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วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการของ 
คณาจารย์ นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนนักวิชาการทั่วไปในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์  
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิารฐัศาสตร์  สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง  สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาต�ารวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

วาระการตีพิมพ์ : ปีละ 3 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

 โดยบทความทีจ่ะได้รบัการพจิารณาตพีมิพ์ในวารสารสหวทิยาการสังคมศาสตร์และการส่ือสารนัน้ 
ต้องผ่านการพิจารณาให้ความคดิเหน็ รวมทัง้ตรวจแก้ไขทางวชิาการจากผูท้รงคณุวฒิุซึง่ไม่ทราบชือ่ผูน้พินธ์ 
และผู ้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน

ที่ปรึกษา : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ คังคะศรี  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยด�ารง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บรรณาธิการ : 
อาจารย์เหมือนฝัน  คงสมแสวง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี



กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  :
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ  ศิรินันทนา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร  ทะกอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์สมพงษ์  เส้งมณีย ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

เจ้าหน้าที่  :
นางสาวพิมนภัทร์  เมธาชัยศิษฐ ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
นางสาวดารุณี  พละการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก :
พลอากาศเอก ศักดา  สุจริตธรรม นักวิชาการอิสระ กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ขันธไชย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  เหลียวตระกูล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ขุนศร ี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ  บัวเผื่อน  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี  ชัยมงคล คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติกร  ภมรปฐมกุล คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 
นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร  เพ็ชราช กองวิเคราะห์และประเมินผล วิทยาลัยการทัพอากาศ
พันต�ารวจเอก กฤตธัช  ชนะสิทธิ์ ต�ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 
อาจารย ์ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
อาจารย์ ดร.กฤษดา  เชียรวัฒนสุข คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 
อาจารย์ ดร.กังวาฬ  ฟองแก้ว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.จ�าเนียร  ชุณหโสภาค สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
อาจารย ์ดร.ดุษฎี  นิลด�า คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
อาจารย์ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดร.มนัสนันท์ พจน์จิรานุกูล นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์



ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ : 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  อนันตชาติ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย   มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์กิติมา  สุรสนธิ    นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์    นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์บ�ารุง  สุขพรรณ์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์รุจน์  โกมลบุตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สุรีย์พร  พานิชอัตรา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ  ศิรินันทนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ารวจโทหญิง ดร.ศิริพร  นุชส�าเนียง  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ  บ�ารุงชีพ   มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆษิต    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  เหลียวตระกูล    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ  คังคะศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ขุนศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์  พระงาม    มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์  วิริยะวิทย ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ  วานิชสรรพ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ  บัวเผื่อน    มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์  ดวงรัตน์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ�่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรสรรค์  เจี่ยด�ารง   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ลิ้ม    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี    มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ  โอรพันธ ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์  บุญชุติมา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  นาทะพันธ์   มหาวิทยาลัยมหิดล
พันต�ารวจโท ดร.พิชศาล  พันธุ์วัฒนา   โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล  นิลธ�ารงค์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  สิงหธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวัฒน์  พลอยเทศ   วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย  ขัตติยวงษ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ศรีเบญจโชติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี  พึ่งส�าราญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัจน์ชีวาต์  ตั๋นติกุลวรา   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร  ทะกอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  ชูแก้ว  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  วรรณประภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทคัดย่อ

 บทความนี้น�าเสนอวิวาทะการตื่นตูมทางด้านสิ่งแวดล้อมของข้อถกเถียงทางความคิด  

อุดมการณ์และรายละเอียดข้อมูลระหว่างกลุ่มท่ีเรียกร้องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเวทีสาธารณะ 

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ Rachel Carson, Paul Ehrlich และ Barry Commoner  

ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากแบบจ�าลองขอบเขตจ�ากัดความเจริญเติบโตของ Donella Meadows  

และคณะ  ในขณะที ่The Doomsday Syndrome แสดงทศันะทีแ่ตกต่างด้วยการวพิากษ์กระบวนการ 

วิเคราะห์ข้อมูลและการช้ีให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมมนุษย์และส่ิงแวดล้อมในเชิงบวก   

ผลจากการวิวาทะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสร้างวาทกรรทการพัฒนาใหม่ท่ีชื่อว่า  

“การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ค�าส�าคัญ: วิวาทะ, การตื่นตูม, สิ่งแวดล้อม, ราเชล คาร์สัน
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Abstract

 This article examines the debate in Environmental concern of argument  

including: thought, idealism and detailed contents. The critical environment was  

requested to the public forum both nation and international society. Rachel Carson,  

Paul Ehrlich and Barry Commoner were who emphasizes to the stimulus of Limit  

to Growth. Whereas, The Doomsday Syndrome exposed the disagreement with the 

criticized data analysis. Moreover, the positive output in human community and  

environment was also revealed. The debate learning displayed to the establishment  

of new development discourse as “Sustainable Development”.

Keywords: Debate, Concern, Environment, Rachel Carson 

ที่มาและความส�าคัญ

 การพัฒนาทางด้านสงัคมเศรษฐกจิทีมุ่ง่สร้างความร�า่รวยให้กบัผู้คนในสังคมในช่วง 5 ทศวรรษ 

ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโลกอย่างรุนแรงจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างหนักหน่วงทั้งทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ แหล่งน�้า อากาศ ทรัพยากรดิน  

แร่ธาตุ และเชื้อเพลิงซากดึกด�าบรรพ์ซ่ึงใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม  

ผลกระทบที่ตามคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธรรมชาติและการเสียดุลยภาพของระบบนิเวศ  

ยกตัวอย่างเช่น การเกิดพายุที่มีความรุนแรงจนก่อให้เกิดน�้าท่วมใหญ่และวิกฤตการณ์อุทกภัย  

การเกิดภาวะภัยแล้งจนขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกิดไฟป่าอย่างกว้างขวางใน 

หลายพื้นที่ของโลก การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าจ�านวนมาก ตลอดจนวิกฤตฝุ่นละออง 

ขนาดเลก็ หรอื PM 2.5 ทีส่่งผลกระทบต่อระบบทางเดนิหายใจของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร  

จุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญของวิกฤตการณ์ที่กล่าวมาเกิดข้ึนนับตั้งแต่กระบวนทัศน์ของการพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นพื้นฐานของภาคเกษตรกรรมเป็นการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงใน 

ภาคอุตสาหกรรม

 การปะทะกันระหว่างการค้ากับสิ่งแวดล้อมในเวทีทางวิชาการมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ส่ิงแวดล้อม 

กลายเป็นปัญหาส�าหรับการพฒันาและความม่ังคัง่ทางเศรษฐกจิ  ประเดน็ของการววิาทะประกอบด้วย 

ผลกระทบของการค้าต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของนโยบายส่ิงแวดล้อมต่อการค้า บรรยากาศ 

ของการถกเถียงครั้งประวัติศาสตร์เกิดข้ึนในเวทีการประชุมท่ีเรียกว่า “The 1972 Stockholm  

Conference on the Human Environment” ตัวอย่างของประเด็นการถกเถียง ได้แก่
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  กรณทีี่ 1 ประเด็นเรื่องผลกระทบและขอบเขตจ�ากัดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ                  

โดยตั้งสมมติฐานว่าระบบนิเวศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถรองรับการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจได้เพียงชั่วคราวไม่สามารถความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน แต่ในขณะเดียวกัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีการใช้ 

อย่างรู ้คุณค่ากับท้ังราคาของสินค้าและนโยบายสิ่งแวดล้อมมีบทบาทในการส่งสัญญาณไปสู่ 

ผู้บริโภคเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและท�าให้เกิดการจัดสรรทุนธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวคิดดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการลดแรงกดดันจากแนวคิดขอบเขตจ�ากัดของการเจริญเติบโต  

(The Limits to Growth) ของ Meadows et al. (1972) ท�าการพยากรณ์ภายใต้สมมติฐานที่ว่า 

หากโลกปราศจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และมีความสัมพันธ์ของกระบวนการพัฒนากับระบบนิเวศ 

ด�าเนนิไปตามปกตภิายในช่วงเวลาไม่เกนิ 100 ปีข้างหน้า โลกจะไม่เหลอืทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ช้แล้ว 

หมดไปเพื่อการผลิตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอีกต่อไป

  กรณีที่ 2 ประเด็นการพัฒนาที่เกินขีดจ�ากัดและการพังทลายของระบบนิเวศสามารถ 

หลีกเลี่ยงได้หรือไม่ เราสามารถจ�ากัดจ�านวนประชากรและมลพิษ กับทั้งหยุดยั้งการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกจิไปพร้อมกนัได้หรอืไม่ บทสรปุของประเดน็ดงักล่าวเสนอว่าในอนาคตมนษุย์มสีองทางเลอืก 

คือ ทางเลือกที่หนึ่งจะต้องหยุดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยควบคุมความต้องการของมนุษย์ 

และมีการใช้นโยบายอย่างเป็นระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการพังทลายและล่มสลายของทุนธรรมชาติ  

ส่วนทางเลือกที่สอง เป็นการปล่อยให้ทุกอย่างด�าเนินต่อไปเหมือนเดิมจนกว่าการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจจะเผชิญกับขีดจ�ากัดของธรรมชาติ และวันน้ันระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนจะหยุด 

ชะงักและพังทลายลง ทางเลือกของมนุษย์ทั้งสองทางเลือกมนุษย์จะพบจุดจบของความเจริญ 

เหมอืนกนั แต่ประเดน็อยูต่รงทีว่่ามนษุย์จะหยดุยัง้ความเจรญิด้วยตวัเองหรอืให้ธรรมชาตเิป็นผู้ตัดสิน

 ขอบเขตจ�ากัดของการเจริญเติบโตและหลักฐานทางวิชาการต่อวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปสู่วงการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยนักนิเวศวิทยาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ 

แนวคิด “ขีดจ�ากัด” เพราะเป็นแนวคิดที่สร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม แต่กม็นีกัเศรษฐศาสตร์จ�านวนไม่น้อยทีค่ดัค้านแนวคดิดงักล่าวเพราะเป็นสมมตฐิาน 

ทีต่่อต้านความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ อย่างไรกต็ามการคุม้ครองสิง่แวดล้อมเป็นปฏิบตักิารทีจ่�าเป็น 

ต้องด�าเนินการควบคู่กับการส่งเสริมการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ การเสียสมดุลด้านใดด้านหน่ึง 

ไปย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาและน�าไปสู่การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน โดยหลักการส�าคัญของ 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืเป็นการพฒันาทีย่อมรบัการคุม้ครองสิง่แวดล้อมโดยไม่สูญเสียโอกาสในการพฒันา 

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
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วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาแนวคิดและอุดมการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

การตื่นตูมทางด้านสิ่งแวดล้อม

 ประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจ ห่วงใยจากสังคมและชุมชนทั้งในระดับ 

ประเทศและระดับนานาชาติ ความตื่นกลัวต่อพิบัติภัยทางธรรมชาติ การสูญเสียหรือหายนะ 

จากปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีม่คีวามรนุแรงเพิม่สงูขึน้จากในอดตีเป็นภาพสะท้อนถงึความหวาดหวัน่ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จุดเริ่มต้นของการตื่นตูมทางด้านส่ิงแวดล้อมมาจากหนังสือ 

เล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Silent Spring เขียนโดย Rachel Carson นักธรรมชาติวิทยาและนักชีววิทยา 

ทางทะเล และเป็นอดีตนักวิชาการประจ�าส�านักประมงของประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือดังกล่าว 

พูดถึงความสัมพันธ์ การเก้ือกูลกันระหว่างสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญคือ 

การระบุถึงผลร้ายแรงของการใช้ยาฆ่าแมลง (ดีดีที) เพื่อปฏิวัติและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิต 

ทางเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกว่า “การปฏิวัติเขียว” (Green Revolution) หนังสือดังกล่าว 

ตอบค�าถามได้อย่างกระจ่างชัดว่าเพราะเหตุใดฤดูใบไม้ผลิจึงปราศจากเสียงร้องอันน่ารื่นรมย์ของ 

นกนานาชนิด และเหตุใดพืชและสรรพสัตว์ท้ังหลายรวมถึงมนุษย์จึงต้องประสบทุกขเวทนาจาก 

ปัญหาการตกค้างของสารก�าจัดแมลงกลุ่มดีดีที สารเคมีชนิดดังกล่าวสามารถสะสมได้ดีทั้งในดิน  

ดนิตะกอน น�า้ ตลอดจนสามารถแทรกสอดเข้าไปในห่วงโซ่อาหารของระบบนเิวศได้ และมคีวามคงทน 

อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายสิบปี (Carson, 1962) ปัญหาการตกค้างของดีดีทีในสิ่งแวดล้อม 

สร้างแรงผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตระหนักถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมอย่าง 

จริงจังจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1970 ประธานาธิบดีริ Richard Nixon ก�าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ 

การสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อตั้ง The U.S. Environmental Protect Agency (EPA) ขึ้นมาเพื่อป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส�าหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดย 

ในปี พ.ศ. 2517 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแปลและจัดท�า Silent Spring เป็นภาษาไทย 

โดยใช้ชื่อว่า “เงามฤตยู” เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ เข้าใจและตระหนักถึงมหันตภัยของสารเคมี 

และสารพิษ
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 การน�าเสนอถงึอนัตรายและความน่ากลวัของสารเคมทีางด้านการเกษตรจาก Silent Spring  

นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการจดัการสิง่แวดล้อมและการปฏริปูวธิคีดิด้านการพฒันาให้หนักลบัมาตระหนัก 

ถึงความส�าคัญต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจุดประกายให้เกิดองค์กรและหน่วยงาน 

ทางด้านสิง่แวดล้อมของโลกทีส่�าคญัคอื โครงการสิง่แวดล้อมล้อมของสหประชาชาต ิ(United Nation  

Environmental Program: UNEP) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มของขบวนการสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้ความร่วม 

และการมส่ีวนร่วมจากประชาคมโลก ยกตวัอย่างเช่น การเกดิคณะกรรมาธกิารโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อม 

และการพัฒนา (World Commission on Environment and Development: WCED) เพื่อศึกษา 

การสร้างสมดลุระหว่างสิง่แวดล้อมและการพฒันา ต่อมาได้เผยแพร่เอกสารทีช่ื่อว่า “Our Common 

Future” หรือ รายงาน “Brundtland” เป็นการเรียกร้องให้ชาวโลกปฏิรูปวิธีการด�าเนินชีวิตที่ใช ้

ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยมาเป็นการพัฒนาที่ให้ความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมากขึ้น  

เข้าใจ เข้าถึงและเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ลึกซ้ึงมากขึ้น ข้อเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นวาทกรรม 

การพัฒนานามอุโฆษที่ทุกท่านทุกคนรู ้จักกันดีในชื่อว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable  

Development) (จักรพันธ์ โพธิพัฒน์, 2559)

 การตื่นตัวต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมจาก Silent Spring เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผล 

ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะสังคมตะวันตกตัวอย่างที่เห็นได้อย่างแจ่มชัดคือประเทศอังกฤษและ 

สหรัฐอเมริกาเป็นกรณีศึกษาในเชิงประจักษ์ Fukuyama (1992) ชี้ให้เห็นว่ารากเหง้าของปัญหา 

สิ่งแวดล้อมในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นมาจากอุดมการณ์ทุนนิยมที่สร้างความเสียหายต่อ 

ภาพที่ 1 Rachel Carson ผู้เขียน The Silent Spring.

