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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น า
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา การด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย ด าเนินการโดยวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนา
ทฤษฎีฐานราก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีโครงสร้าง และการ
สนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน ครู และผู้น า
นักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ซึ่งการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 489 คน คือ ผู้น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าพูน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ดด้ผู้น า
นักเรียน จ านวน 222 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ผลจาก
การศึกษาพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 7 
ด้านคือ 1) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 2) ด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 3) ด้าน
ทักษะในการสื่อสาร 4)ด้านการสร้างแรงจูงใจ 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 6) ด้านความกล้า และ 
7) ด้านการมองการณ์ดกล ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า  ผู้น านักเรียน    
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Abstract 
 This research is primarily aimed at studying the leadership component of the 
21st century for secondary school students. The process is divided into 3 steps: Step 
1 is the conceptual framework for research. Performed by analyzing relevant 
documents and research. Step 2: Develop foundational theories. Data were collected 
using in-depth interviews. Structured observation And group discussion Contributors 
include: Deputy Director of Student Affairs Department, Teacher and Student Leader 
Analyze data by content analysis. Verification of confirmatory elements. Data were 
collected by questionnaire. There are 5 levels of information. All 489 information 
providers are leaders in secondary education. The simplest way to do this is to use a 
simple random method. A total of 222 student leaders analyzed the data by 
analyzing the Confirming Factor (CFA) 
  The results of the study found that. Leadership in the 21st century for high 
school students has 7 aspects: 1) good teamwork, 2) work achievement, 3) 
communication skills. 4) Motivation 5) Moral and ethical 6) Courage and 7) Foresight 
Keywords: Leadership, Student Leader 
 

บทน า 
 กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของ
สมาชิกในสังคมอย่างทั่วถึง ซึ่งในศตวรรษที่ 21 โลกจะเดินหน้าเข้าสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเต็ม
รูปแบบโดยเดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแปลกใหม่ให้กับ
ผลิตผลทุกประเภทโลกในศตวรรษที่ 21 จะเป็นสังคมธุรกิจที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าดปมีบทบาท
อย่างมากกับการด ารงชีวิตของสมาชิกในสังคมซึ่งเป็นสังคมที่แตกต่างจากปัจจุบัน นั่นคือ สังคมพหุ
วัฒนธรรม (วิจารณ์ พานิช, 2555) และเป็นที่ทราบดีว่าปัจจุบันก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
สังคมเริ่มท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็เริ่มเป็นดปในทางธุรกิจหรือมี
ความเป็นทุนนิยมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศก าลังเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการด ารงชีวิต
ของคนในสังคม ดังนั้นต้องเรียนรู้และปรับความคิดในการเตรียมพร้อมปรับตัวปรับทัศนคติ และ
พัฒนาการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนดด้อย่างเหมาะสม (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 
และ อธิป จิตตฤกษ์, 2556 ; วิจารณ์ พานิช, 2555 ; สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553)  
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง หากดด้รับการพัฒนาและดด้รับโอกาสให้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ย่อมเป็นก าลังส าคัญในการ สืบทอดความเป็นชาติ ศาสนา ภูมิ
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ปัญญา วัฒนธรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติ สามารถพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญงอกงามเทียบเท่านานา
อารยประเทศ เด็กและเยาวชนจึงเป็นอนาคตของสังคมทุกระดับและ เป็นความหวังของแผ่นดิน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงดด้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาภายใต้
นโยบายคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปดตยใน
จุดเน้นด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียนสภา
นักเรยีนซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าชั้นกรรมการ นักเรียน ประธานชมรม ที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นองค์กรหนึ่งที่
เป็นกลดกส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีความเป็นผู้น า  มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบดป (ส านัก
พัฒนากิจกรรมนักเรียน, 2551)  
 ทักษะภาวะผู้น าจึงเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นเพ่ือน าดปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประเทศดทยดด้ก าหนดให้ภาวะผู้น าเป็นทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดด้ก าหนดดว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) และวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (2552-2561) ต่างมุ่งให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้น า สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศให้
ความส าคัญกับทักษะภาวะผู้น าเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันสังคมดทยก าลังเผชิญภาวะวิกฤติ เยาวชน
ดทยขาดภาวะผู้น าและดม่มีแรงจูงใจหรือความต้องการที่จะเป็นผู้น า เยาวชนส่วนใหญ่ ขาดมุมมอง
และความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้น าโดยขาดทักษะในการเป็นผู้น า และดม่กล้าที่จะ
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมในสังคม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2557) 
ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนภายใน
สถานศึกษา นั่นคือขาดแคลนผู้น านักเรียน หรือมีผู้น านักเรียนที่ขาดภาวะผู้น า ดม่สามารถชักจูงใจให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมส าหรับนักเรียนดม่ดด้ผลดีเท่าที่ควร ขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาตั้งดว้ในการพัฒนาผู้น า
นักเรียนให้เป็นผู้น านักเรียนที่สมบูรณ์ด้วยการเป็นผู้น าที่ดีในสังคมดด ้
  จากความส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 และ
ความส าคัญของภาวะผู้น า ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและมีแนวคิดในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามสภาพบริบทของสังคมดทย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้น านักเรียนและส่งเสริมภาวะผู้น าแก่ผู้น านักเรียนดด้อย่างเหมาะสม 
เป็นดปดด้ สอดคล้องกับสภาพบริบทสังคมดทยและวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เป็น
ประโยชน์และสถานศึกษาสามารถน าดปปฏิบัติภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และเป็นผู้น าที่ดีต่อดป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนแรก การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและการพัฒนาผู้น า โดยวิเคราะห์ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า 
ภาวะผู้น า แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้น านักเรียน เยาวชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยฐานขอบข่าย
การสืบค้นอยู่ในลักษณะของรูปเล่มและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้น านักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาเชิงลึกถึงปรากฏการณ์ ในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 
  1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยเลือกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง โดยมีเกณฑ์ในการ 
เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้น านักเรียนอย่างต่อเนื่อง มี
การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนอย่างเป็นรูปแบบ เช่น คณะสภานักเรียน เป็นต้น และดด้รับการยกย่อง
ในการพัฒนาผู้น านักเรียนตั้งแต่ระดับภาคขึ้นดป ดด้แก่ โรงเรียนจักรค าคณาทร โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
  2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผู้วิจัยดด้จ าแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดด้แก่ 
  2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ 1) เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนที่
ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษานั้น อย่างน้อย 5 ปีขึ้นดป 2) ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน/ครูที่
ปรึกษากิจกรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น อย่างน้อย 5 ปีขึ้นดป 3) ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ
รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครูเต็มใจในการให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย ดด้ผู้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จ านวน 9 คน  
   2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม คือ นักเรียน ปีการศึกษา 2559 และ 
2560 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 1) ผู้ให้ข้อมูลหลักปฏิบัติหน้าที่ในการ
เป็นผู้น านักเรียน เช่น คณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าชั้นเรียน ประธานคณะสี หรือหัวหน้า/ประธาน
ชุมนุม 2) ผู้ให้ข้อมูลหลักเต็มใจในการให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย ดด้ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม จ านวน 
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4 โรงเรียน ดด้แก่ โรงเรียนจักรค าคณาทร จ านวน  12 คน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ านวน 20 คน 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ านวน 18 คน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 70 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยมีจ านวน 3 ชุด ดด้แก่ 
  1. แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน และครู โดยมีประเด็นค าถามครอบคลุมกระบวนการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้น านักเรียนที่ดี 
  2. แนวการสังเกตแบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้ในการสังเกตผู้ให้ข้อมูลหลักดด้แก่ 1) ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน 2) ครู ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพและบริบทของ สถานศึกษา 
คุณลักษณะของผู้บริหาร เทคนิคและวิธีการบริหารของผู้บริหารที่มีต่อผู้น านักเรียน บรรยากาศและ
พฤติกรรม ในการท างานของผู้น านักเรียนกับผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 
ทีมผู้น านักเรียน และนักเรียนคนอ่ืนๆ  
  3. แนวการสนทนากลุ่ม เพ่ือใช้ในการสนทนาผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น านักเรียน โดยมีค าถาม
ครอบคลุม กระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ บุคลิกลักษณะ
พฤติกรรม และสภาพการตามบริบทของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จนประสบความส าเร็จ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ดด้จากสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตแบบมีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม 
การถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มแบบค าต่อค า มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ก าหนดหมวดหมู่ตามประเด็นค าถามหลักในการวิจัย เพ่ือน าดปสู่องค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
 

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยน าองค์ประกอบภาวะผู้น าใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ดด้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 มาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม ถามดปยังผู้น านักเรียน แล้วน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
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  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 กลุ่มประชากร (Population) ดด้แก่ ผู้น านักเรียนปีการศึกษา 2560 จ านวน 
489 คน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าพูน จ านวน 15 
โรงเรียน  
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ดด้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 222 คน 
 2. ผู้ให้ข้อมูล 
   ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้น านักเรียน  ดด้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 300 คน 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ดด้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็น 
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วน
ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินองค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา มีข้อค าถามจ านวน 43 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรา ประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ซึ่งจะประเมินองค์ประกอบภาวะผู้น าในแต่ละด้าน และผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มี
จ านวนการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมารวมทั้งสิ้น 222 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ดด้จากแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือยืนยันองค์ประกอบ 
(Confirmatory Factor Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาผู้น า
นักเรียนอย่างมีคุณภาพสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 7 องค์ประกอบ 23 ตัวแปร ดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 4 ตัวคือ 1) มีความขยันและ
อดทน 2) มีจิตอาสาและเสียสละ 3) มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 4) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรักษา
สัจจะ 
  2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 2 ตัวคือ 1) สามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานให้ผู้อื่นดด้ 2) มีแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนตัวเองดด้ตลอดเวลา 
  3. ด้านการมองการณ์ดกล ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 2 ตัวคือ 1) ชอบท้าทายที่จะท าสิ่ง
ใหม่ๆ ที่พิจารณาแล้วมองเห็นหนทางที่จะเป็นดปดด้ 2) ชอบน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ตนเองต่อผู้อื่น 
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  4. ด้านความกล้า ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 3 ตัวคือ 1) กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2) กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 3) กล้าที่จะน าผู้อ่ืน 
  5. ด้านทักษะในการสื่อสาร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 3 ตัวคือ 1) มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 2) มีความสามารถส่งข้อมูลข่าวสารจ านวน
มากดปถึงบุคคลที่ต้องการดด้อย่างรวดเร็ว 3) มีความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
เป็นอย่างด ี
  6. ด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 5 ตัวคือ 1) มีความ
สามัคคีและเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน 2) ยอมรับฟังความคิดเห็นและค าวิจารณ์จากคนอ่ืนดด้ 3) มี
ความเป็นประชาธิปดตย 4) การสร้างเครือข่ายผู้น าทั้งภายในและภายนอก 5) สร้างอุดมการณ์ร่วมใน
การท างาน 
  7. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 4 ตัวคือ 1) 
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองดด้ 2) มีความสามารถในการเข้าหาผู้อ่ืนที่ดี 3) มีความเข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลดด้ 4) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ 
  หลังจากดด้องค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
แล้วผู้วิจัยน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม ถามดปยังผู้น านักเรียนในสังกัดโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าพูนน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาดด้จากค่าสถิติ Kaiser-
Meyer-Olkin ที่ใช้เพื่อทดสอบขนาดตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ .948 มีค่าสูงกว่าระดับ .500 ถือว่าตัวอย่าง
มีขนาดเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าดค -สแควร์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 223.861 และดม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.063 df=193) นอกจากนี้ ยังมีค่าอ่ืนๆ ที่ยืนยันว่า
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.027 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(GFI) 
เท่ากับ 0.92 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.89 และค่าดัชนีรากของ
ก าลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.030 ดังนี้ 
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 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ดด้องค์ประกอบจ านวน 7 ประการ 23 ตัวแปร ผู้วิจัยสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเรียง
ตามล าดับความส าคัญของค่าน้ าหนักองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบที่ดด้
จากการวิเคราะห์เชิงยืนยันดังนี้ 
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบ จ านวนตัว

แปร 
น้ าหนัก R2 

1 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ทีมงาน 

4 0.82 0.67 

2 ด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 5 0.80 0.65 
3 ด้านทักษะในการสื่อสาร 3 0.77 0.60 
4 ด้านการสร้างแรงจูงใจ 2 0.72 0.52 
5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4 0.70 0.50 
6 ด้านความกล้า 3 0.66 0.44 
7 ด้านการมองการณ์ดกล 2 0.64 0.42 

 จากตารางพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น า
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 23 ตัวแปร 
โดยองค์ประกอบด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานเป็นองค์ประกอบที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุดคือ 0.82 มีความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.67 รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายมีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.80 มีค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.65 



 
 826 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

องค์ประกอบด้านทักษะในการสื่อสารมีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.77 มีค่าความแปรปรวนร่วมกับ
องค์ประกอบ 0.60 องค์ประกอบด้านการสร้างแรงจูงใจมีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.72 มีค่าความ
แปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.52 องค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีน้ าหนักองค์ประกอบ 
0.70 มีค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.50 องค์ประกอบด้านความกล้ามีน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.66 มีค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.44 และองค์ประกอบที่มีน้ าหนักน้อย
ที่สุดคือ องค์ประกอบด้านการมองการณ์ดกลมีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.64 มีค่าความแปรปรวนร่วมกับ
องค์ประกอบ 0.42 
 หากพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานตัวแปรที่มีน้ าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ มีความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลดด้ (X20) ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ (X21) สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองดด้ (X11) มีความสามารถในการเข้าหาผู้อ่ืนที่ดี (X15) มีน้ าหนักเท่ากับ 1.085 1.062 1.000 
และ 0.807 ตามล าดับ 
 องค์ประกอบด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ตัวแปรที่มีน้ าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ มี
ความเป็นประชาธิปดตย(X38) ยอมรับฟังความคิดเห็นและค าวิจารณ์จากคนอ่ืนดด้ (X39) การสร้าง
เครือข่ายผู้น าทั้งภายในและภายนอก(X40) มีความสามัคคีและเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน (X19) 
สร้างอุดมการณ์ร่วมในการท างาน(X42) มีน้ าหนักเท่ากับ 1.193 1.059 1.057 1.000 และ 0.973 
ตามล าดับ 
  องค์ประกอบด้านทักษะในการสื่อสาร ตัวแปรที่มีน้ าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ มีความ
ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเป็นอย่างดี (X33) มีความสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร
จ านวนมากดปถึงบุคคลที่ต้องการดด้อย่างรวดเร็ว(X30) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ (X29) มีน้ าหนักเท่ากับ1.021 1.017 และ 1.000 ตามล าดับ 
 องค์ประกอบด้านการสร้างแรงจูงใจ ตัวแปรที่มีน้ าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการท างานให้ผู้อ่ืนดด้(X34) มีแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนตัวเองดด้ตลอดเวลา(X36) มี
น้ าหนักเท่ากับ 1.000 และ 0.927 ตามล าดับ 
  องค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตัวแปรที่มีน้ าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ มีจิต
อาสาและเสียสละ(X3) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรักษาสัจจะ (X5) มีความขยันและอดทน(X6) มีความ
รับผิดชอบและตรงต่อเวลา(X2) มีน้ าหนักเท่ากับ1.176 1.015 1.000 และ 0.940 ตามล าดับ 
  องค์ประกอบด้านความกล้า ตัวแปรที่มีน้ าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม (X24) กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล(X25) กล้าที่จะน าผู้อ่ืน(X28) มีน้ าหนักเท่ากับ 1.000  
0.961 และ 0.927 ตามล าดับ 
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 องค์ประกอบด้านการมองการณ์ดกล ตัวแปรที่มีน้ าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ ชอบท้าทาย
ที่จะท าสิ่งใหม่ๆ ที่พิจารณาแล้วมองเห็นหนทางที่จะเป็นดปดด้(X1) ชอบน าเสนอและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของตนเองต่อผู้อื่น(X7) มีน้ าหนักเท่ากับ 1.277 และ 1.000 ตามล าดับ 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาดด้ องค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่ส าคัญ มี 7 องค์ประกอบ ดด้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 2) การท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 3) ทักษะในการสื่อสาร 4)การสร้างแรงจูงใจ 5) คุณธรรมและจริยธรรม 6) ความ
กล้า และ 7) การมองการณ์ดกล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านเช่น Yukl 
(2001) , Judge & Piccolo (2004) , Kouzes & Posner (2012), NASA (2014) , Austin et 
al.(2016) , ธีระ รุญเจริญ (2550) , วิจารณ์ พานิช(2555) , จีระ หงส์ลดารมณ์ (2558) สรุปดด้ว่า 
ลักษณะภาวะผู้น าที่ก าลังเป็นอยู่หรือจะเป็นผู้น าในอนาคตจะต้องมีคุณสมบัติของผู้น าแห่งความส าเร็จ 
ดด้แก่ ความสามารถในการสื่อสารดด้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจดด้โดยใช้สามัญส านึก สามารถ
ตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรดด้อย่างชัดเจน มีความกล้า มีอารมณ์ขบขัน ตระหนักและเข้าใจ
ภาพรวมและเป้าประสงค์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ คมกริช นันทะโรจพงศ์ (2555) ดด้ศึกษา เรื่อง 
องค์ประกอบของคุณลักษณะการมีภาวะผู้น าของนักศึกษาบริหารธุรกิจในยุคประเทศดทย 4.0 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง การมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว การคิดและการแก้ปัญหา ความกล้าเปลี่ยนแปลง 
บุคลิกภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง และกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกาภิวัตน์ส่งผลท าให้คนในสังคมต้อง
พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าที่หลากหลาย และเน้นการเปลี่ยนภาวะผู้น าที่ส าคัญ ซึ่งดด้แก่ การ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง มีวิสัยทัศน์ก้าวดกล ความสามารถ
เรียนรู้ ทักษะการสอนงานการเจรจาต่อรองกับผู้อ่ืน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล คุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและอดทน (Weidman , 2002) และ 
Spitzmuller & Ilies (2010) ดด้ศึกษากระบวนความจริงของผู้น าที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้น า
และผู้ตาม พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าประกอบด้วย การตระหนักตน (self-awareness) ดด้แก่ 
การรับรู้ในคุณลักษณะ (characteristics) ค่านิยม (values) แรงจูงใจ (motivation) ความรู้สึก 
(feelings) และการรู้คิดของตน (cognition) เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ สุเวศ กลับศรี (2558) ดด้
ศึกษา การพัฒนากิจกรรมลูกเสือเพ่ือสร้างภาวะผู้น าของเยาวชนดทย พบว่า เยาวชนดทยควรดด้รับการ
เสริมสร้างภาวะผู้น า ดังนี้ การรู้คิดในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ การตัดสินใจในการแก้ปัญหา การ
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สร้างความคิดรวบยอด การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย ความสุภาพอ่อนน้อม 
ความอดทน การจูงใจ และสัปปุริสธรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยดปใช้ 
  1. องค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ดด้จาก
การวิจัยครั้งนี้เป็นผลการวิจัยที่สรุปองค์ประกอบจากองค์ประกอบเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ใน
บริบทของโรงเรียนในจังหวัดล าพูน ดังนั้นการน าผลการวิจัยดปใช้ต้องค านึงถึงสภาพบริบทของ
โรงเรียนแต่ละท่ีด้วย 
 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อดป 
  1. องค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ค้นพบนี้
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ทั้งนี้หากต้องการองค์ประกอบที่มีความ
ซับซ้อนและละเอียดมากยิ่งขึ้น อาจต้องศึกษาปัจจัยอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการมีภาวะ
ผู้น าเพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยด้านภูมิหลังและครอบครัว ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ และปัจจัยเชิง
จิตวิทยา เพื่อให้การศึกษาองค์ประกอบมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 2. จากการศึกษาที่พบว่าองค์ประกอบองค์ประกอบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้น า
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ส าคัญและมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากคือองค์ประกอบด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน ผู้วิจัยเห็นควรน าผลการวิจัยดปใช้ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญดังกล่าวนี้ต่อดป 
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บทคัดย่อ 

            บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “ภาพตัวแทนประชาคมอาเซียนในวรรณกรรม
อาเซียน” วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียน ที่ปรากฏในรวม
เรื่องสั้นวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร ที่น าเสนอเรื่องสั้นของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้กรอบการวิเคราะห์การสร้างภาพตัวแทนของฌาคส์ แดร์ริดา แนวคิดการวิเคราะห์วาท
กรรมของมิเชล ฟูโกต์ แนวคิดสัญญะวิทยาของโรล็องด์ บาร์ตส์ และแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา 
ของสจ๊วต ฮอลล์ เพ่ือตีความตัวบทวรรณกรรม ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร มีการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมประชาคมอาเซียนโดยแต่ละชาติจะเน้นความเป็นชาติตนผ่านวิถีชีวิต และ
ตอกย้ าความเป็นอ่ืนด้วยคติความเชื่อเดิมที่แฝงฝังสืบต่อมาจากเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่น มีการน าเสนอ
ภาพแทนสังคมระบบทุนนิยมที่แทรกซึม ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผลิตซ้ าวาทกรรม
กระแสหลักการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจในระบบการปกครอง   และน าเสนอความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมที่แตกต่างในเชิงพ้ืนที่เมืองกับพ้ืนที่ชนบท และการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์  ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมของอาเซียน เป็นเพียงมายาคติ ที่สร้างจากวาทกรรมความเป็นหนึ่งอัตลักษณ์ของประชาคม
อาเซยีน  
ค าส าคัญ: การประกอบสร้าง  อัตลักษณ์ร่วมอาเซียน  วรรณกรรมอาเซียน  
 

Abstract 
            This article was a part of research entitled “Representation of ASEAN 
Community in ASEAN Literary”. Objective was to analyze the collective identity 
construction in selected ASEAN short stories which presented the short stories of 
ASEAN member countries. It was a qualitative research. The frame of analysis used 
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representative construction of Jacques Derrida, discourse of Michel Foucault, 
semiology of Roland Barthes, and cultural studied of Stuart Hall for interpretation of 
text. The finding found that the selected ASEAN literature had process of collective 
identity construction focused on nationhood of each country via lifestyles and 
emphasized the otherness through the old beliefs embedded from generation to 
generation. There were the representations of society under the capitalism in ASEAN 
sociocultural. The reproduction of discourse ‘politics was a power’ and the 
presentation of the difference between urban and rural area that was unequal 
including the respect of human right in multicultural society of ASEAN. These were 
mythology made from the discourse of ‘one identity’ of ASEAN community.    
Keywords: construction, collective identity of ASEAN, ASEAN literature  
 
 

บทน า 
 วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร เป็นชุดวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นอาเซียน ที่สมาคมนักเขียน
แห่งประเทศดทย      คัดสรรเรื่องสั้นจากประเทศสมาชิกอาเซียน (พิเชฐ แสงทอง, 2555) รวมทั้งหมด 
18 เรื่อง ดด้แก่ เรื่องสั้นเวียดนาม นายพลหลังเกษียณ เรื่องสั้นลาว ซิ่นไหมผืนเก่าๆ และประเพณีและ
ชีวิต เรื่องสั้นพม่า ปู่ของจมา  เพลงรักใบไม้ใต้แสงจันทร์ และวันที่แสงสว่างกลับมาอีกครั้ง เรื่องสั้น
กัมพูชา ฉันคือใคร และเราคือผู้ชนะ เรื่องสั้นดทย คนขายโรตีจากศรีลังกา และอะไรในอากาศ เรื่อง
สั้นมาเลเซีย ช าระ และโต๊ะกลมกับน้ ามันหอม เรื่องสั้นสิงคโปร์ นักข่าว และประตู เรื่องสั้นอินโดนีเซีย       
ม้าบินของมาเรียปินโต และนางฟ้าเร่ร่อน เรื่องสั้นบรูดน อภัยโทษ และเรื่องสั้นฟิลิปปินส์ เรือนรังของ
คาร่า วรรณกรรมชุดนี้เป็นวรรณกรรมร่วมสมัย ที่นักเขียนประเทศสมาชิกอาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์ 
(Identity) วาทกรรม (Discourse) การประกอบสร้างความหมาย (Construction of meanings) ตัว
บทและน าเสนอภาพตัวแทนเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Representation of ASEAN) ดว้อย่าง
น่าสนใจ 
 การวิเคราะห์วรรณกรรมอาเซียนคัดสรรครั้งนี้ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจ และรู้จักเพ่ือนบ้านอาเซียน
ผ่านวรรณกรรม     อันเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับการซึมซับด้านลึกและมิติแตกต่างจากงานวิชาการ
ประเภทอ่ืนๆ (พิเชฐ แสงทอง, 2555,หน้า (3)) พหุลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ล้วนแตกต่าง
กันทั้งด้านการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ถึงแม้ว่า บางประเทศจะมีความคล้ายคลึงเชิง
วัฒนธรรม แต่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติปรากฏ (พิเชฐ แสงทอง, 2555, หน้า 235) 
นับเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งหากจะวิเคราะห์ตัวบทในประเด็นกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์
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ของประชาคมอาเซียน เพ่ือสรุปว่ากระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์อาเซียนว่ามีความเป็น
เอกภาพหรือต่างกันในมิติใดบ้าง 
 บทความนี้ มุ่งน าเสนอการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียนว่าปรากฏอัต
ลักษณ์ของแต่ละประเทศอย่างดร และปรากฏอัตลักษณ์ร่วมในอาเซียนลักษณะใด อัตลักษณ์ร่วมนี้ใช้
ในความหมายการประกอบสร้างตัวตนของตนเอง (ความเป็นรัฐ -ชาติ) และการสหสัมพันธ์ 
(Intersubjectivity) อย่างดร กล่าวคืออัตลักษณ์ของตัวตนที่มีลักษณะประกอบสร้างจากผู้เป็น
เจ้าของอัตลักษณ์นั้นและจากนิยามของผู้อื่นหรือสังคม (ศิริพร ภักดีผาสุก, 2561, หน้า ข)         การ
น าเสนอภาพแทน (Representation) อัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียนผ่านเรื่องเล่า (Narratives) ใน
วรรณกรรม     ร่วมสมัยของอาเซียน (Contemporary Literature of ASEAN) จะเห็นว่า มีความ
สหสัมพันธ์กับบริบทการเมือง สังคม วัฒนธรรม ที่ผลิตซ้ า (Reproduction) หรือตอกย้ าความเป็น
ตัวตนของแต่ละรัฐ -ชาติ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับสหบท ( Intertextuality) ของเรื่องเล่าเชิง
ประวัติศาสตร์หรือวาทกรรมกระแสหลักท่ีถูกผลิตซ้ า และใช้ร่วมกันในสังคมอาเซียน   
 การพิจารณาตัวบทวรรณกรรม ลักษณะการวิเคราะห์ภาพตัวแทน (Representation) ใน
วรรณกรรม โดยพิจารณาความหมายของกระบวนการประกอบสร้างความหมายผ่านภาษาหรือสัญญะ 
(Sign) เน้นน าเสนอภาพของสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในความคิด (ฮอลล์ Hall, 2003, อ้างอิงในศิริพร 
ภักดีผาสุก, 2561, หน้า 100) ทั้งที่การน าเสนอภาพตัวแทนจะมีขั้นตอนในการสร้างภาพตัวแทนจาก
ความคิด (Mental Representation) เชื่อมโยงสรรพสิ่ง (Things) กับภาพความคิด (Concepts) 
จากนั้นจึงน าเสนอภาพตัวแทนผ่านภาษาในลักษณะตัดสิน ประเมินค่า และการเลือกแง่มุมน าเสนอ
ภาพตัวแทนนั้น จึงกล่าวดด้ว่าภาพตัวแทนคือกระบวนการที่มีส่วนท าให้เกิดอัตลักษณ์ขึ้น (ศิริพร ภักดี
ผาสุก, 2561,101-104) การค้นหากระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียนที่
ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร จึงมีความน่าสนใจ ในแง่ของการเข้าใจความเป็นตัวตนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และความเข้าใจความเป็นอ่ืน (The other) ที่ผสมผสานกันในพหุวัฒนธรรม
อาเซียนผ่านความเชื่อ ความศรัทธา รวมทั้งการผลิตซ้ าอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐ (Political 
ideology) ที่ครอบง าสังคม (Hegemony) อย่างปฏิเสธดม่ดด้ในยุคสังคมระบบทุนนิยม รวมทั้งการโต้
กลับของ  ตัวละคร การย้อนแย้งของเรื่องเล่า จึงเป็นภาพตัวแทนประชาคมอาเซียนที่เราควรพิจารณา
และตระหนักถึงค าขวัญของอาเซียนที่กล่าวถึงประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: (ASCC)) ที่เน้นเอกภาพ ความเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ และหนึ่ง
ประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)  แต่ความจริงแท้ อาจกล่าวดด้ว่าวาท
กรรมเหล่านี้เป็นเพียงมายาคติ (Mythology) ของภาพแทนความฝัน ของประชาคมอาเซียน ที่ใช้
ต่อรองกับกลุ่มประเทศตะวันตกหรือดม่ ดังนั้น บทความนี้จึงน าเสนอให้เห็นการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน ที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงการวิเคราะห์วรรณกรรม
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และสังคมวัฒนธรรมของอาเซียน เพ่ือให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความส าคัญของการ
หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และดด้เรียนรู้  ความเป็นพวกเราในฐานะประชาคมอาเซียนด้วยกันผ่าน
มุมมองวรรณกรรมอาเซียน  
       
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือวิเคราะห์การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมอาเซียนที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นวรรณกรรม
อาเซียนคัดสรร   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 แผนภูมิ: แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง ภาพตัวแทนของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรม
อาเซียน 
 

 

แนวคิดที่น ามาใช้วิเคราะห์ตัวบท         
             แนวคิดท่ีน ามาใช้เป็นกรอบคิดวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม มี 4 แนวคิด ดด้แก่ 

             2.1 แนวคิดการสร้างภาพตัวแทน (Representation) ของฌากส์ แดร์ริดา (Jacgues 
Derrida) ใช้อธิบายกระบวนการการประกอบสร้าง (Construction) อัตลักษณ์อาเซียนที่มีมิติมุมมอง
จากตนเองมองตนเอง (ประเทศที่น าเสนอ) และมิติจากผู้อ่ืนมองอาเซียน ตัวบทวรรณกรรมที่คัดสรร

Input 

ตวับท (Text) 
วรรณกรรมอาเซียน 
ชุดเร่ืองส้ันคดัสรร 

 

 

Process 
 

วิเคราะห์การประกอบสร้างอตัลกัษณ์ร่วมอาเซียน 
ท่ีปรากฏในรวมเร่ืองสั้นอาเซียน ตามแนวคิด 
ต่อไปน้ี 
    1. การสร้างภาพตวัแทน (Representation) 
    2. การสิเคราะห์วาทกรรม (Discourse) 
    3. สญัญะวิทยา (Semiology) 
    4. วฒันธรรมศึกษา (Cultural Study) 

 

Output 

พบ กระบวนการประกอบสร้าง 
อตัลกัษณ์ของอาเซียน              
ในวรรณกรรมอาเซียน ชุดเร่ือง
สั้นคดัสรร 

 

Outcome 

ผลลพัทท่ี์พบ เป็นแนวทางการ
วิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมยั
แนวใหม ่

Impact 

ไดอ้งคค์วามรู้ เพื่อเป็นแนวทางศึกษาประเด็นสงัคม-วฒันธรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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แล้วจะเป็นตัวแทนของสังคมนั้น ๆ ผ่านวรรณกรรม โดยเน้นการอธิบายลักษณะคู่ตรงข้ามว่าตัวบทดด้
น าเสนอวัฒนธรรม ความเชื่อ ของสังคมนั้นๆ อย่างดร  
             2.2 แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ของมิเชล ฟูโกต์ (Michel 
Foucault) ใช้อธิบายความหมายของตัวบท ว่าผู้เขียนต้องการน าเสนอความรู้ ความจริง อ านาจของ
สังคมนั้นๆ ผ่านวาทกรรมชุดใด แนวคิดใคร และสถาบันใด ดังที่ ฟูโกต์ กล่าวว่า “...‘ความรู้’ ที่ดด้รับ
การถ่ายทอดคือ ‘ความรู้’ ที่ดด้ถูกสังคมกล่อมเกลาแล้ว‘ความรู้’ จึงเป็น ‘ความจริงที่ถูกสร้างโดย
สังคม’…” (อมรา พงศาพิชญ์, 2547, หน้า 65)               
              2.3 แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) ของโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ใช้
อธิบายความหมายของสัญญะ (Signified) และสัญญะ (Sign) ที่ผู้ประพันธ์สื่อให้เห็นในตัวบท
วรรณกรรมอาเซียน  
              2.4 แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) ของสจ๊วต ฮอล (Stuart Hall) ตามที่ตรี
ศิลป์ บุญขจร (2555, หน้า 169-172) สรุปดว้ในประเด็นการอธิบายสังคมผ่านมุมมองวัฒนธรรม ใช้
อธิบายมุมมองวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
  การเรียงล าดับรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนในผลการวิเคราะห์ จะเรียงล าดับตามประเด็น
การวิเคราะห์     และเรียงล าดับตามที่วรรณกรรมชุดนี้ก าหนด ดม่ดด้เรียงล าดับก่อน - หลัง จากการ
เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนหรือตามประวัติศาสตร์ทางการเมืองแต่อย่างใด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
เพ่ือน าเสนอ          ภาพตัวแทนสังคมประชาคมอาเซียน ที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียนที่ศึกษา มี
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
           1. ขอบเขตด้านประชากร  
 งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มประชากร จากวรรณกรรมอาเซียน ที่แปลเป็นภาษาดทย มี
จ าหน่าย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 - 2558 จากส านักพิมพ์และสมาคมที่จัดท าหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรม
อาเซียน ดด้แก่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศดทย ส านักพิมพ์ที่แปลวรรณกรรมอาเซียน ทั้งนวนิยาย
และเรื่องสั้น เพ่ือน ามาเป็นตัวบทวิเคราะห์ รวมรวมดด้ เรื่องสั้น 18 เรื่อง และนวนิยาย 3 เรื่อง รวม 
21 เรื่อง  
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 บทความนี้ ผู้วิจัยน าเสนอเฉพาะข้อมูลจากวรรณกรรมชุดอาเซียนคัดสรร ประเภทเรื่องสั้น 
จ านวน 18 เรื่อง      แปลและรวบรวมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศดทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
            3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์  
            วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวบทวรรณกรรม ตามกรอบแนวคิดการวิจัย และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์แต่ละประเด็น   ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยตีความและอธิบายความเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ (Description Analysis)   
  
ผลการวิจัย 
   การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร พบ
การประกอบสร้าง    อัตลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) แต่ละประเทศยก
ย่องความเป็นรัฐ-ชาติตนผ่านวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ผ่านเสียงของสังคมที่หลากหลาย เป็นความเชื่อ
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนแฝงฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกของสังคม และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาผ่านแนวคิด “รัฐ-
ชาติ” และแสดงพฤติกรรมเหยียดหรือตอกย้ าความเป็นอ่ืนของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน       ในลักษณะ
ความด้อยกว่าผ่านสัญญะ สีผิว ความยากจน การศึกษา 2) ประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุน
นิยม         ช่วงการเปลี่ยนแปลงประเทศในยุควาทกรรมการพัฒนา ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้อง
ปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมตะวันตก 3) ผลิตซ้ าวาทกรรมการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ ที่ผู้มีอ านาจ
มีบทบาทต่อสังคม แม้จะมีเสียงต่อรองจาก           ผู้ดร้อ านาจก็เสมือนเสียงที่ดม่มีเสียง 4) ตัวบท
วรรณกรรมน าเสนอพ้ืนที่เมืองกับความทันสมัย ที่คนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือความอยู่รอด 5) 
ประกอบสร้างให้เห็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนด้าน  
การเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ตามที่แต่ละประเทศคาดหวัง พบว่าเป็นเพียงมายาคติที่ประชาคม
อาเซียนสร้างขึ้นจาก      ชุดวาทกรรมหนึ่งอัตลักษณ์อาเซียน 
            กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ที่พบในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร มีความ
น่าสนใจยิ่ง ดังสรุปเป็นตาราง และการอธิบาย ดังต่อดปนี้ 
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ตารางแสดง : ผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์ร่วมอาเซียน ที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร 

 
 

วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร 
ที่ปรากฏอัตลักษณ์ร่วม 

 
ผลการวิเคราะห์ 

อัตลักษณ์ร่วม :  
การยกย่องความ
เป็นรัฐ-ชาติตน  
ตอกย้ าความเป็น
ชาติพันธุ์อ่ืน 
ผ่านสัญญะความ
ด้อยกว่า      ใน
ประเด็นสีผิว ความ
ยากจน              
การศึกษา ศาสนา  
ความเชื่อ 

การ
ประกอบ
สร้าง :                
ภาพแทน
สังคม ระบบ
ทุนนิยม                  
ภายใต้วาท
กรรม  การ
พัฒนา 

ผลิตซ้ า :  
การเมือง
เป็นเรื่อง
ของอ านาจ        
ผู้ใต้การ
ปกครองดร้
อ านาจ
ต่อรอง 

พื้นที่
เมือง :  
กับ
นิยาม            
ความ
ทันสมัย 

สังคมพหุ
วัฒนธรรม :      
ความ
หลากหลาย 
ในสังคม 
ประชาคม 
อาเซียน 
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ปู่ของจมา                   
(เรื่องสั้นพม่า) 
คนขายโรตีจากศรีลังกา   
(เรื่องสั้นดทย) 
โต๊ะกลมกับน้ ามันหอม    
(เรื่องสั้นมาเลเซีย) 
ม้าบินของมาเรียปินโต    
(เรื่องสั้นอินโดนีเซีย) 
นายพลหลังเกษียณ      (เรื่อง
สั้นเวียดนาม) 
เพลงรักใบดม้ใต้แสงจันทร์ 
(เรื่องสั้นพม่า) 
ฉันคือใคร                    
(เรื่องสั้นกัมพูชา) 
เราคือผู้ชนะ                 
(เรื่องสั้นกัมพูชา) 
อภัยโทษ                     
(เรื่องสั้นบรูดน) 
ประตู                        
(เรื่องสั้นสิงคโปร์) 
ประเพณีชีวิต               
(เรื่องสั้นลาว) 

/ 
/ 
/ 
/ 
 

               
 
 
 
 

/ 
/ 
/ 

 
 
 

 
 

 
/ 
 
 
 
/ 
/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

 
/ 
/ 
 
 
 
 
 

 
/ 
/ 

  
 จากตารางข้างต้น ที่แสดงอัตลักษณ์ร่วมของประเทศประชาคมอาเซียน ดังปรากฏใน
วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร จะดด้อธิบายแต่ละประเด็นตามกระบวนการวิเคราะห์ ต่อดปนี้    
          
 1. อัตลักษณ์อาเซียน : การยกย่องความเป็นชาติตน ตอกย้ าความเป็นอ่ืนของชาติพันธุ์
อ่ืน 
 วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร ประกอบสร้างความเป็นเรา ความเป็นเขาหรือความเป็นอ่ืน 
ปรากฏในเรื่องสั้น 4 เรื่อง คือ เรื่องสั้นพม่า ในปู่ของจมา เรื่องสั้นดทย ในคนขายโรตีจากศรีลังกา เรื่อง
สั้นมาเลเซีย ในโต๊ะกลมกับน้ ามันหอม เรื่องสั้นอินโดนีเซีย ในม้าบินของมาเรียปินโต พบกระบวนการ
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ประกอบสร้างความเป็นอื่น (The other) ของชาติพันธุ์อ่ืนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ โดยตอกย้ าความเป็นอ่ืน
ผ่านวิถีปฏิบัติของสังคม  ดังจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ใน ปู่ของจมา ประกอบสร้างสังคมพม่าที่ยกย่องความเป็นรัฐชาติตน แต่ตอกย้ าความเป็นอ่ืน
ให้กับชาติพันธุ์อ่ืนที่มาจากเชื้อสายอินเดียและนับถือศาสนาอิสลาม เรื่องเล่าน า เสนอการถูกให้
กลายเป็นอื่นทั้งๆ ที่ตัวละครเอกเกิดและเติบโตอยู่ในพม่าและแม้จะเป็นผู้เคยท าคุณประโยชน์ต่อชาติ
พม่า แต่ด้วยความเป็นชาติพันธุ์อ่ืน กลับกลายเป็นคนอ่ืนในพ้ืนที่อยู่อาศัย ผู้เขียนน าเสนอสังคมพม่าที่
ถือปฏิบัติกับชาติพันธุ์อื่นถึงแม้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะเสียสละชีวิตเพ่ือร่วมต่อสู้กู้ชาติพม่า เพ่ือให้ดด้รับ
ก็ตาม การประกอบสร้างความเป็นเราความเป็นอ่ืนนี้ ผู้เขียนถ่ายทอดสังคมทุกชนชั้นในพม่าที่ตัดสิน
ความเป็นมนุษย์ของ“อูบะกู”่ หรือปู่ของจมา ซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึกสงคราม เป็นกองก าลังร่วมต่อสู้
กู้ชาติให้กับพม่ารบกับญี่ปุ่น ช่วงสงครามและหลังสงคราม อูบะกู่ดด้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษสงคราม 
จมาหลานชายของอูบะกู่ภาคภูมิใจในความเก่งของปู่ เขาน าความเก่งของปู่ดปเล่าให้เพ่ือนฟัง จมาต้อง
ออกจากโรงเรียนเนื่องจากครอบครัวต้องการใช้แรงงาน เพ่ือนของจมาสงสัยว่า จริงๆ แล้วปู่ของจมา
เป็นวีรบุรุษหรือดม่ พวกเขาจึงดปสอบถามประวัติของปู่ของจมา จึงรู้ว่าชาวบ้านต่างชื่นชม ปู่ของจมา
ในฐานะวีรบุรุษสงคราม เพ่ือนของจมาอยากเห็นวีรบุรุษตัวจริง แต่เมื่อพวกเขาดปพบจมากลับต้อง
เศร้าใจเพราะ  จมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปู่ว่า ปู่ดม่ดด้รับสิทธิความเป็นพลเมืองจากรัฐ เพราะตก
ส ารวจประชากร ดม่มีบัตรประชาชนและดม่ถือว่าเป็นพลเมืองของพม่า ปู่ต้องติดต่อหน่วยงานอ าเภอ
ออกใบรับรองให้ แต่เมื่อเดินทางดปโรงพยาบาล ในเมืองหลวง ต ารวจมีใบสั่งห้ามปู่ออกนอกพ้ืนที่ และ
ยังเรียกเก็บเงินจากปู่เท่ากับน้ าหนักทองค า 50 สตางค์ ต ารวจ ตั้งข้อหาปู่ของจมาว่าเป็นกลุ่มคนพลัด
ถิ่นหลบหนีเข้าเมืองและดม่ใช่สัญชาติพม่า แม้ว่าปู่ของจมาจะยืนยันตัวตนว่าดม่ใช่   ชาวมุสลิมที่อพยพ
มามาใหม่ แต่เกิดและอาศัยอยู่ในพม่าสืบจากบรรพบุรุษก็ตาม ต ารวจหรือตัวแทนภาครัฐโต้กลับว่าดม่
มีมุสลิมในพม่า และกล่าวหาว่าปู่ของจมาคิดขึ้นมาเอง และสรุปว่าปู่ของจมาต้องอยู่ในประเทศพม่า
อย่างสงบถ้าดม่อยากเดือดร้อน เพ่ือนของจมาจึงตั้งค าถามว่าประเทศพม่าที่ดูเหมือนดม่แบ่งแยกทาง
ศาสนา เหตุใดรัฐใช้อ านาจข่มขู่และครอบง าประชาชนที่ดม่มีทางสู้ จึงเป็นการน าเสนอความเป็นเรา
ความเป็นอ่ืนที่สะท้อนสังคมพม่าและกลุ่มประเทศอาเซียน ที่พบประเด็นปัญหาสังคมเหล่านี้อยู่เสมอ 
ดังข้อความของทีนุตและกานเต็งเพ่ือนของจมาครุ่นคิดในใจว่า 

 ...ประเทศพม่าท่ีดูเหมือนจะดม่แบ่งแยกศาสนาและเชื้อชาตินั้น แต่ความจริงแล้วมัน
ดม่ดด้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเลยสักนิด...คนมีอ านาจมักคิดว่าศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดูและ
ศาสนาคริสต์ดม่มีความซื่อสัตย์ต่อประเทศพม่า...น่าเศร้าใจที่คนกล้าสู้รบกับทหารญี่ปุ่น เก่ง
ในการยิงปืนที่สุด มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยญี่ปุ่นปกครองประเทศพม่า...กลับถูกต ารวจพม่ากด
ขี่และแบ่งแยกเชื้อชาติเพียงเพราะหน้าตาคล้ายชาวอินเดียและนับถือศาสนาอิสลาม...ปู่ของจ
มาดด้ปกป้องประเทศชาติมาด้วยชีวิตแต่วันนี้กลับดม่มีใครรู้ว่าเขาคือใคร... 
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          (ปู่ของจมา, 2555, หน้า 58)  
 การประกอบสร้างอัตลักษณ์โดยยกย่องความเป็นรัฐ-ชาติตน และตอกย้ าความเป็นอ่ืนของ
กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ในปู่ของจมา สื่อนัยสังคมพม่าที่ยังคงกดทับ ข่มขี่ ชาติพันธุ์อ่ืน ที่อาศัยอยู่ในพม่า 
เพราะกลุ่มชนเหล่านั้นมีความแตกต่างกับคนพ้ืนถิ่น จากข้อความข้างต้น จะเห็นว่า แม้ปู่ของจมาจะมี
บรรพบุรุษอาศัยอยู่ในประเทศพม่า ดังที่ จมาเล่าให้เพ่ือนเขาฟังว่า “ปู่ของฉันก็อธิบายให้เขาฟังว่า
พวกเราเป็นมสุลิมจากพม่า ดม่ใช่มุสลิมที่เพ่ิงเข้ามา คนที่เพ่ิงเข้ามาจะพูดภาษาพม่าดด้ยังดง ถึงพูดดด้ก็
คงดม่ชัดขนาดนี้” (หน้า 57) จะเห็นว่าผู้เขียนน าเสนอถึงภาครัฐ ดด้แสดงอ านาจด้านกฎหมาย ใน
ความ   เป็นเรา ความเป็นอ่ืน ผ่านวาทกรรมกระแสหลักเรื่องสัญชาติ ดังที่ผู้เขียนให้ตัวละครทีนุตซึ่ง
เป็นเด็ก ตั้งค าถามว่าปู่ของจมาแท้จริงแล้วเป็นวีรชนคนกล้าของพม่าจริงหรือดม่ เพราะรัฐดม่ดด้น ามา
พิจารณาในความเป็นมนุษย์ สัญญะที่สื่อคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพม่าที่อยู่ในบทบาทผู้ตาม ต้อง
ยอมรับวาทกรรมของผู้มีอ านาจในชนชั้นปกครอง เพ่ือให้คนในชาติยอมรับความเป็นเชื้อชาติเดียวกัน
ตามสิทธิของในประเทศ แต่ย้อนแย้งในเชิงมนุษยธรรมที่คนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ที่มีบทบาทในการร่วม
ต่อสู้กู้ชาติให้กับประเทศพม่ากลายเป็นคนพลัดถิ่น ทีนุตจึงเป็นภาพแทนชาวบ้านทั่วดปที่ดม่รู้ข้อมูล
เกี่ยวกับปู่ของจมาว่าจริงๆ แล้วปู่ของจมามีคุณูปการต่อประเทศพม่าอย่างดร จึงตั้งค าถามกับสังคมว่า 
ความจริงแล้วประเทศพม่ามีแนวปฏิบัติอย่างดรต่อการแบ่งแยกการนับถือศาสนาและเชื้อชาติ การ
ปฏิบัติตามกระแสหลักของความเป็นรัฐชาติ ดังปรากฏ การประกอบสร้างผ่านผู้น ารัฐ กับความจริงแท้
ที่ประชาชนรับทราบ มีความแตกต่างกันมากมาย ภายใต้วาทกรรม ความเป็นอื่น 
 
 เรื่องสั้นดทย ในคนขายโรตีจากศรีลังกา ประกอบสร้างตัวละครศรีนาคร เป็นชาวศรีลังกา ที่
สังคมดทยเรียกกันว่า  ชาวทมิฬ เข้ามาอาศัยในประเทศดทยเพ่ือขายโรตี เรื่องเล่าประกอบสร้างให้เห็น
ว่าสังคมดทยดด้ส่งต่อความเชื่อเกี่ยวกับคนทมิฬว่า “คนศรีลังกามาจับเด็กไปฆ่าเพ่ือน าศพไปถมเป็น
สะพานไปเกาะสิงคโปร์” เรื่องเล่าเหล่านี้ถูกปลูกฝังให้ลูกชายครูใหญ่เกลียดชังคนทมิฬ จนเกิดเรื่อง
รา้ยเมื่อลูกชายครูใหญ่กับเพ่ือนในวัยแปดขวบ จับลูกชายของศรีนาคร มัดมือ มัดเท้า และมัดคอดว้กับ
ต้นดม้หลังป่าช้า แล้วลืมปล่อยจนท าให้ลูกชายศรีนาครเสียชีวิต เมื่อต ารวจมาตรวจสอบหลักฐาน ศรี
นาครกับลูกดม่มีสัญชาติดทย คนกระท าผิดจึงดม่ต้องรับโทษ หากศรีนาครดม่ยอมความ ศรีนาครต้อง
โดนเนรเทศกลับประเทศ เรื่องเล่าน าเสนอให้ศรีนาครร้องขอความเห็นใจว่า“อภัยให้ผมด้วย”“อภัยให้
ลูกผมด้วยเถิด” (หน้า 105) ซ้ าดปมาหลายรอบ สื่อถึงการต่อรองกับอ านาจรัฐเพ่ือขอความชอบธรรม
ให้มีสิทธิ์อาศัยอยู่ในประเทศดทย ครูใหญ่ส านึกผิดต่อการกระท าของลูกชาย ครูใหญ่ตั้งค าถามกับ
ตัวเองว่า การที่ภรรยาปลูกฝังเรื่องเล่าอันเป็นมายาคติให้กับลูกชายตั้งแต่วัยเยาว์ว่า“ให้ระวังคนศรี
ลังกาจะมาจับเด็ก” เรื่องเล่าถูกแฝงฝังเป็นความเชื่อ ความเกลียดชัง ส่งต่อมายังลูกชายจนเกิด
เหตุร้ายขึ้นกับลูกชายศรีนาครคนศรีลังกา แต่เรื่องเล่าดด้ตอกย้ ามโนทัศน์ของสังคมดทยว่า ศรีนาครผิด
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ที่เป็นชาติพันธุ์อ่ืนในสังคมดทย ถึงแม้  ศรีนาครจะมีครอบครัวอาศัยอยู่ในเมืองดทย ท างานสุจริต แต่
ในทางกฎหมายศรีนาครเป็นคนต่างด้าว ศรีนาครกล่าว เสมอว่า “เป็นกรรมของเขา” สื่อนัยว่าดม่มี
อ านาจต่อรองทางกฎหมาย ศรีนาครถูกจับข้อหาหลบหนีเข้าเมืองต้องส่งตัวกลับประเทศศรีลังกา 
คงเหลือลูกและภรรยาของเขาอยู่ในเมืองดทย ครูใหญ่รู้สึกผิดที่ดม่สามารถช่วยเหลือศรีนาครดด้ เกิด
ความย้อนแย้งในใจว่าสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายเหตุใดดปด้วยกันดม่ดด้ ครูใหญ่ยอมจ านนต่อกฎหมาย
และข้อปฏิบัติเรื่องความเป็นพลเมืองของประเทศ เรื่องเล่าน าเสนอสังคมดทยและศรีลังกาในฐานะ
เมืองพุทธศาสนา โดยใช้สัญญะความเชื่อเรื่อง “กรรม” มาอธิบาย ดังที่ศรีนาครกล่าวว่า“ชีวิตเป็น
เรื่องของเวรกรรม” นับเป็นการยอมว่าการกระท าที่เกิดขึ้นนั้นเป็น “กรรม” เรื่องเล่าสื่อให้เห็นทัศนะ
ของสังคมดทยว่า ความเป็นอ่ืนในเรื่องเล่าคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่สังคมสรุปว่ามีลักษณะ      ด้อยกว่าหรือ
อยู่ในสถานะที่ดม่มีอ านาจต่อรอง โดยเฉพาะการต่อรองกับรัฐหรือชนชั้นปกครอง จึงเป็นการน าเสนอ          
อัตลักษณ์ความเป็นรัฐชาติและการแบ่งแยกความเป็นอ่ืนของชาติพันธุ์อ่ืนในสังคมอาเซียน 
 
 เรื่องสั้นมาเลเซีย ในโต๊ะกลมกับน้ ามันหอม น าเสนอความเป็นอ่ืน ตัวละครเจ๊ะมูนะฮ์ มารดา
ของดาโอ๊ะ ดม่พอใจที่ดาโอ๊ะน าโต๊ะกลมมาจากกองขยะมาใช้ในบ้านเช่า เจ๊ะมูนะฮ์นับถือศาสนา
อิสลาม จึงเชื่อว่าโต๊ะกลมอาจเคยน าดปใช้เกี่ยวกับหมู จะท าให้เกิดโชคร้ายขึ้นดด้ เจ๊ะมูนะฮ์จึงบ่นกับ
ดาโอ๊ะว่า การเลือกเช่าบ้านที่มีแต่กลุ่มคนนับถือชนศาสนาอ่ืน และการน าโต๊ะกลมมาจากกองขยะ จะ
เป็นเหตุให้เกิดเรื่องดม่ดีดด้ แต่ดาโอ๊ะมองมุมกลับว่า ในยุคที่ข้าวของแพง มีอะดรที่พอสามารถประหยัด
ดด้ควรจะประหยัด การที่เขาเลือกเช่าบ้านในราคาถูกและน าโต๊ะกลมจากกองขยะมาใช้เป็นโต๊ะ
รับแขก เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเงินเดือนเขาดม่มากนัก เรื่องเล่าน าเสนอทัศนะของ
เจ๊ะมูนะฮ์ผ่านความเชื่อ ความเป็นเราความเป็นอ่ืน และดม่เห็นความส าคัญของชุมชนบ้านเช่าที่มี
หลากหลายชาติพันธ์ เจ๊ะมูนะฮ์ดม่ยอมรับความเป็นชนชาติอ่ืนและกล่าวหาดาโอ๊ะว่า “นอกศาสนา” 
แสดงออกถึงบทบาทความเป็นแม่หรือผู้น าในครอบครัว ต้องการให้ลูกชายเห็นความส าคัญของกลุ่ม
สมาชิกเดียวกัน โดยใช้สัญญะศาสนาอิสลามและการดม่กินหมูเป็นการประกอบสร้างความเชื่อ  
ผู้เขียนประกอบสร้างให้เจ๊ะมูนะฮ์ ตัดสินชาติพันธุ์อ่ืนว่าดม่ใช่พวกตน ซึ่งตอกย้ าความเป็นรัฐชาติของ
มาเลเซียที่นับถือศาสนาอิสลาม และความเป็นอ่ืนของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนที่อาศัยในประเทศมาเลเซีย  
 

เรื่องสั้นอินโดนีเซีย ในม้าบินของมาเรียปินโต ถูกน าเสนอให้เห็นความเป็นเราความเป็นอ่ืน 
ในชาติพันธุ์อ่ืน ที่อาศัยในประเทศอินโดนีเซีย โดยน าเสนอระบบการปกครอง และผู้น าท้องถิ่นที่เป็น
กลุ่มชนพ้ืนเมือง ที่มีอัตลักษณะตัวตนในการปกครองท้องถิ่น เมื่อถูกก าหนดและจัดระเบียบโดย
อ านาจของชั้นปกครองส่วนกลาง เรื่องเล่าน าเสนอว่ากลุ่มผู้น าท้องถิ่นในติมอร์ตะวันออก หากลุกขึ้น
โต้แย้งกับอ านาจรัฐก็จะโดนสาบสูญ ฆ่าตัวตายหรือเป็นบ้า สื่อนัยการถูกครอบง า ให้เป็นเราตามกรอบ
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เกณฑ์ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และกระจายการปกครองแบบ        
ระบบเดียวสู่ท้องถิ่น เนื้อเรื่องประกอบสร้างตัวละครโยเซฟ เป็นทหารผ่านศึกสงครามมามากมาย แต่
เมื่อต้องเข้าดปจัดการพ้ืนที่ในชนบทตามค าสั่งภาครัฐ เขาถูกจับจากกลุ่มชาวบ้าน โจเซฟหนีออกมา
และพลัดหลงจากกองก าลัง โจเซฟหวาดกลัวกับสงครามและเกิดความคิดสับสนดปถึงเรื่องเล่าใน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับมาเรียปินโตหญิงสาวที่มีพาหนะม้าดม้ หญิงสาวผู้น าเผ่าของชนพ้ืนเมือง ที่ลุกขึ้นมา
ต่อสู้กับอ านาจรัฐแทนผู้น าเผ่าที่สูญหายดป ความกลัวในเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ทหาร
หาญหลอกหลอนให้โจโซฟสติฟ่ันเฟือน เขาถูกส่งตัวดปรักษาอาการและส่งกลับดปพักรักษาตัวที่บ้าน
เกิด และส่งดปสังกัดหน่วยงานอ่ืน ตอนท้ายโยเซฟดด้รับค าสั่งให้ดปฆ่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่เป็นหญิง 
เขาสะกดรอยตามและรอจังหวะ   การฆ่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายเป็นแรมเดือน ตามค าสั่ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังข้อความ“โยเซฟปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว เขาเปิดโทรศัพท์มือถือรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา” (หน้า 184) การน าเสนอปฎิบัติการนี้ สื่อนัยทางการเมืองว่าหากใครโต้แย้งหรือเป็น
ปรปักษ์กับฝ่ายอ านาจชนชั้นปกครอง ก็จะถูกกระท าให้เป็นอ่ืนทันที ดังฝ่ายกบฏถูกก าหนดให้เป็น
กลุ่มก่อการร้าย   ทางการเมือง สุดท้ายเรื่องสั้นหักมุมโยเซฟผู้เป็นนักฆ่าก็ถูกฆ่าตายด้วยเช่นกัน โดย
ดม่อธิบายว่าใครเป็นผู้ฆ่า ดังข้อความ “ทันใดนั้น ลมกระโชกแรงผ่านช่องหน้าต่าง เหล่าเข็มแหลมยะ
เยือกทิ่มผ่านทะลุกระดูก ร่างของโยเซฟสั่นผวา ขณะเคลื่อนถอยจากขอบหน้าต่าง เขาเห็นมาเรียปิน
โตข้ามฟากมาด้วยม้าบิน...เขารู้สึกว่าตัวเองเหินบิน อยู่ท่ามกลางมวลเมฆ  ลอยละล่อง มองลงมายัง
โลกซึ่งก าลังหมุนวนอยู่เบื้องล่าง” (หน้า 184-185) จะเห็นว่าเรื่องเล่าน าเสนอให้เห็นความเป็นรัฐ-ชาติ
และความเป็นอ่ืนของชาติพันธุ์อ่ืน ที่ปฏิเสธดม่ดด้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ผลิตซ้ าเสมอในแต่ละสังคม 
  
