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บทคัดย่อ 
 

            กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของกำรใช้จ่ำยงบประมำณของภำครัฐบำลด้ำนกำร
บริหำรทัว่ไป ด้ำนกำรเศรษฐกิจ ดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม ท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ปี พ.ศ. 2545 – 2560 ท ำกำรทดสอบควำมน่ิงของ
ข้อมูล (unit root test) ทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงดุลยภำพระยะยำว ( cointegration) และประมวลผล
ควำมสัมพนัธ์ทำงสถิติดว้ยวธีิกำรก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares—OLS) 

ผลกำรศึกษำพบว่ำตัวแปรอิสระ ได้แก่ รำยจ่ำยภำครัฐด้ำนกำรบริหำรทัว่ไป รำยจ่ำยด้ำนกำร
เศรษฐกิจ รำยจ่ำยด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม และตวัแปรตำม คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ           
ท่ีน ำมำใช้ในกำรค ำนวณมีควำมน่ิง หรือ stationary ณ ระดับ  first different ตัวแปรอิสระและตัวแปร         
ตำม มีควำมสัมพนัธ์เชิงดุลยภำพระยะยำว กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรตำม คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศและตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ รำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงตรงกนั
ขำ้มกบัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ส่วนรำยจ่ำยดำ้นกำรเศรษฐกิจ และรำยจ่ำยดำ้นกำรบริกำรชุมชนและ 

 
ค าส าคัญ (1) กำรใชจ่้ำยภำครัฐ (2) กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
 
 

*บทควำมน้ีเรียบเรียงจำกวิทยำนิพนธ์เร่ือง กำรใชจ่้ำยภำครัฐกบักำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรสอบ 
 ป้องกนัวิทยำนิพนธ์เรียบร้อยแลว้ 
 1นกัศึกษำปริญญำโท สำขำเศษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2รองศำสตรำจำรย ์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
3รองศำสตรำจำรย ์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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สังคมมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ซ่ึงจำกผลกำรศึกษำรำยจ่ำยดำ้น
กำรบริหำรทัว่ไป มีค่ำสัมประสิทธ์ิ  เท่ำกบั -0.0271  อธิบำยได้ว่ำเม่ือรัฐบำลเพิ่มรำยจ่ำยด้ำนกำรบริหำร
ทัว่ไป ส่งผลต่อกำรเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในทิศทำงตรงกนัขำ้ม แต่ไม่มีนยัส ำคญัในกำร
อธิบำย รำยจ่ำยดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม เม่ือพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิสูงสุด อธิบำยไดว้่ำเม่ือรัฐบำล
เพิ่มรำยจ่ำยดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม ร้อยละ 1 จะท ำให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 
0.3939 โดยมีระดบันยัส ำคญัท่ีร้อยละ 99 และรำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรเศรษฐกิจ มีค่ำสัมประสิทธ์ิรองลงมำ 
อธิบำยได้ว่ำเม่ือรัฐบำลเพิ่มรำยจ่ำยด้ำนกำรเศรษฐกิจ ร้อยละ 1 จะท ำให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.1031 โดยมีระดบันยัส ำคญัท่ีร้อยละ 99 
 

Abstract 
 

 In this thesis, the researcher is concerned with public expenditures and economic growth in the 
Kingdom of Thailand (Thailand). As such, the researcher examines the effects on economic growth in 
Thailand of budget expenditures by the government in the aspects of general administration, the economy, 
and social and community services. Germane secondary data from the period between 2002 and 2017 were 
analyzed through applications of the unit root test and cointegration. Statistical relationships governing the 
data were processed using the ordinary least squares (OLS) method.  

 Findings are as follows: The independent variables—viz., public expenditures in the aspects of 
general administration, the economy, social and community services—and the dependent variable, viz., the 
gross domestic product (GDP)—were found to stationary at the first difference. The independent and 
dependent variables showed cointegration. In testing the relationship between the dependent variable of 
GDP and the independent variable of public expenditures in the aspect of general administration, it was 
found that the latter showed an inverse relationship with GDP. On the other hand, economic expenditures 
and expenditures for social and community services showed a direct relationship with GDP. The study 
showed that expenditures for general administration exhibited a coefficient of -0.0271. This can be 
explained by holding that if the government increased expenditures for general administration, it would 
exercise inverse effects on increases in GDP. However, this explanation does not yield statistical 
significance. In regard to expenditures in the aspect of social and community services, when considering 
the maximum coefficient, the following explanation can be provided: When the government increases 
expenditures in the aspect of social and community services at one percent, GDP would increase at 0.3939 
percent at the statistically significant level of 99 percent. The coefficients for public expenditures in the 
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aspect of the economy can be explained as follows: When the government increases expenditures in the 
aspect of the economy at one percent, GDP would increase at 0.1031 percent at the statistically significant 
level of 99 percent.  

 
บทน า 

 

        หน้ำท่ีส ำคญัประกำรหน่ึงของรัฐบำลในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ คือกำรสร้ำงสวสัดิกำรทำง
เศรษฐกิจ และมำตรฐำนกำรครองชีพทำงสังคมท่ีดีให้เกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองแก่ประชำชน รัฐบำล  จึงก ำหนด
นโยบำยเพื่อสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงหมำยถึงกำรพฒันำเศรษฐกิจ เพื่อให้
ประชำชนมีรำยไดท่ี้สูงข้ึน สร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม ดงันั้นเคร่ืองมือส ำคญัท่ีรัฐบำลใชใ้นกำร
รักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจคือ นโยบำยกำรคลงั 
          นโยบำยกำรคลัง เป็นเคร่ืองมือหลักท่ีรัฐบำลใช้ในกำรกระจำยควำมเป็นธรรม จ ำแนกออกเป็น
นโยบำยออกเป็น 2 ประกำร คือ นโยบำยด้ำนรำยได้ (public revenues policy) และนโยบำยด้ำนรำยจ่ำย 
(public expenditure policy) เม่ือพิจำรณำระบบกำรคลงัดำ้นรำยได ้ภำษีอำกรต่ำง ๆ ท่ีรัฐบำลจดัเก็บจะท ำให้
รำยได้ท่ีแทจ้ริงของครัวเรือนลดลง ในขณะท่ีกำรใช้จ่ำยของรัฐบำลท ำให้รำยได้ท่ีแท้จริงของครัวเรือน
เพิ่มข้ึนโดยกำรจดัท ำงบประมำณรำยรับและรำยจ่ำยของรัฐบำล เพื่อสร้ำงเสถียรภำพของกำร ใชจ่้ำยรวมของ
ระบบเศรษฐกิจให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม งบประมำณรำยจ่ำยจะเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดกำรผลิตและกำรจำ้ง
งำนในระบบเศรษฐกิจ ลดควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจ  ซ่ึงถือวำ่กำรจดัท ำงบประมำณรำยรับและรำยจ่ำยของ
รัฐบำล เป็นเคร่ืองมือส ำคญัของนโยบำยกำรคลงั ส ำหรับกำรบริหำรจดักำรภำวะเศรษฐกิจและสังคม ให้มี
ควำมเขม้แขง็ และเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื  
         ในกำรจดัท ำรำยจ่ำยภำครัฐ หรือกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรัฐบำลไดมี้นโยบำย และยทุธศำสตร์ ใน
กำรด ำเนินกำร รวมทั้งรัฐบำลยงัมีแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพื่อเป็นกรอบ แนวทำง และ
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพฒันำประเทศ ทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน
และประเทศชำติต่อไป โดยใชผ้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:GDP) เป็นมำตรฐำน
วดัควำมเจริญเติบโตทำงเศษฐกิจของประเทศ 
           กำรศึกษำในคร้ังน้ี เป็นกำรศึกษำผลของกำรใชจ่้ำยภำครัฐบำล จ ำแนกตำมลกัษณะงำน เป็นกำรแสดง
งบประมำณรำยจ่ำยตำมวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของรัฐบำล โดยยึดถึอหลกักำรในกำร
จ ำแนกรำยจ่ำยรัฐบำลของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซ่ึงได้จ  ำแนกำรด ำเนินงำนของรัฐบำลตำม
วตัถุประสงคอ์ยำ่งกวำ้งขวำงออกเป็นดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี ดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป ประกอบดว้ย กำรบริหำรทัว่ไป
ของรัฐ กำรป้องกนัประเทศ กำรรักษำควำมสงบภำยใน กำรเศรษฐกิจ และกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
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ประกอบด้วย กำรส่ิงแวดล้อม กำรเคหะชุมชน กำรสำธำรณสุข กำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร 
กำรศึกษำ และกำรสังคมสงเครำะห์ ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจำก
กำรศึกษำอำจเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใชว้ำงแผนพฒันำเศรษฐกิจต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา                                                                                                       
       เพื่อศึกษำผลของกำรใช้จ่ำยงบประมำณของภำครัฐบำลด้ำนกำรบริหำรทัว่ไป กำรเศรษฐกิจและกำร
บริกำรชุมชนและสังคม ท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
       รำยจ่ำยภำครัฐด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรเศรษฐกิจ และด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม                         
มีควำมสัมพนัธ์กบักำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในทิศทำงเดียวกนั        
                                                                                                                                                                          
ขอบเขตของการศึกษา 
       ศึกษำกำรใช้จ่ำยของภำครัฐบำล โดยจ ำแนกตำมลักษณะงำนได้แก่ รำยจ่ำยด้ำนกำรบริหำรทัว่ไป         
กำรเศรษฐกิจ และกำรบริกำรชุมชนและสังคม เพื่อหำควำมสัมพนัธ์กบักำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลรำยปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2560 รวม 16 ปี 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
        เพื่อให้ทรำบผลของกำรศึกษำของกำรใช้จ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป ดำ้นกำรเศรษฐกิจ และดำ้น
กำรบริกำรชุมชนและสังคม ท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพฒันำ
เศรษฐกิจต่อไป 
 
ทฤษฎีและวรรณกรรม 
        ทฤษฎกีารใช้จ่ายภาครัฐบาลของวากเนอร์ (Adolph Wagner) กำรท่ีทำงภำครัฐบำลเขำ้มำมีส่วนร่วมใน
ระบบเศรษฐกิจ โดยกำรท ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจมำก ผ่ำนกำรใช้จ่ำยของภำครัฐบำล จะส่งผลให้กำร
ขยำยตวัทำงเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ซ่ึง Wagner (อำ้งถึงใน Musgave,1969, pp. 73-74) ไดเ้สนอกฎกำรเพิ่มข้ึนของ
ปริมำณกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล (law of rising public expenditure) หรือ “Wagner’s law” อธิบำยได้ว่ำกำร
ขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของรัฐบำล (expanding scale of state activity) จำกกำรเหตุทำงด้ำน
เศรษฐกิจและกำรเมืองนั้น ส่งผลให้กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจหรือกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ซ่ึง
กำรใช้จ่ำยภำครัฐบำลดงักล่ำว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 1. รำยจ่ำยเพื่อกำรป้องกนัประเทศ  2. รำยจ่ำย
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เพื่อสร้ำงสวสัดิกำรสังคมประกอบดว้ย  2.1 รำยจ่ำยดำ้นกำรบริหำรงำนทัว่ไป  2.2  รำยจ่ำยดำ้นเศรษฐกิจ 2.3 
รำยจ่ำยดำ้นกำรพฒันำประชำกรและสังคม เม่ือรัฐบำลตอ้งกำร เร่งพฒันำประเทศ เพื่อให้เกิดกำรขยำยตวั
ของกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ รัฐบำลตอ้งลงทุนจดัหำปัจจยัพื้นฐำนทำงดำ้นเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมและ
รองรับกำรขยำยตวัของกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  
        ทฤษฎีการใช้จ่ายภาครัฐบาลของมัสเกรฟ (Richard Abel Musgrave) R.A. Musgrave (อำ้งถึงใน ไกร
ยุทธ ธีรตยำคีนนัท์, 2523,หนำ้ 5) กล่ำวว่ำรัฐบำลมีบทบำทหน้ำท่ีทำงเศรฐกิจ ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกเป็นหลกั
ดงัต่อไปน้ี 1. หน้ำท่ีกำรจดัสรรทรัพยำกร (allocation) โดยก ำหนดว่ำรัฐบำลจะจดัหำสินค้ำหรือบริกำร
อะไรบำ้ง ในจ ำนวนเท่ำไรและผลิตอย่ำงไรโดยมีเป้ำหมำยว่ำกำรจดัสรรทรัพยำกรน้ีจะน ำไปสู่กำรเพิ่ม
สวสัดิกำรสูงสุด 2. หน้ำท่ีกำรกระจำยรำยได ้(distribution) เก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดว่ำสินคำ้และบริกำรท่ี
รัฐบำลจดัผลิตนั้นควรเป็นของประชำชนกลุ่มใดและในจ ำนวนเท่ำใด โดยท่ีกรอบหนำ้ท่ีน้ีเนน้ท่ีกำรกระจำย
ผลผลิตทั้งในเอกชนและภำครัฐบำล รวมทั้งกำรจดัรูปแบบกำรกระจำยรำยได้ ทั้ งส่วนท่ีเก่ียวกับสินค้ำ
เอกชนและบริกำรสำธำรณะ 3. หนำ้ท่ีกำรรักษำเสถียรภำพ (stablilization) เก่ียวขอ้งกบักำรรักษำเสถียรภำพ
ของระดบัรำคำและลดควำมผนัผวนของกิจกรรมเศรษฐกิจ โดยอำศยักำรเปล่ียนแปลงกิจกรรมของรัฐบำล
ทั้งทำงดำ้นรำยจ่ำยและรำยรับ ทั้งน้ีเพื่อจรรโลงบรรยำกำศของเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัทรัพยำกรท่ีมีอยูใ่น
ระบบเศรษฐกิจ 4. หนำ้ท่ีกำรสร้ำงควำมจ ำเริญหรือพฒันำกำรเศรษฐกิจ (growth and development) เก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัสรรทรัพยำกรในภำครัฐบำล และกำรจดัรูปแบบของกำรกระจำยรำยได ้ตลอดจนกำรใชม้ำตรกำร
เพื่อโนม้นำ้วกำรจดัสรรทรัพยำกรในภำคเอกชน ในลกัษณะท่ีจะสร้ำงควำมเจริญให้แก่ระบบเศรษฐกิจมำก
ท่ีสุด และยงัผลใหมี้กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งเตม็ท่ี 
           ส ำหรับวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จำกผูท่ี้ท  ำกำรศึกษำ 2 ท่ำน ประกอบดว้ย 
(1) ภีรภำ จุฑำเศรษฐกุล (2552) ศึกษำเร่ือง การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทย (2) สุรำคญัธี ดอกไม ้(2554) ศึกษำเร่ือง รายจ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนกับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำโครงสร้ำงกำรใชง้บประมำณโดยเฉพำะในดำ้นกำรลงทุน และศึกษำ
ควำมสัมพนัธ์ของรำยจ่ำยภำครัฐ และตวัแปรทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ รวม 20 ปี มำวิเครำะห์โดยใช้แบบจ ำลองเชิงเส้นในรูปสมกำรถดถอย
เชิงซ้อน และประมำณค่ำสัมประสิทธ์ิของตวัแปรดว้ยวิธีกำรก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-
OLS) โดยตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย กำรสะสมทุนถำวรสุทธิ (K) จ  ำนวนผูมี้งำนท ำ (L) และกำรใช้จ่ำย
ลงทุนภำครัฐ (G), รำยจ่ำยประจ ำของภำครัฐ (CUR) รำยจ่ำยลงทุนของภำครัฐ (CAP) กำรลงทุนของ
ภำคเอกชน (I) จ  ำนวนผูมี้งำนท ำ (N) และมูลค่ำกำรส่งออก (E) โดยผลกำรศึกษำพบวำ่ ตวัแปรอิสระขำ้งตน้ 
มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกันกับตวัแปรตำม จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว จึงน ำมำก ำหนดเป็นกรอบ
แนวควำมคิดในกำรศึกษำคร้ังน้ี 
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วธีิการศึกษา 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       กำรศึกษำคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีลกัษณะเป็นอนุกรมเวลำ (secondary time series 
data) เป็นขอ้มูลรำยปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2560 รวม 16 ปี โดยรวบรวมขอ้มูลสถิติเผยแพร่ของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ ส ำนกังบประมำณ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ website 
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล                                                                                                                            1      
       แบ่งกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเป็น 2 ส่วนดงัน้ี          

1. กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ (descriptive analysis) เป็นกำรวิเครำะห์ลกัษณะและโครงสร้ำงรำยจ่ำย
ภำครัฐ จ ำแนกตำมลกัษณะงำนซ่ึงประกอบดว้ย รำยจ่ำยดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป ดำ้นกำรเศรษฐกิจ และดำ้น
กำรบริกำรชุมชนและสังคม ท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ      

2. กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ (quantitative method) เป็นกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรใชจ่้ำย
ภำครัฐด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรเศรษฐกิจ และด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม ท่ีมีผลต่อกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยใชเ้ทคนิคทำง เศรษฐมิติดว้ยวธีิกำรทดสอบควำมน่ิงของขอ้มูล (unit root test) 
กำรทดสอบควำมสัมพนัธ์เชิงดุลยภำพในระยะยำว (cointegration) และประมวลผลควำมสัมพนัธ์ทำงสถิติ
ดว้ยวธีิก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares --OLS)  
 

ผลการศึกษา 

 

         จำกกำรเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำยกบัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ระหวำ่งปี พ.ศ. 2556 – 2560 
เป็นเวลำ 5 ปีโดยงบประมำณรำยจ่ำยมีกำรใช้จ่ำยท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ืน โดยในปี  พ.ศ. 2556 มีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณนอ้ยท่ีสุด จ ำนวน 2,400,000 ลำ้นบำท ส่วนในปี 2560 มีกำรใชจ่้ำยงบประมำณสูงสุด จ ำนวน 
2,923,000 บำท ในส่วนของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ระหว่ำงปีท่ีศึกษำ มีแนวโน้มสูงข้ึน โดยในปี 
2560 มีมูลค่ำสูงสุด จ ำนวน 10,206,516 ลำ้นบำท ส่วนปี 2556 มีมูลค่ำต ่ำสุด จ ำนวน 9,142,088 ลำ้นบำท ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักำรใชจ่้ำยงบประมำณในปีเดียวกนั โดยตั้งแต่ปี 2556 -2560 รวม  5 ปี มีกำรจดัสรรงบประมำณ 
จ ำนวน 13,199,000 ล้ำนบำท เฉล่ียปีละ 2,639,800 บำท โดยมีกำรจดัสรรงบประมำณเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 
543,000 ล้ำนบำท ในส่วนของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ รวม 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 รวมมูลค่ำ 
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จ ำนวน 47,914,719 ลำ้นบำท เฉล่ียปีละ จ ำนวน 9,582,944 ลำ้นบำท โดยมีมูลค่ำเฉล่ียเพิ่มข้ึนปีละ จ ำนวน 
260,736 ลำ้นบำท 
          จำกกำรเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำยจ ำแนกตำมลักษณะงำน และแสดงกำรเปรียบเทียบกำร
เปล่ียนแปลงของงบประมำณรำยจ่ำย ระหวำ่งปี พ.ศ. 2556 -2560 เป็นระยะเวลำ 5 ปี พบวำ่รำยจ่ำยดำ้นกำร
บริกำรชุมชนและสังคม มีปริมำณกำรไดรั้บจดัสรรสูงสุด รองลงมำคือรำยจ่ำยดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป และ
รำยจ่ำยด้ำนกำรเศรษฐกิจ ตำมล ำดบั โดยรำยจ่ำยทั้ง 3 ดำ้นมีแนวโน้มกำรได้รับกำรจดัสรรท่ีสูงสุด โดย
ในช่วงปี 2556 – 2560 รำยจ่ำยดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม ไดรั้บกำรจดัสรรทั้งหมด จ ำนวน 5,604,729.9 
ลำ้นบำท เฉล่ียปีละ 1,120,946.0 ลำ้นบำท เฉล่ียร้อยละ 43.3 รำยจ่ำยดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป ไดรั้บกำรจดัสรร
ทั้งหมด จ ำนวน 47,22,842.9 ลำ้นบำท เฉล่ียปีละ 944,568.6 ลำ้นบำท เฉล่ียร้อยละ 35.7 ของเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยด้ำนกำรเศรษฐกิจ ไดรั้บกำรจดัสรรทั้งหมด จ ำนวน 2,771,427.2 ลำ้นบำท เฉล่ียปีละ 554,285.4      
ลำ้นบำท เฉล่ียร้อยละ 21.0 ของวงเงินงบประมำณ 

แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุน แยกตำมงบประมำณแยกตำมลกัษณะงำน ระหวำ่ง
ปี พ.ศ. 2556 -2560 เป็นระยะเวลำ 5 ปี พบวำ่รำยจ่ำยตำมลกัษณะงำน ซ่ึงไดแ้ก่รำยจ่ำยดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป 
ดำ้นกำรเศรษฐกิจ และดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม พบวำ่รำยจ่ำยลงทุนดำ้นกำรเศรษฐกิจ    มีปริมำณ
กำรไดรั้บจดัสรรสูงสุด รองลงมำคือรำยจ่ำยดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม และรำยจ่ำยดำ้นกำรบริหำร
ทัว่ไป ตำมล ำดบั โดยรำยจ่ำยทั้ง 3 ดำ้นมีแนวโน้มกำรไดรั้บกำรจดัสรรท่ีสูงสุด โดยในช่วงปี 2556 – 2560 
รำยจ่ำยดำ้นกำรเศรษฐกิจไดรั้บกำรจดัสรรทั้งหมด จ ำนวน 1,241,178.4 ลำ้นบำท เฉล่ียปีละ 248,235.7 ลำ้น
บำท เฉล่ียร้อยละ 9.4 ของเงินงบประมำณ ต่อมำรำยจ่ำยดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคมไดรั้บกำรจดัสรร
ทั้งหมด จ ำนวน 665,207.5 ลำ้นบำท เฉล่ียปีละ 133,041.5 ลำ้นบำท เฉล่ียร้อยละ 5.0 ของวงเงินงบประมำณ 
และรำยจ่ำยดำ้นกำรบริหำรทัว่ไปไดรั้บกำรจดัสรรทั้งหมด จ ำนวน 657,995.5 ลำ้นบำท เฉล่ียปีละ 131,599.1 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของวงเงินงบประมำณ 
           กำรศึกษำเร่ืองกำรใช้จ่ำยภำครัฐกับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรใชจ่้ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป (GEN) ดำ้นกำรเศรษฐกิจ (ECO) และดำ้นกำร
บริกำรชุมชนและสังคม (SOC) ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)โดยน ำแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติมำ
ใชเ้พื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำไดแ้ก่  Unit Root Test, Cointegration และประมำณค่ำสัมปะสิทธ์ิดว้ยวธีิกำร
ก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS) สรุปผลกำรศึกษำไดด้งัน้ี 
        1. กำรทดสอบควำมน่ิงของข้อมูล (Unit Root Test) ด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) 
พบวำ่ขอ้มูลมีลกัษณะ Stationary ท่ีระดบัของขอ้มูลในรูปผลต่ำงคร้ังท่ี 1 (At First Difference) 
        2. ควำมสัมพนัธ์เชิงดุลยภำพระยะยำว (cointegration) ผลกำรทดสอบพบว่ำผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) และรำยจ่ำยภำครัฐด้ำนกำรบริหำรทัว่ไป (GEN) ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (ECO) และด้ำนกำร
บริกำรชุมชนและสังคม (SOC) มีควำมสัมพนัธ์เชิงดุลยภำพในระยะยำว ซ่ึงจำกผลกำรทดสอบ cointegration 
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ดังกล่ำวสอดคล้องกับทฤษฏี “ Granger Representation Theorem” ท่ีว่ำควำมคลำดเคล่ือน (Residual) ท่ี
เบ่ียงเบนออกจำกดุลยภำพของช่วงเวลำหน่ึงๆ ในระยะสั้ นจะค่อยๆ ปรับตวัโดยกลไกกำรแก้ไขควำม
คลำดเคล่ือน (Error-Correction Mechanism) ให้น้อยลงเร่ือยๆ จนท ำให้ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรต่ำงๆ ใน
แบบจ ำลองเขำ้สู่ดุลยภำพในระยะยำวได ้
        3. กำรประมำณค่ำสัมประสิทธ์ิด้วยวิธีกำรก ำลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares—OLS) เพื่อ
ทดสอบควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) รำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป 
(GEN) รำยจ่ำยดำ้นกำรเศรษฐกิจ (ECO) รำยจ่ำยดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม (SOC) พบว่ำค่ำของตวั
แปรของรำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงตรงกนัขำ้มกบัผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ ส่วนรำยจ่ำยภำครัฐด้ำนกำรเศรษฐกิจ และรำยจ่ำยภำครัฐด้ำนกำรบริกำรสังคมและชุมชน มี
ควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  
 
ประมำณค่ำสัมประสิทธ์ิของตวัแปรดว้ยวธีิกำรก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares—OLS)          

    LnGDP                = 9.5893 - 0.0271LnGEN + 0.1031LnECO + 0.3939LnSOC 
                                                      (-0.4535)             (1.3933)**        (4.1289)***                                

                                                                         

   R squared (R2 )     = 0.9565                     Adjust R2 squared           = 0.9456 

   Standard Error      = 0.0398                     Durbin - Watson Test     = 2.1442 

ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่ำ t statistic 

***นยัส ำคญัทำงสถิติ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

**นยัส ำคญัทำงสถิติ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
ก ำหนดให ้
        GDP                 = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (ลำ้นบำท)                                                        1            

1      GEN                 = รำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป (ลำ้นบำท)                                                                                                            

1       ECO                = รำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรเศรษฐกิจ (ลำ้นบำท)                                                                                           

1       SCO                = รำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม (ลำ้นบำท)                                                                         

1       α0, α1,α2,α3  = ค่ำคงท่ี 
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จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ ตวัแปรอิสระ คือกำรใชจ่้ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป ดำ้นกำรเศรษฐกิจ 
และดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม สำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงของตวัแปรตำมคือผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ หรือกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยไดร้้อยละ 95.65 (R2 = 0.9565) ค่ำสถิติ 
Durbin – Watson = 2.1442 เป็นช่วงท่ียอมรับไดไ้ม่เกิดปัญหำสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรมเวลำ (Autocorrelation) 
ค่ำควำมคลำดเคล่ือนของตวัแปรตำม เท่ำกบั 0.0398โดยสำมำรถสรุปผลกำรวเิครำะห์ตวัแปรอิสระแต่ละตวั
ไดด้งัน้ี                                                                       
             1. รำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงตรงกนัขำ้มกบัผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้อำจเป็นเพรำะกำรเพิ่มรำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป ท ำ
ให้อตัรำดอกเบ้ียเพิ่มสูงข้ึน มีผลท ำให้กำรลงทุนของภำคเอกชนลดลง ท ำให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มข้ึนนอ้ยกวำ่ท่ีควรจะเป็น โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ เท่ำกบั -0.0271 อธิบำยไดว้ำ่กำรเพิ่มรำยจ่ำยภำครัฐดำ้น
กำรบริหำรทัว่ไป มีควำมสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์มวลภำยในประเทศในทิศทำงตรงกนัขำ้ม แต่ไม่ผลในกำร
อธิบำยผล  

2. รำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรเศรษฐกิจ มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์ มวลรวมใน
ประเทศ ตรงกบัสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้ค่ำสัมประสิทธ์ิ เท่ำกบั 0.1031 อธิบำยไดว้่ำเม่ือรัฐบำลเพิ่มรำยจ่ำยดำ้น
กำรเศรษฐกิจ ร้อยละ 1 จะท ำใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1031 โดยมีระดบันยัส ำคญัท่ี
ร้อยละ 95 
            3. รำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ ตรงกบัสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้ค่ำสัมประสิทธ์ิ เท่ำกบั 0.3939 อธิบำยไดว้่ำเม่ือรัฐบำลเพิ่ม
รำยจ่ำยด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม ร้อยละ 1 จะท ำให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 
0.3939 โดยมีระดบันยัส ำคญัท่ีร้อยละ 99 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย จำกกำรศึกษำกำรใชจ่้ำยภำครัฐและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ท ำให้ทรำบวำ่รำยจ่ำยดำ้นกำรบริหำรทัว่ไปไม่มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ อธิบำยไดว้ำ่กำรเพิ่มรำยจ่ำยภำครัฐดำ้นกำรบริหำรทัว่ไปมีผลควำมสัมพนัธ์ในทิศทำง
ตรงกนัขำ้มกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ส่วนรำยจ่ำยด้ำนกำรเศรษฐกิจ และรำยจ่ำยดำ้นกำรบริกำร
ชุมชนและสังคม มีควำมสัมพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ สำมำรถน ำผล
กำรศึกษำท่ีได้ไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรประเทศ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
บริหำรประเทศ     

2. ข้อเสนอแนะทำงปฏิบติั เม่ือน ำผลท่ีได้จำกกำรศึกษำมำก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ในกำร
บริหำรประเทศแลว้ ในทำงปฏิบติัก็จะด ำเนินกำรจดัสรรงบประมำณให้เหมำะสมกบันโยบำยของทำงรัฐบำล 
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เพื่อให้งบประมำณจัดสรรลงไปยงัหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม และสอดคล้องกับนโยบำย 
ยทุธศำสตร์ของรัฐบำล                                                                                                                                     3     
 3. ขอ้เสนอะแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป กรณีเพิ่มเติมในส่วนของรำยจ่ำยภำครัฐตำมลกัษณะงำน 
ไดแ้ก่รำยจ่ำยดำ้นกำรบริหำรทัว่ไป ดำ้นกำรเศรษฐกิจและดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม ซ่ึงเดิมใชข้อ้มูล
ระหวำ่งปี พ.ศ. 2545 – 2560 โดยสำมำรถเพิ่มช่วงเวลำท่ีตอ้งกำรศึกษำเพิ่มข้ึนได ้เพื่อให้ไดผ้ลกำรศึกษำท่ี
ชดัเจนและน่ำเช่ือถือมำกข้ึน กรณีตอ้งกำรศึกษำเพิ่มเติมในส่วนของรำยจ่ำยภำครัฐท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ สำมำรถแยกรำยจ่ำยดำ้นกำรลงทุน และหรือรำยจ่ำยประจ ำของแต่ละลกัษณะงำนออกมำ
ศึกษำเพื่อผลของกำรศึกษำท่ีควำมชดัเจนมำกข้ึน หรือแมก้ระทัง่กำรแยกรำยจ่ำยยอ่ยอ่ืนๆ ของงบประมำณ
แต่ละลกัษณะงำนมำศึกษำ เพื่อศึกษำรำยจ่ำยว่ำรำยจ่ำยย่อยตวัใดท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ กรณีตอ้งกำรศึกษำเพิ่มเติมในส่วนของตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ สำมำรถน ำตวัแปรอ่ืนๆ มำใช้เพื่อกำรศึกษำได ้เช่น กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก กำรลงทุนภำคเอกชน 
เป็นตน้ โดยสำมำรถใชเ้คร่ืองมือทำงเศรษฐมิติอ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นกำรทดสอบ เช่น กำรทดสอบสมมติฐำนเชิง
เป็นเหตุเป็นผล (Granger causality test) เพื่อทดสอบดูวำ่ตวัแปรใดเป็นเหตุเป็นผลกนั 
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ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความคดิเชิงบวกทีม่ต่ีอพลงัสุขภาพจิต 
ของเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผดิ  

The Effects of a Positive Thinking Enhancement Program on 
the Resilience Quotient of Juvenile Delinquents 

 
ณฐัฐินนัท ์ พิมพำทย์1 

  

บทคัดย่อ 

 
กำรวจิยัคร้ังน้ี เป็นกำรวจิยัก่ึงทดลอง (quasi experimental research) โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำผลของ

โปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกท่ีมีต่อพลังสุขภำพจิตของเด็กและเยำวชนผูก้ระท ำควำมผิด ด้วย
วธีิกำรใชแ้บบแผนกำรทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม มีกำรทดสอบก่อนกำรทดลอง หลงักำรทดลอง และระยะ
ติดตำมผล 1 เดือน กลุ่มตวัอยำ่งในกำรวจิยัคร้ังน้ี ไดรั้บกำรคดัเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (purposive sampling) 
จำกเด็กและเยำวชนผูก้ระท ำควำมผิดตำมค ำสั่งศำลเยำวชนและครอบครัวท่ีก ำหนดให้เด็กท่ีมีมีอำยุ 7-18 ปี
ได้รับกำรศึกษำระดบัชั้นประถมศึกษำ-มธัยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ 2560 และอยู่ในควำมดูแลของ
โรงเรียนฟ้ำใสวิทยำ ท่ีไดรั้บกำรทดสอบพลงัสุขภำพจิต (RQ) แลว้มีผลกำรประเมินพลงัสุขภำพจิต (RQ) ต ่ำ
กวำ่เกณฑ์ก ำหนด คือ มีค่ำคะแนนอยูใ่นช่วงต ่ำกวำ่ 55 คะแนน จ ำนวน 20 คน แลว้สุ่มตวัอยำ่งอยำ่งง่ำยดว้ย
กำรจับฉลำกแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
ประกอบด้วย (1) แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล (2) แบบประเมินพลงัสุขภำพจิต ซ่ึงใช้ แบบประเมินพลงั
สุขภำพจิต (RQ) ท่ีดดัแปลงจำกแบบประเมินของเยำวนำฏ  ผลิตนนทเกียรติ, สมพร อินทร์แกว้ และกำญจนำ 
วณิชรมณีย ์(2555) ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมจ ำนวน 20 ขอ้และ (3) โปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก
เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีใช้เพื่อกำรส่งเสริมพลงัสุขภำพจิต ประกอบดว้ย (1) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงพลงัอึด 4 
กิจกรรม (2) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงพลงัฮึด 3 กิจกรรม และ (3) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงพลงัสู้ 3 กิจกรรม 
โดยมีสมมติฐำนในกำรวิจยั ดงัน้ี (1) เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก มีพลงั
สุขภำพจิตสูงกว่ำก่อนเข้ำร่วมโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก  (2) เด็กและเยำวชนท่ีเข้ำร่วม
โปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีพลงัสุขภำพจิตสูงกว่ำเด็กและเยำวชนท่ีไม่ได้เข้ำร่วมโปรแกรม

                                              
1 นกัศึกษำหลกัสูตรปริญญำวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (จิตวิทยำคลินิกและชุมชน) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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เสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก และ (3) เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีพลงั
สุขภำพจิตในระยะหลงักำรทดลองและในระยะติดตำมผล 1 เดือนไม่แตกต่ำงกนั 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรวิจยัในคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเครำะห์ขอ้มูล สถิติพื้นฐำน ไดแ้ก่ 
ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดบัคะแนนพลงัสุขภำพจิตของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมและ
ทดสอบสมมติฐำนโดยกำรใช ้t test แบบสองกลุ่มสัมพนัธ์ (two- paired samples  t test) ในกำรทดสอบก่อน
กำรทดลอง หลงักำรทดลองและระยะติดตำมผลของกลุ่มทดลองและท ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในช่วงก่อนกำรทดลอง หลงักำรทดลองดว้ยกำรใช ้t test แบบสองกลุ่มอิสระ 
(two-independent samples t test )  
ผลกำรวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก มีพลงัสุขภำพจิตสูงกวำ่ก่อนเขำ้
ร่วมโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 

2. เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีพลงัสุขภำพจิต สูงกวำ่เด็กและ
เยำวชนท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01  

3. เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีพลงัสุขภำพจิตในระยะหลงักำร
ทดลองและในระยะติดตำมผล 1 เดือนไม่แตกต่ำงกนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.01  
 
ค าส าคัญ โปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก/พลงัสุขภำพจิต/เด็กและเยำวชนผูก้ระท ำควำมผดิ 
 

ABSTRACT 
 
 In this quasi-experimental research investigation, the researcher determines the effects of a positive 
thinking enhancement program on the resilience quotient (RQ) of selected juvenile delinquents.  
 Using the purposive sampling method, the researcher collected a sample population of juvenile 
delinquents who had been ruled by judgments of Juvenile and Family courts to be juvenile delinquents and 
who were between seven and eighteen years of age. These subjects were attending primary and lower 
secondary school at Fasai Witthaya School in the academic year 2017.  