From “Remembering Rachel Carson,” by Jones, R., 2015, 

Retrieved from http://infinitefire.org/info/remembering-rachel-carson/
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน�าไปสู่ความไม่ยั่งยืนของธรรมชาติและคุณภาพชีวิต อุดมการณ์ 

ทุนนิยมจึงต้องคอยปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความเป็นอยู่และความพึงพอใจของมนุษย์ดีข้ึน  

ทนุนยิมเปิดโอกาสให้มนษุย์ไขว่คว้าหาความมัง่คัง่จึงได้รบัความนยิมมากกว่าอดุมการณ์อืน่ ๆ  จนได้รบั 

การยืนยันว่าอุดมการณ์ทุนนิยมคือ ค�าตอบสุดท้ายของประวัติศาสตร์ (The Last Solution of  

History) ในสหรัฐอเมริกาขบวนการสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมจากอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมก่อเกิดขึ้น 

ครั้งแรกในงาน Earth day เมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นการแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด 

ในสหรฐัอเมรกิานบัตัง้แต่ประชาชนเริม่หันมาสนใจประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม แนวคดิในการจดังานเป็น 

ความคิดของวุฒิสมาชิก Gaylord Nelson โดยจัดหางบประมาณจากรัฐบาลให้ Denis Hayes  

เป็นผูจ้ดังานวนัสิง่แวดล้อมมกีารเดนิขบวนทัว่ประเทศและการแสดงพลังในมหาวทิยาลัย 1,500 แห่ง 

และ 10,000 กว่าโรงเรยีนทัว่ประเทศเพือ่แสดงให้เหน็ถงึอนัตรายของ 21 เทคโนโลยทีีม่ต่ีอสิง่แวดล้อม  

ระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยของประชาชน มีการกล่าวกันว่าจ�านวนคนที่เข้าร่วมในการแสดงพลัง 

ต่อสิ่งแวดล้อมครั้งนี้มีมากถึง 20 ล้านคน (McCormick, 1989)

 อุดมการณ์ทางสิ่งแวดล้อมยังเป็นการจุดประกายให้เกิดขบวนการส่ิงแวดล้อมขึ้นมาเป็น 

จ�านวนมากในสหรัฐอเมริกาที่ส�าคัญ คือ Earth First เป็นขบวนการเคล่ือนไหวประชาสังคมระดับ 

ท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นท�าการรณรงค์เคลื่อนไหวในปี 1980 ในมลรัฐอริโซน่า  

(Arizona State) ต่อจากนั้นได้ขยายการเคลื่อนไหวไปยังมลรัฐต่าง ๆ และมีเครือข่ายเชื่อมโยงใน 

หลายประเทศทั่วโลก ขบวนการ Earth First มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และที่ดินสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงความ 

หลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศของโลกไว้ แต่รัฐบาลและส่ือมวลชน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติไม่ได้ให้ความสนใจกับขบวนการดังกล่าว  

ในทางตรงกันข้ามกลับมีมุมมองต่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม Earth First ว่าเป็นรูปแบบการก่อการร้าย 

ทางนิเวศ (Eco-Terrorism) โดยมีเหตุผลหลักที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ การที่รัฐบาลและสื่อมวลชน 

อเมริกันได้ร่วมมือกันเพื่อท�าสงครามเย็นกับโลกคอมมิวนิสต์มายาวนานหลายทศวรรษจนท�าให้ 

มดืบอดกบัการเคลือ่นไหวเรยีกร้องของประชาชนในรปูแบบอืน่ ๆ  มองเหน็แต่เพยีงว่าการเคลือ่นไหว 

เรียกร้องของประชาชนมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านรัฐ ต่อต้านระบบ ต่อต้านผู้น�าและนักการเมือง  

เป็นการเคลื่อนไหวในแบบคอมมิวนิสต์เท่าน้ัน นอกจากน้ีวิธีคิดในสังคมอเมริกันทั้งในภาครัฐและ 

สื่อสารมวลชนที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวภาคประชาชน 

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ท่ีกลุ่ม Earth First น�ามาใช้ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องก็ดูจะมีลักษณะ 

ที่จะชวนให้คิดและมองไปในทางผู้ก่อการร้ายเป็นการกระท�าที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติต่อสังคม 

และต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การพยายามเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับบรรดาเครื่องจักร  

เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้ชื่อว่าท�าลายสิ่งแวดล้อม มีการแอบเอาทรายไปใส่ใน 
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น�้ามันเครื่องยนต์ รถยนต์ การน�าตะปูไปตอกไว้ตามต้นไม้ที่บริษัทที่ได้สัมปทานจะตัด การน�าตัวเอง 

ไปผกูไว้กบัต้นไม้ การน�าขยะและของเสยีไปทิง้ไว้ในพืน้ทีโ่รงงานหรอืบ้านเจ้าของกจิการ การปิดถนน 

ประท้วง การท�าลายป้ายโฆษณาของบรษิทั เป็นต้น  ลกัษณะของการด�าเนนิตามยทุธศาสตร์ของกลุม่  

Earth First ถูกเรียกขานกันในกลุ่มว่าเป็น “Monkey Wrenching” ตามนวนิยายเรื่องหน่ึงโดยมี 

เป้าประสงค์หลักเพื่อปิดกั้นขัดขวางไม่ให้มีการผลิต หรือการด�าเนินการของรัฐซึ่งมีผลมาจากท�าลาย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงท�าให้ขบวนการน้ีถูกตอบโต้จากภาครัฐและถูกฉายภาพ 

จากสื่อมวลชนว่าเป็นขบวนการก่อการร้าย แต่ในอีกด้านหนึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้สร้างสีสัน  

ความฮือฮาและท�าให้การเคลื่อนไหวของขบวนการน้ีกลายเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถปลุก 

กระแสการอนุรักษ์ผ่านสื่อท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น CNN, Time Magazine ปัจจุบัน 

การเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะของกลุ่ม Earth First ในระดับนานาชาติจะอยู่ในรูป 

ขององค์การสาธารณประโยชน์หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซ่ึงให้ความส�าคัญต่อกิจกรรม 

ทางด้านส่ิงแวดล้อมและความสงบสุขของสังคมโลก เช่น การต่อต้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์  

การรณรงค์เพื่อปกป้องทรัพยากรในท้องทะเล โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีโดดเด่น คือ การยับยั้งการล่า 

ปลาวาฬในทะเลเปิด รวมถงึการต่อต้านการดดัแปลงพนัธกุรรมในสิง่มชีวีติหรอื GMOs การสนบัสนนุ 

และหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นต้น แนวทางการเคลื่อนไหว 

ในปัจจุบันอาศัยเครือข่ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่ม ี

ความเห็นและความต้องการตรงกันจากบรรดากลุ่มคนหลากหลายอาชีพ กลุ่มคนในทุกสังคมทั่วโลก 

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้มาร่วมมือกันในประเด็นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ต่อมาจะแพร่กระจายแนวคิดออกไปเป็นขบวนการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบข้ามฟ้า ข้ามมหาสมุทร 

ไปผลุบ ๆ โผล่ ๆ ทั่วทุกมุมโลก 

 อิทธิพลจากการตื่นตูมทางด้านสิ่งแวดล้อมท�าให้เกิดการแพร่กระจายความคิดไปสู ่

ประชาคมโลก จิตส�านึกสิ่งแวดล้อมขยายตัวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ก่อเกิดอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ 

ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างที่ส�าคัญได้แก่ Paul Ehrlich ศาสตราจารย์ทางด้านชีววิทยา 

ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านประชากรศึกษาน�าเสนอ The Population  

Bomb ให้กับ Sierra Club ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1968  

ด้วยการน�าเสนอถึงผลกระทบจากการเพิ่มจ�านวนพลเมืองอย่างรวดเร็วจะน�ามาซึ่งวิกฤตทาง 

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสูญเสียพื้นท่ีป่าเพ่ือจัดสรรที่ดินท�ากินน�ามาซึ่งการล่มสลายของ 

ความหลากหลายทางชวีภาพ ประเทศทัง้หลายไม่ควรเพิม่จ�านวนประชากรและจะต้องควบคมุการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวัง โลกมีความจ�าเป็นต้องรักษาสมดุลของการเกิดและการตาย 

โดยลดอตัราการเกดิให้ใกล้เคยีงกบัอตัราการตาย การทีโ่ลกมปีระชากรเพิม่มากขึน้ท�าให้การกระจาย 

อาหารและทรัพยากรไม่ทั่วถึง แต่ถ้าเพิ่มก�าลังการผลิตอาหารจะเป็นการเพิ่มของเสียและมลพิษ 
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ในโลกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเพ่ิมของประชากรจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

มนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก  

ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างสมดุลและยั่งยืน  

(Ehrlich, 1968) Barry Commoner เป็นศาสตราจารย์ทางด้านพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

วอชงิตนั และเป็นผูก่้อตัง้กลุม่เคลือ่นทางด้านสิง่แวดล้อมทีร่ณรงค์ต่อต้านการทดลองระเบดินวิเคลียร์ 

เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่น�าหายนะมาสู่สิ่งแวดล้อม การทดลองจะสร้างความเสียหายต่อธรรมชาติ 

มากกว่าประโยชน์ทีจ่ะได้รบั ระเบดิเหล่านีเ้ป็นความล้มเหลวของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากกว่า 

ความส�าเร็จ Commoner น�าเสนอ The Closing Circle เพื่อยืนยันอุดมการณ์ของตนเองต่อ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการน�าเสนอลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมในรูปแบบวัฏจักร 

ของสรรพสิง่ในระบบนเิวศซึง่มลีกัษณะส�าคญั 4 ประการ คอื ทกุสิง่ต้องสมัพนัธ์กบัสิง่อืน่ ทกุสิง่ต้องมุง่ 

ไปสู่ที่ใดที่หนึ่ง ธรรมชาติรู้ดีที่สุดและไม่มีสิ่งใดเป็นของฟรี Commoner ยืนยันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เกิดจากการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีไม่ถูกต้องและล้มเหลว จ�านวนประชากรและ 

ความมั่งคั่งไม่ใช่รากฐานของปัญหามลพิษแต่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาด และ 

กระบวนการผลิตไม่สามารถลดปริมาณของเสียและมลพิษได้ (Commoner, 1971)

 Paul Ehrlich และ Barry Commoner เป็นคู่วิวาทะผ่านรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับประเด็น 

ของปัจจยัของปัญหาสิง่แวดล้อม Commoner ชีใ้ห้เหน็ว่าประชากรไม่ใช่สาเหตขุองปัญหาส่ิงแวดล้อม 

แต่เป็นปัจจัยทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่าท้ังคู่ต่างมีแนวคิดที่สุดโต่งด้วยกันคู่ กล่าวคือ  

Commoner มีลักษณะของการตื่นตูมแต่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าในขณะที่ Ehrlich  

มีแนวคิดทางการเมืองมากกว่าโดยเฉพาะนโยบายควบคุมประชากร (สมพร แสงชัย, 2545)  

Commoner ไม่เห็นด้วยกับการควบคุมจ�านวนพลเมืองในประเทศก�าลังพัฒนาด้วยมาตรการบังคับ  

แต่เห็นว่าเมื่อประเทศเหล่าน้ันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้นการเพิ่ม 

ของประชากรจะลดลงเหมือนแนวโน้มประชากรในกลุ่มประเทศตะวันตก ผลกระทบทางด้านมลพิษ 

และการทีท่รพัยากรธรรมชาตถิกูท�าลายไม่ได้เกดิจากจ�านวนประชากรในประเทศก�าลงัพฒันาแต่เกดิขึน้ 

อย่างรุนแรงและรวดเร็วในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแทบทั้งสิ้น Ehrlich ตอบโต้ด้วยการชี้ให้เห็นถึง 

ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมมิได้เกิดจากปัญหามลพิษอุตสาหกรรมเท่านั้น ความไม่เข้าใจโครงสร้าง 

ของประชากรและคิดว่าแนวโน้มของประชากรจะปรับเปล่ียนไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจเป็น 

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน น�าไปสู่นโยบายประชากรท่ีผิดและสร้างความเสียหายให้กับส่ิงแวดล้อม 

จนกระทั่งไม่สามารถฟื้นฟูความเสียหายให้กลับคืนมาสู่สภาวะปกติได้ โดยสรุปแล้วจะเห็นว่า 

อุดมการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อต้นเหตุของปัญหานั้น Ehrlich ให้ความส�าคัญกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของ 

ประชากร ในขณะที่ Commoner สนใจเฉพาะปัญหามลพิษจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี
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ปฏิกิริยาโต้กลับการตื่นตูม

 อิทธิพลจาก The Limits to Growth ท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชากรมนุษย์ 

และก�าลังการผลิตของทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมซ่ึงส่งต่อปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดลง 

แต่ปริมาณมลพิษเพิ่มมากขึ้น สมการของโครงสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวมาจากตัวแบบของ 

การศึกษานิเวศวิทยาด้วยวิธี System Dynamics ซึ่งเป็นการพยากรณ์และตัดสินใจด้วยระบบ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่าการใช้แนวคิดของมนุษย์  อย่างไรก็ตาม The Limits to Growth  

ถอืเป็นกระบวนทศัน์ทีม่คีวามหมายต่อการสร้างจดุยนืให้กบัขบวนการสิง่แวดล้อมและกลุม่สิง่แวดล้อม 

ทั่วโลก ในขณะที่ The Club of Rome ที่ก่อตั้งโดย Aurelio Peccei อ้างว่าแบบจ�าลองใน  

The Limits to Growth มีปัจจัยจ�ากัดและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

โครงสร้างแบบจ�าลองไม่ได้รวมความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีคิดค้นใหม่ 

ซึ่งอาจใช้เพื่อแก้ไขปัญหาประชากรและทรัพยากรตลอดจนผลิตผลด้านต่าง ๆ ได้การค้นพบแหล่ง 

ทรัพยากรใหม่ ๆ  และแบบจ�าลองไม่มีปัจจัยทางสังคมและวิธีคิดของมนุษย์อยู่เลย ผลการศึกษาไม่ได้ 

ชี้ชัดว่าแต่ละประเทศและภูมิภาคจะต้องมีแผนการจัดการปัญหาอย่างไรเพื่อการแก้ไขสถานการณ์ 

ของโลกแต่น�าเสนอเพยีงอนัตรายของผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้ต่อโลก นอกจากนี ้กลุม่ Science Policy  

Research Unit ของ University of Sussex ในประเทศอังกฤษ น�าเสนอ Model of Doom เพื่อ 

โต้แย้งผลการศึกษาจาก The Limits to Growth โดยแสดงความคิดเห็นว่าแบบจ�าลองควรเน้น 

ขดีจ�ากดัทางการเมอืงและสงัคมมากกว่าทางกายภาพ  ควรให้ความส�าคัญกบัการพฒันาทางเทคโนโลยี 