 2. การประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุนนิยม : ยุควาทกรรมการพัฒนา 
 วรรณกรรมอาเซียนคัดสรรชุด พบการประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุนนิยม ในความ
เปลี่ยนแปลง ยุควาทกรรมการพัฒนา อยู่ 3 เรื่อง ดด้แก่ เรื่องสั้นเวียดนาม ในนายพลหลังเกษียณ 
เรื่องสั้นพม่า ในเพลงรักใบไม้ใต้แสงจันทร์ เรื่องสั้นกัมพูชา ในฉันคือใคร ดังน าเสนอกระบวนการ
ประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุนนิยมในความเปลี่ยนแปลงยุควาทกรรมการพัฒนา ดังนี้ 
             ในนายพลหลังเกษียณ เรื่องสั้นเวียดนาม น าเสนอสังคมเวียดนามช่วงก าลังพัฒนาประเทศ 
ตัวละครในเรื่อง มีฐานะอยู่ในระดับกลางถึงร่ ารวยของสังคมเวียดนาม ตัวละครรุ่นที่หนึ่งคือนายพลที่
เกษียณอายุราชการแล้ว เมื่อต้องกลับมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่บ้านกับลูกชายกับลูกสะใภ้ก็รู้สึกอึดอัด 
ดม่สบายใจ เหมือนกับต้องอยู่ภายใต้การปกครองของลูกๆ จึงตัดสินใจกลับดปช่วยเหลือกองทัพอีกครั้ง 
แต่สุดท้ายนายพลก็เสียชีวิตในสนามรบ ส่วนต่วนลูกชายเป็นวิศกรท างานอยู่สถาบันฟิสิกส์ นับเป็น
อาชีพแนวหน้าของประเทศ ตุลลูกสะใภ้ เป็นหมอโรงพยาบาลหญิง และมีลูก ๆ ของต่วนและตุลก าลัง
อยู่ในวัยเรียน 
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 เรื่องเล่าน าเสนอสังคมเวียดนามที่เปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตุลต้อง
บริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในบ้าน อาชีพหมอในโรงพยาบาลดม่เพียงพอต่อรายจ่ายใน
ครอบครัว ตุลจึงต้องมีอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงหมูขาย รวมทั้งจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือป้องกัน
ค่าใช้จ่ายเกิน หลังจากที่นายพลเหงียนตวนบิดาของต่วนเสียชีวิต ในแนวหน้าแล้ว ต่วน ตุลและอาดด้
เดินทางดปงานศพของบิดาที่เกาบัง และรัฐบาลสร้างฮวงซุ้ยของนายพลเหงียนดว้ที่สุสานวีรบุรุษ ขา
กลับบ้านต่วน ตุล ขับรถกลับแบบดม่เร่งรีบ จึงดด้มองทัศนียภาพสองข้างทาง ต่วน ตุล ตื่นเต้นกับ
ทัศนียภาพ ดังบทสนทนาระหว่างต่วน กับลุงโบง ว่า“บ้านเมืองเราสวยงามราวกับภาพเขียน” แต่ลุง
ของต่วนกลับตอบว่า “เพ่ิงจะเข้าใจตอนนี้แหละว่าท าไมเราถึงต้องรักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง แต่
ว่าลุงไม่ชอบหมู่บ้านของเราเลยแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้เมืองหลวงก็เถอะ”“ก็เพราะลุงอยู่จนชินน่ะสิ คน
ที่นี่ก็ชอบที่โน่น คนที่โน่นก็ชอบที่นี่ จะอย่างไรก็เถอะ ไม่ว่าตรงไหน ส่วนไหน    ก็เป็นบ้านเมืองนอน
เราทั้งนั้น ปิตุภูมิของเราจงเจริญ..” (หน้า 25) แสดงถึงภาพแทนของสังคมเวียดนามที่ผู้คนต่างตกอยู่
ภายใต้ระบบทุนนิยม การท างานในหน้าที่ทั่วดปเหมือนเครื่องจักร แทบดม่ดด้หยุดพัก เพ่ือแข่งขันกับ
เวลาและรายดด้จนลืมหันกลับมามองสิ่งรอบตัว และเม่ือใช้ชีวิตที่ดม่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลา (Slow lift) 
จึงท าให้ต่วนกับตุลดด้เห็นความงดงามของสิ่งรอบกาย ผู้เขียนปิดท้ายเพ่ือตั้งค าถามชวนคิดให้กับผู้อ่าน
ว่าสังคมส่วนใหญ่ มักจะดม่เห็นความส าคัญของสิ่งใกล้ตัว  แต่กลับให้ความส าคัญกับสิ่งดกลตัว จึง
เหมือนเป็นการจุดประเด็นให้สังคมหันกลับมาทบทวนบทบาทตน เพ่ือให้การท างานยุควาทกรรมการ
พัฒนาเป็นดปอย่างเหมาะสม และสมดุลกับชีวิต 
 
            ในเพลงรักใบไม้ใต้แสงจันทร์ เรื่องสั้นพม่า น าเสนอภาพสังคมพม่าในเขตชานเมือง มีการ
พัฒนาประเทศตามแนวคิดการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ทันกับประเทศเพ่ือนบ้านก าลังดปถึง เรื่อง เล่า
ประกอบสร้างให้เห็นการพัฒนาชนบท เชิงกายภาพ มีการขุดลอกแม่น้ าสายหลัก การสร้างสะพาน
เชื่อมระหว่างแม่น้ าใหญ่ การตัดถนนเพ่ือเชื่อมโยงดปยังสนามบินนานาชาติ หมายถึงการจ้างงานใน
ต าแหน่งกรรมกรหรือคนงานที่คนในพื้นท่ีจะดด้รับจากการพัฒนาเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิง
วัตถุจึงสัมพันธ์กับการต้องขยับตัวของคนในพ้ืนที่ เรื่องเล่าถ่ายทอดวิถีชีวิตของคุณยายวัย 70 ปี กับท
เวหยี่หลานสาวที่อยู่ในวัยรุ่น ให้รับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ตามปกติทุกคืนทเวหยี่จะต้องนัดพบชายหนุ่มคู่รักใต้ต้นดทรท่ามกลางแสงจันทร์ เมื่อรัฐดด้ขยายเมือง
ดปในเขตชานเมือง เพื่อให้มีดฟฟ้าใช้และอ านวยความสะดวกในระบบขนส่ง นักเขียนดด้แสดงสัญญะคู่
ตรงข้ามระหว่างแสงจันทร์กับดฟฟ้า เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างทางด้านกายภาพ การอาศัยแสง
สว่างจากแสงจันทร์เป็นแสงจากธรรมชาติ สื่อนัยสังคมที่อยู่แบบเดิมที่ยังดม่ดด้ปรับเปลี่ยนตามกระแส
สังคมโลก และเม่ือประเทศต้องพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยมให้เท่าทันนานาประเทศ การพัฒนาชนบท 
เช่น การตัดถนน พัฒนาโครงสร้างระบบดฟฟ้า นับเป็นโครงสร้างหลักในการพัฒนาท้องถิ่นทาง
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กายภาพ ดฟฟ้าจึงเปรียบเสมือนกระแสเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การลงทุน การก่อสร้าง และ
การด าเนินธุรกิจที่ต้องมีการขับเคลื่อนตลอดเวลา เนื้อเรื่องใช้สัญญะคู่ตรงข้ามคือแสงจันทร์กับดฟฟ้า 
เปรียบเทียบให้เห็นการพัฒนาชนบท จากเดิมที่ต้องอาศัยแสงจันทร์   แสงเทียน แสงตะเกียงในเวลา
กลางคืน เมื่อประเทศเริ่มพัฒนาแล้ว เวลากลางคืนก็ดม่ต้องอาศัยแสงจันทร์ส่องสว่าง สามารถใช้
ประโยชน์จากดฟฟ้าดด้ตลอดเวลา การน าเสนอการพัฒนาตามระบบทุนนิยม ดังข้อความที่ว่า “ถ้าหาก
แอลดิสัน (ยี่ห้อหลอดไฟ) และเฮนรี่ ฟอร์ด (ยี่ห้อเครื่องจักร) เข้ามา แล้วจะอยู่กันอย่างไร หาก
หมู่บ้านเล็กๆ กลายเป็นเมือง ยายกับ  ทเวหยี่จะตอบโต้กับเมืองนี้อย่างไร” (หน้า 66) แสดงให้เห็นว่า
ประเทศพม่าหลังจากเปิดประเทศแล้วก็ต้องเดินตามระบบทุนนิยมตามกระแสหลักของวาทกรรมการ
พัฒนา เหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
 
 ในฉันคือใคร เรื่องสั้นกัมพูชา น าเสนอภาพสังคมคนชนบทในกัมพูชา ที่เข้าดปมีชีวิตอยู่ใน
ระบบทุนนิยมและมีชีวิตอยู่ภายใต้ยุควาทกรรมการพัฒนา เรื่องเล่าน าเสนอชีวิตของจัน หญิงสาวที่
ก าพร้าบิดา มารดา อาศัยอยู่กับน้าบุญธรรม จัน  ตั้งค าถามว่า“ฉันคือใคร” เรื่องเล่าประกอบสร้างให้
จันมีชีวิตรันทด บิดา มารดาของจันเสียชีวิตตั้งแต่เธอเล็กๆ ในสมัยของ พอล พต (เขมรแดง) จันอาศัย
อยู่กับน้าบุญธรรมที่ดูแลเธอจนเติบใหญ่ น้าบุญธรรมมีฐานะยากจนและมีลูกหลายคน จันจึงตัดสินใจ
หยุดเรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ออกมารับจ้างด านาและเกี่ยวข้าวตามฤดูกาลเพ่ือหารายดด้จุนเจือ
ครอบครัว ภีมเพ่ือนบ้านดด้เล่าถึงการท างานก่อสร้างในเมืองใหญ่ จันสนใจดปท างานด้วย น้าบุญธรรม
เป็นห่วงจัน แต่จันยืนยันว่าต้องการหารายดด้ช่วยครอบครัว จันดด้ท างานเป็นกรรมกรรับจ้างในกรุง
พนมเปญ เมื่อดด้เงินก้อนแรกเธอดีใจมาก แบ่งเงินส่งให้น้าบุญธรรมด้วย จันพบรักกับเฮือน คนงาน
ก่อสร้างและทั้งสองแต่งงานกันตามประเพณี ทั้งสองตั้งใจท างานและมีลูกชายหนึ่งคน จันภูมิใจที่ดด้
สร้างครอบครัวที่ดี น้าบุญธรรมป่วยจันจึงลางานเพ่ือดปดูแล ขณะที่จันกลับดปดูแลน้า เฮือนดด้ดปเที่ยว
หญิงขายบริการจนติดโรคเอดส์ จันต้องออกจากงานดูแลสามีและดูแลลูกด้วยความยากล าบาก 
สุดท้ายเฮือนเสียชีวิต จันมีชีวิตที่รันทดมากมีแต่เพ่ือนๆ คนงานก่อสร้างที่ช่วยเหลือเธอในบางโอกาส 
จันดม่กล้ากลับบ้านดปหาน้าบุญธรรม และใช้ชีวิตเร่ร่อนโทษชะตาชีวิตและเฝ้าถามตนเองตลอดเวลา
ว่า “ฉันเป็นใคร”   
 กระบวนการประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุนนิยม ที่ปรากฏในวรรณกรรมกัมพูชา 
ดังตวัอย่างข้างต้น จะเห็นว่าผู้เขียนมีกระบวนการประกอบสร้างชีวิตตัวละครจันที่มีชีวิตก าพร้าพ่อ แม่ 
ผลมาจากเหตุการณ์สงครามสมัย  พอล พต (เขมรแดง) เธอจึงมีชีวิตที่ยากล าบาก การมีตัวตนอยู่ใน
สังคมใช้แรงงาน เป็นสังคมระดับล่าง ขาดการศึกษา ความคิดของจันจึงถูกผลิตซ้ าอุดมการณ์สังคม
ชนบทกลุ่มหนึ่ง ที่ว่า “หากมีคู่ ได้แต่งงาน และมีครอบครัวที่ดี จะท าให้ชีวิตดีมีความสุข” จันออกจาก
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ชนบทมาท างานก่อสร้างในพนมเปญ เป็นกรรมกรขนอิฐดด้เงินใช้และส่งดปให้น้าบุญธรรม จึงน่าจะ
เป็นเรื่องที่ดีและการมีครอบครัวน่าจะท าให้ชีวิตมีความสุข 
 ตัวบทประกอบสร้างภาพสังคมคนชนบท ที่ต้องเลื่อนดหลตามระบบทุนนิยม อาชีพที่รองรับ
ของคนชนบท นอกฤดูเก็บเกี่ยวดม่พอเพียงต่อการยึดเป็นอาชีพและรายดด้ประจ า การขายแรงงานเป็น
กรรมกรในเมืองใหญ่ ตามระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนา สามารถพบเห็นดด้เสมอว่า 
คนใช้แรงงานต้องออกจากบ้านดปท างานเป็นรายวันตามสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ เป็นการรองรับการ
พัฒนาตามระบบทุนนิยม ที่ต้องขับเคลื่อนตามโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ    ให้มีการพัฒนาเชิง
วัตถุที่เห็นชัดและเชิงประจักษ์ การพัฒนาประเทศตามระบบทุนนิยมนี้  จึงแผ่กระจายดปในประเทศ
ก าลังพัฒนา ผู้เขียนประกอบสร้างตัวละครจันให้จบแค่ชั้น ป.2 เพ่ือออกจากโรงเรียนดปขายแรงงาน 
รวมทั้งต้องทดแทนบุญคุณ  ผู้อุปการคุณ นับเป็นสังคมที่เราพบเจอดด้ทั้งในดทยและประเทศเพ่ือน
บ้านในแถบเอเชียตะวันออก ที่ลูกหลานต้องกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ เรื่องเล่ายังน าเสนอให้เ ห็นวิถี
ชีวิตของจัน หลังจากที่เธอแต่งงานกับเฮือน เมื่อเฮือนติดโรคเอดส์ จันต้องรับภาระเลี้ยงดูสามี
จนกระท่ังสามีเสียชีวิต หน าซ้ ายังมีลูกต้องรับผิดชอบอีก ชีวิตจันน่าอนาถเพราะดม่มีงาน ดม่มีเงิน และ
ดม่ปรากฏระบบช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานรัฐ มีเพียงเพ่ือนที่เคยรู้จัก คอยจุนเจือให้เธอบ้าง
เป็นบางครั้งคราว สภาวะของจัน ดังข้อความปิดเรื่อง ในฉันคือใคร ที่จันกล่าวว่า 
 
 ...ฉันดม่อาจกลับดปหาน้าบุญธรรมที่บ้านเกิดดด้ เพราะเขาก็ยากจนมากเช่นกัน ฉันต้องต่อสู้
เพ่ือลูกเพียง 
 คนเดียวของฉัน จากวันหนึ่งดปอีกวันหนึ่ง สุขภาพของฉันยิ่งทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ... ฉันต้องตก
ในสภาพ 
 ป่วยหนัก ชีวิตสิ้นหวัง ดม่รู้ว่าจะดปหาเงินที่ดหน...บอกหน่อยดด้ดหมว่าฉันเป็นใคร มาจากดหน 
แล้วต้องดปที่ดหนอีก?  

(ฉันคือใคร, 2555, หน้า 82)  
 ในฉันคือใคร จึงเป็นภาพแทนชีวิตของคนใช้แรงงาน ดร้อ านาจต่อรองกับหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ ดร้เป้าหมาย  ที่จะก าหนดทิศทางของชีวิตและสังคม เรื่องเล่าประกอบสร้างให้ผู้หญิงต้องมารับ
ผลจากการกระท า สื่อนัยความอ่อนแอของประชาชนที่ถูกกระท าเสมือนคนดม่มีทางสู้ ผลจากการ
กระท านั้นพวกเขาดม่ดด้ก่อขึ้น อย่างเหตุการณ์เขมรแดงที่บิดา มารดา ของจันต้องเสียชี วิต จนท าให้
จันเป็นเด็กก าพร้ามาตั้งแต่เด็ก แม้จะมีผู้มีเมตตาน าจันดปเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมแต่ก็อยู่ในฐานะ
ยากจน จันจึงเป็นภาพแทนของคนจนในสังคมกัมพูชาที่ถูกภาครัฐทอดทิ้ง ขาดสวัสดิการทางสังคมที่
รัฐควรจะเยียวยาจากเหตุการณ์ทางการเมืองในยุคปฏิวัติกัมพูชา ในปี ค.ศ.1975-1979 ชีวิต
ประชาชนชาวกัมพูชายากล าบากในทุกท้องที่ ประชาชนกว่าล้านคนหรือหนึ่งในทุกเจ็ดคนดด้เสียชีวิต 
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อันเป็นผลโดยตรงจากนโยบายและการกระท าของระบอบกัมพูชาประชาธิปดตย การเสียชีวิตของ
ประชาชนมาจากการให้ประชาชนท างานหนักเกินดป ทอดทิ้ง หรือคนป่วยดด้รับการรักษา ดม่ ถูกต้อง 
(เดวิด แซนด์เลอร์, 2557, หน้า 324) รัฐจึงควรสนับสนุนการพัฒนาพลเมืองชั้นล่างให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี การประกอบสร้างจันต้องออกจากโรงเรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดปใช้แรงงานในเมืองใหญ่ ชีวิต
ที่จันคาดฝันดว้ว่าน่าจะโชคดีเพราะมีงานท า มีสามีที่ดีและมีลูก น่าจะเป็นการสร้างครอบครัวที่ดี แต่
เรื่องราวกับตาลปัตร เมื่อเฮือนติดเอดส์ต้องเป็นภาระให้จันต้องดูแล กระบวนการประกอบสร้างให้
เห็นวิถีของคนระดับล่าง ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงภายใต้วาท
กรรมการพัฒนา จันจึงเป็นตัวแทนของคนชนบท ที่เข้ามาขายแรงงานในเมืองใหญ่ พ้ืนที่เมืองที่ก าลัง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามระบบทุนนิยม จันต้องหาทางออกในชีวิตและเฝ้าถามตัวเองว่าฉันคือ
ใคร เปรียบนัยคนชนบทที่ต้องขายแรงงานเพ่ือให้ดด้เงินตามค่าครองชีพที่ระบบทุนนิยมก าหนด เพ่ือ
ประคองชีวิตให้อยู่รอดต่อดปดด้ภายใต้ระบบทุนนิยม  
 
3. การผลิตซ้ าวาทกรรมกระแสหลัก : การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ 
 วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร ดด้น าเสนอประเด็นการผลิตซ้ ากระแสหลัก การเมืองเป็นเรื่องของ
อ านาจ ใช้อธิบาย  ในความหมายรัฐหรือผู้น ามีอ านาจในการปกครอง แม้มีระบอบการปกครอง ที่
ประชาชนสามารถรับรู้ทางการเมือง แต่อ านาจตัดสินใจเด็ดขาดก็อยู่ในอ านาจของผู้น า วรรณกรรมชุด
นี้ปรากฏการผลิตซ้ าวาทกรรมแสหลักการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ 3 เรื่อง ดด้แก่ เรื่องสั้นกัมพูชา ใน
เราคือผู้ชนะ เรื่องสั้นอินโดนีเซีย ในม้าบินของมาเรียปินโต และเรื่องสั้นบรูดน ในอภัยโทษ การ
ประกอบสร้างและผลิตซ้ าวาทกรรมกระแสหลักการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ ดังต่อดปนี้ 
 ในเราคือผู้ชนะ เรื่องสั้นกัมพูชา ประกอบสร้างตัวละครยายเป็นผู้เล่าเรื่อง ดด้บรรยายถึงวัน
ประกาศชัยชนะจากเขมรแดง วันที่ 7 มกราคม 2521 เรื่องเล่าสะท้อนวิถีชีวิตของยายที่ต้องสูญเสีย
ลูกสาว ลูกเขย จากเหตุการณ์ทางการเมือง ช่วงที่พอล พต ต่อสู้ทางการเมือง ท าให้หลานทั้งสองของ
ยายต้องก าพร้าพ่อ แม่ เมื่อยายเห็นว่าหลานชายทั้งสองโตขึ้น   ควรจะดด้เรียนหนังสือ แต่โรงเรียนที่
เคยมีก็ถูกกลุ่มของพอล พต เผาท าลายจดหมดสิ้น ยายจึงน าหลานชายดปฝากท่าน  พระครูที่วัดเพ่ือ
บวชเรียน นิสัยของหลานชายทั้งสองแตกต่างกัน คนพ่ีสุภาพส่วนคนน้องเกเร เมื่อบวชเรียนแล้ว คนโต
ดด้รับฉายาว่ามุนินท์ คนน้องดด้รับฉายาว่ามุนี สามเณรมุนินท์สนใจที่จะศึกษาเรื่องยารักษาโรคและ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มุนี  มีความอาฆาตจากกองก าลังของพอล พต จึงคิดสนใจแต่อาวุธและระเบิด 
จนวันหนึ่งสามเณรมุนีดด้เล่นระเบิดจนตาบอด สามเณรมุนินท์ ทุกข์ใจมาก และคิดว่า “ก าพร้าไม่มีแม่ 
ไม่มีพ่อ ยังเหลือแต่พ่ีน้องสองคน ตอนนี้โชคร้ายพิการตาบอด  ทั้งสองข้างเสียอีก” (หน้า 94) ต่อมา
ยายดด้เสียชีวิตลง ผู้เขียนดด้ประกอบสร้างให้สามเณรมุนินท์เกิดความทุกข์ เสียใจ และเศร้าใจเป็น
อย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าอาวาสเตือนสติสามเณรมุนินท์ว่า “เราเป็นนักบวชต้องเข้าใจว่า
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มนุษย์-สัตว์ ทุกรูปล้วนตั้งอยู่ในกฎไตรลักษณ์ทั้งนั้น คือกฎธรรมชาติทั้งสาม เกิด แก่ เจ็บตาย เป็น
ก าหนด”และบอกว่าเหตุการณ์  ที่สามเณรมุนีประสบนับเป็นกรรมของสามเณรมุนี แต่พระมุนินท์มี
ความย้อนแย้งท่านพระครูว่า “แล้วโยมพ่อ โยมแม่  ถูกพวกพอล พต ฆ่าโดยเครื่องประหาร และ
บังคับให้อดข้าวเมื่อครั้งช่วงปี ค.ศ.1975 พร้อม ๆ กันกับประชาชนคนดีนับล้านคนนั่นเป็นกรรมของ
พวกเขาเหมือนกันหรืออย่างไร” (หน้า 94-95) ผู้เขียนดด้ทิ้งท้ายค าถามปลายเปิดให้กับสังคม โดยชวน
คิดว่าคนเรากล่าวว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์กัน มีศาสนาเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ และให้ความส าคัญ
ด้วยกันทุกชีวิต เหตุใดการเมืองจึงเกี่ยวโยงกับอ านาจ และอ านาจต้องท าลายล้างเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน  
 เรื่องสั้นอินโดนีเซีย ในม้าบินของมาเรียปินโต น าเสนอการประกอบสร้างการเมืองเป็นเรื่อง
อ านาจ ตามกระแสหลักของการปกครองแบบเผด็จการประชาธิปดตย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีของ
คนพ้ืนถิ่น เนื้อเรื่องประกอบสร้างหญิงสาวมาเรียปินโต กลายเป็น “ผู้น าเผ่า” แทนผู้น าเผ่าที่สูญหาย
และตายจากการต่อสู้กับอ านาจชนชั้นปกครองมาเรียปินโต จึงเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนการต่อสู้กับ
อ านาจชนชั้นปกครอง (ธนพร หมูค า, 2560, หน้า 204) ผู้เขียนน าเสนอการผลิตซ้ าวาทกรรมกระแส
หลักการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ ให้เห็นถึงการครอบง าในเชิงพ้ืนที่ การลุกคืบทางการปกครอง
เพ่ือให้สังคมเห็นว่าเป็นเรื่องทางการเมืองและใช้วาทกรรมกระแสหลัก “ความเป็นพรรคพวก
เดียวกัน”   แต่เมื่อกลุ่มคนในท้องถิ่นลุกขึ้นต่อสู้ ต่อต้าน กับอ านาจที่ดม่ชอบธรรมของชนชั้นปกครอง 
กลับถูกตั้งข้อหาว่าเป็น “กบฏทางการเมือง” การประกอบสร้างความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่ปรากฏ ใน
ม้าบินของมาเรียปินโต จึงเป็นการตั้งค าถามชวนคิดกับสังคมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ความ
เชื่อของคนท้องถิ่น ความศรัทธาต่อเรื่องเล่าสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมทั้ง   การเคารพสิทธิความเป็น
มนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก ที่เป็นสัญญะความอ่อนแอ (ธนพร หมูค า, 2560, หน้า 204) ประเด็น
เหล่านี้ ชนชั้นปกครองควรให้ความส าคัญและตระหนัก เหตุการณ์การใช้อ านาจรัฐกวาดล้างกลุ่มกบฏ
ทางการเมือง การ    สั่งประหาร ในม้าบินของมาเรียปินโต ที่ก าหนดพ้ืนที่เป็นติมอร์ตะวันออก เป็น
การผลิตซ้ าความรุนแรงในเรื่องการเมือง      เป็นเรื่องของอ านาจ ในพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แม้ว่าทุกประเทศจะปฏิเสธความรุนแรงก็ตาม 
 เรื่อง อภัยโทษ ประกอบสร้างให้ตัวละครเอกชาวญี่ปุ่นเดินทางมาบรูดน เพ่ือขออภัยโทษ
บุคคลผู้หนึ่งที่บิดาของเขาดด้ท าร้ายดว้อย่างโหดเหี้ยมในช่วงสงคราม เนื้อเรื่องสร้างให้ญี่ปุ่นมีบทบาท
เป็นผู้ร้ายในสงครามโลกครั้งที่สอง การประกอบสร้างให้ฮอรี ลูกชายของอดีตทหารชาวญี่ปุ่นเป็นคนมี
การศึกษา เรียนจบมหาวิทยาลัยโตเกียว เดินทางมาพบครอบครัวหนึ่งในบรูดนที่บิดาเขาดด้สร้าง
บาดแผลในสมัยสงครามดว้ ชายผู้นั้นต้องพิการหูดับและดม่มีทางเลือกในชีวิต มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายทั้ง
เป็น เขาจึงมาตามหาหมู่บ้านอาเยรที่บิดาเล่าให้ฟัง เพ่ือขออภัยโทษกับสิ่งที่บิดาเขากระท าในอดีต 
 วาทกรรมกระแสหลักการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ ที่น าเสนอต่อดปนี้ จะเห็นว่าฮอรีดด้ผลิต
วาทกรรมกระแสหลักในเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ โดยฮอรีต้องการบอกให้คนในบรูดนรับรู้ว่า
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บิดาของเขา อดีตทหารญี่ปุ่นที่ท าในอดีต    ดด้ท าตามบทบาทหน้าที่ทหาร การเมืองนั้นเป็นเรื่องของ
รัฐบาลเป็นการน าของผู้น าที่ต้องการให้ญี่ปุ่นต้องต่อสู้กับชาติตะวันตก  และน าเสนอว่าญี่ ปุ่นซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเอเชียมีแนวคิดว่าความรู้ต่างๆ แบบตะวันตกนั้นตะวันออกสามารถ   สร้างดด้ดม่
จ าเป็นต้องเชื่อความรู้หรือยอมรับในความเป็นตะวันตกเสมอดป ดังบทสนทนาของอาลีกับฮารี ต่อดปนี้ 
 “…เราอ่านประวัติศาสตร์เหมือนกัน ต่างกันแค่การวิเคราะห์...”  อาลีพูด 
 “...ผมเห็นด้วยกับข้อคิดของคุณ มีสิ่งเดียวที่ควรเพิ่มในหนังสือประวัติศาสตร์ นั่นคือเราอยู่ใน 
ประเทศตะวันออก ควรจัดตั้งองค์กรที่เข้มแข็งในทุกๆ ด้าน เราต้องเทียบเท่าประเทศตะวันตก เพราะ
ความเป็นมหาอ านาจดม่ดด้อยู่ตรงนั้นตลอดดป เห็นด้วยดหม ? 
 “...ครับ” 
 “...ถ้าอย่างนั้นผมมาที่นี่เพ่ือมาขออภัยโทษส าหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยดม่ดด้เจตนา” 
ฮอรีพูด 

 (อภัยโทษ, 2555, หน้า 210) 
  
 การประกอบสร้างเนื้อเรื่อง ในอภัยโทษ เน้นการสื่อความหมายจากตัวละคร อธิบายและ
ถ่ายทอดเรื่องราวของบิดาอดีตทหารชาวญี่ปุ่นที่ต้องการขออภัยโทษ ที่เคยมารุกรานคนมลายูในบรูดน
ช่วงสงคราม กล่าวว่าการกระท าของเขาไม่ได้เจตนา สื่อนัยว่าเป็นการท าตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชา 
อดีตทหารญี่ปุ่นในวัยชรารู้สึกผิดกับการกระท าดังกล่าว ฮารี      ลูกชายจึงเดินทางมาบรูดน เพ่ือมา
ขออภัยโทษจากกลุ่มคนที่พ่อเคยรุกรานในช่วงสงคราม เมื่อมาถึงบรูดนฮอรีเกรงกลัวอันตรายจะเกิด
กับตน แต่เมื่อฮอรีมาพบซาลิมคนที่พ่อของเขาเคยท าร้ายในอดีตนั้น แต่ซาลิมกลับดม่รับรู้อะดร เขาดม่
สามารถดด้ยินเสียง เพราะถูกตบโกกหูอย่างแรงหลายครั้งในช่วงนั้น เรื่องเล่าอธิบายว่าซาลิมดม่รับรู้
เรื่องราวอะดรใหม่ และดม่รับรู้ที่จะสื่อสารเหตุการณ์เดิมกับผู้ใดอีก แต่ดม่มีใครรับรู้ว่าเขาคิดอะดร ฮอรี
เมื่อเห็นสภาพของซาลิม เขาดม่รู้จะเอ่ย ขอโทษแทนบิดาของเขาอย่างดร สื่อนัยว่าผู้บาดเจ็บจากภัย
สงครามนั้นบาดแผลบาดลึกยากเกินที่จะเยียวยา หรืออีกนัยหนึ่งคนกลุ่มนั้นดม่อยากจะจดจ าความ
เลวร้ายให้หลงเหลืออยู่อีกต่อดป การขออภัยโทษที่ฮอรีเตรียมมากล่าวแทนพ่อ ยังอยู่ในใจของฮอรี
ต่อดป เพราะซาลิมดม่อาจรับรู้เหตุการณ์อะดรดด้อีก กล่าวดด้ว่าบาดแผลจากสงครามหยั่งรากฝังลึกดป
ในใจของคน   ที่ถูกกระท ายากที่จะลบเลือน ขณะเดียวกันคนรุ่นหลังก็ดม่อาจรับรู้หรือสัมผัสรสชาติ
ของบาดแผลนั้นดด้ คนที่เคยรับรู้บาดแผลก็อยากให้ความรู้สึกนั้นตายดปกับช่วงเวลา กับความพิการ
หรือความชรา จึงกล่าวดด้ว่าวาทกรรมกระแสหลักทางการเมืองที่ถูกผลิตซ้ าในสังคม เมื่อเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง นั่นคือ การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ ดังที่บิดาของฮอรีกล่าวย้ า
ถึงการขออภัยโทษกับกลุ่มคนมลายูในบรูดน วาทกรรมนี้จะถูกผลิตซ้ าในบทบาททางการเมืองอีก
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หรือดม่ หากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนดม่เคยตั้งค าถามกับผู้น าทางการเมืองว่า แล้วการเมืองเรื่อง
ของประชาชนล่ะ นักการเมืองหรือผู้น าทางการเมืองดด้ตระหนักเพียงพอแล้วหรือยัง  
 
4. ความเป็นพื้นที่เมืองกับนิยามความทันสมัย 
 วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร ประกอบสร้างพ้ืนที่เมืองกับนิยามความทันสมัย พ้ืนที่เมืองตาม
ความหมายนี้ คือเมืองกับการพัฒนา (City and Development) หมายถึงเมืองที่เป็นตัวแทนความ
เจริญก้าวหน้าด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคนิค วิทยาการ และศิลปวัฒนธรรม (ดชยรัตน์ เจริญ
สินโอฬาร, 2549, หน้า 212-213) วรรณกรรมมีฉากการประกอบสร้างพ้ืนที่เมืองกับความทันสมัย 
ปรากฏในเรื่องสั้นสิงคโปร์ ในประตู บทความนี้จะน าเสนอให้เห็นการประกอบสร้างความเป็นเมืองใน
ความหมายที่เป็นเมืองที่พัฒนาความเจริญทางกายภาพ  

ในประตู น าเสนอการยั่วล้อวิถีชีวิตของคนเมืองที่มีวิถีชีวิตดม่ต่างจากหุ่นยนต์ เรื่องเล่า
ประกอบสร้างคนวัยท างานที่ต้องตื่นแต่เช้า ออกเดินทางดปท างาน ขึ้นรถประจ าทางหลายต่อและต้อง
ออกเดินทางตรงเวลา เพราะอาจพลาดการท างานดป การน าค าว่าประตูมาเป็นชื่อเรื่อง นัยที่ซ่อนอยู่
ในตัวบทคือการจะท าอะดรก็จะเข้าออก ต้องผ่านประตู ทั้งการเข้า -ออกประตูบ้าน ประตูห้องน้ า 
ประตูรถ ประตูส านักงาน กิจวัตรในหนึ่งวันของคนท างานยุคทุนนิยมต้องท างานตามกรอบเวลา ดม่
ต่างจากโปรแกรมการท างานของหุ่นยนต์ ที่ต้องท างานภายใต้ระบบทุนนิยม ที่มีการก าหนด
ตารางเวลา การบริหารจัดการ การก าหนดกรอบ การประเมินผล ตามผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังดว้ 
การเดินทางผ่านประตูต่างๆ ของตัวละคร ในประตู ถ่ายทอดให้เห็นตัวละครเริ่มต้นตั้งแต่ออกจากบ้าน
ดปท างาน ขึ้นรถ ลงรถ และสิ้นสุดที่ท างานเพ่ือให้ทันเวลาท าการตามของส านักงาน ก าหนดดว้ดม่เกิน 
8.30 น.ของทุกวัน วิถีเมืองที่น าเสนอผ่านบทบาทของตัวละครในวัยท างานอาศัยการเดินทางโดยสาร
รถดฟฟ้า รถดฟใต้ดิน และรถบัสบริษัทรับ-ส่ง ของบริษัทใหญ่ๆ และมีตารางเวลาก าหนดชัดเจนดัง
ข้อความต่อดปนี้ 
 
 ...ประตูเปิด 

      ฉันออกจากเขตรั้วบ้านเหมือนเช่นเคย ฉันเงยหน้ามองดปยังข้างบน ภรรยา
ฉันโบกดม้โบกมือ   เหมือนเคย ฉันกุลีกุจอเดินดปยังสถานีรถขนส่ง หยิบบัตรค่าโดยสาร
รถเมล์จากกระเป๋าเงินและยืนรอ ริมถนนตือโล๊ะกูราว ก้มมองเวลาที่นาฬิกาข้อมือเหมือนเช่น
เคย เวลา 7.30 น. รถเมล์หมายเลข 15  ก็มาถึง ฉันยกมือโบกให้คนขับเห็นเหมือนเช่นเคย 
เขายกมือโบกรับและกดปุ่มสวิตซ์ประต ู
 ...ประตูเปิด 
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     ฉันนั่งลงที่เก้าอ้ีตัวเดิม...รถเมล์วิ่งตามเส้นทางเดิม...เลี้ยวที่หัวโค้งเดิม 
จนกระทั่งถึงสถานีรถ   ขนส่งยูนอสใกล้สถานีรถดฟฟ้า MRT เหมือนดังเคย ฉันกดกริ่งและ
กวักมือดปยังคนขับ เขายกมือรับรู้ และกดปุ่มสวิตซ์... 

 (ประตู, 2555, หน้า 172)  
 

5. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมอาเซียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 เมื่อพิจารณาการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมอาเซียนในสังคมพหุวัฒนธรรม ดังค าขวัญ 
“หนึ่งอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียน” (One Identity) ปรากฏในเรื่องสั้นลาว ในประเพณีชีวิต 
เรื่องสั้นดทย ในคนขายโรตีจากศรีลังกา  เรื่องสั้นมาเลเซีย ในโต๊ะกลมกับน้ ามันหอม และเรื่องสั้น
สิงคโปร์ ในประตู ดังน าเสนอต่อดปนี้ 
 ในประเพณีและชีวิต พบการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนชายขอบของลาวที่มีวิถีชีวิตที่
เรียบง่าย นับถือบรรพบุรุษ มีประเพณียึดเหนี่ยวจิตใจ สืบทอดค าสอน จารีตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
ของคนในท้องถิ่น ตัวบทน าเสนอ  ให้เห็นกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ประเพณีชีวิต คือมีกฎข้อห้าม
เป็นแนวปฏิบัติให้กับคนในชุมชนถ้าใครดม่ถือปฏิบัติ    ถือว่าดม่เคารพบรรพบุรุษและอาจน าโชคร้าย
มาสู่ครอบครัว เนื้อเรื่องน าเสนอประเพณีการแต่งงานที่ หากสามีเสียชีวิต ลูกชายคนถัดดปหรือ
น้องชายของสามีจะต้องสืบทอดครอบครัว โดยต้องแต่งงานกับพ่ีสะใภ้ของตน การน าเสนอจารีต
ประเพณีสืบทอดการแต่งงานนี้ จึงชี้ให้เห็นว่าประเพณีนี้ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในท้องถิ่นลาว 
ผู้เขียนดด้โต้กลับประเพณีครั้งนี้โดยประกอบสร้างให้สีเฮอพ่ีสะใภ้ซึ่งเป็นสาวชาวบ้านดม่ดด้รับ
การศึกษาสูงแสดงความดม่เห็นด้วยกับประเพณีนี้ รวมทั้งลีจูน้องชายของลีซอสามีของสีเฮอที่ดด้รับ
ทุนการศึกษาในระดับมัธยม และยังต้องการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง  ในเมืองหลวงเวียงจันทร์อีก
ด้วย ลีจูมีคนรักท่ีศึกษาดูใจกันอยู่แล้ว เขาจึงล าบากใจมากที่ต้องฝืนประเพณีชีวิตของชนเผ่านี้ เมื่อตัว
ละครพ่อป่วยลงและสั่งให้เลี้ยงผีหรือหาหมอผีมาปัดเป่า และท าพิธีสะเดาะเคราะห์ตามประเพณีความ
เชื่อเรื่องผีของชนเผ่า ท าอย่างดรก็ดม่หาย ลีจูกับสีเฮอจึงน าพ่อดปรักษาที่โรงพยาบาลโดยแพทย์
สมัยใหม่ เมื่อตัวละครผู้เป็นพ่อหายป่วยและกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม จึงยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
นั้นและเข้าใจลูกชายคนเล็กลีจูและลูกสะใภ้สีเฮอ โดยดม่บังคับ ทั้งสองให้แต่งงานกันแล้ว เรื่อง
ประเพณีชีวิตจึงเป็นกระบวนการประกอบสร้างให้เห็นความเชื่อของสังคมชนบทที่นับถือผีและการสืบ
ทอดประเพณีที่ท าตามกันมาเพ่ือรักษาจารีตนั้น แต่การประกอบสร้างให้ลูกชายคนเล็กลีจูต้องดด้รับ
การศึกษา   ในเมืองใหญ่ และลูกสะใภ้สีเฮอแม้เป็นหญิงสาวชาวบ้านดม่มีการศึกษาแต่อย่างดร ดด้
ต่อรองกับประเพณีชีวิตของชนเผ่า เพ่ือให้ตนเองดด้มีอิสระจากการครอบง าในชีวิต จึงสื่อนัยว่า
กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์คนในชนบทเรื่อง ประเพณีชีวิต ดด้ใช้หลักการเหตุผลเพ่ือต่อรอง
กับความเชื่อดั้งเดิม ที่วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนดปตามพลวัตของสังคม การเมือง การเลื่อนดหลของสังคมนั้น 
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จึงต้องยอมรับในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญและสัมพันธ์กับสิทธิความเป็นมนุษย์
นั่นเอง  
 อัตลักษณ์อาเซียนที่น าเสนอให้เห็นอัตลักษณ์ดทยตามวลีที่ว่าคนไทยใจดี มีเตตา ชอบ
ช่วยเหลือคนอ่ืน ปรากฏในเรื่องสั้นดทย ในคนขายโรตีจากศรีลังกา เรื่องสั้นน าเสนอลักษณะนิสัย
ดังกล่าวของคนดทย ผ่านตัวละครครูใหญ่กับภรรยาที่คอยช่วยเหลือคนศรีลังกาคือศรีนาครและ
ครอบครัวของเขาที่อาศัยอยู่ที่รกร้างท้ายวัดในหมู่บ้าน การช่วยเหลือของครูใหญ่และภรรยานั้น
สืบเนื่องจากลูกชายของครูใหญ่กับเพ่ือนๆ รุมท าร้ายลูกชายของศรีนาครจนเสียชีวิ ต สาเหตุจากการ
ปลูกฝังเรื่องเล่าของแม่ตั้งแต่เด็กๆ ในเรื่อง “คนศรีลังกาจะมาจับเด็กๆ ไปกิน” เมื่อเกิดเหตุการณ์ลูก
ชายของศรีนาครเสียชีวิตลง ครอบครัวของครูใหญ่จึงดด้อุปถัมภ์ครอบครัวของคนศรีลังกา และ
พยายามช่วยเหลือเพ่ือชดเชยสิ่งที่ลูกชายครูใหญ่ดด้กระท าลงดป เรื่องเล่าดด้บรรยายถึงครูใหญ่และ
ภรรยามีความทุกข์หนัก จากการกระท าของลูกชาย โดยดด้ช่วยเหลือครอบครัวของศรีนาครอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งวิ่งเต้นเรื่องสิทธิสัญชาติดทยให้ ครูใหญ่และภรรยาจึงเป็นเสมือน   ภาพแทนอัตลักษณ์
ของคนดทยที่จะมักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และคอยช่วยเหลือผู้ อ่ืนเมื่อมีโอกาส แต่ขณะเดียวกันลูกชาย
ครูใหญ่ที่ท าผิดฐานฆ่าคนตายแต่ดม่ดด้ถูกทางการจับ เพราะลูกชายของศรีนาครดม่มีประวัติบุคคลใน
ทะเบียนราษฎร์ การอาศัยอยู่เมืองดทยของศรีนาคร แม้นานหลายปี แต่ในทางกฎหมายถือว่าเป็น
บุคคลหลบหนีเข้าเมือง ผู้เขียนเล่าเรื่องปะทะกันระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม ที่บีบเค้นจิตใจผู้อ่านกับ
ค าถามท่ีว่าเราต้องค านึงถึงสิ่งใดระหว่างกฎหมายกับสิทธิความเป็นมนุษย์  
 ในโต๊ะกลมกับน้ ามันหอม มีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตัวละครเจ๊ะมูนะฮ์แม่ของดา
โอ๊ะชาวมิสลิม  ที่เคร่งครัดในศาสนา ดม่พอใจลูกชายที่น าโต๊ะเก่าๆ มาจากกองขยะ เพ่ือน ามาใช้ใน
บ้านเช่าราคาถูก อัตลักษณ์ของชาวมุสลิมและตัวละครสัญชาติมาเลย์ จีน และอินเดีย ที่ผู้เขียน
ประกอบสร้างขึ้นในความหลากหลายของผู้คนและชาติพันธุ์ ที่อยู่ในชุมชนบ้านเช่า ในวันหนึ่งเมื่อดา
โอ๊ะลูกชายต้องดปท างานแล้วเจ๊ะมูนะฮ์เป็นลม กลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา เหล่านั้นต่างมา
ช่วยเจ๊ะมูนะฮ์ทั้งน าส่งคลินิก หายาดมมาให้ และบีบนวดให้บรรเทาจากอาการ เรื่องเล่าสื่อนัยว่า โต๊ะ
กลม   ที่ดาโอ๊ะน ามาใช้ในบ้านนั้น เมื่อมาอยู่ในบ้านเช่าเจ๊ะมูนะฮ์ก็สามารถใช้รับแขกผู้ที่มาเยี่ยมเยือน
แบบมิตรภาพดด้ โต๊ะกลม  จึงสื่อถึงความกลมเกลียวของกลุ่ม โดยมิตรภาพนี้จะดม่มีการแบ่งเชื้อชาติ
ในการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่เป็นสังคม พหุวัฒนธรรม   
 ในประต ูเป็นการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนสิงคโปร์ที่ต้องแข่งขันกับตนเอง และคนใน
สังคมในการท างานเพ่ือให้อยู่รอดในสังคมตามระบบทุนนิยม ตัวละครดด้เล่าถึงการเดินทางดปท างาน
ในแต่ละวันที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลาในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ตื่นนอน ออกจากบ้าน รอรถ
ประจ าทาง ขึ้นรถดฟฟ้า รถดฟฟ้าใต้ดิน และรถบัสของบริษัทเพ่ือให้ทันท างานในแต่ละวัน และการ
ท างานก็เสมือนคนเรานั้นเป็นเพียงเครื่องจักรกลชิ้นหนึ่ง ที่ต้องท างานให้ทันเวลา ในแต่ละวัน จึง
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เป็นอัตลักษณ์ให้เห็นวิถีชีวิตของคนสิงคโปร์ที่ต้องแข่งขันกับสังคมและเวลาตลอดเวลา และหาก
พิจารณาด้านเศรษฐกิจการเมืองของสิงคโปร์จะเห็นว่าประเทศสิงค์โปร์นั้นมีการพัฒนาประเทศจากที่
เป็นเพียงเกาะเล็กๆ จนเป็นเมืองท่านานาชาติที่ส าคัญระดับสากล (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ,2557, หน้า 
68) และมีการเติบโตเศรษฐกิจในระดับต้นของอาเซียน  
 หากกล่าวถึงอัตลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมของอาเซียน จะเห็นว่าแต่ละประเทศใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละชาติ เพ่ือแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของ
ประเทศนั้นๆ เพราะความเป็นอัตลักษณ์นั้น เป็นเรื่อง   ที่แต่ละประเทศดด้ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ 
ความเชื่อ ค่านิยม และถือปฏิบัติสืบทอดกันมา จึงท าให้แต่ละชาติ  มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน โดดเด่นของ
แต่ละประเทศ ส่วนอัตลักษณ์ร่วมในเชิงพหุวัฒนธรรมที่อาเซียนต้องการให้เป็นหนึ่ง อัตลักษณ์อาเซียน 
(One Identity) นับว่าเป็นภาพที่ดม่ชัดเจน เพราะแต่ละชาติจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน แม้ว่า  
บางประเทศจะมีความคล้ายคลึงกันเชิงวัฒนธรรมอย่างเช่น ดทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่ผู้คนมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน  แต่ก็ดม่ถึงกับเหมือนกันเสียทีเดียว กล่าวดด้ว่าอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนจึงเป็น
เพียงมายาคติท่ีเขียนขึ้น ภายใต้ในค าขวัญของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเท่านั้น  
 
สรุปผล 
 สรุปดด้ว่าการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียนคัด
สรร ในบทความครั้งนี้ พบว่าวรรณกรรมแต่ละเรื่องที่คัดสรร มีกระบวนการประกอบสร้างความเป็น
รัฐ-ชาติของตนดด้ค่อนข้างสูง กล่าวคือเรื่องสั้นที่น าเสนอจะมุ่งน าเสนอระบบสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ ที่แต่ละชาติก าลังเผชิญหรือรัฐก าลังพัฒนาตามนโยบายรัฐ แต่ตอกย้ าความเป็นอ่ืนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์อ่ืน โดยน าเสนอให้เห็นชัดเจนว่าคนสัญชาติอ่ืนมีความเป็นอ่ืน (The Other) ดังปรากฏใน
คนขายโรตีจากศรีลังกา การมองคนศรีลังกาแตกต่างจากคนดทยในเรื่องเล่านี้  ตอกย้ าความเป็นอ่ืนทั้ง
ภาษาพูด บุคลิกท่าทาง สีผิว ความเป็นอ่ืนที่อยู่ในฐานะบุคคลดร้สัญชาติ ดม่มีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน จึงตอก
ย้ าความเป็นอื่นชัดเจนมาก อีกเรื่องที่มีความชัดเจนในการประกอบสร้างความเป็นอ่ืน ในปู่ของจมา มี
กระบวนการผลิตซ้ าความเป็นอ่ืนของกลุ่ม ชาติพันธุ์อ่ืนที่อาศัยอยู่ในพม่า แม้ว่าปู่ของจมาจะเป็นทหาร
ที่รบกับต่างชาติที่มารุกรานพม่าในช่วงสงคราม แต่ทางการพม่าหรือคนในสังคมพม่ากลับดม่ดด้ยกย่อง
หรือให้สิทธิกับปู่ของจมา เพราะเขามีสัญชาติมาจากอินเดียและเป็นชาวมุสลิม  เรื่องสั้นที่กล่าวมา
ข้างต้น จะเห็นดด้ว่าผู้เขียนดด้น าเสนอกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนที่เน้นความ
เป็นชาติตน ตอกย้ าความเป็นอ่ืนของชาติพันธุ์ อ่ืน แม้จะอาศัยอยู่ในประเทศนั้นนานแล้วก็ตาม 
ดังนั้นอัตลักษณ์ร่วมของประชาชนอาเซียนที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร พบว่าปรากฏดม่
ชัดเจนในลักษณะร่วมกัน จึงสรุปว่าอัตลักษณ์อาเซียนมีลักษณะปัจเจกเฉพาะแต่ละประเทศมากกว่า 
เรื่องเล่าอาเซียนที่ปรากฏในชุดวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร ยังพบ การน าเสนอเรื่องเล่าผ่านสหบท
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ประวัติศาสตร์ ผลิตซ้ าเรื่องสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเหตุการณ์ความดม่สงบ ทาง
การเมืองภายในประเทศแต่ละประเทศ ตอกย้ าปัญหาสังคมที่รัฐควรน าปัญหาดังกล่าวดปเป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และผลิตซ้ าอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐที่มักครอบง า
สังคม ส่วนการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนั้น นับว่าเป็นเพียงมาคติ ที่กลุ่มประชาคมอาเซียนดด้สร้างค า
ขวัญวางแนวทางดว้ ความเป็นหนึ่งเดียวจึงน่าจะเป็นดปดด้ยากเนื่องจากบริบทสังคม วัฒนธรรมที่มี
รากเหง้าต่างกัน แต่หากมองชาติพันธุ์ที่มีรากร่วมกัน เช่น กลุ่มดทด า ดทขาว ดทแดง ดทลื้อ ที่มีกลุ่มชน
กระจายเกือบทุกประเทศในอาเซียน น่าจะจุดประกายให้เกิดอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ
ของอาเซียนดด้ ปัจจุบันการเข้าใจวัฒนธรรมในพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือธ ารงอัตลักษณ์ของกันและกันแต่ละชน
ชาติจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง “...พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อกระบวนการธ ารง
รักษาอัตลักษณ์...การสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมดปถึงการเปิดพ้ืนที่ สร้างจิตส านึก 
และการสร้างมโนทัศน์ของการลดอคติทางวัฒนธรรม” (สุธี จันทร์ศรี, 2561, หน้า 240) 
 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน
คัดสรร พบว่า มีมุมมองที่น่าสนใจหลายประการ หากมองประเด็นการประกอบสร้าง จะพบว่าเรื่องสั้น
แต่ละเรื่องในวรรณกรรมชุดนี้ มีกระบวนการประกอบสร้างเรื่องเล่าแบ่งเป็นแนวสังคม  ผู้เขียน
น าเสนอภาพแทนสังคมชนบทที่ก าลังพัฒนา ภายใต้ วาทกรรมการพัฒนา มีการประกอบสร้างความ
เป็นอื่นของชนชาติอ่ืนในสังคมอยู่อาศัย ที่ผู้เขียนตั้งค าถามกับประเทศอาเซียนเชิงเย้ยหยันว่า คนชาติ
พันธุ์อ่ืนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของชาติอ่ืนสืบต่อมาจากบรรพบุรุษนานกว่า 300 ปีแล้วนั้น ยังถูกกีดกันว่า
เป็นคนอื่น ดังตัวละครอูบะกู่ ในปู่ของจมา ที่อาศัยอยู่ในพม่าสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ของจมายัง
มี คุณูประการต่อชาติโดยถูกเกณฑ์ดปเป็นทหารต่อสู้กับชาติอ่ืนเพ่ือให้พม่าชนะ แต่กับดม่มีพ้ืนที่ยืนใน
สังคม เพราะถูกสรุปว่าเป็นคนอ่ืนดม่ใช่เชื้อชาติพม่า นักเขียนจึงสื่อนัยถึงการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียนภายใต้วาทกรรมความเป็นหนึ่งเดียว ความจริงแล้วการผลิตวาทกรรมชุดนี้ขึ้นมา เพ่ือ
ประกอบสร้างภาพแทนของประชาคมอาเซียนแบบผิวเผินหรือเพ่ือ  การประชาสัมพันธ์เท่านั้น 
วรรณกรรมน าเสนอภาพแทนสังคมอาเซียนในระบบทุนนิยม ที่ดหลบ่าเข้ามาในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้แบบดม่ดด้เชื้อเชิญ และวิกฤตสังคมสมัยใหม่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางการแข่งขัน ของผู้คน
ในสังคม  ดังปรากฏในเรื่องประตู เรื่องสั้นสิงคโปร์ที่แสดงการยั่วล้อพฤติกรรมของคนวัยท างาน ที่ดม่
ต่างจากหุ่นยนต์ ท างานตามระบบกลดกของระบบทุนนิยม ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้มีประเด็นสอดคล้อง
กับ ตรีศิลป์ บุญขจร (2556, หน้า 2) กล่าวดว้ในบทบรรณาธิการหนังสืออาเซียนจากมิติวรรณกรรม
อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ ดว้ว่า “...วรรณกรรมอาเซียนแทบทุกประเทศ มีลักษณะเป็นวรรณกรรม เพ่ือ
สร้างส านึกรักชาติ และต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยประเทศตนเองให้พ้นจากการครอบครองของ   เจ้าอาณา
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นิคม และเกิดแนวคิดสัจจะสังคมนิยม (Social Realism)...มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคม 
ความดม่ เท่าเทียมและความยากดร้  บางประเทศมีสงคราม และการต่อสู้และความขัดแย้ง
ภายในประเทศต่อเนื่อง” ในประเด็น ภาพแทนความเป็นสตรี จะเห็นว่า เรื่องฉันคือใคร ประกอบ
สร้างให้ตัวละครหญิงต้องเป็นผู้รับภาระอันหนักอ้ึง รวมทั้งมารดาของจันต้องถูกเกณฑ์ออกรบร่วมกับ
ผู้ช่วย จันมีชีวิตที่ยากล าบากและต้องดูแลสามีที่ติดเอดส์ จึงเป็นการผลิตซ้ าแนวคิดสตรีตาม
อุดมการณ์รัฐ สอดคล้องกับ อารียา หุตินทะ (2556, หน้า 82) ที่อธิบายแนวคิดกุลสตรีของกัมพูชาที่
ศึกษาดว้ในเรื่องแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมรว่า “...หัวข้อที่เกี่ยวกับสตรีแท้จริงคือ
การประกอบสร้างภาพต้นแบบของมารดา  ในอุดมคติและสตรีในฐานะประชากรตัวอย่างเพ่ือกระตุ้น
ให้สตรีทั่วประเทศปฏิบัติตามนโยบายรัฐอย่างเข้มแข็ง” ในประเพณีชีวิต เรื่องสั้นของลาว น าเสนอ
การผลิตซ้ าความเชื่อเรื่องผีและศาสนาในวิถีชีวิต จึงเป็นการน าเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ให้
ความส าคัญกับความเชื่อในสิ่งลี้ลับสืบมาถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับ ปฐม  หงส์สุวรรณ (2554, หน้า 
285) ที่อธิบายความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมพุทธกับผีในกลุ่มชนชาติลาวว่า อัตลักษณ์ทางศาสนาของ
สังคมลาวนั้นมีความซับซ้อนที่ผสมผสานกันอยู่ทั้งคติความเชื่อดั้งเดิม และคติความเชื่อที่เข้ามาใหม่ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของคติความเชื่อดั้งเดิมที่ยัง
หลงเหลืออยู่ 
 ผู้วิจัย มีข้อสังเกตว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ ดด้น าเสนอให้เห็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่คนในประชาคม
อาเซียนต้องตระหนัก ในความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียว จึงจะท าให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนเข้าใจความเป็นอาเซียน บนความหลากหลายของชาติพันธุ์ ต้องยอมรับกันและกันในมุมมอง
ของความมีตัวตนบนพ้ืนที่อ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. หากจะศึกษาวรรณกรรมอาเซียนในชุดอ่ืนๆ ควรพิจารณากรอบคิดทางสังคมศาสตร์มา
ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือเชื่อมโยงเรื่องเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ และให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมตะวันออก 
ในการประกอบสร้างความเป็นอาเซียน  ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่มีความเชื่อมโยงเชิง
มนุษยธรรม 
 2. การน าผลการวิจัยดปใช้ประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าประเด็นอัตลักษณ์ร่วม 
(Collective Identity) และอัตลักษณ์ระดับปัจเจก (Individual Identity) ดปพิจารณาในเชิงนโยบาย 
เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระดับต่างๆ ในเชิงสังคม วัฒนธรรม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ความส าคัญของประเทศ “เพ่ือนบ้านอาเซียน”  
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บทคัดย่อ (Abstract) 

 การศึกษาสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัวที่จะช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหา
การตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ให้แก่วัยรุ่นหญิง เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือ
ค้นหาการเปลี่ยนแปลงของบทบาทครอบครัว ที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น และ
ศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องที่ชักจูงให้วัยรุ่นหญิงเกิดการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์  โดยท าการเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา หนังสือ รายงานการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แล้วน าเสนอผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์และ
ท าการสังเคราะห์ข้อมูลที่ดด้มา  ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีผลต่อ
ทัศนคติด้านการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความ
ใกล้ชิดกับวัยรุ่น ความดม่เข้าใจสภาวะความเป็นวัยรุ่นของบุตรหลาน ท าให้วัยรุ่นปิดกั้นครอบครัวแต่
เลือกเสพสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น (UNFPA, 2556) สังคมออนดลน์กลายเป็นสิ่งที่ยั่วยุ และเป็นปัจจัยที่
น าดปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นดด้ง่ายขึ้น  แม้เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันต้องการความมีอิสระ แต่
ขณะเดียวกันเด็กและวัยรุ่นยังขาดการตระหนักรู้ในการป้องกันตัวเอง  มีความรู้น้อยเรื่องเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัย รวมทั้งยังขาดค าชี้แนะที่เหมาะสมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
จากทุกภาคส่วน  ดังนั้นแนวทางการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ประเด็น
ส าคัญอันดับแรกคือสัมพันธภาพเชิงบวกของสถาบันครอบครัวที่จะเป็นภูมิคุ้มกันอีกทางหนึ่งให้กับ
บุตรหลานวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ดด้รู้เท่าทันปัญหานี้  สัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวยังสร้างการตระหนักรู้ ให้วัยรุ่นทั้งหญิงและชายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาว ะ
อนามัยทางเพศท่ีถูกต้อง และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงภัยของวัยรุ่นให้ดีขึ้นดด้ 
ค าส าคัญ (Keywords) : สถาบันครอบครัว  การตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์  วัยรุ่น 
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Abstract 

  A Study on Relationship of Family Institute for Raising Awareness 
about Undesirable Pregnancy to Female Adolescents  is a documentary research 
aimed to search for changes of family role influencing female adolescents’ unwanted 
pregnancy. It also studies associated factors persuading female adolescents to have 
unwanted pregnancy by collecting data from documents, textbooks, books and 
internet searching report and then presenting analytic research findings as well as 
synthesizing the data. The results find that parents’ lifestyles have effects on 
adolescents’ attitude toward sexual relationship. Relationship in the family without 
intimacy between parents and teenagers and understanding teenage condition 
increases adolescents’ technology media consumption (UNFPA, 2013). Cyber society 
turns into the enticement and the factor more easily leading to sexual relationship 
among teenagers. Even though teenagers nowadays need freedom, they still lack of 
awareness in self-protection, knowledge on safe sex, and proper suggestions from 
parents, teachers as well as all sectors which involve.  Thus, in the prevention of 
adolescents’ unwanted pregnancy, the first and most important factor is positive 
relationship of family institute which works as immunity raising awareness in the 
problem for teenagers, especially female, who are growing up to be adults. Also, 
positive relationship in the family raises both male and female adolescents’ 
awareness in correct sexual hygiene.  
Keywords : Family Institute, Unwanted Pregnancy, Adolescents 

 

บทน า (Introduction) 

 สังคมดทยมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมดปจากยุคก่อน  การแข่งขันที่
มุ่งเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยม ท าให้บทบาทครอบครัว ค่านิยม และวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงดป  การก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์หรือกระแสทุน ส่งผลให้โครงสร้างของสังคมทุกระดับมี
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการแข่งขันมากกว่าเกื้อกูล พ่อแม่จ าต้องแยกย้ายและช่ วยกันท างาน และทิ้ง
บุตรหลานให้เติบโตอยู่กับผู้สูงอายุหรือญาติพ่ีน้อง เมื่อสถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันส าคัญขาดความ
อบอุ่นใกล้ชิด ประกอบกับมีการเปิดรับค่านิยมจากวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การแต่งกายที่ล่อแหลมมากขึ้น การยอมรับการทักทายแบบโอบกอด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่าง
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ของค่านิยมใหม่ ที่ท าให้ค่านิยมการรักนวลสงวนตัวแบบวัฒนธรรมดทยลดลง  และเมื่อการด ารงชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบันด าเนินดปพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เกิดเป็น
สังคมออนดลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ดลน์ ที่ท าให้การสื่อสารมีความง่าย สะดวกต่อการนัดพบ พูดคุยระหว่าง
วัยรุ่นด้วยกัน  สังคมออนดลน์จึงกลายเป็นสิ่งที่ยั่วยุและเป็นปัจจัยเสริมที่น าดปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของ
วัยรุ่นดด้ง่าย อีกทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆที่ส าคัญคือ สื่อทางเพศต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงง่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่วัยรุ่นหาซื้อมาดื่มดด้สะดวก ล้วนเป็นเหตุผลักดันให้เกิดปัญหาต่อวัยรุ่นทั้งหญิง
และชาย  นอกจากสัมพันธภาพของครอบครัว และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจากภายนอกแล้ว ช่วงวัยนี้
ยังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งวัยรุ่นต้องปรับตัวกับสภาพร่างกายที่
เปลี่ยนดป มีอารมณ์อ่อนดหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง สับสนในบทบาทของ
ตนเองระหว่างการเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยที่เพ่ือนมีอิทธิพลสูงต่อความคิด และวัยนี้ยังให้ความ
สนใจในเรื่องเพศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางเพศที่สมบูรณ์จากอิทธิพลการ
ท างานของสมองส่วนดฮโปทาลามัส (hypothalamus)  ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) และต่อม
เพศ (gonad) ท าให้ผู้หญิงมีลักษณะของความเป็นเพศหญิง และผู้ชายมีลักษณะของความเป็นเพศ
ชาย  ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงทางเพศท าให้วัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์  โดยต่อมเพศจะมีหน้าที่
ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) และเทสโทสเตอโรน (testosterone) ซึ่งฮอร์โมนทั้งสองนี้ท าให้
ร่างกายเข้าสู่วัยหนุ่มสาวและมีอิทธิพลเป็นแรงขับทางเพศ (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2558)  จะเห็นดด้ว่า นอกจากการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยที่เกิดกับตัววัยรุ่นเอง
แล้ว  ปัญหาของวัยรุ่นยังมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมาสมทบ เพราะเมื่อสภาพสังคม
ชนบทกลายเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบ
การใช้ชีวิตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นด้วย  
สัมพันธภาพในครอบครัวที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความใกล้ชิดกับวัยรุ่น ความดม่เข้าใจสภาวะความ
เป็นวัยรุ่นของบุตรหลาน เป็นปัจจัยท าให้วัยรุ่นเลือกเสพสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น (UNFPA, 2556) จุด
เปลี่ยนส าคัญของเส้นทางชีวิตวัยรุ่นในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง  จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่เกี่ยวกับ
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์แบบเสรี การท้องดม่พร้อม และการท าแท้ง (ศิรินันท์ 
กิตติสุสถิต และคณะ, 2554) รายงานการส ารวจวัยรุ่นอายุระหว่าง 15–19 ปี เมื่อปี 2557 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าในปี 2556  มีวัยรุ่นที่คลอด
บุตรมากกว่า 2 ล้านคน ซึ่งมีภาวะท้องดม่พึงประสงค์ ดม่มีการคุมก าเนิดและมีท าแท้ง คิดเป็นร้อยละ 
86.3 (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,2557)  ข้อมูลดังกล่าวท า
ให้ทราบว่า หญิงวัยรุ่นที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ในสังคมดทยเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ดม่พึงประสงค์ แม้เด็ก
และวัยรุ่นในปัจจุบันต้องการความมีอิสระมากขึ้น และเด่นชัดในการตัดสินใจที่จะคิดเอง เลือก
เป้าหมายชีวิตด้วยตนเอง มีสังคมที่เปิดกว้างให้เรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้น แต่ขณะเดียวกันเด็กและ
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วัยรุ่นก็ยังขาดความรู้ในการป้องกันภัยที่จะมาสู่ตนเอง นั่นเพราะมีวุฒิภาวะน้อย ง่ายต่อการโน้มน้าว
จิตใจ ขาดวุฒิทางอารมณ์ ขาดประสบการณ์ ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว ท าให้ขาดความยั้งคิดใน
เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ประจวบ หลักแหลม และคณะ,2556) 
หลายคนกลายเป็นพ่อแม่วัยรุ่นทั้งๆ ที่ยังดม่พร้อม ท าให้เสียการเรียน เสียอนาคต สุดท้ายคิดแก้ดข
ดม่ดด้จึงลงเอยที่การท าแท้ง และอาจน าบุตรดปฝากพ่อแม่เลี้ยง หรือทอดทิ้งเด็กจนเป็นภาระเพ่ิมขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของเด็กรอบด้านดม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเป้าหมายด้านการศึกษา (สุภาวดี เครือโชติกุล และ สกาวเดือน ดพบูลย์ , 2557)  การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นยังส่งผลกระทบต่อสภาพอารมณ์และสังคมด้วย เนื่องจากสังคมดทยดม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง ดังนั้น หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วจึงมักเกิดความรู้สึกมีปมด้อย กลัว
ถูกฝ่ายชายทอดทิ้ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นก็จะยิ่งรู้สึกกดดัน อับอาย และรู้สึกต้อง
รับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นนั้น (วิทิตา,2551) ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล รวมทั้งภาวะ
ซึมเศร้า ย่อมน าดปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาในทางที่ดม่เหมาะสม รวมถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่งการเผชิญ
ภาวะดังกล่าวถือดด้ว่าเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต ผลกระทบที่เกิดกับวัยรุ่นจึงส่งผลกระทบต่อสังคม
ตามมา เช่น การตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์(undesirable pregnancy หรือ unwanted pregnancy) 
การแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted diseases) ความเสี่ยงภัย
ของแม่วัยรุ่นและเด็กแรกคลอด เด็กถูกทอดทิ้งที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนดทยและการพัฒนาประเทศ ทั้งในขณะปัจจุบันและ
ในอนาคต 
  การสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในครอบครัว  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับวัยรุ่นในยุค
ปัจจุบัน เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแล ตลอดจนเป็นผู้ให้ค าแนะน าที่ดี
โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษาแก่บุตรหลาน การที่ครอบครัวมีเวลา ดูแล ใส่ใจ ห่วงใยกัน มีการท ากิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงสัมพันธภาพในครอบครัวที่มีผลต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ดม่พึง
ประสงค์ของวัยรุ่นหญิง  เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความดว้วางใจ  มีทุกข์ภัยก็
สามารถให้ค าปรึกษาดด้ทุกอย่าง พ่อแม่ดม่ควรปล่อยบุตรอยู่ตามล าพังเมื่อเกิดปัญหา ต้องทันต่อความ
ทันสมัยของสื่อปัจจุบันเพ่ือป้องกันการเสพสื่อที่ดม่เหมาะสมของบุตร  สัมพันธภาพในครอบครัว
สามารถสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของความเป็นเพศหญิง–ชายให้บุตรหลานวัยรุ่น ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดกับตัวของวัยรุ่นเองและต่อสังคม เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง 
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วัตถุประสงค์ 
  อธิบายสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว ที่มีผลต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ดม่พึง
ประสงค์ของวัยรุ่นหญิง (ช่วงอายุ 10 - 19 ปี) ตลอดจนมีข้อเสนอแนะเพ่ือการป้องกันการตั้งครรภ์ดม่
พึงประสงค์ในวัยรุ่น    
 
ขอบเขตการศึกษา 
  ศึกษาสาเหตุ ความส าคัญ  ตลอดจนปัจจัยเกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลชักจูงให้วัยรุ่นหญิง
เกิดการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์  ภายใต้บริบทของสังคมดทย  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
  เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ขอบเขตตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ บทบาทหรือสัมพันธภาพด้านต่างๆของสถาบันครอบครัวที่มีผลต่อสภาวะความเป็น
วัยรุ่น โดยตีความและอธิบายผลตามค านิยาม  ตามเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  อธิบายผลกระทบของการ
ตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์  ผลด้านสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว และเสนอแนะแนวทางส่งเสริมให้
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์  ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสรุปใจความส าคัญ ถอดความหมาย และ
แยกแยะข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันให้อยู่ในเรื่องเดียวกันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ/นิยาม 

 สถาบันครอบครัว (Family Institute) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกที่มาอยู่ร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์ มีความผูกพัน และเกี่ยวโยงกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน และมีกฎเกณฑ์ให้
สมาชิกยึดเป็นแนวปฏิบัติ  
 วัยรุ่นหญิง (Female Adolescents or Teenage Adolescents) หมายถึง วัยที่มีอายุ
อยู่ในระหว่าง 10 – 19 ปี (WHO, 2559) มีเพศก าเนิดที่ระบุในสูติบัตรว่าเป็นเพศหญิง เป็นวัยที่มี
พัฒนาการและการเจริญเติบโตอยู่ระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ 
 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescents Pregnancy or Teenage Pregnancy) หมายถึง 
การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง 10 - 19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร ซึ่งสามารถแบ่งวัยรุ่น
ออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ Younger Adolescents คือ ช่วงอายุ 10 - 14 ปี, และ Adolescents คือ 
ช่วงอายุ 15 - 19 ปี, การอธิบายความหมายในทางชีววิทยาและสรีระวิทยา หากวัยรุ่นหญิงในกลุ่ม
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อายุดังกล่าวมีประจ าเดือนและมีเพศสัมพันธ์กับเพศชาย  ย่อมสามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรดด้ 
(World Health Organization, 2004: 5) 
 การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (Unwanted Pregnancy) หมายถึง การมีบุตรหรือการ
ปฏิสนธิของตัวอ่อนมนุษย์ เป็นการตั้งครรภ์ที่ดม่ดด้ตั้งใจหรือดม่ดด้มีการวางแผนดว้ล่วงหน้า (CDC, 
2558) ที่เกิดจากการขาดความรู้ในการวางแผนครอบครัวดม่มีความรู้เรื่องการคุมก าเนิดที่ถูกต้อง หรือ
ดม่ดด้ใช้วิธีการคุมก าเนิดเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์ที่ดม่ดด้มีการเตรียมพร้อม อาจจะท า
ให้เด็กท่ีคลอดออกมามีลักษณะผิดปกติหรือมีสุขภาพร่างกายท่ีดม่สมบูรณ์ดด้   
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 เพ่ือให้ดด้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงท าการทบทวนวรรณกรรม ดังหัวข้อต่อดปนี้ 
 1) ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในสังคมดทย 
 2) ผลกระทบของการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ 
 3) สัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว ที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นหญิง 
 การทบทวนวรรณกรรมแต่ละหัวข้อ มีเนื้อหาดังนี้ 
 

1) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในสังคมไทย  
งานวิจัยของส านักป้องกันและแก้ดขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ ปี 2554 พบว่า สาเหตุปัญหาของการตั้งครรภ์ดม่พร้อมในวัยรุ่น เกิดจากปัจจัยแวดล้อม 
3 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัจจัยด้านครอบครัว ดด้แก่ สภาพครอบครัวแตกแยก ปัญหาเศรษฐกิจ
ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูที่ดม่เหมาะสม การถูกล่วงละเมิดจากบุคคลในครอบครัว  2) ด้าน
พฤติกรรมของเด็กเอง ดด้แก่ ขาดความรู้เรื่องการคุมก าเนิด ความอยากรู้อยากลอง ขาดความรู้สึกของ
การมีคุณค่าในคนเอง เพราะความประมาท แพ้ยาคุมก าเนิด ค่านิยมทางเพศที่ผิด  3) ปัจจัยแวดล้อม
ทางสังคม ดด้แก่ ความเสื่อมโทรมทางสภาพแวดล้อมในชุมชน อิทธิพลจากเพ่ือนที่มีค่านิยมผิดและ
อิทธิพลสื่อที่มีค่านิยมดม่เหมาะสม (ส านักป้องกันและแก้ดขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ, 2554) 
  ศรีเพ็ญ ตันติเวสส (2556) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร อาจเนื่องมาจากการขาดความรู้ของวัยรุ่น ความรุนแรงในครอบครัว การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
การดม่ดด้เรียนหนังสือ แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันเมื่ออายุยังน้อย รายดด้ต่ า การเที่ยวเตร่กลางค่ ากลางคืน 
ดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติด (ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และคณะ, 2556) 
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  การศึกษาของมาลีวัล เลิศสาครศิริ (2557) พบว่า ความรู้เรื่องการคุมก าเนิดทัศนคติ
ต่อการตั้งครรภ์ ลักษณะครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม ค่านิยม วัฒนธรรมและสื่อต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น 
  ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ และขวัญใจ เพทายประกายเพชร (2558) พบว่า การ
ตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์และการท าแท้งเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม คนส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์เพราะขาด
ความรู้ในการคุมก าเนิด ประกอบกับเรื่องเพศในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ปกติ สามารถพบเห็นและเรียนรู้
จากสื่อต่างๆและเพ่ือนฝูง การหาซื้อถุงยางอนามัยและยาคุมก าเนิดหาดด้ง่ายทั่วดป เมื่อเกิดปัญหาท้อง
ดม่พึงประสงค์และการท าแท้งพวกเขาจะปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครองและเพ่ือนที่สนิท 
 

2) ผลกระทบของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

หลายประเทศให้ความสนใจ ประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน เนื่องจาก

เป็นพฤติกรรมที่ยังดม่ควรเกิดข้ึน เพราะวัยรุ่นยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน หากเกิดพฤติกรรมดังกล่าวจะ

ส่งผลกระทบตามมากับตัววัยรุ่นเองและส่งผลกระทบต่อสังคมด้วย เช่น เช่น การตั้งครรภ์ระหว่าง

เรียน การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเชื้อเอชดอวี ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ผลการเรียน

ตกต่ า และเป็นภาระของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือดูแล นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความล าบากใน

การพัฒนาประเทศในอนาคต (ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และ ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 2558) 

งานวิจัยของ วิทิตา สุขทั่วญาติ. (2551) ระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์ท าให้มีการตั้งครรภ์ดม่

พึงประสงค์  วัยรุ่นหญิงใช้วิธีการยับยั้งการตั้งครรภ์โดยวิธีการใช้ยาขับประจ าเดือน  มีการท าแท้งโดย

ดม่ถูกต้อง ดม่ระวังภาวะแทรกซ้อนจากโรคเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ สุดท้ายต้องออกจากโรงเรียน

กลางคัน เสียเวลา สูญเสียอนาคตของตนเองและดม่ตอบสนองความคาดหวังของครอบครัวและสังคม

ดด้  

การตั้งครรภ์โดยดม่ดด้แต่งงานนั้น เป็นสิ่งที่ท าให้การใช้ชีวิตในแบบของวัยรุ่นดด้สิ้นสุดลง

ในลักษณะของการถูกตัดขาดจากเพ่ือน และดม่สามารถเข้าดปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นของวัยรุ่น 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของที่พบว่า การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของหญิงวัยรุ่นนั้น ส่งผลให้พวก

เธอดม่สามารถใช้ชีวิตในแบบของวัยรุ่นดด้อีกต่อดป ท าให้พวกเธอต้องมีภาระรับผิดชอบมากขึ้น (East, 

Chien, & Barber, 2012) 
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3) สัมพันธภาพของสถาบันครอบครัวที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

งานวิจัยของ วิทิตา สุขทั่วญาติ (2551) พบว่า สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวเป็นสิ่ง

ที่ช่วยหล่อหลอมพฤติกรรม การเลี้ยงดูของครอบครัวที่ปล่อยปละละเลย และครอบครัวที่บิดามี

พฤติกรรมทางเพศและการใช้อ านาจ หล่อหลอมพฤติกรรมและส่งเสริมค่านิยมในการใช้เงินเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ การรับวัฒนธรรมการบริโภควัตถุนิยม ท าให้กรณีศึกษามีนิสัยการใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือย ขาดผู้ให้ค าปรึกษาในช่วงเวลาเกิดปัญหา การใช้อ านาจความรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว 

การขาดความรักและความอบอุ่น ท าให้เกิดการแสวงหาความรักจากบุคคลอ่ืนและน าดปสู่การมี

เพศสัมพันธ์ 

กิ่งดาว แสงจินดา (2559)  ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนสนับสนุนในการดูแลหญิง

ตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยดม่ตั้งใจ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมารดาที่ดีในระยะต่อดป 

การศึกษาของ รีนา ต๊ะดี การกลายมาเป็นแม่ของวัยรุ่นมิดด้ส่งผลกระทบในเชิงลบ

เพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกด้วย เมื่อวัยรุ่นหญิงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน

และผลกระทบที่เกิดขึ้นดด้ และปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ดด้ในที่สุด โดยแรงสนับสนุนจากครอบครัว

และคนรอบข้าง มีส่วนส าคัญที่ช่วยผลักดันให้วัยรุ่นหญิงสามารถใช้ชีวิตใหม่ในฐานะผู้ใหญ่และแม่ดด้

อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สัมพันธภาพของ
ครอบครัววัยรุ่น 

- ความผูกพัน,ใกล้ชิด 
- ความดว้วางใจ 
- บทบาท,หน้าที ่
- ทัศนคติครอบครัว 
- การมีสังคมเพื่อน 
- ฯลฯ 

 แนวทาง,มาตรการ 
การป้องการปัญหาการตั้งครรภ์ดมพ่ึง

ประสงค ์
 
 

 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
- รายดด ้
- สภาวะการมีงานท า 
- เศรษฐกิจชุมชน 
- ฯลฯ 

 

- ความปลอดภัยทางเพศ (Safe Sex) 
- การตระหนักรู้ด้านเพศสัมพันธ์  (Sex 
Awareness) 
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สรุปและอภิปรายผล(Conclution) 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธภาพของครอบครัวมีความส าคัญในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิง จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยของผู้ที่เคยดด้ท าการวิจัยมาก่อน 
พบว่า ครอบครัวที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษายอมรับดด้กับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของบุตรหลาน 
ซึ่งแสดงถึงการยอมรับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของครอบครัวดทย
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ปี 2554 ที่พบว่าการห้ามวัยรุ่นอายุต ่ากว่า 20 ปีดม่ให้มีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่
เป็นดปดด้ยาก สาเหตุเพราะการรับรู้ของเด็กเองที่เห็น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดา
ดม่ใช่ความผิด เพียงแต่ผู้ใหญ่ดม่ชอบ การลักลอบมีเพศสัมพันธ์ยังเป็นความท้าทาย ดังนั้น เด็กวัยรุ่น
หญิงทุกคนดม่ว่าจะเป็น “เด็กเที่ยว” หรือ “เด็กเรียน” ต่างเป็น กลุ่มเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ดม่พร้อม
เหมือนกัน (ส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,2554)  
การสื่อสารดร้พรมแดน ข่าวสารและข้อมูลยั่วยุในสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นสาเหตุให้วัยรุ่นทั้งชาย
และหญิงมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น  ส่งผลให้วัยรุ่นหญิงในสังคมดทยเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แม่
วัยรุ่นมีเพ่ิมข้ึนจนกลายเป็นปัญหาส าคัญอันดับต้น  โดยพบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมากกว่าด้านอ่ืนๆ ส่วนปัจจัยด้านการสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีความส าคัญมากเช่นกัน เช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันอย่าง
ตรงดปตรงมา ก่อให้เกิดความดว้เนื้อเชื่อใจและกล้าที่จะเปิดเผยปัญหากับคนในครอบครัวทุกเรื่อง 
รวมทั้งเรื่องความรักของวัยรุ่นที่วัยรุ่นมักอยากให้มีคนรับฟังและเข้าใจ ส่วนบทบาทของสัมพันธภาพ
ในครอบครัวด้านการอบรมสั่งสอน พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ คือ การสอนให้วัยรุ่นหญิงกล้า
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ดม่เหมาะสม  เป็นการชี้แนะทางออกให้แก่วัยรุ่นหญิง  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ มนชนก พัฒน์คล้าย และคณะ (2559) ที่เสนอแนะว่าหลักสูตรการศึกษาและชุมชน 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิด และการตระหนักถึง
การเป็นกุลสตรีตามแนววิถีของสังคมดทยที่รักนวลสงวนตัว โดยดึงบุคคลภายในครอบครัวและคน
ใกล้ชิดของวัยรุ่นหญิงเข้าร่วมการอบรมหรือท ากิจกรรมร่วมด้วย 
  การที่วัยรุ่นตระหนักถึงโทษของการดม่เชื่อฟังพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง  เป็นการป้อง
ปรามมิให้วัยรุ่นหญิงพลั้งพลาดในทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องเพศ  แต่สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวยังช่วย
เสริมให้เกิดการใช้ทักษะ ดหวพริบ ปฏิภาณ ในการเอาตัวรอดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ดม่พร้อม  ช่วย
ลดความเสี่ยงให้วัยรุ่นหญิงด้านโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์อีกด้วย นอกจากนี้แม้ว่าการตั้งครรภ์และ
การเป็นแม่วัยรุ่นจะดม่เป็นที่ยอมรับ และส่งผลกระทบด้านลบอย่างชัดเจน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
ด้านสังคมและด้านจิตใจ แต่เมื่อเวลาผ่านดป แม่วัยรุ่นเริ่มเรียนรู้ที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ
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มีการปรับตัวเพ่ือรับบทบาทใหม่ในฐานะแม่ดด้อย่างเข้มแข็งขึ้น นั่นเพราะดด้การหนุนเสริมจาก
ครอบครัว ในการบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบทางด้านลบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ และการเลี้ยง
บุตรในวัยรุ่น ท าให้แม่วัยรุ่นบางส่วนสามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญในชีวิตดด้  ทั้งเรื่องการ
ค้นหาอัตลักษณ์ เป้าหมายในชีวิต และการเปลี่ยนบทบาทจากวัยรุ่น นักเรียน ลูก มาเป็นวัยผู้ใหญ่ วัย
ท างาน และแม ่
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) ผลจากการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพเชิงบวกในครอบครัวยังคงมีบทบาทในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้น : 
  • ส่งเสริมครอบครัวให้สามารถแยกแยะดด้ว่าบุตรหลานของตนเป็นกลุ่มเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมทางเพศหรือดม่ เพ่ือหาทางป้องกันหรือแก้ดขดด้ทันท่วงที 
  • รณรงค์ให้มีการปรับทัศนคติทางลบของครอบครัวต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น และ
ชี้แนะแนวทางแก้ดขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
  • ควรชี้แนะให้ครอบครัวมีศิลปะในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เพ่ือให้ตระหนักรู้
คุณค่าของความเป็นเพศชาย – หญิง และสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมทางเพศของ
บุตรชายและบุตรสาว  
 2) ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่สอนการป้องกันภัยจากเพศสัมพันธ์และให้
ค าแนะน าเรื่องทางเพศแก่บุตรหลานน้อย ดังนั้น : 
  • ควรสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ครอบครัว ถึงความจ าเป็นในการสอนเพศศึกษาแก่
บุตรหลาน ดม่ควรโยนภาระหน้าที่ในการป้องกันภัยให้แก่บุตรหลานที่ดม่อาจป้องกันภัยรอบด้านที่จะ
มาสู่ตนเอง  หรือปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียนแต่เพียงล าพัง  
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาแก่ครอบครัว โดย
น าโปรแกรมการสอนเพศศึกษาท่ีหน่วยงานอื่นมีอยู่แล้วน ามาใช้ 
  • ควรสอดแทรกกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
แก่วัยรุ่น  
 3) ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวรับรู้และเล็งเห็นประโยชน์ของโครงการที่หน่วยงานต่างๆ 
ด าเนินการอยู่ หรือเคยด าเนินการในพ้ืนที่ศึกษา ดังนั้น : 
  • ควรสนับสนุนโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
เป็นประโยชน์แก่วัยรุ่น ให้คงอยู่และส่งเสริมให้ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาวัยรุ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
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  • ควรพิจารณาความเป็นดปดด้ของโครงการใหม่ และแนวทางของครอบครัวที่ศึกษา
และมีข้อเสนอแนะมา 
 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 

 1) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในครอบครัว เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่
มีบทบาทส าคัญในการดูแล ตลอดจนเป็นผู้ให้ค าแนะน าท่ีดีโดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การที่ครอบครัวมีเวลา ดูแลเอาใจใส่กัน ห่วงใยกัน มีการท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน ก็จะเกิดความดว้วางใจ มีทุกข์ภัยก็สามารถให้ค าปรึกษาดด้ทุกอย่าง พ่อแม่ดม่ควรปล่อยบุตรอยู่
ตามล าพังเมื่อเกิดปัญหา ต้องทันต่อความทันสมัยของสื่อปัจจุบัน เพ่ือป้องกันการเสพสื่อที่ดม่
เหมาะสมของบุตร 

 2) ควรท าวิจัยเพ่ิมกับกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง เช่น วัยรุ่นชาย , วัยรุ่นที่ดม่ดด้อาศัยอยู่กับ
ครอบครัว, ครอบครัวที่มีบุตรหลานก่อนเข้าสู่วัยรุ่น ฯลฯ  

3) มีการศึกษาที่แน่ชัดและเฉพาะเจาะจงว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ดม่ดด้แต่งงาน มอง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองดว้ว่าอย่างดร ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส าคัญมากทั้งนี้เพราะการเป็น
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ดม่ดด้แต่งงานตามค่านิยมของสังคมนั้น เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ล าบาก ซับซ้อน 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะสุขภาพร่างกายและจิตใจ  และยังส่งผลโดยตรงต่อสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม ในการด ารงชีวิตของแม่วัยรุ่นและทารก 
 4) ควรท าวิจัยในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น เช่น ความตระหนักต่อการตั้งครรภ์ดม่พร้อมทั้งของ
วัยรุ่น ครอบครัว และชุมชน วิธีการสอนเพศศึกษาที่เหมาะกับบริบทชุมชน และผลกระทบจากการ
ตั้งครรภ์ดม่พร้อมที่มีต่อครอบครัว ตลอดจนสถาบันอ่ืนๆในสังคม 
 5) ควรท าวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และพัฒนาโครงการตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะ
เสริมสร้าง สัมพันธภาพของสถาบันครอบครัวให้มากขึ้น เพ่ือช่วยปรับความรู้ ความเข้าใจ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เพ่ือป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ลดระดับความรุนแรงลง 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง ‘สูตรส าเร็จและคุณค่าในนวนิยายรักยอดนิยม
ของดทย’ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัวด้านโครงเรื่องจ านวน 7 เรื่อง  
เพ่ือสรุปสูตรส าเร็จในการเขียน  นวนิยายแนวดังกล่าว โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนวนิยายที่มีการ
ผลิตซ้ าตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นดปทั้งในรูปแบบของละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที การวิเคราะห์
สูตรส าเร็จของโครงเรื่องใช้แนวคิดของพาเมลา เรจิส ผลการศึกษาพบว่า โครงเรื่องของนวนิยายรัก
แนวครอบครัวเหล่านี้เป็นดปตามสูตรส าเร็จ คือ สภาพสังคมก าหนด การพบปะ อุปสรรค แรงดึงดูด 
การเปิดตัวคบหา ความสัมพันธ์ถึงทางตัน การยอมรับซึ่งกันและกัน และการให้ค ามั่นสัญญา การ
เรียงล าดับเหตุการณ์มีความแตกต่างกันในแต่ละเรื่อง ท าให้นวนิยายเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่านดด้เป็นอย่างดี  
ค าส าคัญ:  สูตรส าเร็จ  โครงเรื่อง  นวนิยายรักแนวครอบครัว  
 

Abstract 
 This research was a part of dissertation entitled ‘formulas and values in Thai 
popular love novels’. The objective was to study 7 stories of popular love novel 
about family on plot for summarizing formula of writing this kind of novel. Samples 
were selected from the frequency of reproduction since 6 times or more in a form of 
TV play, movie, and stage play. The analysis of plot used formula of Pamela Regis. 
The finding found that plots of love novel about family were in the way of formula 
consisted of society defined, meeting, barrier, attraction, declaration, ritual death, 
recognition, and betrothal but the arrangement of events was different from each 
story. This difference of arrangement attracted the reader’s interest successfully.  
Keywords: Formula, Plot, Love Stories about family 
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บทน า 
 มุมมองของนักวิจารณ์ท่ีมีต่อนวนิยายรักแบ่งดด้เป็น 2 แนวทาง แนวทางแรกมองว่า นวนิยาย
รักของดทยมีเนื้อหาวนเวียนซ้ ากับแบบเดิม และดม่มีพัฒนาการของเรื่อง ดังที่เจือ สตะเวทิน (อ้างใน
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2538, น. 119)  ดด้ให้ฉายานามของนวนิยายรักว่า ‘น้ าเน่า’ หมายถึง เรื่องแต่งที่มี
เนื้อหาคาดเดาดด้ง่าย และดม่มีความแปลกใหม่ แต่ในแนวทางที่สอง นักวิจารณ์อีกกลุ่มหนึ่งกลับมอง
ว่า แม้นวนิยายรักจะมีลักษณะร่วมที่เหมือนกันประการหนึ่ง คือ การน าเสนอเรื่องราวความรักของตัว
ละครเอกชายและหญิงที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ดปจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายและดด้ครองรักกันอย่าง
เป็นสุข ดังค ากล่าวที่ว่า boy-meets-girl-who-live-happily-ever-after (Wherry, 2015, p.54) 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว การวางโครงเรื่องความรักมีรายละเอียดที่มากกว่านั้น และรายละเอียด
ดังกล่าวนี้สามารถสรุปออกมาให้เห็นเป็นสูตรส าเร็จ โดยสูตรนี้สามารถน าดปวิเคราะห์นวนิยายรักแนว
ต่างๆ ดด้เพ่ือให้เห็นว่ามีความซับซ้อนของการบิดเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ให้ออกมาแตกต่างกัน ทั้งที่มี
แนวเรื่องใกล้เคียงกัน สูตรส าเร็จที่กล่าวมานี้คิดขึ้นโดยพาเมลา เรจิส (Pamela Regis) ซึ่งเขียนดว้ใน
ต าราชื่อ A Natural History of the Romance Novel ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ ดด้แก่ 
สภาพสังคมก าหนด (Society Defined), การพบปะ (The Meeting), อุปสรรค (The Barrier), แรง
ดึงดูด (The Attraction), การเปิดตัวคบหา (The Declaration), ความสัมพันธ์ถึงทางตัน (The 
Ritual Death), การยอมรับซึ่งกันและกัน (The Recognition), การให้ค ามั่นสัญญา (The 
Betrothal) (อ้างใน Wherry, 2015, p. 62 แปลโดย ทัตพิชา สกุลสืบ)  

องค์ประกอบทางโครงสร้างทั้ง 8 ประการจะเกิดขึ้นอยู่เสมอดม่ว่าในนวนิยายรักประเภทใดก็
ตาม ซึ่งในเวลาต่อมา มารีอัน เวย์รี (Maryan Wherry) ดด้ทดลองน าแนวคิดดังกล่าวนี้มาวิเคราะห์นว
นิยายร่วมสมัยเรื่อง Bet Me ของ Jennifer Crusie (2004) ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าเป็น
จริงและสามารถน ามาใช้กับเรื่องเล่าร่วมสมัยดด้ด้วย เนื่องจากสูตรส าเร็จของพาเมลา เรจิส มีที่มาจาก
การศึกษาเรื่องรักแนวต านานวีรบุรุษ ความน่าสนใจของการวิเคราะห์ด้วยสูตรส าเร็จของโครงเรื่องตาม
แนวคิดนี้แตกต่างจากการวิเคราะห์สูตรส าเร็จของนวนิยายในแนวทางอ่ืนๆ ดังที่เคยมีมาแล้วในอดีต 
เช่น ดวยากรณ์ของนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ (Vladimir Propp) ที่เห็นว่าโครงสร้างของนิทานมี 4 
ข้อ ประกอบด้วย พฤติกรรมอันคงที่ จ านวนของพฤติกรรมที่มีอยู่อย่างจ ากัด การเรียงล าดับของ
พฤติกรรมที่เหมือนเดิมทุกครั้ง และนิทานมหัศจรรย์ทุกเรื่องล้วนมีโครงสร้างเดียวกัน (อริชัย อรรค
อุดม, 2556) ทฤษฎีการศึกษาการเดินทางของวีรบุรุษของโจเซฟ แคมพ์เบลล์ (Joseph Campbell) 
ที่มี 4 ขั้นตอน ดด้แก่ การออกผจญภัยเพ่ือติดตามความสุขล้นพ้นหรือสิ่งที่ขาดหายดปจากสังคม 
(departure) การดด้รับการครอบครูอันเป็นการต้อนรับหรือเปิดเข้าสู่ภาวะที่มีระดับสูงขึ้น (initiation) 
การกลับมาสู่สังคม (return) และการน าสิ่งล้ าค่าที่เขาค้นพบจากการผจญภัยมามอบให้กับสังคม (the 
keys) (Campbell, 1973 อ้างใน บารนี บุญทรง, 2552) และทฤษฎีการเดินทางนักเขียนของคริสโต
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เฟอร์ โวกเลอร์ (Christopher Vogler) ที่น าแนวคิดของแคมพ์เบลล์มาปรับใช้กับการเขียนบท
ภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์โดยปรับการเดินทางของวีรบุรุษ 17 ขั้นตอนลงเหลือ 12 ขั้นตอน 
กล่าวคือ โลกปกติ (ordinary world) เสียงเรียกสู่การผจญภัย (call to adventure) การปฏิเสธเสียง
เรียก (refusal of the call) การพบกับผู้ให้ค าปรึกษา (meeting with the mentor) การข้ามธรณี
ประตูแรก (crossing the first threshold) การทดสอบพันธมิตร ศัตรู (tests, allies, and 
enemies) การเข้าถึงถ้ าที่อยู่ลึกที่สุด (approach the inmost cave) การทดสอบอย่างสาหัส
สากรรจ์ (ordeal) รางวัล (reward) การเดินทางกลับ (the road back) และการเกิดใหม่ (the 
resurrection) (บารนี บุญทรง, 2554) ทฤษฎีเหล่านี้มองลักษณะร่วมของโครงสร้างของเรื่องเล่าต่างๆ 
เช่น นิทาน ต านาน ภาพยนตร์ และบทละครโทรทัศน์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้น ซึ่งจะแตกต่าง
จากมุมมองของพาเมลา เรจิสที่เห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง 8 ประการสามารถปรับเปลี่ยนดด้ตาม
ความต้องการของผู้เขียน   

ในการศึกษานี้ดด้แปลองค์ประกอบและความหมายเป็นภาษาดทย โดยอิงทั้งค าอธิบายของ
สิขรินทร์ สนิทชน และมารีอัน เวย์รีดว้เป็นกรอบส าหรับการวิเคราะห์ ซึ่งจะน ามาทดลองใช้กับนว
นิยายรักยอดนิยมของดทยในแนวครอบครัวเพ่ือแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีโครงสร้างที่เป็นสูตรส าเร็จ
เหมือนกัน แต่การเรียงล าดับการเกิดเหตุการณ์ที่แตกต่างกันดปท าให้เนื้อเรื่องดึงดูดความน่าสนใจของ
ผู้อ่านดด้จนจบเรื่อง รวมถึงสร้างความรู้สึกร่วมให้อยากอ่านนวนิยายในแนวดังกล่าวมากขึ้นดปด้วยจน
น าดปสู่การเป็นนวนิยายยอดนิยมที่ครองใจผู้อ่านมาดด้อย่างยาวนาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์สูตรส าเร็จของโครงเรื่องในนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัว  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัวจากความถี่ในการผลิตซ้ า
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นดปจากจ านวนครั้ง
มากที่สุด 12 ครั้งนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มมีการน ามาผลิตซ้ าจนถึงปี พ.ศ. 2560 รายละเ อียดของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 7 เรื่องแสดงในตารางดังต่อดปนี้  
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ล าดับ ชื่อเรื่อง ความถี่ในการผลิต
ซ้ า 

ละคร
โทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ ละครเวที 

1. บ้านทรายทอง 12 6 2 4 

2. น้ าเซาะทราย 7 5 2 - 

3. น้ าผึ้งขม-ระฆังวงเดือน 7 6 1 - 
4. เมียหลวง 7 6 1 - 

5. สวรรค์เบี่ยง 6 5 1 - 
6. ละอองดาว  6 4 2 - 

7. อีสา 6 6 - - 

  
          สูตรส าเร็จของโครงเรื่องในนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัววิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสูตรส าเร็จ
ของพาเมลา เรจิส ประกอบด้วย 8 ลักษณะ ดังนี้ (สิขรินทร์ สนิทชน, 2557, น. 29-30 และ Wherry, 
2015, pp. 62-64)  

1. สภาพสังคมก าหนด หมายถึง สังคมที่เป็นฉากของท้องเรื่อง ส่วนมากปรากฏในตอนต้น
ของนวนิยายที่ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพโดยรวม อาจมีภาวะบกพร่องที่บีบบังคับหรือกดดันตัวละครเอก
หญิงและชาย  

2. การพบปะ หมายถึง องค์ประกอบในช่วงต้นของนวนิยายที่ตัวละครเอกหญิงและชายดด้
พบกัน  

3. อุปสรรค หมายถึง สิ่งขัดขวางที่ท าให้ตัวละครหญิงและชายนั้นดม่อาจครองรักกันดด้ 
อุปสรรคเป็นองค์ประกอบที่พบดด้ตลอดทั้งเรื่อง  

4. แรงดึงดูด หมายถึง ความพึงพอใจในกันและกันทั้งทางเพศ มิตรภาพ จุดหมาย ความ
คาดหวังทางสังคม  

5. การเปิดตัวคบหา หมายถึง การเปิดเผยความรู้สึก การดด้บอกความนัย ส่วนมากปรากฏ
ช่วงท้ายของเรื่อง  

6. ความสัมพันธ์ถึงทางตัน หมายถึง การฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนจะเป็นดปดม่ส าเร็จเพราะหา
ทางออกดม่ดด้  

7. การยอมรับซึ่งกันและกัน หมายถึง การตระหนักรู้ถึงจิตใจของตนเอง การยอมรับข้อเสีย
ของกันและกัน 

8. การให้ค าม่ันสัญญา หมายถึง การดด้ครองรักและอยู่ร่วมกันของตัวละครเอกหญิงและ
ชาย 
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ลักษณะพิเศษของสูตรส าเร็จดังกล่าวนี้ระบุว่าการเกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ดม่จ าเป็นต้อง
เรียงล าดับในลักษณะเดียวกัน และดม่จ าเป็นต้องมีครบทุกลักษณะในแต่ละโครงเรื่อง ท าให้การผูก
เรื่องเป็นดปดด้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อน าดปใช้เข้าคู่กับการพิจารณากลวิธีการด าเนินเรื่องที่
ประกอบด้วย จุดเริ่มเรื่อง จุดเริ่มต้นของปัญหา ปัญหาถึงขีดสุด การคลี่คลายปม และการจบเรื่องจะ
ท าให้เห็นรายละเอียดของความสัมพันธ์ดด้มากยิ่งข้ึน  

 
ผลการวิจัย 
 สูตรส าเร็จของโครงเรื่องในนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัวจ านวน 7 เรื่อง มีการ
เรียงล าดับเหตุการณ์ ดังต่อดปนี้  
 
 บ้านทรายทอง  
 พจมาน พินิตนันทน์ เดินทางมาบ้านทรายทองตามค าสั่งของพ่อเพ่ือเป็นแหล่งพักพิงเมื่อมา
เรียนต่อ โดยที่แม่ของเธอดด้ส่งจดหมายแนะน าตัวมาล่วงหน้า แต่ดม่มีใครสนใจ มีเพียงหญิงใหญ่ที่เห็น
เหตุการณ์ตอนพจมานเป็นลม เลยให้พจมานเข้ามาพักผ่อนรอพบแม่ของตนเองคือ หม่อมพรรณราย 
แต่เมื่อหม่อมพรรณรายมาถึงพร้อมกับหญิงเล็กก็หาทางขับดล่พจมาน แต่เมื่อมีจดหมายเป็นเครื่อง
รับรองสิทธิ์ ทั้งสองก็ท าอะดรดม่ดด้ นอกจากให้พจมานอยู่ในสถานะเดียวกับคนรับใช้ และดด้รับหน้าที่
ดูแลคุณชายน้อยเป็นพิเศษ ชายกลางกลับมาจากต่างประเทศ เห็นความดม่ชอบธรรมหลายอย่างจึง
เปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นอยู่ของพจมานเสียใหม่ ต่อมาคุณชายกลางดปดูงานต่างประเทศ หญิง
เล็กจึงพาพจมานเข้าสังคมโดยหวังให้พจมานใจแตก แต่พจมานรักษาตัวรอดมาดด้ หญิงเล็กเปิดโอกาส
ให้นกุลเพื่อนของพจมานมาหาดด้โดยเสรี ท่านต้อม คู่หมั้นของหญิงเล็กดม่พอใจพฤติกรรมของเธอที่ชัก
น าพจมานดปเสียคน จึงตักเตือนและมีปากเสียงกันลามดปถึงเรื่องสิทธิ์ในการครอบครองบ้านทราย
ทอง หญิงเล็กคาดคั้นเอาความจริงจากท่านปู่ที่ก าลังป่วยหนัก ความจริงจึงเผยออกมาว่าเจ้าของที่
แท้จริงคือ สุรพล ซึ่งเสียชีวิตแล้ว สมบัติจึงต้องตกเป็นของพจมาน   พจมานโดนตามตัวให้กลับบ้าน
เพราะน้องสาวของเธอหนีดปกับผู้ชายอ่ืน และบ้านติดจ านอง ท าให้ครอบครัวเกิดปัญหา แม่ของ
พจมานเลยขอร้องให้พจมานแต่งงานกับผู้ชายคนอ่ืน ชายกลางตามมาหาพจมานที่บ้านยืนยันรับสิทธิ์
ครอบครองบ้านทรายทอง พจมานกลับมาบ้านทรายทอง ท่านต้อมมาขอถอนหมั้นหญิงเล็ก และให้
ชายกลางเป็นผู้ใหญ่สู่ขอพจมาน ขณะที่ชายกลางดม่อาจปฏิเสธดด้ หญิงใหญ่จึงน าสร้อยที่ชายกลางซื้อ
ให้พจมานมามอบให้เธอ และให้พจมานเลือกคนที่รัก พจมานก าลังลงดปพบท่านต้อม แต่นกุลมาหา
เสียก่อน พจมานจึงดปหานกุล เป็นการปฏิเสธท่านต้อมโดยปริยาย จากนั้นพจมานรู้สึกตัวจึงดปพบ
ชายกลาง แสดงว่าเธอเลือกเขา เรื่องจึงจบลงอย่างมีความสุข  
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 จากเนื้อเรื่องของนวนิยายเรื่อง บ้านทรายทอง ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นดด้ว่าเป็นเรื่องเล่าที่
เน้นเหตุการณ์มากกว่าตัวละคร ดังนั้น บทบาทของตัวละครจะเป็นดปตามเหตุการณ์ที่มากระทบและ
ความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นของตัวละครเอกทั้งสอง ยกตัวอย่างเช่น ชายกลางและพจมาน ดม่ดด้แสดง
ความรู้สึกต่อกันอย่างชัดเจน แม้ในตอนท้ายเรื่องที่เป็นฉากลงเอย ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือให้เหตุการณ์ลุล่วงดป และจบลงด้วยดี  นวนิยายเรื่อง บ้านทรายทอง จึงวิเคราะห์ตาม
สูตรส าเร็จดด้ดังนี้  
 

ความสัมพันธ์ของชายกลางและพจมาน 

สภาพสังคม
ก าหนด 

พจมานต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านทรายทองตามค าสั่งของพ่อแต่กลับดด้รับการปฏิบัติ
แบบคนรับใช้ ท าให้มีความแตกต่างจากสถานะของชายกลางที่เป็นผู้น าของ
ครอบครัวที่ดด้รับการยอมรับนับถือ   

การพบปะ พจมานค้นพบความลับที่ตึกขวางจึงวิ่งหนีมาปะทะเข้ากับชายกลางแล้วเป็นลมดป 
แรงดึงดูด ชายกลางดด้รู้วัตถุประสงค์การเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของพจมาน จึงยกระดับที่อยู่

อาศัยและให้เกียรติพจมานตามสมควร ด้วยความยุติธรรมของชายกลางท าให้
พจมานรู้สึกประทับใจเช่นกัน 

อุปสรรค พจมานมีความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของตัวเอง ดม่ยอมลงให้ใคร จึงมีการปะทะคารม
กับคนในบ้านเสมอ ชายกลางก็ดม่อาจแสดงความเอาใจใส่เธอดด้มาก เพราะถือเป็น
เด็กในปกครอง  

ความสัมพันธ์ถึง
ทางตัน 

ชายกลางดปต่างประเทศ และพจมานเกิดเรื่องวิวาทกับหญิงเล็กเกี่ยวกับมรดกบ้าน
ทรายทอง เมื่อความจริงเปิดเผยขึ้นมาว่า บ้านทรายทองเป็นของพจมาน พจมาน
ปฏิเสธการรับกรรมสิทธิ์ และเดินทางกลับบ้านเพราะมีจดหมายเรียกตัวจากแม่ 

อุปสรรค น้องสาวของพจมานหนีออกจากบ้าน และบ้านก าลังติดจ านอง แม่ขอให้พจมาน
แต่งงานกับเศรษฐีเพ่ือแก้ปัญหา  

การพบปะ  ชายกลางตามพจมานมาที่บ้านเพื่อให้กลับดปรับมรดก พจมานกลับดปบ้านทราย
ทอง  

อุปสรรค ท่านต้อมขอหมั้นพจมานโดยให้ชายกลางเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้ ดังนั้น ชายกลางจึงดม่
อาจจะปฏิเสธ หรือยอมรับว่าตนเองก็มีใจให้พจมานเช่นกัน  

การยอมรับซึ่งกัน
และกัน 

พจมานยอมรับความรู้สึกของตนเองแล้วเป็นฝ่ายเลือกชายกลาง ด้วยการเดินดปพบ
เขาในห้องเรื่องจึงจบลงอย่างมีความสุข  
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 นวนิยายเรื่องบ้านทรายทอง ประพันธ์โดย ก.สุรางคนางค์ ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2493 
ดังนั้น ธรรมเนียมการแต่งที่อาศัยการเผยความรู้สึกของตัวละครอย่างตรงดปตรงมาอาจแตกต่างดป
จากเรื่องอ่ืนๆ ที่คัดเลือกมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ อย่างดรก็ดี กลับมีเสน่ห์ที่สามารถน าเหตุการณ์และตัว
ละครอ่ืนๆ มาเป็นอุปสรรคและสีสันให้แก่เรื่อง และท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกเด่นขึ้น 
เช่น เหตุการณ์ก่อนจบเรื่องที่พจมานตัดสินใจเลือกชายกลาง แทนท่านต้อม เพราะหญิงใหญ่เป็นผู้ให้
ข้อสรุปพร้อมกับสร้อยของชายกลางที่ซ้ือมาฝากพจมานว่ามีคนที่รักรอฟังค าตอบของเธออยู่ทั้งสองคน 
และกลายเป็นการบอกเล่าที่ช่วยให้พจมานตัดสินใจดด้ อย่างดรก็ดี เรื่องนี้ยังคงด าเนินตามสูตรส าเร็จที่
ดด้วางดว้ แต่ขาดหายดป 1 เหตุการณ์ คือ การให้ค าม่ันสัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะสูตรส าเร็จของ
โครงเรื่องที่ผู้เขียนวางดว้ให้เป็นปมปัญหาส าหรับภาคต่อของนวนิยายเรื่องนี้ จึงเป็นเหตุผลที่เข้าใจดด้ 
และถึงแม้เรื่องราวจะจบลงโดยดม่มีการให้ค ามั่นสัญญาแต่ก็ดด้แสดงให้เห็นแล้วว่าฝีมือการแต่งของ
ผู้ประพันธ์ท าให้เรื่องจบอย่างน่าประทับใจและประหลาดใจดด้โดยที่ตัวละครดม่จ าเป็นต้องสารภาพรัก
ต่อหน้ากัน  

น้ าเซาะทราย 
เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของครอบครัวภีมและวรรณนรีที่เกิดความร้าวฉานเพราะ

การกลับมาของ พุดกรอง เพ่ือนรักที่เรียนหนังสือมาด้วยกันกับวรรณนรีมาก่อน แต่ด้วยขณะนั้นเธอ
อยู่ในต าแหน่งภรรยาของนายพร้อม เจ้านายของภีม จึงดม่สามารถทรยศความดว้วางใจของสามีดด้ 
ภายหลังเมื่อนายพร้อมเสียชีวิตลง พุดกรองกลายเป็นหม้ายเป็นที่จับตามองในสังคม แต่พุดกรองกลับ
หวั่นดหวและเกิดความอาลัยอาวรณ์ในความรักครั้งเก่าที่เคยมีต่อภีม ดังนั้น ในท้ายที่สุด ทั้งสองคนจึง
ลักลอบเป็นชู้กัน วรรณนรีเสียใจมาก และเริ่มแก้แค้นภีมด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ชายคนอ่ืนมาใกล้ชิด 
พุดกรองตั้งครรภ์กับภีม ภีมต้องย้ายบ้านมาอยู่หลังเดียวกับเธอเพ่ือดูแล แต่แล้วความระหองระแหงก็
เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เขาเคยรู้สึกแบบนั้นกับวรรณนรี พุดกรองคลอดลูกและทนดม่ดด้กับท่าทีที่
เปลี่ยนดปของภีม จึงตัดสินใจดปจากความสัมพันธ์อันทับซ้อนนี้พร้อมกับลูก ภีมกลับดปบ้านของตัวเอง 
ขอโอกาสจากวรรณนรีและลูกๆ แต่วรรณนรีเข้มแข็งกว่าที่คิด แม้เธอจะดม่สามารถหย่าดด้เพราะเกรง
ค าครหาจากสังคม แต่เธอก็ดม่ให้โอกาสภีมอีก แม้จะกลับมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัว แต่ความรู้สึกก็
เปลี่ยนแปลงดปเป็นเพียงคนแปลกหน้าต่อกันเท่านั้น  

จากเรื่องจะเห็นดด้ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเอกมี 2 คู่ด้วยกันคือ ภีมกับวรรณนรี และภีม
กับพุดกรอง ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยสูตรส าเร็จของพาเมลา เรจิสพบดังนี้ 
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ความสัมพันธ์ของภีมและวรรณนรี ความสัมพันธ์ของภีมและพุดกรอง 

การพบปะ  พุดกรองแนะน าให้ภีมรู้จัก
กับวรรณนรี 

การพบปะ  พุดกรองเต้นร ากับภีมในงานเลี้ยง 

การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน  

ทั้งสองคนเข้ากันดด้ดี แรงดึงดูด  เกิดความหวั่นดหวทุกครั้งที่ใกล้ชิด
กัน 

การให้ค ามั่น
สัญญา  

ภีมสัญญาว่าจะรักวรรณนรีคน
เดียว 

สภาพสังคม
ก าหนด  

พุดกรองดม่กล้าเผยความในใจต่อ
ภีม 

การเปิดตัว
คบหา  

แต่งงาน สร้างตัวและมีลูก
ด้วยกัน 

อุปสรรค   ภีมมีพันธะ, พุดกรองเป็นคนดังที่
ถูกจับตามอง 

อุปสรรค  พุดกรองกลับเข้ามาใน
ความสัมพันธ์ 

การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน  

ทั้งสองเผยความรู้สึกและมี
ความสัมพันธ์ลึกซ้ึงต่อกัน 

ความสัมพันธ์
ถึงทางตัน  

พุดกรองมีลูกกับภีม การให้ค ามั่น
สัญญา  

พุดกรองขอให้ภีมรักเธออย่างดม่
เสื่อมคลาย 

สภาพสังคม
ก าหนด  

ทั้งสองอยู่ร่วมบ้านกันอย่างคน
แปลกหน้า ดม่ดด้หย่าเพราะ
เกรงค าครหา 

การเปิดตัว
คบหา  
 

ภีมย้ายมาอยู่บ้านพุดกรองและ
ดูแลขณะเธอตั้งครรภ์ 

  ความสัมพันธ์
ถึงทางตัน  

ภีมแสดงความหึงหวงวรรณนรีที่มี
ชายอื่นมาติดพัน และออกอาการ
เบื่อหน่ายพุดกรองท าให้มีปาก
เสียงกันบ่อยครั้ง พุดกรองจึง
ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ 

 
จากตารางจะเห็นดด้ว่าความสัมพันธ์ของภีมกับวรรณนรีมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะดม่มี

องค์ประกอบของเหตุการณ์อันหนึ่งคือ แรงดึงดูด ท าให้ชีวิตรักและครอบครัวต้องล่มสลายเพราะ
ความเบื่อหน่ายวรรณนรีของภีม ท าให้เขาตัดสินใจ ท าตามความรู้สึกของตัวเอง คือ การนอกใจ
วรรณนรี และเรื่องราวมีความยุ่งยากมากข้ึนเมื่อพุดกรองเข้ามาเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเขา อย่างดรก็
ดี ความสัมพันธ์ที่จบลงระหว่างภีมกับพุดกรองก็เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่า ภีมเป็นคนโลเล และดร้
ความรับผิดชอบ ทั้งต่อครอบครัวเดิมและครอบครัวใหม่ ดังนั้น ในท้ายที่สุดที่ภีมดม่เหลือใครและดม่ดด้
รับการยอมรับจากวรรณนรีและลูก โครงเรื่องนี้ท าให้เห็นลักษณะส าคัญบางประการของสูตรส าเร็จที่
คิดขึ้นโดยพาเมลา เรจิส คือ โครงเรื่องดม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเหตุการณ์ครบทั้ง 8 ประการก็ท าให้
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เรื่องราวด าเนินดปดด้อย่างน่าสนใจ เช่น กรณีของภีมและวรรณนรี และแม้จะมีองค์ประกอบของ
เหตุการณ์ครบถ้วน เช่น กรณีของภีมและพุดกรอง แต่ก็ดม่ดด้หมายความว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างมี
ความสุขเสมอดป เป็นเพราะความสามารถของนักเขียนที่บิดเรื่องราวด้วยการสลับองค์ประกอบต่างๆ 
ให้ดม่เป็นดปตามที่คาดคิด และน าจุดแข็งของโครงเรื่องรอง (ภีมกับพุดกรอง) ที่มีเหตุการณ์ครบถ้วนมา
เสริมรายละเอียดของโครงเรื่องหลัก (ภีมกับวรรณนรี) ที่ขาดบางองค์ประกอบดป คือ แรงดึงดูด และ
น าดปสู่การมีปัญหาครอบครัวดด้อย่างสมเหตุสมผล  

 
เมียหลวง 
ความเหมาะสมกับทั้งฐานะ การศึกษา การงานท าให้ ดร. อนิรุทธิ์ และ ดร.วิกันดา ตกลงใจ

ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน แม้ในระยะแรกความรักจะหอมหวานเพราะอนิรุทธิ์เอาใจใส่และให้สัญญาว่าจะรัก
และดูแลเธออย่างดี แต่เมื่อวิกันดามีลูกคนแรก อนิรุทธิ์กลับเริ่มสนใจพ่ีเลี้ยงเด็กที่วิกันดาพามาอยู่ที่
บ้าน และมีผู้หญิงคนอ่ืนนอกบ้านด้วย เพียงแต่ดม่ดด้ยกย่องออกหน้าออกตาจนเป็นการหยามหน้า
ภรรยา วันหนึ่ง อนิรุทธิ์ดด้รู้จักอรอินทร์ น้องสาวของเพ่ือน หญิงสาวที่มีความม่ันใจและกล้าดด้กล้าเสีย  
เธอแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการเข้ามาแทนที่วิกันดา และท่าทางอนิรุทธิ์ก็มีใจให้แก่อรอินทร์ด้วย 
วิกันดาอดทนจนถึงที่สุด จนกระทั่งเธอดด้เข้าดปท างานกับคุณหญิง ภรรยานายกรัฐมนตรี ที่ดด้ให้
ข้อคิดหลายประการแก่เธอ        วิกันดาจึงเลิกเจ็บปวดและตัดสินใจดด้ว่าจะปล่อยให้อนิรุทธิ์เป็ น
อิสระ อรอินทร์ออดอ้อนให้อนิรุทธิ์ดปส่งเธอที่ญี่ปุ่นเพราะดด้ทุนดปเรียนต่อ วิกันดาก็ดด้ดปทัวร์กับคณะ
เดินทางของคุณหญิงเช่นกัน แต่เธอดม่บอกอนิรุทธิ์ให้ทราบ จนกระทั่งดปเจอกันที่โรงแรมที่ญี่ปุ่น อร
อินทร์ควงอนิรุทธิ์อย่างเปิดเผยแม้จะถูกครหาจากคณะทัวร์ที่รู้จักวิกันดา ระหว่างที่วิกันดาท างาน
ให้กับคุณหญิงดด้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งชื่อ นุดี เป็นเด็กน่ารัก วิกันดาจึงให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษ และ
อยากส่งเสริมให้ดด้ดี แม้ว่า อนิรุทธิ์จะมีท่าทีสนใจ แต่วิกันดาดด้ขอร้องและห้ามปรามดว้ให้เขาเห็นแก่
อนาคตคของเด็ก เมื่ออรอินทร์ทราบว่าอนิรุทธิ์ติดพันอยู่กับนุดี ก็ตามอาละวาดตลอดเวลา จนอนิรุทธิ์
หน่ายแหนง อรอินทร์ผิดหวังกับท่าทีของอนิรุทธิ์ที่ดม่เป็นดปตามคาด   อนิรุทธิ์เปรียบเทียบการวางตัว
ของวิกันดากับอรอินทร์แล้ว เริ่มรู้ว่าใครดีที่สุดส าหรับตนเอง วันหนึ่ง นุดีหนีการแต่งงานดปอยู่กับ
เพ่ือนชายคนหนึ่งทั้งที่ดม่ดด้รัก และยังท าให้ครูชาวญี่ปุ่นที่หลงรักเธอผิดหวังด้วย แต่ที่ผิดหวังมากที่สุด
คือ วิกันดาดด้รู้ว่าอนิรุทธิ์มาเก่ียวข้องกับเรื่องนี้ด้วย สุดท้ายอนิรุทธิ์ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองดด้ 
และนุดีเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเอง วิกันดาตามหานุดี แต่นุดีฆ่าตัวตายเสียแล้ว เรื่องวุ่นวายจบลงพร้อมกับ
อรอินทร์ที่ตัดสินใจคบคนใหม่ ท าให้หมดปัญหาที่ คาราคาซัง อนิรุทธิ์กลับมางอนง้อวิกันดาใหม่ และ
เธอตัดสินใจจะให้โอกาสเขาอีกครั้ง  

จากเรื่องจะเห็นดด้ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเอกมี 2 คู่ด้วยกันคือ อนิรุทธิ์และวิกันดา 
และอนิรุทธิ์กับอรอินทร์ ซึ่งเมื่อน าวิเคราะห์ด้วยสูตรส าเร็จของพาเมลา เรจิสแล้วพบว่าเป็นดังนี้ 
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ความสัมพันธ์ของอนิรุทธิ์และวิกันดา ความสัมพันธ์ของอนิรุทธิ์และอรอินทร์ 
การเปิดตัว
คบหา  

แต่งงานด้วยความรักและเหมาะสม การพบปะ อรอินทร์ดด้รู้จักอนิรุทธิ์
ผ่านพ่ีชาย 

การให้ค ามั่น
สัญญา  

อนิรุทธิ์บอกว่าจะรักและดูแลวิกันดา แรงดึงดูด ความสวยและกล้าของอร
อินทร์ดึงดูดใจ 
อนิรุทธิ์ 

แรงดึงดูด  ทั้งสองมีลูกด้วยกัน สภาพสังคม
ก าหนด 

ทั้งสองคบกันอย่างหลบ
ซ่อนเพราะเป็น
ความสัมพันธ์ที่ดม่ถูก
ท านองคลองธรรม 

อุปสรรค  อนิรุทธิ์ชอบหาเศษหาเลยกับหญิงอื่น อุปสรรค วิกันดาดม่ยอมหย่า แม้ว่า
อรอินทร์จะตามราวี 

สภาพสังคม
ก าหนด  

วิกันดาต้องกล้ ากลืนความช้ าใจดว้ การยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน 

อนิรุทธิ์และอรอินทร์
เปิดเผยความในใจและมี
ความสัมพันธ์ลึกซ้ึง 

ความสัมพันธ์
ถึงทางตัน  

ทั้งสองหย่าขาดจากกัน การเปิดตัว
คบหากัน 

อรอินทร์ขอให้อนิรุทธิ์ดปส่ง
เธอเรียนต่อที่ญี่ปุ่น และ
บังเอิญพบกับกลุ่มเดินทาง
ของวิกันดา 

การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน  

วิกันดาเห็นใจอนิรุทธิ์เรื่องนุดี และ
ตระหนักว่าเขาเหมาะสมกับเธอกว่าคน
อ่ืน 

ความสัมพันธ์
ถึงทางตัน 

อนิรุทธิ์ดม่ยอมแต่งงานใหม่
อีก หลังจากหย่าร้างวิกัน
ดา ท าให้อรอินทร์ผิดหวัง
ในตัวของเขา 

การพบปะ   อนิรุทธิ์ดด้กลับมาอยู่บ้านเดียวกับวิกัน
ดาอีกครั้ง และพยายามจะเอาชนะใจ
เธอให้ดด้ 
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จากเรื่องจะเห็นดด้ว่าความสัมพันธ์ของคู่อนิรุทธิ์กับวิกันดาเป็นดปตามองค์ประกอบของสูตร
ส าเร็จและมีการปรากฏซ้ าขององค์ประกอบด้านการพบปะ เมื่อตัวละครต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์
อีกครั้งหลังจากร้างลากันดป และสิ่งที่ท าให้ความสัมพันธ์ของอนิรุทธิ์และอรอินทร์ดม่ยั่งยืนเพราะอนิ
รุทธิ์ดม่ดด้ให้ค าสัญญาแก่อรอินทร์อย่างที่เธอหวัง สุดท้ายเมื่อหมดความดว้เนื้อเชื่อใจ อรอินทร์จึงเป็น
ฝ่ายยุติความสัมพันธ์ลง  

เรื่องนี้มีการใช้อุปสรรคเข้ามาช่วยให้ความสัมพันธ์ของตัวละครเอกอย่างวิกันดาและอนิรุทธิ์ดี
ขึ้น ทั้งกรณีของ อรอินทร์ที่ตามหึงหวงอนิรุทธิ์จนเกิดข้อเปรียบเทียบกับความสุขุมของวิกันดา และ
การที่อนิรุทธิ์ปฏิเสธนุดีเพราะวิกันดาขอดว้ ช่วยท าให้ตัวละครเอกทั้งสองดด้กลับมามองเห็นความดี
ของแต่ละฝ่ายอีกครั้งจนน าดปสู่การเริ่มต้นใหม่ในท่ีสุด  

 
น้ าผึ้งขม-ระฆังวงเดือน 
กังสดาล ลูกสาวของโรส คนรักเก่าของปุริม โรสขายกังสดาลให้ปุริมเพ่ือจะน าเงินดปใช้หนี้

