไทยจึง
ต ้องเตรียมความพร ้อมและรับกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ก� าลั งจะเข ้ามาเพื่อมิ ให ้
ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายในการแสวงหาผล
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยไม่ชอบ	 โดยการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กับการคุ ้มครองพืชสมุนไพรให้มีความชัดเจน 
และรดักุมมากยิง่ขึน้	เพือ่เป็นการป้องกันทรพัยากร
พืชสมุนไพรภายในประเทศ	

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาถึงปัญหาต่าง	ๆ 	ในการคุ้มครอง 
พืชสมุนไพรไทย	 ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการคุ ้มครองพืช

สมุนไพรไทยจากการเปิดเสรีด ้านการค้าและ 
การลงทุนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ดังต่อไปน้ี	
  1)	เมือ่พจิารณาหลกัเกณฑ์ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2542	 แล้วพบว่า
มาตรการทางกฎหมายไม่ได้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์
ในการเข้าถึงพันธุกรรมพืช	 เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงมี 
ผลกระทบต่อพืชสมุนไพรที่จัดเป็นพันธุ ์พืชป่า 
และพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	 ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ 
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2542	
จะพจิารณาวตัถุประสงค์ในการเข้าถึงพนัธกุรรมพชื	
คือ	 หากวัตถุประสงค ์ ในการเข ้า ถึง น้ันเพื่ อ 
ผลประโยชน์ทางการค้า	 บุคคลใดท่ีต ้องการ 
จะเข้าถึงจะต้องขออนุญาต	 แต่หากการเข้าถึง 
ดังกล่าวไม่ได้มวีตัถุประสงค์เพือ่ประโยชน์ทางการค้า	
การ เข ้ า ถึ ง น้ันจะต ้ องปฏิบั ติตามระ เบียบที่ 
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ ์พืชก�าหนดโดยการ 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเท่านั้น	ซึ่งผู้เขียนมีความเห็น
ว่าให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2542	 โดยก�าหนดให้ผู้ท่ีจะเข้าถึง
ทรพัยากรพนัธกุรรมตามพระราชบญัญติัน้ีจะต้องยืน่
ค�าขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง	 
และจะต้องได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานน้ัน	ไม่ว่าการ
เข้าถึงน้ันจะเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่	 ทั้งน้ี	
เพื่อความสะดวกในการควบคุมและการตรวจสอบ	
อกีทัง้ยงัเป็นการป้องกันเจตนาแอบแฝงของคนต่างชาติ
	 	 2)	สทิธเิกษตรกรในการใช้เมลด็พนัธุพ์ชื
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2542	
มาตรา	 33	 (4)	 “การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์
ส� าหรับพันธุ ์พื ช ใหม ่ที่ ได ้ รับความคุ ้มครอง 
โดยเกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ท่ีตนเอง 
เป็นผู้ผลิต	แต่ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประกาศให้พันธุ์พืชใหม่น้ันเป็น
พนัธุพ์ชืทีค่วรส่งเสรมิการปรบัปรงุพนัธุใ์ห้เกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ ์ได้ไม่เกินสาม 
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เท่าของปริมาณที่ได้มา”	 จากกฎหมายดังกล่าว
เป็นการจ�ากัดสิทธิของเกษตรกรอีกทั้งท�าลาย
วัฒนธรรมท่ีกระท�ากันมา ต้ังแต ่สมัยโบราณ 
คือสามารถท่ีจะเก็บเมล็ดพันธุ์ของตนไว้เพื่อท�าการ
เพาะปลูกในปีต่อ	 ๆ	 ไปโดยไม่ต้องไปหาซ้ือเมล็ด
พันธุ์จากที่อื่น	ผู้เขียนจึงเห็นว่าให้ยกเลิกการจ�ากัด
สิทธิของเกษตรกรที่จะใช้เมล็ดพันธุ ์พืชของตน 
ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป	 โดยแก้ไข	 มาตรา	 33	
(4)	 “ก�าหนดให้เกษตรกรมีสิทธิในการเก็บเมล็ด
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองที่ตนเก็บเก่ียวไว้
ไปใช้ในการเพาะปลูกในฤดูถัดไปได้โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้าไม่ต้องขออนุญาตจาก
เจ้าของสิทธิ”	 ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิเกษตรกร
ต่อการด�าเนินกิจกรรมตามปกติของเกษตรกร	 
และเพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ที่ได้รับรองสิทธิ
ของเกษตรกรในการจัดการ	 การบ�ารุงรักษา	 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
อย่างสมดุลและยั่งยืนอีกด้วย	
  3)	พระราชบญัญติัคุ้มครองและส่งเสรมิ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	2542	มาตรา	
44	 และ	 มาตรา	 45	 ได้ให้อ�านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	
ในการประกาศราชกิจจานุเบกษาก�าหนดประเภท	
ลักษณะ	 ชนิดและชื่อของสมุนไพรที่มีความส�าคัญ
ทางเศรษฐกิจ	 หรืออาจสูญพันธุ์	 ทั้งน้ี	 ให้รวมถึง
สมุนไพรท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาและวิจัย	 โดยการ
ก�าหนดให้เป็นสมุนไพรควบคุม	 แต่ท่ีผ่านมามี
สมุนไพรที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
จ�านวนมากโดยไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองภายใต้ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้	เนื่องจากไม่ได้เป็นสมุนไพร
ควบคุม	 อีกทั้งยังมีพืชสมุนไพรอีกจ�านวนมาก 
ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัย	 ดังน้ันผู้เขียนจึงมี 

ความเห็นว่าให้มีการเร่งออกประกาศในราชกิจ- 
จานุเบกษาตามทีพ่ระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้อ�านาจไว้	
ทั้ ง น้ี เพื่อคุ ้มครองสมุนไพรไทยไม ่ให ้ตกเป ็น 
เป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาแสวงหา
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยโดยมิชอบ
  4)	พระราชบญัญติัสทิธบิตัร	พ.ศ.	2522	
แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	 2542	 ให้มีการ
กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิบัตรในการ
ประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับพืชสมุนไพร	 กล่าวคือ	
ก�าหนดให้การประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากพืชสมุนไพร
ซ่ึงฝ่าฝืนต่อกฎหมายในเรื่องการเข้าถึงโดยไม่ได ้
ขออนุญาตก่อนตามกฎหมาย	 ให้ถือว่าเป็นการ
ประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน	
และมีผลให้การประดิษฐ์ น้ันเป ็นการประดิษฐ ์
ทีไ่ม่สามารถรบัความคุ้มครองภายใต้ระบบทรพัย์สนิ
ทางปัญญาได้	อกีทัง้ให้มกีารเปิดเผยแจ้งแหล่งท่ีมา
ของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งประดิษฐ์น้ัน	 เพื่อเป็นหลักฐานในการท�า 
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการใช้พืชสมุนไพร
และภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยที่เป็นส่วนส�าคัญ 
ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์น้ัน เพ่ือให้เกิด 
ผลตอบแทนย้อนกลับมาสู่ผูเ้ป็นเจ้าของทรพัยากร 
และส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึง
เกิดการพฒันาชมุชนท้องถ่ินทีเ่ป็นเจ้าของภมูปัิญญา
ด้ังเดิมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
เหล่านั้น	นอกจากนี้ตามมาตรา	9	(1)	ที่ห้ามไม่ให้
จดสิทธิบัตรพืชหรือสารสกัดจากพืช	 ซ่ึงค�าว่า	 
“สารสกัดจากพืช”	 น้ัน	 ให้มีการแก้ไขโดยให้ระบุ 
สิ่งที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ให้รวมถึง	 “สารสกัด
บริสุทธิ์”	ด้วย
  5)	ให ้มีการยกร ่างพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญา	 พ.ศ.	 ....	 ทั้งนี ้
เพื่อคุ ้มครองภูมิปัญญาที่ได้มีการพัฒนาค้นคิด 
โดยบรรพบรุษุของไทยและตกทอดมายงัรุน่ปัจจบุนั
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ประกอบกับภาวะคุกคามจากภายนอกต่อภมูปัิญญา
โดยเฉพาะการหยิบฉวยภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์

ทางการค้าโดยไม่มีการแบ่งป ันผลประโยชน  ์
และการน�าไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียต่อประเทศชาติ	
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาวิจัยน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องผู้ท�าบญัชใีนเขตนนทบรุี 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในเขต
นนทบุรี	 ประสิทธิภาพการเรียนรู้	 และประสิทธิผล
การปฏบิติังานของผู้ท�าบญัชใีนเขตนนทบรุ	ีจ�าแนก 
ตามปัจจัยส่วนบุคคลและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพการเรียนรู ้และประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในเขตนนทบุรี	
	 การศึกษาวิจัยแบบเชิงส�ารวจ	 (Survey	
research)	ท�าการรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม	
จากกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน 400/คน/การวิเคราะห์
ผลการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive 
Statistic)	ได้แก่	การแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบความ 
แตกต่างของค่าเฉลีย่ด้วยสถิติ	t-test/การวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวด้วย	One-way/ANOVA/ 
(F-test)/และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพยีร์สนั	(Pearson’s/Product/Moment/Correlation 

Coefficient)	 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 
.05	ผลการศึกษาสรุปได้	ดังนี้	
	 1)	ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้ท�าบัญชี 
ในเขตนนทบรุ	ีในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	โดยด้าน
ความเข้าใจมีประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด	
	 2)	ประสทิธผิลการปฏบิติังานของผู้ท�าบญัช	ี
ในเขตนนทบรุ	ีในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	โดยด้าน
คุณภาพผลงาน	มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูงสุด	
	 3)	การเปรยีบเทียบประสทิธภิาพการเรยีนรู้	
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 จ�าแนกตาม	 ระดับ
การศึกษา/ลักษณะประเภทธุรกิจหรือหน่วยงาน 
ที่ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ	ส่วนจ�าแนกตาม	เพศ	อาย	ุและประสบการณ์	 
ไม่พบความแตกต่าง	
	 4)	ประสิทธิภาพการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในเขต
นนทบุรีในระดับค่อนข้างต�่า และมีความสัมพันธ ์
ในเชิงบวก

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเรียนรู ้

กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชี ในเขตนนทบุรี
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Abstract
	 The	research	purposes	were	to	identify	 
learning	 efficiency	 and	 the	 performance	 
effectiveness	of	accountants	in	Nonthaburi,	
to	 compare	 between	 learning	 efficiency	 
and	performance	effectiveness	of	accountants	
in	 Nonthaburi	 into	 demographic	 factors	 
and	to	study	the	relationship	between	learning	
efficiency	 and	 performance	 effectiveness	 
of	accountants	in	Nonthaburi.	It	was	survey	
research.	 A	 data	 was	 collecting	 by	 using	 
a	 questionnaire	 400	 samples.	A	 data	was	
analyzed	 by	 using	 descriptive	 statistic	 
to	 explain	 frequency,	 percentage,	 mean,	 
and	standard	deviation.	For	hypothesis	test,	
a	 data	 was	 analyzed	 by	 using	 t-test	 
One-way	ANOVA	(F-test)	 and	Pearson’s	
Product	Moment	Correlation	Coefficient	at	
.05	 level	 of	 significant.	 The	 results	 were	
found	as	follows.	
	 1.	Learning	efficiency	of	accountants	
in	Nonthaburi	province	on	the	overall	was	
at	high	level.	Considering	for	each	aspect,	
Understanding	aspect	was	the	highest	level.	
	 2.	Performance	 effectiveness	 of	 
accountants	 in	 Nonthaburi	 on	 the	 overall	 
was	 at	 high	 level.	 Considering	 for	 each	 
aspect,	quality	performance	was	the	highest	
level.	
	 3.	The	results	of	comparing	learning	
efficiency	and	performance	effectiveness	that	

divided	by	education	and	type	of	business	
had	significant	different.
	 4.	The	relationship	between	learning	
efficiency	 and	 performance	 effectiveness	 
of	accountants	in	Nonthaburi	had	low	level	
in	positively	relationship.	

Keywords:	Accountants,	Learning	efficiency	
and	Performance	effectiveness	

บทน�ำ 
	 วิชาชีพบัญชีมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ	 เพราะธุรกิจในปัจจุบันการ
บญัชน้ัีนมคีวามส�าคญั	และเป็นส่วนงานทีส่นับสนุน
การก้าวไปข้างหน้าของธุรกิจ	 เน่ืองจากการบัญช ี
จะให้ข ้อมูลเชิงปริมาณและข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 
ทางด้านการเงิน	ซึ่งแสดงในรูปแบบของงบการเงิน
ให้บรษัิทน�าไปประกอบการตัดสนิใจในการวเิคราะห์
เปรียบเทียบเพื่อวางแผนการบริหาร	 ป้องกัน 
แก้ปัญหาในการด�าเนินธรุกิจ	รวมทัง้การจดัหาเงนิทุน	
ดังน้ัน	 งบการเงินท่ีสามารถให้ข้อมูลได้อย่าง 
ถูกต้อง	 และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจจึง 
เป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง	 (สภาวิชาชีพบัญชี,	 2557)	 
การทีป่ระเทศไทยก�าลงัก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี	2558	ในการพฒันาบคุลากรของสาขา
วิชาชีพบัญชี	การปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี	ผู้ปฏิบัติ
งานต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง	 เพราะผลงานที่
เกิดจากการท�างานของผู้ท�าบัญชี	 เป็นสิ่งที่มีบุคคล
หลายฝ่ายได้ให้ความสนใจ	 และน�าข้อมูลไปใช้ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนต่าง	ๆ	
	 วิชาชีพบัญชีจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็น 
ต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมในทกุภาคส่วน
ทั้งภาคเอกชน	 ภาครัฐ	 และภาครัฐวิสาหกิจ	 
ทัง้กิจการมุง่หวงัผลก�าไร	และกิจการทีไ่ม่มุง่หวงัผล
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ก�าไร	 ดังน้ัน	 ในการปฏิบัติงานวิชาชีพบางอย่าง	 
ควรมกีารจ�ากัดให้ผู้ปฏบิติังานท่ีมคุีณสมบติัเหมาะสม	
โดยควรมีระดับความรู้	ความสามารถ	ในระดับหนึ่ง	
ซ่ึงสามารถเรียกหรือจดจ�าได้ทันทีท่ีปฏิบัติงาน
วิชาชีพอยู่ในขณะน้ัน	 และจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา
ตนเอง	 โดยการศึกษาหาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
อย่างต่อเนื่อง
	 ท่ีผ่านมาผู้ท�าบญัชีถูกละเลย	ผู้บรหิารไม่ให้
ความส�าคัญ	 การไม่ตระหนักถึงความจ�าเป็นของ 
ผู้ท�าบญัช	ีจงึส่งผลให้หลาย	ๆ 	กิจการประสบปัญหา
ในการดูแล	 รักษา	 การหามา	 และใช้ไปของเงิน 
อย่างไม่เหมาะสม	 หรือมีเงินจม	 อันไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์	จนกระทัง่เกิดวกิฤติเศรษฐกิจตกต�า่	ธรุกิจ
จึงเผชิญกับมรสุมหลากหลาย	 ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ	
การเมือง	 ท�าให้การด�าเนินธุรกิจ	 และการแก้ไข
ปัญหายากขึ้นเพราะเป็นเรื่องของการอยู ่รอด 
และการด�าเนินธุรกิจให้ทันโลกยุคเศรษฐกิจใหม	่
ฉะน้ันผู ้ท�าบัญชีต ้องรักษามาตรฐานวิชาชีพ	 
ช่วยเหลอืผู้บรหิาร	ท�าให้การลงทนุ	และด�าเนินธรุกิจ	
ให้ทนัสมยัเป็นสากลเพือ่สร้างความเช่ือถือในวชิาชพี
ให้มากขึ้น	 ผู้ท�าบัญชีจึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ทางวิชาการ	 และวิชาการอื่น	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้ในการให้บริการช่วยเหลือน�าพา
ธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จในอนาคต	 และด้วย 
ในยุคน้ีการท�าการค้าและการลงทุนที่ไร้พรมแดน
มากขึ้น	 การพัฒนาบัญชีให้มีความทัดเทียมกับ 
ผู้ท�าบัญชีระดับโลกจะช่วยน�าพาให้ธุรกิจสามารถ
แข่งขันได้ในการติดต่อการค้า	 และการระดมทุน
ท�าให้ธุรกิจยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
	 ทั้งน้ี	 การที่จะเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัและทันต่อการเปลีย่นแปลง	ผู้ท�าบญัชจีะต้อง
มกีารพฒันาทางด้านความรู	้ความสามารถ	เน่ืองจาก
ผู้ท�าบัญชีมีหน้าที่ในการจัดท�าข้อมูลทางการเงิน	
เช่น	 รายงานทางการเงินต่าง	 ๆ	 ที่สะท้อนผล 

การด�าเนินงาน	 และฐานะทางการเงินท่ีแท้จริง 
ของกิจการ	นอกจากจะแสดงข้อมลูรายละเอยีดแล้ว
ยงัก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้น�ารายงานดังกล่าวไปใช้
ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 เพื่อใช้ในการ
วางแผนการด�าเนินงาน	 การควบคุมการตัดสินใจ	
การก�าหนดนโยบายต่าง	ๆ	ของกิจการ	ฉะนั้นผู้ท�า
บัญชี	 จึงต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู ่ตลอดเวลา 
เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถทันต่อเหตุการณ	์ 
และการเปลี่ยนแปลงในการประกอบวิชาชีพ 
เป็นอย่างดี	 เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	 และหาก 
ผู้ท�าบญัชมีคีวามพงึพอใจในการท�างาน	เกดิความรูส้กึ
กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท�างาน	 เกิดขวัญ 
ก�าลังใจในการท�างาน	 ผลงานท่ีปฏิบัติก็มีคุณภาพ	
และเสร็จทันตามก�าหนดเวลาก่อให้เกิดประสิทธิผล
การท�างาน	แต่หากผู้ท�าบัญชีขาดการเรียนรู้ในการ
ท�างาน	 ปัญหาต่าง	 ๆ	 จะตามมา	 เช่น	 ละเลย 
การปฏิบัติหน้าที่	 ขาดความรับผิดชอบ	 หยุดงาน	 
ลาออก	 เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีส�าคัญ 
ของธุรกิจ	 และต้องสูญเสียเวลา	 ค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมบคุลากรใหม่เพือ่ให้มคีณุภาพและสามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 ดังน้ัน	 จึงมีความจ�าเป็นมากที่ผู้ท�าบัญช	ี
ต้องตระหนักและให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้ของผู้ท�าบัญชี	 ว่าส่งผลต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานอย่างไร	 เพื่อหาวิธีแก้ไขพัฒนา 
ให้ผู้ท�าบัญชีเกิดการเรียนรู้ในการท�างานมากขึ้น	
เพราะจะท�าให้เกิดความรกั	ความศรทัธา	ในวชิาชพี
มคีวามขยนั	มทีศันคติทีดี่ต่องาน	เต็มใจทีจ่ะท�างาน
ท�าให้ผลงานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ที่วางไว้	 สามารถจัดท�าและน�าเสนอข้อมูลได้ 
ทันเหตุการณ์	 ทันต่อการตัดสินใจส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาองค ์กรสามารถแข ่งขันกับคู ่ แข ่ ง 
ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร 
ต่อไปในอนาคตได้	
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	 สภาวชิาชีพบญัชีเป็นหน่วยงานทีก่�ากับดูแล
ผู ้ท�าบัญชีโดยตรง	 ซ่ึงจากเดิมเป็นหน้าที่ของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตาม 
พ.ร.บ. การบัญชี/พ.ศ. 2543/มีข้อก�าหนดว่า 
ให้ผู้ท�าบัญชีท่ีมีคุณสมบัติไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�า
บัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย ์
สภาวชิาชพีจงึเปรยีบเสมอืนหน่วยงานรวบรวมผู้ท�า
บัญชีที่ประกอบวิชาชีพต่าง	 ๆ/ให้เข้ามาอยู่ภายใต้
เครือข่ายเดียวกัน	 เพื่อประโยชน์ทั้งในแง่การเป็น
ศูนย์กลางของผู้ท�าบัญชี	 ในการพัฒนาวิชาชีพ	 
การพฒันาความรูแ้ละมาตรฐานการประกอบวชิาชพี	
การควบคุมผู้ท�าบัญชีด้วยกันเอง	 และเพื่อให้เกิด 
การรวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพของผู้ท�าบัญชีด้วย	
ดังน้ัน	 ผู ้ท�าบัญชีที่ เข ้ามาปฏิบัติงานจะต้องม	ี 
ความรูค้วามสามารถด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านเทคโนโลย	ี
มีการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้เกิด
ความรูค้วามเข้าใจ	ซ่ึงส่งผลท�าให้สามารถปฏบิติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อองค์กรยิ่งขึ้น	 (มาตรฐาน
บัญชีไทย,	2557)
	 จากความส�าคัญ	 และสภาพปัญหาที่ผู้วิจัย
กล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง	
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเรียนรู	้ 
กับประสิทธผิลการปฏบิติังานของผู้ท�าบญัช/ีในเขต
นนทบุรี/โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการเรียนรู้	
ว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
หรือไม่อย่างไร	 ซ่ึงจะท�าการเก็บข้อมูลจากผู้ท�า
บัญชี/ในเขตนนทบุรี/ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
สามารถใช ้ เป ็นข ้ อมู ลส� าหรับการปรับปรุ ง	 
หรือพัฒนาตนเองของผู้ท�าบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	 และสามารถเป็นข้อมูลสนเทศให้กับ 
หน่วยงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องน�าไปปรับปรุง	และ
เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1)	เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู ้	 
ของผู้ท�าบัญชี	ในเขตนนทบุรี
	 2)	เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	
ของผู้ท�าบัญชี	ในเขตนนทบุรี
	 3) ประสทิธภิาพการเรยีนรู ้และประสิทธผิล
การปฏิบัติงานของผู ้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุรี	 
เมื่อจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ท�าบัญชี	 ในเขต
นนทบุรี ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	
ประสบการณ์การท�างาน	ลกัษณะของประเภทธรุกิจ
ที่ปฏิบัติงาน
	 4) เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างประสิทธภิาพ 
การเรียนรู้	และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�า
บัญชี	ในเขตนนทบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การวจิยัครัง้น้ี	มุง่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ประสิทธิภาพการเรียนรู้	 กับประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานของผู้ท�าบัญชี/ในเขตนนทบุรี

ตัวแปรต้น
ข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ท�าบัญชี
ในเขตนนทบุรี

1)	 เพศ
2)	 อายุ
3)		ระดับการศึกษา
4)		ประสบการณ์การ

ท�างาน
5)		ลักษณะประเภทธุรกิจ	

หรือหน่วยงาน 
ที่ปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้
1)	 ความรู้	
	 (Knowledge)
2)	 ความเข้าใจ	
	 (Understanding)
3)	 ทักษะ	(Skill)
4)	 ทัศนคติ	(Attitude)

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
1)	 คุณภาพผลงาน	

(Quality	of	Work)
2)	 ปริมาณผลงาน	

(Quantity	of	Work)
3)	 ความตรงต่อเวลา
	 ในการท�างาน
	 (Timing	of	Work)





รูปที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้น้ีใช้ระเบยีบวธิกีารงานวจิยัเชงิ
ส�ารวจ (Survey Research) โดยเริ่มจากศึกษา
เอกสาร	และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องเพือ่ท�าการสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัย	 แล้วจึงเริ่มด�าเนินการ 
เก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Date)	 
ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 
5	 ระดับ	 (5	 Rating	 Scales	 Questionnaire)	 
ซ่ึงได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพด้วยการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา	 (Content	 Validity)	 
จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าไปลองใช้	
(Try	 Out)	 กับกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน	 30	 คน	 
และหาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น	 (Reliability)	
ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหา
	 ความเท่ียวความสอดคล้องภายใน	(Internal	
Consistency)	 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรง
แบบแอลฟ่า	 ของครอบบัค	 (Cronbach’s	Alpha	
Reliability	 Coefficient)	 พบว่า	 แบบสอบถาม 
ของตอนท่ี	2	เก่ียวกับการพฒันามาตรฐานการเรยีนรู ้
ของผู้ท�าบัญชี	ในเขตนนทบุรี	ได้ค่าความเที่ยงตรง	
อยูร่ะหว่าง	.534	-	.909	และตอนที/่3/ซ่ึงเกีย่วกบั
ประสิทธิผลการปฏบิติังาน	(Work	Effectiveness)	
ของผู้ท�าบัญชี	ในเขตนนทบุรี	ได้ค่าความเที่ยงตรง
อยู่ระหว่าง	.572	-	.788	จากนั้นจึงด�าเนินการเก็บ
ข้อมลูจรงิจากผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีรวมจ�านวน	
400	คน	ผู้วจิยัใช้วธิกีารสุม่ตัวอย่างแบบ	(Sample)	
ได้แก่	ผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีจ�านวน	302	บรษัิท	
โดยเปิดตาราง	เครจซี่	และมอร์แกน	(Krejcie	&	
Margan,	 1970)	 ผู้วิจัยจึงส�ารองกลุ่มตัวอย่าง 
เพิ่มอีก	 98	 บริษัท	 รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	
400	 ชุด	 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
โดยการจับฉลาก	 ด�าเนินการเก็บข้อมูลในช่วง 
3	มกราคม	-	31	ตุลาคม	2557	และท�าการวเิคราะห์
หาค่าสถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปูจากคอมพวิเตอร์ 

สรุปผลการวิจัย 
	 1)	ข้อมูลประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้ท�า
บัญชี/ในเขตนนทบุรี
	 	 ผลการศึกษาข้อมูลประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้ท�าบัญชี/ในเขตนนทบุรี	 ประกอบด้วย 
4/	 ด้านดังน้ี	 ความรู้ ความเข้าใจ	 ทักษะ	 และ 
ทัศนคติ	 พบว่า	 ในภาพรวมของประสิทธิภาพ 
การเรยีนรูข้องผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีอยูใ่นระดับ
มาก	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้าน	
ผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีมปีระสทิธภิาพการเรยีนรู้	
อยู่ในระดับมากเช่นกัน	 โดยด้านความเข้าใจ	 มี
ประสทิธภิาพการเรยีนรูสู้งสุด	รองลงมา	ด้านทักษะ	
รองลงมา	ด้านทัศนคต ิและด้านความรู้ ตามล�าดับ	
สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้	
	 	 1.1)	ด้านความรู้ พบว่า	 ในภาพรวม	
ของด้านน้ีผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีมปีระสิทธภิาพ
การเรียนรู ้อยู ่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายประเด็น	พบว่า	ส่วนใหญ่ในแต่ละประเด็น 
ผู ้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุรี	 มีประสิทธิภาพการ 
เรียนรู ้อยู ่ ในระดับมากเช ่นกัน	 โดยประเด็น 
ความเชื่อมั่นว่าความรู ้ ท่ีมีอยู ่จะช่วยท�าให้งาน 
ประสบความส�าเรจ็บรรลเุป้าหมายอย่างดี	มปีระสทิธภิาพ 
การเรียนรู้สูงสุด	ซึ่งมีระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้	
อยู่ในระดับมาก	รองลงมามีระดับประสิทธิภาพการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมากเช่นกัน	ได้แก่	ความสามารถ
แสวงหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนองค์ความรู ้เพื่อการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณค่าอยู่เสมอ	 รองลงมาความ
สามารถใช้ความรู ้ในการก�าหนดเป้าหมายการ
ท�างานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และความสามารถใช้ความรู้ 
ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ได้ดี 
ทันสมัยและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น	ซึ่งมีระดับ
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ประสิทธิภาพการเรียนรู ้อยู ่ในระดับปานกลาง	 
ตามล�าดับ
	 	 1.2)	ด้านความเข้าใจ	พบว่า	ในภาพรวม	
ของด้านน้ีผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีมปีระสิทธภิาพ
การเรียนรู ้อยู ่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายประเด็น	พบว่า	ส่วนใหญ่ในแต่ละประเด็น
ผู้ท�าบัญชีในเขตนนทบุรีมีประสิทธิภาพการเรียนรู้
อยู่ในระดับมากเช่นกัน	 โดยประเด็นมีความเข้าใจ 
ในระบบสารสนเทศทางการบญัชไีด้ดีและสามารถน�า
มาประยุกต์ใช้กับระบบบัญชีต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพการเรยีนรูส้งูสดุ	ซ่ึงมรีะดับประสิทธภิาพ 
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด	 รองลงมา	 มีระดับ
ประสิทธิภาพการเรียนรู ้อยู ่ในระดับมากทั้งหมด	
ได้แก่	 มีความเชื่อมั่นต่อการน�าความรู้ความเข้าใจ
ในหลกัการบญัช	ีและหลกัการภาษีอากร	มาถ่ายทอด 
ให้กับทีมงานได้อย่างถูกต้อง	 รองลงมา	 มีความ 
เชือ่มัน่ว่าความเข้าใจในวธิกีารปฏบิติังานอย่างถ่องแท้ 
จะช่วยท�าให้ผลการปฏิบัติงานของทีมงานส�าเร็จ 
ตามเป้าหมาย	และมคีวามเข้าใจ	และสามารถวเิคราะห์ 
รายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักการ
บญัชแีละหลกัการภาษีอากรได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	
ตามล�าดับ
	 	 1.3)	ด้านทักษะ พบว่า	 ในภาพรวม	
ของด้านน้ี	ผู้ท�าบญัชี	ในเขตนนทบรุ	ีมปีระสทิธภิาพ
การเรียนรู ้อยู ่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายประเด็น	 พบว่า	 ทุกประเด็น	 ผู้ท�าบัญช	ี 
ในเขตนนทบุรี	 มีประสิทธิภาพการเรียนรู ้อยู ่ใน 
ระดับมากเช่นกัน	 โดยประเด็นความสามารถ 
ใช้เทคนิคในการปฏิบัติงานที่เคยประสบผลส�าเร็จ
แล้วในแต่ละขัน้ตอนของการปฏบิติังานให้แก่ทมีงาน
ได้ถูกต้องมปีระสทิธภิาพการเรยีนรูส้งูสดุ	รองลงมา	
คือ	 ความสามารถใช้ความช�านาญในการท�างาน
ก�าหนดแผนงาน	เป้าหมายงานของท่านและของทมี
งานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	รองลงมา	ความสามารถ

บันทึกข้อมูล	 จัดท�ารายงานและน�าเสนอข้อมูล
ทางการเงิน	 โดยใช้โปรแกรมทางการบัญชีได้ 
อย่างเชี่ยวชาญ	รองลงมา	ความสามารถน�าความรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยสีารสนเทศและน�ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการท�างานได้เป็นอย่างดี	 และความ
สามารถให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเรื่องการท�าบัญชีแก่
ผู้อืน่ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาให้ประสบผลส�าเรจ็
ได้เป็นอย่างดี	ตามล�าดับ
	 	 1.4)	ด้านทัศนคต ิพบว่า	 ในภาพรวม	
ของด้านน้ีผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีมปีระสิทธภิาพ
การเรียนรู ้อยู ่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายประเด็น	พบว่า	ส่วนใหญ่ในแต่ละประเด็น
ผู้ท�าบัญชีในเขตนนทบุรีมีประสิทธิภาพการเรียนรู้
อยู่ในระดับมากเช่นกัน	 โดยประเด็นความสามารถ
สร้างสัมพันธภาพในการท�างานเชิงบวกกับผู้อื่น 
เพื่อสนับสนุนให้เป ้าหมายงานบรรลุผลส�าเร็จ 
มปีระสทิธภิาพการเรยีนรูส้งูสุด	ซ่ึงมรีะดับประสทิธภิาพ 
การเรยีนรูอ้ยูใ่นระดับมาก	รองลงมา	มปีระสทิธภิาพ
การเรียนรู ้ อยู ่ ในระ ดับมากเช ่น กัน	 ได ้แก ่	 
ความสามารถปรับเปลี่ยนความคิดหรือการกระท�า	
เพื่ อ ให ้ เหมาะสม กับนโยบายขององค ์ การ 
หรือสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้ดี	 รองลงมา	 คือ	 
ความสามารถกระตุ้น	 จูงใจให้สมาชิกในทีมงาน 
มีจิตส�านึกตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค ้า 
อย่างสม�่าเสมอ	 รองลงมา	 คือ	 ความสามารถ
แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็น 
ที่หลากหลายจากผู ้อื่น	 และการแสดงออกถึง 
ความต้ังใจและพร้อมที่จะเรียนรู้และรับรู้ในข้อมูล 
ต่าง	 ๆ	 ซ่ึงมีระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง	ตามล�าดับ
	 2)	ข ้อมูลประสิทธิผลการปฏิบั ติ งาน  
ของผู้ท�าบัญชี	ในเขตนนทบุรี
	 	 ผลการศึกษาประสทิธผิลการปฏบิติังาน 
ของผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ/ีประกอบด้วย/3/ด้าน	
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ได้แก่	 คุณภาพผลงาน ปริมาณผลงาน	และความ
ตรงต่อเวลาในการท�างาน พบว่า	 ในภาพรวม 
ของประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของผู ้ท�าบัญชี	 
ในเขตนนทบุรี	 อยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน	พบว่า	ทกุด้านผู้ท�าบญัชใีนเขตนนทบรุี
มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเช่นกัน	
โดยด้านคุณภาพผลงาน มีประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานสูงสุด	 รองลงมา	 คือ	 ด้านความตรงต่อเวลา 
ในการท�างาน	 และด้านปริมาณผลงาน ตามล�าดับ	
สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้	
	 	 2.1)	ด ้านคุณภาพผลงาน	 พบว ่า	 
ในภาพรวมของด้านน้ี	 ผู้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุร ี
มีประสิทธิผลการปฏิบั ติงานอยู ่ ในระดับมาก	 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	ส่วนใหญ่
ในแต่ละประเด็น	 ผู ้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุรี	 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเช่นกัน	
โดยประเด็นมีการปฏิบัติงานโดยใช้ความประณีต
ระมัดระวัง	 และละเอียดรอบคอบมีประสิทธิผลการ
ปฏบิติังานสูงสุด	ซ่ึงมรีะดับประสทิธผิลการปฏบิติังาน	
อยู ่ในระดับมากที่สุด	 รองลงมา	 มีประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	 ได้แก่	 มีการจัดท�า
งบการเงินได้ครบถ้วนถูกต้อง	เชื่อถือได้	และน�าไป
ใช้ในการตัดสินใจได้	รองลงมา	คือ	มีการรวบรวม	
ประเมิน	 สรุปและน�าเสนอรายงานอย่างระมัดระวัง
แม่นย�า	 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	 รองลงมา	 คือ	 
มีการน�าเสนอข้อมูล	 รายงานทางการเงินอย่าง 
ถูกต้อง	 เที่ยงธรรม	และมีการปฏิบัติงานทางบัญชี
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 
ซ่ึงมีระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 
ปานกลาง	ตามล�าดับ
	 	 2.2)	ด ้ านปริมาณผลงาน พบว ่ า	 
ในภาพรวมของด้านน้ีผู้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุร ี
มีประสิทธิผลการปฏิบั ติงานอยู ่ ในระดับมาก	 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	ส่วนใหญ่

ในแต่ละประเด็น	 ผู ้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุรี	 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเช่นกัน	
โดยประเด็นมปีรมิาณผลงานทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่ง 
ตามความรับผิดชอบ	 และหน้าที่มีประสิทธิผลการ
ปฏบิติังานสูงสุด	ซ่ึงมรีะดับประสทิธผิลการปฏบิติังาน	
อยู่ในระดับมากที่สุด	รองลงมา	คือมีจ�านวนผลงาน
ที่ปฏิบัติได้ตามปริมาณงานท่ีก�าหนดในแผนงาน	
หรอืเป้าหมายขององค์กรทีว่างไว้	มปีระสทิธผิลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน	 รองลงมา 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	 ได้แก่	
มีจ�านวนผลงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 มีปริมาณผลงานเป็นไป
ตามความคาดหวังหรือตามเป้าหมายท่ีองค์กร
ก�าหนดไว้	 และมีจ�านวนผลการปฏิบัติงานที่พอใจ
และมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 
ซ่ึงมรีะดับประสทิธผิลการปฏบิติังานอยูใ่นระดับปาน
กลาง	ตามล�าดับ
	 	 2.3)	ด ้านความตรงต่อเวลาในการ
ท�างาน พบว่า	 ในภาพรวมของด้านน้ีผู้ท�าบัญชี	 
ในเขตนนทบุรี	 มีประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน	 
อยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น	
พบว่า	 ทุกประเด็น	 ผู้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุร	ี 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเช่นกัน	
โดยประเด็นมีการจัดท�ารายงานเอกสารทางภาษี 
ได้ทันตามก�าหนดเวลา	มปีระสทิธผิลการปฏบิติังาน
สูงสุด	 รองลงมา	 คือ	 มีการท�างานด้วยความ
กระตือรือร้นและตรงต่อเวลาสม�่าเสมอตลอดปี	 
รองลงมา	 คือ	 มีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ 
ผลงานเสร็จสิ้นทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ	 รองลงมา	 คือ	 มีการน�าเสนอข้อมูล 
และรายงานทางการเงินได้ทันต่อความต้องการ 
ของผู ้บริหาร	 และมีการน�า เสนอและจัดส ่ ง 
งบการเงนิได้ทนัตามก�าหนดเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	 
ตามล�าดับ

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา28



	 3)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	
	 	 สมมติฐานที่	1
	 	 3.1)	เพศ	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 
พบว่า	 ในภาพรวมของประสิทธิภาพการเรียนรู	้ 
และประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของผู ้ท�าบัญชี	 
ในเขตนนทบุรี	ไม่แตกต่างกัน	เมื่อจ�าแนกตามเพศ	
แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	ประสทิธภิาพ
การเรยีนรู	้ด้านความรู	้ด้านทัศนคติ	และประสิทธผิล
การปฏิบัติงาน	 ด้านปริมาณผลงานของผู้ท�าบัญชี	
ในเขตนนทบรุ	ีแตกต่างกันอย่างมนัียส�าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับนัยส�าคัญ	.05	เมือ่จ�าแนกตามเพศ	โดยพบว่า 
ประสทิธภิาพการเรยีนรูด้้านความรู	้เพศชายสงูกว่า
เพศหญิง	 ส� าหรับประสิทธิภาพการเรียนรู 	้ 
ด้านทัศนคติ	 เพศหญิงสูงกว ่าเพศชาย	 และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 ด้านปริมาณผลงาน	 
พบว่า	เพศชายสูงกว่าเพศหญิง
	 	 	 3.1.1)	อาย	ุผลการทดสอบสมมติฐาน	 
พบว่า	 ในภาพรวมของประสิทธิภาพการเรียนรู	้ 
และประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของผู ้ท�าบัญชี	 
ในเขตนนทบุรี	ไม่แตกต่างกัน	เมื่อจ�าแนกตามอายุ	
แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	ประสทิธผิล
การปฏิบัติงานด้านความตรงต่อเวลาในการท�างาน
ของผู้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุรี	 แตกต่างกัน	 อย่าง 
มนัียส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับนัยส�าคญั	.05	เมือ่จ�าแนก 
ตามอายุ	โดยพบว่ากลุ่มที่มีอายุระหว่าง	18-32	ปี	
จะมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านความตรง 
ต่อเวลาในการท�างานสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ
	 	 	 3.1.2)	ระดับการศึกษา	 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ในภาพรวมของประสทิธิภาพ 
การเรียนรู้	และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�า
บัญชี	ในเขตนนทบุรี	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับนัยส�าคัญ	.05	เมือ่จ�าแนกตามระดับ
การศกึษา	โดยพบว่า	กลุม่ท่ีมรีะดับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท	 จะมีประสิทธิภาพการเรียนรู ้	 และ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูงกว่ากลุ ่มที่มีระดับ 
การศึกษาระดับอื่นๆ
	 	 	 3.1.3)	ประสบการณ์การท�างาน	 
ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 ในภาพรวม	 
ของประสิทธิภาพการเรียนรู้	 และประสิทธิผลการ
ปฏบิติังานของผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีไม่แตกต่างกัน 
เมื่อจ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน	แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น	 พบว่า	 ประสิทธิผล 
การปฏบิติังาน	ด้านความตรงต่อเวลาในการท�างาน
ของผู้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุรี	 แตกต่างกันอย่าง 
มี นัยส� า คัญทางส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดับ นัยส� า คัญ	 .05	 
เมื่อจ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน	โดยพบว่า	
กลุ่มที่มีประสบการณ์การท�างานอยู่ระหว่าง	21-30	
ปี	 จะมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 ด้านความตรง 
ต่อเวลาในการท�างานสูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์
การท�างานในระดับอื่น	ๆ
	 	 	 3.1.4)	ลักษณะประเภทธุรกิจหรือ
หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	
พบว่า	 ในภาพรวมของประสิทธิภาพการเรียนรู	้ 
และประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของผู ้ท�าบัญชี	 
ในเขตนนทบุรี	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับนัยส�าคัญ	 .05	 เมื่อจ�าแนกตาม
ลักษณะประเภทธุรกิจหรือหน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน	
และเมือ่พจิารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	ประสิทธภิาพ 
การเรยีนรู	้ได้แก่	ด้านความรู	้ด้านความเข้าใจ	และ
ด้านทักษะ	ของผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	 .05	 
เมือ่จ�าแนกตามลกัษณะประเภทธรุกิจหรอืหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงาน	โดยพบว่า	กลุ่มที่ปฏิบัติงานในองค์กร
ประเภทธุรกิจส่วนตัวจะมีประสิทธิภาพการเรียนรู้
และประ สิทธิผลการปฏิบั ติ งานในภาพรวม	 
และประสิทธิภาพการเรียนรู้	 ได้แก่	 ด้านความรู้	 
ด้านความเข้าใจ	 และด้านทักษะสูงกว่ากลุ ่มท่ี 
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร	หน่วยงานประเภทอื่น	ๆ
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	 	 สมมติฐานที่	2
	 	 3.2)	ในภาพรวมของประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบัติงาน	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 
พบว่า	 ประสิทธิภาพการเรียนรู้	 มีความสัมพันธ์	 
กับประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของผู ้ท�าบัญชี  
ในเขตนนทบุรี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัย
ส�าคญั	 0.01	 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดับค่อนข้างต�า่ 
และมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก	 กล่าวคือ	 ถ้าผู้ท�า
บัญชี	 ในเขตนนทบุรี	 มีประสิทธิภาพการเรียนรู ้
สูงขึ้น	 ก็จะส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
	 	 	 3.2.1)	ด้านคุณภาพผลงาน	ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประสิทธิภาพการเรียนรู้
มีความสัมพันธ ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 
ด้านคุณภาพผลงานของผู้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุร	ี
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส�าคัญ	 0.01	
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	 และมีความ
สัมพันธ์ในเชิงบวก	กล่าวคือ	ถ้าผู้ท�าบัญชี	 ในเขต
นนทบุรี	มีประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงขึ้น	ก็จะส่งผล
ให้มปีระสทิธผิลการปฏบิติังานในภาพรวมสูงขึน้ด้วย
เช่นกัน
	 	 	 3.2.2)	ด้านปริมาณผลงาน	ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประสิทธิภาพการเรียนรู้
มีความสัมพันธ ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 
ด้านปริมาณผลงานของผู้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุร	ี
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส�าคัญ	 0.01	
โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดับค่อนข้างต�า่	และมคีวาม
สัมพันธ์ในเชิงบวก	กล่าวคือ	ถ้าผู้ท�าบัญชี	 ในเขต
นนทบุรี	มีประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงขึ้น	ก็จะส่งผล
ให้มปีระสทิธผิลการปฏบิติังานในภาพรวมสูงขึน้ด้วย
เช่นกัน
	 	 	 3.2.3)	ด้านความตรงต่อเวลาในการ
ท�างาน	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประสทิธภิาพ 
การเรียนรู ้มีความสัมพันธ ์กับประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงาน	 ด้านความตรงต่อเวลาในการท�างาน	 
ของผู้ท�าบัญชี	ในเขตนนทบุรี	อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.01	 โดยมีความสัมพันธ์ 
ในระดับต�า่	และมคีวามสัมพนัธ์ในเชงิบวก	กล่าวคือ	
ถ้าผู้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุรี	 มีประสิทธิภาพการ
เรียนรู้สูงขึ้น	 ก็จะส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานในภาพรวมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

อภิปรายผล 
	 1)	ผลการศึกษา	พบว่า	ผู้ท�าบัญชี	ในเขต
นนทบุรี	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	 
33-37	 ปี	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร	ี 
มีประสบการณ์การท�างานอยู่ระหว่าง	 11-15	 ปี	 
และมลีกัษณะประเภทธรุกจิหรอืหน่วยงานทีป่ฏบิติังาน
เป็นบริษัทเอกชน	 โดยในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก	 โดยด้านความเข้าใจ  
มปีระสทิธภิาพการเรยีนรูส้งูสดุ	รองลงมา	ด้านทกัษะ 
รองลงมา	ด้านทัศนคต ิและด้านความรู้ ตามล�าดับ	
และในภาพรวมมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก	 โดยด้านคุณภาพผลงาน มีประสิทธิผล
การปฏิบัติงานสูงสุด	 รองลงมา	 คือ	 ด้านความ 
ตรงต่อเวลาในการท�างาน และด้านปริมาณผลงาน	
ตามล�าดับ
	 โดยผลการศึกษาวจิยัครัง้น้ีพบว่า	ผู้ท�าบญัช	ี
ในเขตนนทบุรี	 ท่ีมี/เพศ/อายุ/ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการท�าบัญชี และลักษณะประเภท
ธรุกจิหรอืหน่วยงานทีป่ฏบิติังานต่างกัน/มปีระสิทธภิาพ 
การเรยีนรู	้และประสทิธผิลการปฏบิติังานแตกต่างกัน	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของปาลวี เชว ์พานิชและ 
อนุชา พุฒิกูลสาคร/(2554)/ที่ได้ศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะผู้ท�าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบ
การธรุกิจในเขตอ�าเภอเมอืงกาฬสินธุ์/ในด้านคุณค่า
ทางวิชาชีพ/และเปรียบเทียบความคดิเห็นเกีย่วกบั
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คุณลกัษณะผู้ท�าบญัชท่ีีพงึประสงค์ของผู้ประกอบการ 
ธรุกิจ/ในเขตอ�าเภอเมอืงกาฬสินธุ	์ ซ่ึงผลการศึกษา
วิจัยครั้งน้ันพบว่า คุณลักษณะผู้ท�าบัญชีท่ีพึง
ประสงค์ของผู้ประกอบการธรุกิจ/ในเขตอ�าเภอเมอืง
กาฬสินธุ์โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน/พบว่า ความช�านาญ 
ของผู ้ท�าบัญชีมีค ่าเฉลี่ยสูงสุด/รองลงมา คือ
ด ้านคุณค่าทางวิชาชีพ/ส ่วนด้านความรู ้ของ 
ผู้ประกอบการธุรกิจ/ในเขตอ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เกีย่วกับคุณลกัษณะ 
ผู้ท�าบัญชีที่พึงประสงค์โดยรวม/และรายด้านท้ัง
4 ด้าน ของผู้ประกอบการธุรกิจ/ในเขตกาฬสินธุ ์ 
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยสรุป 
ผู้ประกอบการธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมี
คุณลักษณะผู้ท�าบัญชีท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
ดังน้ัน	 ผู้ท�าบัญชีควรให้ความส�าคัญในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพ 
เพื่อให้การจัดท�าบัญชีมีความถูกต้องตามหลักการ
ทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
	 และสอดคล ้องกับการศึกษาวิจัยของ 
อรวรรณ ภาสุระอารีย์/(2553)/ที่ได้ศึกษาเรื่อง	
ความต้องการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพของพนักงาน
บญัชใีนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ซ่ึงผลการศกึษาวจิยั
ครั้ง น้ันพบว่า/พนักงานบัญชีในมหาวิทยาลัย	 
ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
โดยรวมในระดับมากและมีความต้องการพัฒนา
ทักษะสูงสุดในแต่ละด้านดังน้ี	 ทักษะทางปัญญา
ได้แก่	พฒันาความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลกัการบญัช ี
เพื่อน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดรายการ
บนัทกึบญัชท่ีีผิดพลาด	ทักษะทางวชิาการเชงิปฏบิติั	
และหน้าที่งาน	ได้แก่	พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี	
เช่น	การใช้งานโปรแกรม	Microsoft	office	Word	
Excel	โปรแกรมบัญชี	3	มิติหรือการสืบค้นข้อมูล
ทาง	Internet	ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล	

ได้แก่	 พัฒนาความสามารถในการจัดการบริหาร
ตนเอง	เพือ่ให้สามารถปฏบิติังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทกัษะการปฏสัิมพนัธ์ระหว่างบคุคล	และการสือ่สาร	
ได้แก่	 พัฒนาทักษะการท�างานเป็นทีม	 ทักษะ 
การบริหารองค์กร	 และการจัดการธุรกิจ	 ได้แก่	
พัฒนาทักษะให้สามารถพิจารณาและตัดสินใจ 
ได้อย่างผู้มีวิชาชีพ
	 รวมท้ังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 
อติภา พลเรืองทอง/(2551)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการปฏิบัติ
งาน	และประสทิธภิาพการท�างานของนักบญัชธีรุกิจ	
ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทุน	ซ่ึงผลการวจิยัครัง้น้ัน	
พบว่า/นักบัญชีธุรกิจ	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การมีความสามารถทางการปฏิบัติงานโดยรวม 
และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก/่ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวางแผน/ด้านการ
ประสานงาน/ด้านการประเมินผล/ด้านการท�างาน
ร่วมกับผู้อืน่/และด้านมนุษยสมัพนัธ์/และมคีวามคิด
เห็นเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพโดยรวม	 และเป็น 
รายด้านอยู่ในระดับมาก/ได้แก่/ด้านการท�างาน 
ต้องเชื่อถือได้	 ด้านงานส�าเร็จทันเวลา/และด้าน 
ผลงานได้มาตรฐานนักบัญชีธุรกิจที่มีจ�านวนทุน 
จดทะเบียนเริ่มต้นแตกต่างกัน	 มีความคิดเห็น 
เก่ียวกับการมคีวามสามารถทางการปฏบิติังานด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน	 นักบัญชี
ธรุกิจทีม่รีะยะเวลาในการประกอบกิจการแตกต่างกนั
หรือมีจ�านวนพนักงานแตกต่างกัน/มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการมีความสามารถทางการปฏิบัติงาน  
ด้านการประเมินผลแตกต่างกัน	และนักบัญชีธุรกิจ
ท่ีมีระยะเวลาในการประกอบกิจการแตกต่างกัน 
หรือมีประเภทของกิจการแตกต่างกัน/มีความคิด
เห็นเ ก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการท�างาน
ด้านผลงานได้มาตรฐานแตกต่างกัน/นักบญัชธีรุกิจ
ที่มีจ�านวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบันแตกต่างกัน
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มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการ
ท�างาน/ด้านงานส�าเร็จทันเวลาแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 2)	ผลการศึกษาวจิยัครัง้น้ียงัพบว่า	ประสทิธภิาพ 
การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธ์กับประสทิธผิลการปฏบิติังาน 
ของผู้ท�าบัญชี	 ในเขตนนทบุรี	 โดยในภาพรวม	 
ของประสิทธภิาพของการปฏบิติังานผลการทดสอบ
สมมติฐาน	พบว่า	 ประสิทธิภาพการเรียนรู้มีความ
สมัพนัธ์กับประสิทธผิลการปฏบิติังาน	ของผู้ท�าบญัชี	
ในเขตนนทบุรี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัย
ส�าคัญ	0.01	โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดับค่อนข้างต�า่	
และมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก	 กล่าวคือ	 ถ้า 
ผู้ท�าบญัช	ีในเขตนนทบรุ	ีมปีระสิทธภิาพการเรยีนรู้
สูงขึ้น	 ก็จะส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาวจิยัของปารชิาติ 
อุ่นเรือน (2551)	 ที่ได้ศึกษาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในด้าน 
การเงิน การบัญชี และการพัสดุของโรงเรียน 
ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย 
เขต 4	ผลการศึกษาครั้งนั้น	พบว่า การปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในด้านการเงิน 
การบัญชี/และการพัสดุของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่
เห็นว่าควรมีการจัดอบรมสัมมนาหรือฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้สอนงานให้เจ้าหน้าที่ฝึก
ปฏิบัติจริง รวมทั้งอบรมผู้บริหารเพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง	 ๆ/ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การเงิน การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียน
	 และสอดคล ้องกับการศึกษาวิจัยของ 
อติภา พลเรืองทอง (2551)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ ์ระหว ่างความสามารถทางการ 
ปฏิบัติงาน	 และประสิทธิภาพการท�างานของ 
นักบัญชีธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 ซ่ึง 
ผลการวิจัยครั้งน้ัน	 พบว่า ความสามารถทางการ

ปฏบิติังานด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	มคีวาม
สัมพันธ์	 และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ 
การท�างาน	ด้านการท�างานต้องเชื่อถือได้	ด้านงาน
ส�าเร็จทันเวลา	 และด้านผลงานได้มาตรฐาน  
2) ความสามารถทางการปฏิบั ติ งานด ้ าน 
การประสานงานมีความสัมพันธ์และผลกระทบ 
เชงิบวกกบัประสทิธภิาพการท�างาน	ด้านการท�างาน
ต้องเชื่อถือได้ ด้านงานส�าเร็จทันเวลา และด้าน 
ผลงานได้มาตรฐาน 3)/ความสามารถทางการ
ปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผล/มีความสัมพันธ์ 
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�างาน
ด้านการท�างานต้องเชือ่ถือได้	ด้านงานส�าเรจ็ทันเวลา
และด้านผลงานได้มาตรฐานและ 4) ความสามารถ
ทางการปฏิบัติงานด้านมนุษยสัมพันธ์มีความ
สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ 
การท�างานด้านการท�างานต้องเชื่อถือได้	 ด้านงาน
ส�าเรจ็ทนัเวลาและด้านผลงานได้มาตรฐาน	โดยสรปุ 
ความสามารถทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
การท�างานมคีวามสมัพนัธ์กนัการวจิยัสามารถน�าไป
เป็นแนวทางในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาความ
สามารถทางการปฏิบั ติงานให ้สอดคล ้องกับ
ประสิทธิภาพการท�างาน	เพื่อให้นักบัญชีธุรกิจที่ได้
รั บก า รส ่ ง เ ส ริ มก า รล งทุ นปร ะ เภท กิ จกา ร
สาธารณูปโภคสามารถน�าไปใช้ในการก�าหนด
กลยุทธ์นโยบายวางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนา
บุคลากรขององค์กรเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
และเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
	 1.		องค์กร	หรอืหน่วยงานควรส่งเสรมิให้นัก
บญัชมีปีระสทิธภิาพการเรยีนรูใ้นระดับทีส่งูขึน้	อาทิ	
การส่งเสรมิให้มกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ	โดยจดัส่งให้
นักการบญัชสีามารถได้เข้ารบัการฝึกอบรม	สมัมนา	

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา32



ในความรูเ้ก่ียวกบังานทีเ่ก่ียวข้องอยูเ่สมอ	การส่งเสรมิ 
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น	 การแสวงหาความรู้
ใหม่	ๆ	และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน	
โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 	 1.1	ด้านความรู้	 ควรให้ความส�าคัญ 
ในการพัฒนาความสามารถแสวงหาโอกาส 
ที่จะเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองให้มี
คุณค่าอยู ่เสมอ	 ความสามารถใช้ความรู ้ในการ
ก�าหนดเป้าหมายการท�างานเพื่อตอบสนองต่อ 
เป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
และความสามารถใช้ความรู ้ในการแก้ไขปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นได้ดี	 ทันสมัย 
และง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น	
	 	 1.2	ด้านความเข้าใจ ควรให้ความส�าคญั
กับการฝึกอบรมให้มคีวามเข้าใจในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีได ้ดีและสามารถน�ามาประยุกต ์ 
ใช้กับระบบบัญชีต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
การส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมั่นต่อการน�าความรู้
ความเข้าใจในหลกัการบญัชแีละหลกัการภาษีอากร
มาถ่ายทอดให้กับทีมงานได้อย่างถูกต้อง	 มีความ
เชื่อมั่นว่าความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานอย่าง
ถ่องแท้จะช่วยท�าให้ผลการปฏิบัติงานของทีมงาน
ส�าเร็จตามเป้าหมาย	และมีความเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์รายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชแีละหลกัการภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง
แม่นย�า
	 	 1.3	ด้านทักษะ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาความสามารถใช้เทคนิคในการปฏิบัติ
งานที่เคยประสบผลส�าเร็จแล้วในแต่ละขั้นตอน 
ของการปฏิบั ติงานให ้แก ่ ทีมงานได ้ ถูกต ้อง	 
ความสามารถใช้ความช�านาญในการท�างานก�าหนด
แผนงาน	 เป้าหมายงานของท่านและของทีมงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความสามารถบันทึกข้อมูล	
จดัท�ารายงานและน�าเสนอข้อมลูทางการเงนิ	โดยใช้

โปรแกรมทางการบัญชีได้อย่างเชี่ยวชาญ	 ความ
สามารถน�าความรู ้ความเข ้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศและน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการท�างาน
ได้เป็นอย่างดี	 และความสามารถให้ค�าปรึกษา
แนะน�าในเรือ่งการบญัชแีก่ผู้อืน่ถึงแนวทางในการแก้
ปัญหาให้ประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี	เป็นต้น	
	 	 1.4	ด้านทัศนคติ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ	 ต่อจรรยาบรรณ
ของอาชีพ	 และต่อหน่วยงาน	อาทิ	 ความสามารถ
ปรบัเปลีย่นความคิดหรอืการกระท�า	เพือ่ให้เหมาะสม
กับนโยบายขององค์การหรือสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 
ได้ดี	ความสามารถกระตุ้น	จงูใจให้สมาชกิในทีมงาน
มีจิตส�านึกตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้าอย่าง
สม�่าเสมอ	 ความสามารถแสดงออกถึงความเต็มใจ 
ที่จะรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้อื่น	และ
การแสดงออกถึงความต้ังใจและพร้อมท่ีจะเรียนรู้
และรบัรูใ้นข้อมลูต่าง	ๆ 	ซ่ึงมรีะดับประสทิธภิาพการ
เรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง	เป็นต้น
	 2.	องค์กร	หรอืหน่วยงานควรส่งเสรมิให้นัก
บญัชมีปีระสทิธผิลการปฏบิติังานสงูขึน้	โดยจ�าแนก
เป็นรายด้านดังนี้
		 	 2.1	ด้านคณุภาพผลงาน การพฒันาการ
ปฏบิติังานให้มคีวามประณีตระมดัระวงัและละเอยีด
รอบคอบ	 การจัดท�างบการเงินได้ครบถ้วนถูกต้อง	
เชื่ อ ถือได ้ 	 และน� าไปใช ้ ในการตัดสินใจได	้ 
การรวบรวม	 ประเมิน	 สรุปและน�าเสนอรายงาน 
อย่างระมัดระวังแม่นย�า	 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	
การน�าเสนอข้อมลู	รายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง	
เทีย่งธรรม	และการปฏบิติังานทางบญัชถูีกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	เป็นต้น
	 	 2.2	ด้านปรมิาณผลงาน การมอบหมาย
งานปรมิาณผลงานทีเ่หมาะสมกับต�าแหน่งตามความ
รบัผิดชอบและหน้าท่ี	ให้มจี�านวนผลงานทีป่ฏบิติัได้
ตามปรมิาณงานทีก่�าหนดในแผนงานหรอืเป้าหมาย
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ขององค์กรที่วางไว้	 จ�านวนผลงานที่ปฏิบัติได ้
อย่างมีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 
มีปริมาณผลงานเป็นไปตามความคาดหวังหรือตาม
เป้าหมายท่ีองค์กรก�าหนดไว้	 และจ�านวนผลการ
ปฏิบัติงานท่ีพอใจและมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก�าหนด	เป็นต้น
	 	 2.3	ด้านความตรงต่อเวลาในการท�างาน 
การพัฒนาความสามารถในการจัดท�ารายงาน
เอกสารทางภาษีได้ทันตามก�าหนดเวลา	การท�างาน
ด้วยความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาสม�่าเสมอ
ตลอดปี	 มีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ผลงาน
เสร็จส้ินทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ	
มีการน�าเสนอข้อมูลและรายงานทางการเงินได้ทัน
ต่อความต้องการของผู้บริหาร	 และมีการน�าเสนอ
และจัดส่งงบการเงินได้ทันตามก�าหนดเวลาที่
กฎหมายก�าหนด	เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 1)	ควรน�าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
ในครัง้น้ี	ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธภิาพ 
การเรียนรู ้ของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ	 และ 
ภาคเอกชน
 	 2)	ควรศกึษาแนวทางการพฒันาประสทิธผิล 
การปฏิบัติงานของนักบัญชี	ในเขตนนทบุรี
	 	 3)	ควรศึกษาป ัจจัยที่มีอิทธิพลต ่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี	 ในเขต
นนทบุรี	นอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคล	และปัจจัย
ประสิทธิภาพการเรียนรู้	 อาทิ	 ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์กร	 ปัจจัยภาวะผู้น�าของผู้บริหารในองค์กร	
เป็นต้น
	 	 4)	ควรศกึษาพืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	นอกเหนือจาก	
เขตจังหวัดนนทบุรี
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาวจิยัเรือ่งการส่ือสารทางการตลาด
แบบบรูณาการท่ีมอิีทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลงังานของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร	
	 การวิจัยน้ีเป็นแบบเชิงส�ารวจ	 โดยใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่าง	
ซ่ึงเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	
400	 คน	 การวิเคราะห์ผลการศึกษาใช ้สถิติ 
เชิงพรรณนา	 ได้แก่	 การแจงความถ่ี	 ร้อยละ	 
ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ด้วยสถิติ	t-test	และการ
ทดสอบความแปรปรวน	One-Way	ANOVA
	 ผลการศึกษาพบว่า	:-
	 1.	ข ้ อมู ล ท่ั ว ไปของ ผู ้ บริ โภคใน เขต
กรงุเทพมหานคร	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นหญงิ	เป็นโสด	 
มีอายุระหว่าง	 26	 -	 30	 ปี	 จบการศึกษาระดับ
ปริญญา	 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 20,001	 -	 30,000	 บาท	
และระยะทางเฉลี่ยการใช้รถยนต์ต่อวัน	อยู่ระหว่าง	

51	-	60	กิโลเมตร/วัน	
	 2.	ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือด้วย
ตนเอง	 โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือรถยนต	์
ประหยัดพลังงาน	นิสสัน	 รุ่นมาร์ช	 เกียร์อัตโนมัติ	
ซ้ือโดยการผ่อนช�าระ	ระยะเวลาทีใ่ช้ในการตัดสนิใจ
เลือกซื้อ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	1	-	3	เดือน	และจ�านวน
โชว์รูมท่ีเข ้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูล	 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 3	 โชว์รูม	 ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ
กับรปูลกัษณ์รถยนต์	และสนใจซ้ือในงานมอเตอร์โชว์	
เน่ืองจากราคาท่ีให้ส่วนลด	 และของแถมพิเศษ 
ทีจ่ะได้รบั	ระยะเวลาในการผ่อนยาว	60	-	72	เดือน	
ต้องการระบบ	 ราคาอยู ่ระหว่าง	 450,001	 -	
500,000	 บาท	 เน่ืองจากการประหยัดพลังงาน	 
และเพื่อใช้ในการท�างาน	
	 3.	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า	ส่วนใหญ่
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญ 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจ

ซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมผีลต่อการซ้ือ
รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานในภาพรวมระดับมาก	
	 4.	ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความส�าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ของรถยนต์ประหยัดพลังงานในภาพรวมระดับมาก	

ค�าส�าคญั: การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ, 
รถยนต์ประหยัดพลังงาน

Abstract
	 The	objective	of	this	survey	research	
were	to	study	integrated	marketing	commu-
nication	 influencing	 economy	 car	 buying	
decision	of	consumers	in	Bangkok	metrop-
olis,	 by	 using	 questionnaire	 for	 collecting	
data	 from	 the.	 sample	 size	 in	 Bangkok.	 
The	sample	size	consisted	of	400	customers	 
living	in	Bangkok.	The	descriptive	statistics	
used	for	analyzing	the	data	was	frequency,	
percentage,	 mean	 and	 standard	 deviation,	 
the	 statistical	 average	 difference	 was	 
examined	by	t-test	and	One-way	ANOVA
		 The	results	revealed	that	:-
	 1.	female	 and	 single	 status,	 aged	
between	26-30	years	with	bachelor	degree	
of	education	level,	staff	in	private	company,	
monthly	income	between	20,001-30,000	baht	
and	average	distance	of	driving	51-60	km	
per	day
	 2.	Most	of	consumer	Decision	making	 
make	self-decision.	most	consumer	admired	
to	 purchase	 Nissan	 model	 March	 with	 
automatic	transmission,	purchase	via	financial	 
institution,	time	is	average	at	1-3	months,	

numbers	 of	 showroom	 visited	 to	 collect	
concrete	 information	 to	 support	 decision	
making	 is	 average	 at	 3	 showrooms.	 
Consumers	pay	more	attention	to	the	car’s	
appearance.	 And	 interested	 in	 buying	 
in	 motor	 show.	 Due	 to	 discount	 prices	 
And	 a	 special	 gift	 will	 be	 given.	 Long	 
repayment	period	of	60	-	72	months.	Price	
range	is	between	450,001	to	500,000	baht.	
Important	 reason	 that	 caused	 consumer	 to	
make	purchase	of	Nissan	model	March	is	
because	consumers	perceive	benefits	of	fuel	
economize.	
	 3.	Consumer	 opinion	 towards	 
marketing	mix	factors	in	term	of	product,	
price,	Distribution	channel,	and	promotion	
are	high.
	 4.	Consumers	 in	 Bangkok	 with	 a	
focus	on	integrated	marketing	communication	
Economy	car	are	high.

Keywords: Integrated	Marketing,	Commu-
nication	and	Economy	Car

บทน�ำ 
	 สถานการณ์ราคาน�้ามันดิบของตลาดโลก 
ที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี	 2555	 ส่งผล
ท�าให้ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปที่จ�าหน่ายในประเทศ
ต่างๆ	ทัว่โลก	มกีารปรบัเพิม่ขึน้ในลกัษณะเดียวกัน	
ส�าหรับประเทศไทยมีการใช ้พลังงานในภาค
คมนาคมขนส่งอยู่ที่ร้อยละ	 36	 เป็นอันดับสองรอง
จากภาคอตุสาหกรรม	ดีเซล	ความผันผวนของราคา
พลังงานโดยเฉพาะราคาน�้ามันดิบ	 ก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างไปท่ัวโลก	 รวมทั้ง
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ยงัก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่ออตุสาหกรรมยานยนต์ 
ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค	 (แหล่ท่ีมา	 :	
ประชาคมวิจัย	ฉบับที่	12	:	สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	อุตสาหกรรมยานยนต์)	
	 ในส่วนของผู้ประกอบการผลิตรถยนต์น้ัน	
ได้มกีารคิดค้นรถยนต์พลงังานทางเลอืกใหม่	ควบคู่
ไปกับการพัฒนารถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานให้มากขึ้น	 อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์พลังงานของโลกและการรักษา 
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้
รถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล	(Eco-Car)	 
จึงเป ็นอีกหน่ึงนวัตกรรมที่ ผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ผลิตคิดค้นและพัฒนาขึ้น
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
	 มาตรการหน่ึงของรัฐบาลในการส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน	คือ	การด�าเนินการวางกรอบ
แผนแม ่ บทพัฒนาอุ ต ส าหก ร รมย านยนต 	์ 
ซ่ึงอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมี 
ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ	โดยอุตสาหกรรมหลักที่สามารถท�ารายได้
จากการส่งออกปีละหลายแสนล้านบาท	 รวมทั้งยัง
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาให้สามารถแข่งขันกับประเทศชั้นน�าอื่น	 ๆ 
ของโลก	โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายว่า	ในปี	2559	
ประเทศไทยจะต ้องขยับอันดับจากการเป ็น 
ฐานการผลิตยานยนต ์ขนาดใหญ่อันดับ	 14	 
ในปัจจุบัน	 ให้ติดอยู่ใน	 1	 ใน	 10	 ของโลกให้ได้	 
จากสถานภาพปัจจุบันที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ	 1.4	 ล้านคันต่อปี	 
และมรีถกระบะ	ขนาด	1	ตันเป็น	Product	Champion 
ท่ีสามารถผลิตและส่งออกจนได้รับการยอมรับจาก
นานาประเทศทั่วโลก	 ซึ่งตัวเลข	 8	 เดือนแรกของ 
ปี	 2555	 (มกราคม	–	สิงหาคม)	มีการผลิตเพื่อ 
ส่งออก	524,693	คนั	ในจ�านวนร้อยละ	73	เป็นการ

ผลิตและส่งออกรถปิกอัพขนาด	 1	 ตัน	 จึงอาจ 
ไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งระบบให้
เป็นไปตามเป้าหมายได้	รฐับาลจงึได้ด�าเนินการวาง
กรอบแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ระยะ
ที่	 2	 ขึ้น	 โดยในแผนแม่บทฯ	 นี้	 ได้ตั้งเป้าหมาย
ระยะแรกไว้แล้วว่า	 ประเทศไทยจะต้องมีการผลิต
รถยนต์ในประเทศจ�านวน	1.8	ล้านคัน	ในปี	2556	
เพือ่ก้าวขึน้เป็นฐานการผลติแห่งเอเชยี	รวมทัง้มกีาร
สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับประเทศ	
	 รัฐบาลได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการลงทุน	
(BOI)	อนุมัติให้ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ด�าเนิน
โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน	 Eco-Car	
จ�านวน	6	ราย	มีก�าลังการผลิตรวม	685,000	คัน	
โดยการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศและส่งออก	
(แหล่งที่มา:	BOI	2555)	ซึ่งในภาวการณ์ปัจจุบัน
ราคาน�า้มนัมกีารปรบัตัวสูงขึน้มาก	รถยนต์ประหยดั
พลงังานอย่างอโีคคาร์จงึเป็นทีนิ่ยมกนัมากขึน้ทัง้ยงั
มอีตัราการประหยดัพลงังานได้ดีกว่าเครือ่งยนต์อืน่	ๆ 	 
จึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงส�าหรับประชาชนท่ีต้องการ
รถยนต์ไว้ส�าหรับอ�านวยความสะดวกในการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวัน
	 ทุกวันน้ีถือได ้ว ่ารถยนต์กลายมาเป ็น 
ส่วนหน่ึงในชีวิตของคนเราไปแล้ว	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในสังคมเมือง	 หลายครั้งท่ีรถยนต์ขนาด
กะทัดรัดไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคด้วย
เงื่อนไขด้านความสะดวกสบายสมรรถนะและความ
ปลอดภยัส�าหรบัผู้ขบัขีอ่นัเน่ืองมาจากข้อจ�ากัดด้าน
ราคา	แต่อยา่งไรกต็าม	ในปจัจบุนักระแสด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมโลก	 ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และประหยัดพลังงานก�าลังเป็นที่สนใจ	 และทุกคน
ให้ความส�าคัญ	ดังนั้นรถยนต์	Eco-Car	จะประสบ
ความส�าเรจ็ในการเป็นยานพาหนะส�าหรบัอนาคตได้
หรอืไม่น้ัน	ตัวแปรทีส่�าคัญทีส่ดุคอื	การผลติรถยนต์
ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง	
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	 ดังน้ันผู้ผลติและผู้จดัจ�าหน่ายมคีวามจ�าเป็น
อย่างยิง่ท่ีจะต้องสือ่สารให้ผู้บรโิภคทราบถึงคณุลกัษณะ 
และประโยชน์ของรถ	 เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจซ้ือ
ของผู้บริโภคท่ีต้องการรถยนต์ที่ตอบโจทย์ด้านการ
ประหยัดพลังงาน	ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	และปัจจัย
ที่ส�าคัญท่ีสุดคือการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านราคา
ของรถยนต ์	 และด ้านราคาน�้ ามันเชื้ อ เพลิง	 
จากปัญหาและความส�าคัญที่กล่าวมาน้ี	 ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะท�าการศึกษาถึงการสื่อสารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์ประหยัดพลังงานของผู ้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร	ซ่ึงเป็นกลุม่คนในสงัคมเมอืงขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ	ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยั
ครั้งน้ีท้ังข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่ให้รายละเอียด	 
จะสามารถน�าไปใช้ปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์การ
สือ่สารทางการตลาดให้ผู้บรโิภคได้รบัทราบข้อมลูท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับผลติภณัฑ์รถยนต์ประหยดัพลงังาน
มาตรฐานสากลและก่อให้เกิดการตัดสินใจซ้ือใน
ปรมิาณทีม่ากขึน้	อันส่งผลให้ระบบอุตสาหกรรมการ
ผลติและจ�าหน่ายรถยนต์มกีารขยายตัวก้าวหน้ายิง่ขึน้	
ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกิจ
ของบริษัทให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	ศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการต่าง	 ๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	

	 2.	ศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการที่มีต ่อการซ้ือรถยนต์ประหยัด
พลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การศึกษาในเรือ่ง	การสือ่สารทางการตลาด
แบบบรูณาการท่ีมอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลงังานของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
โดยก�าหนดกรอบการศึกษาของการสื่อสารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการตัวแปรอิสระ	 ได้ใช้แนวความ
คิดของ	 Kolter	 &	 Keller	 (2009)	 โดยม ี
องค์ประกอบ	ได้แก่	การโฆษณา	(Advertising)	
การขายโดยใช้พนักงานขาย	(Personal	Selling)	
การส ่งเสริมการขาย	 (Sales	 Promotion)	 
การประชาสมัพนัธ์	(Public	Relations)	การตลาด
ทางตรง	(Direct	Marketing)	และการจัดกิจกรรม	
(Event	Marketing)	ส่วนพฤติกรรมการตัดสินใจ	
โดยใช้แนวความคิดของศิริวรรณ	เสรีรัตน์	(2538) 
โดยมีองค์ประกอบ	ดังนี้	ผู้บริโภคซื้ออะไร	(What	
does	the	consumer	buy?)	ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ	
(Why	does	the	consumer	buy?)	ใครมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจซ้ือ	 (Who	 participates	 in	 the	
buying)	 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด	 (When	 does	 the	
consumer	 buy?)	 ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน	 (Where	
does	 the	 consumer	 buy?)	 และผู้บริโภคซ้ือ
อย่างไร	 (How	 does	 the	 consumer	 buy?)	 
ซึ่งสรุปเป็นกรอบการวิจัยได้ดังนี้
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ด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ
1.	 การโฆษณา		(Advertising)
2.		 การขายโดยใช้พนักงานขาย	(Personal	Selling)
3.		 การส่งเสริมการขาย	(Sales	Promotion)
4.		 การประชาสัมพันธ์	(Public	Relations)
5.		 การตลาดทางตรง	(Direct	Marketing)
6.		 การจัดกิจกรรม	(Event	Marketing)

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

1.		 ผู้บริโภคซื้ออะไร
		 (What	does	the	consumer	buy?)
2.		 ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ
		 (Why	does	the	consumer	buy?)
3.	 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ	
		 (Who	participates	in	the	buying)
4.	 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
		 (When	does	the	consumer	buy?)
5.		 ผู้บริโภคซื้อที่ไหน	
		 (Where	does	the	consumer	buy?)
6.		 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร
		 (How	does	the	consumer	buy?)