เป็นปัจจัยส�าคัญในโครงสร้าง และไม่เชื่อว่าระบบ System Dynamics จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือ 

เพื่อคาดการณ์และก�าหนดนโยบายโดยปราศจากความล�าเอียงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ  

กลุ่ม Sussex ไม่เชื่อการเจริญเติบโตจะหยุดลงในยุคนี้เพราะประเทศที่ก�าลังพัฒนาคงไม่มีทางยอม 

ได้โดยง่ายและไม่เป็นการยุติธรรมส�าหรับประเทศท่ียากจนที่ต้องการทรัพยากรอย่างมากเพื่อ 

ความอยู่รอด (สมพร แสงชัย, 2545) โดยสรุปแล้วถึงแม้ว่า The Limits to Growth จะมีข้อจ�ากัด 

ด้านความสมบรูณ์ของข้อมลูในแต่ละปัจจัย ความหลากหลายของประเดน็การศกึษา การขาดข้อเสนอแนะ 

เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหา แต่ The Limits to Growth สามารถสร้างแรงกระตุน้ให้เกดิการวพิากษ์ 

วจิารณ์และถกเถยีงถงึปัญหาสิง่แวดล้อม การสร้างเวทคีวามคดิเพือ่หาทางออกและเปิดวสิยัทศัน์ใหม่ 

ซึ่งนับเป็นคุณูปการส�าคัญของแนวคิดดังกล่าว

 ข้อถกเถียงเกี่ยวกับแบบจ�าลองขีดจ�ากัดความเจริญเติบโตและข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ 

ท่ีมีต่อวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปสู่วงการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  

โดยนักนิเวศวิทยาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องขีดจ�ากัดเพราะเป็นแนวคิดที่ต้องการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีนักเศรษฐศาสตร์จ�านวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด 

ดังกล่าว เพราะเป็นแนวคิดท่ีต่อต้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับกลุ่มนักพัฒนา 
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และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการน�าเสนอ 

ข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการปฏิวัติทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น กลุ่มของ 

นักวิชาการ นักสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาและประชาชนบางส่วนกลับเห็นว่าการน�าเสนอน้ันเป็นการ 

ตื่นตกใจจนเกินเหตุ คล้ายกับนิทานเรื่องกระต่ายต่ืนตูม กระต่ายสรุปว่าลูกมะพร้าวหล่นลงมาใกล ้

กับตัวเองที่ก�าลังงัวเงียหลังจากการนอน หลับอย่างยาวนานนั้น กระต่ายตื่นตูมคิดว่าลูกมะพร้าวจะ 

ท�าให้โลกใบนี้ทั้งใบก�าลังจะถึงกาลอวสานซ่ึงเป็นความเห็นของคนคนเดียวโดยใช้ความรู้สึกมากกว่า 

เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

 John Maddox นกัชวีวทิยาชาวองักฤษและอดตีบรรณาธกิารวารสาร Nature น�าเสนอหนังสอื  

The Doomsday Syndrome ในปี 1972 เพื่อเรียกร้องต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายด้านสิ่งแวดล้อม 

จากการน�าเสนอกลุ่มที่ Maddox เรียกว่า นักวิทยาศาสตร์เทียม (Pseudo-scientist) ที่นิยม 

กล่าวถึงในมุมมองที่รุนแรง อันตราย น่ากลัว ก่อให้เกิดอาการกลัวโลกแตก หรือ Doomsday  

Syndrome ส่งผลให้หมดก�าลังใจในการหาทางออก Maddox แสดงทัศนะว่าการมองโลกในแง่ร้าย 

จนเกินไปจะท�าให้มนุษย์มีโลกทัศน์แคบและแล้งน�้าใจ ถ้ามองโลกในแง่มุมที่ดีหรือการคิดบวก 

อาจก่อให้เกดิวสัิยทศัน์ทีก่ว้างไกลและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมได้ง่ายมากขึน้ ผลทีเ่กดิ 

จากขบวนการสิง่แวดล้อมเป็นเหตบุงัเอญิมากกว่าผลงานทีแ่ท้จากอาการกลวัโลกแตก อาการกลวัโลก 

แตกจึงเป็นอันตรายต่อมนุษย์มากกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การน�าเสนอข้อมูลของอันตราย 

และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกินความจริงถือเป็นความบกพร่องและขาดความรับผิดชอบต่อโลก  

นักนิเวศ นักอนุรักษ์และนักสิ่งแวดล้อมจ�านวนไม่น้อยท่ีมีแนวคิดของการตื่นตูมทางด้านส่ิงแวดล้อม 

ไม่ว่าจะเป็น Rachel Carson, Paul Ehrlich และ Barry Commoner เป็นต้น ต่างเป็นกลุ่มคน 

ทีม่องโลกในแง่ร้ายมากกว่าด ีเมือ่การปฏวิตัทิางการเกษตรหรอืการปฏิวตัเิขยีวไม่ประสบความส�าเรจ็ 

ดังที่ต้องการ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในประเทศ 

ยากจนได้ การแพร่กระจายของมลพิษจากอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศตะวันตกทวีความรุนแรง 

เพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจเลวร้ายดังที่กลุ่ม 

นักอนุรักษ์น�าเสนอไว้ แต่อาจไม่เลวร้ายมากอย่างท่ีกังวลกัน ภาคธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์และกลุ่ม 

ผู้รับผิดชอบต่อการพัฒนาไม่เห็นด้วยกับการหยุดยั้งการเจริญเติบโตไว้เพราะจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

ประเทศทีพ่ฒันาแล้วและทีย่งัไม่พฒันา ในขณะบางกลุม่ตัง้ข้อสังเกตว่าการตืน่ตมูเกดิขึน้โดยปราศจาก 

ข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าเชื่อถือหรือมีเหตุผลเพียงพอมายืนยันเป็นการใช้อารมณ์ 

ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

 Maddox (1972) ยกตัวอย่างการแสดงออกของนักสิ่งแวดล้อมที่มองโลกในแง่ร้ายจนเกิด 

อาการกลัวโลกแตกและวิพากษ์ความคิดและข้อมูลของนักอนุรักษ์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ 

ที่วิตกกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
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  1.  Rachel Carson ที่กล่าวถึงผลเสียหายของยาฆ่าแมลงศัตรูพืชไว้หลายประการ 

แต่ดีดีทีก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างและไม่แย่ไปหมดเสียทีเดียว ใน Silent Spring กล่าวเหมือนกับว่า 

ทุกคร้ังที่ใช้ยาฆ่าแมลงจะต้องเกิดผลร้ายตามมาเสมอโดยไม่มีผลดีเลยท�าให้ประชาชนตื่นตกใจ 

การพูดที่ท�าให้เสียขวัญก�าลังใจส่งผลให้บรรยากาศของการใช้เหตุผลหมดไปและอาจมีลักษณะของ 

เด็กเลี้ยงแกะ โดยเฉพาะประเด็นของการตกค้างของดีดีทีในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศอาจไม่ก่อ 

ให้เกิดการล่มสลายทางชีวภาพแต่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตบางกลุ่มเท่านั้น  

การกล่าวอ้างว่าการใช้ดีดีทีท�าให้แมลงและปลาในทะเลสาบของสหรัฐอเมริกาสูญพันธุ์เป็นการกล่าว 

อ้างที่เกินจริง ปลาบางชนิดได้หายไปจริงแต่บางชนิดกลับเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  

ปัจจัยจากดีดีทีอาจเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประชากรของสิ่งมีชีวิตแต่ยังมีอิทธิพลจาก 

ธรรมชาติรวมอยู่ด้วย ปัญหาการแก้ไขผลกระทบจากดีดีทีไม่ได้อยู่ที่วิทยาการแต่อยู่ที่ปรัชญาของ 

การใช้ดีดีทีมากกว่า การเผยแพร่ข้อมูลจาก Silent Spring ออกสู่สังคมโลกท�าให้รัฐบาลของศรีลังกา 

ออกประกาศห้ามใช้ดีดีทีท�าให้ยอดผู้เสียชีวิตจากมาลาเรียเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ไม่มี 

ประกาศห้ามใช้ดีดีที

  2.  Paul Ehrlich น�าเสนอผลงานในหนงัสอื The Population Bomb โดยอ้างว่าการเพิม่ 

ของพลเมอืงอย่างรวดเรว็น�ามาสูว่กิฤตด้านสิง่แวดล้อม โลกจ�าต้องรกัษาสมดลุของประชากรด้วยการ 

ลดอตัราการเกิดให้ใกล้เคยีงกบัอตัราการตาย การทีป่ระชากรในโลกมปีรมิาณมากเกินไปท�าให้อาหาร 

และทรพัยากรกระจายไม่ทัว่ถงึ  ประชากรหลายร้อยล้านคนจะอดตายในทศวรรษที ่1970 และ 1980  

แต่ Maddox น�าเสนอความคดิทีแ่ตกต่างกนัว่าการใช้ทรพัยากรในอนาคตอาจจะไม่เหมอืนในปัจจบุนั 

เพราะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึงทรัพยากร  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้และการบริโภคทรัพยากร นอกจากนี้ เทคโนโลยีการควบคุมและก�าจัด 

มลพิษ ตลอดจนการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวคิดที่คู่ขนาดกับการน�าทรัพยากรมาใช ้

ประโยชน์ Maddox ยงัพบว่าการศกึษาถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการเพิม่ของประชากรอย่างรวดเรว็นัน้ 

Ehrlich ศึกษาจากประชากรของหนู ดังน้ันสังคมของหนูและสังคมของมนุษย์มีความแตกต่างกัน 

เพราะมนษุย์มคีวามคดิและสตปัิญญามากกว่าหน ูการเกดิสงครามแย่งชงิทรพัยากรจนกระทัง่คนตาย 

ไปหลายร้อยล้านคนจึงไม่อาจเป็นจริงและไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนแต่ประการใด

  3.  Barry Commoner มีความเห็นต่างจาก Paul Ehrlich โดยเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มาจากปัจจัยทางเทคโนโลยีมากกว่าปัญหาประชากร การให้ความส�าคัญต่อปัญหามลพิษจากการใช ้

เทคโนโลยี โดยเฉพาะในช่วงการเริ่มต้นของยุคปรมาณู Commoner ได้รณรงค์ต่อต้านการ ทดลอง 

ระเบิดนิวเคลียร์เพราะสิ่งเหล่านี้มาซึ่งหายนะทางด้านสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ระเบิดเหล่านี้ นับว่า 

เป็นความล้มเหลวของวทิยาศาสตร์มากกว่าความส�าเรจ็ เขายนืยันว่าจ�านวนประชากรและความมัง่คัง่ 

ไม่ใช่ต้นตอของมลพิษ แต่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้องในการพัฒนาประเทศ ในขณะที่  
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Maddox อ้างว่า Commoner มองโลกในแง่ร้ายเกินไปเพราะบางครั้งเทคโนโลยีกลับมีประโยชน์ต่อ 

มนษุย์ เช่น การน�าเทคโนโลยนีวิเคลยีร์มาผลติพลงังานไฟฟ้า เทคโนโลยทีางการแพทย์หรอืแม้กระทัง่ 

เทคโนโลยทีางด้านพนัธวุศิวกรรมสามารถแก้ไขปัญหาผลผลติทางการเกษตรและการประมงได้ ไม่ใช่

การบ่อนท�าลายมนษุย์และธรรมชาติแต่เพยีงอย่างเดยีว ตลอดจนการน�าเทคโนโลยมีาบ�าบดัและก�าจดั 

มลพษิทีเ่กดิจากการประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีไ่ม่ถกูต้องกลบัเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

มากว่าที่จะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อล้างผลาญธรรมชาติ กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการตื่นตูมทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมอ้างว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาเป็นเรื่องของจิตใจ การใช้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีข้ึนอยู่กับมนุษย์และเป็นเครื่องมือของมนุษย์ ดังนั้น มุมมองต่อสร้างและการแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับเจตจ�านง อุดมการณ์ทางการเมือง และทัศนคติทางสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  

การสร้างเครื่องมือ การบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์อาจไม่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

ถ้าปราศจากความพร้อมทางด้านจิตใจและการยอมรับจากสังคม

บทส่งท้าย

 วิวาทะการตื่นตูมทางด้านสิ่งแวดล้อมนับเป็นการขับเคลื่อนของประชาสังคมที่แสดงทัศนะ 

ต่อสถานการณ์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึง 

ปัจจุบันและฝ่ายที่มีความคิดเห็นต่างท้ังในเชิงอุดมการณ์ แนวคิดและการปฏิบัติงาน เวทีสาธารณะ 

ที่ทั้ง 2 ฝ่ายน�าข้อมูลมาเผยแพร่และขยายผลถือเป็นการด�าเนินงานภายใต้ขบวนการสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นตัวแทนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อปรับเปล่ียนนโยบายและ 

โครงสร้างการบริหารจัดการท้ังในระดับชาติและระดับสากล ถือเป็นขบวนการข้ามชาติที่เรียกร้อง 

สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ทัง้ภายในประเทศและข้ามพรมแดน หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทีแ่สดงจดุร่วมของกลุ่มทีม่แีนวคดิสนบัสนนุ 

การต่ืนตมูทางด้านสิง่แวดล้อมและกลุ่มทีเ่หน็ต่าง คอื ข้อสรปุทีไ่ด้จากการประชมุสดุยอดขององค์การ 

สหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Human Environment) ณ กรุงสต็อกโฮล์ม 

ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1972 จ�านวน 3 ประเด็น คือ ควรมีการจัดตั้งหน่วยงาน 

ระดับสหประชาชาติเพื่อดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมหรือองค์กร 

พัฒนาเอกชนมีบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อม การน�าแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีมนุษย ์

เป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าถึงทรัพยากรโลก
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงแนวคิดเรื่อง การน�าผู ้บริหารระดับสูง (Chief  

Executive Officer: CEO) มาใช้เพื่อสร้างตราสินค้าผู้บริหารระดับสูง (CEO Branding) ซ่ึงเป็น 

อีกแนวหนึ่งที่บริษัทชั้นน�านิยมใช้ ควบคู่ไปกับการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้าให้กับ 

องค์กร รวมถงึองค์ประกอบของแนวคดิเรือ่งส่วนผสมของตราสนิค้าของผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร  

(The CEO Branding Mix) ซึ่งประกอบด้วย 1. ภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (CEO  

Image) และ 2. ความมีชื่อเสียงของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (CEO Reputation) โดย 

ภาพลกัษณ์ของผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร (CEO Image) ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านบคุลกิภาพ 

ของ CEO (CEO Personality) และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะด้านรูปลักษณ์ของ CEO 

(CEO Persona) ขณะที่ความมีชื่อเสียงของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (CEO Reputation)  

ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านศกัดิศ์รขีอง CEO (CEO Prestige) และองค์ประกอบด้านประสทิธภิาพ 

การด�าเนินงานของ CEO (CEO Performance) ทั้งนี้ ส่วนผสมของตราสินค้าของผู้บริหารระดับสูง 

ขององค์กรจะส่งผลประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กร ทั้งมิติด้านการเงินและมิติด้านอื่น ๆ  

ขององค์กร พร้อมทั้งยกกรณีศึกษา คุณตัน ภาสกรนที CEO บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  

เพื่ออภิปรายให้เข้าใจถึงแนวคิดดังกล่าวอย่างชัดเจน

ค�าส�าคัญ: ตราสินค้า, การสื่อสารการตลาด, ตราสินค้าผู้บริหารระดับสูง
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Abstract
 This article aims to describe the concept of CEO Branding; as a strategic  
marketing communication, that the leading organization build corporate brand value.  
The CEO Branding Mix (4Ps of CEO Branding) consists of 2 keys element: CEO Image  
(CEO Personality & CEO Persona) and CEO Reputation (CEO Prestige & CEO 
Performance), impacts financial aspects and non-financial aspects of the company.  
Mr.Tan Passakornnatee CEO of Ichitan group public company is also present as a  
case study.