โดยมีความเชื่อว่า กังสดาลที่หน้าตาสวยคล้ายตนเองจะมัดใจปุริมดด้และส่งผลให้ปุริมยอมให้อภัยใน
ความผิดของตนเองด้วย เมื่อกังสดาลเข้าดปอยู่ในบ้านของปุริมดด้พบกับแม่บ้านชื่อจวงจันทร์ และลูก
ชายของเธอชื่อเจน ทั้งสองมีวัยดล่เลี่ยกันจึงคุยถูกคอกันดี แตกต่างจากเวลาที่กังสดาลเจอปุริมและจวง
จันทร์เพราะทั้งสองมีท่าทีที่ดม่เป็นมิตร ปุริมหึงหวงกังสดาลที่สนิทสนมกับหลานชายตัวเองจึงขืนใจ
เธอ แต่หลังจากวันนั้นเขากลับมีท่าทีที่ กังสดาลทราบความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของจวงจันทร์ กับปุริม 
เธอจึงยืนยันให้เขารับผิดชอบจวงจันทร์ และตัดสินใจออกจากบ้านดปอาศัยอยู่กับญาติของตัวเอง ปุริม
ตามง้อกังสดาลแต่เธอยังดม่ใจอ่อน และยังมีกรกิตมาติดพัน ท าให้ปุริมหึงหวงและประชดโดยการสนิท
สนมกับแสงดาว หญิงสาวที่กังสดาลให้ความเคารพ ปุริมหลอกล่อกังสดาลมาที่ โรงแรมเพ่ือปรับความ
เข้าใจ กังสดาลยอมเป็นภรรยาลับของปุริมเพราะคิดว่าเขาก าลังจะแต่งงานกับแสงดาว แต่ที่จริงแล้ว 
กังสดาลถูกหลอกให้เตรียมจัดงานแต่งงานของตัวเอง เมื่อความจริงเปิดเผย จวงจันทร์เสียใจจน
เสียชีวิต ปุริมจึงดด้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับกังสดาลอย่างมีความสุข  

จากเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครหลักทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างมีบุคคลอ่ืนเข้ามา
แทรกแซงอยู่บ่อยครั้ง แต่ยังดม่ถึงขั้นที่ท าให้เกิดพฤติกรรมนอกใจ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางกาย
ระหว่างปุริมกับจวงจันทร์ที่ปุริมท าลงดปเพราะความเวทนาในชะตากรรมของเธอ ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงมี
บุคคลที่สามท าหน้าที่เป็นอุปสรรคมากกว่าจะเป็นโครงเรื่องรองดังเช่น เรื่องน้ าเซาะทราย ที่อธิบายมา
ก่อนข้างต้น แต่เรื่องนี้มีลักษณะของการวนซ้ าของเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกทั้งชาย
และหญิงก่อนที่เรื่องจะจบลงด้วยดี ดังแสดงผลการวิเคราะห์ดด้ดังนี้  
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ความสัมพันธ์ของปุริมและกังสดาล 

การพบปะ                 ปุริมท าเย็นชากับกังสดาล เพราะยังโกรธแค้นแม่ของเธอ จึงต้องการท าร้าย
จิตใจทั้งแม่ 
และลูก 

สภาพสังคมก าหนด ปุริมดม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงว่ารักและเอ็นดูกังสดาล เพราะกลัวเสียการ
ปกครอง 

แรงดึงดูด กังสดาลมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น ท าให้เจน หลานชายของปุริมหลงใหล และท า
ให้ปุริม 
หึงหวงมาก 

อุปสรรค จวงจันทร์แสดงความเป็นเจ้าของปุริม เจนก็แสดงความสนใจกังสดาล ท าให้
ทั้งสองผิดใจกัน 

ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน 

ปุริมขืนใจกังสดาลเพราะความหึงหวงหลานชายตนเองและโทษว่าเธอเป็น
ต้นเหตุ 
จวงจันทร์เปิดเผยความสัมพันธ์ของเธอกับปุริมและขอให้กังสดาลออกดปจาก
บ้านเพื่อที่เธอจะดด้ครองรักกับปุริมอย่างมีความสุข กังสดาลจึงดปอาศัยอยู่
กับญาติ 

การพบปะ ปุริมตามดปง้อกังสดาล ท าความรู้จักกับญาติของเธอและมีท่าทีที่อ่อนลงเป็น
คนใหม่ท่ีเปลี่ยน ดปในทางที่ดีขึ้นแต่กังสดาลยังท าตัวเหินห่างเพราะต้องการ
ให้ปุริมเลือกจวงจันทร์ 

อุปสรรค กังสดาลมีชายหนุ่มมาติดพัน เช่นเดียวกับปุริมท่ีเริ่มมีท่าทีสนิทสนมกับแสง
ดาว คนที่กังสดาลเคารพนับถือ หญิงสาวเจ็บปวดที่เห็นปุริมสนใจแสงดาว 
แต่เธอดม่กล้าเผยความในใจเพราะแสงดาวดีต่อเธอ 

การยอมรับซึ่งกันและ
กัน 

ปุริมหลอกพากังสดาลมาดว้ที่โรงแรมเพ่ือตกลงกันให้ดด้ กังสดาลยอมรับว่ารัก
ปุริม แต่ยังเข้าใจผิดว่าเขารักแสงดาวด้วยเช่นกัน  

การให้ค ามั่นสัญญา กังสดาลยอมรับความจริงกับปุริมและตกลงใจจะยอมอยู่กินกับเขาอย่างลับๆ 
เพ่ือดม่ให้ท าร้ายจิตใจแสงดาว และช่วยแสงดาวเตรียมงานแต่งงานที่ก าลังจะ
เกิดข้ึน  

การเปิดตัวคบหากัน ในวันงาน ความจริงกลับกลายเป็นว่า กังสดาลโดนหลอกให้กลายเป็นเจ้าสาว
เสียเอง ทั้งสองจึงดด้แต่งงานกันอย่างมีความสุข 
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สูตรส าเร็จของนวนิยายเรื่องนี้มีคุณลักษณะครบ 8 ประการตามที่พาเมลา เรจิสดด้ก าหนดดว้ 
อย่างดรก็ดี มีการวนซ้ าของเหตุการณ์ในเรื่องที่ท าให้นวนิยายมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การพบปะใน
ครั้งแรกและครั้งที่สองของตัวละครเอกฝ่ายชายและหญิงให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ในครั้ งหลังนั้นทั้ง
สองมีความผูกพันทางกายและใจแล้ว ท่าทีและการสื่อสารจึงเปลี่ยนดป และท าให้อุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ครั้งหลังมีความเข้มข้นขึ้น รวมดปถึงการผูกเรื่องให้ตัวละครเอกรู้ดม่เท่ากับผู้อ่าน (กังสดาลโดนหลอก
ให้เตรียมงานแต่งของตัวเอง) ท าให้ผู้อ่านต้องเอาใจช่วยจนจบเรื่อง  

 
สวรรค์เบี่ยง 
คิด วรวัตต์ขับรถประสานงานกับมอเตอร์ดซด์ที่ลีลาซ้อนท้ายมากับคนรักท าให้คนรักของเธอ

เสียชีวิต และคิดก็เสียภรรยาดปเช่นกัน คิดรับผิดชอบความสูญเสียของลีลาด้วยการขอแต่งงาน ลีลา ที่
เคยมีความหลังช้ าใจกับคาวี ลูกชายของคิด วรวัตต์ จึงตกลงแต่งงานด้วยเพ่ือยกฐานะครอบครัวให้ดี
ขึ้น ครอบครัวของลีลา ประกอบด้วยแม่ ลีลา นาริน และเริ่มฤกษ์เข้าดปอาศัยอยู่ที่บ้านของคิด แม้คาวี
จะแสดงท่าทีรังเกียจ แต่ทุกคนก็ยอมลงให้เพราะดม่ต้องการมีเรื่อง แต่นาริน น้องสาวของลีลาดม่เป็น
เช่นนั้นจึงดม่ลงรอยกับคาวีอยู่ตลอดเวลา คาวีสนใจนารินเพราะความสวย และท่าทางดม่ยอมใครก็
ดึงดูดใจคาวีมาก เขาแอบมองนารินและอิจฉาที่เธอดด้รับความเอาใจใส่จากคนอ่ืนซึ่งแตกต่างจาก
ตัวเองที่ดม่มีใคร และดม่ลงรอยกับพ่อ ยิ่งลีลาพยายามเอาใจเขาเท่าดหร่ ยิ่งท าให้เขาอยากประชด วัน
หนึ่ง คาวีทะเลาะกับพ่อของตัวเองเพราะลีลาเป็นสาเหตุเขาจึงพาตัวนารินออกดปจากบ้านเพ่ือแก้แค้น 
แต่นั่นกลับกลายเป็นจุดที่ท าให้คาวีเริ่มสนใจนารินอย่างจริงจัง ต่อมาเมื่อมีคนอ่ืนๆ มาติดพันนาริน 
คาวีก็ยิ่งต้องเก็บอาการหึงหวงดว้ในใจ คาวีทะเลาะกับพ่อ จนพ่อเสียชีวิตดปโดยดม่ดด้ปรับความเข้าใจ
กัน ท่าทีของคาวีเซื่องซึมลง แต่ก็ยังดม่เป็นมิตรกับคนอ่ืนมากนัก วันหนึ่ง นารินกลับมาจากที่ท างาน
โดยดม่รู้ว่าคาวีอยู่ในบ้านด้วย เมื่อเธอออกมาอาบน้ าจึงพลาดพลั้งเสียทีตกเป็นของคาวีโดยดม่เต็มใจ 
คาวีดีใจที่ดด้ครอบครองนาริน แต่เขาคาดผิดเพราะในวันต่อมานารินก็ย้ายออกจากบ้านดปโดยที่เขาดม่
มีโอกาสดด้เปิดเผยความรู้สึก คาวียอมเปลี่ยนท่าทีตนเองเพ่ือให้ครอบครัวของนารินยอมรับ เขาตาม
หานารินจนพบ เธอก าลังตั้งท้อง คาวีพยายามง้อให้เธอกลับดปอยู่บ้านด้วย นารินยอมกลับดปอยู่บ้าน
แต่ก็ยังท าตัวห่างเหินกับคาวี จนคาวีประชดด้วยการสนิทสนมกับลีลา นารินน้อยใจหอบลูกกลับดป
บ้านเช่า ทั้งที่ฝนตก สุดท้ายลูกเป็นดข้ตัวร้อน และคาวีตามมาพาดปส่งโรงพยาบาลดด้ทัน นารินจึงละ
ทิฐิ ปรับความเข้าใจกับคาวี เพ่ือให้ลูกที่เกิดมาดด้รับความรักและความอบอุ่นที่สมบูรณ์  
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ความสัมพันธ์ของคาวีและนาริน 

สภาพสังคมก าหนด ความแตกต่างทางฐานะและสังคมท าให้คาวีและนารินต่างมีทัศนะที่เป็นลบ
ต่อกัน  

การพบปะ                 นารินตามลีลา พี่สาวที่แต่งงานกับคิด พ่อของคาวี เข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเขา  

แรงดึงดูด คาวีติดใจความสวย น่ามอง และมีเสน่ห์ของนาริน เช่นเดียวกับนารินที่สงสัย
ในพฤติกรรมก้าวร้าว เย็นชาของคาวี แต่เมื่อทั้งสองเจอกันก็มักจะปะทะ
คารมกันเสมอเพราะดม่มีใครยอมลงให้กัน  

อุปสรรค ลีลาหึงหวงนารินที่คาวีคอยตามตอแยด้วย ส่วนคาวีก็ยังมีผู้หญิงคนอื่นมาก
หน้าหลายตา ดม่ต่างอะดรกับนารินที่มีคนมาชอบพอมากมาย ท าให้ทั้งสอง
คนดม่ดด้เปิดเผยความในใจต่อกัน  

ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน 

คาวีล่วงเกินนารินท าให้เธอรู้สึกอับอายจนต้องหนีออกจากบ้าน 

อุปสรรค คาวีตามหานารินจนพบ นารินท้อง เขาพยายามมาเฝ้าดูแลเธอจนกระทั่งวัน
คลอดและขอให้เธอกลับดปอยู่บ้าน นารินยอมดปด้วยเพราะแม่และน้องชาย
ขอร้องแต่ยังดม่ญาติดีกับคาวี 
คาวีเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ดม่เจ้าอารมณ์และเอาใจใส่นาริน แต่เธอยัง
วางท่าเฉยชา จนเขาน้อยใจดปปรับทุกข์กับลีลา และท าให้ดูสนิมสนมกันมาก
ขึ้นจนนารินน้อยใจเก็บของออกจากบ้านอีกครั้งเพราะคิดว่าคาวีสนใจแต่ลูก 
ดม่สนใจตนเอง  

การยอมรับซึ่งกันและ
กัน 

นารินหอบลูกออกจากบ้านอีกท าให้ลูกป่วย คาวีขับรถตามมาช่วยดด้ทัน ท า
ให้นารินยอมรับว่าทิฐิของตนเองก าลังสร้างความล าบากให้ลูก  

การให้ค ามั่นสัญญา คาวีเปิดเผยความรู้สึกของตนเอง และสัญญาว่าจะดูแลนาริน 

การเปิดตัวคบหากัน คาวีและนารินดด้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข พร้อมดูแลลูกท่ีเกิดมา  

 
จากสูตรส าเร็จที่วิเคราะห์ข้างต้น นวนิยายเรื่อง สวรรค์เบี่ยง มีองค์ประกอบ 8 เหตุการณ์

เกิดข้ึนครบถ้วน และมีการน าอุปสรรคจากบุคคลต่างๆ มาสร้างปัญหาเพ่ือยืดระยะเวลาการลงเอยกัน
ของตัวละครเอกเป็นระยะ จนกระทั่งอุปสรรคจากบุคคลอ่ืนเหล่านั้นคลี่คลายลงจนหมด ตัวละครเอก
จงึดด้ตกลงเปิดตัวคบหากัน  
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ละอองดาว   
 พินัยกรรมของ ดร.ดกร เบ็ญจรงค์ ระบุให้ลูกชายของเขาคือ กรกฎ ต้องแต่งงานกับ ละออง
ดาว ลูกบุญธรรม จึงจะดด้มรดกทั้งหมด กรกฎหัวเสียมากเพราะเขามีคนรักอยู่แล้ว คือ ผดาชดม และ
สัญญาจะแต่งงานกันหลังงานศพพ่อ กรกฎร้อนใจรีบโทรศัพท์ดปหาละอองดาวเพ่ือยกเลิกข้อตกลงใน
พินัยกรรมโดยที่ดม่ทันดด้เห็นหน้าของเธอ และต้องแปลกใจที่ละอองดาวยินยอมอย่างง่ายดาย แต่ทั้ง
สองก็ยังคงต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันดปจนกว่าจะครบ 3 ปี ระหว่างนั้น กรกฎดด้พบกับละอองดาวโดย
บังเอิญ ชายหนุ่มประทับใจความงามและกิริยาท่าทางของละอองดาว นึกเสียใจที่ตัวเองดด้ดูถูกเธอ
ด้วยการโทรดปปฏิเสธการแต่งงาน ดังนั้น ท่าทีของละอองดาวเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาจึงเป็นดปอย่างแข็งขืน 
กรกฎควงอยู่กับแฟนสาวซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง ความสวยงามและมีเสน่ห์ท าให้ผดาชดมค่อนข้าง
หลงตัวเองและดม่มีเวลาให้กรกฎเหมือนเมื่ออยู่ต่างประเทศด้วยกัน ความเบื่อหน่ายเริ่มเข้ามาสู่ชีวิตรัก
ของเขากับผดาชดม ในขณะที่กรกฎเห็นความดีของละอองดาวมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เธอก็มีคนอ่ืนมาชอบ
พอมากมาย ยิ่งท าให้เขารู้สึกเสียดายและหึงหวง ผดาชดมเห็นกรกฎเปลี่ยนดป ก็โทษว่าเป็นเพราะ
ละอองดาว เธอจึงมาอาละวาด จนละอองดาวย้ายออกจากบ้านดปอาศัยอยู่ที่ วังนพดลของเสด็จฯ ใน
การออกงานสังคมวันหนึ่ง เสด็จฯ ให้ละอองดาวดปแทน โดยให้เธอแปลงโฉมเสียใหม่เป็นผู้แทน
พระองค์ในงานวันนั้น ละอองดาวจึงกลายเป็นที่สนใจของคนในสังคม รวมถึงกรกฎที่รู้ใจตนเองเมื่อ
สายดป ดังนั้น เขาจึงดด้แต่ดื่มเหล้าเพ่ือดับความร้าวราวใจ จนละอองดาวต้องเข้ามาจัดระเบียบชีวิต
ของเขาเสียใหม่ กรกฎพาละอองดาวและเพ่ือนๆดปตีกอล์ฟและดด้พบผดาชดมกับพ่อเลี้ยงพูนสวัสดิ์ ท า
ให้กรกฎระแคะระคายพฤติกรรม ต่อมามีมือปืนมาดักยิงละอองดาว กรกฎช่วยดว้ทันแต่หญิงสาวถูกยิง
อาการสาหัส กรกฎรู้ว่าเป็นฝีมือของผดาชดม จึงตามดปที่บ้านและพบเธออยู่กับพ่อเลี้ยงพูนสวัสดิ์ 
ความสัมพันธ์จึงสะบั้นลง เมื่อครบก าหนด 3 ปี กรกฎและละอองดาวดด้เป็นอิสระ ซึ่งเป็นเวลาดล่เลี่ย
กับที่ละอองดาวอายุครบ 25 ปี และมีสิทธิ์อ่านพินัยกรรมของ ดร.ดกร ที่ฝากดว้ในธนาคาร เนื้อความ
ระบุว่า ละอองดาวเป็นเจ้าหญิง บุตรสาวของจ้าวจักราชัย โอรสของเสด็จพระองค์หญิงฯ ที่หาย
สาบสูญดป กรกฎชื่นชมละอองดาวและรู้ถึงความดม่เหมาะสมของตนเอง จึงเขียนยกสมบัติเป็นสา
ธารณกุศลเพื่อออกบวช แต่ก่อนจะเข้าดปในวัด ละอองดาวมาขวางดว้ และปรับความเข้าใจกันดด้ เรื่อง
จึงจบลงอย่างมีความสุข  
 จากเรื่องจะเห็นดด้ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเอกคือ กรกฎและละอองดาว เป็นโครงเรื่อง
หลัก ที่มีโครงเรื่องรองคือความสัมพันธ์ของกรกฎและผดาชดมเป็นตัวแปร ดังนั้น การวิเคราะห์สูตร
ส าเร็จจะเป็น 2 ส่วนดังนี้  
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ความสัมพันธ์ของกรกฎและละอองดาว ความสัมพันธ์ของกรกฎและผดาชไม 

สภาพสังคม
ก าหนด  

พินัยกรรมระบุให้กรกฎและละออง
ดาวต้องแต่งงานกัน เพ่ือมรดกท่ีจะ
ดด้รับเมื่อครบเวลา 

การเปิดตัวคบ
หา 

กรกฎดปรับผดาชดมที่
สนามบิน 

อุปสรรค  กรกฎมีคนรักอยู่แล้วจึงปฏิเสธละออง
ดาวด้วยการโทรดปขอยกเลิกอย่างดม่
ดว้หน้า 

สภาพสังคม
ก าหนด  

ผดาชดมเป็นคนดัง กรกฎจึง
ดม่ชอบดปดหนมาดหนด้วย
เพราะขาดความเป็นส่วนตัว 

การพบปะ  กรกฎดด้พบละอองดาวในวันหนึ่ง 
และตกตะลึงในความงามและท่าทาง
อันดีผิดดปจากท่ีคิดดว้ในแง่ร้าย 

การให้ค ามั่น
สัญญา 

กรกฎสัญญาจะแต่งงาน
กับผดาชดม 

แรงดึงดูด  ละอองดาวมีความเป็นแม่ศรีเรือน 
และมีคุณสมบัติเพียบพร้อมท าให้
กรกฎรู้สึกสนใจและละอายที่คิด
อยากให้คนอ่ืนมาท าให้เธอดขว้เขวจน
เสียสัญญา 

อุปสรรค พินัยกรรมระบุให้กรกฎต้อง
แต่งงานกับละอองดาวหรือ
รอเวลาจนกว่าจะครบ 3 ปี 
ผดาชดมดม่พอใจ และให้
เวลากับชื่อเสียงมากกว่า
กรกฎจนความสัมพันธ์เริ่ม
หน่ายแหนง 

อุปสรรค  ละอองดาวรักษาระยะห่างกับกรกฎ
และดม่รับความช่วยเหลือใด นอกจาก
รอเวลาที่จะดปจากบ้านเมื่อครบ
ก าหนด แต่ผดาชดมมาอาละวาดจน
เธอต้องออกดปหางานท า และเม่ือทน
ดม่ดหวละอองดาวก็ย้ายดปอยู่กับเสด็จ
ฯถาวร 

ความสัมพันธ์
ถึงทางตัน 

ผดาชดมมีผู้ชายคนอ่ืน และ
ยังปองร้ายละอองดาวด้วย
การสั่งคนมายิงทิ้ง 

การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน  

กรกฎยอมรับว่าตัวเองชอบละออง
ดาวในวันที่สายเกินดป เพราะเธอเริ่ม
เป็นที่รู้จักในฐานะผู้แทนของเสด็จฯ 
ส่วนละอองดาวนั้นแสดงออกถึงความ
ห่วงใยเมื่อกรกฎล้มป่วย แต่ทิฐิท าให้
ดม่เอ่ยปากออกมา จนกระทั่งวันที่
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ละอองดาวถูกยิงท่ีท าให้กรกฎ
แสดงออกอย่างชัดเจนว่ารักและเป็น
ห่วงหญิงสาว 

ความสัมพันธ์
ถึงทางตัน   
 
 
 

ละอองดาวดด้เป็นเจ้าหญิง ส่วนกรกฎ
รู้สึกผิดที่ท าดม่ดีต่อเธอมาตั้งแต่ต้น 
ละอองดาวแม้จะให้อภัยต่อความผิด
ของเขา แต่ก็ดม่เคยเผยความรู้สึก อีก
ทั้งในยามนี้ก็มีฐานะที่แตกต่างกัน
มากเกินดป จึงหวังจะปลีกวิเวกดป
รักษาใจตัวเอง 

  

การเปิดตัว
คบหากัน   

ละอองดาวมาขัดขวางการออกบวช
ของกรกฎ และสารภาพความในใจ
กับเขา ทั้งสองจึงปรับความเข้าใจกัน
ดด้ 
 

  

การให้ค าม่ัน
สัญญา  

กรกฎกล่าวว่าชีวิตของเขาอยู่ในก ามือ
ของละอองดาวแล้ว หญิงสาวจึงเผย
ความในว่าเสด็จฯ รับสั่งให้ละออง
ดาวดปตามหลานเขยกลับมาให้ส าเร็จ 

  

 
 จากเรื่องจะเห็นดด้ว่า ความสัมพันธ์ของกรกฎกับผดาชดมมีองค์ประกอบของสูตรส าเร็จน้อย
กว่าเพราะเป็นโครงเรื่องเสริมที่เข้ามาท าให้สถานการณ์ของโครงเรื่องหลักเข้มข้นขึ้น เป็นการสร้างปม
ปัญหาให้แก่ความสัมพันธ์ของกรกฎและละอองดาว เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์หลักของกรกฎกับ
ละอองดาวพบว่า มีเหตุการณ์ 8 ประการครบถ้วน แต่มีอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพ่ือยืดระยะเวลา
ความสมหวังของตัวละครเอกออกดปดด้อย่างน่าติดตาม โดยเฉพาะการคลี่คลายปมประวัติความ
เป็นมาของละอองดาวที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกสมหวังในตอนท้าย  
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อีสา 
สา เป็นลูกทาสในวังของหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี เมื่ออายุครบสิบหกดด้ถวายตัวเป็นเมียคนหนึ่ง

แต่ดม่ดด้รับการยกย่องให้เป็นหม่อม แม้เมื่อคลอดลูกชายคนแรกและเป็นคนเดียวของท่านชายออกมา
ก็ยังดม่ดด้รับการยอมรับ หม่อมพริ้มซึ่งเป็นหม่อมใหญ่ดด้น าลูกของเธอดป และปิดบังฐานะแม่ของสาดว้ 
สาตั้งท้องลูกคนที่สองหลังท่านชายสิ้นพระชนม์ เธอดด้รู้จักกับสมศักดิ์ ที่มาขอร้องให้สาเป็นแม่สื่อดป
ถึงคุณหญิงโสภาพรรณวดี สาชอบสมศักดิ์แต่ยอมท าตามความต้องการ จึงชักชวนคุณหญิง ลูกสาว
หม่อมพริ้มหนีดปจากวัง สายกลูกสาวที่คลอดออกมาภายหลังให้เป็นลูกของคุณหญิงโสภา แล้วตัวเอง
ออกดปหางานท าเป็นนางร าละคร สาโด่งดังขึ้น ในเวลาเดียวกับที่คุณหญิงโสภาเริ่มป่วย นายสมศักดิ์
จึงย่องเข้าหาสา เมื่อคุณหญิงจับดด้เธอก็กระโดดน้ าตาย สาหนีความผิดในใจโดยการแต่งงานกับวิทย์ 
นักดนตรี  สมศักดิ์เสียใจดื่มเหล้าเมาจนตกน้ าตาย สาอยู่กินกับวิทย์อย่างดม่มีความสุขนัก เมื่อสาดด้
พบกับ เซกิ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น เธอขอแยกทางกับวิทย์ เพ่ือมาอยู่กับเขา แต่เมื่อสงครามสิ้นสุด เซกิ 
กลับญี่ปุ่นดปพร้อมกับมอบเงินจ านวนมากดว้ให้สา โสภิตพิดล ลูกสาวที่เธอยกให้คุณหญิงโตขึ้น สา ส่ง
เรียนในโรงเรียนประจ าที่ดีที่สุด แล้วน าเงินที่ดด้จากเซกิมาเปิดดนต์คลับ ระหว่างนี้เธอดด้ ประธาน 
ลูกน้องเป็นสามีลับ สาดด้พบกับลูกชายคนโต คือ คุณชายรวีช่วงโชติ เพราะเขาชอบมาฟังเพลงในคลับ 
แต่หม่อมพริ้มตามมาห้ามดม่ให้สาแพร่งพรายความลับ และดด้เจอกับโสภิตพิดลจึงสนใจขอดปเลี้ยง 
ประธานปลุกปล้ าโสภิตพิดล สาเข้าดปช่วยจึงยิงประธานตาย สาต้องขึ้นศาล โสภิตพิดลเป็นพยานใน
ศาลจนสาพ้นผิด หม่อมพริ้มพาโสภิตพิดลกลับเข้าวังและเล่าให้ฟังว่าสาคือคนที่ชักน าให้แม่ของเธอ
ต้องหนีตามผู้ชายดป โสภิตพิดลจึงเกลียดสามาก คุณชายรวีก็ห่างเหินดปตามค าสั่งของหม่อมพริ้มท าให้
สาเศร้าใจจนเกือบฆ่าตัวตาย แต่นึกถึงพระรัตนตรัยขึ้นมาดด้ก่อน จึงตัดสินใจออกบวช  

 
ความสัมพันธ์ของสากับหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี   

สภาพสังคมก าหนด  สา เป็นลูกทาสในวังของหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี  

การพบปะ  สา มีความงามเป็นที่ต้องตาต้องใจหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี จึงดด้ถวายตัวแก่
ท่านเมื่ออายุครบ 16 ปี  

แรงดึงดูด  หม่อมเจ้าโชติช่วงระวีติดใจความงามของสามาก เรียกให้เธอถวายงานทุกคืน 
จนเป็นที่อิจฉาของหม่อมคนอ่ืนๆ  

การยอมรับซ่ึงกัน
และกัน  

สาเป็นคนโปรดของหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี เธอจึงยอมทนอยู่ในสภาพที่ด้อย
กว่าภรรยาคนอ่ืน คือ ดม่ดด้รับการแต่งตั้งเป็นหม่อม ถูกปิดบังสถานะความ
เป็นแม่จากการให้ก าเนิดบุตรชายคนแรก  

อุปสรรค  หม่อมเจ้าโชติช่วงระวีสิ้นพระชนม์  
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ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน   
 

สถานการณ์ในวังระส่ าระสาย เมื่อหม่อมเจ้าโชติช่วงระวีสิ้นพระชนม์ลง สา
ล่อลวงคุณหญิงโสภาพรรณวดีหนีจากวังดปอยู่กินกับสมศักดิ์   

 
ความสัมพันธ์ของสากับสมศักดิ์  

สภาพสังคมก าหนด  สา กลายเป็นแม่ม่ายอยู่ในวัง หลังจากหม่อมเจ้าโชติช่วงระวีสิ้นพระชนม์  
ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและดร้หนทาง   

การพบปะ  สาดด้พบกับสมศักดิ์ ผู้มาเช่าพ้ืนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัง 

แรงดึงดูด  สาชอบพอสมศักดิ์ และสมศักดิ์มีท่าทีสนใจเธอเช่นกัน  
การยอมรับซ่ึงกัน
และกัน  

สมศักดิ์ขอร้องให้สาเป็นแม่สื่อระหว่างเขากับคุณหญิงโสภาพรรณวดี สาเห็น
แก่ความรักจึงยอมเป็นแม่สื่อให้สมศักดิ์  

อุปสรรค  สมศักดิ์ และสาดด้ชักชวนให้คุณหญิงโสภาพรรณวดีหนีออกจากวังดปอยู่กิน
ด้วยกัน  

แรงดึงดูด  เมื่อออกจากวังมาแล้ว สาดด้งานท าเป็นนางละคร ท าให้สมศักดิ์หันมา
หลงใหลในตัวสา  
แต่สาพยายามหักห้ามใจดว้เพราะเห็นแก่คุณหญิงโสภาพรรณวดี  

การยอมรับซ่ึงกัน
และกัน  

สมศักดิ์ฉวยโอกาสล่วงเกินสาดด้ในวันหนึ่ง สาเสียใจ แต่โทษตัวเองท่ีใจอ่อนดป
กับสมศักดิ์  

ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน   
 

คุณหญิงโสภาพรรณวดีทราบเรื่อง เสียใจมากจนดปกระโดดน้ าฆ่าตัวตาย สา
รู้สึกผิดจนตีตัวออกห่างจากสมศักดิ์ สมศักดิ์เสียใจ ดื่มเหล้าเมาจนตกน้ าตาย  

 
ความสัมพันธ์ของสากับวิทย์   

สภาพสังคมก าหนด  สา หนีการตามตอแยของสมศักดิ์ ด้วยการออกดปท างานที่ดนต์คลับ   

การพบปะ  สาดด้พบกับวิทย์ ที่เป็นนักดนตรีประจ าดนต์คลับ  
แรงดึงดูด  สาประทับใจวิทย์ เช่นเดียวกับที่วิทย์ชื่นชอบความงดงามของสา  

การยอมรับซ่ึงกัน
และกัน  

สาตกลงแต่งงานกับวิทย์ เพ่ือหนีการตอแยของสมศักดิ์ให้เด็ดขาด  

อุปสรรค  วิทย์ดม่มีงานท าเป็นหลักแหล่ง หาเลี้ยงตัวเองดม่รอด และยังต้องอาศัยบ้าน
ของพ่ีสาวอยู่  
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ท าให้สาเริ่มหมดการยอมรับนับถือ  

ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน   
 

สาดด้พบกับชายชาวญี่ปุ่นชื่อ เซกิ และเริ่มมีความสัมพันธ์กับเขา จึงท าให้ชีวิต
ครอบครัวของเธอกับสมศักดิ์ ระหองระแหง สุดท้ายเมื่อสงครามโลกครั้งที่
สองสิ้นสุด สาดด้เงินจากเซกิจ านวนหนึ่ง เธอจึงแยกทางกับวิทย์ กลับดปตั้งตัว
ที่บ้านเกิด 

 
ความสัมพันธ์ของสากับเซกิ  

สภาพสังคมก าหนด  สงครามโลกครั้งที่สอง ท าให้ประชาชนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากการทิ้งระเบิด 
และมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศดทย    

การพบปะ  สาดด้พบกับเซกิ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ขณะที่ซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัย 

แรงดึงดูด  สาประทับใจเซกิ เพราะมีฐานะดี และมาเท่ียวหาสาที่ดนต์คลับเป็นประจ า  
การยอมรับซึ่งกัน
และกัน  

สาปรนนิบัติเอาใจเซกิอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับเซกิพึงพอใจในตัวสา  

อุปสรรค  สงครามใกล้สิ้นสุด และเซกิต้องเดินทางกลับประเทศ  
ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน   

เซกิมอบเงินทุนดว้ให้สาตั้งตัว และกลับประเทศญี่ปุ่นดป ท าให้ความสัมพันธ์
จบลง  

 

ความสัมพันธ์ของสากับประธาน 

สภาพสังคมก าหนด  สาน าเงินที่ดด้จากเซกิ มาตั้งดนต์คลับของตนเอง และเปลี่ยนชื่อเป็น อุษา   
กิจการของสารุ่งเรืองดี ท าให้มีคนสนใจอยากจะร่วมลงทุน  

การพบปะ  ประธาน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนบริหารดนต์คลับของสา  
แรงดึงดูด  สารู้ว่าประธานหวังเงินทองมากกว่าจะรักและชอบพอเธอจริงจังอย่างที่

แสดงออก  
การยอมรับซึ่งกัน
และกัน  

สากับประธานมีความสัมพันธ์ทางกายต่อกันโดยดม่เปิดเผยต่อสาธารณะ   

อุปสรรค  ประธานพอใจโสภิตพิดล แต่สาคอยกีดกัน เพราะโสภิตพิดลคือลูกสาวของเธอ
ที่ติดท้องมาสมัยหนีออกจากวัง หลังคลอด สายกให้โสภิตพิดลให้เป็นลูกของ
คุณหญิงโสภาพรรณวดี โสภิตพิดลจึงดม่ทราบว่าสาเป็นแม่ท่ีแท้จริงของตนเอง   

ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน   

ประธานลวนลามโสภิตพิดล สาเข้ามาเห็นเหตุการณ์ จึงใช้ปืนยิงประธานจน
เสียชีวิต  
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จากเรื่องจะพบว่า ความรักของสาผูกพันกับผู้ชายหลายคนซึ่งแต่ละคนเป็นดปอย่างผิวเผิน
และมักเริ่มต้น ลงเอยอย่างเดียวกัน คือ สภาพสังคมก าหนด การพบปะ แรงดึงดูด  การยอมรับซึ่ง
กันและกัน อุปสรรค และความสัมพันธ์ถึงทางตัน มีเพียงบางรายเท่านั้นที่จะมีการเปิดตัวคบหากัน 
และดม่ปรากฏการให้ค ามั่นสัญญากับผู้ชายคนใดเลย ดังนั้น ในตอนท้ายของเรื่อง สาจึงดม่เหลือใคร 
นอกจากลูก ซึ่งก็เป็นปัญหาที่เธอยังแก้ดม่ตกจนกระท่ังคิดฆ่าตัวตาย  

ความแตกต่างของนวนิยายเรื่องนี้เมื่อเทียบกับเรื่องอ่ืนๆ ที่คัดเลือกมา คือ การให้น้ าหนักกับ
ตัวละครเอกฝ่ายหญิงเพียงอย่างเดียว และมีตัวละครเอกฝ่ายชายจ านวนมาก ที่เข้ามาสร้างปมปัญหา 
และอุปสรรคในช่วงระยะสั้นๆ เพื่อให้ชีวิตของตัวละครเอกฝ่ายหญิงดด้ด าเนินดป และมีพัฒนาการมาก
ขึ้นเรื่อยๆ อย่างดรก็ดี โครงเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในสูตรส าเร็จของเรื่องมากชู้หลายผัวเพ่ือแสดงให้เห็น
พัฒนาการของตัวละคร โดยจะเห็นดด้ว่า เรื่องอ่ืนในลักษณะเดียวกันนี้ก็ดด้รับความนิยมเช่นกัน เช่น 
ดวงตาสวรรค์, ทองเนื้อเก้า, คนเริงเมือง เป็นต้น  
 
สรุปและอภิปรายผล  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สูตรส าเร็จของนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัวตาม
แนวคิดของพาเมลา เรจิส จ านวน 7 เรื่อง ซึ่งบทสรุปของผลการศึกษาแสดงเป็นตารางให้เห็นข้อมูล
เปรียบเทียบล าดับการเกิดเหตุการณ์กับความสัมพันธ์ของตัวละครในนวนิยายรักยอดนิยมแนว
ครอบครัว ดังนี้ 
 

ล า
ดับ 

ชื่อเรื่องนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัว 
บ้าน
ทราย
ทอง 

น้ าเซาะทราย น้ าผึ้ง
ขม 

ระฆังวง
เดือน 

เมียหลวง สวรร
ค์

เบี่ยง 

ละอองดาว อีสา 

 ชาย
กลาง 

พจมาน 

ภีม-วรรณ
นรี 

ภีม-พุด
กรอง 

ปุริม-
กังสดาล 

อนิ
รุทธิ์ 
วิกัน
ดา 

อนิ
รุทธิ์ 
อร

อินท
ร ์

คาวี 
นาริน 

กรกฎ
ละออง
ดาว 

กรกฎ 
ผดา
ชดม 

สา 
และ
ผู้ชาย
ทั้ง 5 

1 สภาพ
สังคม

การพบปะ การ
พบปะ 

การ
พบปะ 

การ
เปิดตั

การ
พบป

สภา
พ

สภาพ
สังคม

การ
เปิดตั

สภาพ
สังคม
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ก าหนด ว 
คบหา 

ะ สังคม
ก าหน

ด 

ก าหนด วคบ
หา
กัน 

ก าหน
ด 

2 การ
พบปะ 

การ
ยอมรับซึ่ง
กันและ

กัน 

แรง
ดึงดูด 

สภาพ
สังคม

ก าหนด 

การให้
ค าม่ัน
สัญญ

า 

แรง
ดึงดูด 

การ
พบป

ะ 

อุปสรร
ค 

สภา
พ

สังคม
ก าห
นด 

การ
พบปะ 

3 แรง
ดึงดูด 

การให้
ค าม่ัน
สัญญา 

สภาพ
สังคม

ก าหนด 

แรง
ดึงดูด 

แรง
ดึงดูด 

อุปสร
รค 

แรง
ดึงดูด 

การ
พบปะ 

การ
ให้

ค าม่ัน
สัญญ

า 

แรง
ดึงดูด 

4 อุปสรร
ค 

การ
เปิดตัว 
คบหา 

อุปสรรค อุปสรรค อุปสร
รค 

สภา
พ

สังคม
ก าห
นด 

อุปสร
รค 

แรง
ดึงดูด 

อุปสร
รค 

การ
ยอมรั
บซึ่ง
กัน 
และ
กัน 

5 ความสั
มพันธ์
ถึงทาง

ตัน 

อุปสรรค การ
ยอมรับ
ซึ่งกัน

และกัน 

ความสัม
พันธ์ถึง
ทางตัน 

สภาพ
สังคม
ก าหน

ด 

อุปสร
รค 

ความ
สัมพั
นธ์ถึง
ทาง
ตัน 

อุปสรร
ค 

ความ
สัมพั
นธ์ถึง
ทาง
ตัน 

อุปสรร
ค 

6 อุปสรร
ค 

ความสัมพั
นธ์ถึงทาง

ตัน 

การ
พบปะ 

การ
พบปะ 

ความ
สัมพัน
ธถึง
ทาง
ตัน 

การ
ยอมรั
บซึ่ง
กัน
และ
กัน 

อุปสร
รค 

การ
ยอมรับ
ซึ่งกัน

และกัน 

 ความ 
สัมพัน
ธ์ถึง

ทางตัน 
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7 การ
พบปะ 

สภาพ
สังคม

ก าหนด 

อุปสรรค อุปสรรค การ
ยอมรั
บซึ่ง
กัน
และ
กัน 

การ
เปิดตั
วคบ
หา
กัน 

การ
ยอมรั
บซึ่ง
กัน
และ
กัน 

ความ 
สัมพัน

ธ์  
ถึงทาง

ตัน 

  

8 อุปสรร
ค 

 ความสัม
พันธ์ถึง
ทางตัน 

การ
ยอมรับ
ซึ่งกัน

และกัน 

การ
พบปะ  

ความ
สัมพั
นธ์ถึง
ทาง
ตัน 

การ
ให้

ค าม่ัน
สัญญ

า 

การ
เปิดตัว
คบหา
กัน 

  

9 การ
ยอมรับ
ซึ่งกัน

และกัน 

  การให้
ค าม่ัน
สัญญา 

  การ
เปิดตั
วคบ
หากัน 

การให้
ค าม่ัน
สัญญา 

  

10    การ
เปิดตัว 
คบหา
กัน 

      

 
 จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์เหตุการณ์และล าดับการเกิดเหตุการณ์จะพบว่า นวนิยายรัก
ยอดนิยมแนวครอบครัวมีองค์ประกอบตรงตามที่สูตรส าเร็จก าหนด และมีลักษณะดม่เรียงล าดับดังที่ดด้
ระบุดว้ ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ นวนิยายแต่ละเรื่องมีแนวทางการผูกเรื่องและการเล่าเรื่องเป็นของ
ตนเองตามแต่ท่ีนักเขียนต้องการจะให้เป็นดป ยิ่งล าดับการเกิดเหตุการณ์แตกต่างกันมากเท่าดร ยิ่งท า
ให้เรื่องคาดเดาดม่ดด้มากขึ้นเท่านั้น และกลายเป็นเครื่องยืนยันว่าเหตุใด นวนิยายรักแนวครอบครัว
อย่างเดียวกัน จึงมีรายละเอียดแตกต่างกันดป และยังคงดึงความสนใจที่จะอ่านซ้ าหรืออ่านเพ่ิมในเรื่อง
แนวเดียวกันดด้อย่างดม่รู้จบ อย่างดรก็ดี จะพบว่า แนวเรื่องเดียวกันดด้แก่ น้ าเซาะทราย และเมีย
หลวง เพราะเป็นเรื่องราวหลังแต่งงานของครอบครัวที่มีปัญหามือที่สาม แต่จุดจบของเรื่องแตกต่าง
กัน กล่าวคือ น้ าเซาะทราย ดม่อาจคงความรู้สึกความเป็นครอบครัวดว้ดด้อีกต่อดป ในขณะนี้เมียหลวง
ยังคงมีโอกาสที่จะดด้เริ่มต้นกันใหม่ ส่วนแนวเรื่องที่คล้ายคลึงกันอีกประเภทหนึ่ง คือ บ้านทรายทอง 
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น้ าผึ้งขม-ระฆังวงเดือน สวรรค์เบี่ยง และละอองดาว เพราะเป็นเรื่องราวความรักในครอบครัวใหญ่
ที่ประกอบด้วยคนจ านวนมากเข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ และเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นก่อน
การแต่งงาน ส่วนเรื่อง อีสา นั้นเป็นแนวเรื่องที่ดม่ตรงกับเรื่องอ่ืนที่น ามาวิเคราะห์ร่วมกันในครั้งนี้ 
เพราะเป็นแนวมากชู้หลายผัว แสดงพัฒนาการของตัวละครเอกฝ่ายหญิงเป็นหลัก ซึ่งนวนิยายใน
ลักษณะเดียวกันกับ อีสา มีอยู่หลายเรื่อง เรื่องที่มีชื่อเสียงและน ามาผลิตซ้ าหลายครั้งเช่นกัน (แต่ยัง
ดม่ถึง 6 ครั้ง) ดด้แก่ ดวงตาสวรรค์ (5 ครั้ง) , ทองเนื้อเก้า (3 ครั้ง) , คนเริงเมือง (5 ครั้ง) เป็นต้น  
 เมื่อแบ่งแนวเรื่องออกเป็น 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น คือ ชีวิตก่อนแต่งงาน และชีวิตหลัง
แต่งงาน จะเห็นดด้ว่าชีวิตก่อนแต่งงานมีการน าเสนอเหตุแห่งการพบปะกันของตัวละครเอกชายและ
หญิงหลากหลายกว่า ดด้แก่ การเข้ามาขออาศัย (บ้านทรายทอง) การเอาตัวใช้หนี้ (น้ าผึ้งขม -ระฆังวง
เดือน) การรวมครอบครัว (สวรรค์เบี่ยง) และการเป็นลูกบุญธรรม (ละอองดาว) แต่สิ่งที่เหมือนกัน
ทั้งหมดคือ ตัวละครเอกฝ่ายหญิงมีฐานะที่ต่ ากว่าตัวละครเอกฝ่ายชาย แต่มีความดีงามครบถ้วน ดม่
ด่างพร้อย ส่วนตัวละครเอกฝ่ายชาย นอกจากตัวละคร ‘ชายกลาง’ จากเรื่อง บ้านทรายทอง แล้ว ทุก
ตัวละครล้วนมีปัญหาทางพฤติกรรมดม่พึงประสงค์ เช่น อารมณ์รุนแรง เจ้าชู้ ขี้เหล้า เป็นต้น  
 ข้อสังเกตที่พบเพ่ิมเติมในการวิเคราะห์โครงเรื่องด้วยสูตรส าเร็จของพาเมล่า เรจิส คือ การ
ปรากฏซ้ าขององค์ประกอบต่างๆ ดม่เฉพาะเจาะจงอยู่เพียงแค่ อุปสรรค และแรงดึงดูด ลักษณะการ
วางโครงเรื่องของดทย ยังก าหนดให้เหตุการณ์อ่ืนๆ ปรากฏซ้ าดด้อยู่บ่อยครั้งเพ่ือสร้างปมปัญหาให้กับ
ตัวละคร เช่น สภาพสังคมก าหนด และการพบปะ ที่   พาเมลา เรจิส มองว่ามักปรากฏตอนต้นเรื่อง 
แต่ในนวนิยายของดทยที่น ามาศึกษาพบว่า สภาพสังคม และการพบปะ เกิดขึ้นในตอนท้ายของเรื่องดด้ 
โดยเฉพาะในนวนิยายครอบครัวแนวชีวิตหลังแต่งงานที่คู่สมรสแยกกันอยู่ เป็นต้น  

สูตรส าเร็จดังกล่าวนี้ถือเป็นกลวิธีการด าเนินเรื่องที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างสรรค์
วรรณกรรมให้น่าสนใจ และ ยังสอดคล้องกับทัศนะของจอห์น. จี. คาเวลตี (John G. Cawelty) ที่
เห็นว่า ภาพรวมของสูตรในการศึกษาวรรณกรรมยอดนิยมเป็นดปในทางเดียวกับผลผลิตทาง
วัฒนธรรมทุกแขนงที่อาศัยองค์ประกอบส าคัญ 2 ชนิด คือ ธรรมเนียมนิยม (convention) และ 
ความคิดสร้างสรรค์ (invention) กล่าวเฉพาะในทางวรรณกรรม ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง หมายถึง 
โครงเรื่อง ตัวละครเข้าแบบ แนวคิด ฯลฯ ส่วนความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง สิ่งแปลกใหม่ที่คิดค้นขึ้น
โดยผู้แต่ง เช่น ตัวละคร แนวคิด หรือรูปแบบภาษา แต่ในงานวิจัยนี้เห็นว่าสูตรส าเร็จของพาเมลา เร
จิส เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้านกลวิธีด าเนินความขัดแย้งที่สามารถประยุกต์เข้ากับธรรมเนียมนิยม
เดิมเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจดด้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะปมปัญหาย่อยให้แก่ความสัมพันธ์ของตัวละคร 
และทฤษฎีนี้ยังเหมาะส าหรับผู้สนใจสร้างสรรค์งานเขียนเพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความน่าสนใจ
ให้แก่เรื่องดด้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาโครงเรื่องนวนิยายแนวครอบครัวประเภทอ่ืนๆ ที่มีแนวเรื่องเน้นความรักความ
อบอุ่นในครอบครัวเพื่อวิเคราะห์สูตรส าเร็จหรือแก่นเรื่องที่นวนิยายเหล่านั้นต้องการน าเสนอ  
 
เอกสารอ้างอิง  
ก.สุรางคนางค์. (2558). บ้านทรายทอง (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.  
กฤษณา อโศกสิน. (2552). น้ าเซาะทราย (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: เพ่ือนดี.  
________. (2554). น้ าผึ้งขม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เพ่ือนดี. 
________. (2555). เมียหลวง (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เพ่ือนดี. 
________. (2554). ระฆังวงเดือน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เพื่อนดี. 
________. (2554). สวรรค์เบี่ยง (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: เพื่อนดี. 
บารนี บุญทรง. (2552). วิญญาณอิสระของโจเซฟ แคมพ์เบลล์กับการตีความเทพปกรณนัม. วารสาร

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6(1). สืบค้น 6 กรกฎาคม 2561 จาก 
http://www.humanfolklore.nu.ac.th/content_view.php?n_id=44&img=3&action
=view. 

________. (2554). The Writer's Journal: Mythic Structure For Writers (Thrid Edition). 
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8(3). สืบค้น 6 กรกฎาคม 2561 จาก 
http://www.human.nu.ac.th/jhnu/file/journal/2012_09_19_12_03_57-
%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B5.pdf. 

พนมเทียน. (2544). ละอองดาว เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม. 
________. (2544). ละอองดาว เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม. 
________. (2544). ละอองดาว เล่ม 3 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม. 
________. (2544). ละอองดาว เล่ม 4 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม. 
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (2540). แลลอดลวดลายวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.  
วีรวัฒน์ อินทรพร. (๒๕๔๕). ทักษะการเขียน. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่. 
สิขรินทร์ สนิทชน. (2557). นวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม. 
สีฟ้า. (2556). อีสา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: เพ่ือนดี.  



 
 894 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

อริชัย อรรคอุดม. (2556). รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยประจ าปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการ
สื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้น 6 กรกฎาคม 2561 จาก 
http://buca.bu.ac.th/Synthesizing_Research/bd.pdf. 

Cawelti. J.G. (1989).  
Crusie. J. (2004). Bet Me. New York: St. Martin Press.  
Wherry. M. (2015). More than a Love Story: The Complexities of the Popular 

Romance In Berberich, C. (Ed.), The Bloomsbury Introduction to Popular 
Fiction. London: Bloomsburt Academic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 895 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 
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บทคัดย่อ 

 หลังการประลองก าลังและข่มขู่กันว่าจะใช้สงครามร้อนทางทหารชี้ชะตาระหว่างกัน  แต่
สุดท้ายต่างฝ่ายต่างยอมถอยล่นดม่ปะทะกันด้วยสงครามร้อนทางทหาร  สถานการณ์โลกในช่วงต่อดป
ในภายภาคหน้าจึงดม่ดด้มีมหาอ านาจขั้วเดียวอย่างอเมริกาที่จะสามารถชี้ชะตาทิศทางของสังคมโลก
อีกต่อดป แต่สังคมโลกในยุคปัจจุบันดด้ถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มมหาอ านาจสามก๊กอย่างชัดเจน ซึ่ง
ประกอบดปด้วย ก๊กโจโฉ BRICS ตลาด 5,500 ล้านคน ก๊กซุนกวน EU ตลาด 600 ล้านคน และก๊กเล่า
ปี่ USA ตลาด 320 ล้านคน ในยุคสมัยโลกขั้วเดียวสังคมโลกถูกบริหารจีดการโดยกลุ่มทุนบรรษัทข้าม
ชาติ ยา อาหาร การเงิน ดอที ให้การสนับสนุนพรรคเดโมแครต โดยเน้นท าสงครามทางเศรษฐกิจเช่น 
ในสมัย ปธน.คลินตั้น ก่อให้เกิดสงครามทางเศรษฐกิจผ่านการสร้าง โรควัวบ้า GMO ต้มย ากุ้ง Y2K 
พอกองทุนควอนตั้มสามารถโจมตีค่าเงินจนอาเซียนล้มแพ้สงครามทางเศรษฐกิจ แล้วกองทุนควอนตั้ม
จึงเริ่มโจมตีค่าเงินจีนเพ่ือให้ลดค่าเงินหยวนลง ซึ่งการลดค่าเงินหยวนจะท าให้สินค้าจีนมีราคาถูกลง
กว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ยังอยู่ใสภาวะวิกฤตจากโรคต้มย ากุ้งดคซิส  แต่จีนกลับเลือกอุ้มอาเซียน 
ยอมขาดทุนดม่ยอมลดค่าหยวน ซึ่งจีนมีการบริหารค่าเงินผ่านเงินหยวนในคนจีนใช้  หยวนนอก
ต่างชาติแลกเข้ามาลงทุนในจีน และหยวนฮ่องกง ที่อังกฤษดด้ส่งมอบคืนให้แก่แก่จีน  จีนเลือกตึงค่า
หยวนนอก และหยวนใน แต่กลับปล่อยลอยตัวค่าเงินหยวนฮ่องกง จนส่งผลท าให้กองทุนควอนตั้มเจ้ง 
สงครามเศรษฐกิจที่กระท าผ่านทางพรรคเดโมแครตพ่ายแพ้  ปธน.คลินตั้นถูก อิมพีทเม้นท์ จน
คะแนนสนับสนุนตกต่ า จนแพ้การเลือกตั้ง พรรคลีพับลีกันมี ปธน. บุช ที่มีบรรษัทข้ามชาติ พลังงาน 
อาวุธ หนุนหลัง จึงเน้นท าสงครามร้อนสงครามทางทหาร เช่น เกิดเหตุการณ์ 911 เกิดสงครามอิรัก 
สงครามอาฟกานิสถาน สงครามก่อการร้าย บรรษัทข้ามชาติพลังงานและอาวุธดด้ประโยชน์ แต่
สงครามร้อนส่งผลทางการเมืองจนอเมริกาติดกับดักในสงครามร้อน สถานการณ์เปลี่ยนคะแนนนิยม
เทกลับมาท่ีพรรคเดโมแครต ปธน.โอบามา ดด้รับการเลือกตั้งขึ้นมาท าสงครามทางเศรษฐกิจ ผ่านการ
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สร้างโรคดข้หวัด 2009 GMO แฮมเบอร์เกอร์ดคซิส face line เจาะข้อมูลส่วนบุคคล บรรษัท ยา 
อาหาร การเงิน ดอที ดด้ประโยชน์จากสงครามทางเศรษฐกิจดังกล่าว 

จะเห็นดด้ว่าอเมริกาสร้างระบบโครงสร้างทางอ านาจในการดูดซับทรัพยากรจากประเทศรอบ
นอกระบบเข้าสู่ประเทศศูนย์กลางระบบผ่านทางค่าเงินดอลลาร์  ที่ดม่มีทองค าหรือสินทรัพย์รองรับ
หรือค้ าประกัน การสร้างความดม่มั่นคงให้เกิดกับประเทศเป้าหมาย ที่เป็นประเทศรอบนอกระบบให้
เกิดความดม่มั่นคง ผสานการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ย การโจมตีค่าเงิน  จะส่งผลให้
ทรัพยากรจากประเทศรอบนอกระบบดหลเข้าสู่อเมริกาที่เป็นประเทศศูนย์กลางระบบ ส่งผลทางความ
น่าเชื่อถือ โดยที่อเมริกามีทองค าหรือสินทรัพย์หนึ่งดอลลาร์ จึงสามารถพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาดด้
เจ็ดสิบเท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่จริง ที่ส าคัญสุดก็คือ สังคมโลกต้องแลกดอลลาร์เพ่ือใช้ซื้อน้ ามัน
จากประเทศขายน้ ามันที่เป็นพันธมิตรอเมริกาในตะวันออกกลาง ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์
ขึ้นลงตามกลดกตลาด เมื่อรัสเซีย จีน อิหร่านจับมือกันในเรื่องพลังงานน้ ามันและแก๊สธรรมชาติ และ
แทรกแซงทางทหารในประเทศซีเรีย ส่งผลท าให้ประเทศต่างๆ ในสังคมโลกดม่จ าเป็นต้องใช้ดอลลาร์
ซื้อน้ ามันสามารถเลือกใช้ทองหยวนหรือสกุลท้องถิ่นซื้อจากจีน อิหร่าน รัสเซียดด้ ประกอบกับจีนเข้าสู่
ระบบตะกร้าเงินของโลก จึงมีสิทธิพิมพ์เงินเหมือนอเมริกา จีนมีห้าล้านล้านดอลลาร์ สามารถพิมพ์ดด้
เจ็ดสิบเท่า. จีนรวยขึ้นจึงส่งคนออกท่องเที่ยวเพ่ือขยายการใช้เงินหยวนในกลุ่มพันธมิตร เพ่ือป้องกัน
สงครามการเงินโจมตีค่าเงินเหมือนปี 39 ต้มย ากุ้ง  

สถานการณ์เข้าสู่สงครามสามก๊กทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ที่ส าคัญคือกลุ่มทุนโลกาภิวัฒน์
ทั้งสามก๊กต่างมีเงินทุน หลักการบริหาร. และเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกัน แต่การจะพัฒนาพลังการผลิต
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพดีราคาถูก ต้องพ่ึงพาการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติก สิ่งนี้เป็นผลดีกับ
ดทยเพราะภูมิยุทธศาสตร์ประเทศดทยอยู่ตรงกลางสังคมโลก เป็นศูนย์กลางทางบก ท่อ ราง ถนน ทง
น้ าคลองกะ ทางอากาศ มีความหลากหายทางพันธุกรรมสูงสุดรองรับสินค้าระดับบน bio nano 
technology ทางอวกาศ สามารถปล่อยดาวเทียมวงโคจรต่ าบริเวณเส้นศูนย์สูตร ออกดปทางอันดา
มัน อ่าวดทยข้างละ 200 ดมล์ทะเล ถ้าปล่อยดาวเทียมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 5 G จะใช้ควบคุมดีมาน
ซับพลายสินค้าของสังคมโลกดม่ให้ผลิตล้นเกินความต้องการของสังคมโลก ท าให้ต้นทุนต่ าลง ลดการ
ใช้ทรัพยากรของสังคมโลกในภาพรวม แก้ดขปัญหา over supply ของสังคมโลก เช่นต้มย ากุ้ง 
แฮมเบอร์เกอร์ดคซิส ดทยจะเป็นฐานผลิตสินค้าระดับกลาง บน และตลาดกระจายสินค้าระดับล่างให้
จีน ดังนั้นดทยจะใช้ดาวเทียมควบคุมตลาดกระจายสินค้าระดับล่างกลางบนให้กับสังคมโลกดม่ให้ผลิต
สินค้าล้นเกิน เนื่องจากจีนมีความต้องการขยายการใช้เงินหยวนในสังคมโลกเพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับ
สมาชิก BRICS เราจึงเห็น คนจีน อินเดีย รัสเซีย เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่ม BRICS และกลุ่มพันธมิตรใน
อาเซียน โดยเฉพาะประเทศดทยมากยิ่งขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลท าให้อุตสาหกรรมการบินรองรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศดทยก าลังมาแรง เมื่อพิจารณาร่วมกับยอดการสั่งเครื่องบินแอร์
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บัส โบอิ้ง และค่ายอ่ืนๆ จึงมองดด้ว่า ความต้องการบินเดินทางเพ่ือเท่องเที่ยว ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกที่มีอัตราการขยายตัวของการท่องเที่ยวสูงมากกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งประเทศดทยมีภูมิ
ยุทธศาสตร์ และภูมิอากาศเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง และปัจจัยขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการการบินรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดก็คือบุคลากร จากปัจจัยต่างๆ 
ชี้ชัดดด้ว่าการท่องเที่ยวในดทยจะมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมการบินรองรับการ
ท่องเทีย่วจึงมีแนวโน้มขยายตัวดปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมการบิน เพ่ือใช้รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
ก าลังขยายตัวมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งประตูที่ส าคัญที่จะใช้ในการต้อนรั บ
นักท่องเที่ยวก็คือท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะเห็นดด้ว่าในปัจจุบันทางผู้
บริหารงานธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการบินของดทยและต่างประเทศ ต่างก็ดด้ให้ความสนใจกับการ
พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากถือเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของความส าเร็จ
ห รื อ ค ว า ม ล้ ม เ ห ล ว ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ซึ่ ง บุ ค ล า ก ร ใ น อ ง ค์ ก ร ด้ า น ก า ร บิ น 
ที่จะถือดด้ว่ามีคุณภาพดด้นั้น นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการ
ท างานแล้ว ควรจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมสอดคล้องกับงานด้วย โดยบุคลิกภาพ
คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้ง
ในองค์กรและภายนอกองค์กร และท่ีส าคัญยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย บทความนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันกับการปรับตัวในการท างาน
ของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2. เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพที่มีผลต่อการ
ปรับตัว ในการท างาน ของผู้ ปฏิบั ติ ง านใน อุตสาหกรรมการบิน  ณ ท่ าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติ 
Independent sample t-test , (One-way ANOVA) F-test และ Multiple regression analysis 
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดด้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้
เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังพบว่า
บุคลิกภาพมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
ค าส าคัญ: 1  บุคลิกภาพ  2   การปรับตัวในการท างาน  3   ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
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Abstract 
 Nowadays, businesses or industries pay close attention to personnel in the 
organization. It is another key to success or failure of the organization. The personnel 
in the organization to hold that quality. In addition to having the skills, experience 
and knowledge to work. Should have a good personality and appropriate with the 
job. Personality of a person's personality. Will affect the performance. Interaction 
with others in the organization and outside the organization. And also important to 
the good image for the organization as well. The purpose of this article is to study 
the different demographic characteristics and adaptation in the work of the 
Northeastern Airport Personnel. 2. To study the personality influencing work 
adaptation. of the aviation industry workers at the Northeastern Airport. The sample 
is 400 employees at the Northeastern Airport. Using random sampling The instrument 
used in the research was The questionnaire was analyzed by means of independent 
sample t-test, One-way ANOVA, F-test and Multiple regression analysis. The 
demographic characteristics were gender, age, educational level, occupation and 
monthly income. Effect of adaptation on the performance of personnel working at 
different Northeastern Airports. Statistically significant at the 0.05 level. In addition, 
personality was affected by the adaptability of personnel working at the 
Northeastern Airport. Statistically significant at the 0.05 level.  
Keywords:  1 The Personality  2 Adaptability to work  3 Northeastern Airport 
 