These juvenile delinquents were given an RQ test. If their RQ was less than the set standard of 55, 
they became members of the sample population. Using the simple random sampling method through the 
drawing of lots, two groups of ten members each were constituted by the researcher. One group was 
designated the experimental group and the other group the control group. The experimental plan was to 
administer a pretest, a post test, and a one-month follow-up test.  
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 The research instruments consisted of the following:  
(1) A personal information form; (2) an RQ evaluation form adapted from the evaluation form 

developed by Yaowanat Phalitnonkiat (2012) consisting of 20 items; and (3) a positive thinking 
enhancement program for group activity used to enhance RQ. This program consisted of four endurance 
enhancement activities, three resolution enhancement activities, and three struggle enhancement activities.  
 The researcher framed three research hypotheses as follows:  

(1) Juvenile delinquents participating in the positive thinking enhancement program would exhibit 
a higher RQ at the completion of the program than prior to its commencement.  

(2) Juvenile delinquents who participated in the program would evince higher RQs than those who 
did not participate.  

(3) Juvenile delinquents who participated in the program would not display differences in RQ after 
the completion of the program and at the one-month follow-up period.  

Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 
mean (M) and standard deviation (SD). These data were RQ scores for the experimental group and the 
control group, respectively.  
 In hypotheses testing, the researcher employed the two-paired samples t test technique for the 
pretest and posttest and for the follow-up period for the experimental group. Utilizing the two-independent 
samples t test technique, the researcher tested the differences between the experimental group and the 
control group prior to the commencement of the experiment and after its completion.  
 Findings are as follows:  
 1. The juvenile delinquents participating in the program exhibited RQs at a higher level after the 
completion of the program than prior to its commencement at the statistically significant level of .01.  
 2. The juvenile delinquents who participated in the program evinced higher RQs than those who 
did not participate at the statistically significant level of .01.  
 3. The juvenile delinquents who participated in the program did not display differences in their RQs 
after the completion of the experiment and at the one-month follow-up period at the statistically significant 
level of .01.  
 
Keywords  The Positive Thinking Enhancement Programs/Resilience Quotient/Children and 

Juvenile Delinquency  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถิติกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนท่ีผำ่นเขำ้มำในกระบวนกำรยุติธรรม ในห้วงระยะเวลำ 5 
ปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2554  มีจ  ำนวน 35,049 รำย ปี พ.ศ. 2555 มีจ  ำนวน 34,276 รำย ปี พ.ศ. 2556 
มีจ ำนวน 36,763 รำย ปี พ.ศ. 2557 มีจ  ำนวน 36,537 รำยและในปี พ.ศ. 2558 มีจ  ำนวน 33,121 รำย (กรมพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยำวชน, ศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยำวชน, 2559) 
สะทอ้นถึงแนวโน้มท่ีเด็กและเยำวชนจะกระท ำควำมผิดเพิ่มมำกข้ึน และอำยุของเด็กและเยำวชนท่ีกระท ำ
ควำมผิดลดน้อยลง ทั้งน้ีกำรท่ีเด็กและเยำวชนส่วนใหญ่ท่ีกระท ำควำมผิด หำกวิเครำะห์สำเหตุแลว้ เรำอำจ
ตอ้งมองไปหำหน่วยเล็กท่ีสุดส ำหรับเด็กและเยำวชน นั้นก็คือ ครอบครัวเด็กและเยำวชนผูก้ระท ำผิดส่วน
ใหญ่ มกัมีปัญหำเร่ิมมำจำกครอบครัวในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ครอบครัวแตกแยก กำรใช้ควำมรุนแรง ขำดควำม
อบอุ่น (อรรถพล  ระวโิรจน์ , 2557, หนำ้ 3) ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมคิดในเชิงลบส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมข้ึน  
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบวำ่ ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรปรับตวั  ปรับใจ  เม่ือตอ้งเผชิญ
กับสถำนกำรณ์วิกฤต และสำมำรถฟ้ืนตัวกลับมำด ำเนินชีวิต ต่อไปได้เรียกว่ำมี “พลังสุขภำพจิต”                  
(Resilience Quotient) ท่ีดี ซ่ึงกระทรวงสำธำรณสุข, กรมสุขภำพจิต (2552) ไดน้ ำเสนอไวว้ำ่ กำรท่ีมีควำมคิด
เชิงบวกจะน ำไปสู่กำรมีพลงัสุขภำพจิต หรือ RQ ซ่ึงย่อมำจำก Resilience Quotient คือ ควำมสำมำรถทำง
อำรมณ์และจิตใจของบุคคลท่ีสำมำรถยืดหยุน่ ปรับตวั ฟ้ืนฟูสภำพอำรมณ์และจิตใจไดอ้ยำ่งรวดเร็วภำยหลงั
เหตุกำรณ์วิกฤติหรือสถำนกำรณ์   ท่ียำกล ำบำก เป็นคุณสมบติัเฉพำะตวัของบุคคลท่ีสำมำรถรับมือกับ
เหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน พลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกำส ผำ่นพน้ปัญหำอุปสรรคไปไดโ้ดยไม่จมอยูก่บัควำมทุกข ์และ
ด ำเนินชีวิตต่อไปให้มีควำมสุข เสริมสร้ำงเสริมพลงัใจให้เขม้แข็งแกร่งกวำ่เดิม ประกอบดว้ย พลงัส ำคญัอยู ่ 
3 ส่วน คือ (1) พลงัอึด เป็นควำมสำมำรถทนทำนต่อภำวะกดดนั จดักำรกบัควำมเครียดไดดี้ ควบคุมอำรมณ์
ได ้ยิม้สู้กบัทุกสถำนกำรณ์ มีควำมเขม้แขง็ทำงจิตใจ (2) พลงัฮึด คือมีศรัทธำและก ำลงัใจท่ีดี เช่ือวำ่ส่ิงเลวร้ำย
ต่ำง ๆ ย่อม ผ่ำนพน้ไปได้ สำมำรถให้ก ำลงัใจตวัเอง และรับก ำลงัใจจำกคนรอบขำ้งได้  (3) พลงัสู้ สู้กบั
ปัญหำอุปสรรค สำมำรถแกไ้ขและหำทำงออกไดอ้ยำ่งเหมำะสม ปรับตวัเขำ้กบัสถำนกำรณ์ใหม่ได ้ทั้งน้ี เด็ก 
และเยำวชนท่ีกระท ำควำมผดิและถูกด ำเนินคดี โดยศำลเยำวชนและครอบครัวมีค ำสั่งให้มำศึกษำเล่ำเรียนใน
โรงเรียนฟ้ำใสวิทยำ เป็นกลุ่มเด็กและเยำวชนท่ีประสบกบัปัญหำในชีวิต ขำดพลงัสุขภำพจิตท ำให้เลือก
ทำงเดินผดิ  ดว้ยกำรกระท ำผิดกฎหมำย และเม่ือตอ้งถูกจ ำกดัอิสรภำพ พลงัสุขภำพจิตยิง่ลดนอ้ยถอยลง และ
หำกเด็กและเยำวชนมองโลกในดำ้นลบ จะยิ่งท ำให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยลง ไม่สำมำรถฟ้ืนสภำพจิตใจให้
สำมำรถด ำรงชีวิตต่อไปในทิศทำงท่ีดีได ้(ศิริชยั กมลบำล, 2554, หนำ้ 2) กำรส่งเสริมให้เยำวชนเป็นบุคคล
มองโลกในดำ้นบวก  เกิดควำมเขำ้ใจและมองสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอยำ่งมีสติ ก็จะสำมำรถฟ้ืนสภำพจิตใจให้
เขม้แข็ง และต่อสู้กบัปัญหำอุปสรรคท่ีตอ้งเผชิญต่อไปไดก้ำรรู้จกัควบคุมกระบวนกำรคิด ควำมรู้สึก  และ
กำรกระท ำของตนเองไปในทำงบวกนั้นจะช่วยให้คนเรำมีรูปแบบกำรรับรู้และกำรคิด ไปในทำงท่ีดีเกิด
ควำมเขำ้ใจ และมองสถำนกำรณ์ต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนอย่ำงมีสติ จึงท ำให้มีพฤติกรรมกำรแสดงออกท่ีเหมำะสม     
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ดีงำม และสร้ำงสรรค ์ซ่ึงเป็นพื้นฐำนท่ีท ำให้คนเรำเกิดกำรตดัสินใจและแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
(นิภำ  แกว้ศรีงำม, 2547, หนำ้ 76) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เทอดศกัด์ิ เดชคง (2547) กล่ำววำ่ กำรเล้ียงดูของพอ่ แม่ 
ประสบกำรณ์ในชีวิต ตลอดถึงกำรเรียนรู้ทำงสังคมท่ีผำ่นมำลว้นเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อกำรคิดเชิงบวกทั้งส้ิน ทั้งน้ี
บุคคลส ำคญัท่ีช่วยให้เด็กเกิดกำรคิดเชิงบวก คือ พ่อแม่ และครู  ซ่ึงตอ้งด ำเนินกำร 3 ขั้นตอน คือ (1) ท ำตน
ให้เป็นแบบอย่ำงควำมคิดเชิงบวก (2) ให้ค  ำแนะน ำและค ำวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์เพื่อเป็นแรงจูงใจในกำร
ปรับปรุงพฒันำและ (3) ให้กำรสนบัสนุนและเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกให้กบัลูกและลูกศิษยเ์พื่อให้เกิด
กำรคิดเชิงบวกพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง ปัจจยัท่ีส ำคญัอีกอยำ่งก็คือตวัเด็กเองท่ีตอ้งมีกำรคิดเชิงบวก  ต่อตนเอง  
สังคม และคนรอบขำ้ง สำมำรถยอมรับต่อส่ิงต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองได ้ 

จำกข้อมูลท่ีกล่ำวถึงในข้ำงต้น ท ำให้ผูว้ิจ ัยสนใจท่ีจะท ำกำรศึกษำเก่ียวกับผลของโปรแกรม
เสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกเพื่อสร้ำงพลงัสุขภำพจิตในเด็กและเยำวชนผูก้ระท ำควำมผิด ให้เกิดควำมเขำ้ใจ
และกำรยอมรับไดท้ั้งผลดำ้นบวกและดำ้นลบท่ีเกิดข้ึน สำมำรถสร้ำงก ำลงัใจท่ีจะต่อสู้กบัปัญหำท่ีผำ่นเขำ้มำ
ในชีวิตโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  มีมุมมองวำ่ปัญหำทุกอยำ่งมีทำงออก มองเห็นโอกำสในกำรแกไ้ขปัญหำ
เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยและควำมส ำเร็จในชีวิตอย่ำงมีควำมสุขต่อไปได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจำกกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
วิจยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มคนท่ีประสบกบัภำวะควำมอ่อนแอทำงดำ้นจิตใจ และด ำรงชีวิตบนพื้นฐำนควำมคิดใน
เชิงลบ ขำดควำมเช่ือมัน่ในตนเองในกำรคิดและตดัสินใจ จึงเป็นกลุ่มท่ีควรไดรั้บกำรปรับทศันคติและกำร
ปรับวิธีคิดเพื่อให้สำมำรถแก้ไขส่ิงท่ีผิดพลำด หรือกำรกระท ำท่ีผิดพลำดไม่ให้เกิดข้ึนซ ้ ำอีกด้วยกำร
เสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกให้เกิดข้ึนเพื่อพฒันำพลงัสุขภำพจิตของบุคคลเพื่อใชเ้ป็นเกรำะป้องกนัตนเองให้
สำมำรถด ำรงชีวติต่อไปในสังคมบนวถีิครรลองท่ีเหมำะสมต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกท่ีมีต่อพลงัสุขภำพจิตของเด็กและเยำวชน
ผูก้ระท ำควำมผดิ 

 
นิยามศัพท์ 

1. ควำมคิดเชิงบวก (positive thinking) หมำยถึง กระบวนกำรคิดอยำ่งมีหลกักำร  มีเหตุผล มีควำมรู้สึกและ
ควำมเขำ้ใจในกำรกระท ำของตนเองท่ีน ำไปสู่ควำมรู้สึกท่ีดีต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนอยำ่งมีสติ มีก ำลงัใจท่ี
จะต่อสู้กบัปัญหำท่ีผ่ำนเขำ้มำในชีวิตโดยไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค มองว่ำปัญหำทุกอย่ำงมีทำงออก  มองเห็น
โอกำสในกำรแกไ้ขปัญหำเพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยและควำมส ำเร็จในชีวติอยำ่งมีควำมสุข 

2. โปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก หมำยถึง กิจกรรมส ำหรับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรปรับอำรมณ์ ควำมคิดเพื่อใหส้ำมำรถทนต่อแรงกดดนัต่ำงๆ สำมำรถเพิ่มควำมหวงั กำรเติมมิตร เพื่อให้มี
คนท่ีเรำไวใ้จไดป้รึกษำและกำรเติมจิตใจให้กวำ้ง เพื่อเปิดมุมมองท่ีจะเอ้ือให้สำมำรถฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำง ๆ 
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ได ้อยำ่งมีควำมหวงัและก ำลงัใจ และเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรปรับกำรกระท ำ/พฤติกรรม เพื่อปรับ
ควำมคิดให้เป็นปกติ สำมำรถแกปั้ญหำและ อุปสรรคและกำรปรับเป้ำหมำยชีวิตเพื่อ เกิดกำรปรับเปล่ียนให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั สำมำรถต่อสู้เอำชนะอุปสรรคโดยในกำรท ำโปรแกรมไดพ้ิจำรณำ
ควำมสอดคลอ้งระหวำ่งวตัถุประสงค ์กิจกรรม เน้ือหำ วิธีด ำเนินกำร และกำรประเมินผล ซ่ึงประกอบดว้ย
(1) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงพลงัอึด 4 กิจกรรม (2) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงพลงัฮึด 3 กิจกรรม และ(3) กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้ำงพลงัสู้ 3 กิจกรรม   

3. พลงัสุขภำพจิต หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัอำรมณ์และจิตใจของบุคคล โดยอำศยั
ควำมยืดหยุน่ และกำรปรับตวั ในกำรฟ้ืนฟูสภำพอำรมณ์และจิตใจไดอ้ย่ำงรวดเร็วภำยหลงัเหตุกำรณ์วิกฤติ
หรือสถำนกำรณ์ท่ียำกล ำบำก สำมำรถรับมือกบัเหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส ผ่ำนพน้
ปัญหำอุปสรรคไปไดโ้ดยไม่จมอยูก่บัควำมทุกข ์ด ำเนินชีวติต่อไปให้มีควำมสุข และเสริมสร้ำงเสริมพลงัใจ
ให้เขม้แขง็แกร่งกวำ่เดิม ไดใ้ชแ้บบประเมินพลงัสุขภำพจิต  ในกำรวจิยัคร้ังน้ีแบ่งพลงัสุขภำพจิตเป็น 3 ดำ้น 
ไดแ้ก่ พลงัอึด พลงัฮึด และพลงัสู้ 

4. พลังอึด หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรทนต่อแรงกดดันโดยมีเทคนิค หรือกลยุทธ์ส ำคัญ                      
ในกำรเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิตดำ้นน้ี คือ  กำรปรับอำรมณ์ และควำมคิด   

5. พลังฮึด หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรท ำให้ตนเองมีควำมหวงัและก ำลังใจ โดยมีเทคนิค หรือ              
กลยทุธ์ส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิตดำ้นน้ี คือ กำรเติมศรัทธำ ดว้ยกำรเพิ่มควำมหวงั กำรเติมมิตร 
เพื่อให้มีคนท่ีเรำไวใ้จได้ปรึกษำและกำรเติมจิตใจให้กวำ้ง เพื่อเปิดมุมมองท่ีจะเอ้ือให้สำมำรถฝ่ำฟัน
อุปสรรคต่ำง ๆ ได ้ 

6. พลงัสู้ หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรต่อสู้เอำชนะอุปสรรค โดยมีเทคนิค หรือกลยุทธ์ส ำคญัใน
กำรเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิตดำ้นน้ี คือ ปรับกำรกระท ำ/ พฤติกรรม เพื่อปรับควำมคิดให้เป็นปกติ สำมำรถ
แกปั้ญหำ อุปสรรค และกำรปรับเป้ำหมำยชีวิตเพื่อเกิดกำรปรับเปล่ียนใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำง
กนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย  

กลุ่มตวัอย่ำงในกำรวิจยัคร้ังน้ี เป็นเด็กและเยำวชนผูก้ระท ำควำมผิดตำมค ำสั่งศำลเยำวชนและ
ครอบครัว ในควำมดูแลของโรงเรียนฟ้ำใสวิทยำ ซ่ึงมีช่วงอำยุ 7-18 ปี จ  ำนวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน  เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกเป็นเวลำ  4 สัปดำห์ 
จ ำนวน 10 คร้ัง ๆ ละ 60 นำที ท่ีมีต่อพลงัสุขภำพจิตของเด็กและเยำวชนผูก้ระท ำควำมผิด โดยใช้แบบ
ประเมินพลงัสุขภำพจิต 3 ดำ้น คือ พลงัอึด พลงัฮึด และพลงัสู้ ดว้ยค ำถำมจ ำนวน 20 ขอ้ 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 กำรศึกษำวิจยัเร่ือง ผลของโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกท่ีมีต่อพลงัสุขภำพจิตของเด็กและ
เยำวชนผูก้ระท ำควำมผดิ ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  ำกำรคน้ควำ้   แนวคิด ทฤษฎี และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับควำมคิดเชิงบวก ประกอบด้วย ควำมหมำย องค์ประกอบของ
ควำมคิดเชิงบวก แนวทำงกำรสร้ำงควำมคิดเชิงบวก (positive thinking) ควำมส ำคญัของควำมคิดเชิงบวก 
วยัรุ่นกบักำรคิดเชิงบวก ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรคิดเชิงบวก และประโยชน์ของควำมคิดเชิงบวก  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพลังสุขภำพจิต ประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับพลังสุขภำพจิต 
ควำมหมำยของพลงัสุขภำพจิต กลไกของพลงัสุขภำพจิต องคป์ระกอบของพลงัสุขภำพจิต กำรประเมินพลงั
สุขภำพจิต กำรเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิต เทคนิค/กลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิต และประโยชน์ของ
พลงัสุขภำพจิต 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรกระท ำผดิของเยำวชน ประกอบดว้ย แนวคิดเร่ืองกำรกระท ำ 
ควำมผิดของเด็กและเยำวชน  สำเหตุแห่งกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรกระท ำควำมผดิ 

4. งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย งำนวจิยัในต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 เร่ือง และงำนวจิยั 
ภำยในประเทศ จ ำนวน 10 เร่ือง 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

กำรศึกษำวจิยัเร่ือง “ผลของโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกท่ีมีต่อพลงัสุขภำพจิตของเด็กและ
เยำวชนผูก้ระท ำควำมผิด”ในคร้ังน้ี เป็นกำรวิจยัก่ึงทดลอง (quasi experimental research) ใช้แบบแผนกำร
ทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม มีกำรทดสอบก่อนกำรทดลอง หลงักำรทดลอง และระยะติดตำมผล 1 เดือน  
 กลุ่มตวัอย่ำงในกำรวิจยัคร้ังน้ี ไดรั้บกำรคดัเลือกแบบเฉพำะเจำะจง จำกเด็กและเยำวชนผูก้ระท ำ
ควำมผิดตำมค ำสั่งศำลเยำวชนและครอบครัวท่ีมีอำยุ 7-18 ปีได้รับกำรศึกษำระดับชั้ นประถมศึกษำ-
มธัยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ 2560 ในควำมดูแลของโรงเรียนฟ้ำใสวิทยำ ท่ีได้รับกำรทดสอบพลัง
สุขภำพจิต (RQ) แลว้มีผลกำรประเมินพลงัสุขภำพจิตต ่ำกวำ่เกณฑ์ก ำหนด คือ มีค่ำคะแนนอยูใ่นช่วง 24-48 
คะแนน จ ำนวน 20 คน แลว้สุ่มตวัอยำ่งอยำ่งง่ำยดว้ยกำรจบัฉลำกแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน กลุ่มควบคุม 
10 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรศึกษำวิจยั ประกอบดว้ย 

1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อำยุ คดี ประวติักำรเสพสำรเสพติด กำรศึกษำ 
สถำนภำพของพอ่ แม่ ผูเ้ล้ียงดู จ  ำนวนพี่นอ้ง ปัญหำดำ้นพฤติกรรม และประสบกำรณ์รุนแรงในวยัเด็ก 
 2. แบบประเมินพลงัสุขภำพจิต ท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท ำกำรตรวจวดั
พลงัสุขภำพจิต โดยใช ้แบบประเมินพลงัสุขภำพจิตท่ีดดัแปลงจำกแบบประเมินของ เยำวนำฏ  ผลิตนนทเ์กียรติ, 
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สมพร อินทร์แกว้ และกำญจนำ วณิชรมณีย ์(2555) ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำมดำ้นพลงัอึด พลงัฮึด และพลงัสู้ 
จ  ำนวน 20   ขอ้ 
 3.  โปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกเป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีใช้เพื่อกำรส่งเสริมพลงัสุขภำพจิตซ่ึง
ผูว้ิจยัสร้ำงข้ึนตำมองค์ประกอบของพลงัสุขภำพจิต 3 ส่วน คือ  (1) พลงัอึด คือ เป็นควำมสำมำรถในกำร
ปรับอำรมณ์ และควำมคิดเพื่อใหส้ำมำรถทนต่อแรงกดดนัโดยมีเทคนิค หรือกลยทุธ์ส ำคญัในกำรเสริมสร้ำง
พลงัสุขภำพจิตดำ้นน้ี คือ  กำรปรับอำรมณ์ และควำมคิด  (2) พลงัฮึด คือ ควำมสำมำรถในกำรเติมศรัทธำ 
ด้วยกำรเพิ่มควำมหวงั กำรเติมมิตร เพื่อให้มีคนท่ีเรำไวใ้จได้ปรึกษำและกำรเติมจิตใจให้กวำ้ง เพื่อเปิด
มุมมองท่ีจะเอ้ือให้สำมำรถฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำง ๆ ได ้อยำ่งมีควำมหวงัและก ำลงัใจ โดยมีเทคนิค หรือกลยทุธ์
ส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิตดำ้นน้ี คือ กำรเติมศรัทธำ ดว้ยกำรเพิ่มควำมหวงั กำรเติมมิตร เพื่อให้
มีคนท่ีเรำไวใ้จไดป้รึกษำและกำรเติมจิตใจให้กวำ้ง เพื่อเปิดมุมมองท่ีจะเอ้ือใหส้ำมำรถฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำงๆ 
ได ้(3) พลงัสู้ คือ ควำมสำมำรถในกำรปรับกำรกระท ำ/ พฤติกรรม เพื่อปรับควำมคิดให้เป็นปกติ สำมำรถ
แกปั้ญหำและ อุปสรรคและกำรปรับเป้ำหมำยชีวิตเพื่อ เกิดกำรปรับเปล่ียนให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ท่ี
แตกต่ำงกนั สำมำรถต่อสู้เอำชนะอุปสรรคโดยมีเทคนิค หรือกลยุทธ์ส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิต
ดำ้นน้ี คือ ปรับกำรกระท ำ/ พฤติกรรม เพื่อปรับควำมคิดให้เป็นปกติ สำมำรถแกปั้ญหำและ อุปสรรคและ
กำรปรับเป้ำหมำยชีวติเพื่อเกิดกำรปรับเปล่ียนใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั 

วิธีด ำเนินกำรทดลอง ผูว้ิจยัท ำกำรทดสอบพลงัสุขภำพจิตก่อน ในคร้ังแรก และด ำเนินกำรทดลอง 
โดยกำรใชโ้ปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกเป็นเวลำ 4 สัปดำห์ จ ำนวน 10 คร้ัง ๆ ละ 60 นำที ส่วนกลุ่ม
ควบคุมก็ด ำเนินกิจกรรมไปตำมปกติ หลงักำรทดลองเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท ำ
แบบทดสอบพลงัสุขภำพจิตอีกคร้ัง เพื่อเก็บคะแนนหลงักำรทดลอง และระยะติดตำมผลภำยหลงักำรทดลอง 
1 เดือน 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรวิจยัในคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเครำะห์ขอ้มูล สถิติพื้นฐำน ไดแ้ก่ 
ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดบัคะแนนพลงัสุขภำพจิตของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมและ
ทดสอบสมมติฐำนโดยกำรใช ้t test แบบสองกลุ่มสัมพนัธ์ (two- paired samples  t test) ในกำรทดสอบก่อน
กำรทดลอง หลงักำรทดลองและระยะติดตำมผลของกลุ่มทดลองและท ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในช่วงก่อนกำรทดลอง หลงักำรทดลองดว้ยกำรใช ้t test แบบสองกลุ่มอิสระ 
(two-independent samples t test ) 
  
สรุปผลการวจัิย  

1. เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก มีพลงัสุขภำพจิตสูงกวำ่ก่อนเขำ้
ร่วมโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01และเม่ือพิจำรณำ       รำย
ดำ้น พบวำ่ มีพลงัสุขภำพจิตดำ้นพลงัอึดเพียงดำ้นเดียวท่ีเด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิด
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เชิงบวกมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ำก่อนเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

2. เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีพลงัสุขภำพจิต สูงกวำ่เด็กและ
เยำวชนท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01และเม่ือ
พิจำรณำรำยดำ้นแลว้ พบว่ำพลงัสุขภำพจิต 2 ดำ้น คือดำ้นพลงัอึดและดำ้นพลงัสู้เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วม
โปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ำเด็กและเยำวชนท่ีไม่ได้เข้ำร่วมโปรแกรม
เสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 

3. เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีพลงัสุขภำพจิตในระยะหลงักำร
ทดลองและในระยะติดตำมผล 1 เดือน ไม่แตกต่ำงกนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.01 และเม่ือพิจำรณำรำยดำ้นแลว้ 
พบวำ่ พลงัสุขภำพจิตในดำ้นพลงัอึดและดำ้นพลงัฮึดเด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิด
เชิงบวกในระยะหลงักำรทดลองและในระยะติดตำมผล 1 เดือนไม่แตกต่ำงกันท่ีระดับนัยส ำคญั 0.01 แต่
คะแนนเฉล่ียพลงัสุขภำพจิตดำ้นพลงัสู้แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
การอภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อที่ 1 เด็กและเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดเชิงบวก มีพลงัสุขภาพจิต
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก  
 จำกกำรศึกษำ พบวำ่ เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก มีคะแนนเฉล่ีย 
พลงัสุขภำพจิตในภำพรวมสูงกวำ่ก่อนเขำ้ร่วมโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ  มีพลงัสุขภำพจิตด้ำนพลงัอึดเพียงดำ้นเดียวท่ีเด็กและ
เยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีคะแนนเฉล่ียสูงกวำ่ก่อนเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำง
ควำมคิดเชิงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 แสดงให้เห็นวำ่ โปรแกรมมีส่วนส ำคญัในกำรเสริมสร้ำง
ควำมคิดเชิงบวกของเด็กและเยำวชนท่ีกระท ำควำมผิด  ซ่ึงกำรมองในแง่บวก เป็นมุมมองของบุคคลท่ี
มองเห็นสถำนกำรณ์ท่ีตอ้งเผชิญท่ีเป็นปัญหำและอุปสรรคนั้นมีส่ิงท่ีดีให้ไดเ้รียนรู้ควบคู่กนัไป และมุมมอง
ท่ีวำ่ในสถำนกำรณ์ลบก็จะท ำให้เกิดกำรคิดอยำ่งมีหลกักำรและเหตุผลเก่ียวกบัทุก ๆ ส่ิงในชีวิต ในทำงท่ีจะ
สร้ำงควำมรู้สึกท่ีดี ควำมพึงพอใจ และเป็นสุขใหก้บัอำรมณ์ควำมคิดของตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 ดำ้น คือดำ้น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง คือ มองเห็นส่ิงดี ๆ และควำมสำมำรถของตนเองมำกกวำ่ขอ้บกพร่อง  
คิดวำ่ตนเองก็สำมำรถท ำส่ิงต่ำง ๆ ไดดี้ไม่นอ้ยไปกวำ่คนอ่ืน และดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนกำรณ์ คือ สำมำรถ
มองหำส่ิงดี ๆ จำกปัญหำท่ีเกิดข้ึนมองเห็นโอกำส ในกำรแกปั้ญหำมำกกวำ่จะใส่ใจกบัอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
 คิดหำประโยชน์จำกปัญหำและสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนไดแ้ลว้น ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัอำรมณ์
และจิตใจของบุคคล โดยอำศยัควำมยืดหยุ่น และกำรปรับตวั ในกำรฟ้ืนฟูสภำพอำรมณ์และจิตใจไดอ้ย่ำง
รวดเร็วภำยหลงัเหตุกำรณ์วิกฤติหรือสถำนกำรณ์ท่ียำกล ำบำก สำมำรถรับมือกบัเหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน พลิก
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วกิฤตใหเ้ป็นโอกำส ผำ่นพน้ปัญหำอุปสรรคไปไดโ้ดยไม่จมอยูก่บัควำมทุกข ์ด ำเนินชีวิตต่อไปให้มีควำมสุข 
และเสริมสร้ำงเสริมพลงัใจให้เขม้แข็งแกร่งกวำ่เดิมกล่ำวอีกนยัหน่ึงก็คือ โปรแกรม หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ถือ
ได้ว่ำมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อควำมเขม้แข็งของเด็กและเยำวชนด้วย โดยลกัษณะน้ี
สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ รัชดำ อรหนัตำ (2556) ท่ีไดศึ้กษำผลของโปรแกรมควำมคิดเชิงบวกท่ีมีต่อควำม
เขม้แข็งทำงจิตใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ผลกำรวจิยัพบวำ่ ภำยหลงักำรเขำ้ร่วมโปรแกรมควำมคิด
เชิงบวก กลุ่มทดลองมีคะแนนควำมเขม้แข็งทำงจิตใจสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง และกลุ่มทดลองมีคะแนน
ควำมเขม้แข็งทำงจิตใจสูงกวำ่กลุ่มควบคุมอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรวจิยัใน
คร้ังน้ี ท่ีพบว่ำเด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก มีคะแนนเฉล่ียพลงัสุขภำพจิตใน
ภำพรวมสูงกว่ำก่อนเขำ้ร่วมโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกเช่นกนั  ซ่ึงในดำ้นพลงัฮึดและดำ้น
พลงัสู้นั้นมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนกวำ่ก่อนเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงพลงัคิดเชิงบวก แต่ยงัไม่ส่งผลต่อทำง
สถิติโดยอำจกล่ำวไดว้่ำเด็กและเยำวชนในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเด็กท่ีเป็นผูก้ระท ำผิดจึงท ำให้กำรจะเสริมสร้ำง
ควำมคิดเชิงบวกให้เกิดข้ึนนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มกำรท ำกิจกรรมให้บ่อยคร้ังมำกข้ึนเพื่อให้เด็ก
เกิดกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำงควำมคิดและท ำให้เด็กมีสมำธิสำมำรถท่ีจะเพิ่มพลงัสุขภำพจิตในดำ้นฮึด
และดำ้นสู้ข้ึนมำไดเ้ช่นเดียวกนั 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 เด็กและเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดเชิงบวกมีพลงัสุขภาพจิต 
สูงกว่าเด็กและเยาวชนทีไ่ม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดเชิงบวก 
 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีคะแนนเฉล่ีย
พลงัสุขภำพจิตในภำพรวมสูงกวำ่เด็กและเยำวชนท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกอยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจำรณำรำยดำ้นแลว้  พบว่ำ พลงัสุขภำพจิต 2 ดำ้น คือดำ้นพลงัอึด
และดำ้นพลงัสู้เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีคะแนนเฉล่ียสูงกวำ่เด็กและ
เยำวชนท่ีไม่ได้เข้ำร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของรัชดำ อรหันตำ (2556) ท่ีไดท้  ำกำรศึกษำผลของโปรแกรมควำมคิดเชิงบวกท่ีมี
ต่อควำมเข้มแข็งทำงจิตใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ซ่ึงผลกำรวิจยัพบว่ำ ภำยหลังกำรเข้ำร่วม
โปรแกรมควำมคิดเชิงบวก กลุ่มทดลองมีคะแนนควำมเขม้แข็งทำงจิตใจสูงกวำ่กลุ่มควบคุมอยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่ำ คะแนนควำมเข้มแข็งทำงจิตใจจะเพิ่มข้ึนก็ต่อเม่ือผ่ำนกระบวนกำร หรือ
กิจกรรมท่ีไดรั้บ และควำมคิดเชิงบวกมีผลต่อควำมเขม้แข็งทำงจิตใจ ท ำให้ผูท่ี้ไม่ผ่ำนโปรแกรมมีคะแนน
นอ้ยกวำ่ หรือไม่เปล่ียนแปลง รวมไปถึงโปรแกรมอ่ืนๆ ดว้ยทั้งน้ี สำมำรถอธิบำยไดว้ำ่ กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม
ในโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก มีผลต่อพลงัสุขภำพจิตของเด็กและเยำวชนและถือเป็นส่ิงส ำคญัใน
กำรก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีข้ึนของบุคคลเกิดควำมคิดเชิงบวก สอดคล้องกบักำรศึกษำของ      
ศิรินยำ จีระเจริญพงศ์ (2556) ท่ีไดท้  ำกำรศึกษำปัจจยัเชิงสำเหตุท่ีส่งผลต่อกำรคิดเชิงบวกของนกัเรียนชั้น
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มธัยมศึกษำตอนปลำย สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 11 และผลกำรวิจยัสรุปได้ว่ำ 
ควำมคิดเชิงบวก เป็นส่ิงท่ีสำมำรถสร้ำงและพฒันำให้เกิดข้ึนไดทุ้กเพศทุกวยัและเกิดข้ึนจำกอิทธิพลของ
ปัจจยัจำกตวับุคคลและปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงควำมคิดเชิงบวกนั้น มีส่วนส ำคญัท่ีท ำใหบุ้คคลเกิดกำรมองโลก
ในแง่ดีทั้งกบัตวัเอง ผูอ่ื้น รวมถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ไปในทำงท่ีดีเสมอ รู้สึกว่ำตนเองเป็นคนท่ีมี
คุณค่ำเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง ส ำหรับโปรแกรมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกจึงเป็นโปรแกรมท่ีช่วย
เสริมสร้ำงพฒันำควำมคิดเชิงบวกของเด็กและเยำวชนท่ีกระท ำผิดในกำรพฒันำทกัษะควำมคิดเชิงบวก 
เพื่อให้เกิดพลงัสุขภำพจิตและพฒันำตนเองสำมำรถกลำ้เผชิญปัญหำต่ำง ๆ และมีแนวทำงในกำรแกปั้ญหำ
จนประสบควำมส ำเร็จ สอดคลอ้งกบัสมพร อินทร์แกว้ และคณะ (2552) ไดอ้ธิบำยไวว้ำ่ องค์ประกอบของ
พลังสุขภำพจิต (resilience) มีควำมแตกต่ำงกนัในแต่ละเช้ือชำติเพรำะได้รับอิทธิพลส่วนหน่ึงมำจำกสภำพ
เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้ำงครอบครัว วฒันธรรม รวมถึงศำสนำและควำมเช่ือและสอดคล้องกบักระทรวง
สำธำรณสุข,กรมสุขภำพจิต (2552) ในกำรเสริมสร้ำงพลังสุขภำพจิต ท่ีจะต้องมีเทคนิค/กลยุทธ์กำร
เสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิตดำ้นพลงัอึด เพื่อให้ทนต่อแรงกดดนั โดยกำรปรับอำรมณ์และควำมคิด พลงัฮึด 
เพื่อให้มีควำมหวงัและก ำลงัใจ โดยกำรเติมควำมศรัทธำเพิ่มควำมหวงั มีท่ีปรึกษำและกำรเปิดมุมมองให้
จิตใจ และพลงัสู้ เพื่อให้สำมำรถต่อสู้เอำชนะปัญหำอุปสรรค โดยกำรปรับกำรกระท ำ พฤติกรรมให้มีสติมี
สมำธิและปรับเป้ำหมำยชีวิตให้มีควำมยืดหยุ่น  โดยโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกทุกกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึนจึงเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิตในกำรผสมผสำนเทคนิคและกลยุทธ์เพื่อให้เด็กและเยำวชน
พฒันำควำมคิดของตนเองสำมำรถกล้ำเผชิญปัญหำต่ำง ๆ และมีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำจนประสบ
ควำมส ำเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีพลงัสุขภำพจิตดำ้นพลงัอึดและ
ด้ำนพลงัสู้สูงกว่ำเด็กและเยำวชนท่ีไม่ได้เขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวก แสดงให้เห็นว่ำ 
โปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกในกำรวจิยัน้ี มีผลต่อกำรพฒันำพลงัอึดและพลงัสู้ของเด็กและเยำวชน 
ดงันั้น กำรท่ีเด็กและเยำวชนจะมีพลงัอึดและพลงัสู้ จะตอ้งมีกิจกรรมท่ีเป็นตวักระตุน้ให้เด็กและเยำวชนมี
ควำมเขม้แขง็มำกยิง่ข้ึน และแสดงใหเ้ห็นวำ่ ควำมคิดเชิงบวกท ำใหเ้กิดพลงัสุขภำพจิต ดำ้นพลงัอึด และพลงั
สู้ ดงันั้น กำรเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิตใหค้รบสมบูรณ์ทุกดำ้น อำจตอ้งเพิ่มกิจกรรมดำ้นกำรสร้ำงเสริมพลงั
ฮึดเพิ่มข้ึน  