ตัวแปรตามตัวแปรอิสระ

ปัจจัยทางการตลาด
1.	 ด้านผลิตภัณฑ์	(Product)
2.		 ด้านราคา	(Price)
3.		 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)

รูปที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน	 (Mix	 Methodology)	 โดยเริ่มจาก
ศกึษาเอกสาร	และวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ท�าการ
สร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั	แล้วจงึเริม่ด�าเนินการ
เก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Date)	 
ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 
5	 ระดับ	 (5	 Rating	 Scales	 Questionnaire)	 
ซ่ึงได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพด้วยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา	 (Content	 Validity)	 จาก
ผู้ทรงคุณวฒิุจ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าไปลองใช้	(Try	
Out)	กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	30	คน	และหาความ
เท่ียงหรือความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ของ
แบบสอบถามด้วยวิธีการหา
	 ความเท่ียวความสอดคล้องภายใน	(Internal	 
Consistency)	ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยวแบบ

แอลฟ่าของครอบบัค	(Cronbach’s	Alpha	Reli-
ability	Coefficient)	พบว่า	แบบสอบถามแต่ละ
ตัวแปรมีค่า	0.913	จากนั้นจึงด�าเนินการเก็บข้อมูล
จริ งจากผู ้บริ โภค	 ในเขตกรุ ง เทพมหานคร	 
รวมจ�านวน	 400	 คน	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน	 (Multi	 Stage	 Sampling)	 
โดยขั้นแรกผู ้วิจัยท�าการแบ่งกลุ ่มแบบโควตา	
(Quota	 Sampling)	 ขั้นท่ีสองเมื่อได้สัดส่วน 
ของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	
ด�าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่	 1-30	
พฤศจิกายน	2556	และท�าการวิเคราะห์หาค่าสถิติ
พื้นฐาน	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์	
(Confirmatory	Factor	Analysis)	จากน้ันท�าการ
วิเคราะห์สมการ
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สรุปผลการวิจัย 
	 1.	การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	
ได้แก่	เพศ	อาย	ุสถานภาพการสมรส	ระดับการศกึษา	 
อาชพี	รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือน	และระยะเวลาเฉลีย่
การใช้รถยนต์ต่อวนั	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นหญงิ	มอีายุ 
ระหว่าง	26	-	30	ปี	สถานะโสด	จบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี	 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
เอกชน	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง	 20,001	
-	30,000	บาท	และระยะทางเฉลีย่การใช้รถยนต์ต่อวนั 
พบว่า	ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง	51	-	60	กิโลเมตรต่อวนั
 2.	 ข้อมลูพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ 
ประหยัดพลังงาน	 พบว่า	 บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานส่วนใหญ่เป็น
ตนเอง	 ตรายี่ห้อท่ีสนใจซ้ือ	 พบว่า	 เป็นรถนิสสัน	 
รุ่นมาร์ช	 มีลักษณะทั่วไปที่ใช้ในการพิจารณาเลือก	
ให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์รถยนต์	โดยสถานที่จัด
จ�าหน่ายที่สนใจซ้ือเป็นงานมอเตอร์โชว์เหตุผล 
ที่เลือกสถานที่จัดจ�าหน่ายดังกล่าว	 เนื่องจากราคา
ท่ีให้ส่วนลดหรือของแถมพิเศษที่จะได้รับ	 จ�านวน
ตัวแทนขายหรือโชว์รูมที่เยี่ยมชมเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ	 มากกว่า	 3	 แห่ง	 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซ้ือ	 1	 -	 3	 เดือน	 วิธีการซ้ือเป็นวิธ ี
แบบผ่อน	โดยสนใจการดาวน์น้อย	ผ่อนเบา	ๆ 	และ
ระยะเวลายาว	60	เดือน	หรอื	72	เดือน	ระบบขบัเคลือ่น
ของรถยนต์ที่ตัดสินใจซ้ือ	 ต้องการระบบเกียร์
อัตโนมัติ	 ระดับราคาท่ีตัดสินใจซ้ือ	 อยู่ระหว่าง	
450,001	 -	 500,000	 บาท	 ปัจจัยที่ใช้ในการ
พิจารณา	 เน่ืองจากการประหยัดพลังงานและ
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	เพื่อใช้ในการท�างาน
	 3.	ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่ม ี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงาน	 
พบว่า	 ทุกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผล 
ต่อการซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานในระดับมาก	
โดยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้ความส�าคัญสูง

ที่สุด	รองลงมา	คือ	ด้านราคา	และด้านผลิตภัณฑ์
ตามล�าดับ	สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้
	 	 1)	ด้านผลิตภัณฑ์	 ในภาพรวมปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	รปูแบบของรถยนต์
ภายนอก	 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับมากที่สุด	
รองลงมา	 คือ	 ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท 
ผู้ผลิตรถยนต์	 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับมาก	
และประเด็นท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนต์ประหยัด
พลงังานต�า่ท่ีสดุ	คอื	มคีวามทันสมยั	หรหูรา	มรีะดับ	
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลาง	ตามล�าดับ
	 	 2)	ด้านราคา	 ในภาพรวมปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมผีลต่อการตัดสนิใจซ้ือรถยนต์
ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับมาก	และเมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น	พบว่า	ราคามีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพ	 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ระดับมาก	รองลงมา	คือ	ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
รถยนต์ทีม่ขีนาดเครือ่งยนต์ใกล้เคยีงกนั	มผีลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือระดับมาก	และประเด็นท่ีมผีลต่อการซ้ือ
รถยนต์ประหยัดพลังงานต�่าท่ีสุด	 คือ	 ค่าใช้จ่าย 
ในการบ�ารุงรักษาเครื่องยนต์	 มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อระดับมากเช่นกัน	ตามล�าดับ
	 	 3)	ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ในภาพ
รวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานอยูใ่นระดับมาก	และเมือ่
พิจารณาเป็นรายประเด็น	 พบว่า	 มาตรฐานและ
ความน่าเชื่อถือของตัวแทนจ�าหน่าย	 มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือระดับมากทีส่ดุ	รองลงมา	คอื	จ�านวนสาขา 
ของโชว์รูมและศูนย์บริการสะดวกแก่การให้บริการ	
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับมาก	 และประเด็นที่มี
ผลต่อการซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานต�่าที่สุด	 
คือ	 การตกแต่งโชว์รูมและความเหมาะสมในการ
รองรบัการให้บรกิารแก่ลูกค้า	ตามล�าดับ
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	 4.	ข้อมลูเกีย่วกับการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการของรถยนต์ประหยัดพลังงาน	 พบว่า	 
ส่วนใหญ่ในแต่ละปัจจัยของการสื่อสารการตลาด
แบบบรูณาการของรถยนต์ประหยดัพลงังานมผีลต่อ
การตัดสินใจซ้ือในระดับมาก	 โดยด้านท่ีให้ความ
ส�าคัญสูงที่สุด	 คือ	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 มีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือระดับมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย	มผีลต่อการตัดสนิ
ใจซ้ือระดับมาก	 และด้านที่มีผลต่อการซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลงังานต�า่ทีสุ่ด	คือ	ด้านการตลาดทางตรง	
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลาง	 ตามล�าดับ	
สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้
	 	 1)	ด้านการโฆษณา	 ในภาพรวมการ
สือ่สารการตลาดแบบบรูณาการมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง	
และ เมื่ อพิ จารณาเป ็นรายประ เ ด็น	 พบว ่ า	 
สื่ออินเทอร์เน็ต	 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับ 
มากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 โทรทัศน์	 มีผลต่อการ 
ตัดสินใจซ้ือระดับมาก	และประเด็นท่ีมผีลต่อการซ้ือ
รถยนต์ประหยัดพลังงานต�่าท่ีสุด	 คือ	 สื่อสิ่งพิมพ ์
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 นิตยสาร	 วารสาร	 หนังสือพิมพ	์ 
แผ่นพับ	 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับปานกลาง	
ตามล�าดับ
	 	 2)	ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย 
ในภาพรวมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงาน 
อยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น	
พบว่า	 มนุษยสัมพันธ์และการให้บริการมีผลต่อ 
การตัดสินใจซ้ือระดับมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 
การให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
เพิ่มเติม	 มีผลต ่อการตัดสินใจซ้ือระดับมาก	 
และประเด็นท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนต์ประหยัด
พลงังานต�า่ทีส่ดุ	คอื	ความสามารถในการเสนอขาย	
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับมาก	ตามล�าดับ

	 	 3)	ด้านการส่งเสรมิการขายในภาพรวม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับ 
มากที่สุด	และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	
การรับประกันหลังการขาย	มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ระดับมากทีส่ดุ	รองลงมา	คือ	ข้อเสนอฟรปีระกันภยั
รถยนต์ชัน้	1	จากบรษัิทชัน้น�า	มผีลต่อการตัดสนิใจ
ซ้ือระดับมากที่สุดเช่นกัน	 และประเด็นที่มีผล 
ต่อการซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานต�่าที่สุด	 คือ	 
การไปออกบูธแสดงสินค้าตามสถานที่ต่าง	ๆ	 เช่น	
ศูนย์การค้า	 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับมาก	 
ตามล�าดับ
	 	 4)	ด้านการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับมาก	 และ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	 การเผยแพร่
ข่าวผ่านสื่อมวลชน	 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับ
มากทีส่ดุ	รองลงมา	คอื	การแถลงข่าวต่อสือ่มวลชน	
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับมากเช่นกัน	 และ
ประเด็นทีม่ผีลต่อการซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานต�า่
ท่ีสุด	 คือ	 การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัท	 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลาง	ตามล�าดับ
	 	 5)	ด้านการตลาดทางตรงในภาพรวม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับ 
ปานกลาง	และเมื่อพิจารณาเปน็รายประเดน็	พบวา่	
การส่งข้อมลูของผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าทางอนิเทอร์เน็ต	 
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับมากที่สุด	 รองลงมา	 
คือ	 การส่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ระดับมาก	 และประเด็นที่มีผลต่อการซ้ือรถยนต์
ประหยัดพลังงานต�่าที่สุด	 คือการส่งข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ทางเครื่องโทรสาร	 (Fax	 Mail)	 มีผล 
ต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลาง	ตามล�าดับ
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	 	 6)	ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
ในภาพรวมการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการมผีล 
ต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานอยู่ใน
ระดบัมาก	และเมือ่พจิารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	
การร่วมในงานแสดงสินค้า	 (มอเตอร์โชว์)	 มีผล 
ต่อการตัดสินใจซ้ือระดับมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 
การจดักิจกรรมพเิศษ	เช่น	เปิดตัวสินค้าท่ีมพีรเีซ็นเตอร์ 
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือระดับมาก	 และประเด็นที่มี
ผลต่อการซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานต�่าที่สุด	 คือ	
การจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่	มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อระดับมากเช่นกันตามล�าดับ
	 5.	การทดสอบสมมติฐาน
	 	 1.	สมมติฐานที	่1	การสือ่สารการตลาด
แบบบรูณาการ	(IMC)	ได้แก่	การโฆษณาการขาย
โดยใช้พนักงานขาย	 การส่งเสริมการขายการ
ประชาสัมพันธ์การตลาดทางตรง	 และการจัด
กิจกรรมทางการตลาดแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การตัดสนิใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานแตกต่างกัน
	 	 	 1.1)	 ยี่ห้อที่สนใจซื้อ	(ผู้บริโภคซื้อ
อะไร)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ	 (IMC)	 ด้านการขาย 
โดยใช้พนักงานขายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงาน	 ด้านยี่ห้อ 
ที่สนใจซ้ืออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 
โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่สนใจซ้ือ
รถยนต์ประหยัดพลังงานยี่ห้อนิสสัน	 รุ ่นมาร์ช	 
ให้ความส�าคญักบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 
(IMC)	 ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย	 สูงกว่า 
ผู ้บริโภคที่สนใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงาน 
ยี่ห้ออื่นๆ
	 	 	 1.2)	 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	
(ท�าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ)	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 
พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 (IMC)	
ในภาพรวม	และด้านการโฆษณา	ด้านการประชาสัมพนัธ์	 

ด้านการตลาดทางตรง	 และด้านการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงาน	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ	.05	โดยผู้บรโิภคให้ความส�าคัญกับการ
ส่งเสริมการขาย	 สูงกว่าผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ 
ในการซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานเพือ่ในด้านอืน่	ๆ
 	 	 1.3)	 บคุคลทีม่อีทิธพิลในการตัดสนิใจ 
ซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน	(ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่าการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 (IMC)	ด้านการ
ส่งเสรมิการขายมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจ
ซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน	ด้านบุคคลที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.05	โดยตนเองเป็นผู้ตัดสินใจซื้อเองและให้
ความส�าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	
(IMC)	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 สูงกว่าผู้บริโภค 
ที่มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยัดพลังงานกว่าบุคคลอื่น	ๆ
	 	 1.4)	 ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซ้ือ	
(ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด)	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 
พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 (IMC)	
ในภาพรวม	 และด้านการโฆษณา	 ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์	ด้านการตลาดทางตรง	และด้านการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การตัดสินใจซ้ือรถยนต์	 ด ้านระยะเวลาที่ ใช ้ 
ในการตัดสินใจซ้ืออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ	 .05	 โดยผู้บริโภคที่มีระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซื้ออยู่ระหว่าง	1	-	3	เดือน	จะให้ความ
ส�าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
( IMC)	 ในภาพรวมและด ้ านการโฆษณา	 
ด้านการประชาสัมพันธ์	 ด้านการตลาดทางตรง	 
และด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดสูงกว่า 
ผู ้บริ โภคมีระยะเวลาที่ ใช ้ ในการตัดสินใจซ้ือ 
ในระดับอื่น	ๆ
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	 	 	 1.5)	 สถานทีจ่ดัจ�าหน่ายทีส่นใจซ้ือ	
(ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน)	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 
พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 (IMC)	
ในภาพรวม	 และด้านการประชาสัมพันธ์	 ด้านการ
ตลาดทางตรง	 และด้านการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือรถยนต์	
ด้านสถานท่ีจัดจ�าหน่ายที่สนใจซ้ืออย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผู้บริโภคสนใจซื้อในงาน
มอเตอร์โชว์	 จะให้ความส�าคัญกับการส่ือสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ	 (IMC)	 ในภาพรวมและ 
ด้านการส่งเสริมการขาย	 ด้านการประชาสัมพันธ	์
ด้านการตลาดทางตรง	 และด้านการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดสูงกว่าผู้บริโภคมีสถานที่จัดจ�าหน่าย
ที่สนใจซื้อในแหล่งอื่น	ๆ
	 	 	 1.6)	 ซ้ือ	 (ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร)	 
ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว ่าการส่ือสาร 
การตลาดแบบบูรณาการ	 (IMC)	 ในภาพรวม	 
และด้านโฆษณา	 ด้านการขายโดยพนักงานขาย	
ด้านการประชาสัมพันธ์	 และด้านการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์	ด้านวิธีการซื้ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	 .05	 โดยผู้บริโภคซื้อด้วยวิธีเงินสด	 จะให้
ความส�าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	
(IMC)	ในภาพรวมและด้านโฆษณา	ด้านการขาย
โดยพนักงานขาย	ด้านการประชาสัมพันธ์	และด้าน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดสูงกว่าผู ้บริโภค 
มีวิธีการซื้อด้วยวิธีอื่น	ๆ
	 	 2.	สมมติฐานที่	 2	 ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	 ที่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยทาง 
การตลาด	 ได้แก่	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 
ด้านการจัดจ�าหน่าย	และด้านการส่งเสริมการตลาด 
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยัดพลังงานแตกต่างกัน
	 	 	 2.1)	 ยี่ห้อที่สนใจซื้อ	(ผู้บริโภคซื้อ

อะไร)	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่าปัจจัย
ทางการตลาดในภาพรวมและรายด้าน	 ได้แก	่ 
ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านการจัดจ�าหน่าย 
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยัดพลังงาน	ด้านยี่ห้อที่สนใจซื้อ
	 	 	 2.2)	 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	
(ท�าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ)	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	
พบว่าปัจจัยทางการตลาด	 ด้านการจัดจ�าหน่าย 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต	์ 
ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานรถยนต์ประหยัดพลังงานเพื่อใช้ 
ในการท�างาน	 จะให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการ
ตลาดด ้านการจัดจ�าหน ่ายสูงกว ่าผู ้บริ โภคมี
วัตถุประสงค์ในการใช้งานรถยนต์ประหยัดพลังงาน
เพื่อด้านอื่น	ๆ
 	 	 2.3)	 บคุคลทีม่อีทิธพิลในการตัดสนิใจ 
ซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน	(ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสนิใจซ้ือ)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่าปัจจยั
ทางการตลาดในภาพรวมและรายด้าน	 ได้แก	่ 
ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านการจัดจ�าหน่ายไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์	 
ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยัดพลังงาน
	 	 	 2.4)	 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการตัดสนิใจซ้ือ 
(ผู้บรโิภคซ้ือเมือ่ใด)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า 
ปัจจัยทางการตลาดในภาพรวม	 และด้านช่องทาง 
การจดัจ�าหน่ายมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต์	 ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือ	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยผู้บริโภค
ที่มีระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซ้ืออยู ่ระหว่าง	 
1	–	3	เดือน	จะให้ความส�าคัญกบัปัจจยัทางการตลาด 
ในภาพรวมและด้านการจดัจ�าหน่ายสูงกว่าผู้บรโิภค
มีระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อในระดับอื่น	ๆ
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	 	 	 2.5)	 สถานทีจ่ดัจ�าหน่ายทีส่นใจซ้ือ	
(ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน)	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 
พบว่าปัจจยัทางการตลาดในภาพรวม	ด้านผลติภณัฑ์ 
และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์	 ด้านสถานที่จัด
จ�าหน่ายท่ีสนใจซ้ืออย่างมนัียส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ	
.05	โดยผู้บริโภคสนใจซื้อในงานมอเตอร์โชว์	จะให้
ความส�าคัญกับปัจจัยทางการตลาดในภาพรวม	 
ด้านผลิตภัณฑ์	 และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
สูงกว่าผู้บริโภคท่ีมีสถานที่จัดจ�าหน่ายที่สนใจซ้ือ 
ในแหล่งอื่น	ๆ
	 	 	 2.6)	 วธีิการซ้ือ	(ผู้บรโิภคซ้ืออย่างไร) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่าปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในภาพรวม	ด้านผลติภณัฑ์	ด้านราคา
และด้านการจดัจ�าหน่ายมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์	ด้านวิธีการซื้ออย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยผู้บริโภคซื้อด้วยวิธีเงินสด	
จะให้ความส�าคัญกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในภาพรวม	ด้านผลติภณัฑ์	ด้านราคา	และด้านการ
จดัจ�าหน่ายสงูกว่าผู้บรโิภค	ทีม่วีธิกีารซ้ือด้วยวธิอีืน่	ๆ

อภิปรายผล 
	 1.	ศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการต่าง	 ๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัย 
เครือ่งมอืการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการต่าง	ๆ 	 
ได้แก่	 การโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย	 
การส่งเสริมการขาย	การประชาสัมพันธ์	การตลาด
ทางตรง	และการจดักิจกรรมทางการตลาดแตกต่างกัน 
ผู ้บริโภคจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยัดพลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ	 .05	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยกับการ
ศึกษาของ	 Mike	 Reid	 (2005)	 ได้ศึกษา

ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ในเชิงปฏิบัติและผลลัพธ์ในการส่ือสารโดยผล 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ันพบว่าคุณค่าของการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการเป็นกระบวนการที่มีความ
สัมพันธ์ต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า	เช่น	การรับรู้ 
ในตราสินค้า	 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า	 และ 
รูปแบบของการขายในขณะที่	 Duncan-Moriarty	
(Duncan	&	Moriarty,	1997)	ได้สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างวธิกีารของการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับการสร้างตราสิน
ค้า	พบว่า	ข้อมลูทีร่วบรวมจากผู้บรหิารทัง้ผู้บรโิภค
สินค้าและองค์กรผู้ขายสินค้าแสดงให้เห็นได้ว่ามี
ทั ศนค ติทา งบวกต ่ อกา ร สื่ อ ส า รกา รตลาด 
เชิงบูรณาการมีความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใน
กระบวนการการสือ่สารทางการตลาดเชงิบรูณาการ
และการสร้างคุณค่าตราสินค้า	 ดังน้ัน	 การสื่อสาร 
การตลาดเชิงบูรณาการเหมาะสมที่จะน�ามาใช้กับ
องค์กรที่มุ่งการตลาดและต้องรับมือกับการแข่งขัน 
ทีร่นุแรงและสอดคล้องกับการศึกษาวจิยัของ	Kathy	
R.	 Fitzpatrick	 (2005)	 ได้ศึกษากฎเกณฑ ์
ที่ท้าทายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
พบว่าการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีความ
สัมพันธ ์ของการให ้ข ่ าวสารแก ่ ผู ้บริ โภคกับ 
การโฆษณาและข่าวสารทางการตลาดอาจเป็น 
สิง่ส�าคญัในการป้องกันให้มกีารพดูถึงองค์กรในทาง
ที่เสียชื่อเสียง
	 รวมทัง้ยงัสอดคล้องกับการศึกษาของ	Mehta	 
(2000)	 ได้ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของผู้บริโภค 
ทีม่ต่ีอประสทิธผิลการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 
โดยพบว่าทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อประสิทธิผล
ของการสื่อสารการโฆษณาและทัศนคติที่มีต่อการ
สือ่สารน้ันจะน�าไปสูท่ศันคติท่ีมต่ีอตราสนิค้าเรยีกว่า	
Trans	formational	Effect	นั่นคือทัศนคติที่มีการ
สือ่สารจะสร้างผลกระทบต่อความรูสึ้กทีเ่ปลีย่นแปลง
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ได้โดยประสบการณ์ในการใช้ตราสินค้าจะเป็นไป 
ในทิศทางท่ีพอใจมากขึ้น	 เน่ืองจากผู้บริโภคเกิด
ทัศนคติทางบวกต่อการสื่อสารการตลาดและ 
เชื่อมโยงการสื่อสารการตลาดเข้ากับประสบการณ์
ในการใช้ตราสินค้าน้ัน	 โดยเฉพาะสินค้าที่มีความ
เก่ียวพันต�่าและสินค้าที่ใช้แนวอารมณ์ดึงดูดในการ
โฆษณาในขณะที	่Donthu,	Cherian	&	Bhargave	
(cited	 in	 Meha,	 2000)	 สรุปจากการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการสื่อสาร
การตลาดที่เป็นสื่อกลางแจ้งว่าผู้บริโภคท่ีมีทัศนคติ
ในทางบวกต่อสื่อกลางแจ้งจะสามารถจดจ�าสื่อได้
มากกว่าผู้บริโภคที่มีทัศนคติในทางลบ
	 ดังน้ันจงึสรปุได้ว่า	ปัจจยัการส่ือสารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการเป็นกิจกรรมที่สนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ท�าการคัดเลือกตลาด
เป้าหมายการต้ังวตัถุประสงค์และพฒันาส่วนประสม
ทางการตลาด	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าเป้าหมายจงึเป็นกุญแจทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็
ก็คือต้องท�าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค	โดยผล
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 ผู้บริโภคที่ให้ความ
ส�าคญัต่อปัจจยัการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยัดพลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติทีร่ะดับนัยส�าคัญ	.05	ดังน้ันแสดงให้เหน็ว่า	
ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดั
พลังงานเป ็นอย ่างมาก	 โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง	
ประชาสัมพันธ์	 การจัดกิจกรรมทางการตลาด	
เป็นต้น
	 ผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร	ทีใ่ห้ความ
ส�าคัญกับปัจจยัทางการตลาด	ได้แก่	ด้านผลติภณัฑ์	
ด้านราคา	ด้านการจดัจ�าหน่าย	และด้านการส่งเสรมิ
การตลาดแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจ 

ซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานแตกต่างกัน
	 2.	ระดับความส�าคัญของเครื่องมือปัจจัย
ทางการตลาด	 ได้แก่	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 
ด้านการจัดจ�าหน่าย	และด้านการส่งเสริมการตลาด
ทีม่ต่ีอการซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานของผู้บรโิภค	
พบว่า	ผู้บรโิภคให้ความส�าคญักับปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด	 ด้านช่องทางการจัดหน่ายมากที่สุด	
รองลงมา	ได้แก่	ด้านราคา	ด้านการส่งเสรมิการตลาด	
ด้านผลิตภัณฑ์	 ตามล�าดับ	 และเมื่อทดสอบ
สมมติฐาน	พบว่า	ปัจจัยส่วนประสมการตลาดการ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัด
พลังงานของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของเชิงชาย	
คทาวุธยุทธชัย	 (2554)	 ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
รถยนต์กระบะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนั้น	พบว่า	ส่วนประสมการตลาด
ที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือ	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	
เครื่องยนต์ที่มีความคงทน	 การประหยัดน�้ามัน	 
ระบบนิรภัย	 สีรถยนต์	 การบริการหลังการขาย	 
ด้านราคา	 คือ	 ราคาอะไหล่	 ราคาซ่อม	 ด้านการ 
ส่งเสรมิการตลาด	คอื	ส่งเสรมิการขาย	การโฆษณา	
นอกจากน้ียังพบว่า	 ตราสินค้ามีความสัมพันธ ์
กับ	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	และรายได้	เครื่องยนต์
สัมพันธ์กับอายุและการศึกษา	การส่งเสริมการขาย
มีความสัมพันธ์กับอายุ	 การศึกษา	 รายได้	 และ
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน	 
มคีวามคิดเหน็ต่อส่วนประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกัน
	 ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ข อ ง 
อัจฉรา	 อินทรีย์วงศ์	 (2551)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซ้ือรถยนต์ 
นิสสัน	มาร์ช	ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	
ซึ่งผลวิจัยพบว่า	ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ท�าให้
มีความต้องการรถยนต์นิสสัน	มาร์ช	คือ	ต้องการ
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ใช้รถยนต์ที่ประหยัดน�้ามัน	 ผู ้บริโภคได้รับสื่อ 
ที่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือรถยนต์	 คือ	 โทรทัศน์	 
ผู้บรโิภคได้รบัสือ่ท่ีส่งผลต่อความต้องการซ้ือรถยนต์	
คือ	 ตัวท่านเอง	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือ 
รถยนต์นิสสัน	มาร์ช	ของผู้บริโภค	ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผู ้บริโภคให้ความส�าคัญต่อปัจจัยทางการตลาด 
ที่มีผลต่อความต้องการซ้ือรถยนต์	 คือ	 ประหยัด
น�้ามัน	 ด้านราคา	 คือ	 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของรถยนต์	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	 คือ	 ตัวแทน
จ�าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ	 ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด	คือ	แถมประกันชั้น	1	ฟรี	1	ปี	เป็นต้น	
	 แ ล ะ ยั ง ส อ ดคล ้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง 
ศาลิณี	 โอภาสพงษ์	 (2554)	 ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้ังใจซ้ือ
รถยนต์รุ่นประหยัด	 (Eco	 Car)	 ของผู้บริโภค 
เขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ระดับราคา	
น�้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ท่ีมีส่วนในการรักษารถยนต์	
รวมท้ังสอดคล้องกับงานวจิยัของมณธรีดา	ฒิยารตัน์	
(2555)	ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง	ลักษณะรถยนต์อีโคคาร์
ท่ีเป็นทีต้่องการของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร	
พบว่าการวิเคราะห์ปัจจัยของลักษณะของรถยนต์ 
อีโคคาร์ที่ต ้องการได้	 4	 ปัจจัย	 ได้แก่	 ด้าน 
ผลประโยชน์	 บริการและศักยภาพรถยนต์	 ด้าน 
รูปลักษณ์ภายในและภายนอกรถยนต์	 ด ้าน 
ความสะดวกสบายในการใช้งานและดูแลรักษา
รถยนต์	 และด้านประโยชน์หลักและโครงสร้าง
รถยนต์	โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้	3	กลุ่ม	ได้แก่	
1.	 เน้นปัจจัยด้านประโยชน์หลักและโครงสร้าง
รถยนต์	(กลุม่เน้นประสิทธภิาพรถยนต์)	2.	เน้นปัจจยั 
ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานและดูแลรักษา
รถยนต์	(กลุม่เน้นความสะดวกสบาย)	3.	เน้นปัจจยั
ด ้ านรูปลักษณ ์ภายในและภายนอกรถยนต ์	 
(กลุ่มเน้นรูปลักษณ์และการออกแบบ)	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
	 	 1.1		 การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ	 (IMC)	 ผู้วิจัยได้น�าผลการวิจัยท่ีมี
ประเด็นทีผู้่บรโิภคให้ความส�าคัญมากทีส่ดุมาท�าการ
เสนอแนะ	ดังนี้
	 	 	 1.1.1	 ด้านการส่งเสริมการขาย	
ประเด็นส�าคัญทีผู้่บรโิภคสนใจ	คือ	ราคาท่ีให้ส่วนลด	
และของแถมพิเศษที่จะได้รับ	ดังนั้น	ผู้ประกอบการ
ควรให้ความส�าคัญในเรื่องของการให้ส่วนลดแก่
ลูกค้าโดยการชี้แจงจ�านวนเงินที่ลูกค้าจะได้รับจาก
ของแถมเพือ่ให้ลกูค้าได้ทราบถึงมลูค่าของแถมท่ีได้
รับ	 ซ่ึงจะท�าให้ลูกค้ามีความเข้าใจและสามารถ 
ตัดสนิใจในการซ้ือได้ง่ายขึน้	เมือ่ลกูค้าได้เหน็มลูค่า 
ของแถมและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ	 รวมไปถึง 
ข้อเสนอฟรีประกันรถยนต์ชั้น	 1	 จากบริษัทชั้นน�า	
และการรับประกันหลังการขาย	เป็นต้น	
	 	 	 1.1.2	 ด้านการขายโดยพนักงาน
ขาย	ประเด็นส�าคัญที่ผู้บริโภคสนใจ	คือ	การติดต่อ
กับพนักงานขายมีความสะดวก	และได้รับการตอบ
กลับอย่างรวดเร็ว	 พนักงานขายให้ความเอาใจใส่
ติดตามก่อนและหลังการขาย	 พนักงานในโชว์รูม	
หรือศูนย์ท่ีให้บริการมีความใส่ใจให้การต้อนรับที่ดี	
ร่วมถึงพนักงานมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการ
และให้ค�าแนะน�ากับลกูค้าได้ดี	ดังน้ัน	ผู้ประกอบการ
ควรให้ความส�าคัญในการคัดเลือกพนักงานขายท่ีมี
ความรู้ในตัวสินค้าเป็นอย่างดี	 และจัดอบรมให้กับ
พนักงานขายให้เข้าใจในกระบวนการขาย	ต้ังแต่การ
เริ่มเสนอขายจนถึงบริการหลังการขาย	 และมีการ
อบรมให้กับทางช่างเทคนิคและการซ่อมรถให้กับ
พนักงานอย่างสม�่าเสมอ	เป็นต้น
	 	 1.2		 ปัจจยัทางการตลาด	จากผลการวจิยั 
พบว่า	ผู้วจิยัได้น�าผลการวจิยัทีม่ปีระเด็นท่ีผู้บรโิภค 
ให้ความส�าคัญมากที่สุดมาท�าการเสนอแนะ	ดังนี้
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	 	 	 1.2.1	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ให้ความ
ส�าคัญในรูปลักษณ์ภายนอกของรถยนต์	 และ
สมรรถนะของเครื่องยนต์	 ซ่ึงตัวแทนจ�าหน่าย 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเจ ้าของ
ผลิตภัณฑ์ได้	ดังนั้น	กลยุทธ์ในด้านผลิตภัณฑ์ควร
มุ่งเน้นไปในด้านการส่ือสารในเรื่องของข้อดี	 และ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค	 เพื่อให้ 
ผู้บริโภคได้มีข้อมูลเปรียบเทียบในการตัดสินใจ	
ได้แก่	 ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องสมรรถนะของ
เครือ่งยนต์	และระบบต่าง	ๆ 	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่
ให้กับผู้บริโภค	เป็นต้น
	 	 	 1.2.2	 ด้านราคา	 ให้ความส�าคัญ 
ในระดับมากโดยการดาวน์น้อยผ่อนเบา	ๆ 	และระยะ
เวลาในการผ่อนช�าระนาน	 ในการประกอบธุรกิจ 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนราคาได้	 ดังน้ัน	 กลยุทธ์ 
ในด้านราคา	คือ	การท�าให้ลกูค้าสามารถออกรถได้ง่าย	 
โดยการสร้างพนัธมติรกับสถาบนัการเงนิทีช่�าระเงนิ
ดาวน์ต�่า	 หรือไม่ต้องช�าระเงินดาวน์	 รวมทั้งการ
ขยายเวลาการผ่อนช�าระได้นาน	และมีวิธีผ่อนช�าระ
ได้หลายรูปแบบ	เป็นต้น
	 	 	 1.2.3	 ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	
ให้ความส�าคัญในระดับมาก	 โดยตัวแทนจ�าหน่าย 
มีความน่าเชื่อถือ	 และมีมาตรฐานในการบริการ	 
ดังน้ัน	 ตัวแทนจ�าหน่ายควรให้ความส�าคัญในการ
สร้างความน่าเช่ือถือโดยการท�าสถานทีป่ระกอบการ
ให้ความสะดวกสบาย	และสร้างความหรูหราเพื่อให้
ผู ้บริ โภคเ กิดความประทับใจที่มาใช ้บริการ	 
และท�าระบบการดูแลลูกค้าสัมพันธ์ให้กับลูกค้า

สามารถติดต่อได้สะดวก	ทั้งทางโทรศัพท์	โทรสาร	
และอีเมล์	เป็นต้น
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 1)	การศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยได้เสนอ
แนะให้มีการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็น
ต่อการใช้รถยนต์ประหยดัพลงังานของลกูค้าในยีห้่อ
รถยนต์แต่ละประเภทเพื่อทราบถึงความคิดเห็น	
ความพึงพอใจต่อการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน
ของลูกค้า	 และจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลติภณัฑ์	การบรกิารหลงัการขาย	และวางแผนการ
ตลาดของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
	 2)	การศึกษาครั้งต่อไปควรท�าการศึกษา
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานเชิงเปรียบ
เทียบเพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีหลากหลายจากลูกค้า 
ของบริษัทในแต่ละยี่ห้อ	 ว่ามีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานของบริษัท
แต่ละประเภทต่างกันในลักษณะใด	 เพื่อผลการ
ศึกษาจะใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทต่อไป
	 3)	ควรศกึษาเชงิคณุภาพ	โดยสุม่สมัภาษณ์
เจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าอยู่แล้ว	 หรือลูกค้า
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซ�้าเมื่อซื้อรถยนต์เป็นคันที่	 2	 เพื่อ 
ผู้ประกอบการจะได้ข้อมูลในเชิงลึก	 สามารถน�ามา
ก�าหนดกลยุทธ์ในการท�าการตลาดท่ีสามารถตอบ
สนองความต้องการของลกูค้าทีเ่ชือ่มัน่ในผลติภณัฑ์
และการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
 ในปัจจบุนังานวจิยัของอาจารย์ในมหาวทิยาลยั	 
ถือว่าเป็นงานท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์	 ในฐานะที่เป็นงานวรรณกรรม	 เพราะเป็น
งานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความริเริ่มของตนเอง	 
โดยผู้สร้างสรรค์ต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถ	 
สติปัญญา	 ความอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานน้ัน	
จากท่ีได้ศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับการได้มา 
ซ่ึงลิขสิทธิ์ในงานท่ีสร้างสรรค์โดยผู้สร้างสรรค์ที่ได้
สร้างสรรค์งานน้ันขึน้ภายใต้การจ้างแรงงาน	สญัญา
จ้างท�าของ	 หรือภายใต้ค�าส่ังหรือในความควบคุม
ของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือหน่วยงานอื่นใด 
ของรฐั	หรอืของท้องถ่ิน	ตามพระราชบญัญติัลขิสทิธิ์	
พ.ศ.	2537	มาตรา	14	จะเหน็ได้ว่า	งานทีส่ร้างสรรค์
ขึ้นดังกล ่าวตกเป ็นของมหาวิทยาลัย	 ท�าให ้

มหาวิทยาลัยได้มาซ่ึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
ในงานวิจัย	ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ในมาตรา	14	
	 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น	 ผู้เขียน 
มีความเห็นว่า	 มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย	
และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	 อาจได้มา 
ซ่ึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค ์
ที่บุคลากรได้สร้างสรรค์หรือได้ก่อให้เกิดขึ้นมา 
ตามที่ ก� าหนดไว ้ ในพระราชบัญญั ติลิ ขสิทธิ์	 
พ.ศ.	 2537	 มาตรา	 14	 ส�าหรับกรณีของการ 
จ้างแรงงาน	 การท�างานตามค�าสั่งหรือในความ
ควบคมุของมหาวทิยาลยั	อนัอาจท�าให้มหาวทิยาลยั
ได้มาซ่ึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานท่ีบุคลากร
ได้สร้างสรรค์ขึน้	ซ่ึงอาจมคีวามเหมาะสมส�าหรบังาน

ปัญหากฎหมายในการให้ความคุม้ครองงานวจัิยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัย
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อันมีลิขสิทธิ์บางประเภท	 เช่น	 งานศิลปกรรม	 
งานโสตทัศนวัสดุหรืองานแพร่ภาพแพร่เสียง	
เปน็ต้น	เพราะงานสรา้งสรรคด์งักลา่วลูกจา้งจะต้อง
ท�าตามค�าส่ังหรือแบบแผนตามที่มหาวิทยาลัย
ก�าหนด	 ส่วนงานวิจัยเป ็นการเรียบเรียงงาน 
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยน้ัน	 หากใช้วิธีการที่
ก�าหนดให้ลูกจ้างจะต้องท�าตามค�าส่ังหรือแบบแผน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดย ่อมไม ่เหมาะสม	 
เพราะการท�างานวิจัยต้องมีแนวคิดที่มีความอิสระ
เพื่อเสนองานวิจัยอย่างมีคุณภาพปราศจากการ 
อยู่ภายใต้การควบคุมหรือบังคับบัญชา
	 ด้วยเหตุน้ี	 ผู้เขียนจึงเห็นสมควรเสนอให ้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	
2537	 มาตรา	 14	 โดยก�าหนดให้งานวิจัยของ
อาจารย์เป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์แต่เพียงผู้เดียว	 
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

Abstract
	 At	 the	 present	 time,	 the	 research	
conducted	 by	 the	 university	 lecturer	 is	 
protected	under	intellectual	property	law	of	
“copyright”	as	a	literature.	It	is	known	as	a	
new	 creation	 in	 which	 the	 creators	 must	 
be	the	one	who	initiate	the	idea.	They	have	 
to	 work	 hard	 with	 patient	 to	 apply	 all	 
knowledge	 and	 intellectual	 to	 complete	 
the	research.	The	study	shows	that	obtaining	
copyright	under	hire	of	work,	hire	of	service	
or	controlling	of	any	government	organization,	
according	to	The	Copyright	Act	B.E.	2547	
(The	 Act)	 article14,	 that	 piece	 of	 works	
belong	to	the	university.
	 University,	 governed	 by	 University	
Affairs	Ministry	of	Education,	is	a	juristic	

person	 that	 is	 able	 to	 own	 the	 copyright	
created	 by	 their	 employees	 regarding	 
to	 article	 14	 of	 the	 Act.	 It	 may	 sound	 
reasonable	 for	 some	 particular	 works,	 
for	 example,	 art,	 audio-visual,	 picture	 
and	motion.	Because	 these	 type	of	works	
require	 the	 employ	 to	 comply	with	 order	 
or	formality	of	the	university.	Meanwhile,	
literature	 research	 does	 not	 sound	 the	 
same	way	as	the	foresaid	because	it	requires	
independent	 without	 bias	 or	 harness	 to	 
complete	the	research	effectively	
	 The	 study,	 therefore,	 propose	 to	
amend	article14	of	The	Act	that	the	copyright	
shall	belong	to	the	researcher	who	conduct	
the	research	unless	there	is	an	agreement.

บทน�ำ
	 ลขิสทิธิ	์(Copyright)	ถือเป็นสทิธปิระเภท
หน่ึงของทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยมีเจตนารมณ์ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	และก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทีม่คุีณค่าขึน้ 
โดยเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ 
น�าผลงานทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ซ่ึงมีความส�าคัญต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนา	
(Research	 and	 Development	 หรือ	 R&D)	 
เป ็นอย ่างมาก	 เน่ืองจากการวิจัยพัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาส่วนใหญ่ต้องอาศัย 
การลงทุนจ�านวนมาก	 การให้ความคุ้มครองอย่าง
เหมาะสมจะท�าให้เจ้าของผลงานเกิดความเชือ่มัน่ว่า	
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาท่ีสูญเสียไปเพื่อพัฒนา 
ผลงานจะได้รบัการชดเชยกลบัคืนมาในรปูของสทิธิ
ผูกขาดตามกฎหมาย	อนัจะเป็นเครือ่งจงูใจให้บคุคล
ต่าง	ๆ 	ลงทุนลงแรงท�าวจิยัและพฒันาหรอืสร้างสรรค์
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สิ่งใหม่ ท่ีเป ็นประโยชน์ต ่อสังคม	 เพราะหาก
ปราศจากการคุ้มครองที่เหมาะสม	 ก็คงจะไม่มีผู้ใด
คิดค ้นหรือสร ้างสรรค ์ผลงานใด	 ๆ	 ซ่ึงมีผล 
กระทบต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการเป็นอย่างยิ่ง 

(Benko,	 R.,	 1987,	 p.17)	 พระราชบัญญัติ 
ลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	 ก�าหนดให้ผู้สร้างสรรค์งาน 
อั นมี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ้ อ ง ใ ช ้ ป ร ะสบกา รณ ์ ค ว ามรู 	้ 
ความอุตสาหะ	 ทักษะ	 ฝีมือแรงงาน	 และเงินทุน 
เพื่อสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นมา	 โดยเฉพาะ
กรณีที่อาจารย์ท�างานวิจัย	 ไม่ว่าจะคิดชื่อเรื่องของ
งานวิจัยที่ท�า	 ลงมือท�าวิจัยต้ังแต่ต้นจนแล้วเสร็จ	 
ถือได้ว่าอาจารย์เป็นผู้ท�าวิจัยและเป็นผู้สร้างสรรค์
งานตามความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์	
	 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	 
วางหลักความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้หลายประการ 
โดยหลักกฎหมายแล้วผู ้สร ้างสรรค์งานจะเป็น
เจ้าของลิขสิทธ์ิเป็นบุคคลแรก	 แต่มีข้อยกเว้นอยู่	 
2	กรณี	ที่กฎหมายบัญญัติให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์	คือ	ประการแรกการสร้างสรรค์งานภายใต้
สัญญาจ ้างท�าของผู ้ ท่ี เป ็นเจ ้าของลิขสิทธิ์คือ 
ผู้ว่าจ้าง	 (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537,	
มาตรา	 10)	 และประการที่สองงานสร้างสรรค์ 
โดยการจ้างหรือตามค�าสั่งหรือในความควบคุม 
ของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือหน่วยงานอื่นใด 
ของรัฐหรือของท้องถ่ินผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือ
หน่วยงานของรฐั	(พระราชบญัญติัลขิสทิธิ	์พ.ศ.	2537, 
มาตรา	14.)	ดังนั้น	จะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์งาน
อันมีลิขสิทธิ์ของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ 
โดยท่ัวไปจะไม่มีความขัดแย้งว่าบุคคลใดเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะระบบราชการเป็นระบบ
อุปถัมภ์	 การควบคุมเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา	 และ 
การสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ของหน่วยงาน 
ของรัฐมีน ้อย	 แต่ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ซ่ึงเป็นส่วนราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
ทบวงวิทยาลัยตามพระราชบัญญั ติปรับปรุง
กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2537	และมีฐานะเป็น
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัย	 
ซ่ึงอาจได้มาซ่ึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
สร ้างสรรค ์ที่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได ้
สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยเฉพาะงานวิจัยของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย	 เป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์
ประเภทวรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ	์
พ.ศ.	2537	มาตรา	4	มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่
จะวางระเบยีบให้ลขิสิทธิใ์นงานวจิยัของอาจารย์เป็น
ของมหาวิทยาลัย	หากอาจารย์ผู้แต่งหรือเรียบเรียง
ต�าราได้ยื่นขออนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์
	 บทบัญญัติเ ก่ียวกับการได ้มาซ่ึงความ 
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐยังขาด
ความชัดเจน	 ท�าให้เกิดปัญหาว่าการแต่งหรือ 
เรยีบเรยีงงานวจิยัของอาจารย์มกีรณีใดท่ีเป็นการท�า 
โดยการจ้างตามค�าส่ัง	 หรือในความควบคุมของ
มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานของรัฐ	 ซ่ึงท�าให้
มหาวิทยาลัยได้มาซ่ึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
ในงานวิจัย	 เพราะมหาวิทยาลัยมีระเบียบเก่ียวกับ
การให้ความคุ ้มครองงานวิจัยของอาจารย์ใน
มหาวทิยาลยัไว้	ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบถึงการ
เผยแพร่ความรู ้ของอาจารย์ผู ้สอนหรือบรรยาย 
สู่นักศึกษาในรูปแบบของงานวิจัย	 เพราะอาจารย์
ส่วนใหญ่จะไม่น�างานวจิยัทีต่นได้แต่งหรอืเรยีบเรยีง
ขึ้นมาขออนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์	 เน่ืองจาก
เกรงว่าลิขสิทธิ์ในต�าราซ่ึงตนได้สร ้างสรรค์ขึ้น 
จะเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงส่งผลกระทบ 
ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	 และ 
ต่อนักศึกษา	 เน่ืองจากไม่มีงานวิจัยให้ศึกษา	 และ 
หากต้องการศึกษาต้องซ้ือจากส�านักพิมพ์ของ
เอกชนซึ่งมีราคาแพง
	 ดังนั้น	ผู้เขียนวิทยานิพนธ์จึงเห็นว่าปัญหา
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ดังกล่าวเป็นส ่วนส�าคัญที่ควรศึกษาวิเคราะห ์
โดยเปรยีบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ	เพือ่เสนอ
เป ็นแนวทางในการให ้ความคุ ้มครองลิขสิทธิ์ 
ของอาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการให้ได้รับ
ความเป็นธรรม	 เพื่อหาค�าตอบและข้อยุติของ 
ปัญหาว ่า	 ผู ้ ใดเป ็นเจ ้าของลิขสิทธิ์ในงานวิจัย 
ของอาจารย์ในมหาวทิยาลยัรฐั	 โดยจะน�าเสนอข้อมูล	
แนวคิด	ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา
 1. ปัญหาการให้ความคุม้ครองงานวิจยั
ของอาจารย์ของต่างประเทศ
	 	 1)	ปัญหาการให้ความคุม้ครองงานวจิยั
ของอาจารย์ในระบบ	Common	Law
	 	 	 (1)		ประเทศสหรัฐอเมริกา
    ปัญหาการให้ความคุ้มครอง
งานวจิยัของอาจารย์ในมหาวทิยาลยัน้ัน	จะเหน็ได้ว่า	
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมาย 
ท่ีมองถึงประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของนายจ้าง 
ที่ได ้ลงทุนและความต้องการน�าไปใช้งานของ
นายจ้างเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนั้น	 เกี่ยวกับ
ปัญหาการให้ความคุ้มครองงานวิจัยของอาจารย์ 
ในมหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึมไิด้มอง
ว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาทีต้่องเสนอให้มี
การแก้ไข	 ด้วยเหตุน้ี	 กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงก�าหนดให้งานวิจัยของอาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยตกเป็นของนายจ้างตามหลัก	
“Work	for	Hire”	ซ่ึงเป็นหลกัทีเ่รยีกว่า	“Practical	 
Significance	of	Work	Made	for	Hire”	(Donald	 
F.	 Johnson,		1978,	p.48)	คือเป็นการก�าหนด
เก่ียวกับผลในการช้ีขาดถึงความเป็นเจ้าของลขิสทิธิ์
แต่เริ่มแรก	 เจ้าของคนแรกถือว่าส�าคัญ	 เพราะ
ป้องกันเรือ่งความยุง่ยากในการโอนกลบั	หากมกีาร
โอนสิทธิในภายหลังจะได้ไม่ต้องสืบหาเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ที่แท้จริงให้ยุ่งยาก
	 	 	 (2)		ประเทศอังกฤษ	

	 	 	 	 ปัญหาการให้ความคุ ้มครอง
งานวจิยัของอาจารย์ในมหาวทิยาลยัน้ัน	จะเหน็ได้ว่า	
กฎหมายของประเทศองักฤษก�าหนดงานสร้างสรรค์
ที่สร้างขึ้นภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน	 งานน้ันตก 
เป็นลขิสทิธิข์องนายจ้าง	(Copyright	Designs	and	
Patents	Act.,	1988.,	section	11(2).)	จงึถือได้ว่า	
กฎหมายของประเทศอังกฤษเน้นการให้ความ
คุ้มครองนายจ้างเป็นหลัก	 โดยให้สิทธินายจ้าง
มากกว่าลูกจ้าง	 ซ่ึงมีลักษณะการให้ความคุ้มครอง
เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา	 
ดังจะเหน็ได้จากค�าพพิากษาทีผู้่เขยีนได้ยกตัวอย่าง
ในบทที่	3	หัวข้อที่	3.1.2.2	ค�าพิพากษาคดี	Byrne	
V	statist	Co.	(1914)	(King	v	SA	Weather	
Service.	2009,	copyright	in	works	produced	
in	 the	 course	 of	 employment,	 3	 SA	 13	
(SCA).	 p.	 479.)	 ท่ีตัดสินให้งานแปลภาษา 
ที่ลูกจ้างได้ท�านอกเวลางาน	 โดยได้รับค่าจ้างพิมพ์
เป็นลขิสทิธ์ิของลกูจ้าง	เพราะเป็นงานในทางการทีจ้่าง
	 	 	 (3)	 ประเทศออสเตรเลีย	 	
	 	 	 	 การให้ความคุ้มครองงานวิจัย
ของอาจารย์ในมหาวทิยาลยั	จะเหน็ได้ว่า	กฎหมาย
ของประเทศออสเตรเลยีได้ก�าหนดให้งานวรรณกรรม 
ที่สร้างสรรค์โดยรับจ้างบุคคลอื่นหรือโดยทางการ 
ท่ีจ้างตกเป็นลิขสิทธิ์ของนายจ้าง	 ซ่ึงมีลักษณะ 
การให้ความคุ ้มครองเช่นเดียวกับกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ	 และ
นอกจากหลกัเกณฑ์ดังกล่าวท่ีก�าหนดให้งานวจิยัตก
เป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยยังมีค�า
พิพากษาในคดี	De	Garis	v.	Nevveille	Jefress	
Pidller	 Ply	 Ltd.,	 1990	 p.5	 ที่ชี้ให้เห็นกรณี 
การให ้ความคุ ้ มครองงานวิจัยของอาจารย  ์
ในมหาวิทยาลัย	 โดยถือว่างานวิจัยของอาจารย ์
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน	 ซ่ึงเป็นหน้าที่
ของอาจารย์ที่เป็นลูกหน้ีโดยตรงของมหาวิทยาลัย	
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ดังน้ัน	จงึถือว่างานวจิยัดังกล่าวทีเ่กิดขึน้เป็นลขิสทิธิ์
ของมหาวิทยาลัย
	 	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	เกี่ยวกับ
การให้ความคุ ้มครองงานวิจัยของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยในระบบ	Common	Law	จะเห็นได้
ว่า	 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ประเทศ
องักฤษ	และประเทศออสเตรเลยี	ได้ก�าหนดงานวจิยั
ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของอาจารย์	(ลูกจ้าง)	ใน
มหาวิทยาลัยตกเป็นงานวิจัยอันมีลิขสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย	 (นายจ้าง)	 ภายใต้เงื่อนไขการจ้าง
แรงงานเพราะถือว่าเป็นการท�างานโดยการว่าจ้าง	
จึงสมควรให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด
	 	 2)	ปัญหาการให้ความคุม้ครองงานวจิยั
ของอาจารย์ในระบบ	Civil	Law
	 	 	 (1)	 ประเทศฝรั่งเศส
	 	 	 	 การให้ความคุ้มครองงานวิจัย
ของอาจารย์ในมหาวทิยาลยั	จะเหน็ได้ว่า	กฎหมาย
ของประเทศฝรั่งเศสได้ก�าหนดให้งานวิจัยของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นของอาจารย์	 โดยได้
ก�าหนดไว้ในกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการท�าข้อ
ตกลงร่วม	นอกจากน้ันยงัได้ก�าหนดให้มหาวทิยาลยั	
(นายจ้าง)ใช้สทิธใินงานของอาจารย์	(ลกูจ้าง)	และ
ถือว่าข้อตกลงน้ีเป็นข้อตกลงใช้ร่วมกันกับลูกจ้าง 
ท่ีท�างานกับนายจ้างทุกคน	 ซ่ึงการท�าข้อตกลงน้ี
ท�าให้นายจ้างสามารถใช้สทิธใินงานทีส่ร้างสรรค์และ 
หาประโยชน์จากงานหรอืโอนประโยชน์ให้แก่บคุคล
อ่ืนด้วย	 ซ่ึงภายใต้กฎหมายดังกล่าวถือว่าเป็น
ทางออกเก่ียวกับการคุ้มครองและเป็นการเปิด
โอกาสนายจ้างและลูกจ้างสามารถก�าหนดข้อตกลง
กันได้โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย	 ซ่ึงถือว่ากฎหมาย
ของประ เทศฝรั่ ง เศสแตกต ่ า งจากประ เทศ
สหรัฐอเมริกา	 ประเทศอังกฤษ	 และประเทศ
ออสเตรเลีย	 เพราะเป็นประเทศที่ก�าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่าให้งานวิจัยตกเป็นลิขสิทธิ์ของลูกจ้าง

	 	 	 (2)	 ประเทศเยอรมนี	
	 	 	 	 การให้ความคุ้มครองงานวิจัย
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนี	 
ได้ก�าหนดให้เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์
งานร่วมกันได้รับความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์น้ัน	
และเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ด ้วยกัน	 และ
นอกจากน้ันหากฝ่ายใดจะน�างานอันมีลิขสิทธิ ์
ดังกล่าวออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ 
สู ่สาธารณชนหรือเผยแพร่ด้วยวิธีการใดก็ตาม	 
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ร่วมอีกฝ่ายหน่ึง	
มิฉะน้ันถือว ่าเป ็นการละเมิดลิขสิทธิ์	 ซ่ึงจาก 
หลักเกณฑ์กฎหมายของประเทศเยอรมนีถือว่างาน
วิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 อาจารย์เป็นผู้มี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานวิจัยนั้น	ทั้งนี้	 เนื่องจาก
งานวิจัยอาจารย์เป็นผู้สร้างสรรค์แต่เพียงผู้เดียว 
โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส ่วนเก่ียวข้องในงาน
สร้างสรรค์ดังกล่าว	 ตลอดจนอาจารย์ต้องเสีย 
ค่าใช้จ่าย	คิดงานวิจัย	เสนอคณะกรรมการ	ซึ่งเป็น 
กระบวนการท่ีต้องลงมือแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้น	 
จึงไม่เข้ากรณีการสร้างสรรค์ร่วมที่มหาวิทยาลัย 
จะเป็นผู ้สร้างสรรค์ร ่วมตามหลักกฎหมายของ
ประเทศเยอรมนี	
	 	 	 ดังน้ัน	 จึงสรุปได้ว่า	 กฎหมายของ
ประเทศเยอรมนีมีลักษณะการให้ความคุ้มครอง
เหมือนกับหลักกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส	 
ซ่ึงถือว่าแตกต่างจากหลักกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ประเทศอังกฤษ	 และประเทศ
ออสเตรเลีย
	 	 	 (3)	 ประเทศไทย
	 	 	 	 การให้ความคุ้มครองงานวิจัย
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	จะเห็น
ได้ว่า	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	มาตรา	
14	ก�าหนดให้	กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือหน่วย
งานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถ่ิน	 ย่อมมีลิขสิทธิ ์
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ในงานสร้างสรรค์ขึน้โดยการจ้างหรอืท�าตามค�าส่ังหรอื 
ในการควบคุมของตน	 เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ 
เป ็นอย ่าง อ่ืนเป ็นลายลักษณ์อักษร	 ซ่ึงจาก 
หลกัเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแยกพจิารณาได้ดังน้ี	คือ	
	 	 	 ประการแรก	 เน่ืองจากการจ้าง	
หมายความรวมถึงการจ้างแรงงานและจ้างท�าของ	
และผู้รบัจ้างก็เป็นได้ทัง้บคุคลอืน่	ซ่ึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ	และเจ้าหน้าทีข่องรัฐในกรณีจ้างท�างานนอก
เหนือหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีน้ัน	 อย่างไร
ก็ตาม	โดยการจ้างดังกล่าวเนื่องจากกรณีที่อาจารย์
สร้างสรรค์งานวจิยัขึน้ในขัน้บณัฑติศึกษาจงึไม่ถือว่า
เป็นการสร้างสรรค์งานขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน
หรือจ้างท�าของของมหาวิทยาลัย
	 	 	 ประการที่สอง	 เน่ืองจากตามค�าสั่ง 
ท่ีหน่วยงานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงอยู่ในบังคับ
บัญชาสร้างสรรค์งานขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการหรือหน่วยงานน้ัน	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อ
พิจารณากรณีตามค�าส่ังน้ี	 จะเห็นได้ว่า	 อาจารย์
ถือว่าเป็นเจ ้าหน้าที่ ซ่ึงอยู ่ในบังคับบัญชาของ
มหาวทิยาลยั	และมมีหาวทิยาลยัเป็นผู้บงัคับบญัชา
	 	 	 ประการท่ีสาม	เน่ืองจากการควบคุม
การท่ีหน ่วยงานของรัฐเข ้าไปมีส ่วนร ่วมกับ 
ผู้สร้างสรรค์งานอนัมลีขิสิทธิน้ั์น	ซ่ึงผู้สร้างสรรค์งาน
ขึ้นตามหน้าท่ีซ่ึงตนรับผิดชอบอยู่	 การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานของรัฐนัน้หมายถึง	หน่วยงานของรัฐ
จะต้องมอี�านาจควบคุมผู้สร้างสรรค์	ในการสร้างสรรค์ 
(ท�างาน)	 อันมีลิขสิทธิ์	 ซ่ึงการควบคุมหมายถึง 
การดูแลหรือการก�า กับดูแล	 อย ่างไรก็ตาม	 
งานในควบคุมน้ี	 เมื่อพิจารณาท้ังความหมาย 
และข้อเท็จจริงของกระบวนการจัดท�างานวิจัย	 
จะเห็นได้ว่า	 เป็นเรื่องการสร้างสรรค์งานด้วยตัว 
ของอาจารย์เองท้ังส้ิน	แม้กระบวนการจดัท�างานวจิยั 
และเสนองานวิจัยจะเป ็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย	 โดยก�าหนดคุณสมบัติผู ้มีสิทธ ิ

ท�าวิจัยไว ้	 ตลอดจนรายละเอียดและขั้นตอน	 
แต่มหาวิทยาลัยไม่มีอ�านาจสั่งหรือควบคุมให ้
ท�างานวิจัย	 โดยอาจารย์มีอิสระที่จะสร้างสรรค์งาน
ด้วยความคิด	 โดยใช้ทักษะ	 แรงงาน	 เงินทุน	 
ตลอดจนความรู้ความช�านาญในการสร้างสรรค์งาน
วิจัยขึ้นด้วยตนเองทั้งส้ิน	 ทางมหาวิทยาลัยไม่ได ้
เข้ามามส่ีวนร่วมโดยการดูแลหรอืก�ากับดูแลอาจารย์
แต่อย่างใด	
	 	 	 จึงกล่าวได้ว่า	 หลักกฎหมายของ
ประเทศไทยมหีลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองคล้าย
กับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ประเทศ
องักฤษ	และประเทศออสเตรเลยี	ทีเ่น้นการให้ความ
คุ้มครองงานวิจัยตกเป็นลิขสิทธิ์นายจ้าง	
	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	เกี่ยวกับการ
ให้ความคุม้ครองงานวจิยัของอาจารย์ในมหาวทิยาลยั 
ในระบบ	Civil	Law	จะเห็นได้ว่า	ประเทศฝรั่งเศส
และประเทศเยอรมนีได้ก�าหนดให้ความคุม้ครองงาน
วิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไว้ตกเป็นลิขสิทธิ์
ของอาจารย์	เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น	
	 ส� า ห รั บ กฎหมายขอ งป ร ะ เ ทศ ไทย	 
ได ้ก�าหนดให ้ลิขสิทธิ์ ในงานวิจัยของอาจารย ์ 
ในมหาวิทยาลัยตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ	 
เว้นแต่จะได้มีที่ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 
ซ่ึงมีลักษณะการให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ประเทศองักฤษ	และประเทศ
ออสเตรเลีย
 2. วิเคราะห์ปัญหาการคุม้ครองงานวิจยั
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
  งานสร้างสรรค์ต้องเป็นงานทีม่คีวามคดิ
ริเริ่ม	 ซ่ึงสามารถจะดูได้จากทักษะการตัดสินใจ 
ในการสร้างสรรค์และแรงงานหรือการเลือกสรร	 
การตัดสินใจและประสบการณ์	 แรงงานและเงินทุน	
เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์หรือเขียนงานวิจัยของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีผู้สร้างสรรค์หรืออาจารย์ 
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ผู้เป็นเจ้าของงานนั้นต้องใช้ความรู้	ความเชี่ยวชาญ	
และความวิริยอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานวิจัย	 
และที่ส�าคัญอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของงานวิจัยจะต้อง 
ไม่ท�าซ�้าหรือดัดแปลงงานวิจัยของคนอื่น	 งานวิจัย
น้ันจงึจะได้รบัความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลขิสิทธิ์	
	 	 มหาวิทยาลัยของรัฐอาจจ้างลูกจ้าง 
เข้ามาท�างานได้	 และเมื่อได้มีการบรรจุและแต่งต้ัง
ตามระเบยีบแล้วความเป็นลกูจ้างและนายจ้างก็เกดิ
ขึน้	ไม่อยูภ่ายใต้บงัคบัตามสญัญาจ้างตามกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์	ผู้เขยีนจงึเหน็ว่าการได้มาซ่ึงความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐเป็น
บทบัญญัติท่ีแยกออกต่างหากจากพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	มาตรา	9	การได้มาซึ่งความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ลูกจ้างได้สร้างสรรค์ขึ้น	
ต้องพิจารณาว่าหน่วยงานราชการแต่งต้ังลูกจ้าง 
ให้เข้ามาท�างานในต�าแหน่งใดมีขอบเขตความ 
รบัผิดชอบในหน้าท่ีเพยีงใด	หากได้มกีารสร้างสรรค์งาน
อันมีลิขสิทธิ์เน่ืองจากการกระท�าการในหน้าที่แล้ว	
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ตกเป็นของหน่วยงาน 
ราชการน้ัน	ๆ 	ตามพระราชบญัญติัลขิสทิธิ	์พ.ศ.	2537 
มาตรา	14	เช่น	มหาวิทยาลัยจ้างสถาปนิกมาเป็น
ลูกจ้างประจ�าเพื่อท�าการออกแบบและควบคุม 
การตบแต่งอาคาร	เมื่อสถาปนิกได้ท�าการออกแบบ
เสร็จแล้วและควบคุมการตบแต่งอาคารย่อมตกเป็น
ของมหาวิทยาลัย	การออกค�าสั่งให้ลูกจ้างของส่วน
ราชการท�าน้ันจะต้องส่ังในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย	 โดยพิจารณาได้จากการบรรจุและ 
แต่งต้ังลกูจ้าง	หากลกูจ้างได้ท�าตามหน้าท่ีแล้วเกดิงาน
อันมลีขิสทิธิข์ึน้หน่วยงานราชการก็ย่อมเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงานนั้น
	 	 กรณีของอาจารย์	คือ	มหีน้าท่ีสอน	วจิยั	
และให้บริการ	ทางวิชาการ	อาจารย์จึงมีหน้าที่สอน	
คอื	การพดูหรอืบรรยายให้นักศึกษาฟังเพือ่ถ่ายทอด
ความรูใ้นกระบวนการวชิาท่ีตนเองรบัผิดชอบตามที่

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายท�าการวิจัยและตอบ 
ข้อซักถามของนักศึกษา	 การท�างานวิจัยจึงไม่ใช่
หน้าที่โดยการจ้างของอาจารย์เพราะอยู ่นอก
ขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ของทางการที่จ้าง	 การที่
มหาวิทยาลัยจ้างอาจารย์มาก็เพื่อสอนหรือบรรยาย
ให้นักศึกษาฟัง	 มิใช่จ้างมาให้ท�างานวิจัย	 หาก
อาจารย์ได้แต่งหรอืเรยีบเรยีงต�าราไม่ว่าจะเก่ียวข้อง
กับวิชาที่ตนเองบรรยายหรือไม่ก็ตาม	
	 	 ดังน้ัน	 การได้มาซ่ึงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยโดยการจ้างน้ี	 ไม่ว่าจะ
เป็นการจ้างแรงงาน	หรอืจ้างท�าของก็ตาม	หากมกีาร
สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในวัตถุประสงค์
ของการจ้างแล้วมหาวิทยาลัยก็ได้มาซ่ึงความเป็น
เจ ้าของลิขสิทธิ์ในงานน้ันตามพระราชบัญญัติ 
ลขิสทิธิ	์พ.ศ.	2537	มาตรา	14	ซ่ึงในกรณีน้ีแตกต่าง
จากการจ้างระหว่างเอกชนกับเอกชน	 กล่าวคือ	 
การจ้างแรงงานของเอกชนหากลูกจ้างสร้างสรรค์
งานอนัมลีขิสทิธิข์ึน้	ความเป็นเจ้าของลขิสทิธิใ์นงาน
นั้นตกเป็นของลูกจ้าง	เว้นแต่มีการท�าข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้เป็นอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ	์
พ.ศ.	2537	มาตรา	9	หรือหากเป็นการจ้างท�าของ 
ผู้ว่าจ้างก็จะได้มาซ่ึงความเป็นเจ้าของลขิสทิธิใ์นงาน
ที่ผู ้รับจ้างได้สร้างสรรค์ขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ลขิสทิธิ	์พ.ศ.	2537	มาตรา	10	ทัง้น้ีเพราะบทบญัญติั 
ของมาตรา	14	เป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นบทบัญญัติ	
มาตรา	9	และมาตรา	10

บทสรุป
 การสร้างสรรค์งานโดยทั่วไปที่ผู้สร้างสรรค์
ได ้สร ้างสรรค ์งานขึ้น น้ันมักจะมีอิสระในการ
สร้างสรรค์งาน	 และเกิดจากแรงจูงใจหรือความ 
พึงพอใจต่อการก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์น้ัน	 ไม่ว่า
จะเป็นการวาดภาพ	 การเขียนนวนิยาย	 การเขียน
บทความ	 หรือการเขียนงานวิจัย	 เป็นต้น	 ซึ่งการ
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สร้างสรรค์งานดังกล่าวน้ันต้องเป็นงานที่แสดงออก
ซึ่งความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	และประสบการณ์
ท่ีผู้สร้างสรรค์มีและต้องการท่ีจะถ่ายทอดอารมณ	์
ความรู้สึกในขณะที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ผู้อื่นได้
รบัรู	้บางครัง้อาจให้สาธารณชนได้รบัรูบ้้างและร่วมกัน
ชื่นชมในความส�าเร็จของการสร้างสรรค์งานน้ัน	 
ไม่ว่าการสร้างสรรค์ผลงานจะเป็นประการใด	ไม่ว่า
ผู้ทีร่่วมรบัรูห้รอืชืน่ชมในผลงานจะมมีากน้อยเพยีงใด	
หรอืแม้แต่งานสร้างสรรค์จะสร้างสรรค์ออกจ�าหน่าย
เพื่อผลทางเศรษฐกิจ	ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้รับความ
สนใจในคุณค่าของงาน	 ก็ถือว่าผู้สร้างสรรค์เป็น 
ผู้มีลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์น้ัน	 ซ่ึงผลของการ 
ให้ความส�าคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน	รวมถึงการ
เล็งเห็นความส�าคัญของผู้สร้างสรรค์	จึงออกมาเป็น
กฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองแก่งานท่ีสร้างสรรค์ 
ท่ีมลีขิสิทธ์ิ	โดยการให้ผู้สร้างสรรค์มสีทิธทิีจ่ะกระท�า
การใด	 ๆ	 ก็ได้ที่เก่ียวกับงานท่ีสร้างสรรค์ของตน 
รวมถึงผลทางเศรษฐกิจที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับ	
	 เมื่อเปรียบเทียบการสร้างสรรค์งานตาม
ความคิดของตนโดยตรง	 กับการสร้างสรรค์งาน 
ในฐานะที่เป็นลูกจ้างและสร้างสรรค์งานให้แก่
นายจ้าง	โดยหวังค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่ได้รับ	
การสร้างสรรค์ผลงานของลูกจ้างถึงแม้ว่าเกิดจาก
การใช ้ความรู ้หรือทักษะความสามารถ	 และ
ประสบการณ์การเรยีนรู	้และความเชีย่วชาญเฉพาะ
ในแขนงสาขาวิชาน้ัน	 ๆ	 แต่โดยริเริ่มในการ
สร้างสรรค์ผลงานต่าง	 ๆ	 มีจุดเริ่มต้นมาจากความ
ต้องการของนายจ ้างที่ ได ้รับงาน	 ได ้ใช ้งาน 
เพือ่ประกอบการท�างานของนายจ้าง	ถึงแม้นายจ้าง
ต้องได้รบัค�าแนะน�า	หรอืการมส่ีวนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นจากลกูจ้าง	แต่เบือ้งต้นก็เกิดจากความ
ต้องการ	กรณีน้ีงานสร้างสรรค์ดังกล่าวนายจ้างย่อม
เป็นผู้ได้สิทธิ
	 อย่างไรก็ตาม	เก่ียวกับงานสร้างสรรค์ทีเ่กิด