Keywords: Brand, Marketing Communication, CEO Branding 

ที่มาและความส�าคัญ
 ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างสูง องค์กรทางธุรกิจต่างน�ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพื่อ 
เพ่ิมผลก�าไรให้กับบริษัท โดยแนวคิดหน่ึงซ่ึงนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ การสร้างภาพลักษณ ์
ตราสินค้า (Brand Image) ผ่านการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เพื่อครองใจ 
ผู้บริโภค ทั้งนี้ การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้าง (ภาพลักษณ์) ตราสินค้า ไม่เพียงส่งผลต่อยอดขาย 
ของสินค้า/บริการ จากพฤติกรรมการซ้ือซ�้าและการสนับสนุนของผู้บริโภคที่มีความภักดีต่อตรา 
สินค้าในระยะยาว แต่องค์กรที่มีตราสินค้าที่แข็งแกร่งจะสามารถลดโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนใจ 
ไปใช้สินค้า/บริการของคู่แข่งด้วย โดย Duncan (อ้างถึงใน ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย และ  
สราวุธ อนันตชาติ, 2555) อธิบายการสื่อสารการตลาดว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองที่น�าไปสู่ 
ความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า (Brand Relationship) ซึง่เมือ่ความสมัพันธ์ดงักล่าวนัน้แขง็แกร่ง กจ็ะน�า 
ไปสู่คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ยอดขาย (sales) และก�าไร (Profit) ต่อไป
 แนวคิดการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับตราสินค้า แตกต่างจากแนวคิดทาง 
การตลาดแบบเดิม โดยองค์กรที่ใช้แนวคิดการสื่อสารการตลาดจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์และ 
การรักษาฐานลูกค้า รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมสนับสนุน (Stakeholders) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้าง 
คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity)  ผ่านกระบวนการการสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic  
consistency in brand messages) เพื่อสื่อสารถึงพันธกิจในภาพรวมขององค์กร (Mission  
Marketing) ในรูปแบบการสือ่สารเชิงปฏิสมัพนัธ์ (Interactivity) กบักลุม่เป้าหมาย และใช้การวางแผน 
งบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-based campaign planning) ด้วยการก�าหนดงบประมาณ 
เพื่อเลือกใช้สื่อบุคคล สื่อมวลชน หรือสื่อใด ๆ ก็ตามที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การจัด 
โครงสร้างองค์กรแบบบูรณาการทุกหน่วยงานในองค์กร (Cross-functional organization) เพ่ือ 
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สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Core competencies) และอาศัยฐานข้อมูลเพื่อสนองตอบ 
ความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง (Data-driven Marketing) (Duncan & Moriarty,  
1997)  
 Kotler และ Keller (อ้างถึงใน ดุษฎี นิลด�า, 2560) อธิบายว่า ผู้บริโภคจะเกิดการรับรู ้
คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ผ่านความตระหนักในตราสินค้า (Brand Awareness) และ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) โดยคุณค่าของตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค หมายถึง  
ผลของการสนองตอบที่แสดงถึงมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้ของผู้บริโภค 
ทีม่ต่ีอตราสินค้านัน้ โดยคณุค่าตราสนิค้าจะก่อให้เกิดการตอบสนองต่อตราสนิค้าทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เป็น 
ผลจากความคิด ความรู้สึก ภาพลักษณ์ ประสบการณ์ ความเชื่อ และอื่น ๆ ของผู้บริโภคแต่ละคน 
ที่มีความเกี่ยวโยงต่อตราสินค้า รวมถึงการตอบสนองดังกล่าวจะก่อให้เกิดคุณค่าตราสินค้าที่สะท้อน 
ถึงการรับรู้ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับตราสินค้านั้น ๆ  

วัตถุประสงค์
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงแนวคิดเร่ืองการน�าผู้บริหารระดับสูง (Chief 
Executive Officer: CEO) มาใช้เพื่อสร้างตราสินค้าผู้บริหารระดับสูง (CEO Branding) ซ่ึงเป็น 
อีกแนวหนึ่งที่บริษัทชั้นน�านิยมใช้ ควบคู่ไปกับการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้า 
ให้กับองค์กร รวมถึงองค์ประกอบของแนวคิดเร่ืองส่วนผสมของตราสินค้าของผู้บริหารระดับสูงของ 
องค์กร (The CEO Branding Mix)

แนวคิดและทฤษฎี
 นอกจากการใช้การสือ่สารการตลาดเพือ่สร้างคณุค่าตราสินค้าแล้ว ในระยะหลัง เรามกัจะพบว่า 
หลาย ๆ องค์กรชั้นน�าในธุรกิจ มักจะมีการน�าผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer: CEO)  
มาใช้เพื่อสื่อสารตราสินค้าองค์กรด้วย เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง (CEO) เปรียบเสมือนหน้าตา 
ขององค์กร และถูกรับรู้ว่ามีบทบาทอย่างสูงต่อตราสินค้าองค์กร
 FetsCherin (2015) อธิบายโดยอ้างอิงจากข้อค้นพบในงานวิจัยว่า อิทธิพลของ CEO  
ส่งผลต่อองค์กรทั้งในมิติด้านการเงิน อาทิ ผลก�าไรของบริษัท การเติบโตของตลาดหุ้น ฯลฯ และ 
ในมิติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาทิ ความเช่ือมั่นของพนักงานความมีชื่อเสียงขององค์กร ฯลฯ  
ดังจะเห็นได้จากรายชื่อ CEO ขององค์กรชั้นน�าของโลก อาทิ Donald Trump, Mark Zuckerberg,  
Oprah Winfrey, Richard Branson, Jeff Bezos, หรือ Elon Musk รายชื่อเหล่านี้ส่งผลต่อองค์กร  
ทัง้ในมติด้ิานการเงิน ตลอดจนชือ่เสยีงและความเชือ่มัน่ต่อองค์กรนอกจากนี ้กรณทีีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน 
คือ การลาออกจากต�าแหน่ง CEO ของ Steve Jobs เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2011 ที่ส่งผลให้มูลค่าหุ้น 
ของบริษัท Apple ตกลงมาเกือบ 3 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์ (สหรัฐฯ)



บทความที่ 2
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562       93

 Lesslle (อ้างถึงใน ณัชชา เพ็ชร์ไทย, 2553) พบว่า การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร
ระดับสูง (CEO Reputation) เป็นการสร้างความส�าเร็จของบริษัท โดยภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ
ของผู้บริหารสามารถส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ได้ถึงร้อยละ 45
 ขณะที่ รุจิพัชร์ เรืองธารีพงศ์ (2549) สรุปผลการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณ์ของ 
ผูบ้ริหารระดับสงู (CEO) ที่มตี่อภาพลกัษณ์ของตราสินค้า พบว่าภาพลักษณ์ของ CEO จ�านวน 3 ท่าน  
ได้แก่ คุณซิคเว่ เบรคเก้ คุณตัน ภาสกรนที และคุณโชค บูลกุล ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
ดีแทค โออิชิ และฟาร์มโชคชัย 
 นอกจากนี้ ชนารัญช์ ขันติสิทธิ์ (2557) ยังพบว่า ภาพลักษณ์ของคุณตัน ภาสกรนที ในด้าน 
ความเป็นผู้น�า ส่งผลต่อเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มอิชิตันของผู้บริโภค
 ดงันัน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร (CEO) จงึมบีทบาทอย่างสูงต่อการส่ือสารสร้างภาพลักษณ์ 
ให้แก่องค์กร โดยสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน เนื่องจากส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกจับต้องได้ และ 
ประเมนิได้ว่าผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าว มคีวามน่าเชือ่ถอื น่าไว้ใจเพยีงไร กจ็ะสามารถน�ามาเป็นข้อมลู 
ในการพิจารณาตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการตราสินค้านั้น ๆ ได้  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
จึงไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การบริหารงานให้ประสบความส�าเร็จทางธุรกิจ แต่ยังต้องแสดงศักยภาพ 
ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ รวมถงึต้องบรหิารภาพลกัษณ์ไปพร้อม ๆ  กบัการบรหิารนโยบายธรุกจิ ภาพลกัษณ์ 
ของผู้บริหารระดับสูงจะสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และ 
สามารถจดจ�าตราสินค้าองค์กรได้เป็นอย่างดี 
 CEO Branding คือ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยน�าภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง  
(CEO) มาใช้เป็นสื่อ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาพลักษณ์ขององค์กร 
 กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2557) อธิบาย CEO Branding ว่าเป็นวิธีการให้ผู้บริหารบริษัท 
หรอืผูน้�าองค์กรเป็น Spokesperson ในการสือ่สาร เพือ่น�าเสนอสาระทางธรุกิจ สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ี
ให้กับองค์กร คุณสมบัติของบุคคลคนน้ีจะต้องมีความสามารถในการส่ือสาร มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ  
จริงใจ มีพรสวรรค์ พูดอย่างมีสาระ มีไหวพริบท่ีจะสามารถเรียบเรียงเรื่องราว และถ่ายทอดให้ 
คนทั่วไปเข้าใจได้  รู้จักกาละเทศะที่เหมาะสมทั้งเรื่องและเวลาที่จะพูด ต้องเป็นคนจัดการเก่ง แก้ไข 
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และต้องมีภาพพจน์ที่ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 ไม่ต่างจาก โชค บลูกุล (อ้างถึงใน ณชัชา เพช็ร์ไทย, 2553) ทีก่ล่าวถึงวธิกีารใช้ผู้บรหิารองค์กร 
เป็น Spokesperson ในการสื่อสาร โดยผู้น�าองค์กรหรือผู้ท่ีจะเป็นตัวแทนองค์กรในการให้ข้อมูล 
ข่าวสารแก่สาธารณชนนั้น จะต้องเป็นนักเล่าเรื่องท่ีดี (Good Story Teller) ที่สามารถน�าข้อมูล 
หรือประสบการณ์ต่าง ๆ มาเรียบเรียง ล�าดับเหตุการณ์ และถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจได้ง่าย 
ได้ประโยชน์ น่าสนใจ น่าติดตาม ชวนให้คล้อยตาม และถูกน�าไปขยายผลต่อ
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 พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2548) อธิบายว่า ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ  

ความเลื่อมใสศรัทธา การดึงดูดความสนใจต่อลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้สินค้าและบริการมากข้ึน  

CEO ต้องเป็นท่ียอมรับของสาธารณชนว่า เป็นคนเก่ง คนดี มีจริยธรรมในการบริหาร มีคุณธรรม  

มีการด�าเนินธุรกิจที่อยู่บนรากฐานของความถูกต้องยุติธรรม เคารพกฎหมาย ซื่อสัตย์ เป็นคน 

ทันสมัย ใจกว้าง เป็นประชาธิปไตย ให้โอกาสแก่ลูกน้อง มีหัวก้าวหน้า ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ อยู่ในระดับ 

แนวหน้าเป็นที่ยอมรับ รู้จักในวงการธุรกิจและของสังคม สามารถท�าให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า  

ด้วยความสามารถ มีวิจารณญาณที่ดี มีวิสัยทัศน์ รู้จักการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับ 

องค์กร

 นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงการสร้าง CEO Branding ว่า ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้  

(พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2548)

 1. สิ่งที่เราต้องการคืออะไร 

  ต้องการให้คนมองเราเป็นอย่างไร CEO จึงต้องรู้จักความต้องการของตนเอง แต่ต้อง 

ไม่เป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไป มองคนรอบข้างด้วยว่า มองเราอย่างไร

 2. เราอยากจะเป็นอะไร 

  ต้องมีความชัดเจน จึงจะสร้างแบรนด์ของ CEO ขึ้นมาให้เป็นที่จดจ�า

 3. รอบ ๆ ตัวเราเป็นอย่างไร 

  การสังเกตปัจจัยแวดล้อมเป็นสิ่งส�าคัญในการยอมรับความเปลี่ยนแปลง และการท�าตัว 

ให้สอดรับกบัสภาพความเป็นจรงิของสงัคม ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ  กันไป เพราะ CEO จะอยูเ่พยีงล�าพงัไม่ได้

 4. การก�าหนดรูปลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของตัวเอง

  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้ CEO และองค์กร แต่จะต้องเหมาะสมกับความต้องการของ 

ตนเองด้วย มิใช่ฝืนธรรมชาติจนเกินไป

 5. เริ่มด�าเนินการสื่อสารแบรนด์

  ต้องมคีวามชดัเจนว่า จะสือ่สารแบรนด์แบบไหน และจะต้องแสดงให้เหน็ถงึคุณภาพของ  

CEO/สินค้า/บริการด้วย เลือกสื่อสารแบบมีทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสาร 

ที่ถูกต้อง ชัดเจน ต่อเนื่อง เพราะแม้ว่าจะมีแบรนด์ของ และองค์กร CEO สื่อสารพูดออกไปได ้

เป็นอย่างดี แต่กลับมีสินค้า/บริการที่ด้อยคุณภาพ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องควบคู่ไปด้วยกันเสมอ

 6. รักษาต่อชีวิตแบรนด์

  ต้องรูจ้กัเสริมสร้างศกัยภาพ/ปรบัเปลีย่นอย่างไรให้ดดีูขึน้ พร้อมทัง้การดวู่าสภาพแวดล้อม

เปลี่ยนไปเช่นไร เราก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยไหม หรือท�าอย่างไรจึงจะเหมาะสม

 อย่างไรกต็าม แนวคดิเรือ่ง CEO Branding ตามท่ีนกัวชิาการและนกัปฏิบตักิารในประเทศไทย

ได้อธิบายมาเบื้องต้น ผู้เขียนพบว่ามีลักษณะเป็นแนวคิดท่ีให้เพียงแนวทางกว้าง ๆ จึงได้ศึกษาจาก 
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วรรณกรรมต่างประเทศ ซึ่ง FetsCherin (2015) ได้อธิบายว่า แม้ว่าจะมีแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ระดับสูงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (CEO Image) หรือ 

ความมีชื่อเสียงของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (CEO Reputation) แต่ทั้งสองแนวคิดเป็นเพียง 

องค์ประกอบย่อยของ ตราสินค้าของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (CEO Branding) โดยสามารถ 

พิจารณาได้จาก ส่วนผสมของตราสินค้าของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (The CEO Branding Mix)  

ซึ่งประกอบด้วย

ภาพที่ 1  ส่วนผสมของตราสินค้าของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร.