2. เด็กและเยำวชนท่ีเขำ้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกมีพลงัสุขภำพจิตในระยะหลงักำร
ทดลองและติดตำมผลในระยะเวลำ 1 เดือนในด้ำนพลังอึดและด้ำนพลังฮึด สูงข้ึน แสดงว่ำ ผลของกำร
เสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิตมีแนวโน้มท่ีจะพฒันำให้คงอยู่ได ้และเพื่อให้สำมำรถคงอยู่ไดอ้ย่ำงถำวร ควรมี
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กำรขยำยระยะเวลำของกำรติดตำมผล และมีกำรท ำกิจกรรมเป็นระยะๆ ตลอดจนเพิ่มกิจกรรมเพื่อกระตุน้
กำรพฒันำพลงัสุขภำพจิตดำ้นพลงัฮึดต่อไป 

3. กำรน ำโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกไปใช้ ส่ิงท่ีส ำคัญท่ีควรจะต้องมี คือ กำรสร้ำง
สัมพนัธภำพกบักลุ่มเป้ำหมำย เพื่อใหก้ำรด ำเนินกิจกรรมนั้นไดผ้ลตรงตำมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้

4. แนวทำงในกำรเสริมสร้ำงพลงัสุขภำพจิตส ำหรับเด็กและเยำวชนผูก้ระท ำควำมผิดและน ำผลวิจยั
ท่ีได้มำเป็นข้อมูลศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำโปรแกรมเสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบวกเพื่อพฒันำพลัง
สุขภำพจิตในเด็กและเยำวชน หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งสำมำรถน ำไปขยำยผลใช้กบักลุ่มเป้ำหมำยอ่ืนๆ ดงันั้น 
โปรแกรมจะตอ้งออกแบบใหเ้หมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย และในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้ง
ใหค้วำมส ำคญักบัสัมพนัธภำพกบักลุ่มเป้ำหมำย กำรมีสัมพนัธภำพท่ีดีกบักลุ่มเป้ำหมำยในกำรวจิยั และเพิ่ม
กิจกรรมในโปรแกรมในส่วนของกิจกรรมละลำยพฤติกรรม หรือกำรสร้ำงสัมพนัธภำพ 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

1. ควรมีกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีสำมำรถสร้ำงเสริมควำมคิดเชิงบวก และส่งผลต่อกำรมีพลงัสุขภำพจิตท่ีดี 
โดยศึกษำเพิ่มเติมในเร่ืองของกำรพฒันำและส่งเสริมให้มีกำรน ำไปใชส้ ำหรับกำรป้องกนัปัญหำในกลุ่มเด็ก
วยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิต นอกเหนือจำกกลุ่มเด็กท่ีกระท ำควำมผิด เช่น กลุ่มท่ีมี
ควำมตอ้งกำรพิเศษ กลุ่มท่ีตอ้งกำรพลงัใจ ควำมเขม้แขง็   

2. ควรมีกำรติดตำมผลเพื่อศึกษำควำมย ัง่ยนืของควำมคิดเชิงบวกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดรั้บกิจกรรม  
เพื่อน ำผลท่ีได้มำพฒันำ หรือปรับปรุงกิจกรรมให้เหมำะสมโดยมีกำรทดลองติดตำมผลในระยะเวลำท่ี
ยำวนำนข้ึน  เพื่อศึกษำผลของควำมคงทนของโปรแกรมในกำรพฒันำพลงัสุขภำพจิตต่อไป 

3. ควรมีกำรศึกษำรูปแบบกำรส่งเสริมพลงัสุขภำพจิต ในดำ้นควำมคิดเชิงบวกมำกข้ึน และสังเกต 
เป็นระยะ ๆ อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้แนวทำงในกำรสร้ำงเสริมพลงัสุขภำพจิตส ำหรับประชำกรกลุ่มต่ำง ๆ  
 4. ควรมีกำรศึกษำตวัแปรอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ กำรอบรมเล้ียงดูควบคู่ไปกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ของประชาชน 
ในเขตจังหวดัสุพรรณบุรี 

Factors Affecting People's Online Jewelry Buying Decision 
In the province of Suphan Buri 

 
จิดำภำ  ยอดคีรี1 

พนั  ฉตัรไชยยนัต์2 
 

บทคัดย่อ 
 

กำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ของประชำชนในเขตจงัหวดั
สุพรรณบุรี เป็นกำรวิจยัเชิงส ำรวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำ 1) ลกัษณะทำงประชำกรท่ีมี
ผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ 2) พฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อกำร
ตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี และ 3) ปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบน
ส่ือออนไลน์ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขำ้มำเยี่ยมชมสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ จ  ำนวน 
400 คน ใช้วิธีกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถำม สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
ได้แก่ ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย (Mean) ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) กำรทดสอบ
สมมติฐำนใชค้่ำที (t-test) กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA) และกำรทดสอบรำยคู่
ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลกำรวิจยัพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 31-35 ปี กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี 
สถำนภำพโสด และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ำกวำ่ 20,000 บำท  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ท่ี
มีเน้ือหำเก่ียวกบัสินคำ้ จิวเวลรีโดยเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อเดือน มีประสบกำรณ์เปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกบัสินคำ้               
จิวเวลรีนอ้ยกวำ่  1 ปี ใชเ้วลำเฉล่ียนอ้ยกวำ่ 1 ชัว่โมง และส่วนใหญ่รับชมสินคำ้จิวเวลรีออนไลน์ผำ่นเฟสบุค๊ 

ควำมคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ในภำพรวม
อยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ อยูใ่นระดบัมำกทุกดำ้น คือ ดำ้นผลิตภณัฑ์ ดำ้นรำคำ ดำ้น
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ตำมล ำดบั  

ควำมคิดเห็นต่อกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำจิวเวลรีบนส่ือออนไลน์อยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำ 
เป็นรำยขอ้ พบวำ่ ประชำชนใชข้อ้มูลจำกส่ือออนไลน์ในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีโดยมีควำมช่ืนชอบ 
______________________________ 
1นกัศึกษำหลกัสูตรศิลปศำสตร์มหำบณัฑิต คณะส่ือสำรมวลชน มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. อำจำรยค์ณะส่ือสำรมวลชน มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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ในรูปแบบกำรน ำเสนอท่ีสวยงำมอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด และอยูใ่นระดบัมำก 3 ขอ้ คือ กำรใช้ขอ้มูลจำกส่ือ
ออนไลน์ในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีโดยพิจำรณำจำกขอ้มูลสินคำ้จิวเวลรีท่ีมีควำมชดัเจนและเพียงพอ
ต่อกำรตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนำด รูปแบบ น ้ ำหนกั คุณภำพ และรำคำ กำรใช้ขอ้มูลจำกส่ือออนไลน์ในกำร
ตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีโดยเปรียบเทียบขอ้มูลสินคำ้บนส่ือออนไลน์กบัขอ้มูลจำกแหล่งต่ำงๆ ก่อนกำร
ตดัสินใจซ้ือ กำรใช้ขอ้มูลจำกส่ือออนไลน์ในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี โดยค ำนึงถึงควำมเช่ือถือใน
ขอ้มูลสินคำ้จิวเวลรีและผูป้ระกอบกำร ส่วนสินคำ้จิวเวลรีส่วนใหญ่มำจำกกำรซ้ือผ่ำนส่ือออนไลน์อยู่ใน
ระดบัปำนกลำง 

กำรเปรียบเทียบกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำจิวเวลรีบนส่ือออนไลน์จ ำแนกตำมลักษณะทำง
ประชำกรศำสตร์ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีเพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่ำงกนัมีกำร
ตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั ส่วนสถำนภำพกำรสมรสไม่พบควำมแตกต่ำง  

กำรเปรียบเทียบกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีจ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ พบวำ่ 
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีจ  ำนวนคร้ังในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรสินคำ้จิวเวลรี ประสบกำรณ์ในกำรเปิดรับขอ้มูล
ข่ำวสำร ประเภทของส่ือออนไลน์ในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรสินคำ้จิวเวลรีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิว
เวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั ส่วนเวลำเฉล่ียในกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรสินคำ้จิวเวลรีไม่พบควำม
แตกต่ำง 

กำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำด พบวำ่ กลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีมีให้ควำมส ำคญักบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ทั้ง 4 ดำ้น ประกอบดว้ย ดำ้นผลิตภณัฑ์ ดำ้น
รำคำ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด แตกต่ำงกนัมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวล
รีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั 

 
ค ำส ำคญั : ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ, ส่ือออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 

In this survey research investigation, the researcher studies (1) the effects of demographical 
characteristics on the decision to purchase online jewelry. The researcher also investigates (2) exposure 
behavior vis-à-vis online media insofar as it exerts effects on the decision to purchase online jewelry in 
addition to considering (3) the marketing mix factors exerting effects on the decision to purchase online 
jewelry.  
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 The research population consisted of residents of Suphan Buri province who viewed online jewelry 
presentations. Using the purposive sampling method, the researcher collected a sample population of 400 
subjects.  
Constructed by the researcher, the research instrument was a questionnaire eliciting data concerning factors 
exerting effects on the decision to purchase online jewelry on the part of the subjects under investigation.  

Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 
frequency, percentage, mean (M), and standard deviation. A t test technique, the one-way analysis of 
variance (ANOVA) technique, and Scheffé’s multiple comparison method were also employed by the 
researcher.  
 Findings are as follows:  
 1. The residents under study were mostly single females between the ages of thirty-one and thirty-
five who were holders of a bachelor’s degree with a M monthly income less than 200,000 baht.  
 2. The highest proportion of these residents exhibited exposure behavior to online media with 
jewelry contents at a M of from one to two sessions monthly. They had an experience of jewelry exposure 
behavior of less than a year. The M exposure was less than an hour per session. The highest proportion 
viewed online jewelry via Facebook.  
 3. The residents under investigation evinced opinions toward marketing mix factors regarding 
online jewelry overall at a high level. When considered in each aspect, it was found to be at a high level for 
all aspects: product, price, distribution channel, and marketing promotion, respectively.  
 4. The residents displayed opinions toward the decision to buy online jewelry at a high level. When 
considered in each item, the following was found: the residents used information from online media in their 
decision to purchase jewelry with a preference for a beautiful presentation style at the highest level. Ranked 
at a high level were three items as follows: using information from online media in the decision to purchase 
jewelry by considering clear and sufficient information concerning the jewelry being sold. This information 
concerned size, pattern, weight, quality, and price. They also used information presented on online media 
in the decision to purchase jewelry by comparing product information on online media with information 
from various other sources prior to making the decision to purchase. Moreover, information from online 
media was used in the decision to purchase jewelry with consideration particularly given to the 
trustworthiness of the product information and the business operators vending the jewelry. The highest 
proportion purchased jewelry presented on online media at a moderate level.  
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 5. In drawing comparisons between the decision to purchase jewelry presented on online media and 
the purchasers as classified by demographical characteristics, the following was found: Residents who 
differed in gender, age, educational level, and average monthly income exhibited concomitant differences 
in the decision to buy jewelry on online media. However, parallel differences were not found when it came 
to marital status.  
 6. In drawing comparisons between online jewelry purchasers as classified by exposure behavior 
vis-à-vis online media, the following was found: the residents who differed in the number of times they 
engaged in exposure behavior vis-à-vis jewelry information, experience in exposure behavior, and the types 
of online media involved in exposure behavior vis-à-vis jewelry information exhibited concomitant 
differences in the decision to purchase jewelry online. There were no differences found in regard to M 
sessions of exposure behavior vis-à-vis jewelry information.  
 7. In respect to the decision to purchase online jewelry as classified by marketing mix factors, it 
was found that the residents who differed in the marketing mix factors exerting effects on the decision to 
purchase online jewelry, evinced parallel differences in the decision to purchase online jewelry.  
 

บทน า 
 

ส่ือออนไลน์ถือเป็นช่องทำงกำรส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์ท่ีทรงประสิทธิภำพ และมีจุดเด่นใน
เร่ืองควำมรวดเร็วและแพร่กระจำยไดง่้ำย มีตน้ทุนต ่ำ สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยหรือผูรั้บสำรไดทุ้กท่ีทุก
เวลำ ไม่จ  ำกดัเน้ือท่ีในกำรถ่ำยทอดขอ้มูลข่ำวสำร มีลูกเล่นท่ีใช้น ำเสนอเน้ือหำหลำกหลำยรูปแบบ ทั้ง
ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว แสง สี เสียงต่ำง ๆ จึงเป็นส่ือท่ีมีควำมนิยมเป็นอยำ่งมำก เคร่ืองประดบัประเภทจิว
เวลรีไดรั้บควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกทั้งในกลุ่มผูห้ญิงและผูช้ำย  ช่องทำงกำรน ำเสนอเคร่ืองประดบัประเภท
จิวเวลรี มีทั้งในรูปแบบของกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพนัธ์ กำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ และกำรขำยผำ่นรูปแบบ
ส่ือออนไลน์ประเภทต่ำง ๆ เช่น ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินสตำแกรมเพื่อเขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคอย่ำง
กวำ้งขวำง จึงมีควำมส ำคญัมำก ผูบ้ริโภคมกัเลือกใชส่ื้อออนไลน์ในกำรตดัสินใจ ซ้ือสินคำ้ประเภทจิวเวลรี 
เน่ืองจำกสำมำรถรับรู้ข่ำวสำรขอ้มูลของสินคำ้ท่ีสนใจอยำ่งรอบดำ้นอยำ่งสะดวกและรวดเร็ว สำมำรถน ำมำ
เปรียบเทียบอยำ่งสมเหตุสมผลก่อนกำรตดัสินใจซ้ือ 

ส่ือออนไลน์เป็นตัวแปรส ำคัญในกำรตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ เน่ืองจำกส่ือ
ออนไลน์เป็นช่องทำงในกำรน ำเสนอสินคำ้ท่ีสะดวก สบำย  สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของสินคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว  
รวมไปถึงลกัษณะทำงประชำกร เพรำะกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำและบริกำร ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของ
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ผูบ้ริโภค  ซ่ึงผูป้ระกอบกำรทั้งหลำยตอ้งหำกลวิธีในกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำรให้เป็นท่ีพึงพอใจต่อ
ลูกคำ้เป็นส ำคญั 

สินคำ้จิวเวลร่ี ถือว่ำเป็นกลุ่มสินคำ้ฟุ่มเฟือยและไม่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตมำกนกั อำจเป็น
สินคำ้กลุ่มแรก ๆ ท่ีผูบ้ริโภคลดกำรใช้จ่ำยลง ส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรธุรกิจน้ีจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับตวัรับ
สถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมีแนวทำงดงัน้ี 1) กำรสร้ำงจุดขำยใหม่ เพรำะเคร่ืองประดบัเป็นสินคำ้ในกลุ่ม
แฟชัน่ จุดขำยของสินคำ้จึงอยูท่ี่ควำมสวยงำม ตอ้งตำตอ้งใจ ใส่ควำมแปลกและแตกต่ำงลงไปในช้ินงำนดว้ย 
2) กำรเขำ้ใจผูซ้ื้อ โดยกำรเขำ้ถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และตอบสนองควำมตอ้งกำรนั้นใหต้รงจุด ส ำหรับ
ลูกคำ้เก่ำควรเนน้ท่ีบริกำรหลงักำรขำย เช่น ซ่อมแซมหรือท ำควำมสะอำดฟรี เป็นตน้ 3) กำรเพิ่มช่องทำงขำย
ออนไลน์ ไม่วำ่จะเป็นเวบ็ไซต์ของทำงร้ำนเอง หรือช่องทำงโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค อินสตำแกรม หรือ
ตลำดกลำงออนไลน์ ท่ีไดรั้บควำมนิยมมำกข้ึน ส่ิงส ำคญัในกำรขำยออนไลน์ คือ รูปภำพของสินคำ้ท่ีตอ้ง
โดดเด่นมีควำมสวยงำม รูปภำพมีควำมละเอียดสูง รวมถึงรำยละเอียดของสินคำ้และควำมหลำกหลำย  4) 
กำรบริหำรตน้ทุนใหเ้ป็น ผูป้ระกอบกำรควรปรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตใหส้ำมำรถลดตน้ทุนได ้เช่น ขนำด 
สัดส่วนโลหะ หรือหินมีค่ำ ควบคู่ไปกบักำรออกแบบใหสิ้นคำ้ยงัมีคุณภำพในรำคำท่ีถูกลง เพื่อเป็นทำงเลือก
ใหลู้กคำ้ตดัสินใจซ้ือง่ำยข้ึน (พชัร สมะลำภำ, 2559, ออนไลน์)  

จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำดงักล่ำว ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ของประชำชนในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อท ำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำร
เปิดรับส่ิออนไลน์ รวมทั้งท ำให้ทรำบถึงปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ
สินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำลกัษณะทำงประชำกรท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ จิวเวลรี 
3. เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ 

 
นิยามศัพท์ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจิวเวลรี หมำยถึง ปัจจยัทำงลกัษณะประชำกร พฤติกรรมกำร
เปิดรับส่ือออนไลน์ท่ีมีเน้ือหำเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรี และปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเก่ียวกบัสินคำ้            
จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ ท่ีมีส่วนท ำใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจซ้ือจิวเวลรี 

การตัดสินใจซ้ือ หมำยถึง กระบวนกำรในกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำจิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงพิจำรณำจำกควำมรู้สึก ควำมตอ้งกำรในสินคำ้จิวเวลรีท่ีมีรูปแบบแตกต่ำงกนัออกไป 
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ส่ือออนไลน์ หมำยถึง ส่ือหรือช่องทำงในกำรติดต่อในลกัษณะของกำรส่ือสำรแบบสองทำงผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เป็นส่ือรูปแบบใหม่ (New Media) ท่ีบุคคลทัว่ไปสำมำรถน ำเสนอและเผยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรไดด้ว้ยตนเองออกสู่สำธำรณะโดยใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสำรประเภทต่ำง ๆ 
ในปัจจุบนัมีแหล่งให้บริกำรเครือข่ำยทำงสังคมเกิดข้ึนบนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเป็นจ ำนวนมำกและมี
หลำยรูปแบบ เช่น แอปพลิเคชนัหรือเวบ็ไซต ์Facebook, Twitter, Instagram, Line รวมทั้งเวบ็ไซตต่์ำง ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ ท่ีเปิดให้บริกำร file sharing, photo sharing, video sharing และกระดำนข่ำว 
(Web board) เป็นตน้ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 กำรวิจยัคร้ังน้ี เป็นกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำจิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ของ
ประชำชนในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี  

ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ ประชำชนในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีเคยซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์ของร้ำนสมบติัไทย จิวเวลรี จ ำนวน 12 ,778 คน โดยใช้วิธีกำรใช้สูตรของ ทำโร่ ยำมำเน่ (Taro 
Yamane) ท ำใหไ้ดจ้  ำนวนกลุ่มตวัอยำ่ง 388 คน และเพื่อใหป้้องกนัขอ้ผดิพลำด ผูว้ิจยัจึงก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่ง
ในกำรส ำรวจจ ำนวน 400 คน 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกบักำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรเปิดรับส่ือออนไลน์ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
4. แนวคิดเก่ียวกบัประชำกรศำสตร์ 
5. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสำหกรรมอญัมณี เคร่ืองประดบั และจิวเวลรี 
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กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากร 

เพศ  
อำย ุ 
ระดบักำรศึกษำ  
สภำพกำรสมรส 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 
การตดัสินใจซ้ือสินค้าจวิเวลรีบนส่ือ

ออนไลน์ของประชาชนในเขต 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือออนไลน์ 

 ควำมถ่ีในกำรเปิดรับขอ้มูล 
 ระยะเวลำในกำรรู้จกัส่ือออนไลน์เก่ียวกบั

สินคำ้จิวเวลรี 
 ระยะเวลำในกำรเปิดรับส่ือออนไลน์

เก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีต่อคร้ัง 
 ประเภทของส่ือออนไลนท่ี์เปิดรับชม

สินคำ้จิวเวลรี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดำ้นผลิตภณัฑ ์
ดำ้นรำคำ 
ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี
บนส่ือออนไลน์ของประชำชนในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี แบ่งเป็น 5 ตอน ซ่ึงตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 เป็น
ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 เป็นลกัษณะมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 
scale) มำตรวดั 5 ระดบั และตอนท่ี ตอนท่ี 5 เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิดควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบั กำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัจะท ำกำรอธิบำยและช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของกำรวิจยั พร้อมทั้ง
ควบคุมกำรตอบแบบสอบถำมดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถำมไปยงักลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 400 ฉบบั และ
ไดรั้บแบบสอบถำม ท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมำ 400 ฉบบั 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยกำรแจกแจงควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน กำรหำค่ำที และกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 1. กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 85.0) อำยุ 31-35 ปี (ร้อยละ 21.5) กำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรี (ร้อยละ 59.0) สถำนภำพโสด (ร้อยละ 49.5) และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ำกวำ่ 20,000 บำท (ร้อย
ละ 39.0)  
 2. กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ท่ีมีเน้ือหำเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีโดย
เฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 40.0) มีประสบกำรณ์เปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีนอ้ยกวำ่ 1 ปี (ร้อย
ละ 41.5) ใชเ้วลำเฉล่ียนอ้ยกวำ่ 1 ชัว่โมง (ร้อยละ 76.5) ส ำหรับประเภทของส่ือออนไลน์ท่ีเคยรับชมสินคำ้จิว
เวลรี เคยรับชมผ่ำน Facebook (ร้อยละ 93.0) เคยรับชมผ่ำน Line (ร้อยละ 74.0) เคยรับชมผ่ำน Instagram 
(ร้อยละ 51.0) เคยรับชมผำ่น Kaidee.com (ร้อยละ 19.5) เคยรับชมผำ่น Twitter (ร้อยละ 3.0) เคยรับชมผำ่น
ส่ืออ่ืนๆ (We love shopping/ lazada/ Jewelry Trade Center Website เป็นตน้) (ร้อยละ 4.0) และส่ือออนไลน์
ท่ีรับชมสินคำ้จิวเวลรีบ่อยท่ีสุด คือ Facebook (ร้อยละ 60.5)  
 3. กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเก่ียวกบัสินค้ำจิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก ( = 4.30, SD = 0.436) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ ประชำชนมี
ควำมคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์อยู่ในระดบัมำกทุก
ด้ำน คือ ด้ำนผลิตภณัฑ์ ( = 4.47, SD = 0.506) ด้ำนรำคำ ( = 4.36, SD = 0.591) ด้ำนช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย ( = 4.24, SD = 0.563) และดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ( = 4.13, SD = 0.739) ตำมล ำดบั  
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 4. กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็นต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์อยู่ในระดบัมำก             
( = 4.14, SD = 0.596) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 1 ขอ้ คือ กำรใชข้อ้มูลจำกส่ือ
ออนไลน์ในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี โดยมีควำมช่ืนชอบในรูปแบบกำรน ำเสนอท่ีสวยงำม ( = 4.64, 
SD = 0.511) อยูใ่นระดบัมำก 3 ขอ้ คือ กำรใช้ขอ้มูลจำกส่ือออนไลน์ในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี โดย
พิจำรณำจำกขอ้มูลสินคำ้จิวเวลรีท่ีมีควำมชดัเจนและเพียงพอต่อกำรตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนำด รูปแบบ น ้ำหนกั 
คุณภำพ และรำคำ ( = 4.37, SD = 0.752) กำรใช้ขอ้มูลจำกส่ือออนไลน์ในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี 
โดยเปรียบเทียบขอ้มูลสินคำ้บนส่ือออนไลน์กบัขอ้มูลจำกแหล่งต่ำงๆ ก่อนกำรตดัสินใจซ้ือ ( = 4.27, SD 
= 0.741) กำรใชข้อ้มูลจำกส่ือออนไลน์ในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี โดยค ำนึงถึงควำมเช่ือถือในขอ้มูล
สินคำ้จิวเวลรีและผูป้ระกอบกำร ( = 4.12, SD = 0.876) และอยูใ่นระดบัปำนกลำง 1 ขอ้ คือ สินคำ้จิวเวลรี
ส่วนใหญ่ของท่ำนมำจำกกำรซ้ือผำ่นส่ือออนไลน์ ( = 3.34, SD = 1.248) ตำมล ำดบั 

5. กำรเปรียบเทียบกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำจิวเวลรีบนส่ือออนไลน์จ ำแนกตำมลักษณะทำง
ประชำกรศำสตร์ พบวำ่  

5.1 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีเพศต่ำงกนัมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั อยำ่ง
มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 

5.2 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีอำยุต่ำงกนัมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั อยำ่ง
มีนยัส ำคญัท่ีระดบั 0.05 

5.3 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำจิวเวลรีบนส่ือออนไลน์
แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบั 0.01 

5.4 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีสถำนภำพกำรสมรสแตกต่ำงกัน มีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์ไม่แตกต่ำงกนั 

5.5 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีระดบัรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่ำงกนัมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบั 0.01 

6. กำรเปรียบเทียบกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีจ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ 
พบวำ่  

6.1 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีจ  ำนวนคร้ังในกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรสินค้ำจิวเวลรีแตกต่ำงกนัมีกำร
ตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบั 0.05 

6.2 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรแตกต่ำงกนัมีกำรตดัสินใจซ้ือ
สินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบั 0.01 

6.3 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีเวลำเฉล่ียในกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรสินค้ำจิวเวลรีแตกต่ำงกันมีกำร
ตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ไม่แตกต่ำงกนั 
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6.4 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีประเภทของส่ือออนไลน์ในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรสินคำ้จิวเวลรีแตกต่ำง
กนัมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบั 0.01 

7. กำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำด พบว่ำ 
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีให้ควำมส ำคญักบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดแตกต่ำงกนัมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี
บนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบั 0.01 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
 กำรศึกษำ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ ของประชำชนในเขต
จงัหวดัสุพรรณบุรี มีประเด็นท่ีน่ำสนใจน ำมำอภิปรำยผล ดงัน้ี  
 1. กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำย ุ31-35 ปี กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี สถำนภำพโสด และ
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ำกว่ำ 20,000 บำท สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ ศุภกำนต์ โพธ์ิทอง (2554) ไดศึ้กษำ
พฤติกรรมกำรเปิดรับสำรในส่ือออนไลน์กับกำรตัดสินใจซ้ือ อัญมณีเคร่ืองประดับ กรณีศึกษำ 
www.expertgems.com ในกลุ่มสุภำพสตรีท่ีท ำงำนบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบวำ่ 
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีอำยุ 45 ปีข้ึนไป กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี สถำนภำพโสด รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยูท่ี่ 40,001-50,000 บำท ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะสุภำพสตรีลว้นชอบ ส่ิงสวยงำมจึงมีควำมสนใจซ้ือสินคำ้จิวเวล
รีบนส่ือออนไลน์มำกกว่ำเพศชำย และสอดคล้องกบักำรศึกษำของ รัตนำกร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ (2553) ได้
ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ทำงโฆษณำออนไลน์ ผลกำรศึกษำพบวำ่ ผูใ้ชง้ำนอินเทอร์เน็ตท่ี
มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีมีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำทำงโฆษณำออนไลน์ มำกกว่ำผู ้ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตท่ีระดบักำรศึกษำต ่ำกวำ่ปริญญำตรีและระดบักำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรี 
 2. กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ท่ีมีเน้ือหำเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีโดย
เฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อเดือน มีประสบกำรณ์เปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีนอ้ยกวำ่ 1 ปี โดยใชเ้วลำเฉล่ีย
น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมง ส ำหรับประเภทของส่ือออนไลน์ท่ีเคยรับชมสินค้ำจิวเวลรี ได้แก่ Facebook Line 
Instagram Kaidee.com Twitter และส่ืออ่ืนๆ (Weloveshopping/lazada/ Jewelry Trade Center Website เป็น
ตน้) ตำมล ำดบั โดยส่ือออนไลน์ท่ีรับชมสินคำ้จิวเวลรีบ่อยท่ีสุด คือ Facebook สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ 
ศุภกำนต์ โพธ์ิทอง (2554) ไดศึ้กษำพฤติกรรมกำรเปิดรับสำรในส่ือออนไลน์กบักำรตดัสินใจซ้ืออญัมณี
เคร่ืองประดับ กรณีศึกษำ www.expertgems.com ในกลุ่มสุภำพสตรีท่ีท ำงำนบริษัทเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบวำ่ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรเปิดรับสำรในส่ือออนไลน์
เก่ียวกบักำรเปิดรับขอ้มูลอยู่ในระดบัมำก เน่ืองจำกมีควำมเช่ือมัน่และมีควำมชอบในขอ้มูล ท ำให้มีกำร
เปิดรับขอ้มูลบ่อยคร้ัง 
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 3. กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเก่ียวกับสินค้ำจิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน คือ ด้ำน
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ กำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีท่ีมีคุณภำพดี สำมำรถเลือกสินคำ้จิวเวลรีไดห้ลำยยี่ห้อ มีกำร
ออกใบรับประกนัจำกร้ำนคำ้ และสินคำ้ จิวเวลรีท่ีมีแบรนดสิ์นคำ้เป็นท่ีรู้จกั ดำ้นรำคำ ไดแ้ก่ รำคำเหมำะสม
กบัคุณภำพสินคำ้ สำมำรถเปรียบเทียบรำคำสินคำ้จิวเวลรีจำกร้ำนคำ้ออนไลน์หลำย ๆ ร้ำนก่อนตดัสินใจซ้ือ 
และสำมำรถเห็นรำคำสินคำ้ ไดโ้ดยตรง ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ กำรแสดงสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์เป็นหมวดหมู่ และสวยงำม กำรแสดงสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์น่ำสนใจ ช่องทำงกำรซ้ือสินคำ้
จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์มีควำมสะดวก ช่องทำงกำรจดัซ้ือสินคำ้จิวเวลรีออนไลน์มีควำมน่ำเช่ือถือ ดำ้นกำร
ส่งเสริมกำรตลำด ไดแ้ก่ ตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีเพรำะมีกำรโฆษณำผ่ำนส่ือออนไลน์ต่ำง ๆ ให้รับรู้ได้
โดยง่ำย มีกำรคืนเงินไดห้ำกไม่พอใจสินคำ้ มีส่วนลด แลก แจก หรือแถม และมีกำรสะสมแตม้  
 สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ อำภรณ์  จงฤทธิพร (2548) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ืออญั
มณีและเคร่ืองประดบัของนกัท่องเท่ียวไทยในอ ำเภอเมือง จงัหวดักำญจนบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจยัท่ีมี
ต่อกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อญัมณีและเคร่ืองประดบั ดำ้นผลิตภณัฑ์ในภำพรวม พบว่ำ มีควำมส ำคญัต่อ
กำรตดัสินใจในระดบัมำก ไดแ้ก่ คุณภำพของผลิตภณัฑ์ และควำมน่ำเช่ือถือและช่ือเสียงของร้ำน ดำ้นรำคำ
ในภำพรวม พบว่ำ มีควำมส ำคญัต่อกำรตดัสินใจในระดบัมำก ไดแ้ก่ รำคำเหมำะสมกบัตวัผลิตภณัฑ์ และ
ต่อรองรำคำกบัผูข้ำยได ้ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในภำพรวม พบว่ำ มีควำมส ำคญัต่อกำรตดัสินใจใน
ระดบัมำก ไดแ้ก่ สถำนท่ีจ ำหน่ำยสะดวกต่อกำรซ้ือ และกำรจดัแสดงผลิตภณัฑ์น่ำสนใจ ดำ้นกำรส่งเสริม
กำรตลำดในภำพรวม พบวำ่ มีควำมส ำคญัต่อกำรตดัสินใจในระดบัมำก ไดแ้ก่ ผูข้ำยมีควำมรู้ดำ้นอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั และผูข้ำยให้ควำมสนใจในขณะเลือกซ้ือ และกำรศึกษำของ ธนพร ธัญญกรรม (2555) ได้
ศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษำ ธุรกิจเส้ือผำ้บนส่ือ
สังคมออนไลน์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรเลือกซ้ือเส้ือผำ้บนส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
อิทธิพลมำจำกส่วนประสมทำงกำรตลำด ดงัน้ี ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีเป็นหนำ้ร้ำนบน
หนำ้เพจเฟสบุ๊คของร้ำนคำ้ โดยดำ้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบกำรมีกำรน ำเสนอแบบเส้ือผำ้ให้ลูกคำ้ไดเ้ห็นอยำ่ง
ชดัเจน ทั้งดำ้นหนำ้ ดำ้นหลงัของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งกำรบอกรำยละเอียดควำมกวำ้ง ควำมยำว ซ่ึงส่วนใหญ่ 
ผูป้ระกอบกำรจะน ำแบบท่ีมีพรีเซ็นเตอร์เป็นดำรำ นักร้อง พิธีกรทั้งคนไทยและต่ำงประเทศหรือลงรูป
เส้ือผำ้ท่ีนกัร้องเกำหลีสวม เป็นตน้ ปัญหำท่ีพบของดำ้นผลิตภณัฑ์ เกิดจำกควำมเพี้ยนของสีจำกตวัอยำ่ง ซ่ึง
อำจเกิดจำกกำรถ่ำยภำพ ส่วนดำ้นคุณภำพของสินคำ้ ไม่แตกต่ำงจำกสินคำ้ท่ีวำงขำยตำมร้ำน รองลงมำ ดำ้น
รำคำ ซ่ึงมีกำรระบุรำคำอยำ่งชดัเจนและมีรำคำใกลเ้คียงกบัร้ำนขำยเส้ือผำ้ทัว่ไป ซ่ึงส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะซ้ือ
สินคำ้โดยเฉล่ีย 250-1,000 บำท และกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยกำรให้ส่วนลดต่ำงๆ เหตุผลส ำคญัของกำร
เลือกซ้ือสินคำ้บนส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจำกมีรูปแบบทนัสมยัตำมแฟชั่นท่ีก ำลงันิยมและได้รับควำม
สะดวกไม่ตอ้งเดินทำง แต่ก็มีปัญหำกำรไดรั้บสินคำ้ล่ำชำ้และสินคำ้ช ำรุดจำกกำรขนส่งซ่ึงท ำใหเ้สียเวลำบำ้ง 
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 4. กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็นต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์อยู่ในระดบัมำก 
โดยมีกำรใชข้อ้มูลจำกส่ือออนไลน์มำประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี ทั้งควำมช่ืนชอบใน
รูปแบบกำรน ำเสนอท่ีสวยงำม กำรไดรั้บขอ้มูลสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์มีควำมชดัเจนและเพียงพอต่อ
กำรตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนำด รูปแบบ น ้ ำหนกั คุณภำพ และรำคำ สำมำรถเปรียบเทียบขอ้มูลสินคำ้เวบ็ไซด์ 
กบัขอ้มูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ได ้ควำมเช่ือถือในขอ้มูลสินคำ้จิวเวลรีและผูป้ระกอบกำร สอดคลอ้งกบักำรศึกษำ
ของ อรุณเพชร พณิชพำกเพียรเลิศ(2552) ไดศึ้กษำเร่ือง ทศันคติ พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำม
ตั้งใจซ้ือเคร่ืองส ำอำงผ่ำนส่ืออินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่ม
ตวัอยำ่งส่วนใหญ่ช่ืนชอบและคิดวำ่กำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงผำ่นส่ืออินเทอร์เน็ตมีควำมน่ำเช่ือถือ โดยพิจำรณำ
ควำมน่ำเช่ือถือจำกกำรจดทะเบียนพำณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ปัจจยักำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจซ้ือ
เคร่ืองส ำอำงผำ่นส่ืออินเทอร์เน็ตมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นรำคำ ผลิตภณัฑ์ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและกำร
ส่ือสำรทำงกำรตลำด ตำมล ำดบั  

5. กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีเพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ และรำยได้เฉล่ียต่อเดือนต่ำงกนั มีกำรตดัสินใจซ้ือ
สินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั ส่วนสถำนภำพกำรสมรสไม่มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี
ผำ่นส่ือออนไลน์  

สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ ธำรนนัท ์สุโนภกัด์ิ และมนตรี วิบูลยรัตน์ (2557) ศึกษำเร่ือง ปัจจยัดำ้น
กำรตลำดบริกำรและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำน ำเข้ำภำยในซุปเปอร์ มำร์เก็ต ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ เพศ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้น ำเขำ้
ภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต ยกเวน้ อำยุ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมกำร
ตดัสินใจซ้ือสินคำ้น ำเขำ้ภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต ซ่ึงตรงกบัแนวควำมคิดทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories 
Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) อธิบำยว่ำ พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่ำง ๆ 
ของบุคคล หรือลักษณะทำงประชำกรซ่ึงลักษณะเหล่ำน้ีสำมำรถอธิบำยเป็นกลุ่ม ๆ ได้คือบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมคลำ้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้น บุคคลท่ีอยูใ่นล ำดบัชั้นทำงสังคมเดียวกนัจะเลือกรับ 
และตอบสนองต่อเน้ือหำข่ำวสำรในแบบเดียวกันและทฤษฎีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล (Individual 
Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรั้บกำรพฒันำจำกแนวควำมคิดเร่ืองส่ิงเร้ำและกำรตอบสนอง (Stimulus-
Response) หรือทฤษฏี เอส-อำร์ (S-R Theory) ในสมยัก่อน และได้น ำมำประยุกต์ใช้อธิบำยเก่ียวกบักำร
ส่ือสำรวำ่ผูรั้บสำรท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่ำงกนัจะมีควำมสนใจต่อข่ำวสำรท่ีแตกต่ำงกนั  

สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ ธินพฒัน์  พงศท์องเมือง (2557) ไดศึ้กษำวิเครำะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมกำรซ้ือสินคำ้ผ่ำนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภครุ่นแซดในประเทศไทย เพื่อหำแนวทำงกำรตลำด
ดิจิตอลท่ีเหมำะสม ผลกำรศึกษำวิจยัพบวำ่ กลุ่มประชำกรกรรุ่นแซดในประเทศไทยท่ีมีเพศ อำยุ และรำยได้
ต่อเดือนต่ำงกัน มีทศันคติเก่ียวกับกำรซ้ือสินค้ำผ่ำนส่ือออนไลน์ และแนวโน้มกำรซ้ือสินค้ำผ่ำนส่ือ
ออนไลน์แตกต่ำงกนั และกำรศึกษำของ รัตนำกร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ (2553) ได้ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำร
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ตดัสินใจซ้ือสินคำ้ทำงโฆษณำออนไลน์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำยุ ระดบักำรศึกษำ และรำยไดข้องผูใ้ช้งำน
อินเทอร์เน็ต   มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ทำงโฆษณำออนไลน์  

ส่วนกำรศึกษำของ รัชชำนนท์ แยม้ศรี (2556) ไดศึ้กษำส่วนประสมกำรตลำดแนวคิดใหม่กบักำร
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผำ้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็น
ของผูบ้ริโภคเส้ือผำ้ออนไลน์ในภำพรวมจ ำแนกตำมเพศ พบว่ำ ผูบ้ริโภคเส้ือผำ้ออนไลน์เพศชำยและเพศ
หญิงให้ควำมส ำคญักบัส่วนประสมทำงกำรตลำดแนวคิดใหม่ไม่แตกต่ำงกนั ส่วนกำรเปรียบเทียบควำม
คิดเห็นของผูบ้ริโภคเส้ือผำ้ออนไลน์ในภำพรวมจ ำแนกตำมอำยุ จ  ำแนกตำมสถำนภำพ จ ำแนกตำมระดบั
กำรศึกษำ จ ำแนกตำมอำชีพ และจ ำแนกตำมรำยได ้พบวำ่ ผูบ้ริโภคเส้ือผำ้ออนไลน์ให้ควำมส ำคญักบัส่วน
ประสมทำงกำรตลำดแนวคิดใหม่แตกต่ำงกนั 

6. กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ จ  ำนวนคร้ังในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำร
สินคำ้จิวเวลรีผำ่นส่ือออนไลน์ ประสบกำรณ์ในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรผำ่นส่ือออนไลน์ และประเภทของ
ส่ือออนไลน์ในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรสินคำ้จิวเวลรีแตกต่ำงกนัมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์แตกต่ำงกนั ส่วนเวลำเฉล่ียในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรสินคำ้จิวเวลรีไม่มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ
สินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์  

 สอดคล้องกบักำรศึกษำของ ศุภกำนต์ โพธ์ิทอง (2554) ไดศึ้กษำพฤติกรรมกำรเปิดรับสำรในส่ือ
ออนไลน์กบักำรตดัสินใจซ้ืออญัมณีเคร่ืองประดบั กรณีศึกษำ www.expertgems.com ในกลุ่มสุภำพสตรีท่ี
ท ำงำนบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยัพบวำ่ พฤติกรรมกำรเปิดรับสำรในส่ือออนไลน์ทั้ง
ดำ้นของควำมถ่ี ควำมเช่ือ และควำมชอบในขอ้มูลยอ่มส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเกิดกำรตดัสินใจซ้ืออญัมณีและ
เคร่ืองประดบั เน่ืองจำกไดเ้ขำ้ไปดูขอ้มูลบ่อยมีขอ้มูลท่ีตรงตำม ท่ีกลุ่มตวัอยำ่งตอ้งกำร ส่วนกำรศึกษำของ
รัตนำกร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ (2553) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ ทำงโฆษณำออนไลน์ ผล
กำรศึกษำพบวำ่ ระยะเวลำกำรใชบ้ริกำรอินเทอร์เน็ต สถำนท่ีท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต วิธีกำรใชบ้ริกำรอินเทอร์เน็ต 
และเวบ็ไซดท่ี์เขำ้ใชบ้่อยท่ีสุด มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ทำงโฆษณำออนไลน์ โดยผูใ้ชง้ำนอินเทอร์เน็ต
ท่ีใชร้ะยะเวลำ 5-9 ชัว่โมง ต่อสัปดำห์ มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ทำงโฆษณำออนไลน์มำกกวำ่ผูใ้ชง้ำน
อินเทอร์เน็ตท่ีใชร้ะยะเวลำต ่ำกวำ่ 5 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ 10-14 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ และมำกกว่ำ 15 ชัว่โมงต่อ
สัปดำห์ 

7. กลุ่มตวัอย่ำงท่ีให้ควำมส ำคญักบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดแตกต่ำงกนัมีกำรตดัสินใจซ้ือ
สินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั โดยประชำชนในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำดอยู่ในระดบัมำกท่ีสุดมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์สูงกว่ำประชำชนท่ีมีปัจจยั
ส่วนประสมทำงกำรตลำดระดบัมำก และระดบัปำนกลำง และประชำชนในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีมีปัจจยั
ส่วนประสมทำงกำรตลำดอยูใ่นระดบัมำกมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์สูงกวำ่ประชำชน
ท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดอยูใ่นระดบัปำนกลำง ทั้งน้ีอำจจะเป็นเพรำะประชำชนท่ีให้ควำมส ำคญั
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กบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในระดบัสูงกว่ำย่อมมีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์
มำกกวำ่ดว้ย  

สอดคลอ้งกบัแนวควำมคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตำนนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอำจ 
ปทะวำนิช (2546, หน้ำ 35-36) ท่ีให้ควำมหมำยของส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) ว่ำคือ
เคร่ืองมือหรือปัจจยัทำงกำรตลำดท่ีควบคุมไดท่ี้ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรและสร้ำง
ควำมพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย หรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเกิดควำมตอ้งกำรสินคำ้และ
บริกำรของตน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 
 1. ผลกำรศึกษำ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำย ุ31-35 ปี กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี 
สถำนภำพโสด และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ำกวำ่ 20,000 บำท ดงันั้นผูป้ระกอบกำรธุรกิจสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์ตอ้งวำงแผนกำรตลำดเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคำ้กลุ่มน้ีเป็นเป็นอนัดบัแรกเพรำะเป็นกลุ่มเพศหญิงท่ี
ชอบควำมสวยควำมงำมจึงมีควำมอ่อนไหวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรี ทั้งยงัมีสถำนภำพโสด และมี
รำยไดป้ระจ ำจึงสำมำรถตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีไดง่้ำยโดยไม่ตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกผูอ่ื้น และรำคำ
ของสินคำ้จิวเวลรีจะตอ้งไม่สูงมำกนกัเพรำะรำยไดข้องผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่สูงมำก 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ท่ีมีเน้ือหำเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรี พบว่ำ จ  ำนวน
คร้ังในกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับสินค้ำจิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ โดยเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อเดือน มี
ประสบกำรณ์เปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีนอ้ยกวำ่ 1 ปี โดยใชเ้วลำเฉล่ียนอ้ยกวำ่ 1 ชัว่โมง ส ำหรับ
ประเภทของส่ือออนไลน์ท่ีเคยรับชมสินคำ้จิวเวลรี ได้แก่ Facebook Line Instagram Kaidee.com Twitter 
และส่ืออ่ืนๆ (Weloveshopping/lazada/Jewelry Trade Center Website เป็นตน้) ตำมล ำดบั โดยส่ือออนไลน์
ท่ีรับชมสินคำ้จิวเวลรีบ่อยท่ีสุด คือ Facebook จะเห็นไดว้ำ่ผูบ้ริโภคสินคำ้จิวเวลรีในจงัหวดัสุพรรณบุรีเป็น
กลุ่มผูบ้ริโภคใหม่ยงัเขำ้ใจเก่ียวกบัอญัมณีและจิวเวลรีค่อนขำ้งนอ้ย แต่มีกำรเปิดรับและใหค้วำมสนใจสินคำ้
จิวเวลรีค่อนขำ้งมำก หำกผูป้ระกอบกำรส่ือสำรให้ผูบ้ริโภคเขำ้ใจจะสำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้จิวเวลรีไดม้ำก 
โดยเฉพำะกำรใช้ Facebook ซ่ึงเป็นส่ือออนไลน์ท่ีมีผูรั้บชมสินคำ้จิวเวลรีบ่อยท่ีสุด ควรเลือกท ำกำรตลำด
หรือมุ่งส่ือสำรกบัผูบ้ริโภคในช่องทำงดงักล่ำวจึงเป็นส่ิงส ำคญั จะสำมำรถท ำให้ผูบ้ริโภคเปิดรับขอ้มูลและ
เลือกซ้ือสินคำ้จิวเวลรีไดม้ำกข้ึน  
 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์  

 3.1 ดำ้นผลิตภณัฑ ์พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมคิดเห็น ต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเก่ียวกบั
สินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ในด้ำนผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมำก โดยให้ควำมส ำคญักบักำรตดัสินใจซ้ือ
สินคำ้จิวเวลรีท่ีมีคุณภำพดี สำมำรถเลือกสินคำ้จิวเวลรีไดห้ลำยยี่หอ้ มีกำรออกใบรับประกนัจำกร้ำนคำ้ และ



184 

สินคำ้จิวเวลรี ท่ีมีแบรนด์สินคำ้เป็นท่ีรู้จกั ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์จึงควรสร้ำง
ควำมน่ำเช่ือถือให้กบัผูบ้ริโภคในเร่ืองคุณภำพของสินคำ้โดยกำรออกใบรับประกนัคุณภำพสินคำ้ และกำร
ก ำหนดรำคำรับคืนหรือเปล่ียนสินคำ้ในอตัรำท่ีแน่นอนจะเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิว
เวลรีใหก้บัผูบ้ริโภคไดม้ำกข้ึน 

 3.2 ด้ำนรำคำ พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเก่ียวกับ
สินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ในดำ้นรำคำอยูใ่นระดบัมำกโดยให้ควำมส ำคญักบัรำคำเหมำะสมกบัคุณภำพ
สินค้ำ สำมำรถเปรียบเทียบรำคำสินคำ้จิวเวลรีจำกร้ำนค้ำออนไลน์หลำย ๆ ร้ำนก่อนตดัสินใจซ้ือ และ
สำมำรถเห็นรำคำสินคำ้ไดโ้ดยตรง ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์จึงควรจ ำหน่ำยสินคำ้
จิวเวลรีท่ีรำคำไม่สูงมำกนกัเน่ืองจำกคนส่วนใหญ่ตอ้งกำรซ้ือสินคำ้จิวเวลรีเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงบุคลิกภำพ 
และควำมสวยงำม รวมทั้งใหค้วำมส ำคญักบัรำคำตำมคุณภำพ ของสินคำ้โดยมีเปรียบเทียบรำคำสินคำ้จิวเวล
รีจำกร้ำนคำ้ออนไลน์หลำย ๆ ร้ำนก่อนตดัสินใจซ้ือ หำกผูป้ระกอบกำรสินคำ้จิวเวลรีออนไลน์ก ำหนดรำคำ
สูงเกินไปอำจไม่สำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้ได ้

 3.3 ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำดเก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ในด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยอยู่ในระดบัมำก โดยให้
ควำมส ำคญักบักำรแสดงสินคำ้ จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์เป็นหมวดหมู่ และสวยงำม กำรแสดงสินคำ้จิวเวลรี
บนส่ือออนไลน์น่ำสนใจ ช่องทำงกำรซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์มีควำมสะดวก ช่องทำงกำรจดัซ้ือ
สินคำ้จิวเวลรีออนไลน์มีควำมน่ำเช่ือถือ ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ จึงควรน ำเสนอ
สินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ให้เป็นหมวดหมู่โดยเนน้ให้มีรูปแบบท่ีทนัสมยั เรียบเก๋ สวยงำม และควรเพิ่ม
น่ำเช่ือถือในกำรซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์โดยเฉพำะกำรช ำระเงินและกำรจดัส่งสินคำ้ให้มีควำม
สะดวกหลำยช่องทำง กำรจดัส่งสินคำ้หำกมีควำมช ำรุดเสียหำยจะตอ้งมีระบบกำรรับเปล่ียนคืนเพื่อเพิ่ม
ควำมเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคำ้ 

 3.4 ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด
เก่ียวกบัสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ในดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดอยู่ในระดบัมำก โดยให้ควำมส ำคญักบั
กำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีเพรำะมีกำรโฆษณำผำ่นส่ือออนไลน์ต่ำง ๆ ใหรั้บรู้ไดโ้ดยง่ำย มีกำรคืนเงินได้
หำกไม่พอใจสินคำ้ มีส่วนลด แลก แจก หรือแถม และมีกำรสะสมแตม้ ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรสินคำ้จิวเวลรี 
บนส่ือออนไลน์ จึงควรมีกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอยูเ่สมอ เช่น กำรซ้ือ 1 แถม 1 ในช่วงวนัแม่/วนั
พอ่ หรือลดรำคำ 50 เปอร์เซ็นตใ์นช่วงเดือนแห่งควำมรัก เป็นตน้ 

4. ผลกำรศึกษำ และผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์ในภำพรวมจ ำแนกตำมเพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่ำงกนัมีกำรตดัสินใจซ้ือ
สินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรธุรกิจสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ตอ้ง
วำงแผนกำรตลำดเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยตำมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีก ำลงัซ้ือแตกต่ำงกนั เพื่อให้
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เกิดควำมแปลกใหม่ของสินคำ้จนเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดท่ีมีคู่แข่งน้อยรำย และสำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 5. ผลกำรศึกษำ และผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือ
ออนไลน์ในภำพรวมจ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ จ  ำนวนคร้ังในกำรเปิดรับขอ้มูล
ข่ำวสำรสินคำ้จิวเวลรีผ่ำนส่ือออนไลน์ ประสบกำรณ์ในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนส่ือออนไลน์ และ
ประเภทของส่ือออนไลน์ในกำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรสินคำ้จิวเวลรี พบวำ่ มีกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี
บนส่ือออนไลน์แตกต่ำงกนั 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจำกขอบเขตกำรศึกษำคร้ังน้ีจ  ำกดัเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยในจงัหวดัสุพรรณบุรี ดงันั้นเพื่อให้
ไดผ้ลกำรศึกษำท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน ควรมีกำรขยำยขอบเขตกำรศึกษำไปในระดบัภำค เน่ืองจำกสภำพแวดลอ้มท่ี
แตกต่ำงกนั อำจส่งผลใหก้ำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ในแต่ละจงัหวดัแตกต่ำงกนั 
 2. ผูศึ้กษำควรศึกษำเพิ่มเติมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้จิวเวลรี บนออนไลน์ให้
ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยน ำตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกกำรศึกษำคร้ังน้ีมำเพิ่มเติมซ่ึงจะช่วยเพิ่มพูนควำมรู้อนัจะ
เป็นประโยชน์ในกำรน ำไปพฒันำธุรกิจขำยสินคำ้จิวเวลรีบนส่ือออนไลน์ใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึนต่อไป 
 3. กำรศึกษำคร้ังน้ีใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล กำรศึกษำคร้ัง
ต่อไปควรใช้แบบสัมภำษณ์ร่วมกบัแบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ขอ้มูลมีควำมสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน 
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การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎพีจิารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อการเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นทีม่พีฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 

GROUP COUNSELING BASED ON RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY 
THEORY FOR ENHANCING THE SELF-ESTEEM IN OF ADOLESCENTS  

DISPLAYING VIOLENT BEHAVIOR 
 

ฐิตวฒัน์ คงทน1 
 

บทคัดย่อ 
 

 กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัก่ึงทดลอง (quasi experimental research) มีรูปแบบกำรวิจยัเป็นแบบ Pretest-
Posttest Control Group Design โดยมีวตัถุประสงค์กำรวิจยั เพื่อเปรียบเทียบกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำม
ทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมต่อกำรเสริมสร้ำงกำรเห็นคุณค่ำในตนเองของวยัรุ่นท่ีมี
พฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรง กลุ่มตวัอย่ำง เป็นวยัรุ่นชำยท่ีก ำลังศึกษำอยู่ระดับชั้น ปวช. ในวิทยำลัย
อำชีวศึกษำแห่งหน่ึง ท่ีมีประวติัหรือมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงและมีระดบักำรเห็นคุณค่ำในตนเองอยู่
ในระดบัปำนกลำงถึงต ่ำ จ  ำนวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน กลุ่มทดลองได้
เขำ้รับกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม จ ำนวน 8 คร้ัง คร้ังละ 60 
นำที สัปดำห์ละ 2 คร้ัง เป็นเวลำทั้งส้ิน 4 สัปดำห์ กลุ่มควบคุมไม่ไดเ้ขำ้รับกำรให้ค  ำปรึกษำและให้ด ำเนิน
ชีวิตตำมปกติ ผลกำรวจิยัพบวำ่ (1) วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงหลงัเขำ้รับกำรให้ค  ำปรึกษำแบบ
กลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมมีคะแนนกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงข้ึนอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 (2) วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงหลงัเขำ้รับกำรให้ค  ำปรึกษำแบบ
กลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมมีคะแนนกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงกวำ่กลุ่มท่ีไม่ได้
เขำ้รับกำรใหค้  ำปรึกษำอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 

   
ค าส าคัญ: วยัรุ่น, พฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรง, กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง, ทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์
 และพฤติกรรม 
 
 

                                              
1 นกัศึกษำหลกัสูตรปริญญำวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (จิตวิทยำกำรให้ค  ำปรึกษำ) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 



188 

ABSTRACT 
 

 In this investigation, the researcher employs a quasi-experimental research design approach. As 
such, the researcher employs a pretest-posttest control group design methodology to the end of drawing 
comparisons between members of an experimental group and members of a control group. This was done 
so as to examine the efficacy of group counseling based on Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 
theory for enhancing the self-esteem of adolescents who engage in violent behavior. 
 The sample population consisted of sixteen male adolescents studying at the vocational certificate 
level at a vocational college. These subjects had a record of violent behavior while evincing self-esteem at 
a moderate to low level.  

The members of the sample population were divided into an experimental group and a control group 
with eight members each. The experimental group participated in group counseling based on REBT theory 
for eight sessions of 60 minutes each held twice a week for four weeks. The control group did not receive 
counseling and lived their normal lives.  
 Findings are as follows:  
 1. The adolescents showing violent behavior exhibited self-esteem scores at a higher level after 
attending REBT group counseling at the statistically significant level of .01.  
 2. The adolescents showing violent behavior exhibited self-esteem scores at a higher level than 
those in the control group after the former had participated in REBT group counseling at the statistically 
significant level of .01.  
 
Keywords: Adolescence/Violent behavior/Self-esteem/Rational emotional behavior therapy  

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหำพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงของวยัรุ่นในปัจจุบนันบัวำ่เป็นปัญหำส ำคญัอนัดบัตน้ ๆ ของ
สังคมไทย จำกสถิติของกำรใช้ควำมรุนแรงจำกกำรส ำรวจจ ำนวนคดีของเด็กและเยำวชน โดยกรมพินิจ
คุม้ครองเด็กและเยำวชน พบว่ำ วยัรุ่นช่วงอำยุ 15-18 ปี เป็นช่วงวยัท่ีมีสถิติกำรใช้ควำมรุนแรงหรือมีควำม
เส่ียงต่อกำรมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงมำกท่ีสุด เน่ืองจำกอยูใ่นช่วงวยัท่ีมีควำมผนัผวนทำงอำรมณ์ ขำด
ควำมมัน่คงทำงอำรมณ์และมกัเป็นอำรมณ์ท่ีรุนแรง มีควำมกดดนัสูง ท ำให้วยัรุ่นมกัประสบควำมยุ่งยำก
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เพรำะเป็นวยัท่ีมีควำมขดัแยง้สับสนทำงดำ้นจิตใจมำกกว่ำวยัอ่ืน ๆ (ทิพยวรรณ กิตติพร, 2550, หน้ำ 184)
พฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงในวยัรุ่นเป็นพฤติกรรมท่ีพบไดบ้่อย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมำอำจเป็นกำรใช้
ควำมรุนแรงต่อตนเอง เช่น กำรท ำร้ำยตนเองหรือฆ่ำตวัตำยและกำรใชค้วำมรุนแรงกระท ำต่อบุคคลอ่ืน เช่น 
กำรรังแกผูอ่ื้น กำรทะเลำะวิวำท กำรท ำร้ำยร่ำงกำย ข่มขืนกระท ำช ำเรำหรือฆำตกรรม สถิติกำรใช้ควำม
รุนแรงของวยัรุ่นมีเพิ่มมำกข้ึน เน่ืองจำกสภำพครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม ท ำให้
วยัรุ่นปรับตวักบัควำมผดิหวงัไม่ได ้ขำดกำรยบัย ั้งชัง่ใจตนเองและมกัใชค้วำมรุนแรงในกำรแกปั้ญหำ (พนม 
เกตุมำน, 2546) งำนวิจยัต่ำงมุ่งคน้หำสำเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรมีพฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรงต่ำง ๆ ซ่ึง
มุมมองท่ีมีควำมส ำคญัและควรใหค้วำมสนใจอยำ่งยิ่ง คือ ปัจจยัทำงดำ้นจิตวทิยำ เพรำะมีควำมเก่ียวขอ้งกบั
ตวับุคคลโดยตรง และพบวำ่ ปัจจยัทำงจิตวิทยำมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงทั้งทำงตรง
และทำงออ้มและสำมำรถใชพ้ยำกรณ์ระดบัพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงได ้(ณัฏฐำภรณ์ โสกณัฑตั, 2557, 
หน้ำ 88) จำกกำรสัมภำษณ์นกัจิตวิทยำในโรงเรียนซ่ึงท ำงำนดำ้นกำรลดปัญหำควำมรุนแรงของวยัรุ่นใน
วิทยำลยัอำชีวศึกษำ พบวำ่ วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรงท่ีถูกส่งตวัเขำ้รับกำรปรึกษำ มีระดบักำร
เห็นคุณค่ำในตนเองอยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ปกติ  

เม่ือคน้หำขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรเห็นคุณค่ำในตนเองกบัพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงของ
วยัรุ่น พบว่ำ ระดับของกำรเห็นคุณค่ำในตนเองเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงลบกับกำรแสดง
พฤติกรรมก้ำวร้ำวของวยัรุ่น กล่ำวคือ วยัรุ่นท่ีมีระดบักำรเห็นคุณค่ำในตนเองต ่ำจะมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว
สูงข้ึน (ทิพยว์ลัย ์สุรินยำ, 2550, หนำ้ 223) เพรำะวยัรุ่นท่ีมีควำมรู้สึกเห็นคุณค่ำในตนเองต ่ำจะพยำยำมเพิ่ม
คุณค่ำให้กบัตนเองดว้ยกำรแสดงพฤติกรรมกำ้วร้ำวเพื่อข่มบุคคลอ่ืน (Toch, 1993) สอดคลอ้งกบัค ำกล่ำว
ของ สุธนี ลิกขะไชย  (2555, หน้ำ 3) ท่ีกล่ำวว่ำ วยัรุ่นท่ีแสดงพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรงและท ำตวัเป็น
อนัธพำลเกเร มกัมีสำเหตุจำกกำรมีระดบักำรเห็นคุณค่ำในตนเองต ่ำ ทั้งน้ีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงหรือ
กำรแสดงออกดว้ยควำมกำ้วร้ำวรุนแรงเป็นกำรแสดงออกอยำ่งหน่ึงท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรอยำ่งใดอยำ่ง
หน่ึง ไม่วำ่จะเป็นทำงกำยหรือทำงจิตใจของตวัวยัรุ่น จึงมีสมมุติฐำนวำ่ วยัรุ่นท่ีมีกำรเห็นคุณค่ำในตนเองต ่ำ 
มีควำมตอ้งกำรและแสวงหำคุณค่ำในตนเอง เช่น กำรไดรั้บกำรยอมรับจำกเพื่อนและมีควำมเช่ือวำ่กำรใช้
ควำมรุนแรงนั้นเป็นทำงออกท่ีช่วยสร้ำงกำรยอมรับและสร้ำงคุณค่ำในตนเองจำกกลุ่มเพื่อนได ้ซ่ึงกำรไดรั้บ
กำรยอมรับนั้นเป็นองค์ประกอบส ำคญัอย่ำงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง (Ross อำ้งถึงใน 
บุญญำภำ แจง้สี, 2544, หนำ้ 70-72)  
 กำรใชท้ฤษฎีทำงจิตวทิยำในกำรเสริมกำรเห็นคุณค่ำในตนเองของวยัรุ่น ผูว้ิจยัไดน้ ำทฤษฎีพิจำรณำ
เหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมมำใชใ้นกำรวจิยั เน่ืองจำกปัจจยัทำงดำ้นจิตวทิยำของกำรเกิดพฤติกรรมกำรใช้
ควำมรุนแรง ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจำกพื้นฐำนควำมคิดควำมเช่ือและค่ำนิยมท่ีผิดและขำดเหตุผลท่ีถูกตอ้ง เช่น 
กำรแสดงออกดว้ยพฤติกรรมท่ีรุนแรงจะท ำให้เพื่อนยอมรับ เกิดควำมเคำรพย  ำเกรงจำกคนรอบขำ้งหรือ
ควำมเช่ือว่ำกำรใช้ควำมรุนแรง ทะเลำะวิวำทท ำร้ำยร่ำงกำยคนอ่ืนหรือคู่อริของเด็กอำชีวะจะท ำให้เพื่อน    
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รุ่นพี่ รุ่นน้องยอมรับนบัถือ รู้สึกว่ำตนมีคุณค่ำ ยิ่งในปัจจุบนัวยัรุ่นมกัมีควำมเช่ือผิด ๆ คิดว่ำกำรใช้ควำม
รุนแรงในท่ีสำธำรณะท ำให้ตนนั้นมีช่ือเสียงจำกกำรเป็นข่ำวในสังคม กำรได้รับกำรวิพำกษ์วิจำรณ์จำก
กระแสสังคมไม่วำ่จะเป็นข่ำวทำงโทรทศัน์หรือข่ำวสังคมออนไลน์ ท ำใหต้นเกิดควำมภูมิใจ รู้สึกหลงผิดคิด
วำ่ตนเป็นท่ีสนใจในกลุ่มเพื่อนและสังคมทัว่ไป โดยไม่สนใจวำ่ส่ิงท่ีกระท ำนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งหรือผิด
กฎหมำย ซ่ึงกำรให้ค  ำปรึกษำตำมทฤษฎีกำรพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม เป็นกระบวนกำรท่ีช่วย
ส ำรวจคน้หำควำมคิดควำมเช่ือและค่ำนิยมท่ีไร้เหตุผลและปรับเปล่ียนมุมมองควำมคิดใหม่ให้เหมำะสมต่อ
กำรเสริมสร้ำงกำรเห็นคุณค่ำในตนเองดว้ยแนวทำงท่ีถูกตอ้ง ส่งผลใหเ้กิดกำรยอมรับในตนเองและสำมำรถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรแสดงออกของวยัรุ่นให้มีควำมเหมำะสมยิ่งข้ึน ทั้งน้ีกำรเสริมสร้ำงกำรเห็นคุณค่ำ
ในตนเองของวยัรุ่นให้สูงข้ึนจะช่วยเป็นเกรำะป้องกนัตวัให้กบัวยัรุ่นในกำรปรับตวัไดอ้ย่ำงเหมำะสมเม่ือ
ตอ้งเผชิญกบัปัญหำและสำมำรถพฒันำตนเองในทำงท่ีดีไดต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบกำรเห็นคุณค่ำในตนเองของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงก่อนและหลงั
กำรทดลองใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบกำรเห็นคุณค่ำในตนเองระหวำ่งวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงท่ีเขำ้รับ
กำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมกบัวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใช้
ควำมรุนแรงท่ีไม่ไดเ้ขำ้รับกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่ม 