ขึ้นโดยลูกจ้าง	 โดยเฉพาะในกรณีของงานวิจัยของ
อาจารย์ในมหาวทิยาลยั	ซ่ึงถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์
ทีเ่กิดจากความรเิริม่ของตนเอง	โดยผู้สร้างสรรค์ต้อง
ทุ ่มเทความรู ้ความสามารถ	 สติปัญญา	 ความ
อุตสาหะในการสร้างสรรค์งานน้ัน	 ซ่ึงต้องใช้จนถึง
ระดับที่เป็นนัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดงานนั้นขึ้น	หากใช้
ไม่ถึงระดับที่จะก่อให้เกิดงานน้ันขึ้นแล้วก็ไม่ถือว่า
เป็นผู้สร้างสรรค์งานวจิยั	นอกจากน้ัน	วตัถุประสงค์
ของการแต่งหรือเรียบเรียงงานวิจัยของอาจารย ์
ในมหาวิทยาลัยก็เพื่อเสนอแนวคิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการซ่ึงเป ็นเครื่องสะท ้อนเหตุการณ  ์
ในแต่ละยคุแต่ละสมยัให้ผู้อ่านและผู้เขยีนใช้ค้นคว้า
ศึกษาท�าความเข้าใจด้วยตนเอง	 เป็นสื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจความจริง	และข้อค้นพบต่าง	ๆ	และส�าหรับ
กระบวนการในการแต่งหรือเรียบเรียงงานวิจัย	
อาจารย์ผู้แต่งจะเป็นผู้คิดเรือ่งท่ีจะท�าวจิยั	วางโครงเรือ่ง 
ค้นคว้าข้อมลูจากแหล่งต่าง	ๆ 	จนเหน็ว่ามข้ีอมลูทีจ่ะ
เขียนได้	 แล้วลงมือเขียน	 และหากมีข้อบกพร่อง 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลหรือเน้ือหาที่จะท�าการเขียน
ก็จะต้องมกีารแก้ไขข้อมลูจนเสรจ็สมบรูณ์	ซ่ึงผู้เขยีน
เห็นว่า	ทุกกระบวนการขั้นตอนในการท�าวิจัยตั้งแต่
แรกเริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการ	 อาจารย์เป็นผู้ท�า
หรือก่อให้เกิดขึ้นด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์	 และให้
ความรู ้	 ความสามารถ	 และความวิริยอุตสาหะ 
ของตนเองทั้งสิ้น
	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	จากการที่ได้
ศึกษาการได้มาซ่ึงลิขสิทธิ์ในงานที่สร ้างสรรค ์
โดยผู้สร้างสรรค์ท่ีได้สร้างสรรค์งานน้ันขึ้นภายใต้
การจ้างแรงงาน	สญัญาจ้างท�าของ	หรอืภายใต้ค�าสัง่ 
หรือในความควบคุมของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ	 หรือของท้องถ่ิน	 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	 มาตรา	 
14	 แล้ว	 ผู้เขียนเห็นว่า	 บทบัญญัติดังกล่าวควร 
ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในกรณีของการแต่งหรือ
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เรียบเรียงงานวิจัยของอาจารย์ที่ก�าหนดให้การท�า
วจิยัโดยการจ้างตามค�าสัง่	หรอืในความควบคุมของ
มหาวทิยาลยัในฐานะหน่วยงานของรฐั	มหาวทิยาลยั
ย่อมได้มาซ่ึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานวิจัย	
ตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ในมาตรา	14	ซ่ึงถือว่าเป็น
ป ัญหาท่ีส ่งผลกระทบถึงการเผยแพร ่ความรู  ้
ของอาจารย์ผู้สอนหรอืบรรยายสูนั่กศึกษาในรปูแบบ
ของงานวจิยั	โดยจะเหน็ได้จากบทวเิคราะห์เก่ียวกับ
ประเด็นปัญหาเรื่องการจัดสรรการใช้งานวิจัยของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 ในกรณีของประเทศไทย	
จะเห็นได้ว่า	 งานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	
หากงานน้ันเกิดจากความคิดรเิริม่	ซ่ึงดูได้จากทักษะ
การตัดสินใจในการสร้างสรรค์และแรงงานหรือ 
การเลือกสรร	 การตัดสินใจและประสบการณ์	
แรงงานและเงินทุนว่า	 งานวิจัยน้ันย่อมได้รับ 
ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ 
	 ในประเด็นความไม่เป็นธรรมของสัญญา	 
จะเห็นได้ว่า	 หน้าที่ตามกฎหมายของอาจารย์ 
คือสอน	วิจัย	และให้บริการทางวิชาการนั้น	ซึ่งการ
ท�างานวจิยัของอาจารย์มไิด้เก่ียวเน่ืองกับการปฏบิติั
หน้าทีใ่นต�าแหน่งการสอนของอาจารย์แต่ประการใด	
เพราะอาจารย์เป็นแต่เพียงผู้สอนที่ต้องเผยแพร่
ความรูข้องตนออกสูส่าธารณชนเท่าน้ัน	มหาวทิยาลยั
ไม่มีอ�านาจตามกฎหมายที่จะออกค�าส่ังให้อาจารย์
ท�างานวิจัยหรือท�าตามค�าสั่งของมหาวิทยาลัย
	 ในประเด็นการแบ่งประโยชน์ระหว่าง
อาจารย์และมหาวิทยาลัย	 เน่ืองจากอาจารย์เป็น 
ผู้คิดค้นเลือกสรรหัวข้อและจัดท�าเค้าโครงละเอียด
ของงานวิจัย	 และตัดสินใจที่จะเลือกท�างานวิจัย	
ตลอดจนกระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ	 หรือตีพิมพ์ 
ในหนังสือรวมงานวิจัยระดับนานาชาติ	 ซึ่งเป็นงาน
ท่ีได้รับเชิญให้เขียนและ/หรือมีกองบรรณาธิการ
ตรวจสอบคุณภาพ	 หรือน�าเสนอในรูปของเอกสาร

วิชาการต่อท่ีประชุมทางวิชาการ	 มหาวิทยาลัย 
มไิด้มส่ีวนเก่ียวข้องด้วยแต่อย่างไร	อาจารย์ควรเป็น 
ผู้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าว	
	 แต่อย่างไรก็ตาม	ในต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศฝรัง่เศส	ได้มกีฎหมายรองรบัปัญหาในเรือ่ง
ดังกล่าว	 โดยได้ก�าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ไว้ในกฎหมายแรงงาน	
หากบุคคลท้ังสองฝ่ายตกลงให้งานวิจัยน้ันเป็น 
ของอาจารย์	 งานน้ันย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ ์
ของอาจารย์	อาจารย์ย่อมมสีทิธโิดยชอบธรรมในการ
ใช้งานน้ันได้อย่างอิสระ	 เพราะถือว่าเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของตนเอง	 ซ่ึงกฎหมายแรงงานดังกล่าวน้ี	
ถือเป ็นกฎหมายท่ีเล็งเห็นถึงความเป ็นธรรม 
และความชอบธรรมของนายจ้างและลกูจ้างท้ังสองฝ่าย 
โดยให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิเสรีภาพในการเลือก 
และตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ
 เน่ืองจากมหาวทิยาลยัเป็นหน่วยงานของรฐั
และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	 อาจได้มา 
ซ่ึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค ์
ที่บุคลากรได้สร้างสรรค์หรือได้ก่อให้เกิดขึ้นมา 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญัติลขิสทิธิ	์พ.ศ.	2537	 
มาตรา	 14	 เพราะการจ้างแรงงาน	 การท�างาน 
ตามค�าสั่งหรือในความควบคุมของมหาวิทยาลัย	 
อนัอาจท�าให้มหาวทิยาลยัได้มาซ่ึงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงานท่ีบุคลากรได้สร้างสรรค์ขึ้นอาจมี 
ความเหมาะสมส�าหรบังานอนัมลีขิสทิธิบ์างประเภท	
เช่น	งานศิลปกรรม	งานโสตทัศนวัสดุหรืองานแพร่
ภาพแพร่เสียง	 เป็นต้น	 เพราะงานสร้างสรรค์ 
ดังกล่าวลูกจ้างจะต้องท�าตามค�าสั่งหรือแบบแผน
ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
	 ดังน้ัน	ในกรณีของงานวจิยัซ่ึงถือว่าเป็นงาน
ทีแ่ตกต่างจากงานดังกล่าวข้างต้น	ผู้เขยีนจงึเหน็ควรว่า
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	 	 1)	ควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	 มาตรา	 14	 
โดยก�าหนดให้งานวิจัยที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาจารย์
ในมหาวทิยาลยัควรเป็นสทิธขิองอาจารย์ในมหาวทิยาลยั 
เพราะถือว่าอาจารย์เป็นผู้เขียนงานวิจัยและเป็น 
ผู้สร้างสรรค์งานแต่เพยีงผู้เดียว	โดยทีม่หาวทิยาลยั
มิได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งงานวิจัยของอาจารย์	
และการแต่งต�าราของอาจารย์ก็มิใช่การท�าโดยการ
จ้างหรือตามค�าสั่งหรือภายในความควบคุมของ
มหาวิทยาลัยแต่ประการใด	
	 	 2)	ก�าหนดการให้ความคุ้มครองงานวจิยั
ของอาจารย์ไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์	 โดยให้ความ
คุ ้มครองงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
เป็นงานสร้างสรรค์ในฐานะงานวรรณกรรม	 โดย
ก�าหนดเงือ่นไขในการให้ความคุ้มครองไว้ในพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	ดังนี้	

	 	 “ให้งานวจิยัทีส่ร้างสรรค์ขึน้โดยอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์แต่เพียง 
ผู้เดียว	เว้นแต่จะได้ตกลงกันไปเป็นอย่างอื่น”
	 จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น	 ผู้เขียน 
จึงควรให้งานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
ตกเป็นลขิสทิธิข์องอาจารย์ในมหาวทิยาลยั	เพือ่เป็น
ประโยชน์แก่อาจารย์ซ่ึงเป็นผู้สร้างสรรค์งานวิจัย 
ให้มีขวัญก�าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและ 
น�าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม	
และนอกจากน้ันยงัถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	
นักศึกษา	ในการได้รบัผลงานทางด้านวชิาการใหม่ๆ	
และเพื่อน�าผลงานดังกล่าวไปศึกษาและเกิดการ 
ต่อยอดแนวคิดไปสู่สังคมรุ่นใหม่	ๆ	ต่อไป
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภักดีในตรา 
สนิค้าเครือ่งส�าอางทีซ้ื่อผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสนิค้า	
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
	 กลุ ่ ม ตั ว อย ่ า ง เ ป ็ น ผู ้ บ ริ โ ภค ใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 400	 คน	 โดยใช้
แบบสอบถาม เป ็ นแบบตรวจสอบรายการ	 
และมาตรวัด	 5	 ระดับ	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช ้
สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 
ค่าส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 ที่ระดับนัยส�าคัญทาง 
สถิติ	.05
	 ผลการศึกษาพบว่า
	 1.	กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความ
ภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์
ห้างสรรพสินค้า	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (x=	
3.54)	 โดยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	 ด้าน
กระบวนการ	 ด้านคุณภาพบริการ	 ด้านพนักงาน	

ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ	ของผู้ให้บรกิาร	อยูใ่น
ระดับมาก	 (x	 =	 3.54-3.88)	 ส่วนด้านการ 
จัดจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการตลาดและการ 
ให้ความรู้กับลูกค้า	 การสร้างและน�าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ	อยูใ่นระดับปานกลาง	(x	=	3.19-3.49)
	 2.	ความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอาง	 
ในภาพรวมมีความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอาง 
อยู่ในระดับมาก	(x	=	3.79)	โดยด้านการบอกต่อ	
ด้านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ	ด้านการมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง	อยู่ในระดับมาก	(x	=	3.55-4.02)	
ส่วนด้านการแสดงตัว	ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ	
อยู่ในระดับปานกลาง	(x	=	3.33-3.35)
	 3.		กลยุทธ์ทางการตลาดมีความสัมพันธ ์
กับความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่าน
เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกอยู่ในระดับสูง

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า

เครื่องส�าอางที่ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า
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Abstract
	 The	objectives	were	to	study	Marketing 
Strategy	 affecting	 the	 Cosmetic	 Brand	 
Loyalty	on	counter	sales	of	consumers	in	Bangkok.
	 The	 sample	 was	 400	 consumers	 
Survey	 questionnaire	 was	 check	 list	 and	 
5	 scales	 used	 for	 data	 collection	 the	 
analysis	 data	 was	 descriptive	 statistics	 
was	 used	 for	 data	 analysis	 in	 order	 to	 
describe	frequency	distribution,	percentage,	
mean	 standard	 deviation	 and	 Pearson	 
correlation	coefficient.
	 The	result	findings	show	that:
	 1.	Marketing	 strategies	 that	 effect	
with	loyalty	of	cosmetic	brand	which	buy	
at	cosmetics	counter	overall	high	level	(x	=	
3.54),	In	aspects	of	product	elements,	pro-
cess,	Service	quality,	people	price	and	user	
outlays	(x	=	3.54-3.88)	and	place,	promo-
tion	and	education,	physical	was	moderate	
level	(x	=	3.19-3.49).
	 2.	Loyalty	of	cosmetic	brand	which	
buy	at	cosmetics	counter	overall	high	level	
(x	=	3.79),	In	aspects	of	word	of	mouth,	
strength	of	preference,	share	of	wallet	high	
level	 (x	 =	 3.55-4.02)	 and	 identification,	
exclusive	consideration	was	moderate	level	
(x	=	3.33-3.35).
	 3.	Marketing	 strategy,	 service	 has	
related	with	the	loyalty	of	cosmetic	brand	
which	buy	at	cosmetics	counter	in	department	
store	of	consumer	in	Bangkok,	overview	has	
positive	related	based	on	high	level.

บทน�ำ 
	 เครื่องส�าอาง	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
ทางการตลาดสูง	 และมีส่วนแบ่งทางการตลาด 
เพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเน่ือง	 ในปัจจุบันการพัฒนา
กระบวนการต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรม
เครือ่งส�าอางมคีวามเจรญิก้าวหน้าเพิม่มากขึน้	และ 
มีการน�าเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 มาประยุกต์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตเครื่อง
ส�าอาง	 เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบ	 
การผลิต	 การทดสอบประสิทธิภาพ	 การทดสอบ
ความเป็นพษิหรอืความระคายเคือง	รวมท้ังขัน้ตอน
การควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ์ก่อนจ�าหน่าย	มหีลาย
เทคโนโลยทีีก่�าลงัได้รับความสนใจ	เช่น	เทคโนโลยี
นาโน	 (Nanotechnology)	 เทคโนโลยีวัสดุ	 
(Material	technology)	เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร	
(Information	technology)	และเทคโนโลยชีวีภาพ	
(Biotechnology)	 (ที่มา:	 เทคโนโลยีชีวภาพทาง
เครือ่งส�าอาง	จาก	http://www.ist.cmu.ac.th/research)
	 ซ่ึงเครื่องส�าอางเข้ามามีบทบาทในชีวิต
ประจ�าวันของผู้บริโภคมากขึ้น	 ไม่เฉพาะกลุ ่ม 
สตรีเท่าน้ัน	 ในปัจจุบันจะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ ์
เครือ่งส�าอางมคีวามหลากหลายทัง้ในเรือ่งของราคา
และคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ 
ของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนน�าไปสู่การแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดท่ีมีมูลค่ามหาศาลทั้งตลาดภายใน
ประเทศและตลาดนอกประเทศ	ทัง้ยงัทวคีวามรนุแรง
มากขึ้นจากศูนย์วิจัยกสิกรพบว่า	 มูลค่าตลาด 
เครื่องส�าอางของไทย	 ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจ
กับการดูแลความสวยงามรวมท้ังผู้บริโภคมีทาง
เลือกมากขึ้นจากสินค้าน�าเข้าท้ังจากกลุ่มประเทศ
ตะวันตก	 เช่น	 สหรัฐฯ	 สหภาพยุโรป	 และกลุ่ม
ประเทศเอเชีย	 โดยเฉพาะญี่ปุ ่น	 และเกาหลีใต้	
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เน่ืองจากผลของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนหรือ	
AFTA	มผีลบงัคับใช้มาต้ังแต่ปี	2536	ส่งผลให้ภาษี
น�าเข้าลดลงเหลือร้อยละ	0	(ที่มา:	บทความเครื่อง
ส�าอาง	สืบค้นวันที่	15	มีนาคม	2556	จาก	http://
www.positioningmag.com)	ปี	พ.ศ.	2540	มกีาร
แต่งต้ังคณะท�างานด้านผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
อาเซียน	(Cosmetic	Product	Working	Group.		
CPWG)	 เพื่อศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ
เครื่องส�าอาง	 ปี	 พ.ศ.	 2546	 รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศในกลุม่อาเซียน	(AEC)	ได้ลง
นามในข้อตกลงว่าด้วยแผนการปรับกฎระเบียบ
เครือ่งส�าอางให้สอดคล้องกันของอาเซียน	(Agree-
ment	on	the	ASEAN	Harmonized	Cosmetic)	
และในปี	พ.ศ.	2551	มีการก�ากับดูแลเครื่องส�าอาง
ในประเทศไทยให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วย
แผนการปรับกฎระเบียบเครื่องส�าอางให้สอดคล้อง
กันแห่งอาเซียน	(Agreement	on	 the	ASEAN	
Harmonized	Cosmetic	Regulatory	Scheme	:	
AHCRs)	(อัทธ์	พิศาลวานิช,	2554)
	 โดยตลาดเครือ่งส�าอางมมีลูค่าตลาดประมาณ 
10,000	ล้านบาท	แบ่งได้เป็น	4	ส่วน	คือ	ตลาด
เครื่องส�าอาง	 มูลค่าประมาณ	 7,000	 ล้านบาท,	
ตลาดเครื่องส�าอางสารสกัดจากธรรมชาติ	 มูลค่า
ประมาณ	500	ล้านบาท,	ตลาดเวชส�าอาง	มูลค่า
ตลาดประมาณ	1,500	ล้านบาท	และ	ตลาดน�า้หอม	
มูลค่าประมาณ	1,000	ล้านบาท
	 เน่ืองจากความสวย	 ความงาม	 เป็นสิ่งท่ี 
ทุกคนปรารถนา	 ผู้บริโภคจึงให้ความส�าคัญกับ
สุขภาพของผิวพรรณและการเลือกใช้เครื่องส�าอาง
เพิ่มขึ้น	 เครื่องส�าอางจึงมีความส�าคัญอย่างมาก 
ต่อชีวิตประจ�าวันของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน	ส่งผล
ให้ธุรกิจเครื่องส�าอางมีบทบาทส�าคัญ	 และไม่ว่า
เศรษฐกิจจะเฟื่องฟู	 หรือถดถอย	 ผู้บริโภคก็ยังคง
ต้องพิถีพิถัน	 และให้ความส�าคัญกับการดูแลบ�ารุง

รักษาตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ	เครื่องส�าอางที่ผลิตออก
มาจ�าหน่ายน้ัน	 แบ่งออกเป็น	 3	 ประเภท	 คือ	 
(จิรฐาพร	ธีระเกียรติกังวาน	และคณะ,	2549)
	 1.	ประเภทแต่งหน้า	(Make	up)	แต่งแต้ม
ให้เกิดสสีนัสะดุดตา	ได้แก่	อายแชโดว์	แป้ง	บรชัออน 
มาสคาร่า	ลิปสติก	มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	25
	 2.	ประเภทบ�ารุงรักษาผิวพรรณ	 (Skin	
Care)	ได้แก่	ครีม	โลชั่น	ส�าหรับบ�ารุงผิว	ส�าหรับ
ท�าความสะอาดผิวหน้า	และทาเพือ่ป้องกันแสงแดด	
มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	55	
	 3.	ประเภทเครื่องหอม	(Perfume)	ได้แก่	
น�้าหอม	 เทียนหอม	 ทั้งนี้	 เครื่องส�าอางที่จ�าหน่าย
ภายในประเทศน้ัน	แบ่งได้ตามแหล่งทีม่า	3	แหล่งใหญ่ 
มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	20
	 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า	 การจัดจ�าหน่าย
เครื่องส�าอางผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้ายังคง
เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน	 ท�าให้สามารถ
วิเคราะห์ถึงภาวการณ์แข่งขันช่วงชิงส่วนแบ่งการ
ตลาดและสร้างความน่าสนใจในธุรกิจเครื่องส�าอาง
ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และก�าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดขึน้มาแข่งขนักันอย่างเข้มข้น	กลยทุธ์
การตลาดบริการจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง	เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมีส่วนเข้ามาในชีวิตประจ�า
วนัของลกูค้าเป็นส่วนใหญ่จงึต้องมกีารใช้ผลติภณัฑ์
อย่างต่อเน่ือง	 ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการท่ีท�าให้ 
ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ�้า	เช่น	คุณภาพที่ลูกค้าสัมผัส
ได้น้ันจะก่อให้เกิดความภักดี	 และสร้างยอดขาย 
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ซ่ึงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการทีม่ผีลท�าให้ลกูค้าเกิดความภกัดแีตกต่างกัน
ไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์	 ในเรื่อง
ของการตลาด	การชักชวนให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิม
กลับมาซ้ือซ�้า	 มันไม่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย	 แต่ใน
ขณะทีก่ระบวนการสร้างลกูค้าใหม่น้ันจะมค่ีาใช้จ่าย
เกิดขึ้น	 จึงควรมีแนวทางในการเตรียมพร้อม 
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เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดย้อนกลับมาซ้ือซ�้าโดยท่ีมี
ลูกค้าใหม่มาซ้ือด้วย	 (ที่มา:	 7	 ขั้นตอนท่ีช่วยดึง
ลูกค้ากลับมา	K	SME	Care	จาก	http://www.
ksmecare.com/Article)	ดังน้ัน	การสร้างความภกัดี 
ในผลิตภัณฑ์	 จึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีช่วยรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ 
ครัง้แรก	ซ่ึงจะท�าให้ยอดขายของผลติภณัฑ์ต่อลกูค้า
ฐานเดิมคงที่และฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น	 ดังน้ัน	 
จึงท�าให้ผู ้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่อง	 กลยุทธ์
ทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อความภกัดีในตราสนิค้า
เครื่องส�าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวแปรตาม
ความภักดีในตราสินค้า
1.		การบอกต่อ	
2.		ความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ	
3.		การแสดงตัว
4.		การมีส่วนร่วมในการปกป้อง
5.		การไตร่ตรองเป็นพิเศษ

ตัวแปรอิสระ
กลยุทธ์ทางการตลาด 
1.		ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	
	 (Product	elements)
2.		กระบวนการ	(Process)	
3.		การจัดจ�าหน่าย	(Place)	
4.		คุณภาพบริการ	(Service	Quality)
5.		การส่งเสริมการตลาดและให้ความรู้
		 กับลูกค้า	(Promotion	and	education)
6.		พนักงาน	(People)
7.		ราคาและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ของผู้ให้บริการ
		 (Price	and	user	outlays)
8.		การสร้างและการน�าเสนอลักษณะ
		 ทางกายภาพ	(Physical	evidence)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
และความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่าน
เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
	 2.	เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์
ทางการตลาดบริการและความภักดีในตราสินค้า
เครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 จากการศึกษาในเรือ่ง	กลยทุธ์ทางการตลาด
ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือ
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	โดยก�าหนดกรอบการศึกษาดังนี้



รูปที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธดี�ำเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน	 (Mix	 Methodology)	 โดยเริ่มจาก
ศกึษาเอกสาร	และวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ท�าการ
สร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั	แล้วจงึเริม่ด�าเนินการ
เก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Date)	 
ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 
5	 ระดับ	 (5	 Rating	 Scales	 Questionnaire)	 
ซ่ึงได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพด้วยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา	 (Content	 Validity)	 
จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าไปลองใช้	
(Try	 Out)	 กับกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน	 30	 คน	 
และหาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น	 (Reliability)	
ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหา
	 ความเท่ียวความสอดคล้องภายใน	(Internal	 
Consistency)	ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยวแบบ
แอลฟ่าของครอบบัค	 (Cronbach’s	 Alpha	 
Reliability	 Coefficient)	 พบว่า	 แบบสอบถาม
แต่ละตัวแปรมีค่า	 0.976	 จากน้ันจึงด�าเนินการ 
เก็บข้อมลูจรงิจากผู้บรโิภค	ในเขตกรงุเทพมหานคร	
รวมจ�านวน	 400	 คน	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน	 (Multi	 Stage	 Sampling)	 
โดยขั้นแรกผู ้วิจัยท�าการแบ่งกลุ ่มแบบโควตา	
(Quota	 Sampling)	 ขั้นท่ีสองเมื่อได้สัดส่วน 
ของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	
ด�าเนินการเก็บข้อมลูในช่วงสงิหาคม–ธนัวาคม	2556	
และท�าการวเิคราะห์หาค่าสถิติพืน้ฐานได้แก่	ร้อยละ	
ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ด้วยโปรแกรม
ส�าเรจ็รูปจากคอมพิวเตอร	์(Confirmatory	Factor	
Analysis)	จากนั้นท�าการวิเคราะห์สมการ

สรุปผลการวิจัย
	 1.	การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	
ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพการสมรส	 ระดับ 

การศึกษา	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และตรายี่ห้อ 
เครื่องส�าอางท่ีใช้อยู ่ปัจจุบัน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ 
เป็นหญิง	 อายุระหว่าง	 18-21	 ปี	 สถานะโสด	 
การศึกษาระดับปริญญาตรี	 มีอาชีพเป็นพนักงาน
บรษัิทเอกชน	โดยรายได้ต่อเดือนระหว่าง	10,001-
20,000	บาท	และส่วนใหญ่ใช้เครือ่งส�าอางตรายีห้่อ
โอเรียนทอล	พริ้นเซส
	 2.		ข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ 
ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือ
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	 ประกอบด้วย	 
ด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	 กระบวนการ	 
การจัดจ�าหน่าย	 คุณภาพบริการ	 การส่งเสริมการ
ตลาดและการให้ความรู้กับลูกค้า	 พนักงาน	 ราคา
และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ของผู้ให้บริการ	และการสร้าง
และน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพพบว่า	ในภาพรวม
ของกลยุทธ ์ทางการตลาดมีผลต ่อความภักดี 
ในตราสินค้าเครื่องส�าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้าง
สรรพสินค้าระดับมาก	สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้
	 	 2.1	ด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ	์
พบว่า	 ในภาพรวมของด้านน้ีมีผลต่อความภักดี 
ในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ ซ้ือผ่านเคาน์เตอร ์
ห้างสรรพสนิค้าระดับมาก	และเมือ่พจิารณาเป็นราย
ด้านผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางทีเ่ลอืกซ้ือมคีวามหลาก
หลาย	 ให ้ความส�าคัญสูงสุด	 รองลงมา	 คือ	 
เครื่องส�าอางที่เลือกซ้ือมีชื่อเสียง	 ภาพลักษณ	์ 
เป็นทีย่อมรบัทัว่ไป	บรรจภุณัฑ์เครือ่งส�าอางท่ีเลอืก
ซื้อมีความสวยงามน่าใช้	รองลงมา	คือ	ผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางท่ีเลือกซ้ือสร้างความมั่นใจให้แก่ท่าน
ขณะที่ใช้	 ให้ความส�าคัญระดับมาก	 รองลงมา	 
คือ	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่เลือกซื้อมีคุณภาพสูง	
และด้านที่ให้ความส�าคัญระดับน้อย	คือ	ผลิตภัณฑ์
เครือ่งส�าอางทีเ่ลอืกซ้ือท�ามาจากสมนุไพร	มตีามล�าดับ
	 	 2.2	 ด้านกระบวนการ	พบว่า	ในภาพรวม
ของด้านน้ีมผีลต่อความภกัดีในตราสนิค้าเครือ่งส�าอาง 
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ที่ ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าระดับมาก	 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ 
ในแต่ละด้านมีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่อง
ส�าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าระดับมาก	
โดยด้านทีใ่ห้ความส�าคัญสงูทีส่ดุ	โดยให้ความส�าคญั
ระดับมาก	ได้แก่	ความรวดเรว็ในขัน้ตอนการให้บรกิาร 
รองลงมา	คือ	พื้นฐานการแต่งหน้าไปจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายของการใช้ผลิตภัณฑ์	 รองลงมา	 คือ	 มีขั้น
ตอนและระเบยีบการให้ข้อมลู	พร้อมการลงทะเบยีน
ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ	และด้านที่ให้ความส�าคัญ
ระดับปานกลาง	 ได้แก่	 การแนะน�าผู ้บริโภค 
ในการใช้เครื่องส�าอางโดยน�าตัวอย่างทดลองใช	้ 
เพือ่รบัรูถึ้งประสทิธภิาพของตัวสนิค้า	และมขีัน้ตอน
และระเบียบการให้ข้อมูล	 พร้อมการลงทะเบียน 
ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ	ตามล�าดับ
	 	 2.3	ด้านการจัดจ�าหน่าย	พบว่า	ในภาพ
รวมของด้านน้ีมผีลต่อความภกัดีในตราสนิค้าเครือ่ง
ส�าอางทีซ้ื่อผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสนิค้าระดับปาน
กลาง	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ทุกด้าน
มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือ
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าระดับปานกลาง 
โดยด้านที่ให้ความส�าคัญสูงท่ีสุด	 คือ	 สถานที่
จ�าหน่ายมีการตกแต่งสวยงามทันสมัย	 รองลงมา	 
คือ	 มีจ�านวนสาขามากเพียงพอกับความต้องการ 
ของผู้บริโภค	รองลงมา	คือ	ขนาดพื้นที่ในบริเวณ
เคาน์เตอร์จัดจ�าหน่ายมีความกว้างขวางสะดวก
สบาย	 มีการมองเห็นเด่นชัดและมีป้ายบ่งบอกที่ตั้ง
ชัดเจน	 รองลงมา	 คือ	 มีพื้นที่บริการให้ค�าปรึกษา
หรือจุดรับรองลูกค้า	ตามล�าดับ
	 	 2.4		ด้านคุณภาพการบริการ	 พบว่า	 
ในภาพรวมของด้านน้ีมผีลต่อความภกัดีในตราสินค้า
เครื่องส�าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า
ระดับปานกลาง	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 
พบว่า	 ทุกด้านมีผลต่อความภักดีในตราสินค้า 

เครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า
ระดับปานกลาง	 โดยด้านที่ให้ความส�าคัญสูงท่ีสุด	
คือ	 พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจอย่างชัดเจน	 ค�าแนะน�าของพนักงาน 
มีความน่าเชื่อถือ	 ประกอบกับบุคลิกภาพของ
พนักงาน	 รองลงมา	 คือ	 พนักงานให้บริการ 
มีความรอบรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์	 รองลงมา	 คือ	
พนักงานมีความสุภาพ	 อ่อนน้อม	 การให้เกียรติ 
และอธัยาศัยในการต้อนรบัและตอบค�าถามเป็นอย่างดี 
รองลงมา	 คือ	 พนักงานมีความเข้าใจ	 หรือให้การ
ช่วยเหลอืแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์	และเสนอทางเลอืก
ที่เหมาะสม	 และพนักงานให้บริการอย่างเอาใจใส	่
รวดเร็ว	และให้บริการด้วยความเต็มใจ	ตามล�าดับ
	 	 2.5	ด้านการส่งเสริมการตลาดและ 
ให้ความรู้กับลูกค้า	พบว่า	ในภาพรวมของด้านนี้มี
ผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือ 
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าระดับปานกลาง	 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ใน
แต่ละด้านมีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่อง
ส�าอางทีซ้ื่อผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าระดับมาก	
โดยด้านที่ให้ความส�าคัญสูงที่สุด	ซึ่งให้ความส�าคัญ
ระดับมาก	ได้แก่	มีการโฆษณาผ่านสื่อโดยใช้ดารา
เป็นพรีเซ็นเตอร์	 มีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์	 
รองลงมา	คือ	มีการจัดโปรโมชั่น	ซื้อ	 1	 แถม	1	
หรอืซ้ือ	2	แถม	1	รองลงมา	คอื	มกีารสมคัรสมาชกิ
เพือ่รบัสทิธต่ิาง	ๆ 	รองลงมา	คือ	มกีารประชาสมัพนัธ์	
ให้ความรู้กับผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ	 รองลงมา	 
คือ	 มีของแถมเมื่อซ้ือเครื่องส�าอางตามก�าหนด	 
เช่น	กระเป๋า	อุปกรณ์แต่งหน้า	เมื่อซื้อสินค้ามีส่วน
สร้างความต้องการในการซ้ือสนิค้าเพิม่ขึน้	รองลงมา	
คือ	มีการให้ส่วนลดเมื่อใช้บริการเป็นประจ�า	และมี
การจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่าง	ๆ	หรือมีหน่วยรถ
เพื่อมีการให้ส ่วนลดเมื่อใช ้บริการเป ็นประจ�า	 
ตามล�าดับ
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	 	 2.6	ด้านพนักงาน	พบว่า	ในภาพรวม
ของด ้ าน น้ีมี ผลต ่ อความภัก ดี ในตรา สินค ้ า 
เครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า
ระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 
ทกุด้านมผีลต่อความภกัดีในตราสนิค้าเครือ่งส�าอาง
ที่ ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าระดับมาก	 
โดยด้านที่ให้ความส�าคัญสูงที่สุด	คือ	พนักงานขาย
ดูแลเอาใจใส่	 และเต็มใจในการตอบค�าถามของ 
ผู้บริโภค	 รองลงมา	 คือ	 พนักงานขายมีอัธยาศัย 
ท่ีดี	และมคีวามเป็นกันเองในการให้บรกิาร	พร้อมมี 
ความรวดเรว็ในการแก้ปัญหาของผู้บรโิภค	รองลงมา	
คือ	 การแต่งกายของพนักงานขายมีความสุภาพ	
เรียบร้อย	 และมีบุคลิกภาพที่ดี	 และพนักงานขาย 
มีความรู้ในตัวสินค้ามากเพียงพอ	ตามล�าดับ
	 	 2.7	ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ 	ของ 
ผู้ให้บริการ	 พบว่า	 ในภาพรวมของด้านน้ีมีผล 
ต่อความภักดีในตราสินค ้าเครื่องส�าอางท่ี ซ้ือ 
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าระดับมาก	 และ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ทุกด้านมีผล 
ต่อความภักดีในตราสินค ้าเครื่องส�าอางท่ี ซ้ือ 
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าระดับมากโดยด้าน 
ที่ให้ความส�าคัญสูงที่สุด	คือ	ราคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางท่ีได้รบั	การยอม
จ่ายเงินเพื่อซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางอย่างเต็มใจ	
และเลอืกซ้ือเพราะมคีวามพงึพอใจอย่างยิง่	รองลงมา	
คือ	 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ์
ท่ีได้รับ	 และราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับชื่อเสียง 
ของตราสินค้า	ตามล�าดับ
	 	 2.8	ด้านการสร้างและการน�าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ	พบว่า	ในภาพรวมของด้านนี้
มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือ
ผ่านเคาน์เตอรห้์างสรรพสนิค้าระดบัปานกลาง	และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ทุกด้านมีผล 
ต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่าน

เคาน์เตอรห้์างสรรพสนิค้าระดบัปานกลาง	โดยด้าน
ที่ให้ความส�าคัญสูงที่สุด	 คือ	 บูธมีการแบ่งโซนให้
บริการออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน	 เช่น	 ขายสินค้า	 
โชว์สินค้า	และทดลองสินค้า	รองลงมา	คือ	อุปกรณ์
อ�านวยความสะดวกที่ทันสมัยและเพียงพอ	 เช่น	
เครื่องตรวจสอบสภาพผิว	 เครื่องตรวจสอบสภาพ
เส้นผม	 เป็นต้น	 รองลงมา	คือ	การจัดรูปแบบบูธ
ทันสมัย	 สวยงามและโดดเด่น	 และการจัดตู้โชว์
เครื่องส�าอางมีความโดดเด่น	ตามล�าดับ
	 3.	ข ้ อ มู ล ค ว า ม ภั ก ดี ใ น ต ร า สิ น ค ้ า 
เครื่องส�าอาง	 ประกอบด้วย	 ด้านการบอกต่อ	 
ด้านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ	 ด้านการแสดงตัว	
ด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้อง	 และด้านการ
ไตรต่รองเปน็พิเศษ	พบวา่	ในภาพรวมมีความภักดี
ในตราสินค้าเครื่องส�าอางระดับปานกลางหรือมาก	
สรุปเป็นรายด้านได้
	 	 3.1	ด้านการบอกต่อ	 พบว่า	 มีความ
ภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางระดับมาก	 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ส่วนใหญ่ในแต่ละด้าน
มีความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางระดับมาก	 
โดยด้านท่ีความภักดีสูงท่ีสุด	 ซ่ึงมีระดับความภักดี
ระดับมาก	 ได้แก่	 การแนะน�าการใช้เครื่องส�าอาง 
ของตราสินค้าที่ใช้เป็นประจ�าให้กับเพื่อน	 ๆ	 และ 
คนรู้จัก	รองลงมา	คือ	การพูดแต่สิ่งดี	ๆ	เกี่ยวกับ
เครื่องส�าอางของตราสินค้าที่ใช้เป็นประจ�าให้กับ
เพือ่น	ๆ	และคนรูจ้กัฟัง	และด้านท่ีมรีะดับความภกัดี 
ระดับปานกลาง	คือ	การสนับสนุนให้เพื่อน	ๆ	และ
คนรู้จักไปใช้เครื่องส�าอางของตราสินค้าท่ีใช้เป็น
ประจ�า	ตามล�าดับ
	 	 3.2	ด้านความหนักแน่นในสิ่งท่ีชอบ	 
พบว่า	มคีวามภกัดีในตราสนิค้าเครือ่งส�าอางระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ทุกด้าน 
มีความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางระดับมาก	 
โดยด้านท่ีมีความภักดีสูงที่สุด	 คือ	 การชอบ 
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เครื่องส�าอางของตราสินค้าที่ใช้เป็นประจ�ามากกว่า
เครือ่งส�าอางของตราสินค้าอืน่	ๆ 	รองลงมา	คอื	การ
สามารถจัดอันดับให้กับตราสินค้าเครื่องส�าอางท่ีใช้
ประจ�าอยู่ในอันดับหน่ึงเมื่อเทียบกับเครื่องส�าอาง
ของตราสินค้าอื่น	 ๆ	 รองลงมา	 คือ	 การรู้สึกถึง
คณุภาพสินค้าเครือ่งส�าอางตราสนิค้าทีใ่ช้เป็นประจ�า
ดีท่ีสุดเมื่อเทียบกับเครื่องส�าอางตราสินค้าอื่น	 ๆ	 
และการจะยงัคงมคีวามชอบต่อเครือ่งส�าอางตราสินค้า
ที่ท่านใช้ประจ�าต่อไปอีกเรื่อย	ๆ	ตามล�าดับ
	 	 3.3	ด้านการแสดงตัว	 พบว่า	 มีความ
ภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางระดับปานกลาง	และ	
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ในแต่ละด้าน 
มคีวามภกัดใีนตราสนิค้าเครือ่งส�าอางระดับปานกลาง	
โดยด้านที่มีความภักดีสูงท่ีสุด	 คือ	 การใช้เครื่อง
ส�าอางเพื่อบ่งบอกถึงความทันสมัย	 มีความภักดี
ระดับมาก	 รองลงมา	 มีระดับความภักดีระดับปาน
กลาง	 ได้แก่	 การใช้เครื่องส�าอางน้ีเพื่อบ่งบอกถึง
รสนิยมของตัวเอง	 และการใช้เครื่องส�าอางเพื่อ 
บ่งบอกถึงฐานะ	ตามล�าดับ
	 	 3.4	ด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้อง	
พบว่า	 มีความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางระดับ
มาก	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้าน
มีความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางระดับมาก	 
โดยด้านท่ีมีความภักดีสูงที่สุด	 คือ	 การเป็นลูกค้า
ของตราสินค้าเครื่องส�าอางท่ีใช้เป็นประจ�าเพราะ 
มีภาพลักษณ์ที่ดี	 รองลงมา	คือ	 การมั่นใจและพูด
ได้เต็มปากว่าใช้เครื่องส�าอางตราสินค้าน้ีแล้วดี	 
ตามล�าดับ
	 	 3.5		ด้านการได้ไตร่ตรองเป็นพิเศษ	 
พบว่า	 มีความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางระดับ
มาก	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้าน
มีความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางระดับมาก	 
โดยด้านท่ีมคีวามภกัดีสูงท่ีสุด	คือ	การนึกถึงตราสนิค้า
เครื่องส�าอางท่ีท่านใช้เป็นประจ�าเพียงเจ้าเดียว	 

เมื่อต้องการใช้เครื่องส�าอาง	รองลงมา	คือ	หากใช้
เครื่องส�าอางตราสินค้าอื่น	 จ�าเป็นต้องใส่ใจใน 
รายละเอียดมากขึ้น	 และการได้ไตร ่ตรองมา 
เป็นอย่างดีแล้ว	 ส�าหรับการตัดสินใจเลือกใช ้
เครื่ องส� าอางตราสินค ้า เ ดิม ท่ี ใช ้ เป ็นประจ�า	 
ตามล�าดับ

การทดสอบสมมติฐาน
	 1.	ภาพรวม	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 
พบว่า	 กลยุทธ ์ทางการตลาดมีความสัมพันธ ์ 
กับความภักดีในตราสินค ้าเครื่องส�าอางที่ ซ้ือ 
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	และเมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางการ
ตลาดเป็นรายด้าน	พบว่า	ส่วนใหญ่กลยทุธ์ในแต่ละ
ด้านมคีวามสัมพนัธ์กับความภกัดีในตราสนิค้าเครือ่ง
ส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	 ได้แก่	
ด้านพนักงาน	 รองลงมา	คือ	ด้านการส่งเสริมการ
ตลาดและการให้ความรู้กับลูกค้า	 ด้านราคาและ 
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ของผู้ให้บริการ	ด้านการสร้างและ
น�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	ด้านคุณภาพบริการ	
ด้านกระบวนการ	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	 และด้าน 
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	ตามล�าดับ
	 2.	ด ้านการบอกต ่อ	 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน	 พบว่า	 กลยุทธ์ทางการตลาดมีความ
สัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ 
ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	ด้านการบอกต่อ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	 และเมื่อ
พิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดเป็นรายด้าน	 พบว่า	
ส่วนใหญ่กลยุทธ์ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางท่ีซ้ือผ่าน
เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	 ได้แก่	 ด้านพนักงาน	 
รองลงมา	 คือ	 ด้านการส่งเสริมการตลาดและการ 
ให้ความรู้กับลูกค้า	 ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอื่น	 ๆ	 
ของผู้ให้บริการ	ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะ
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ทางกายภาพ	ด้านคุณภาพบรกิาร	ด้านกระบวนการ	
ด้านการจัดจ�าหน่าย	 และด้านส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์	ตามล�าดับ
	 3.	ด้านความหนักแน่นในสิง่ทีช่อบ	ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 กลยุทธ์ทางการตลาด 
มีความ สัมพันธ ์ กับความภัก ดี ในตราสินค ้ า 
เครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	
ด ้านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบของผู ้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร	 และเมื่อพิจารณากลยุทธ์
ทางการตลาดเป็นรายด้าน	พบว่า	ส่วนใหญก่ลยุทธ์
ในแต่ละด้านมคีวามสมัพนัธ์กับความภกัดีในตราสนิค้า 
เครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	
ได้แก่	ด้านพนักงาน	รองลงมา	คอื	ด้านการส่งเสรมิ
การตลาดและการให้ความรู้กับลูกค้า	 ด้านราคา 
และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ของผู้ให้บริการ	ด้านการสร้าง
และน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	 ด้านคุณภาพ
บริการ	 ด้านกระบวนการ	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	 
และด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	ตามล�าดับ
	 4.	 ด้านการแสดงตัว	ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า	 กลยุทธ์ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ 
ความภกัดีในตราสนิค้าเครือ่งส�าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ 
ห้างสรรพสินค้า	 ด้านการแสดงตัวของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร	 และเมื่อพิจารณากลยุทธ์
ทางการตลาดเป็นรายด้าน	พบว่า	ส่วนใหญก่ลยุทธ์
ในแต่ละด้านมคีวามสมัพนัธ์กับความภกัดีในตราสนิค้า
เครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	
ได้แก่	ด้านพนักงาน	รองลงมา	คือ	ด้านการส่งเสรมิ
การตลาดและการให้ความรู้กับลูกค้า	 ด้านราคา 
และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ของผู้ให้บริการ	ด้านการสร้าง
และน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	 ด้านคุณภาพ
บริการ	 ด้านกระบวนการ	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	 
และด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	ตามล�าดับ
	 5.	ด ้านการมีส ่วนร ่วมในการปกป ้อง	 
ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 กลยุทธ์ทางการ

ตลาดมีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้า
เครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	
ด้านการมส่ีวนร่วมในการปกป้องของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	และเมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางการ
ตลาดเป็นรายด้าน	พบว่า	ส่วนใหญ่กลยทุธ์ในแต่ละ
ด้านมคีวามสัมพนัธ์กับความภกัดีในตราสนิค้าเครือ่ง
ส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	 ได้แก่	
ด้านพนักงาน	 รองลงมา	คือ	ด้านการส่งเสริมการ
ตลาดและการให้ความรู้กับลูกค้า	 ด้านราคาและ 
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ของผู้ให้บริการ	ด้านการสร้างและ
น�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	ด้านคุณภาพบริการ	
ด้านกระบวนการ	ด้านการจดัจ�าหน่าย	และด้านส่วน
ประกอบของผลิตภัณฑ์	ตามล�าดับ
	 6.	ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ	 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 กลยุทธ์ทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าเครื่อง
ส�าอางทีซ้ื่อผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	ด้านการ
ไตร่ตรองเป็นพเิศษของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
และเมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดเปน็รายด้าน	
พบว่า	ส่วนใหญ่กลยทุธ์ในแต่ละด้านมคีวามสัมพนัธ์
กับความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่าน
เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	 ได้แก่	 ด้านพนักงาน	 
รองลงมา	 คือ	 ด้านการส่งเสริมการตลาดและการ 
ให้ความรู้กับลูกค้า	 ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 
ของผู้ให้บริการ	ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ	ด้านคุณภาพบรกิาร	ด้านกระบวนการ	
ด ้านการจัดจ�าหน่าย	 และด ้านส ่วนประกอบ 
ของผลิตภัณฑ์	ตามล�าดับ

อภิปรายผล
	 1.	กลยุทธ ์ทางการตลาดบริการและ 
ความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางท่ีซ้ือผ่าน
เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	 ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 พบว่า	
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ลกูค้าให้ความส�าคัญกับกลยทุธ์ทางการตลาดบรกิาร
มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือ
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าอยู ่ในระดับมาก	 
โดยให้ความส�าคัญมากในหลายประเด็น	 เช่น	
ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางทีเ่ลอืกซ้ือมคีวามหลากหลาย	
เครื่องส�าอางที่เลือกซ้ือมีช่ือเสียง	 ภาพลักษณ	์ 
เป็นทีย่อมรบัทัว่ไป	บรรจภุณัฑ์เครือ่งส�าอางท่ีเลอืก
ซ้ือมีความสวยงามน่าใช้	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 
ที่เลือกซ้ือสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านขณะที่ใช	้
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่เลือกซ้ือมีคุณภาพสูง	
ความรวดเรว็ในขัน้ตอนการให้บรกิาร	จดัเรยีงล�าดับ
แนะน�าผลติภณัฑ์ต้ังแต่พืน้ฐานการแต่งหน้าไปจนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายของการใช้ผลิตภัณฑ์	 มีการถาม
ความต้องการของผู ้บริโภคก่อนให้บริการของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่เลือกซื้อ	พนักงานมีความ
สามารถในการสือ่สารให้เกิดความเข้าใจอย่างชดัเจน	
ค�าแนะน�าของพนักงานมีความน่าเชื่อถือ	 ประกอบ
กับบุคลิกภาพของพนักงาน	 พนักงานให้บริการ 
โดยมีความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	มีการโฆษณา
ผ่านสื่อโดยใช้ดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์	 มีการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์	มีการจัดโปรโมชั่น	ซื้อ	1	แถม	1	
หรือซื้อ	2	แถม	1	มีการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ
ต่าง	ๆ	มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้บริโภค
อย่างสม�า่เสมอ	พนักงานขายดูแลเอาใจใส่	และเต็มใจ 
ในการตอบค�าถามของผู้บริโภค	 พนักงานขาย 
มีอัธยาศัยท่ีดี	 และมีความเป็นกันเองในการให้
บรกิาร	พร้อมกับมคีวามรวดเรว็ในการแก้ปัญหาของ 
ผู้บริโภค	 การแต่งกายของพนักงานขายมีความ
สุภาพ	เรยีบร้อย	และมบีคุลกิภาพทีดี่	พนักงานขาย
มีความรู ้ในตัวสินค้ามากเพียงพอ	 ราคามีความ
เหมาะสมกับคณุภาพผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางท่ีได้รบั	
การยอมจ่ายเงนิเพือ่ซ้ือผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางอย่าง
เต็มใจ	 และเลือกซื้อเพราะมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง	
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ์ 

ท่ีได้รับ	 และราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับชื่อเสียง 
ของตราสินค้า	เป็นต้น	
	 และให้ความส�าคัญระดับปานกลาง	 เช่น	
แนะน�าผู ้บริโภคในการใช้เครื่องส�าอางโดยน�า
ตัวอย่างทดลองใช้	เพื่อรับรู้ถึงประสิทธิภาพของตัว
สนิค้า	มขีัน้ตอนและระเบยีบการให้ข้อมลู	พร้อมการ
ลงทะเบียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ	 สถานที่
จ�าหน่ายมีการตกแต่งสวยงามทันสมัย	 ห้างสรรพ
สินค้าท่ีจัดจ�าหน่ายเครื่องส�าอางมีจ�านวนสาขามาก
เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค	ขนาดพื้นที่
ในบริเวณเคาน์เตอร์จัดจ�าหน่ายมีความกว้างขวาง
สะดวกสบาย	 มีพื้นที่บริการให้ค�าปรึกษาหรือจุด
รับรองลูกค้า	 พนักงานมีความสุภาพ	 อ่อนน้อม	 
การให้เกียรติและอัธยาศัยในการต้อนรับและตอบ
ค�าถามเป็นอย่างดี	 พนักงานมีความเข้าใจ	 หรือ
ให้การช่วยเหลือแนะน�าที่เป็นประโยชน	์ และเสนอ
ทางเลอืกท่ีเหมาะสม	พนักงานให้บรกิารอย่างเอาใจใส่ 
รวดเร็ว	และให้บริการด้วยความเต็มใจ	มีของแถม
เมื่อซ้ือเครื่องส�าอางตามก�าหนด	 เช่น	 กระเป๋า	
อุปกรณ์แต่งหน้า	 เมื่อซ้ือสินค้ามีส่วนสร้างความ
ต้องการในการซ้ือสนิค้าเพิม่ขึน้	มกีารให้ส่วนลดเมือ่
ใช้บริการเป็นประจ�า	 มีการจัดกิจกรรมตามสถานที่
ต่าง	 ๆ	 หรือมีหน่วยรถเพื่อมีการให้ส่วนลดเมื่อใช้
บริการเป็นประจ�า	 บูธมีการแบ่งโซนให้บริการออก
เป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน	 เช่น	 ขายสินค้า	 โชว์สินค้า	 
และทดลองสินค้า	 อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกท่ี 
ทันสมยัและเพยีงพอ	เช่น	เครือ่งตรวจสอบสภาพผิว	
เครื่องตรวจสอบสภาพเส้นผม	 เป็นต้น	 การจัด 
รปูแบบบธูทันสมยั	สวยงามและโดดเด่น	และการจดั 
ตู้โชว์เครื่องส�าอางมีความโดดเด่น	เป็นต้น
	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของโมเวน	
(Mowen,	1995)	ที่พบว่า	ความภักดีต่อตราสินค้า
น้ัน	 สามารถพิจารณาจากพฤติกรรมของลูกค้า 
ในการซ้ือซ�้าหลายครั้ง	 มีการบอกต่อ	 แนะน�าให้
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เพื่อนทราบเก่ียวกับสินค้า	 ซ่ึงสอดคล้องกับการ
ศกึษาของโอลเิวอร์	(Oliver,	1999)	ทีพ่บว่า	ความ
ภักดีของลูกค ้า น้ัน	 มีความจ�า เป ็นที่ จะต ้อง 
ก�าหนดขอบเขตตามระดับทัศนคติของลูกค้า	ที่รู้สึก
ต่อสินค้าและบริการด้วย	 ได้แก่	 ความพึงพอใจต่อ
องค์ประกอบของตราสินค้า	ซึ่งหมายถึง	ความเชื่อ	
(Beliefs)	 ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซ่ึง
หมายถึงทัศนคติ	(Attitude)	และความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ท่ีจะซ้ือทุกสิ่งทุกอย่างที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ซึ่งหมายถึงพฤติกรรม	(Conation)	คือความภักดี
เชิงทัศนคตินั้นจะพิจารณาจาก	 4	 มิติ	 คือ	 ความ
เข้าใจ	ความรู้สึก	พฤติกรรม	และการกระท�า	ดังนั้น
กลยุทธ์ทางการตลาดบริการเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ
	 ซ่ึงผลการศกึษาวจิยัครัง้น้ีสอดคล้องกับการ
ศกึษาวจิยัของอดุลย์	จาตุรงคกุล	และคณะ	(2546)	
ที่พบว่า	 การบริการที่ดีต้องเป็นกิจกรรมที่สนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า	 เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สงูสุดแก่ลกูค้า	ซ่ึงเป็นกุญแจส�าคัญทีจ่ะน�าไปสูค่วาม
ส�าเรจ็	โดยยดึหลกัความสอดคล้องกบัความต้องการ
ของบคุคลส่วนใหญ่	กล่าวคือ	บรกิารท่ีธุรกิจด�าเนินการ 
น้ันจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลท่ี 
เป็นกลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่หรอืตอบสนองทัง้หมดเท่าที่
ธุรกิจจะด�าเนินการได้	 มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคล
กลุม่ใดกลุม่หน่ึงโดยเฉพาะ	มฉิะน้ันแล้วนอกจากจะ
ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออ�านวยประโยชน์
และบรกิารแล้ว	ยงัไม่คุ้มค่าต่อการด�าเนินงานน้ัน	ๆ 	
อีกด้วย	 ซ่ึงควรเน้นหลักความสม�่าเสมอ	 กล่าวคือ	
การให้บริการนั้น	 ๆ	 ต้องด�าเนินอย่างต่อเนื่องและ
สม�่าเสมอ	มิใช่ท�า	ๆ	หยุด	ๆ	ตามความพอใจของ 
ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน	 หลักความเสมอภาค	
บรกิารทีจ่ดัขึน้น้ัน	จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บรกิารทกุคน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 ไม่มีการใช้สิทธิ
พิเศษแก่บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงใน

ลักษณะต่างจากกลุ่มอื่นอย่างเห็นได้ชัด	 และหลัก
ความประหยัด	 ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการให้บริการ	
จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ	เป็นต้น
	 และสอดคล้องกับการศกึษาของฤดี	หลมิไพโรจน์ 
(2555)	 ซ่ึงพบว่างานบริการเป็นงานละเอียดอ่อน 
ที่ต้องอาศัยหัวใจสัมผัสเท่านั้น	จึงจะสามารถจับจุด
และสนองความพอใจให้กับลูกค้าได้	โดยควรต้องมี
จิตส�านึกแห่งงานบริการ	 บริการด้วยการยิ้มแย้ม
แจ่มใส	บริการด้วยความเต็มใจ	ต้องมีความพร้อม
เสมอขณะท�างาน	 รู ้จักตนเองและหน้าที่ของตน	 
ต้องให้ผู้รับบริการรู้สึกให้ได้ว่าเราคือ	นักบริการมือ
อาชพี	และการบรกิารอย่างจรงิใจ	เมือ่ลกูค้าต้องการ
ความช่วยเหลอืหรอืมสีิง่ทีค่วรจะท�าก็สามารถบรกิาร
ลูกค้าอย่างอัตโนมัติ	เป็นต้น
	 2.	เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
และความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่าน
เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	
	 ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 พบว่า	 ลูกค้าให้
ความส�าคญักับกลยทุธ์ทางการตลาดบรกิารมผีลต่อ
ความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอางท่ีซ้ือผ่าน
เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าอยู่ในระดับมาก	 โดยให้
ความส�าคัญมากในหลายด้าน	เช่น	ผลติภณัฑ์เครือ่ง
ส�าอางทีเ่ลอืกซ้ือมคีวามหลากหลาย	มคีวามรวดเรว็
ในขัน้ตอนการให้บรกิาร	มสีถานทีจ่ดัจ�าหน่ายพร้อม
การตกแต่งสวยงามท่ีทันสมัย	 โดยมีพนักงานท่ีมี
ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริโภคเกิดความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน	 มีการ
โฆษณาผ่านสื่อโดยใช้ดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์ท่ีมี
ความนิยมในสังคม	 รวมไปถึงพนักงานขายดูแล
เอาใจใส่	และเต็มใจในการตอบค�าถามของผู้บริโภค	
และราคายงัมคีวามเหมาะสมกับคณุภาพผลติภณัฑ์
เครื่องส�าอางท่ีได้รับ	 มีการจัดรูปแบบบูธท่ีทันสมัย	
สวยงามและโดดเด่น	เป็นต้น
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	 สอดคล้องกับการศกึษาวจิยัของมนต์ชยั	พดัน้อย 
(2551)	ได้ศึกษาเรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเกิดความภักดีต่อตรา 
สินค้า	พบว่า	ปัจจัยทางด้านการตลาดทั้ง	7	ด้าน
ได้แก่	 ด้านผลิตภัณฑ์,	 ด้านราคา,	 ด้านช่องทาง 
การจ�าหน่าย,	ด้านส่งเสรมิทางการตลาด,	ด้านบคุคล,	
ด้านลักษณะทางกายภาพ,	 และด้านกระบวนการ	 
มคีวามสมัพนัธ์และมผีลต่อความภกัดี	ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศกึษาของโอลเิวอร์	(Oliver,	1999)	ทีพ่บว่า	
ความภักดีของลูกค้าน้ัน	 มีความจ�าเป็นที่จะต้อง 
ก�าหนดขอบเขตตามระดับทัศนคติของลูกค้า	ที่รู้สึก
ต่อสินค้าและบริการด้วย	 ได้แก่	 ความพึงพอใจ 
ต่อองค์ประกอบของตราสนิค้า	ซ่ึงหมายถึง	ความเชือ่	
(Beliefs)	 ความรู ้สึกพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงหมายถึงทัศนคติ	 (Attitude)	 และความต้ังใจ
อย่างแน่วแน่ที่จะซ้ือทุกสิ่งทุกอย่างที่เ ก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ซ่ึงหมายถึงพฤติกรรม	 (Conation)	 
คือ	ความภกัดีเชงิทัศนคติน้ันจะพจิารณาจาก	4	มติิ	
คือ	 ความเข้าใจ	 ความรู้สึก	 พฤติกรรม	 และการ 
กระท�า	 ดังน้ัน	 กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ 
เป็นปัจจยัท่ีมผีลต่อความพงึพอใจต่อสนิค้าและบรกิาร
	 และสอดคล้องกบัการศกึษาของฤดี	หลมิไพโรจน์ 
(2555)	 ซ่ึงพบว่างานบริการเป็นงานละเอียดอ่อน 
ที่ต้องอาศัยหัวใจสัมผัสเท่านั้น	จึงจะสามารถจับจุด
และสนองความพอใจให้กับลูกค้าได้	โดยควรต้องมี
จิตส�านึกแห่งงานบริการ	 บริการด้วยการยิ้มแย้ม
แจ่มใสบริการด้วยความเต็มใจ	 ต้องมีความพร้อม
เสมอขณะท�างาน	รูจ้กัตนเองและหน้าทีข่องตน	ต้อง
ให้ผู้รบับรกิารรูส้กึให้ได้ว่าเราคือ	นักบรกิารมอือาชพี	
และการบริการอย่างจริงใจ	เมื่อลูกค้าต้องการความ
ช่วยเหลอืหรอืมสีิง่ท่ีควรจะท�าก็สามารถบรกิารลกูค้า
อย่างอัตโนมัติ	เป็นต้น
	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์
ทางการตลาดบริการและความภักดีในตราสินค้า

เครื่องส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า	
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
	 ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้	พบว่า	กลยุทธ์
ทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับความภักดี
ในตราสินค้าเครื่องส�าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้าง
สรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	
และเมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดบริการเป็น
รายด้าน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่กลยุทธ์ในแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าเครื่อง
ส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าในเกือบ
ทุกด้าน	 ได้แก่	 ด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	
ด้านกระบวนการ	ด้านการจดัจ�าหน่าย	ด้านคุณภาพ
บรกิาร	 ด้านการส่งเสรมิการตลาดและการให้ความรู้
กับลกูค้า	ด้านพนักงาน	ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ  
ของผู้ให้บริการ	 และด้านการสร้างและน�าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ	เป็นต้น	ซึ่งผลการศึกษาวิจัย
ครัง้น้ีสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
บริการหรือ	 8P’s	 ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารของผู้บรโิภค	(Lovelock	&	Wright,	2002,	
13	 อ้างถึงใน	 ปณิศา	 สัญชานนท์,	 2548,	 242)	
โดยพบว่าธุรกิจที่ เ ก่ียวข ้องกับการบริการน้ัน	 
ควรต้องให้ความส�าคัญกบัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ	หรือ	8P’s	ดังนี้	ด้านผลิตภัณฑ์	(Product)	
ควรมีความหลากหลายของชนิดการให้บริการ	
คุณภาพของการบริการรักษาความสะอาด 
ของสถานที่	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 และบรรจุภัณฑ์	
เป็นต้น	 ส�าหรับด้านราคา	 (Price)	 ควรให้ความ
ส�าคัญในเรื่องการต้ังราคาที่เหมาะสมที่ลูกค้าพอใจ
จ่าย	 เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริการ	
ส�าหรับด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหรือสถานท่ีจัด
จ�าหน่าย	(Place)	ควรให้ความส�าคัญกับการจัดหา
สถานที่ ต้ังและบรรยากาศการตกแต่งร ้านที่มี
เอกลักษณ์	 ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สนิค้า	ส่งเสรมิและสร้างทศันคติทีดี่ต่อสินค้า	ทีล่กูค้า
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สามารถเข้าถึงได้สะดวก	 ง่าย	 และมีหลากหลาย 
ช่องทาง	เป็นต้น
	 ส�าหรบัด้านการส่งเสรมิการขาย	(Promotion) 
ควรมีการโฆษณาการส่งเสริมการจ�าหน่ายอย่าง
เหมาะสม	 ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ส�าหรับด้าน
บคุคล	(People)	หรอืพนักงานให้บรกิาร	ควรจดัหา	
พฒันา	ฝึกอบรมพนักงานทีใ่ห้บรกิาร	ให้การต้อนรบั
กับลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และด้านกระบวนการ
ผลิต	 (Process)	 ควรให้ความส�าคัญกับการ 
มกีระบวนการให้บรกิารท่ีไม่ยุง่ยาก	สะดวก	รวดเรว็
ต่อการบรกิาร	และด้านการเพิม่ผลผลติและคุณภาพ	
(Productivity	 and	 quality)	 ควรเน้นในเรื่อง
คณุภาพของผลติภณัฑ์และบรกิาร	โดยต้องสามารถ
ตอบสนองความจ�าเป็น	 (Needs)	 ความต้องการ	
(Wants)	และความคาดหวงัของลกูค้า	(Expecta-
tions)	 ได้	 เป็นต้น	 ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวจะส่งผล 
ต่อความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการท่ีลูกค้าได้รับ	
ซึ่งจะส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้านั่นเอง
	 และผลการศกึษาวจิยัครัง้น้ียงัสอดคล้องกับ
การศึกษาของอมรรัตน์	พินัยกุล	(2549)	ได้ศึกษา
เรื่อง	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า	
ในตราสินค้าไอศกรีม	 Swensen’s	 ของผู้บริโภค 
ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ัน	 พบว่า	 ผู้บริโภคมี
ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดในระดับดี	 
จะมีความภักดีในตราสินค้าสูง	 ดังนั้น	 ผลการวิจัย
ในครั้งน้ันจึงสะท้อนให้เห็นว่าส่วนประสมทาง 
การตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดีในตราสนิค้า
น่ันเอง	 และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 
เขมมิกา	 เชาวน์เกษม	 (2550)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 
การวัดมูลค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
เพือ่ผิวขาวในจงัหวดัเชยีงใหม่	ซ่ึงผลการศกึษาวจิยั
ครั้งน้ันพบว่า	 องค์ประกอบของมูลค่าตราสินค้า 
กับมูลค่าตราสินค้ารวมขององค์ประกอบของมูลค่า

ตราสินค้าเป็นไปในทางบวกกับมูลค่ารวมของ
ตราสินค้า	 โดยมีเพียง	 4	 องค์ประกอบเท่าน้ัน	 
คือความภักดีต ่อตราสินค ้า	 ความเชื่อมโยง 
ของตราสนิค้า	คุณภาพทีถู่กรบัรู	้ด้านความแตกต่าง
ของตราสินค้า	 และคุณภาพที่ถูกรับรู้ด้านคุณภาพ
ตราสินค้า	องค์ประกอบของมูลค่า
	 รวมท้ังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 
น�้าหนึ่ง	วงพงศธร	(2550)	ได้ศึกษาเรื่อง	ทัศนคติ 
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ	 และ 
การใช้เครือ่งส�าอางป้องกันแสงแดด	ส�าหรบัผู้บรโิภค
ชาวไทยที่มีอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 ที่ชายหาดพัทยา	
จังหวัดชลบุรี	 ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ันพบว่า	
ทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือและเลือกใช้เครื่อง
ส�าอางป้องกันแสงแดด	คือ	มพีฤติกรรมการให้ซ้ือซ�า้	
บอกต่อ	 เป็นต้น	 และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของชาญ	 ทันธะศิริ	 (2550)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพการบริการ
และการบริหารประสบการณ์ลูกค้ากับความภักดี 
ต่อตราสินค้า	 กรณีศึกษาร้านแมคโดนัลด์	 ในเขต
กรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ัน	 
พบว ่า	 คุณภาพการบริการและการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความภักดี 
ต่อตราสินค้าแมคโดนัลด์	 ทางด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้าเห็นว่ารู ้สึกถึงความไว้วางใจ	 และจะ
ชักชวนหรือแนะน�าเพื่อน	ๆ	ไปใช้บริการ	 เป็นต้น	
และสอดคล้องกับการศึกษาวจิยัของมนต์ชยั	พดัน้อย	
(2551)	ได้ศึกษาเรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเกิดความภกัดีต่อตราสินค้า 
บริษัทประกันวินาศภัย	ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนั้น
พบว่า	 ปัจจัยด้านการตลาดมีความสัมพันธ์กับ 
ความภักดีที่มีต่อตราสินค้า
	 ทั้งน้ีผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 ผลสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยในต่างประเทศ	เช่น	ผลงานวิจัยของ	
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Gedenk	&	Neslin	(1999)	ได้ศึกษาเรื่อง	ผลของ
การส่งเสรมิการขายของร้านค้าปลกีในความภกัดีต่อ
ตราสินค้า	 โดยท�าการศึกษาร้านค้าปลีกแห่งหน่ึง	
พิจารณาสินค้า	 2	ชนิด	คือสินค้าประเภทโยเกิร์ต	
และน�า้แร่	ซ่ึงผลการศกึษาวจิยัครัง้น้ันพบว่า	การส่งเสรมิ 
การขายท�าให ้ความภักดีต ่อตราสินค ้าลดลง	 
การท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จและสามารถ 
ยนืหยดัอยูใ่นธรุกจิน้ันได้อย่างตลอดไป	ไม่เพยีงแต่
ใช้กลยทุธ์ทางด้านราคาเพยีงอย่างเดียว	แต่ต้องการ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย	 และท่ีส�าคัญ 
ต้องตรงใจกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของธุรกิจ
	 และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ	 Lee	
(2003)	ได้ศึกษาเรื่อง	การบริโภคสินค้าของคนใน
ทวีปเอเชียตะวันออก	 ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ัน
พบว่า	 ทัศนคติที่มีต่อสินค้าจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภค	โดยถ้าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น
และภักดีต่อตราสินค้าน้ันว่าสามารถสร้างความพึง
พอใจและมอบสิทธิพิเศษหรือความคุ้มค่าทางจิตใจ 
ที่ตราสินค้าอ่ืนไม่มีให้ได้	 แม้ว่าเจ้าของสินค้าและ
นักการตลาดจะท�าการขึน้ราคาสนิค้าเพิม่ขึน้ในทุกๆ	
ปีก็ตาม	โดยปัจจยัท่ีท�าให้เกิดความภกัด	ีอนัดบัแรก
คือ	ชื่อเสียงของสินค้า	รองลงมา	คือ	ชื่อเสียงของ
บริษัทผู้ผลิต	 และอันดับสามคือ	 คุณภาพสินค้า	
เป็นต้น
	 ดัง น้ัน	 จากผลการศึกษาวิจัยครั้ ง น้ัน 
จึงสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาดบริการ 
มีความสัมพันธ ์ กับความภัก ดี ในตรา สินค ้ า 
เครื่องส�าอางท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
	 1.	ด้านส่วนประกอบของผลติภณัฑ์	ควรให้
ความส�าคัญกับการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตราสินค้า

ให้กับลูกค้า	เพื่อให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า	
เช่น	 ให้รู ้สึกว่าเครื่องส�าอางที่เลือกซ้ือมีชื่อเสียง	 
ถ้าได้ใช้แล้วจะเป็นคนทันสมัย	 เป็นคนรุ่นใหม่ท่ี
สนใจสุขภาพและดูแลตัวเอง	 มีรสนิยม	 เป็นต้น	 
ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรบักนัทัว่ไปในสงัคม
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 การพัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องส�าอางให้มีความสวยงามน่าใช	้
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางให้ลูกค้าสามารถ 
เลือกซ้ือได้หลากหลาย	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่
เลือกซ้ือต้องผ่านการรับรองจาก	 อย.	 เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจให้แก่ลูกค้าโดยมีส่วนประสมท่ีมีค่า
คุณค่าบ�ารุง	 ฟื ้นฟู	 หรือรักษาตามสภาพผิว 
ตามสรรพคุณที่โฆษณาหรือระบุไว้ท่ีบรรจุภัณฑ์	
รวมทั้งอาจใช้สมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์	เป็นต้น
	 2.	ด้านกระบวนการ	 ควรให้ความส�าคัญ 
กับการมีการถามความต้องการของผู้บริโภคก่อน 
ให้บริการของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่เลือกซ้ือ	 
การมขีัน้ตอนและระเบยีบการให้ข้อมลู	พร้อมการลง
ทะเบียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ	 และการมี
ตัวอย่างทดลองใช้	ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้เพื่อรับรู้ถึง
ประสิทธิภาพของตัวสินค้า	เป็นต้น
	 3.	ด้านการจดัจ�าหน่าย	ควรให้ความส�าคัญ
กับขนาดพื้นท่ีในบริเวณเคาน์เตอร์จัดจ�าหน่าย 
มีความกว้างขวางสะดวกสบาย	มีจ�านวนสาขามาก
เพยีงพอกับความต้องการของผู้บรโิภค	การก�าหนด
บริเวณท่ีต้ังของเคาน์เตอร์จัดจ�าหน่าย	 มีการมอง
เห็นเด่นชัดและมีป้ายบ่งบอกท่ีต้ังชัดเจน	 สถานที่
จ�าหน่ายมีการตกแต่งสวยงามทันสมัย	 และมีพื้นที่
บริการให้ค�าปรึกษาหรือจุดรับรองลูกค้า	เป็นต้น
	 4.	ด้านคุณภาพการบริการ	 ควรให้ความ
ส�าคญักบัการฝึกอบรมพนกังานผูใ้ห้บรกิารให้มีการ
บริการท่ีเป็นมืออาชีพและบริการด้วยจิตใจแห่งการ
ให้บริการ	 เช่น	บริการด้วยความสุภาพ	อ่อนน้อม	
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การให้เกียรติและอัธยาศัยในการต้อนรับและตอบ
ค�าถามเป็นอย่างดี	 บริการอย่างเอาใจใส่	 รวดเร็ว	
และให้บรกิารด้วยความเต็มใจ	มคีวามรอบรูเ้ก่ียวกับ 
ผลิตภัณฑ์	 มีความสามารถในการสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจอย่างชัดเจน	มีความเข้าใจ	หรือให้การ
ช่วยเหลอืแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์	และเสนอทางเลอืก
ที่เหมาะสม	และมีบุคลิกภาพที่ดี	เป็นต้น
	 5.	ด้านการส่งเสรมิการตลาดและให้ความรู้
กับลูกค้า	ควรให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์
ให้ความรูกั้บผู้บรโิภคอย่างสม�า่เสมอ	มกีารโฆษณา
ผ่านสื่อโดยใช้ดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์	 มีการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์	มีการจัดโปรโมชั่น	ซื้อ	1	แถม	1	
หรือซ้ือ	 2	 แถม	 1	 และมีการสมัครสมาชิกเพื่อ 
รับสิทธิต่าง	 ๆ	 การมีของแถมเมื่อซื้อเครื่องส�าอาง
ตามก�าหนด	 เช่น	 กระเป๋า	 อุปกรณ์แต่งหน้า	 
เมื่อซ้ือสินค้ามีส่วนสร้างความต้องการในการซ้ือ
สินค้าเพิ่มขึ้น	 และมีการให้ส่วนลดเมื่อใช้บริการ 
เป็นประจ�า	เป็นต้น
	 6.	ด้านพนักงาน	ควรให้ความส�าคัญกับการ
ฝึกอบรมพนักงานขาย	ให้มีความรู้ในตัวสินค้ามาก
เพียงพอ	ดูแลการขายด้วยความเอาใจใส่	สามารถ
ตอบค�าถามของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน	 ตรงด้าน 
มอีธัยาศยัทีดี่	และมคีวามเป็นกันเองในการให้บรกิาร	
พร้อมทัง้มคีวามรวดเรว็ในการแก้ปัญหาของผู้บรโิภค	
มีการแต่งกายที่มีความสุภาพ	 เรียบร้อย	 และมี
บุคลิกภาพที่ดี	เป็นต้น
	 7.	ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ของผู้ให้
บริการ	ควรให้ความส�าคัญกับการก�าหนดราคาขาย
ให ้มี ความเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ ์ 
เครื่องส�าอางที่ได้รับ	ก�าหนดราคาขายให้เหมาะสม
เมื่อเทียบกับชื่อเสียงของตราสินค้า	 ก�าหนดราคา
ขายให้เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ ์
ที่ได้รับ	เป็นต้น

	 8.	ด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ	ควรให้ความส�าคัญกับการจัดรูปแบบ
บูธทันสมัย	 สวยงามและโดดเด่น	 จัดให้มีอุปกรณ์
และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัยและเพียงพอ	
เช่น	 เครื่องตรวจสอบสภาพผิว	 เครื่องตรวจสอบ
สภาพเส้นผม	 เป็นต้น	 บูธมีการแบ่งโซนให้บริการ
ออกเป็นสดัส่วนทีช่ดัเจน	เช่น	ขายสินค้า	โชว์สินค้า	
และทดลองสินค้า	 และการจัดตู้โชว์เครื่องส�าอางมี
ความโดดเด่น	เป็นต้น
 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรน�าข้อมูลท่ีได้รับจากงานวิจัยครั้งน้ี
เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
การให้บริการของธุรกิจการขายเครื่องส�าอางที่ซ้ือ
ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า
	 2.	ควรศึกษาในเรื่องน้ีเขตพื้นที่อื่น	 ๆ	 
นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม
	 3.	 ควรศึกษาในเรือ่งน้ีอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 
1	 ปีต่อครั้ง	 เพื่อน�าผลการศึกษามาเป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ของธุรกิจขาย	 ส�าอางที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้าง 
สรรพสินค ้ า ให ้ เหมาะสมและสอดคล ้อง กับ 
ความต้องการของลูกค้าผู้รับบริการอย่างแท้จริง
	 4.	ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องส�าอาง 
ที่ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยเจาะลึกในแต่ละด้าน	
ได้แก่	ด้านส่วนประกอบของผลติภณัฑ์	กระบวนการ	
การจัดจ�าหน่าย	 คุณภาพบริการ	 การส่งเสริมการ
ตลาดและการให้ความรู้กับลูกค้า	 พนักงาน	 ราคา
และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ของผู้ให้บริการ	และการสร้าง
และน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
วเิคราะห์ถึงสภาพปัญหาทีเ่กิดจากข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 
ของระบบเกษตรพันธสัญญา	 แม้ว่าการท�าเกษตร
พันธสัญญาในประเทศไทยจะสร้างรายได้และ 
เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายประการ	แต่ในทาง
ปฏิบั ติพบว ่าบริ ษัทน�ารูปแบบการท�าเกษตร 
พันธสัญญามาใช้	 หากก่อให้เกิดปัญหาความ 
ไม่เปน็ธรรมต่อเกษตรกร	โดยปัญหาประการส�าคญั
เกิดจากข้อตกลงหรือเงื่อนไขของสัญญาระหว่าง
บริษัทและเกษตรกร	 เน่ืองจากสัญญาที่เกษตรกร 
ท�า กับบริ ษัทมีลักษณะเป ็นสัญญาส� า เร็ จรูป	 
ที่ฝ่ายบริษัทมีอ�านาจในการก�าหนดเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 
ในสญัญาล่วงหน้าเพยีงฝ่ายเดียว	เกษตรกรจะมสิีทธิ
เพียงการเลือกว่าจะยอมรับและท�าสัญญาหรือไม่
เท่าน้ัน	 ไม่มีสิทธ์ิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเน้ือหา 
ในสัญญาได้	 ซ่ึงเงื่อนไขบางประการอาจเป็นการ 
เอาเปรียบและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ตกเป็น
ผู้รับตามข้อเรียกร้องในเงื่อนไขของสัญญา	
	 จากการศกึษาพบว่า	มปีระเด็นปัญหาเก่ียวกบั
ข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา	
กล่าวคือ	ปัญหาการน�าข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมาใช้
ในเกษตรพันธสัญญา	 ปัญหาจากการที่บริษัท 

ใช้สัญญาส�าเร็จรูป	ซึ่งได้ระบุก�าหนดเงื่อนไขต่าง	ๆ 	
รวมถึงข้อตกลงยกเว้นความรับผิดไว้ในสัญญา	
ท�าให้เกษตรกรเสียเปรียบ	 ปัญหาการปรับใช้ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม	พ.ศ.	
2540	 กับระบบเกษตรพันธสัญญาซ่ึงเกิดข้อเสีย
เปรียบกับเกษตรกรในการฟ้องคดี	 และปัญหาการ
ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย	 และการขาดองค์กร 
ในการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมให้กับ
เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา	

ค�ำส�ำคญั:	ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม,	เกษตรพนัธสัญญา 

Abstract
	 This	Thesis	aims	at	study	and	analysis	 
of	the	problems	resulting	from	unfair	contract	
terms	 of	 contract	 farming.	 Even	 though	 
the	contract	farming	in	Thailand	has	generated	 
a	large	amount	of	income	and	is	beneficial	
to	 farmers,	 in	 practice,	 it	 is	 found	 that	 
companies	misuse	 the	 contract	 farming	 in	 
a	 manner	 unfair	 to	 farmers.	 Importantly,	 
the	major	problems	result	from	the	covenants	

ปัญหากฎหมายข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของระบบเกษตรพันธสัญญา

Legal Problems on Unfair Contract Farmings
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or	 conditions	 of	 the	 contract	 between	 
companies	and	farmers.	Because	the	contracts	
made	by	farmers	and	companies	are	adhesion	
contracts	 where	 only	 the	 companies	 have	
their	 powers	 to	 determine	 a	 variety	 of	 
conditions;,	the	farmers	only	have	the	right	
to	make	a	decision	whether	they	will	accept	
and	execute	the	contracts	or	not.	Moreover,	 
the	 farmers	 have	 no	 right	 to	 modify	 
the	 contents	 contained	 therein	 and	 some	
certain	 exploitative	 conditions	 which	 may	 
be	 unfair	 to	 the	 farmers	 as	 the	 passive	 
party	 subject	 to	 the	 obligations	 under	 
the	conditions	of	the	contracts.
	 According	to	the	study,	 there	were	
are	problems	 in	respect	of	unfair	contract	
terms	in	contract	farming,	namely,	the	problem	 
on	application	of	the	unfair	contract	terms	
to	the	contract	farming,	the	problem	deriving	 
from	 application	 of	 adhesion	 contracts	 
containing	 terms	and	conditions,	 including	
hold	harmless	agreement	causing	disadvan-
tages	to	farmers,	the	problem	on	application	
of	Unfair	Contract	Terms	Act,	B.E.	 2540	
(1997)	 to	 the	 contract	 farming	 causing	 
disadvantages	 to	 the	 farmers	 in	 litigation,	
and	the	problem	on	lack	of	legal	provisions	
and	 organizations	 solving	 the	 problems	 
of	 the	 unfair	 contract	 terms	 to	 for	 the	 
farmers	in	contract	farming.