บทน า 
 ปัจจุบันธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดด้ให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นหัวใจส าคัญอีกประการหนึ่งของความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ตามแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ Service Mix ของ Philip Kotler เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจที่ให้บริการ ซึ่งจะดด้ส่วนประสมการตลาด Marketing Mix 7Ps หรือ 7Ps ในการก าหนดกล
ยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2.ด้านราคา (Price) 3.ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (Place) 4.ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 6.ด้านกระบวนการ (Process) 7.ด้านบุคลากร 
(People) ซึ่งในเรื่องของบุคลากรภายในองค์กรนั้นถือดด้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อส่วนประสม
การตลาด Marketing Mix 7Ps เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรซึ่ง
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บุคลากรที่จะถือดด้ว่ามีคุณภาพดด้นั้น นอกจากจ าเป็นจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้
ความสามารถในการท างานแล้ว ควรจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมสอดคล้องกับงานด้วย โดย
บุคลิกภาพคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น จะมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน และปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นทัง้ในองค์กรและภายนอกองค์กร และที่ส าคัญยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย การที่
มีบุคลิกภาพที่ดีนั้น สามารถน ามาใช้ดด้กับผู้ที่ท างานด้านการให้บริการ ทุกคนที่จะต้องคอยตอบ
ค าถาม ประสานงาน ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการทั้งหลาย  นั่นหมายความว่า
การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมมีเสน่ห์ดึงดูดใจ เป็นเสมือนโซ่คล้องใจลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ความ
มั่นใจในตัวผู้ให้บริการคนนั้น ในอดีตที่ผ่านมามีงานวิจัยจ านวนมาก อาทิ (Robbins & Coulter, 
2009) ที่พยายามอธิบายถึงบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานในองค์กรโดยเฉพาะคุณลักษณะของบุคคล 
เช่น บุคลิกภาพแบบหวั่นดหว บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 
บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง สามารถก่อให้เกิดความส าเร็จในการท างานในทุก ๆ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ฉะนั้ น
อุตสาหกรรมทางด้านการบินก็เป็นงานธุรกิจด้านบริการที่พนักงานควรจะมีบุคลิกภาพที่ดีในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าดด้รับการบริการที่ดีจากพนักงานก็จะเกิดความประทับใจ ส่งผลให้
บุคลากรเกิดการปรับตัวในการปฏิบัติงานและยังท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จึงนับดด้ว่าการ
สร้างบุคลิกภาพท่ีดีช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจเป็นอย่างสูง (ตุลา มหาพสุธานนท์
, 2547) 
 ดังนั้นบทความงานวิจัยเรื่อง บุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการท างาน ของผู้ปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรมการบิน ณ ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ท าให้บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน น าผลของการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้
ดปใช้พัฒนาตนเอง  2. องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินน าผลที่ดด้จากการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ดป
ใช้ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร และ 3. นักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจสามารถน าผลที่ดด้จาก
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ดปใช้ต่อยอดการวิจัย 
 ด้วยเหตุนี้แนวโน้มในอนาคตที่จะเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน เพ่ือใช้รองรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ศึกษาวิจัย เรื่องบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างาน ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน 
ณ ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะใช้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัว
แปร เช่น ลักษณะประชากรศาสตร์ บุคลิกภาพ ที่มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่า
อากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือให้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลช่วยในการพัฒนา
บุคลิกภาพของพนักงานสายการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดด้ในอนาคต และลดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารและผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
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 ในแง่ของทฤษฎี มีทฤษฎีหลัก 3 ทฤษฎี ที่มักจะถูกน ามาใช้อธิบายถึงปัจจัยที่มีต่อการปรับตัว
ในการท างานของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ทฤษฎี
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีการปรับตัวในการท างานรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล ซึ่งดด้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึง
ความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
พนักงานหรือบุคลากรในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุมา
จากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) 
กล่าวถึง การศึกษา อาชีพ และรายดด้นั้น มักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง บุคคลที่มีการศึกษาสูง
มักจะมีอาชีพการงานที่ดี  มีรายดด้สูง  ส่วนบุคคลที่มีการศึกษาต่ า โอกาสที่จะมีอาชีพการงานใน
ระดับสูงนั้น ย่อมเป็นดปดด้ยาก จึงท าให้มีรายดด้ต่ า นอกจากนี้ วชิรวัชร  งามละม่อม (2558) ดด้กล่าว
ว่า ในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จะประกอบดปด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่
ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกดป ซึ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนั้น 
มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งดด้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร โดย
ลักษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคล จะเป็นดังนี้ 
 1.  อายุกับการท างาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคล
จะลดน้อยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึ้น แต่อย่างดรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การท างานสูง และสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสูงดด้ นอกจากนี้จะเห็นดด้ว่า 
คนที่อายุมากจะดม่ลาออกจากงานหรือย้ายงานแต่จะท างานที่เดิม ทั้งนี้เพราะโอกาสในการเปลี่ยนงาน
มีน้อย ประกอบกับช่วงเวลาในการท างานนานจะมีผลท าให้ดด้รับค่าตอบแทนมากขึ้น ตลอดจน
สวัสดิการต่างๆ ก็จะดด้เพ่ิมขึ้นด้วย รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบัติหน้าที่การงานอย่าง
สม่ าเสมอ ขาดงานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย 
 2.  เพศกับการท างาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วดป เรื่อง
ความสามารถเกี่ยวกับการแก้ดขปัญหาในการท างาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถ 
ในการเรียนรู้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงดม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างดรก็ตามในการศึกษาของ
นักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก
ความคิดก้าวดกล และมีความคาดหวังในความส าเร็จมากกว่าเพศหญิง แต่จะดม่มีความแตกต่างในเรื่อง
ผลงาน และในเรื่องความพึงพอใจในงาน 
 3.  สถานภาพการสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า 
พนักงานที่สมรสแล้วจะขาดงาน และมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด นอกจากนี้ยังมี
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ความพึงพอใจในงานสูงกว่าผู้ที่เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความ
สม่ าเสมอในการท างานด้วย 
 4.  ความอาวุโสในการท างานกับการท างาน (Tenure and Job Performance) ผู้อาวุโสใน
การท างานจะมีผลงานสูงกว่าบรรดาพนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบ 
 Robbins & Coulter (2009) กล่าวถึง “The big model of personality” ซึ่งแบ่ง
บุคลิกภาพออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1.  บุคลิกภาพแบบหวั่นดหว หมายถึง ระดับที่บุคคลตอบสนองต่อความเครียด จะมีการ
ตอบสนองในลักษณะการตื่นตัว กังวล เกรงใจ หรือในทางที่ตื่นเต้นตกใจง่าย ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิด
ความเครียดในที่ท างานดด้มากกว่าผู้อ่ืน 
 2.  บุคลิกภาพแบบแสดงออก หมายถึง ระดับที่บุคคลสามารถอดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้าจาก
บุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยที่บุคคลที่มีลักษณะแบบแสดงออกสูงจะมีลักษณะชอบร่วมงานกัน
กับผู้อ่ืน และชอบท ากิจกรรมต่าง ๆ  
 3.  บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ หมายถึง ระดับที่บุคคลสามารถเปิดรับ
ประสบการณ์ใหม่หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการท าสิ่งต่าง ๆ บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
สูงมีแนวโน้มที่จะมีความสนใจที่หลากหลายและชอบเรื่องเทคโนโลยีพอ ๆ กับความคิดเชิงกลยุทธ์ 
 4.  บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง หมายถึง ระดับที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับคน
อ่ืนในลักษณะที่มีความอดทน เป็นที่พอใจและยอมรับของผู้อื่น 
 5.  บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก หมายถึง ระดับที่บุคลใช้ความพยายามมุ่งดปสู่เป้าหมาย บุคคล
ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง เป็นบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะท างานเพ่ือมุ่งสู่ เป้าหมายอย่าง
ขยันหมั่นเพียร มีวินัย และลักษณะที่เชื่อถือดด้ 
 ตัวแบบบุคลิกภาพทั้ง 5 แบบนี้ ใช้ เป็นกรอบในการมองบุคคลดด้เป็นอย่างดี ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่า  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการปฏิบัติงาน ของบุคคล เช่นบุคลิกภาพแบบ
รอบคอบ ระมัดระวัง (conscientiousness) สามารถท านายผลการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกร 
สถาปนิก ทนายความ ต ารวจ ผู้บริหาร พนักงานขาย และบุคลิกภาพยังเป็นตัวท านายผลการเรียนรู้
ของบุคคลดด้เป็นอย่างดี การเรียนรู้ที่รวดเร็วและเข้าใจดด้ก่อนคนอ่ืน แสดงถึงการที่มีบุคลิกภาพที่
รอบคอบ มีความคิดเป็นระบบ ส่งผลให้บุคคลนั้น มีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าคนรอบข้างจนสามารถ
สรุปดด้ว่าพัฒนาการของบุคคลต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยใช้บุคลิกภาพเป็นแบบอย่าง 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในการท างาน 
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 Dawis and Lofquist (1984) กล่าวว่า การปรับตัวในการท างาน หมายถึง ความสามารถที่
จะเผชิญหรือแก้ดขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถท างานดด้อย่างประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 3 
ด้าน ดด้แก่ (1) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับงานที่ท า (2) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ และ (3) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
 1.  การปรับตัวให้เข้ากับงานที่ท า หมายถึง ความสามารถที่จะเผชิญหรือแก้ดขปัญหาต่าง ๆ 
อันเนื่องมาจากการท างาน การยอมรับตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเก่ียวกับงานที่ท าและ
มีความพึงพอใจในงานที่ท า เพ่ือสามารถท างานให้ประสบความส าเร็จดด้ตามเป้าหมายของงาน 
 2.  การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ หมายถึง 
ความสามารถที่จะยอมรับและปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของที่ท างานดด้ ยอมรับใน
ระเบียบข้อก าหนดการปฏิบัติงานและสามารถท างานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในที่ท างานดด้ 
 3.  การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี และท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาดด้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับ
ของเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
 ดังนั้น การปรับตัวในการท างานเป็นการปรับตัวอีกด้านหนึ่งซึ่งมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ ทั้งนี้เพราะการท างานเป็นกิจกรรมหลักซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์
สามารถด ารงชีวิตอยู่ดด้ในสังคม 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จิตรวี  มุสิกสุต (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพและคุณลักษณะงานที่มี
อิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า ปัจจัย

คุณลักษณะงานมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ β = 0.17 , p > 

0.05และยังพบอีกว่า บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ β 
= 0.65 , p > 0.001  
 กล้าหาญ ณ น่าน (2557) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพ และความพึงพอใจ
ที่มีต่อการปรับตัวในการท างานของผู้เข้าสู่ตลาดบัณฑิตใหม่ พบว่า  ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยด้านการปรับตัวในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดสามารถท านายการ
ปรับตัวในการท างานดด้ร้อยละ 39  
 อรุณรัก  ครองเชื้อ (2559) ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพของตนเอง ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
และความขัดแย้งในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
สาทร สีลมและบางรัก พบว่า บุคลิกภาพของตนเอง ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตสาทร สีลม และบางรัก ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ด้านค่านิยมของบุคคลที่
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แตกต่างกัน ดม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร สีลม และ
บางรัก ส่วนความขัดแย้งระหว่างบุคคล ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต สาทร สีลม และบางรัก และความขัดแย้งในองค์กร ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ดม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
สาทร สีลม และบางรัก ส่วนความขัดแย้งในองค์กรด้านกระบวนการทางาน ด้านการจัดสรรทรัพยากร 
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต สาทร สีลม และบางรัก อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 วรางคณา ซับซ้อน (2559) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพ บรรยากาศองค์กร
และความพึงพอใจในงานที่มีต่อการปรับตัวในการท างานของครูต่างชาติ พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดง
ตัว และบุคลิกภาพแบบปรับรับสถานการณ์มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างาน โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.215 และ 0.304 ตามล าดับ สามารถพยากรณ์ดด้ถึงร้อยละ 30.30 ระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันกับการปรับตัวในการท างานของ
บุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 2.  เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพที่มีต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
วิธีการด าเนินวิจัย 
 บทความวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการท างาน ของผู้ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการบิน ณ ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot study) ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey 
research  method) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้  คื อ  บุ คลากรที่ ท า ง านที่ ท่ าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 
ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) คือ บุคลากรที่ท างานที่
ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดด้แก่ ท่าอากาศยานเลย  ท่าอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยาน
สกลนครและท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด และค าถามปลายเปิดดด้ท าการแบ่งโครงสร้างของ
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้    
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดด้แก่ (1) เพศ (2) อายุ  (3) ระดับการศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีค าถามจ านวน 5 ข้อ เป็นมาตราแบบนาม
บัญญัติ (Nominal scale) และมาตราแบบจัดล าดับ (Ordinal scale)                         
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพประกอบด้วย 5 ด้าน ดด้แก่ (1) ด้าน
บุคลิกภาพแบบหวั่นดหว (2) ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงออก (3 ) ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์  (4) ด้านบุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง และ(5) ด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก รวม
จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามรูปแบบของ ลิ
เคิร์ท (Liket’s Scale)  
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปรับตัวในการท างาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดด้แก่ (1) 
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับงานที่ท า (2) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและ
กฎระเบียบข้อบังคับและ (3) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชารวมจ านวน 
10 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามรูปแบบของ ลิเคิร์ท 
(Liket’s Scale)  
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยดด้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
 1.  ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยดด้น าแบบสอบถามที่ดด้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดปให้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพ่ือน าแบบสอบถามดปปรับปรุงแก้ดขก่อน
น าแบบสอบถามดปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงโดยแต่ละค าถามจะต้องมีค่า IOC ดม่ต่ ากว่า 0.5 
(Rovinelli&Hambleton, 1997)   
 2.  ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยดด้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาท าการปรับปรุงแก้ดข 
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงน าแบบสอบถามดปท าการทดสอบ (Try-out) จ านวน 30 ชุด 
เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s alpha ด้วยการใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 

coefficient) คือ ค่าแอลฟ่า (α) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (Nunnally, 1978) ถือดด้ว่าแบบสอบถาม
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ฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือซึ่งจากเครื่องมือการ วิจัยนี้ดด้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ค่าความเชื่ อมั่น α =  
0.896 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถยอมรับดด้ จึงน าเอาแบบสอบถามนี้ดปใช้ในการวิจัยต่อดป 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
 หลังจากท่ีผู้วิจัยดด้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยดด้ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 1.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ท างานที่ท่าอากาศ
ยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามคือ การแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง และทีมงาน จ านวน 400 ตัวอย่าง 
 2.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม 
 3.  ก าหนดรหัสและลงบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 4.  น าข้อมูลดปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ                                           
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ดด้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา 
(4) อาชีพ และ (5) รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา ดด้ แก่ ความถี่ และ
ร้อยละ                        
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวในการท างาน ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ดด้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติอนุมาน ดด้แก่   
 สมมติฐานที่ 1 ทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการปรับตัวในการ
ท างานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 การทดสอบบุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่า
อากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Independent sample t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) F-test และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple 
Regression Analysis)   
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 217 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ตามล าดับ ซึ่งมีอายุ 
20-29 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจ านวน 136 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.0 มีอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับภาคพ้ืน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  และมี
รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พบว่า บุคลิกภาพโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.16 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาอันดับความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลิกภาพ พบว่า ด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก มีความส าคัญเป็นอันดับแรก มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.28 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ด้านบุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.33 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก อันดับที่ 3 คือด้านบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.31 คืออยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก อันดับที่ 4 คือ ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงออก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากับ 0.36คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และอันดับที่ 5 คือ ด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นดหว มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.48 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามล าดับ 
 
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการท างาน 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การปรับตัวในการท างานโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.28 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาอันดับ
ความส าคัญของการปรับตัวในการท างาน พบว่า ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและกฎระเบียบข้อบังคับมีความส าคัญเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.45 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ด้านการปรับตัวให้
เข้ากับงานที่ท ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.65 คืออยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก และอันดับที่ 3 คือด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.36 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามล าดับ 
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน พบว่า เพศ ( t = -
3.616 , Sig. = 0.038) อายุ (F = 35.297 , Sig. = 0.000) ระดับการศึกษา (F = 44.450 , Sig. = 
0.000) อาชีพ (F = 11.399 , Sig. = 0.000) และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน (F = 36.457 , Sig. = 0.000) 
มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า บุคลิกภาพด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นดหว (Beta = 0.101 , 
Sig. = 0.038) และด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Beta = 0.290 , Sig. = 0.000) มีผลต่อการ
ปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านบุคลิกภาพแบบแสดงออก (Beta = 0.087, Sig. = 0.069) ด้าน
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Beta = -0.027, Sig. = 0.582) และด้านบุคลิกภาพแบบการ
เห็นพ้อง (Beta = 0.050 , Sig. = 0.299) ดม่มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่าอากาศ
ยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ดด้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นดปตาม
สมมติฐานที่ตั้งดว้  เนื่องจากเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้เฉลี่ยนั้น จะมีความสัมพันธ์
กันอย่างยิ่ง บุคคลที่มีอายุดม่มากและมีการศึกษาสูงมักจะมีอาชีพการงานที่ดี  มีรายดด้สูง เพราะ
ต้องการความมั่งคงในชีวิต จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่ตั้งดว้ 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงปรับตัวในการท างานเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคตของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) กล่าวว่าการศึกษา อาชีพ และรายดด้นั้น มักจะมี
ความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง บุคคลที่มีการศึกษาสูงมักจะมีอาชีพการงานที่ดี  มีรายดด้สูง  ส่วนบุคคลที่มี
การศึกษาต่ า โอกาสที่จะมีอาชีพการงานในระดับสูงนั้น ย่อมเป็นดปดด้ยาก จึงท าให้มีรายดด้ต่ า 
นอกจากนี้ยังสอคล้องกับงานวิจัยของ วชิรวัชร  งามละม่อม (2558) กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่าง 
ๆ จะประกอบดปด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกดป ซึ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ซึ่งดด้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร 
 จากผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่าอากาศ
ยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นดปตาม
สมมติฐานที่ตั้งดว้  เนื่องจากการที่มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถบ่งบอกนัยของการท างานบางอย่างนั่นก็คือ 



 
 908 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การเตรียมความพร้อมที่มีต่อการท างาน เป็นผู้พร้อมที่จะรับผิดชอบงานในทุกรูปแบบ พร้อมที่จ ะ
เผชิญปัญหาและอุปสรรคนานาประการ รวมถึงมีความพร้อมต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์และการพูดคุย
กับผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน บุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นเสมือนภาพลักษณ์ภายนอกที่ส าคัญ ถือว่าเป็นหน้าตาและ
กระจกส่องภาพพจน์ของตนเองที่มีต่อสายตาผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรวี  มุ สิกสุต 
(2556) กล่าวว่า บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ Beta = 
0.65 , Sig. > 0.001 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กล้าหาญ ณ น่าน (2557) ศึกษาเรื่อง อิทธิพล
ของคุณลักษณะบุคลิกภาพ และความพึงพอใจที่มีต่อการปรับตัวในการท างานของผู้เข้าสู่ตลาดบัณฑิต
ใหม่ พบว่า  ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการปรับตัวในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดสามารถท านายการปรับตัวในการท างานดด้ร้อยละ 39  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรัก  ครองเชื้อ (2559) กล่าวว่า บุคลิกภาพของตนเอง ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร สีลม และบางรัก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ดด้เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัยที่ดด้ดปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคลากร ที่มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 1.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้   
  1.1  บุคลากรที่ท างานที่ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนควร
ปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกให้มากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างรอยยิ้ม การสร้างความร่าเริง  การให้เกียรติ
เพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น เป็นต้น 
  1.2  สถานที่ท างานควรปรับปรุงให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  
  1.3  บุคลากรที่ท างานที่ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ควรให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อดป 
  2.1  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะขอบเขต ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อดป ควร
มีการขยายกลุ่มตัวอย่างกว้างขึ้น เก็บกลุ่มตัวอย่างในทุกท่าอากาศยานในประเทศดทย เพ่ือน าข้อมูล
มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ และในอนาคตต่อดป   
  2.2  ควรมีการศึกษาบุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่า
อากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือท่าอากาศยานในภาคอ่ืน ๆ 
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  2.3  ผู้บริหารท่าอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถน าข้อมูลที่
ดด้จากการศึกษาครั้งนี้ดปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
ต่อดป 
  2.4  เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้าและข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาบุคลิกภาพที่
มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน 
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Passengers’ Expectation and Perception To Service Quality of Ground 
Staffs of Nok Airlines Company Public Company Limited 
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สาขาการจดัการการบิน คณะธุรกจิมหาบณัฑิต วิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
*129 หมู่6 ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 E-mail : kanokporn2814@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
ของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินนกแอร์จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 5 คนที่เป็นผู้บริหารสาย
การบินนกแอร์ ระดับผู้จัดการขึ้นดป ซึ่งดด้มาแบบเจาะจง และและใช้แบบสอบถามซึ่งเก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยดม่ใช้ความน่าจะเป็น ด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ(Qualitative Analysis) เน้นการใช้อัตวิสัย (subjectivity) และวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
(Analytic Induction) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ดด้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบว่าผู้โดยสารคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องการแก้ดขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ 
(Recovery) ผู้โดยสารมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน ประเด็นส าคัญในการศึกษา พบว่า ทั้งผู้โดยสารและผู้บริหารต่างมีความเห็นตรงกัน
ว่าคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนนั้น ควรมุ่งตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสาร
อย่างมากทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงานบริการภาคพ้ืน 
(Professionalism and Skill) โดยพนักงานต้องสามารถให้ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจนซึ่งต้อง
เกิดจากการใส่ใจในบริการของตัวพนักงานเอง การมีหลักการคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหา
ของพนักงานส่วนใหญ่ อีกทั้งยังต้องดด้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการ ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับ
ตามความซับซ้อนของปัญหา ระบบโครงสร้างและนโยบาย 
ค าส าคัญ:  ความคาดหวัง  การรับรู้  คุณภาพการให้บริการ  พนักงานต้อนรับภาคพ้ืน  นกแอร์ 
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Abstract 
The study aims to study expectation and perceived service quality of 

provided by Nok Air’s ground staff at  Chiang Mai International Airport.  It uses mixed 
method with two groups of populations, the first group of informants are passengers 
using airlines services do collect questionnaires is from 400 samples accidentally.  
Data were analyzed by descriptive statistics. Hypothesis testing uses the significance 
of Pearson’s correlation.  The secondary data group of informants are 5 executives 
selected purposively by using structured interview.  Data are analyzed by 
classification, systematic and inductive analysis. 

The results reveal that expectation of service quality passenger  view is found 
at high level, as an overall and each item. When considering, together with the 
opinion of both passengers and executives management. They have the same 
opinion that that quality of service should meet the expectations of passengers in 
terms of professionalism and skill, ability to provide right and clear information, 
service accessibility and flexibility. It includes fast service, several channels of 
communications and good communication that is caused by staffs empathy. Good 
and proper thinking is there problem. Follow the complexity, it is found that the 
perception of the samples is very high as an overall and each item. The result of the 
hypothesis testing shows that the expectation and perceived quality of service are 
significantly correlated at .01 level. 
Keywords:  Expectation, Perception, Service Quality, Ground Staffs, Nok Air  
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บทน า 
 

ในปัจจุบันธุรกิจการบินของดทย เป็นธุรกิจที่มีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะ
ธุรกิจสายการบินราคาประหยัดหรือสายการบินต้นทุนต่ าในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีการเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันเป็นอย่างมาก เห็นดด้จากการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากสายการบินเต็ม
รูปแบบ ประกอบกับมีการเปิดน่านฟ้าเสรีในปี ค.ศ. 2015  และประเทศดทยเป็นประเทศที่มีปัจจัย
ดึงดูดการลงทุนจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลาง
การขนส่งของประเทศ (hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้สายการบินในอาเซียน
ต้องการเข้ามาช่วงชิงและแข่งขันในประเทศดทยเพ่ิมขึ้น (วิกิพิเดีย, สายการบินต้นทุนต่ า, 2560) 

จากการที่มีการเปิดน่านฟ้าเสรี และการเปิด AEC  ในปี ค.ศ. 2015  ท าให้ธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่ าของดทยซึ่งมีผู้ประกอบการน้อยรายมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในธุรกิจนี้ สายการบินต้นทุนต่ าในประเทศดทย เช่น สายการบินนกแอร์ สายการบินดทย
แอร์เอเชีย สายการบินดทยดลอ้อนแอร์ มีนโยบายที่น ามาใช้ในการแข่งขันหลากหลายและแตกต่างกัน 
เช่น ดทยแอร์เอเชียเน้นการแข่งขันโดยใช้นโยบายด้านราคาเพ่ือจูงใจกลุ่มลูกค้า โดยใช้หลักการที่ว่า 
ใครจองก่อนจะดด้ราคาถูก ถ้าจองช้าดด้ราคาแพง เช่นเดียวกันกับสายการบินนกแอร์ที่ใช้หลักการจอง
ก่อนดด้ราคาถูก ถ้าจองช้าจะดด้ราคาแพง แต่สายการบินนกแอร์นั้นดม่เน้นนโยบายราคาถูกเพ่ือจูงใจ
ลูกค้า เพราะกลุ่มลูกค้าของสายการบินนกแอร์เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง และเคยใช้บริการของสาย
การบินดทยมาก่อน ดังนั้น สายการบินนกแอร์จึงเน้นนโยบายในด้านการใช้ระบบการด าเนินงานที่
ทันสมัยและสะดวกสบาย (สุปรีย์  ศรีส าราญ และสินธวัฒน์  สินธนบดี, 2560) 

นกแอร์ เป็นสายการบินราคาประหยัดหรือสายการบินต้นทุนต่ าของประเทศดทยที่มี
การศึกษาการตลาดและความเป็นดปดด้ทางธุรกิจ ในการลงทุนแบบสายการบินราคาประหยัดใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว พบว่า 
สายการบินราคาประหยัดมีแนวโน้มในการแข่งขันอย่างมากในตลาดการบิน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง
กับการบินดทยและเป็นทางเลือกใหม่ของลูกค้า  การบินดทยในฐานะสายการบินแห่งชาติจ าเป็นที่
จะต้องให้ความส าคัญที่จะเข้าร่วมในตลาดใหม่ เพ่ือน าเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้โดยสารและ
เป็นการสร้างการยอมรับจากต่างชาติในด้านการบริหารสายการบินอย่างมืออาชีพ โดยทางด้านสาย
การบินดทย พบว่า โอกาสทางธุรกิจและการตลาดเป็นดปดด้สูงในส่วนของตลาดอุปสงค์และอุปทาน 
สามารถท าก าดรดด้  นอกจากนั้น การบินดทยยังมีข้อดด้เปรียบในเรื่อง know-how มาตรฐานความ
ปลอดภัย  การสนับสนุนการปฏิบัติการที่จะท าให้การจัดตั้งสายการบินราคาประหยัดขึ้น และเพ่ือ
บรรลุถึงความส าเร็จ สายการบินราคาประหยัดต้องมีลักษณะเฉพาะทางและแตกต่างจากสายการบิน
เต็มรูปแบบ คือ เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก แต่มีความคล่องตัว มีการควบคุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน บุคลากร
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แต่ละคนต้องรับผิดชอบในหลาย ด้านพร้อมกัน (multi task) ใช้ระบบ computerize ให้มากที่สุด ใช้
เครื่องบินแบบเดียว เพ่ือลดต้นทุนในการบ ารุงรักษา  ตราสินค้า (brand) ต้องโดดเด่นและแตกต่าง 
ทั้งในด้านการตลาดและรูปแบบการบริการ เป็นองค์กรที่สร้างผลก าดรดด้ด้วยตนเอง มีลักษณะจ าเพาะ
แตกต่างจากสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (full service) (บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน), 2560) 

จากการศึกษาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีและบอร์ดบริหารของการบินดทย จึงมีมติให้จัดตั้ง
สายการบินนกแอร์ โดย บริษัท สกายเอเชีย จ ากัด เป็นผุ้ด าเนินงาน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 ในรูปแบบ
ของบริษัทที่เป็นเอกเทศ เพ่ือน าเสนอทางเลือกใหม่ของการเดินทาง โดยมีบริษัทการบินดทย จ ากัด 
(มหาชน) สนับสนุนด้านการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  สายการบินนกแอร์ดด้สร้าง
ความแตกต่างหลายด้านของวัฒนธรรมองค์กร คือ แสดงออกถึงความเป็นมิตร ความสนุกสนานเป็น
กันเอง เพ่ือให้สายการบินนกแอร์เป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทาง และให้ทุกคนดด้มีโอกาสในการ
เดินทางทางอากาศดด้มากขึ้น   สายการบินนกแอร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2547  ภายใต้ชื่อ “บริษัท สกายเอชียร์ จ ากัด (Sky Asia Co., Ltd.)” และเปลี่ยนชื่อเป็น 
“บริษัทสายการบินนกแอร์จ ากัด (Nok Airlines Co., Ltd.)” ต่อมาภายหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ 
จึงดด้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทสายการบินนกแอร์จ ากัด (มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการบริการที่ดี
เยี่ยม สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารทุกคน  และมีบริษัทการบินดทยจ ากัด (มหาชน) เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่  (บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน), 2560) 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล ศูนย์กลางการค้า 
การลงทุนและการคมนาคมขนส่ง northern land port เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย north food 
valley เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสู่สากล education hub แ ละเป็นเมืองน่าอยู่ eco-town 
eco-village ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และโลจิสติกส์  มีสนามบิน
นานาชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวดด้ประมาณ 6 ล้านคน
ต่อปี และรองรับการขนส่งสินค้า จ านวน 20,000 ต่อปี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2560)  โดยสายการบินนกแอร์มีพนักงานบริการภาคพ้ืน
ทั้งสิ้น 50 คน มีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารก่อนการขึ้นเครื่อง ดด้แก่ การจ าหน่ายบัตร
โดยสาร เช็คอิน และอ านวยความสะดวกในการน าผู้สารขึ้นเครื่องอย่างครบถ้วนและปลอดภัย จึงเป็น
ฝ่ายที่มีความส าคัญและถือเป็นจุดสัมผัสของการสร้างประสบการณ์การใช้บริการของผู้โดยสารอันเกิด
จากบุคลากรเป็นจุดแรก (บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน), 2560) 

จากที่มาดังกล่าว จะเห็นดด้ว่าสายการบินนกแอร์นั้น มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านบริการ
โดยสร้างตราสินค้าให้โดดเด่นและแตกต่าง ทั้งในด้านการตลาดและรูปแบบการบริการ สมดังค าขวัญ
ของชาวนกแอร์ที่ว่า “มุ่งมั่นเพ่ือการให้บริการที่ดีเยี่ยม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารที่
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เป็นลูกค้าของเรา” ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดท าการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสาร
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืน สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  ทั้งนี้เนื่องจากความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริ การของ
ผู้รับบริการนั้น เป็นข้อมูลส าคัญยิ่งในการพัฒนาธุรกิจบริการให้มีความเป็นเลิศ ผลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้จะสามารถน าดปเป็นแนวทางเพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารน าดปปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของ
พนักงานต้นรับภาคพ้ืนให้เป็นดปตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์
ต่อดป 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดคุณภาพการให้บริการ 
ในแง่แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ

ประกอบดปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) 
คุณภาพการให้บริการ (service quality) และคุณค่าของลูกค้า (customer value) (Cronin, and 
Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิดพ้ืนฐาน
ดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ดด้รับ
หรือเกิดขึ้น (Oliver, 1993)  

แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดที่ดด้รับการเสนอดว้โดยโครนินและเท
เลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือดม่พึง
พอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการดด้รับบริการ กับความคาดหวังที่
ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการดด้ 
ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด คอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Cordupleski, 
Rust, and Zahorik, 1993) ดด้ให้ค าจ ากัดความดว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของ
บริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพ้ืนฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความ
พึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ดด้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่ งคือบิทเนอร์ (Bitner, 
1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ดด้เคยท าการศึกษาดว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่าน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการดด้  

กรอนรูส (Gronroos, 1984) ดด้เสนอแนวคิดดว้ว่า คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) 
และคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบดปถึงทั้ง
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด 
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ขึ้นอยู่กับระดับของ คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง ทั้งนี้ กรอนรูส ดด้กล่าวถึง
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นดด้ตามหลัก 6 ประการ กล่าวคือ  
 1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (professionalism and skill) เป็นการ
พิจารณาว่า ผู้รับบริการสามารถรับรู้ดด้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้และทักษะใน
งานบริการ ซึ่งสามารถด าเนินการแก้ดขปัญหาต่างๆ ดด้อย่างมีระบบและแบบแผน  

2.  ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิด
ความรู้สึกดด้จากการที่ผู้ให้บริการสนใจที่จะด าเนินการแก้ดขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร 
และด าเนินการแก้ดขปัญหาอย่างเร่งด่วน  

3. การเข้าพบดด้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (accessibility and 
flexibility) ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งดว้ให้บริการ และเวลาที่ดด้รับบริการจากผู้ให้บริการ 
รวมถึงระบบการบริการที่จัดเตรียมดว้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  

4.  ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้ (reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะท า
การพิจารณาหลังจากท่ีดดรับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติ
ตามท่ีดด้รับการตกลงกัน  

5.  การแก้ดขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่
ดม่ดด้คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ดขสถานการ
นั้นๆ ดด้ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งท าให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ  

6.  ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเชื่องถือใน
ชื่อเสียงของผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการด าเนินกิจการด้วยดีมาตลอด 

พาราสุรามาน, ดซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990) ดด้
ท าการศึกษาคุณภาพและการจัดการคุณภาพการบริการมาตั้งแต่ปี 1983 ในขณะที่พาราสุรามานเริ่ม
ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นยังดม่พบว่า มีการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการมากนัก พบแต่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า จากนั้น พาราสุรามานและคณะจึงเริ่มท าการวิจัย โดย
ร่วมกันท าการวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยใช้เวลาท าการศึกษานานถึง 7 ปี (1983-
1990) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ เริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของ
บริษัทชั้นน าหลายแห่ง และน าผลที่ดด้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพการบริการ ต่อมาเป็นวิจัย
เชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาท่ีผู้รับบริการโดยเฉพาะ โดยดด้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพบริการที่
เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) และปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพการบริการตาม
การรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการประเมินคุณภาพการ
บริการเรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ผู้ใช้บริการรับรู้” (Perceived Service Quality) ซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากท่ีผู้ใช้บริการดด้รับบริการแล้ว 9 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการดว้ 5 ด้าน ที่
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เรียกว่า RATER และเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 22 รายการ ซึ่งกระจาย
มาจากคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

ความน่าเชื่อถือ (R : Reliability) หมายถึงผู้ให้บริการต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
ให้บริการตามที่สัญญาดว้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ดม่มีความผิดพลาด มีเครื่องมือในการ
วัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 

1)  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการดด้ตรงตามที่สัญญาดว้ 
2)  การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และการน าข้อมูลมาใช้ในการให้บริการ 
3)  การท างานดม่ผิดพลาด 
4)  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
5)  การมีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 

การสร้างความมั่นใจ (A : Assurance) หมายถึงผู้ให้บริการต้องสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้รับบริการเมื่อ  ผู้รับบริการมาติดต่อสุภาพอ่อนน้อม และมีความรู้ในงานบริการเป็นอย่างดีมี
เครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 

1)  ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการ 
2)  การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการใช้บริการ 
3)  ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่ 
4)  พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ 

รูปลักษณ์ทางกายภาพ (T : Tangibles) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกอุปกรณ์ต่าง ๆดู
สวยงาม ทันสมัย บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย 

1)  ความทันสมัยของอุปกรณ ์
2)  สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ 
3) การแต่งกายของเจ้าหน้าที ่
4)  เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ 

การดูแลเอาใจใส่ (E : Empathy) หมายถึงการให้ความสนใจและเข้าใจในความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างเอาใจใส่และถือผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพ
การให้บริการ ประกอบด้วย 

1)  การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการแต่ละคนของเจ้าหน้าที่ 
2)  เวลาในการเปิดให้บริการขององค์กร 
3)  โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร 
4)  ความสนใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่ 
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5)  ความสามารถในการเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน 
การตอบสนอง (R : Responsiveness) หมายถึงความตั้งใจที่แสดงถึงความพร้อม ยินดี

ให้บริการเสมอและรวดเร็วเมื่อผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย 

1)  มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว 
2)  ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 
3)  ความรวดเร็วในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
4)  ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทันทีท่ีต้องการ 

พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1985)  การ
ให้บริการที่มีคุณภาพ หมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือ
ผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้
เป็นดปตามความคาดหวังหรือการดม่เป็นดปตามความคาดหวัง (confirm or disconfirm 
expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง  
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กรอบแนวคิดของการศึกษา 
  ผู้ศึกษาดด้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดังนี้ 
แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดเรื่องการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของ

ผู้โดยสารต่อพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของบริษัทสายการบินนกแอร์จ ากัด (มหาชน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนสาย
การบินนกแอร์จ ากัด (มหาชน)ณ ท่าอากาศยานนาชาติเชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินนกแอร์
จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนาชาติเชียงใหม่ 

 
สมมติฐานการศึกษา 
  ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการกับการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารที่มีต่อ
พนักงานภาคพ้ืนของบริษัทสารการบินนกแอร์ มีความสัมพันธ์กัน 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
 

- ดา้นรูปลกัษณ์ท่ีจบัตอ้งได ้
- ดา้นความน่าเช่ือถือ 
- ดา้นการตอบสนอง 
- ดา้นการสร้างความมัน่ใจ 
- ดา้นการเอาใจใส่ 
 

 

ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ 
 

- ความเป็นมืออาชีพและทกัษะของพนกังาน
บริการภาคพ้ืน 

- พฤติกรรมของพนกังานบริการภาคพ้ืน 
- การเขา้ถึงการบริการท่ีง่ายและยดืหยุน่ 
- ความไวว้างใจและความเช่ือถือได ้
- การแกไ้ขสถานการณ์ใหก้ลบัสู่สภาวะปกติ 
- ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ 

ผู้โดยสารทีใ่ช้บริการสายการบินนกแอร์  
(แหล่งข้อมูลหลกั: เกบ็รวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม) 

 

ผู้บริหารสายการบนินกแอร์ 
(แหล่งขอ้มูลรอง: เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์) 
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วิธีด าเนินการ 
เพ่ือให้ดด้ข้อมูลจากทั้งมุมมองของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา

ประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) เพ่ือศึกษาจากทัศนะของผู้โดยสารซึ่ง
เป็นผู้ใช้บริการ และผู้บริหารผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ระดับผู้จัดการขึ้นดป ซึ่งผู้ศึกษาเลือกเป็น
ตัวแทนของฝ่ายผู้ให้บริการ ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนก
แอร์ และผู้บริหารสายการบินนกแอร์  
 
  ผู้โดยสาร 
 ประชากรผู้โดยสาร ดด้แก่ ผู้โดยสารขาออกที่ใช้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จากสถิติ
ผู้โดยสารในปี พ.ศ. 2560 ที่ใช้บริการของสายการบินนกแอร์ ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  
รวมจ านวน 517,692  คน ดด้กลุ่มตัวอย่างแบบดม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยการเลือกแบบบังเอิญ  
(accidental sampling) เพ่ือความสะดวกในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารให้ครบจ านวนที่
เหมาะสมตามที่ค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ดด้ 400  ตัวอย่าง 
  
 ผู้บริหาร 
  ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหารเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการของสายการบินนกแอร์ จ านวน 5 ท่าน โดยใช้เกณฑ์ กล่าวคือผู้บริหารระดับผู้จัดการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ที่มีประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นดป เต็มใจและมีความสะดวกในการ
ให้สัมภาษณ์  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามส าหรับผู้ โดยสาร  และการสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

แบบสอบถามส าหรับผู้โดยสาร  
เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง ตามข้ันตอนดังนี้  
1.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง   
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2. สร้างแบบสอบถามโดยใช้แนวคิดเรื่องคุณภาพการบริการด้วยเครื่องมือประเมินคุณภาพ
การบริการแบบ SERVQUAL ใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับ
ตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1  ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ 5 

3. น าแบบสอบถามที่ดด้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเนื้อหา และ
เสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ดข   

4. ท าการปรับปรุงแก้ดขและน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง  
โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Index of item – objective 
congruence : IOC) ดด้ค่า IOC  เท่ากับ 0.65 ซึ่งมีค่าเกินกว่า 0.5 ถือว่ามีคุณภาพดี 

5. น าดปทดลองใช้กับกลุ่มผู้โดยสาร 30 คน เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alph – Coefficient)  ของครอนบราค (Cronbach) ดด้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 ซึ่งเกินกว่า 0.70 ถือว่ามีคุณภาพ น าดปใช้เก็บข้อมูลดด้จริง
ต่อดป   

แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร  
รูปแบบของการสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยผู้ศึกษา

เป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาดด้ส่งค าถามดปให้ผู้บริหารก่อน
ล่วงหน้า แล้วท าการนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์ ซึ่งดด้ข้อมูลดังนี้  
 ค าถามที่ 1: ท่านคิดว่าสิ่งใดที่ผู้โดยสารคาดหวังจากพนักงานในการให้บริการสูงสุด ใน 6  
เรื่องดังต่อดปนี้ (1) ความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงาน (2)  พฤติกรรมของพนักงาน (3) 
การเข้าถึงบริการที่ง่ายและยืดหยุ่น (4) ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้   (5) การแก้ดขสถานการณ์  
(6)  ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ และใน 6 เรื่องดังกล่าวมา พนักงานควรปรับปรุงในเรื่องใด 
  ค าถามที่ 2:  ท่านคิดว่าพนักงานสามารถปฏิบัติดด้ตามที่คาดหวังหรือดม่อย่างดร 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   

ผู้ศึกษาดด้วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายผลของการศึกษา ดังนี้    
 ผู้ศึกษาดด้วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายผลของการศึกษาดังนี้    

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) จากแบบสอบถามใช้สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistic) น ามาแจกแจงความถี่ (frequency) และน าเสนอเป็นร้อยละ 
(percentage) การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยการหาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (pearson product moment correlation: r)  
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ส าหรับค่าเฉลี่ยน าเสนอในรูปแบบตาราง โดยมีเกณฑ์การอธิบายผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   

   สูตร =        
ค่าสูงสุด−คา่ต่ าสุด

จ านวนช้ัน
  

     

    = 
5 −  1

5
     

     
    = 0.8 
   
  
  เกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้มาก 
    ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้น้อย 
    ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้น้อยที่สุด 
 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ผู้ศึกษาดด้ตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ดด้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้อง ก่อนท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
จ าแนกและจัดระบบข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (analytic induction) น าเสนอโดยเรียบ
เรียงเชิงพรรณนา 
 
ผลการศึกษา 
   วัตถุประสงค์ที่ 1 ความคาดหวังของผู้โดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
บริการภาคพื้น 
  
   ทัศนะของผู้โดยสาร แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังต่อ
คุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืน สายการบินนกแอร์  ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของ
พนักงานบริการภาคพ้ืน สายการบินนกแอร์ในทัศนะของผู้โดยสาร 
 

ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ x  S.D. ระดับ 

1.การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงานบริการภาคพ้ืน
(Professionalism and Skill) 

   

1.1  พนักงานสามารถให้ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจน 3.94 0.75 มาก 

1.2  พนักงานสามารถตอบค าถามดด้อย่างตรงประเด็น 3.93 0.74 มาก 

รวม 3.93 0.73 มาก 

2.พฤติกรรมของพนักงาน(Attitude and Behavior)    

2.1  พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพอ่อนน้อม เต็มใจให้บริการ 4.02 0.74 มาก 

2.2  พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน 3.94 0.72 มาก 

รวม 3.98 0.71 มาก 

3.การเข้าถึงการให้บริการที่ง่าย และยืดหยุ่น (Accessibility and 
Flexibility) 

   

3.1 พนักงานสามารถให้บริการดด้อย่างรวดเร็ว 3.90 0.75 มาก 

3.2  มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเช่น Call Center,  Website 3.86 0.77 มาก 

รวม 3.88 0.73 มาก 

4.ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้ (Reliability and 
Trustworthiness) 

   

4.1  พนักงานมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.93 0.71 มาก 

4.2  พนักงานมีความน่าเชื่อถือและมีความรู้ความสามารถ ทักษะใน
งานที่ให้บริการอยู่ 

3.92 0.70 มาก 

รวม 3.92 0.68 มาก 

5.การแก้ดขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ (Recovery)    

5.1  พนักงานมีความพร้อมในการแก้ดขปัญหาที่เกิดขึ้น 4.01 0.81 มาก 

5.2  พนักงานสามารถแก้ดขปัญหาดด้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และ
เหมาะสม 

3.99 0.80 มาก 

รวม 4.00 0.79 มาก 
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6.ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (Reputation and Credibility)    

6.1  พนักงานมีการแต่งกายที่เป็นแบบฟอร์มเหมือนกัน 3.98 0.73 มาก 

6.2  พนักงานให้บริการแบบมืออาชีพ 3.95 0.74 มาก 

รวม 3.97 0.71 มาก 

รวมทั้งหมด 3.95 0.64 มาก 

 
 ตารางที่ 1 แสดงความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนในทัศนะ
ของผู้โดยสาร พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาภาพรวม
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกันโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่อสุด ดังนี้ การ
แก้ดขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ (recovery) ค่าเฉลี่ย 4.00 พฤติกรรมของพนักงาน (attitude 
and behavior) ค่าเฉลี่ย 3.98 ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (reputation and credibility) ค่าเฉลี่ย
3.97 การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงานบริการภาคพ้ืน (professionalism and skill) 
ค่าเฉลี่ย 3.93 ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้ (reliability and trustworthiness) ค่าเฉลี่ย 3.92 
และการเข้าถึงการให้บริการที่ง่ายและยืดหยุ่น (accessibility and flexibility) ค่าเฉลี่ย 3.88 
ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อรวมทุกด้าน พบว่า เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่อสุด ดังนี้  
พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพอ่อนน้อม เต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.02 มีความพร้อมในการแก้ดข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.01สามารถแก้ดขปัญหาดด้อย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.99 พนักง านมี
เอกลักษณ์ของสายการบินเมื่อดด้พบเห็นในทันที ค่าเฉลี่ย 3.98 พนักงานแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
ของสายการบิน ค่าเฉลี่ย 3.95 พนักงานสามารถให้ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.94 
พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ค่าเฉลี่ย 3.94 พนักงานสามารถตอบค าถามดด้อย่างตรง
ประเด็น  ค่าเฉลี่ย 3.93พนักงานมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 3.93พนักงานมี
ความน่าเชื่อถือและมีความรู้ในงานที่ให้บริการอยู่ ค่าเฉลี่ย 3.92พนักงานสามารถให้บริการดด้อย่าง
รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.90และ มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 3.86 ตามล าดับ   
 
   ทัศนะของผู้บริหาร แสดงดังนี้ 
 ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มผู้บริหารในการศึกษาครั้งนี้ ดด้แก่ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ระดับ
ผู้จัดการขึ้นดป จ านวน 5 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในสายงานเป็นเวลามากว่า 10 ปี โดยทุกท่านมี
ประสบการณ์ในการท างาน 14 ปี เป็นเพศชาย 2 ท่าน เพศหญิง 3 ท่าน ทุกท่านมีความเต็มใจและ



 
 925 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สะดวกในการให้ข้อมูล โดยผู้ศึกษาเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาดด้
ส่งค าถามดปให้ผู้บริหารก่อนล่วงหน้า แล้วท าการนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์ ซึ่งดด้ข้อมูลดังนี้  
  ค าถามที่ 1: ท่านคิดว่าสิ่งใดที่ผู้โดยสารคาดหวังจากพนักงานในการให้บริการสูงสุด ใน 6  
เรื่องดังต่อดปนี้ (1) ความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงาน (2)  พฤติกรรมของพนักงาน (3) 
การเข้าถึงบริการที่ง่ายและยืดหยุ่น (4) ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้ (5) การแก้ดขสถานะการณ์  
(6)  ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ และใน 6 เรื่องดังกล่าวมา พนักงานควรปรับปรุงในเรื่องใด 

ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า: ความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงาน เพราะ ความ
เป็นมืออาชีพและการมีทักษะน่าจะครอบคลุมหมดทุกด้าน สามารถใช้ความรู้และทักษะประเมิน
เหตุการณ์และแก้ดขปัญหาต่างๆดด้อย่างมีเหตุผลและตรรกะ ข้อควรปรับปรุง ถ้ามีตามข้อ 1 ครบ ก็
น่าจะดม่ต้องเพ่ิมอะดร นอกจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎระเบียบข้อบังคับต่าง 
ๆ 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า: ความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงาน เพราะ มืออาชีพ
ครอบคลุมในหน้าที่การงาน การให้บริการของทุกๆคนรู้ว่า ความรับผิดชอบของตนเองสท าอะดรให้ดี
ที่สุดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทักษะของพนักงานที่จ าเป็นในงานนั้นจะท าให้การบริการลูกค้าดด้ดัต
รงกับความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งมีหลากหลายทักษะที่จ าเป็นของพนักงานทุกต าแหน่ง ข้อควร
ปรับปรุง คือ เรื่อง การแก้ดขสถานการณ์ จะประกอบด้วยหลักคิดให้เป็นพ้ืนฐานก่อนหลายประการ 
เช่น การ “ขวนขวายหาข้อมูล” ของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน “คิดเชิงวิเคราะห์” “คิดเชิงหลักการ” และ
น าข้อมูลมาประกอบ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และหารแนวทางแก้ดขท่ีเหมาะสมที่สุด 
  ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า: การเข้าถึงการบริการที่ง่ายและยืดหยุ่น พนักงานต้องมีความ
เข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติและดด้รับมอบหมาย คือ งานบริการ หัวหน้างานต้องอธิบายให้พนักงานเข้าใจ 
ต้องปฏิบัติอย่างดร สิ่งใดที่ยืดหยุ่นดด้มาน้อยแค่ดหน มีวิธีการเจรจาหรือดูแลผู้โดยสารอย่างดีพอดม่
เข้มงวดมากเกินดป ข้อควรปรับปรุง คือ เรื่องความเป็นมืออาชีพแก้ดขสถานการณ์ต่างๆ ดด้ทันทีและ
ทักษะในการท างานให้มีความช านาญมากข้ึน 
  ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า: สิ่งที่ผู้โดยสารต้องการคือการบริการที่ดีพนักงานที่เป็นมิตรและ
สุภาพที่ดูแลเกี่ยวกับพวกเขา แน่นอนว่าพนักงานต้องดด้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีและรู้ว่าก าลังท า
อะดรอยู ่
  ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า:  ผู้โดยสารคาดหวังการดด้รับการบริการที่ดี และบริการอย่างเป็น
มืออาชีพสามารถแก้ดขปัญหาดด้ทันท่วงทีและด้วยความเต็มใจ และสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ พนักงาน
ต้องมีความแม่นย าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และควรให้บริการผู้โดยสารด้วยใจ  
  สรุปความจากข้อค าถามแรกได้ว่า ทั้งห้าท่านมีความเห็นตรงกันในเรื่อง การเป็นมืออาชีพ
และการมีทักษะของพนักงานบริการภาคพ้ืน เช่น การแก้ดขสถานการณ์ การคิดเชิงวิเคราะห์เพ่ือหา
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แนวทางแก้ดขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดด้วยการแก้ดขปัญหาดด้ทันท่วงทีและด้วยความเต็มใจ ความเป็น
มิตรและสุภาพ  ส่วนบางท่านยังให้ความส าคัญกับเรื่องการบริการที่เข้าถึงง่ายและความยืดหยุ่น และ
สิ่งที่พนักงานควรปรับปรุง คือความแม่นย าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และควรให้บริการผู้โดยสารด้วย
ใจ 
  ค าถามที่ 2:  ท่านคิดว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานดด้ตามที่คาดหวังหรือดม่ 
  ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า:  พนักงานสามารถปฏิบัติงานดด้ตามท่ีคาดหวัง ถ้ามีการอบรมและ
ฝึกฝน 
  ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า: พนักงานสามารถปฏิบัติดด้ตามที่คาดหวังระดับปานกลาง เพราะ 
ต้องดูว่าปัญหาเกิดจากตัวพนักงานเองหรือดม่ หรือว่าเกิดขึ้นจากระบบองค์กร ก็ต้องแก้ดขตามล าดับ
ดป และบางเรื่องอาจเป็นปัญหาที่ดม่ซับซ้อน บางเรื่องปัญหาซับซ้อน ระบบโครงสร้างหรือนโยบาย ซึ่ง
บางเรื่องพนักงานอาจปฏิบัติตามขอบเขตที่มีและประกอบกับที่บอกว่า การแก้ดขปัญหาต้องใช้
หลักการคิดประกอบอย่างมากซึ่งเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ 
  ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า: พนักงานสามารถปฏิบัติงานดด้ตามที่คาดหวัง ถ้าหากดด้รับการ
อบรมและแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานอย่างสม่ าเสมอ  
  ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า: พนักงานควรดด้รับความชัดเจนจากการจัดการและสามารถ
ตัดสินใจดด้ส าหรับผู้โดยสารและหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นพวกเขาควรดด้รับการสนับสนุนจากฝ่าย
จัดการส่วนในเรื่องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือต้องดด้รับการจัดการโดยผู้บริหาร พนักงานดม่สามารถ
ท าดดด้้วยตัวเอง 
  ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า:  พนักงานสามารถปฏิบัติงานดด้ตามที่คาดหวังในระดับปานกลาง 
เนื่องจาก ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อออกขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานดม่ดด้รับ
ข้อมูลนั้นๆ ท าให้ดม่สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือที่ก าหนดดว้ดด้ จึงควรมีการทบทวนและการฝึกอบรม
อย่างสม่ าเสมอ 
 สรุปความจากข้อค าถามที่สองได้ว่า ทั้งห้าท่านมีความเห็นตรงกันว่าพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานดด้ตามที่คาดหวัง ถ้ามีการอบรมและฝึกฝน และมีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งนี้โครงสร้าง
หรือนโยบายระบบองค์กรก็ควรเอ้ือต่อการปฏิบัติงานด้วย และหากเกิดปัญหาที่เกิดขอบเขตพนักงาน
ควรดด้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการ ส่วนเรื่องท่ีมีความอ่อนดหวต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
สายการบินต้องดด้รับการจัดการโดยผู้บริหาร 
  เม่ือพิจารณาร่วมกับความเห็นของทั้งผู้โดยสารและผู้บริหารต่างมีความเห็นตรงกันว่า
คุณภาพการบริการควรมุ่งตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสารในทุกด้าน   โดยผู้โดยสารนั้นให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับความสุภาพอ่อนน้อม เต็มใจให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ความพร้อมในการ
แก้ดขปัญหาที่เกิดขึ้น และความสามารถในการแก้ดขปัญหาดด้อย่างรวดเร็ว  เป็นมืออาชีพ สามารถให้
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ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งก็เป็นดปตามที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงาน
ภาคพ้ืนในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพและมีทักษะต่าง ๆ ในการให้บริการที่ดี 
ซึ่งสามารถฝึกฝนดด้ และควรมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจะช่วยให้การปฏิบัติงานสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้บริหารยังมีความเห็นว่านอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้ว สายการบินควรให้
ความส าคัญกับการเข้าถึงการให้บริการที่ง่ายและยืดหยุ่น  บริการรวดเร็ว  มีช่องทางการติดต่อหลาย
ช่องทาง  
  อย่างดรก็ดี ในทัศนะของผู้บริหารนั้น การใส่ใจในบริการ ความเป็นมิตร และจิตบริการของตัว
พนักงาน การมีหลักการคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม ยังคงเป็นปัญหาของพนักงานส่วนใหญ่  อีกทั้งยังต้อง
ดด้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ ตามความซับซ้อนของปัญหา ระบบโครงสร้างและนโยบาย
ด้วย ส่วนประเด็นที่อ่อนดหวต่อชื่อเสียงของสายการบิน อาจต้องดด้รับการจัดการและการช่วยเหลือ
โดยผู้บริหาร เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจของพนักงานเองและรักษาชื่อเสียงของสายการบินดว้ดด้ด้วยดี 
 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 การรับรู้ของผู้โดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานบริการ
ภาคพื้น 

แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
ของพนักงานบริการภาคพ้ืน สายการบินนกแอร์  ในทัศนะของผู้โดยสาร ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้ในคุณภาพการบริการของพนักงาน
บริการภาคพ้ืน สายการบินนกแอร์ในทัศนะของผู้โดยสาร 
 

การรับรู้ในคุณภาพการบริการ x  S.D. ระดับ 
1.ด้านรูปลักษณ์ที่จับต้องดด้ 

   1.1  บุคลิกภาพของพนักงานแต่งกายเหมาะสม มีเอกลักษณ์ 4.31 0.68 มากที่สุด 

1.2  มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การให้บริการที่ทันสมัย 3.91 0.78 มาก 

1.3  มีป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการที่ชัดเจนเช่น ป้ายเตือนต่างๆ 
ป้ายค าแนะน า 

4.02 0.72 มาก 

รวม 4.08 0.60 มาก 

2.ด้านความความน่าเชื่อถือ    

2.1  พนักงานให้ค าแนะน าและบริการแบบมืออาชีพ 3.95 0.69 มาก 

2.2  พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วและแม่นย า 3.88 0.72 มาก 
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2.3  พนักงานให้บริการดด้อย่างตรงความต้องการเหนือความคาดหมาย 4.00 0.72 มาก 

รวม 3.94 0.66 มาก 

3.ด้านการตอบสนอง    

3.1  พนักงานมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ 4.34 0.65 มากที่สุด 

3.2  พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันต่อเวลา 3.91 0.74 มาก 

3.3  พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและเต็มใจให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร 4.02 0.67 มาก 

รวม 4.09 0.56 มาก 

4.ด้านการสร้างความมั่นใจ    

4.1  พนักงานมีความรู้ทักษะในงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี 3.99 0.68 มาก 

4.2  พนักงานให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.99 0.67 มาก 

4.3  พนักงานให้บริการที่ถูกต้อง แม่นย า 3.87 0.69 มาก 

รวม 3.95 0.62 มาก 

5.ด้านการเอาใจใส่    

5.1  พนักงานท าให้ท่านรู้สึกว่าดด้รับบริการเป็นพิเศษ 3.75 0.80 มาก 

5.2  พนักงานเข้าใจความต้องการของผู้โดยสาร 3.90 0.68 มาก 

5.3  พนักงานให้บริการผู้โดยสารอย่างเอาใจใส่ และเสมอภาค 3.97 0.65 มาก 

รวม 3.87 0.66 มาก 

รวมทั้งหมด 3.99 0.56 มาก 

 
  จากตารางที่ 2 การรับรู้ในคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนในทัศนะของ
ผู้โดยสาร พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  3.99 เมื่อพิจารณาภาพรวมรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกันโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่อสุด ดังนี้ ด้านการ
ตอบสนอง ค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านรูปลักษณ์ท่ีจับต้องดด้ ค่าเฉลี่ย 4.08 .ด้านการสร้างความมั่นใจ ค่าเฉลี่ย 
3.95 ด้านความความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย  3.9 และด้านการเอาใจใส่ ค่าเฉลี่ย  3.87 ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อรวมทุกด้าน พบว่า เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่อสุด ดังนี้ 
ประเด็นที่มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุดสองประเด็น คือ  พนักงานมีความพร้อมและเต็มใจ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34และ บุคลิกภาพของพนักงาน แต่งกายเหมาะสม มีเอกลักษณ์ ค่าเฉลี่ ย 4.31
นอกนั้นมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก ดด้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 
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4.02พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและสนใจให้ความช่วยเหลือ ค่าเฉลี่ย 4.02พนักงานให้บริการมีเอกลักษณ์
ของสายการบินนกแอร์ ค่าเฉลี่ย 4.00 พนักงานมีความรู้ในงานที่ให้บริการอยู่เป็นอย่างดี และ
พนักงานให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 3.99เท่ากัน ล าดับต่อมา ดด้แก่ พนักงานให้บริกา
ลูกค้าอย่างเอาใจใส่และเสมอภาค ค่าเฉลี่ย 3.97พนักงานให้ค าแนะน าและบริการแบบมืออาชีพ 
ค่าเฉลี่ย 3.95 ใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์การให้บริการที่ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.91 พนักงานให้บริการ
อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 3.91 พนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.90 พนักงาน
ให้บริการด้วยความรวดเร็วและแม่นย า ค่าเฉลี่ย 3.88 พนักงานให้บริการที่ถูกต้อง แม่นย า ค่าเฉลี่ย 3.87
และพนักงานมีความแม่นย าจ าลูกค้าที่เดินทางประจ าดด้ ค่าเฉลี่ย 3.75 ตามล าดับ 
   
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการกับการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ผู้โดยสารที่มีต่อพนักงานภาคพ้ืนของบริษัทสารการบินนกแอร์ แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการกับการรับรู้
คุณภาพการบริการของผู้โดยสารที่มีต่อพนักงานภาคพ้ืนของบริษัทสารการบินนกแอร์  
 