 
นิยามศัพท์ 
 1. กำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่ม หมำยถึง กระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ให้ควำมรู้หรือขอ้มูล เป็น
กำรให้ค  ำปรึกษำโดยมีผูรั้บกำรปรึกษำท่ีมีปัญหำหรือมีควำมตอ้งกำรคล้ำยคลึงกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปเป็น
สมำชิกกลุ่ม ผูใ้หค้  ำปรึกษำหรือผูน้ ำกลุ่มเป็นผูว้ำงแนวทำงและควบคุมบรรยำกำศของกลุ่ม โดยตอ้งเป็นผูมี้
พื้นฐำนควำมรู้ เทคนิควิธีกำรท่ีได้รับกำรฝึกฝนอบรมทำงวิชำชีพหรือมีประสบกำรณ์ของกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ กระบวนกำรกลุ่มจะช่วยให้สมำชิกกลุ่มไดต้ระหนกัรู้ในตนเอง เกิดกำรยอมรับและสนบัสนุนให้
ก ำลงัใจกนัและกนั ร่วมกนัคน้หำทำงออกของปัญหำและมีทำงเลือกในกำรตดัสินใจท่ีชดัเจนข้ึน โดยมีระยะ
ด ำเนินกำรกลุ่ม 3 ระยะคือ (1) ระยะเร่ิมตน้หรือเปิดกลุ่ม (2) ระยะกลำงหรือระยะท ำงำน และ (3) ระยะ
สุดทำ้ยยติุกลุ่ม 
 2. ทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม หมำยถึง แนวควำมคิดของนกัจิตวิทยำ Albert Ellis 
ซ่ึงอธิบำยถึงกำรแสดงออกทำงอำรมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมของบุคคลนั้นเกิดจำกควำมคิดหรือ
ควำมเช่ือท่ีไร้เหตุผลท่ีมีต่อสถำนกำรณ์ท่ีเผชิญ กำรเปล่ียนแปลงควำมเช่ือดั้งเดิมท่ีไร้เหตุผลและสร้ำง
ควำมคิดควำมเช่ือใหม่ท่ีถูกต้องเข้ำมำแทนท่ี ท ำให้เกิดควำมคิดท่ีมีเหตุมีผลยิ่งข้ึนและส่งผลต่อกำร
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แสดงออกทำงอำรมณ์และพฤติกรรมไดอ้ย่ำงเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ โดยใช้เทคนิคกำรส ำรวจและกำร
วำงแผนทำงควำมคิดและกำรแก้ปัญหำ กำรโต้แย ้งควำมคิดท่ีไร้เหตุผลของตนเอง เพื่อให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงทำงอำรมณ์และพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 

 3. กำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม หมำยถึง 
กระบวนกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่ม โดยใช้ทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม (REBT) ของ 
Albert Ellis ซ่ึงมีผูรั้บกำรปรึกษำหรือสมำชิกกลุ่มมำกกวำ่ 2 คนข้ึนไป มีเป้ำหมำยในกำรพูดคุยและเรียนรู้ 
เพื่อปรับภำวะทำงอำรมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมของสมำชิกกลุ่ม ดว้ยกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงทำง
ควำมคิดและควำมเช่ือใหม่ โดยมีเทคนิคและขั้นตอนท่ีให้สมำชิกกลุ่มไดต้รวจสอบควำมคิดท่ีไร้เหตุผลท่ีตน
ยึดถืออยู่ ผูน้  ำกลุ่มช่วยให้สมำชิกกลุ่มได้มองเห็นถึงควำมคิดท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมเป็นจริงและส่งผล
กระทบต่อตนเองอยำ่งไร และกำรทำ้ทำยใหส้มำชิกกลุ่มปรับเปล่ียนควำมคิดดั้งเดิม ดว้ยกำรโตแ้ยง้ควำมคิด
ท่ีไร้เหตุผลและร่วมกนัคน้หำควำมคิดใหม่ท่ีเหมำะสมและมีเหตุผลกวำ่มำทดแทน ทั้งน้ีกระบวนกำรกลุ่มจะ
ช่วยให้สมำชิกกลุ่มเกิดกำรยอมรับในตนเองและให้กำรยอมรับผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมำยส ำคญัของ
ทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม 
 4. กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง หมำยถึง กำรประเมินตนเองตำมควำมรู้สึกของตนว่ำตนเป็นผูท่ี้มี
ควำมสำมำรถ มีควำมส ำคญั ประสบผลส ำเร็จในกำรเรียน รวมทั้งกำรไดรั้บกำรยอมรับจำกคนในสังคมท่ีมี
ต่อตน ตลอดจนกำรมีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง มีควำมเช่ือมัน่ในตนเอง ส่งผลให้มองตนเองในแง่ดี ท ำให้เกิด
ควำมรู้สึกต่อบุคคลอ่ืนในทำงท่ีดีและมีกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมกบับุคคลอ่ืนในทำงท่ีดีดว้ยเช่นกนั 
 5. วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรง หมำยถึง วยัรุ่นท่ีเคยมีประวติัหรือมีพฤติกรรมกำรใช้
ควำมรุนแรงต่ำง ๆ ทั้งทำงวำจำหรือกำรใชก้ ำลงัทำงกำย ในกำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ี หมำยถึง วยัรุ่นชำยอำยุ 15-
18 ปี ก ำลงัศึกษำอยูร่ะดบัชั้น ปวช. ในวทิยำลยัอำชีวศึกษำแห่งหน่ึง 

 
ขอบเขตของการวจัิย  
 กำรวจิยัคร้ังน้ี ประชำกร เป็นวยัรุ่นชำยท่ีก ำลงัศึกษำในวทิยำลยัอำชีวศึกษำระดบัชั้น ปวช.  
กลุ่มตวัอย่ำง เป็นวยัรุ่นชำยอำยุ 15-18 ปี ก ำลังศึกษำอยู่ระดับชั้น ปวช.ในวิทยำลยัอำชีวศึกษำแห่งหน่ึง
จ ำนวน 16 คน  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ     
 1. ผลจำกกำรศึกษำวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีหนำ้ท่ีหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กหรือสตรีใน
กำรใหค้วำมช่วยเหลือดูแลหรือป้องกนัปัญหำท่ีจะเกิดข้ึนได ้
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 2. สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปศึกษำวิจยัต่อในเชิงลึกในกำรปรับพฤติกรรมหรือเพื่อลดปัญหำ
พฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงของวยัรุ่น 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
 กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมี  3 ประเด็นคือ  
 1. กำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่ม กำรคน้ควำ้ประกอบไปดว้ยเน้ือหำเก่ียวกบั ควำมหมำยของกำรให้
ค  ำปรึกษำแบบกลุ่ม จุดมุ่งหมำยในกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่ม องคป์ระกอบส ำคญัของกำรใหค้  ำปรึกษำแบบ
กลุ่ม ระยะด ำเนินกำรของกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่ม ประโยชน์ของกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่ม และงำนวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่ม 
 2. ทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม ประกอบไปดว้ยเน้ือหำเก่ียวกบั ลกัษณะส ำคญัของ
ทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม ควำมเป็นมำของกำรให้ค  ำปรึกษำตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล 
อำรมณ์และพฤติกรรม เป้ำหมำยของทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม ขั้นตอนและบทบำทของ
ผูน้ ำในกำรใหค้  ำปรึกษำตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม เทคนิคตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล 
อำรมณ์และพฤติกรรม ประโยชน์ของกำรให้ค  ำปรึกษำตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม
และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม  
 3. กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง ประกอบไปดว้ยเน้ือหำเก่ียวกบั ควำมหมำยของกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 
ควำมส ำคญัของกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเห็นคุณค่ำในตนเอง องค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง ลกัษณะของบุคคลท่ีมีกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงและต ่ำ กำรเสริมสร้ำง
กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 
 
กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในงานวจัิย 
 ตวัแปรอิสระ คือ กำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม 
 ตวัแปรตำม คือ กำรเห็นคุณค่ำในตนเองของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรง 
 
สมมติฐานของการวจัิย   
 1. วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงท่ีเขำ้รับกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำ
เหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมมีกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงข้ึน 
 2. วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงท่ีเขำ้รับกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำ
เหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมมีกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงกวำ่วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงท่ี
ไม่ไดเ้ขำ้รับกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่ม 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

 ประชำกรในกำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ี เป็นวยัรุ่นชำยท่ีก ำลงัศึกษำในวทิยำลยัอำชีวศึกษำระดบัชั้น ปวช.  
 กลุ่มตวัอยำ่ง เป็นวยัรุ่นชำยท่ีก ำลงัศึกษำในวทิยำลยัอำชีวศึกษำแห่งหน่ึง จ ำนวน 16 คน ใชว้ธีิกำร
เลือกตวัอยำ่งแบบเฉพำะเจำะจง โดยก ำหนดคุณสมบติักำรคดักรองดงัน้ี 
 1. เป็นวยัรุ่นชำยอำย ุ15-18 ปี เคยมีประวติัหรือมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงต่ำง ๆ จำกผล
รำยงำนพฤติกรรมของฝ่ำยปกครองของวทิยำลยัอำชีวศึกษำ 
 2. มีคะแนนกำรเห็นคุณค่ำในตนเองในระดบัปำนกลำงถึงระดบัต ่ำ 
 3. มีควำมสมคัรใจยนิดีท่ีจะเขำ้ร่วมในกำรวจิยั 
 ท ำกำรแบ่งกลุ่มโดยใชว้ธีิกำรสุ่มอยำ่งง่ำย (simple random sampling) เพื่อแบ่งกลุ่มตวัอยำ่งออกเป็น
กลุ่มทดลอง 8 คนและกลุ่มควบคุม 8 คน   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงำนวจิยัประกอบดว้ย  
 1. แบบวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเองแบบปลอดวฒันธรรมของ Battle (2002) ซ่ึงแปลและพฒันำโดย 
ทิพยว์ลัย ์สุรินยำ (2550) ประกอบดว้ยขอ้ควำมค ำถำมท่ีวดัประเมินกำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 5 ดำ้น ดำ้นละ 5 
ขอ้ค ำถำมได้แก่ (1) ควำมรู้สึกต่อกำรเห็นคุณค่ำในตนเองโดยทัว่ไป (2) ควำมรู้สึกต่อกำรเห็นคุณค่ำใน
ตนเองด้ำนเก่ียวกับกำรเรียน (3) ควำมรู้สึกต่อกำรเห็นคุณค่ำในตนเองด้ำนเก่ียวกับพ่อ แม่ และบ้ำน  
(4) ควำมรู้สึกต่อกำรเห็นคุณค่ำในตนเองดำ้นเก่ียวกบัสังคม (5) ควำมรู้สึกต่อกำรเห็นคุณค่ำในตนเองดำ้น
เก่ียวกบัตนเอง รวมขอ้ค ำถำมทั้งหมด 25 ขอ้ ผูว้ิจยัไดน้ ำแบบวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเองฉบบัน้ีไปท ำกำรวดั
เพื่อหำค่ำควำมเช่ือมัน่กบัวยัรุ่นชำยอำยรุะหวำ่ง 15-18 ปี ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 30 คน 
แลว้น ำมำวเิครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมัน่โดยวธีิของ Kuder-Richardson (KR20) ไดค้่ำควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั 0.849    
 2. โปรแกรมกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีกำรพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมท่ี
ผูว้ิจยัสร้ำงข้ึนโดยศึกษำจำกเอกสำร ต ำรำ บทควำม งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคและขั้นตอนของกำรให้
ค  ำปรึกษำทำงจิตวิทยำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีกำรพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม รวมถึงเอกสำรและ
งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเห็นคุณค่ำในตนเอง เพื่อสร้ำงโปรแกรมกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มให้สอดคลอ้ง
และเหมำะสมกบัปัญหำของผูรั้บกำรปรึกษำ โดยก ำหนดโปรแกรมกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่ม จ ำนวน 8 คร้ัง 
มีหวัขอ้กำรให้ค  ำปรึกษำแต่ละคร้ังดงัน้ี (คร้ังท่ี 1) สร้ำงควำมสัมพนัธ์ ควำมไวว้ำงใจ (คร้ังท่ี 2) กำรส ำรวจ
ควำมคิด ควำมเช่ือท่ีไร้เหตุผลเก่ียวกบักำรเห็นคุณค่ำในตนเอง (คร้ังท่ี 3) หลกักระบวนกำร A B C ในเร่ือง
กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง (คร้ังท่ี 4) กำรโตแ้ยง้กบัควำมคิดควำมเช่ือท่ีไร้เหตุผลในเร่ืองกำรเห็นคุณค่ำใน
ตนเอง (คร้ังท่ี 5) ฝึกกำรโตแ้ยง้ตำมกระบวนกำร D E F (ต่อเน่ืองจำกกระบวนกำร A B C) (คร้ังท่ี 6) กำรฝึก
เปล่ียนมุมมองควำมคิดใหม่ (คร้ังท่ี 7) เสริมควำมคิดท่ีมีเหตุผล มุมมองใหม่ท่ีช่วยพฒันำคุณค่ำในตนเอง 
(คร้ังท่ี 8) กำรยุติกำรให้ค  ำปรึกษำ จำกนั้นน ำโปรแกรมกำรให้ค  ำปรึกษำท่ีสร้ำงข้ึนเสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ
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วิทยำนิพนธ์ และเสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่ม ตรวจสอบควำมถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหำ เพื่อหำขอ้บกพร่องและปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมำะสมก่อนน ำไปใชใ้นกำรวจิยักบักลุ่มทดลองต่อไป 
 วธีิด ำเนินกำรวจิยั ท ำกำรคดักรองโดยใชแ้บบวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเอง เพื่อหำกลุ่มตวัอยำ่งไดต้ำม
เกณฑ์ท่ีตอ้งกำร คือ เป็นกลุ่มทดลอง 8 คนและกลุ่มควบคุม 8 คน และเก็บคะแนนเป็นคะแนนก่อนกำร
ทดลอง (pretest) โดยกลุ่มทดลองจะได้เข้ำรับกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีกำรพิจำรณำเหตุผล 
อำรมณ์และพฤติกรรม จ ำนวน 8 คร้ัง คร้ังละ 60 นำที สัปดำห์ละ 2 คร้ัง เป็นเวลำทั้งส้ิน 4 สัปดำห์ ส่วนกลุ่ม
ควบคุมไม่ไดเ้ขำ้รับกำรให้ค  ำปรึกษำและด ำเนินชีวิตตำมปกติ และท ำกำรวดักำรเห็นคุณค่ำในตนเองหลงั
เสร็จส้ินกำรทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อใชเ้ป็นคะแนนหลงักำรทดลอง (posttest) 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูล น ำผลคะแนนมำวิเครำะห์ดว้ยวิธีกำรหำค่ำเฉล่ีย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(standard deviation) และน ำคะแนนมำวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง โดยใช ้t test แบบ Independent Samples t test 
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนกำรเห็นคุณค่ำในตนเองก่อนและหลงักำรทดลองระหวำ่งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม และแบบ Dependent Samples t test เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนกำรเห็นคุณค่ำ
ในตนเองระหวำ่งก่อนและหลงักำรทดลองของกลุ่มทดลองและของกลุ่มควบคุม 
  

สรุปผลการวจัิย 
 

 1. วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงหลงัเขำ้รับกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำ
เหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมมีคะแนนกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
 2. วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงหลงัเขำ้รับกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำ
เหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมมีคะแนนกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงกวำ่กลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขำ้รับกำรให้ค  ำปรึกษำ
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

 1. วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงท่ีเขำ้รับกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล 
อำรมณ์และพฤติกรรมมีกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงข้ึน ผลกำรวิจยัพบวำ่ วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรง
หลงัเขำ้รับกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมมีคะแนนกำรเห็นคุณค่ำ
ในตนเองสูงข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตำมสมมุติฐำนขอ้ท่ี 1  
 2. วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงท่ีเขำ้รับกำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล 
อำรมณ์และพฤติกรรมมีกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงกวำ่วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงท่ีไม่ไดเ้ขำ้รับกำร
ให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่ม ผลกำรวจิยัพบวำ่ วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงหลงัเขำ้รับกำรใหค้  ำปรึกษำแบบ
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กลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมมีคะแนนกำรเห็นคุณค่ำในตนเองสูงกวำ่กลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขำ้
รับกำรใหค้  ำปรึกษำอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตำมสมมุติฐำนขอ้ท่ี 2  
 ผลกำรวิจยัท่ีเป็นไปตำมสมมุติฐำนทั้ง 2 น้ี แสดงให้เห็นวำ่ กำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎี
พิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม สำมำรถเสริมสร้ำงกำรเห็นคุณค่ำในตนเองของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
กำรใชค้วำมรุนแรงได ้จำกกระบวนกำรให้ค  ำปรึกษำท่ีสำมำรถปรับเปล่ียนควำมคิดควำมเช่ือหรือค่ำนิยมท่ี
ไร้เหตุผลท่ีวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรงนั้นเช่ือว่ำเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งส ำหรับตนเองและท ำให้เกิด
ปัญหำด้ำนอำรมณ์และพฤติกรรม ซ่ึงในช่วงแรกของกำรทดลองไดท้  ำกำรส ำรวจควำมคิดควำมเช่ือท่ีไร้
เหตุผล ปรำกฏวำ่ วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงในกลุ่มทดลองแต่ละคนต่ำงมีควำมคิดควำมเช่ือท่ี
ไร้เหตุผลต่ำง ๆ กนั ผูน้  ำกลุ่มให้ค  ำถำมว่ำ เม่ือเจอเหตุกำรณ์ท่ีไม่ตรงกบัควำมคิดของเรำ เรำรู้สึกอย่ำงไร 
ค ำตอบ คือ เกิดควำมรู้สึกแย ่หงุดหงิดหรืออึดอดัใจ สรุปโดยรวม คือ เกิดปัญหำควำมคบัขอ้งใจหรือควำม
ทุกขเ์ม่ือพบกบัเหตุกำรณ์ท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีตอ้งกำรหรือขดัแยง้กบัควำมคิดของตนเอง กำรสอนรูปแบบ A-
B-C ในกำรแจกแจงท่ีมำของอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีไม่ดีจำกเหตุกำรณ์ท่ีประสบ ซ่ึงเป็นผลกระทบจำกกำร
เช่ือมโยงกบัควำมคิดท่ีไร้เหตุผล และพลวตัรของกลุ่มสำมำรถช่วยให้เพื่อนสมำชิกภำยในกลุ่มได้คน้หำ
ควำมคิดท่ีเหมำะสมมำทดแทนควำมคิดเดิมท่ียึดถือ โดยผูน้ ำกลุ่มช่วยน ำเสนอตวัอยำ่งควำมคิดท่ีถูกตอ้งและ
เป็นเหตุเป็นผล เพื่อใหส้มำชิกกลุ่มไดม้องเห็นแนวทำงควำมคิดท่ีมีเหตุมีผลท่ีสำมำรถทดแทนควำมคิดเดิมท่ี
ไร้เหตุผลเหล่ำนั้นได้ เทคนิคกำรใช้อำรมณ์ขนั เป็นเทคนิคส ำคญัท่ีนอกจำกจะช่วยในกำรเปล่ียนมุมมอง
ควำมคิดแลว้ ยงัสำมำรถเสริมสร้ำงบรรยำกำศเป็นกนัเอง ท ำให้ไม่เครียด เหมำะสมในกำรให้ค  ำปรึกษำกบั
วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรง 
 กำรปรับเปล่ียนควำมคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็นเหตุเป็นผลกวำ่ จะเป็นควำมคิดท่ีก่อให้เกิดกำรยอมรับตนเอง 
มีควำมรักและเคำรพในตนเอง อยู่กบัปัจจุบนั เขำ้ใจและยอมรับในควำมเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน มีควำมกลำ้ท่ีจะ
เป็นตวัของตวัเอง รู้จกัปฏิเสธส่ิงท่ีไม่ดี กลำ้ท่ีจะเร่ิมลองท ำส่ิงใหม่ ๆ โดยไม่ตอ้งกลวัวำ่มนัจะผิดพลำดหรือ
ลม้เหลว ซ่ึงเป็นลกัษณะควำมคิดท่ีสมเหตุสมผลและเสริมสร้ำงคุณค่ำในตวัเองของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำร
ใชค้วำมรุนแรงได ้สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ พจนำรถ กรึงไกร (2550) จำกกำรศึกษำเร่ือง ผลของโปรแกรม
พฤติกรรมบ ำบดัแบบพิจำรณำเหตุผลและอำรมณ์ต่อควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเองของเยำวชนในศูนยฟ้ื์นฟู
สมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติดหน่วยปฏิบัติกำรพิเศษต ำรวจภูธรจงัหวดัเชียงรำย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผูติ้ด         
แอมเฟตำมีนหลงัไดรั้บโปรแกรมพฤติกรรมบ ำบดัแบบพิจำรณำเหตุผลและอำรมณ์ มีคะแนนควำมรู้สึกมี
คุณค่ำในตนเองเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบั สุบิน สมีนอ้ย (2550) ท่ีศึกษำ
เร่ือง ผลของกำรให้ค  ำปรึกษำรำยบุคคลตำมแนวคิดกำรพิจำรณำเหตุผล-อำรมณ์และพฤติกรรมเพื่อพฒันำ
ควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเองของผูป่้วยนอกท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรฆ่ำตวัตำย โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำช
นครินทร์ ผลกำรวจิยัพบวำ่ ผูป่้วยท่ีเส่ียงต่อกำรฆ่ำตวัตำยท่ีไดรั้บกำรให้ค  ำปรึกษำรำยบุคคลตำมแนวคิดกำร
พิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมภำยหลงักำรทดลอง พบว่ำ มีค่ำเฉล่ียคะแนนควำมรู้สึกมีคุณค่ำใน
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ตวัเองสูงข้ึน ด้ำนข้อมูลเชิงคุณภำพ พบว่ำ ผูป่้วยเกิดกำรเรียนรู้และวิเครำะห์ตนเองตำมกระบวนกำร 
ABCDE เก่ียวกบัควำมเส่ียงต่อกำรฆ่ำตวัตำย สำมำรถยอมรับตนเองและสำมำรถพฒันำควำมรู้สึกมีคุณค่ำใน
ตนเองให้สูงข้ึนได ้และสอดคลอ้งกบั ธนำรัฐ มีสวย (2552) ท่ีศึกษำเก่ียวกบั กำรศึกษำกำรเห็นคุณค่ำแทใ้น
ตนเองของนกัศึกษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล: กรณีศึกษำวิทยำลยักำรแพทยแ์ผนไทย มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรเห็นคุณค่ำแทใ้นตนเองมี 7 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ให้ควำม
เคำรพในตวับุคคลท่ีมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนั (2) ยอมรับในควำมสำมำรถและสถำนภำพของตนตำม
ควำมเป็นจริง (3) กลำ้คิดกลำ้ท ำในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (4) สำมำรถพูดถึงขอ้ผิดพลำดหรือปมดอ้ยของตนไดอ้ย่ำง
ตรงไปตรงมำ (5) ชอบสั่งสมประสบกำรณ์ท่ีทำ้ทำยควำมสำมำรถ (6) พยำยำมพิสูจน์ควำมสำมำรถของตน
เม่ือถูกต ำหนิ  (7) สำมำรถประนีประนอมเอำควำมตอ้งกำรของตนเองและผูอ่ื้นไวร่้วมกนัได ้และสอดคลอ้ง
กบังำนวิจยัต่ำงประเทศของ Nahid (2013) จำกกำรศึกษำเร่ือง ผลของกำรบ ำบดัตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล 
อำรมณ์และพฤติกรรมต่อปัญหำด้ำนพฤติกรรมของนักเรียนวยัรุ่น กลุ่มตวัอย่ำง เป็นนักเรียนหญิงและ
นักเรียนชำยท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนและวิทยำลัยต่ำง ๆ ในเมืองไมซอร์ รัฐกรณำฏกะ ประเทศอินเดีย 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบ ำบัดตำมทฤษฎี REBT มีประสิทธิภำพในกำรบ ำบัดรักษำเก่ียวกับปัญหำด้ำน
พฤติกรรมแปรปรวนในวยัรุ่นอย่ำงมำก และทฤษฎี REBT ยงัมีประสิทธิผลในกำรจดักำรปัญหำทำงดำ้น
อำรมณ์และปัญหำพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีอำกำรเก่ียวกบัควำมผดิปกติดำ้นพฤติกรรมอีกดว้ย  
 สรุปได้วำ่ กำรให้ค  ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม (REBT) 
เป็นวิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำทำงอำรมณ์และพฤติกรรม จำกกำรปรับเปล่ียนควำมคิด
ควำมเช่ือและมุมมองให้เหมำะสมและมีเหตุมีผลยิ่งข้ึน และช่วยปรับเปล่ียนให้วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใช้
ควำมรุนแรงมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์และพฤติกรรมไดอ้ยำ่งเหมำะสมข้ึนและสำมำรถเสริมสร้ำงกำรเห็น
คุณค่ำในตนเองของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงใหสู้งข้ึนได ้
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. ทฤษฏีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรม สอนเร่ืองกำรมีควำมคิดควำมเช่ือท่ีมีเหตุผลมีผล 
สำมำรถเสริมสร้ำงกำรเห็นคุณค่ำในตนเองของวยัรุ่นท่ีมีปัญหำลกัษณะอ่ืน ๆ ได ้เช่น กำรขำดควำมเช่ือมัน่
ในตนเอง กำรควบคุมอำรมณ์โกรธ ฯลฯ เพื่อให้วยัรุ่นเกิดกำรพฒันำในทำงท่ีดีและสำมำรถช่วยลดปัญหำ
ทำงอำรมณ์และพฤติกรรมของวยัรุ่นได ้
 2. ผูใ้ห้ค  ำปรึกษำควรมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะห์ควำมคิดควำมเช่ือท่ีไร้เหตุผลของ
ผูรั้บกำรปรึกษำ สำมำรถกระตุ้นให้ผูรั้บกำรปรึกษำโต้แยง้ต่อควำมคิดท่ีไร้เหตุผลได้อย่ำงชัดเจนและ
สำมำรถเสริมแนวทำงควำมคิดท่ีสมเหตุสมผลมำทดแทน ท ำใหผู้รั้บกำรปรึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนควำมคิด 
ส่งผลใหล้ดปัญหำดำ้นอำรมณ์และพฤติกรรมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษำวิจัยกำรให้ค  ำปรึกษำตำมทฤษฏีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมกับวยัรุ่นท่ีมี
พฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงในกลุ่มตวัอยำ่งอ่ืน ๆ เช่น วยัรุ่นในระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลำยหรือวยัรุ่น
ในสถำนพินิจหรือตำมชุมชนสถำนท่ีท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดพฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรงต่ำง ๆ  
 2. ศึกษำวิจัยกำรให้ค  ำปรึกษำตำมทฤษฏีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์และพฤติกรรมกับวยัรุ่นท่ีมี
พฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรงในรูปแบบกำรให้ค  ำปรึกษำรำยบุคคล เพื่อศึกษำเปรียบเทียบขอ้แตกต่ำงกบั
รูปแบบกำรใหค้  ำปรึกษำแบบกลุ่ม  
 3.  ศึกษำเปรียบเทียบโดยใช้ทฤษฎีกำรให้ค  ำปรึกษำอ่ืน ๆ เช่น ทฤษฎีเผชิญควำมจริงของ Glasser 
หรือทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลำงของ Rogers ในกำรเสริมสร้ำงกำรเห็นคุณค่ำในตนเองของวยัรุ่นท่ีมี
พฤติกรรมกำรใชค้วำมรุนแรง เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรคน้หำแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรให้ค  ำปรึกษำกบั
วยัรุ่นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
“กำรศึกษำในยุค Thailand 4.0” มีควำมหมำยมำกกวำ่กำรเตรียมควำมพร้อมของคนหรือให้ควำมรู้กบั

คนเท่ำนั้น แต่เป็นกำรเตรียมมนุษยใ์ห้เป็นมนุษย ์โดยกำรพฒันำคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 
21 เป็นหัวใจส ำคญัในกำรเปล่ียนผ่ำนสังคมไทยไปสู่ “สังคมไทย 4.0” นัน่คือ สังคมท่ีมีควำมหวงั สังคมท่ี
เป่ียมสุข และสังคมท่ีมีควำมสมำนฉันท์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดกำรปรับเปล่ียนเป้ำหมำยและระบบกำรบริหำร
จดักำรกำรเรียนรู้กระบวนทศัน์และทกัษะครู หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน รูปแบบกำรเรียนกำรสอน ตลอดจน
ระบบนิเวศน์ของกำรเรียนรู้ ดงันั้นผูบ้ริหำรทำงกำรศึกษำหรือผูน้ ำทำงกำรศึกษำจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมส ำคญั
ในกำรขบัเคล่ือนเพื่อให้เด็กไทยก้ำวเข้ำสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีทิศทำง ผูบ้ริหำรต้อง
ประกอบดว้ย 1) กำรมีภำวะผูน้ ำทำงควำมคิดและสติปัญญำ 2) กำรมีในฐำนะผูน้ ำ ผูรั้กษำระเบียบวินยัของ
ผูเ้รียน ผูป้ระเมินในกำรพฒันำ กำรทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรภำยใน 3) กำรมีวสิัยทศัน์ควำมสำมำรถ
ทำงวชิำกำรกำรส่ือสำรและเทคโนโลยกีำรเป็นนกัริเร่ิมสร้ำงสรรคป์ระกอบกำรนกัสร้ำงพลงัและแรงบนัดำล
ใจเชิงบวกตวัแบบท่ีดีและกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้และ 4) มีจริยธรรม 

 
ค าส าคัญ : ผูบ้ริหำรทำงกำรศึกษำ; ภำวะผูน้ ำ; จริยธรรม; ไทยแลนด ์4.0 
 

Abstract 
  
 “Education in Thailand 4.0” means not only the preparing people or education people but also be the 
human preparation to be the perfect human by developing Thai people into a complete human being in 21st 
century. This is the key to transforming our society into “Thai society 4.0” including hope happiness and 
harmony society. This will result in a change in the goals and management system, paradigm learning, 
teacher skills, learning curriculum, teaching style and learning environment. Therefore educational executive 

                                              
1รองศำสตรำจำรย ์คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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must be the important driver the student in Thailand 4.0 to achieve country objective in the right direction. 
Educational executive must consist of 1) having thought of leadership and intelligence, 2) being as a leader, 
discipline of the learner and evaluator in development review of internal policies and procedures, 3) having 
vision, academic ability in communication and technology and creative in terms of powerful and 
inspirational motivational model and building a learning community and 4) having ethical.  
 