Keywords:	Unfair	Contract	Terms,	Contract	
Farming

บทน�ำ
	 เกษตรกรรมถือเป็นอาชพีทีอ่ยูคู่ก่บัประชาชน 
ในประเทศไทยมาอย่างช ้านานจนถึงปัจจุบัน	 
แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท�าให้การเกษตร 
ในยุคโลกาภิวัตน์มีความแตกต่างจากการเกษตร 
ในอดีต	 กล่าวคือจากการเกษตรแบบเลี้ยงตัวเอง	 
ใช้แรงงานของตนเองและครอบครัวสร้างผลผลิต 
น�าออกขายเมื่อมีเหลือจึงน�าไปขายหรือน�าไป 
แลกเปลี่ยน	 สร ้างรายได ้อย ่างพออยู ่พอกิน	 
เปลี่ยนเป็นการผลิตแบบการค้า	 จ�าหน่ายผลผลิต 
ให้แก่พ่อค้าคนกลาง	 และกลายมาเป็นรายได้หลัก
ในการน�าเงินมหาศาลสร้างรายได้ให้กับประเทศ
อย่างเช่นในปัจจบุนั	ซ่ึงแม้ว่าผลผลติทางการเกษตร
จะสร ้างรายได ้อย ่างมหาศาลให ้ กับประเทศ	 
แต่เกษตรกรยังคงประสบปัญหาในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมหลายประการ	 เช่น	 ปัญหาที่
เกษตรกรไม่สามารถก�าหนดผลผลิตได้แน่นอน
เน่ืองจากจ�านวนและคุณภาพของผลผลิตขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล	 สภาพดินฟ้า	 อากาศ	ท�าให้ผลผลิตไม่คุ้ม
กับการลงทุน	 และหากประสบกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ	 ก็ยิ่งท�าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย	 
และถ้าผลผลติเข้าสูท้่องตลาดเป็นจ�านวนมากจนเกิน
ความต้องการของตลาด	ก็อาจส่งผลให้ราคาผลผลติ
ตกต�่า	 เกษตรกรก็ขายผลผลิตได้ราคาถูกไม่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่าย	 นอกจากน้ี	 ปัญหาในด้านการตลาด
เน่ืองจากผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด	
หรือไม่ได ้รับความนิยมในการบริโภค	 ท�าให้
เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้	 และปัญหา 
ที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ	 ปัญหาการถูกกดราคา
ผลผลิตจากพ่อค้าคนกลาง	 เน่ืองจากเกษตรกร 
ไม่สามารถหาตลาดส�าหรับขายผลผลิตของตน 
ไปยังผู ้ซ้ือโดยตรงได้	 จึงต้องจ�าหน่ายผลผลิต 
ให้กับพ่อค้าคนกลางท�าให้ถูกกดราคา	 หากไม่ขาย
ก็อาจเกิดความเสียหาย	 เพราะผลผลิตทางการ
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เกษตรไม่สามารถเก็บไว้นานได้	ด้วยปัญหาต่าง	ๆ	
เหล่าน้ีท�าให้เกษตรกรมีรายได้น้อย	 ไม่คุ้มค่ากับ 
การลงทุน	และท�าให้เป็นหนี้เนื่องจากไม่มีเงินช�าระ
เงินที่กู้ยืมมาลงทุนท�าการเกษตร	จากปัญหาต่าง	ๆ 	
ท่ีกล่าวมาท�าให้มีการน�าระบบเกษตรพันธสัญญา 
เข้ามาท�าสัญญากับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหา 
ที่ เ กิดขึ้น	 ซ่ึงการท�าการเกษตรพันธสัญญา 
แม้จะมีส ่วนช่วยในการสร ้างงานให้กับชุมชน
เกษตรกรจริง	 แต่ก็เป ็นการเพิ่มหน้ีสินให้กับ
เกษตรกรได้ในเวลาเดียวกัน	 เพราะหากได้ม ี
การพิจารณาโดยละเอียดในข้อสัญญาทั้งสองฝ่าย
แล้ว	 จะพบว่าข้อสัญญาน้ันมีความไม่เป็นธรรม 
เป็นอย่างยิ่ง	ไม่ว่าจะเป็นความไม่เป็นธรรมในเรื่อง
การรับรู้รายละเอียดของสัญญา	 ซ่ึงบริษัทจะเป็น 
ฝ่ายรับรู ้และก�าหนดเงื่อนไขท้ังหมดของสัญญา 
แต่เพียงฝ่ายเดียว	 โดยเกษตรกรผู้เป็นคู่สัญญา 
มิได้รับรู ้	 หรือเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไข 
ของสัญญาเลย	 โดยเฉพาะเรื่องการค�านวณ 
ผลตอบแทน	ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่เข้าใจ
และไม่อาจค�านวณหรือตรวจสอบการค�านวณ 
ผลตอบแทนของตนกับบรษัิทได้	ซ่ึงถือว่าเป็นความ
ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งกับเกษตรกร
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	เพื่อศึกษาความเป็นมา	 ความหมาย	 
และลักษณะเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา
	 2.	เพื่อศึกษาความเป็นมา	 ความหมาย	 
และลักษณะเก่ียวกับปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
ของระบบเกษตรพันธสัญญา
	 3.	เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย 
ของข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในประเทศไทยและ 
ในต่างประเทศ
	 4.	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา

ที่เกิดจากข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของระบบเกษตร
พันธสัญญา
	 5.	เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ที่เกิดจากข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของระบบเกษตร
พันธสัญญา

วิธดี�ำเนินงานการศึกษา
	 การศึกษาครั้ง น้ีใช ้วิธีการวิจัยเอกสาร	
(Documentary	 Research)	 โดยการศึกษา	 
ค้นคว้า	 และรวบรวมข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กับปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของระบบเกษตร
พันธสัญญา	 จากหนังสือ	 บทความในวารสาร	
รายงานการวิจัย	วิทยานิพนธ์	จากห้องสมุดสถาบัน
ต่าง	ๆ 	และ	Website	เพื่อน�ามาประมวลเป็นข้อมูล
และวเิคราะห์หาข้อสรปุและแนวทางเพือ่หาข้อเสนอแนะ
ต่อไป

ผลการวิจัย
	 1.	ท�าให้ทราบความเป็นมา	 ความหมาย	
และลักษณะเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา
	 2.	ท�าให้ทราบถึงความเป็นมา	ความหมาย	
และลักษณะเก่ียวกับปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
ของระบบเกษตรพันธสัญญา
	 3.	ท�าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย
ของข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในประเทศไทยและ 
ในต่างประเทศ
	 4.	ท�าให้ทราบและเข้าใจถึงการเข้าท�าสญัญา 
แบบมีพันธสัญญาของระบบเกษตรพันธสัญญา
	 5.	ท�าให้ทราบปัญหาที่เกิดจากข้อสัญญา 
ไม่เป็นธรรมของระบบเกษตรพันธสัญญา	 และ
สามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ดังกล่าว	พร้อมท้ังเสนอแนะหลกัการทีเ่หมาะสมต่าง	ๆ  
ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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สรุปและวิจารณ์ผล
	 การท่ีประเทศไทยขาดกฎหมายท่ีจะน�ามา
ปรบัใช้กับระบบเกษตรพนัธสญัญาโดยตรง	จะท�าให้
ผู้ประกอบการซ่ึงมีอ�านาจต่อรองสูงกว่าใช้ช่องว่าง
ของกฎหมายท�าสญัญาทีม่ลีกัษณะแสวงหาประโยชน์ 
ให้แก่ตนจนเกินสมควร	 ซ่ึงส่งผลกระทบท�าให้การ
ด�าเนินกิจการอันเก่ียวกับระบบเกษตรพันธสัญญา
ไม่โปร่งใส	 ประเทศไทยจึงควรตรากฎหมายที่จะ 
น�ามาใช้บังคับกับระบบเกษตรพันธสัญญาโดยตรง
และครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวข้อง	 ซ่ึงจะเป็นผลดี
กว่าการใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเน่ืองจากยังมี
ข้อบกพร่องหลายประการ	
	 จากปัญหาเก่ียวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
ในระบบเกษตรพันธสัญญา	 พบว่ามีปัญหาทาง
กฎหมายในประเด็นดังต่อไปนี้
	 ปัญหาการน�าข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมาใช ้
ในกรณีเกษตรพนัธสญัญา	เน่ืองจากพระราชบญัญติั
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	 พ.ศ.	 2540	 เป็น
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภค	
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว	 ดังน้ัน	 หากมีข้อ
ตกลงใดท่ีผู้บรโิภคเหน็ว่าตนได้รบัความเสียหายจาก
ข้อสัญญาไม่เป็นธรรมก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม	
พ.ศ.	 2540	 แต่เน่ืองจากความหมายของค�าว่า	 
ผู้บริโภค	 มีความหมายเฉพาะผู้เข้าท�าสัญญาใน
ฐานะผู้ซื้อ	ผู้เช่า	ผู้เช่าซื้อ	ผู้กู้	ผู้เอาประกันภัย	หรือ
ผู ้เข ้าท�าสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สิน	
บริการ	หรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน	ทั้งนี้	
การเข้าท�าสัญญาน้ันต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า	
ทรัพย์สิน	บริการ	หรือประโยชน์อื่นใดนั้น	จึงท�าให้
เกษตรกรท่ีเข้าท�าสัญญาในฐานะเป็นผู้ผลิตสินค้า
และจ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท	 ไม่ได้อยู่ในความ
หมายของค�าว่าผู ้บริโภคตามพระราชบัญญัติน้ี	
นอกจากน้ี	 องค์ประกอบของค�าว ่า	 “สัญญา

ส�าเร็จรูป”	นั้น	ต้องเป็นสัญญาที่ท�าเป็นลายลักษณ์
อักษร	 และสาระส�าคัญของสัญญาที่ท�าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรน้ันจะต้องถูกก�าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า
ก่อนการท�าสัญญา	 กล่าวคือ	 ข้อสัญญาส่วนท่ีเป็น
สาระส�าคัญน้ันมิได้เกิดจากการตกลงกันของคู ่
สัญญา	แต่เป็นข้อสัญญาของฝ่ายผู้เสนอสัญญานั้น
เป็นผู้ก�าหนด	และข้อสญัญาทีก่�าหนดไว้ล่วงหน้าน้ัน
จะต้องถูกน�ามาใช้ในการประกอบกิจการของคู่
สญัญาฝ่ายทีย่นืยนัให้มข้ีอสัญญาดังกล่าว	แต่รปูแบบ 
การท�าเกษตรพันธะสัญญาจะมีท้ังที่ท�าด้วยวาจา 
และท่ีท�าเป็นลายลักษณ์อักษร	 ดังน้ัน	 การท�า 
เกษตรพันธสัญญาด ้วยวาจา น้ีย ่ อมไม ่ เป ็น 
สัญญาส�าเร็จรูปและไม่ได้รับความคุ ้มครองตาม 
พระราชบัญญัตินี้	
	 ปัญหาจากการที่บริษัทใช้สัญญาส�าเร็จรูป
ซ่ึงได้ระบุก�าหนดเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 รวมถึงข้อตกลง
ยกเว้นความรับผิดหรือความช�ารุดบกพร่องไว ้
ในสัญญา	ท�าให้เกษตรกรเสียเปรียบ	ในข้อสัญญา
ไม่เป็นธรรม	และมีลักษณะเป็นคุณกับบริษัท	ท�าให้
เกษตรกรมักเสียเปรียบจากเงื่อนไขต่าง	ๆ 	ที่บริษทั
สร้างขึน้	เช่น	การทีต้่องน�าเงนิมาวางค�า้ประกนั	การ
รบัผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายจากภยัภบิติั	หรอื
ภัยธรรมชาติ	 การที่บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขข้อตกลงต่าง	ๆ 	ได้โดยไม่ต้องบอกเกษตรกร	
 ปัญหาการปรบัใช้พระราชบญัญติัว่าด้วยข้อ
สัญญาไม่เป็นธรรม	 พ.ศ.	 2540	 กับระบบเกษตร
พนัธสญัญา	เน่ืองจากการฟ้องคดีตามพระราชบญัญติั
ว่าด้วยข้อสญัญาท่ีไม่เป็นธรรม	พ.ศ.2540	เกษตรกร
ต้องน�าคดมีาฟ้องต่อศาลเอง	แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีรายได้และความรู ้น้อย	 จึงเสียเปรียบ 
และไม่กล้าน�าคดีมาฟ้องต่อศาล	และถึงแม้จะน�าคดี
มาฟ้องต่อศาลก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะข้อ
ก�าหนดในสัญญาบริ ษัทเป ็นผู ้ก� าหนด	 และ 
ตามพระราชบัญญัติ น้ีให ้บังคับได ้เพียงเท ่าท่ี 

81วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี	 แต่การท่ีให้ศาล 
มีดุลพินิจในการที่จะก�าหนดว่าแค่ไหนจึงจะเป็น
ธรรมและพอสมควรแก่กรณีน้ัน	อาจก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมก็ได้	 เพราะในข้อเท็จจริงเดียวกัน	 
ผู ้พิพากษาแต่ละท่านหรือแต่ละศาลอาจตัดสิน 
หรืออาจก�าหนดแตกต่างกันไปในลักษณะอัตวิสัย	
(Subjective)	ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน	และภาระ
การพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที ่
ไม่เป็นธรรม	พ.ศ.	2540	ไม่ได้ก�าหนดไว้โดยเฉพาะ
จึงต้องน�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา	 84/1	 มาใช้บังคับ	 ซ่ึงมีหลักกฎหมายว่า 
คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงฝ่ายน้ันมีภาระ
การพสิจูน์ข้อเท็จจรงิน้ัน	น่ันคอืเมือ่เกษตรกรอ้างว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 เกษตรกรจึงมีภาระการ
พิสูจน์ว่าสัญญานั้นไม่เป็นธรรมอย่างไร	ซึ่งเป็นการ
พิสูจน์ได้ยาก	เป็นการอ้างเอกสารหลักฐานที่บริษัท
เป็นผู้ท�าขึน้และเก็บรกัษาไว้	ท�าให้เกิดความล�าบาก
แก่เกษตรกรในการน�าเอกสารมาพิสูจน์	
	 ปัญหาการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย 
ในการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของระบบ
เกษตรพันธสัญญา	 เน่ืองจากประเทศไทยยังขาด
กฎหมายและองค์กรที่จะเข้ามาก�ากับดูแลระบบ
เกษตรพันธสัญญาเป็นการเฉพาะ	 ท�าให้เกษตรกร
ชาวไทยต้องได้รับความเสียหายจากการถูกบีบ
บังคับให้ยอมท�าสัญญาตามที่ตนไม่มีอ�านาจต่อรอง
ที่ เหมาะสม	 ซ่ึงเป ็นที่มาของป ัญหาสัญญาที่ 
ไม่เป็นธรรม	

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
	 เมื่อได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมายท่ีเ ก่ียวกับระบบเกษตรพันธสัญญา 
ในประเทศไทย	 ท�าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค 
ที่ เกิดขึ้น	 จึงมีข ้อเสนอแนะเพื่อเป ็นแนวทาง 
ในการน�าไปแก้ปัญหาดังกล่าว	ดังนี้

	 1.	ปัญหาการน�าข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 
มาใช้ในกรณีเกษตรพันธสัญญา
	 	 จากปัญหาดังกล่าวน้ีผู้วจิยัเหน็ว่าเพือ่ให้
มคีวามชดัเจนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และเป็นการคุ้มครองเกษตรกรตามรูปแบบการ 
ท�าเกษตรพนัธสัญญาท่ีเกดิขึน้จรงิ	จงึเหน็ควรแก้ไข
เพิ่มเติมบทนิยาม	ค�าว่า	“ผู้บริโภค”	และ	“สัญญา
ส�าเร็จรูป”	 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา 
ไม่เป็นธรรม	พ.ศ.	2540	โดยใช้ข้อความดังนี้	
	 	 “ผู้บรโิภค”	หมายความว่า	ผู้เข้าท�าสญัญา
ในฐานะผู้ซ้ือ	ผู้ขาย	ผู้เช่า	ผู้เช่าซ้ือ	ผู้กู	้ผู้เอาประกันภยั 
หรือผู้เข้าท�าสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สิน	
บริการ	หรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน	ทั้งนี้
การเข้าท�าสัญญาน้ันต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า	
ทรัพย์สิน	 บริการ	 หรือประโยชน์อื่นใดน้ัน	 และ 
ให้หมายความรวมถึงผู้เข้าท�าสัญญาในฐานะผู้ค�้า
ประกันของบุคคลดังกล่าวซ่ึงมิได้กระท�าเพื่อการค้า
ด้วย”	
	 	 ควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในมาตรา	4	 
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม	
พ.ศ.	 2540	 ให้ครอบคลุมถึงในส่วนของการท�า
เกษตรพันธสัญญาท่ีไม่ได้มีการท�ากันชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร	โดยใช้ข้อความ	ดังนี้	
	 	 “มาตรา	4	อนุ	(10)	ข้อตกลงในการ
ท�าเกษตรพันธสัญญา”	
 	 จากการศกึษาพบว่าหลกัการของกฎหมาย
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของประเทศฝรั่งเศสมิได้ 
เน้นว่าจะต้องเป็นสัญญามาตรฐานหรือสัญญา
ส�าเร็จรูป	 อันแตกต่างไปจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี	 และกฎหมายไทยซ่ึงบัญญัติว่าสัญญา
ส�าเร็จรูปต้องเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เท่าน้ัน	 แต่หลักการของกฎหมายประเทศฝรั่งเศส
เน้นลักษณะของบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญา	 กล่าวคือ
ถ ้าเป ็นสัญญาระหว ่างผู ้ประกอบวิชาชีพกับ 

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา82



ผู้ไม่ประกอบวชิาชีพหรอืผู้บรโิภคแล้วจะเป็นสญัญา
ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม	 โดยไม่จ�ากัดว่าสัญญาน้ันเป็นสัญญาชนิดใด	
ไม่ว่าจะเป็นสัญญามาตรฐานหรือสัญญาส�าเร็จรูป
หรอืสญัญาประเภทอืน่ทีม่กีารเจรจาตกลงกต็าม	ซ่ึง
การที่ไม่จ�ากัดรูปแบบของสัญญาว่าจะต้องเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเท่าน้ันถึงจะได้รับการคุ้มครอง	 
จึงเป็นการอ�านวยความยุติธรรมแก่เกษตรกร 
ในระบบเกษตรพันธสัญญาได้ดียิ่งขึ้น	 เน่ืองจาก 
ในทางปฏิบัติเกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย 
ไม่ได้อยูใ่นรปูแบบของสญัญาลายลกัษณ์อกัษรเสมอไป 
การท่ีกฎหมายของประเทศไทยจ�ากัดขอบเขต 
ไว้แต่เพียงว่าสัญญาส�าเร็จรูปต้องมีลักษณะเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเท่านัน้	ย่อมท�าให้การใช้กฎหมาย
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไม่อาจน�ามาใช้กับ
เกษตรกรเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและไม่สามารถ
ลดการเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทหรือโรงงาน
เจ้าของทุนซึ่งเป็นฝ่ายก�าหนดสัญญาได้	
	 2.	ปัญหากฎหมายเก่ียวกับข้อตกลงยกเว้น
ความรับผิดหรือความช�ารุดบกพร่องในข้อสัญญา 
ไม่เป็นธรรม
	 	 รูปแบบสัญญาที่บริษัทท�ากับเกษตรกร
เป็นสัญญาส�าเรจ็รปูทีบ่รษัิทได้มกีารก�าหนดเงือ่นไข	
ข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 ล่วงหน้าไว้แล้ว	 โดยเกษตรกร 
จะมีสิทธิเพียงการเลือกว่าจะยอมรับและท�าสัญญา
น้ันหรอืไม่เท่าน้ัน	โดยไม่มสิีทธ์ิขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
เน้ือหาในสัญญาได้	ซ่ึงเงือ่นไขบางประการอาจท�าให้
เกษตรกรเสียเปรียบ	
	 	 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า
	 	 1)	ภาครฐัต้องก�าหนดให้บรษัิทเปิดเผย
ข้อมูลก่อนท�าสัญญา	ในรูปของหนังสือชี้ชวนให้เข้า
ท�าสัญญา	 เพื่อให้ผู้ที่เข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา
ได้รู ้ ถึงข้อมูลและรายละเอียดที่ส�าคัญเก่ียวกับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ	 เน่ืองจากปัญหาข้อ

สัญญาที่ไม ่เป ็นธรรมท่ีเกิดขึ้นในระบบเกษตร 
พันธสัญญาน้ันมักจะเกิดขึ้นจากการท่ีคู ่สัญญา 
มอี�านาจต่อรองในการเข้าท�าสญัญาท่ีไม่เท่าเทยีมกัน	
ซ่ึงรวมถึงฝ่ายท่ีเป็นเกษตรกรขาดความรูค้วามเข้าใจ
ในข้อสญัญาด้วย	โดยต้องเปิดเผยข้อมลูให้เกษตรกร
ได้ทราบถึงประวติัความเป็นมาและผลการด�าเนินงาน
ของผู้ประกอบการ	เพือ่ป้องกนัการหลอกลวงให้เข้า
สู่ระบบเกษตรพันธสัญญา	
	 	 2)	มีการก�าหนดระเบียบให้เกษตรกร
สามารถบอกเลิกสัญญาในช่วงเวลาภายใน	 7	 วัน	
และให้บริษัทต้องมอบคู่ฉบับสัญญาแก่เกษตรกร	
และก�าหนดรายละเอียดเ ก่ียวกับสิทธิหน ้า ท่ี 
รับผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย	 ตลอดจนเปิดเผย 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการผลิตสินค้าเกษตร
ชนิดนั้น
	 	 3)	บญัญติัห้ามไม่ให้สญัญาใส่ข้อยกเว้น
หรอืความรบัผิดไว้ตามกฎหมาย	ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
กฎหมายว่าด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมของประเทศ
อังกฤษ	
	 3.	ปัญหาการปรบัใช้พระราชบญัญติัว่าด้วย
ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม	พ.ศ.	2540	กับระบบเกษตร
พันธสัญญา
	 	 การฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	พ.ศ.	2540	เกษตรกรต้อง 
น�าคดีมาฟ้องต่อศาลเอง	 และต้องตกเป็นฝ่ายเสีย
เปรียบเพราะข ้อก�าหนดในสัญญาบริษัทเป ็น 
ผู้ก�าหนดทั้งหมด	ประกอบกับการให้ศาลมีดุลพินิจ
ในการท่ีจะก�าหนดว่าแค่ไหนจึงจะเป็นธรรมและ 
พอสมควรแก่กรณี	 จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมกับเกษตรกรได้	
	 	 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า	
	 	 1)	เพือ่ให้การบงัคับเป็นไปตามกฎหมาย 
มปีระสิทธภิาพ	ควรมกีารก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนิน
การหากมีการฝ่าฝืนต่อกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นมา	 
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คือ	 นอกจากจะมีการจัดต้ังหน่วยงานเพื่อมีหน้าที่
เกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญาโดยเฉพาะแล้ว	 สมควร
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและได้รบัความช่วยเหลอื	
จากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ท่ีทีเ่กิดเหตุ	ด้วยการ
ท�าหน้าท่ีรบัเรือ่งร้องทกุข์จากเกษตรกร	เช่น	ข้อร้อง
เรียนเก่ียวกับปัจจัยการผลิตไม่มีคุณภาพ	 บริษัท 
ไม่ด�าเนินการตามสญัญา	หรอืการก�าหนดข้อยกเว้น
ความรับผิดในสัญญา	 เป็นต้น	 เพื่อเจ้าหน้าท่ี 
ของหน่วยงานดังกล่าวได้รับค�าร้องเรียนในเรื่อง 
ดังกล่าวไว้แล้วกจ็ะต้องด�าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็
จรงิ	และให้เจ้าหน้าทีท่�าการสอบสวนและด�าเนินการ
ฟ้องคดีแทน	 เพื่อให้อ�านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกร	จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการพิจารณา
วินิจฉัยในเบื้องต้น	 และให้สิทธิคู่กรณีที่ไม่เห็นด้วย
น�าคดีมาฟ้องต่อศาลได้ภายในเวลาท่ีก�าหนด	 หาก
ไม่น�าคดีมาฟ้องต่อศาลก็ถือว่าค�าสั่งของเจ้าหน้าที่
เป็นที่สุด
	 	 2)	กรณีเป็นความผิดทางแพ่งเมื่อศาล
พิพากษาให้บริษัทหรือเกษตรกรต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าเสียหายก็ให้ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม
ท�าการบงัคบัคดีให้เป็นไปตามค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่
ศาลต่อไป	
	 	 3)	ก�าหนดหน้าที่ภาระการพิสูจน์ความ
เสียหายและการตีความในสัญญาทางแพ่งที่เป็น 
คุณแก่ฝ่ายท่ีเสียเปรียบในการท�าสัญญาอันได้แก่
เกษตรกรรายย่อย	 โดยยึดหลักการร่วมแบ่งปันผล
ประโยชน์และการแบ่งรับความเสี่ยง
	 4.	ปัญหาการไม่มบีทบญัญติัของกฎหมาย
ในการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของระบบ
เกษตรพันธสัญญา
	 	 จากการที่ประเทศไทยยังขาดกฎหมาย
และองค์กรท่ีจะเข้ามาก�ากับดูแลระบบเกษตร 
พนัธสญัญาเป็นการเฉพาะ	ท�าให้เกษตรกรชาวไทย
ต้องได้รบัความเสยีหายจากการถูกบบีบงัคับให้ยอม

ท�าสัญญาตามที่ตนไม่มีอ�านาจต่อรองที่เหมาะสม	 
ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	
	 	 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า	
	 	 1)	รัฐควรออกกฎหมายเฉพาะ	 คือ	 
พระราชบญัญติัเกษตรพนัธสญัญา	เพือ่เป็นกฎหมาย
คุ ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา
โดยตรง	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า	 การกระท�าใด
จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายน้ีและป้องกัน
ปัญหาการกระท�าท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ 
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายท่ีแตกต่างกัน	 อันจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
	 	 2)	ควรมกีารจดัต้ังหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่
ในการก�ากับดูแลการเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา
เป็นการเฉพาะควบคู่ไปกับการออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
ระบบเกษตรพันธสัญญา	 เพื่อเป็นการควบคุมดูแล
การเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาอย่างเป็นระบบ
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้	
	 	 	 -	มหีน้าทีล่งโทษผู้ทีฝ่่าฝืนกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
	 	 	 -	ก�าหนดแบบสัญญามาตรฐานและ
ควบคุมตรวจสอบการท�าตามแบบสัญญามาตรฐาน
	 	 	 -	ตรวจสอบระยะเวลาการท�าสญัญา
จากการท�าเกษตรพันธสัญญา	
	 	 	 -	ช่วยเหลอืเกษตรกรในการก�าหนด
ราคาปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม	
	 	 ทั้งน้ี	 กฎหมายจะต้องมีขอบเขตการ
บังคับใช้กับการประกันทุนประเภทในระบบเกษตร
พันธสัญญา	 ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการประกันภัย
ตลาด	 รูปแบบการประกันราคา	 หรือรูปแบบ 
การประกันรายได้	 โดยที่	 “กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม	
การจัดหาแหล่งน�้าและพัฒนาระบบชลประทาน	 
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสหกรณ์	 รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิต 
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และสินค้าเกษตรกรรมและราชการอื่นท่ีกฎหมาย
ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์”	 ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการดูแลการ 
ท�าเกษตรพันธสัญญาควรเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
เฉพาะที่ต้ังขึ้นใหม่เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมการท�า
เกษตรพันธสัญญา	 ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
เกษตรกรจากข้อสญัญาท่ีไม่เป็นธรรมหรอืการหลอก
ลวงฉ้อโกงในรูปแบบต่าง	ๆ	
	 	 3)	ควรมกีารปรบัปรงุกฎระเบยีบ	ค�าสัง่
และวิธีปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ให้

สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการ
คุ้มครองเกษตรกรท่ีอยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญา	
หากมีการปรับปรุงระบบกฎหมายของไทยให้ดี 
ได้แล้ว	ผู้วิจัยเชื่อว่าการคุ้มครองเกษตรกรในระบบ
เกษตรพนัธสัญญาจะดีขึน้	อย่างไรก็ดีล�าพงัเพยีงแต่
มีการปรับปรุงกฎหมายอย่างเดียวอาจไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมต่างๆ	 ได้	 จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายท่ีดี 
และเป็นธรรมอกีด้วย	เพือ่ให้เกิดผลปฏบิติัท่ีถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
	 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาปัญหา 
และข้อจ�ากัดทางกฎหมายของการเข้าสูต่ลาดการค้า
บรกิารด้านทันตกรรม	ทีไ่ม่รองรบัการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการรับรอง 
การท�างานของทนัตแพทย์ตามข้อตกลงยอมรบัร่วม
สาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน	 ปัญหาการ
ควบคุมและก�ากับดูแลการประกอบวชิาชพีทันตแพทย์	 
ปัญหาสัดส่วนการถือหุ ้นของคนต่างด้าวตาม 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
พ.ศ.	 2542	 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและ 
กฎระเบยีบท่ีเก่ียวกับการประกอบวชิาชีพทันตกรรม 
โดยสรุปได้ดังนี้
	 ปัญหาการรบัรองการท�างานของทนัตแพทย์
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์
ของอาเซียน	 ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรออก
กฎหมายภายในก�าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ	
ประสบการณ์	 และการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ต่างประเทศที่จะเข้ามา
ท�างานในประเทศไทย	 และการคุ ้มครองดูแล
ทันตแพทย์ที่มีความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้าน 
ของประเทศไทย	 เพื่อป้องกันการย้ายออกของ
ทันตแพทย ์ไทยท่ีมีความช�านาญเฉพาะด ้าน 
จนท�าให้ประเทศไทยขาดทันตแพทย์ทีม่คีวามรูแ้ละ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้	เช่น	เรื่องฐานรายได้
และทุนการศึกษาเพิ่มเติม	 อีกทั้งผู้เขียนเห็นว่า
ประเทศไทยควรปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะทางของ
ทันตแพทย์ให้มีความเป็นสากลโดยใช้หลักสูตร
ภาษาองักฤษทัง้หมด	เพือ่การแข่งขนัในการเข้าเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเร่งผลติทนัตแพทย์
เฉพาะทางอย่างจรงิจงั	ปัญหาการควบคมุและก�ากบั
ดูแลการประกอบวชิาชพีทันตแพทย์น้ัน	ผู้เขยีนเหน็ว่า 
ควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทันตแพทย์และอาศัยการด�าเนินการในทาง
บริหารควบคู่ไปพร้อมกันด้วยจะท�าให้การบังคับใช้

*นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเปิดเสรีการค้า 
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บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตแพทย์
สามารถอ�านวยความสะดวกในการเคลือ่นย้ายบคุคล
ธรรมดาผู ้ให้บริการวิชาชีพตามเป้าหมายของ 
แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เกิดประโยชน์และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 ทั้งน้ี	 
โดยอาศยัข้อตกลงยอมรบัร่วมสาขาวชิาชพีทนัตแพทย์ 
ของอาเซียนเป็นพืน้ฐานในการด�าเนินการขององค์กร 
วิชาชีพหรือสภาวิชาชีพในการเตรียมความพร้อม 
ในการบริหารจัดการที่เก่ียวกับการให้การรับรอง
คุณสมบัติวิชาชีพของคนต่างด้าวซ่ึงเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพตามกลไกกฎหมายภายในของประเทศ
สมาชิกอาเซียน	 ปัญหาสัดส่วนการถือหุ ้นของ 
คนต่างด้าวในนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	บริการ
วชิาชพีด้านสุขภาพเป็นเรือ่งท่ีมกีารเจรจาอยูภ่ายใต้
บริการสุขภาพ	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาขาบริการที่มี 
เป้าหมายลด/เลิกข้อจ�ากัดการค้าบริการ	 โดยต้อง
อนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนมีสัดส่วนการถือหุ้นได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ในทุกสาขาบริการภายในปี	
2558	 ตามข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ	 
ชุดที่	 7	 ของอาเซียน	 ผู้เขียนจึงเห็นควรให้มีการ
แก ้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ที่ยังคงมีข้อจ�ากัดในเรื่อง
สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในนิติบุคคลที่จด
ทะเบยีนประกอบธรุกิจในประเทศไทยท่ียงัคงไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายดังกล่าว	
	 ปัจจุบันในการพิจารณาการออกใบอนุญาต
ท�างานให้คนต่างด้าวได้แบ่งแยกลกัษณะของการได้รบั
สิทธติามกฎหมายพเิศษ	ซ่ึงการแบ่งแยกในลกัษณะ
ดังกล่าวยังขาดความยืดหยุ ่นในการบังคับใช ้
กฎหมาย	เน่ืองจากหากกรณีมใิช่การเคลือ่นย้ายคน
ต่างด้าวเข้ามาท�างานหรือให้บริการวิชาชีพภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายพิเศษแล้ว	
บุคคลธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพย่อมมีสถานะ 

ไม่ต่างไปจากคนต่างด้าวในกรณีทั่วไปท่ีจะต้องอยู่
ภายใต้การบังคับใช้บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการ
ท�างานของคนต ่างด ้าวและอนุบัญญั ติ ท่ีออก 
โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติการท�างาน 
ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2521	ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับ
ตามบทเฉพาะกาล	ด้วยเหตุน้ี	แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
ท�างานของคนต่างด้าว	จงึได้แก่การก�าหนดหลกัการ
ให ้การบังคับใช ้บทบัญญัติกฎหมายดังกล ่าว 
มีผลต่อคนต่างด้าวท่ีมีสถานะแตกต่างไปจากกรณี
ของคนต่างด้าวท่ัวไป	 โดยปัญหาและข้อจ�ากัด 
ทางกฎหมายของการเข้าสู่ตลาดการค้าบริการด้าน 
ทันตกรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	 ผู้เขียน
เห็นว ่าควรสร้างมาตรฐานวิชาชีพทันตแพทย์ 
ในระดับอาเซียน	โดยแก้กฎหมายของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้เป็นไปตามข้อตกลงยอมรับร่วม
สาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน	 เน่ืองจาก
ปัจจุบันแต่ละประเทศยังคงมีข้อจ�ากัดท่ีแตกต่างกัน
ออกไปในกรณีทันตแพทย์ต่างชาติเข้าไปประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในประเทศของตน	 เพื่อให ้
สอดคล้องกับแนวทางของประชาคมเศรษฐกิจ
อา เ ซียน ท่ีมี วั ต ถุประสงค ์ ในการรวม ตัวกัน 
ทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน	 และ 
ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก	

Abstract
 This	thesis	is	intended	to	study	problems	 
and	legal	restrictions	contributing	to	incom-
patibility	 of	 dental	 service	 marketization	 
with	 the	 integration	of	ASEAN	Economic	
Community	 i.e.	 problem	 on	 employment	
certification	under	ASEAN	Mutual	Recognition 
Arrangement	on	Dental	Practitioners,	problem	 
on	control	and	supervision	of	dental	practice,	
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problem	on	proportion	of	share	held	by	a	
foreigner	under	Foreigner	Business	Act,	B.E.	
2542	(1999),	and	problem	on	enforcement	
of	 law	 and	 regulation	 related	 to	 dental	 
profession	and	practice.
	 In	 relation	 to	 the	 problem	 on	 
employment	 certification	 under	 ASEAN	
Mutual	Recognition	Arrangement	on	Dental	
Practitioners,	the	author	views	that	Thailand	
should	 enact	 a	 particular	 domestic	 law	 
prescribing	 requirement	 of	 experience	 and	
qualifications,	 rule	 and	 procedure	 for	 
registration	 or	 licensing	 of	 foreign	 dental	
practitioners	 to	 be	 employed	 in	 Thailand,	
including	 protection	 and	 benefits	 i.e.	 
remuneration	 scales	 and	 scholarships	 
for	dental	 specialists	 in	Thailand	 in	order	 
to	prevent	a	lack	of	dental	experts	resulting	
from	 emigration	 of	 dental	 practitioners	 
or	specialists.	Moreover,	the	author	suggests	
Thailand	improve	and	internationalize	dental	
curriculum	 by	 facilitating	 the	 teaching	 
of	English	dental	courses	in	preparation	for	
professional	competition	after	the	integration	
of	 ASEAN	 Economic	 Community	 and	 
in	order	 to	increase	the	number	of	dental	
practitioners.	 With	 regard	 to	 problem	 on	
control	and	supervision	of	dental	practice,	
legal	provisions	related	to	dental	profession	
should	be	amended	in	parallel	with	taking	
relevant	 administrative	 actions.	 This	 will	
enable	the	enforcement	of	legal	provisions	
related	 to	 dental	 profession	 and	 facilitate	
mobilization	 of	 dental	 practitioners	 effec-

tively	and	successfully	in	accordance	with	
the	ASEAN	Economic	Community	Blueprint.	
Professional	 organization/council	 should	
follow	ASEAN	Mutual	Recognition	Arrangement	 
on	Dental	 Practitioners	 in	 preparing	 itself	
for	 administration	 related	 to	 certifying	 
professional	 qualifications	 of	 foreign	 
practitioners	 in	 agreement	 with	 domestic	
legal	mechanisms	among	ASEAN	Member	
States.	 In	 connection	 with	 the	 problem	 
on	proportion	of	share	held	by	a	foreigner	
under	 Foreigner	 Business	 Act,	 B.E.	 2542	
(1999),	 health	 care	 service	 is	 one	 of	 the	
services	subject	to	elimination	of	restrictions	
to	 trade	 in	 services,	 and	 it	 is	 obliged	 to	
allow	ASEAN	investors	to	hold	not	less	than	
70%	of	shares	in	all	kinds	of	services	by	
the	 year	 2015	 under	 Commitment	 of	 
ASEAN	Member	States	in	Trade	in	Services,	 
No.	7.The	author,	thus,	suggests	the	amendment	
of	Foreigner	Business	Act,	B.E.	2542	(1999)	
containing	legal	restrictions	on	proportion	of	
share	held	by	a	foreigner	in	a	company	or	
a	partnership	(deemed	as	a	juristic	person	
under	the	law)	registered	in	Thailand	and	
obstructing	achievement	of	the	relevant	goals.
	 Presently,	types	of	work	permits	are	
divided	 in	 accordance	 with	 the	 rights	 of	
foreigners	 under	 the	 special	 law.	 In	 the	 
aspect	 of	 actual	 law	 enforcement,	 the	 
division	of	work	permits,	however,	still	lacks	
of	 flexibility.	 For	 example,	 if	 it	 is	 not	 
mobilization	 of	 foreign	 practitioners	 in	 
accordance	with	the	provisions	and	conditions	
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under	the	special	law,	foreign	professional	
practitioners	 may	 inevitably	 fall	 into	 the	
status	 of	 general	 aliens	 subject	 to	 the	 
enforcement	of	Working	of	Alien	Act,	B.E.	
2551	 (2008)	 and	 other	 subordinate	 laws	
enacted	by	virtue	thereof	and	still	effective	
under	Transitory	Provisions	provided	in	the	
Act.	 For	 dealing	 with	 the	 problem	 and	 
conflict	 derived	 from	 the	 enforcement	 
of	working	of	 alien	 law,	 there	 should	be	
particular	application	of	legal	provisions	to	
foreign	 practitioners	 apart	 from	 general	 
application	 of	 legal	 provisions	 to	 the	 
general	aliens.	Regarding	the	problems	and	
legal	 restrictions	 toward	 dental	 service	 
marketization,	 the	 author	 suggests	 there	
should	 be	 determination	 of	 the	 ASEAN	
certain	 standard	 on	 dental	 practice	 and	 
profession.	 Also,	 ASEAN	 Member	 States	
should	 amend	 their	 relevant	 laws	 in	 
conformity	with	ASEAN	Mutual	Recognition	
Arrangement	 on	 Dental	 Practitioners	 in	 
order	to	eliminate	different	restrictions	toward	
foreign	 practitioners	 engagement	 in	 dental	
profession	in	ASEAN	countries	and	fulfill	
the	 objectives	 behind	 the	 integration	 of	
ASEAN	Economic	Community	on	the	basis	
of	equality	and	mutual	interests	of	ASEAN	
Member	States.

บทน�ำ
	 อาเซียนโดยองค์กรวชิาชีพทีเ่ก่ียวข้องได้จดั
ท�าข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติทางวิชาชีพ	
(Mutual	Recognition	Arrangement	:	MRA)	

ในสาขาวิชาชีพหลัก	 ๆ	 เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	 โดย
อาเซียนได้ลงนาม	MRA	สาขาวชิาชพีการพยาบาล	
การแพทย์	และทันตแพทย์แล้ว	โดยสาขาพยาบาล	
มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่	 8	 ธันวาคม	 2549	 
ส่วนแพทย์และทันตแพทย์	 มีผลใช้บังคับในวันท่ี	 
25	 สิงหาคม	 2552	 แต่ยังพบประเด็นปัญหา 
ข้อกฎหมายของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อธุรกิจทันตกรรม	สรุปได้ดังนี้
	 1.	 ปัญหาการรบัรองการท�างานของทันตแพทย์ 
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์
ของอาเซียน
	 	 จากการศึกษาพบว่าหลกัสตูรทนัตแพทย์ 
ในแต่ละประเทศสมาชกิอาเซียน	ยงัมคีวามหลากหลาย	 
ซ่ึงจะท�าให้มาตรฐานของแต่ละประเทศสมาชิก 
มีความแตกต่างกัน	 และไม่เท่าเทียมกัน	 ซ่ึงมีผล 
ต่อการรับรองหลักสูตรการศึกษาเพื่อใช้ในการ 
ขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ในประเทศผู้รับ	 ส�าหรับทันตแพทย์ที่จะเดินทาง 
ไปให้การบริการวิชาชีพในประเทศผู้รับ	 ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีส�าหรับบุคคล
ธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตแพทย์	 ตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพ
ทนัตแพทย์ของอาเซียน	ซ่ึงประเทศสมาชกิอาเซียน
ต้องร่วมมือกันเพื่อขจัดปัญหามาตรฐานการศึกษา 
ท่ีแตกต่างกันและลดข้อจ�ากัดในการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพระหว่างประเทศสมาชิก	
	 	 นอกจากน้ีประเทศไทยต้องป้องกันการ
ย้ายออกของทนัตแพทย์ไทยทีม่คีวามช�านาญเฉพาะ
ด้านจนท�าให้ประเทศไทยขาดทนัตแพทย์ทีม่คีวามรู ้
และความเชีย่วชาญเฉพาะด้านได้	อกีทัง้ประเทศไทย
ควรปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะทางของทันตแพทย์ 
ให้มีความเป็นสากลโดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
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ทั้งหมด	 เพื่อการแข่งขันในการเข้าเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเร่งผลติทันตแพทย์เฉพาะทาง
อย่างจริงจัง	
	 2.	ปัญหาการควบคุมและก�ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์
	 	 การควบคุมและก�ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจวิชาชีพทันตแพทย์	 มีประเด็นพิจารณาบังคับ
ใช้บทบัญญัติของกฎหมายร่วมกัน	คือการพิจารณา
สถานะการเป็นคนต่างด้าวของบุคคลธรรมดาผู้ให้
บรกิารวชิาชพีทันตแพทย์	ทีเ่ข้ามาให้บรกิารวชิาชพี
ในประเทศไทย	 โดยในส่วนของกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทันตแพทย์	 มีหลักประการหน่ึงคือก�าหนด
ให้การประกอบวชิาชพีต้องได้รบัใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพโดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคล 
ที่จะเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพทันตแพทย	์
หรือสภาวิชาชีพทันตแพทย์	 น้ัน	 คือมีความรู ้ 
ในวชิาชพีทันตกรรมโดยได้รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร 
ในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์จากสถาบันการศึกษา
ที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือท่ีทันตแพทยสภา
รับรอง	 ซ่ึงเงื่อนไขเรื่องน้ีเอง	 ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบการรบัรองคุณสมบติัของสมาชกิขององค์กร
วิชาชีพในแต่ละสาขาของประเทศอันมีผลเป็น 
ข้อจ�ากัดโดยตรงต่อการเข้าสู่ตลาดการค้าบริการ 
ในสาขาบริการวิชาชีพทันตแพทย ์	 ซ่ึง เป ็น 
คนต่างด้าว	 อันเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการ
แก้ไขต่อไป	
	 3.	ปัญหาสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างด้าว
ในนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	
	 	 บริการวิชาชีพด้านสุขภาพเป็นเรื่องที่มี
การเจรจาอยู่ภายใต้บริการสุขภาพ	 ซ่ึงเป็นหน่ึง 
ในสาขาบริการเร่งรัดตาม	AEC	Blueprint	 ซึ่งมี
เป้าหมายลด/เลิกข้อจ�ากัดการค้าบริการ	 โดยต้อง
อนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนมีสัดส่วนการถือหุ้นได้

ไม่ต�่ากว่า	51%	และ	70%	ภายในปี	พ.ศ.	2551 
และ	2554	ตามล�าดับ	และต้องยกเลิกข้อจ�ากัดการ
เข้าสู่ตลาดอื่น	ๆ	ทั้งหมด	อย่างไรก็ดี	ในข้อผูกพัน
การเปิดเสรีการค้าบริการ	 ชุดที่	 7	 ของอาเซียน	 
ซึ่งเป็นข้อผูกพันชุดล่าสุด	สมาชิกเกือบทุกประเทศ	
เช่น	 บรูไน	 กัมพูชา	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 พม่า	
ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และเวียดนาม	สามารถด�าเนิน
การให้เป็นไปตามเป้าหมายการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ 
ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น	 อย่างไรก็ตาม	 การเปิด
ตลาดดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ที่ประเทศ
เหล่าน้ันก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย	เช่น	การเปิด
ตลาดให้เฉพาะบางสาขาย่อย	 ข้อก�าหนดว่าด้วย
ขนาดของกิจการผู้บรหิารกิจการ	ใบอนุญาตวชิาชพี	
เงินลงทุนขั้นต�่าในกิจการ	 สถานที่ต้ังของธุรกิจ	 
รวมถึงข้อก�าหนดเฉพาะตามกฎ/ระเบียบภายใน	
เป็นต้น	ยกเว้นไทยและลาว	ที่ยังผูกพันการเปิดเสรี
ต�่ากว่าที่เป้าหมายก�าหนด	โดยยังจ�ากัดสัดส่วนหุ้น
ต่างชาติไว้ไม่เกิน	49%
	 	 อินโดนีเซียและมาเลเซียมีข้อผูกพัน 
ในสาขาแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทางเท่าน้ัน 
ส่วนลาวเปิดตลาดในสาขาวิชาชีพแพทย์	 และ
กัมพูชาเป ิดตลาดเฉพาะทันตแพทย์	 ขณะที่
ฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกอาเซียนประเทศเดียวท่ีไม่มี 
ข้อผูกพันในสาขาน้ี	 ในประเด็นด้านการลงทุนน้ัน	
บรูไนไม่มีข้อจ�ากัดอื่นนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบ ุ
ในข้อผูกพนัทัว่ไป	โดยไม่ผูกพนัเรือ่งการถือหุน้ของ
ต่างชาติ	 ขณะที่กัมพูชา	 สิงคโปร์และเวียดนาม	
อนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ ้นได ้
โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ ้น	 แต่มี
เงือ่นไขควบคู่	เช่น	กัมพชูามเีงือ่นไขการร่วมทุนกับ
คนต่างชาติ	เวยีดนามก�าหนดเงนิลงทุนขัน้ต�า่ในกิจการ 
เป็นต้น	 ส�าหรับอินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 และพม่า	
อนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนมีสัดส่วนการถือหุ้น 
ในกจิการสาขานี้ได้ถงึ	51%	ตามเป้าหมายที	่AEC	
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Blueprint	ก�าหนดไว้	โดยมีเงื่อนไขอื่น	ๆ	ซึ่งเป็น
ข้อจ�ากัด
	 	 ทัง้น้ี	เพือ่เป็นการขจดัข้อจ�ากัดและอปุสรรค
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 รัฐยังได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอื่น	 เช่น	
แก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว	พ.ศ.	2542	เพื่อให้สอดรับกับการที่จะต้อง
อนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	70	 ในทุกสาขาบริการภายในปี	 2558	 
โดยต้องมีการแก้ไขเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวในนิติบุคคลและต้องมีการแก้ไขหลักเกณฑ์
บางประการที่ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ
ธรุกิจบางประเภท	ซ่ึงเป็นธรุกิจท่ีคนไทยยงัไม่พร้อม
จะแข่งขันกับคนต่างด้าวด้วย
	 4.	ปัญหาการบงัคบัใช้บทบญัญติักฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ	 
ทันตกรรม
		 	 เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติการ
ท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2551	พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน	พ.ศ.	2541	พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์	 
พ.ศ.	 2518	 ต่อการท�างานของคนต่างด้าว	 ซ่ึง 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์โดยเฉพาะน้ัน	 
ยังไม่สอดคล้องและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามคุณสมบติัมาตรฐาน	ซ่ึงได้ท�าข้อตกลง
ยอมรับร่วมกัน	 (MRAs)	ระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน	 เช่น	 ในการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพทันตแพทย์การบังคับใช้
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองถือเป็นการ
บังคับใช้กฎหมายล�าดับแรก	 เน่ืองจากหากบุคคล
ธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพทันตแพทย์ไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าเมืองแล้วการบังคับใช้บทบัญญัติ
กฎหมายภายในเรื่องอื่น	 ๆ	 ก็ไม่มีความจ�าเป็นที ่
จะต้องพิจารณาแต่ประการใด	 โดยในการพิจารณา

อนุญาตให้เข้าเมืองน้ัน	 มีความสัมพันธ์กับการ
พิจารณาอนุญาตให ้คนต ่างด ้าวมี ถ่ินท่ีอยู ่ ใน 
ราชอาณาจกัร	ซ่ึงถือเป็นประเด็นส�าคญัอกีประการหน่ึง
ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในส่วน
ที่เกี่ยวกับการควบคุมการอยู่อาศัยของคนต่างด้าว 
ทีเ่ดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรภายใต้วตัถุประสงค์ 
เพือ่ให้บรกิารวชิาชพีทนัตแพทย์	ซ่ึงประเทศสมาชกิ
มีพันธกรณีในการก�าหนดบทบัญญัติกฎหมาย	 
กฎเกณฑ์	 ระเบียบหรือข้อบังคับ	 ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการเปิดเสรีการค้าบริการและ 
ไม่เป็นการสร้างอุปสรรคหรือข้อจ�ากัดต่อการเข้าสู่
ตลาดการค้าบริการของบุคคลธรรมดาผู้ให้บริการ
วิชาชีพที่เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกจนเกิน
สมควร		
	 	 แม้ว่าหลักการส�าคัญของบทบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ
แรงงานของประเทศไทยมิได้แบ่งแยกการบังคับใช้
กฎหมายโดยอาศยัเกณฑ์ในเรือ่งของการถือสัญชาติ	
แต่ยงัคงพบปัญหาการบงัคับใช้บทบญัญติักฎหมาย
เก่ียวกับการส่งเสรมิและคุ้มครองแรงงานทันตแพทย์	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เงื่อนไขในการมีส่วนร่วมใน
สหภาพแรงงานทีก่�าหนดให้ต้องเป็นผู้มสีญัชาติไทย
เท่าน้ัน	 ซ่ึงถือเป็นข้อจ�ากัดประการส�าคัญในการ
ก�าหนดให้ผู ้ให ้บริการวิชาชีพซ่ึงเป ็นพลเมือง 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นสมาชิกและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมใด	 ๆ	 ของสหภาพแรงงาน	 
อนัถือเป็นการจ�ากัดการเข้ามส่ีวนร่วมตามกฎหมาย
ส�าหรบัการด�าเนินการในกรอบวตัถุประสงค์เพือ่การ
แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกับสภาพ
การจ้างและส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบคุคล
ซ่ึงอยูใ่นฐานะนายจ้างและลกูจ้าง	และระหว่างลกูจ้าง
ด้วยกัน	 การท�าข้อตกลงในสิทธิ	 หน้าที่	 และ 
ผลประโยชน์ในการท�างานร่วมกัน	รวมทั้งการระงับ
ข้อขดัแย้งและข้อพพิาทแรงงานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต	

93วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



นอกจากน้ี	 ยังมีปัญหาเก่ียวกับการด�าเนินการ 
ตามเงือ่นไขในการได้รบัการประกันสงัคม	ซ่ึงในการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพแพทย์
โดยส่วนใหญ่อาจมีลักษณะเป็นการชั่วคราวหรือมี
ก�าหนดระยะเวลาของการท�างานที่สั้นยาวแตกต่าง
กันออกไปตามลักษณะของประเภทงาน	 จึงอาจมี
ลักษณะเป็นการท�างานที่ถูกยกเว้นการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวได้
	 5.	ปัญหาและข้อจ�ากัดทางกฎหมายของ
การเข้าสู่ตลาดการค้าบริการด้านทันตกรรมในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
	 	 ท่าทขีองประเทศอาเซียนในรปูแบบการ
ให้บริการทันตกรรมจะเห็นได้ว่า	 เกือบทุกประเทศ
สมาชกิอาเซียนไม่มข้ีอจ�ากัด	ในรปูแบบที	่1	(Mode	
1)	 การบริการข้ามพรมแดน	 (Cross	 Border	 
Supply)	มีลักษณะเป็นการให้บริการจากพรมแดน
ของประเทศสมาชิกหน่ึงไปสู่พรมแดนของประเทศ
สมาชิกอื่นที่เป็นลูกค้า	 โดยผู้ให้บริการยังอยู่ใน
ประเทศของตน	 ไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในพรมแดน
ประเทศลูกค้า	 และรูปแบบที่	 2	 (Mode	 2)	 
การบริโภคในต่างประเทศ	 (Consumption	
Abroad)	 มีลักษณะเป็นการให้บริการเกิดขึ้นใน
พรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ	 โดยอาศัยการ
เคลื่อนย้ายของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไขส�าคัญ	ส่วนรูป
แบบที่	3	(Mode	3)	การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ	
(Commercial	 Presence)	 มีลักษณะเป็นการ 
เข้าไปลงทุนต้ังสถานพยาบาลทันตกรรม	 เพื่อให้
บริการทันตกรรมในประเทศลูกค้าในรูปแบบต่าง	ๆ	
และรูปแบบที่	4	(Mode	4)	การเข้าไปให้บริการ
ทันตกรรมโดยบุคคล	 (ธรรมดา)	 ที่เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนหน่ึง
ในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกแห่งหน่ึงเป็นการ
ชัว่คราว	หรอืการทีผู้่ประกอบวชิาชีพทนัตกรรมต่าง
ชาติท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนเข้ามาประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมเป็นการชั่วคราว	 แต่ท่าทีของแต่ละ
ประเทศยังมีความแตกต่างกันอย่างมากจนอาจ
พิจารณาไปได้ว ่า	 เป็นข้อจ�ากัดหรือข้อกีดกัน 
การเข้าไปประกอบวชิาชพีทันตกรรมในประเทศน้ัน	
โดยกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน	 
ยงัมข้ีอจ�ากัดในการทีทั่นตแพทย์ต่างชาติในประเทศ
อาเซียนอื่นเข ้าไปประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ในประเทศของตน	 จึงควรสร้างมาตรฐานวิชาชีพ
ทันตแพทย์ในระดับอาเซียนให้เป็นไปตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน	
เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน	 และ 
ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชกิ	จงึเหน็ได้ว่า 
ปัญหาข้อกฎหมายของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อธุรกิจทันตกรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน	 เป็นปัญหาเร่งด่วนจ�าเป็นที่แต่ละประเทศ
จะต้องลดข้อจ�ากัด	 หรือข้อกีดกัน	 เพื่อประโยชน์ 
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
 
ข้อเสนอแนะ
 1.	ปัญหาการรับรองการท�างานของแพทย์
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์
ของอาเซียน
	 	 ผู้เขียนเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องร่วมมอืกนัทางวชิาการระหว่างสถาบนัอดุมศึกษา 
ในลักษณะความตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันการ
ศกึษาท้ังในส่วนของภาครฐัและเอกชนในการพฒันา
หลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาสถาบันการ
ศึกษา	โดยพฒันาคณาจารย์และนักวชิาการ	ตลอดจน 
การแลกเปลี่ยนข ้อมูล ท้ังในระหว ่างประเทศ 
สมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง	 และประเทศคู่เจรจา 
ของอาเซียนในบางประเทศ	 เพื่อขจัดป ัญหา
มาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกันของหลักสูตร 
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การศึกษาวชิาชีพทนัตแพทย์	และลดข้อจ�ากัดในการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพหรือ 
ผู้ประกอบวชิาชีพระหว่างประเทศสมาชกิได้มากขึน้	
	 	 นอกจากน้ีผู้เขยีนยงัเหน็ว่าประเทศไทย
ควรปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางของ
ประเทศไทยให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น	 โดยใช้
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด	 เพื่อการแข่งขันใน
การเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเร่งผลติ
ทันตแพทย์เฉพาะทางอย่างจริงจัง	 และการออก
มาตรการป้องกันการย้ายออกของทันตแพทย ์
ของไทยที่มีความช�านาญเฉพาะด้านจนท�าให้
ประเทศไทยขาดแคลนทันตแพทย์ ท่ีมีความรู ้
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้	 เช่น	 เรื่องฐาน
รายได้และทุนการศึกษาเพิ่มเติม	เป็นต้น 
	 2.	ปัญหาการควบคุมและก�ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์	
	 	 ผู ้ เขียนเห็นว ่าควรแก ้ไขปรับปรุง
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตแพทย์
และอาศัยการด�าเนินการในทางบริหารควบคู่ไป
พร้อมกันด้วย	จะท�าให้การบังคับใช้บทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตแพทย์สามารถอ�านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
ผู้ให้บริการวิชาชีพตามเป้าหมายของแผนงานการ
จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดประโยชน ์
และเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้	ทัง้น้ี	โดยอาศยัข้อตกลง
ยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน
หรือ	 MRAs	 เป็นพื้นฐานในการด�าเนินการ 
ขององค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพในการเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ
ให้การรับรองคุณสมบัติวิชาชีพของคนต่างด้าว 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบวชิาชีพตามกลไกกฎหมายภายใน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยพิจารณาความ
พร้อมในการแข่งขันทางวิชาชีพกับผู ้ประกอบ
วิชาชีพของประเทศเหล่าน้ัน	 ซ่ึงมีผลกระทบ 

ทั้งในด้านดีและด้านลบ	 กล่าวคือ	 แม้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
เก่ียวกับการขาดแคลนบุคลากร	 ตลอดจนความรู้
ความสามารถในวิชาชีพที่อาจได้รับการถ่ายทอด
ผ่านผู ้ให้บริการวิชาชีพหรือผู ้ประกอบวิชาชีพ 
ต่างชาติ	แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลเสียหลาย
ประการด้วยเช่นกัน	เช่น	คุณภาพของแพทย์ต่างด้าว
ท่ีจะเข้ามาท�างานในประเทศไทย	 ดังน้ัน	 ในการ
ปรับปรุงบทบัญญั ติกฎหมายว ่าด ้วยวิชาชีพ
ทันตแพทย์โดยลดข้อจ�ากัดในการเปิดโอกาส 
ให้ผู้ให้บริการวิชาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็น
คนต่างด้าวสามารถเข้าสู ่ระบบการควบคุมและ 
ก�ากับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีควรต้ังอยูบ่น
ข้อเท็จจริงท่ีว่า	 ประเทศไทยมีความพร้อมในการ
แข่งขันในสาขาวิชาชีพแพทย์เพียงใด	 ทั้งน้ีโดย
พิจารณาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขายการ
บริการทางการแพทย์ในตลาดโลกอยู่ในปัจจุบัน	 
จงึค่อยผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการควบคมุและก�ากับ
ดูแลวชิาชพีแพทย์ในสาขาน้ันลง	โดยคงเงือ่นไขบาง
ประการเก่ียวกับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกของ
องค์กรวิชาชีพในระดับที่เหมาะสมต่อการควบคุม
และก�ากับดูแลวิชาชีพนั้น	ๆ	เช่น	ก�าหนดให้อยู่ใน
ระดับวิสามัญสมาชิกหรือภาคีสมาชิก	 ทั้ ง น้ี	 
โดยก�าหนดให้ในการขอรับใบอนุญาตในสาขา
วิชาชีพของคนต่างด้าวต้องจ�ากัดอยู่ภายใต้เงื่อนไข
เกี่ยวกับความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยใน
ระดับที่ดีพอท่ีจะสามารถประกอบวิชาชีพแพทย์ใน
สาขาน้ันได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับ
บริการ	 เงื่ อนไขเ ก่ียวกับการมีภูมิล� า เนาใน
ประเทศไทยเพื่อความสะดวกในการก�ากับดูแล 
ตรวจสอบ	และการได้รบัใบอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการท�างานของคนต่างด้าว	 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
ส�าคัญที่จะอนุญาตให้คนต่างด ้าวน้ันสามารถ
ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได้โดยชอบด้วย
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กฎหมาย	ซ่ึงเงือ่นไขในลกัษณะดังกล่าวจะเป็นกลไก
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการรับรองคุณสมบัติ
วิชาชีพและไม่ขัดต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตามกรอบของข้อตกลงยอมรับร่วมสาขา
วิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียนหรือ	 MRAs	 และ
ไม่ถือเป็นมาตรการอันเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่
ตลาดการค้าบรกิารแก่ผู้ให้บรกิารวชิาชีพทันตแพทย์
ซึ่งเป็นคนต่างด้าวจนเกินสมควร
	 3.	ปัญหาสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างด้าว
ในนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	
	 		 ผู้เขยีนเหน็ว่าต้องมกีารแก้ไขคือพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	
2542	 เพื่อให้สอดคล้องกับการท่ีจะต้องอนุญาต 
ให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ ้นไม่น้อยกว่าร ้อยละ	 
70	ในทุกสาขาบรกิารภายในปี	2558	โดยต้องมกีาร
เพิ่มเติมมาตรา	4	ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวในนิติบคุคลท่ีจดทะเบยีนประกอบธรุกิจตาม
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยอมรบัร่วมกันเก่ียวกบั
คุณสมบัติวิชาชีพ	 และเพิ่มเติมบัญชีท้ายพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	
2542	 ซึ่งเป็นธุรกิจตามความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติวิชาชีพ	ดังนี้
	 	 1)	แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 4	 ในเรื่อง
สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนประกอบธุรกิจตามความตกลงอาเซียนว่า
ด้วยการยอมรับร่วมกันเก่ียวกับคุณสมบัติวิชาชีพ
โดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 4	 เดิม	 บัญญัติว่า	 
“ในพระราชบัญญัตินี้
	 	 “คนต่างด้าว”	หมายความว่า
	 	 (1)	 บคุคลธรรมดาซ่ึงไม่มสีญัชาติไทย
	 	 (2)	 นิติบุคคลซ่ึงไม ่ได ้จดทะเบียน 
ในประเทศไทย