From “CEO Branding: Theory and Practice,” by Fetscherin, 2015, NY: Routledge.

    การสังเกตป©จจัยแวดล(อมเปêนสิ่งสำคัญในการยอมรับความเปลี่ยนแปลง และการทำตัวให(สอดรับกับ

สภาพความเปêนจริงของสังคม ณ ชgวงเวลาตgาง ๆ กันไป เพราะ CEO จะอยูgเพียงลำพังไมgได( 

4. การกำหนดรูปลักษณj อัตลักษณj และเอกลักษณjของตัวเอง 

   เพื่อสร(างภาพลักษณjให( CEO และองคjกร แตgจะต(องเหมาะสมกับความต(องการของตนเองด(วย มิใชg 

ฝ´นธรรมชาติจนเกินไป 

5. เริ่มดำเนินการสื่อสารแบรนดj 

   ต(องมีความชัดเจนวgา จะสื่อสารแบรนดjแบบไหน และจะต(องแสดงให(เห็นถึงคุณภาพของ CEO/ 

สินค(า/บริการด(วย เลือกสื่อสารแบบมีทิศทาง เปüาหมาย กลยุทธj ผgานชgองทางการสื่อสารที่ถูกต(อง ชัดเจน 

ตgอเน่ือง เพราะแม(วgาจะมีแบรนดjของ และองคjกร CEO สื่อสารพูดออกไปได(เปêนอยgางดี แตgกลับมีสินค(า/

บริการที่ด(อยคุณภาพ ดังน้ันจึงจำเปêนต(องควบคูgไปด(วยกันเสมอ 

6. รักษาตgอชีวิตแบรนดj 

   ต(องรู(จักเสริมสร(างศักยภาพ/ปรับเปลี่ยนอยgางไรให(ดูดีข้ึน พร(อมทั้งการดูวgาสภาพแวดล(อม 

เปลี่ยนไปเชgนไร เราก็ต(องปรับเปลี่ยนด(วยไหม หรือทำอยgางไรจึงจะเหมาะสม 

 อยgางไรก็ตาม แนวคิดเรื่อง CEO Branding ตามที่นักวิชาการและนักปฏิบัติการในประเทศไทยได(

อธิบายมาเบื้องต(น ผู(เขียนพบวgามีลักษณะเปêนแนวคิดที่ให(เพียงแนวทางกว(าง ๆ จึงได(ศึกษาจากวรรณกรรม

ตgางประเทศ ซึ่ง FetsCherin (2015) ได(อธิบายวgา แม(วgาจะมีแนวคิดเกี่ยวกับผู(บริหารระดับสูงขององคjกร ไมg

วgาจะเปêน ภาพลักษณjของผู(บริหารระดับสูงขององคjกร (CEO Image) หรือความมีช่ือเสียงของผู(บริหาร

ระดับสูงขององคjกร (CEO Reputation) แตgทั้งสองแนวคิดเปêนเพียงองคjประกอบยgอยของ ตราสินค(าของ

ผู(บริหารระดับสูงขององคjกร (CEO Branding) โดยสามารถพิจารณาได(จาก สgวนผสมของตราสินค(าของ

ผู(บริหารระดับสูงขององคjกร (The CEO Branding Mix) ซึ่งประกอบด(วย 

 

 
 

ภาพที่ 1  สgวนผสมของตราสินค(าของผู(บริหารระดับสูงขององคjกร. 

1. CEO Prestige 

 หมายถึง ความมีช่ือเสียงหรือศักดิ์ศรีของ CEO แม้ว่าจะยังคงมีข้อถกเถียงว่า ช่ือเสียงของ  

CEO ควรจะมุง่เน้นไปทีค่วามสนใจเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ หรอืความสามารถเฉพาะเจาะจงด้านใดด้านหนึง่ 

หรือไม่  อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยจ�านวนมากที่บ่งชี้ว่า CEO ที่มีชื่อเสียงจะส่งผลต่อความมีชื่อเสียง 

ขององค์กรด้วย จากการศึกษาของ Gaines-Ross (as cited in Fetscherin, M., 2015) พบว่า  

ความมีชื่อเสียงของ CEO นับได้ว่าเป็นครึ่งหน่ึงของความมีช่ือเสียงขององค์กรนั้น ๆ โดยสามารถ 

พิจารณาได้จาก รางวัลที่เคยได้รับ การถูกอ้างถึงในสื่อมวลชน จ�านวนผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์  

เป็นต้น
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2. CEO Personality

 หมายถึง บุคลิกภาพของ CEO ทั้งนี้ บุคลิกภาพของ CEO ย่อมส่งผลต่อตราสินค้าขององค์กร 

ทัง้ในด้านการรบัรูข้องผูบ้รโิภค การด�าเนนิกลยทุธ ผลประกอบการ ฯลฯ โดยสามารถพจิารณาได้จาก  

บุคลิกตลบตะแลง หรือหลงตัวเอง (Machiavellianism/Narcissism) ความอบอุ่น ความจริงใจ  

ความนอบน้อมถ่อมตน ความเป็นผูใ้หญ่ เป็นต้น จากงานวจิยัก่อนหน้าบ่งชีว่้า CEO ทีม่คีวามอ่อนน้อม 

ถ่อมตน พร้อมที่จะเรียนรู้ รับฟังค�าแนะน�าจากผู้อื่น เมื่อต้องตัดสินใจ และพร้อมรับความผิดพลาด 

จะประสบความส�าเร็จมากกว่า CEO ที่มีบุคลิกหลงตัวเอง

3. CEO Persona

 หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของ CEO ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา และรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจ 

ของ CEO จากงานวิจัยก่อนหน้า (Rule & Ambady, 2008; Wong, Ormiston & Haselhuhn,  

2011 as cited in Fetscherin, M., 2015) บ่งชี้ว่า CEO ที่มีใบหน้าดึงดูดใจมีความสัมพันธ์ 

กับประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ CEO ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งบริษัท 

จนประสบความส�าเร็จด้วยตัวเอง จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากกว่า

4. CEO Performance

 หมายถึง ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ CEO ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะมิติทางการเงิน  

ได้แก่ ผลก�าไรสภาพคล่องทางการเงนิ ส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิทั การเตบิโตของราคาหุน้ ฯลฯ  

นอกจากนี้ ยังมีมิติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน การวาง 

กลยทุธ์และการด�าเนนิงานเพือ่ผลกัดนัองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมถงึความผกูพนัของผู้ทีม่ส่ีวนสนบัสนนุ 

องค์กรทั้งหมด (ลูกค้า พนักงาน ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้น) ต่อตัว CEO (Kaufman, 2008 as  

cited in Fetscherin, M., 2015)

 หากกล่าวโดยสรุป เมือ่พจิารณาตามแผนภาพที ่1 ส่วนผสมของตราสนิค้าของผูบ้รหิารระดบั 

สูงขององค์กร (The CEO Branding Mix) ประกอบด้วย 1. ภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูงของ 

องค์กร (CEO Image) มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพของ CEO 

(CEO Personality) และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะด้านรูปลักษณ์ของ CEO (CEO Persona)  

และ 2. ความมีชื่อเสียงของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (CEO Reputation) มี 2 องค์ประกอบย่อย  

ได้แก่ องค์ประกอบด้านศักดิ์ศรีของ CEO (CEO Prestige) และองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานของ CEO (CEO Performance) โดยส่วนผสมของตราสินค้าของผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กร จะส่งผลประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กร (ด้านการเงิน) และชื่อเสียงขององค์กร
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กรณีศึกษา 

 ส�าหรับกรณีศึกษาของ CEO ที่ประสบความส�าเร็จและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก 

ในประเทศไทย ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษา คุณตัน ภาสกรนที เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน  

โดยการเทียบเคียงกับแนวคิดของ FetsCherin (2015) ท่ีกล่าวถึง แนวคิดเรื่อง ส่วนผสมของ 

ตราสินค้าของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (The CEO Branding Mix)

 คุณตัน ภาสกรนที เป็นนักธุรกิจผู ้ก่อตั้งบริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ต่อมาได้ขายหุ้นใหญ่ ของ บมจ.โออิชิกรุ๊ป ที่มีอยู่ให้กับบริษัท  

ไทยเบฟเวอร์เรจ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมทั้งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไปก่อตั้ง 

บริษัท ไม่ตัน จ�ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น อิชิตัน กรุ๊ป) คุณตัน ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3  

และเร่ิมท�างานแรกเป็นพนกังานแบกของ ซึง่มค่ีาแรง 700 บาท ก่อนจะหนัมาเป็นเจ้าของแผงหนงัสอื 

ที่ชลบุรี และได้เริ่มต้นขยายกิจการไปซื้อห้องแถว จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต่อมา 

ได้เริ่มธุรกิจภัตตาคารบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น ภายใต้ช่ือ “โออิชิ” และขยายมาท�าธุรกิจเครื่องดื่ม คือ 

ชาเขียวโออิชิ และน�้าผลไม้ อะมิโน โอเค โดยที่กลุ่มธุรกิจนี้ของเขา ประสบความส�าเร็จอย่างสูง  

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่น ๆ อย่างเช่น สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน เป็นต้น (MThai, ม.ป.ป.)

 ในด้านความมีช่ือเสียงของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (CEO Reputation) ของ ตัน  

ภาสกรนที สามารถพิจารณาได้จาก ณัชชา เพ็ชร์ไทย (2553) ได้ศึกษาเรื่องการน�าเสนอภาพลักษณ์ 

ความเป็นผู้น�า และเรื่องราวของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก ผลการศึกษาเฉพาะ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัน ภาสกรนที จากหนังสือชีวิตนี้ ไม่มีทางตัน “ตัน โออิชิ” พบว่า ประเด็นหลัก 

ของหนงัสอืคอื ไม่มอีะไรทีย่ากเกนิกว่าจะเรยีนรูแ้ละไม่มอีะไรทีท่�าไม่ได้ คนทกุคนสามารถเป็นเจ้าของ 

กิจการได้ โดยต้องการสื่อถึงความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่

 รวมถึงการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาด การสร้างตราสินค้าบุคคล และการสื่อสารการตลาด 

แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็นผู้น�าทางการตลาด: กรณีศึกษา ตัน ภาสกรนที และชาเขียว 

อชิตินั (ยาดา บรูพาแสงสรูย์, 2557) ทีส่รปุว่า การน�าผูน้�าขององค์กรคอื ตนั ภาสกรนท ีมาเป็นตวัแทน 

ของสินค้า ได้สร้างความส�าเร็จอย่างมากต่อตราสินค้าอิชิตัน โดย ตัน มีภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนมาก  

ทางด้านการเป็นตัวแทนของธุรกิจชาเขียวพร้อมดื่ม เร่ิมต้นต้ังแต่เม่ือเป็นผู้บริหารของชาเขียว 

โออิชิ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยใช้ระยะเวลา 

เพียง 3 ปี ต่อมา ในช่วงปลายปี 2553 เมื่อตันตัดสินใจยุติบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชาเขียวโออิชิ  

ภายหลังจากที่มีการขายหุ้นให้กับบริษัทไทย เบฟเวอร์เรจ จ�ากัด (มหาชน) ในช่วงปลายปี 2551  

และได้ก่อตั้งบริษัทอิชิตันกรุ๊ป เพื่อผลิตและจัดจ�าหน่ายชาเขียวอิชิตัน ซ่ึงตันยังคงเลือกใช้การสร้าง 

ตราสินค้าของตนเชื่อมโยงกับตราสินค้าชาเขียวอิชิตัน โดยมีการน�าสัญลักษณ์คือ หมวกกัปตัน 
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มาใช้สื่อความหมายถึงการเป็นผู้น�า ซึ่งในการสื่อสารแต่ละครั้ง ตัน ภาสกรนทีจะแสดงให้เห็นถึง 

บทบาทในการเป็นเจ้าของกิจการชาเขียวอิชิตันเพียงอย่างเดียว และจะบอกเล่าประวัติและ 

ประสบการณ์การท�างานของตนจนประสบความส�าเร็จ แม้ว่าจะจบการศกึษาเพยีงชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

แต่ก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการท�างาน จนเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบในการด�าเนินชีวิตของ 

คนจ�านวนมาก ตลอดจนการเผชิญและแก้ไขวิกฤติการณ์ทางธุรกิจ เช่น การประสบกับวิกฤติการณ์ 

น�้าท่วม พ.ศ. 2554 และท�าให้องค์กรขาดทุนประมาณ 500 ล้านบาท รวมถึงการท�าธุรกิจเพื่อตอบแทน 

สู่สังคม ผ่านการบรรยายทางสถานศึกษา รายการโทรทัศน์ และช่องทางการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ  

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพจ เฟซบุ๊กของตัน ภาสกรนที ที่มีจ�านวนผู้ติดตามมากกว่า 11 ล้านคน  

จนท�าให้คนทั่วไปรับรู้ถึงการเป็นตัน ภาสกรนที ในด้านการเป็นต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จทาง 

ธุรกิจ จนกล่าวสรุปได้ว่า คุณตันจึงเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งของตราสินค้าชาเขียวอิชิตันที่คู่แข่งไม่มี

 นอกจากนี้ การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ขององค์กร และภาพลักษณ์ของผู้น�าที่ส่งผลถึงเกณฑ์ 

การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน (ชนารัญช์ ขันติสิทธิ์, 2557) ยังพบว่า คุณตัน  

ภาสกรนที มีภาพลักษณ์ของความเป็นผู้น�าที่ประสบผลส�าเร็จ รวมถึงมีความโดดเด่นในการบุกเบิก 

ธุรกิจชาเขียว ซึ่งส่งผลต่อเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มอิชิตันของผู้บริโภค

 ในด้านภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (CEO Image) สามารถพิจารณาได้จาก 

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ที่มีต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า  

(รุจิพัชร์ เรืองธารีพงศ์, 2549) ที่พบว่า ภาพลักษณ์ของ CEO ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า  

จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ของ CEO จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. คุณซิคเว่ เบรคเก้ CEO  

ของตราสินค้าดีแทค 2. คุณตัน ภาสกรนที CEO ของตราสินค้าโออิชิ และ 3. คุณโชค บูลกุล  

CEO ของตราสินค้าฟาร์มโชคชัย โดยคุณตัน ภาสกรนที มีบุคลิกภาพแบบผู้มีความสามารถ  

(Competence) มากที่สุด ขณะที่ตราสินค้าโออิชิ มีบุคลิกภาพแบบแกร่งและลุย (Ruggedness)  

มากที่สุด

 การศึกษาเรื่องการน�าเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�าและเรื่องราวของผู้บริหารระดับสูง  

(CEO) ในหนังสือ พ็อกเก็ตบุ๊ก (ณัชชา เพ็ชร์ไทย, 2553) ผลการศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับตัน ภาสกรนที จากหนังสือชีวิตนี้ ไม่มีทางตัน “ตัน โออิชิ” แสดงให้เห็นถึงบุคลิกเฉพาะตัวของ 

ตัน ภาสกรนที ในด้านภาพลักษณ์ด้านความอบอุ่นและไว้ใจได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี  