ตัวแปร การรับรู้คุณภาพบริการ ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ 
ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ .710** - 

Sig.  = .000 ≤  α = .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพบริการกับ
การรับรู้คุณภาพบริการของผู้โดยสารที่มีต่อพนักงานภาคพ้ืนของบริษัทสารการบินนกแอร์ มีค่า .710  
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 เป็นดปตามสมมติฐานที่ตั้งดว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของพนักงาน
บริการภาคพ้ืน พบว่า โดยภาพรวมผู้โดยสารมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด
ถึงต่อสุด ดังนี้  พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพอ่อนน้อม เต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.02 มีความพร้อม
ในการแก้ดขปัญหาที่เกิดขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.01สามารถแก้ดขปัญหาดด้อย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.99พนักงาน
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มีเอกลักษณ์ของสายการบินเมื่อดด้พบเห็นในทันที ค่าเฉลี่ย 3.98 พนักงานแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
ของสายการบิน ค่าเฉลี่ย 3.95พนักงานสามารถให้ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.94
พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ค่าเฉลี่ย 3.94 พนักงานสามารถตอบค าถามดด้อย่างตรง
ประเด็น  ค่าเฉลี่ย 3.93พนักงานมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่ าเฉลี่ย 3.93พนักงานมี
ความน่าเชื่อถือและมีความรู้ในงานที่ให้บริการอยู่ ค่าเฉลี่ย 3.92 พนักงานสามารถให้บริการดด้อย่าง
รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.90 และมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 3.86 ตามล าดับ  สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร (2558) เรื่องกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสาย 
การบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า 
ความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบิน ด้านคุณภาพการให้บริการก่อนการบิน 
ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก  ในรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
จ านวน 2 ด้าน โดยสูงสุดในด้านสายการบินที่ใช้เป็นสายการบินที่มีความน่าเชื่อถือ รองลงมา สายการ
บินที่ใช้เป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงในการบริการ และมีความคิดเห็นในระดับมาก จ านวน 3 ด้านเรียง
อันดับตามค่าเฉลี่ย ดด้แก่ สายการบินที่ใช้พนักงานภาคพ้ืนดินมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
สายการบินที่ใช้พนักงานภาคพ้ืนดินมีการตอบสนองในการให้บริการอย่างรวดเร็วและสายการบินที่ใช้
พนักงานภาคพ้ืนดินมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ ตามล าดับ  
 ส่วนผลการศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืน พบว่า โดย
ภาพรวมผู้โดยสารมีการรับรู้อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การรับรู้ต่อคุณภาพการ
บริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่อสุด ดังนี้  พนักงานมีความพร้อม
และเต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34และ บุคลิกภาพของพนักงาน แต่ งกายเหมาะสม มีเอกลักษณ์ 
ค่าเฉลี่ย 4.31นอกนั้นมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก ดด้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการที่ชัดเจน 
ค่าเฉลี่ย 4.02พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและสนใจให้ความช่วยเหลือ ค่าเฉลี่ย 4.02พนักงานให้บริการมี
เอกลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ ค่าเฉลี่ย 4.00พนักงานมีความรู้ในงานที่ให้บริการอยู่เป็นอย่างดี 
และพนักงานให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 3.99เท่ากัน ล าดับต่อมา ดด้แก่ พนักงานให้
บริกาลูกค้าอย่างเอาใจใส่และเสมอภาค ค่าเฉลี่ย 3.97พนักงานให้ค าแนะน าและบริการแบบมืออาชีพ 
ค่าเฉลี่ย 3.95ใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์การให้บริการที่ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.91พนักงานให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 3.91พนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.90พนักงาน
ให้บริการด้วยความรวดเร็วและแม่นย า ค่าเฉลี่ย 3.88พนักงานให้บริการที่ถูกต้อง แม่นย า ค่าเฉลี่ย 
3.87และพนักงานมีความแม่นย าจ าลูกค้าที่เดินทางประจ าดด้ ค่าเฉลี่ย 3.75 ตามล าดับสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ และคณะ (2018) ซึ่งศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการของ
ผู้โดยสารภายในประเทศที่มีต่อเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์ประจ าสถานีภูเก็ตพบว่า 
ผู้โดยสารมีการรับรู้คุณภาพการบริการของเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์ประจาสถานีภูเก็ตใน
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ระดับมากแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านความเอาใจใส่มีระดับการรับรู้มากที่สุดรองลงมาดด้แก่ด้าน
รูปลักษณ์ทางกายภาพด้านความน่าเชื่อถือด้านการประกันความมั่นใจและการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการตามล าดับ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการกับการรับรู้คุณภาพ
บริการของผู้โดยสารที่มีต่อพนักงานภาคพ้ืนของบริษัทสารการบินนกแอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 เป็นดปตามแนวคิดของ Parasuraman, Berry &Zeithaml  (1994) ที่กล่าวว่า 
ความคาดหวังของลูกค้ามักจะมีการรับรู้ของลูกค้าปะปนมาด้วย จึงเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้โดยสารคาดหวังเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ดขสถานการณ์ให้กลับสู่
สภาวะปกติ โดยพนักงานต้องมีความพร้อมในการแก้ดขปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ดขปัญหาดด้
อย่างรวดเร็ว และยังพบว่า ผู้โดยสารมีการรับรู้อย่างมากต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
ภาคพ้ืนในด้านการตอบสนอง โดยพนักงานต้องมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ทันต่อเวลา ตลอดจนการรับรู้ถึงปัญหาและสนใจให้ความช่วยเหลือผู้ โดยสาร ดังนั้น สายการ
บินจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนในด้านนี้ ด้วย
กระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอ อย่างดรก็ดี สายการบินก็ดม่ควรละเลยคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพ้ืน
ในด้านอ่ืน ๆ ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสารดด้ 
 2.  การพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานภาคพ้ืน ทุกภาคส่วน ทุกระดับ ควรร่วมแรง
ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางของการพัฒนาบุคคลทั่วดป ดด้แก่ การสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนการสร้างความมั่นใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ขจัดอุปสรรคในการท างานเลือกคนให้เหมาะสมกับงานติดตามและพัฒนาบรรยากาศในการท างาน 
โดยผู้น าต้องมีความสามารถและมีรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อจูงใจพนักงานและการมุ่งเน้น
ถึงผลตอบแทนที่ดม่ดด้อยู่แค่ในรูปของเงินเท่านั้น เช่น โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน การพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ และการยกย่องชมเชยพนักงานเพราะคุณภาพงานบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นหัวใจ
ส าคัญนั่นเอง 
  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการให้บริการของสายการบินต้นทุนต ่าอ่ืน ๆ ที่ด าเนินธุรกิจใน
รูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ถึงสาเหตุการเลือกใช้บริการในแต่ละสายการ
บิน ซึ่งสามารถน าข้อมูลที่ดด้มาใช้ปรับปรุง พัฒนา การด าเนินการของสายการบินแห่งนี้ดด้ดีเพ่ิมขึ้นดด้ 
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 2. ควรมีการน าตัวแปรอิสระด้านอ่ืน ๆ มาท าการวิจัยด้วย เช่น ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการขาย เพ่ือจะดด้มีปัจจัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบและ
ตอบสนองผู้มาลูกค้าดด้อย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารต่อการรับรู้
คุณภาพการให้บริการ เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย 
ณ ท่าอากาศยานนครพนม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ อาศัยความสะดวก จ านวน 400 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ดด้แก่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ดด้แก่ t-test F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน  

ผลการศึกษาความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการและระดับการรับรู้คุณภาพการใช้บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการ  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าผู้โดยสารที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่ างมี
นัยส าคัญ .05 ส่วนผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ .05 และผู้โดยสารที่เพศ อาชีพ และรายดด้ต่อเดือนต่างกัน มีการับรู้ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่รับ .05 ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่างกันที่ระดับ .05 และยังพบว่าความ
คาดหวังกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง,  การรับรู้,  ความพึงพอใจ,  คุณภาพการให้บริการของสายการบิน 

 
Abstract 

 This research aims to study level of expectation and perceived quality of 
service, personal factors of passengers toward perceived quality of service and 
relationship between expectation and perceived quality of service of Thai AirAsia at 
Nakhon Phanom Airport. It is quantitative research by survey.  Questionnaire is used 
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as a data collection tool. The samples of 400 are accidentally selected by 
convenience sampling.  Data were analyzed by using descriptive statistics such as 
percentage, and inferential statistics such as t-test, F-test, and Pearson product 
moment correlation coefficient. 
 The results demonstrate the level of expectation toward service quality and 
level of perceived service quality as an overall at the high level. The passengers who 
have different sex have different expectation at statistically significant level of 
.05Moreover, different education levels and careers of the passengers have different 
expectation at statistically significant level of .05. Different education levels have 
different perceived service quality at statistically significant level of .05.  Also, the 
expectation and perceived service quality is correlated positively at statistically 
significant level of .05. 
Keywords:  expectations, perception, satisfaction, quality of service of airlines 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันการคมนาคมทางอากาศในประเทศดทย ก าลังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดม่ว่าจะ
เป็นเพ่ือ การติดต่อสื่อสาร การทางธุรกิจ หรือการท่องเที่ยว ท าให้ธุรกิจสายการบินจะต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจและเลือกใช้บริการ จึงท าให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นเพ่ือ
ต้องการเรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันประเทศดทยมีสายการบินที่ให้บริการบินเส้นทางใน
ประเทศหลายสายการบิน เช่น การบินดทย สายการบินนกแอร์ สายการบินดลออน์แอร์ สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์  สายการบินโอเรียนท์ดทย สายการบินดทยแอร์เอเชีย สายการบินดทยสมายด์ เป็น
ต้น ซึ่งนับว่ามีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ าที่จะต้องพัฒนา 
ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการมีการน าเสนอภาพลักษณ์ของสายการบินที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการรับรู้
ต่อคุณภาพการให้บริการ ที่เกิดความประทับใจและเกิดความพึงพอใจ ในการเลือกใช้บริการและในปี 
2560 สายการบินดทยแอร์เอเชีย ดด้ท าการบินเส้นทาง นครพนม ดป-กลับ กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 
เที่ยวบิน โดยพบว่าผู้โดยสารที่เลือกมาใช้บริการบริเวณของท่าอากาศยานนครพนม เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากราคาถูก ระยะเวลาในการเดินทางเร็วขึ้น ตามสถิติผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
นครพนม เส้นทางนครพนม ดป กลับ กรุงเทพมหานคร ปี 2016 ดังภาพที่ 1และภาพที่ 2  
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ภาพที่ 1 รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศประจ าปี 2016 ท่าอากาศยานนครพนม 

(ท่ีมา : เว็บดซต์ท่าอากาศยานนครพนม (2561). สืบค้นเมื่อวันที่ 19  มกราคม  2561, 
https://minisite.airports.go.th/nakhonphanom/content2439.html 
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ภาพที่ 2 รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศประจ าปี 2016 ท่าอากาศยานนครพนม 2017 
(ท่ีมา : เว็บดซต์ท่าอากาศยานนครพนม (2561). สืบค้นเมื่อวันที่ 19  มกราคม  2561, 

https://minisite.airports.go.th/nakhonphanom/content2439.html 
 

ทั้งนี้ (วัชร มานุพีรพนธ์.2552). ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาดบริการของ
ผู้ใช้บริการสายการบินดทยแอร์เอเชียของนักท่องเที่ยวชาวดทย ดด้กล่าวถึงระดับความพึงพอใจในการ
เข้ามาใช้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งโดยรวมความพึง
พอใจยังอยู่ในระดับน้อย และระดับปานกลาง  นั้น 

ผู้ศึกษาจึงดด้ด าเนินการศึกษาในหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
ของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อผู้โดยสารที่มาใช้
บริการให้เป็นดปตามที่คาดหวัง ในการที่จะพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพในทุกๆด้าน เพ่ือ
สร้างข้อแตกต่างและลักษณะพิเศษแก่สายการบินการที่จะดึงดูดลูกค้าและให้ผู้โดยสารเกิดความพึง
พอใจและเพ่ิมหรือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้สายการบินของตน 

 
 

https://minisite.airports.go.th/nakhonphanom/content2439.html
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยาน

นครพนม  
2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่า

อากาศยานนครพนม 
3. เพ่ือศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศ

ยานนครพนม 
 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

 
               ตัวแปรอิสระ                                                             ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการที่ได้รับ 
1.การให้บริการเท่าเทียมกัน 
2.การให้บริการอยา่งรวดเร็วและทันเวลา 
3.ความมั่นใจของผู้โดยสาร 
4.การดูแลผู้โดยสาร 
5.ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
6.ความน่าเชื่อถือ 
7.การตอบสนอง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยาน
นครพนม 
1.คุณภาพการให้บริการก่อนบิน 
2.คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน 
3.คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีการความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของสาย

การบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานครพนม แตกต่างกัน 
2. ผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์

เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม แตกต่างกัน 
3. ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของสายดทยการบินแอร์เอเชีย ณ ท่า

อากาศยานนครพนม   มีความสัมพันธ์กัน 
 
ประโยชน์ของการศึกษา 

1. เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรธุรกิจด้านการบินเพ่ือจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
การพัฒนาการให้บริการก่อนเที่ยวบิน บนเครื่องบิน และหลังเที่ยงบิน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้โดยสายในด้านการบริการดด้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสายการบินดทย
แอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ รวมทั้งสาธารณะชนทั่วดป ที่ดด้สนใจ
ในการน าผลการวิจัยดปใช้ในการต่อยอดงานวิจัย 

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
Vroom (1964) ดด้มีการให้แนวคิด ดังนี้ ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในการใช้บริการ

ดด้นั้น ก็ต่อเมื่อเกิด 
ความพึงพอใจ โดยมีการคิดล่วงหน้าถึงคุณค่าของการบริการว่า มีความสามารถเพียงพอตามที่ตนเอง
คาดหวังดว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมี 3 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคาดหวังอยู่ที่ผล (Outcomes) ความ
ปรารถนาที่รุนแรง (Violence) และความคาดหวัง (Expectancy) สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยการแสดง
พฤติกรรมออกมา เมื่อเกิดความรู้สึกผลที่ดด้รับอาจจะเกิดตาที่ผู้ใช้บริการคาดหวังหรือดม่ใช่ตามที่
คาดหวังก็เป็นดด้ และสมมุติฐาน 4 ประการที่เป็นบ่อเกิดแรงจูงใจในการท างานกล่าวคือ 
  1. การคาดหวังว่าเมื่อแสดงพฤติกรรมดปแล้วจะท าสิ่งนั้นดด้หรือดม่มีความรู้
ความสามารถและมีสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพียงพอที่จะด าเนินดด้มากเพียงใด
และมีบทบาทท่ีสามารถแสดงความสามารถท าดด้ดีเพียงใด 

2. การคาดหวังว่าเมื่อท างานนั้นแล้วท าดด้ดีเพียงใด 
3. การคาดหวังว่าเมื่อท างานนั้นดด้แล้วจะดด้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการหรือดม่ 
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4. การตีผลลัพธ์ที่ดด้จากการกระท าสรุปดด้ว่าคนเรามีแรงจูงใจในการกระท าสิ่งใดๆย่อมมี
ความคาดหวังตามเงื่อนดขข้างต้นคาดหวังตามแนวคิดของ Vroom ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 

4.1. ความคาดหวังในด้านความพยายามต่อการกระท าหรือการปฏิบัติงานหมายถึงการที่
บุคคลคาดหวังดว้ล่วงหน้าว่าตนเองพยายามต่อกระท าพฤติกรรมดด้ตามความสามารถแล้วโอกาสที่จะ
กระท าสิ่งนั้นดด้ส าเร็จมีมากน้อยเพียงใดเป็นการคิดก่อนจะท าสิ่งต่างๆว่าสามารถท าดด้หรือดม่ 

4.2. ความคาดหวังในการกระท าต่อผลลัพธ์หรือผลของการปฏิบัติงานหมายถึงการที่
บุคคลคาดหวังดว้ล่วงหน้าก่อนกระท าพฤติกรรมว่าถ้าหากกระท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะดด้ผลลัพธ์แก่
ตนเองในทางท่ีดีหรือดม ่

4.3. ความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัลหมายถึงคุณค่าจากผลของการกระท า
ที่เกิดแก่บุคคลที่แสดง 
 
 2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคล 
เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อม ของตน และ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัส และปัจจัย
ทางจิต คือความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติเป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสาม
ด้าน คือการรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ์มนุษย์เมื่อพบสิ่งเร้าดม่ดด้รับรู้ตามที่สิ่งเร้า
ปรากฏแต่จะน ามาจัดระบบตามหลักดังนี้ 

1. หลักแห่งความคล้ายคลึง (Principle of similarity)สิ่งเร้าใดที่มีความคล้ายกันจะรับรู้ว่า
เป็นพวกเดียวกัน 

2. หลักแห่งความใกล้ชิด (Principle of proximity ) สิ่งเร้าที่มีความใกล้กันจะรับรู้ว่าเป็น
พวกเดียวกัน 

3. หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้สิ่งที่ดม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้น
การเรียนรู้ของคนเราจากดม่รู้ ดปสู่การเรียนรู้ มี 5 การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า มาเร้า ประสาทก็
ตื่นตัว เกิดการรับสัมผัสกับอวัยวะรับสัมผัสด้วยประสาททั้ง 5 แล้วส่งกระแสสัมผัสดปยังระบบ
ประสาทส่วนกลาง ท าให้เกิดการแปลความหมายขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและอ่ืนๆ เรียกว่า 
การรับรู้ (perception) เมื่อแปลความหมายแล้วก็จะมีการสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอด 
แล้วมีปฏิกิริยาตอบสนอง(response) อย่างหนึ่งอย่างใดต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ เป็นผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ล าดับขั้นของการเรียนรู้  จะประกอบด้วยล าดับขั้นตอนพ้ืนฐานที่ส าคัญ 3 
ขั้นตอนด้วยกัน คือ 
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1. ประสบการณ์ (experiences) ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งดด้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 
และผิวหนัง ประสาทรับรู้เหล่านี้จะเป็นเสมือนช่องประตูที่จะให้บุคคลดด้รับรู้และตอบสนองต่อสิ่ง เร้า
ต่าง ๆประสบการณ์ต่าง ๆ ที่บุคคลดด้รับนั้นย่อมจะแตกต่างกัน บางชนิดก็เป็นประสบการณ์ตรง บาง
ชนิดเป็นประสบการณ์แทน บางชนิดเป็นประสบการณ์รูปธรรม และบางชนิดเป็นประสบการณ์
นามธรรม หรือเป็นสัญลักษณ์ 

2. ความเข้าใจ (understanding) หลังจากบุคคลดด้รับประสบการณ์แล้ว ขั้นต่อดปก็คือ
ตีความหมายหรือสร้างมโนมติ (concept) ในประสบการณ์นั้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นในสมองหรือจิต
ของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสัญญาณ (percept) และมีความทรงจ า (retain) ขึ้น ซึ่งเราเรียก
กระบวนการนี้ว่า "ความเข้าใจ" ในการเรียนรู้นั้น บุคคลจะเข้าใจประสบการณ์ที่เขาประสบดด้ก็ต่อเมื่อ
เขาสามารถจัดระเบียบ (organize) วิเคราะห์ (analyze) และสังเคราะห์ (synthesis) ประสบการณ์
ต่าง ๆ จนกระทั่งหาความหมายอันแท้จริงของประสบการณ์นั้นดด้ 

3. ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง Crow (1948) ดด้กล่าวว่า ความนึกคิดที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็น
ความนึกคิดที่สามารถจัดระเบียบ (organize) ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่ดด้รับให้เข้ากัน
ดด้ สามารถท่ีจะค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้
เกดิบูรณาการการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
 3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

Parasuraman, Zeithaml  and  Berry (1990) ดด้ก าหนดแนวคิดด้านการพัฒนาขั้นตอน
ประเมินคุณภาพการให้บริการลูกค้าเพ่ือเกิดความพึงพอใจในปี1998 โดยการสร้างเครื่องมือคุณภาพ
บริการจ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังต่อดปนี้ 

1. ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ (Tangibility) งานบริการนั้นควรมีความเป็นรูปธรรม
และสามารถจับต้องดด้ ควรมีลักษณะทางกายภาพที่ดด้ปรากฏให้เห็น เช่น อาคารของธุรกิจบริการ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องเอทีเอ็ม ตู้เสื้อผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์
ต่างๆ รวมถึงการแต่งกายของพนักงาน นั้น สิ่งที่สัมผัสดด้เหล่านี้จะเหมือนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

2. ความเชื่อถือดว้ใจดด้ (Reliability) ความเชื่อถือความดว้วางใจเพ่ือสองความต้องการของ
ลูกค้าท่ีดด้สัญญาดว้ควรให้เป็นดปอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในเวลาที่เหมาะสม เช่น การเช็คอิน
ผ่ าน เว็บ ดซต์ต้ อง เช็คใน เวลาที่ ก าหนดดว้ เท่ านั้ น  เป็นต้นการตอบสนองต่อผู้ รั บบริ การ 
(Responsiveness) พนักงานมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และการบริการที่พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ การให้บริการลูกค้าทันที และดด้รับความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นกระบวนการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
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3. การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) ถือเป็นการรับประกันว่า พนักงานที่
ให้บริการนั้นมีความรู้ ความสามารถ มีความสุภาพอ่อนน้อม และมีจริยธรรมในการให้บริการเพ่ือที่จะ
สร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าจะดด้รับการบริการที่ดด้ตามมาตรฐานและด้านความปลอดภัย หรือต้องมี
การรับประกันถึงมาตรฐานององค์กรด้วย ISO 9001 : 2000 

4. การเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) องค์ประกอบของข้อนี้เป็นการดูแลการให้บริการ
อย่างตั้งอกตั้งใจ การเอาใจใส่และเข้าถึงปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าที่ต้องรับบริการ ทั้งนี้การ
ตอบสนองยังเน้นการบริการและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่เป็นรายบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันและการท าความเข้าใจกับลูกค้าอย่างท่องแท้ 
หากผู้ใช้บริการดด้รับการบริการอย่างเป็นดปตามที่คาดหวังถือว่าผู้ให้บริการมีการบริการอย่างมี
คุณภาพ และเครื่องมือ SERVOQUAL ที่น ามาวัดคุณภาพการให้บริการมี 10 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ความดว้วางใจ (Reliability คือ ความถูกต้องของกระบวนการให้บริการ
ความสามารถของการให้บริการ ดด้อย่างถูกต้องและสามารถให้บริการดด้ตามที่สัญญาดว้อย่างครบถ้วน 

2. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ความตั้งใจและมีความพร้อม
ในการให้ บริการรวมดปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการด้วย 

3. ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ คุณสมบัติและทักษะความรู้
ความสามารถในการให้บริการ 

4. การเข้าถึงการบริการ (Access) คือ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เช่น 
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อดด้ตลอดเวลาและสถานที่ต้องมีการอ านวยความสะดวกดม่ท าให้ลูกค้าคอย
นาน มีความเหมาะสมของท าเลที่ตั้ง 

5. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) คือ ผู้ให้บริการต้องมีอัธยาศัยดมตรี  มีความสุภาพและ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมดปถึงการแต่งกายที่สุภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมดปถึงการแต่งกายที่
สุภาพและเหมาะสมด้วย 

6. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ ความสามารถของผู้ให้บริการในการ
อธิบายให้เข้าใจอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ 

7. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ ชื่อเสียงขององค์กรประกอบด้วยลักษณะที่
น่าเชื่อถือความซื่อสัตย์ดว้วางใจ และการน าเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ 

8. ความปลอดภัย (Security) คือ การบริการที่ส่งมอบแก่ผู้ให้บริการดม่เกิดความเสี่ยง
และอันตราย ของร่างกาย ทรัพย์สิน และความเป็นส่วนตัว 

9. การเข้าและการรู้จักลูกค้า (Understanding / Knowing the customer) คือ การ
เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการและเรียนรู้เกี่ยวกับความต้อกาส่วนตัว และสามรถจดจ าชื่อ
ผู้ใช้บริการดด ้
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10. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) คือ ลักษณะทางกายภาพ
ขององค์กรกล่าวถึงสภาพภายนอกของผู้ให้บริการรวมถึงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
 ซึ่งดด้สรุปการแปรผลโดยใช้เครื่องมือ SERVQUAL ยังสามารถแบ่งคุณภาพให้บริการดด้ 5 
ด้านและยังคงดด้ให้ความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการ 10 ด้าน ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงมีการน าทั้ง 2 
ด้านมาปรับปรุงใหม่ คือ SERVQAL Dimensions หรือ RATER (Ziethaml, Parasuraman and 
Berry,1990:28) ดด้แก่ ความน่าเชื่อถือ การสร้างความม่ันใจ รูปลักษณ์ทางกายภาพ การเอาใจใส่ดูแล 
และการตอบสนอง และ คอตเลอร์ กล่าวว่า คุณภาพคือผลรวมทั้งหมด ลักษณะของสินค้าหรือบริการ
นั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการ ด้านความคาดหวัง  
 
 4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    ณัฐวุฒิ พิมพิสุทธิ์ (2559) ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันกวดวิชาสแควร์พลัส จังหวัดกาญจนบุรี ” ผล
การศึกษาพบว่า 1.ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันกวดวิชาส
แควร์พลัส จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร ด้านข้อมูลข่าวสารด้าน
สถาบันกวดวิชา ด้านค่าใช้จ่ายและด้านทัศนคติผู้ปกครอง 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของสถาบันกวดวิชาสแควร์พลัส จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้านหลักสูตรมากที่สุด รองลงมาด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้ายบุคลากร ด้านสถาบันกวดวิชา ด้านทัศนคติผู้ปกครอง     3. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันกวดวิชา   
สแควร์พลัส จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่าทางด้านหลักสูตร ทางด้านค่าใช้จ่าย ทางด้านบุคลากรสอน
ทางด้านสถาบันกวดวิชา ทางด้านข้อมูลข่าวสาร ทางด้านทัศนคติผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 

   สุนันท์ นิลพวง. (2558), ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพของ
ผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารสถานีขนส่งสายใต้” ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวัง
ต่อคุณภาพบริการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารสถานีขนส่งสายใต้ อยู่ในระดั บมาก 
(Mean = 3.65) โดยความคาดหวังทีดด้รับการประเมินอยู่ในสามล าดับแรกดด้แก่ การสร้างความมั่นใจ
ในการเดินทางกับรถโดยสารประจ าทาง (Mean = 3.82) การปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้
เหมาะสมกับค่าครองชีพ (Mean = 3.78) และ ความเหมาะสมในระหว่างราคาและคุณภาพในการ
บริการ (Mean= 3.67) ตามล าดับ การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของผู้โดยสารให้บริการรถโดยสาร
สถานีขนส่งสายใต้ ภายในรถโดยสาร อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.75) โดยการรับรู้ที่ดด้รับการ
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ประเมินในสามล าดับแรกดด้แก่ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการใช้บริการรถตลอดการเดินทาง 
(Mean = 4.22) สภาพของรถโดยสารอยู่ในสภาพที่ดี (Mean = 4.04) และความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมตลอดการเดินทาง (Mean= 4.3.79)  คุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความคาดหวังในทุก
ด้าน ยกเว้นในส่วนของรายดด้ต่อเดือน ทีดม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการรับรู้ภายในรถโดยสาร และมีผลต่อการรับรู้การให้บริการระหว่าง
เดินทางในทุกด้านยกเว้นในปัจจัยด้านเพศ ที่ดม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความ
คาดหวังต่อคุณภาพการบริการของผู้โดยสาร มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้การให้บริการระหว่างเดินทาง
มากที่ (r = 0.76) รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ภายในรถโดยสาร (r = 
0.71 ) และการรับรู้ภายในรถโดยสาร และการให้บริการระหว่างเดินทาง (r = 0.63) ส่วนความ
คาดหวัง ความสัมพันธ์ของความคาดหวัง และการรับรู้ Parasuraman, Berry &Zeithaml (1994) 
เสนอว่า ความคาดหวังของลูกค้ามักจะมีการรับรู้ของลูกค้าปะปนมาด้วยโดยสามารถที่จะอธิบายถึงข้อ
แตกต่างดด้ว่าข้อมูลที่ลูกค้าดด้รับ ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมในเวลานั้น ท าให้ลูกค้าเกิดความ 
เข้าใจดปเองว่าผู้ให้บริการต้องสามารถบริการดด้อย่างดีจึงท าให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังที่สูง หรื อเกิน
กว่าความปกติจากความเป็นจริง 

  เฉลิมชัย สุกิจปาณีนิจ (2559),  ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพ
บริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์” ผลการศึกษาพบว่า 1. ความคาดหวังคุณภาพบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs 
ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาด้านที่มากที่สุด คือ 
ด้านการเอาใจใส่ผู้รับบริการ รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่น
ต่อผู้รับบริการความเชื่อถือดว้วางใจดด้ และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามล าดับ 2. การ
รับรู้คุณภาพบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณารายดด้ที่มากที่สุด คือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการรองลงมาคือ ด้านการ
เอาใจใส่ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 
และด้านความเชื่อถือดว้วางใจดด้ ตามล าดับ 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นความภักดีในการบริการ
ด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ผู้ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีระดับการศึกษา และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดี
ในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่าง
กัน มีความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดม่
แตกต่างกัน 4. ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์กับความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคาร
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ออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร (2558),  ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสาย

การบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผล
การศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อิทธิพลของกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการ
บินระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศ โดยคุณภาพ
การให้บริการก่อนการบินด้านความพร้อมเต็มใจให้บริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สายการบินระหว่างประเทศ สูงสุด รองลงมา ด้านการตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็วด้าน
ชื่อเสียงการให้บริการ และด้านความกระตือรือร้นในบริการ ตามล าดับ คุณภาพการให้บริการบน
เครื่องบิน ด้านพนักงานบนเครื่องมีความช านาญ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ระหว่างประเทศ สูงสุด รองลงมา ด้านพนักงานบนเครื่องเต็มใจให้บริการ ด้านห้องโดยสารมีอุปกรณ์
บริการ ด้านพนักงานบนเครื่องมีความเชี่ยวชาญภาษา และด้านพนักงานบนเครื่องมีอัธยาศัยดี 
ตามล าดับ และคุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบน ด้านการติดตามความพึงพอใจหลังใช้บริการมีอิทธิ
พลิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ สูงสุด รองลงมา ด้านมาตรฐานการ
จัดการสัมภาระผู้โดยสาย ด้านโปรแกรมสะสมดมที่ให้สิทธิประโยชน์ และด้านเดินทางถึงที่หมายตาม
เวลาที่ก าหนด ตามล าดับ 

 นางสาวพรรณทิพย์ ใหม่เนียม (2557), ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้
ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารการเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขา
นอกศูนย์การค้า” ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารดทย
พาณิชย์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่ลูกค้ามีความคาดหวังสูงสุด คือ ด้านความเป็นรูปธรรม 
รองลงมา ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการความมั่นใจ  และ
ด้านการตอบสนองความต้องการตามล าดับ และการรับรู้คุณภาพากรบริการของธนาคารดทยพาณิชย์
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ลูกค้ามีการรับรู้สูงสุด คือ ด้านความเป็นรูปธรรม รองลงมา ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการด้านการตอบสนองความต้องการและด้านการ
ให้ความม่ันใจ ตามล าดับ และการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา รายดด้เฉลี่ยต่อ
เดือน ความถี่ในการใช้บริการมีผลต่อความคาดหวังของลูกค้าในคุณภาพบริการของธนาคารดทย
พาณิชย์ระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้าดม่ต่างกัน แต่การรับรู้ของลูกค้าต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารดทพาณิชย์ระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้ามี
ความต่างกัน นอกจากนั้นความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารดทย
พาณิชย์ในภาพรวมมีความต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในเชิงส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่า
อากาศยานนครพนมใช้เทคนิคการประมาณการจากจ านวนที่นั่งของเครื่องบินที่ให้บริการ ณ ท่า
อากาศยานครพนม จ านวน 185 ที่นั่ง x 2เที่ยว x 365 วัน = 135,050 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ
ค านวณตามหลักการของ Taro Yamane ดด้จ านวน 400 ตัวช่วย 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ท าการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง การรับรู้ 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ เก็บข้อมูลบริเวณ ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม 
 4. ขอบเขตด้านเวลาเก็บข้อมูล ระหว่างช่วง 10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – 23 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561 
 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

1.  สร้างแบบสอบถามโดยตัวแปรสังเกตดด้ทุกตัวในกรอบแนวคิด และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยผ่าน 
การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ าแนกตาม ดด้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายดด้ต่อเดือน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
สายการบินดทย แอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม ค าถามความคิดเห็น 5 ระดับ คือ  5  หมายถึง  
ความคาดหวัง และการรับรู้มากที่สุด  4  หมายถึง  ความคาดหวังและการรับรู้มาก  3  หมายถึง  
ความคาดหวังและการรับรู้ปานกลาง  2  หมายถึง  ความคาดหวังและการรับรู้น้อย และ 1  หมายถึง  
ความคาดหวัง และการรับรู้น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ใช้บริการสายการบินดทยแอร์
เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม ลักษณะค าถามแบบปลายปิด  
  ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Question) เกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

2. น าแบบสอบถามที่ดด้เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วตรวจความเที่ยงตรงของข้อค าถาม ข้อ
ค าถามทุกข้อในแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งดว้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นดปในการศึกษาครั้งนี้ดด้ค่า ioc 0.9036  
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3. น าแบบสอบถามที่ดด้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ดปทดสอบก่อนน าดปใช้
จริง (Pre-test) กับกลุ่มผู้โดยสารต่อการใช้บริการของท่าอากาศยานนครพนม จ านวน 30 คน เพ่ือ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่วัดความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสารต่อการ
ให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 1990) พร้อมทั้งปรับปรุงข้อผิดพลาดเพ่ือที่จะ
น าดปใช้เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจริงต่อดป ผลการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา พบว่า 
แบบสอบถามในส่วนที่วัดความคาดหวังดด้ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.7742 – 0.9887 และในภาพรวม 
0.8997 และแบบสอบถามในส่วนที่วัดการรับรู้ ดด้ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.7629 – 0.9237 และใน
ภาพรวม 0.9118 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นดป จึงมีความเหมาะสมที่จะน าดปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจริงต่อดป 
 
ผลการวิจัย 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 26-30 ปีระดับการศึกษา ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน 
ส่วนใหญ่ในช่วง  10,001 –20,000  บาท และ  20,001 - 30,000 บาท  

พบว่าความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยการ
ให้บริการเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์อย่างรวดเร็วและทันเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และการตอบสนองในเรื่อง
ความสามารถในการเลือกท่ีนั่ง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

พบว่าการรับรู้คุณภาพการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า การรับรู้คุณภาพการใช้บริการอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยในด้านการให้บริการก่อนบินนั้น 
ความสะดวก รวดเร็วในการเช็คอินผ่านเว็บดซต์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ด้านคุณภาพการให้บริการบน
เครื่องบิน พนักงานต้อนรับสวมเครื่องแบบเหมาะสม มีเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ด้านคุณภาพการ
ให้บริการหลังเที่ยวบิน ความสะดวก รวดเร็วในการรับสัมภาระคืน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง และการรับรู้คุณภาพการให้บริการ  จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่าผู้โดยสารที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ .05 ส่วนผู้โดยสารที่มี
ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ .05 และผู้โดยสารที่มีเพศ 
อาชีพ และรายดด้ต่อเดือนต่างกัน มีการับรู้ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่รับ .05 ผู้โดยสารที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่างกันที่ระดับ .05  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสาย
การบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความ
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คาดหวังต่อคุณภาพบริการกับการรับรู้คุณภาพบริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยาน
นครพนมมีค่าน้ าหนัก .785  ซึ่งดด้ค่าความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

 
สรุป และอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 26 -30 ปี
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ในช่วง  10,001 –20,000  บาท และ  20,001 - 30,000 บาท ส่วน
ระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยาน
นครพนมพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ  สุนันท์ นิลพวง (2558) ที่
เสนอว่า ระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารสถานี
ขนส่งสายใต้ อยู่ในระดับมาก โดยความคาดหวังที่ดด้รับการประเมินอยู่ในสามล าดับแรกดด้แก่ การ
สร้างความม่ันใจในการเดินทาง ความเหมาะสมในระหว่างราคาและคุณภาพการให้บริการ ส่วนความ
คาดหวังความสัมพันธ์ของความคาดหวัง และการรับรู้ Parasuraman, Berry &Zeithaml (1994) 
เสนอว่า ความคาดหวังของลูกค้ามักจะมีการรับรู้ของลูกค้าปะปนมาด้วยโดยสามารถที่จะอธิบายถึงข้อ
แตกต่างดด้ว่าข้อมูลที่ลูกค้าดด้รับ ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมในเวลานั้น ท าให้ลูกค้าเกิดความ 
เข้าใจดปเองว่าผู้ให้บริการต้องสามารถบริการดด้อย่างดีจึงท าให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังที่สูง หรือเกิน
กว่าความปกติจากความเป็นจริงทั้งนี้เนื่องจากความคาดหวังและการรับรู้นั้นมีความสัมพันธ์กัน
สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ 

ส่วนผลการศึกษา ถึงระดับการรับรู้คุณภาพการใช้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย 
ณท่าอากาศยาน นครพนมซึ่งพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับการศึกษาของนางสาว
พรรณทิพย์ ใหม่เนียม (2557)ซึ่งศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการ
บริการของธนาคารการเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้า พบว่าการ
รับรู้คุณภาพากรบริการของธนาคารดทยพาณิชย์อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ลูกค้ามีการรับรู้ สูงสุด คือ 
ด้านความเป็นรูปธรรม รองลงมา ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านการตอบสนองความต้องการและด้านการให้ความมั่นใจ ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากจาก
แนวความคิดที่ดด้กล่าวมาทั้งหมด สรุปดด้ว่า  การรับรู้ของบุคคลเป็นกระบวนการที่เริ่ มจากสิ่งที่เร้า
ประสาทสัมผัส  โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ท าการสรุปและแปล
ความหมายจากสิ่งที่สัมผัส  โดยความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรม ทัศนคติ เกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติม และส่งผลให้เกิดการกระท าที่ตอบสนองต่อการรับรู้ที่
เกิดขึ้นเหล่านั้น ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นมีการรับรู้ในสารเดียวกันดด้แตกต่างกัน โดยเกิดจากอิทธิพล ของ
การรับรู้ คือ แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ ประสบการณ์เดิม กรอบอ้างอิง สภาพแวดล้อม สภาวะจิตใจ 
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และอารมณ์ของบุคคล 
และผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของ

สายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่พบว่าสอดคล้อง
กับการศึกษาของเฉลิมชัย สุกิจปาณีนิจ (2559) ซึ่งศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพ
บริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีระดับการศึกษา และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ 
SMEs ที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคาร
ออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากความคาดหวังถึงคุณภาพของการบริการ
ที่สามรถรับรู้ดด อาจมีการเปรียบเทียบการบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ดด้ และส่วนใหญ่การ
บริการที่ดด้รับนั้น พร้อมกับความคาดหวังอยู่เสมอ 

ในประเด็นเกี่ยวกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพบริการกับการรับรู้คุณภาพบริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ 
ท่าอากาศยานนครพนมมีค่า .785  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับการศึกษาของเฉลิมชัย สุกิจปาณีนิจ (2559)  ซึ่งศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้
คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า.ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคาร
ออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์กับความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs 
ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการ ที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาดด้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการ
บริการที่ลูกค้า รับรู้” (Perceived Service Quality) กับ “บริการที่รับรู้” (Perceived Service) 
 
 ข้อเสนอแนะ 
              ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ 

1.  จากการศึกษา พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 55.00 อายุส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00  ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 55.50 อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 
40.00 รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ในช่วง  10,001 –20,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 จึง
เสนอแนะว่า  สายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม ควรให้ความส าคัญในการ
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จัดรูปแบบการให้บริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับหลากหลายลูกค้า โดยจ าแนกกลุ่มลูกค้าเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการดด้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้าสูงสุด เช่นจ าแนกตามระดับรายดด้
ของลูกค้า นั้น 

2. จากการศึกษา พบว่า  ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์
เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการให้บริการเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์
อย่างรวดเร็วและทันเวลารวมถึงการตอบสนองในเรื่องความสามารถในการเลือกที่นั่ง โดยการรับรู้ของ
ผู้โดยสารด้านการให้บริการก่อนบินนั้น ความสะดวก รวมแล้วในการเช็คอินผ่านเว็บดซต์ มีความ
ต้องการมากที่สุด ดังนั้นสายการบินควรให้ความส าคัญกับการให้บริการก่อนบินให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
การจองตั๋วโดยสารทางอินเตอร์เน็ตท าดด้ง่ายสะดวก การเช็คอินผ่านเว็บดซต์ สะดวกรวดเร็ว ตลอดจน
การให้บริการด้านการเลือกที่นั่ง ทั้งทางด้านเคาน์เตอร์ และด้านเว็บดซต์ เพ่ือการตอบสนองที่รวดเร็ว 
ทันเวลา และการให้บริการสายการบินมีความถูกต้องดม่มีผิดพลาดเป็นต้น 

3. จากการศึกษา พบว่า ความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินแอร์
เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม ผู้โดยสารมีความคาดหวังและการรับรู้อยู่ในระดับมากในทิศทาง
เดียวกันซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในด้านคุณภาพการให้บริการก่อนบิน ดังนั้น ควรให้ความส าคัญกับ
การให้บริการด้านการรับรู้การบริการก่อนบิน การโหลสัมภาระ การเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์ ตลอดจนมี
การประเมินผลการให้บริการเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นและสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งต่อดปควรศึกษาในสนามบินท่าอากาศยานในพ้ืนที่ต่างจังหวัด เช่น สกลนคร 
อุดรธานี  เพ่ือจะดด้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีสิ่งแวดล้อมสภาวการณ์ต่างกันออกดปว่า
จะมีแนวความคิดเห็นและการรับรู้ของสายการบินต่างกันลักษณะใด อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจและใช้เป็นแนวทางในด้านคุณภาพการให้บริการของสายการบินให้ดียิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ดด้ด้วยดี เนื่องจากดด้รับความกรุณา และความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร. เนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.จิรวรรณ ดี
ประเสริฐ ดร. อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์ ดร. สุภา จิรวัฒนานนท์ อาจารย์วิภาพร เลิศสุขสถาพร ที่ท่าน
ดด้เสียสละเวลา กรุณาให้ค าปรึกษา และแนะน ารวมดปถึงการตรวจสอบ และช่วยแก้ดขร่างงานศึกษา
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้มาโดยตลอด อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ ผู้ศึกษาจึงใคร่
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงดว้ ณ ที่นี้  ตลอดจนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ดด้ให้ค าแนะน า และแนวทางในการแก้ดขงานศึกษาค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ. ดร. สรร ธงยศ  ดร.ส าราญ วิเศษ และ ดร.กชกร เดชะค าภู ที่ให้
ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการท าศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ
ผู้โดยสารของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ให้ความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่ ดด้ เห็น
ความส าคัญของการศึกษา ทั้งให้การสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ งานวิจัยเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการน าดปปรับใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อดป 
 ผู้ศึกษาหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ดด้ศึกษา จึงขอมอบเป็นกตเวทิตาแด่ 
บิดา มารดา และเหล่าคณาจารย์ทุกท่านที่ดด้ประสิทประสาทวิชาให้แก่ผู้วิจัย รวมทั้งตลอดจนผู้เขียน
หนังสือ และบทความต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา จนสามารถท างานวิจัยฉบับนี้ดด้ส าเร็จ ซึ่ง
หากมีข้อผิดพลาดประการใดนั้น ผู้ศึกษาขอยินดีน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทย
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร ประชากร ดด้แก่ ผู้โดยสารชาวดทยที่ ใช้บริการของ
ท่าอากาศยานสกลนคร เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าเอฟ เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้โดยสารจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานสกลนครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายดด้
ต่อเดือนต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส่วนผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 ผู้ใช้บริการที่มีอายุ อาชีพ
ต่างกัน มีการรับรู้ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส่วนผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
การรับรู้ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ความคาดหวัง การรับรู้ ความพึงพอใจ คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน 

 
Abstract 

 This study aims to study expectation and awareness of Thai population who 
use services toward service quality of Sakon Nakorn Airport. The populations are Thai 
passengers who use Sakon Nakorn Airport. Data are collected data from 400 samples 
by using questionnaires. Samples are selected by accidental sampling. They are 
analyzed by using Frequency, Percentage, Standard Deviation. Independent sample t-
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test and Analysis of Variance (ANOVA F-Test) are used to compare level of 
expectation and awareness of the passengers classified by personal factors. 
 The results demonstrate that level of expectation and awareness of the 
Thai passengers who use service are at the high level as an overall. Have different 
sex, age, career and income per month have different expectation at statistically 
significant level of .01. Also, the ones who have different education levels have 
different expectation at statistically significant level of .05. The ones who have 
different age and career have different awareness at statistically significant level of 
.01. And the ones who different education levels have different awareness at 
statistically significant level of .05. 
Keywords: Expectation, Awareness, Satisfaction, Service Quality of Sakon Nakorn 
Airport 

บทน า 
 
 ปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกมีสายการบินพาณิชย์ของตนเองเพ่ือใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ประเทศดทยก็เช่นกันการเดินทางทาง
อากาศดด้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว จึงท าให้การขนส่งในรูปแบบ
ต่างๆ มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารชาวดทยให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดสนองธุรกิจการบินในประเทศดทย ที่มีสายการบินเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
สายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airlines) ซึ่งท าให้สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องของเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางดด้ดี (กรมการบินพลเรือน, 2557) 
 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศดทย จึงเข้ามาขับเคลื่อนในการส่งเสริมพัฒนาและ
ก ากับดูแลท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการคมนาคม
ทางอากาศ ในการให้บริการด้านขนส่งทางอากาศ ด้านความปลอดภัยของการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งในปัจจุบันการเดินทางทางอากาศพบว่า มีสถิติการใช้บริการท่าอากาศยานภายในประเทศในปี 
พ.ศ. 2557 จ านวนเที่ยวบินทั้งปี  140,493 เที่ยวบิน และมีจ านวนผู้โดยสาร 15,482,934 คน/ปี  
แสดงให้เห็นว่า เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวการคมนาคมขนส่งก็มีความส าคัญตามมา เพ่ือรองรับความ
ต้องการการคมนาคมทางอากาศที่นับวันจะมีผู้โดยสารที่ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น จากการจัดอันดับความ
หนาแน่นของผู้ใช้บริการเปรียบเทียบระหว่างท่าอากาศยานในสังกัดบริษัท ท่าอากาศยานดทย จ ากัด 
(มหาชน) กับ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน แสดงให้เห็นว่ามีความหนาแน่ของ
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสกลนครเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี จากปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนผู้โดยสาร 199,525 คน
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และในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 425,453 คน และมีจ านวนเที่ยวบิน 3,333 เที่ยวบิน/
ปี (กรมการบินพลเรือน และบริษัท ท่าอากาศยานดทย จ ากัด (มหาชน) ) ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยาน
สกลนครมีสายการบินที่ให้บริการอยู่จ านวน 2 สายการบิน คือ สายการบินแอร์เอเชียที่ให้บริการ
เที่ยวบินจ านวน 1 เที่ยว/วัน และสายการบินนกแอร์ที่ให้บริการเที่ยวบินจ านวน 3 เที่ยวบิน/วัน จาก
ผลสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2552 – 2558 และมีจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวดทยที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปีและในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 650,159 
คน (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร) 
 จากการขยายตัวดังกล่าวในปัจจุบันการเดินทางทางอากาศยังพบว่า มีสถิติการใช้บริการ
เพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นว่า ภารกิจของกรมการบินพลเรือนต้องขยายขอบเขตการให้บริการกับ
ผู้รับบริการเพ่ิมมากขึ้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจในการรับบริการของ
ผู้รับบริการของท่าอากาศยานด้วยเช่นกัน ท าให้กรมการบินพลเรือนดด้จัดท ารายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจและดม่พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพล
เรือน ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ. 2558) ดด้มีการประเมิน
ความพึงพอใจและดม่พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
พนักงานประจ าท่าอากาศยาน ด้านความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ด้านอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย  ด้านสภาพท่าอากาศยาน จากผลส ารวจความพึงพอใจ
ของท่าอากาศยานสกลนคร ในภาพรวมทุกอย่างดีมาก แต่ยังพบว่า มีประเด็นที่ต้องน าดปปรับปรุง
แก้ดขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น เพ่ิมร้านขายของ ป้ายบอกทางมาสนามบินดม่ชัดเจน 
ดฟส่องสว่างบางจุดเสียท าให้แสงสว่างดม่เพียงพอ ต้องการให้มีบริการรับฝากรถยนต์ในสนามบิน เพ่ิม
รถบริการรับ-ส่งเข้าเมือง ที่จอดรถแสงสว่างดม่เพียงพอ ต้องการให้มีบริการ wifi ห้องน้ าช ารุดและดม่
สะอาด ต้องการให้มีตู้ ATM   
 จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ศึกษาต้องการที่จะทราบเกี่ยวกับความคาดหวังและ
การรับรู้ของผู้โดยสารชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร  เพ่ือเป็นข้อมูล
เบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าดปพัฒนาและปรับปรุงขบวนการท างานให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการบริการท่าอากาศยานสกลนคร เพ่ือให้รองรับการ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจในจังหวัดสกลนคร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
สกลนคร 
 2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
สกลนคร 
 
สมมติฐานการวิจัย   
 1.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายดด้
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานสกลนคร 
   2.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายดด้
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
สกลนคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารท่าอากาศยานสกลนครทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนครและสามารถน าข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานสกลนครและท่าอากาศยานที่ใกล้เคียง 
 2. ผู้สนใจทั่วดปสามารถน าข้อมูลที่ดด้รับน ามาใช้ในการต่อยอดการศึกษาต่อดป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 เคลย์ (Clay. 1988:252) อธิบายว่า ความคาดหวังในการกระท าและสถานการณ์เป็นการ
คาดการณ์ล่วงหน้า ในความมุ่งหวัง ในความน่าจะเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังดว้ 
 วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539 อ้างใน อรวรรณ เหลืองท าเหมือน,2547, หน้า 15) ดด้
กล่าวถึง ความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากปัจจัย 7 ประการ คือ 
      1.ชื่อเสียงและภาพพจน์ขององค์กร รวมทั้งค าร่ าลือต่าง ๆ   
      2.ตัวพนักงานผู้ให้บริการ เช่น รูปร่าง การแต่งกาย 
      3. ตวัสินค้าหรือบริการ  
      4. ราคาของบริการนั้นๆ 
      5. สภาพแวดล้อมในขณะนั้น 
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      6. มาตรฐานคุณภาพขอลูกค้าเอง 
      7. คู่แข่งของสถานบริการนั้น 

ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540:6) ความคาดหวัง คือ ความรู้สึก นึกคิด การรับรู้ ในการ
คาดการณ์ในเหตุการณ์นั้นๆ ที่ยังดม่เกิดขึ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องการให้ประพฤติปฏิบัติตาม
สิ่งที่ต้องการ ในความคาดหวังเอาดว้ 
 พาราสุรามาน, ดซแธมอล และ แบรรี ( Parasuraman , Zeithmal and Berry. 1990 ) ดด้
ระบุถึงปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความคาดหวังของผู้บริการแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดด้แก่ 

     1. การดด้รับการบอกเล่า ค าแนะน าจากบุคคลอื่น 
     2. ความต้องการของแต่ละบุคคล 
     3. ประสบการณ์ในอดีต 
     4. ข่าวสารจากสื่อ และ จากผู้ให้บริการ 
     5. ราคา 
สรุปดด้ว่า ความคาดหวัง คือ ความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ดปจนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อ การรับรู้ของคนเรา โดยใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอกความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรม
ทางด้านพฤติกรรม ดด้ให้ความจ ากัดความดว้ว่าหมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราดด้รับ
ผลส าเร็จ  ตามความมุ่งหมาย (goals)  ความต้องการ (need)  หรือแรงจูงใจ 
(motivation) (Wolman, 1973) 
  แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้การบริการ 

การปฏิบัติงานถ้าต้องการดูว่างานประสบความส าเร็จสามารถดูดด้จากความพึงพอใจของ
ลูกค้า ว่ามีการตอบรับมาว่าพึงพอใจสูง แสดงว่าพนักงานมีการปฏิบัติงานดด้ดีเยี่ยมตรงตามความ
ต้องการ โดยที่ลูกค้าจะสัมผัสและรับรู้ดด้จาการให้บริการ ซึ่งความพอใจจะเป็ นจะเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานที่ดี ท าให้เราแก้ดขและปรับปรุง พัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้นดป 
 บรรยงค์ โตจินดา (2543: 287) ให้ความหมายการรับรู้ว่า การที่บุคคลดด้รับตีความและการ
ตอบสนองสิ่งที่เกิดข้ึน การรับรู้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 

     1. การรับรู้ข้อมูลและแปลความข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ 
      2.การรับรู้ จะต้องค านึงถึงความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจและ
ประสบการณ์จึงสามารถแปลความถูกต้อง 
 วีระรัตน์ กิจเลิศดพโรจน์ (2449 อ้างใน ปิยะพล พุ่มเพ็ชร์,2552,หน้า 32 ) ว่า “การรับรู้ 
หมายถึง กระบวนการที่ลูกค้าคัดสรร จัดระเบียบ และตีความสิ่งเร้าออกเป็นความหมาย บุคคลหลาย
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คนแม้จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและในเวลาเดียวกันอาจตีความหมายดม่เหมือนกันดด้ ขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็น (Needs) ค่านิยม (Values) และความคาดหวัง (Expectation)” 
 จ าเนียร ช่วงโชติ (2515 อ้างใน อินทิรา จันทรัฐ, 2552, หน้า 34 ) ดด้การถึงขบวนการการ
รับรู้ว่า การรับรู้จะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วย 

     1.การสัมผัสหรืออาการสัมผัส คนเรารับรู้สิ่งเร้าโดยทางหู  ตา จมูก ลิ้น และผิวกาย 
อวัยวะเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าคัญในการรับสัมผัสแล้วส่งต่อดปเป็นประสบการทางสมอง
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ต่อดป 

     2.ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเร้าและการรับรู้ ตามปรกติบุคคลมักเกิดการรับรู้ดด้โดยดม่
ต้องสัมผัสสิ่งเร้าทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์ที่บุคคลดด้รับจากการรับรู้และเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมสะสมกันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจดด้ทันที แม้จะสัมผัสสิ่งเร้าเพียงบางส่วน
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้การจัดระเบียบส่งเร้าท าให้มองเห็นภาพส่วนร่วมดด้ชัดเจน 

     3. การแปลความความของการสัมผัสกับการรับรู้มักด าเนินดปคู่กับการรับสัมผัสเสมอ 
ถ้าเราถูกเร้าด้วยสิ่งที่ดม่เคยพบเห็นมาก่อนเรามักแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยพบเห็น
มาแล้ว 

     4. ปะสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ ในการแปลความหมายหรือตีความหมายของ
ความรู้สึกจาการสัมผัส เพ่ือให้เป็นการรับรู้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นบุคคลจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดิม
หรือความรู้เดิมหรือความชัดเจนที่เคยมีมาแต่หนหลัง 

สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์ เอม (2518) ให้ความหมายการรับรู้  จากการ
ตีความหมายจากการสัมผัส การมอง ดด้ยินและดด้กลิ่นเท่านั้น แต่ต้องรับรู้ว่าวัตถุสิ่งที่รับรู้คืออะดร มี
รูปร่าง อยู่ทิศดหน ในแง่ของพฤติกรรมการรับรู้เป็นขบวนการที่เกิดสิ่งเร้าและการตอบสนองสิ่งเร้า 
 สรุปว่า การรับรู้ หมายถึง การที่บุคคลตีความหมายจากสัมผัส การมองเห็น การดด้ยิน การ
ดด้กลิ่นและการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดข้ึน ซึ่งบุคคลหลายคนแม้จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและในเวลา
เดียวกันอาจตีความหมายดม่เหมือนกันดด้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น (Needs) ค่านิยม (Values) และ
ความคาดหวัง (Expectation)” 
 แนวคิดเรื่องคุณภาพการบริการ 

   Parasuraman and Others (1990 อ้างถึงใน อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุล
พัฒนกิจ, 2548: 262 ) การให้บริการเป็นสิ่งที่ต้องการประเมิน คือ พฤติกรรมการบริการและตัวสินค้า 
มีผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการหลายท่าน แต่ในการศึกษา ครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการบริการตามแนวคิดของพาราสุรามาน จากการศึกษาของพาราสุรามาน เซีย
แทมล์ และเบอร์รี่ ใน ค.ศ. 1985  พบว่า เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการในมุนมองของ
ลูกค้าท่ีเรียกว่า “SERVQUAL (Service Quality)” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ คือ 
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           1. ความน่าเชื่อถือในการบริการ (Reliability) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการที่บริษัท องค์กร
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ นั่นคือการที่บริษัทให้การบริการที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้ามาใช้
บริการ และรวมถึงการที่บริษัทดด้ให้บริการตามที่ดด้สัญญาดว้กับลูกค้า 
           2. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) คือ ความตั้งใจ หรือความพร้อมของ
พนักงานที่จะบริการแกลูกค้า รวมถึงการที่พนักงานให้บริการอย่างทันทีทันใด ทันใจแกผู้มารับบริการ 
           3. ความสามารถในการให้บริการ (Competence) หมายถึง ทักษะและความรู้ใน
การให้บริการของผู้ให้บริการซึ่งประกอบด้วย ความรู้และทักษะเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อกับ
บุคคลอื่น ความรู้ ทักษะที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
           4. การเข้าถึง (Access) หมายถึง ความสะดวก หรือความง่ายในการที่ลูกค้าจะติดต่อ
หรือเข้าถึงการบริการ เช่น การติดต่อที่คล่องตัว ขั้นตอนการใช้บริการดม่ติดขัด  ช่วงเวลาที่รอรับ
บริการดม่นานเกินดป สถานที่ที่ให้บริการ และช่วงเวลาที่ให้บริการอ านวยความสะดวกกับลูกค้า 
           5. อัธยาศัยดมตรี (Courtesy) ซึ่งเก่ียวข้องกับความสุภาพ การให้เกียรติ ความเอาใจ
ใส่ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ เช่น การให้การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า 
           6. การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การที่บริษัทพยายามให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ลูกค้าอยู่เสมอ โดยใช้ภาษาหรือค าพูดที่ลูกค้าเข้าใจง่าย เช่น การอธิบายวิธีการใช้บริการ 
การอธิบายถึงค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องจ่ายหากลูกค้าดด้รับบริการนั้น ๆ 
           7. ความเชื่อถือดว้ใจดด้ (Credibility) จะเกี่ยวข้องกับการบริการที่มีคุณค่า มีความ
น่าเชื่อถือ และซื่อสัตย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่บริษัทมีสิ่งที่ลูกค้าให้ความส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อถือในการบริการที่ดด้รับ เช่น ชื่อเสียงของบริษัท บุคลิก และลักษณะของผู้ให้บริการ ท าให้
น่าเชื่อถือ 
           8. ความปลอดภัย (Security ) หมายถึง การบริการที่ปลอดภัยจากอันตราย ความ
เสี่ยงและความสงสัย เช่น ความปลอดภัยด้านร่างกาย ความปลอดภัยด้านการเงิน หรือการเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้าให้เป็นความลับ 
           9. การเข้าใจ การรู้จักลูกค้า (Understanding/Knowing) เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้
บริการรู้ถึงความต้อการของลูกค้า การบริการที่ตรงความสนใจของลูกค้าแต่ราย รวมถึงการที่ผู้ที่
ให้บริการสามารถจ าลูกค้าประจ าของตนเองดด้ 
           10. ความเป็นรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถจับต้องดด้ 
หรือสามารถสังเกตดด้ เช่น สิงอ านวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ การแต่งกาย
ของผู้ใบริการ ฯลฯ (Parasuraman and Others, 1985:47) 
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เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ 
 การพัฒนาการประเมินคุณภาพบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Parasuraman, 
Zeithaml; & Berry, 1998) ดด้สร้างเครื่องชุดคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ดั้งนี้ 

     1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
     งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องดด้ มีลักษณะทางกายภาพที่

ปรากฏให้เห็น เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และเป็น
การให้ผู้ใช้บริการรับรู้ในการให้บริการเห็นภาพดด้ชัดเจน 

     2.ความเชื่อม่ันดว้วางใจดด้ 
     การให้บริการต้องตรงตามสื่อที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการงานที่บริการต้องมีความ

เหมาะสม และมีความสม่ าเสมอ ที่สามารถสร้างความเชื่อถือดว้วางใจ 
     3.การตอบสนองลูกค้า 
          พนักงานมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้า

ทันทีสะดวกและรวดเร็ว 
     4.การให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า 
          พนักงานต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท างานตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและสร้างความดว้วางใจ 
     5.การเข้าใจและรู้จักลูกค้า 