Keywords:Educational Executive;Leadership; Ethics; Thailand 4.0 
 

บทน า 
  
 ปัจจุบนัมีกำรกล่ำวถึงไทยแลนด์ 4.0 กนัอย่ำงกวำ้งขวำง Thailand 4.0 คือ กำรพฒันำประเทศให้มี
ควำมทนัสมยั มีรำยไดม้ำกข้ึน และกำ้วพน้จำกกบัดกัประเทศท่ีมีรำยไดป้ำนกลำง โดยจะตอ้งผลิตนวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อเป็นฐำนในกำรพฒันำประเทศ และต้องสำมำรถติดต่อคำ้ขำยกบันำนำประเทศได้ด้วย ดงันั้น 
“กำรศึกษำในยุค Thailand 4.0” จึงมีควำมหมำยมำกกว่ำกำรเตรียมควำมพร้อมของคนหรือให้ควำมรู้กบัคน
เท่ำนั้น แต่เป็นกำรเตรียมมนุษยใ์หเ้ป็นมนุษย ์กล่ำวคือ นอกจำกใหค้วำมรู้แลว้ ตอ้งท ำใหเ้ขำเป็นคนท่ีรักท่ีจะ
เรียน มีคุณธรรม และสำมำรถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดด้ว้ย นัน่ก็คือกำรสร้ำงคนให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดย
เน้นทกัษะในกำรคิดวิเครำะห์เป็นหลกั ในขณะเดียวกนั กำรศึกษำจึงตอ้งเร่งด ำเนินกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้
ใหก้บัเด็กไทย ไดเ้ขำ้กำ้วสู่ Thailand 4.0 อยำ่งเป็นรูปธรรมในหลำยดำ้น  
 ส ำหรับกำรพฒันำคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 และกำรตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่
โลกท่ีหน่ึง ผ่ำน 4 กระบวนกำรเรียนรู้ดังกล่ำว จะเป็นหัวใจส ำคัญในกำรเปล่ียนผ่ำนสังคมไทยไปสู่ 
“สังคมไทย  4.0” นั่นคือ สังคมท่ีมีควำมหวงั (hope) สังคมท่ีเป่ียมสุข (happiness) และสังคมท่ีมีควำม
สมำนฉนัท ์(harmony) ในท่ีสุด Thailand 4.0 โมเดลขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ควำมมัง่คัง่ มัน่คง และย ัง่ยนืกำร
พฒันำคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 และกำรตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหน่ึง ผ่ำน
กระบวนกำรเรียนรู้จะก่อให้เกิดกำรปรับเปล่ียน เป้ำหมำยและระบบกำรบริหำรจดักำรกำรเรียนรู้ กระบวน
ทศัน์และทกัษะครู หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน รูปแบบกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนระบบนิเวศน์ของกำร
เรียนรู้ 
 ดงันั้นผูบ้ริหำรทำงกำรศึกษำหรือผูน้ ำทำงกำรศึกษำจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมส ำคญัในกำรขบัเคล่ือน
เพื่อใหเ้ด็กไทยกำ้วเขำ้สู่ไทยแลนด ์4.0 ไดต้ำมเป้ำหมำยอยำ่งมีทิศทำง  
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แนวคิด และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ไทยแลนด์ 4.0 :สุวิทย ์เมษินทรีย ์(2560) ไดใ้ห้ค  ำอธิบำย ไวว้่ำ “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทศัน์เชิง
นโยบำยกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพฒันำเศรษฐกิจของรัฐบำล ภำยใตก้ำรน ำของพล
เอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ  ไดป้รับเปล่ียนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ
ท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม”โดยมีฐำนคิดหลกั คือ เปล่ียนจำกกำรผลิตสินคำ้ “โภคภณัฑ์” ไปสู่สินคำ้เชิง 
“นวตักรรม” เปล่ียนจำกกำรขบัเคล่ือนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และนวตักรรม และเปล่ียนจำกกำรเนน้ภำคกำรผลิตสินคำ้ ไปสู่กำรเนน้ภำคบริกำรมำก
ข้ึน 
 ดงันั้นประเทศไทย 4.0 เป็นดัง่กำรเปล่ียนจำกกำรท ำงำนแบบดั้งเดิมสู่แนวทำงกำรท ำงำนสมยัใหม่ท่ี
เน้นเทคโนโลยี โดยเปล่ียนจำกผูป้ฏิบติังำนทัว่ไปเป็นผูป้ระกอบกำรท่ีมีศกัยภำพสูงเพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำท่ี
สูงข้ึน (high value service) โดยกำรใชท้รัพยำกรท่ีมีพลงัเต็มเป่ียมไปดว้ยทกัษะ ควำมรู้ และควำมเช่ียวชำญ 
ผูน้ ำหรือผูบ้ริหำรจึงต้องเป็นผูท่ี้สำมำรถดึงศักยภำพท่ีมีอยู่ขององค์ประกอบเหล่ำนั้นมำสร้ำงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดดว้ย และดว้ยกำรเป็นผูบ้ริหำรไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 น้ีเองยอ่มตอ้งเป็นผูน้ ำท่ีมีทกัษะแห่งกำร
ขบัเคล่ือนเพื่อให้เกิดแรงกำรพฒันำในแบบพลวตัรอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อกำรพฒันำกำรดำ้นกำรศึกษำในประเทศ
ไทยต่อไป 
 การเตรียมคนไทยให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0: เพ่ือการเตรียมคนไทยรองรับไทยแลนด์ 4.0 กองบริหำร
งำนวิจยัและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ (2560, หน้ำ 17-19) ไดร้วบรวมเป็นโมเดล ซ่ึงรัฐบำลไดก้ ำหนดทิศ
ทำงกำรพฒันำโมเดล Thailand 4.0 ภำยใตห้ลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 5 วำระ คือ 1)กำร
เตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมกำ้วสู่โลกท่ีหน่ึง2)กำรพฒันำคลสัเตอร์เทคโนโลยีและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
3)กำรบ่มเพำะผูป้ระกอบกำรและพฒันำเครือข่ำยวิสำหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม4)กำรเสริมควำม
เขม้แขง็ของเศรษฐกิจภำยในประเทศและ 5)กำรบูรณกำรอำเซียนเช่ือมประเทศไทยสู่ประชำคมโลก 
 โดยเฉพำะวำระท่ี 1 : กำรเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อกำ้วสู่โลกท่ีหน่ึงเปรียบเสมือนกำรตระเตรียมเมล็ด
พนัธ์ุใหม่ดว้ยกำรบ่มเพำะคนไทยให้เป็น “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21” ควบคู่ไปกบักำรพฒันำ “คน
ไทย 4.0 สู่โลกท่ีหน่ึง” คนไทยเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 คือ คนไทยท่ีมีปัญญำท่ีเฉียบแหลม 
(head) มีทกัษะท่ีเห็นผล (hand) มีสุขภำพท่ีแข็งแรง (health) และมีจิตใจท่ีงดงำม (heart) กำรเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ซ่ึงจะครอบคลุมกำรปรับเปล่ียนใน 4 มิติคือ มิติท่ี 1 เปล่ียนจำกคนไทยท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทกัษะท่ีจ ำกดั เป็นคนไทยท่ีมีควำมรู้และทกัษะสูง มีควำมสำมำรถในกำรรังสรรค์นวตักรรมมิติท่ี 2 เปล่ียน
จำกคนไทยท่ีมองเนน้ประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยท่ีมีจิตสำธำรณะ และมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมิติ
ท่ี 3 เปล่ียนจำกคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยและ
สำมำรถยืนอยำ่งมีศกัด์ิศรีในเวทีสำกล และ มิติท่ี 4 เปล่ียนจำกคนไทยท่ีเป็น Analog Thai เป็นคนไทยท่ีเป็น 
Digital Thai สำมำรถด ำรงชีวิตเรียนรู้ท ำงำน และประกอบธุรกิจไดอ้ย่ำงเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอลโดย
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เร่ิมจำกกำรเสริมสร้ำงให้เกิดกำรเจริญเติบโตในตวัคน (growth for people) ผ่ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งโอกำส 
เพื่อเติมเตม็ศกัยภำพ เม่ือคนเหล่ำน้ีไดรั้บกำรเติมเตม็ศกัยภำพอยำ่งเตม็ท่ีจะกลำยเป็นตวัหลกัในกำรขบัเคล่ือน
กำรเจริญเติบโต (people for growth) และน ำพำประเทศสู่ควำมมัง่คัง่ มัน่คง และย ัง่ยนือยำ่งแทจ้ริง 

ทั้ งน้ีส ำหรับกำรปรับเปล่ียนกระบวนกำรเรียนรู้แนวคิด Growth for People/ People for Growth 
น ำมำสู่ประเด็นทำ้ทำยท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 1) จะพฒันำอยำ่งไรให้คนไทยเป็นคนท่ีมีแรงบนัดำลใจ มี
ควำมมุ่งมัน่เพื่อให้มีชีวิตอยูอ่ยำ่งมีพลงัและมีควำมหมำย (purposeful people) 2) จะพฒันำอยำ่งไรให้คนไทย
เป็นคนท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรรังสรรค์นวตักรรม (innovative people) 3) จะพฒันำ
อยำ่งไรใหค้นไทยเป็นคนท่ีมีจิตสำธำรณะยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง (mindful people) และ 4) จะพฒันำ
อยำ่งไรใหค้นไทยเป็นคนท่ีมุ่งกำรท ำงำนใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ (action-based people)  
 ผู้บริหารสถานศึกษา: ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ คือผูท่ี้อยูใ่นฐำนะผูมี้ต  ำแหน่งเป็นหวัหนำ้ทีม ในกำรจดั
กำรศึกษำในโรงเรียน ตำมพระรำชกฤษฎีกำระเบียบขำ้รำชกำรครู พ.ศ. 2520 ก ำหนดต ำแหน่งไวใ้นมำตรำ 4 
(ข) ให้มีหนำ้ท่ีบริหำรและให้กำรศึกษำ ก ำหนดต ำแหน่งไวเ้ป็น ครูใหญ่ อำจำรยใ์หญ่ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน(นพ
พงษ์ บุญจิตรำดุล , 2543 , หน้ำ 97) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ระบุว่ำ ผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ หมำยถึง บุคลำกรวชิำชีพ ท่ีรับผิดชอบในต ำแหน่งผูบ้ริหำรโรงเรียนมธัยมศึกษำแต่ละแห่งทั้งรัฐ 
และเอกชน(ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2542, หนำ้ 4) นอกจำกน้ี ชยัยนตเ์พำพำน (2559, หน้ำ 
309) ระบุวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำเป็นกลไกส ำคญัและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภำพของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกระบบ
กำรศึกษำประสิทธิภำพของกำรบริหำรและประสิทธิผลของสถำนศึกษำ 
 ทั้งน้ีควำมส ำเร็จหรือควำมลม้เหลวทำงกำรศึกษำนั้นข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหำรดงันั้นผูบ้ริหำรจึงเป็นตวัแปร
ส ำคญัในด้ำนกำรจดักำรศึกษำให้มีคุณภำพผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงตอ้งมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถทกัษะและประสบกำรณ์ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำเพื่อพฒันำสถำนศึกษำให้ทนัสมยั
เหมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงของโลกผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจึงเป็นผูท่ี้อยูใ่นฐำนะผูมี้ต  ำแหน่งเป็นหวัหนำ้ทีม 
ในกำรจดักำรศึกษำก ำหนดต ำแหน่งไวเ้ป็น ครูใหญ่ อำจำรยใ์หญ่ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐ และ
เอกชน 
 จำกสถำนกำรณ์ท่ีตอ้งปรับตวัไปสู่ไทยแลนด ์4.0 ตอ้งเตรียมคนไทยให้มีควำมพร้อมต่อกำรกำ้วไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ผูบ้ริหำรทำงกำรศึกษำหรือผูน้ ำจึงตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรขบัเคล่ือนสูงเช่นกนัเพื่อให้
ครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อให้คนไทยมีควำมรู้ทักษะสูง มีจิตสำธำรณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย และสำมำรถด ำรงชีวิต เรียนรู้ และท ำงำนในแบบ  Digital Thai ไดเ้ป็นอยำ่งดี ดงั
ภำพกรอบในกำรวเิครำะห์  
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ภาพ2 : ผลกำรวเิครำะห์ 
 

กรอบในการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของคนไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ1:กรอบในกำรวิเครำะห์ 
 

ผลการวเิคราะห์ 
ผูบ้ริหำรทำงกำรศึกษำหรือผูน้ ำทำงกำรศึกษำจึงต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปรับเปล่ียน

กระบวนกำรเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบ ดงัภำพ /2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทกัษะจ ำกดั 

เน้นประโยชนส่์วนตน 

คนไทยแบบ Thai-Thai 

เปล่ียนสู่ 

เปล่ียนสู่ 

เปล่ียนสู่ 
คนไทยแบบ Analog Thai 

เปล่ียนสู่ 

ผู้น ำทำงกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด ์4.0 

มีควำมรู้ทักษะสูงสามารถพัฒนา

นวัตกรรม 
มีจิตสำธำรณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

Global Thai ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 

Digital Thai ด ำรงชีวิต เรียนรู้กำรท ำงำน 

การเตรียมคนไทยก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

การปรับเปลีย่นกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยผู้บริหารหรือผู้น าทางการศึกษา 
 

มีควำมรู้ทกัษะสูง

สำมำรถพฒันำ

นวตักรรม 

มีจิตสำธำรณะ 

รับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม 

Global Thai 

ภำคภูมิใจในควำม

เป็นไทย 

Digital Thai 

ด ำรงชีวิต เรียนรู้

กำรท ำงำน 

กำรเรียนแบบกระตือรือร้น (active learning) 

กำรเรียนท่ีเกิดจำกควำมอยำก (passion driven) 
กำรเรียนเพ่ือตอบโจทยเ์ฉพำะบุคคล (personalized) 

กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนและนอกระบบ 

กำรเรียนรู้ท่ีใชค้วำมคิด (idea-based) 

กำคิดนอกกรอบ (out of the box) 

กำรเรียนแบบช้ีแนะ (mentoring) 

กำรสร้ำงคุณค่ำร่วม (sharing value) 

กำรคิดสร้ำงสรรคแ์บบกลุ่ม (common creating) 

กำรให้รำงวลักำรท ำงำนร่วมกนั (sharing incentive) 

กำรเรียนท่ีเนน้กำรวิเครำะห์และแกไ้ข 
กำรท ำโครงงำนและแกปั้ญหำโจทยใ์นรูปแบบต่ำงๆ 
กำรวดัควำมส ำเร็จจำกกำรบรรลุผลสมัฤทธ์ิ 
กำรเรียนเพ่ือกำรประกอบอำชีพ 

ส่ิงที่ส าคัญ จริยธรรมผู้บริหาร 

- บทบำทในกำรพฒันำผูเ้รียนส่งเสริมครู และ
พฒันำโรงเรียน 

- ควำมเป็นผูน้ ำ ต้องมีคุณลักษณะของผูน้ ำ มี
พฤติกรรมผูบ้ริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน 
และมีควำมเป็นผูน้ ำตำมสถำนกำรณ์ 

- คุณลักษณะของผู ้บริหำรทำงกำรศึกษำคือ 
เป็นนักสร้ำงสรรค์ นักกำรส่ือสำร นักคิด
วิเครำะห์ สร้ำงชุมชน มีวิสัยทศัน์ สร้ำงควำม
ร่วมมือ สร้ำงพลงัเชิงบวก เช่ือมัน่ มุ่งมัน่ เต็ม
ใจใจเรียนรู้ นักประกอบกำรสร้ำงสรรค์ นัก
ริเร่ิมงำน สร้ำงแรงบนัดำลใจ เจียมตวั และเป็น
ตวัแบบท่ีดี 

ผู้บริหารหรือผู้น าทางการศึกษาต้องมบีทบาท ความ

เป็นผู้น า คุณลักษณะ 

 



205 

จำกภำพ ผลกำรวิเครำะห์เร่ืองผูบ้ริหำรทำงกำรศึกษำในกำรขบัเคล่ือนสู่ไทยแลนด์ 4 0ในกำร
ปรับเปล่ียนกระบวนกำรเรียนรู้ของคนไทยสู่ ไทยแลนด ์4.0 ตอ้งมีรูปท่ีครอบคลุมประเด็นต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1)กำรปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงแรงบนัดำลใจ มีควำมมุ่งมัน่ เพื่อใหมี้ชีวิตอยูอ่ยำ่งมีพลงัและ
มีควำมหมำย (purposeful learning) ปรับเปล่ียนจำกกำรเรียนแบบเฉ่ือยชำ (passive learning) เป็น กำรเรียน
ดว้ยควำมกระตือรือร้น (active learning) ปรับเปล่ียนจำกกำรเรียนตำมภำคบงัคบั (duty-driven) เป็นกำรเรียน
ท่ีเกิดจำกควำมอยำกรู้ อยำกท ำ และอยำกเป็น (passion-driven) ปรับเปล่ียนจำกกำรเรียนตำมมำตรฐำน 
(standardized) เป็น กำรเรียนเพื่อตอบโจทยเ์ฉพำะบุคคล (personalized)  
 2)กำรปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อบ่มเพำะควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมสำมำรถในกำรรังสรรค์
นวตักรรมใหม่ (generative learning) เปล่ียนจำกกำรเรียนรู้ในห้องเรียนในโรงเรียนและในระบบ เป็นกำร
เรียนรู้นอกห้องเรียนนอกโรงเรียนและนอกระบบเปล่ียนจำกกำรเรียนจำกขอ้เท็จจริง ( fact-based) เป็นกำร
เรียนท่ีเร่ิมจำกกำรใช้ควำมคิด (idea-based) เปล่ียนจำกกำรคิดในกรอบ (in the box) เป็นกำรคิดนอกกรอบ 
(out of the box) ปรับเปล่ียนจำกกำรเรียนแบบถ่ำยทอด (transmitting) เป็นกำรเรียนแบบช้ีแนะ (mentoring)  
 3)กำรปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำธำรณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง (mindful learning) 
ปรับเปล่ียนจำกกำรเนน้ผลประโยชน์ร่วม (common interest) เป็น กำรเน้นสร้ำงคุณค่ำร่วม (sharing value) 
ปรับเปล่ียนจำกกำรมุ่งเน้นควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นรำยบุคคล (individual creating) เป็นกำรมุ่งเนน้กำรระดม
ควำมคิดสร้ำงสรรคแ์บบกลุ่ม (common creating) ปรับเปล่ียนจำกกำรให้รำงวลัจำกกำรแข่งขนั (competing 
incentive) เป็น กำรใหร้ำงวลัจำกกำรท ำงำนร่วมกนั (sharing incentive)  
 4)กำรปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อมุ่งกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ (result-based learning) เปล่ียนจำกกำร
เรียนโดยเนน้ทฤษฎีเป็นกำรเรียนท่ีเน้นกำรวิเครำะห์และแกไ้ขปัญหำ เปล่ียนจำกกำรเรียนแบบฟังบรรยำย 
เป็นกำรท ำโครงงำนและแกปั้ญหำโจทยใ์นรูปแบบต่ำงๆเปล่ียนจำกวดัควำมส ำเร็จจำกระบบนบัหน่วยกิต 
เป็นวดัควำมส ำเร็จจำกกำรบรรลุผลสัมฤทธ์ิเปล่ียนจำกเรียนเพื่อวุฒิกำรศึกษำเป็นเรียนเพื่อกำรประกอบ
อำชีพ 
 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0: เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตำมโมเดลของไทย
แลนด4์.0 ผูบ้ริหำรตอ้งมีบทบำทดงัน้ี 

1) บทบำทผูบ้ริหำรกำรศึกษำในกำรพฒันำผูเ้รียนโดย ผูบ้ริหำรกำรศึกษำยุค ไทยแลนด์ 4.0ตอ้ง
พฒันำผูเ้รียนให้ได้ตำมเป้ำหมำยท่ีตั้ งไว ้โดยเฉพำะควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด ได้แก่กำรคิดวิเครำะห์ 
(Analytical thinking) ซ่ึงเป็นเป้ำหมำยของเยำวชนในยุค ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นทกัษะแห่งสตวรรษท่ี 21 
ส ำหรับนกัเรียน 4.0 เป็นกลุ่มควำมรู้ ทกัษะและนิสัยกำรท ำงำนท่ีเช่ือวำ่มีควำมส ำคญัยิ่งต่อกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทกัษะดงักล่ำวน้ีเป็นผลมำจำกพฒันำกรอบควำมคิดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21 st Century Learning 
Framework) เบอร์นีทริลลิง และชำลส์แฟเดล (อำ้งถึงใน ทวีศกัด์ิ จินดำนุรักษ,์ 2560, หนำ้ 252) ไดเ้สนอใน
หนงัสือ 21st Century Skill : Learning for Life in our Time (2009) 3Rs และ 7C  
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กล่ำวคือ 3Rs เป็นทกัษะกำรรู้หนังสือ (1) กำรอ่ำน (reading) (2) กำรเขียน (writing) และ (3) เลข
คณิต (arithmetic) ส ำหรับ 7C ประกอบดว้ย ทกัษะ 7 ด้ำน คือ (1) ด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำร
แก้ปัญหำ (critical thinking and problem solving) (2) ด้ำนกำรส่ือสำรสนเทศและกำรเรียนรู้เท่ำทันส่ือ 
(communications information and media literacy) เป็นกำรส่ือสำรอย่ำงซับซ้อน (3) ด้ำนควำมร่วมมือ กำร
ท ำงำนเป็นทีมและภำวะผูน้ ำ (collaboration teamwork and leadership) (4) ดำ้นกำรสร้ำงสรรคแ์ละนวตักรรม 
(creativity and innovation) (5) ดำ้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (computer and ITC literacy) (6) 
ดำ้นกำรท ำงำน กำรเรียนรู้และกำรพึ่งพำตนเอง (career and learning self-reliance) และ (7) ดำ้นควำมเขำ้ใจ
ต่ำงกระบวนวฒันธรรม ต่ำงกระบวนทศัน์ (cross-cultural understanding)ทั้งน้ีผูบ้ริหำรตอ้งช่วยพฒันำผูเ้รียน
ให้มีควำมสำมำรถตำมท่ีก ำหนดโดยกำรวำงเป้ำหมำย ก ำหนดแผนงำน โดยสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริม
นกัเรียนผำ่นทำงครู และจดับรรยำกำศของโรงเรียนอยำ่งเหมำะสม 

2) บทบำทผูบ้ริหำรกำรศึกษำในกำรส่งเสริมครู โดยผูบ้ริหำรตอ้งส่งเสริมครู ให้เป็นครูมืออำชีพ 
หมำยถึงครูท่ีมีควำมรู้ในวิชำท่ีสอนเป็นอย่ำงดี โดยมีควำมรู้ท่ีเป็นศำสตร์ เช่น คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำ เป็นตน้ และมีควำมรู้ในส่วนท่ีเป็นศำสตร์ดำ้นกำรสอน มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบติักำรสอนหรือ
ศิลปะในกำรสอนถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผูเ้รียนได้ดี มีควำมสำมำรถในด้ำน ICT และเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมควำมเป็นครู สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และเป็นผูท่ี้พฒันำควำมรู้ตนเองอยำ่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ  

3) ผูบ้ริหำรกำรศึกษำกบักำรพฒันำโรงเรียน โดยผูบ้ริหำรกำรศึกษำยุคไทยแลนด์ 4.0 จะตอ้งพฒันำ
โรงเรียนให้มีบรรยำกำศชั้นเรียนในรูปแบบกำรสอนท่ีมีเป้ำหมำยหลกัตอ้งกำรสร้ำงผลผลิตให้มำกท่ีสุด ให้
ควำมส ำคัญกับผู ้เรียนได้ลงมือท ำและพฒันำเป็นผลงำนคุณภำพโดยเฉพำะผลงำนของตนเองในเชิง
สร้ำงสรรค ์และรับผิดชอบต่อผลงำนท่ีพฒันำประเทศดงันั้นบทบำทของผูบ้ริหำรในกำรเสริมสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ประกอบดว้ย (1) กำรใช้กำรจดักำรท่ีเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือใจมำกกว่ำควบคุม (2) เต็มใจท่ีจะ
ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง (3) เปิดช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงเพื่อนครูและนักเรียนไดส้ะดวก (4) 
พอใจในกำรทดลองกบัควำมคิดใหม่ (5) ไม่กลวัในเร่ืองเล็กๆนอ้ย ของผลกระทบในเชิงลบต่อกำรกระท ำท่ี
ผิดพลำด (6) ใชเ้ทคนิคท่ีส่งเสริมให้เกิดควำมคิดรวมทั้งระบบ ขอ้เสนอแนะและกำรระดมควำมคิดและ (7) 
สนบัสนุนกำรเงิน ทรัพยำกรและเวลำท่ีเพียงพอส ำหรับกำรท ำใหบ้รรลุเป้ำหมำย  
 ความเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0: โดยควำมเป็นผูน้ ำนั้นมีควำมหมำยและ
ควำมส ำคญัและเป็นท่ียอมรับวำ่ผูบ้ริหำรกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21จ ำเป็นตอ้งมีภำวะผูน้ ำสูง จึงจะสำมำรถ
บริหำรจดักำรองค์กรท่ำมกลำงควำมเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ขอ้มูลข่ำวสำร และสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้  จะเห็นวำ่ผูบ้ริหำรท่ีมีควำมเป็นผูน้ ำยุคใหม่ตอ้งมีทั้งคุณลกัษณะผูน้ ำ พฤติกรรมกำรบริหำร และ
ควำมมีภำวะผูน้ ำตำมสถำนกำรณ์ ดงัน้ี (ภำรดี อนนัตน์ำว,ี 2557) 

1) คุณลกัษณะของผูน้ ำ (trait approach) คือมีสติปัญญำ มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ท่ำทำงดี มีควำมชดัเจน 
เป้ำหมำยควรมีควำมชดัเจนเรียบง่ำย ไม่สลบัซับซ้อน และเนน้ถึงส่ิงท่ีเรำตอ้งกำรให้ดีข้ึน จะช่วยให้ทีมงำน
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สำมำรถทุ่มเทควำมพยำยำมไปไดอ้ยำ่งเต็มท่ีและท ำให้มีควำมแจง้ชดัในส่ิงท่ีเรำก ำลงัจะท ำ (what) ท ำไมตอ้ง
ท ำส่ิงนั้ น (why) เรำจะท ำส่ิงนั้นได้โดยวิธีใด (how) M= Measurable: สำมำรถวดัได้ เป้ำหมำยเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งกำรวดัได้ สำมำรถจดักำรเป้ำหมำยแต่ละเป้ำหมำยได้ คือตวัช้ีวดักำรประสบควำมส ำเร็จ จะบรรลุ
เป้ำหมำยไดต้อ้งมีกำรก ำหนดตวัช้ีวดั A= Attainable: สำมำรถสรุปได้ R=Realisssstic : อยูบ่นพื้นฐำนควำม
เ ป็ น จ ริ ง  T=Timely: มี ก ำ หนด เ ว ล ำ แ น่ น อน  แ ล ะ ต้ อ ง มี ค ว ำ ม เ ป็ น ผู ้น ำ ท่ี แ ส ด ง ภ ำ ว ะ ผู ้น ำ
(leadership)ประกอบด้วย (1) ควำมรักทั้ งหน้ำท่ีกำรงำน ผูร่้วมงำน ควำมก้ำวหน้ำ ควำมยุติธรรม (2) 
กำรศึกษำและประสบกำรณ์ท่ีดี เป็นแบบอยำ่งและสำมำรถช้ีน ำแนะแนวทำงใหผู้ร่้วมงำนปฏิบติังำนไดอ้ยำ่ง
ถูกต้อง (3) กำรปรับตวัให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และรู้จกัแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ (4) กำรตดัสินใจ 
ผูบ้ริหำรตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำเพื่อตดัสินใจอย่ำงรวดเร็ว ถูกตอ้ง แน่นอนกลำ้ไดก้ลำ้เสีย (5) 
ควำมกระตือรือร้น ผู ้บริหำรต้องมีควำมจริงใจ ตั้ งใจปฏิบัติงำนส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย (6) มีควำม
รับผิดชอบ ผูบ้ริหำรตอ้งมีควำมรับผิดชอบทั้งในหนำ้ท่ีตนเองและผูร่้วมงำน (7) เสียสละและจริงใจ ท ำให้
ผูร่้วมงำนเกิดควำมเคำรพนบัถือ (8) ควำมนุ่มนวลและผอ่นปรน เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมคัคี และควำมเขำ้ใจ
อนัดีต่อกนัในหมู่ผูร่้วมงำน รวมถึงกำรถ่อมตวั (9) ควำมเฉลียว ฉลำด มีไหวพริบ ทนัคน ทนัเหตุกำรณ์ เป็นผู ้
รอบรู้ มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์(10) กำรจูงใจ มีศิลปะในกำรจูงใจโดยใชห้ลกัจิตวิทยำและ (11) มีอ ำนำจ
ในตวัเอง สำมำรถสร้ำงผูร่้วมงำนใหเ้ป็นผูน้ ำ และสำมำรถน ำตนเองใหป้ฏิบติังำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได ้
 2) มีพฤติกรรมผูบ้ริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร กำรสร้ำงทีมงำน 
กำรกระจำยอ ำนำจ ผูบ้ริหำรมีกำรบริหำรงำนให้เกิดประสิทธิผลมี 3 ประเภท คือ (1) ผูน้  ำแบบเผด็จกำร (2) 
ผูน้ ำแบบประชำธิปไตย และ (3) ผูน้ ำแบบตำมสบำย 
 3) ควำมเป็นผูน้ ำตำมสถำนกำรณ์ โดยเป็นท่ียอมรับกนัว่ำไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงดีท่ีสุดในโลก 
ส ำหรับผูบ้ริหำร ดงันั้นผูบ้ริหำรทำงกำรศึกษำจึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรบูรณำกำร ทฤษฎีกำรบริหำรเพื่อใชเ้ป็นใน
กำรบริหำรจดักำรให้งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยเฉพำะปัจจุบนัผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงยุคใหม่ ผูบ้ริหำร
กำรศึกษำยุคกำรใหม่ มีกำรใช้ภำวะผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย (1) อิทธิพลอุดมคติหรือบำรมี (2) 
กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ (3) กำรกระตุน้ทำงปัญญำ และ (4) กำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล (Bass and 
Avolio อำ้งถึงในภำรดี อนนัตน์ำวี, 2560, หนำ้ 9) มีภำวะผูน้ ำเหนือผูน้ ำและภำวะผูน้ ำเชิงวชิำกำรในศตวรรษ
ท่ี 21 ผูบ้ริหำรตอ้งสำมำรถก ำหนดพนัธกิจของสถำนศึกษำ จดัหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน นิเทศกำรสอน 
ติดตำมตลอดจนส่งเสริมบรรยำกำศทำงกำรศึกษำให้มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมเป้ำหมำย ดงันั้นผูบ้ริหำร
ทำงกำรศึกษำจ ำเป็นตอ้งบริหำรจดักำรองค์กรให้ประสบผลส ำเร็จโดยค ำนึงถึงผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเป็น
ส ำคญั 
 สรุปว่ำคุณลกัษณะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ประกอบดว้ยกำรมีวิสัยทศัน์
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร กำรส่ือสำรและเทคโนโลยี กำรเป็นนกัริเร่ิมสร้ำงสรรคแ์ละประกอบกำร นกัสร้ำง
พลงัและแรงบนัดำลใจเชิงบวก ตวัแบบท่ีดี และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0: โดย ชัยยนต์ เพำพำน (2559, หน้ำ 306-307) ได้
สังเครำะห์แนวคิดเก่ียวกบัผูบ้ริหำรสถำนศึกษำยคุใหม่และสรุปไดว้ำ่ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิผลใน
ศตวรรษท่ี 21 หรือในยคุไทยแลนด ์4.0 ควรมีลกัษณะดงัน้ี  
 1) นักสร้ำงสรรค์ (creative) ผู ้บริหำรท่ีมีประสิทธิภำพมีกระบวนกำรผลักดันให้บุคลำกรใน
โรงเรียนท่ีมีควำมสำมำรถสร้ำงสรรคง์ำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนมำกข้ึนตอ้งผลกัดนัเพื่อประโยชน์ของ
นกัเรียนและจะตอ้งหำวธีิจดักำรอยำ่งต่อเน่ืองเหมือน "ทฤษฎีน ้ำไหล (flow theory)" 
 2) นกักำรส่ือสำร (communicator) ผูบ้ริหำรท่ีมีประสิทธิภำพไม่เพียงแต่กำรส่ือสำรโดยกำรแบ่งปัน
ขอ้มูลผำ่นหลำยส่ือเท่ำนั้นแต่ยงัเป็นผูฟั้งท่ีมีประสิทธิภำพซ่ึงเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีกลุ่มผูบ้ริหำรตอ้งเป็นผูส่ื้อสำรท่ี
มีประสิทธิภำพกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด 
 3) นักคิดวิเครำะห์ (critical thinker) ผูบ้ริหำรจึงตอ้งให้ควำมสนใจในควำมคิดท่ีครูหรือบุคลำกร
แสดงออกเป็นส่ิงท่ีส ำคญัยิ่งโดยเฉพำะดำ้นผลกระทบท่ีมีต่อโรงเรียนและนกัเรียนในระยะยำวและจะไดรั้บ
ประโยชน์เหล่ำนั้นมำกท่ีสุดไดอ้ยำ่งไรถือวำ่เป็นส่ิงส ำคญัส ำหรับผูบ้ริหำรท่ีจะตอ้งน ำเอำขอ้มูลและควำมคิด
ต่ำงๆ มำใชใ้นกำรตดัสินใจทั้งหมด 
 4) กำรสร้ำงชุมชน (builds community) หมำยถึงกำรประสำนเช่ือมโยงต่อกลุ่มคนท่ีเหมำะสม เช่น
วธีิท่ีจะสร้ำงโอกำสให้กบับุคลำกรเพื่อเช่ือมโยงต่อกบัคนอ่ืนๆท่ีจะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้มำกข้ึนมนัเป็นส่ิง
ส ำคญัท่ีไม่เพียงแต่พฒันำผูน้ำในโรงเรียนเท่ำนั้นแต่เป็นกำรเปิดโอกำสใหค้นอ่ืนเห็นควำมเป็นผูน้ ำดว้ย 
 5) กำรมีวิสัยทศัน์ (visionary) ผูบ้ริหำรโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตอ้งมีวิสัยทศัน์ในกำรท่ีจะท ำให้
โรงเรียนเตรียมพร้อมท่ีดีท่ีสุดส ำหรับนกัเรียนไปสู่อนำคตท่ีตอ้งกำรและสำมำรถแบ่งปันวิสัยทศัน์ไปพฒันำ
ชุมชนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพร่วมกนัไดด้ว้ย 
 6) กำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรติดต่อ (collaboration and connection) ผูบ้ริหำรต้องแสวงหำ
แบ่งปันขอ้มูลและควำมรู้อย่ำงเปิดเผยชดัเจนมีกำรคน้หำควำมเขำ้ใจและปฏิบติัอยำ่งเขำ้ใจกบัคนอ่ืนมีกำร
ติดต่อกบัโลกภำยนอกผำ่นทำงบล็อกและส่ือทำงสังคมและตอ้งสร้ำงกำรร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
 7) กำรสร้ำงพลงัเชิงบวก (positive energy) ผูบ้ริหำรตอ้งสร้ำงหลกักำรทั้งเชิงบวกเชิงรุกและวิธีกำร
ดูแลเอำใจใส่ตอ้งใหเ้วลำในกำรพบปะพูดคุยกบันกัเรียนครูและผูป้กครอง รับรู้ในคุณค่ำของพวกเขำโดยกำร
พฒันำควำมสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงใหเ้กิดข้ึนและตอ้งสร้ำงสุขภำพตนสวสัดิกำรและระดบัพลงังำนใหพ้ร้อมเสมอ 
 8) ควำมเช่ือมั่น  (confidence) ผู ้บ ริหำรต้องมีลักษณะควำมมั่นใจ  (confidence) เข้ำถึงได้ง่ำย 
(approachable) มีควำมโดดเด่น (be visible) ตอ้งมีควำมกลำ้เผชิญกบัสถำนกำรณ์ท่ีดว้ยควำมสงบเสมอและมี
ควำมมัน่ใจในกำรรักษำขวญัก ำลงัใจและควำมเช่ือมัน่ในชุมชนโรงเรียน 
 9) ควำมมุ่งมัน่และควำมพำกเพียร (commitment and persistence) ผูบ้ริหำรตอ้งแสดงควำมมุ่งมัน่
และควำมทุ่มเท (dedication) อยำ่งจริงจงัเพื่อผลกัดนัให้กบัครูและนกัเรียนเกิดควำมมุ่งมัน่ทุ่มเทในงำนและ
อยำ่ยอมแพ ้(never give up) เพื่อใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีก ำหนดไว ้
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 10) ควำมเต็มใจท่ีจะเรียนรู้ (willingness to learn) ผูบ้ริหำรต้องเรียนรู้อย่ำงสม ่ำเสมอเพรำะกำร
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ีน่ำต่ืนเตน้และนำมำใชเ้สริมสร้ำงศกัยภำพผูบ้ริหำรและสังคมโรงเรียน
ผูบ้ริหำรจึงตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ (be a lifelong learner) 
 11) นักประกอบกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  (entrepreneurial, creative and innovative) 
ควำมสำมำรถในกำรคิดนอกกรอบเป็นพลงัท่ีมีอ ำนำจของผูบ้ริหำรกำรคิดสร้ำงสรรคแ์ละนวตักรรมเป็นวธีิท่ี
ดีท่ีสุดในกำรบริหำรจดักำรกบัควำมซบัซอ้นทำงสังคมในศตวรรษท่ี 21 และตอ้งพฒันำโรงเรียนเป็นองคก์ำร
ประกอบกำร (entrepreneurial organization) ไดด้ว้ย 
 12) นักริเร่ิมงำน (intuitive) ผูบ้ริหำรต้องเรียนรู้ถึงควำมเช่ือมั่นในสัญชำตญำณ (instincts) ของ
ตนเองควำมสำมำรถกำรเป็นนกัคิดนกัริเร่ิมสร้ำงสรรคผ์ูบ้ริหำรสำมำรถกำรแกปั้ญหำให้ส ำเร็จอยำ่งไม่คำด
ฝันหรือจำกกำรสังหรณ์ใจ (intuitively) ซ่ึงเป็นกำรเกิดข้ึนจำกควำมชำญฉลำดท่ีดี 
 13) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ  (ability to inspire) สร้ำงควำมกระตือรือร้นและ
ควำมคิดเชิงบวกต่อบุคลำกรในกำรร่วมกันก ำหนดทิศทำงในอนำคตให้เกิดข้ึนในขณะด ำรงต ำแหน่ง
ผูบ้ริหำร 
 14) กำรเจียมเน้ือเจียมตวั (be humble) ผูบ้ริหำรมีควำมส ำคญัต่อกำรท ำหน้ำท่ีในโรงเรียนซ่ึงงำน
ผูบ้ริหำรไม่ใช่เป็นรูปป้ันแต่เป็นงำนท่ีเอ้ือต่อทุกคนในโรงเรียนนัน่คือตอ้งมีสัมมำคำรวะกำรรู้จกับุคคลใน
ชุมชนกำรเปิดโอกำสกบัครูและชุมชนเขำ้มำมีส่วนร่วม 
 15) ตวัแบบท่ีดี (good Model) ตอ้งรู้และฝึกพวกเขำให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์กำรท ำงำนร่วมกนัฝึก
กำรส่ือสำรท่ีดีและคิดแบบวิเครำะห์โดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรปลูกฝังสร้ำงสรรค์
นวตักรรมจดัสภำพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส ำหรับกำรเรียนรู้และควำมเส่ียง 
 สรุปว่ำคุณลกัษณะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ประกอบดว้ยกำรมีวิสัยทศัน์
ควำมสำมำรถทำงวชิำกำร กำรส่ือสำรและเทคโนโลยี กำรเป็นนกัริเร่ิมสร้ำงสรรคแ์ละประกอบกำร นกัสร้ำง
พลงัและแรงบนัดำลใจเชิงบวก ตวัแบบท่ีดี และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
จริยธรรมของผู้บริหารในยุค ไทยแลนด์ 4.0:  
 นอกจำกคุณลกัษณะ และบทบำทของผูบ้ริหำรท่ีท ำให้ผูเ้รียนตำมโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เป็นไปตำม
เป้ำหมำยแลว้ จะตอ้งมีจริยธรรมของผูบ้ริหำร 
 ความหมายจริยธรรม:ตำมรำชบณัฑิตยสถำน (2556, หนำ้ 303) ไดใ้หค้วำมหมำยของค ำวำ่ จริยธรรม 
หมำยถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม หรือ กฎศีลธรรมนอกจำกน้ี กระมล ทองธรรมชำติ(2529, 
หนำ้ 80-82)กล่ำววำ่ จริยธรรม คือ กำรกระท ำ ทั้งกำยวำจำ และใจ ท่ีดีงำม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ทั้งน้ีตำมพระธรรมปิฎก (2546, หนำ้ 32) จริยธรรม คือ กำรด ำเนินชีวิต หลกัควำมประพฤติ หลกักำรด ำเนิน
ชีวิต ค ำวำ่จริยธรรมน้ีนกัปรำชญป์ระเทศไทยไดบ้ญัญติัให้ใชค้  ำภำษำองักฤษวำ่ ethics หมำยถึง ธรรมท่ีเป็น
ขอ้ประพฤติ ปฏิบติั ศีลธรรม หรือกฎ 
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สรุปได้ว่ำจริยธรรมหมำยถึงแนวทำงหรือกฎเกณฑ์ในกำรประพฤติปฏิบัติท่ี ถูกต้องดีงำมเป็น
ลกัษณะท่ีสังคมตอ้งกำร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองผูอ่ื้น และสังคม อำจกล่ำวได้ว่ำบุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบติัตนไดต้ำมควำมหมำยอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดน้ี จะเป็นบุคคลท่ีมีจริยธรรมอยูใ่นตนเอง เป็นท่ียอมรับนบัถือ
ของคนในสังคม สำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติสุข เป็นบุคคลท่ีมีคุณภำพของสังคมจริยธรรมเป็นกำร
แสดงออกดำ้นพฤติกรรมต่ำงๆ ท่ีมีควำมถูกตอ้ง ดีงำมไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนใหผู้อ่ื้น และสังคม  
จริยธรรมของผู้บริหารในยุค ไทยแลนด์ 4.0ท่ีควรปฏิบัติ:ซ่ึงจริยธรรมส ำหรับผูบ้ริหำรสถำนศึกษำถึงแมจ้ะ
ไม่มีก ำหนดให้ปฏิบัติไวอ้ย่ำงชัดเจนแต่ต้องประยุกต์จำกหลักคุณธรรมจริยธรรมตำมแนวทำงศำสนำ 
ระเบียบ กฎหมำย ค ำสั่งและจรรยำบรรณของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ มีผูใ้ห้แนวคิดในกำรน ำคุณธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับผูบ้ริหำรสถำนศึกษำเพื่อสำมำรถบริหำรจดักำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของ ไทย
แลนด์ 4.0 ได้คือ Hester & Killian (2011) กล่ำวว่ำ ผูบ้ริหำรโรงเรียนในฐำนะตัวแทนคุณธรรม (moral 
agency) ตอ้งท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนทำงคุณธรรม ตอ้งให้ควำมสนใจกบับุคลำกรในโรงเรียนในกำรพฒันำ
ตนเอง ตอ้งมีควำมรับผดิชอบดำ้นกฎกติกำทำงจริยธรรม มีขอ้ผูกพนักบักำรดูแลเอำใจใส่ทำงจริยธรรม และ
ให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกเอำใจใส่ด้ำนจริยธรรมหรือสำเหตุหลกั นอกจำกน้ี ยงัมีหลกัธรรมเพื่อกำรบริหำร
ส ำหรับนกับริหำรแบบธรรมำธิปไตยยดึหลกัธรรมในกำรบริหำรงำนซ่ึงธรรมในกำรบริหำรประกอบดว้ย (1) 
พรหมวหิำรธรรม 4 (2) สังคหวตัถุ 4 (3) ไตรสิกขำ(4) จริยธรรม (5) อิทธิบำทธรรม 4 (6) สัปปุริสธรรม 7 และ
(7) ทศพิธรำชธรรมดงัน้ี 
 1) พรหมวิหำรธรรม 4 หลกัธรรมส ำหรับนกับริหำรซ่ึงเป็นหลกัธรรมส ำหรับนกับริหำร นกับริหำร
ท่ีจะปกครองคนไดต้อ้งอำศยัธรรมน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย(1)เมตตำ คือ ควำมหวงัดีท่ีปรำรถนำให้ผูอ่ื้นมีสุข (2) 
กรุณำ คือ หลกัวิธีกำรของผูบ้ริหำรท่ีมีจิตใจท่ีเก้ือกูลต่อผูร่้วมงำน บุคลำกรในองคก์ำร นกับริหำรช่วยเหลือ
ผูร่้วมงำน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเม่ือถึงครำวให้ช่วยเหลือ ช่วยแกปั้ญหำต่ำงๆ ไม่ทอดทิ้งไม่วำ่งเฉย (3)มุทิตำ 
คือ กำรช่ืนชมยนิดี เป็นหลกัวธีิกำรของผูบ้ริหำร และ (4) อุเบกขำ คือ หลกัวิธีกำรของผูบ้ริหำรทุกคน จะตอ้ง
มีควำมเป็นกลำง ไม่เอนเอียงเขำ้ขำ้งฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใด จะตอ้งตั้งตนเป็นกลำง แลว้ใชปั้ญญำพิจำรณำอนัสมควร
แก่เหตุ  