รู้จักให้อภัย และในด้านภาพลักษณ์ด้านคุณสมบัติว่า มีความเข้าใจโลก มีไหวพริบในการท�าธุรกิจ/ 

มองหาโอกาสสร้างตลาดใหม่ ๆ คิดนอกกรอบ เน้นการสร้างความแตกต่าง มีการก�าหนดเป้าหมาย 

ในการท�างาน และประเมินผลการท�างานอย่างเป็นธรรม 

 ซึ่งสอดคล้องกับ ยาดา บูรพาแสงสูรย์ (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาด การสร้าง 

ตราสินค้าบุคคล และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็นผู้น�าทางการตลาด:  
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กรณีศึกษา ตัน ภาสกรนที และ  ชาเขียวอิชิตัน ที่สรุปว่า ตัน มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากผู้บริหาร 

ขององค์กรธุรกิจทั่วไป โดยตันแต่งกายและใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความจริงใจ และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น 

เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ ในการบริหารธุรกิจ ยังค�านึงถึงผู้อื่น และรู้จักตอบแทนสังคม โดยไม่คิด

แต่จะได้เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะเห็นได้จากการต้ังมูลนิธิตันปัน ซึ่งตัน ภาสกรนที ได้บริจาคมูลค่า 

หุ ้นจ�านวนมากกว่าครึ่งที่เขาถือครองอยู่ในบริษัท อิชิตันกรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ให้กับมูลนิธิฯ 

เพื่อด�าเนินโครงการเพื่อสังคม

 นอกจากน้ี ในงานวิจัยดังกล่าว ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า การสร้างตราสินค้าบุคคล ตัน  

ภาสกรนที เหตผุลหลักในการเลอืกใช้ตวัเองในฐานะเจ้าของ เพราะสามารถแสดงถงึความเป็นตวัแทน 

ของชาเขยีวอชิตินัได้อย่างชดัเจน และสามารถควบคมุต้นทนุในการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ได้  

นอกจากนี้ก็ยังสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของตราสินค้าบุคคลได้  

การด�าเนินการดังกล่าว เกิดจากการศึกษาและวางแผนการสื่อสารการตลาดอย่างเป็นระบบ โดย 

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ

 1. การให้ค�านิยามกับตราสินค้าของตน โดยท�าให้เกิดการรับรู้ถึงประวัติ ประสบการณ ์

การท�างานจนประสบความส�าเร็จ ตลอดจนการเผชิญและแก้ไขวิกฤติการณ์ทางธุรกิจ

 2. การส่ือสารตราสินค้าอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพื่อส่ือสารการเป็นต้นแบบทางธุรกิจ  

ผ่าน 5 กิจวัตร ได้แก่ การกระท�า ปฏิกิริยาตอบสนอง ภาพลักษณ์ น�้าเสียง และทัศนคติ

 3. การหลีกเลีย่งการท�าลายตราสนิค้า โดยการควบคมุความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ในกรณ ี

ที่เกิดปัญหา ตัน ภาสกรนที ก็จะลงมือแก้ไขปัญหาในทันที

บทส่งท้าย

 การสร้างตราสินค้าโดยใช้ภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง (CEO Branding) สะท้อนถึง 

ภาพรวมขององค์กร ท�าให้เกิดเป็นภาพจ�าและสร้างความประทับใจให้แก่บุคคลภายในและภายนอก 

องค์กร ก่อให้เกิดความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปกป้องและรักษาชื่อเสียง 

สถาบันมิให้เสื่อมเสีย รวมถึงรักษาและสร้างเสริมความสัมพันธ์ท่ีต่อเน่ือง อาจน�าไปสู่การสนับสนุน  

การบริโภคสินค้าและบริการของตราสินค้าน้ัน ๆ ได้ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2548) การมีผู้บริหาร 

ระดับสูง (CEO) ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้และความสามารถด้านการบริหารเป็นอย่างดี รวมถึงมี 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าผ่านภาพลักษณ์ของตนเอง ย่อมส่งผลต่อการ 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงจึงควรบริหารนโยบายทางธุรกิจ  

ควบคูไ่ปกบัการบรหิารตราสนิค้าบคุคลและตราสนิค้าองค์กร เพือ่สร้างความได้เปรยีบเหนอืคูแ่ข่งขนั  

อันจะส่งผลให้เกิดการตอบรับทั้งความนิยมชมชอบและความส�าเร็จทางธุรกิจ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการด้วยกันคือ 1. เพื่อศึกษาผลกระทบและความส�าคัญ 
ของภาวะโลกร้อน 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้กฎหมายภายในคณะนิติศาสตร์ 3. เพื่อเสนอแนะ 
การสร้างมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องภาวะโลกร้อน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน  
(Mixed Method Research) ระหว่างการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ผู้วจัิยก�าหนดกลุ่มตวัอย่าง 
คือ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ซ่ึงเป็นผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมอันเป็นที่ตั้งของคณะนิติศาสตร์  
จ�านวน 112 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ 
ปกป้องภาวะโลกร้อนภายในคณะนิติศาสตร์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติลิเคิร์ต ส่วนการวิจัย 
เชิงคุณภาพ เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Document Research) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนนั้น ไม่ได้สร้างความรุนแรงต่อ 
การด�ารงชีวิตหรือมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในการเรียนและการด�ารงอยู่ภายในคณะนิติศาสตร ์
ของนักศึกษา โดยในส่วนนี้ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (x = 2.63) แต่อย่างไรก็ดี ภาวะ 
โลกร้อนยงัคงเป็นปัญหาระดบัชาติทีต้่องได้รบัการเยยีวยาและเร่งหามาตรการในการลดภาวะโลกร้อน 
ในทุกมิติ 2. แนวทางการใช้กฎหมายภายในคณะนิติศาสตร์ ในการปกป้องภาวะโลกร้อน ยังไม่ได ้
มีการก�าหนดกฎหมายในเชิงบังคับแต่มีการน�านโยบายของหาวิทยาลัยสีเขียว เช่น 5 ส มาสู่ 
การด�าเนินการภายในส�านักงานและให้นักศึกษามีส่วนร่วมเชิงสมัครใจ โดยผลประเมินอยู ่ใน 
ระดับมาก (x = 3.53) ให้เป็นคณะนิติศาสตร์สีเขียว 3. การจัดท�าประกาศคณะนิติศาสตร์เป็น 
การเฉพาะเรื่องการลดภาวะโลกร้อน เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างมาตรการเชิงบังคับได้ในระดับหนึ่ง และควร 
ส่งเสริมให้มีมาตรการทางเลือกด้านการจัดการคุณภาพการศึกษาสีเขียว คือ การสร้างองค์ความรู้ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมในทุกรายวิชา 

ค�าส�าคัญ: มาตรการทางกฎหมาย, ภาวะโลกร้อน, คณะนิติศาสตร์
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Abstract

 The objectives of this research were 1. to study the impact and importance  

of global warming, 2. to study the guidelines for using law within the Faculty of  

Law, and 3. to suggest the legal measures to protect the world from global warming  

by using mixed method research between quantitative and qualitative research.  

The researcher assigned a sample group of 112 students from the Faculty of  

Law, who used the service of the school building. Research tools used was a  

questionnaire related to law enforcement measures to cover global conditions  

within the Faculty of Law and analyzed data by using Likert statistics. As for  

qualitative research, it was the study of document research. 

 The results of the study showed as follows: 1. The effects of global warming  

did not create a serious impact on life or affect the life in learning and living in  

the Faculty of Law students. In this section, the assessment results were at the  

moderate level (x = 2.63). However, global warming is still a national problem 

that needs to be handled and accelerated to find measures to reduce global  

warming in all dimensions. 2. Guidelines for using the law within the Faculty of Law in  

the protection of global warming have not yet been enacted in force, but the green  

university policy, such as 5 Sor to the operation within the office and for students  

in voluntary part, with the assessment results at a high level (x = 3.53) to be  

the green Faculty of Law. 3. The preparation of the Faculty of Law announcement 

is specifically about reducing global warming, which is a measure of compulsory  

enforcement and should encourage alternative measures for the management  

of quality of green education, i.e. building knowledge about environmental  

conservation in every course.

Keywords: Legal Measures, Global Warming, Faculty of Law 
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ที่มาและความส�าคัญ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ได้ถูกจัดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกอันดับที่ 544 และเป็น

อันดับที่ 27 ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (UI Green Metric 

World University Rankings) ซ่ึงเป็นการจัดอันดับของสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมระดบัโลกโดยจะประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ การประเมนิรวม 6 ด้าน คอื ทีต่ัง้และโครงสร้าง 

พืน้ฐาน การจดัการพลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การจดัการของเสยี การจดัการน�า้ 

การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการให้การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (UI GreenMetric, 2018) เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่อง  

ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ อันดับที่ 4 ของระดับ 

ประเทศ และอันดับที่ 21 ของโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ด้วย 

ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มแมกไม้ที่มีความร่มรื่น เป็นท�าเลที่มีความสวยงามเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และ 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซ่ึงเป็น 

สถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในวัง คลังแห่งความรู้ สู่การพัฒนา 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี, 2561) นับเป็นสถานที่มากด้วยวัฒนธรรม 

และภมูปัิญญาในหลายเร่ือง มหาวทิยาลยัพร้อมจะผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรม และพัฒนาบณัฑติ 

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคล้องกับค่านิยม 

ของมหาวิทยาลัยที่ว่า RBRU ซ่ึงหมายถึง R: Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง  

องค์กร และสังคม B: Best คือ ความเป็นเลิศของบุคลากร ความรอบรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

ในวชิาชพีและความเป็นมอือาชพี R: Relationship คอื การมสีมัพนัธ์ทีด่ก่ีอให้เกดิการท�างานเป็นทีม  

และ U: Unity คือ ความเป็นหน่ึงเดียว มีเอกภาพ โดยสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุน  

คือการมุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ส่งเสริมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาซ่ึงเป็นลูกหลานคนเมืองจันท์   

ได้มีการเรียนรู ้อย่างมีความสุขสนุกสนานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น 

 ปัจจัยในการเอื้อต่อการเรียนการสอนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความอิสระ ยอมรับความ 

แตกต่างของผู้เรียนมีความหลากหลายในวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนา 

ตนเองให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เกิดแรงจูงใจและรัก 

การเรียนรู้ อันจะส่งผลท�าให้ผู้เรียนเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้ และมีความอยากเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ท้ังน้ีการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี ไม่เพียงเฉพาะด้านการศึกษาเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ี

ยงัเล็งเหน็ถงึคณุภาพชวีติในด้านสิง่แวดล้อมภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณใีห้เป็นทีป่ระจกัษ์ 

แก่สังคมภายนอกด้วย   
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เป็นคณะหนึ่งภายใต้โครงการคณะจัดตั้งของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ อันเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการพัฒนาประเทศในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาทรัพยากร 

มนษุย์ให้มคีณุภาพเหมาะสมและมคีณุสมบตัสิอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพราะการศกึษา 

หมายถึง การเจริญงอกงาม (สุรีรัตน์    สุ่มมาตย์, 2561) ด้วยเหตุผลที่ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการ 

หนึ่งที่พัฒนาบุคคลในทุก ๆ ด้าน เช่น สติปัญญา อารมณ์ สังคม โดยการจัดการศึกษาที่ดี ต้องค�านึง 

ถึงบริบทในด้านสถานภาพทางสังคม บุคลิกภาพ ความสนใจ ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจใน 

สิง่ต่าง ๆ  ตลอดจนการปรบัตวัและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คณะนติศิาสตร์กม็หีน้าทีใ่นการพฒันาคน 

ให้มีคุณภาพและมีศีลธรรมเช่นกันสอดคล้องต่อแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา 

เยาวชนของชาตใิห้เข้าสูย่คุศตวรรษที ่21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รยีนให้มคีณุธรรม ให้มคีวามคดิสร้างสรรค์  

และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมโลกได้อย่างสนัต ิ(สรวงสดุา แสนด,ี 2561) โดยภายในการจดัการ 

ศึกษานั้นมีสถานท่ีเรียนเรียกว่า “อาคารเรียนรวม” ประกอบด้วยห้องเรียนจ�านวนหลายห้อง  

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น เป็นพื้นท่ีส�าหรับนักศึกษาหลายสาขาวิชาท่ีมาเรียนร่วมกัน 

ในพื้นที่เดียวกัน พื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นสวนต้นไม้ บรรยากาศโดยรอบบริเวณอาคารเรียนรวมเป็น 

ถนนคอนกรีต แบ่งพ้ืนทีเ่ป็นช่องจอดรถ เป็นอาคารทีอ่ยูต่ดิกบัถนนฝ่ังถนนสขุมุวทิ ซึง่มเีพยีงก�าแพงรัว้ 

มหาวทิยาลยัเป็นแนวกัน้ระหว่างถนนสขุมุวทิ (ด้านนอก) ถดัมาเป็น ลานต้นไม้ และมาสู่ตวัถนนทีเ่ป็น 

ทางรถสัญจร วิ่งได้ 2 เลน แล้วจึงมีส่วนที่เป็นล�าคลองล้อมรอบ ก่อนจะถึงบริเวณตัวอาคารที่ใช้ใน 

การเรยีนการสอน สภาพของมลพษิทีเ่กดิข้ึนจากการใช้ยานพาหนะ ทัง้รถยนต์ส่วนตวั  รถจกัรยานยนต์ 

ทีต้่องใช้น�า้มนัในการเผาไหม้นัน้ อาจจะส่งผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัชัน้บรรยากาศทีอ่าจก่อให้เกดิภาวะ 

โลกร้อนและส่งผลในอนาคตและหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของช้ันบรรยากาศขึ้นก็ย่อมมีความเป็น 

ไปได้ที่อาจส่งผลต่อการด�ารงอยู่ของมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ไม่ยั่งยืน  

 ผู้วิจัยจึงตั้งค�าถามวิจัยว่าคณะนิติศาสตร์ มีแนวทางใดที่เป็นมาตรการทางกฎหมายหรือไม่ใช่ 

มาตรการทางกฎหมายในการปกป้องภาวะโลกร้อน เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ ที่มีบุคลากรทั้งภายใน 

คณะและนักศึกษาที่มาใช้บริการทางการศึกษาย่อมอยู ่ในความหมายของค�าว ่า “ชุมชน”  

ตามความหมายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ก�าหนด ให้ชุมชนต้องม ี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้มาตรการทาง 

กฎหมายระดับคณะ ท่ีจะใช้ในการควบคุมหรือส่งเสริมให้เกิดการเป็นคณะนิติศาสตร์สีเขียว 

ซึง่สอดคล้องต่อแนวทางทีม่งีานวจัิย ในเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัจงูใจและความมปีระสิทธภิาพ 

การท�างานของ บคุลากรภายในหน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ (ภรีดา ศลิปชัย 

และ ณัฐชา ธ�ารงโชติ, 2561) ซึ่งได้มีการให้ค�าจ�ากัดความของชุมชนสัมพันธ์ ที่ให้หมายความรวมถึง 

การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงาน 
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ที่ประกอบกันหลายคณะและหลายหน่วยงาน ต้องมีมวลชนสัมพันธ์ทั้งในด้านตัวบุคคลและต้องให ้

ความส�าคัญต้องสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการน�าระเบียบภายใน 

คณะนิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาสู่การศึกษาเพื่อค้นหามาตรการที่จะเป็นการปกป้องหรือควบคุม  

ให้คณะนิติศาสตร์เป็นคณะนิติสีเขียวในอนาคต เพื่อให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาให้ความรู ้  

ประชาสัมพนัธ ์สรา้งความตระหนักรู ้เรือ่งสิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม การลดการใช้พลังงาน  

และการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การเตรยีมความพร้อมการรบัมอื 

ภาวะโลกร้อน การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

อย่างยั่งยืนดังค�าขวัญที่ว่ารักสิ่งแวดล้อม รักร�าไพร่วมใส่ใจ Green University (ส�านักงานสีเขียว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี, 2561)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบและความส�าคัญของภาวะโลกร้อนที่ มีต ่อคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี    

 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายภายในคณะนิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 

 3. เพือ่เสนอแนะการสร้างมาตรการทางกฎหมายในระดบัคณะนติศิาสตร์ต่อการปกป้องภาวะ 

โลกร้อน 

นิยามศัพท์

 มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง วิธีการ หรือ แผนการด�าเนินการเพื่อก�าหนดวิธีการ 

คุ้มครอง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 คณะนิติศาสตร์สีเขียว หมายถึง คณะที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายและ 

มุ่งส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึกร่วมกันในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มนักศึกษา 

ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 112 คนที่ใช้ 

อาคารเรียนรวม ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 
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แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดสิทธิในสิ่งแวดล้อม (Environmental Rights) 

 เป็นสิทธิที่ทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่แน่ใจได้ว่าอุดมสมบูรณ์และดีในเชิงนิเวศ เป็นสิทธิ 

ที่เป็นสากลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันและแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ ทั้งนี้จากรายงานการประชุมของ 

คณะกรรมาธิการนักนิติศาสตร์ระหว่างประเทศที่จัดโดยสมาคมผู้บริโภคแห่งปีนัง ได้กล่าวถึงสิทธิ 

ในสิง่แวดล้อมของมนษุย์ว่า “มนษุย์ด�ารงชวีติอยูท่่ามกลางสิง่แวดล้อมธรรมชาตซิึง่ได้แก่ ดนิ น�า้ และ 

อากาศ ดังนั้นการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนจึงต้องขยายรวมไปถึงความเคารพต่อส่ิงแวดล้อม 

ทีม่นษุย์ อยูอ่าศยัด้วยสทิธมินษุยชนจงึครอบคลมุถงึสทิธทิีจ่ะมชีวีติอยูท่่ามกลางส่ิงแวดล้อมทีส่ะอาด”  

(International Commission of Juristics and Consumers Association of Penang, 1982)  

ซึ่งเป็นรากฐานแห่งสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญนอกเหนือจากการด�ารงชีวิตภายใต้ปัจจัย 4  

เป็นพื้นฐานทั่ว ๆ ไป อาทิ สิทธิในความปลอดภัยของอาหารที่จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมี 

คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ถูกหลอกลวงจากผู้ประกอบการหรือผู้ขายสินค้า  สิทธิการสวมใส่เสื้อผ้า 

ทีเ่ป็นเครือ่งนุง่ห่มกนัร้อนกนัหนาว หรอืสทิธทิีจ่ะได้รบัการประพฤตเิยีย่งคนทัว่ ๆ  ไปทีไ่ม่ถกูดถูกูจาก 

สังคมได้รับการคุ้มครองสวัสดิการ และมีการให้ความช่วยเหลือเมื่อชุมชนใดที่ได้รับภัยพิบัติ  อุทกภัย  

วาตภัยจากภัยธรรมชาติ สิทธิในการมีท่ีอยู่อาศัยท่ีจะไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามารบกวนการครอบครอง  

มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลให้เกิดความสงบสุขในสังคม อยู่ภายในบ้านเรือนท่ีมีความปลอดภัย มีสิทธิ 

ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐท่ีให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน ในการมีที่พักพิง และมีสิทธิใน 

การได้รับความปลอดภัยในชีวิตร่างกายจากการได้มียารักษาโรค มีการรับบริการทางการแพทย์ที่ม ี

มาตรฐานมีการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาอย่างมีมาตรฐานจริยธรรมส�าหรับมนุษย์ชาติในสังคม  

ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นฐานคติท่ีเป็นสิทธิของมนุษย์โดยทั่วไป “ซ่ึงสิทธิดังกล่าวย่อมหมายความถึงสิทธิ 

ของประชาชน (People’s Rights) ที่ประเทศไทยนั้น ได้มีการร่วมลงนามในการรับรองสิทธิของ 

ชุมชนที่ให้ความส�าคัญแก่ชุมชนในการก�าหนดชะตากรรมของตนเอง” (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2550) 

แนวคิดการจัดการตนเอง (Self Governance)  

 เกิดจากรากฐานทางตะวนัตกในข้อที ่22 ของค�าประกาศรโิอว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา  

ค.ศ. 1992 ที่เน้นสาระส�าคัญที่ว่า “ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการและพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

เนื่องจากจารีตหรือธรรมเนียมปฏิบัติของตน ผลประโยชน์ของชุมชน จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ” (กอบกุล รายะนคร, 2549) แนวคิดนี้เกี่ยวกับหลักการในเชิงเศรษฐกิจ 

สีเขียวในการจัดการตนเองที่เกิดจากการกระท�าร่วมของชุมชน  ที่เน้นลักษณะของการมีส่วนร่วม 

ของชมุชน การสร้างจติส�านกึในการเป็นผู้ใช้และการเป็นผูร้กัษาซึง่ฐานทรพัยากรธรรมชาตต่ิาง ๆ  เพือ่ 

การด�ารงชพี โดยแนวคดินีเ้ชือ่ว่ารฐัเป็นผูค้รอบครองดแูลกจ็รงิแต่โดยความเป็นจรงิชมุชนในสงัคมนัน้ 
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เป็นผู้ที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดมากกว่า ซึ่งในแนวคิดนี้ในทางเศรษฐศาสตร์มีความสอดคล้องกับ 

การธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมุ่งให้คนในชุมชนต้องมีหลักการจัดการทรัพยากรรวมกัน  

ตามแนวคิดของเอลินอร์ ออสตรอม โดยในการจัดการทรัพยากรร่วมกันนั้น สมาชิกชุมชนควรมี 

การตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน (เกรียงศักดิ์  

เจริญวงศ์ศักดิ์, 2544) ซึ่งสอดคล้องต่อทฤษฎีท่ีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) ที่ให้คน 

ในสังคมสร้างความรู้สึกค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ที่เป็นส่วนรวมของชาติ ให้รักท้องถิ่นของตนเอง 

สอดคล้องต่อแนวคิดที่ส�าคัญคือ “สิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง” หรือ Right to  

Self-Determination ที่เป็นสิทธิท่ีได้รับการรองรับไว้โดยตราสารของกฎหมายระหว่างประเทศ 

หลายฉบับ (Shaw, M. N., 2008) ซ่ึงมีความหมายว่า ประชาชนจะสามารถก�าหนดเจตจ�านง 

ของตนเองได้ เป็นสิทธิของปัจเจกชน (Individual) โดยแท้ซึ่งกฎหมายมอบให้ โดยมีลักษณะที่เป็น 

สิทธิร่วมกัน (Collective Rights) ของประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐซึ่งได้มีการขยายความหมาย 

ของสิทธิในทางการเมืองไปสู่ สิทธิของชุมชนที่จะแสดงเจตจ�านงของตนเองในการบริหารจัดการ  

อนรุกัษ์ และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมรวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพ 

อย่างสมดุลและยั่งยืน

ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory)

 ในมมุมองของการบรหิารจดัการ อนรุกัษ์และรกัษาไว้ซึง่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมนัน้ 

นักปรัชญา Kelsen ได้ให้แนวคิดที่ส�าคัญของกฎหมายคือ การอาศัยอยู่ร่วมกันของมนุษย์ถูกก�าหนด 

รปูแบบโดยการจดัตัง้สถาบนัทีค่วบคมุมนษุย์ให้อยูร่่วมกนั เรยีกว่าความสงบเรยีบร้อย (An institution 

is called an order) ปรากฏการณ์ที่ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่ร่วมกันกลายเป็น 

ปรากฏการณ์ของสังคมที่การกระท�าทุกอย่างถูกก�าหนดกฎเกณฑ์ (Kelsen, H., 2005) โดย  

Alf Ross นักทฤษฎีกฎหมายชาวเดนมาร์ค ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “ความยุติธรรมนั้นเปรียบเสมือน 

การแสดงออกถึงความต้องการพื้นฐานของบุคคลที่ชัดเจน” โดยไม่ต้องน�าวิธีการใดที่เหมาะสม 

มาช่วยอธิบายกันอีก (วิชช์ จีระแพทย์, ม.ป.ป) ซ่ึงในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้น  

กฎหมายอาจก�าหนดบทบาทหน้าที่โดยเฉพาะที่จะด�าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ เช่น  

การส่งเสรมิสขุอนามยัและคณุภาพของสิง่แวดล้อม (Promotion of human health and  healthful 

environment) ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยนั้น กฎหมายแม่บทที่ส�าคัญ คือ รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของความยุติธรรมที่ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม  

และคนทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญเสมอกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการศึกษา

 การวิจัยเรื่อง แนวทางการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องภาวะโลกร้อน ภายในคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาท่ีมาใช้บริการทางการศึกษาภายในอาคารเรียนรวม 

ซึ่งมีจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 112 คน โดยเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวม 

ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา 

กับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปกป้องภาวะโลกร้อน ภายในคณะนิติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

แบบสอบถามชนิดปลายปิด และปลายเปิด ทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  

(Checklists) ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาร 

คณะนิติศาสตร์สีเขียวและส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาที่พบและสิ่งที่ควร 

ปรับปรุง ผู้วิจัยได้ก�าหนดคะแนนเพื่อการวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ ในการค�านวณค่าทางสถิติโดยก�าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการวิเคราะห์ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 = มากที่สุด,  

4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = ไม่แน่ใจ, 1 = ไม่รับรู้เลย/ไม่มีส่วนร่วม ส�าหรับเกณฑ์ในการให้คะแนน 

ค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับนั้น ใช้สูตรค�านวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ได้ดังนี้ 

(ค่าสูงสุด-ค่าต�่าสุด) = (5-1)  = 0.8

            

           

 โดยได้ท�าการแบ่งอันตรภาคชั้น ในแต่ระดับชั้นท่ีเท่ากันโดยแต่ละช่วงมีความกว้างเท่ากับ  

0.8 ซึ่งการเฉลี่ยที่ค�านวณได้มีความหมาย ดังนี้

จ�านวนระดับ         5

ตัวแปรต้น 

- เพศ, อายุของนักศึกษา 

- การรับรู้กฎหมายภายในคณะนิติศาสตร์

- การรับรู้ภาวะโลกร้อน

ตัวแปรตาม

- ประกาศ ระเบียบด้านกฎหมายเกี่ยวกับ Green U

- สร้างจิตส�านึกการมีส่วนร่วมของชุมชน
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 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นไม่รับรู้เลย/ไม่มีส่วนร่วม

 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ

 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก

 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

การทดสอบเครื่องมือในงานวิจัย

 ผู้วิจัยจึงได้ท�าการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability)  

ของแบบสอบถาม 2 ประเด็นคือ 

 1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาแนวคิด 

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ได้ 

เรียบเรียงแล้วไปหาความเที่ยงตรง เพื่อขอค�าแนะน�าไปท�าการปรับปรุงแก้ไข และเลือกเอาเฉพาะ 

ข้อค�าถามที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเรียบร้อยแล้วไปทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง (Pre-test)  

เพื่อหาความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ก่อนปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามในขั้นสุดท้าย เพื่อเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจริงต่อไป

 2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามท่ี 

ปรับปรุงแก้ไขแล้วจ�านวน 50 ชุด ไปทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง (Pre-test) กับกลุ่มนักศึกษาหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต แล้วท�าการวิเคราะห์ค่าความเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ 

แบบของลิเคิร์ต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. แหล่งข้อมลูทตุยิภมิู (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมลูทีมี่ผู้รวบรวม 

ดังนี้ เอกสาร ต�ารา บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากประชากร 

จนครบจ�านวน 112 คน โดยมีขั้นตอนในการด�าเนินการ ดังนี้ 

   2.1 เตรียมแบบสอบถาม จ�านวน 112 ชุด

   2.2 น�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากประชากรจนครบจ�านวน

   2.3 น�าแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบูรณ์ ท�าการลงรหัส (Coding) เพือ่น�าไปประมวลผล 

โดยโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS โดยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการค�านวณตามลักษณะของระดับใน 

การวัดและสมมติฐานที่ทดสอบ
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ผลการศึกษา

 ผลการศึกษา แนวทางการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องภาวะโลกร้อน ภายในคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  ผู้วิจัยได้สรุปเป็นตาราง ดังต่อไปนี้ 

 ตารางที่ 1 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของนักศึกษา กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้อง 

ภาวะโลกร้อน ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี รายด้านใหญ่ (n = 112)

เรื่อง x การตีความ ล�าดับ

ก. ด้านการรับรู้ภาวะโลกร้อน

ข. ด้านผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน

ค. ด้านการมีส่วนร่วม ต่อการปรับตัวตัวต่อภาวะโลกร้อน

ง. ด้านการรับรู้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ

 คณะนิติศาสตร์ สิเขียว 

3.53

2.75

3.38

3.27

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1

4

2

3
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 ประเด็นที่ 1 ผลการศึกษาด้านผลกระทบและความส�าคัญของภาวะโลกร้อน จากตารางที่ 1  

พบว่านักศึกษาซึ่งเป็นผู้รับบริการด้านการเรียน ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและรับรู้ถึงสภาวะโลกร้อน 

ที่เกิดขึ้น มากถึง x = 3.53 แสดงว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวและส่วนใหญ่รับรู้ แต่เมื่อได้ 

พิเคราะห์ผลกระทบในรายด้านต่าง ๆ กลับพบว่าผลกระทบนั้นไม่ได้สร้างความรุนแรงต่อการ 

ด�ารงชวีติหรอืมผีลกระทบต่อการใช้ชวีติในการเรยีนภายในคณะนติศิาสตร์ ของนกัศกึษาอย่างรนุแรง  

โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า คณะนิติศาสตร์มีการปรับตัวและมีการรณรงค์การจัดการ 5 ส 

 ประเด็นที่ 2 แนวทางการใช้กฎหมายภายในคณะนิติศาสตร์ เพื่อปกป้องภาวะโลกร้อน  

จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับบริการด้านการเรียน รับรู้มาตรการในการจัดการ 

คณะนิติศาสตร์สีเขียว ในระดับปานกลาง x = 3.27 แสดงว่าภายในคณะนิติศาสตร์ มีการด�าเนินการ 

ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในลักษณะของการขอความร่วมมือ ซ่ึงเป็นมาตรการเชิงสมัครใจ 