  (3)	 นิติบคุคลซ่ึงจดทะเบยีนในประเทศไทย	 
และมีลักษณะดังต่อไปนี้
	 	 	 (ก)	 นิติบคุคล	ซ่ึงมหีุน้อนัเป็นทนุ
ต้ังแต่ก่ึงหน่ึงของนิติบคุคลน้ันถือโดยบคุคลตาม	(1)	
หรือ	(2)	หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม	(1)	หรือ	
(2)	 ลงทุนมีมูลค่าต้ังแต่ก่ึงหน่ึงของทุนท้ังหมด 
ในนิติบุคคลนั้น
	 	 	 (ข)	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากัดหรอืห้างหุน้
ส่วนสามัญที่จดทะเบียน	 ซ่ึงหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ 
ผู้จัดการเป็นบุคคลตาม	(1)	
  (4)	 นิติบคุคลซ่ึงจดทะเบยีนในประเทศไทย 
ซ่ึงมหีุน้อนัเป็นทุนต้ังแต่ก่ึงหน่ึงของนิติบคุคลน้ันถือ
โดยบุคคลตาม	(1)	(2)	หรือ	(3)	หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคคลตาม	(1)	(2)	หรือ	(3)	ลงทุนมีมูลค่า
ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
	 	 เพือ่ประโยชน์แห่งค�านิยามน้ีให้ถือว่าหุน้	
ของบรษัิทจ�ากัดท่ีมใีบหุน้ชนิดออกให้แก่ผู้ถือเป็นหุน้
ของคนต่างด้าว	เว้นแต่จะได้มีกฎกระทรวงก�าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น”	
	 	 โดยแก้เป็นว่า	“ในพระราชบัญญัตินี้
	 	 “คนต่างด้าว”	หมายความว่า
	 	 (1)	 บคุคลธรรมดาซ่ึงไม่มสีญัชาติไทย
	 	 (2)	 นิติบุคคลซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนใน
ประเทศไทย
	 	 (3)	 นิ ติ บุ ค ค ล ซ่ึ ง จ ดท ะ เ บี ย น ใน
ประเทศไทย	และมีลักษณะดังต่อไปนี้
	 	 	 (ก)	 นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ
ตามที่ก�าหนดไว้บัญชีสี่	ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนเกินกว่า
เจด็สบิของนิติบคุคลน้ันถือโดยบคุคลตาม	(1)	หรอื	
(2)	หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม	 (1)	หรือ	 (2)	
ลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าเจ็ดสิบของทุนทั้งหมดใน
นิติบุคคลนั้น	
	 	 	 (ข)	 นิติบุคคลอื่นนอกจาก	 (ก)	
ซ่ึงมหีุน้อนัเป็นทุนต้ังแต่ก่ึงหน่ึงของนิติบคุคลน้ันถือ
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โดยบุคคลตาม	(1)	หรือ	(2)	หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคคลตาม	 (1)	หรือ	 (2)	 ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่ง
หนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
	 	 	 (ค)	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากัดหรอืห้างหุน้
ส่วนสามัญที่จดทะเบียน	 ซ่ึงหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ 
ผู้จัดการเป็นบุคคลตาม	(1)	
  (4)	 นิติบคุคลซ่ึงจดทะเบยีนในประเทศไทย	 
ที่ประกอบธุรกิจตามที่ก�าหนดไว้บัญชีสี่	ซึ่งมีหุ้นอัน
เป็นทุนเกินกว่าเจ็ดสิบของนิติบุคคลน้ันถือโดย
บุคคลตาม	(1)	(2)	หรือ	(3)	หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคคลตาม	(1)	(2)	หรือ	(3)	ลงทุนมีมูลค่าเกิน
กว่าเจ็ดสิบของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
 	 (5)	 นิติบคุคลซ่ึงจดทะเบยีนในประเทศไทย	 
นอกจาก	 (4)	 ซ่ึงมีหุ ้นอันเป็นทุนต้ังแต่กึ่งหน่ึง 
ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม	(1)	(2)	หรือ	
(3)	หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม	 (1)	 (2)	หรือ	
(3)	 ลงทุนมีมูลค่าต้ังแต่ก่ึงหน่ึงของทุนท้ังหมด 
ในนิติบคุคลน้ัน	
	 เพื่อประโยชน์แห่งค�านิยามน้ีให้ถือว่าหุ ้น 
ของบรษัิทจ�ากัดท่ีมใีบหุน้ชนิดออกให้แก่ผู้ถือเป็นหุน้
ของคนต่างด้าว	เว้นแต่จะได้มีกฎกระทรวงก�าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น”	
	 	 2)	เพิ่มเติมบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 
ซ่ึงเป็นธุรกิจตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
ยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติวิชาชีพ	ดังนี้	
	 	 บัญชีสี่
	 	 ธุรกิจตามความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติวิชาชีพ
	 	 (1)	 วิศวกรรม	
	 	 (2)	 การพยาบาล	
	 	 (3)	 สถาปัตยกรรม
	 	 (4)	 การส�ารวจ	
	 	 (5)	 แพทย์	

	 	 (6)	 ทันตแพทย์	
	 	 (7)	 บัญชี	
	 เมื่อประเทศไทยได้ท�าการแก้ไขปัญหาและ
ข้อจ�ากัดทางกฎหมายของการเข้าสู่ตลาดการค้า
บริการด้านทันตกรรม	 ให้รองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 ไม่ว่าจะเป็นการรับรองการ
ท�างานของแพทย์ตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขา
วิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน	 การควบคุม 
และก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์	 
การก�าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตาม 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
พ.ศ.	2542	และแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ 
ทนัตกรรม	ก็จะท�าให้ธรุกจิทนัตกรรมของประเทศไทย 
มโีอกาสทีจ่ะเป็นแหล่งดึงดูดเงนิทนุและการใช้บรกิาร 
ที่จะเข้ามาในประเทศไทยได้
	 4.	ปัญหาการบงัคบัใช้บทบญัญติักฎหมาย
และกฎระเบียบเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ	 
ทันตกรรม
  ปัจจบุนัในการพจิารณาการออกใบอนุญาต 
ท�างานให้คนต่างด้าวได้แบ่งแยกลักษณะของคน
ต่างด้าวที่จะขออนุญาตออกเพียงสองลักษณะ	 
คือ	กรณีคนต่างด้าวทั่วไปและกรณีคนต่างด้าวที่ได้
รับสิทธิตามกฎหมายพิเศษ	 ซ่ึงการแบ่งแยก 
ในลกัษณะดังกล่าวยงัขาดความยดืหยุน่ในการบงัคับ
ใช้กฎหมาย	เนื่องจากหากกรณีมิใช่การเคลื่อนย้าย
คนต่างด้าวเข้ามาท�างานหรือให้บริการวิชาชีพภาย
ใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายพิเศษแล้ว	
บุคคลธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพย่อมมีสถานะ 
ไม่ต่างไปจากคนต่างด้าวในกรณีทั่วไปท่ีจะต้องอยู่
ภายใต้การบังคับใช้บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการ
ท�างานของคนต่างด้าวและอนุบัญญัติที่ออกโดย
อาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญติัการท�างานของคน
ต่างด้าว	 พ.ศ.	 2521	 ซ่ึงยังคงมีผลใช้บังคับ 
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ตามบทเฉพาะกาล	ด้วยเหตุน้ี	แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
ท�างานของคนต่างด้าว	จงึได้แก่การก�าหนดหลกัการ
ให้การบังคับใช้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวมีผล 
ต่อคนต่างด้าวที่มีสถานะแตกต่างไปจากกรณีของ
คนต่างด้าวทั่วไป	โดยอาศัยวิธีการดังนี้
	 	 1)	การก�าหนดให้มกีฎหมายเฉพาะ	ซ่ึงมี 
หลักการเพื่อส่งเสริมการค้าบริการระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนหรือความตกลงอื่นใด	 โดยให้ม ี
การแบ่งแยกประเภทของงานในสาขาบริการที่
ประเทศไทยได้มกีารเจรจาเปิดเสรกีารค้าบรกิารกับ
บรรดาประเทศสมาชกิอาเซียนอืน่	โดยมบีทบญัญติั
หรอืหลกัเกณฑ์พเิศษในการพจิารณาอนุญาตให้เข้า
เมืองและอนุญาตให้ท�างานแยกต่างหากจากการ
บงัคับใช้กฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว	
หรือก�าหนดให้มีองค์กรที่มีอ�านาจในการอนุญาต
เป็นการเฉพาะ	 ในท�านองเดียวกับหลักการของ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	 พ.ศ.	 2520	
มาตรา	26	ทีบ่ญัญติัว่า	“ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วย
การท�างานของคนต่างด้าวเพียงเท่าท่ีพระราช
บัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น	ให้คนต่างด้าว
ท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา	 24	 และคนต่างด้าว 
ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการที่ได้รับอนุญาต 
ให้อยูใ่นราชอาณาจกัรตามมาตรา	25	ได้รบัอนุญาต
ท�างานเฉพาะต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีค่ณะกรรมการ 
ให้ความเหน็ชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีได้รบัอนุญาต
ให้อยูใ่นราชอาณาจกัร	หรอืพระราชบญัญติัการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2522	 ตาม
มาตรา	46	ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการท�างาน
ของคนต่างด้าวเพียงเท่าที่พระราชบัญญัติน้ีมิได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น	 ให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็น 
ช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา	45	ได้รับอนุญาตท�างาน
เฉพาะต�าแหน่งหน้าท่ีการท�างานที่คณะกรรมการ 

ให้ความเห็นชอบ	 ตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร	ซึ่งจะมีผลท�าให้การ
ก�าหนดประเภทงานท่ีคนต่างด้าวอาจท�าได้ไม่บงัคับ
ใช้แก่บุคคลธรรมดาผู้ให้บริการวิชาชีพ	โดยผลของ
มาตรา	7	วรรคสอง	และมาตรา	12	แห่งพระราช
บัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2551	และ
มคีวามชดัเจนในการบงัคับใช้กฎหมายในข้อเท็จจรงิ
ที่แตกต่างกันออกไป	หรือ
	 	 2)	การจ�าแนกประเภทคนต่างด้าวให้
ชัดเจนในหลักการของบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วย
การท�างานของคนต่างด้าว	 โดยแบ่งออกเป็น	 
คนต ่ างด ้ าวในกรณีทั่ ว ไปประเภทหน่ึงและ 
คนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิตามความตกลงระหว่าง
ประเทศอีกประเภทหนึ่ง	ทั้งนี้	เพื่อให้การพิจารณา
อนุญาตท�างานหรือให้บริการวิชาชีพเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเฉพาะ	 หรือได้รับยกเว้น 
การบั ง คับใช ้หลัก เกณฑ ์และ เงื่ อนไขทั่ ว ไป 
บางประการท่ีเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดปัญหา 
ในการบังคับใช้กฎหมาย	 เช่น	 เงื่อนไขเก่ียวกับ
ประเภทของงานที่คนต่างด้าวอาจท�าได้	 หรือการ
จัดสรรจ�านวนของผู้ให้บริการวิชาชีพท่ีเป็นคน
ต่างด้าว	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 ควรก�าหนดให้คน
ต่างด้าวทีไ่ด้รบัสทิธติามความตกลงระหว่างประเทศ
อยู ่ในข่ายยกเว้นการใช้บังคับประเภทของงาน 
ที่คนต่างด้าวอาจจะท�าได้ในวิชาชีพแพทย์สาขา
ต่างๆ	ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัย
อ�านาจของมาตรา	7	ทั้งนี้	โดยบทบัญญัติมาตรา	7	
บัญญัติไว้ว่า	“มาตรา 7	งานใดที่คนต่างด้าวอาจ
ท�าได้ในท้องท่ีใด	 เมื่อใด	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง	 โดยค�านึงถึงความมั่นคงของชาติ	
โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและ 
ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ�าเป็นต่อการ	
พัฒนาประเทศ	 ทั้งน้ี	 จะก�าหนดให้แตกต่างกัน
ระหว่างคนต่างด้าวทั่วไปกับคนต่างด้าวตามมาตรา	
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13	 และมาตรา	 14	 ก็ได้”	 จึงเหมาะที่จะแก้ไข 
โดยออกกฎกระทรวง	 โดยอาศัยมาตราดังกล่าว	 
ซ่ึงการแบ่งแยกดังกล่าวจะท�าให้การเจรจาหรือ 
เสนอข้อผูกพันเก่ียวกับการเปิดเสรีตลาดการค้า
บริการมีความชัดเจนและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น	
กล่าวคือ	 หากการเจรจาในสาขาบริการใดไม่มีข้อ
ผูกพันไว้เป็นกรณีเฉพาะ	 การพิจารณาว่าคน
ต่างด้าวจะสามารถท�างานในประเภทใดได้ก็ให้
พจิารณาจากประเภทของงานทีก่�าหนดไว้อย่างกรณี
ทั่วไป	 ในขณะท่ีในกรณีท่ีประเทศไทยได้มีการ 
เจรจาหรอืเสนอข้อผูกพนัเก่ียวกับการเปิดเสรกีารค้า
บริการในสาขาใด	 การอนุญาตให้ท�างานหรือ
ประกอบวิชาชีพในสาขานั้นย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ตามประเภทของงานที่คนต่างด้าวอาจจะท�าได้ตาม
ท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงในท�านองเดียวกับทีย่กเว้น
ไม ่ ใช ้บั ง คับ กับการท� างานของคนต ่ างด ้ าว	 
ตามกฎหมายพิเศษที่ก�าหนดไว้ในหลักการของ
มาตรา	7	วรรคสอง	ของพระราชบัญญัติการท�างาน
ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2551	 ทั้งน้ี	 ในส่วนการ
อนุญาตท�างานหรอืประกอบวชิาชพีจะต้องพจิารณา
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเฉพาะ	โดยก�าหนดเพิ่มเติม
ให้เป ็นอ�านาจของรัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ 
คณะกรรมการพิจารณาการท�างานของคนต่างด้าว
ในการประกาศก�าหนดหลักเกณฑ ์	 วิธีการ	 
และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว 
ที่ได้รับสิทธิตามความตกลงระหว่างประเทศไว ้
ต่างหากจากกรณีท่ัวไป	 เป็นมาตรา	 7	 วรรคสอง	
โดยบญัญติัว่า	“ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามา
ท�างานในราชอาณาจักรตามข้อผูกพันท่ีรัฐบาลไทย
ได้ให้ไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ	ให้นายทะเบยีน 
ออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวน้ันตามหลักเกณฑ	์ 
วิธีการ	 และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด 
โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ	 โดยค�านึงถึง 
ความมั่นคงของชาติ	 โอกาสในการประกอบอาชีพ

ของคนไทยและความต้องการแรงงานต่างด้าว 
ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ	 ความในวรรคหน่ึง
ไม่ใช้บังคับกับการท�างานของคนต่างด้าวตาม 
มาตรา	 12	 และการท�างานของคนต่างด้าวตาม 
วรรคสอง”
	 ด�าเนินการปรบัปรงุบทบญัญติัของกฎหมาย	
นโยบาย	 และมาตรการอื่นใดให้สอดคล้องกับ 
หลกัการส�าคญัขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	
ประเทศไทยจะต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับ 
ความร่วมมืออาเซียนด้านแรงงานด้วยอีกทางหน่ึง	 
ซ่ึงความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ทกัษะและมาตรฐานฝีมอืแรงงานอาเซียนให้สามารถ
แข่งขนัได้และเป็นทีย่อมรบัในนานาประเทศ	พฒันา
สภาพความเป็นอยูแ่ละความปลอดภยัในการท�างาน
ของบุคคลซ่ึงอยู่ในฐานะผู้ใช้แรงงาน	 และส่งเสริม
สวัสดิการให้แก่บุคคลดังกล่าว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
การปฏิบัติอย่างเคารพในศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์	เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน	คือการมุ่ง
เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ 
การคุม้ครองสทิธขิองบคุคลทีอ่ยูใ่นฐานะแรงงานอนั
สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และการส่งเสรมิสทิธขิองแรงงานข้ามชาติ	(ASEAN	
Declaration	on	the	Protection	and	Promotion	
of	the	Rights	of	Migrant	Workers:	ACMW)	
ท่ีประเทศไทยได้ลงนามรับรองแล้ว	 นอกจากน้ี	 
การบริหารจัดการที่ดียังจะช ่วยลดช่องทางท่ี 
เจ้าหน้าที่รัฐจะแสวงหาประโยชน์อันมิชอบหรือ
ทจุรติภายในกลไกของรฐั	รวมถึงการบรูณาการร่วม
กันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรือ่ง
แรงงานทกุฝ่าย	และการเสรมิสร้างระบบรายงานและ
ฐานข้อมลูทีเ่ก่ียวกับแรงงานของภาครฐัให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่ เป ็นจริงและเป็นปัจจุบันโดย
สามารถเชือ่มโยงระหว่างหน่วยงานได้	ตลอดจนการ
สร้างเสริมกลไกการคุ ้มครองสิทธิแรงงาน	 เช่น	 
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ช ่องทางในการร ้องเรียนเรื่ องการถูกปฏิบั ติ 
ไม ่ เป ็นธรรมจากนายจ ้างหรือ เจ ้ าหน ้า ท่ีรั ฐ	 
การอนุญาตให้จัดต้ังสหภาพ	 การสนับสนุนการ
ท�างานขององค์กรประชาสังคมด้านสิทธิแรงงาน 
ข้ามชาติ	 เพราะนอกจากเป็นการช่วยงานของ
ราชการทางอ้อมแล้วยังเป็นองค์กรที่ช่วยส่ือสาร
ความเดือดร้อนของแรงงานมายงัภาครฐั	นอกจากน้ี	
ควรมุ่งเน้นเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิ	 ความ
ปลอดภัยในการท�างาน	 เพื่อสร้างระบบที่ควบคุม 
และคุ้มครองแรงงานได้อย่างเป็นธรรม	 กล่าวคือ	 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับการสร้างความมัน่คงในกระบวนการ 
จ้างงาน	 และความยั่งยืนของกระบวนการคุ้มครอง
แรงงานทั้งระบบ
	 5.	ปัญหาและข้อจ�ากัดทางกฎหมายของ
การเข้าสู่ตลาดการค้าบริการด้านทันตกรรมในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
	 	 ผู้เขยีนเหน็ว่าควรสร้างมาตรฐานวชิาชพี
ทันตแพทย์ในระดับอาเซียน	 โดยแก้กฎหมายของ
แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน	 เพื่อลดข้อจ�ากัด 
ในกรณีทันตแพทย์ต่างชาติในประเทศอาเซียนอื่น	
เข้าไปประกอบวชิาชพีทันตกรรมในประเทศของตน	
แต่เน่ืองจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับ
การพัฒนาด้านการค้าบริการด้านทันตกรรมท่ีแตก
ต่างกนั	จงึเป็นไปได้ยากทีจ่ะก�าหนดให้แต่ละประเทศ 
สมาชิกใช้มาตรการทางกฎหมายเช่นเดียวกัน	 
จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อช่วยส่งเสริม 
ให้ประเทศท่ียังขาดแคลนบุคลากรทันตแพทย์ 
พัฒนาทักษะและมาตรฐานฝีมือให้สามารถแข่งขัน
ได้และเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศต่อไป
	 	 ส�าหรับรูปแบบที่	 1	 (Mode	 1)	 และ 
รปูแบบที	่2	(Mode	2)	น้ันเกือบทกุประเทศสมาชกิ
อาเซียน	 ไม่มีข้อจ�ากัด	 แต่ส�าหรับรูปแบบที่	 3	
(Mode	3)	และรูปแบบที่	 4	(Mode	4)	มีท่าที 
ท่ีแตกต่างกันอย่างมาก	 ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าส�าหรับ

ประเทศท่ียั งขาดแคลนบุคลากรทันตแพทย	์ 
ควรจะมีรูปแบบที่	3	(Mode	3)	ในลักษณะที่ต้อง
ท�าในการร่วมทุนกบัประเทศผู้รบั	เพือ่เป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้รบัด้วย	และต้องมกีารจ้าง
ทันตแพทย์ของประเทศผู้รับหรือมีการฝึกอบรมให้
ทันตแพทย์ผู้รับเพื่อพัฒนาบุคลากรแก่ประเทศผู้รับ	
เป็นต้น	
	 	 ส�าหรับรูปแบบที่	4	(Mode	4)	แต่ละ
ประเทศไม่ควรจ�ากัดให้เฉพาะทนัตแพทย์ผู้เชีย่วชาญ 
เท่าน้ันทีจ่ะเดินทางเข้าไปประกอบวชิาชพีทนัตกรรม 
ในประเทศผู้รับ	 แต่ควรเปิดโอกาสให้ทันตแพทย ์
ที่ไม ่ใช ่ผู ้ เ ช่ียวชาญและสามารถขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของประเทศผู้รับเข้าไปประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมได้	 เพื่อให้มีการเคลื่อนย้าย
บุคลากรทันตแพทย์ระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น	
ประกอบกับแต่ละประเทศควรสนับสนุนให้เปิด 
คณะทนัตแพทยศาสตร์	ทีร่บัชาวต่างประเทศเข้าไป
ศึกษาภายในประเทศของตนให้มากขึ้น	 เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและมาตรฐานฝีมือ 
ของบุคลากรทันตแพทย์ให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 
และเป็นการร ่วมมือกันในการพัฒนาทางด้าน 
การศึกษาในวิชาชีพทันตกรรมในแต่ละประเทศ
สมาชิกอีกด้วย
	 	 จงึกล่าวได้ว่าประเทศไทยจะต้องเตรยีม
ความพร้อมต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อธุรกิจทันตกรรมเพื่อรองรับการเดินทางเข้ามา
ท�างานและให้บริการวิชาชีพทันตแพทย์ตามข้อ
ตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของ
อาเซียน	 โดยก�าหนดมาตรการในการควบคุม 
และก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ	 ตลอดจนการ
แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง
อนัเป็นข้อจ�ากดัในการเข้าสู่ตลาดการค้าและบรกิาร 
ด้านทันตกรรมในกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	 
เพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
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บทคัดย่อ
 ปัจจุบันปัญหาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	 
ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท�าซ�้าหรือ
จ�าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 
ซ่ึงการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวน้ัน	 ได้ก่อ
ปัญหาให้กับผู้เป็นเจ้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นอย่างยิง่	กฎหมายลขิสิทธิม์ไิด้บญัญติับทลงโทษ
ส�าหรับผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด	 จึงไม่อาจยับยั้งการ 
ละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 อีกท้ังความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ ์
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์เป็นความผิดอนัยอมความ	
จึงท�าให้ผู้กระท�าผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย

	 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไม่ได้ก�าหนดความ
รับผิดทางอาญาของผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อันละเมิดลิขสิทธิ์	 ท�าให้มีการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีละเมดิลขิสทิธิก์นัอย่างแพร่
หลาย	 ซ่ึงอาจเกิดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังมี
ลขิสทิธิท์ีม่รีาคาสงู	ในขณะท่ีประเทศญีปุ่น่ได้บญัญติั
ให้ผู้ครอบครองสิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์มีความผิด
ทางอาญา	 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นบัญญัติความรับผิด 
ทางอาญาทีอ่าจสามารถทีจ่ะยบัยัง้การละเมดิลขิสทิธิ์
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น	
	 ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขในปัญหา
ความรับผิดทางอาญาของผู้ครอบครองหรือใช้

ปัญหาความรับผิดทางอาญาของผู้ครอบครอง 

หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	โดยก�าหนด
ควรแก้ไขเพิม่เติมความรบัผิดทางอาญาแก่ผู้ครอบครอง 
หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ 
โดยรูอ้ยูห่รอืมเีหตุอนัควรรูว่้าโปรแกรมคอมพวิเตอร์
น้ันท�าขึ้นโดยการละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อื่น	 โดย
ก�าหนดให้อ�านาจแก่เจ้าพนักงานมีอ�านาจเปรียบ
เทียบปรับได้หากเป็นกรณีความผิดเล็กน้อยหรือ 
ให้อ�านาจศาลในการท่ีจะใช้ดุลพินิจในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควรท่ีจะว่ากล่าวตักเตือน	 หรือให้เข้าอบรม	
หรือให้ไปบริการสังคมแทนค่าปรับได้ในกรณี 
ผู้กระท�าความผิดเป็นผู้ยากไร้	 หรือขาดความรู ้	 
และก�าหนดให้ความผิดฐานครอบครองหรือใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีล่ะเมดิลขิสทิธิเ์ป็นความผิด
อันยอมความไม่ได้	 หรือเป็นอาญาแผ่นดิน	 อันจะ
ท�าให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าด�าเนินการ
จับกุมได้ทันที	 เพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract
	 Piracy	 in	 computer	 software	 is	 an	
ongoing	issue	either	by	redoing	or	distribute.	
It	 causes	 problems	 to	 the	 owner	 of	 such	
computer	software.	Copyright	law	does	not	
impose	 any	 penalty	 or	 punishment	 on	 
the	 possessor	 or	 the	 user	 of	 such	 piracy	
computer	 software.	 The	 law,	 therefore,	 
do	 not	 efficient	 enough	 in	 crime	 control.	
Moreover,	 piracy	 in	 computer	 software	 is	 
a	compromisable	offence.
	 As	 the	 reasons	 mentioned	 above,	
using	piracy	computer	software	is	commonly	 
spread	 over	 Thailand.	 While	 the	 law	 in	 
Japan	is	strict	that	the	possessor	of	piracy	
computer	 software	 is	 against	 the	 law.	 

That	 it	 is	more	 effective	 to	 control	 such	
crime.	
	 The	study	proposes	to	amend	the	law	
to	 criminalize	 of	 the	 possessor	 and	 user	 
of	the	piracy	computer	software	who	know	
or	 well-aware	 that	 it	 is	 a	 piracy	 one.	 
The	 officer	 can	 impose	 the	 fine	 in	 the	 
minor	 case	 or	 pursuing	 to	 the	 court.	 
The	judge	have	discretion	within	reasonable	
ground	 to	 give	 warning	 or	 sending	 
the	offender	to	be	trained	or	complete	the	
community	 service.	 It	 depends	 on	 the	 
condition	 of	 the	 offender	 on	 poverty	 or	 
benighted.	Moreover,	rendering	this	offence	
to	be	a	state	crime	that	the	officer	is	able	
to	capture	the	offender	abruptly.	This	law,	
therefore,	will	 be	more	 efficient	 in	 crime	
control.

บทน�ำ
	 เมื่อมีการคิดค้นคอมพิวเตอร์ขึ้นและต่อมา
ได้มกีารพฒันาต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั	เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่าง
รวดเร็วและท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวมากยิ่งขึ้น	
อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาเก่ียวกับการท�าซ�้าหรือ
ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังถือเป็นปัญหา
ใหญ่ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือกลุ่มอุตสาหกรรม	 ประเทศอุตสาหกรรมจึงได้
พยายามผลักดันให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับ
ความคุม้ครองภายใต้กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา	
	 ประเทศไทยให้ความคุ้มครองโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์	 เน่ืองจาก
กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง 
ในส่วนของการห้ามท�าซ�้าหรือลอกเลียบแบบ 
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การแสดงออกซ่ึงความคิด	 กล่าวคือ	 กฎหมาย
ลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 และป้องกันการลอกเลียน
แบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์	นอกจากน้ันยงัให้ความ
คุ้มครองในส่วนของ	Source	Code	และ	Object	
Code	ด้วย	และยิง่ไปกว่าน้ันกฎหมายลขิสทิธิย์งัให้
ความคุ้มครองและปกป้องการละเมิดอื่นด้วย	 เช่น	
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 จึงแสดงให้เห็นว่า
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองการแสดงออก 
ของแนวความคิด	แต่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองความคิด	
ดังน้ัน	กฎหมายลขิสทิธิจ์งึไม่ขดัขวางการสร้างสรรค์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม ่
ท่ีมคีวามคิดมาจากโปรแกรมคอมพวิเตอร์เดิมทีไ่ด้มี
ผู้สร้างสรรค์มาก่อน	 ทั้งนี้	 เนื่องจากการแสดงออก 
ซ่ึงความคิดกับความคิดเป็นสิ่งท่ีแยกออกจากกัน
โดยสิ้นเชิงตามกฎหมายลิขสิทธิ์	 อย่างไรก็ตาม	 
ในบางประเทศได้มกีารให้ความคุ้มครองแก่สทิธบิตัร
การประดิษฐ์ในรูปของผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ	 (ภูษิต	
เผือกมุ่ย,	 2551,	 หน้า	 27). ซ่ึงมีลักษณะของ 
การท�างานที่แก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงได	้ 
และบางประเทศยังให้ความคุ้มครอง	 Program	
Computer	 แม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ใด	ๆ 	ก็ตาม	ซึ่งส่วนมากจะปรากฏอยู่ใน
รูปของซอฟต์แวร ์ที่ ใช ้ กับวิธีการทางธุรกิจได ้	 
จึงท�าให้เกิดปัญหาการต่อรองไม่ให้ด�าเนินคดีความ
	 ปัจจุบันปัญหาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดงาน
เพลงในแผ่นซีดีเพลง	หนังสือ	โปรแกรมคอมพวิเตอร์	
และอื่น	 ๆ	 อีกจ�านวนมาก	 ซึ่งการละเมิดงานอันมี
ลขิสทิธิดั์งกล่าวน้ัน	บคุคลโดยทัว่ไปอาจเหน็ว่าเป็น
เรื่องธรรมดา	และไม่ได้สร้างปัญหาให้กับบุคคลอื่น
มากนักหรือไม ่ เป ็นความผิดทางอาญาใด	 ๆ	 
แม้จะมีการจับกุมผู้กระท�าผิดได้ปีละกว่าหมื่นคดี	 

(กรมทรพัย์สินทางปัญญา,	 2555).	 แต่ก็มิได้ท�าให้
ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง	 แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ ์
จะมีบทลงโทษขั้นสูงสุดของการกระท�าละเมิด
ลิขสิทธิ์	 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	
มาตรา	 70	 วรรคสอง	 ซึ่งก�าหนดบทลงโทษจ�าคุก
ต้ังแต่สามเดือนถึงสองปี	หรอืปรบัต้ังแต่ห้าหมืน่บาท
ถึงสีแ่สนบาท	หรอืท้ังจ�าทัง้ปรบั	แต่ไม่อาจยบัยัง้การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 อีกทั้งความผิดฐานละเมิด
ลขิสิทธิใ์นการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เป็นความผิด
อันยอมความได้	 (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	
2537.	มาตรา	66	บัญญัติว่า	ความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้เป็นความผิดอันยอมความได้.)
	 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ไม่ได้ก�าหนดความรับผิดของผู้ครอบครอง
หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันละเมิดลิขสิทธิ	์
ท�าให้มกีารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีล่ะเมดิลขิสิทธิ์
กันอย่างแพร่หลาย	 ซ่ึงอาจเกิดจากโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิม์รีาคาสูง	ดังน้ัน	การบญัญติั
ความรับผิดทางอาญากับผู ้ขายแผ่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ละเมิดแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถ
ทีจ่ะยบัยัง้การละเมดิลขิสทิธิใ์นโปรแกรคอมพวิเตอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การศึกษาวิจัยฉบับน้ี 
จงึศกึษาว่า	การท่ีบคุคลผู้ครอบครองหรอืใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์อันละเมิดลิขสิทธิ์ควรจะมีความรับผิด
ทางอาญาหรือไม่อย่างไร	 ซ่ึงประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายที่จะน�ามาใช้บังคับในเรื่องน้ีโดยตรง	 
จึงจ�าเป็นต้องศึกษาหลักกฎหมายของต่างประเทศ
เพื่อที่จะเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายให้บัญญัติ 
บทลงโทษผู้ครอบครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อันละเมิดลิขสิทธิ์	 เพื่อน�ามาบังคับใช้ในการแก้
ปัญหาเหล่าน้ี	 อันเป็นการป้องกันและปราบปราม
การละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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 1. ลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมี
ลิขสิทธิ์
	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน	 เจ้าของ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์มสีทิธแิต่เพยีงผู้เดียวท่ีจะท�า
ซ�้าหรือดัดแปลง	 เผยแพร่ต่อสาธารณชน	 ให้เช่า
ต ้นฉบับหรือส�าเนางาน	 ให้ประโยชน์อันเกิด 
จากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น	ดังนั้น	หากมีผู้ใดน�าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไปท�าซ�้าและผลิตออกมาเพื่อจ�าหน่าย
หรือเพื่อการค้า	 และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	
โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าของโปรแกรมคอมพวิเตอร์	 
ถือว่าเป็นการไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น	
 2. ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
	 	 กรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัน
ละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน	 มีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
กันมาก	ซ่ึงเราสามารถเหน็ได้ทัว่ไปตามศนูย์การค้า
ไอที	 และตลาดนัดต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่ท่ัวทุกมุมเมือง	 
ทุกต�าบล	 หมู ่บ ้าน	 มีการขายแผ่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ให้เห็นอย่างเปิดเผย	
ซ่ึงสาเหตุก็เน่ืองมาจากอัตราโทษที่ต�่ามากเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้	 อีกทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ 
เป็นความผิดอันยอมความกันได้	 ซ่ึงถือว่าเป็น 
ความผิดต่อส่วนตัว	 ดังนั้น	 เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องไป
แจ้งความร้องทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนก่อน	เจ้าหน้าท่ี 
ต�ารวจจึงสามารถด�าเนินการตามกฎหมายได้	 ซ่ึง
หากไม่มกีารแจ้งความร้องทกุข์ต่อพนักงานสอบสวน
แล้ว	 แม้เจ้าหน้าท่ีพบการกระท�าความผิดก็ไม่
สามารถจับกุมได้	และสาเหตุส�าคัญอีกประการหนึ่ง
คือ	ผู้ใช้ซ่ึงในปัจจบุนัยงัไม่มกีฎหมายก�าหนดให้บคุคล
ซ่ึงมีไว้ในครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดตามกฎหมาย
 3. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิโ์ปรแกรม 
คอมพิวเตอร์การครอบครองหรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	ได้
บัญญัติกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหลักสุจริตเอาไว้ 
ในมาตรา	 31	 ซ่ึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อม	
โดยมีหลักว่า	 “ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่า
งานใดได้ท�าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	 กระท�า
อย่างใดอย่างหน่ึงแก่งานน้ันเพื่อหาก�าไร	 ให้ถือว่า 
ผู้น้ันกระท�าการละเมดิลขิสทิธิ	์ถ้าได้กระท�าดังต่อไปน้ี” 
โดยบญัญติัเก่ียวกับความรูห้รอืความไม่รูข้้อเทจ็จรงิ
ของผู้กระท�า	 กล่าวคือ	 หากไม่รู้ว่างานที่น�ามาหา
ก�าไรน้ัน	 เป็นงานอันละเมิดลิขสิทธิ์	 การกระท�า 
ดังกล่าวก็จะไม่เป็นความผิด	 เพราะถือว่าเป็นการ
กระท�าโดยสุจริต	แต่หากรู้หรือควรจะรู้ยังคงกระท�า	
ก็ถือได้ว่าเป็นการกระท�าทีไ่ม่สจุรติ	จงึเป็นความผิด
	 ดังน้ัน	 หากจะก�าหนดความรับผิดทาง 
ผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์จึงต้องน�าหลักสุจริตมาบัญญัติไว้ให้ชัดเจน
ดังเช่น	 มาตรา	 31	 เพื่อความเป็นธรรม	 แม้หลัก
สจุรติจะเป็นหลกักฎหมายยติุธรรมและหลกักฎหมาย 
ทั่วไป	ที่ต้องน�ามาพิจารณาอยู่แล้วก็ตาม
	 ผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์น้ัน	 ยังเป็นผู้ที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิของผู้อื่นอยู่มาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์	หรือในบางครั้งกล่าวได้ว่า	
คนไทยรู้จักเพียงสิทธิของตนเองแต่ไม่รู้จักหน้าที่	
และไม่รู ้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่น	 ขาดความ 
รบัผิดชอบต่อสังคม	นอกจากน้ัน	กฎหมายทีบ่ญัญติั
มาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม	หากเรื่อง
ใดสงบเรยีบร้อยดีอยูแ่ล้วกไ็ม่จ�าเป็นต้องมกีฎหมาย
มาบังคับ	 ซ่ึงในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์น้ัน	 ยังมี
ปัญหาอยู่มากและมีผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป ็นจ�านวนมาก	
กฎหมายท่ีจะมาบังคับในเรื่องน้ีจึงมีความจ�าเป็น	
เพราะหากสังคมไม่จัดการกับคนที่กระท�าความผิด 
ก็เท่ากับว่าสังคมยอมรับกับการกระท�าผิดดังกล่าว	
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แต่ในทางกลับกัน	หากผู้คนในสังคมรู้จักและเข้าใจ
หลักการเคารพสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์มากขึ้น	 
และร่วมมือกันไม่ครอบครองหรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ได้	 กฎหมายก็ไม่มี
ความจ�าเป็น	
 4. กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของ 
ผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ละเมิดลิขสิทธิ์
	 การด�าเนินคดีลขิสทิธิข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา 
มทีัง้การด�าเนินคดีแพ่งและคดีอาญา	โดยในคดีแพ่ง
มีการก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการเยียวยาการท�า
ละเมดิแก่เจ้าของลขิสิทธิ	์มท้ัีงค่าเสยีหายตามความ
เป็นจริงกับผลก�าไรของผู้ท�าละเมิด	หรือค่าเสียหาย
ตามกฎหมาย	(Statutory)	ค่าธรรมเนียมศาลและ
ค่าจ้างทนายความโดยศาลหรืออนุญาโตตุลาการจะ
ก�าหนดค่าเสียหายท่ีแสดงให้เห็นถึงการประเมินค่า
ซ่ึงเป็นมลูค่าทางการตลาดของงานลขิสทิธิท์ีถู่กต้อง	
ท�าให้เสียหายหรอืถูกท�าลายโดยการละเมดิ	เจ้าของ
ลิขสิทธิ์อาจได้รับค่าชดเชยเพิ่มขึ้นจากก�าไรของ 
ผู้ละเมดิซ่ึงโจทก์ต้องเป็นผู้พสูิจน์	(Copyright	Act	
1976,	Section	505.)
 ส�าหรับการพิจารณาว่าการค้า	 การผลิต	
หรอืการประกอบธรุกิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายมกีรณี
ใดบ้างนั้น	ศาลจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง	ๆ	ได้แก่
	 	 1)	การกระท�าดังกล่าวจะต้องเป็นการ
กระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
	 	 2)	เป็นการกระท�าที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ	 โดยจะพิจารณาจากจ�านวนหรือ
ปรมิาณของส่ิงท่ีเป็นผลผลติจากการกระท�าดังกล่าว	
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เพื่อกระท�าการดังกล่าว	
หรือบัญชีรายชื่อลูกค้า	เป็นต้น
	 	 3)	เป็นการกระท�าที่มากกว่าหนึ่งครั้ง
	 	 4)	เป็นการกระท�าซ่ึงเกิดขึ้นในที่มีการ
พิพาท	และ

	 	 5)	ผู้ใหเ้ชา่มพีฤติกรรมเขา้ไปเกีย่วขอ้ง
กับการกระท�าดังกล่าวของผู้เช่า	 โดยอาจเข้าไปมี
ส่วนร่วม	(Participation)	มีส่วนรู้เห็น	(Knowledge)	 
หรือยินยอมกับการกระท�าดังกล่าว	(Lebovits,	G.	
&	Seidman,	D.J.,	2007,	p.19.)
	 การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาน้ันได้ให้ความคุม้ครองแก่ตัวผู้สร้างสรรค์ 
และเจ้าของลิขสิทธิ์โดยให้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
ในการท�าซ�า้	ดัดแปลง	ให้เช่า	ยมื	หรอืจ�าหน่ายจ่าย
โอนแก่งานทีต่นได้สร้างสรรค์ขึน้	และหากมผู้ีกระท�า
ละเมดิต่องานอนัมลีขิสทิธิน้ั์น	กฎหมายก็มมีาตรการ
ลงโทษทางอาญาท้ังโทษปรับและโทษจ�าคุกและจะ
ต้องรับโทษหนักขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ภายใต้
กฎหมายดังกล่าวของประเทศสหรัฐอเมริกายังได ้
มีบทบัญญัติที่เก่ียวกับความรับผิดของบุคคลที ่
ครอบครองโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีล่ะเมดิลขิสทิธิไ์ว้	 
แต่ไม่รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์	 ด้วยเหตุน้ี	 การกระท�าของบุคคลท่ีใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จึงไม่เป็น
ความผิด
	 ในประเทศฝรัง่เศสยงัได้ก�าหนดความรบัผิด
เก่ียวกบัการครอบครองในสนิค้าทีล่ะเมดิเครือ่งหมาย 
การค้าไว้ใน	Trademarks	 and	Service	Marks	
Title	1	Article	L716-10	ดังนี้
	 องค ์ประกอบความผิดตามกฎหมาย
เครือ่งหมายการค้า	คือ
	 	 1)	บุคคลใดถือโดยปราศจากเหตุผล 
อันสมควร	 น�าเข้าภายใต้วิธีการผ่านแดน	 หรือ 
ส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายละเมิด	 ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	และปรบัไม่เกนิ	300,000	ยโูร
	 	 2)	หากเป็นการกระท�าโดยกลุ ่มหรือ
องค์กรอาชญากรรม	 (Organished	 Criminal	
Group)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	และปรับ	
500,000	ยูโร
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	 ทั้งน้ี	 การละเมิดในเครื่องหมายการค้าน้ัน	
กฎหมายยังก�าหนดให้เป็นความผิดทางภาษีด้วย
ตาม	Customs	Code	Article	414	ดังนี้
	 	 1)	การละเมิดเครื่องหมายการค้าถือว่า
เป็นความผิดทางภาษีด้วย	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน	 3	 ปี	 และปรับระหว่างหน่ึงถึงสองเท่า 
ของมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าที่ถูกยึดไว้
	 	 2)	หากเป็นกลุม่หรอืองค์กรอาชญากรรม	 
(Organished	Criminal	Group)	ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	และปรับ	5	เท่าของมูลค่าที่แท้
จริงของสินค้าที่ถูกยึดไว้
	 ส�าหรับประเทศไทย	 หากประเทศไทยจะ
ก�าหนดความรับผิดทางอาญาของผู้ครอบครองหรือ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 จะต้อง
พจิารณาถึงหลกัทฤษฎีการลงโทษทางอาญาท่ีใช้อยู่
ปัจจุบัน	 ในเรื่องผู้สนับสนุน	 เน่ืองจากไม่อาจถือ 
ได้ว่าผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นผู้กระท�าความผิดโดยตรง	
	 อย่างไรก็ตาม	 ตามหลักกฎหมายอาญา	
บคุคลจะต้องรบัผิดในทางอาญาก็ต่อเมือ่กระท�าโดย
เจตนา	ประกอบกับหลกัสุจรติ	ดังน้ัน	การจะก�าหนด
ความรบัผิดผู้ครอบครองหรอืใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์	 ต้องชัดเจนว่าผู้ครอบครองหรือ 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์มีเจตนา 
ในการกระท�าความผิดหรือไม่	กล่าวคือ	รู้หรือมีเหตุ
อันควรรูห้รอืไม่ว่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีครอบครอง 
หรือใช้น้ันละเมิดลิขสิทธิ์	 ทั้งน้ีต้องเปิดโอกาส 
ให้ผู้กระท�าผิดสามารถยกความสจุรติขึน้กล่าวอ้างได้
โดยง่าย	

บทสรุป
	 ความคิดเก่ียวกับการคุ ้มครองลิขสิทธิ ์
โดยทัว่ไปน้ัน	ต้องการให้ความคุม้ครองเพือ่ส่งเสรมิ
ให้มีผู้ริเริ่มสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น	

และให้สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์	 เกิดความ 
เป็นธรรมและหลกัประกันส�าหรบัผู้สร้างสรรค์ทีใ่ช้สติ
ปัญญา	ความรู้	ความสามารถ	ความช�านาญในการ
สร้างสรรค์ผลงาน	โดยผู้อืน่ไม่สามารถล่วงละเมดิได้	
นอกจากน้ีเจตนารมณ์การคุ ้มครองผู้สร้างสรรค ์
โดยทั่วไปก็เพื่อความยุติธรรมแก่ผู ้สร ้างสรรค	์ 
เพื่อสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจท่ีผู้สร้างสรรค์ได้
ลงทุนไป	 และเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่วิทยาการ 
และวัฒนธรรม	 และแนวคิดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
เป็นที่ยอมรับท่ัวไปของนานาอารยประเทศ	 และ
ส�าหรับประเทศไทยเราได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา
จนถึงจุดเปลี่ยนส�าคัญเมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็น
ภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์นซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมาย
ลขิสทิธิท์ีส่มบรูณ์ฉบบัแรกของไทย	และมกีารพฒันา
เรื่อยมา	
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะมี
การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	 แต่ปัญหาเก่ียวกับการ
ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์ก็ยังถือว่าเป็นปัญหาที่ประเทศไทยยังต้อง
ประสบอยู่	 และต้องการทางออกในประเด็นปัญหา
ดังกล่าว	ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า	ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น
ประเทศในระบบ	 Common	 Law	 คือ	 ประเทศ
อเมริกา	 ประเทศอังกฤษ	 และระบบ	 Civil	 Law	
คือ	ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศญี่ปุ่น	ต่างก�าหนดการ
ให้ความคุ ้มครองเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์โดย
ก�าหนดความผิดเก่ียวกับการครอบครองโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ท่ีละเมดิลขิสทิธิไ์ว้	แต่ส�าหรบัความผิด
เก่ียวกับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ ์
ยังไม่ได้มีการก�าหนดไว้แต่อย่างใด
	 ส�าหรับประเทศไทยในปัจจุบันปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นปัญหา
ทีม่คีวามรนุแรงอยูใ่นสงัคมไทยปัจจบุนั	และปัญหาน้ี
ส่งผลเสียกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นมูลค่า
หลายพันล้านบาท	 ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ท่ีควรได้รับ	 เสียโอกาสในการสร้างงานอีกเป็น
จ�านวนมาก	 รวมทั้งส ่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ 
ของประเทศ	 ท้ังเป็นการท�าลายขวัญก�าลังใจของ 
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน	และแรงจงูใจให้ผู้อืน่ทีจ่ะสร้างสรรค์ 
ผลงานออกมา	 และปัญหาที่ส�าคัญนอกจากปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันเป็น
ปัญหาท่ีรัฐยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับเพื่อมาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวคือ	 ปัญหาการครอบครองหรือ 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลขิสิทธิ	์ ซ่ึงถือว่า
เป็นปัญหาที่ใหญ่และส�าคัญ	 โดยมีประเด็นปัญหา 
ที่ต้องการพิจารณาและแก้ไข	ดังนี้คือ	
	 ประการแรก	 เก่ียวกับครอบครองหรือใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์	 นอกจาก 
จะเป็นการใช้สิทธิของตนไปกระทบกระเทือนสิทธ ิ
ของผู้อ่ืนแล้ว	ยงัขดักบัหลกัการเคารพสิทธขิองผู้อืน่
อีกด้วย	ซ่ึงในปัจจบุนักฎหมายลขิสทิธิไ์ม่ได้ก�าหนด
ความผิดดังกล่าวไว้	 ดังน้ัน	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องหาวิธีการ	 หรือทางออกในการลดปัญหา 
เรื่องครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี 
ละเมิดลิขสิทธิ์
	 ประการทีส่อง	นอกจากบทบญัญติัอนัเก่ียวกับ 
ความผิดการเป็นผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น
แล้ว	เก่ียวกับบทลงโทษความผิดเก่ียวกับครอบครอง
หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ 
ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงที่ส�าคัญ	 เพราะประเทศไทย 
ยังไม่มีบทลงโทษเก่ียวกับความผิดดังกล่าวไว้	 
จงึจ�าเป็นทีค่วรมกีารเพิม่บทลงโทษในเรือ่งดังกล่าว	
	 ประการท่ีสาม	เกีย่วกบัลกัษณะของความผิด	
ซ่ึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เป ็น
บทบัญญัติอันยอมความได้	 ซ่ึงท�าให้ประชาชน 
ไม่มีความเกรงกลัวลักษณะของบทลงโทษมากนัก
	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	จึงสรุปได้ว่า	
ประเทศไทยควรมีทางออกส�าหรับประเด็นปัญหา 

ดังกล่าวข้างต้น	 เพื่อช่วยลดปัญหาการครอบครอง
หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 ซ่ึง 
ผู้เขียนได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาดังจะกล่าว
ต่อไปในข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ควรมกีารแก้ไขเพิม่เติม	พระราชบญัญติั
ลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	เพื่อให้ครอบคลุมถึงความผิด
ของผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 โดยบัญญัติว่า	 “ผู้ใดครอบครอง
หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์	 
โดยรูอ้ยูห่รอืมเีหตุอนัควรรูว่้าโปรแกรมคอมพวิเตอร์
นั้นท�าขึ้น”	
	 เน่ืองจากในปัจจุบันบทบัญญัติเก่ียวกับ
ความผิดของผู ้ครอบครองหรือใช ้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติ 
ความรับผิดกับบุคคลดังกล่าวไว้	 ท�าให้มีการ 
ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์กันอย่างแพร่หลาย	ซึ่งต่างจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา	องักฤษ	ฝรัง่เศส	และญีปุ่น่	
ทีไ่ด้มบีทบญัญติัก�าหนดความผิดกบัผู้ทีค่รอบครอง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้	 ดังน้ัน	 ผู้เขียนจึงเห็น
สมควรมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ
	 2.	ควรมกีารแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญติั
ลขิสทิธิ	์เกีย่วกบับทลงโทษ	กล่าวคือ	พระราชบญัญติั
ลิขสิทธิ์ยังไม่มีบทลงโทษเกี่ยวกับความผิดของ 
ผู ้ครอบครองหรือใช ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร	์ 
ผู ้เขียนจึงเสนอให้มีการบัญญัติในเรื่องของบท
ลงโทษที่จะลงโทษแก่ผู้ครอบครองหรือใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ไว้ในกฎหมายลขิสทิธิด้์วย	เพือ่เป็นการ
ป้องกันไม่ให้มีการกระท�าความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น	
นอกจากน้ัน	 ควรก�าหนดในเรื่องของอ�านาจหน้าที่
ของเจา้พนกังานไว้ด้วย	เกี่ยวกบัอ�านาจในการปรับ
หรือว่ากล่าวตักเตือน	หรือให้เข้าอบรม	หรือให้ท�า
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ประโยชน์แก่สังคม	 แก่ผู้กระท�าความผิดท่ีเป็นผู้ท่ี
ขาดความรู้	ไม่รู้ว่าการกระท�าของตนเป็นความผิด
	 3.	ก�าหนดให้ลักษณะของความผิดงาน
ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิด
ลขิสิทธิเ์ป็นความผิดอนัไม่อาจยอมความได้	เน่ืองจาก 
ในปัจจุบันลักษณะของความผิดพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์เป็นจากความผิดอันยอมความได้	 โดย 
ผู้เขยีนจงึเสนอให้ก�าหนดเป็นความผิดอนัยอมความ
ไม่ได้	 หรือเป็นอาญาแผ่นดิน	 เพื่อให้พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าด�าเนินการจบักุมได้ทันททีีพ่บ
การกระท�าความผิด	 และเพื่อให้ประชาชนเกิด 
ความเกรงกลัวเก่ียวกับลักษณะของความผิดที่จะ 
ได้รบั	 จึงท�าให้ลดการครอบครองหรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้
	 4.	ควรมีการจัดอบรม	 หรือรณรงค์ให้แก่
เด็ก	เยาวชน	นักเรียน	นักศึกษา	รวมทั้งประชาชน
ทั่วไป	 เพื่อให้มีความรู้	 ความเข้าใจในเรื่องการ
คุ ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ควรเผยแพร่ 
ความรู้เก่ียวกับความผิดของการครอบครองหรือใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 บทลงโทษ	
เห็นถึงคุณประโยชน์ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์	 ว่ามี

ผลดีต่อสังคม	วฒันธรรม	และเศรษฐกิจของประเทศ
เพยีงใด	เพือ่ลดความเหน็แก่ประโยชน์ของตนในการ
ครอบครองหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์	
	 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว	 ผู้เขียนเห็นควร
ให้ก�าหนดกฎหมายเก่ียวกับการครอบครองหรือ 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 เพราะ 
ในป ัจจุบันการละเมิดลิขสิทธิ์มีหลายรูปแบบ	 
จนส่งผลให้ผู ้ที่ เป ็นเจ ้าของผลงานทางปัญญา 
ไม่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาหรือมีการ
สร้างสรรค์แต่ไม่ต้องการน�าผลงานทางปัญญา 
ดังกล่าวออกมาเผยแพร่	 ด้วยเหตุน้ี	 ในกรณี 
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงถือว่าเป็นเทคโนโลย ี
ที่ส ่งผลให้สังคมมีความทันสมัย	 ทันยุค	 และ 
ทนัเหตุการณ์	หากกฎหมายมเีพยีงการก�าหนดโทษ
เอาความผิดแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรม
คอมพวิเตอร์เพยีงอย่างเดียว	ย่อมไม่สามารถปราบ
การละเมิดลิขสิทธิ์ได้	 เพราะผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ 
ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการก่อให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์	 จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมาย 
เพือ่เอาผิดแก่ผู้ครอบครองหรอืใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	(7P’s)	ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน-พีพีเล	จังหวัด
กระบี่	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้	คือ	นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางท่องเท่ียวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	 จังหวัด
กระบี	่จ�านวน	400	ราย	โดยเก็บข้อมลูแบบสอบถาม
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	น�าผลที่ได้
มาวิเคราะห์ทางสถิติ	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 การแจง
ความถ่ี	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและร้อยละ	การทดสอบ 
สมมติฐานโดยการทดสอบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยด้วยสถิติ	 t-test	 และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ	((One	Way	ANOVA) 
(F-test))	 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05	
	 ข้อมลูพืน้ฐาน	พบว่า	นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง	มีอายุระหว่าง	21-30	ปี	ภูมิล�าเนา
ภาคใต้	ส�าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตร	ีสถานภาพโสด 

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน	 มีรายได้เฉลี่ยอยู่
ระหว่าง	10,000	-	25,000	บาท	
	 จากการศกึษาพบว่า	ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ความพึงพอใจ 
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการจัดการแหล่ง 
ท่องเท่ียวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	 จังหวัดกระบี่	 
ทีแ่ตกต่างกนั	อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ	0.05	
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว	 ได้แก่	
วัตถุประสงค ์ ในการท ่องเ ท่ียว	 และลักษณะ 
การมาท่องเท่ียวที่แตกต่างกันส ่งผลให้ความ 
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	 จังหวัดกระบี่	
ทีแ่ตกต่างกันอย่างมนัียส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ	0.05	
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด	(7P’s)	มคีวาม
สมัพนัธ์กับความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	
จังหวัดกระบี่	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
นัยส�าคัญ	0.05

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน พีพีเล จังหวัดกระบี่
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Abstract
	 This	 Research	 aims	 to	 study	 the	
marketing	 mix	 factors	 (7P’s)	 affecting	 
Thai	 tourists’	 satisfactions	 towards	 tourist	
source	 management	 Phi	 Phi	 Don	 Island	 
and	 Phi	 Phi	 Lay	 Island,	 Krabi	 Province.	 
The	 target	 groups	 used	 were	 400	 Thai	 
tourists	touring	Phi	Phi	Don	Island	and	Phi	
Phi	Lay	Island,	Krabi	Province,	as	gathered	
by	 the	 sets	 of	 questionnaire	 based	 upon	
accidental	 sampling.	 The	 outcomes	 were	
analyzed	by	statistics	to	find	mean,	frequency,	 
standard	 deviation,	 and	 percentage.	 The	 
hypothesis	 testing	 used	 t-test,	 One	 Way	
ANOVA,	 F-test,	 and	 pearson	 product	 
moment	correlation	coefficient	at	the	statistic	 
significance	level	of	0.05.
	 According	 to	 basic	 data,	 most	 of	
tourists	 were	 female,	 aged	 21-30	 years,	
having	 their	 domicile	 in	 south	 region,	 
completing	 the	 bachelor’s	 degree,	 with	 
single	 status,	 being	 private	 company	 
employees,	 and	 having	 average	 incomes	 
in	the	amount	of	10,000	-	25,000	Baht.	
	 According	 to	 the	 Study,	 different	
demographic	factor	on	occupation	affected	
Thai	 tourists’	 satisfactions	 towards	 tourist	
source	management	Phi	Phi	Don	Island	and	
Phi	Phi	Lay	Island,	Krabi	Province,	in	the	
different	manner	at	the	statistic	significance	
level	of	0.05;	factors	on	tourists’	behaviors,	

namely,	 different	 touring	 objective	 and	 
different	touring	nature	affected	Thai	tourists’	
satisfactions	towards	tourist	source	management 
Phi	Phi	Don	Island	and	Phi	Phi	Lay	Island,	
Krabi	Province,	in	the	different	level	at	the	
statistic	 significance	 level	 of	 0.05;	 and	 
marketing	mix	factors	(7P’s)	affected	Thai	
tourists’	satisfactions	towards	tourist	source	
management	Phi	Phi	Don	Island	and	Phi	Phi	
Lay	Island,	Krabi	Province,	in	the	different	
statistic	significance	level	of	0.05.

Keywords:	Factor’s	Affecting	Satisfactions,	
Tourists’	Behaviors,	Marketing	Mixes.

บทน�ำ
	 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ
ที่มีบทบาทส�าคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศเป็นอย่างมาก	 เป็นอุตสาหกรรมที่มี 
การขยายตัวสงู	เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมี
มูลค่าเป็นอันดับหน่ึงของการค้าบริการรวมของ
ประเทศแล้ว	 ยังมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานของการคมนาคมขนส่ง	รวมไปถึง
การค้าและการลงทุน	และเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้
เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอีกมากมาย	 อาทิ	 โรงแรม 
และที่พัก	ภัตตาคาร	ร้านอาหาร	ร้านจ�าหน่ายของ
ที่ระลึก	 การคมนาคมขนส่ง	 เป็นต้น	 ซึ่งก่อให้เกิด
การลงทุน	การจ้างงาน	และการกระจายรายได้ไปสู่
ภูมิภาคช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในระยะเวลาท่ี
รวดเรว็กว่าภาคผลติและบรกิารอืน่	ๆ 	โดยในแต่ละปี
สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่าง
ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท	รวมทัง้สร้างกระแส
เงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทย
นับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน	 ซ่ึงในปี	 2552	
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ประเทศไทยมรีายได้จากการท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ประมาณ	527,326	ล้านบาท	หรือประมาณร้อยละ	
8.5	ของมูลค่าส่งออกรวม	(ร้อยละ	51.1	ของมูลค่า
ส่งออกภาคบริการ)	 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ	 5.8	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	
(GDP)	ขณะเดียวกัน	ธรุกจิการท่องเทีย่วก่อให้เกิด
การจ้างงานกว่า	2	ล้านคน	หรือคดิเป็นร้อยละ	6-7	
ของแรงงานทั้งระบบ	ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	ๆ	
รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังมีส่วนส�าคัญ 
ทีช่่วยในการสร้างความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจได้และ
ยงัช่วยชดเชยการขาดดุลการค้าในช่วงทีก่ารส่งออก
สินค้าของไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก	 อย่างไรก็ดี	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามล�าดับ	 มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ	 โดยไม่อาจ 
หลีกเลี่ยงได้	 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	 
แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2555-
2559)	อ้างอิงในศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว
	 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมนันทนาการท่ีมี
คุณค่าต่อชวีติมนุษย์และมคีวามส�าคัญต่อประเทศชาติ 
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น	 เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตได้อย่างรวดเร็วและ 
มรีายได้เป็นจ�านวนมากเข้ามาในประเทศ	ท�าให้เกิด
การลงทนุในธรุกิจทีเ่กีย่วข้องถือได้ว่าการท่องเท่ียว
มีส ่วนช่วยให้เกิดความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจ 
และสังคมไทยได้	 การท่องเที่ยวหลายรูปแบบเป็น
ไปตามลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว	 นักท่องเที่ยว
สามารถเลือกได้ตามความต้องการ	 ความพอใจ 
เพื่อแสวงหาความสุข	 ความเพลิดเพลินหรือเพื่อ
เป็นการทัศนศึกษาหรือศึกษาหาความรู้	 เพื่อเปิด
ประสบการณ์ใหม่	ๆ 	จดัเป็นกิจกรรมอีกประเภทหน่ึง
ที่น่าสนใจอย่างมาก	และกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับ

ความนิยมไปทัว่โลกในขณะน้ี	(เบญจมาศ	ประยรูหงส์, 
2549)

อตุสาหกรรมท่องเท่ียวและธรุกจิต่อเนือ่งในภาคใต้ 
	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม
หน่ึงท่ีมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของภาคใต้	 เน่ืองจากภาคใต้มีศักยภาพด้านการ 
ท่องเท่ียวสูง	 ทั้งน้ีด้วยความพร้อมด้านแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างหลากหลาย	โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเทีย่วทางทะเล	ทัง้น้ีด้วยลกัษณะทางภมูศิาสตร์
ของภาคใต้ที่มีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรท้ัง	 
2	ด้าน	ท�าให้มีจุดเด่นตรงที่มีชายหาดและเกาะเก่ง 
ที่สวยงามท้ังฝั ่งทะเลอันดามันและฝั ่งอ่าวไทย	 
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติใต ้ท ้องทะเล ซ่ึง 
เอื้ออ�านวยต่อกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ได้แก่	 กิจกรรมด�าน�้า	 
และกีฬาทางน�า้	(เรอืใบ	เรอืบานาน่าโบต	วนิด์เซิร์ฟ	
เป็นต้น)	 รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ทะเล	 เช่น	 
การปล่อยเต่าทะเล	และการจดัสร้างแหล่งอาศัยสตัว์
ทะเล	(ปะการังเทียม)	เพื่อให้สอดคล้องกับกระแส
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน
	 จากรายงานสถิ ติล ่ าสุดของกรมการ 
ท่องเที่ยว	 กระทรวงการท ่องเที่ยวและกีฬา	 
พบว่า	 ในปี	 2554	 มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 
ไปท่องเที่ยวภาคใต้สูงกว่าทุกภาค	(หากไม่นับรวม
กรงุเทพฯ)	คือ	รวมทัง้สิน้	ประมาณ	27,319,500	คน 
(รวมนักท ่องเที่ยวชาวไทยและชาวต ่างชาติ	 
ซ่ึงจะเดินทางมากกว่า	 1	 จังหวัดในการเดินทาง
แต่ละครั้ง)	 ในจ�านวนน้ีประมาณร้อยละ	 43	 เป็น 
นักท่องเท่ียวต่างชาติ	 ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ 
ท่องเท่ียวให้ภาคใต้ในสัดส่วนสูงถึงกว่าร้อยละ	 
71	 ของรายได้ท่องเท่ียวรวมของภาคใต้ที่มีมูลค่า	
307,239	ล้านบาท	ในปี	2554	(อ้างอิงในศูนย์วิจัย
กสิกรไทย)	
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	 ธุ ร กิจน� า เที่ ยวเฉพาะพื้น ท่ี ในภาคใต  ้
ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก	 โดยในภูเก็ต 
มจี�านวน	1,038	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	50.5	ของธรุกิจ
น�าเที่ยวเฉพาะพื้นท่ีทั้งหมดของภาคใต้	 รองลงมา
คือ	สุราษฎร์ธานี	จ�านวน	420	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	
20.4	กระบี่	จ�านวน	207	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	10.1	
และพังงา	 จ�านวน	142	แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 6.9	 
ตามล�าดับ

เดินทางท่องเทีย่วในประเทศ	น่าจะมจี�านวนประมาณ	
185.0	ล้านคน	ในปี	2557	เติบโตร้อยละ	12.1	จากปี 
2556	และก่อให้เกิดรายได้ท่องเทีย่วมลูค่าประมาณ	
7.84	 แสนล้านบาท	 หรือขยายตัวร้อยละ	 17.0	 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาด	 (7P’s)	 ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนัก 
ท่องเทีย่วชาวไทยในการจดัการแหล่งท่องเทีย่วเกาะ
พีพีดอน-พีพีเล	จังหวัดกระบี่
	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยเก่ียวกับพฤติกรรม 
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการจัดการแหล่ง 
ท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน-พีพีเล	จังหวัดกระบี่
 3.	เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้
บรกิารแก่นักท่องเท่ียวในด้านต่าง	ๆ 	ให้มปีระสทิธภิาพ 
มากยิ่งขึ้น	 และพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากล	 
เพือ่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว

ขอบเขตการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขต 
ของการวิจัย	ดังนี้
	 1.	ขอบเขตด้านเน้ือหา	 ความส�าคัญของ
อุตสาหกรรมการท ่องเที่ยวของประเทศไทย	 
การขยายตัวเพิม่ขึน้ของตลาดนักท่องเท่ียวชาวไทย
ทีเ่ดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ	รวมถึงนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติทีม่าท่องเทีย่วประเทศไทย	ซ่ึงสามารถ
สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว	สามารถสร้างเมด็เงนิ
มหาศาลได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว	
	 2.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยทีเ่ดินทางท่องเท่ียวเกาะพพีดีอน 
-เกาะพีพีเล	 บริเวณท่าเรือเกาะพีพีดอน	ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณอ่าวต้นไทร
	 3.	 ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวจัิยในครัง้น้ี 
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ภาพท่ี  1.1 แสดงตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเทีย่วในประเทศ 

ที่มา : ศูนย์วจิัยกสิกรไทย 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ภายใต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การชุมนุมทางการเมืองส่ง
สัญญาณยืดเยื้อ ต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 2 ของปี 2557 ส่งผลให้ตลาดคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมี
แนวโน้มชะลอการเติบโตลง โดยคาดว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจํานวน 178.0 ล้านคน 
เติบโตร้อยละ 7.9 จากปีก่อนหน้า และสร้างเม็ดเงินรายได้ท่องเที่ยวสะพัดประมาณ 7.25 แสนล้านบาท 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในกรณีปกติหากไม่มีปัจจัยกระทบทางการเมือง 
ตลาดคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ น่าจะมีจํานวนประมาณ 185.0 ล้านคนในปี 2557 เติบโตร้อย
ละ 12.1 จากปี 2556 และก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวมูลค่าประมาณ 7.84 แสนล้านบาท หรือขยายตัวร้อย
ละ 17.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 

 

ภาพท่ี	1.1	แสดงตลาดนักท่องเท่ียวชาวไทยที ่
	 	 เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 ประเมินว่า	 ภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบันที่การชุมนุมทางการเมือง 
ส่งสัญญาณยืดเยื้อต่อเนื่องไปถึงไตรมาส	2	ของปี	
2557	 ส่งผลให้ตลาดคนไทยเดินทางท่องเที่ยว 
ในประเทศมแีนวโน้มชะลอการเติบโตลง	โดยคาดว่า
จะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจ�านวน	
178.0	ล้านคน	เติบโตร้อยละ	7.9	จากปีก่อนหน้า	
และสร้างเม็ดเงินรายได้ท่องเท่ียวสะพัดประมาณ	
7.25	 แสนล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 8.2	 ซ่ึง 
เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในกรณีปกติหาก
ไม่มีปัจจัยกระทบทางการเมือง	 ตลาดคนไทย 
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เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม	 2557	
ถึงเดือนกรกฎาคม	2557	ใช้วธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ	จ�านวน	400	คน

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด (7P’s)

	 -	 ด้านผลิตภัณฑ์
	 -	 ด้านราคา	
	 -	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
	 -	 ด้านการส่งเสริมการตลาด					
	 -	 ด้านบุคลากร
	 -	 ด้านลักษณะทางกายภาพ
	 -	 ด้านกระบวนการบริการ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
	 -	 รูปแบบการเดินทาง
	 -	 ช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยว
	 -	 ลกัษณะการเดนิทางท่องเทีย่ว
	 -	 พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
	 -	 วัตถุประสงค์การเดินทาง

ความพึง
พอใจของ 

นักท่องเที่ยว
ชาวไทย 
ในการ

จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เกาะพีพีดอน 
พีพีเลในด้าน

ต่างๆ

สถานภาพส่วนบุคคล 
ของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทย
	 -	 เพศ
	 -	 อายุ
	 -	 ระดับการศึกษา
	 -	 อาชีพ
	 -	 รายได้ต่อเดือน
	 -	 ภูมิล�าเนา
	 -	 สถานภาพสมรส
	 -	 ลักษณะการเดินทาง

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

ภาพที่	1.2	กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา:	ดัดแปลงจาก	น�้าฝน	จันทร์นวล	(2555)

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์	ได้แก่	เพศ	
อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้	 สถานภาพ
สมรส	 ภูมิล�าเนา	 ที่แตกต่างกันส่งผลให้ความ 
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	 จังหวัดกระบี่	
แตกต่างกัน
	 2.	ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว
ได้แก่	รปูแบบการเดินทางลกัษณะการมาท่องเท่ียว
ประสบการณ์การมาท่องเที่ยว	 วัตถุประสงค์ในการ
เดินทางท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกัน	 ส่งผลให้ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	 จังหวัดกระบี่	 
แตกต่างกัน
	 3.		ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด	(7P’s)	
ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านช่องทางการ
จัดจ�าหน่าย	 การส่งเสริมการตลาด	 ด้านบุคลากร	
ด้านลักษณะทางกายภาพ	 และด้านกระบวนการ
บริการ	 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดการท่องเท่ียว 
เกาะพีพีดอน	พีพีเล	จังหวัดกระบี่

ระเบียบวิธีวิจัย
	 ผู้วิจัยท�าการส�ารวจ	 โดยเก็บข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม	 ซ่ึงประชากรที่ใช้ 
ในการวิจัยในครั้งน้ี	 คือ	 นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่เดินทางท่องเที่ยวเกาะพีพีเท่าน้ัน	 กลุ่มตัวอย่าง
ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณมีจ�านวน	400	คน
	 ผลการวิ เคราะห ์ความเ ท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม	จากผู้เชีย่วชาญท้ัง	5	ท่าน	มค่ีา	IOC	
=	 0.69	 ถือว่าแบบสอบถามฉบับน้ีมีค่า	 IOC	 
ที่ยอมรับได้ว่า	มีความเที่ยงตรง
	 การหาความเชื่อมั่น	 (Reliabil i ty)	 
น�าแบบสอบถามจ�านวน	40	ชุด	ไปท�าการทดสอบ	
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(Pre-Test)	 และน�าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความ 
น่าเชื่อถือของแบบสอบถามก่อนที่จะน�าไปใช้จริง
และน�าข้อบกพร่องมาปรับปรุงและแก้ไข	 เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ผลการหาค่าความเชื่อมั่น	
Crombach’s	 Alpha	 โดยค�านวณหาค่าความ 
เชือ่มัน่จากสูตรสมัประสิทธิแ์อลฟา	(Alpha	Coef-
ficient)	ได้ค่าความเชือ่มัน่เท่ากับ	0.890	ซ่ึงแสดงว่า 
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้	 
จึงน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ต่อไป
	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	คือ	สถิติเชิงพรรณนา	
ได้แก่	การแจงความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และค่าเบีย่งเบน 
มาตรฐาน	ส�าหรบัการทดสอบสมมติฐานใช้การวเิคราะห์ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Analysis)	 
โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 
สถิติ	 t-test	 และการทดสอบความแปรปรวน 
ทางเดียวด้วยสถิติ((One	 Way	 ANOVA)	
(F-test))	และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั 
(Pearson’s	 Correlation	 Coefficient)	 ที่ระดับ 
นัยส�าคัญทางสถิติ	0.05	