     พนักงานต้องบริการลูกค้าแต่ละรายด้วยความเอาใจใส่และให้ความสนใจ
ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้มาตรฐานในคุณภาพการบริการ 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 วราพัณณ์ ถิระภิรมย์ดชย (2555) ดด้ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อการ
ให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง  จากผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ท่าอากาศยานดอนเมืองกับการรับรู้มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  ซึ่งลูกค้าที่ใช้
บริการท่าอากาศยานดอนเมือง มีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ในทุกด้าน ยกเว้น ด้านการบริการ
อย่างเท่าเทียมกันลูกค้าที่มาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง มีการรับรู้มากกว่าความคาดหวัง ซึ่ง
โดยปรกติทั่วดปจะเห็นว่าความคาดหวังของคนเราส่วนใหญ่จะมีความคาดหวังที่สูงมากดว้เสมอ แต่สิ่ง
ที่พบส าหรับการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าลูกค้าที่มาใช้
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองมีการรับรู้มากกว่าความคาดหวัง ในด้านการบริการอย่างเท่าเทียม
กัน ซึ่งแสดงว่า การให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองมีการให้บริการดูแล การจัดระเบียบในการ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มีการอ านวยความสะดวกสบายในการให้บริการและการรับฟังความ
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คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า อีกทั้งยังให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าเป็นอย่างมาก 
 ธนทัศน์  ธนีสันต์ (2557) ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการ
บริการของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศดทย จากผลการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค  ผลการวิจัย พบว่าระดับความคาดหวังและการรับรู้ในปัจจุบันคุณภาพการบริการด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  โดยคะแนนเฉลี่ยรวม
ความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าผู้บริการน่าจะตอบสนองความ
ต้องการดด้ดี และรวดเร็วกว่านี้  
 มนสินี  เลิศคชสีห์  (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการ
บินดทยส าหรับการให้บริการภายในประเทศดทย จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
สายการบินการบินดทยส าหรับการให้บริการภายในประเทศ มีทั้งหมด 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากค่า
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย จากน้อยดปหามาก ดด้แก่ ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
บรรยากาศและความสะอาดของห้องโดยสาร ปัจจัยด้านการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ปัจจัยด้าน
กระบวนการและศูนย์บริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่ายและบริการกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
และปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ รสชาติอาหาร และการประกันภัยการ
เดินทางตามล าดับ 
 จิตตพัฒน์  พรพมพงษ์ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแบ่งปัจจัยเป็นสองประเภท คือ 1)ปัจจัยด้านของผู้รับบริการ 2)
ปัจจัยของผู้ให้บริการ จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิมีอยู่ 4 ปัจจัยจากมากดปหาน้อยคือ 1) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
และการให้บริการอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว้าผู้ใช้บริการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการ
ให้บริการอ่ืนๆ มากที่สุด 2)ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ท่าอากาศยาน) เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3) ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวก
ความพึงพอใจในการใช้บริการก็ขึ้นอยู่กับการบริการของเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้ าน
ต่างๆ เช่น การให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส การดม่เลือกปฏิบัติก่อนหลังของเจ้าหน้าที่ การ
ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 4) ปัจจัยด้านความคาดหวัง หากผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในการ
ใช้บริการที่สูง ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับสูงในเรื่อง การ ดด้รับบริการที่ดี
เทียบเท่าระดับสากล ระบบความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ดด้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน 
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และสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอเพียงต่อการใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการอาจดด้รับบริการที่ดีจากท่า
อากาศยาน จึงท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 มณีรัตน์  รัตนพันธ์ (2559) ศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาย
การบินดทยแอร์เอเชีย พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับที่
มาก แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการสายการบินดทยแอร์เชียมีความคาดหวังของการบริการด้านผลิตภัณฑ์
บริการ ด้านการจ าหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ และในส่วน
ผู้รับบริการสายการบินดทยแอร์เชียมีความพึงพอใจของการบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านลักษณะกายภาพ  โดยมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง มีเที่ยวบินทุกวัน มี
ตารางการออกให้เลือก เป็นต้น 
  งานวิจัยนี้ดด้น าแนวคิดของพาราสุรามาน (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 
28; Lovelock, 1996: 464-466)  เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อ
คุณภาพการบริการท่าอากาศยานสกลนคร  จึงดด้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 

 
 ภาพที่ 1   กรอบแนวความคิด (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 
1996: 464-466) 
 

 ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม  
(Independent Variables)       (Dependent Variables) 

                                  

                                                                                                         

        

 

       

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายดด้ต่อเดือน 

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทย
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร 
   1.ความเป็นรูปธรรมของบริการของทาอากาศ
ยาน 
   2.ความน่าเชื่อถือหรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการท่า
อากาศยานสกลนคร 
   3.การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยานสกลนคร 
   4.การให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการในท่าอากาศยาน 
   5.การเข้าใจการรับรูค้วามต้องการของผู้ใช้บริการ
ในท่าอากาศยาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ดด้แก่  ผู้โดยสารชาวดทยที่ใช้บริการของท่าอากาศยานสกลนคร ภายในอาคาร
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสกลนคร ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนผู้โดยสาร  347,384 คน/ปี (กรมการบิน
พลเรือน,2558)  

กลุ่มตัวอย่าง คือผู้โดยสารชาวดทยที่ใช้บริการของท่าอากาศยานสกลนคร ภายในอาคาร
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสกลนครจ านวน 400 คน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5   ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญเก็บข้อมูล ในเดือน กุมภาพันธ์ 
2561 - มีนาคม 2561  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยดด้แบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วดปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)  เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายดด้ต่อเดือน  

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อ
คุณภาพการบริการท่าอากาศยานสกลนคร   มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale)  5 ระดับ   
  ตอนที่ 3  แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและข้อคิดเห็นตามแนวทางความคาดหวัง
และการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานสกลนคร  มีลักษณะเป็น
แบบปลายเปิด (Open ended)  
 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีการทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือ ดด้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องแล้ว  น าผลการตรวจสอบมาค านวณหา ค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (IOC: Item Objective Conguence Index) 
ดด้ค่า IOC มากกว่า 0.05 ทุกข้อค าถามตามกรอบแนวคิด และน าแบบสอบถามดปทดลองใช้กับ
ผู้โดยสาร จ านวน 30 คน โดยใช้สูตรการค านวณหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha)  เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (reliability)  ดด้ค่าของความคาดหวัง
เท่ากับ 0.8874 และค่าของการรับรู้  0.8764 สูงกว่า 0.7000 ซึ่งหมายถึง เครื่องมือมีคุณภาพด้าน
ความเชื่อมั่น 
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 การวิเคราะห์ผลการศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายผล
การศึกษา ดด้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) ดด้แก่ Independent t-test และ ANOVA F-test  
 
ผลการวิจัย 
 1.ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อย
ละ 54.00 ส่วนใหญ่ มีอายุ 41 ปีขึ้นดป คิดเป็นร้อยละ 48.20 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 
34.50 และมีรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,001  - 25,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 37.20  

2. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร 
พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อภาพรวมคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร
โดยรวมทุกด้าน ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความน่าเชื่อถือ
หรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (   = 4.14, S.D= 0.46) รองลงมา การเข้าใจการรับรู้
ความต้องการของผู้ใช้บริการ (   = 4.08, S.D= 0.62) และการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (  = 4.03, S.D= 0.68) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1. แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อ

ภาพรวมคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร  

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อภาพรวมคุณภาพการบริการ 
  S.D. ระดับ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 3.93 0.30 มาก 

2. ความน่าเชื่อถือหรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการ 4.14 0.46 มาก 
3. การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.03 0.48 มาก 

4. การให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการ 3.95 0.48 มาก 

5. การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.08 0.62 มาก 
รวม 3.99 0.33 มาก 

 3. การรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร พบว่า 
โดยรวมทุกด้านผู้ใช้บริการมีการรับรู้ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความน่าเชื่อถือหรือ
ดว้วางใจของผู้ใช้บริการ (  = 3.76, S.D= 0.41) รองลงมา การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (  = 3.67, S.D= 0.53) และการให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการ ( = 3.62, S.D= 0.45) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2. แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อภาพรวม
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร 

การรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อภาพรวมคุณภาพบริการ 
  S.D. ระดับ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 3.51 0.27 มาก 
2. ความน่าเชื่อถือหรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการ 3.76 0.41 มาก 

3. การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.54 0.52 มาก 

4. การให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการ 3.62 0.45 มาก 
5. การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.67 0.53 มาก 

รวม 3.59 0.29 มาก 

 
   4. ส าหรับผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานสกลนคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ 
รายดด้ต่อเดือนต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
 5. ส าหรับผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานสกลนคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ อาชีพต่างกัน มีระดับ
การศึกษาต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
 
สรุปและอภิปรายผล  

ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสกลนครส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
48.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา ศักดาศิโรรัตน์ (2561) ที่ระบุเช่นเดียวกันว่าผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.25  ซึ่งอาจเป็นดปดด้ว่าผู้ให้ข้อมูลสามารถ
อ่าน ออกเขียนดด้จึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
  1. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
สกลนคร พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อภาพรวมคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
สกลนครโดยรวมทุกด้านผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณา
ภาพรวมรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่า 
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด นอกนั้นมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
และปานกลาง โดยประเด็นที่อยู่ในระดับปานกลาง คือมีจุดบริการด้านการเงิน (แลกเปลี่ยน/ถอนเงิน
สด) และมีที่ชาร์ตโทรศัพท์มือถือสาธารณะ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านความน่าเชื่อถือหรือ
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ดว้วางใจ ประเด็นเรื่องการบริการที่สื่อถึงวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย และภาษาที่ใช้ มีความคาดหวัง
ในระดับมากที่สุด นอกนั้นอยู่ในระดับมาก ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านการให้ความมั่นใจ
ผู้ใช้บริการ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกประเด็น และความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านการ
เข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการเรื่องเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของท่า
อากาศยานสกลนครมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด นอกนั้นอยู่ในระดับมากความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากทุกประเด็น  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ มณีรัตน์  รัตนพันธ์ ศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สายการบินดทยแอร์เอเชีย พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
ที่มาก แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการสายการบินดทยแอร์เชียมีความคาดหวังของการบริการด้าน
ผลิตภัณฑ์บริการ ด้านการจ าหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ และใน
ส่วนผู้รับบริการสายการบินดทยแอร์เชียมีความพึงพอใจของการบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านลักษณะกายภาพ  โดยมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง มีเที่ยวบินทุกวัน มี
ตารางการออกให้เลือก เป็นต้น 
  2. การรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร 
พบว่า โดยรวมทุกด้านผู้ใช้บริการมีการรับรู้ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อพิจารณาภาพรวม
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่า การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อย่างดรก็ดี ยังมีระดับการรับรู้
ที่อยู่ในระดับปานกลาง ดด้แก่ มีเฟอร์นิเจอร์ในห้องพักผู้โดยสารที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามและ
สะอาด   ความเพียงพอของห้องน้ าต่อจ านวนผู้โดยสาร ความสะอาดของห้องน้ า มีที่ชาร์ต
โทรศัพท์มือถือสาธารณะ ท่าอากาศยานมีบริการรถรับส่งจากสนามบินดปที่โรงแรมหรือสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ และมีจุดบริการด้านการเงิน (แลกเปลี่ยน/ถอนเงินสด) การรับรู้ของผู้ใช้บริการด้าน
ความน่าเชื่อถือหรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการ การรับรู้ของผู้ใช้บริการด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการการรับรู้ของผู้ใช้บริการด้านการให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการและการรับรู้ของผู้ใช้บริการ
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการมีการรับรู้ในระดับมากทุกประเด็นสอดคล้องกับ
ผลการศึกษา จิตตพัฒน์ พรหมพงษ์ ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบประเด็นที่สอดคล้องที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ คือ 1.ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการให้บริการอ่ืน แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัยและการบริการอ่ืน 2.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ท่าอากาศยาน) เป็นปัจจัยทู้ใช้บริการ
สังเกต และเข้าถึงง่าย เช่น อาคารมีขนาดที่เหมาะสมในการให้บริการ มีความสะอาด มีเคาน์เตอร์
เช็คอินเหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้บริการ 3.ด้านบุคลากร เช่น การบริการของเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศ
ยาน การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 4.ปัจจัยด้านความคาดหวัง ที่เป็นปัจจัยในการใช้บริการที่สูง ใน
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เรื่อง การดด้รับบริการที่ดี ระบบความปลอดภัยในท่าอากาศยาน การดด้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ท่า
อากาศยาน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการใช้บริการ  ซึ่งจากการตอบแบบสอบถาม
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในการรับบริการจากผู้ให้บริการตามปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้  
 1. ท่าอากาศยานสกลนคร ควรให้ความส าคัญและพัฒนาคุณภาพการบริการที่เกิดจากการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รวมทั้งการแต่งกายและการใช้ภาษาที่สื่อถึง
วัฒนธรรมการสื่อสาร การให้ข้อมูลของพนักงานท่าอากาศยานสกลนครเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
บริการให้ดีขึ้นร่วมกับการอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวสกลนครควบคู่กันดป 
 2. ท่าอากาศยานสกลนครควรพัฒนาความเป็นรูปธรรมของบริการให้ดีขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความรับรู้ต่อคุณภาพการบริการให้มากขึ้นต่อดป ดด้แก ่  การตกแต่งห้องผู้โดยสารให้สวยงาม  
ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ า  จุดชาร์ตโทรศัพท์มือถือสาธารณะ  จุดบริการทางการเงิน  
บริการรถรับส่งจากสนามบินดปที่ต่างๆ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเปลี่ยนเทียบคุณภาพการบริการของพนักงานของท่าอากาศยานสกลนครและ
ท่าอากาศยานใกล้เคียง 
 2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสกลนคร  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงดปดด้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระนี้ และดร. อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์  ดร. 
สุภา จิรวัฒนานนท์   ดร. เนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์  อาจารย์วิภาพร เลิศสุขสถาพร  ที่ดด้เสียสละเวลา ให้
ค าปรึกษา และแนะน ารวมดปถึงการตรวจสอบ และช่วยแก้ดขร่างงานศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มาโดย
ตลอด อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงดว้ ณ ที่นี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ดด้ให้
ค าแนะน า และแนวทางในการแก้ดขงานศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   
  ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.ดรุชา รัตนด ารงอักษร   รศ.ดร.ภัคพงศ์  พ่วงสุข และ ดร. 
กรรณิการ์ เชาว์วัฒนากุล ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการท าศึกษาครั้งนี้ 
และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการของ ท่าอากาศยานสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่ให้ความร่วมมือตอบ
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แบบสอบถามอย่างครบถ้วน  ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่
ดด้เห็นความส าคัญ  
 ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
อยู่ในสากลโลก อันเป็นที่พ่ึงให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการศึกษาอิสระให้ส าเร็จลุล่วงดปด้วยดี ผู้ศึกษาขอให้
เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้
ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถให้การศึกษาอิสระฉบับนี้ส าเร็จดด้ด้วยดี 
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ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน : กรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ภายในประเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน กรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม ประชากร คือ ผู้โดยสารชาวดทยที่ เดินทาง
ภายในประเทศที่ใช้บริการที่ท่าอากาศยานนครพนม ในปี 2560 ดด้ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 400 ราย เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  
t-test,  F-test   

ผลการวิจัยพบว่าผู้โดยสารมีการรับรู้ข้อก าหนดจากสื่อต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
สื่อประเภทเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการรับรู้มาก ส่วนทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสาร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก การเปรียบเทียบการับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้โดยสารพบว่าการรับรู้ของผู้โดยสารที่
มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัศนคติของ
ผู้โดยสารที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
และความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ  : การรับรู้ข่าวสาร   ทัศนคติ   ความพึงพอใจ   ข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ 

หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน 
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Abstract 
This study aims to study domestic passengers’ awareness of information, 

attitudes and satisfaction on regulation of the carriage of liquids, gels, aerosols and 
the like on board : A case study of Nakhon Phanom Airport. Its population is 
domestic passengers that use service at Nakhon Phanom Airport in 2017. The 
samples are 400 Thai passengers from purposive sampling. The instrument to collect 
data uses questionnaire to analyze data by applying descriptive analysis such as 
frequency, percentage, mean, and standard deviation and using inferential analysis 
such as t-test and F-test. 

The study results reveal that the passengers are aware of requirements from 
different media at the moderate level except the media for the officers are at the 
high level. The passengers’ attitudes and satisfaction as overall are at the high level. 
When comparing to their awareness, attitudes, and satisfaction shows that the 
passengers who have different age have different level of awareness at statistically 
significant level of .05. The passengers who have different education level have 
different attitudes at statistically significant level of .05. And the passengers who have 
different education level have different satisfaction level at statistically significant 
level of .01. 
Keywords : Awareness of Information,  Attitudes,   Satisfaction,   Regulation of  the 
Carriage of Liquids,  Gels  Aerosols  and the Like on Board 
 

บทน า 
ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินดด้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านราคาค่า

โดยสารที่ถูกลง มีการแข่งขันของผู้ประกอบการสายการบินมากขึ้น ซึ่งการเดินทางด้วยเครื่องบินมี
ข้อดีด้านระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยวิธีอ่ืนๆ  แต่
เนื่องจากการขนส่งทางอากาศจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ าตามบทบัญญัติขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) โดยรัฐที่เป็นภาคีของความ
ตกลงระหว่างประเทศจะต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่ง ICAO ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศภาคีสมาชิก ออกกฎระเบียบและ
มาตรฐานข้อปฏิบัติด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาการบิน ความปลอดภัยใน
การบินและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศส าหรับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
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ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศภาคีสมาชิก ปัจจุบัน ICAO มีภาคีสมาชิก จ านวน 
191 ประเทศโดยประเทศดทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดด้รับเลือก
จาก ICAO ให้เป็นสถานที่ตั้งส านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 (ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศดทย, 2559)  

ในด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน  ICAO  พิจารณาหาทางป้องกันอันตรายจากระเบิด
ที่อยู่ในรูปของเหลว และดด้แจ้งประเทศภาคีให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอันตรายจากระเบิดที่
อยู่ในรูปของเหลว ทั้งนี้ประเทศดทยโดยกรมการขนส่งทางอากาศ (ปัจจุบันคือส านักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศดทย)  ดด้มีประกาศเรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2550 มีผลท าให้ผู้โดยสารจ านวนมากเกิดผลกระทบเกี่ยวกับข้อจ ากัดของสัมภาระที่ติดตัวขึ้นห้อง
โดยสารอากาศยาน ซึ่งหากมีปริมาตรของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ  เกินก าหนด (เกิน 
100 มิลลิลิตรต่อชิ้น) จะดม่สามารถน าขึ้นห้องโดยสารดด้  ท าให้ต้องท้ิงของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอ่ืนๆ ที่ดม่สามารถน าขึ้นห้องโดยสารดว้ที่ท่าอากาศยาน  และท่าอากาศยานก็ต้องจัดการกับ
สิ่งของที่ผู้โดยสารทิ้งอย่างเหมาะสม (กรมการขนส่งทางอากาศ , 2550)  โดยพบว่าสถิติการตรวจพบ
ของเหลวเจล สเปร์ย  หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งดม่สามารถน าขึ้นห้อง
โดยสารจ านวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งของเหลวฯ ที่พบมีราคามูลค่าตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน
บาทต่อชิ้น และพบว่าผู้โดยสารส่วนหนึ่งจะมีการโต้เถียง การแสดงออกถึงความดม่พอใจ และมีการ
ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนครพนมบ่อยครั้ง  ทั้งนี้สถิติการพบของเหลว 
เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ  เกินก าหนดตามตารางที่ 1 (ท่าอากาศยานนครพนม, 2561)  

  
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนการตรวจพบของเหลว เจล สเปร์ย หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันที่ผู้โดยสารดม่สามารถน าขึ้นห้องโดยสารและทิ้งดว้ที่ท่าอากาศยานนครพนม  
ปี 2556 – 2560 (ท่าอากาศยานนครพนม, 2561)  

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนผู้โดยสารขาออกที่             
ท่าอากาศยานนครพนม  (คน) 

99,251 110,583 149,445 186,711 210,726 

จ านวนของเหลว เจล สเปร์ย หรือ
วัตถุและสารอื่นๆ ที่ผู้โดยสารดม่
สามารถน าขึ้นห้องโดยสารดด้ 
(ชิ้น) 

3,985 6,273 7,688 9,304 10,972 
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รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ร้อยละของผู้โดยสารขาออกท่ีพบ
ของเหลวฯ เกินปริมาตรก าหนด
และท้ิงของเหลวฯ 

4.02% 5.67% 5.14% 4.98% 5.21% 

  
ส าหรับซึ่งจังหวัดนครพนมดด้ถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  และประเพณีที่เป็น

เอกลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับการท่องเที่ยว จึงมีท่าอากาศยานนครพนมท่ีมีมาตรฐานในด้านการขนส่งทาง
อากาศ โดยมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นตามล าดับ ดังตารางที่ 2 (กรมท่าอากาศยาน, 2561)  

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้โดยสาร (ผู้โดยสารขาเข้าและขาออก) ที่ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม 

(กรมท่าอากาศยาน, 2561) 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมเพ่ิมขึ้นทุกปี โดย
การเดินทางของผู้โดยสารจะต้องมีการพกสัมภาระติดตัวอย่างน้อยหนึ่งชิ้น ซึ่งอาจจะรวมถึงการน า
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นด้วย ขณะเดียวกันท่า
อากาศยานนครพนมก็ต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมการขนส่งทางอากาศ (ปัจจุบันคือส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศดทย) เกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสาร
อ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน  ส่งผลท าให้ผู้โดยสารจ านวนมากเกิดผลกระทบเกี่ยวกับข้อจ ากัด
ของสัมภาระท่ีติดตัวขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ซึ่งหากมีปริมาตรเกินก าหนดจะดม่สามารถน าขึ้นห้อง
โดยสารดด้ จึงต้องทิ้งของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ  จากเหตุผลดังกล่าวท าให้มี
การศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อ
ก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ณ ท่าอากาศ
นครพนม   เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารของท่าอากาศยานนครพนมดด้รับทราบถึงข้อมูล และใช้
ส าหรับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
นครพนม 
 
 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนผู้โดยสาร 197,559 220,060 298,013 372,026 419,311 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ ของผู้โดยสารภายในประเทศ

เกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืน ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน 
กรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารภายใน ประเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ขึ้น
ห้องโดยสารอากาศยาน กรณีศึกษา   ท่าอากาศยานนครพนม  

 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ผู้โดยสารที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้  ทัศนคติ และความพึงพอใจแตกต่างกัน  
2. ผู้โดยสารที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้  ทัศนคติ และความพึงพอใจแตกต่างกัน 
3. ผู้โดยสารที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ทัศนคติ และความพึงพอใจแตกต่างกัน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยนี้ดด้น าแนวคิดของ Klapper เกี่ยวกับกระบวนการการเลือกรับรู้ข่าวสารของตนเอง 
ที่ประกอบด้วยการเลือกเปิดรับ การให้ความสนใจ การเลือกรับรู้หรือการเลือกตีความ และการเลือก
จดจ า (Klapper, 1960) การรับรู้ข้อก าหนดของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้รับ
สาร ที่เกิดจากความสนใจข่าวสารและแหล่งข่าวสารแล้วส่งผลต่อทัศนคติ  ส่วน Kotler มีแนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติว่า ความรู้ การศึกษา และประสบการณ์ของบุคคลมีผลต่อความคิดเห็นหรือทัศนคติ 
ซึ่งอาจจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ดด้ ทัศนคติมีผลต่อการตีความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น (Kotler, 
2000) จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล 
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน  ตลอดจนส่งผลถึงความพึงพอใจตาม
แนวคิดของ Mullins  ซึ่งมีแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบ
ด้านเป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดง
ออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการ
ประเมินว่าเป็นดปในลักษณะทางบวกหรือทางลบ หรือดม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้น 
(Mullins, 1985)   
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จากการทบทวนวรรณกรรมจึงจัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย (Klapper, 1960)  (Kotler, 2000)  (Mullins, 1985)   
 
วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้โดยสารชาวดทยที่เดินทางภายในประเทศที่ใช้บริการท่า

อากาศยานนครพนม ในปี 2560 จ านวน 419,311 คน (กรมท่าอากาศยาน, 2561) กลุ่มตัวอย่าง ใช้
หลักการค านวณของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ที่แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างในระดับความ
เชื่อมั่น 95% จ านวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือการเลือก
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน  พฤษภาคม 
2561  ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เท่านั้น 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานเชิงส ารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นแบบสอบถามผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น  4  ส่วน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบให้เลือกตอบ มีลักษณะ

เป็นค าถามปลายปิด  

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของผู้โดยสารภายในประเทศ
เกี่ยวกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าของเหลว  เจล  สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืน ๆ ขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน  

       ปัจจัยส่วนบุคล 
- เพศ 
- อายุ   
- ระดับการศึกษา 

 

การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดการน า
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ  ขึ้น
ห้องโดยสารอากาศยาน กรณีศึกษาท่าอากาศยาน
นครพนม 

1. การรับรู้ข่าวสาร (Klapper, 1960) 
2. ทัศนคติ (Kotler, 2000)   
3. ความพึงพอใจ (Mullins, 1985)   
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าของเหลว  เจล  สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ  ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน  

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าของเหลว  เจล  สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน  

ส าหรับตอนที่ 2, 3 และ 4 เป็นแบบสอบถาม โดยใช้ค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ตอนที่ 5  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการท่าอากาศยานนครพนม 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้วยการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  และการ

ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cornbach’s Alpha-
Coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ครอนบัค ของแบบสอบถาม การรับรู้ข่าวสาร เท่ากับ 0.971  
ทัศนคติ เท่ากับ  0.967 และความพึงพอใจ เท่ากับ 0.968 ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับดด้ (Cronbach, 1990) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าข้อมูลที่ดด้รับจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาด าเนินการตรวจความถูกต้อง 

และสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นจัดเรียงล าดับและลงรหัสข้อมูล เพ่ือจ าแนกประเภทข้อมูลและน า
ข้อมูลที่ดด้ดปบันทึกประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรู้ทางสถิติ โดยตอนที่ 1 ใช้สถิตเชิงพรรณนา 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2-4 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการอธิบายการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศ
เกี่ยวกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าของเหลว  เจล  สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน ตอนที่ 5 ใช้ t-test, F-test ในการอธิบายการเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการรับรู้
ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว 
เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน กรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม 
 
ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.00  มีอายุระหว่าง 22 -30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.50 จ านวน 134 คน และส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50  
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2. การรับรู้ของผู้โดยสารภายในประเทศ เกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ 
หรือวัตถุและสาร อ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยานกรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม พบว่าใน
ภาพรวมผู้โดยสารมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่าผู้โดยสาร
รับรู้ข้อก าหนดและเข้าใจข้อก าหนดอยู่ในระดับมาก การรับรู้ข้อก าหนดจากสื่อต่างๆ นั้น พบว่า 
ผู้โดยสารรับรู้ข้อก าหนดจากสื่อบุคคล ดด้แก่ เจ้าหน้าที่สนามบินในระดับมาก ส่วนการรับรู้จากสื่อบุ
คลประเภทอ่ืนๆ  คือ เพ่ือน และสมาชิกในครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ การรับรู้
ข้อก าหนดจากสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ดด้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์ และวารสาร/นิตยสาร 
รับรู้ในระดับปานกลางทุกสื่อ รายละเอียดตามตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ 

ประเด็นการรับรู้ x  S.D ระดับ 
1.  ท่านรับรู้ข้อก าหนดเกี่ยวกับของเหลว  เจล  สเปรย์ หรอืวัตถุและ

สารอ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน 
เพียงใด 

3.55 0.95 มาก 

2.  ท่านเข้าใจข้อก าหนดเกี่ยวกับของเหลว  เจล  สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันข้ึนห้องโดยสารอากาศยาน 
เพียงใด 

3.57 0.96 มาก 

3. การรับรู้จากสื่อประเภทต่างๆ                                             
(ค่ารวม) 

3.17 0.99 ปานกลาง 

 3.1 สื่อมวลชน                                        (รวม 3.1.1 
– 3.1.3) 

2.82 1.08 ปานกลาง 

3.1.1 หนังสือพิมพ์ 2.70 1.05  ปานกลาง 
3.1.2 วิทยุ/โทรทัศน์ 2.96 1.11  ปานกลาง 

3.1.3 นิตยสาร/วารสาร 2.80 1.07  ปานกลาง 

 3.2 สื่อบุคคล                                        (รวม 3.2.1 
– 3.2.3) 

3.43 0.98 ปานกลาง 

3.2.1 เพ่ือน 3.38 0.94 ปานกลาง 
3.2.2 เจ้าหน้าที่สนามบิน 3.56 1.03 มาก 

3.2.3 สมาชิกในครอบครัว 3.39 1.00 ปานกลาง 

 3.3 สื่อเฉพาะกิจ                                      (รวม 3.3.1 3.25 0.67 ปานกลาง 
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ประเด็นการรับรู้ x  S.D ระดับ 

– 3.3.4) 
3.3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 3.44 0.99 มาก 

3.3.2 แผ่นพับ/โปสเตอร์ 3.12 1.02 ปานกลาง 

3.3.3 ข้อมูลข่าวทาง Application มือถือ 3.35 1.09 ปานกลาง 
3.3.4 วีดีโอ/วีดีทัศน์ 3.09 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.66 ปานกลาง 

 
3. ทัศนคติของผู้โดยสารภายในประเทศ เกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ 

หรือวัตถุและสาร อ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยานที่ท่าอากาศยานนครพนม พบว่าในภาพรวม
ผู้โดยสารมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่า ประเด็นส่วนใหญ่
ผู้โดยสารมีทัศคติต่อข้อก าหนดในระดับมาก ยกเว้นในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยเทียบเท่ากับท่า
อากาศยานอื่นๆ และความเห็นต่อการบริหารจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ 
ที่ผู้ โดยสารทิ้ง โดยการทิ้งเป็นขยะ เป็น 2 ประเด็นที่ผู้ โดยสารมีทัศคติในระดับปานกลาง 
รายละเอียดตามตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติ 

ประเด็นทัศนคติ x  S.D ระดับ 

1. ท่านรู้สึกว่าท่าอากาศนครพนม มีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย
เทียบเท่ากับ       ท่าอากาศยานอื่นๆ หรือดม่ 

3.37 0.85 ปานกลาง 

2. ท่านรู้สึกว่าความเอาใจใส่ดูแลของเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจค้น
สัมภาระ ของท่าอากาศยานนครพนมดีกว่าท่าอากาศยานอ่ืนๆ  
หรือดม่ 

3.71 0.77 มาก 

3. ท่านดด้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดการ
น าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเมื่อมา
รับบริการ  ที่ท่าอากาศยานนครพนม 

3.60 0.84 มาก 

4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดด้ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสาร
อ่ืนๆ  ดด้เป็นอย่างดี 
 

3.58 0.89 มาก 



 
 980 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ประเด็นทัศนคติ x  S.D ระดับ 

5. เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจค้นสัมภาระของท่าอากาศ-ยานนครพนม
ให้การปรึกษาแนะน าแก่ผู้โดยสารที่ มาใช้บริการเป็นอย่างดี เมื่อ
พบปัญหาข้อก าหนดของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ 

3.76 0.81 มาก 

6. อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการตรวจค้นสัมภาระมีความสะอาดเพียงพอ 
พร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสาร 

3.85 0.77 มาก 

7. การด าเนินการให้ผู้โดยสารดด้รับบริการอย่างเหมาะสม ตามความ
เร่งด่วนและทันเวลา 

3.98 0.68 มาก 

8. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นสัมภาระปฏิบัติงานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม มีกิริยา
วาจาสุภาพ 

3.99 0.75 มาก 

9. มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานนครพนมเป็น
แบบอย่างที่มีในด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดการน า
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ   

3.70 0.83 มาก 

10. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้โดยสารรับทราบเกี่ยวกับ
ข้อก าหนด การน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ 

3.55 0.83 มาก 

11. ความเห็นกับการบริหารจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรอืวัตถุ
และสารอื่นๆ ที่ผู้โดยสารทิ้ง  โดยการทิ้งเป็นขยะ 

3.23 1.04 ปานกลาง 

12. ความเห็นกับการบริหารจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอ่ืนๆ  ที่ผู้โดยสารทิ้ง  โดยการมอบให้ชาวบ้านน าดปใช้งาน 

3.66 1.04 มาก 

13. ความเห็นเกี่ยวกับการบริการจัดส่งของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอื่นๆ  โดยคิดค่าบริการ 

3.61 1.00 มาก 

14. ความเห็นเกี่ยวกับการบริการรับฝากของเหลว  เจล สเปรย ์หรือ
วัตถุ    และสาร อื่นๆ  โดยคิดค่าบริการ 

3.64 1.01 มาก 

รวม 3.66 0.54 มาก 
 
4. ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ ข้อก าหนดการน าของเหลว เจล 

สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ  ขึ้นห้องโดยสารอากาศยานที่ท่าอากาศยานนครพนม พบว่า ใน
ภาพรวมผู้โดยสารพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า พึงพอใจต่อข้อก าหนด
ในระดับมากทุกประเด็น รายละเอียดตามตารางที่ 5 

 



 
 981 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นความพึงพอใจ x  S.D ระดับ 
1. การจัดการสิ่งแวดล้อม ของท่าอากาศยานนครพนม บริเวณอาคารที่

พักผู้โดยสารมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.98 0.67 มาก 

2. จุดตรวจค้นผู้โดยสาร และสัมภาระของท่าอากาศยานนครพนมเป็น
สัดส่วน สะดวกต่อการรับบริการ 

3.97 0.72 มาก 

3. อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ในการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระที่           
ท่าอากาศยานนครพนม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.99 0.69 มาก 

4. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นประจ าจุดการตรวจค้นผู้โดยสาร และสัมภาระ แต่ง
กายด้วยเครื่องแบบ สะอาด สุภาพเรียบร้อย เหมาะสม  น่าเชื่อถือ 

4.14 0.66 มาก 

5. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นประจ าจุดตรวจค้นผู้โดยสาร และสัมภาระ ให้การ
ต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และมีกิริยา  วาจาสุภาพ  เกิดความ
ประทับใจ 

4.05 0.69 มาก 

6. กรณีตรวจพบว่ามีการน าของเหลว เจล สเปรย ์หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ 
เกินปริมาตรที่ก าหนดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นมีการชี้แจง แนะน า และ
เสนอขั้นตอนให้ผู้โดยสารทราบและแก้ดขปัญหาดด้ดี 

3.89 0.71 มาก 

7. การตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ เป็นดปตามล าดับก่อนหลัง 4.15 0.69 มาก 
8. ผู้โดยสารดด้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมั่นใจถึงการรักษา

ความปลอดภัย 
4.14 0.63 มาก 

9. เจ้าหน้าที่ของประจ าตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ สนใจรับฟัง
ปัญหา ตอบค าถาม และให้ปรึกษาด้วยความเต็มใจ 

4.02 0.68 มาก 

10. การอธิบายเกี่ยวกับพบตรวจพบการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือ
วัตถุและสารอื่นๆ  เกินก าหนด ว่าต้องด าเนินการจัดการอย่างดร 

3.87 0.74 มาก 

รวม 4.02 0.54 มาก 
 
5. การเปรียบเทียบการับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศ

เกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืน ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ที่
ท่าอากาศยานนครพนม ของผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้ท าการ
เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า การรับรู้ของผู้โดยสารที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีระดับการรับรู้ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัศนคติของผู้โดยสารที่มี
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การศึกษาแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึง
พอใจของผู้โดยสารที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ โดยสารในการปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยานนครพนม ด้าน
ข้อก าหนดของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน ปรากฏว่าผู้โดยสารมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

6.1 ผู้โดยสารเสนอแนะให้มีการตรวจสอบชนิดของเหลวโดยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานซึ่ง
ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจค้นสัมภาระและผู้โดยสารโดยให้มีการดมกลิ่น หรือดูด้วยสายตา หรือหาก
สามารถพิสูจน์ดด้ว่าสารที่อยู่ในภาชนะบรรจุของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ซึ่งเกิน
ปริมาตรก าหนด หากมิใช่สารอันตรายก็ควรอนุญาตให้น าขึ้นห้องโดยสารดด้ เพ่ือแก้ดขปัญหาการทิ้ง
ของเหลวฯ ของผู้โดยสารซึ่งมีราคาสูงในบางชิ้น 

6.2 ผู้โดยสารมีข้อสงสัยว่าเหตุใดของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ซึ่งเกิน
ปริมาตรก าหนดหากซื้อที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานอ่ืนๆ ซึ่งมีขายทั่วดปในร้านค้า
สนามบินซึ่งเป็นห้องพักผู้โดยสารขาออกภายหลังจากที่มีการตรวจสอบสัมภาระแล้ว เหตุใดจึง
สามารถน าขึ้นห้องโดยสารดด้ ทั้งท่ีของเหลวดังกล่าวมียี่ห้อ และปริมาตรเท่ากัน 

6.3 ผู้โดยสารเสนอแนะว่าสายการบินควรมีบริการพิเศษด้านการรับฝากของเหลว เจล 
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ซึ่งเกินปริมาตรก าหนด ดปกับสายการบินโดยคิดค่าบริการในราคาถูก 
ตามน้ าหนัก และดปรับที่สถานีปลายทาง ดีกว่าการทิ้งของเหลวเป็นขยะ 

6.4 ท่าอากาศยานนครพนมควรมีสถานที่ให้ผู้ โดยสารเปิดกระเป๋าสัมภาระ เพ่ือ
ตรวจสอบสิ่งของด้านในก่อนเช็คอิน และก่อนเข้าห้องผู้โดยสารขาออก หรือควรมีบริการพิเศษให้ดู
จอแสดงผลเครื่อง X-Ray ด้วยตนเองเพ่ือตรวจสอบสิ่งของด้านในจะลดผลกระทบจากการลืมว่ามี
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งเกินปริมาตรก าหนดดว้ในสัมภาระ 

6.5 ท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานอ่ืนๆ ควรจัดหาเครื่องมือส าหรับใช้ใน
การตรวจสารต้องห้าม เพื่อตรวจของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ซึ่งเกินปริมาตรก าหนด 
แทนการตรวจสอบจากปริมาตรที่ใช้ในปัจจุบัน 

 
อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าการรับรู้ของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อก าหนด 
การน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน กรณีศึกษาท่าอากาศ
ยานนครพนม ในภาพรวมผู้โดยสารมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลต่อ
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การรับรู้คือแรงผลักดันหรือแรงจูงใจจากประสบการณ์เดิม กรอบอ้างอิง สภาพแวดล้อม สภาวะจิต
และอารมณ์ ซึ่งมีผลให้การรับรู้ของบุคคลมีข้อจ ากัด และพบว่าผู้โดยสารที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้
ที่ต่างกันทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้โดยสารมีความสนใจแตกต่างกันในแต่ละวัย นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้
ข้อ ก าหนดการน าของเหลวฯ จากสื่อต่างๆ ประเภทสื่อบุคคล คือ จากเจ้าหน้าที่สนามบิน ผู้โดยสารมี
การรับรู้ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินมีโอกาสสร้างการรับรู้
ให้กับผู้โดยสารจากการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อพบว่าผู้โดยสารมีของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสาร
อ่ืนๆ เกินปริมาตรก าหนดก็สามารถอธิบายดด้ทันที และสามารถตอบข้อซักถามดด้ดีกว่าสื่อประเภทอ่ืน 
ซึ่งสามารถแสดงผลเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบการรับรู้ข่าวสารที่มีสิ่งเร้าจาก
ภายในและภายนอกกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ เกิดการเปิดรับข่าวสาร และเลือกจ าตามทฤษฎีของ 
Klapper (1960)  ซึ่งสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สนามบินซึ่งเป็นสื่อ
บุคคล ในส่วนการรับรู้ข้อก าหนดจากสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ดด้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์ และ
วารสาร/นิตยสาร พบว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลางทุกสื่อ  สอดคล้องการศึกษาของนิจนันท มั่น
จริง (2551)  ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนโดยรวมในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากสื่อมวลชนมีการน าเสนอเกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสาร
อ่ืนๆ  ขึ้นห้องโดยสารอากาศยานน้อยครั้ง  ท าให้ผู้โดยสารดม่มีโอกาสในการรับรู้ข่าวสารดด้เท่าที่ควร 

ในด้านทัศนคติของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ ข้อก าหนดการน าของเหลว เจล 
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ  ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน พบว่าในภาพรวมผู้โดยสารมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบของทัศนคติทั้ง 3 ด้าน ของสร้อยตระกูล  อรรถมานะ 
(2550) คือองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้สึก และ
องค์ประกอบทางการกระท า  เนื่องจากผู้โดยสารแสดงออกถึงทัศนคติในทางเห็นด้วย หรือดม่เห็นด้วย
อันมีผลมาจากความเข้าใจ และเป็นดปตามนิยามของทัศนคติอันมีผลจากประสบการณ์จากการ
เดินทางด้วยเครื่องบินของแต่ละบุคคล รวมทั้งยังแสดงถึงการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้โดยสารเกิดการ
รับรู้ โดยการให้ข่าวสารตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศ
ยานนครพนมที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ก่อให้เกิดทัศนคติในทิศทางที่ดีของผู้โดยสาร ประเด็นที่
น่าสนใจของทัศนคติของผู้โดยสารเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยเทียบเท่ากับท่าอากาศ-ยานอ่ืนๆ นั้น 
จากผลการศึกษาพบว่าอยู่มีทัศนคติในระดับปานกลางเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากท่าอากาศยาน
นครพนมให้บริการการบินภายในประเทศ และมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับท่าอากาศยานอ่ืน เช่น ท่า
อากาศยานดอนเมือง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซึ่งมีการบินระหว่างประเทศและมีผู้โดยสารจ านวน
มาก จึงควรพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว สะดวกดด้มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย 
โดยเน้นการให้บริการที่สร้างความประทับใจ ทั้งนี้ส่วนที่ส าคัญคือความเห็นต่อการบริหารจัดการกับ
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ที่ผู้โดยสารทิ้ง โดยการทิ้งเป็นขยะ ผู้โดยสารมีทัศคติใน
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ระดับปานกลาง  เมื่อเทียบกับการบริหารจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืน ๆ ที่ดม่
สามารถน าขึ้นห้องโดยสารดด้ด้วยวิธีการมอบให้ชาวบ้าน หรือเปิดให้บริการส่ง-รับฝากซึ่งที่มีทัศคติใน
ระดับมาก เนื่องจากการทิ้งของเหลวฯ เป็นขยะอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้โดยสารมากกว่าวิธีอ่ืนๆ  

ส าหรับความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล 
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ  ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน พบว่าในภาพรวมผู้โดยสารพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีของ Fornell & Dekimpe (2009)  ซึ่งกล่าวว่าความพึงพอใจของ
ลูกค้าเกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัย ดด้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ  ความคาดหวังของลูกค้า และคุณค่า
ของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าดด้รับ แสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานนครพนมสามารถบริหารจัดการให้
ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจ โดยการใส่ใจคุณภาพของการสื่อสารข้อก าหนดการน าของเหลว เจล 
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ให้ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารดด้
เกินความหวัง ให้เกิดคุณค่าจากจุดสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง จากการสื่อสารให้ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ซึ่ง
เน้นในช่วงเวลาตั้งแต่ผู้โดยสารมารับบริการจนรับบริการเสร็จสิ้นและกลับออกดป เป็นช่วงเวลาที่
ส าคัญที่สุดที่จะท าให้ผู้โดยสารประทับใจและพึงพอใจ  

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. จากการวิจัยพบว่าในด้านการรับรู้ข่าวสารสื่อบุคคล คือเจ้าหน้าที่สนามบิน มีบทบาท
อย่างมากในด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและ
สารอ่ืน ๆ  ขึ้นห้องโดยสารอากาศยานที่ท่าอากาศยานนครพนมเนื่องจากสื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
สนามบินมีโอกาสสร้างการรับรู้ให้กับผู้โดยสารจากการปฏิบัติงาน และเมื่อพบผู้โดยสารมี ของเหลว 
เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ เกินปริมาตรก าหนดก็สามารถอธิบายดด้ทันที โดยสามารถตอบข้อ
ซักถามดด้ดีกว่าสื่อประเภทอ่ืนซึ่งแสดงผลเพียงอย่างเดียว  ส าหรับสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ก็สามารถ
สร้างการรับรู้ดด้มาก จึงควรเพ่ิมศักยภาพของการสร้างการรับรู้จากสื่อบุคคลและป้ายประชาสัมพันธ์
ให้มีความน่าสนใจขึ้น  แต่การใช้สื่อร่วมกันหลายสื่อนั้นก็มีความจ าเป็น  เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้รับสาร
เพ่ือสื่อแต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างกันออกดปจึงควรสร้างการรับรู้ในรอบด้าน เช่น การจัดท าวีดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์ในสนามบินเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางด้วยเครื่องบินการเพ่ิมการรับรู้ทาง 
Application มือถือ กรณีเช็คอินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

2. ด้านทัศนคติ การวิจัยพบว่าผู้โดยสารมีทัศนคติในระดับมากต่อการด าเนินงานของท่า
อากาศยานนครพนมในด้านการเอาใจใส่ดูแลผู้โดยสาร สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อก าหนดการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ  ขึ้นห้องโดยสาร
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อากาศยาน  ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องมือที่ทันสมัยเมื่อเทียบเท่ากับท่าอากาศยานอ่ืนอาจมี
สาเหตุจากท่าอากาศยานนครพนมให้บริการการบินภายในประเทศและมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับท่า
อากาศยานอื่น เช่น ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ซึ่งมีการบินระหว่างประเทศและมีผู้โดยสารจ านวนมาก จึง
ควรพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว สะดวกดด้มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย และเน้น
การให้บริการที่สร้างความประทับใจ  ในด้านทัศนคติต่อการจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอ่ืนๆ  ที่ผู้โดยสารดม่สามารถน าขึ้นห้องโดยสารอากาศยานและทิ้งดว้จากการวิจัยพบว่า
ผู้โดยสารมีทัศนคติในระดับปานกลางหากท่าอากาศยานนครพนมทิ้งเป็นขยะ  และมีทัศนคติในระดับ
มากหากท่าอากาศยานนครพนมด าเนินการโดยการมอบให้ชาวบ้านน าดปใช้งานและหากมีการบริการ
จัดส่ง/รับฝาก ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ โดยคิดค่าบริการ ทั้งนี้กรณีการมอบให้
ชาวบ้านควรมีการตรวจสอบในด้านสภาพ อายุการใช้งานของของเหลวฯ ด้วย  ส าหรับบริการจัดส่ง/
รับฝาก ท่าอากาศยานนครพนมสามารถให้ผู้สนใจด าเนินกิจการในลักษณะธุรกิจดด้ขณะเดียวกันท่า
อากาศยานนครพนมก็จะดด้ประโยชน์จากการเช่าพื้นที่ด้วย 

3. ด้านความพึงพอใจ การวิจัยพบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่ การตรวจ
ค้นผู้โดยสารและสัมภาระ รวมทั้งการด าเนินการแก้ดขปัญหาให้กับผู้โดยสาร การอธิบายตอบข้อ
ซักถาม ท่าอากาศยานนครพนมควรเน้นการสร้างความพึงพอใจการให้บริการทั้งในด้านสถานที่ 
เครื่องมืออุปกรณ์ และการบริการจากบุคคล ควบคู่กับการรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 

4. ข้อเสนอแนะจากผู้ โดยสาร  จากการเสนอแนะของผู้ โดยสารเห็นว่าควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้โดยสารการเข้าใจกฎ ระเบียบ และเหตุผลที่มีการอนุญาตให้สามารถ
น าของเหลว เจล สเปรย์ฯ  ซึ่งมีขายบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกของสนามบินขึ้นห้องโดยสารดด้ ,  
ผู้ประกอบการสายการบินควรพิจารณาการรับของเหลว เจล สเปรย์ฯ ดปกับอากาศยานซึ่งเป็นรายดด้
เพ่ิมขึ้นกับสายการบินด้วยโดยคิดราคาตามน้ าหนัก , ท่าอากาศยานนครพนมควรจัดหาสถานที่ให้
ผู้โดยสารเปิดสัมภาระตรวจสอบสิ่งของด้วยตนเองก่อนเข้าพ้ืนที่จุดตรวจสัมภาระขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน  และท่าอากาศยานนครพนมหรือท่าอากาศยานอ่ืนๆ  ควรมีการจัดหาเครื่องมือส าหรับ
ตรวจสอบทางเคมีว่าของเหลว เจล สเปรย์ฯ ที่บรรจุดม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อการบิน  ซึ่ง
สามารถพิจารณาอนุญาตให้ขึ้นห้องโดยสารดด้ เพ่ือลดผลกระทบเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้โดยสารที่
จะต้องทิ้งซ่ึงอาจมีราคาด้วย 

5. ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าดปใช้กับข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองดปกับ
อากาศยาน ตามประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศดทย เรื่อง หลักเกณฑ์การพา
แบตเตอรี่ลิเธียมดปกับอากาศยาน พ.ศ. 2559  ซึ่งผลที่ดด้จากการศึกษาในด้านการรับรู้ ทัศนคติ และ
ความพึงพอใจ อาจมีลักษณะคล้ายกันเนื่องจากข้อก าหนดโดยรวมมีลักษณะเหมือนกัน ต่างกันเพียง
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แบตเตอรี่ส ารองจ ากัดความจุทางดฟฟ้าและดม่อนุญาตให้เก็บดว้ในสัมภาระลงทะเบียน (สัมภาระใต้
ท้องเครื่องบิน) 
 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกขอบเขตในการศึกษาคือท่าอากาศยานนครพนม ซึ่งมีลักษณะ
เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กซึ่งมีการเดินทางภายในประเทศเท่านั้น ส าหรับการวิจัยครั้งต่อดปควรมี
การวิจัยท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่มีการเดินทางระหว่างประเทศด้วย 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อข้อก าหนดเกี่ยวกับข้อก าหนดการน า
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน เช่น ปัจจัยด้านบริการของ
สายการบินและปัจจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสัมภาระลงทะเบียน 

3. ในการศึกษาครั้งต่อดป ควรเพ่ิมการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณในรูปแบบ 
Mixed Model โดยควรศึกษาว่าผู้โดยสารที่มีการพกของเหลว เจล สเปร์ย ซึ่งเกินปริมาตรที่ก าหนดมี
การรับรู้  ทัศนคติ และความพึงพอใจต่อข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและ
สารอ่ืนๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยานอย่างดร และควรเพ่ิมการด าเนินการในการตรวจค้น การบริหาร
จัดการของสนามบินในต่างประเทศที่มีมาตรฐานสูง เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น เป็นต้น 

4. ควรเพ่ิมการศึกษาด้านความถี่ในการเดินทางมีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และความพึง
พอใจ เพื่อพิจารณาว่าผู้ที่เดินทางบ่อยครั้ง  มีการรับรู้ข่าวสารแตกต่างกับผู้โดยสารที่เดินทางน้อยครั้ง
อย่างดร  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ

อินเตอร์เน็ต ของสายการบินต้นทุนต่ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า (2) เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ต โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า (4) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีค่าอยู่ในระดับมาก ( = 4.14) มากที่สุดด้าน
พนักงาน ( = 4.25) มีระดับความคิดเห็นการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตในระดับมาก ( = 
4.14) มากท่ีสุดสื่อคือ โฆษณาทางอินเตอร์เน็ตท าให้ท่านรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความมีชื่อเสียง
ของสายการบินต้นทุนต่ าที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเดินทาง และบุคคลทั่วดป ( = 4.30) ด้านการ
เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดกับตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ต พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05
ค าส าคัญ :  ส่วนประสมทางการตลาด  การรับรู้ภาพลักษณ์  สื่ออินเตอร์เน็ต  สายการบินต้นทุนต่ า 
  

Abstract 
The objectives of this study were (1) to investigate the personal factors 

affects the perceived image of low cost airlines via Internet, (2) to study marketing 
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mix affects the perceived image of low cost airlines via Internet. (3) to compare the 
perceived image of low cost airlines via Internet classified by personal factors. (4) And 
study the relation of marketing mix affects the perceived image of low cost airlines 
via Internet. The questionnaire was used as the research instrument to collect data 
from 400 samples which were selected by using Yamane formula. Data were 
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, correlation and One-Way 
ANOVA. 