2) สังคหวตัถุ 4 (base of sympathy) ซ่ึงเป็นธรรมอนัเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจผูอ่ื้น หรือธรรมเพื่อให้
คนเป็นท่ีรักของคนทัว่ไป อนัไดแ้ก่ (1) ทำน คือกำรให้ เสียสละแบ่งปันแก่ผูอ่ื้น (2) ปิยวำจำ คือ พูดจำดว้ย
ถอ้ยค ำสุภำพ นุ่มนวล เหมำะแก่บุคคล เวลำ สถำนท่ี พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ พูดในทำงสร้ำงสรรค ์พูดให้
เกิดพลงัใจ (3) อตัถจริยำ ท ำตนให้เป็นประโยชน์ ตำมก ำลงัสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ก ำลงัทรัพย ์และ
เวลำท่ีมี อย่ำงไม่เป็นท่ีเดือดร้อนแก่ตนหรือผูอ่ื้นและ (4) สมำนตัตตำ คือวำงตนให้เสมอตน้เสมอปลำย วำง
ตนเหมำะสมกบัฐำนะ ต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน  

3) ไตรสิกขำ นักบริหำรท่ีดีควรมีหลักธรรมส ำหรับพฒันำตน เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
ไดแ้ก่ ศีล สมำธิ และปัญญำน้ี รวมเรียกวำ่ ไตรสิกขำ คือ หลกัธรรมท่ีควรศึกษำปฏิบติั 3 ประกำร คือ (1) ศีล 
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คือ กำรส ำรวมระวงั ควำมประพฤติปฏิบติั ทำงกำย และทำงวำจำ ให้เรียบร้อยดีงำม ไม่ประพฤติเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้น (2) สมำธิคือ กำรรักษำใจให้ผอ่งใสปรำศจำกกิเลสนิวรณ์ แลว้ให้ตั้งมัน่อยู่ในอำรมณ์เดียว 
และ (3) ปัญญำ คือ กำรรอบรู้ของสังขำร รอบรู้สภำวธรรมท่ีประกอบดว้ยปัจจยัปรุงแต่ง (สังขำร) และท่ีไม่
ประกอบดว้ยปัจจยัปรุงแต่ง (วสิังขำร คือพระนิพพำน) และรู้แจง้เห็นแจง้พระอริยสัจ 4 รวมเป็นผูมี้ปัญญำอนั
เห็นชอบรอบรู้ทำงเจริญ ทำงเส่ือม แห่งชีวติ ตำมท่ีเป็นจริง 

4) จริยธรรม (ethics) ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีดีนั้นควรมีจริยธรรมมีมำตรฐำนของกำรกระท ำและ
พฤติกรรมอนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกใหเ้ห็นถึงกำรเป็นผูท้รงเกียรติ ท่ีสำมำรถแยกแยะไดว้ำ่อะไรคือส่ิงท่ีถูก หรือ
อะไรท่ีผิด โดยใชดุ้ลยพินิจพิจำรณำในเชิงศีลธรรม คือมีบุคลิกภำพกำรเป็นผูมี้จริยำท่ีดี ทั้งกำรแต่งกำย กำร
พูดจำ กำรแสดงออกทั้งทำงกำยจริยำ (กำย) วจีจริยำ (วำจำ) และมโนจริยำ (ใจ) ให้เหมำะสมกบักำลเทศะ 
โดยตอ้งอยูใ่นพื้นฐำนของกำรใหเ้กียรติ ผูอ่ื้นเสมอกล่ำวคือ (1) กำยจริยำ หมำยควำมวำ่ กำรปฏิบติักำรงำนซ่ึง
ตอ้งใชก้ำยเป็นส ำคญั โดยตอ้งรักษำระเบียบแบบแผน ถือเอำเหตุผลเป็นส ำคญัขณะเดียวกนัตอ้งไม่ถ่วงเวลำ
ผูอ่ื้น ไม่ละเลยงำนในหน้ำท่ี และตอ้งท ำงำนให้ลุล่วงทั้ง “ต่อหน้ำและลบัหลงั” (2) วจีจริยำ หมำยควำมว่ำ 
กำรปฏิบติักำรงำนดว้ยค ำพูดเป็นส ำคญั ตอ้งน่ำเช่ือถือได ้ตอ้งถือหลกัวำ่ “เสียชีพอยำ่เสียสัตย”์ และ (3) มโน
จริยำ หมำยควำมวำ่ ตั้งจิตใจมัน่ในกำรปฏิบติังำนทุกอยำ่งซ่ึงเป็นหนำ้ท่ีของตน  
 5) อิทธิบำทธรรม 4 ไดแ้ก่ (1) ฉนัทะควำมรักงำนคือจะตอ้งเป็นผูรั้กงำนท่ีตนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบอยู่
และทั้งจะตอ้งเอำใจใส่กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้งำนและเพิ่มพูนวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถใน (2) วริิยะควำม
เพียรคือจะตอ้งเป็นผูมี้ควำมขยนัหมัน่เพียรประกอบด้วยควำมอดทนไม่ย่อทอ้ต่อควำมยำกลำบำกในกำร
ประกอบกิจกำรงำนในหนำ้ท่ีหรือในอำชีพของตน (3) จิตตะควำมเป็นผูมี้ใจจดจ่ออยูก่บักำรงำนผูท่ี้ท  ำงำนได้
ส ำเร็จดว้ยดีมีประสิทธิภำพและ (4) วิมงัสำควำมเป็นผูรู้้จกัพิจำรณำเหตุสังเกตผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง
และผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำไดด้ำเนินไปตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีวำงไว ้

6) สัปปุริสธรรม 7 ประกำรเป็นหลกัธรรมสำหรับสัตตบุรุษไดแ้ก่ (1) ธมัมญัญุตำคือกำรรู้จกัเหตุ (2) 
อตัถุญญุตำคือกำรรู้จกัผล (3) อตัตญัญุตำคือกำรรู้จกัตนเอง (4) มตัตญัญุตำคือกำรรู้จกัพอประมำณ (5) 
กำลญัญุตำคือกำรรู้จกักำลเวลำ (6) ปริสัญญุตำคือกำรรู้จกัชุมชนและ (7) บุคลญัญุตำคือกำรรู้จกับุคคล 

7) ทศพิธรำชธรรมหมำยถึงธรรมสำหรับพระรำชำแต่ควำมเป็นจริงสำมำรถนำมำปรับใช้กับ
ขำ้รำชกำรทัว่ไปไดไ้ดแ้ก่ (1) ทำนคือกำรรู้จกัแบ่งปัน (2) ศีลคือกำรรู้จกัห้ำมประพฤติปฏิบติั (3) ปริจจำคะ
คือกำรเสียสละเพื่อโยชน์สุขแก่ประชำชน (4) อำชชวะคือกำรปฏิบติัดว้ยควำมซ่ือสัตยส์จริต (5) มทัทวะคือ
กำรประพฤติปฏิบติัท่ีสูภำพอ่อนโยนมีอธัยำศยัท่ีดี (6) ตะปะคือมีควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติังำนไม่หลงระเริง
ในกิเลสตณัหำ (7) อกัโกธะคือไม่โลภโกรธหลงในส่ิงท่ีเป็นอบำยมุข (8) อวิหิงสำคือกำรรักควำมสงบไม่
สร้ำงควำมเดือดร้อนต่อบุคคลอ่ืน (9) ขนัติคือควำมอดทนต่อควำมยำกลำบำกปัญหำอุสรรคไม่ทอ้ถอยและ
(10) อวโิรธนะคือกำรปฏิบติัตำมครรลองครองธรรมของบำ้นเมืองและจำรีตประเพณีของสังคม 

สรุปไดว้ำ่ จริยธรรมของผูบ้ริหำรท่ีจะใชใ้นกำรบริหำรสถำนศึกษำในยคุไทยแลนด ์4.0 
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เพื่อเป็นตน้แบบให้ผูท่ี้อยูภ่ำยใตบ้งัคบับญัชำทุ่มเทก ำลงักำยและก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้กบัสถำนศึกษำหรือ
โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จ และส่งผลใหโ้รงเรียนสำมำรถผลิตนกัเรียนท่ีมีควำมรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม 
สำมำรถพฒันำประเทศสืบต่อไปนั้นสำมำรถเลือกใช้ให้เหมำะสมกบับริบทกำรบริหำรจดักำรของแต่ละ
สถำนศึกษำ ประกอบดว้ย (1) พรหมวิหำรธรรม 4 (2) สังคหวตัถุ 4 (3) ไตรสิกขำ (4) จริยธรรม (5) อิทธิบำท
ธรรม 4 (6) สัปปุริสธรรม 7 และ (7) ทศพิธรำชธรรม 

 
สรุป 

 
 สรุปได้ว่ำกำรจะท ำให้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 สำมำรถบรรลุผลได้ตำมเป้ำหมำยท่ีตั้ งไว้นั้ น 

“กำรศึกษำ” ถือเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะท ำให้ส ำเร็จ เน่ืองจำกกำรศึกษำในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีควำมหมำย
มำกกว่ำกำรเตรียมควำมพร้อมของคนหรือกำรให้ควำมรู้กบัคนเพียงเท่ำนั้น หำกแต่เป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมของมนุษยใ์ห้เป็นทรัพยำกรมนุษย ์มีคุณสมบติัท่ีสมบูรณ์คือเป็นคนไทยท่ีมีปัญญำเฉียบแหลม มีทกัษะ 
มีเหตุผล มีสุขภำพแข็งแรง และมีคุณธรรมจริยธรรม กำรท่ีจะมีคุณสมบติัดงักล่ำวจึงตอ้งมีกำรปรับเปล่ียน
กระบวนกำรเรียนรู้โดย (1) กำรปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงแรงบนัดำลใจ มีควำมมุ่งมัน่ เพื่อใหมี้ชีวติอยู่
อยำ่งมีพลงัและมีควำมหมำย (2) กำรปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อบ่มเพำะควำมคิดสร้ำงสรรค ์และควำมสำมำรถใน
กำรรังสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ (3) กำรปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำธำรณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ท่ีตั้ง ปรับเปล่ียนจำกกำรเนน้ผลประโยชน์ร่วม เป็นกำรเนน้สร้ำงคุณค่ำและ (4) กำรปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อมุ่ง
กำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เปล่ียนจำกกำรเรียนโดยเนน้ทฤษฎีเป็นกำรเรียนท่ีเนน้กำรวิเครำะห์และแกไ้ข
ปัญหำ เปล่ียนจำกกำรเรียนแบบฟังบรรยำยเป็นกำรท ำโครงงำนและแกปั้ญหำโจทยใ์นรูปแบบต่ำงๆ ทั้งน้ีจำก
วตัถุประสงคห์ลกัในกำรพฒันำคนในยุคไทยแลนด์ 4.0 น้ีผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นผู ้
ท่ีมีบทบำทขับเคล่ือนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้
 ดงันั้นผูบ้ริหำรกำรศึกษำท่ีสำมำรถจะบริหำรจดักำร และขบัเคล่ือนเพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ของ
ไทยแลนด ์4.0 นั้นควรประกอบดว้ย 
 1. บทบำทผูบ้ริหำรซ่ึงจะตอ้งมีบทบำทในฐำนะผูน้ ำ โดยกำรพฒันำผูเ้รียนส่งเสริมครู และพฒันำ
โรงเรียน 

2. ควำมเป็นผูน้ ำโดยตอ้งคุณลกัษณะของผูน้ ำท่ีดีมีพฤติกรรมผูบ้ริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน 
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและควำมเป็นผูน้ ำตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
 3. คุณลกัษณะผูบ้ริหำรจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเหมำะสมประกอบดว้ย เป็นนกัสร้ำงสรรค์ นกักำร
ส่ือสำร นกัคิดวิเครำะห์ สร้ำงชุมชน มีวิสัยทศัน์ สร้ำงควำมร่วมมือ สร้ำงพลงัเชิงบวก เช่ือมัน่ มุ่งมัน่ เต็มใจ
ใจเรียนรู้ นกัประกอบกำรสร้ำงสรรค ์นกัริเร่ิมงำน สร้ำงแรงบนัดำลใจ เจียมตวั และเป็นตวัแบบท่ีดี 
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 4. จริยธรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผูบ้ริหำรสำมำรถเลือกใช้ให้เหมำะสมกบับริบทในกำรบริหำร
จดักำรในสถำนท่ีต่ำง ๆ ใหเ้หมำะสม 
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การบริหารงานบริการและการจัดการความภักดีของผู้ใช้บริการ 
เพ่ือสร้างการเติบโตของธุรกจิโรงแรมขนาดเลก็ในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

Service Management and Management for Building Customers’ Loyalty 
For Enhancing Growth of Small Size Hotel Business in The Eastern Part of Thailand 

 
ศศิพิมล แสงจนัทร์1 
เกศกมล  สุขเกษม2 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทควำมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรงำนบริกำรและกำรจดักำรสร้ำงควำม
ภกัดีของผูใ้ชบ้ริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กในเขตภำคตะวนัออกของประเทศ
ไทย เน้ือหำประกอบดว้ย ควำมส ำคญัของธุรกิจโรงแรมต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว สภำพทัว่ไป ปัญหำ
และแนวโนม้ของธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กในเขตภำคตะวนัออก ปัจจยัทำงตรงท่ีมีผลต่อกำรเติบโตของธุรกิจ
โรงแรม แนวทำงกำรบริหำรงำนบริกำร  นวตักรรมกำรบริกำร และกระบวนกำรจดักำรสร้ำงควำมภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กในเขตภำคตะวนัออกของประเทศไทย ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหำรและผูป้ระกอบกำรท่ีจะมองเห็นทิศทำงในกำรพฒันำธุรกิจโรงแรมไดอ้ย่ำง
ชัดเจน ท ำให้สำมำรถพัฒนำกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรงำนบริกำรและกำรจัดกำรสร้ำงควำมภักดีของ
ผูใ้ช้บริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมให้มีมูลค่ำทำงธุรกิจมำกข้ึน เพื่อเป็นแหล่งในกำร
สร้ำงงำนและรำยไดท่ี้ส ำคญัใหก้บัประเทศต่อไป 
 
ค าส าคัญ: กำรบริหำรงำนบริกำร กำรจดักำรสร้ำงควำมภกัดีของผูใ้ชบ้ริกำร โรงแรมขนำดเล็ก กำรเติบโต
ของธุรกิจโรงแรม   
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this article is to purpose guideline service management and manage for building 
customers' loyaltyfor enhancing growth of small size hotel business in Eastern Part of Thailand.Thecontent 
of this article include of the important of business hotel for tourism industry, general condition  problem 
and trends of small size hotel business in Eastern Part , direct factor affecting for the growth of hotel 
business,theguideline service management Service Innovation and management forbuilding customer’s 
loyalty of small size hotel business in The Eastern Part of Thailand. This article is useful for  hotel business 
manager and hotel business entrepreneur in order to develop business hotel . It can develop management 
strategies of service management and manage for building customers' loyalty to enhance the growth of the 
hotel business with greater business value for employment to generate income for our country. 
 
Key words:Service management, Management for buildingcustomers’loyalty, Small size hotel business, 
Hotel Business Growth 
 

บทน า 
  
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลกัท่ีสนบัสนุนอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวมีควำมส ำคญัต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ เน่ืองจำกท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนและควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ เกิดกำรกระจำยรำยได้
ภำยในประเทศเป็นจ ำนวนมำก(กรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ,2559) ดังนั้นหำกมี
โรงแรมท่ีไดม้ำตรฐำน มีกำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนมีกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ ย่อมจะส่งผล
ให้นกัท่องเท่ียว มีควำมรู้สึกสะดวก สบำย และปลอดภยัในกำรเขำ้พกั ซ่ึงจะเป็นปัจจยัหลกัในกำรตดัสินใจ
ของนักท่องเท่ียวให้เดินทำงมำท่องเท่ียวยงัประเทศหรือสถำนท่ีท่ีมีโรงแรมท่ีได้มำตรฐำนและมีควำม
ปลอดภยั (George &Reid, 2005; Goeldner& Brent, 2006)  
 ประเทศไทยไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรส่งเสริมธุรกิจโรงแรมอย่ำงเป็นรูปธรรมในแผนพฒันำกำร
ท่องเท่ียวแห่งชำติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมไวใ้น ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
กำรพฒันำคุณภำพแหล่งท่องเท่ียว สินคำ้ และบริกำรดำ้นกำรท่องเท่ียวให้เกิดควำมสมดุลและย ัง่ยืนมีแนว
ทำงกำรพฒันำคุณภำพแหล่งท่องเท่ียว สินค้ำ และบริกำรทุกรูปแบบอย่ำงมีมำตรฐำน (กระทรวงกำร
ท่องเท่ียวและกีฬำ,2560) อนัเป็นเหตุผลส ำคญัท่ีท ำให้หน่วยงำนภำครัฐออกกฎระเบียบในกำรควบคุมและ
ก ำกบัธุรกิจโรงแรม เพื่อส่งเสริมให้มีบริกำรท่ีเป็นเลิศตำมระดบัดำวท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งแทจ้ริง และไม่ให้เกิด
กำรเอำเปรียบนกัท่องเท่ียว 
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 ปัจจุบันพบว่ำเกิดปัญหำเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรของโรงแรมขนำดเล็ก เน่ืองจำกยงัขำด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร และเส่ียงต่อภำวะกำรขำดทุน อนัเน่ืองมำจำกปัญหำทำงดำ้นเศรษฐกิจ 
และกำรมี จ ำนวนลูกคำ้ท่ีลดลง ส่งผลให้เกิดกำรลำออกของพนักงำนเป็นจ ำนวนมำกซ่ึงคำดกำรณ์ว่ำทั้ง
ประเทศจะมีพนกังำนลำออกจำกงำน เดือนละประมำณ 10,000 คน โดยเฉพำะกลุ่มโรงแรมขนำดเล็ก เพรำะ
กลุ่มโรงแรมขนำดใหญ่สำมำรถส่งพนกังำนของตนไปยงัภูมิภำคอ่ืนท่ีธุรกิจยงัด ำเนินงำนได้ดี และมีควำม
ตอ้งกำรก ำลงัคน (ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ, 2558) และจำกขอ้มูลดชันีควำม
เช่ือมัน่ของผูป้ระกอบกำรธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทย ไตรมำสท่ีส่ี ปี พ.ศ.2559(กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย,จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั,และสภำอุตสำหกรรม,2560) พบว่ำ ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวชำวไทยตอ้งกำรให้
ผูป้ระกอบกำรมีกำรพฒันำปรับปรุงคือ คุณภำพกำรบริกำร (ร้อยละ 33) ควำมปลอดภยั (ร้อยละ33) และ
ควำมสะอำด (ร้อยละ33) ส่วนนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติตอ้งกำรให้ผูป้ระกอบกำรเพิ่มควำมปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียว(ร้อยละ38) และกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนของผูใ้หบ้ริกำร(ร้อยละ36)ซ่ึงถือเป็นปัญหำท่ี
ตอ้งมีกำรแกไ้ขอยำ่งเร่งด่วนตำมล ำดบั 
 กำรศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบักำรเขำ้มำท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีมำเยือนประเทศไทย
พบว่ำ กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนั้ นประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียวให้เขำ้มำในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกไดม้ำกถึงร้อยละ 13.78 แต่ก็เป็นท่ีน่ำตกใจวำ่อตัรำกำรเขำ้
มำเท่ียวซ ้ ำของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมำคร้ังแรกนั้นกลบัลดเหลือเพียงร้อยละ0.46 (กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย,2558)สถิติดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ นกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติรำยใหม่ท่ีเขำ้มำเท่ียวประเทศไทยจะมำ
เพียงคร้ังเดียว และไม่มำเท่ียวประเทศไทยซ ้ ำ ซ่ึงส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของภำคธุรกิจหลำยประเภท รวมถึง
กำรด ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กดว้ย ในปัจจุบนั ปรำกฏกำรณ์ดงักล่ำว วิเครำะห์ไดว้่ำ ภำคกำร
ท่องเท่ียวในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั โดยเฉพำะโรงแรมขนำดเล็กในประเทศไทยท่ีกำร
บริหำรจดักำรองคก์รประสบควำมส ำเร็จแต่เพียงกำรแสวงหำลูกคำ้ใหม่เท่ำนั้น แต่กำรบริหำรจดักำรองคก์ร
ยงัไม่ประสบควำมส ำเร็จในดำ้นกำรธ ำรงรักษำลูกคำ้ ท่ีเรียกวำ่ควำมภกัดี (Loyalty) ซ่ึงจะเป็นตวัส่งผำ่นกำร
เติบโตของธุรกิจโรงแรม 
 ทั้งน้ีหำกปัญหำเก่ียวกบัควำมภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว และภำคธุรกิจโรงแรม 
โดยเฉพำะปัญหำกำรไม่กลบัมำเท่ียวซ ้ ำของนกัท่องเท่ียว ไม่ไดรั้บกำรศึกษำเพื่อแกไ้ขปัญหำอย่ำงแทจ้ริงก็
จะส่งผลเสียหำยต่อธุรกิจตำมมำเป็นอย่ำงมำก ซ่ึงธุรกิจกำรท่องเท่ียว ภำคธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจะตอ้ง
สูญเสียงบประมำณในกำรส่งเสริมประชำสัมพนัธ์เพิ่มมำกข้ึนทุกปี เพื่อเป็นกำรเรียกลูกคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร 
โดยท่ีนักท่องเท่ียวท่ีเคยมำท่องเท่ียวกลับไม่มีบทบำทในกำรเผยแพร่ควำมภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวมำก
พอท่ีจะน ำประสบกำรณ์เร่ืองรำวท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท่องเท่ียวไปบอกกล่ำวกบัเพื่อนร่วมงำนหรือบุคคลรอบ
ขำ้งใหม้ำท่องเท่ียวในประเทศไทยและเขำ้มำใชบ้ริกำรธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั อำจจะกล่ำวไดว้ำ่รูปแบบกำร
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ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเท่ียวของประเทศไทยมีประสิทธิภำพลดลงและกำรบริหำรจดักำรของกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมและท่ีพกัยงัคงไม่ไดเ้นน้กำรจดักำรท่ีเสริมสร้ำงควำมภกัดีใหก้บันกัท่องเท่ียวมำกนกั 
 กำรท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัในภำคตะวนัออกนั้น (กรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและ
กีฬำ,2560) พบวำ่ ไดรั้บกำรส่งเสริมมำอยำ่งต่อเน่ืองจำกรัฐบำล เพรำะภำคตะวนัออกมีเอกลกัษณ์ดำ้นควำม
สวยงำมของชำยฝ่ังทะเลและหมู่เกำะต่ำงๆ สำมำรถเดินทำงไปจำกกรุงเทพมหำนครไดอ้ย่ำงสะดวก เช่น 
พทัยำ เกำะลำ้น เกำะเสม็ด เกำะชำ้ง เป็นตน้ แหล่งท่องเท่ียวต่ำงๆ ไดรั้บควำมนิยมจำกนกัท่องเท่ียวทั้งใน
และต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำกณ ส้ินเดือนมิถุนำยน 2560 จ  ำนวนสถำนพกัแรมในประเทศไทยทั้งหมดมี
จ ำนวน 17,291 แห่งเพิ่มข้ึนจำก 16,559 แห่งจำกส้ินปี 2559 คิดเป็นกำรเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.42 ภำคใตมี้จ ำนวน
ห้องพกัสูงเป็นอันดับหน่ึงรองลงมำคือภำคตะวนัออก รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวดัภำค
ตะวนัออก เป็นอนัดบั 2 ของ 18 กลุ่มจงัหวดั รองจำกกลุ่มจงัหวดัภำคใตฝ่ั้งอนัดำมนั  
 สภำพปัญหำของโรงแรมขนำดเล็กในเขตภำคตะวนัออกท่ีส ำคญั คือปัญหำดำ้นกำรบริหำรจดักำร
ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมขนำดเล็ก (ส ำนักส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม,2560,วำรสำร
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ,2560) เน่ืองจำก 
 1.ปัจจุบนัในเขตภำคตะวนัออกมีกำรแข่งขนัในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กเป็นจ ำนวนมำก  
เพรำะเกิดOver Supply กล่ำวคือ จ ำนวนห้องพกัมีมำกกว่ำจ ำนวนผูท่ี้เขำ้พกัสำเหตุกำรเคล่ือนยำ้ยทุนของ
โรงแรมขนำดใหญ่มำเพิ่มกำรลงทุนในธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กและจ ำนวนเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง 
นกัท่องเท่ียวเขำ้มำท่องเท่ียวในภำคตะวนัออกน้อยลงโดยเฉพำะนกัท่องเท่ียวชำวจีนและชำวรัสเซียท่ีเป็น
ลูกคำ้ส ำคญัท่ีเขำ้มำท่องเท่ียวในเขตภำคตะวนัออก 
 2. ปัญหำกำรขำดแคลนพนกังำนท่ีมีทกัษะควำมรู้ดำ้นภำษำและทำงดำ้นกำรบริกำรจนเกิดปัญหำใน
ดำ้นกำรประสำนงำนและกำรให้บริกำรแก่ผูใ้ชบ้ริกำรไดไ้ม่เต็มท่ี ท ำให้ไม่เกิดควำมประทบัใจ ไม่มีควำม
ภกัดี ไม่กลบัมำใช้บริกำรซ ้ ำส่งผลให้โรงแรมมีก ำไรลดลง และกำรท่ีโรงแรมลดตน้ทุนโดยให้พนกังำนท ำ
หลำยหนำ้ท่ีเป็นเหตุใหก้ำรเขำ้ออกของพนกังำนโรงแรมมีอตัรำสูงมำก 
 ควำมหมำยของค ำว่ำ โรงแรมขนำดเล็กในบทควำมน้ี หมำยถึงโรงแรมในเขตภำคตะวนัออกของ
ประเทศไทยท่ีมีห้องพกัน้อยกว่ำ 60 ห้องซ่ึงเป็นกำรให้ควำมหมำยของกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจำก
ปัญหำดงักล่ำวขำ้งตน้ธุรกิจของโรงแรมขนำดเล็กจึงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรเสนอแนะและปรับปรุงโดยเฉพำะ
กำรบริหำรงำนบริกำรและกำรจดักำรสร้ำงควำมภกัดีของผูใ้ช้บริกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจ
โรงแรมขนำดเล็ก 
 กำรสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมโดยผำ่นผลของกำรจดักำรเพื่อควำมภกัดีของผูใ้ชบ้ริกำรจะมี
ประโยชน์ต่อกำรเพิ่มก ำไร กำรลดตน้ทุนในกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรเพิ่มพลงัเจรจำต่อรองกบัผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
กำรป้องกันส่วนแบ่งตลำด ตลอดจนช่วงชิงลูกค้ำจำกคู่แข่งขัน (KotlerAmstong, Harker& Brennan 
,(2009),Frisch,(2011), Santiago & Jacques,(2016)และกำรสร้ำงควำมภกัดีต่อผูใ้ช้บริกำรของธุรกิจโรงแรม
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จะวดัควำมภกัดีของลูกคำ้ทำงดำ้นพฤติกรรม เช่น กำรซ้ือบริกำรซ ้ ำ กำรบอกปำกต่อปำก กำรบอกต่อผ่ำน
ทำงอินเตอร์เน็ตและกำรวดัควำมภกัดีของลูกคำ้ทำงดำ้นทศันคติ เช่น ควำมตั้งใจซ้ือ ควำมไม่อ่อนไหวต่อ
รำคำ และกำรเป็นทำงเลือกแรกของกำรใช้บริกำร จะเป็นกำรวดัควำมภกัดีของลูกค้ำท่ีสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์กำรท่องเท่ียวในปัจจุบนั(ศิมำภรณ์สิทธิชยั, สิมำธร ขุนอ่อน,2558)โดยจะส่งผลต่อกำรเติบโต
ของธุรกิจโรงแรมทั้งในดำ้นอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของก ำไรสุทธิ อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยร์วม
และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของทุน 
 ปัจจยัทำงตรงท่ีส่งผลต่อกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กในเขตภำคตะวนัออกของประเทศ
ไทย  จำกผลกำรวิจยัของศศิพิมล แสงจนัทร์ (2560) เร่ืองกำรจดักำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจ
โรงแรมขนำดเล็กในเขตภำคตะวนัออกของประเทศไทยพบวำ่ โรงแรมขนำดเล็กในเขตภำคตะวนัออกของ
ประเทศไทยมีปัจจยักำรบริหำรงำนบริกำรและกำรจดักำรควำมภกัดีของผู ้ใชบ้ริกำรเป็นผลทำงตรงต่อกำร
เติบโตของธุรกิจโรงแรม อำจกล่ำวไดว้ำ่โรงแรมในเขตภำคตะวนัออกของประเทศไทยเม่ือมีกำรบริหำรงำน
บริกำรท่ีดีแลว้ยอ่มส่งผลให้พนกังำนมีควำมสำมำรถ มีควำมทุ่มเทในกำรให้บริกำรแก่ผูม้ำใชบ้ริกำรและจะ
น ำไปสู่กำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมได้ นอกจำกน้ีกำรบริหำรงำนบริกำรท่ีดียงัมีกลไกส ำคัญในกำร
ขบัเคล่ือนอีกอยำ่งหน่ึงคือระบบกำรสร้ำงควำมภกัดีของผูใ้ชบ้ริกำรซ่ึงส่งผลใหมี้จ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรเพิ่มมำก
ข้ึนในอนำคตและส่งผลต่อกำรกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรม 
 