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1.	ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
น�าข้อมลูมาวเิคราะห์แจกแจงความถ่ี	(Frequency)	
และการหาค่าร้อยละ	(Percentange)
	 2.		ข้อมูลพฤติกรรม	 น�าข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยการใช้ตารางแจกแจงความถี่และการหาร้อยละ
	 3.	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล 
ต ่อความพึงพอใจของนักท ่องเ ท่ียวชาวไทย	 
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)
	 4.	การวิ เคราะห ์ผลการศึกษาใช ้สถิติ 
เชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistic)	เพื่ออธิบาย
ผลการศึกษา	 ได้แก่	 การแจงความถ่ี	 ร้อยละ	 

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ส�าหรับการ
ทดสอบสมมติฐานใช้การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ	
(Quantitative	 Analysis)	 โดยการทดสอบ 
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ	 t-test	 และ 
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ	
(One	Way	ANOVA)	ด้วยการทดสอบค่า	“เอฟ”	
(F-test)	 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม	
กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่มจะวิเคราะห์
เป ็นรายคู ่ด ้วยวิธี	 แอลเอสดี	 (LSD-Least	 
Significant	Difference)	ในการทดสอบนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.05	

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	พบว่านักท่องเทีย่วชาวไทยท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวเกาะพีพีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	
57.00	มีอายุระหว่าง	20	–	30	ปี	ร้อยละ	34.75	
มีภูมิล�าเนา	คือ	ภาคใต้	เป็นร้อยละ	24.50	ส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	41.50	เป็นโสด	
ร้อยละ	 55.25	 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน	 
ร้อยละ	33.50	มรีายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือนอยูร่ะหว่าง	
10,000	–	25,000	บาท	ร้อยละ	36.25	
	 2.	 ข้อมลูพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
พบว่า	ส่วนใหญ่มาครัง้น้ีเป็นครัง้แรก	ร้อยละ	51.00	
โดยมาเพื่อท่องเท่ียวพักผ่อน	 ร้อยละ	 62.25	 ซ่ึง 
เดินทางมากับเพื่อนหรือแฟน	 ร้อยละ	 45.00	 
เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละปี	 2-3	 ครั้งต ่อปี	 
ร้อยละ	58.50	เดินทางวันหยุดนักขัตฤกษ์	ร้อยละ	
56.25	 ใช้เวลาพักผ่อน	 1-3	 วัน	 ร้อยละ	 65.00	 
ซ่ึงเดินทางมากับรถน�าเท่ียวบริษัททัวร์	 ร้อยละ	
34.25	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งน้ีอยู่
ระหว่าง	 5,000-10,000	 บาท	 ร้อยละ	 44.75	 
และมีแนวโน้นการจะกลับมาท่องเที่ยวเกาะพีพี 
อีกครั้งในอนาคต	ร้อยละ	71.75	
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	 3.	ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	
จงัหวดักระบี	่ด้านผลติภณัฑ์	ด้านราคา	ด้านช่องทาง 
การจัดจ�าหน่าย	ด้านการส่งเสรมิการตลาด	ด้านบคุลากร	 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ	ด้านกระบวนการให้บรกิาร	
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่เดินทางท่องเท่ียวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	 จังหวัด
กระบี่	ในระดับมาก	ดังแสดงในตาราง	1
	 4.	การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านส่วนประสมการตลาด	 (7P’s)	 ที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ
จดัการท่องเทีย่ว	เกาะพพีดีอน	พพีเีล	จงัหวดักระบี่
ของกลุ่มตัวอย่างทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร	
2	 กลุ่ม	 ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน	
(Pearson	 Product	 Moment	 Correlation	 
Coefficient)	 ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	 0.05	 
ดังแสดงในตารางที่	2
 ตารางท่ี 1 ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	
จังหวัดกระบี่	ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

ความคดิเห็นความพงึพอใจ 
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
ท่ีเดินทางท่องเท่ียวเกาะ 
พีพีดอน พีพีเล จังหวัดกระบ่ี

x S.D.
ระดับ

ความพึง
พอใจ

1 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.38 .41 มากที่สุด
2 ด้านราคา	(ค่าใช้จ่าย) 3.53 .57 มาก
3 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.12 .51 มาก
4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.17 .52 มาก
5 ด้านบุคลากร 4.28 .48 มากที่สุด
6 ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.21 .47 มากที่สุด
7 ด้านกระบวนการบริการ 3.79 .36 มาก

 รวม 4.07 .30 มาก

ตารางที่ 2	การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านส่วนประสมการตลาด	(7P’s)	กับความพงึพอใจ
ในการจดัการท่องเทีย่ว	เกาะพพีดีอน	พพีเีล	จงัหวดั
กระบี่	ของกลุ่มตัวอย่าง	

ปัจจัยด้าน 
ส่วนประสมการ
ตลาด (7P’s)

ความพึงพอใจในการจัดการท่องเท่ียว  
เกาะพีพีดอน พีพีเล จังหวัดกระบ่ี

r Sig. แปลความสัมพันธ์

1.	ด้านผลิตภัณฑ์ .397** .000 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
2.	ด้านราคา	
	 (ค่าใช้จ่าย)

.106* .034 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก

3.	ด้านช่องทาง 
การจัดจ�าหน่าย	

.148** .003 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก

4.	ด้านการส่งเสริม 
การตลาด	

.389** .000 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก

5.	ด้านบุคลากร	 .413* .003 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
6.	ด้านลักษณะทาง
กายภาพ	

.558* .002 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก

7.	ด้านกระบวนการ
บริการ

.636** .000 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ 
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน	 พีพีเล	 จังหวัดกระบี่	
อภิปรายผลดังนี้
	 1.	ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์	 ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	57.00	มีอายุระหว่าง	20	-	
30	 ปี	 ร้อยละ	 34.75	 มีภูมิล�าเนา	 คือ	 ภาคใต	้ 
เป็นร้อยละ	24.50	ส�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี	
ร้อยละ	41.50	 เป็นโสด	ร้อยละ	55.25	ประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน	 ร้อยละ	 33.50	 มีรายได้ 
โดยเฉลีย่ต่อเดือนอยูร่ะหว่าง	10,000	-	25,000	บาท	
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(2551)	 ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักรีสอร์ต	 เกาะลันตา	
จังหวัดกระบี่	 สอดคล้องกันในปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกทีพ่กักลุม่ตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญปัจจัยด้านบริการห้องพัก	
อาหาร	 และเครื่องด่ืมมากท่ีสุดโดยเน ้นเรื่อง 
ความสะอาดของห้องพักและห้องน�้า	 รองลงมา 
ด้านลักษณะทางกายภาพ	 เน้นเรื่องความสะอาด
สถานท่ีโดยรอบของท่ีพัก	 และความคิดเห็นของ	 
ทัศวรรณ	กุลสถาพร	จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามา 
ท่องเที่ยวเกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่	 ผลการศึกษา
สอดคล้องกันในด้านอายุ	 ภูมิล�าเนา	 การศึกษา	 
และอาชีพ
	 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด	 (7P’s)	
ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านช่องทางการ
จดัจ�าหน่าย	การส่งเสรมิการตลาดด้านการท่องเท่ียว	
ด้านบุคลากร	 ด้านลักษณะทางกายภาพ	 และ	 
ด้านกระบวนการบริการ	 มีความสัมพันธ์กับความ 
พึงพอใจในการจัดการท่องเที่ยว	 เกาะพีพีดอน	 
พพีเีล	จงัหวดักระบี	่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(Sig.	 <	0.01)	
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับน้อย-ปานกลาง	 และมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก	กล่าวคือ	ถ้านักท่องเที่ยว
ชาวไทยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาด	 (7P’s)	 สูงขึ้น	 ก็จะส่งผลให้มีความพึง
พอใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน	 
พีพีเล	จังหวัดกระบี่	สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้  
	 1.	ด้านผลิตภัณฑ์	 ควรให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ให้สามารถเดินทางไปยังเกาะอื่นๆ	 ใกล้เคียงได้

ร้อยละ	 36.25	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 
ภรณ์ทิพย์	 หงส์ขาว	 จากการศึกษาความพงึพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการแหล่งท่องเท่ียว  
ในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดกระบี่	 สอดคล้องกันในด้าน	
อายุ	 สถานภาพ	 ระดับการศึกษา	 รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน	 อาชีพ	 และภูมิล�าเนา	 มีความพึงพอใจ 
ของนักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการแหล่งท่องเท่ียว 
ในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดกระบี่	 แตกต่างกันอย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 2.	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	 ด้าน
ผลติภณัฑ์	พบว่า	ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดับมากให้ความส�าคัญกับแหล่งท่องเท่ียวเป็น
แหล่งท่องเท่ียวหลกัสามารถเดินทางไปยงัเกาะอ่ืน	ๆ 	
ใกล้เคียงได้สะดวกมีระดับความพึงพอใจสูงสุด	 
และแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามของน�้าทะเล 
แนวปะการังอยู ่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักและ 
เสียหาย	 สามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเท่ียวได	้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคดิของ	Buhalis	(2000)	
ที่ได้กล่าวถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวว่า	
แหล่งท่องเทีย่วเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการท่องเท่ียว 
เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวต้องมีส่ิงดึงดูดความสนใจ
ให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางเยี่ยมชม	ด้านบุคลากร
พบว่า	 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	คือ	ความเป็นมิตร	ความสุภาพ	ความรอบรู้	
ความกระตือรือร้นในการให้บริการและความสุภาพ
ของพนักงานบริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/เอกชน	
รวมถึงมัคคุเทศก์น�าเท่ียวมีระดับความพึงพอใจ
สูงสุด	ด้านกระบวนการบริการ	พบว่า	ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากให้ความส�าคัญ 
กับการที่มีร้านจ�าหน่ายของฝาก	 ร้านอาหาร	 และ
ร้านจ�าหน่ายของท่ีระลกึมสีนิค้าทีม่คุีณภาพ	สะอาด
และถูกหลักอนามัย	 และมีจ�านวนเพียงพอต่อ 
ความต้องการของนักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจสูงสดุ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กัมปนาท	 บุญพ่อมี	
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สะดวก	การสามารถรกัษาความสวยงามของน�า้ทะเล
และแนวปะการังอยู ่ในสภาพสวยงามไม่แตกหัก 
และเสียหาย	 และควรหาแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาในประเด็นทีม่คีวามพงึพอใจต�า่ทีส่ดุในด้านน้ี	
คือ	ป้ายบอกชื่อสถานที่และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย	เป็นต้น	
	 2.	ด้านราคา	 ควรให้ความส�าคัญกับการ
ก�าหนดราคาสินค้าและบริการในพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสม	 ได้แก่	 ราคาที่พัก	 อาหาร	 ของที่ระลึก	
และบริการอื่น	ๆ	
		 3.	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ควรให้
ความส�าคัญกับการจัดให้มีการจัดงานแสดงสินค้า
และบริการด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศของ 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	(งานไทยเทีย่วไทย)
การให้มคีวามหลากหลายของรปูแบบข้อมลูข่าวสาร
และส่ือประชาสมัพนัธ์ทางการท่องเทีย่วหลายช่องทาง	
เช่น	มกีารโฆษณาโปรโมตสถานทีท่่องเทีย่วผ่านสือ่
ต่าง	ๆ	Website	หรือ	social	media	ต่าง	ๆ	และ
ควรหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในประเด็น 
ที่มีความพึงพอใจต�่าที่สุดในด้านนี้คือ	ส่วนลดราคา
อาหาร	 ที่พัก	 และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ 
จากหนังสือและนิตยสารน�าเที่ยวของประเทศไทย
	 4.	ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านการ 
ท่องเที่ยว	 ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาให้
สามารถซ้ือแพ็คเกจการท่องเท่ียวได้ง่ายจากบริษัท
น�าเท่ียวท่ัวไป	การสามารถซ้ือแพค็เกจทัวร์จากงาน
นิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและควรหา
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในประเด็นที่มีความ
พึงพอใจต�่าที่สุดในด้านนี้	คือ	สามารถซื้อแพ็คเกจ
ทัวร์ผ่านบริการบัตรเครดิต	เป็นต้น
	 5.	ด้านบคุลากร	ควรให้ความส�าคัญกบัการ
พัฒนาการฝึกอบรมพนักงานบริการของเจ้าหน้าที่
ของรฐั/เอกชน	รวมถึงมคัคเุทศก์น�าเท่ียวกับนักท่องเท่ียว 
ให้สามารถให้บรกิารด้วยความเป็นมติร	ความสภุาพ

ความรอบรู้	 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
และความสุภาพและควรหาแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาในประเด็นทีม่คีวามพงึพอใจต�า่ทีส่ดุในด้านน้ี
คือความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/เอกชน 
ในการให้บริการ	
	 6.	ด้านลกัษณะทางกายภาพ	ควรให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาแหล่งท ่องเที่ยวน้ีให ้เป ็น 
แหล่งท่องเท่ียวหลกัสามารถเดินทางไปยงัเกาะอืน่	ๆ 	 
ใกล้เคียงได้สะดวก	 การคงรักษาความสวยงาม 
และความเหมาะสมในการตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยว
บนเกาะพพี	ีเช่น	ทศันียภาพ/ภมูทัิศน์	รวมถึงความ
สวยงามของโรงแรมที่พัก	 ร้านอาหาร	 และควรหา
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในประเด็นที่มีความ
พงึพอใจต�า่ท่ีสดุในด้านน้ี	คือ	การแบ่งโซนของพืน้ที่
ได้อย่างเหมาะสม	 เช่น	 โซนสถานที่ท่องเที่ยว	 
โซนร้านค้า	โซนที่พัก	
	 7.	ด้านกระบวนการบริการ	 ควรให้ความ
ส�าคัญกับการส่งเสริมให้ร ้านจ�าหน่ายของฝาก	 
ร้านอาหาร	 และร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก	 จัดหา 
แหล่งวัตถุดิบ	 และสินค้าท่ีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ	
สะอาดและถูกหลักอนามัยและมีจ�านวนเพียงพอ 
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว	การรักษาความ
สะอาดบริเวณรอบ	ๆ	เกาะพีพีและควรหาแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาในประเด็นท่ีมีความพึงพอใจ
ต�่าท่ีสุดในด้านน้ีคือ	 การมีห้องน�้า-ห้องสุขาที่
สะอาด/สะดวกไว้บรกิารนักท่องเท่ียวตามจดุส�าคญั
ต่าง	ๆ 	อย่างเพยีงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรน�าข้อมูลที่ได้รับจากงานวิจัยครั้งน้ี
เป็นพืน้ฐานในการปรบัปรงุการจดัการแหล่งท่องเทีย่ว 
เกาะพีพีดอน	พีพีเล	จังหวัดกระบี่	
	 2.	 ควรศึกษาในเรือ่งน้ีอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 
1	ปีต่อครั้ง	เพื่อน�าผลการศึกษามาปรับปรุงพัฒนา 
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะ	 พีพีดอน	 พีพีเล	
จังหวัดกระบี่
	 3.	จากการศกึษา	พบว่า	ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด	 ด้านกระบวนการให้บริการมีผล 
ต่อความพงึพอใจนักท่องเท่ียวสงูสุด	ดังน้ันจงึควรให้
ความส�าคัญกับการตอบสนองปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดดังกล่าวให้ตอบสนองตามความคาด
หวังของลูกค้าผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น	 โดยควร
ศึกษาในเชิงลึกในปัจจัยดังกล่าวต่อไป	
	 4.	จากการศึกษา	 พบว่า	 แหล่งข้อมูล 
ท่ีผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ใช้ในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก
ท่องเที่ยวในปัจจุบันมากกว่าร ้อยละ	 60	 คือ	 
ในอินเทอร์เน็ต	ดังนี้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ควรให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาเว็บไซต์	 การพัฒนาการ
ให้บริการผ่านทางสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น	 โดย
ข้อมูลต้องมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	 เข้าถึงง่าย
โหลดได้เร็ว	เป็นต้น
	 5.	ควรศึกษาพื้นที่อื่น	 ๆ	 นอกเหนือจาก
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน	พีพีเล	จังหวัด
กระบี่
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	
1)	 เพื่อศึกษาค่านิยมในการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
กระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท�างาน	 ในเขต
กรุงเทพมหานคร	 2)	 เพื่อศึกษาส่วนประสม 
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือกระเป๋า 
แบรนด์เนม	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 3)	 เพื่อ
พฤติกรรมในการตัดสนิใจเลอืกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม
ของผู้หญิงวัยท�างาน	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 
แบบของการวิจัยและพัฒนา	 โดยการผสมผสาน 
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้บท
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อน�าข้อมูลมาซับพอร์ต
กับแบบสอบถามให้มีน�้าหนักในการวิจัยครั้งน้ี	 
ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคือผู้หญิงวัยท�างานที่มีอายุต้ังแต	่
20	 ปีขึ้นไป	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 
385	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื	1)	แบบสมัภาษณ์ 
2)	แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เน้ือหาและเชิงปริมาณ	 กลุ ่มตัวอย่าง	 385	 คน	 

ปัจจัยค่านิยมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท�างาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors of Social Value and Marketing Mix Affecting Choosing 

Decision Making of Brand Name Handbag Towards Working 

Women in Bangkok Metropolitan Area

กมล โสระเวช*

วธิกีารสุม่ตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน	(Multi	Stage	
Random	Sampling)	เครื่องมือทีใ่ช้ในการวจิยัคอื	
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 SPSS	 สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ข้อมลูได้แก่	ค่าความถ่ี	(Frequency)	แล้ว
สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ	(Percentage) ค่าเฉลี่ย	
(Mean	:	x)	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.) 
ใช้ค่า	Chi	Square(x2)	ด้วยวิธีของเพียร์สัน	เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
	 ผลการศึกษาพบว่า	
		 1.	ค่านิยมท่ีว่าการใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
แล้วท�าให้เกิดความมั่นใจกล้าเข้าสังคมช้ันสูง	 ท�าให้
เป็นคนทันสมัย	 เพื่อยกระดับฐานะทางสังคม	 เมื่อมี 
รายได้สูงขึ้นมักจะเลือกกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ 
ที่แพงขึ้น	ตามค่านิยมของพวกสังคมชั้นสูง
		 2.	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสนิใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญงิวยัท�างาน	
ด้านผลิตภัณฑ์	 โดยรวมผู้บริโภคมีการตัดสินใจ 

*นักศกึษาปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด



อยู่ในระดับมากที่สุด
  3.	พฤติกรรมในการซ้ือ	ผลการศึกษาพบว่า	
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมบินไปซื้อกระเป๋า
แบรนด์เนมที่ต่างประเทศเอง	 หรือไม่ก็ซื้อตามห้าง
สรรพสนิค้าชัน้น�า	ซ่ึงมคีวามถ่ีในการใช้บรกิาร	1-2	
ครั้ง/ปี	ช่วงเวลาที่นิยมซื้อคือต้นปี	เนื่องจากได้รับ
โบนัสตอนปลายปี	 จึงท�าให้อยากซ้ือกระเป๋า 
แบรนด์เนมเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนให้กับตนเอง	
โดยมค่ีาใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัง้ประมาณ	20,001-40,000	 
บาท	 มีแหล่งข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต	 และ
ส่วนใหญ่จะไปซ้ือของคนเดียว	 ส่วนผู้ท่ีมีอิทธิพล 
ในการตัดสินใจจะเป็นตนเอง	 ช�าระเงินด้วยบัตร
เครดิต	 ในการจัดโปรโมชั่นเพื่อเป็นการดึงดูด 
ผู้บริโภคให้มาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: กระเป๋าแบรนด์เนม

Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	
to	study:	1)To	study	social	value	affecting	
choosing	 decision	 making	 of	 Brandname	
Handbag	towards	working	women	in	Bangkok	
Metropolitan	Area. 2)	To	study	the	marketing	
mix	 affecting	 choosing	 decision	 making	 
of	 Brandname	 Handbag	 towards	 working	
women	in	Bangkok	Metropolitan	Area.	3)	 
To	 study	 the	 behavioraffecting	 choosing	
decision	 making	 of	 Brandname	 Handbag	
towards	 working	 women	 in	 Bangkok	 
Metropolitan	Area.	research	and	development	
methodology	by	used	mixed	methodologies	
of	quantitative	and	qualitative	research.	Used	
by	the	main	qualitative	research	methodology,	
Key	 informants	 was………………the	 research	

instruments	were	1)	descriptive	2)	information	
that	 synthesized.	 data	 were	 analyzed	 by	 
content	analysis.	And	in	quantitative	research	
population	was	selected	from	385.	sample	size	
385	sampling	method	(Multi	Stage	Random	
Sampling)	 the	 research	 instruments	 were	
numeric	information	The	data	were	analyzed	
by	 using	 computer	 software	 package.	 
the	statistics	used	in	data	analysis	were	SPSS
	 The	results	were	as	follows:
	 1.	general	information	that	the	most	
of	385	samples	are	between	21-50	year	of	
ages,	single,	Bachelor	Degree	and	Emploee	 
with	 the	 range	 of	 salary	 between	 THB	
40,001-60,000
	 2.	Most	of	buying	behavior	are	buy-
ing	when	travelling	aboard	or	buying	from	
leading	department	store.	The	frequency	of	
buying	behavior	between	1-2	times	per	year.	
The	most	popular	of	buying	is	in	the	be-
ginning	of	 the	year	after	receiving	annual	
bonus.	The	average	buying	cost	20,001	–	
40,000	THB	per	 time.	Payment	 is	mostly	
paid	by	Credit	card.	
	 3.	The	 promotion	 campaign,	 new	
product	launched	during	mid	and	end	of	the	
year	will	help	to	boost	sales

Keywords:	Brandname	Handbag

บทน�ำ
	 ปัจจบุนัประชาชนไทยมคีวามเป็นอยูท่ี่ดีขึน้
อันเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและ 
มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย	 ๆ	 มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อ 
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ซ้ือสินค้าฟุ่มเฟือยกันมากขึ้น	 ซ่ึงสินค้าฟุ่มเฟือย
หลายอย่างเป็นสินค้าที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	
แบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักไปทั่วโลกมักมี
ราคาแพง	โดยเจ้าของแบรนด์ต่างใช้กลยุทธ์ในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านคุณภาพ	ราคา	และการ
ออกแบบทีทั่นสมยัตรงใจผู้บรโิภค	สร้างความพงึพอใจ
และความภาคภูมิใจเมื่อได้ใช้สินค้าเหล่าน้ัน	 และ 
ยังสร้างความแตกต่างให้กับบุคลิกเฉพาะตัวของ
บุคคลอีกด้วย	 ผู้บริโภคสินค้าเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็น 
กลุ่มลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินดี	 ขณะเดียวกัน 
ผู้บริโภคที่อยู่ระดับล่างลงมาซ่ึงมีฐานะทางการเงิน
ค่อนข้างต�่า	 แต่ก็มีความต้องการใช้สินค้าเช่นกัน
ท�าให้กระแสค่านิยมในการใช้สินค้าแบรนด์เนมจาก
ต่างประเทศมีมากขึ้น	 (อายุวรรณ	 อัจฉริยวงศ์กุล,	
2547	อ้างถึงใน	ภาสวรรณ	ธีรอรรถ,	2555)
	 ด้วยกระแสค่านิยมในการใช้สินค้าแบรนด์	
และการวัดค่าของคนจากวัตถุของสังคมไทยในยุค
ปัจจุบันน้ี	 คงไม่แปลกท่ีสินค้ามียี่ห้อ	 ราคาแพง	 
และได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่	 ที่รู้จักกันใน
นามสินค้า	 “แบรนด์เนม”	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
กระเป๋าแบรนด์เนม	 เป็นต้น	 จะเข้ามามีบทบาท 
ในชีวิตสุภาพสตรีวัยท�างานมากกว่าการเป็นสิ่งของ 
เครื่องใช้	 ที่ส�าคัญยังเป็นเครื่องวัดความมั่งมี	 
วัดความดีงาม	 ความน่าเคารพ	 สรรเสริญของคน 
ในสังคม	 สิ่งน้ีถือว่าเป็นวิกฤติทางจิตใจ	 ท่ีต้องเร่ง
ระงับและแก้ไขอย่างเร ่งด ่วน	 เพราะทุกวันน้ี 
คนในสงัคมยดึติดอยูก่บัค่านิยมทางวตัถุอย่างสนิค้า
แบรนด์เนมเป็นอย่างมาก	 (ชนาธิป	 นิธิวรรณกุล,	
2555)
	 แนวโน้มของผู้บริโภคคนไทยที่ใช้สินค้า 
แบรนด์เนมเพือ่เสรมิภาพลกัษณ์	และสถานภาพทาง
สังคม	 มีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียต้ังแต่ป	ี
2550-2551	และเชือ่ว่าปีน้ีค่าเฉลีย่ยงัอยูใ่นอนัดับต้น	ๆ  
แม้ว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะถดถอย	 

แต่กลุม่ผู้บรโิภคทีม่ฐีานะยงัคงให้ความส�าคญักับการ
ใช้สินค้าแบรนด์เนม	 และการจับจ่ายหรือเข้าข่าย 
“ยิ่งเครียดยิ่งช้อปปิ้ง”	 กระเป๋าแบรนด์เนมจ�าพวก
กระเป๋า	เช่น	หลยุส์	วติตอง	ชาเนล	แอร์เมส	ปราด้า 
บาเลนเซียก้า	 กุชช่ี	 เป็นต้น	 เป็นกระเป๋าแบรนด์ 
ที่คนไทยนิยมใช้	 สังเกตได้จากการเห็นสุภาพสตร ี
มักจะสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมดังกล่าวเดินซ้ือ
สนิค้าตามห้างสรรพสนิค้าช้ันน�าในเขตกรงุเทพมหานคร 
จุดเด่นของกระเป๋าแบรนด์เนมเหล่าน้ีมักมีดีไซน์
เฉพาะตัวเมื่อได้เห็นก็จะรู้ทันทีว่ากระเป๋าเหล่าน้ี 
มเีอกลกัษณ์เฉพาะตัวและจดัอยูใ่นกลุม่กระเป๋าแบรนด์ 
ในระดับหรหูรามมีลูค่าสงูน่ันเอง	(ภาสวรรณ	ธรีอรรถ, 
2555)
	 ตลาดสินค้าแบรนด์เนมแบ่งลูกค้าออกเป็น	
3	กลุ่มใหญ่	กลุ่มที่	1	ตลาดระดับล่าง	เป็นนักเรียน
นักศึกษา	คนท�างาน	อยู่ในช่วงระหว่าง	15-25	ปี	
ใช้สินค้าแบรนด์ระดับที่ไม่มีมูลค่าสูงนัก	 เช่น	 
Longchamp	 Harrods	 Coach	 Guess	 เป็นต้น	
และก็แบรนด์เนมมือสองทั่วไป	 ซ่ึงกลุ่มดังกล่าวน้ี
ชอบราคาถูกแต่แบรนด์แท้ที่สามารถสัมผัสและ 
เป็นเจ้าของได้	 มีพฤติกรรมชอบซ้ือสินค้าตาม 
อนิเทอรเ์นต็	และมโีอกาสขึ้นมาเลน่ตลาดระดบับา้ง	
50%	 กลุ่มท่ี	 2	 ตลาดระดับกลาง	 อายุระหว่าง	 
20-40	 ปี	 เป็นวัยท่ีเพิ่งเรียนจบหรือท�างานแล้ว	 
และในตลาดระดับน้ีมกีลุม่ลกูค้าค่อนข้างสูง	ซ่ึงจะใช้ 
แบรนด์ยุโรปเป็นหลัก	เช่น	Louis,	Gucci,	Prada,	
Balenciaga,	Marc	Jacob	เป็นต้น	ซ่ึงจะมลีกัษณะ
ของการบรโิภคนิยมสงู	และโอกาสขยบัไปเป็นแบรนด์
ระดับสงูอกีในอนาคต	70%	กลุม่ที	่3	ตลาดระดับสงู	
อายุต้ังแต่	 30	 ปีขึ้นไป	 เป็นวัยท�างาน	 หรือมี
ครอบครัว	 และมีฐานะที่มั่นคง	 ซ่ึงความต้องการ 
ในกลุม่น้ีจะมพีฤติกรรมความต้องการในการเลอืกซ้ือ
แบรนด์กระเป๋าดัง	ๆ 	มาก	ๆ 	เช่น	Hermes,	Chanel	
Lady	Dior,	Saint	Lauren,	Celine,	Valentino,	
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Proenza	 เป็นต้น	 ในตลาดระดับสูงกลุ่มน้ีเติบโต 
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเน่ือง	
(บทความ	ปู,	2006)
	 ผลส�ารวจจากกลุม่ประเทศยโุรป	จากตัวเลข
การขอคืนภาษีสินค้า	พบว่า	นักท่องเที่ยวชาวไทย
เข้าไปช้อปปิ้งติดอันดับ	6	ของโลก	เรื่องสะท้อนให้
เห็นว่า	 คนไทยกลุ่มหน่ึงท่ีอยู่ในระดับชนชั้นกลาง
และชั้นสูงจะเน้นแต่ของแบรนด์เนมอย่างเดียวหาก
ไม่แบรนด์เนมก็จะไม่ซ้ือเด็ดขาด	 ขณะที่บางคน 
ก็มรีายได้ไม่สงูมากนัก	แต่ขอให้ได้ใช้ของแบรนด์เนม 
ไว้ก่อน	ถือเป็นค่านิยมของการใช้สินค้าแบรนด์เนม	
มีการประเมินกลุ่มคนรวยที่สุด	 10%	 ของประเทศ	
มีรายได้รวมกันมากถึง	38.41%	ของรายได้รวมทั้ง
ประเทศ	 กลุ่มคนชั้นกลางมีรายได้	 15.98%	 ของ 
รายได้	ขณะท่ีกลุม่คนจนท่ีสดุ	10%	แรกของประเทศ
มรีายได้เพยีง	1.69%	ของรายได้รวม			
	 ดังน้ัน	 หากจะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจ	 
ควรให้บทบาทของกลุ่มคนรวยมากขึ้นในการใช ้
ของไทย	 เพราะหากจะพึ่งกลุ่มคนจนหรือชนชั้น
กลางคงช่วยได้ไม่มาก	แสดงให้เหน็ว่าก�าลงัซ้ือส่วน
ใหญ่จะมาจากคนชั้นกลางและคนรวย	ๆ	เป็นหลัก	 
สิง่ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยในขณะน้ีคือ	ความเหลือ่มล�า้ 
ในรายได้	 ที่ยังห่างกันระหว่างคนจนกับคนรวยถึง	
11.31	เท่า		
	 จากผลการส�ารวจรายได้ของประชากรไทย
ต่อหัวต่อคนต่อปี	 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 
พบว่า	คนไทยมีรายได้เฉลี่ย	150,118	บาทต่อคน
ต่อปี	เมื่อมาดูจังหวัดที่ยากจนพบว่าค่าเฉลี่ยรายได้
ต่อหัวยังต�่ามากเกือบไม่เห็นฝุ่น	 เช่น	 จังหวัด
อ�านาจเจริญ	 มีรายได้เพียง	 3.6	 หมื่นบาทต่อคน 
ต่อปี	 ศรีสะเกษ	 3.6	 หมื่นบาทต่อคน	 บุรีรัมย์	 
4	 หมื่นบาทต่อคน	 ยิ่งหากปล่อยให้ค่านิยมสินค้า 
แบรนด์เนมฟีเวอร์ขึน้	คงไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
เพราะหากกลุ่มคนท่ีมีก�าลังซ้ือมาก	 ๆ	 ไปช้อปปิ้ง

ของนอกหรอืไปเท่ียวนอกกันมาก	ๆ 	แล้วสนิค้าไทย
หรือแหล่งท่องเที่ยวของไทยใครจะมาเที่ยว	หากให้
กลุ ่มคนจนหรือคนระดับกลางมาซ้ือสินค้าของ 
คนไทย	 ท�าให้การฟื้นตัวหรือเติบโตเศรษฐกิจไทย	
คงเป็นไปอย่างล่าช้าแน่	 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์,	
2555)
	 การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการตอบ
สนองความต้องการสนิค้าเกดิจากอทิธพิลของปัจจยั
ต่าง	 ๆ	 ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก	 ซ่ึงได้แก่
ประเด็นการรับรู้ทัศนคติ	 การเรียนรู้	 บุคลิกภาพ	
วัฒนธรรม	ครอบครัว	กลุ่มอ้างอิง	ชนชั้นทางสังคม
ประชากรศาสตร	์ ค่านิยม	 รูปแบบการด�าเนินชีวิต	
ปัจจัยเหล่าน้ีส ่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภค	 จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจ	ได้แก่	ค่านิยม	ในการ
เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท�างาน	
เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนทีผู้่บรโิภคได้รบัจากส่ิงกระตุ้น
ต่าง	ๆ 	แล้วน�าไปสูค่วามต้ังใจซ้ือ	ศริวิรรณ	เสรรีตัน์	
(2550,	 117)	 ให้ความหมายว่าทัศนคติ	 เป็นการ
ศกึษาด้านความรูส้กึของผู้บรโิภคท่ีมต่ีอสนิค้าทีม่ผีล
ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค	 ประเด็นด้านค่านิยม	
พฤติกรรมผู้บริโภคมักมีค่านิยมใช้ของต่างประเทศ	
โดยรับเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศมามากขึ้น	 
ซ่ึงค�าว่า	 “ค่านิยม”	 ถือเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงที่มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลเป็นสิ่งที่เกิด
จากการเรียนรู้	 หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เป็นตัวก�ากับ
หรอืควบคุมพฤติกรรมของบคุคลท่ีอยูใ่นสังคมน้ัน	ๆ 	
ซ่ึงความส�าเรจ็หรอืความล้มเหลวของธรุกิจทางการตลาด
ขึ้นอยู ่กับความสอดคล้องกับค่านิยมเป็นส�าคัญ	 
ดังนั้น	ค่านิยมจึงเกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้าของ
ผู้บริโภค	 จากประเด็นที่น่าสนใจจึงท�าให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจศึกษาปัจจัยค่านิยมและส่วนประสม
ทางการตลาด	ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท�างาน	 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร	 กล่าวคือ	 ด้านค่านิยม 
ความพงึพอใจและพฤติกรรมในการเลอืกซ้ือกระเป๋า
แบรนด์เนมของผู้หญงิวยัท�างาน	ทีม่อีาย	ุ20	ปีขึน้ไป 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความน่าสนใจในการ
ตอบสนองต่อการเลือกซือ้สนิค้ากระเปา๋แบรนด์เนม
และมีการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง	และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนริศรา	เกตุแก้ว	(2555)	ที่พบว่า	
ทัศนคติของประชาชนท่ีมต่ีอการซ้ือสนิค้าเลยีนแบบ
สินค้าแบรนด์เนม	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ที่จ�าแนก 
ตามอายุ	 มีความแตกต่างกัน	 อีกทั้งยังสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของปาลิดา	 หุเสนีย์	 (2555)	 ที่พบว่า	 
ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง	 20-24	 ปี	 ซ่ึงส่งผลต่อ 
แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟช่ันเลียนแบบ 
ของผู ้เริ่มท�างานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 
และเป็นไปในทางเดียวกันกับอัชฌา	 สุทันกิตระ	
(2554)	 ที่พบว่า	 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน	 
มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋า 
แบรนด์เนมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน	เช่น
เดียวกับพรรณธิชา	 ศิริโภคพัฒ	 (2553)	 ที่พบว่า	
ส่วนใหญ่มีอายุ	24	-	32	ปี	รวมถึงอาชีพที่ต่างกัน
มีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนม
ต่างประเทศ	แตกต่างกัน	รวมถึงงานวจิยัของวชิชารยีา 
เรืองโพธิ์	(2553)	ที่พบว่า	ส่วนใหญ่มีอายุ	21-30	
ปี	ส�าหรบังานวจิยัของพรรณณิษา	เมอืงผุย	(2551)	
ที่ก็พบว่า	อายุแตกต่างกัน	จะมีพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือผลติภณัฑ์กระเป๋ายีห้่อ	Gucci,	Prada,	Salvatore, 
Ferragamo	และยีห้่ออืน่	ๆ 	ต่างกัน	รวมถึงงานวจิยั
ของเกษม	สุรวิริยาการ	(2550)	พบว่า	ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง	21	–	30	ปี	และรายได้ต่อเดือนต่าง
กัน	 มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเสื้อผ้าแบรนด์เนม	
ในช่วงลดราคาในศูนย์การค้า	 ดิ	 เอ็มโพเรี่ยม	 
ช้อปปิ้ง	 คอมเพล็กซ์	 ด้านมูลค่าการซ้ือต่อชิ้น 
ต่างกัน	 เพื่อได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมความ 
พึงพอใจและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือกระเป๋า 

แบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท�างาน	 และเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่การศกึษาของบรษัิทผู้ผลติและจ�าหน่าย
สนิค้าแบรนด์เนมระดับหร	ูหน่วยงานภาครฐัตลอดจน 
ผู้ทีส่นใจในการค้นคว้าหาข้อมลูเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ 
แก่องค์กรและสถาบันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาค่านิยมในการตัดสินใจเลือก
ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท�างาน	ในเขต
กรุงเทพมหานคร
	 2.	เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด	 
ในการตัดสนิใจเลอืกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญงิ 
วัยท�างาน	ในเขตกรุงเทพมหานคร
	 3.	เพื่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
กระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท�างาน	 ในเขต
กรุงเทพมหานคร

วิธดี�ำเนินการวิจัย
	 1.	แบบของการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน	
	 2.	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	คือ	ผู้หญิงวัยท�างาน
ทีม่อีายต้ัุงแต่	20	ปีขึน้ไป	เน่ืองจากคนกลุม่น้ีมกี�าลงั
ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยตัวเอง	และมีก�าลังซื้อสูง	
หน้าที่การงานดี	 มีฐานะทางสังคมเยอะและเป็นคน
ทีช่อบของแบรนด์เนม	ซ่ึงกลุม่น้ีคอืก�าลงัท�างานและ 
ชอบแต่งตัวและต้องการเข้าสังคมและต้องการเป็นที่
ยอมรับทางสังคม
	 3.	ประชากร	ได้แก่	ผู้หญิงวัยท�างานที่ใช้
กระเป๋าแบรนด์เนม	ในเขตกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	
385	คน	กลุม่ตัวอย่าง	ผู้หญงิวยัท�างานทีม่อีายต้ัุงแต่	
20	 ปีขึ้นไป	 เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีก�าลังซ้ือกระเป๋า 
แบรนด์เนมด้วยตัวเอง	และมกี�าลงัซ้ือสงู	หน้าท่ีการงานดี 
มีฐานะทางสังคมเยอะและเป ็นคนที่ชอบของ 
แบรนด์เนม	ซ่ึงกลุม่น้ีคือก�าลงัท�างานและชอบแต่งตัว 
และต้องการเข้าสงัคมและต้องการเป็นท่ียอมรบัทาง
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สังคม	 ซ่ึงไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน 
ของกลุ ่มน้ี	 ดังน้ัน	 ผู ้วิจัยจึงใช้วิธีการก�าหนด 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยสูตรในการค�านวณ 
กลุ ่มตัวอย่างของยามาเน่	 (นราศรี	 ไววนิชกุล	 
และ	ชศูกัด์ิ	อรณุศร,ี	2538,	หน้า	104)	โดยก�าหนด
ความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ	 50%	 หรือ	 
ท่ีระดับความเชื่อมั่น	 95%	 และมีค่าความคลาด
เคลื่อน	5%	โดยค�านวณจากสูตรนี้

สูตรการค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

	 ขั้นที่	 1	 วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบชั้นภูม	ิ 
(Stratified	 Random	 Sampling)	 เป็นการหา
ตัวอย่างแบบ	 Probability	 โดยแบ่งกลุ ่มการ
ปกครองในกรุงเทพมหานคร	ออกเป็น	6	กลุ่มใหญ่	
ซึ่งประกอบด้วย	50	เขตการปกครองของกรุงเทพฯ	
(แผนที่กรุงเทพฯ,	2544)
	 กลุ่มที่	1	กลุ่มรัตนโกสินทร์	จ�านวน	9	เขต	
ได้แก่	เขตบางซ่ือ	เขตดุสิต	เขตพญาไท	เขตราชเทวี	
เขตปทุมวัน	 เขตพระนคร	 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
เขตสัมพันธวงศ์	เขตบางรัก
	 กลุ่มที่	2	กลุ่มบูรพา	จ�านวน	9	เขต	ได้แก่	
เขตดอนเมือง	เขตหลักสี่	เขตสายไหม	เขตบางเขน	
เขตจัตุจักร	เขตลาดพร้าว	เขตบึงกุ่ม	เขตบางกะปิ	
เขตวังทองหลาง
	 กลุ่มที่	3	กลุ่มศรีนครินทร์	จ�านวน	8	เขต	
ได้แก่	 เขตสะพานสูง	 เขตมีนบุรี	 เขตคลองสามวา	
เขตหนองจอก	 เขตลาดกระบัง	 เขตประเวศ	 
เขตสวนหลวง	เขตคันนายาว
	 กลุ่มที่	4	กลุ่มเจ้าพระยา	จ�านวน	9	เขต	
ได้แก่	 เขตดินแดง	 เขตห้วยขวาง	 เขตวัฒนา	 
เขตคลองเตย	เขตบางนา	เขตพระโขนง	เขตสาทร	
เขตบางคอแหลม	เขตยานนาวา
	 กลุ่มที่	5	กลุ่มกรุงธนใต้	 จ�านวน	 8	 เขต	
ได้แก่	เขตบางขุนเทียน	เขตบางบอน	เขตจอมทอง	
เขตราษฎร ์ บู รณะ	 เขตทุ ่ ง ค รุ 	 เ ขตธนบุ ร	ี 
เขตคลองสาน	เขตบางแค
	 กลุ่มที่	6	กลุ่มกรุงธนเหนือ	จ�านวน	7	เขต	
ได้แก่	เขตบางพลัด	เขตตลิ่งชัน	เขตบางกอกน้อย	
เขตบางกอกใหญ่	 เขตภาษีเจริญ	 เขตหนองแขม	 
เขตทวีวัฒนา
 และใช้วธิกีารเลอืกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	(Simple 
Random	Sampling)	จบัฉลากเลอืกเขตใดเขตหน่ึง	
เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มการปกครอง	 ดังน้ัน	 จะได ้

 

	 	 	 =	384.16
  
	 ดังน้ันกลุม่ตัวอย่างทีผู้่วจิยัส�ารวจได้จรงิเท่ากับ	 
385	 คน	 เพื่อให้ค่าความเชื่อมั่น	 95%	 และมีค่า
ความคลาดเคลื่อน	±5%	
	 วิธีการสุ่มตัวอย่าง	 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ครัง้น้ี	ผู้วจิยัได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน	
(Multi	Stage	Random	Sampling)	ดังนี้

โดย		 P	แทน	ความน่าจะเป็นของประชากร
	 q	แทน	1-P
	 n	แทน	ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
		 Z	แทน	ค่า	Z	Score	ที่ระดับความเชื่อมั่น	
95%	และมีค่าความคลาดเคลื่อน	±5%
		 D	แทน	ระดับความคลาดเคลื่อน
แทนค่าดังนี้
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หน่ึงเขตจากหน่ึงกลุ่มปกครอง	 จ�านวน	 6	 เขต	 
คือ	 เขตพระนคร	 เขตลาดพร้าว	 เขตลาดกระบัง	 
เขตดินแดง	เขตธนบุรี	เขตบางพลัด
	 ขั้นที่	 2	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา	 
(Quota	Sampling)	ก�าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่าง	
ในแต่ละเขตที่ถูกเลือก	ดังนี้
	 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	
	 =	 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

		 	 	 จ�านวนเขตที่ถูกเลือก
	 =		 	 	 				385	
	 	 	 	 					6
	 =		 	 							64
แสดงเขตที่สุ่มได้และเจาะจงจ�านวนตัวอย่าง

ลักษณะชั้นภูมิ เขต จ�านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

1.	กลุม่รตันโกสนิทร์ ปทุมวัน 64

2.	กลุ่มบูรพา วังทองหลาง 64

3.	กลุ่มศรีนครินทร์ สวนหลวง 64

4.	กลุ่มเจ้าพระยา สาทร 64

5.	กลุ่มกรุงธนใต้ บางแค 64

6.	กลุม่กรงุธนเหนือ บางพลัด 65

รวม 385

	 ขั้นที่	3	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	
(Purposive	 Sampling)	 เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในเขตกรงุเทพมหานคร	จากโดยการแจกแบบสอบถาม 
ตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�าที่มีกระเป๋าแบรนด์เนม
สุภาพสตรีจัดจ�าหน่ายที่อยู่ในเขตที่สุ่ม	ในขั้นที่	2
		 4.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้	จ�าแนกตามระเบียบวิจัยดังนี้
	 	 4.1	เครื่องมือเชิงคุณภาพ
	 	 	 เครื่องมือที่คณะผู้วิจัยใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลคือ	แบบสอบถามที่จัดท�าขึ้น	ซึ่งเป็น
ค�าถามแบ่งออกเป็น	4	ส่วนได้ดังนี้
	 	 	 ส่วนที	่1	:	 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	ประกอบด้วยค�าถามปลายปิด	ได้แก่	
ข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ	 (Nominal	
Scale)	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน	 สถานภาพ	 ยี่ห้อกระเป๋าที่ใช้เป็นประจ�า	
ยี่ห้อกระเป๋าที่ท่านชื่นชอบ
	 	 	 ส่วนที่	2	:	 เป ็นค�าถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการตัดสนิใจเลอืกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม	 
ในเขตกรุงเทพมหานคร
	 	 	 ส่วนที	่3	:	 เป็นค�าถามเก่ียวกับค่า
นิยมในการตัดสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม	 
ในเขตกรุงเทพมหานคร	 มีลักษณะค�าถามแบบ 
ปลายปิดให้เลือกค�าตอบ	 ได้แก่	 ด้านการชอบ 
เข้าสังคม	 ด้านความยึดมั่นในหลักการ	 ด้านความ
ต้องการประสบความส�าเรจ็	ด้านความทะเยอทะยาน	
ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นค�าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	 ลักษณะค�าถาม	มีค�าตอบ
ให้เลือก	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	
น้อย	น้อยที่สุด	มีเกณฑ์การให้คะแนนตามการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ	์ 
(Absolute	 Criteria)	 ตามแนวทางของเบสต์	
(Best,	1981,	204-208)
	 	 โดยมเีกณฑ์เฉลีย่ของระดับการตัดสนิใจ
สามารถก�าหนดได้ดังนี้
	 	 ความกว้างของอันตรภาคชั้น	
	 	 =	 (ค่าสูงสุด-ค่าต�่าสุด)/จ�านวนชั้นที่
ต้องการแบ่ง
		 	 =	 (5-1)/5
		 	 =	 0.80
ในแต่ละระดับดังนี้
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 ระดับการตัดสินใจ  คะแนน
	 การตัดสนิใจอยูใ่นระดับ	มากทีสุ่ด	4.21-5.00
	 การตัดสนิใจอยูใ่นระดับ	มาก		 3.41-4.20
 การตัดสนิใจอยูใ่นระดับ	ปานกลาง	2.61-3.40
	 การตัดสินใจอยู่ในระดับ	น้อย		1.81-2.60
	 การตัดสินใจอยูใ่นระดับ	น้อยท่ีสุด	1.00-1.80
	 	 	 ส่วนที่	4	:	 เป ็นค�าถามเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาด	 ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
กระเป๋าแบรนด์เนม	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 
มีลักษณะค�าถามแบบปลายปิดให้เลือกค�าตอบ	
ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	 ราคา	 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	
โปรโมชั่น	 ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเป็น
ค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	ลกัษณะค�าถาม	
มคี�าตอบให้เลอืก	5	ระดับ	คือ	มากทีสุ่ด	มาก	ปานกลาง 
น้อย	 น้อยท่ีสุด	 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามการ 
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ	์
(Absolute	 Criteria)	 ตามแนวทางของเบสต์	
(Best,	1981,	204-208)
	 	 โดยมเีกณฑ์เฉลีย่ของระดับการตัดสนิใจ
สามารถก�าหนดได้ดังนี้
	 	 ความกว้างของอันตรภาคชั้น	
	 	 =	 (ค่าสูงสุด-ค่าต�่าสุด)/จ�านวนชั้นที่
ต้องการแบ่ง
		 		 =	 (5-1)/5
		 	 =	 0.80
ในแต่ละระดับดังนี้
 ระดับการตัดสินใจ  คะแนน
	 การตัดสินใจอยูใ่นระดับ	มากทีสุ่ด	4.21-5.00
	 การตัดสินใจอยู่ในระดับ	มาก		3.41-4.20
	 การตัดสนิใจอยูใ่นระดับ	ปานกลาง		2.61-3.40 
	 การตัดสินใจอยู่ในระดับ	น้อย		1.81-2.60
	 การตัดสินใจอยูใ่นระดับ	น้อยทีสุ่ด	1.00-1.80
	 	 	 ส่วนที	่5	:	 ข้อมูลปัญหาและข้อ
เสนอแนะอื่น	 ๆ	 ซ่ึงเป็นค�าถามปลายเปิด	 เพื่อใช้ 

ในการรับรู้ถึงค่านิยมและส่วนประสมทางการตลาด
ต่อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท�างาน	ในเขต
กรุงเทพมหานคร
	 	 4.2	เครื่องมือเชิงปริมาณ
	 	 	 1)	แบบสมัภาษณ์	เป็นแบบสมัภาษณ์ 
ชนิดไม่มีโครงสร้าง	 (Unstructured	 interviews)	
โดยแบ่งค�าถามออกเป็น	6	ข้อ
	 5.	การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้	จ�าแนก
ตามระเบียบวิจัยดังนี้	
	 	 5.1	เชิงคุณภาพ
	 	 	 1)	ข ้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary	
Data)	เป็นข้อมลูท่ีได้จากเอกสาร	หนังสอื	งานวจิยั	
บทความ	 สื่อสารสนเทศ	 ตลอดจนเอกสารอื่น	 ๆ	 
ทีเ่กีย่วข้องโดยท�าการศกึษาเอกสาร	(Documentary 
Research)
	 	 	 2)	ขอ้มลูปฐมภูม	ิ(Primary	Data)	
เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
และการเก็บแบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถาม
ตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�าที่มีกระเป๋าแบรนด์เนม
สภุาพสตรจีดัจ�าหน่ายทีอ่ยูใ่นเขตทีสุ่ม่	จ�านวน	385	คน	
	 	 5.2	เชิงปริมาณ
   1)	โดยผู้วจิยัจะด�าเนินการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล	 ซึ่งในส่วนของแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ	
เพื่อให้มีที่มาที่ไปในงานวิจัยและมีน�้าหนักในการ 
ท�าแบบสัมภาษณ์ครั้งน้ี	 จึงท�าแบบสัมภาษณ ์
ผู้ประกอบการทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามน่าเชือ่ถือ	
ในการประกอบกิจการมามากกว่า	 20	 ปี	 เพื่อน�า
ข้อมลูมา	Support	กับแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ี 
	 6.	การวเิคราะห์ข้อมลูในครัง้น้ี	จ�าแนกตาม
ระเบียบวิจัยดังนี้	
		 	 6.1	เชิงคุณภาพ
	 	 	 1)	ท�าการตรวจสอบแบบสอบถาม
เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทีท่�าการเก็บรวบรวมมา	ซ่ึงปรากฏว่า	

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา130



	 	 	 4)	การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลกับพฤติกรรมในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม	 ใช้ค่า	 Chi	 Square	
(x2)	 ด้วยวิธีของเพียร์สัน	 เพื่อวิเคราะห์ค่าความ
สัมพันธ์ของตัวแปร	 ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ในการวิจัยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจ
ในการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม	 ใช้ค่า	 Chi	
Square	 (x2)	 ด้วยวิธีของเพียร์สัน	 เพื่อวิเคราะห์ 
หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร	
	 	 	 5)	การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยม	ทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือ
กระเป๋าแบรนด์เนม	ใช้ค่า	Chi	Square	(x2)	ด้วย
วิธีของเพียร์สัน	 เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์
ของตัวแปร
	 	 		 6)	การค�านวณหาข้อมูลเก่ียวกับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่	ๆ 	ของผู้ซ้ือ	แบบสอบถาม 
ตอนท่ี	5	ทีม่ลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด	(Open-Ended) 
ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 Analysis)	
แล้วสรุปออกมาเป็นค่าความถี่	(Frequency)	โดย
เรียงล�าดับจากมากไปน้อย

สรุปผลการวิจัย
	 1.	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 	 ผลการศึกษาพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�านวน	385	ราย	ส่วนใหญ่อายุระหว่าง	21-50	ปี	
ซ่ึงมีสถานภาพโสด	 จบการศึกษาระดับปริญญาตร	ี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท	 เงินเดือน	 40,001	
-	60,000	บาท	นิยมซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม
	 2.	พฤติกรรมการไปซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม
	 	 ผลการศึกษาพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่นิยมบินไปซ้ือกระเป ๋าแบรนด์เนมที ่
ต่างประเทศเอง	 หรือไม่ก็ซ้ือตามห้างสรรพสินค้า 
ช้ันน�า	 ซ่ึงมีความถ่ีในการใช้บริการ	 1-2	 ครั้ง/ปี	

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมีท้ังส้ิน	
385	ชุด
	 	 	 2)	สร ้างคู ่มือการลงรหัสที่ เป ็น
มาตรฐานเดียวกันและสามารถแปลความหมาย 
ภายหลังการวิเคราะห์อย่างสะดวกและรวดเร็ว
	 	 	 3)	น�าข้อมูลมาลงรหัสในกระดาษ
บันทึกข้อมูล	 (Coding	 Sheet)	 และบันทึกลง 
ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อท�าการวิเคราะห์ต่อไป
  	 4)	การวเิคราะห์ด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ที่ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ
		 	 6.2	เชิงปริมาณ
	 	 	 1)	ท�าการถอดเทปบทสัมภาษณ์และ
วิเคราะห์ประมวลผลแบบเดียวกับแบบสอบถาม 
ที่เก็บจากผู้ซื้อ
	 	 6.3		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 		 	 1)	การค�านวณหาข้อมูลสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 	 	 ตอนที่	1	ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
สอบรายการ	(Check-List)	ใช้วธิกีารหาค่าความถ่ี	
(Frequency)	 แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ	 
(Percentage)
	 	 	 2)	การค�านวณหาข้อมูลพฤติกรรม
ที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 
จากแบบสอบถามตอนท่ี	 2	 ท่ีมีลักษณะเป็นการ
ตรวจสอบรายการ	 (Check-List)	 ใช้วิธีการหา 
ค่าความถ่ี	 (Frequency)	 แล้วสรุปออกมาเป็น 
ค่าร้อยละ	(Percentage)
	 	 	 3)	การค�านวณหาข้อมลูค่านิยมและ
ส่วนประสมทางการตลาด	 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม	
	 	 	 แบบสอบถามตอนที่	3	และ	4	ที่มี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าใช้
วธิกีารหาค่าเฉลีย่	(Mean	:	x)	และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน	(S.D.)
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ช่วงเวลาท่ีนิยมซ้ือคือต้นปี	 เน่ืองจากได้รับโบนัส
ตอนปลายปี	 จึงท�าให้อยากซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม
เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนให้กับตนเอง	 โดยมีค่า 
ใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัง้ประมาณ	20,001-40,000	บาท	 
มแีหล่งข้อมลูข่าวสารจากอนิเทอร์เน็ต	และส่วนใหญ่
จะไปซ้ือของคนเดียว	ส่วนผู้ทีม่อีทิธพิลในการตัดสนิ
ใจจะเป็นตนเอง	 ช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต	 ในการ 
จัดโปรโมชั่นเพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้มาซ้ือ
กระเป๋าแบรนด์เนมเพิม่ขึน้	ในช่วงกลางปีและปลายปี	
เป็นช่วงเวลาท่ีควรจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการซ้ือ
ให้มากขึ้น	โดยการออกตัวสินค้าใหม่	หรือมีการลด
ราคา	เป็นต้น
	 3.	ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจ 
ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภค		 ผลการศึกษา 
พบว่า	ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
ซ้ือกระเป ๋าแบรนด ์ เนมของผู ้หญิงวัยท�างาน	 
ด้านผลิตภัณฑ์	 โดยรวมผู้บริโภคมีการตัดสินใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด
	 ข้อเสนอแนะส�าหรบัผู้ประกอบการ	ควรท่ีจะ
เน้นด้านผลิตภัณฑ์	 เรื่องคุณภาพโดยการใช้วัสดุ
อปุกรณ์ท่ีมคีวามคงทนเพือ่ยดือายกุารใช้งานให้นาน
และมีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์	ที่เป็นจุดยืน	
เช่น	แบรนด์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	ไม่ใช่ลดราคา
ตลอดปี	ซึ่งจะท�าให้สินค้าแบรนด์เนมมีมากมายจน
ล้นตลาด	 เพื่อจะได้สนองตอบความต้องการของ 
ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด	 และถือหลักความซ่ือสัตย์
ต่อผู้บริโภค	 เสมือนเป็นผู้บริโภคเอง	 ไม่เอารัด 
เอาเปรียบผู้บริโภค	คุณภาพคงที่
	 การศึกษาพบว่า	 ผู้บริโภคมีความต้องการ
ด้านผลิตภัณฑ์เป็นระดับมากท่ีสุด	 เน่ืองจาก 
ผู้บรโิภคค�านึงถึงคณุภาพและความคงทนของสนิค้า
	 4.	ค ่านิยมในการตัดสินใจซ้ือกระเป ๋า 
แบรนด์เนมของผู้หญงิวยัท�างาน	จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
ทัง้หมด	385	ราย	พบว่า	ค่านิยมทีว่่าการใช้กระเป๋า

แบรนด์เนมแล้วท�าให้เกิดความมั่นใจกล้าเข้าสังคม
ชั้นสูง	 ท�าให้เป็นคนทันสมัย	 เพื่อยกระดับฐานะ 
ทางสังคม เมื่อมีรายได้สูงขึ้นมักจะเลือกกระเป๋า 
แบรนด์เนมยี่ห้อที่แพงขึ้น	 ตามค่านิยมของพวก
สังคมชั้นสูง	

อภิปรายผล 
	 การศกึษาเรือ่งปัจจยัค่านิยมและส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือกระเป๋า
แบรนด์เนมของผู้หญงิวยัท�างาน	ในเขตกรงุเทพมหานคร 
น�าเสนอตามประเด็นส�าคัญได้	4	ข้อ	ดังต่อไปนี้
	 สมมติฐานข้อที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	
อายุ	 สถานภาพ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 และ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 ที่แตกต่างส่งผลต่อการ 
ตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมที่ต่างกัน	 จากการ
วิจัยพบว่า
	 อายุ	 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ
กระเป๋าแบรนด์เนม	 อายุมากขึ้นรายได้ก็มากขึ้น
ท�าให้มอี�านาจในการจบัจ่ายใช้สอยได้มากขึน้ด้วย	ซึง่
สอดคล้องกับ	 ศิรวิรรณ	 เสรรีตัน์	 (2538)	กล่าวไว้ว่า 
อายมุผีลต่อพฤติกรรมการแสดงออก	และพฤติกรรม
ในการซ้ือ	อายจุงึเป็นปัจจยัท่ีท�าให้คนมคีวามแตกต่าง 
	 สถานภาพ	มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม	ผู้บรโิภคท่ีเป็นโสดจะมกี�าลงั
ในการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว	 
อีกท้ังยังมีอิสระในการตัดสินใจซ้ือได้มากกว่า
สถานภาพสมรส	จงึท�าให้เหน็ว่าสงัคมในยคุปัจจบุนั
คนโสดจะมีมากขึ้นเรื่อย	ๆ
	 ระดับการศึกษา	 มีความสัมพันธ ์กับ	 
การตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม	 เน่ืองจาก 
ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูง	 จะรู้จักใช้เหตุผล 
ในการตัดสินใจมีความรู้ความฉลาดในการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจสูงสุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	
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ศริวิรรณ	เสรรีตัน์	(2552)	กล่าวไว้ว่า	ผู้มกีารศกึษา
สงูมแีนวโน้มจะซ้ือและบรโิภคผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพดี 
มากกว่าคนที่มีการศึกษาต�่า
	 อาชีพ	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 มีความ
สัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม	 
ซึ่งสอดคล้องกับ	ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	(2552)	กล่าว
ไว้ว่า	 รายได้และอาชีพเป็นตัวแปรท่ีส�าคัญในการ
ก�าหนดส่วนของการตลาด	 โดยทั่วไปนักการตลาด
จะสนใจผู้บริโภคที่มีความร�่ารวย	 ปัญหาที่ส�าคัญ 
ในการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้
อย่างเดียวก็คือ	 รายได้จะเป็นตัวช้ีการมีหรือไม่มี
ความสามารถในการจับจ่าย	 ในขณะเดียวกันการ
เลือกสินค้าท่ีจริงถือเกณฑ์การด�าเนินชีวิต	 รสนิยม	
ค่านิยม	อาชพี	การศึกษา	ฯลฯ	จะเหน็ได้ว่าผู้มรีายได้ 
ระดับกลางจะเป็นผู้ท่ีติดสินค้าแบรนด์เนมมากกว่า
คนท่ีมีรายได้สูง	 เน่ืองจากคนระดับกลางต้องการ 
ใช้สินค้าแบรนด์เนมเพื่อยกระดับฐานะของตนเอง 
ให้ดูสูงขึ้น
	 จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์รายบุคคล 
จากผู้ประกอบการซ่ึงจะเป็นการยืนยันได้ว่าข้อมูล 
ที่เก็บมาจากผู้ตอบแบบสอบถามมีความสมบูรณ์
ค่อนข้างสูง
	 บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบุคคลได้ข้อมูล
ที่สามารถสนับสนุนผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ได้ดังนี้
	 จากบทสัมภาษณ์ได้ความว่าลูกค้าท่ีร้าน 
มทุีกเพศ	ทกุวยั	แต่ส่วนมากจะเป็นผู้หญงิวยัท�างาน
ซ่ึงมีอายุอยู่ในช่วง	 21-50	 ปี	 ลูกค้าส่วนใหญ่ 
มีทั้งลูกค้าประจ�า	 และลูกค้าขาจรท่ีบอกต่อกันมา
เนื่องจากเป็นร้านที่เป็นที่ยอมรับ	มีความน่าเชื่อถือ
และการันตีเรื่องสินค ้าและราคาให ้ กับลูกค ้า	 
แม้กระท่ังดาราหลาย	 ๆ	 ท่าน	 อย่างคุณหนุ่ม 
กรรชยั	และคุณเมย์	เฟ่ืองอารมย์	เป็นต้น	และผู้ใหญ่
ระดับไฮโซก็หลายท่านที่ใช้บริการ	 ในด้านความถ่ี 

ในการซ้ือถ้าเป็นลูกค้าประจ�า	 ๆ	 ส่วนมากเกิน	 
6	 ครั้งต ่อป ี	 แต ่ถ ้าเป ็นลูกค ้าทั่วไปที่ ซ้ือกับ 
ทางร้าน	แบบนาน	ๆ	ครั้งเฉลี่ยปีละประมาณ	2-3	
ครั้ง	 ซ่ึงก็เป็นจ�านวนที่ไม่ค่อยแตกต่างจากข้อมูล 
ที่เก็บได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม	 เพราะอีกท้ัง 
ร้านยังมีกลยุทธ์ในการขายโดยการให้ความส�าคัญ
กับลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน	 และจ�าหน้าตา 
ของลกูค้าได้เกือบทุกท่าน	สนิค้ามหีลากหลายราคา
ให้เลือกซื้อ	แล้วแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการสินค้า
ประเภทแบรนด์เนมราคาตั้งแต่	20,000	บาทขึ้นไป	
จนถึง	60,000	บาทขึ้นไป	ที่ขายได้บ่อยมากที่สุด	
ซ่ึงเป็นข้อมูลสนับสนุนในการส�ารวจครั้งน้ีได้เป็น
อย่างดีในแง่ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งการซ้ือแต่ละ
ครั้งจะมากับเพื่อน	 ซ้ือต่อครั้งประมาณ	 1-2	 ช้ิน	
เพราะเป็นสินค้ามีราคาสูง	แต่ถ้าเป็นระดับไฮเอนด์
ก็จะซื้อ	1	ชิ้น	แต่เป็นสินค้ารุ่นลิมิเต็ด	ลูกค้าของ 
ทีร้่านแบ่งเป็น	3	กลุม่ใหญ่	ระดับของสาว	ๆ	วยัรุน่	
20-25	ปี	โดยประมาณ	ที่เพิ่งเริ่มท�างานส่วนมาก
จะมาดูกับเพื่อน	ๆ	ก่อน	และชวนคุณพ่อ	คุณแม่
มาซ้ือด้วย	ราคาสนิค้าทีซ้ื่อต่อครัง้เฉลีย่	30,000	บาท	
ซื้อต่อครั้ง	1	ชิ้น	นอกเสียจากว่า	คุณพ่อ	คุณแม่
จะซ้ือให้เป็นพเิศษ	และส่วนมากเด็กรุน่น้ีจะซ้ือสนิค้า
แบรนด์เนมที่ระดับราคาไม่ค่อยสูงมาก	 ระดับ 
วัยกลางคน	 30	 ปีขึ้นไป	 จะมาซ้ือกับเพื่อน	 ๆ	 
ที่ท�างานและส่วนมากจะติดตามมาจากการบอกต่อ	
เพราะต ้องยอมรับว ่าคนส ่วนมากตอนน้ีก็บิน 
ไปซ้ือเองเยอะ	 ในวัยน้ีมักจะคิดเยอะในการซ้ือ	
เปรียบเทียบราคาเยอะและค�านึงถึงประโยชน์ 
การใช้งานเยอะเป็นพิเศษ	เพราะว่าซื้อไปบ่อยมาก	
แต่จะเป็นการซ้ือมา	 ขายไปและซ้ือใบใหม่	 แต่ก็มี 
ระดับไฮเอนด์ที่ซื้อเราทุก	ๆ	เดือนก็มีในระดับหนึ่ง	
แต่ส่วนมากต้องบอกเลยว่าลูกค้ากลุ ่มน้ีที่ร ้านมี
ปรมิาณมากทีสุ่ด	และราคาการซ้ือต่อครัง้ราคาจะอยู่
ในช่วง	30,000-60,000	บาทไม่เกินนี้	แต่ถ้าระดับ
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ไฮเอนด์ก็ซื้อราคา	100,000	บาทขึ้นไปก็มี	และซื้อ
ต่อปีเกิน	 6	ครั้งระดับอายุ	 50	ปีขึ้นไป	จะมาซื้อ
เพือ่การออกงานสังคม	เพราะลกูค้าส่วนมากทีร่ะดับ
อายุขนาดน้ีจะเป็นพวกคุณหญิง	 คุณนาย	 และ 
ผู้มหีน้ามตีาทางสงัคมและการซ้ือแต่ละครัง้จะค่อนข้างถ่ี 
มากและมีราคาสูงมากเช่นกัน	 ซ่ึงจะเห็นได้จาก 
การเก็บแบบสอบถามเรื่องรายได้มีผลต่อการ 
ตัดสนิใจเลอืกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม	ทีร้่านจะขายดี
ทุกประเภทแต่ที่ดีมากที่สุด	คือ	กระเป๋าของสุภาพ
สตรี	ทั้งแบบสะพาย	แบบคลัช	แบบเดินทาง	ยี่ห้อ
ที่ขายดีตลอดกาล	 คือ	 หลุยส์	 วิตตอง	 แต่ตอนน้ี 
ผู้หญิงส่วนมากจะชอบ	ปราด้า	และ	ชาเนล	แต่ก็
จะเป็นกลุ่มท่ีเป็นพวกนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ 
ท่ีซ้ือชาแนลเพราะเป็นกระเป๋ามีราคาค่อนข้างสูง	
การช�าระเงนิท่ีร้านรบัแค่	3	ช่องทาง	คือ	บตัรเครดิต	
และบัตรเดบิต	 หรือเงินสด	 อันดับ	 1	 บัตรเครดิต	 
(ส่วนมากจะเป็นระดับกลางและระดับไฮเอนด์)	 
เพราะซื้อสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง	 สาเหตุที่ลูกค้า
ส่วนมากใช้บัตรเครดิตเน่ืองจากมีการสะสมคะแนน
ในบัตรเครดิต	แต่ก็มีที่ใช้เงินสด	เช่น	ที่ซื้อกระเป๋า
แบรนด์เนมที่ราคาต�่ากว่าแสนบาท	 อันดับ	 2	 
บัตรเดบิตและเงินสด	 เท่า	 ๆ	 กัน	 (ส่วนมากเป็น
ระดับเด็กท่ีท�างานใหม่	 ๆ)	 ราคาซ้ือเฉลี่ยต่อครั้ง
ราคาหลักหมื่นต้น	ๆ	แต่ก็มีใช้บัตรเครดิตบ้าง
	 ในมุมมองของผู้ประกอบการด้านค่านิยม 
จะเห็นได้ว่า	 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ชอบเข้า
สังคม	และรักการแต่งตัวและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี	 
และส่วนตัวมองว่ากระเป๋าแบรนด์เนมก็สามารถ
เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ผู้หญิงมีความมั่นใจและ
แสดงถึงการประสบความส�าเร็จในชีวิตได้ด้วย	
เพราะว่าคนท่ีประสบความส�าเร็จส่วนมากจะใช้
ส่ิงของเครื่องใช้	 เช่น	 กระเป๋า	 นาฬิกา	 รองเท้า	
เส้ือผ้า	 และอื่น	 ๆ	 ที่เป็นของแบรนด์เนม	 เพราะ 
ค่านิยมที่คิดว่าของแบรนด์เนมเหล่าน้ีจะสามารถ