The results of this study showed that the marketing mix had a high mean 
score ( = 4.14). The factor with the highest mean score was personnel ( = 4.25). 
The respondents had a high level of opinions towards perceived image of low cost 
airlines via Internet ( = 4.14). The aspect with the highest mean score was Internet 
advertising that enables perceived brand image, low cost airlines reputation among 
travelers and general people ( = 4.30). In terms of comparing perceived image of 
low cost airlines via Internet classified by personal factors with One-Way ANOVA, 
there were statistically significant differences in perceived image of low cost airlines 
via Internet at 0.05. In terms of analyzing the relationship between marketing mix and 
perceived image of low cost airlines via Internet, it was found that 
the correlation coefficient was statistically significantly different from zero at 0.05.  
Keywords: Marketing mix, Perceived image, Internet media, Low cost airline 
 
 

บทน า 
    อินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความส าคัญในยุคข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆ เป็นช่องทางที่รับ-ส่งข้อมูล/ข่าวสารครอบคลุมพ้ืนที่
เกือบทุกมุมโลก ดม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และระยะทาง (Castell,2011) ด้วยเหตุนี้อินเตอร์เน็ตจึง
กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้ประกอบการน ามาใช้เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ และมีผลส ารวจใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของประเทศในปี 2558 ดังภาพที่ 1 ดั้งนั้นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้บริการผ่านระบบเวิลด์ดวด์เว็บ (World Wide Web) ระบบ 
(World Wide Web) เป็นสื่อที่เชื่อมถึงผู้บริโภคดด้อย่างรวดเร็ว และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้การ
ยอมรับว่ารวดเร็วกว่าสื่ออ่ืน และในขณะนี้ธุรกิจสายการบินมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะสายการบิน
ต้นทุนต่ า การแข่งขันจะเป็นในด้านการตลาด โดยจะเน้นส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน คือ 
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ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้าน
พนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ เป็นช่องทางในการเลือกใช้
บริการของผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ าทางสื่ออินเตอร์เน็ต 
 

  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงผลส ารวจการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในปี 2558 
ที่มา : นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนดลน์ 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (2560) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบิน
ต้นทุนต่ า 
     2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
          3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของ
สายการบินต้นทุนต่ า 
     4. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.4 

59.1 

44.6 

ผลส ารวจการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในปี 2558 

อปัโหลดรูปภาพ 

อปัโหลดข้อมลู 

รับสง่อีเมล์ 



 
 993 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ               2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ 
5. รายดดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
6. ความถี่ในการพบเห็นสื่อโฆษณาทาง 
อินเตอร์เนต็ 
7. ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต 
8. ความถี่ในการใช้บริการสายการบิน 
9. จุดประสงค์ในการเดินทาง 

 

 
 

 

                                   

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                    ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้โดยสารที่เพศต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 
2. ผู้โดยสารที่อายุต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน            
3. ผู้โดยสารที่การศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่าง 
4. ผู้โดยสารที่อาชีพต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 
5. ผู้โดยสารที่รายดด้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่าง

กัน 
6. ผู้โดยสารที่ความถี่ในการพบสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทาง

สื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 
7. ผู้โดยสารที่ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทาง

สื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ส่วนประสมทางการตลาด  
1. ด้านผลติภณัฑ์/บริการ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
5. ด้านพนักงาน 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
7. ด้านกระบวนการบริการ 

 

 
 

การรับรูภ้าพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต 
1. ภาพลักษณ์บริษัทด้านการมีมาตรฐานระดับ 
สากลของสายการบินต้นทุนต่ า  
2. ภาพลักษณ์บริษัทด้านความมั่นใจ และ 
เชื่อถือในการบริการของสายการบินต้นทุนต่ า 
3. ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความเป็น 
เอกลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่ า 
4. ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความมีชื่อเสียง 
ของสายการบินต้นทุนต่ าที่เป็นท่ีรู้จักในกลุ่ม 
นักเดินทาง และบุคคลทั่วดป 
5. ภาพลักษณ์การบริการด้านความเป็นเลิศใน 
การบริการทั้งภาคพื้นและบนเที่ยวบิน ของสาย
การบินต้นทุนต่ า 

 

 
 

 
 

 
มาตรฐานระดบั 
สากลของสายการบนิต้นทนุต ่า  
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8. ผู้โดยสารที่ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทาง
สื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

9. ผู้ โดยสารที่จุดประสงค์ในการเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่ าต่างกัน มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. เพ่ือทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต
ของสายการบินต้นทุนต่ า และผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ า สามารถน าดปใช้ในการพัฒนา
บริษัทด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  
      2. เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ า ในการแก้ดขปรับปรุง พัฒนา 
การให้บริการของสายการบิน เพ่ือให้ผู้โดยสารดด้รับการบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ 
      3. เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจในการน าการศึกษาครั้งนี้ดปต่อ
ยอดทางการศึกษาต่อดป 
 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          1. แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
           Gronroos (1990) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมที่มีลักษณะดม่มากก็น้อยจับต้องดม่ดด้ 
และจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงาน  ลูกค้ากับระบบของการให้บริการหรือ
ลูกค้ากับผู้ผลิตสินค้า 

Kotler (1997, p. 92) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ ตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมดด้ บริษัทมักจะใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและ
ความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียง 4 ตัวแปร
เท่านั้น (4Ps) ดด้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก 3 ตัว
แปร คือ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการบริการ จึง
รวมเรียกดด้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
            ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทน าเสนอออกขายเพ่ือก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริโภค
หรือการใช้บริการ สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler,2009, p. 616) 
และความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสดด้ หรือสัมผัสดม่ดด้ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี 
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ราคา ตราสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียงของผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย นอกจากนี้ ตัว
ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอขายนั้น สามารถเป็นดด้ทั้งในรูปแบบของการมีตัวตนหรือการดม่มีตัวตนก็ดด้ และ
การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จะต้องค านึงถึงความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้านต่างๆ  
            ด้านราคา (Price) 

ราคา หมายถึง จ านวนเงินตราที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ดด้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของกิจการ 
หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพ่ือให้ดด้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือ
บริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายดป (Armstrong & Kotler, 2009,pp. 616-617) และยัง
หมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ซึ่งลูกค้าใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ที่
ต้องจ่ายเงินออกดป กับคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าจะดด้รับกลับมาจากผลิตภัณฑ์ หากว่าคุณค่าสูงกว่า
ราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ (Buying Decision) ทั้งนี้อาจจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ  
            ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/Channel Distribution) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะ
น าสินค้าหรือบริการนั้นๆ ดปยังผู้บริโภคเพ่ือให้ทันต่อความต้องการ มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่า 
กลุ่มเป้าหมายคือใคร ควรกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด 
(THbusinessinfo, 2558) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ 

(Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยจะใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความ
ต้องการหรือเพ่ือเตือนความทรงจา (Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าการส่งเสริมการตลาดจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซื้อสินค้าหรือ
บริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007, p. 677) หรืออาจเป็นการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ โดยจะต้องมีการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน หรือเรียกดด้ว่าเป็น เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) การจะใช้เครื่องมือในรูปแบบใดนั้น จะ
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
           ด้านบุคคล (People) 

ด้านบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ท างานเพ่ือก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่างๆ นับ
รวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่างพนักงานทั่วดป 
แม่บ้าน เป็นต้น บุคลากรนับดด้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่มีความส าคัญเพราะเป็นผู้คิดวางแผน  
และปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นดปในทิศทางที่วางดว้ นอกจากนี้ยังมีบทบาทอีกอย่างหนึ่ง
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ของบุคลากรที่มีความส าคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรดมตรี ต่อลูกค้า และเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กร 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสดด้จากการเลือกใช้สินค้าหรือ
บริการขององค์กร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่นการตกแต่งร้านการ
แต่งกายของพนักงาน การพูดจาต่อลูกค้า และการบริการที่รวดเร็ว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้านการบริการ ที่ควรจะต้องสร้างคุณภาพในภาพรวม  
           ด้านกระบวนการ (Process) 

ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน
การบริการที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างรวดเร็ว  โดยแต่ละกระบวนการ
สามารถมีดด้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององค์กร หากว่ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะท าให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้กระบวนการท างานในด้านของการบริการ จ าจะเป็นต้องมีการ
ออกแบบกระบวนการท างานที่ชัดเจน เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติให้เป็นดป
ในทิศทางเดียวกันดด้ราบรื่น เช่นเดียวกับ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557, น. 33) กล่าวดว้ว่า 
           2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

แฟรงค์ เจฟกินส์ (Frank Jefkins, 1977, p. 14) ดด้อธิบายภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจดว้ว่า 
ภาพลักษณ์ต่อบริษัท หรือภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจ (Corporate Image) คือภาพขององค์กรใด
องค์กรหนึ่ง หมายรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู้จักเข้าใจ ดด้มีประสบการณ์ในการ
สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรนั้น และส่วนหนึ่งกระท าดด้โดยอาศัยการน าเสนออัตลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate Identity) ซ่ึงสามารถพบเห็นดด้ทั่วดป เช่น สัญลักษณ ์เครื่องแบบ  

แอนเดอร์สัน และ รูบิน (Anderson and Rubin, 1986, p. 53) กล่าวดว้ว่า ภาพลักษณ์เป็น
การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด โดยองค์กรก็เปรียบเทียบเสมือนคน ซึ่งจะมีบุคลิกภาพ 
และภาพลักษณ์ท่ีต่างกัน 

ฟิลลิป คอลเลอร์ (Philip Kotler, 1987, p. 64) อธิบายค าว่า ภาพลักษณ์ (Image) ว่า เป็น
องค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการ
กระท าใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์นั้นๆ 

แฟรงก์ เจฟกินส์ (1993, p. 21) กล่าวว่า แนวคิดภาพลักษณ์ทางด้านการบริการภาพลักษณ์
การบริการ (Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้าหรือบริการของบริษัท
เพียงอย่างเดียว ดม่รวมถึงองค์กรหรือบริษัท 
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           3. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องคุณค่าตราสินค้า 
            แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นแนวคิดที่มีการคิดค้นและพัฒนามา
ในยุคทศวรรษที่ 1980 (Keller. 1998) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) เป็นพ้ืนฐาน คุณค่า
ตราสินค้าเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่ และมีความส าคัญทั้งทางด้านธุรกิจ และด้านวิชาการ โดยแรงจูงใจ
ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดนี้มีอยู่ 2 แรงจูงใจ คือ แรงจูงใจทางด้านการเงิน (Financially-
based Motivation) เป็นการประเมินคุณค่าตราสินค้าเพ่ือจุดมุ่งหมายทางด้านการเงินการบัญชี ใน
ลักษณะที่ตราสินค้าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า และแรงจูงใจทางด้านกลยุทธ์ (Strategy-based 
Motivation) ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ
เลือกกลยุทธ์ทางการตลาดดด้อย่างถูกต้อง   

ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ค าขวัญหรือค าโฆษณา บรรจุภัณฑ์ 
เสียงเพลง (Jingle) หรือส่วนผสมของสิ่งเหล่านั้น ที่เป็นการระบุถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขาย หรือ
กลุ่มผู้ขายเพ่ือให้สินค้าของตนแตกต่างจากคู่แข่ง (Kotler. 2003: 404) American Marketing 
Association กล่าวว่าตราสินค้า คือ ชื่อ (Name) ถ้อยค า (Term) เครื่องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ 
(Symbol) หรือการออกแบบ (Design) หรือการผสมผสานสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะ
แสดงให้เห็นถึงสินค้า (Goods) หรือบริการ (Service) ของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขายว่าคืออะดร และใช้
เพ่ือสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง และความหมายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการให้ค า
นิยามโดยเน้นดปท่ีผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องและมองเห็นดด้  

อาเคอร์ (Aaker. 1991) กล่าวว่า ตราสินค้า คือ ความโดดเด่นของชื่อ สัญลักษณ์ เช่น โลโก้ 
เครื่องหมายการค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการมีความแตกต่างจาก
ตราสินค้าคู่แข่ง ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถทราบที่มาของสินค้า และยังช่วยปกป้องกิจการจากคู่แข่งที่
พยายามเข้ามาแย่งตลาด 
          4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต  
           อินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูล
ระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ตัวอักษร ภาพและเสียงดด้  รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ ดด้อย่างรวดเร็วอินเตอร์เน็ต
ประกอบด้วยองค์ประกอบ  2 ส่วนคือส่วนที่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน และส่วนที่
เป็นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเก็บเอาดว้ พร้อมกับมีความสามารถที่ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลที่
ต้องการดด้ในเวลาอันสั้น อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ปฏิวัติความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ  เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษย์ ช่วยให้คนเรามีอิสรเสรีในการเรียนรู้และการท างานมากขึ้น พบว่ามีประชากรโลก
กว่า 650 ล้านคน ใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน (ค.ศ. 2003) ดังนั้น คนดทยยุคนี้ควรเรียนรู้การใช้
อินเตอร์เน็ตเพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง อินเตอร์เน็ตมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลที่ชัดเจนและเป็น
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หนึ่งเดียวกันท าให้ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละประเภทเป็นดปดด้อย่างง่ายดาย  ดม่ว่าจะ
เป็น  พีซี  แมคอินทอช หรือ  เครื่องประเภทใด ๆ ก็ตาม  โดยทั่วดปแล้วคอมพิวเตอร์ที่ประกอบกัน
เข้าเป็นเครือข่ายหลักของอินเตอร์เน็ตมักจะเป็นระบบเครือข่ายของมินิคอมพิวเตอร์หรือระบบ
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN)  และเครือข่ายเมนเฟรม คอมพิวเตอร์บางคนจึง
เรียกอินเตอร์เน็ตว่าเป็น “เครือข่ายของคอมพิวเตอร์” ส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมักจะดม่ดด้ต่ออยู่
กั บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ต ล อ ด เ ว ล า  แ ต่ จ ะ เ ชื่ อ ม ต่ อ เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น เ ท่ า นั้ น  ที่ ม า 
(http://education.phibun.com/it/0020_technology_information.htm) 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต
ของสายการบินต้นทุนต่ า 
 
            ประชากร  (Population) 
             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า จังหวัด
นครพนม ปี 2559 จ านวน 372,026 คน (ท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม,2561) 
 
             กลุ่มตัวอย่าง (Size Of Population) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 
จังหวัดนครพนม จ านวน 372,026 คน สูตรมี่ใช้ในการค านวณ คือสูตรของ Taro Yamane โดยการ
ค านวณประชากรใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 % ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 0.05 ค่าสัดส่วน
ประชากร ดด้ขนาดตัวอย่างดด้เท่ากับจ านวน 400 คน  
 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ศึกษาดด้ด าเนินการในการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสายการบินต้นทุนต่ า เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 
 2. ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา 
 3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 4. น าเสนอแบบสอบถามดปน าเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
เพ่ือหาค่าดัชนีสอดคล้อง (Item objective congruence index: IOC) โดยค่าที่ยอมรับดม่น้อยกว่า 
0.05 และท าการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยการทดสอบ CRONBACH, S COEFFICIENT 

http://education.phibun.com/it/0020_technology_information.htm
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ALPHA โดยน าแบบสอบถามดปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างจริง 
จ านวน 30 ชุด ที่ระดับความเชื่อม่ันดม่น้อยกว่า 0.70  

โดยดด้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
              ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 9 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Close-ended response question)  
               ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 21 ข้อแบบปลาย
ปิด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็น
ด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต จ านวน 4 ข้อ
แบบปลายปิด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 
หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 1 หมายถึง เห็นด้วย
น้อยที่สุด 
               ตอนที่ 4 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่ า จังหวัดนครพนม ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  
 
              การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้ศึกษาดด้ด าเนินการท าหนังสือถึงผู้อ านวยการท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม 
เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูล 
 2. ผู้ศึกษาดด้ด าเนินการแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด กับผู้โดยสารที่ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่ า ที่ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม 
 3. อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลในแบบสอบถาม กับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 
 4. เก็บแบบสอบถามคืน และท าการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในแบบสอบถาม  
 5. น าผลที่ดด้มาวิเคราะห์ และหาค่าทางสถิติคือค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) คา่คะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD 
(Standard deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าสัมม
ประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน และน าเสนอข้อมูลด้วยตารางสรุปพร้อมค าอธิบาย 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FW (Statistic Pack for Social 
Sciences for Windows) และก าหนดวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วดปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติต่างๆ ดด้แก่ค่าร้อยละ 
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบค าอธิบาย 
 ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด และตอนที่ 3 การรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผลข้อมูล
อันตรภาคชั้นโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น และน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบค าอธิบาย 
 
              สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดด้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD (Standard 
deviation) 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และค่าสัมมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
                
ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20  มีอายุ 21 – 
30 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 214 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.50 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 มีรายดด้เฉลี่ย
ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 ความถี่ในการพบ
เห็นสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 1-2 ครั้ง/เดือน จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ความถี่ในการ
ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล 1-2 ครั้ง/เดือน จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 ความถี่ในการ
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า  1-2 ครั้ง/เดือน จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 และ
จุดประสงค์ในการเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่ า เพ่ือการศึกษา/อบรม/สัมมนา จ านวน 141 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.20  
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   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน P-Value 

เปรียบเทยีบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เนต็ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐานที่ 1 โดยสารที่เพศต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 0.41 

สมมติฐานที่ 2 ผู้โดยสารที่อายุต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 0.07 

สมมติฐานที่ 3 ผู้โดยสารที่การศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 0.16 

สมมติฐานที่ 4 ผู้โดยสารที่อาชีพต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 0.00* 

สมมติฐานที่  5 ผู้ โดยสารที่รายดด้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 0.04* 

สมมติฐานที่ 6 ผู้โดยสารที่ความถี่ในการพบสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 0.01* 

สมมติฐานที่ 7 ผู้โดยสารที่ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล
ต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 0.06 

สมมติฐานที่ 8 ผู้โดยสารที่ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า
ต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 0.00*  

สมมติฐานที่ 9 ผู้โดยสารที่จุดประสงค์ในการเดินทางกับสายการบินต้นทุน
ต่ าต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 0.07 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 
    ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 4.14 S.D. = 
0.43) ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านพนักงาน ( = 4.25 S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ( = 4.22 S.D. = 0.56) ด้านราคา ( = 4.13 S.D. = 0.61)  ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ( = 4.13 S.D. = 0.56) ด้านการตลาด ( =4.09 S.D. = 0.58) ด้านกระบวนการบริการ 
( = 4.08 S.D. = 0.58) และด้านผลิตภัณฑ์ ( = 4.08 S.D. = 0.55) ตามล าดับ 
    ระดับความคิดเห็นการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต พบว่า อยู่ในระดับมาก  
( = 4.14 S.D. = 0.48) ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตท าให้ท่านรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความมีชื่อเสียงของสายการบินต้นทุนต่ าที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเดินทาง และ
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บุคคลทั่วดป ( = 4.30 S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ข้อสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตท าให้ท่านรับรู้
ภาพลักษณ์การบริการด้านความเป็นเลิศในการให้บริการทั้งภาคพ้ืนและบนเที่ยวบิน  ของสายการบิน
ต้นทุนต่ า ( = 4.12 S.D. = 0.63) ข้อสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตท าให้ท่านรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่ าดด้เป็นอย่างดี ( = 4.11 S.D. = 0.61) ข้อ
สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตท าให้ท่านรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทด้านการมีมาตรฐานระดับสากลของสาย
การบินต้นทุนต่ า ( = 4.09 S.D. = 0.66) และข้อสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตท าให้ท่านรับรู้
ภาพลักษณ์บริษัทด้านความมั่นใจ และเชื่อถือในการบริการของสายการบินต้นทุนต่ า ( = 4.08 S.D. 
= 0.60) ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดกับตัวแปรการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า 

ตัวแปร Products Price Selling Marketing Staff Physical Process R1 R2 R3 R4 R5 

Products 1            

Price .408** 1           

Selling .497** .470** 1          

Marketing .509** .500** .453** 1         

Staff .509** .549** .530** .492** 1        

Physical .426** .500** .602** .476** .437** 1       

Process .513** .570** .401** .563** .529** .494** 1      

Recognition1 .479** .436** .570** .439** .474** .449** .467** 1     

Recognition2 .502** .377** .441** .444** .406** .445** .449** .533** 1    

Recognition3 .469** .472** .467** .351** .403** .432** .382** .518** .505** 1   

Recognition4 .418** .447** .469** .431** .351** .559** .439** .402** .500** .460** 1  

Recognition5  .495** .411** .376** .539** .500** .358** .498** .440** .552** .423** .416** 1 

หมายเหตุ  ** P < .05          
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดกับตัวแปรการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า ทั้ง 12 ตัวแปร ผลการตรวจสอบค่า
สหสัมพันธ์ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และค่าสหสัมพนัธ์ทุกคู่มีค่าเป็นบวกอยู่ระหว่าง 0.351 ถึง 0.602 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุด
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เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Marketing) 
กับตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความเป็นเอกลักษณ์ 
(Recognition3) และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน (Staff) กับ
ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความมีชื่อเสียง 
(Recognition4) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสม
ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Selling) กับตัวแปรตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ต ของสายการบินต้นทุนต่ า สามารถอภิปรายผลดด้ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า แตกต่างกัน ในเรื่อง
ของ อาชีพและรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า  ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ10,000 บาท และประกอบอาชีพ นักเรียน /นิสิต/ นักศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัฐนันท์ พุกภักดี (2557) พบว่าผู้โดยสารสายการบินที่จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
             2. การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่าผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ า ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายดด้เฉลี่ยต่อ
เดือน ความถี่ในการพบสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้น 
ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า และจุดประสงค์ในการเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่ า 
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนันท์ พุกภักดี 
(2557) พบว่า การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวดทยที่มีต่อสายการบินดทย จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นเพศที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการดม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของจิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์ (2558) พบว่าปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้ที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า (นกแอร์) แตกต่างกัน และงานวิจัยของกฤติกา ชิน
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รัตน์ (2559 พบว่าปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประกอบดปด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) ที่แตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสาย
การบินต้นทุนต่ า ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้โดยสารให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานมากที่สุด 
รองลงมาด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการตลาด ด้าน
กระบวนการบริการ และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องของ เสาวภา  ลีลานุวงศ์ (2558) 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ที่เคยใช้บริการสายการ
บินดทยดลอ้อนแอร์ ดด้แก่ พนักงานมีภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสายการ
บินในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นอย่างดี พนักงานมีอัธยาศัยดีพูดจาสุภาพ พนักงานให้ความ
เต็มใจในการบริการ เมื่อผู้โดยสารมีปัญหาพนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือดด้อย่างดี พนักงานมี
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตามล าดับ นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการสายการ
บินแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ของ อาณิดา อาบูดายอ (2557) พบว่า การ
ให้บริการของพนักงานภาคพ้ืนและบนเครื่องส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของสายการบิน 
            4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดกับตัวแปรการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า พบว่าค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าสหสัมพันธ์ทุกคู่มีค่าเป็นบวกอยู่ระหว่าง 0.351 ถึง 
0.602 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดกับตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ด้าน
ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความเป็นเอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านพนักงานกับตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า
ด้านความมีชื่อเสียง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับตัวแปรตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐิยาภรณ์ ภู่ทอง (2558) พบว่า สื่อโฆษณา
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตส่งผลต่อภาพลักษณ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ในด้านภาพลักษณ์บริษัท 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และภาพลักษณ์บริการแตกต่างกัน และงานวิจัยของ วรรณวิมล ปีบกระโทก 
(2558) พบว่า ระดับความส าคัญพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดของผู้โดยสารที่มีต่อการ
บริการของสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์ เมื่อพิจารณาส่วน
ประสมทางการตลาด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา ด้านราคา ด้าน
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. จะเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ

อินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ าจึงควรมี
การส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในการบริการที่สุภาพ อ่อนน้อม สามารถให้
ค าแนะน าต่างๆ ต่อผู้โดยสาร เอาใจใส่ผู้โดยสารทุกคนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เพ่ือให้ผู้โดยสารรู้สึก
ประทับใจ และกลับมาใช้บริการในคราวต่อดป 
            2. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความมีชื่อเสียงของสายการบินต้นทุนต่ าอยู่ในระดับ
มากที่สุด ผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ า จึงควรรักษาชื่อเสียงของสายการบินให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับของกลุ่มนักเดินทาง และบุคคลทั่วดป 
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
           1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทาง
สื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่ า เฉพาะในจังหวัดนครพนมเท่านั้น จึงควรมีการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดข้อเปรียบเทียบต่างๆ 
           2. ในการวิจัยครั้งต่อดปควรท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่ าในจังหวัดนครพนม หรือจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือเปรียบเทียบหรือหาสาเหตุ
ในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าในประเด็นต่างๆ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการประยุกต์คติชนคดีในการสร้างเทพบุตรสลุงหลวงซึ่ง
เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ส าคัญที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดล าปาง โดยน า
แนวคิดเรื่องคติชนประยุกต์มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า เทพบุตรสลุงหลวงเป็น
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการประยุกต์คติชนคดีประเภทความเชื่อ การเสี่ยงทาย และแนว
ปฏิบัติของคนล้านนาเข้ากับกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดคัดเลือกและการท าหน้าที่ในขบวนแห่ 
จากการประยุกต์คติชนคดีดังกล่าวนี้ท าให้ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดล าปางมีลักษณะที่โดดเด่น 
และแตกต่างจากจังหวัดใกล้เคียงหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศดทยแต่กระนั้นก็ดม่ดด้แปลกแยกจนท าให้
กลายเป็นคติชนเทียมที่ดม่สามารถเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ดด้  
ค าส าคัญ: คติชนประยุกต์ เทพบุตร  สลุงหลวง  ประเพณีสงกรานต์ นครล าปาง     

 
Abstract 

 The objective of this article was to study method of applying folklores to 
make “Salung Luang Angel” whose was one of important symbols used in public 
relations on Songkran festival in Lampang province. The concept of applied folklore 
was used to analyze. The finding found that Salung Luang Angel was a cultural 
innovation came from application of folklores such as beliefs, guesstimates, and 

                                                           
1* บทความนี้ปรับปรุงจากข้อมูลการน าเสนอภาคบรรยายเรื่อง “Salung Luang Angels” Creative of Folklore 

and Invention of Tradition of Nakorn Lampang ใน The 1st International Conference on Ethnics in 

Asia “Life, Power and Ethnics” On the occasion of the 25th Anniversary of Naresuan University 

August 20-21, 2015 
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regulations of Lanna people into activities such as a contest and a procession role. 
The application of folklores made the Songkran festival of Lampang was outstanding 
and different from nearby countries or other areas of Thailand. However, it was not 
strange too much to become a fakelore which unlinked to cultural root in area.  
Keywords: Angels, Salung Luang, Lampang city, Traditional Creativity, Applied 
Folklore 
 
บทน า 

ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีส าคัญที่จัดขึ้นพร้อมกันเกือบทุกจังหวัดของประเทศดทย 
โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี กล่าวเฉพาะในภาคเหนือตอนบนจะมีการจัด
กิจกรรมตามท้องถิ่นซึ่งจะเรียกชื่อวันในแต่ละวันแตกต่างกันดังที่มณี พะยอมยงค์ (2533, น. 56-63) 
ดด้อธิบายดว้ในหนังสือประเพณีสิบสองเดือนล้านนาดทย สรุปดด้ดังนี้ 
 วันที่ 13 เมษายน ทางภาคเหนือเรียกว่า “วันสังขานต์ล่อง” ในวันนี้ชาวเหนือถือว่าเป็นวัน
สิ้นสุดของศักราชเก่า ในช่วงเช้ามืดจะมีการยิงปืนหรือจุดประทัดเพ่ือดล่เสนียดจัญดรต่างๆ ในวันนี้ทุก
คนในบ้านจะช่วยกันท าความสะอาดบ้านในทุกพ้ืนที่ให้ดูใหม่ ภายนอกบริเวณบ้านหากมีหญ้าขึ้นรก
หรือต้นดม้ระเกะระกะก็จะมีการตัดให้เป็นระเบียบน่าดู นอกจากนี้หลังอาบน้ าแล้วก็จะมีการแต่งตัว
ด้วยเสื้อผ้าใหม่ มีการเปลี่ยนชุดผ้าปูที่นอนใหม่ หรือใช้ของที่ซื้อมาใหม่อีกด้วย  
 วันที่ 14 เมษายน ทางภาคเหนือ เรียกว่า “วันเนาว์ หรือ วันเน่า” ในวันนี้พวกผู้ใหญ่จะ
ช่วยกันท าอาหารและท าขนมเพ่ือดปท าบุญที่วัดในวันรุ่งขึ้น และนับเป็นอีกวันหนึ่งที่ญาติพ่ีน้องซึ่งดป
อยู่ต่างถิ่นจะดด้กลับมาบ้านและร่วมกันท ากิจกรรม คือ การท าอาหาร ส่วนเด็กๆ จะดปขนทรายเข้าวัด
และช่วยกันก่อพระเจดีย์ทรายและเตรียม “ตุง” ดปปักที่เจดีย์ทรายนี้ในวันที่ 15 อย่างดรก็ดีสิ่งที่ยึดถือ
กันในวันนี้ที่สุดคือ จะต้องดม่ทะเลาะวิวาทหรือด่าทอใคร ดม่เช่นนั้นจะท าให้ชีวิตแย่หรือ “ปากเน่า” 
ดปทั้งป ี
 วันที่ 15 เมษายน ทางภาคเหนือ เรียกว่า “วันพญาวัน” ในวันนี้ทุกคนจะดปท าบุญที่วัดตั้งแต่
เช้าโดยจะเริ่มจากท าบุญหรือ “การตานขันข้าว” ดปให้กับวิญญาณบรรพบุรุษ หลังจากนั้นเป็นการ
ดหว้พระฟังพระธรรมเทศนา และการสรงน้ าพระ เมื่อกลับจากวัดแล้วก็จะมารดน้ าด าหัวพอแม่และ
ญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า หรือบุคคลที่เคารพ เช่น ครู ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ของ จ.ล าปาง ซึ่งมีเทพบุตรสลุงหลวง 
เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ส าคัญของงาน (อะเมซิ่งดทยทัวร์, 2561) 

 ล าปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว กล่าวคือ นอกจากจะมีกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ดังดด้กล่าวแล้วข้างต้น ในส่วนกลางหรือใน
พ้ืนที่ตัวเมืองก็ดด้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องในวันสงกรานต์ให้มีความคึกคักมาก
ยิ่งขึ้น โดยประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดล าปางจะใช้ชื่อในการประชาสัมพันธ์งานว่า “สลุงหลวง 
กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครล าปาง” และกิจกรรมที่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดกิจกรรมหนึ่งคือ การแห่ส
ลุงหลวง ในวันที่ 12 เมษายน ซึ่งในขบวนแห่จะมีเทพบุตรสลุงหลวงเป็นผู้รับ “น้ าขมิ้นส้มป่อย” จาก
ประชาชนที่รอส่งน้ าตามรายทางด้วยหวังว่าจะดด้ร่วมสรงน้ า “พระเจ้าแก้วดอนเต้า” พระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าปางในประเพณีสงกรานต์นี้ด้วย นอกจากนี้ในวันที่ 13 เมษายน จะมีการ
จัดขบวนแห่พระพุทธรูปส าคัญของจังหวัดล าปาง เช่น พระแสนแซ่ทองค า, พระเจ้าดม้แก่นจันทร์ ฯลฯ 
ตลอดจนการประกวดขบวนแห่นักษัตรประจ าปีซึ่งจะมีเทพธิดาสลุงหลวงร่วมอยู่ในขบวนแห่นี้เช่นกัน 
ส าหรับผู้ที่ดด้รับต าแหน่ง “เทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวง” ทั้ง 2 คน จะต้องผ่านการประกวดและ
คัดเลือกในวันที่ 11 เมษายนเสียก่อน ซึ่งกิจกรรมการประกวดนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความโดด
เด่นให้กับประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดล าปางโดยเฉพาะ กล่าวคือ โดยทั่วดปแล้วการประกวดเนื่อง
ในวันสงกรานต์จะมีเพียงการประกวดผู้หญิงหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “นางสงกรานต์” เท่านั้น การจัด
ประกวดผู้ชายหรือที่เรียกในต าแหน่งว่า “เทพบุตรสลุงหลวง” นี้ ยังดม่เคยมีที่ใดจัดขึ้นมาก่อน ท าให้
จังหวัดล าปางดด้ชื่อเป็นจังหวัดแรกของประเทศดทยที่มีการประกวดผู้ชายในวันสงกรานต์ โดยการ
ประกวดนี้เริ่มจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ส่งผลให้ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เกิดความสนใจที่จะจัดประกวดผู้ชาย
ในลักษณะนี้บ้าง เช่น การประกวดหนุ่มลอยชาย ในงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ หรือการประกวดเทพบุตรสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ยิ่งดปกว่านี้คือ ในการ
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ตัดสินในรอบสุดท้ายเพ่ือค้นหาผู้ที่จะดด้รับต าแหน่งเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง ผู้ผ่านการคัดเลือก
จะดด้รับตัดสินจากการเสี่ยงใบมะยมซึ่งผู้จัดการประกวดกล่าวว่า “เป็นการตัดสินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์” 
(สกนธ์ ปิงกัน. สัมภาษณ์เมื่อ 6 เมษายน พ.ศ.2558) จึงท าให้การประกวดนี้เป็นที่กล่าวถึงกันในวง
กว้าง ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้โดดเด่นขึ้นในงานนี้อีกด้วย ซึ่ง ศิราพร ณ 
ถลาง (2556, น. 45) ดด้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการสร้างสรรค์ประเพณีของดทยในลักษณะนี้ว่า  
 

..เป็นการขยายมุมมองให้นักวิชาการโดยเฉพาะนักคติชนสามารถนับประเพณี
ประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นอีกมากมายในสังคมดทยทั้งโดยภาครัฐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ดทย และภาคประชาชนเข้ามาอยู่ในขอบเขตการศึกษา “คติชนสร้างสรรค์” ดด้ เพ่ือจะ
วิเคราะห์ถึง “วิธีการ” ประดิษฐ์ประเพณีต่างๆในปัจจุบัน รวมดปถึง “วิธีคิด” ในการ
ประดิษฐ์ประเพณีว่าวางอยู่บนฐานทางความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมในอดีตมากน้อยเพียงใด 
และอย่างดร  

 
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิธีการสร้าง “เทพบุตรสลุงหลวง” ใน

ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดล าปาง โดยผู้วิจัยเลือกใช้แนวการศึกษาตามหลักคติชนประยุกต์ 
(applied folklore) ซึ่งเป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์จากคติชนคดีในแง่มุมต่างๆ อย่างเหมาะสม 
เช่น คติชนประยุกต์เกี่ยวกับยาและวิธีการรักษาโรค คติชนประยุกต์ในองค์การธุรกิจ คติชนประยุกต์
เพ่ือการท่องเที่ยว คติชนประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม คติชนประยุกต์เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน และคติชนประยุกต์เพ่ือการพัฒนาคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นต้น (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห, 
2557, น. 32) โดยมีความคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขยายขอบข่ายการวิจัย 
“คติชนประยุกต์” ในประเทศดทยให้เพ่ิมมากขึ้นและเพ่ือเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจถึงวิธีการ
สร้างสรรค์ประเพณีดทยในบริบทสังคมปัจจุบันที่ดด้รับอิทธิพลจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
ท าให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าอย่างแพร่หลาย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาวิธีการประยุกต์คติชนคดีที่ใช้ในการสร้าง “เทพบุตรสลุงหลวง” ในงานสลุงหลวง 
กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครล าปาง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนในการจัดประกวด

เทพบุตรสลุงหลวงโดยตรงแล้วใช้แนวคิดด้านคติชนประยุกต์มาใช้ในการวิเคราะห์ ดังมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานประกอบด้วย 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการสร้างสลุงหลวง และการแห่สลุงหลวงของ
จังหวัดล าปาง จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. สัมภาษณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้จัดการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงเกี่ยวกับขั้นตอนและ
พิธีกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการประกวดเทพบุตรสลุงหลวง ตลอดจนศึกษาบทบาทต่างๆ ของเทพบุตรสลุง
หลวงหลังจากดด้รับการคัดเลือก 

3. ศึกษาวิธีการประยุกต์คติชนคดีในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทพบุตรสลุงหลวง ตั้งแต่
การประกวดคัดเลือกดปจนถึงการท าหน้าที่ในขบวนแห่สลุงหลวง  

4. น าเสนอและอธิบายข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ส าหรับการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจากผู้มี
ประสบการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงโดยตรง จ านวน 2 คน 
คือ 1. นายสกนธ์ ปิงกัน หัวหน้าฝ่ายด าเนินกิจกรรมการประกวดและเป็นผู้รื้อฟ้ืนให้มีการประกวด
เทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงขึ้นมาในปี 2553 อีกครั้ง และยังเป็นผู้ริเริ่มให้มีการเสี่ยงทายด้วยใบมะยม
ในรอบตัดสินและ 2. นายวิษณุกร ทรายแก้ว ผู้ประกอบพิธีกรรมเสี่ยงทายบนเวทีการประกวดตั้งแต่ปี 
2557 ถึงปัจจุบัน   
  
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่ามีคติชนคดีหลายประเภทที่ถูกน ามาใช้ในการสร้างเทพบุตรสลุง
หลวง ซึ่งจะดด้น าเสนอวิธีการที่ค้นพบดังต่อดปนี้ 

1. การน าความเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ์มาประยุกต์ใช้กับการสร้างบทบาทของเทพบุตรส
ลุงหลวง 

สลุง คือ ภาชนะที่ท าจากเงิน ทองค า ทองเหลือง เครื่องเขิน หรืออะลูมิเนียมขึ้นรูปเป็นครึ่ง
วงกลมคล้ายขันน้ า ใช้ใส่เครื่องดทยทานและข้าวตอกดอกดม้ดปท าบุญที่วัด หรือใช้ใส่เครื่องคารวะดป
ในการด าหัวและงานบุญต่างๆ สลุงหลวงของจังหวัดล าปางเป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าที่มีใช้กัน
โดยทั่วดป เหตุเพราะเป็นการจัดสร้างเพ่ือใช้เป็นที่รวบรวมน้ าขมิ้นส้มป่อยส าหรับสรงน้ าพระเจ้าแก้ว
ดอนเต้าซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัดล าปางโดยเฉพาะ สรณ มรกตวิจิตรการ ดด้
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กล่าวถึงที่มาของสลุงหลวงใบนี้ว่า ชมรมเทิดมรดกเขลางค์นครโดยการน าของคุณหญิงวลัย ลีลานุช 
อาจารย์บัญญัติ  
ภู่ศรัณย์ และอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ เป็นผู้ด าเนินการจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยดด้รับเงินบริจาค
จากประชาชนในจังหวัดล าปางและจังหวัดอ่ืนๆ ช่วยสนับสนุน ดด้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 433,198 บาท มี
ขนาดกว้าง 89 เซนติเมตร สูง 49 เซนติเมตร ลักษณะเป็นสลุงเกลี้ยง ภายในสลักรายชื่อผู้บริจาคเงิน
ในการจัดสร้าง รอบๆ ขอบบนภายนอกของสลุงจารึกเป็นภาษาล้านนาข้อความว่า “สลุงเงินหลวง
แก่นนี้ จาวเมืองล าปางแป๋งตานดว้ใส่น้ าอบ น้ าหอม ขมิ้นส้มป่อย สระสรงองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า 
เวียงละกอน ในวันปี๋ใหม่เมือง เพ่ือก้ าจุนพระศาสนาฮอดเติงห้าปันวรรษา” (2536, น. 51-52) ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2535 จังหวัดล าปางดด้รับเงินบริจาคจ านวน 125,207 บาท จากชมรมเทิดมรดกเขลางค์
นคร ส าหรับน ามาจัดสร้างฐานของสลุงหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งทรงสูงหกเหลี่ยม ความสูง 94 
เซนติเมตร ฐานด้านบนกว้าง 70 เซนติเมตร ด้านล่างกว้าง 80 เซนติเมตร มีรูปเทวดา 6 องค์ จาก
สวรรค์ 6 ชั้น อยู่รายรอบฐานเพ่ือให้ช่วยกันประคับประคองและปกป้องรักษาสลุงหลวงใบนี้ดว้ 
(สารานุกรมวัฒนธรรมดทย ภาคเหนือ เล่ม 13, 2542, น. 6646)  

    
 

ภาพที่ 2 สลุงหลวงที่จัดแสดงดว้ที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จังหวัดล าปาง และภาพที่ 3 แสดงรูปสลัก
เทวดารักษาสลุงหลวง  
 

โดยทั่วดปชาวล้านนามีคติความเชื่อว่าตามโบราณสถานหรือสถานที่ส าคัญของหมู่บ้าน เช่น 
วัด จะมีอารักษ์อยู่เฝ้ารักษา ซึ่งชาวล้านนาจะเรียกกันในชื่อว่า “ผีเสื้อ หรือ เสื้อ” สารานุกรม
วัฒนธรรมดทย ภาคเหนือ เล่ม 14 (2542, น. 7225) ดด้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับค านี้ดว้ว่า  
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หมายถึงวิญญาณที่คอยดูแลรักษาสถานที่ และเรียกตามชื่อของสิ่งที่ “เสื้อ” หรือ 
“ผีเสื้อ” นั้นดูแลรักษาอยู่ เช่น เสื้อนา หมายถึง วิญญาณที่ดูแลรักษานา ซึ่งชาวบ้านมักสร้าง 
หอผีเสื้อนา ให้เป็นที่อยู่และรับเครื่องสังเวย โดยอาจอยู่ที่ตอนหัวนา ท าหิ้งติดกับต้นดม้ หรือ
ท าซุ้มเล็กๆ ดว้กลางผืนนาก็ดด้  

เสื้อบ้าน เป็นวิญญาณที่ดูแลรักษาคนในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านที่ดม่มีเสาใจบ้านมักจะ
สร้างหอผีเสื้อบ้านให้อยู่ โดยมากมักอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน... 

 
ส่วนค าว่าเทวดา ในวัฒนธรรมล้านนาหมายถึง ผู้ที่อยู่ในสวรรค์ ซึ่งจะอยู่ในฐานะของผู้ที่ควร

แก่ความเคารพเป็นตัวแทนของคุณความดีที่ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ และเป็นพยานในการกุศลหรือ
กิจกรรมที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์หรือดีงาม (สารานุกรมวัฒนธรรมดทย ภาคเหนือ เล่ม 6, 2542, น. 
2858) เมื่อพิจารณาจากความหมายของ “เสื้อ” และ “เทวดา” จะพบว่ามีความแตกต่างกันในด้าน
ของบทบาทและถิ่นอาศัย กล่าวคือ เสื้อหรือผีเสื้อมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษามักอาศัยอยู่ตามสถานที่
ส าคัญบนโลก แต่เทวดามีหน้าที่ในการเป็นพยานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าบุญหรือเข้าร่วมใน
พิธีศักดิ์สิทธิ์และอาศัยอยู่บนสวรรค์ เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและการจัดสร้างสลุงหลวงข้างต้น
จะเห็นดด้ว่า คณะผู้จัดสร้างสลุงหลวงดด้เชื่อมโยงบทบาทของเทวดากับอารักษ์เข้าดว้ด้วยกันและยัง
สร้างภาพแทนจากเทวดารูปสลักให้กลายมาเป็นเทพบุตรผู้มีชีวิต ท าให้สามารถยืนคุ้มกันสลุงหลวงให้
ตั้งอยู่อย่างม่ันคงดปตลอดเส้นทางท่ีขบวนแห่เดินผ่านและยังสามารถเป็นประจักษ์พยานในการสรงน้ า
พระให้แก่ประชาชนดด้โดยตรงอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ที่มารอสรงน้ าสรงพระเจ้าแก้วดอนเต้าจะเทน้ าขมิ้น
ส้มป่อยใส่กระบวยที่เทพบุตรยื่นมารับหรืออาจยื่นขันสลุงหรือภาชนะอ่ืนๆที่ใส่น้ าส าหรับสรงพระดปให้
เทพบุตรสลุงหลวงและผู้เข้ารอบสุดท้ายคนอ่ืนๆ ให้ช่วยน าดปเทรวมกันดว้ที่สลุงหลวงก็ดด้  
 อย่างดรก็ดี การสรงน้ าพระพุทธรูปในช่วงสงกรานต์นั้น หากดม่ใช่พระพุทธรูปที่อยู่ในบ้านแล้ว
ชาวล้านนามักจะดม่สรงน้ าพระพุทธรูปนั้นโดยตรงเพราะเป็นการดม่สุภาพ แต่จะเทน้ าขมิ้นส้มป่อยให้
ดหลดปตามรางรินที่ทางวัดดด้จัดดว้ เมื่อน้ าดหลผ่านพระพุทธรูปแล้ว ชาวบ้านมักจะรองน้ านั้นดปใช้ใน
การประพรมบริเวณต่างๆภายในบ้าน บ้างก็น ามาใช้ส าหรับดื่มหรือผสมน้ าดว้อาบเพ่ือให้เกิดความสิริ
มงคลเนื่องวันปีใหม่เมือง ส าหรับขบวนแห่สลุงหลวงเมื่อเคลื่อนดปยังปลายทางคือ บริเวณห้าแยกหอ
นาฬิกาแล้ว เจ้าหน้าที่จะช่วยกันยกสลุงหลวงลงจากขบวนแห่แล้วน ามาตั้งดว้ยังบริเวณพิธีที่ใช้ส าหรับ
สรงน้ าพระเจ้าแก้วดอนเต้า หลังจากนั้นเทพบุตรสลุงหลวง จะเป็นตัวแทนสรงน้ าพระโดยใช้กระบวย
ตักน้ าในสลุงหลวงแล้วเทลงดปยังรางรินด้านหางของพญานาค น้ าจะค่อยๆดหลดปยังปากของนาคที่มี
ปลายทางคือ พระเจ้าแก้วดอนเต้า 
 



 
 1015 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
                   ภาพที่ 4 รางรินที่ใช้ส าหรับสรงน้ าพระพุทธรูป จัดแสดงดว้ที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน 

 
          ภาพที่ 5 เทพบุตรสลุงหลวงก าลังท าหน้าที่บนขบวนแห่ (ดทยรัฐออนดลน์, 2558) 
สรุป การประยุกต์ใช้คติชนคดีประเภทความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาอารักษ์เข้ากับบทบาทของ

เทพบุตรสลุงหลวงถือเป็นตัวอย่างของความส าเร็จของการประยุกต์ใช้คติชนคดีกับการสร้างสรรค์
ประเพณีให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะแม้การประกวดเทพบุตรจะดม่ดด้เป็นที่คุ้น
ตาหรือเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยทั่วดป แต่การมอบบทบาทในการประคองรักษาสลุง
หลวงในขบวนแห่ การรับน้ าขมิ้นส้มป่อย และการตักน้ าในสลุงหลวงเทลงรางรินเพ่ือสรงน้ าพระเจ้า
แก้วดอนเต้าแก่เทพบุตรสลุงหลวงก็สามารถเชื่อมโยงเข้ากับวิธีคิดและแนวปฏิบัติของชาวล้านนาดด้
อย่างกลมกลืน  

2. การน าวิธีการเสี่ยงทายและการน าความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประยุกต์ใช้กับการ
ตัดสินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับต าแหน่งเทพบุตรสลุงหลวง 

การประกวดที่จัดขึ้นในงานประเพณีและงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานฤดูหนาว หรืองาน
เทศกาลผลดม้ของท้องที่ต่างๆ โดยทั่วดปมักจะเป็นการประกวดผู้หญิง เช่น การประกวดนางนพมาศ 



 
 1016 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ในประเพณีลอยกระทงหรือการประกวดนางสงกรานต์ ในประเพณีสงกรานต์ ผลการตัดสินมักมาจาก
คะแนนของกรรมการที่ร่วมกันพิจารณาจากบุคลิกภาพ การตอบค าถาม การแสดงความสามารถพิเศษ 
เป็นต้น แต่การประกวดบุคคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดล าปาง ดด้มีการสร้างขนบในการ
ประกวดขึ้นมาใหม่ คือ มีการประกวดผู้ชายในประเพณีสงกรานต์หรือที่เรียกกันว่า “เทพบุตรสลุง
หลวง” ในฐานะผู้รับน้ าส าหรับสรงพระพุทธรูปร่วมกับการประกวดหญิงสาวหรือ “เทพธิดาสลุง
หลวง” ในฐานะผู้เป็นนางสงกรานต์ของจังหวัดล าปาง  

 

 
   ภาพที่ 5 ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายก าลังรอผลการเสี่ยงทายจากการหยิบก้านมะยม (เทศบาลนคร
ล าปางเว็บเพจ. 2559) 
 

ส าหรับขั้นตอนการประกวดนอกจากจะคัดเลือกจากรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพของผู้เข้า
ประกวดแต่ละคนแล้ว ยังใช้พิธีการเสี่ยงทายแบบชาวล้านนาอีกด้วย โดยแนวคิดเรื่องการเสี่ยงทายนี้ 
ผู้ประกอบพิธีคือ คุณวิษณุกร ทรายแก้ว (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558) ดด้กล่าวถึง
วิธีการเสี่ยงทายของชาวล้านนาว่าโดยทั่วดปจะมีอยู่ด้วยกัน 7 วิธีด้วยกัน คือ 1. การนับข้าวเปลือก 2. 
การนับข้าวสาร 3. การนับใบมะยม 4. การตั้งดข่ 5. การตั้งดาบ 6. การวาดม้ และ 7. การแกว่งข้าว 
โดยการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการใช้การเสี่ยงทายอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ การ
นับเม็ดมะขาม และการเสี่ยงทายโดยวิธีการหยิบก้านมะยมที่ติดหมายเลขต่างๆดว้ ส าหรับการเสี่ยง
ทายด้วยการนับจ านวนของชาวล้านนานั้นเชื่อว่าหากดด้ผลออกมาเป็นเลขคู่จะถือว่าดี เช่น ในการ
เลี้ยงผีปู่ย่า หากอยากทราบว่าของที่น ามาเลี้ยงนั้นท่านดด้กินหรือท่านพอใจหรือดม่ ผู้ประกอบพิธีก็จะ
หยิบข้าวสารขึ้นมาจ านวนหนึ่ง แล้วนับจ านวนเมล็ดข้าวที่หยิบดด้ หากดด้เลขคู่ก็จะหมายถึงผีปู่ย่าท่าน
พอใจแล้ว หรือดด้กินเครื่องเซ่นเรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจก็จะมีการอธิษฐานซ้ าว่าขอให้



 
 1017 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เป็นเลขคู่อีกครั้ง หากหยิบสองครั้งดด้เลขคู่ทั้งสองครั้งจะเรียกว่าคู่สอง หรือหยิบสามครั้งดด้เลขคู่
ทั้งหมดก็จะเรียกว่าคู่สาม เป็นต้น กล่าวเฉพาะการเสี่ยงทายในการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงโดย
เสี่ยงจากการเลือกก้านมะยมนั้น จะเป็นการประยุกต์จากการนับใบมะยมมาเป็นการนับเปิดเลขคู่หรือ
เลขคี่ที่ดด้น ามาพับติดดว้ที่ก้านมะยมแทน ทั้งนี้ก็เพ่ือลดระยะเวลาในการประกวดให้กระชับมากขึ้น 
โดยผู้จัดการประกวดจะเตรียมหมายเลขตั้งแต่ 0-9 มาพันปิดดว้ที่ก้านของใบมะยมแต่ละก้าน แล้วน า
ก้านมะยมที่เตรียมดว้นี้ดปให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายแต่ละคนเลือกคนละ 3 ก้าน หากผู้ เข้าประกวดสามารถ
เลือกก้านมะยมออกมาดด้เลขคู่จ านวนมากท่ีสุดก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะในการประกวด 

อย่างดรก็ดี ก่อนที่จะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจ านวน 3 คน (ผู้ชาย 3 คน และ
ผู้หญิง 3 คน) ดด้เสี่ยงทายโดยการหยิบก้านมะยมที่กองประกวดดด้จัดเตรียมให้ จะมีการแห่ขบวน
เครื่องสักการะล้านนาขึ้นมาบนเวที หลังจากนั้น “พ่อหนาน” หรือผู้ประกอบพิธีกรรมจะกล่าวอัญเชิญ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาร่วมในพิธีและเป็นผู้เลือกเทพบุตรเทพธิดา สลุงหลวงผ่านการเสี่ยงทายใบมะยม 
โดยพิธีกรรมการเสี่ยงทายนี้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยหัวหน้าฝ่ายการประกวดคือ คุณ
สกนธ์ ปิงกัน (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ดด้กล่าวถึงการน าใบมะยมเข้ามาช่วยใน
การตัดสินนี้ว่า ช่วยลดความขัดแย้งและความสงสัยถึงการดด้มาของผู้ชนะการคัดเลือก เพราะในเมื่อ
เป็นการตัดสินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน ข้อครหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีผลการตัดสินออกมาแล้วดม่ตรง
ใจกับกองเชียร์ของผู้เข้าร่วมประกวดก็จะหมดดป ซึ่งอาจกล่าวดด้อีกอย่างว่า การประกวดเทพบุตรสลุง
หลวงของจังหวัดล าปางนั้นนอกจากจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วยังต้องมีโชคประกอบด้วย พิธีกรรมนี้
จึงถือเป็นการสืบสานและเผยแพร่วิธีการเสี่ยงทายของชาวล้านนาให้เป็นที่รู้จักของคนต่างถิ่นดด้อย่างดี 
ส าหรับค ากล่าวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาร่วมในพิธีการประกวดคัดเลือกนั้น มีดังต่อดปนี้ 

 
สุณันตุโภนโจ๋เตวสังฆาโย ฟังละฟังลา ฝูงหมู่เตปา เตปินอินตา พรมยมราชต้าว เกิด

ด่านด้าว เขตปายบน ตังต้าวสี่ตน อันอยู่ฮักษายังเขาสัตพรรณ เจ็ดเหลี่ยมเหล้มยุกันธร ตัง
ดาบสระสีจ๋รต๋นวิโรจน์ ตั้งต้าวหกตน ก่อสร้างตนก่อตั้งแป๋งเมืองกับตังต้าวบุญเรือง ตนฉลาด
ตนผาบแป๊ แล้วกู้แดนดอนผู้ข้า ขออัญเจิญ เจ้าตั้งหลายจงจักมาพร่ าฮู้ แล้วค่อยกราบวันตี 
ขออัญเชิญจุ่งมาเป๋นสักขี จุ่งมาเป๋นสักขีหมายเหมียดในพิธีการที่ข้า กาลเมื่อบัดนี้ ผู้ข้าจักดด้
เสี่ยงตวาย ว่าปุคคละ ผู้ใดผู้ใดสมควรจักดด้ เป๋นเตพบุตรและเตพธิดา ขอเทวดาจงดด้แจง
เตี้ยงแท้หนอ ดีงาม ก่อนเตอะ (วิษณุกร ทรายแก้ว สัมภาษณ์เมื่อ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561) 
 
ส าหรับมโนทัศน์เกี่ยวกับเทวบุตร หรือ เทพบุตร ของชาวล้านนานั้น สารานุกรมวัฒนธรรม

ดทยภาคเหนือ ดด้อธิบายดว้ดังนี้ 
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เทวบุตร จากความเห็นของนักปราชญ์นั้น อาจสรุปดด้สองประการ คือ (1) เทพ คือ 
โอปปาติก คือเกิดดด้โดยดม่ต้องอาศัยการก่อก าเนิดจากพ่อแม่ ค าว่า “บุรุษ” และ “อิตถิโย” 
มิดด้บ่งว่าผู้ชายหรือผู้หญิง แต่หมายถึงเพศชายหรือเพสหญิง คือ เทวดาชาย ก็เรียกว่า “เทว
บุตร” และท านองเดียวกัน ถ้าเป็นเพศหญิงก็เรียก “เทวธิดา” ...โดยปกติผู้ที่อยู่ในตักของพ่อ
แม่ย่อมถือว่าเป็นลูก ในกรณีของเทวดานี้ก็เช่นเดียวกันเทวบุตรคือผู้ที่เพ่ิงจะเสวยภาวะเป็น
เทวดา และมีอายุน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในที่นั้นมาก่อน (2) เทวบุตรอาจเป็นเทพผู้ด้อยยศตามล าดับ
ชั้นของเทพ ลักษณะเช่นนี้ พวกยักษ์ก็ย่อมเป็นเทวบุตรดด้...แต่อาจกล่าวดด้ว่าเทวบุตรอาจ
เป็นระดับชั้นของเทพโดยที่น่าจะเป็นระดับท่ีต่ ากว่า 

หากพิจารณาตามลักษณะทั่วดปแล้ว เทวบุตรมีสองประเภท คือ ประเภทที่ทรงรัศมี
รุ่งเรืองและประเภทที่ดม่มีรัศมีเช่นนั้น เทวบุตรคือผู้มีภาวะจิตสูงและยึดมั่นในพระรัตนตรัย 
คาถาที่เหล่าเทพบุตรกล่าวนั้นมีลักษณะงามด้วยคุณค่าทางธรรมจริยาและปรัชยา ซึ่งแสดงถึง
ภูมิปัญญาของผู้กล่าว การปรากฏของเทวบุตรจึงเป็นเหมือนเครื่องบ่งชี้ถึงบุคคลที่ใฝ่แสวงหา
หนทางให้แก่หมู่มวลมนุษย์  

ในวิถีของวัฒนธรรมล้านนาแล้วถือว่า เทวบุตรและเทวดา เป็นตัวแทนของความดี
งาม โดยเฉพาะถือว่าเป็นประชากรสวรรค์ที่จะดด้รับการอัญเชิญให้ปรากฏหรือร่วมรับรู้และ
อนุโมทนาในงานการกุศล หรือกิจกรรมที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์เสมอ (สารานุกรมวัฒนธรรม
ดทย ภาคเหนือ เล่ม 14, 2542, น. 2862 - 2863) 

 
          ภาพที่ 6 เทพบุตรสลุงหลวงประจ าปี พ.ศ. 2559 ในชุดทรงของเทวดาล้านนา (เทศบาลนคร
ล าปางเว็บเพจ. 2559) 
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 เมื่อพิจารณาถึงความหมายของค าว่าเทพบุตรข้างต้น จะพบว่าผู้จัดการประกวดมิดด้ประยุกต์
พิธีกรรมเสี่ยงทายมาใช้กับการตัดสินเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสงสัยในผล
การประกวดเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับมโนทัศน์และบทบาทของเทพบุตรในวัฒนธรรมของ
ชาวล้านนาดด้อีกด้วย กล่าวคือ การดด้รับต าแหน่ง “เทพบุตร” ซึ่งต้องท าหน้าปกป้องรักษาสลุงหลวง
ในพิธีแห่แล้ว ยังต้องเป็นพยานในการท าบุญหรือมาร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งในที่นี้คือ การรับน้ าสรงพระ
เจ้าแก้วดอนเต้าจากประชาชนอีกด้วย การดด้รับหน้าที่พิเศษเช่นนี้ ย่อมดม่อาจคัดเลือกดด้จากตาเปล่า
ของกรรมการซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าร่วมการตัดสิน แต่จะต้องเป็นการคัดเลือกจากผู้มีตาทิพย์หรือก็
คือ เทวดาที่ดด้รับการอัญเชิญให้มาร่วมในพิธีการเสี่ยงทายเท่านั้น จึงจะท าให้การคัดเลือกเทพบุตรส
ลุงหลวงนั้นถูกต้องสมบูรณ์ และย่อมท าให้ผู้ดด้รับการคัดเลือกรู้สึกมั่นใจในการท าหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์
บนขบวนแห่สลุงหลวงให้ส าเร็จลุล่วง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการสร้าง“เทพบุตรสลุงหลวง”ในประเพณี
สงกรานต์ของจังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่ามีการประยุกต์ใช้คติชนคดีเข้ามาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การน าความเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ์มาประยุกต์ใช้กับการสร้างบทบาทของเทพบุตรสลุง
หลวง 

2. การน าวิธีการเสี่ยงทายและการน าความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประยุกต์ใช้กับการ
ตัดสินการคัดเลือกผู้สมควรดด้รับต าแหน่งเทพบุตรสลุงหลวง 
 
 แผนภาพที่ 1 สรุปวิธีการประยุกต์คติชนคดีที่ใช้ในการสร้าง “เทพบุตรสลุงหลวง” ใน
งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครล าปาง 
 

 
(ภาพท่ี 7 สติกเกอร์ดลน์ “น้องสลุงหลวง” เอพีดีดซน์. 2015) 
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ผลการประยุกต์คติชนกับการสร้างเทพบุตรสลุงหลวงดังกล่าว ท าให้กิจกรรมการประกวด
เทพบุตรสลุงหลวงและการแห่สลุงหลวงมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนสามารถใช้
เป็นกิจกรรมส าหรับประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในประเพณี
สงกรานต์ของจังหวัดล าปางดด้เป็นอย่างดี อย่างดรก็ดีการปรากฏตัวของเทวดาในขบวนแห่ของชาว
ล้านนาในลักษณะนี้ก็ดม่ใช่เรื่องใหม่หรือดม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน ทั้งนี้เพราะชาวล้านนามีความคุ้นชิน
กับ “ขุนสังขานต”์ ซึ่งมักจะปรากฏในปฏิทินปีใหม่เมืองของชาวล้านนาเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว  

 

 
 
ภาพที ่8 ขุนสังขานต์เสด็จมาบนหลังแรด จากปฏิทินล้านนา พ.ศ.2561 (ส านักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2561) 
 

ทั้งนี้ สนั่น ธรรมธิ (2548) ดด้กล่าวถึง ขุนสังขานต์ ดว้ว่าเป็นภาพบุคลาธิษฐานของพระสุริย
เทพมีเครื่องทรงคือ สวมชฎาและเครื่องประดับหู ส่วนสีของเครื่องนุ่งห่ม รัตนชาติที่เป็นเครื่องประดับ 
สิ่งที่ถือ อิริยาบถ พาหนะ และนางเทวดาผู้มาคอยท่ารับ จะเปลี่ยนดปตามวันที่สังขานต์มาถึง ชาว
ล้านนาจึงเรียกวันนี้ว่า “วันสังขานต์ล่อง” ปีใดสังขานต์ล่องวันดหน บุคลิกของขุนสังขานต์จะแตกต่าง
กันตามที่โบราณก าหนด ดังนี้ 

สังขานต์ล่องวันอาทิตย์ 
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีแดง มีทับทิมเป็นเครื่องประดับ มือขวาถือดอกบัว มือ

ซ้ายถือโล่ เสด็จยืนมาเหนือหลังม้าขาว นางเทวดาชื่อ “ธังสี” มายืนคอยท่ารับเสด็จ 
สังขานต์ล่องวันจันทร์ 
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ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีขาว มีดพฑูรย์เป็นเครื่องประดับ ทัดดอกอุบลขาว มือ
ทั้งสองถือดอกอุบลขาว เสด็จนอนตะแคงมาบนหลังช้างเผือก นางเทวดาชื่อ “มโนรา” มารับ
เสด็จโดยลักษณะอาการนอนรับ 

สังขานต์ล่องวันอังคาร 
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีแก้วประพาฬ (สีแดงอ่อน) มีแก้วประพาฬเป็น

เครื่องประดับ มือขวาถือจักร มือซ้ายถือลูกประค า เสด็จยืนก้มหน้ามาบนราชสีห์ นางเทวดา
ชื่อ “มัณฑะ” มาคอยท่ารับเสด็จ 

สังขานต์ล่องวันพุธ 
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีด า มีแก้วอินทนิล (สีน้ าเงิน)เป็นเครื่องประดับ มือขวา

ถือลูกศร มือซ้ายถือคนโทแก้ว เสด็จนั่งสมาธิมาบนหลังนกยูงด า นางเทวดาชื่อ “สุรินทะ” มา
คอยท่ารับเสด็จ 

สังขานต์ล่องวันพฤหัสบดี 
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีเหลือง มีดพฑูรย์น้ าทองเป็นเครื่องประดับ มือขวาถือ

ลูกประค า มือซ้ายพาดตัก เสด็จยืนมาบนหลังม้าเหลือง นางเทวดาชื่อ “กัญญา” มา
นั่งคุกเข่ารับเสด็จ 

สังขานต์ล่องวันศุกร์ 
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีขาว มีดพฑูรย์เป็นเครื่องประดับ มือขวาถือแว่น 

(กระจก) มือซ้ายถือโล่ เสด็จนั่งยอง ๆ มาบนหลังควาย  นางเทวดาชื่อ “ลิตา” มานั่งคอยท่า
รับเสด็จ 

สังขานต์ล่องวันเสาร์ 
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีเขียว มีมรกตเป็นเครื่องประดับ มือขวาถือลูกศร มือ

ซ้ายถือธนู เสด็จนอนตะแคงมาบนหลังแรด นางเทวดาชื่อ “ยามา” มายืนคอยท่ารับเสด็จ 
(สนั่น ธรรมธิ, 2548, น. 1-2) 
 

 เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับขุนสังขานต์และการสร้างเทพบุตรสลุงหลวงในประเพณี
สงกรานต์ของจังหวัดล าปาง จะเห็นดด้มีความสอดคล้องกันอยู่ดม่น้อย กล่าวคือ ขุนสังขานต์และ
เทพบุตรสลุงหลวง ต่างก็เป็นเทวดาที่เดินทางมาในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านของปีเก่าดปยังปีใหม่
และยังเป็นผู้ที่อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของการต้อนรับเช่นเดียวกันอีกด้วย จึงอาจกล่าวดด้ว่า การ
จัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวงเพ่ือค้นหาบุคคลส าหรับท าหน้าที่ ในการรับน้ าสรงพระเจ้าแก้วดอนเต้า
ของจังหวัดล าปาง เป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อ แนวคิด และวิถีชีวิตของชาว
ล้านนาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะยังสามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงคุณค่าของคติชนคดีประเภทต่างๆ ที่
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น ามาประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมปัจจุบันดด้อย่างครบถ้วน ซึ่งหากพิจารณาจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ
คติชนประยุกต์ในท้องถิ่นอ่ืนๆ จะพบว่าปัจจัยความส าเร็จจะเกิดขึ้นดด้ก็ต่อเมื่อมีความสามารถในการ
รักษา “คุณค่า” ของคติชนคดีในท้องถิ่นนั้นๆ ดว้ดด้ ดังจะเห็นดด้จากผลการศึกษาของ ปฐม หงส์
สุวรรณ (2556. หน้า 213-214) ที่ดด้ศึกษาเรื่อง แม่น้ าโขงกับการเป็นเวทีของประเพณีประดิษฐ์ใน
อีสาน ซึ่งพบว่า การประดิษฐ์สร้างประเพณีของชาวอีสานช่วยให้เห็นประเพณีอันหลากหลายนี้ว่ามีทั้ง
การต่อเติม การปรุงแต่ง ดัดแปลง และสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือรับใช้สังคมใน
สถานการณ์ปัจจุบันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และถือเป็นความพยายามในการที่
จะด ารงรักษาและสืบทอดประเพณีในเชิง “คุณค่า” เอาดว้ให้มากที่สุด 

อย่างดรก็ดี จากบริบทสังคมโลกาภิวัฒน์และการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้วัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่นมีการปรับตัวในลักษณะให้เหมือนกันทั้งประเทศ ท าให้ในหลายพ้ืนที่มีจัดกิจกรรมที่ขาดเสน่ห์
เฉพาะตัวดปอย่างน่าเสียดาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกว่า 15 ปีก่อนในช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีการ
ปล่อยโคมลอยขึ้นดปบนฟ้าเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันจะเห็นดด้
ว่าในทุกพ้ืนที่ของประเทศดทยจะมีการปล่อยโคมลอยในช่วงวันลอยกระทงเช่นเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวนี้เกิดจากการหยิบยืมข้ามวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ดม่สามารถหยุดยั้ง
ดด้ ดังที่ ศิราพร ณ ถลาง ดด้กล่าวถึงการผสมผสานนี้ว่า ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในวัฒนธรรม
ของแต่ละสังคมจนยากที่จะรักษาสิ่งที่ เรียกว่า “วัฒนธรรมของแท้” หรือวัฒนธรรมดั้งเดิม 
(authentic culture) ดด้ต่อดป (2556. หน้า 8-9) อย่างดรก็ตาม หากคนในพื้นท่ีหรือนักจัดกิจกรรมใน
ท้องถิ่นดด้หยิบยกคติชนคดีในพ้ืนที่ของตนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ก่อนที่จะดด้หยิบยืมคติชนคดีจากท้องถิ่นอ่ืน ก็อาจจะท าให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงของจังหวัดล าปางก็เป็นดด้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าดปใช้ นักจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมสามารถน าวิธีการประยุกต์
คติชนคดีในท้องถิ่นกับการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงในครั้งนี้ดปใช้เป็นแนวในการสร้างสรรค์
ประเพณีในท้องถิ่นของตนดด้ 

2. ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อดป หากมีการศึกษาเปรียบเทียบความส าเร็จของการ
ประกวดในลักษณะเดียวกันนี้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น การประกวดหนุ่มลอยชาย จังหวัดสมุทรปราการ และ
การประกวดเทพบุตรสงกรานต์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ จะท าให้ดด้แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการ
พัฒนาหรือสร้างสรรค์ประเพณีให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นดด้อีกด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 2 ท่าน คือ คุณสกนธ์ ปิงกัน ที่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกวดเทพบุตรสลุงหลวงตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ท าให้ผู้วิจัยดด้เห็นพัฒนาการของการจัด
ประกวดตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม มาสู่ยุคเสื่อมศรัทธาจนถูกยกเลิกดปปี พ.ศ. 2546 -2552 แล้วกลับมาสู่การ
รื้อฟ้ืนใหม่ จนถึงปัจจุบันคือยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตลอดจนการพาเข้าดปร่วมในภาคสนามเพ่ือให้เห็น
ถึงบรรยากาศต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประกวดและการแห่สลุวงหลวงของชาวล าปาง และอีกท่านคือ 
คุณวิษณุกร ทรายแก้ว หรือหนานจอน ผู้ประกอบพิธีกรรมในการเสี่ยงทายบนเวที ที่ช่วยตอบข้อ
ซักถามตลอดจนการช่วยตรวจสอบและอธิบายความหมายของค าอัญเชิญเทวดาให้กับผู้วิจัย และขอ
กราบขอบพระคุณ คณาอาจารย์จากภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาแนะน ามุมมองด้านคติชนประยุกต์ให้แก่ผู้วิจัย 
ตลอดจนการชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนบทความในครั้งนี้ 
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