การบริหารงานบริการ 
 กำรบริหำรงำนบริกำรนั้น นบัไดว้่ำเป็นส่ิงส ำคญัในกำรด ำเนินงำนธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัเพรำะ 
กำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ (Quality Service) เป็นควำมคำดหวงัของลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำร กำรท่ีโรงแรมจะ
ประสบควำมส ำเร็จจนกระทัง่น ำไปสู่กำรเจริญเติบโตนั้น กำรให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรงำนบริกำร 
เพื่อให้กำรบริกำรเกิดคุณภำพนั้น จึงนบัไดว้่ำเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำก (Jianping, Xinyuan&Anna, 
2015; Jose, Juan, Jorge, María& Eva, 2015) กำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพอำจจ ำแนกได2้ ลกัษณะคือ คุณภำพเชิง
เทคนิค (Technical Quality) อนัเก่ียวกบัผลลพัธ์ หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริกำรไดรั้บจำกบริกำรนั้น สำมำรถท่ีจะวดั
ได้เหมือนกับกำรประเมินคุณภำพของผลิตภัณฑ์(Product Quality) ส่วนคุณภำพเชิงหน้ำท่ี (Functional 
Quality) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรของกำรประเมิน กำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพเป็นแนวคิดท่ีถือ
หลักกำรกำรด ำเนินงำนบริกำรท่ีปรำศจำกข้อบกพร่อง ตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ริกำร 
สำมำรถท่ีจะทรำบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้หรือผูรั้บบริกำรได ้คุณภำพกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมคำดหวงัของผูรั้บบริกำรในด้ำนของคุณภำพภำยหลงัจำกท่ีเขำไดข้อ้มูลเก่ียวกบับริกำรนั้นๆ และมี
ควำมตอ้งกำรท่ีจะใช้บริกำรนั้น รวมทั้งกำรท่ีเขำไดป้ระเมินและเลือกท่ีจะใชบ้ริกำร คุณภำพกำรให้บริกำร
ไดม้ำจำกกำรรับรู้ท่ีไดรั้บจริงลบดว้ยควำมคำดหวงัท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกบริกำรนั้น หำกกำรรับรู้ในบริกำรท่ี
ไดรั้บมีน้อยกว่ำควำมคำดหวงัก็จะท ำให้ผูรั้บบริกำรมองคุณภำพกำรให้บริกำรนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่ำกำร



220 

บริกำรนั้นไม่มีคุณภำพเท่ำท่ีควร ตรงกนัขำ้ม หำกผูรั้บบริกำรรับรู้วำ่บริกำรท่ีไดรั้บจริงนั้นมำกกว่ำส่ิงท่ีเขำ
คำดหวงั คุณภำพกำรให้บริกำรก็จะเป็นบวกหรือมีคุณภำพในกำรบริกำร (Hayes & Miller, 2011; Young & 
Burgess, 2010; Hoffman & Bateson, 2006) นอกจำกน้ียงัมีนกัวชิำกำรอีกหลำยท่ำนไดมี้แนวคิดเก่ียวกบักำร
บริหำรจดักำรเพื่อพฒันำคุณภำพงำนบริกำรไดแ้ก่ 
 Berry &Parasuraman (1993) และBerry, Bolton, Bridges, Meryer,Parasuraman&Seiders(2010) ได้
กล่ำวถึงกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำรว่ำจะตอ้งให้ควำมส ำคญักบัปัจจยั 10ประกำร ดงัน้ี ควำมไวว้ำงใจ
ของผูใ้ชบ้ริกำรต่อองค์กร  กำรตอบสนองลูกคำ้ในกำรให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว ควำมซ่ือสัตยเ์ช่ือถือไดข้อง
ผูใ้ช้บริกำร ควำมมัน่คงปลอดภยัปรำศจำกอนัตรำยควำมเส่ียง ผูใ้ช้บริกำรมีควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงกำร
บริกำร ผูใ้ห้บริกำรมีกำรส่ือสำรท่ีดีต่อลูกคำ้ รับฟังลูกคำ้และให้ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นแก่ลูกคำ้ มีควำมเขำ้ใจใน
ลูกคำ้โดยเรียนรู้ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และพนกังำนมีควำมรู้ทกัษะในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ 
 Kandampully,(2012) ไดอ้ธิบำยเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณภำพกำรบริกำรสำมำรถสร้ำงข้ึนไดต้ำมหลกั
ส ำคญั 6 ประกำร คือ กำรเป็นมืออำชีพและมีทกัษะของผูใ้ห้บริกำร ทศันคติของผูใ้ห้บริกำร กำรเขำ้พบได้
อย่ำงง่ำยและมีควำมยืดหยุน่ในกำรให้บริกำร ควำมไวว้ำงใจและควำมเช่ือถือไดผู้ใ้ห้บริกำรสำมำรถแกไ้ข
สถำนกำรณ์ใหก้ลบัสู่ภำวะปกติไดอ้ยำ่งดี ผูรั้บบริกำรมีควำมเช่ือถือต่อช่ือเสียงของผูใ้หบ้ริกำร 
 Hayes &Miller(2011)ได้อธิบำยแนวคิดในเร่ืองคุณภำพท่ีลูกค้ำรับรู้ทั้ งหมดว่ำเป็นคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรท่ีผูรั้บบริกำรรับรู้ซ่ึงเกิดจำกควำมสัมพนัธ์ท่ีส ำคญั  2 ประกำรคือ คุณภำพท่ีผูรั้บบริกำรคำดหวงัซ่ึง
ไดรั้บอิทธิพลจำกภำพลกัษณ์ขององค์กร กำรส่ือสำรทำงกำรตลำด และคุณภำพท่ีเกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของ
ผูรั้บบริกำร 
 Fitzsimmons(2008)ไดก้ล่ำวถึงเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร โดยกล่ำวว่ำคุณภำพกำร
ให้บริกำรถูกก ำหนดโดยผูรั้บบริกำรซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งคน้หำอยู่ตลอดเวลำไม่มีจุดส้ินสุด คุณภำพกำร
บริกำรจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งมีกำรติดต่อส่ือสำรกนั รวมทั้งคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรตอ้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม 
 Schiffman& Leslie (1994) ไดก้ล่ำวถึงคุณลกัษณะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรท่ีจะท ำใหลู้กคำ้พึงพอใจซ่ึง
ประกอบดว้ยเกณฑ์กำรประเมิน คือ ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงลูกคำ้ กำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งผูใ้ห้บริกำร
กบัผูรั้บบริกำร ควำมสำมำรถของบุคลำกรท่ีให้บริกำร ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญของผูใ้ห้บริกำร  
ควำมสุภำพของผูใ้ห้บริกำร ควำมน่ำเช่ือถือและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ของผูใ้ห้บริกำร  ควำมไวว้ำงใจในกำร
ใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอและถูกตอ้ง กำรตอบสนองต่อลูกคำ้และแกปั้ญหำใหแ้ก่ลูกคำ้อยำ่งรวดเร็ว  
ควำมปลอดภยัท่ีให้แก่ผูใ้ช้บริกำร รวมทั้งกำรสร้ำงงำนบริกำรให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ผูใ้ช้บริกำร และกำรเข้ำ
ใจควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรโดยใหค้วำมสนใจในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรดงักล่ำว 
 Pual (2012) ได้เสนอแนะแนวควำมคิดในกำรบริหำรงำนบริกำรส ำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรโดย 
ผูบ้ริหำรจะตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำน 10 ประกำร ไดแ้ก่กำรคดัเลือกพนกังำน กำรท ำใหพ้นกังำน
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มีควำมสุข (Happy Staff = Happy Customers)กำรดูแลลูกค้ำท่ีมีควำมภกัดีต่อองค์กร ผูบ้ริหำรมีนโยบำย
สนับสนุนกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน ฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำและพนักงำนขององค์กร ยินดีต้อนรับค ำ
ร้องเรียนของลูกคำ้ ตรวจสอบขบวนกำรท ำงำน เลือกใชเ้ทคโนโลยี่และเคร่ืองมือยำ่งเหมำะสม ตรวจสอบ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน และสร้ำงหน่วยงำนใหมี้ช่ือเสียง 
 จำกแนวคิดของนกัวิชำกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ สำมำรถสรุปไดว้่ำกำรท่ีจะท ำให้เกิดคุณภำพของงำน
บริกำรนั้นจะตอ้งมีองค์ประกอบของงำนบริกำร 10 ประกำร ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีส ำคญัในกำรช่วยให้เกิดกำร
เสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรม ได้แก่ กำรเข้ำถึงลูกค้ำ กำรติดต่อส่ือสำร ควำมสำมำรถของผู ้
ให้บริกำร ควำมสุภำพของพนักงำน ควำมน่ำเช่ือถือขององค์กร ควำมไวว้ำงใจของผูรั้บบริกำร กำร
ตอบสนองของผูใ้ช้บริกำร ควำมปลอดภยัของผูใ้ช้บริกำร กำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพจนเป็นท่ีรู้จกัและกำร
เขำ้ใจถึงควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร 
 นอกจำกกำรบริหำรงำนบริกำรโรงแรมต้องมีองค์ประกอบกำรบริหำรงำนบริกำร 10 ประกำร
ดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว เพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตให้กับธุรกิจโรงแรม ผูบ้ริหำรตอ้งวำงแผนในกำรบริหำร
จดักำรโรงแรมโดยกำรสร้ำงนวตักรรม กำรบริกำรให้แก่ธุรกิจโรงแรมดว้ย Usui(2009) กล่ำววำ่ นวตักรรม
กำรบริกำรคือกำรยกระดบัประสิทธิภำพไปพร้อมกบักำรเพิ่มประสิทธิผลของระดบักำรให้บริกำรและกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม วลยัลกัษณ์และคณะ(2557) ไดส้รุปไวว้่ำนวตักรรมบริกำรหมำยถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
กระบวนกำรพฒันำสินคำ้และบริกำรใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรอนัหลำกหลำย
ของลูกคำ้ โดยกำรบูรณำกำรศกัยภำพกำรบริหำรจดักำรขององคก์ร รวมถึงกำรสร้ำงคุณค่ำของกำรบริกำร 
 กำรสร้ำงนวตักรรมกำรบริกำรของโรงแรมยอ่มท ำให้ผูใ้ชบ้ริกำรไดรั้บควำมพึงพอใจเป็นกำรสร้ำง
ควำมภกัดีต่อโรงแรมและเสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมได ้ จำกกำรสังเครำะห์งำนวิจยัของศศิพิมล 
แสงจนัทร์(2560), ปรำรถนำ หลีกภยั(2557),ธนสิทธ์ิ สุขสุทธ์ิ (2555), ปวีณำ เลิศทองไทย (2552), สมฤทยั 
น ้ ำทิพย(์2557) ,Jianping, Xinyuan& Anna(2005) และJoseJuan Jorge Maria & Eva(2015) สำมำรถแสดงได้
ตำมภำพท่ี 1 
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ภาพที ่1  แสดงกำรเสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กในเขตภำคตะวนัออกของประเทศไทย 

นวตักรรม 

ดำ้นรูปแบบธุรกิจ นวตักรรมกำร 
บริกำร 

กำรจดักำรเพื่อ
สร้ำงควำม
ภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริกำร 

อตัรำกำรเติบโตของก ำไรสุทธิ 

อตัรำกำรเติบโตของทุน 

อตัรำกำรเติบโตสินทรัพยร์วม 

ทศันคติของ
ผูใ้ชบ้ริกำร 

พฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริกำร 

ควำมสุภำพ ควำมสำมำรถ ควำม
น่ำเช่ือถือ 

กำรส่ือสำร กำรเขำ้ถึงลูกคำ้ ควำมวำงใจ กำรสนองลูกคำ้ 

ควำมปลอดภยั 

กำรเป็นท่ีรู้จกั 

กำรเขำ้ใจรู้จกัลูกคำ้ 

นวตักรรม 

องคก์รทำงสงัคม 

นวตักรรม 

ดำ้นเทคโนโลย ี

นวตักรรมสนองตอบ
ควำมตอ้งกำรของ

ผูรั้บบริกำร 

กำร
บริหำรงำน
บริกำร 

กำรเติบโตของ
ธุรกิจโรงแรม 
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            นวตักรรมการบริการของโรงแรม วธีิการด าเนินงาน 
1. นวตักรรมองคก์รทำงสังคม(Social- 
Organizational Innovation)โดยทำงโรงแรมควร
ใหค้วำมส ำคญักบักำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคม
และกำรมีมิตรภำพท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริกำร 

- กำรจดังำนขอบคุณผูใ้ชบ้ริกำรประจ ำปีของทำง
โรงแรม เพื่อเป็นกำรนดัพบกนัของผูใ้ชบ้ริกำร 
ผูบ้ริหำรโรงแรม และพนกังำนของโรงแรม 
- จดั gift voucher ใหแ้ก่ลุกคำ้ประจ ำ เช่น กำรให้
ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ 
- ในช่วงเทศกำลส ำคญั มีกำรส่งกำร์ดไปอวยพร เช่น 
วนัเกิด ปีใหม่ และใหสิ้ทธิพิเศษในกำรมำใชบ้ริกำร
ของโรงแรมในช่วงเทศกำลส ำคญันั้น 

2. นวตักรรมรูปแบบธุรกิจ(Business Model 
Innovation)กำรท่ีโรงแรมจดัสถำนท่ี ภูมิทศัน์ และ
บรรยำกำศท่ีดีในกำรพกัผอ่น หรือกำรเจรจำธุรกิจ 

-จดัใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แบบ one stop service เพื่อ
ควำมสะดวก รวดเร็วและประหยดัเวลำ 
-ใหผู้รั้บบริกำรไดรั้บกำรบริกำรเพิ่มเติม
นอกเหนือจำกกำรไดรั้บบริกำรโดยทัว่ไป เช่นกำร
เปิดสอนท ำอำหำรไทย งำนประดิษฐแ์บบไทยๆร ำ
ไทย มวยไทย ฯลฯใหแ้ก่แขกท่ีมำพกัโดยไม่ตอ้งเสีย
ค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม 

3.นวตักรรมเทคโนโลยี(่Technology Innovation) 
เป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยสะทอ้นควำมเป็นโรงแรม
ชั้นน ำดำ้นเทคโนโลยีแ่ละนวตักรรม 

- ใชเ้ทคโนโลยีใ่นกำรประชำสัมพนัธ์โรงแรมผำ่น
ทำง Mobile Application, Facebookซ่ึงจะเป็นกำร
บริกำรท่ีสร้ำงควำมพึงพอใจ รวดเร็วให้แก่ลูกคำ้มำก
ยิง่ข้ึน 
- โรงแรมมีกำรจดับริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวท่ี้ 
Lobby เพื่อควำมสะดวก รวดเร็วแก่ผูรั้บบริกำร 

4.นวตักรรมสนองตอบควำมตอ้งกำรของ
ผูรั้บบริกำร(Demand Innovation) 

-ผูใ้หบ้ริกำรตอ้งมีจิตรบริกำร(Service Mind)และ
ใหบ้ริกำรดว้ยควำมรวดเร็ว ชดัเจน ถูกตอ้ง เน่ืองจำก
โรงแรมขนำดเล็กผูใ้หบ้ริกำรตอ้งมีควำมเขำ้ใจ 
เขำ้ถึงผูรั้บบริกำรเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมประทบัใจ 
ควำมผกูพนัและกำรกลบัมำใชบ้ริกำรซ ้ ำซ่ึงจะส่งผล
ต่อกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรม 

 

 กำรบริหำรงำนบริกำรของธุรกิจโรงแรมเป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ ผูบ้ริหำรตอ้งให้ควำมส ำคญัโดย
เขำ้ใจลกัษณะของงำนบริกำรทั้งลกัษณะเชิงเทคนิค(Technical Quality)และลกัษณะกำรบริกำรเชิงหน้ำท่ี
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(Functional Quality) รวมทั้งผูบ้ริหำรและผูป้ระกอบกำรโรงแรมตอ้งมีกำรใชน้วตักรรมกำรบริกำรควบคู่กบั
กำรบริหำรงำนบริกำรให้มีคุณภำพเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริกำรซ่ึงจะส่งผลทำงตรงต่อกำรเติบโต
ของธุรกิจโรงแรม 
การจัดการเพ่ือสร้างความภักดีของผู้ใช้บริการ 
 กำรจดักำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมภกัดีของลูกคำ้ของโรงแรมขนำดเล็กนั้น นบัไดว้่ำเป็นส่ิงส ำคญัใน
กำรด ำเนินงำนธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั เพรำะวำ่ควำมภกัดีของลูกคำ้เป็นสินทรัพยท่ี์มีค่ำ สำมำรถท่ีจะสร้ำง
กำรเจริญเติบโตของโรงแรม เพิ่มยอดจองห้องพกั และลดงบประมำณในกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ได้ 
ควำมภกัดีของลูกคำ้ มีควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรงำนในองคก์ำร เป็นควำมเตม็ใจของบุคคล และเป็นปัจจยัท่ี
ส ำคญัในองค์กำร ควำมเต็มใจของบุคคล อำจจะเรียกช่ือท่ีแตกต่ำงกนั เช่น ควำมภกัดี (Loyalty) ควำมเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั (Solidarity) ขวญัและก ำลงัใจ (Esprit de Crops) และควำมเขม้แข็ง (Strength) เป็นตน้ 
แมค้วำมจงรักภกัดีจะมีควำมส ำคญั แต่ก็ได้รับกำรยอมรับเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นว่ำเป็นเง่ือนไขท่ีส ำคญัใน
องค์กำร ผลผลิตของพนกังำนมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่ำงมำกกบัควำมภกัดี อำจเป็นเพรำะวำ่ ผูบ้งัคบับญัชำท่ี
ไดรั้บควำมภกัดีจำกผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมีควำมสะดวกในกำรสั่งกำร และง่ำยท่ีจะกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำมี
ควำมพยำยำมในกำรท ำงำนเพิ่มข้ึน โรงแรมขนำดเล็ก ควรให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรดำ้นควำม
ภกัดีของลูกคำ้ 
 ควำมภกัดีของลูกคำ้เป็นค ำท่ีอธิบำยถึงควำมซ่ือสัตยก์ำรอุทิศตวัและมีศรัทธำอย่ำงแรงกล้ำต่อ
ธุรกิจท่ีตนมีควำมไวว้ำงใจและเช่ือถือ แต่ในปัจจุบนัวงกำรธุรกิจไดมี้กำรศึกษำและอธิบำยถึงค ำน้ีอยำ่งมำก 
ซ่ึงกำรศึกษำถึงควำมภกัดีในช่วงแรกนั้น จะมุ่งศึกษำในแง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ (Product-Related) สินคำ้ท่ี
สำมำรถจบัต้องได้ (Tangible Goods) หรือควำมภกัดีต่อตรำสินค้ำ (Brand loyalty) มำกกว่ำกำรศึกษำใน
แง่มุมขององคก์รท่ีเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำร กำรแสดงออกจำกกำรซ้ือซ ้ ำ กำรบอกต่อคนใกลชิ้ดมำซ้ือสินคำ้ มำ
ใชสิ้นคำ้ของเรำซ ้ ำ เพรำะฉะนั้นควำมภกัดีหรือควำมจงรักภกัดีจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนยำก แต่ถำ้เกิดข้ึนเม่ือไหร่ก็
จะลดระดบัลงยำก นั้นหมำยถึงวำ่ตอ้งท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรพอใจซ ้ ำแลว้ ซ ้ ำอีก จนกวำ่จะเกิดควำมภกัดี 
 ควำมจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริกำรเป็นระดบัควำมสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีต่อโรงแรมผูใ้ชบ้ริกำร
ท่ีมีควำมจงรักภกัดีจะติดต่อกบัโรงแรมเรำโดยไม่สนใจคู่แข่งรำยอ่ืน ไม่ว่ำคู่แข่งของเรำจะมีสินคำ้หรือ
บริกำรท่ีดีกวำ่เรำหรือไม่ก็ตำม กำรท่ีผูใ้ชบ้ริกำรยงัคงมีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเรำนั้นเพรำะเขำเช่ือมัน่วำ่เรำสำมำรถ
เสนอส่ิงต่ำงๆ ใหเ้ขำอยำ่งรู้ใจ โดยไม่ตอ้งรอใหเ้ขำเอ่ยปำก สำมำรถตอบควำมตอ้งกำรและสร้ำง ควำมพอใจ
ให้กบัผูใ้ชบ้ริกำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ผูใ้ชบ้ริกำรรู้สึกวำ่เรำรู้จกัดีวำ่เขำเป็นใคร สนใจอะไร ชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไรสินคำ้และบริกำรของเรำสำมำรถตอบสนองควำมรู้สึกและควำมตอ้งกำรของเขำไดใ้นระดบัท่ีเขำพอใจ 
บำงคร้ังผูใ้ช้บริกำรท่ีดีของโรงแรมรู้จกัสินค้ำดีกว่ำพนักงำนขำยของเรำเองเสียอีก แถมยงักลำยเป็น
ผูส้นบัสนุนงำนของเรำทำงออ้ม โดยกำรแนะน ำปำกต่อปำกไปยงับุคคลอ่ืน  
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 กำรออกแบบระบบงำนบริกำรท่ีดี มีกำรคดัสรรและมีกำรพฒันำพนักงำน กำรยกย่องและตอบ
แทนพนกังำนท่ีให้บริกำรดีและมีเคร่ืองมือท่ีพร้อมจะให้บริกำรลูกคำ้ หำกบริกำรภำยในดีพนกังำนจะเกิด
ควำมพึงพอใจ พนกังำนจะท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและจะไม่เปล่ียนงำน ผลงำนของกำรให้บริกำรลูกคำ้
นั้นดีหรือใหบ้ริกำรโดยมุ่งตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริกำร
เม่ือผูใ้ช้บริกำรพอใจจะเกิดควำมภกัดีโดยผูใ้ช้บริกำรจะเกิดกำรซ้ือซ ้ ำ (Repeat Business) ยงัเป็นลูกคำ้ของ
ธุรกิจต่อไป (Retention) และมีกำรบอกต่อไปยงัลูกคำ้รำยอ่ืน และกำรท่ีลูกคำ้มีควำมภกัดีกบัธุรกิจจะส่งผล
ใหร้ำยไดเ้พิ่มข้ึนและก ำไรเพิ่มข้ึน เหตุผลท่ีลูกคำ้ท่ีมีควำมภกัดีกบัธุรกิจ (Loyalty Customer) จะสร้ำงก ำไรท่ี
เพิ่มข้ึนและสร้ำงขอ้ไดเ้ปรียบใหก้บัธุรกิจได ้
 Oliver (1999) อธิบำยถึงกระบวนกำรสร้ำงควำมภกัดีใหก้บัผูใ้ชบ้ริกำรของกิจกำรกระบวนกำรสร้ำง
ควำมภกัดีน้ีสำมำรถท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรมีควำมภกัดีต่อโรงแรมมำกยิง่ข้ึนโดยเสนอแนวปฏิบติัดงัน้ี 
 1. วธีิกำรคดัเลือกผูใ้ชบ้ริกำรท่ีสร้ำงผลก ำไรอยำ่งคุม้ค่ำให้แก่โรงแรม 
 2. พฒันำและบริหำรฐำนขอ้มูลผูใ้ชบ้ริกำรของโรงแรม 
 3. คดัเลือกผูจ้ดักำรท่ีเหมำะสมในกำรเอำใจใส่ผูใ้ชบ้ริกำรแต่ละรำยเป็นอยำ่งดีเยีย่ม 
 4. ก ำหนดระดบัควำมส ำคญัของผูใ้ชบ้ริกำรแต่ละรำยอยำ่งเหมำะสม และจดจ ำอยำ่งแม่นย  ำ 
 5. สร้ำงคุณค่ำในตรำสินคำ้ของโรงแรม 
 6. พฒันำช่องทำงกำรส่ือสำรกบัผูใ้ชบ้ริกำร 
 7. แต่งตั้งบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญมำท ำหนำ้ท่ีในงำนลูกคำ้สัมพนัธ์ 
 San &Saracho(2010)ไดก้ล่ำวถึงปัจจยัท่ีใชว้ดัควำมภกัดีต่อกำรบริกำร โดยใชเ้กณฑ์จำกพฤติกรรม
ควำมตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Customer Behavioral Intentions) ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 1. พฤติกรรมกำรบอกต่อ (Words - of - mouth Communications) คือ กำรพูดถึงส่ิง ท่ีดีเก่ียวกับผู ้
ใหบ้ริกำรและกำรบริกำร แนะน ำและกระตุน้ใหค้นอ่ืนสนใจและใชก้ำรบริกำรนั้นซ่ึงสำมำรถน ำมำวเิครำะห์
ควำมภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริกำร 
 2. กำรตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) เป็นกำรเลือกกำรบริกำรนั้นๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ีสำมำรถ
สะทอ้นนิสัยเก่ียวกบักำรเปล่ียนกำรบริกำรได ้
 3. ควำมอ่อนไหวต่อรำคำ (Price Sensitivity) คือ กำรท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหำในกำรท่ีผูใ้ห้บริกำรข้ึน
รำคำ และผูบ้ริโภคยอมจ่ำยมำกกวำ่ท่ีอ่ืน หำกกำรบริกำรนั้นสำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจได ้
 4. พฤติกรรมกำรร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ กำรร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหำ อำจจะร้องเรียน
กบัผูใ้ห้บริกำร บอกต่อคนอ่ืน ส่งเร่ืองไปยงัหนงัสือพิมพ ์ส่วนน้ีเป็นกำรวดัถึงกำรตอบสนองต่อปัญหำของ
ผูบ้ริโภค 
 กำรจดักำรเพื่อสร้ำงควำมภกัดีของผูใ้ชบ้ริกำรนั้น ผูบ้ริหำรจะตอ้งมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจบริบทของ
ควำมภกัดี กระบวนกำรสร้ำงควำมภกัดี ใหก้บัผูใ้ชบ้ริกำร รวมทั้งปัจจยัท่ีใชว้ดัควำมภกัดีต่อกำรบริกำร โดย
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ใชเ้กณฑ์จำกพฤติกรรมควำมตั้งใจซ้ือของผูใ้ชบ้ริกำร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนใหบ้รรลุต่อกำรเติบโต
ของธุรกิจโรงแรมซ่ึงโรงแรมขนำดเล็กผูรั้บบริกำรจะมีควำมใกลชิ้ดกบัผูใ้ห้บริกำร ถำ้สำมำรถสร้ำงควำม
ภกัดีให้เกิดข้ึนกบัลูกคำ้เป็นอย่ำงดีย่อมท ำให้เกิดกำรกระจำยข่ำวในลกัษณะกำรบอกต่อเพื่อกำรเขำ้มำใช้
บริกำรในคร้ังต่อไปท ำให้ประหยดังบประมำณในกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ได้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงตรงกับ
งำนวิจยัของ Deloitte(2013), German, Laura & Antonio(2016),Martin & Eva (2015) ท่ีให้แนวคิดว่ำควำม
ภกัดีของลูกคำ้ต่อโรงแรมเป็นทรัพยสิ์นอนัมีค่ำ เพรำะเป็นกำรช่วยลดตน้ทุนในกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ 
โรงแรมท่ีมีลูกคำ้จงรักภกัดีจะส่งผลใหมี้จ ำนวนลูกคำ้เพิ่มสูงข้ึน ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมภกัดีใหเ้กิด
ข้ึนกบัลูกคำ้ของโรงแรมโดยกำรน ำเสนอกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ จะช่วยสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีน่ำประทบัใจ
ใหก้บัลูกคำ้ ซ่ึงควำมภกัดีดงักล่ำวจะมีผลโดยตรงกบักำรเพิ่มข้ึนของรำยไดข้องโรงแรม 
 แนวทำงกำรบริหำรงำนบริกำรและกำรสร้ำงควำมภกัดีของผูใ้ชบ้ริกำรของธุรกิจโรงแรมขนำดเล็ก
ในเขตภำคตะวนัออกของประเทศไทยโดยมีเป้ำหมำยให้ผูใ้ช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจในคุณภำพท่ีดีของ
โรงแรมแลว้ท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรเกิดควำมภกัดีต่อโรงแรม มีกำรมำใชบ้ริกำรซ ้ ำ บอกเล่ำควำมประทบัใจกบัคน
รอบขำ้งไดรั้บรู้และชกัชวน แนะน ำให้มำใชบ้ริกำรของโรงแรมเช่นเดียวกบัตนเอง รวมทั้งผูใ้ชบ้ริกำรไม่มี
ควำมอ่อนไหวต่อรำคำ ซ่ึงจะเสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองต่อไป 
 กรอบแนวทำงกำรบริหำรงำนธุรกิจบริกำรและกำรสร้ำงควำมภกัดีของผูใ้ชบ้ริกำรของธุรกิจ
โรงแรมขนำดเล็กในเขตภำคตะวนัออกของประเทศไทย  แสดงไดด้งัภำพท่ี 2 
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บทสรุป 
 
 กำรเสริมสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมขนำดเล็กในภำคตะวนัออกของประเทศไทย มีตวัแปรท่ี
ส่งผลทำงตรงต่อกำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมคือกำรบริหำรงำนบริกำร นวตักรรมบริกำรและกำรจดักำรเพื่อ
สร้ำงควำมภกัดีของผูใ้ช้บริกำร งำนบริกำรนับเป็นหัวใจส ำคัญของธุรกิจโรงแรมขนำดเล็ก โดยกำร
บริหำรงำนบริกำรตอ้งใหค้วำมส ำคญัต่อองคป์ระกอบในกำรบริหำรงำนบริกำร 10 ประกำร ไดแ้ก่กำรเขำ้ถึง

กำรเติบโตของธุรกิจ
โรงแรม 

ในเขตภำคตะวนัออก 
ของประเทศไทย 

แนวทางการบริหารงานบริการ 
 

1. พนกังำนโรงแรมตอ้งกำรเขำ้ถึงลูกคำ้  
โดยกำรให้บริกำรอยำ่งรวยเร็ว และ  
ทัว่ถึงสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ 
ลูกคำ้ 
2. โรงแรมให้ขอ้มูลกำรบริกำรต่ำงๆ แก่ 
ลูกคำ้ท่ีครบถว้น มีป้ำยประชำสมัพนัธ์ 
กำรให้บริกำรต่ำงๆ อยำ่งเพียงพอ 
3. พนกังำนของโรมแรมมีควำมเช่ียวชำญ 
    กระตือรือร้นท่ีจะให้บริกำรลูกคำ้ดว้ย 
ใจบริกำร 
4. โรงแรมจดักำรบริกำรให้ลูกคำ้ช่ืนชอบ 
เช่ือใจกำรให้บริกำรของโรงแรมและเกิด 
ควำมไวว้ำงใจในคุณภำพของห้องพกัวำ่ 
เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด มีควำมคุม้ค่ำมำกกวำ่ 
เงินท่ีตอ้งจ่ำย 
5. โรงแรมสำมำรถให้ควำมปลอดภยั 
ระดบัสูงกบัลูกคำ้ได ้
6. โรงแรมพยำยำมสอบถำมควำมพึงพอใจ 
จำกกำรให้บริกำรจำกลูกคำ้ เพื่อน ำ 
ขอ้มูลมำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร 
7. โรงแรมให้พนกังำนเสนอควำมคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นใน 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร 

แนวทางการสร้างความภกัดขีอง
ผู้ใช้บริการ 
 

1. โรงแรมมีกำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำด  
เพ่ือให้ ผูใ้ชบ้ริกำรซ ้ำ 
2. โรงแรมมีกลยทุธ์ดำ้นกำรบริกำร เพ่ือ 
ส่งเสริมให้บริกำรบอกต่อถึงควำม 
ประทบัใจ ท่ีไดรั้บจำกกำรบริกำร 
แก่คนรอบขำ้ง 
3. โรงแรมมีกลยทุธ์สร้ำงควำมผกูพนั 
ทำงทำงจิตใจให้เกิดกบัลูกคำ้ ท  ำให้ 
ลูกคำ้เกิดทศันคติท่ีดีต่อโรงแรมได ้ 
โดยเป็นทำงเลือกแรกในใจ 
4. โรงแรมตอ้งพฒันำ ละมีฐำนขอ้มูล  
ของผูใ้ชบ้ริกำรให้เป็นปัจจุบนั 
5. มีผูช้  ำนำญท่ีเหมำะสม ในกำรมำท ำ 
หนำ้ท่ีลูกคำ้สมัพนัธ์ของโรงแรม 

 

1. อตัรำ 
กำรเติบโต 

ของก ำไรสุทธิ 

2. อตัรำกำรเติบโต 
ของทุน 

3. อตัรำกำรเติบโต 
ของทรัพยสิ์น 

ภำพท่ี 2  แนวทำงกำรบริหำรงำนธุรกิจบริกำรและกำรสร้ำงควำมภกัดีของผูใ้ชบ้ริกำรธุรกิจโรงแรมขนำดเล็ก 
 ในเขตภำคตะวนัออกของประเทศไทย 
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ลูกคำ้ กำรติดต่อส่ือสำร ควำมสำมำรถของผูใ้ห้บริกำร ควำมสุภำพของผูใ้ห้บริกำร ควำมน่ำเช่ือถือของผู ้
ให้บริกำร ควำมไวว้ำงใจของผูรั้บบริกำร กำรตอบสนองของผูใ้ชบ้ริกำร ควำมปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริกำร กำร
ให้บริกำรจนเป็นท่ีรู้จกัแก่ผูใ้ช้บริกำร และกำรเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของผูใ้ช้บริกำร รวมทั้งตอ้งมีกำร
จัดกำรนวัตกรรมกำรบริกำรให้ครบทั้ ง 4 องค์ประกอบ คือ นวัตกรรมองค์กรทำงสังคม (Social-
Organizational Innovation) นวตักรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) นวตักรรมเทคโนโลยี
(Technology Innovation) นวตักรรมสนองตอบควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร (Demand Innovation) เพรำะ
กำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ และกำรใช้นวตักรรมกำรบริกำรจะสำมำรถสร้ำงควำมคุ้มค่ำให้เกิดข้ึนกับ
ผูใ้ช้บริกำรและน ำไปสู่ควำมประทบัใจควำมผูกพนั และควำมภกัดีต่อธุรกิจโรงแรมและถำ้ผูใ้ช้บริกำรมี
ควำมภกัดี มีกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ท่ีดีจำกกำรใช้บริกำร ผูใ้ชบ้ริกำรจะมำใช้บริกำรอยูเ่ป็นประจ ำเม่ือมี
โอกำสและจะไม่เปล่ียนแปลงแมมี้ขอ้เสนอใหม่จำกโรงแรมอ่ืนท ำใหล้ดงบประมำณดำ้นกำรตลำด ส่งผลต่อ
กำรเติบโตของธุรกิจโรงแรมทำงด้ำนอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของก ำไรสุทธิ อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพยแ์ละอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของทุน เม่ือธุรกิจโรงแรมมีมูลค่ำทำงธุรกิจเพิ่มสูงข้ึนจนเป็นแหล่งสร้ำง
รำยไดแ้ละสร้ำงงำนท่ีส ำคญัจะสำมำรถน ำไปสู่กำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชำติต่อไป 
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