เสริมบุคลิกภาพของพวกเขาเหล่าน้ันได้ดี	 มิฉะน้ัน
คนปัจจบุนัส่วนมากพอท�างานได้มกัจะเก็บหอมรอมรบิ
เพื่อการแต่งตัวและดูแลตัวเอง	 เพื่อให้เข้ากับ 
สังคมเมืองในปัจจุบันเท ่าที่จะท�าได ้มากท่ีสุด	 
แต่บุคคลเหล่าน้ีมักจะมีรายละเอียดการซ้ือเยอะ	 
เช่น	 สินค้าจะต้องมียี่ห้อ	 มีตราสินค้าท่ีน่าเช่ือถือ	
ราคาต้องสมเหตุสมผลต่อการซ้ือกระเป๋าแบรนด ์
ในแต่ละครัง้	และลกูค้าเหล่าน้ีจะชอบราคาพเิศษกว่า
ที่อื่น	ๆ 	เพราะลูกค้าที่ใช้สินค้าแบรนด์เนมส่วนมาก
จะมกีารเปรยีบเทยีบราคาตลอดเวลา	ทีส่�าคัญลกูค้า
ทีช่อบใช้สนิค้าแบรนด์เนมจะชอบการบรกิารต่าง	ๆ 	
เป็นพิเศษ	เช่น	สินค้ามาใหม่และทางร้านมีการแจ้ง
ไปหรือมีการสั่งสินค้าท่ีรวดเร็วและราคาถูกกว่า 
ในช้อปหรือดีกว่าบินไปซ้ือเอง	 แต่ลูกค้าเด๋ียวน้ีบิน
ไปซ้ือเองก็เยอะ	 เพราะต๋ัวเครื่องบินมีราคาถูกลง	
และสินค้าที่ร้านส่วนมากจะเป็นรุ ่นลิมิเต็ด	 ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนร้านอื่น	
	 ปัจจุบันมีคนท่ีหันมาใช้สินค้าแบรนด์เนม 
มากขึน้และผู้หญงิหลายคนกม็คีวามพยายามในการ
เก็บหอมรอมริบในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม	 
เพื่อการตอบสนองความต้องการของตนเองเพื่อ 
ยกระดับฐานะทางสังคมและเพื่ออาชีพหน้าท่ีการ
งานส่วนหน่ึง	ในฐานะเป็นผู้ประกอบการก็สนับสนุน
ให้ใช้สินค้าที่เป็นแบบออริจินัล	 ไม่อยากให้ใช้ 
ของก๊อบปี้	 เพราะสงสารเจ้าของแบรนด์ลิขสิทธิ์	 
แต่ก็เข้าใจในมมุมองของผู้ท่ีอยากใช้สินค้าแบรนด์เนม 
แต่ไม่มีก�าลังในการซื้อ	
	 สมมติฐานข้อที่	 2 พฤติกรรมที่แตกต่าง 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมที่ 
แตกต่าง
 ส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือท่ี 
ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าหรือบินไปซ้ือเองจากต่าง
ประเทศ	 เพราะมั่นใจว่าเป็นของแท้แน่นอน	 โดยมี
ความถี่	1-2 ครั้งต่อปี	จะซื้อช่วงต้นปีเพราะได้รับ
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โบนัสเมือ่ตอนปลายปีและเพือ่ตอบแทนความส�าเรจ็
ในชีวิตให้กับตนเอง	โดยจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง	
20,000-60,000 บาท	แหล่งข้อมลูข่าวสารส่วนใหญ่
ได้รบัจากนิตยสารและอนิเทอร์เน็ต	(Website,	FB,	IG) 
ไปซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมคนเดียวหรือจะไปกับ
ครอบครวั	คู่สมรส	และเพือ่นร่วมงานมสัีดส่วนพอ	ๆ 	กัน 
ส่วนผู้ทีม่อีทิธพิลในการตัดสนิใจจะเป็นตนเอง	เพราะ 
กระเป๋าแบรนด์เนมอยู่ที่ความชอบลักษณะท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของกระเป๋ายี่ห้อน่ัน	 ๆ	 เป็นส่วนมาก	 
และจะนิยมช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต	ซึ่งจะเป็นการ
รดูก่อนแล้วค่อยจ่ายทหีลงั	ท�าให้รูส้กึไม่ค่อยเสยีดาย
เงนิสกัเท่าไร	แถมยงัได้คะแนนสะสมจากบตัรเครดิต
ในการแลกของต่าง	ๆ 	จงึท�าให้ผู้ซ้ือรูส้กึคุม้ค่า	แท้ทีจ่รงิ
แล้วเป็นการดึงเอาเงนิในอนาคตมาใช้	บางคนถึงขัน้
เป็นหน้ีบตัรเครดิตจนไม่สามารถจ่ายได้	ยีห้่อหลยุส์	
วิตตองเป็นยี่ห้อยอดนิยมส�าหรับผู้ตอแบบสอบถาม
ทั้ง	 385	 คนที่เก็บมา	 ซ่ึงก็ตรงกับบทสัมภาษณ ์
ผู้ประกอบการที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้
	 	 1.1	ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ
เรือ่งคุณภาพและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแบรนด์ 
เพราะผู้บริโภคให้ความส�าคัญมากท่ีสุดเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
	 	 2.2	ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ
เรื่องราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า	 เพราะ

ผู้บริโภคให้ความส�าคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดด้านราคา
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	 การศึกษาครั้ง น้ี ศึกษาในช ่วง 
ระยะเวลาเดียว	 คือช่วงฤดูฝน	 ท�าให้เกิดฝนตกทั่ว
กรงุเทพมหานคร	เป็นระยะเวลายาว	ซ่ึงอาจเป็นผล
ให้ความถ่ีของการซ้ือสินค ้าอาจจะไม ่มากนัก	 
เพราะเน่ืองจากฝนตกหนัก	 ประชาชนไม่ค่อยออก
นอกบ้าน	 และการศึกษาในช่วงระยะเวลาเดียว	 
อาจมีผลท�าให้การศึกษาวิจัยมีความคลาดเคลื่อน
และไม่ครอบคลุมได้	ดังนั้น	ในการศึกษาครั้งต่อไป	
ผู้วิจัยแนะน�าให้ท�าการสอบถามในช่วงระยะเวลา 
ทีค่รอบคลมุมากขึน้	เพือ่จะได้ข้อมลูทีม่คีวามแม่นย�า
มากกว่านี้	ซึ่งผู้ประกอบการเดิมหรือผู้ประกอบการ
รายใหม่จะได้น�าข้อมลูท่ีได้ไปวางแผนทางการตลาด
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคโดย
แท้จริง
	 	 2.2	การวิจัยครั้งน้ีท�าการศึกษาเฉพาะ
กระเป๋าแบรนด์เนมเท่าน้ัน	หากต้องการเปรยีบเทียบ
ความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริง	 ควรมีการท�า
ส�ารวจกระเป๋าแฟชั่นที่ราคาแพงด้วย	เพื่อวิเคราะห์
ความน่าจะเป็น	และหาสาเหตุทีแ่ท้จรงิว่าเพราะเหตุใด
ผู้บริโภคถึงนิยมใช้กระเป๋าแบรนด์เนมซ่ึงราคาแพง	
เพื่อใช้ข้อมูลเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากขึ้น 
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บทคัดย่อ
	 การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา	
	 1)	เพื่อท�าการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผล 
ต่อการเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้แฟรนไชส์ต่างประเทศ 
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 กรณีศึกษา	 แมคโดนัลด์ 
และเคเอฟซี
	 2)	เพื่อท�าการเปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคกับทัศนคติท่ีมีต่อ 
ส่วนประสมทางการตลาด	 พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารฟาสต์ฟู้ดและการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ด 
แมคโดนัลด์และเคเอฟซี	
	 3)	เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ 
ทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาด	และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด	 กับการเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์	และเคเอฟซี	
	 4)	เพื่อหาปัจจัยทัศนคติท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาด	ทีส่่งผลต่อการเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้ 
แมคโดนัลด์และเคเอฟซี
	 ใช้ระเบียบวิธีวิจัย	 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัย

เชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถาม
แบบปลายปิด	 (Close-ended	 Questionnaire)	 
ทีป่ระกอบด้วยข้อมลู	คณุสมบติัส่วนบคุคล	ทศันคติ
ส่วนประสมทางการตลาด	 และการเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดแฟรนไชส์ของผู้บริโภคแมคโดนัลด์และ 
เคเอฟซีในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี	 เป็นเครื่องมือในการ
เกบ็รวบรวมข้อมลู	ประชากร	คือ	ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้บริโภคที่เคยบริโภคและใช้บริการ
แมคโดนัลด์และเคเอฟซีในพื้นที่จังหวัดชลบุร ี
โดยจะท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากแมคโดนัลด์และ 
เคเอฟซีในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรุตีามสาขาต่างๆ	ทีเ่ปิด
ให้บรกิารเน่ืองจากไม่ทราบจ�านวนประชากรทีแ่น่นอน	
จึงก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง	 จากสัดส่วน
ประชากรโดยใช้สตูร	(ศริวิรรณ	เสรรีตัน์.	2541:	222-
223)	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	ระดับความคลาด
เคลื่อน	+	5%	ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	
400	 คน	 และจะท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคย
บรโิภคแมคโดนัลด์และเคเอฟซีในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุี

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ด 

แฟรนไชส์ต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  

กรณีศึกษา แมคโดนัลด์และเคเอฟซี

A Comparison of Factor Towards Consumer Decision 

Making in Cholburi Province :  

A Case Study of MC Donald and KFC

จีรวรรณ บุญรอด*
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โดยก�าหนดระยะเวลาระหว่าง	 เดือนมิถุนายน	 -	
กรกฎาคม	2557
	 ผลการศึกษาพบว่า	 (ให้ตอบวัตถุประสงค์
ในแต่ละข้อ)	
	 1)	เพื่อท�าการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผล 
ต่อการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู ้ดแฟรนไชส์ต่าง
ประเทศในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุ	ีกรณีศึกษา	แมคโดนัลด์ 
และเคเอฟซี
	 2)	เพื่อท�าการเปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคกับทัศนคติท่ีมีต่อ 
ส่วนประสมทางการตลาด	 พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารฟาสต์ฟู้ดและการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ด 
แมคโดนัลด์และเคเอฟซี
	 3)	เพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคติท่ีมี
ต่อส่วนประสมทางการตลาด	 และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด	 กับการเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์และเคเอฟซี
	 4)	เพื่อหาปัจจัยทัศนคติท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาด	ทีส่่งผลต่อการเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้ 
แมคโดนัลด์และเคเอฟซี

ค�ำส�ำคญั: ปัจจยัการตลาด,	อาหารฟาสฟูด๊	แฟรนไชส์, 
การตัดสินใจ

Abstract
	 This	study	compared	factors	affecting	
decision	 of	 selecting	 international	 fast	 
food	franchise	within	Chon	Buri	province,	
case	study	of	Mcdonald	and	KFC.	Objective	 
of	 the	 research	 was	 to	 compare	 factors	 
affecting	decision	of	selecting	international	
fast	food	franchise	within	Chon	Buri	province,	
case	 study	 of	 Mcdonald	 and	 KFC.	 
The	 concerning	 factors	 were	 geography,	

attitude	 toward	 marketing	 mix,	 fast	 
food	 consuming	 behavior.	 This	 research	 
was	 a	 survey	 research	 using	 closed	 end	
questionnaire	 for	 gathering	 400	 samples	 
who	 ate	 Mcdonald	 and	 KFC	 within	 
Chon	Buri	province.	Statistic	used	 in	 this	
research	 were	 percentage,	 mean,	 standard	
deviation,	t-test,	one	way	ANOWA,	multiple	
regression	analysis	and	Pearson	correlation.	
Hypothesis	testing	at	0.05	statistical	significant	
were	found	that
	 1)	Difference	in	gender,	age,	occu-
pation	and	average	monthly	income	did	not	
affect	 toward	 attitude	 of	 marketing	 mix	 
of	Mcdonald	and	KFC.
	 2)	Consumer	 geography	 did	 relate	
with	consuming	behavior	of	Mcdonald	and	
KFC.
	 3)	Difference	 in	 gender	 did	 affect	
toward	 selecting	 KFC.	 While	 difference	 
in	age	did	affect	toward	selecting	Mcdonald.
	 4)	Attitude	 toward	 marketing	 mix,	
product,	 distribution	 channel,	 promotion,	
personnel	 or	 employees,	 process	 and	 
physical	 characteristic	 offering	 did	 relate	 
with	 selecting	 Mcdonald.	 While	 product,	
price,	 distribution	 channel,	 promotion	 and	
physical	characteristic	offering	did	relate	with	
selecting	KFC.
	 5)	Period	and	goal	of	using	service	
and	customer	who	join	together	did	relate	
with	 selecting	Mcdonald.	While	 favorable	
food	and	beverage	did	relate	with	selecting	
Mcdonald.
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บทน�ำ
	 ปัจจุบันมีธุรกิจอาหารหลากหลายประเภท
ที่ เกิดขึ้นในตลาดเมืองไทย	 โดยเฉพาะธุรกิจ 
ร้านอาหารบรกิารด่วน	(Quick	Service	Restaurant	
หรอื	QSR)	หรอืทีนิ่ยมเรยีกว่า	ฟาสต์ฟูด้	มต้ีนก�าเนิด
เดิมมาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดยทกุวนัน้ีกลาย
เป็นอาหารสากลทีนิ่ยมไปทัว่โลกอกีทัง้ยงัเป็นธรุกิจ
ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับ
การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและวิถีชีวิตของผู้บริโภค	
เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
แห่งโลกาภิวัตน์ที่ท�าให้วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
แทรกซึมวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว	 
ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนรูก้ารด�าเนินชีวิต	 ส่งผลให้เกิด
การเปลีย่นแปลงทางด้านทศันคติและพฤติกรรมต่าง	ๆ  
ในวิถีชีวิตของคนไทยไปจากเดิม	รวมถึงวัฒนธรรม
การบรโิภค	ด้วยเหตุน้ีคนไทยจงึได้รบัเอาวฒันธรรม
การบริโภคอาหารในรูปแบบตะวันตกและรูปแบบ
อาหารจานด่วน	 เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน
และยงัเป็นทีนิ่ยมอย่างแพร่หลาย	(อญัชลกิา	อายศุะนิล, 
2546,	2)
	 ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดในเมืองไทย	 ถือเป็นธุรกิจ 
ที่มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี	เห็นได้จากมูลค่าตลาด
โดยรวมท่ีเติบโตจากกว่า	 2	 หมื่นล้านบาท	 ในปี	
2552	เป็น	2.9	หมื่นล้านบาท	ในปี	2556	และปีนี้
คาดว่าจะเติบโตอีก	7	-	10%	ส่งผลให้มีมูลค่ากว่า	
3.1	 หมื่นล้านบาท	 โดยมีปัจจัยจากการเข้ามาของ 
ผู้ประกอบการรายใหม่	 รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึน้	ด้านศนูย์วจิยักสกิรไทย	ระบวุ่า	ในปีท่ีผ่านมา 
ผู้ประกอบการธุรกิจฟาสต์ฟู้ด	 มีการขยายสาขา 
ในต่างจงัหวดั	โดยเฉพาะในหวัเมอืงท่องเทีย่วจ�านวนมาก 
รวมท้ังปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม 

ผู้บริโภค	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการ
มากขึ้น	 เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด	
ส่วนแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดในปีน้ี	
เช่ือว่าจะยังมีการแข่งขันที่รุนแรง	 เพื่อรองรับกลุ่ม
ลูกค้า	 ส่งผลให้ต้องมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ทั้งตามซีซันนัล	และกิจกรรมอื่น	ๆ	ต่อเนื่อง	อาทิ	
มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ,	 เทศกาลเฉลิมฉลอง
ประจ�าปี	 ฯลฯ	 นอกจากน้ียังมีการจัดโปรโมช่ัน 
แลกซ้ือ	หรอืสะสมของพรเีมยีม	การลดราคาอาหาร
และการจดัเซตอาหารเพือ่ให้เหมาะกับกลุม่เป้าหมาย 
ทั้งกลุ่มครอบครัว	 กลุ่มวัยท�างาน	 และกลุ่มวัยรุ่น	
เป็นต้น	 ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจฟาสต์ฟู ้ด 
ในปี น้ี	 พบว่า	 การชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะ 
ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหาร	 โดยลูกค้าอาจจะระมัดระวังในการใช้จ่าย 
มากขึ้น	 และเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟู ้ด 
เฉพาะมื้อที่จ�าเป็น	 ต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ
ฟาสต์ฟู้ดโดยรวมมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น	 โดยเฉพาะ
วัตถุดิบต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ราคาเนื้อสัตว์ที่ขยับปรับขึ้น 
ต่อเน่ือง	 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน	 ต้นทุนค่า
พลงังานท้ังก๊าซหงุต้มและค่าไฟฟ้า	รวมไปถึงค่าเช่า
สถานท่ีทั้งในห้างสรรพสินค้า	 คอมมิวนิต้ีมอลล์	
เป็นต้น	อีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	คือ	ความ
ไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง	 ที่ส่งผล 
กระทบท�าให้จ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการลดลง	 
โดยเฉพาะในร้านฟาสต์ฟู้ดที่มีสาขาต้ังอยู่ใกล้กับ
พื้นที่การชุมนุมทางการเมือง	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อจ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ	ขณะที่สาขา
ในแหล่งท่องเท่ียวจะได้รับผลกระทบจากจ�านวน 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง	นอกจากนี้การชุมนุม
ทางการเมืองยังส่งผลท�าให้ในการจับจ่ายหรือการ 
ใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้บริโภคลดลง	 ส่งผลมาใช้
บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดลดลงด้วย	 ส่วนปัจจัย 
ทีเ่ป็นความท้าทายของผู้ประกอบการธรุกิจฟาสต์ฟูด้

139วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



คือ	คู่แข่งที่มากขึ้นจากการเข้ามาของผู้เล่นใหม่	ๆ	
ท้ังท่ีเป็นคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม	 ไม่ว่า 
จะเป็นร้านอาหารประเภทไก่ทอด	เบอร์เกอร์	พซิซ่า	
ร้านอาหารญีปุ่น่	เป็นต้น	ทางเลอืกในการรบัประทาน
อาหารท่ีหลากหลายมากขึน้	ทัง้จากอาหารก่ึงส�าเรจ็รปู 
อาหารพร้อมปรุง	 อาหารพร้อมทาน	 ซ่ึงสามารถ 
หาซ้ือได้จากร้านสะดวกซ้ือ	 หรือจะเลือกซ้ือเพื่อ 
เก็บไว้ในตู้เยน็	เพือ่ทานในระยะยาวได้	และข้อจ�ากัด
ในด้านก�าลังซ้ือของลูกค้าที่ลดลง	 โดยเฉพาะใน 
ต่างจังหวัด	 หัวเมืองชั้นรองซ่ึงเป็นพื้นที่ใหม่ที่ 
ผู้ประกอบการร้านฟาสต์ฟู้ดเริ่มขยายสาขาลงไป	 
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ียังมีก�าลังซ้ือต�่าเมื่อเทียบ 
กับก�าลังซ้ือของคนกรุงเทพฯ	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	
ยังระบุว่า	 ในปี	 2557	 คาดว่าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดจะมี
มูลค่าตลาดประมาณ	3.06	–	3.12	หมื่นล้านบาท	
เติบโต	 5.7	 –	 7.8%	 จากปีก่อนท่ีมีมูลค่าตลาด	 
2.9	 หมื่นล้านบาท	 เติบโต	 12.3%	 จากปี	 2555	 
ซ่ึงมีมูลค่าตลาดรวมราว	 2.57	 หมื่นล้านบาท	 
โดยในปีน้ีฟาสต์ฟู้ดที่มีการเติบโตโดดเด่น	 ได้แก	่
ร้านฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ทอดและเบอร์เกอร์	 ซ่ึงมี
ความยืดหยุ ่นในการขยายการให้บริการ	 ทั้งใน 
รูปแบบให ้บริการ	 24	 ช่ัวโมง	 และรูปแบบ	 
(ฐานเศรษฐกิจ,	2557)
	 ตราสินค้าธุรกิจอาหารที่เป็นแนวฟาสต์ฟู้ด	
ในเมอืงไทยมตีราสนิค้าทีเ่ป็นคู่แข่งขนัในตลาดอยูท่ี่
ชัดเจน	2	ตราสินค้า	คือ	เคเอฟซีและแมคโดนัลด์	
ซ่ึงพิจารณาจากท่ีเคเอฟซีมียอดขายและจ�านวน
สาขามากกว่าแมคโดนัลด์ถึง	3	เท่า	โดยแมคโดนัลด์ 
มี	101	สาขา	ขณะที่เคเอฟซีมี	327	สาขา	แต่ก็
เป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาด	 2	 ยักษ์ใหญ	่ 
โดยปกติยอดขายของเบอร์เกอร์คิดเป็น	 60%	 
ของแมคโดนัลด์	และยอดขายของเคเอฟซีส่วนใหญ่
มาจากเมนูไก่	แต่ภาพลกัษณ์ของเคเอฟซีกับการรกุ
ตลาดเบอร์เกอร์ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าแมคโดนัลด์	 

เน่ืองจากเคเอฟซีเป็นเจ้าตลาดของไก่	ส่วนเบอร์เกอร์ 
คือแมคโดนัลด์	 โดยพิจารณาได้จากมูลค่าตลาด	
QSR	 14,000-15,000	 ล้านบาท	ที่ผลิตภัณฑ์ไก่
ครองยอดส่วนแบ่งทางการตลาดถึง	40%	ซ่ึงแน่นอน
ว่าตราสินค้าไก่	คือ	เคเอฟซี	แต่เมื่อพิจารณาจาก
ตลาดเบอร์เกอร์	 ที่แมคโดนัลด์ครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดถึง	80%
	 เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคเคเอฟซี	 
และแมคโดนัลด์มีการเปลี่ยนตราสินค้าในอัตราสูง	 
เพราะรูปแบบสินค้า	 ราคา	 และช่องทางจ�าหน่าย 
ใกล้เคียงกัน	 โดยลูกค้านิยมเลือกบริโภคตามราคา	 
การส่งเสริมทางการตลาด	 และค่านิยมใหม่ในการ 
ให้บริการแผนการขยายสาขาใหม่	ๆ	นั้น	บริษัทฯ
ต้องการสร้างโอกาสและช่องทางใหม่	ๆ 	ที่จะเข้าถึง
ผู้บริโภค	 รวมถึงความเหมือนหรือความต่างของ
สนิค้าและบรกิาร	การจดัส่งมรีปูแบบทีค่ล้ายกนั	เช่น	
พาหนะในการจดัส่ง	อปุกรณ์ในการรกัษาสภาพของ
อาหาร	 เป็นต้น	 ในส่วนที่ต่างกันคือ	 กลยุทธ์การ 
จัดส่ง	เช่น	การส่งเสริมทางการตลาด	การจัดส่งฟรี	
หรือการชดเชยในกรณีที่จัดส่งผิดพลาด	 เป็นต้น	 
ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจระหว่างเคเอฟซี	 
และแมคโดนัลด์น้ีมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง	
เพราะมีการน�าส่งถึงบ้าน	 หรือเดลิเวอรี่	 อย่างไร
ก็ตาม	 ผู้ประกอบการยังไม่หยุดยั้งในการพัฒนา 
เมนูใหม่	ๆ	เพื่อน�าเสนอแก่ลูกค้าและยังสร้างความ
แตกต่างไปจากคู่แข่งในตลาดเดียวกัน	 โดยเฉพาะ 
ผู้ประกอบการรายใหญ่	 2	 ราย	 เน่ืองจากการ 
รบัประทานอาหารฟาสต์ฟูด้ส่วนใหญ่จะรบัประทาน
กันเป็นกลุม่และความถ่ีในการรบัประทานในระดับสูง	
ผู้ประกอบการต่างสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความถ่ีใน
การเข้ามาใช้บริการภายในร้านมากขึ้น	 รวมถึงการ
ขยายช่องทางการจ�าหน่ายไปยังปั๊มน�้ามัน	 และ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต	 เน้นการจ�าหน่ายในลักษณะซ้ือ 
กลบับ้าน	หรอืเทคโฮม	ตลอดจนกลยทุธ์การจ�าหน่าย 
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ในลักษณะความหลากหลายของตราสินค้าได้ 
ถูกหยิบยกมาใช้มากขึ้น	เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค	 และเป็นการเพิ่มความถ่ีในการ 
เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
	 ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร	
ฟาสต์ฟู ้ดแฟรนไชส์ต่างประเทศในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี	กรณีศึกษา	แมคโดนัลด์และเคเอฟซี	โดยจะ
เน้นความส�าคัญไปที่ปัจจัยส่วนบุคคล	 ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด	 พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารฟาสต์ฟู้ดแฟรนไชส์และการเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟูด้แฟรนไชส์ของผู้บรโิภคระหว่างแมคโดนัลด์
และเคเอฟซี	 เพื่อผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการวางแผนด้านการ
ตลาดให้เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมายและสภาพ 
การตลาดการแข่งขันในปัจจุบันให้สมบูรณ์และ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1)	เพื่อท�าการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผล 
ต่อการเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้แฟรนไชส์ต่างประเทศ
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 กรณีศึกษา	 แมคโดนัลด์ 
และเคเอฟซี
	 2)	เพื่อท�าการเปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคกับทัศนคติท่ีมีต่อ 
ส่วนประสมทางการตลาด	 พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารฟาสต์ฟู้ดและการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ด 
แมคโดนัลด์และเคเอฟซี
	 3)	เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ 
ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด	 และพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด	กับการเลือกซื้ออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์และเคเอฟซี
	 4)	เพื่อหาปัจจัยทัศนคติท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้ 

แมคโดนัลและเคเอฟซี

วิธดี�ำเนินการวิจัย
	 1.	แบบของการวจิยั	งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยั
เชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถาม
แบบปลายปิด	 (Close-ended	 Questionnaire)	 
ทีป่ระกอบด้วยข้อมลู	คณุสมบติัส่วนบคุคล	ทศันคติ
ส่วนประสมทางการตลาด	 และการเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดแฟรนไชส์ของผู้บริโภคแมคโดนัลด์และ 
เคเอฟซีในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี	 เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
	 2.	ประชากร	 ได้แก่	 ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้บริโภคที่เคยบริโภคและใช้บริการ
แมคโดนัลด์และเคเอฟซีในพื้นที่จังหวัดชลบุร ี
โดยจะท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากแมคโดนัลด์และ 
เคเอฟซีในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุตีามสาขาต่าง	ๆ 	ทีเ่ปิด 
ให้บริการ
	 3.	กลุ่มตัวอย่าง	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี	 คือ	 ผู้บริโภคท่ีเคยบริโภคและใช้บริการ 
แมคโดนัลด์และเคเอฟซีในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุ	ีโดยจะ
ท�าการสุม่กลุม่ตัวอย่างจากแมคโดนัลด์และเคเอฟซี
ในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุตีามสาขาต่าง	ๆ 	ทีเ่ปิดให้บรกิาร 
เน่ืองจากไม่ทราบจ�านวนประชากรท่ีแน่นอน	จงึก�าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการค�านวณ 
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	Taro	Yamane	ทีร่ะดับ
ความเชือ่มัน่	95%	ระดับความคลาดเคลือ่น	+	5% 
	 ซ่ึงได้ขนาดของกลุม่ตัวอย่างจ�านวน	400	คน 
และจะท�าการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างผู ้ที่ เคยบริโภค 
แมคโดนัลด์และเคเอฟซีในพื้นที่จังหวัดชลบุร ี
โดยก�าหนดระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน	 -		
กรกฎาคม	 2557	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ	 (Accidental	 Sampling)	 โดยการ 
เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจากผู้บริโภค 
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพัทยา	จังหวัดชลบุรี
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	 4.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครัง้น้ี	ได้แก่	แบบสอบถาม	มด้ีวยกนั	4	ตอน	ได้แก่
	 	 4.1	ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	
อาชีพและรายได้	ของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 	 4.2	ตอนท่ี	 2	 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติ
ส่วนประสมทางการตลาด	ผู้ตอบแบบสอบถาม	
	 	 4.3	ตอนที	่3	ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรม
การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด	ได้แก่	ความถี่ของการ
ใช้บรกิาร	ระยะเวลาทีใ่ช้บรกิาร	ช่วงเวลาทีใ่ช้บรกิาร	
ราคาโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการใช้บรกิาร	วตัถุประสงค์
ในการใช้บรกิาร	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการใช้บรกิาร	อาหาร
เเละเครื่องด่ืมที่เลือกซ้ือเป็นประจ�า	 และบุคคลที ่
มักพามาใช้บริการ
 	 4.4	 ตอนท่ี	4	ข้อมลูเก่ียวกับการเลอืกซ้ือ 
อาหารฟาสต์ฟู้ดแฟรนไชส์
	 5.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	
	 	 5.1	รวบรวมแบบสอบถามตามความ
ต้องการแล้ว	 ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
	 	 5.2	ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อความ
เรียบร้อย
	 	 5.3	ลงรหสัแล้วน�าข้อมลูมาบนัทกึลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์	 เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม	
SPSS
	 6.	การวิเคราะห์ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล
เชงิพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	เพือ่อธบิาย
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้
	 -	 การหาค่าร้อยละ	(Percentage)	เพือ่ใช้
แปลความหมายของข้อมลูในแบบสอบถามตอนท่ี	1	
และ	ตอนที่	3
	 -	 การหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 เพื่อใช้แปล
ความหมายของข้อมูลตอนที่	2	และตอนที่	4
	 -		การหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard 

Deviation)	 เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูล 
ในแบบสอบถามตอนที่	2	และตอนที่	4
	 -	 หาเกณฑ์การประเมินแบบสอบถามที่มี
ลักษณะการให้คะแนนเป็นสเกล	(Scale)	ในระดับ
คะแนน	 1-5	 คะแนน	 โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น	 (Interval	 Scale)	 เพื่อใช้
แปลความหมายของข้อมลูในแบบสอบถามตอนท่ี	2	
และตอนท่ี	 4	 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล	 สถิติ 
เชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 และสถิติ 
เชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม	
	 	 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	
จ�านวน	249	คน	(ร้อยละ	62.2)	ส่วนใหญ่มีอายุ
ต�า่กว่าหรอืเท่ากับ	20	ปี	จ�านวน	206	คน	(ร้อยละ 
51.5)	 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	
จ�านวน	117	คน	(ร้อยละ	29.2)	และมีรายได้ต�่า
กว่าหรอืเท่ากบั	5,000	บาท	จ�านวน	141	คน	(ร้อยละ	 
35.2)	
	 2.	ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค
อาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์และเคเอฟซี
	 	 -	 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการบรโิภค 
อาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้บริการ	 2	 สัปดาห์/ครั้ง	 จ�านวน	 166	
คน	 (ร้อยละ	 41.5)	 โดยใช้บริการเป็นระยะเวลา	 
31	นาที	-	1	ชั่วโมง	จ�านวน	151	คน	(ร้อยละ	
37.8)	ส่วนใหญ่ใช้บริการช่วงเวลา	15.01	–	18.00	
น.	จ�านวน	174	คน	(ร้อยละ	43.5)	ซึ่งราคาโดย
เฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการเป็นจ�านวนเงิน	 100	
–	500	บาท	จ�านวน	296	คน	(ร้อยละ	74.0)	ทั้งนี้	
มาใช้บริการเพื่ออ่านหนังสือ	 จ�านวน	 170	 คน	 
(ร้อยละ	42.5)	ส�าหรบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการใช้บรกิาร
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มากท่ีสุด	 คือ	 ราคาเหมาะสม	 จ�านวน	 145	 คน	
(ร้อยละ	 36.2)	 โดยเห็นว่า	 แฮมเบอร์เกอร์เป็น
อาหารที่เลือกซ้ือเป็นประจ�า	 จ�านวน	 99	 คน	 
(ร้อยละ	 24.8)	 และบุคคลท่ีมักพามาใช้บริการ	 
คือ	เพื่อน	จ�านวน	140	คน	(ร้อยละ	35.0)
	 	 -	 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการบรโิภค 
อาหารฟาสต์ฟูด้เคเอฟซี	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ใช้บรกิาร	2	สัปดาห์/ครัง้	จ�านวน	166	คน	(ร้อยละ	
41.5)	โดยใช้บริการเป็นระยะเวลา	1	–	2	ชั่วโมง	
จ�านวน	101	คน	(ร้อยละ	25.3)	ส่วนใหญ่ใช้บรกิาร
ช่วงเวลา	15.01	-	18.00	น.	 จ�านวน	174	คน	
(ร้อยละ	 43.5)	 ซ่ึงราคาโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการ 
ใช้บริการเป็นจ�านวนเงิน	100	-	500	บาท	จ�านวน	
296	คน	(ร้อยละ	74.0)	ทั้งนี้มาใช้บริการเพื่อรับ
ประทานอาหาร/เครือ่งด่ืม	จ�านวน	170	คน	(ร้อยละ 
42.5)	ส�าหรบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการใช้บรกิารมากทีส่ดุ	
คือ	รสชาติอาหารเเละเครื่องดื่ม	จ�านวน	145	คน	
(ร้อยละ	 36.2)	 โดยเห็นว่า	 ไก่ทอดเป็นอาหาร 
ที่เลือกซื้อเป็นประจ�า	 จ�านวน	 115	 คน	 (ร้อยละ	
28.8)	และบคุคลทีม่กัพามาใช้บรกิาร	คือ	ครอบครวั	
จ�านวน	140	คน	(ร้อยละ	35.0)
	 3.	ผลการวเิคราะห์ทศันคติทางส่วนประสม
การตลาดของแมคโดนัลด์และเคเอฟซี
	 	 -	 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติทางส่วน
ประสมการตลาดของแมคโดนัลด์และเคเอฟซี	พบว่า	
ทศันคติทางส่วนประสมการตลาดของเคเอฟซี	ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.04	มากกว่า	แมคโดนัลด์	ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.95	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 -	 แมคโดนัลด์	พบว่า	ทศันคติทางส่วน
ประสมการตลาดด้านกระบวนการ	 มีค่าเฉลี่ยสูง 
ท่ีสุด	 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.24	 รองลงมา	 คือ	 
ด้านการส่งเสรมิการตลาด	ซ่ึงมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	4.15	
ส่วนทัศนคติทางส่วนประสมการตลาด	 ด้านราคา	 
มค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ	ซ่ึงมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	3.54	ตามล�าดับ

	 	 -	 เคเอฟซี	 พบว ่า	 ทัศนคติทาง 
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	 มีค่าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด	 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.21	 รองลงมา	 คือ	 
ด้านราคา	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	 ซ่ึงมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.19	ส่วนทัศนคติทางส่วนประสม
การตลาด	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	 มีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด	
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.90	ตามล�าดับ
	 4.	ผลการวิเคราะห์การเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดแฟรนไชส์
	 	 -	 ผลการวิเคราะห์การเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดแฟรนไชส์	 พบว่า	 การเลือกแมคโดนัลด์ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.04	 มากกว่าเคเอฟซี	 ซึ่งมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.96	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 -	 แมคโดนัลด์	พบว่า	รสชาติของอาหาร
และเครือ่งด่ืม	มค่ีาเฉลีย่สงูท่ีสดุ	ซ่ึงมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	
4.31	รองลงมา	คือ	เน่ืองจากสมาชกิครอบครวัมกีาร
รบัประทานอาหารฟาสต์ฟูด้เป็นประจ�า	ซ่ึงมค่ีาเฉลีย่
เท่ากับ	 4.22	ส่วนวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการ
ประกอบอาหาร	 มีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด	 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	3.69	ตามล�าดับ
	 	 -	 เคเอฟซี	พบว่า	อาหารและเครือ่งด่ืม
มีความสะดวกในการบริโภค	 มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด	 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.23	 รองลงมา	 คือ	 อาหาร 
และเครือ่งดืม่มคีวามสดใหม่	สะอาดถูกหลกัอนามยั	
และมีคุณค่าทางโภชนาการซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
4.08	ส่วนเมนูอาหารหลากหลายและมรีปูภาพแสดง
ประกอบไว้ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสนิใจในการสัง่อาหาร	
มค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ	ซ่ึงมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	3.74	ตามล�าดับ
	 5.	ผลการทดสอบสมมติฐาน
 	 สมมติฐานที	่1	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู ้บริโภคที่แตกต่างกัน	 มีทัศนคติที่มีต ่อ 
ส่วนประสมทางการตลาดแมคโดนัลด์และเคเอฟซี 
ที่แตกต่างกัน	พบว่า	 เพศ	อายุ	อาชีพและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน	 มีทัศนคติที่มีต่อส่วน
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ประสมทางการตลาดแมคโดนัลด์และเคเอฟซีที่ 
ไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.05	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
 	 สมมติฐานที	่2	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู้บรโิภคมคีวามสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบรโิภค
อาหารฟาสต์ฟู ้ดแมคโดนัลด์และเคเอฟซี	 ซ่ึงมี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 -	 เพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบรโิภคอาหารฟาสต์ฟูด้แมคโดนัลด์และเคเอฟซี	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
	 	 -	 อายไุม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบรโิภคอาหารฟาสต์ฟูด้แมคโดนัลด์และเคเอฟซี	
อ ย ่ า ง มี นั ย ส� า คัญท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ 	 0 . 0 1	 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
	 	 -	 อาชพีไม่มคีวามสัมพนัธ์กับพฤติกรรม 
การบรโิภคอาหารฟาสต์ฟูด้แมคโดนัลด์และเคเอฟซี	
อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ	0.01	ซ่ึงไม่สอดคล้อง 
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
  -	 รายได้เฉลีย่ต่อเดือนไม่มคีวามสมัพนัธ์ 
กับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารฟาสต์ฟูด้แมคโดนัลด์ 
และเคเอฟซี	อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ	0.01	
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
  สมมติฐานที	่3	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน	 มีการเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู ้ดแมคโดนัลด์และเคเอฟซีที่แตกต่างกัน	 
พบว่า	เพศท่ีแตกต่างกนั	มกีารเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้ 
เคเอฟซีท่ีแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ	 0.05	 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้	 
และอายทุีแ่ตกต่างกัน	มกีารเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้ 
แมคโดนัลด์ท่ีแตกต่างกัน	อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
	 	 สมมติฐานท่ี	 4	 ทัศนคติที่มีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคมีความสัมพันธ ์

กับการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์และ 
เคเอฟซี	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 -	 ผลการศึกษาทัศนคติที่มีต ่อส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคกับการเลือกซ้ือ 
อาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์	 พบว่า	 ทัศนคติท่ีมี 
ต่อส่วนประสมทางการตลาด	 ด้านผลิตภัณฑ์	 
ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ด้านการส่งเสรมิการขาย	
ด้านบุคลากร	หรือพนักงาน	ด้านกระบวนการและ
ด้านการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	 มีความ
สมัพนัธ์กับการเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้แมคโดนัลด์	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยปัจจัย
ทัง้หมดมอีทิธพิลต่อการพยากรณ์อยูท่ี่	70%	(=	070) 
และส่วนท่ีเหลอือกี	30%	เกดิจากอทิธพิลของตัวแปร 
อื่นๆ	 ที่ไม่ได้น�ามาศึกษา	 และมีความคาดเคลื่อน
จากการพยากรณ์	(Std.	Error)	อยู่ที่	.42006
	 	 -	 ผลการศึกษาทัศนคติที่มีต ่อส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคกับการเลือกซ้ือ 
อาหารฟาสต์ฟูด้เคเอฟซี	พบว่า	ทศันคติทีม่ต่ีอส่วน
ประสมทางการตลาด	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	
ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ด้านการส่งเสรมิการขาย	
และด้านการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	มีความ
สัมพันธ์กับการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซี	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยปัจจัย
ทัง้หมดมอีทิธพิลต่อการพยากรณ์อยูท่ี	่76%	(=	.076)	 
และส่วนท่ีเหลอือกี	34%	เกดิจากอทิธพิลของตัวแปรอืน่ๆ 
ที่ไม่ได้น�ามาศึกษา	และมีความคาดเคลื่อนจากการ
พยากรณ์	(Std.	Error)	อยู่ที่	.45825
	 	 สมมติฐานที่	 5	 พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารฟาสต์ฟูด้ของผู้บรโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
เลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์และเคเอฟซี	
พบว่า	ระยะเวลาที่ใช้บริการ	วัตถุประสงค์ในการใช้
บรกิาร	มคีวามสัมพนัธ์กับการเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้ 
แมคโดนัลด์	 และบุคคลที่มักพามาใช้บริการอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ส่วนอาหารเเละ
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เครื่องด่ืมท่ีเลือกซ้ือเป็นประจ�ามีความสัมพันธ ์
กับการเลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์	 อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

อภิปรายผล
	 สมมติฐานที	่1	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน	 มีทัศนคติท่ีมีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดแมคโดนัลด์และเคเอฟซี 
ที่ไม่แตกต่างกัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เจษฎาภรณ์	 ครุฑแก้ว	 และคณะ	 (2551)	 ที่ได้
ท�าการศึกษาเรื่อง	 การเปรียบเทียบทัศนคติของ 
ผู้บริโภคที่มีต่อร้านพิซซ่า	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	
กรณีศึกษา	:	ร้านพิซซ่า	ฮัท	และร้านเดอะพิซซ่า
คอมปะนี	พบว่า	เพศ	อาชีพ	รายได้ของผู้บริโภค
ร ้านพิซซ ่าฮัท	 มีทัศนคติต ่อส ่วนประสมทาง 
การตลาดของร้านพิซซ่าที่ไม่แตกต่างกัน
	 สมมติฐานที	่2	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู ้บริโภคไม่มีความสัมพันธ ์กับพฤติกรรม 
การบรโิภคอาหารฟาสต์ฟูด้แมคโดนัลด์และเคเอฟซี	
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของเมทนีิ	เชยีงแรง	(2551)	 
ท่ีได้ท�าการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ 
ผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม 
กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตจังหวัดเชียงราย	 
พบว่า	 ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง	 และกลุ่มท่ี
มีอายุต่างกัน	 มีระดับความคิดเห็นในการเลือกใช้
บริการทั้งร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม	 และร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ไม่แตกต่างกัน	
	 สมมติฐานที่	 3	 เพศท่ีแตกต่างกัน	 มีการ
เลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้เคเอฟซีทีแ่ตกต่างกัน	และ
อายุที่แตกต่างกัน	 มีการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ด 
แมคโดนัลด์ที่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ	บญุเสรมิ	วงศ์เชาวน์วฒัน์	(2551)	ทีไ่ด้ท�าการ
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือก 
ร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ท่ีได้รบัแฟรนไชส์จากต่างประเทศ 

ในศนูย์การค้าในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	
ผลการศึกษาพบว่า	 การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู ้ด 
จะมีผลและแตกต่างกันไปตามอายุ	เพศ	และวัย	
	 สมมติฐานที่	 4	ทัศนคติที่มีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านช่องทางการ 
จัดจ�าหน่าย	ด้านการส่งเสริมการขาย	ด้านบุคลากร	
หรอืพนักงาน	ด้านกระบวนการและด้านการน�าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ	 มีความสัมพันธ์กับการเลือก
ซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้แมคโดนัลด์	ซ่ึงสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	ลลดา	จันทร์สมบูรณ์	(2551)	ที่ได้ท�าการ
ศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของ
วัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยย่อยในด้าน
ต่าง	 ๆ	 ที่มีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดใน
แต่ละด้านเป็นอนัดับแรกดังน้ี	ด้านผลติภณัฑ์	ได้แก่	
รสชาติดี	ด้านการจดัจ�าหน่าย	ได้แก่	สถานทีต้ั่งร้าน
เข้าถึงได้สะดวก	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	
ได้แก่	 การบริการของพนักงาน	 ส่วนทัศนคติท่ีม ี
ต่อส่วนประสมทางการตลาด	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้าน
ราคา	ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ด้านการส่งเสรมิ
การขาย	และด้านการน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ	
มคีวามสมัพนัธ์กับการเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้เคเอฟซี 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของ	เจษฎาภรณ์	ครฑุแก้ว	
และคณะ	(2551)	ทีไ่ด้ท�าการศึกษาเรือ่ง	การเปรยีบ
เทียบทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านพิซซ่า	ในเขต
กรงุเทพมหานคร	กรณีศกึษา	:	ร้านพซิซ่า	ฮัท	และ
ร้านเดอะพิซซ่าคอมปะนี	 พบว่า	 ทัศนคติที่มีต่อ 
ส่วนประสมทางการตลาดของผู ้บริโภคในด้าน
ผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	
และด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีต่อร้านพิซซ่า	ฮัท	
และร้านเดอะพิซซ่า	 คอมปะนี	 มีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในทิศทางเดียวกัน
		 สมมติฐานที	่5	พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร
ฟาสต์ฟู ้ดของผู ้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ 
เลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์และเคเอฟซี	 
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ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 -	 ระยะเวลาท่ีใช้บริการ	 วัตถุประสงค์ 
ในการใช้บริการ	 และบุคคลท่ีมักพามาใช้บริการ 
มีความสัมพันธ์กับการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟู ้ด 
แมคโดนัลด์	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของ	อดุม	นิยมค้า 
(2550)	ที่ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู ้ดของ
นักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา	จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 พบว่า	 พฤติกรรมการบริโภค 
อาหารฟาสต์ฟู้ด	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับ
ประทานอาหารฟาสต์ฟู ้ดของร้านเคเอฟซี	 และ 
เลือกดื่มน�้าอัดลม	และส่วนใหญ่รับประทานร่วมกับ
เพื่อนๆ	 ส่วนอาหารเเละเครื่องด่ืมที่ เลือกซ้ือ 
เป็นประจ�ามีความสัมพันธ์กับการเลือกซ้ืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ	ธวัสนันท์	ไชยสงเคราะห์	(2553	:	บทคัดย่อ)	
ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่ง	ความสมัพนัธ์ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
และส่วนประสมการตลาดของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด	
KFC	สาขาโลตสับ้านโป่ง	พบว่า	เหตผุลที่ผู้บริโภค
มคีวามพงึพอใจในการตัดสินใจเลอืกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด้ 
KFC	สาขาโลตัสบ้านโป่ง	ในระดับมากที่สุด	ได้แก่	
ความคุ้นเคยต่อผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไปการวจิยั
ที่น่าสนใจและสามารถท�าการศึกษาต่อเน่ืองได้	 จึง
น่าจะเป็นการศึกษา
  1.	ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารฟาสต์ฟู้ดยี่ห้ออื่น	 ๆ	 เพื่อน�าผลการศึกษา 
มาเปรียบเทียบกัน
	 	 2.	ศึกษาถึงความพงึพอใจของผู้บรโิภค
ทีม่ต่ีอพฤติกรรมการบรโิภคอาหารฟาสต์ฟูด้แมคโดนัลด์ 
และเคเอฟซีเพิ่มเติม	 เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการตลาด	และปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น
	 	 3.	ควรท�าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีอยู่ในจังหวัดอื่น	 ๆ	 เพื่อให้ทราบข้อมูลที่หลาก
หลายของประชากรในแต่ละพืน้ที	่ว่ามคีวามเหมอืน
หรอืแตกต่างกันอย่างไร	เพือ่น�ามาใช้ก�าหนดกลยทุธ์
ทางการตลาด
  4.	ควรท�าการวจิยัอย่างต่อเน่ือง	เน่ืองจาก 
ความคิดเห็นของผู้บริโภคน้ัน	 มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอตามกาลสมัย	และตามสภาพแวดล้อม
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบถึงปัจจัยทางการตลาด	 
ด้านผลติภณัฑ์	ด้านราคา	ด้านช่องทางการจ�าหน่าย	
และด้านการส่งเสรมิการตลาด	ทีม่ผีลในการตัดสินใจ
ซื้อไข่ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภค	2)	เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบถึงปัจจัยทางภายนอกคือ	 ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 และด้าน
จิตวิทยาท่ีมีผลในการตัดสินใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิค
ของผู้บริโภค	3)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้รโิภค 
ทีม่ผีลในการตัดสนิใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ	ประชากรคือผู้บริโภคทีม่าซือ้ไข่
ไก่ออร์แกนิคในร้านในเขตกรงุเทพมหานครกลุม่ตัวอย่าง 
จ�านวน	400	คน	วธิกีารสุม่ตัวอย่างก�าหนดตัวอย่าง
แบบตามความสะดวก	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คือแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ท่ีมีค�าถาม 
ชนิดปลายปิด	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 IOC,	
Reliability	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
เชิงพรรณนา,	สถิติเชิงอนุมาน
	 ผลการศึกษาพบว่า	 (ให้ตอบวัตถุประสงค์
ในแต่ละข้อ)	
	 1.	เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบถึงปัจจัย

ทางการตลาดทีม่ผีลในการตัดสนิใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิค 
ของผู้บริโภค
	 2.	เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบถึงปัจจัย 
ทางภายนอก	คือ	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม
และวฒันธรรม	และด้านจติวทิยาท่ีมผีลในการตัดสินใจ
ซื้อไข่ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภค
	 3.	เพือ่ศกึษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคทีม่ผีล
ในการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิค

ค�ำส�ำคญั: การตัดสนิใจ,	ไข่ไก่ออร์แกนิค,	ผู้บรโิภค

Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	
to	 study:	 1)	 to	 explore	 and	 compare	 
market	factors	in	aspect	of	products,	prices,	 
distributions,	and	promotions,	which	having	
effects	to	consumer	decision	making	towards	
buying	 organic	 eggs	 2)	 to	 explore	 and	 
compare	external	factors	such	as	economy,	
society	and	culture,	and	psychology	which	
having	effects	to	consumers	decision	3)	to	

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Affecting Consumer Decision Making  
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study	 consumer	 behaviors	 towards	 buying	
organic	eggs	research	methodology	Conven-
ience	Sampling	population	was	400	sample	
size	Multi	Stage	Random	sampling	method	
the	research	instruments	were	questionnaire	
The	data	were	analyzed	by	using	computer	
software	 package.	 The	 statistics	 used	 in	 
data	 analysis	 were	 descriptive	 statistics,	 
inferential	statistics
	 The	results	were	as	follows:
	 1.	Consumers	 considered	 buying	 
organic	eggs	because	of	marketing	factors	
such	as	products,	prices,	distributions,	and	
promotions	which	had	no	statistical	signifi-
cant	difference.
	 2.	Consumers	 decision	 making	 in	
buying	organic	eggs	considered	from	exter-
nal	 factors	 such	 as	 economy,	 society	 
and	 culture,	 and	 psychology	 which	 had	 
no	statistical	significant	difference.
	 3.	Study	the	behavior	of	consumers,	
which	has	resulted	in	the	decision	to	buy	
organic	eggs.	

Keywords:	Decision,	Organic	 eggs,	Con-
sumer. 

บทน�ำ
	 การด�าเนินชวีติของคนไทยในปัจจบุนัมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมธุรกิจ	 ซ่ึงส่งผลให้ 
วถีิการด�าเนินชวีติของคนเปลีย่นแปลง	โดยพืน้ฐาน
ในการด�าเนินชีวิตน้ันต้องค�านึงถึงปัจจัยสี่เป็นหลัก	
อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งในนั้น
	 พฤติกรรมการบรโิภคเป็นกจิกรรมขัน้พืน้ฐาน 

ที่ส�าคัญในปัจจุบัน	 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความรู	้ 
การศึกษาและรายได้ที่สูงขึ้น	มีการใส่ใจในส่วนของ
สุขภาพมากขึ้น	ให้ความส�าคัญกับเรื่องสุขภาพมาก
ขึน้	ซ่ึงจะเหน็ได้จากกระแสความต้องการการบรโิภค
อาหารที่ไม่มีเน้ือสัตว์มากขึ้น	 และหันมาบริโภค 
ผักแทน	เช่น	การทานอาหารเจหรอืมงัสวริติั	งดการ
บริโภคเน้ือสัตว์ต่าง	 ๆ	 บางคนอาจจะเริ่มเปลี่ยน
พฤติกรรมการทานอาหารเจหรือมังสวิรัติในวันเกิด	
หรือช่วงเทศกาลส�าคัญ	 เป็นต้น	 ซ่ึงทัศนคติของ 
ผู้บริโภคพบว่าการบริโภคอาหารท่ีมีการรับรองว่า
ปลอดสารพิษหรือผลิตโดยวิธีธรรมชาติ	 ท�าให้เกิด
ผลดีต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง	 เพราะ
ฉะนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะเลือกบริโภค
อาหารปลอดสารพิษเป็นอันดับแรก	 และส�าหรับ 
ผู้บรโิภคท่ีรบัประทานอาหารปลอดสารพษิเป็นหลกั
ก็เชื่อว่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น	 แข็งแรง	 ไม่เจ็บ
ป่วยง่าย
 การเลอืกซ้ือไข่ไก่กเ็ช่นเดยีวกนั	ในปัจจบุนั
มีไข่ไก่ให้เลือกหลากหลายประเภท	ไม่ว่าจะเป็นไข่
ไก่ที่เติมสารอาหาร	 ไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติ	
ปลอดสารพิษ	 และไข่ไก่เบอร์	 เป็นต้น	 ซ่ึงไข่ไก่ 
มีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูง	 โดยไข่ไก่นับ
เป็นอาหารที่จัดอยู่ในหมวดโปรตีน	 เช่นเดียวกับ 
เน้ือสัตว์	 มีธาตุเหล็ก	 และไอโอดีน	 มีประโยชน ์
ในการสร้างการเจริญเติบโต	 และซ่อมแซมส่วน 
ที่สึกหรอ	 ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง	 สารลูเที่ยน	 
และซีแซนทิน	 ที่ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของ 
จอรบัภาพทีต่า	และธาตุฟอสฟอรสั	ทีช่่วยให้กระดูก
และฟันแข็งแรง	 ที่ส�าคัญที่ผู ้บริโภคนิยมบริโภค 
ไข่ไก่กันคือ	 ราคาถูก	 และหาซ้ือได้ง ่ายตาม 
ท้องตลาดทั่วไป	 แต่การเลือกซ้ือไข่ไก่น้ันควร 
ค�านึงถึงแหล่งการผลิตที่เชื่อถือได้	 มีการรับรอง
คุณภาพ	 มีมาตรฐานท่ีท�าให้เกิดความเชื่อมั่น 
ในการบริโภค
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	 ปัจจบุนัการเลีย้งไก่ในประเทศไทยได้มกีาร
ใช้สารเสริม	 (Feed	 Additive)	 ต่างๆ	 มากมาย 
สารเสริมแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะของตัวเอง	
เช่นในกรณีของสารต้านจุลชีพหมายรวมถึงสาร
ปฏิชีวนะ	 และสารท่ีได้จากการสังเคราะห์ทางเคม ี
ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโต	การแบ่งตัว	หรือการ
มีชีวิตอยู่ของจุลชีพ	อย่างไรก็ดี	ในปัจจุบันประเทศ
ต่างๆ	ได้มีการวางมาตรการควบคุมการใช้สารต้าน
จุลชีพอย่างเข้มงวดมากขึ้น	 เพราะพบว่าก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคนและสัตว์	อันเนื่องมาจากการดื้อยา
ของจุลินทรีย์	 และสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค	สหภาพยุโรปได้ประกาศห้าม
ใช้สารปฏิชีวนะผสมลงในอาหารสัตว์	 เพื่อเร่งการ
เจริญเติบโต	(Growth	Promoter)	จ�านวน	4	ชนดิ	
คือ	Zinc	Bacitracin,	Spiramycin,	Virginia-
mycin	และ	Tylosin	phosphate	ด้วยเหตุผลทีอ่าจ
ก่อให้เกิดการดื้อยา	 (ภักดี,	 2542)	นอกจากนี้ยัง
พบว่า	 สารต้านจุลชีพบางชนิด	 เช่น	 สารกลุ่ม	 
Penicillin,Sulfa,	 Tetracycline	 และสารในกลุ่ม	
Aminoglycoside	บางตัวสามารถสะสมในร่างกาย	
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์	เมื่อน�ามาบริโภคอาจท�าให้
เกิดอาการแพ้สาร	Chloramphenical	มผีลต่อความ
ผิดปกติของยนีท�าให้โครโมโซมเกิดการแยกตัวออก
จากกัน	Nitrofurazone	พบว่า	 เป็นสารก่อมะเร็ง	 
(Secondary	carcinogen;	มาลินี,	2540)	เป็นต้น	
ซ่ึงในวงการการค้าระหว่างประเทศได้ให้ความส�าคัญ
ในเรื่องนี้มาก	อีกทั้งยังพยายามน�ามาตรการการใช้
สารต้านจลุชีพมากีดกันทางการค้า	ประเทศไทยเอง	
ก็เคยประสบปัญหาในเรื่องน้ีหลายครั้ง	 ท�าให้
ประเทศไทยเสียโอกาสในการส่งออกเน้ือไก่	 จึงมี 
นักวชิาการ	รวมท้ังผู้เลีย้งและผู้ทีเ่ก่ียวข้องกบัวงการ
การผลิตไก่	ได้หันมาสนใจศึกษาการใช้สารชีวภาพ
ที่มีจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์	 รวมท้ังสมุนไพร
พื้นบ้าน	มาใช้ป้องกันและรักษาโรค	เพื่อลดการใช้

สารต้านจุลชีพ
	 ไข่จากสัตว์ที่คนไทยนิยมน�ามารับประทาน
เป็นอาหารน้ันมีหลายชนิด	 ได้แก่	 ไข่ไก่	 ไข่เป็ด	 
ไข่นกกระทา	 เป็นต้น	 ซ่ึงในปัจจุบันไข่ไก่ถือว่า 
มีความส�าคัญและเป็นที่นิยมมากกว่าไข่จากสัตว์
ชนิดอื่น	 เพราะไข่ไก่น้ันเป็นไข่ที่มีเน้ือน่ิม	 ไม่คาว	 
มีสารอาหารสมบูรณ์	 ราคาไม่แพงและนิยมน�ามา 
ท�าอาหารได้ทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน	โดยคนไทย 
ในอดีตนิยมใช้ไข่เป็ดในการท�าอาหารเกือบทุกชนิด	
แต่เมื่อไข่ไก่มีจ�านวนมากขึ้น	 ผู้บริโภคจึงใช้ไข่ไก ่
ท�าอาหารแทนไข่เป็ดเกือบทั้งหมด	 ไข่ไก่มีคุณค่า 
ทางอาหารให้ประโยชน์ต่อการเจรญิเติบโต	เหมาะกับ 
คนทุกเพศ	 ทุกวัย	 เป็นแหล่งอาหารท่ีให้โปรตีน	 
ซึ่งมีราคาถูกกว่าอาหารที่มีโปรตีนชนิดอื่น	มีคุณค่า
ทางอาหารหลายอย่าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบถึงปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจซ้ือไข ่ไก ่
ออร์แกนิคของผู้บริโภค
	 2.	เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบถึงปัจจยัทาง
ภายนอก	 คือ	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม 
และวฒันธรรมและด้านจติวทิยาทีม่ผีลในการตัดสนิใจ
ซื้อไข่ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภค
	 3.	เพือ่ศกึษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคทีม่ผีล
ในการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิค

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	แบบของการวิจัย	เชิงปริมาณ	
	 2.	ประชากร	ได้แก่	ผู้บริโภคที่มาซื้อไข่ไก่
ออร์แกนิคในร้านในเขตกรุงเทพมหานคร	
	 3.	กลุม่ตัวอย่าง	400	คน	วธิกีารสุม่ตัวอย่าง 
แบบตามความสะดวก
	 4.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ในครั้งนี้	 ใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ที่ม ี
ค�าถามชนิดปลายปิด	โดยแบ่งโครงค�าถามออกเป็น	
5	ส่วน	ได้แก่	
	 	 4.1	 ข้อมลูท่ัวไปของประชากรกลุม่ตัวอย่าง
	 	 4.2	ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อไข่ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภค
	 	 4.3	ปัจจัยทางการตลาดท่ีใช้ประกอบ
การตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภค
	 	 4.4	ปัจจัยภายนอกที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิค
	 	 4.5	ค�าถามปลายเปิด	 สามารถให  ้
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่าง	ๆ
	 5.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	
	 	 5.1	เตรียมแบบสอบถาม
	 	 5.2	อธิบายและชี้แจง
	 	 5.3	รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบ
	 6.	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
	 	 1)	 สถิติเชิงพรรณนา
	 	 	 -	ค่าร้อยละ	
	 	 	 -	ความถี่	
	 	 	 -	ค่าเฉลี่ย
	 	 	 -	การวัดการกระจายของข้อมูล
		 	 2)	 สถิติเชิงอนุมาน
		 	 	 -	Independent	Sample	t-test
		 	 	 -	One-Way	Analysis	of	Var-
iance	(ANOVA)
		 	 	 -	F	-	test	
	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
	 	 1)	สถิติเชิงพรรณนา
		 	 2)	สถิติเชิงอนุมาน

สรุปผลการวิจัย 
	 1.	ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กันมผีลต่อการตัดสินใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคด้วยปัจจยั

ทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน
	 2.	 ผู้บรโิภคทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกัน 
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคด้วยปัจจัย
ภายนอกที่ไม่แตกต่างกัน
	 3.	พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผล 
ต่อการตัดสินใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคด้วยปัจจยัภายนอก 
ที่ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
	 1.	เพศ	อายุ	สถานภาพ	อาชีพ	ระดับการ
ศกึษา	และรายได้ทีแ่ตกต่างกันมผีลต่อการตัดสนิใจ
ซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคไม่แตกต่างกัน	 ซ่ึงสอดคล้อง 
กับสมมติฐานทีต้ั่งไว้	เน่ืองจากกลุม่ตัวอย่างทีม่เีพศ	
อายุ	 สถานภาพ	 อาชีพ	 ระดับการศึกษา	 และ 
รายได้	 มีพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่ออร์แกนิค 
ไม่แตกต่างกันอาจเกิดจากการรับข้อมูลความรู ้ 
ทีค่ล้ายกนัและเท่าเทยีมกนั	ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ของมาสโลว์	 คือ	ความต้องการขั้นพื้นฐาน	น�้าดื่ม	
อาหาร	และการมีสุขภาพที่ดี	สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุทัยวรรณ	 สุวรรณพรหม	 (2543)	 ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ ์
เพือ่สขุภาพกรณีศกึษาผู้รบับรกิารแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน	 พบว่า	 พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน 
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
	 2.	พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไข่
ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภค	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เลอืกซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคจากห้างสรรพสินค้า	
เหตุผลส�าคัญที่เลือกซ้ือตามประเภทของร้านค้า 
คือคุณภาพไข่ไก่ออร์แกนิคเชื่อถือได้	 ผู้มีอิทธิพล 
ในการตัดสินใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคมากที่สุดคือ 
เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเอง	ส่วนปรมิาณในการบรโิภค
ไข่ไก่ออร์แกนิคภายในครอบครัวต่อสัปดาห์คือ	
สัปดาห์ละ	 15	ฟอง	และยี่ห้อของไข่ไก่ออร์แกนิค 
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ที่เลือกซ้ือมากที่สุดคือ	 ดอกเตอร์เฮน	 จึงอภิปราย
ได้ว่า	พฤติกรรมผู้บรโิภคทีเ่ลอืกซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิค
จากห้างสรรพสินค้า	 เพราะเป็นแหล่งจ�าหน่าย 
ที่สะดวกที่สุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรนุช	
ท�าเลทอง	 (2545)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อผักปลอดสารพิษกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 ทางด้านพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภค	ผู้บริโภค 
มักจะนิยมซ้ือผักในซูเปอร์มาร์เกตเป็นส่วนใหญ	่ 
โดยเฉลีย่สัปดาห์ละครัง้	และน�าไปบรโิภค	2-3	วนั/
ครั้ง	 และงานวิจัยของ	 ธิติมา	 เทียนไพร	 (2550)	 
ได้ศึกษาเรื่อง	พฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสาร
พษิของผู้บรโิภคในอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	
พบว่า	ร้านที่นิยมคือบิ๊กซี	ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	ผู้ซื้อ
เป็นผู้ตัดสินใจซ้ือเอง	 รองลงมาคือ	 สมาชิกใน
ครอบครัว
	 3.	 ปัจจยัด้านการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคล�าดับแรก	คือ	ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ 
รองลงมาคือปัจจยัด้านช่องทางการจ�าหน่าย	รองลงมา
คือปัจจัยด้านราคา	และล�าดับสุดท้ายคือปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ	 ธิติมา	 เทียนไพร	 (2550)	 ได้ศึกษาเรื่อง	
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของ 
ผู้บริโภคในอ�าเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีพบว่า	
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านการจัดจ�าหน่าย 
เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ 
ในระดับมาก	 ปัจจัยด้านราคาและด้านการส่งเสริม
การตลาดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผัก 
ปลอดสารพิษในระดับปานกลาง	 ด้านผลิตภัณฑ ์
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผัก
ปลอดสารพิษในระดับมากที่สุด	 ได้แก่	 ค�านึงถึง
ความปลอดภยั	ด้านราคา	กลุม่ตัวอย่างเหน็ว่าปัจจยั
ทีม่ผีลต่อการเลอืกซ้ือผักปลอดสารพษิในระดับมาก

ราคาเหมาะสมไม่สูงจนเกินไป	 ใกล้เคียงกับราคา
ตลาดด้านการจดัจ�าหน่าย	กลุม่ตัวอย่างเหน็ว่าปัจจยั
ทีม่ผีลต่อการเลอืกซ้ือผักปลอดสารพษิในระดับมาก	
ได้แก่	 มีสถานท่ีจอดรถสะดวก	 ร้านค้าที่จ�าหน่าย
มชีือ่เสยีงน่าเชือ่ถือ	มคีวามคุน้เคยกับร้านทีจ่�าหน่าย	
และช่วงเวลาในการปิด-เปิดร้านมีความเหมาะสม	
ด้านการส่งเสริมการตลาด	 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า	
ปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลอืกซ้ือผักปลอดสารพษิในระดับ
มาก	ได้แก่	มป้ีายโฆษณาเก่ียวกับผักปลอดสารพษิ
ภายในร้าน

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
	 	 1.1	 ด้านผลติภณัฑ์	เน่ืองจากเป็นสิง่แรก 
ที่ผู้บริโภคค�านึงถึงด้วยอรรถประโยชน์ของไข่ไก่ 
ออร์แกนิค	 ซ่ึงเป็นอาหารที่ใช้บริโภคเพื่อสุขภาพ	 
จึงต้องมีขั้นตอนการผลิตที่มีความใหม่สดสะอาด 
น่ารบัประทาน	มกีารออกแบบสร้างสรรค์บรรจภุณัฑ์
ที่สะอาด	สะดวกในการซื้อ	และสวยงาม	มีตรายี่ห้อ
ป้ายแสดงราคา	และตรารบัรองคุณภาพอย่างชดัเจน	
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์
	 	 1.2	ด้านช่องทางการจ�าหน่ายน้ันต้องมี
การวางจ�าหน่ายทั่วไปท้ังในห้างสรรพสินค้าและ 
นอกห้างสรรพสินค้า	 มีร้านจ�าหน่ายนอกห้างสรรพ
สินค้า	 สามารถพบเจอได้ง่าย	 สะดวกต่อการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อยู่ในแหล่งท่ีเดินทางไปมาสะดวกมีท่ี 
จอดรถเพียงพอ
	 	 1.3	ด้านราคา	 ต้องมีความเหมาะสม
และคุ้มค่ากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 และมีราคา
หลายระดับให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อ
	 	 1.4	ด้านการส่งเสริมการตลาด	 ต้องมี
การโฆษณาผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	ให้เป็นทีรู่จ้กัในสงัคม	มส่ีวนลด	 
โปรโมชั่นตามเทศกาลหรือโอกาสต่าง	ๆ 	และมีการ
รบัเปลีย่นคืนหากคณุภาพผลติภณัฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
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	 	 1.5	ควรมกีารรณรงค์ส่งเสรมิหาแนวทาง 
เผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภค
ได้รับความรู้เรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
อย่างไข่ไก่ออร์แกนิค	 เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติ
และเกิดแรงจูงใจในคุณภาพท่ีคุ้มกับราคาของไข่ไก่
ออร์แกนิค
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	ในการศึกษาด้านพฤติกรรมของ 
ผู ้ท่ีท�าการเลือกซ้ือและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ 
เลือกซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคอาจยังศึกษาไม่ครอบคลุม
ทัง้หมด	เพราะท�าการแจกแบบสอบถามเฉพาะลกูค้า
ที่เข้ามาซ้ือผลิตภัณฑ์ในร้านค้า	 Villa	 Market,	
Tops	และ	Lemon	Farm	เท่านั้น	ดังนั้น	ในการ
ศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
ท่ัวไปภายนอกร้านค้าที่ก�าหนดด้วย	 เพื่อความ
สมบูรณ์ของการศึกษามากยิ่งขึ้น

	 	 2.2	ในการศึกษาครั้งน้ีได้ท�าการศึกษา
เฉพาะภายในกรุงเทพมหานคร	3	แห่ง	คือ	ในร้าน
ค้า	 Villa	Market,	 Tops	 และ	 Lemon	 Farm	
เท่าน้ัน	ดังน้ันการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาในจงัหวดั 
อื่น	ๆ	หรือห้างสรรพสินค้าทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร	
เพื่อน�าผลการศึกษามาเปรียบเทียบ	 และน�าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป	
	 	 2.3	ควรศึกษาด้านไข่ไก่ออร์แกนิค 
ให้มากกว่าน้ี	 โดยการศึกษาแบรนด์ต่าง	 ๆ	 ของ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง	 ต้ังแต่กรรมวิธีการเลี้ยงไก่ไข่	 
ขั้นตอนการผลิตไข่ไก่ออร์แกนิค	 และการวางแผน
การตลาดเพื่อจ�าหน่าย	 เพื่อความสมบูรณ์ของ 
การศึกษามากยิ่งขึ้น	
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บทคัดย่อ
	 การศกึษาวจิยัเรือ่ง	“ทศันคติของนักท่องเท่ียว 
GEN-Y	ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	กรณี
ศึกษา	 :	 เกาะเกร็ด	 จ.นนทบุรี”	 มีวัตถุประสงค ์
หลักโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจทัศนคติของ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่ม	GEN-Y	ที่เดินทาง
มาท่องเท่ียวในประเทศไทย	เพือ่ทราบความคิดเหน็
และความรู้สึกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ใช้
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 ในการศึกษา
วจิยัครัง้น้ี	ผู้วจิยัได้เลอืกกลุม่ตัวอย่างเป็นนักท่องเทีย่ว 
ชาวยุโรป	 GEN-Y	 ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ 
เกาะเกร็ด	 จ�านวน	 385	 คน	 ใช้การสุ่มตัวอย่าง 
แบบสะดวกในการเก็บข้อมูลและแบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
	 ผลการศึกษานี้พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 55.84%	 และ	 44.16%	 
เป็นผู้หญิง,	 74.18%	 สถานภาพแต่งงานแล้ว,	
75.06%	 มีอาชีพพนักงานบริษัท	 และ	 70.91%	 
พบว่า	 มีรายได้ต่อเดือน	 3,001	 –	 6,000	USD	
ปัจจัยทางการตลาดท้ังหมดใช้ในการทดสอบ 
หาทัศนคติของนักท่องเที่ยว	GEN-Y	ที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 ในทางตรงกันข้ามเมื่อดู 

ทีปั่จจยัอืน่	ๆ 	เช่น	สภาวะทางเศรษฐกจิและสถานการณ์ 
ทางการเมืองในไทย	 จากการศึกษาพบว่า	 มีเพียง
สถานการณ์ทางการเมืองในไทยที่อาจมีผลกระทบ
ต ่อท้ังทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม	 ในขณะที่ปัจจัยภาวะทางเศรษฐกิจ 
มีผลน้อยต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยว	 GEN-Y	 
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ค�ำส�ำคัญ:	นักท่องเที่ยว,	GEN	-	Y,	ชาวยุโรป,	
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	

Abstract
	 This	 research	 study	 “The	 Study	 
on	 the	 GEN-Y	 Tourist’s	 attitude	 toward	
creative	 tourism	 :	 Case	 Study	 Koh	 Kred	
Nonthaburi”	 has	 the	 main	 objectives	 
focusing	on	the	learning	and	understanding	
the	 attitude	 of	 GEN-Y	 Tourist	 from	 
European	 region	 when	 visiting	 Thailand 
to	find	out	how	they	think	and	feel	about	
tourist	attraction	in	Thailand	that	adopting	

ทัศนคติของนักท่องเที่ยว GEN-Y ที่มีต่อการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์

(GEN-Y Tourist’s attitude toward creative tourism)
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the	concept	of	creative	tourism.
	 The	researcher	has	chosen	a	group	
of	GEN-Y	tourist	from	European	countries	
as	a	sampling	unit	for	this	research	study.	
The	sampling	unit	consist	of	385	GEN-Y	
European	Tourist	in	which	we	finding	them	
at	Koh	Kred,	a	 tourist	attraction	site	 that	
this	research	has	selected	as	a	place	to	study.	
This	 research	using	convenience	Sampling	
when	collecting	data.	And	using	questionnaire	
as	a	tool	to	collect	data
	 The	result	from	this	study	shows	that	
most	of	the	respondents	are	male	which	has	
55.84%	 and	 44.16	 for	 female.	 74.81%	 
of	them	are	already	marriage.	And	75.06%	
of	 them	 are	 employee.	 70.91%	 has	 the	 
average	 income	 at	 3,001-6,000	USD.	All	
marketing	 factors	which	 also	 used	 to	 test	 
on	the	attitude	of	the	GEN-Y	tourist	on	the	
creative	tourism	concept.	On	the	other	hand,	
when	 look	 at	 other	 factors	 like	 economic	
condition	and	political	situation	in	Thailand,	
the	study	found	that	only	political	situation	
that	might	has	an	effect	on	either	positive	
or	negative	attitude	of	the	respondents,	while	
economic	condition	factor	less	likely	to	has	
any	 effect	 on	 Gen-Y	 tourist’s	 attitude	 
on	creative	tourism.

Keyword:	Tourist,	GEN-Y,	Creative	tourism

บทน�ำ
	 การท่องเทีย่วมคีวามส�าคัญในหลายประเทศ
เน่ืองจากรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มีการบริโภค

สินค้าและบริการและภาษีเรียกเก็บในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและโอกาสส�าหรับการจ้างงานใน
อตุสาหกรรมการบรกิารทีเ่ก่ียวข้องกบัการท่องเทีย่ว
เหล่าน้ีสามารถช่วยการขบัเคลือ่เศรษฐกิจ	โดยจ�านวน 
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทย 
ปี	2555	มีจ�านวน	22,353,903	ล้านคน	เพิ่มขึ้น
จากปี	 2554	ซ่ึงมีจ�านวนนักท่องเท่ียวเพียง	
19,230,470	ล้านคน	คิดเป็นอตัราการขยายตัวร้อยละ 
6.25%	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2554)	แม้ในปี	
2555	จะเกิดวกิฤตการเมอืงภายในประเทศ	แต่มไิด้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเท่ียวในภาพรวม
มากนัก	เพราะผู้คนยงัยดึการท่องเทีย่วเป็นทางออก
หลักของการผ่อนคลายความเครียด	ท้ังน้ียังสร้าง
รายได้ให้แก่ท้องถ่ิน	 เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้น 
ตรงพื้นที่ใดก็ตาม	รายได้จะเกิดขึ้นต้ังแต่เจ้าของ
สถานท่ี	 โรงแรม	ร้านอาหารเครื่องด่ืม	ของท่ี
ระลึก	แรงงาน	 ดังน้ันหากชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเศรษฐกิจก็จะเติบโตเป็นล�าดับ	 จาก
หมู ่บ ้านต ่อไปต�าบล-อ�าเภอ-จังหวัด-ภาค-
ประเทศ-นานาประเทศ	แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ 
ที่ตกต�่าและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก	รวมถึง
ความวุ ่นวายทางการเมือง	 จึงท�าให้พฤติกรรม 
ของนักท่องเที่ยวมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 
จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐ	ผู้ประกอบการ	ตลอดจน
ชมุชนต้องหนัหน้าเข้ามาผนึกก�าลงักันในการท�าการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 น่ันหมายถึงการน�าเอา
วัฒนธรรมที่ เป ็นต้นทุนทางภูมิป ัญญาท้องถ่ิน 
น�าประสบการณ์จริงมาปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดความ
ผูกพันกันอย่างลึกซ้ึงระหว่างนักท่องเที่ยวกับ 
เจ้าบ้าน		สร้างความจดจ�าในการเรยีนรูป้ระวติัศาสตร์
และวิถีการด�าเนินชีวิตท่ีแตกต่างด้วยการถ่ายทอด
ในเชิงสร้างสรรค์	โดยการน�าเอาระบบกลยุทธ์ 
การตลาดการประชาสัมพันธ์แบบทันสมัยมาผสม
ผสานกัน		เพือ่ให้เกิด	“การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์”		
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	 การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์มคีวามส�าคัญมาก 
แม้แต่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	ยังเข้ามาม ี
บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติ	
ด้วยการน�าเสนอโครงการ	“เครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์”	
(The	Creative	city	network)	เพือ่ส่งเสรมิพฒันา
ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	(Creative	Indutries) 
จากทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้วน้ัน	จะเหน็ได้ว่า	เศรษฐกิจ
การท่องเท่ียวยังคงเป็นหัวใจส�าคัญอีกอย่างหน่ึง	 
ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้ต้ังแต่
ระดับภมูภิาคจนไปถึงระดับโลก	เพราะการท่องเทีย่ว 
มีความหลากหลายทางบริบท	ท่ีมีความโดดเด่น 
แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานท่ี	โดยเฉพาะ 
การท่องเที่ยวท่ีไม่ต้องลงทุนทางด้านวัตถุแต่ขาย
ความเป็นรากเหง้าพื้นเพของชุมชน	 วัฒนธรรม	
จารีตประเพณี	ความสวยงามทางธรรมชาติของภูมิ
ทัศน์และประวัติศาสตร์การเล่าขานท่ีน่าสนใจ	 
จุดแข็งของประเทศไทยในการแข่งขันกับตลาดโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสน่ห์ของคนไทย,	 วิถีชีวิต 
ของผู้คนชาวไทย	 เป็นตัวแทนของเสน่ห์ความ 
เป็นไทยท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว	 โดยการ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีเชื่อมโยงเป็น
เอกลักษณ์ไทยอย่างยั่งยืน			
	 เกาะเกร็ดถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง
หน่ึงทีส่�าคญัของประเทศไทยทีไ่ด้รบัความนิยมจาก
นักท่องเที่ยว	 เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่ 
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯจึงง่ายต่อการเดินทางอีกทั้ง
เกาะเกร็ดยังเป็นสถานที่ที่มีความเจริญมาต้ังแต ่
ในสมัยอยุธยาและยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรม 
ในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา	 ถึงแม้เกาะเกร็ด 
จะมีพื้นที่เพียง	4.12	ตารางกิโลเมตร	แต่ก็สามารถ
สะท้อนถึงขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวฒันธรรม	
ในอดีตได้อย่างชัดเจน	 รวมไปถึงโบราณสถาน	

โบราณวัตถุ	 ที่ยังมีความสมบูรณ์	 และน่าสนใจ 
เป็นอย่างยิ่ง	 นอกจากน้ันเกาะเกร็ดยังมีการสาธิต
การป้ันเครือ่งป้ันดินเผาแบบโบราณ	ซ่ึงนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	 จุดเด่น 
ของเกาะเกรด็อยูท่ีท่�าเลทีต้ั่งของการเป็นเกาะกลางน�า้ 
ขนาดใหญ่	 ที่มีล�าคลองล้อมรอบไปจรดกับแม่น�้า
เจ้าพระยา	เกาะเกรด็มฐีานะเป็นต�าบลประกอบด้วย	
7	 หมู่บ้าน	 มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย	
เจดีย ์ขาวทรงมอญรามัญท่ีมีลักษณะเอียง	 ต้ัง
ตระหง่านอยู่ริมแม่น�้า	 อันเป็นจุดดึงดูดสายตาแรก
ของนักท่องเที่ยว	 ล่องเรือชมสายน�้าและวิถีชีวิต 
รอบเกาะ		
	 การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์	จงึเป็นทิศทาง
ใหม่ของการท่องเทีย่วของโลกปัจจบุนั	ทีม่จีดุหมาย
เพื่อการสนทนา	 แลกเปลี่ยน	 เรียนรู ้ระหว่าง
วัฒนธรรม	 และเชื่อว่าจะช่วยให้การท่องเที่ยว	 
เป็นเครือ่งมอืของการท�าความเข้าใจเกีย่วกับคณุค่า
ของความหลากหลายในวัฒนธรรม	 ซ่ึงนอกจาก 
จะเป็นการเสริมแรงให้กับการตระหนักรู้ในคุณค่า
ของชุมชนของตนเองแล้ว	ขณะเดียวกัน	ก็เป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของการสร้างสรรค์ให้กับ 
นักท่องเที่ยวเอง	เพื่อที่จะน�าประสบการณ์ที่ได้จาก
การเดินทางท่องเที่ยวไปใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง 
อีกด้วย
	 ด้วยเหตุดังกล่าว	ผู้วจิยัมคีวามสนใจศกึษา
ทัศนคติของนักท่องเที่ยว	GEN-Y	ที่มีต่อการ 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 กรณีศึกษา	 :	 เกาะเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ 
ในการปรบัปรงุพฒันาด้านการท่องเท่ียว		ให้ตอบสนอง 
ต่อนักท่องเที่ยวซ่ึงเป็นลูกค้าส�าคัญในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทยต่อไป	
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเท่ียว 
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GEN-Y	ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	
	 2.	 เพือ่เปรยีบเทียบทศันคติของนักท่องเทีย่ว 
GEN-Y	ท่ีมต่ีอการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จ�าแนก 
ตามปัจจัยส่วนบุคคล	
	 3.	เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านส่ิงกระตุ้นภายนอก
ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยว	GEN-Y	

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 จนสามารถสร้างเป็น 
กรอบแนวคิดได้ดังนี้	

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.	เพศ
2.	อายุ
3.	สถานภาพสมรส
4.	การศึกษา
5.	อาชีพ
6.	สถานภาพทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้น
ภายนอก

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด
1.	สินค้าและบริการ
2.	ราคา
3.	สถานที่หรือช่องทางการ	 
	 จ�าหน่าย
4.	การส่งเสริมการตลาด
5.	บุคคล
6.	ภาพลักษณ์
7.	กระบวนการในการจัดการ 
	 สิ่งกระตุ้นอื่นๆ
1.	สถานการณ์ทางด้าน 
	 การเมือง
2.	เศรษฐกิจ

ทัศนคติของ 
นักท่องเที่ยว
GEN-Y	 
ที่มีต่อ 

การท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

สมมติฐานการวิจัย 
	 1.	นักท่องเท่ียว	GEN-Y	ท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน	 มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ต่างกัน	
	 2.	ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นภายนอกมีอิทธิพล
ต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยว	GEN-Y	

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเกีย่วข้อง
	 การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ	หรือ	ยูเนสโก	(UNESCO)	ได้ให้
นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า	 เป็นการ	 
ท่องเท่ียวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาชุมชนที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ในการด�าเนินชีวิตของชุมชน	 โดยจัดกิจกรรม	 
การท่องเทีย่วอย่างกลมกลนืและสมัพนัธ์กับประวติัศาสตร์ 
วัฒนธรรม	 ตลอดจนวิถีต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	 ในเชิง 
ของการเรียนรู ้และการทดลอง	 เพื่อให ้ได ้มา 
ซ่ึงประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู ่และเป็นอยู ่จริง 
ในชุมชน	นอกจากนั้น	ชุมชนจะต้องสามารถใช้การ
จัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการ
รักษาความสมดุลระหว่าง	 (1)	การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชน	 และ	 (2)	
ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์	 ทั้งในรูปแบบที่เป็นผล
ประโยชน์ตอบแทนอิงตามระบอบทุนนิยมและ 
ในรูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาในชุมชน
	 ยเูนสโกยงัได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว 
เชงิสร้างสรรค์	รวมถึงการจัดให้เกิดกิจกรรมต่าง	ๆ	 
โดยเน้นการเรียนรู้	 การศึกษาจากประสบการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับชุมชน	 ตลอดจนการมีส่วนร่วม 
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกับชุมชน	 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเทีย่วและผู้คนในชมุชนน้ัน	 ๆ	 โดยม ี
เป้าหมายว่านักท่องเทีย่วในลกัษณะของการท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์จะเป็นนักท่องนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ 

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา158



เป็นเพยีงนักท่องเทีย่ว	(Tourist)	แต่จะเป็นสมาชกิ
ของชุมชนที่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกัน	(Cit-
izen	of	Community)
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากร	
(Population)	ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	GEN-Y	 ที่เดินทาง 
มาท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ด	 จ.นนทบุรี	 ซ่ึงไม่ทราบ
จ�านวนที่แน่นอน		 (สาระดีดีดอทคอม,	2552) 
และใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	358	คน	ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก	
(Convenience	Sampling)	โดยท�าการสุม่นักท่องเทีย่ว 
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวท่ีเกาะเกร็ด 
จ.	นนทบรุ	ีในวนัทีเ่ปิดให้บรกิารเต็มรปูแบบ	(เสาร์-
อาทิตย์)	
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	เครื่องมือ 
ท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 (Question-
naire)	ซ่ึงผู้วจิยัสร้างขึน้จากการศึกษาต�ารา	ทฤษฎี	
งานวิจัย	 และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	 การทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยการน�า
แบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรกึษา	เพือ่ท�าการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสร้างและเน้ือหา	
(Content	 Validity)	และเพื่อตรวจสอบแก้ไข 
ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั	แบบสอบถาม 
ในงานวิจัยแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	1)	ข้อมูล
ส ่วนบุคคล	 เป ็นค�าถามแบบก�าหนดให ้ตอบ
จ�านวน	7	ข้อถาม	ท้ังน้ีแบ่งเป็นค�าถามคัดกรอง	 
2	 ข้อถาม	 และค�าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล	 
5	 ข้อถาม	2)	ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ ้นภายนอก 
จ�านวน	2	ด้าน	ได้แก่	 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด	 
และส่ิงกระตุ้นอืน่	ๆ 	รวม	14	ข้อถาม	และ	3)	ทศันคติ
ของนักท่องเที่ยว	GEN-Y	ที่มีต่อการท่องเที่ยว 
เชงิสร้างสรรค์	จ�านวน	2	ข้อถาม	ซ่ึงแบบสอบถาม

ส่วนท่ี	2	และ	3	เป็นค�าถามแบบมาตราส่วน
ประเมนิค่าแบบลเิคอร์ท	(Likert’s	Scale)	5	ระดับ	
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมลูในช่วงเดือนเมษายน	-	พฤษภาคม	2557	ทัง้น้ี
ผู้วจิยัจะได้รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ด้รบักลบัคืนมา	
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์	 
โดยคัดเลอืกแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ไว้จนครบ	385	ชดุ 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	ใช้สถิติเชิง
พรรณนา	ได้แก่	ความถี่	และร้อยละ	ในการอธิบาย
ข้อมูลของผู้ตอบ	 นอกจากน้ีใช้ค่าเฉลี่ย	 และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน	ในการอธบิายปัจจยัด้านสิง่กระตุ้น
ภายนอก	และทัศนคติของนักท่องเที่ยว	GEN-Y	 
ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	ส�าหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน	ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน	ได้แก่	
สถิติท	ี(t-test)	และสถิติเอฟ	(F-test)	โดยก�าหนด
ระดับนัยส�าคัญในการทดสอบทีร่ะดับ	0.05

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ	กลุ ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็น
ร้อยละ	 55.84	 และเป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	
44.16	 มีสถานภาพสมรส	 คิดเป็นร้อยละ	 74.81	 
และมีสถานภาพเป็นโสด	 คิดเป็นร้อยละ	 25.19	 
โดยส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดับปรญิญาตร	ีคิดเป็น
ร้อยละ	 75.06	 และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท	 
คิดเป็นร้อยละ	70.91	มีรายได้	(ต่อเดือน)	อยู่ใน
ช่วง	 3,001–	6,000		คิดเป็นร้อยละที่สูงที่สุด 
คอืร้อยละ	58.18	รองลงมามรีายได้มากกว่า	6,000 
ดอลลาร์	คิดเป็นร้อยละ	20.00	
 2. ปัจจยัด้านส่ิงกระตุ้นภายนอก	ผลการ
วเิคราะห์ปัจจยัด้านสิง่กระตุ้นภายนอกของนักท่องเท่ียว 
GEN-Y	แสดงดังตารางที่	1	
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ตารางที่	1	ค่าเฉลี่ย	([สมการ])	ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
	 	 มาตรฐาน	(S.D.)	และระดับความ 
	 	 คิดเห็นของนักท่องเที่ยว	GEN-Y
 

ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้น
ภายนอก 

[สมการ]  S.D. 
ระดับความคิด

เห็น 

1. ด้านส่ิงกระตุ้นทางการ
ตลาด 

     

1.1 สินค้าหรือบริการ  4.22  0.35 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.2 ราคา  4.23  0.35 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.3 สถานที่  4.20  0.35 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.4 การส่งเสริมการขาย  4.23  0.29 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2. ด้านสิ่งกระตุ้นอื่นๆ       

2.1	นโยบายและสถานการณ์
ทางการเมือง 

3.57  0.25 เห็นด้วย 

2.2	สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  2.86  0.44 เฉยๆ 

 จากตารางท่ี	1	ผลการศกึษาพบว่านักท่องเท่ียว 
GEN-Y	มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสิ่ง 
กระตุ้นทางการตลาด	ทัง้ด้านสินค้าหรอืบรกิาร	ราคา	
สถานท่ี	และการส่งเสรมิการขายอยูใ่นระดับเหน็ด้วย
อย่างยิ่ง	 ส�าหรับด้านสิ่งกระตุ้นอื่นๆ	นักท่องเท่ียว 
GEN-Y	มีระดับความคิดเห็นต่อด้านนโยบายและ
สถานการณ์ทางการเมืองอยู ่ในระดับเห็นด้วย	 
ในขณะที่มีความคิดเห็นต่อด้านสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ	อยู่ในระดับเฉย	ๆ
 3. ปัจจยัด้านทัศนคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์	ผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านทศันคติ
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่อง
เที่ยว	GEN-Y		แสดงดังตารางที่	2	

ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ย	([สมการ])	ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
	 	 มาตรฐาน	(S.D.)	และระดับทัศนคติ 
	 	 ของนักท่องเที่ยว	GEN-Y	

ประเด็น  [สมการ] S.D. 
ระดับ

ทัศนคติ 

1. การรักษาวัฒนธรรม	และสภาพ		
แวดล้อมแบบดั้งเดิมเป็นแนวคิดใน
การท่องเที่ยวส�าหรับฉัน 

4.02  0.49  เห็นด้วย 

2.	การเดินทางในไทยท�าให้ฉันรู้สึก
เหมือนอยู่บ้าน 

4.35  0.63 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

โดยรวม  4.18  0.39  เห็นด้วย 

	 จากตารางที	่2	ผลการศกึษาพบว่านักท่องเท่ียว 
GEN-Y	มรีะดับทศันคติต่อการท่องเทีย่วเชงิสร้าง
สรรค์โดยรวมอยู ่ในระดับเห็นด้วย	 กล่าวได้ว่า	 
นักท่องเท่ียวมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อท่ี 1  
นักท่องเท่ียว	GEN-Y	ที่มีป ัจจัยส ่วนบุคคล 
แตกต ่างกัน	 มีทัศนคติต ่อการท ่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ต่างกัน	ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 
ที่	3	

ตารางท่ี	3	การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต ่อการ 
  ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของนักท่องเทีย่ว	 
	 	 GEN-Y

จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล  สถิติทดสอบ  ค่าสถิติ 

เพศ  t  0.502 

สถานภาพสมรส  t  3.073* 

ระดับการศึกษา  F  1.459 

อาชีพ  F  1.731 

รายได้	(ต่อเดือน)  F  2.150 

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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	 จากตารางที่	3	ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 และ 
รายได้	 (ต่อเดือน)	 ที่แตกต่างกัน	 ไม่ส่งผลต่อ
ทัศนคติทีม่ต่ีอการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	ในขณะท่ี 
ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสส่งผลต่อทัศนคติที่ม ี
ต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยว 
GEN-Y	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05 
โดยนักท่องเทีย่วท่ีมสีถานภาพโสดมทีศันคติต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดีกว่านักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพสมรส	
 ข้อท่ี 2 ปัจจัยด้านส่ิงกระตุ้นภายนอกมี
อิทธิพลต่อทัศนคติของนักท่องเท่ียว	GEN-Y 
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่	4	

ตารางที	่4	การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต ่อการ 
  ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของนักท่องเท่ียว	 
	 	 GEN-Y		

จ�าแนกตามปัจจยัด้านส่ิงกระตุ้นภายนอก

ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นภายนอก สถิติทดสอบ ค่าสถิติ

1. ด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาด

1.1	สินค้าหรือบริการ t -3.029*

1.2	ราคา t -3.569*

1.3	สถานที่ t -2.006*

1.4	การส่งเสริมการขาย t -3.131*

2. ด้านสิ่งกระตุ้นอื่นๆ

2.1	นโยบายและสถานการณ์
	 ทางการเมือง

t -2.676*

2.2	สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ F 2.550

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

	 จากตารางที่	4	ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัย
ด้านสิง่กระตุ้นอืน่	ๆ 	ด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	
ไม ่ส ่งผล/ไม ่มี อิทธิพลต ่อทัศนคติที่มีต ่อการ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 ในขณะท่ีด้านนโยบาย 
และสถานการณ์ทางการเมือง	 ส่งผล/มีอิทธิพล 
ต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
นักท่องเท่ียว	GEN-Y	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ	0.05	
	 โดยนักท่องเทีย่ว	GEN-Y	ท่ีมคีวามคิดเหน็ 
ต่อปัจจยัด้านนโยบายและสถานการณ์ทางการเมอืง
ในระดับเห็นด้วยมาก	 มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ดีกว่านักท่องเที่ยว	GEN-Y	ท่ีม ี
ความคิดเห็นต่อนโยบายและสถานการณ์ทางการ
เมืองในระดับเฉย	ๆ		
	 และผลสรุปของการเก็บแบบสอบถาม
ทัง้หมด	385	ชดุ		จะเหน็ได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปในบางประเด็น	 เมื่อ
ย้อนดูผลการทดสอบสมมติฐานท้ังหมดที่มีอยู่ด้วย
กันท้ังหมด	15	สมมติฐาน		จะเหน็ได้ว่าสมมติฐาน
ที่	6,	7	และ	9	มีความส�าคัญและมีอิทธิพลต่อการ
สร้างทัศนคติเชิงบวกของนักท่องเที่ยว	 ในขณะที่
สมมติฐานที่	11	ชี้ให ้เห็นว ่าไม่มีความส�าคัญ 
และไม่มีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติเชิงบวกใน 
นักท่องเที่ยว	GEN-Y	
 
การอภิปรายผล 
	 จากการศึกษาเรือ่ง	“ทศันคติของนักท่องเทีย่ว 
GEN-Y	ทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์”	พบว่า	 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส ่งผลต่อทัศนคติที่มีต ่อการ 
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของนักท่องเท่ียว	GEN-Y	คือ	 
สถานภาพสมรส	ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั	
	 ผลการวิเคราะห์ในส่วนของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	 สินค้า 
หรอืบรกิาร,	สถานที,่	ราคาและการส่งเสรมิการขาย
จะเห็นได้ว่า	 ปัจจัยด้านสินค้าหรือบริการสามารถ 
ส่งผลต่อการสร้างอิทธิพลต่อทัศนคติเชิงบวก	 
ในนักท่องเที่ยว	GEN-Y	ในส่วนของปัจจัย 
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ด้านสถานที	่ปัจจยัด้านราคา	ปัจจยัด้านการส่งเสรมิ
การขาย	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่น	 ๆ	 ที่
ครอบคลุมอยู ่ในกรอบวิจัยของงานวิจัยฉบับน้ี	 
ได้แก่	 ปัจจัยด้านนโยบายและสถานการณ์ทางการ
เมืองและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	

ข้อเสนอแนะส�ำหรบัการน�ำผลการวจิยัไปใช้ 
	 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากงานวจิยัในครัง้น้ีพุง่เป้า 
ไปท่ีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักโดยแหล่ง
ท่องเทีย่วทีง่านวจิยัฉบบัน้ีให้ความส�าคญัคือ	แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	
	 ประโยชน์ท่ีสามารถน�าไปใช้จากผลวิจัย 
ในงานน้ี	ก็จะมุ่งประเด็นไปที่การศึกษาท�าความ
เข ้าใจถึงทัศนคติของกลุ ่มนักท่องเท่ียวที่ เป ็น 
กลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวในประเทศไทย	
ทศันคติของกลุม่เป้าหมายกลุม่น้ีก็จะส่งผลต่อไปยงั
การตัดสินใจเลือกนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ของพวกเขา		เพราะฉะน้ันแล้ว	ภาคส่วนทีจ่ะได้รบั
ผลประโยชน ์จากงานวิจัยชิ้น น้ี เป ็นหลัก	คือ	 
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 ซ่ึงอาจประกอบ 

ไปด้วยภาครฐัและภาคเอกชน	ในส่วนของภาคเอกชน	
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว	สามารถน�าผลวจิยั
ไปใช้ในข้อมลูในการวางแผนธรุกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
แผนการตลาด	 เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากลยุทธ์
เพื่อสร ้างความพึงพอใจและเพิ่มผลก�าไรจาก 
การประกอบการได้	
	 ในส่วนของภาครัฐ	 ซ่ึงอาจมุ่งเน้นไปท่ีการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ซ่ึงก็เป็นอีกหน่วยงาน
หน่ึงท่ีต้องวางกลยทุธ์ในการดึงนักท่องเทีย่วชาวต่าง
ชาติเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทย	ทัง้น้ีการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์	 ก็ถือเป็นนโยบายส�าคัญของการ 
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยทีต้่องผลกัดันอย่างจรงิจงั	
ผลการส�ารวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของ 
นักท่องเทีย่ว	กลุม่อาย	ุGEN-Y	จงึน่าจะเป็นข้อมลู 
ทีเ่ป็นประโยชน์ทีส่�าคัญอย่างยิง่ส�าหรบัภาครฐั	ทีจ่ะ
น�าเอาข้อมูลจากผลวิจัยน้ีไปวางกลยุทธ์ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดระเบียบและการสนับสนุนงบประมาณ
ต่างๆลงไปในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
และตรงตามความต้องการของกลุ่มนักท่องเท่ียว 
เป้าหมาย	
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพัทยา
ปาร์ค	บชี	รสีอร์ท	ของนักท่องเทีย่วชาวไทยจ�าแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล	 ศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพัทยา
ปาร์ค	 บีช	 รีสอร์ท	 ของนักท่องเท่ียวชาวไทย	
เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	จาก
กลุม่ตัวอย่างชาวไทยทีใ่ช้บรกิารโรงแรมพทัยาปาร์ค	
บีช	รีสอร์ท	จ�านวน	400	ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมลูคอื	แบบสอบถามซ่ึงผ่านการทดสอบ
ความเชือ่มัน่	(reliability)	ด้วยค่าสมัประสทิธิอั์ลฟ่า
ของครอนบาช	(Cronbach,	Alpha	coefficient)
เท่ากับ	 0.9631	 ท�าการวิเคาระห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	for	Windows	Version	
11.5	 สถิติท่ีใช้ประกอบด้วยการแจกแจงความถ่ี	
(frequency)	 ร้อยละ	 (percentage)	 ค่าเฉลี่ย	
(mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	de-
viation)การทดสอบการแจกแจง(t-test)	การวเิคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว	(one	–	way	ANOVA)	

การเปรียบเทียบค่าผลต่างท่ีมีนัยส�าคัญที่น้อยที่สุด
ของฟิชเชอร์	(Fisher,s	least	significant	differ-
ence--LSD)	และการทดสอบสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั 
(Pearson,	 correlation	 coefficient)	 โดยการ
ทดสอบที่ระดับนัยส�าคัญ	เท่ากับ	.05
	 ผลการวจิยัพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุน้อยกว่า	20-30	ปี	มีการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี	 มีสถานภาพโสด	 มีอาชีพ
นักเรียน	นักศึกษา	มีรายได้เฉลี่ย	ต�่ากว่า	10,000	
บาทต่อเดือน	และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
และพักผ่อนมากที่สุด	ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้
บรกิารเฉลีย่	2	วนั	โดยมกีารใช้บรกิารในระดบัราคา	
2,600	 บาท	 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ของโรงแรมพทัยาปาร์ค	บชี	รสีอร์ท	โดยรวมมคีวาม
เหมาะสมในระดับมาก
	 ผลการทดสอบสมมติฐานท�าให้ทราบว่า
	 1.	ผู้ใช้บริการที่มี	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	
รายได้	 แตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมการใช้บริการ 
ด้านราคาท่ีเข้าพักแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพัทยา

ปาร์ค บีช รีสอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Factor correlating service usage behavior toward of Pattaya 

Park Beach Resort Hotel : Case of Thai tourists

ชัยวัฒน์ รุ่งนิ่ม*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์**

*นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
**อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ทางสถิติที่ระดับ	.05
	 2.	 ผู้ใช้บรกิารทีม่	ีเพศ	สถานภาพ	แตกต่างกัน 
มีมีพฤติกรรมการใช้บริการด้านราคาที่เข้าพักไม่
แตกต่างกัน
	 3.	ผู้ใช้บริการที่มี	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา	
แตกต่างกัน	มพีฤติกรรมการใช้บรกิารด้านระยะเวลา
ที่เข้าพักแตก	 ต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ	.05
	 4.	ผู ้ใช ้บริการท่ีมี	 สถานภาพ	 อาชีพ	 
รายได้	 แตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมการใช้บริการ 
ด้านระยะเวลาที่เข้าพักไม่แตกต่างกัน
	 5.	ปัจจัยส ่วนประสมการตลาดบริการ 
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ด้านราคาท่ีเข้าพกั	อย่างมนัียส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ	.01
	 6.	ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการโดย
รวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ด้านระยะเวลาที่	เข้าพัก

ค�ำส�ำคัญ:	 ปัจจัยส ่วนประสมทางการตลาด,	
พฤติกรรมการใช้บริการ

Abstract
	 The	 purpose	 of	 this	 research	 are	
comparing	customer	behaviors	classified	by	
personal	 factors;	 as	well	 as,	 studying	 the	
correlation	of	service	marketing	mix	factors	
with	customers	behaviors.	This	research	is	
survey	 research.	 Sample	 are	 400	 Thai	 
customers	who	used	services	at	Pattaya	Park	
Beach	Resort	Hotel.	Questionnaire	is	the	tool	
for	 data	 collecting	 and	 tested	 reliability	 
by	 Cronbach,s	 Alpha	 coefficient	 valued	 
at	0.9631.	The	statistic	used	for	this	research	
were	 frequency,	 percentage,	 mean	 and	 

standard	 deviation.	 The	 statistic	 used	 for	
hypothesis	 test	 were	 independent	 t-test,	 
one	–	way	analysis	of	variance,	pair	com-
parison	analysis	by	Fisher,s	least	significant	
difference(LSD)	and	correlation	analysis	by	
Pearson,s	 correlation	 coefficient;	 processed	
by	SPSS	for	Window	at	the	0.05	statistical-
ly	significant	level.
	 The	research	revealed	that	majority	
respondents	are	women,	younger	than	20-30	
year	olds	age,	bachelor	degree,	being	single,	
worked	for	students,	earned	less	than	10,000	
baht	monthly	income.	Purpose	of	using	ser-
vice	was	 for	 tourism	 and	 leisure.	Overall	
service	marketing	mix	of	Pattaya	Park	Beach	
Resort	Hotel	was	at	high	appropriate	level.	
Average	 length	of	using	service	was	at	2	
day.	Average	 price	 level	 of	 using	 service	
was	2,600	baht.
	 Hypothesis	 test	 result;	 summarized	
that,
	 1.	Customers	 had	 different	 ages,	
educational	 levels,	 occupation	 and	 income	
levels	have	different	behaviors	 in	 term	of	
price	level	of	using	service	at	.05	statisti-
cally	significant	level.
	 2.	Customers	 had	 different	 gender	
and	 status	 have	 no	 different	 behaviors	 in	
term	of	price	level	of	using	service.
	 3.	Customers	 had	 different	 gender,	
ages	and	educational	 levels	have	different	
behaviors	in	term	of	length	of	using	service	
at	.05	statistically	significant	level.
	 4.	Customers	had	different	status,	

165วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



occupation	 and	 income	 levels	 have	 no	 
different	 behaviors	 in	 term	 of	 length	 of	 
using	service.
	 5.	Overall	 service	 marketing	 mix	 
correlated	 to	 customers	 behavior	 in	 term	 
of	price	level	of	using	service	at	.01	statis-
tically	significant	level.
	 6.		Overall	service	marketing	mix	did	
not	correlated	to	customers	behavior	in	term	
of	length	of	using	service.

Key Words: 	Marketing	mix	factor,	Service	
usage	behavior

บทน�ำ 
	 ธุรกิจโรงแรมเป ็นธุรกิจหน่ึงที่มีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหรรมการท่องเท่ียวและ
เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้และสร้างอาชีพที่ส�าคัญ	 
ซ่ึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้งธุรกิจ
โรงแรมซ่ึงเป็นธุรกิจภาคการบริการที่เข ้ามามี
บทบาทส�าคัญอย่างยิ่งคือเป็นธุรกิจท่ีอ�านวยความ
สะดวกสบายด้านที่พักและการบริการต่าง	ๆ	ให้แก่
ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยว
เท่าน้ันทีเ่ข้ามาใช้บรกิารพกัค้างคืนของโรงแรมยงัมี
ผู้ท่ีสัญจรผ่านไปมาผู้เดินทางติดต่อการค้าธุรกิจ 
และผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการของโรงแรมด้วยเหตุผล
หลากหลายธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีความส�าคัญ
และมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการท่องเท่ียว
โดยตรงซ่ึงเป็นการสร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศไทยเป็น
จ�านวนมาก	 (มณีรัตน์	 สองศรี,	 สัมภาษณ์,	 
5	กุมภาพันธ์	2551)
	 พทัยา	เมอืงแห่งสสีนัและความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่
นิยมในหมู่นักท่องเท่ียวนานาชาติ	 ด้วยธรรมชาติ	

หาดทราย	หมู่เกาะ	 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	
เทศกาลและกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ที่ต ่อเน่ืองตลอดท้ังปี	 (www.pattaya.go.th)	 
ด้านสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
ในรอบ	6	 เดือนที่ผ่านมา	ในปี	2556	ซึ่งพบว่ามี
จ�านวนนักท่องเท่ียวเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยา
เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองในทุกไตรมาส	 ทั้งน้ีเพราะ
เมืองพัทยา	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ทั้ง	 ททท.
และ	อบจ.ชลบุรีได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมอีเวนต์
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี	 ในการ 
กระตุ้นการท่องเท่ียว	 ทั้งกลุ่มลูกค้าชาวไทย	 และ
ชาวต่างชาติจนท�าให้ตัวเลขทางการท่องเท่ียวมกีาร
เจริญเติบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	2556	นี้	หลัง
ผ่านพ้นเข้าสูช่่วงไตรมาสที	่3	พบว่าปรมิาณนักท่องเทีย่ว
เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน	 โดยดูได้จากที ่
ผ่านมาช่วงหลงัเดือนกุมภาพนัธ์	จะมสีดัส่วนนักท่องเท่ียว 
เฉลี่ยเหลือเพียง	 40-50%	 ของมวลรวม	 ขณะที่
ปัจจบุนัมจี�านวนนักท่องเท่ียวเฉลีย่	70-80%	แม้จะ
เป็นช่วงโลว์ซีซันซึ่งคาดหมายกันว่าปีนี้จะมีสัดส่วน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกไม่ต�่ากว่า	 10-12%	อย่าง
แน่นอน	 (http://www.manager.co.th,	 13	
มิถุนายน	2556	ททท.แจง	6	เดือน	พัทยาคึกคัก
นักท่องเที่ยวเพิ่มตลอด)	
	 โรงแรมพัทยา	ปาร์ค	บีช	รีสอร์ท	ตั้งอยู่บน
ท�าเลติดชายทะเลต้นหาดจอมเทยีน	มห้ีองพกัพร้อม
สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน	เช่น	บ้านพักตาก
อากาศแบบบังกะโลชั้นเดียว	แบบทาวเฮาส์	2	ชั้น	
สวนน�้าริมหาด	ซึ่งเป็นแห่งแรกของเมืองพัทยาจาก
ระยะเวลาทีผ่่านมาได้มนัีกท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมาใช้บรกิารจ�านวนมากขึน้เรือ่ย	ๆ 	ในปี	
พ.ศ.	2533	จึงท�าให้ต้องขยายห้องพักเพิ่มขึ้น	เพื่อ
รองรบัความต้องการของลกูค้า	โดยการสร้างอาคาร
พัทยาปาร์คทาวเวอร์	 ซ่ึงเป็นหอคอยชมวิวและ
ภัตตาคารหมุนแห่งแรก	 และแห่งเดียวบนชายฝั่ง
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ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	 มีกิจกรรม
กระโดดหอ	กระเช้าลอยฟ้า	ไว้คอยบรกิารอย่างครบ
ครัน	ปัจจุบันมีห้องพักทั้งหมดรวมเป็น	 718	ห้อง	
ต่อมาได้พัฒนาในปี	 พ.ศ.	 2544	 ได้เริ่มโครงการ
ก่อสร้างสวนสนุก	เป็นต้น
	 ด้วยเหตุน้ีท�าให้โรงแรมเป็นที่รู ้จักของนัก
ท่องเที่ยว	ชาวไทยและชาวต่างชาติ	และจากอัตรา
การเจรญิเติบโตของการท่องเทีย่วของเมอืงพทัยายงั
ส่งผลต่อการใช้บริการของโรงแรม	ซึ่งจากข้อมูลนัก
ท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมพัทยา	ปาร์ค	บีช	รีสอร์ท	
ปี	2553	–	2555	ดังตาราง	1

ตาราง	1	 แสดงสถิตินักท่องเท่ียวทีเ่ข้าพกัโรงแรม 
	 	 พทัยา	ปาร์ค	บชี	รสีอร์ท	ปี	พ.ศ.	2553–	 
	 	 2555

สัญชาติ	 
(Nationality)

ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

ชาวไทย	 208,137 189,216 157,680

ชาวต่างประเทศ	 367,920 441,504 485,653

รวม 576,057 630,720 643,333

หมายเหตุ: ข้อมูลจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าพัก	 
ปี	2555	(มกราคม	–	ธันวาคม)
ที่มา: โรงแรมพัทยา	ปาร์ค	บีช	รีสอร์ท	

	 จากข้อมลูดังกล่าวพบว่า	นักท่องเทีย่วท่ีเข้า
พักโรงแรมพัทยา	 ปาร์ค	 บีช	 รีสอร์ท	 โดยรวมมี
จ�านวนเพิม่ขึน้ทุกปี	แต่อตัราการเข้าพกัของนักท่อง
เท่ียวชาวต่างชาติจะมีสัดส่วนที่มากกว่านักท่อง
เที่ยวชาวไทยจากเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการ
ใช้บริการโรงแรมพัทยาปาร์ค	บีช	รีสอร์ท	ของนัก
ท่องเท่ียวชาวไทย	 เพื่อทราบพฤติกรรมและความ

ต้องการของผู้ใช้บรกิารทีเ่ป็นนักท่องเท่ียว	ชาวไทย	
เพือ่ทีจ่ะน�าผลการวจิยัทีไ่ด้จากการศกึษาไปวางแผน
และปรับแผนกลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อรองรับต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต	โดยเฉพาะ
นักท่องทีย่วชาวไทยให้มสีดัส่วนการใช้บรกิารทีเ่พิม่
ขึน้และสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัของธรุกิจ
โรงแรมได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรมพัทยาปาร์ค	บีช	รีสอร์ท	ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยจ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล	
	 2.	ศึกษาป ัจจัยที่ มี ความสัมพันธ ์ กับ
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพทัยาปาร์ค	บชี	รสีอร์ท	
ของนักท่องเทีย่วชาวไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 3.	ขัน้ตอนการสร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
	 4.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 5.	การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ได้แก่
 1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
	 	 จากผลการวจิยั	พบว่า	นักท่องเทีย่วชาว
ไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุ	 20-30	 ปี	 
รองลงมา	อายุ	31-40	ปี	อายุน้อยกว่า	20	อายุ	
41-50	ปี	อายุ	51-60	ปี	และอายุ	61	ปีขึ้นไป	 
ตามล�าดับ	และส่วนใหญ่โสด	รองลงมาคอืสมรสแล้ว	
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และหม้าย/หย่าร้าง	นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	รองลงมามีการศึกษา
ปริญญาตรีโท	การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีและการ
ศึกษาระดับปริญญาเอก	 ตามล�าดับ	 นักท่องเท่ียว
ชาวไทยส่วนใหญ่มอีาชีพนักเรยีน/นักศกึษา	รองลง
มาคือ	 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 พนักงานบริษัท
เอกชน	และประกอบธุรกิจส่วนตัว	ตามล�าดับ	และ
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มรีายได้เฉลีย่ต�า่กว่า	
10,000	บาท	รองลงมาคือมรีายได้	15,001-20,000	
บาท	รายได้	20,001-25,000	บาท	รายได้	10,000-
15,001	บาท	รายได้	25,001-30,000	บาท	และ
ที่มีรายได้	30,000	บาทขึน้ไป	ตามล�าดับ
 2. ข้อมูลเกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบั
ป ัจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพัทยาปาร์ค  
บีช รีสอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
  ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 
	 	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจยัทางการตลาด	ด้านผลติภณัฑ์/บรกิาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.14	 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด ้าน
ผลติภณัฑ์/บรกิาร	อยูใ่นระดับมากทกุข้อ	โดยความ
มชีือ่เสียงของโรงแรม	มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	4.32	สภาพ
แวดล้อมของห้องพักตกแต่งสวยงาน	 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	4.21	ที่จอดรถกว้างขวางและพอเพียง	มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.11	 ความหลากหลายของห้องพัก	 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.10	 ความสะอาดของห้องพัก	 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.11	 และการบริการส่ิงอ�านวย
ความสะดวกภายในที่พัก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.99	
  ด้านราคา
	 	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด	 ด้านราคาโดยรวมอยู่
ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.97	เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านราคา	อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ	 โดยราคาที่เหมาะสมกับลักษณะที่พัก	มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	4.01	ราคาเหมาะสมกับบริการ	มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.06	 ราคาที่พักมีความหลากหลาย 
ให้ลกูค้าเลอืก	มค่ีาเฉลีย่	3.96	และราคาทีพ่กัมคีวาม
เหมาะสมกับฐานะและรสนิยม	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
3.86	
  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
	 	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด	 ด้านช่องทางการจัด
จ�าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
3.80	 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 
ด้านชอ่งทางการจัดจ�าหน่าย	อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ	
ท�าเลท่ีต้ังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
4.07	 ความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ที่พัก	 มีค่า
เฉลีย่เท่ากับ	4.00	การจองห้องพกัผ่านเวบ็ไซด์ของ
โรงแรม	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.84	 การซ้ือแพ็คเก็จ
โรงแรมในงานท่องเที่ยวต่างๆ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
3.62	 และการจองห้องพักผ่านเว็บไซด์ของตัวแทน
จ�าหน่าย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.47	
  ด้านการส่งเสริมการตลาด
	 	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด	 ด้านการส่งเสริมการ
ตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
3.74	 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 
ด้านการส่งเสริมการตลาด	 อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 
มีรายการส่งเสริมการตลาดของโรงแรม	 เช่น	 
บัตรสมาชิกโรงแรม	 บัตรสะสมไมล์ร่วมกับสาย
การบิน	ส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิต	การจัด
แพ็คเก็จต่างๆ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.80	 การลง
โฆษณาในเว็บไซด์/อินเตอร์เน็ต	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
3.75	 การลดราคาตามฤดูกาลการท่องเที่ยว	 มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	3.72	การโฆษณาผ่านป้ายขนาดใหญ่	
มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	3.77	และการออกบธูประชาสมัพนัธ์	
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.63	
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  ด้านกระบวนการให้บริการ 
	 	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด	 ด้านกระบวนการให้
บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
3.82	 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้าน
การส่งเสริมการตลาด	อยู่ในระดับมากทุกข้อ	ความ
เหมาะสมของล�าดับขัน้ตอนการให้บรกิาร	มค่ีาเฉลีย่
เท่ากับ	 3.89	 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน	
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.78	ความตรงต่อเวลาในการให้
บริการ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.84	ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.78	
ความเร็วในการให้บริการ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.84	
และบริการที่ได้รับสมราคาที่ท่านได้จ่าย	มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	3.78
   ด้านบุคลากร
	 	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด	ด้านบุคลากรโดยรวม
อยู ่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.81	 เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านบุคลากร	อยู่
ในระดับมากทุกข้อ	ความเรียบร้อย	กริยามารยาท	
ความเป็นมิตรและความซื่อสัตย์ของพนักงาน	มีค่า
เฉลีย่เท่ากบั	3.95	ความกระตือรอืร้นและความใส่ใจ
ของพนักงาน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.88	ความเหมาะ
สมของเครื่องแบบพนักงาน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.79	
ความสามารถในการจดจ�าลูกค้า	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
3.78	 และการให้ข้อมูลและค�าแนะน�าต่าง	 ๆ	 มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	3.68	
  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
	 	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด	 ด้านลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
3.72	 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 
ด้านลักษณะทางกายภาพ	 อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 
มกีารออกแบบและตกแต่งความทนัสมยัและมสีไตล์	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.75	มีการออกแบบส่วนต่าง	ๆ	
ของโรงแรมทีม่คีวามทันสมยั	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.70	
ความสวยงามของสภาพแวดล้อมของโรงแรม	มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	3.72	และระบบรักษาความปลอดภัย
ของโรงแรม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.73	
	 ภาพรวมปัจจัยทางการตลาดโดยรวม	มีค่า
อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.86	
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เข้าใช้บริการโรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
  1. วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้า
พักโรงแรม	พบว่า	นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่
เดินทางเข้าพักโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวและ 
พักผ่อนมากที่สุด	จ�านวน	283	คน	คิดเป็นร้อยละ	
70.8	 รองลงมาเข้าพักเพื่อติดต่อท�าธุรกิจการค้า	
จ�านวน	 50	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 12.5	 รองลงมา 
เข้าพักเพื่อเยี่ยมญาติ	 จ�านวน	 30	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 7.5	 รองลงมาเข้าพักเพื่อประชุมสัมมนา	
จ�านวน	 28	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.0	 และเข้าพัก 
เพื่อปฏิบัติราชการ	จ�านวน	9	คน	คิดเป็นร้อยละ	
2.3	ตามล�าดับ
  2.  ระดับราคาห้องพักของโรงแรม 
พบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เข้าพักระดับ
ราคาที่	 2,600	 บาทมากที่สุด	 จ�านวน	 301	 คน	 
คิดเป็นร้อยละ	75.3	รองลงมาเข้าพักที่ราคา	3,800	
บาท	 จ�านวน	 77	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 19.3	 และ 
เข้าพักที่ราคา	5,600	บาท	จ�านวน	22	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	5.5	ตามล�าดับ
  3.  ระยะเวลาเข้าพกัในโรงแรม	พบว่า	
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เข้าพัก	 2	 วันมาก
ที่สุด	จ�านวน	181	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.3	รองลง
มาเข้าพัก	3	วัน	จ�านวน	130	คน	คิดเป็นร้อยละ	
32.5	 รองลงมาเข้าพัก	 1	 วัน	 จ�านวน	 69	 คน	 
คดิเป็นร้อยละ	17.3	รองลงมาเข้าพกั	4	วนั	จ�านวน	
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16	คน	คดิเป็นร้อยละ	4.0	และเข้าพกั	5	วนั	จ�านวน	
4	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.0	ตามล�าดับ
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนมุาน
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานข้อที่ 1	นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ ท่ีต ่ าง กันมี
พฤติกรรมการใช ้บริการโรงแรมพัทยาปาร ์ค	 
บีช	รีสอร์ท	แตกต่างกัน
	 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้	
	 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช ้บริการโรงแรมพัทยาปาร ์ค	 
บีช	 รีสอร์ท	 มีความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมด้านระยะเวลาท่ีเข ้าพักต่อครั้ง 
แตกต่างกันโดยเพศชายและเพศหญิงมีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	
(Sig.	=	0.001	<	0.05)	โดยเพศหญิงมีระยะเวลา
เข้าพกัต่อครัง้มากกว่าเพศชาย	โดยทีเ่พศหญงิมค่ีา
เฉลีย่ในการเข้าพกั	2.40	วนั	และเพศชายมค่ีาเฉลีย่
ในการเข้าพัก	2.12	วัน	อายุที่แตกต่างกันแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ใน
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมด้านระดับราคาที่ 
เข้าพัก	 (Sig.	 =	 0.022)	 และระยะเวลาท่ีเข้า	 
(Sig.	 =	 0.000)	 การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความ
แตกต่างกันในเรื่องระดับราคาในการเข ้าพัก	 
(Sig.	=	0.000	<	0.05)	โดยพบว่าการศึกษาต�่า
กว่าปริญญาตรีมีราคาเข้าพักท่ีต�่ากว่ากลุ่มอื่นทุก
กลุ่ม	การศึกษาที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันใน
เรื่องระยะเวลาที่เข้าพัก	(Sig.	=	0.001	<	0.05)	
อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ	0.05	อาชีพท่ีแตก
ต่างกันมพีฤติกรรมในการใช้บรกิารโรงแรมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(Sig.	=	
0.002	<	0.05)	ด้านราคาท่ีเข้าพกั	โดยพบว่าอาชพี
นักเรียน	 นักศึกษา	 มีระดับราคาเข้าพักโดยเฉลี่ย
น้อยกว่ากลุม่อาชพีอืน่	ๆ 	ทกุกลุม่	รายได้ทีแ่ตกต่าง

กันมีความแตกต่างกันในเรื่องระยะเวลาที่เข้าพัก	
(Sig.	=	0.000	<	0.05)	โดยมีแนวโน้มที่กลุ่มคน
ที่มีรายได้มากขึ้นจะเข้าพักในระดับราคาที่มากขึ้น
ด้วย	
 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมพัทยาปาร์ค	บีช	รสีอร์ท	ของนกัท่อง
เที่ยวชาวไทย	(ด้านระดับราคาที่เข้าพัก	และระยะ
เวลาที่เข้าพัก)	
 ระดับราคาท่ีเข้าพักโรงแรม	 มีความ
สัมพันธ์กับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด	
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้	 Pearson	 Correlation	
โดยแยกย่อยเป็น	7	ด้าน	ดังนี้	
	 1.	ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 พบว่า	 ปัจจัย
ด ้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพันธ ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมด้านราคาท่ีเข้าพัก
โดยรวม	(Sig.	=	0.000)	และ	r	=	0.203	หาก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	สภาพแวดล้อมของห้อง
พักตกแต่งสวยงาม	(r	=	0.167)	มากที่สุด	รองลง
มาเป็นความหลากหลายของห้องพัก	(r	=	0.165)	
ที่จอดรถกว้างขวางและพอเพียง	(r	=	0.144)	และ
ความสะอาดของห้องพัก	(r	=	0.130)	ตามล�าดับ	
	 2.	ด้านราคา	มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการโรงแรมด้านราคาท่ีเข้าพักโดยรวม	
(Sig.	=	0.000)	และ	r	=	0.232	หากพจิารณาเป็น
รายข้อพบว่า	ราคาเหมาะสมกับลักษณะที่พัก	(r	=	
0.243)	มากที่สุด	รองลงมาเป็นราคาเหมาะสมกับ
บริการ	(r	=	0.199)	ราคาที่พักมีความหลากหลาย
ให้ลกูค้าเลอืก	(r	=	0.143)	ราคาท่ีพกัมคีวามเหมาะ
สมกับฐานะและรสนิยม	(r	=	0.132)	ตามล�าดับ	
	 3.	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	มคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมด้านราคาที่เข้า
พักโดยรวม	(Sig.	=	0.000)	และ	r	=	0.197	หาก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ท�าเลที่ต้ังอยู่ใกล้แหล่ง
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ท่องเที่ยว	(r	=	0.205)	มากที่สุด	รองลงมาเป็น
ความสะดวกในการเดินทางเข้าที่พัก	(r	=	0.275)	
การจองห้องพักผ่านทางเว็บไซด์ของโรงแรม	(r	=	
0.198)	
	 4.		ด้านการส่งเสริมการตลาด	 พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม
ด้านราคาที่เข้าพักโดยรวม	(Sig.	=	0.702)	
	 5.		ด้านกระบวนการให้บริการ	 พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับราคาที่เข้าพัก	 โดยรวม	 (Sig.	 =	
0.000)	และ	r	=	0.232	หากพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า	 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน	 (r	 =	
0.236)	 รองลงมาคือ	 ความตรงต่อเวลาในการให้
บริการ	(r	=	0.183)	ความรวดเร็วในการให้บริการ	
(r	 =	 0.169)	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อม	(r	=	0.156)	ความเหมาะสมของล�าดับ
ขั้นตอนการให้บริการ	 (r	 =	 0.146)	 และบริการ 
ที่ได้รับสมกับราคาที่จ่าย	(r	=	0.150)
	 6.		ด้านบุคลากร	พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ราคาที่เข้าพัก	 โดยรวม	 (Sig.	 =	 0.000)	 และ	
r=0.243	 หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ความ
กระตือรือร้นและความเอาใจใส่ของพนักงานมาก
ที่สุด	(r	=	0.237)	รองลงมาคือ	ความเรียบร้อย	
กริยามารยาท	ความเป็นมิตรและความซื่อสัตย์ของ
พนักงาน	(r	=	0.215)	ความเหมาะสมของเครื่อง
แบบพนักงาน	 (r	 =	 0.176)	 การให้ข้อมูลและ 
ค�าแนะน�าต่างๆ	(r	=	0.188)	ความสามารถในการ
จดจ�าลูกค้า	(r	=	0.151)	
	 7.		ด้านกายภาพ	พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ราคาที่เข้าพัก	 โดยรวม	 (Sig.	 =	 0.000)	 และ	
(r=0.185)	 หากพิจารณาเป ็นรายข ้อพบว ่า	 
ความสวยงามของสภาพแวดล้อมของโรงแรม	(r	=	
0.173)	มากที่สุด	รองลงมาเป็น	การออกแบบส่วน
ต่างๆ		มคีวามทันสมยั	(r	=	0.161)	มกีารออกแบบ
และตกแต่งห้องพักความทันสมัยและมีสไตล์	 (r	 =	

0.145)	และ	ระบบรกัษาความปลอดภยัของโรงแรม	
(r	=	0.109)	
 ระยะเวลาท่ีเข้าพักโรงแรม	มคีวามสมัพนัธ์
กับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด	 ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้	Pearson	Correlation	โดยแยก
ย่อยเป็น	7	ด้าน	ดังนี้	
	 1.	ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 พบว่า	 ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บรกิารโรงแรมด้านระยะเวลาทีเ่ข้า
พักโดยรวม	 (Sig.	 =	 0.084)	 รายข้อพบว่า	 
ความหลากหลายของห้องพกั	(r	=	0.139)	มคีวาม
สัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลาในการเข้าพัก	
 	 2.	 ด้านราคา	ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรม 
การใช้บรกิารโรงแรมด้านระยะเวลาทีเ่ข้าพกัโดยรวม	
(Sig.	=	0.0281)	รายข้อพบว่า	ราคาเหมาะสมกับ
ลักษณะที่พัก	(r	=	0.099)	มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับระยะเวลาเข้าพัก	
		 3.	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ไม่มีความ
สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารโรงแรมด้านระยะ
เวลาที่เข้าพักโดยรวม	(Sig.	=	0.598)	รายข้อพบ
ว่า	ท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว	(r	=	0.106)	 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลาเข้าพัก	
		 4.	ด้านการส่งเสริมการตลาด	 พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม
ด้านระยะเวลาที่เข้าพักโดยรวม	(Sig.	=	0.576)	
		 5.	ด้านกระบวนการให้บริการ	 ไม่มีความ
สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารโรงแรมด้านระยะ
เวลาที่เข้าพักโดยรวม	 (Sig.	 =	 0.433)	 รายข้อ 
พบว่า	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
(r	=	0.122) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลา 
เข้าพัก	
		 6.	ด้านบุคลากร	 ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บรกิารโรงแรมด้านระยะเวลาทีเ่ข้า
พักโดยรวม	 (Sig.	 =	 0.110)	 ความกระตือรือร้น
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และความใส่ใจของพนักงาน	 (r=0.165) มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลาเข้าพัก
		 7.	ด้านกายภาพ	 ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บรกิารโรงแรมด้านระยะเวลาท่ีเข้าพกั
โดยรวม	(Sig.	=	0.207)	

การอภิปรายผล
 ผลการศึกษาวิจัย	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพัทยาปาร์ค	 
บีช	 รีสอร์ท	 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย	 มีประเด็น
ส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผลการศึกษาวิจัย	ดังนี้
	 1.	จากการวิจัยในครั้งน้ี	 พบว่า	 เพศที่ 
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การใช้บริการโรงแรมแตกต่างกัน	 โดยเพศหญิง 
มีระยะเวลาเข ้าพักต ่อครั้ งมากกว ่าเพศชาย	
สอดคล้องผลงานวิจัยของ	 ศศิกาญจน์	 สุรินทร์ต๊ะ	
(2550:	 บทคัดย่อ)	 ได ้ศึกษาการใช ้บริการ 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ�าเภอเมือง	 
จังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า	 เพศที่แตกต่างกันมีผล 
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมแตกต่างกัน	
นอกจากน้ีอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม 
การใช้บริการโรงแรมแตกต่างกัน	 ในเรื่องราคา 
ที่เข้าพักโดยพบว่า	ช่วงอายุ	31-40	ปี	ซึ่งเป็นช่วง
วัยท�างานมีระดับราคาเฉลี่ยสูงที่สุด	ด้านระยะเวลา
ที่เข้าพักพบว่า	 ลูกค้าท่ีอายุมากขึ้นมีแนวโน้ม 
ค่าเฉลี่ยการเข้าพักมากขึ้นไปด้วย	 การศึกษาที ่
แตกต่างกันมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องระยะเวลา
การเข้าพักและระดับราคาในการเข้าพัก	สถานภาพ
ที่แตกต ่างกันมีพฤติการณ ์การมาใช ้บริการ 
ไม่แตกต่างกัน	อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ 
มาใช้บริการแตกต่างกันในเรื่องราคาท่ีเข้าพัก	 
โดยพบว่า	อาชพีประกอบธรุกิจส่วนตัวจะมค่ีาเฉลีย่
มากทีสุ่ด	รายได้ท่ีแตกต่างกันมพีฤติกรรมการมาใช้
บริการแตกต่างกันในเรื่องราคาที่เข้าพัก	โดยพบว่า	

รายได้ตั้งแต่	30,000	บาทขึ้นไปมีการราคาเข้าพัก
เฉลี่ยมากที่สุด
	 2.	จากการวิจัยปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการมีดังต่อไปนี้
	 	 2.1		 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการ
ตลาด	 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรมพัทยาปาร์ค	 บีชรีสอร์ท	 ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย	ด้านระดับราคาที่เข้าพัก	พบว่า
   ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านระดับราคา	
คอื	ความสภาพแวดล้อมของห้องพกัตกแต่งสวยงาม	
หลากหลายของห้องพัก	  
  ด้านราคา	มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรม
การใช้บรกิารด้านระดับราคา	คือ	ราคาเหมาะสมกบั
ลักษณะที่พัก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของสินีนาถ	 
ตันตราพล	(2546)	ที่ศึกษา	เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า	
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือเรื่องราคา
  ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	มคีวาม
สมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บรกิารด้าน	ระดบัราคา	
คือ	ท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว	
  ด้านการส่งเสรมิการตลาด	ไม่มคีวาม
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้าน	 ระดับ
ราคา	 	 ด้านกระบวนการให้บริการ	 มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านระดับราคา	
คือ	ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน	ความตรง
ต่อเวลาในการให้บริการ
  ด้านบุคลากร	 มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการด้านระดับราคา	คือ	ความ
กระตือรอืร้นและความใส่ใจของพนักงาน	สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 ปิยะนุช	 กลิ่นจันทร์	 (2542)	 
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม
ซิลเวอร์แซนด์	 พบว่า	 ลกูค้าส่วนใหญ่เลอืกใช้บรกิาร 
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โดยค�านึงถึงการบรกิารซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญส�าหรบัธรุกิจ
ด้านโรงแรม 
  ด้านลักษณะกายภาพ	มคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านระดับราคา	 คือ	
ความสวยงามของสภาพแวดล้อมของโรงแรม	
สอดคล้องกับการศึกษาของขวัญหทัย	 สุขสมณะ	
(2545,	 บทคัดย่อ)	 ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอทิธพิล 
ต่อการเลอืกใช้โรงแรมในอ�าเภอเมอืง	 จงัหวดัเชยีงราย	 
พบว่า	 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใช้บรกิารมากท่ีสดุคอื	 
เรือ่งสถานที่	
	 	 2.2		ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการ
ตลาด	 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรมพัทยาปาร์ค	 บีชรีสอร์ท	 ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย	ด้านระยะเวลาที่เข้าพัก	พบว่า	ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด	 ประกอบด้วยด้าน
ผลติภณัฑ์/บรกิาร,	ด้านราคา,	ด้านช่องทางการจดั
จ�าหน่าย,	 ด้านการส่งเสริมการตลาด,	 ด้าน
กระบวนการ,	ด้านบุคลากร,	ด้านลักษณะกายภาพ	
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการระยะ
เวลาที่เข้าพัก

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวจัิยเรือ่ง	ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพัทยาปาร์ค	บีช	
รสีอร์ท	ของนักท่องเทีย่วชาวไทยผู้วจิยัมข้ีอเสนอแนะ
ในประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.	จากการศึกษาท�าให้เราทราบว่าปัจจัย
ลกัษณะส่วนบคุคล	ได้แก่	เพศ	อาย	ุระดับการศกึษา	
สถานภาพ	อาชีพ	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนล้วนแล้วแต่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ	 ดังน้ัน	
ในส่วนของโรงแรม	 จึงควรน�าเอาปัจจัยเหล่าน้ีมา
ประกอบในการปรับปรุง	 พัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 ของ
โรงแรมให้ตรงกับลักษณะความต้องการของผู้ใช้
บริการ	 เช่น	 การปรับปรุงด้านราคาให้เหมาะสม

ส�าหรับผู้ท่ีมีรายได้ระดับต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สามารถ 
เข้ามาใช้บริการได้	 หรือ	 การส่งเสริมการตลาด	 
โดยเจาะตลาดกลุม่ลกูค้าวยัท�างาน	นักธรุกิจ	รวมทัง้
นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น	เป็นต้น	
	 2.	จากการศึกษาท�าให้ทราบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการ	 ดังนั้น	 ทางโรงแรมจึง
ควรให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับส่วนประสมทางการ
ตลาดบริการ	ทั้งในด้าน	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด	ด้านกระบวนการให้บรกิาร	ด้านบคุลากร	ด้าน
ลักษณะกายภาพ	เพราะส่งเหล่านี้จะส่งผลให้ลูกค้า
หรอืผู้ใช้บรกิารเพิม่ขึน้และลกูค้าเก่ามกีารกลบัมาใช้
บรกิารซ�า้	ผู้วจิยัจงึขอเสนอแนะด้านต่าง	ๆ	ดังต่อไปน้ี
  ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	 ควรมีความ
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน	ทั้งห้องพัก	
อาหาร	 และบริการอื่นของโรงแรม	 รวมถึงความ
สะอาดของห้องพัก	 เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี	
  ด้านราคา	ควรมกีารปรบัปรงุราคาของ
ห้องพักหรือราคาส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 
ของทางโรงแรมให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า	
ให้ผู้มรีายได้ระดับต่าง	ๆ 	สามารถเข้ามาใช้บรกิารได้	
ซ่ึงจะเป็นการเพิม่จ�านวนผู้ใช้บรกิารโรงแรมมากขึน้	
  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ควรมี
การอ�านวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้
บริการ	เช่นการมี	รถ	-	รับส่ง	นักท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ต่างๆ	หรือ	การรับ	–	ส่ง	มายังโรงแรม
  ด้านการส่งเสรมิการตลาด	ควรมกีาร
ออกบธูประชาสมัพนัธ์	หรอืให้ส่วนลดในฤดูกาลท่อง
เที่ยว	
  ด้านกระบวนการให้บริการ	ควรมกีาร
แจ้งประชาสมัพนัธ์	 และ	 ขัน้ตอนการให้บรกิารมคีวาม
ชดัเจนมากยิ่งขึ้น
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  ด้านบุคลากร	ควรมกีารฝึกอบรมให้กับ
พนักงานมีความรู ้ในขั้นตอนการให้บริการและ	 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการท่ีดี	 เพื่อ
สร้างความจดจ�าที่ดีในการบริการของโรงแรม 
  ด้านลักษณะกายภาพ	 ควรมีการ

ปรับปรุงสถานท่ีให้บริการของโรงแรมให้ทันสมัย	
เช่น	ห้องพกั	ห้องประชมุสมัมนา	ห้องอาหาร	ฯ	และ
ค�านึงถึงการดูแลความปลอดภยัในด้านๆ	เพือ่สร้างความ
มัน่ใจในการใช้บรกิารของลูกค้า	
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 2. บทความปริทัศน (Review Article) 
  บทความปริทัศน เปนการนําเสนอภาพ
รวมของเรือ่งทีน่าสนใจหนาแรกของบทความปรทิศัน 
ประกอบดวยมีช่ือเรื่อง ช่ือผูนิพนธ ที่อยูผูนิพนธ
ผูนิพนธสาํหรับติดตอ (Corresponding Author) 
และบทสรุป (Summary) เพื่อเปนการสรุปเร่ือง
โดยยอใหเขาใจวาเรือ่งทีไ่ดนาํเสนอมคีวามนาสนใจ
และความเปนมาอยางไร พรอมระบุความสําคัญ
ของเรื่อง (Keyword) จํานวนไมเกิน 5 คํา
 ในสวนของเนือ้หาของบทความ ตองมีบทนาํ
(Introduction) เพื่อกลาวถึงความนาสนใจของ
เรือ่งท่ีนําเสนอกอนเขาสูเนือ้หาในแตละประเดน็และ
ตองมีบทสรุป (Conclusion) เพ่ือขมวดปมเร่ือง
ที่นําเสนอพรอมขอเสนอแนะจากผูนิพนธเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวสําหรับใหผูอานไดพิจารณาประเด็น
ที่นาสนใจตอไป
 ผูนิพนธควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กับบทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเนื้อหาที่ใหมที่สุด บทความปริทัศนตอง
นําเสนอพัฒนาการเรื่องที่นาสนใจ ขอมูลที่นําเสนอ
จะตองไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะผูอานที่อยูในสาขา
ของบทความเทานั้น แตตองนําเสนอขอมูลที่ซ่ึง
ผูอานในสาขาอ่ืนหรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูง
สามารถเขาใจได

การเตรียมตนฉบับ
 1. พิมพผลงานทางวิชาการ ควรจัดพิมพ
ดวย Microsoft Word for Windows หรือ 
Macintosh บนกระดาษขนาด A 4 หนาเดียว
ประมาณ 26 บรรทัดตอ 1 หนาใชอักษร Cordia 
New ขนาดของตัวอักษรเทากับ 16 และใสเลขหนา
ตั้งแตตนจนจบบทความยกเวนหนาแรกจํานวนไม
เกิน 15 หนา
 2. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ จะตองพิมพคําสําคัญ

ในบทคัดยอภาษาไทย และพิมพ Keyword ใน
บทคัดยอภาษาอังกฤษของบทความเร่ืองนั้นดวย
จํานวนไมเกิน 5 คํา
 ** บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จะตองมีบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทุกบทความ **
 3. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ใหจดัพมิพเนือ้หาภาษาองักฤษใหพมิพเปน Single 
Space
 4. ถามรีปูภาพ/ ตารางประกอบ ควรมภีาพ
ที่ชัดเจนถาเปนรูปถายควรมีภาพถายจริงแนบดวย
 5. ประวัติผูแตง ใหระบุชื่อของผู เขียน
หนวยงานที่สังกัดตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) วุฒิ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป พรอมสาขา
วชิาทีเ่ชีย่วชาญ ประสบการณการทาํงานและผลงาน
ทางวิชาการ 1-3 ปที่ผานมาและ File.jpg รูปถาย
หนาตรง 1 รูป (ผูเขียนสวมสูท)
 6. บรรณานุกรมแยกผลงานภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (เรียงตามลําดับตัวอักษร) 
 7. ผลงานวิชาการที่สงมาตองไมไดรับการ
เผยแพรที่ใดมากอน
 8. การสงตนฉบบัจะตองสงเอกสารบทความ
จํานวน 5 ฉบับ และแบบฟอรมสงบทความ 1 ฉบับ
พรอมทั้ง CD บันทึกขอมูลของเนื้อหาและประวัติ
ผูแตง (เอกสารที่สงทั้งหมด) จํานวน 1 แผน โดย
บทความจํานวน 5 ฉบับขางตนแบงใหเปน
  8.1 บทความทีม่รีายละเอยีดของผูเขยีน
บทความครบถวนตามทีร่ะบไุวในขอ 5 จาํนวน 1 ฉบบั
  8.2 สวนบทความอกี 4 ฉบบัไมตองระบุ
ชื่อผูเขียนและประวัติของผูเขียนลงในบทความ
 9. โครงการวารสารวิชาการนําบทความที่
ทานสงมาเสนอตอผูทรงคณุวุฒ ิ เพือ่ประเมินคณุภาพ
ความเหมาะสมของบทความกอนการตพีมิพ  ในกรณี
ที่ผลการประเมินระบุใหตองปรับปรุงแกไขผูเขียน
จะตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะ

177วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



155วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เวลาท่ีกําหนด นับจากวันที่ไดรับผลการประเมิน
บทความ
 10. ผู เขียนตรวจความถูกตองทั้งหมด
อยางละเอียดถี่ถวนอยาใหมีคําผิด และคําที่มี ๆ ใน
คําวาตาง ๆ เปนตน ใหเคาะวรรคดวย แลวสง
บทความพรอมตนฉบับของทานยัง สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พรอมบันทึกขอมูลลงแผนบันทึกขอมูลกอนสงให
กองบรรณาธกิารดําเนนิตอไปหรอืสงไปทาง e-mail 
ที่กองบรรณาธิการแจงใหทราบ

รูปแบบการเขียนอางอิง
 กรณีท่ีผูเขียนตองการระบุแหลงที่มาของ
ขอมูลในเนือ้เรือ่งใหใชวธิกีารอางองิในสวนเนือ้เรือ่ง
แบบนาม-ป (author-date in-text citation) โดย
ระบุชื่อผูแตง และปพิมพของเอกสาร ไวขางหนา
หรือขางหลังขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลง
ที่มาของขอความนั้นและอาจระบุเลขหนาของ
เอกสารดวยก็ไดหากตองการ ตัวอยางและใหมีการ
อางอิงสวนทายเลม (Reference Citation) โดย
การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใช
อางองิในการเขยีนผลงานนัน้ ๆ  จดัเรยีงรายการตาม
ลําดับอักษรชื่อผูแตง ภายใตหัวขอเอกสารอางอิง 
สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference 
สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบ
การเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA (American 
Psycho- logical Association) ตวัอยางการเขยีน
เอกสารอางอิงมี ดังนี้
 1. หนังสือ
  ชือ่ผูแตง. ชือ่เรือ่ง. (ฉบบัพมิพ). สถานที่
พิมพ: ผูจดัพิมพ. พรพมิล ตรโีชต.ิ (2542). ชนกลุม
นอยกบัรฐับาลพมา. กรงุเทพฯ: สาํนักงานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย.
 2. บทความ/เร่ือง/ตอนในหนังสือรวม
เรื่อง

  ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณา-
ธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพหนาที่
ปรากฏบทความ) สถานที่พิมพ: ผูจัดพิมพ เสรี
ลลีาภยั. (2542). เศรษฐกจิชาตนิยิมในประเทศกาํลงั
พฒันาและสถานการณในประเทศไทย. ณรงค เพช็ร
ประเสริฐ (บรรณาธิการ). 1999 จุดเปลี่ยนแหง
ยุคสมัย. 90-141. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐ-
ศาสตรการเมืองคณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
 3. บทความในวารสาร
  ช่ือผูแตง. ปที่พิมพ. ช่ือบทความ. ชื่อ
วารสาร, ปที ่(ลาํดบัที)่, เลขหนาทีป่รากฏบทความ
ในวารสารพุทธชาด โปธิบาล และนานันท ตรงดี.
2541. “สถานะของภาษาตากใบในภาษาถ่ิน”. 
วารสารสงขลานครินทรฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 4, 2: 167-187.
 4. หลักการอางอิงออนไลนของ APA 
(Ame- rican Psychological Association) ซึ่ง
ยอมรับกันทั่วโลกคือ Author’s name//Title of 
the work//Publication (city, name and year 
of publication//URL//Date of access ตัวอยาง
เชน Lauz, Lila. Designing Accessible Web 
Page. (1998). สืบคนจาก: <http//www.sandia.
gov_lila.html> 22 เมษายน 2554. 
 5. สาระสังเขปจากฐานขอมูล CD-
ROM
  ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ (ซีดี-
รอม). ชื่อวารสาร, ปที่ (ลําดับที่), เลขหนาที่ปรากฏ
บทความในวารสาร, สาระสงัเขปจาก: ชือ่ฐานขอมลู
และหมายเลขเอกสารเพื่อการคน
 Preston, W. 1982.Poetry ideas in 
teaching literature and writing to foreign 
student (CD-ROM).TESOL quarterly, 16, 
489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC 
Item: EJ274529
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