เท่านั้น  

 ประเด็นที่ 3 การเสนอแนะแนวทางในการสร้างมาตรการทางกฎหมายในการป้องภาวะ 

โลกร้อน โดยพิจารณาจากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาซึ่งเป็นผู้รับบริการด้านการเรียน จ�านวน 67  

จาก 112 คน ส่วนมากส่งเสริมให้มีการพัฒนารายวิชากฎหมายสีเขียวเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 บัญญัติว่า “บุคคลและ 

ชุมชนย่อมมีสิทธิจัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและเข้าช่ือกัน 

เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรือ 

งดเว้นการด�าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และ 

ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะน้ัน โดยให้ 

ประชาชนทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการพจิารณา ด้วยตามวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตัสิิทธขิองบคุคลและ 

ชุมชนที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐในการด�าเนินการจัดการ บ�ารุงรักษา และ 

ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมและความหลากหลายทางชวีภาพ” เมือ่น�ามาศกึษากบั 

บริบทของชุมชนภายในคณะนิติศาสตร์แล้ว ชุมชนคือ ทุกคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติ 

เดียวกันและร่วมกันชุมชนย่อมเป็นผู้มีสิทธิใช้ รักษา และมีสิทธิในการก�าหนดชะตาของตนเอง 

ที่จะสร้างกติการ่วมกันในการเป็นผู้ใช้ทรัพยากรในการด�ารงชีวิตเพื่อประโยชน์ของตนเองและ 

ต้องสร้างรากฐานความคิดว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของทุกคน ตามแนวคิดของ  

เอลินอร์ ออสตรอม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2544) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในส่งต่อ 

ทรพัยากรธรรมชาตสิูอ่นชุนคนรุน่หลงัให้ได้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมในการใช้ทรพัยากรธรรม อย่างเป็นธรรม 

และชอบด้วยหลักนิติธรรม   
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรให้มีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับรายวิชาภายในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยควรมี 

การเพิม่เตมิและปรบัปรงุเนือ้หาในรายวชิากฎหมายให้มคีวามลุม่ลึกทางกฎหมายสีเขยีว ซึง่ในการท�า 

วิจัยครั้งต่อไป ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมและส่วนสร้างรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการคณะนิติศาสตร ์

สีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและจิตส�านึกในการตระหนักถึงความสมบูรณ์พร้อมใน 

การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ภายในคณะนิติศาสตร์ให้มีความเป็นชุมชนสีเขียว เพื่อจะ 

น�าไปสู่การพัฒนาตนให้ค�านึงถึงสังคมภายนอกเม่ือจบการศึกษาเป็น นิติศาสตรบัณฑิตต่อไปใน 

การสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคมสีเขียว (Green Society)

 2. ควรให้มีการศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาด้านภูมิสารสนเทศในการพัฒนา 

คณะนิติศาสตร์ ให้เป็นคณะนติศิาสตร์สเีขียว เช่น การจดัการปรบัปรงุภมูทัิศน์ ท้ังภายในและภายนอก 

คณะนติิศาสตร์ การควบคมุดูแล การจดัการปรบัปรงุอาคารประหยดัพลังงาน อย่างบูรณาการศาสตร์ 

สังคมศาสตร์และนิเวศวิทยาในลักษณะเชิงสหวิทยาการ ต่อไปเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่สลับ 

ซับซ้อนในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน เพื่อใช้ในการสร้างกิจกรรมร่วมกันในการคุ้มครอง  

รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในคณะนิติศาสตร์ ให้เกิดสิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 

นิติศาสตร์สีเขียว
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บทคัดย่อ

 การศกึษาเร่ืองการตดัสินใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุก๊ มวีตัถปุระสงค์ 

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของลกูค้าในการเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางการขายในรปูแบบออนไลน์  

โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภค จ�านวน  

311 คน และน�าสถิติเชิงส�ารวจ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การแบ่งกลุ่มโดยวิธี K-Mean Clustering มาวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ 

เฟซบุ๊กส่วนมากเป็นเพศชาย และมีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี โดยให้เหตุผลในการเลือกซื้อ คือ  

เลี้ยงเพื่อความสวยงาม และสายพันธุ ์ปลาที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์  

โดยมีช่วงราคาอยู่ระหว่าง 5,000 -10,000 บาท จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าโดยวิธ ี

K-Mean Clustering พบว่า สามารถจ�าแนกลูกค้าได้ 4 กลุ่มที่มีเหตุผลในด้านปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยด้านพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน 

ค�าส�าคัญ: ปลาอะโรวาน่า, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
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Abstract
 The purpose of the study on decision making to buy Arowana fish online  
Facebook was to investigate the customers’ purchasing behavior on Arowana 
fish through online selling channels. This is a survey research study and the tools  
used in the study were the online survey generated from the review of relevant  
research papers. The data were analyzed from 311 customers using frequency,  
mean, standard deviation, K-Mean clustering grouping.
 The research result revealed that most of the customers were males  
between 31 - 40 years old. The reason to buy Arowana fish is a beauty of the fish  
and Malaysian Golden Arowana is bought in 5,000 - 10,000 baht of price.  
From the analysis of data for grouping customers by K-Mean Clustering method,  
it can be classified from 311 customers into 4 groups. Each of group has different  
reasons of Personal factors, Behavioral factors and different Marketing Mix factors  
(7Ps).

Keywords: Arowana, Marketing Mix, Buying Decision Behavior 

ที่มาและความส�าคัญ
 ประเทศไทยการเล้ียงปลาสวยงามได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปลาอะโรวาน่าจัดอยู่ใน 
กลุ่มปลาสวยงามชนิดหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีความเชื่อว่าการเลี้ยงปลาชนิดนี้ 
จะน�าโชคลาภ และความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้เลี้ยง โดยเฉพาะ ชาวจีน เรียกชื่อว่า “ปลามังกร”  
ด้วยองค์ประกอบสรีระและลีลา การว่ายท่ีสง่างามมีสีสันที่ดึงดูดสายตาให้ชวนหลงใหล ส่งผลให ้
ปลาอะโรวาน่ามปีรมิาณผูเ้ลีย้งเพิม่จ�านวนมากขึน้ ร้านขายปลาหรอืฟาร์มจงึได้น�าเข้าปลาอะโรวาน่า 
เข้ามาเพื่อจ�าหน่ายให้ผู้บริโภคที่ชื่นชอบในการเลี้ยงมากขึ้น
 ในปัจจุบันช่องทางออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน และมีการเติบโตของการซื้อ 
ของออนไลน์ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจ�านวน 51.3% (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)  
ท�าให้ช่องทางออนไลน์ผ่านเป็นที่ได้รับความสนใจจากธุรกิจเป็นอย่างมาก จึงท�าให้ช่องทางออนไลน์ 
เข้ามามีบทบาทส�าคัญท�าให้ผู้บริโภคหันมาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น  
โดยเฉพาะร้านขายปลาอะโรวาน่าได้น�าเอาช่องทางออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการท�าธรุกจิ ดงันัน้ 
การใช้ช่องทางออนไลน์จึงเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการท�าธุรกิจ 
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 จากความส�าคัญในข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจท�าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลา 

อะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์โดยมุง่ศกึษาในกลุม่ผูเ้ลีย้งปลาอะโรวาน่าผ่านเฟซบุก๊ ซึง่ผลการศกึษา 

จะท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ มีลักษณะ 

เป็นเช่นไร เพื่อผลการศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และวางแผนทางการตลาด 

ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ และการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าของผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์

 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์จ�าแนกตามข้อมูล

ส่วนบุคคลของลูกค้า

 5. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์จ�าแนกตามข้อมูล 

ส่วนบุคคลของลูกค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อปลาอะโรวาผ่านช่องทางออนไลน์ 

นิยามศัพท์

 ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะของแต่ละบุคคลที่เป็นผู้เลือกซื้อปลาอะโรวาน่า     

ผ่านช่องทางออนไลน์ คุณลักษณะส่วนบุคคลในที่นี้ ได้แก่ เพศ อายุ  

 ปลาอะโรวาน่า หมายถึง ปลาสวยงามท่ีผู้บริโภคมีความเช่ือว่าเลี้ยงแล้วจะสามารถน�า 

โชคลาภและเสริมดวงให้แก่ผู้เลี้ยง

 สือ่สงัคมออนไลน์ หมายถงึ สือ่ดจิทิลัทีเ่ป็นเคร่ืองมอืในการปฏบิตักิารทางสงัคม (Social Tool)  

เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม 

ประยุกต์บนสื่อที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 การตลาดออนไลน์ คือ การด�าเนินงานหรือกิจการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์  

แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟนเพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อกับผู้บริโภค การท�าการตลาดออนไลน์ท�าให้เรา 

สามารถเจาะจงลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ อีกท้ังยังเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคติดต่อส่ือสารกับเรา 

ได้ตลอดเวลา

 การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง กระบวนการเลือกที่จะกระท�าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

จากทางเลือกทีม่อียู ่ซึง่ผูบ้ริโภคมกัจะต้องตัดสนิใจในการเลอืกซ้ือตัวปลาอะโรวาน่าหรอืบรกิารต่าง ๆ   

ตามข้อมูลและข้อจ�ากัดของสถานการณ์ในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์
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 พฤติกรรมการเลือกซื้อ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อให้ได้มาและ 

ใช้สินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลน้ันโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่  

การค้นหา การซื้อ การใช้การประเมินผล และการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ

 ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ การเสนอขายปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ทีส่ามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการของการซื้อของ ประกอบด้วย 

 1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ให้พึงพอใจได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ สายพันธุ์ปลา รูปทรง ความสมบูรณ์ รวมทั้งการฝังชิปที่ตัวปลาเพื่อ 

ระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน

 2. ราคา หมายถงึ คณุค่าผลติภณัฑ์ในรปูตวัเงนิ ลกูค้าจะเปรยีบเทยีบระหว่างคณุค่ากบัราคา  

ได้แก่ การแจ้งราคาที่หน้าเพจอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับคุณภาพของปลา รวมทั้งความคุ้มค่า 

ของปลาเมื่อเทียบกับค่าเดินทางอีกทั้งในหน้าเพจมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

 3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย หมายถึง ช่องทางในการให้บริการของร้านค้าไปยังลูกค้ากลุ่ม 

เป้าหมาย มีความสะดวกในการเลือกซ้ือและยังสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางไปที่ร้านแต ่

สามารถได้ปลาที่มีคุณภาพท่ีดีอีกท้ังยังสามารถติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลตัวปลาได้ตลอด  

24 ชั่วโมง และร้านค้าที่เปิดขายมานานยังมีชื่อเสียงทางด้านปลาอะโรวาน่าได้เป็นอย่างดี

 4. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวปลาอะโรวาน่า 

เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงการบริการจัดส่งปลาให้กับลูกค้าและยังมีบริการรักษาเมื่อปลาป่วยรวมทั้งม ี

กจิกรรมหรือโปรโมชัน่พเิศษให้กบัลกูค้าต่าง ๆ  และมกีารประชาสัมพนัธ์ความรูเ้กีย่วกบัปลาอะโรวาน่า 

อย่างสม�่าเสมอ 

 5. บุคคล หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านซึ่งมีส่วนท�าให้ลูกค้าเลือกซื้อปลา 

ด้วยการให้บริการไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ขายสามารถให้ค�าปรึกษาหรือตอบค�าถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

ตัวปลาได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการตอบค�าถามไม่ว่าจะเป็นด้วยทางโทรศัพท์ กล่องข้อความ 

ทางเฟซบุ๊ก หรือในส่วนของคอมเม้นหน้าเพจ 

 6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง เป็นการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับ 

ลูกค้าได้แก่ มีคลิปวิดีโอตัวปลาให้ดูก่อนการซื้อ รูปภาพปลาในหลาย ๆ มุม มีใบรับประกันคุณภาพ 

ตัวปลา และข้อมูลต่าง ๆ ของร้านค้าไม่ว่าจะเป็น ภาพการจัดส่ง/รับสินค้า และหลักฐานการโอนเงิน 

 7. กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน 

การบรกิาร ทีน่�าเสนอให้กบัผูบ้รโิภคเพือ่มอบการให้บรกิารได้อย่างรวดเรว็ ในส่วนของขัน้ตอน สัง่ซือ้  

การช�าระเงิน และแจ้งวันที่จัดส่งปลาอย่างชัดเจน อีกทั้งมีกระบวนการบรรจุปลาเพื่อให้การขนส่ง 

มีความปลอดภัย และท�าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจมากที่สุด 
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ขอบเขตของการวิจัย

 การศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ท�าการรวบรวม 

ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตงานวิจัยดังต่อไปนี้

ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ 

และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย คือ ลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์

เฟซบุ๊กเพจกลุ่มคนรักปลาอะโรวาน่า 

ขอบเขตด้านเนื้อหา

 มุ่งเน้นศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเท่านั้น ซึ่งตัวแปร

ที่ท�าการศึกษาประกอบด้วย

 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ เพศ อายุ เหตุผลในการเลือกซ้ือปลา  

ท่านเคยเลีย้งหรอืก�าลงัเลีย้งปลาสายพนัธุอ์ะไร และราคาปลาอะโรวาน่าทีท่่านเคยเล้ียงหรอืก�าลังเล้ียง

 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่อง 

ทางออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริม 

การตลาด ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

ขอบเขตด้านเวลา

 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

แนวคิดและทฤษฎี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปลาอะโรวาน่า

 สุรศักดิ์ วงศ์กิตติเวชสกุล (2540) ได้กล่าวถึง ปลาตะพัด หรือที่นิยมเรียกว่าปลาอะโรวาน่า  

หรอื ปลามงักร เป็นปลาน�า้จดืทีใ่กล้สญูพนัธุใ์นธรรมชาต ิเนือ่งจากเป็นปลาทีส่บืพนัธุย์าก ประกอบกบั 

แหล่งที่อยู่ถูกท�าลายไปได้รับความนิยมอย่างสูงของนักเลี้ยงปลาตู้ ในฐานะของปลาสวยงามและ 

ราคาแพง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปลา พ.ศ. 2535
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 ปลาอโรวาน่า หรือ ปลาอะโรวาน่า นบัว่าเป็นสดุยอดปลาสวยงามทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างสูงสุด 

มาโดยตลอด ซึง่อาจจะเป็นเพราะปลาชนดินีเ้ป็นปลาทีม่รีปูร่างสวยงาม มเีกล็ดขนาดใหญ่ และมสีีสัน 

แวววาวมีหนวดซึ่งมีลักษณะคล้าย “มังกร” นอกจากนี้ยังมีเรื่องความเชื่อต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับ 

ปลาอะโรวาน่า โดยชาวจีนเชื่อว่าผู้ใดเลี้ยงปลาชนิดนี้แล้วจะร�่ารวยมีโชคลาภ จึงท�าให้ปลามังกร 

ชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด

 สายพันธุ์ปลาอะโรวาน่าท่ีเลี้ยงกันในประเทศไทย ได้แก่ ปลาอะโรวาน่าแดงอินโดนีเซียจะมี 

สีสันเกร็ดสีแดงเลือดนกเกือบท้ังตัว ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์จะมีสีสันเกร็ดสีทองทั้งตัว และปลา 

อะโรวาน่าทองอินโดนีเซียจะมีสีสันเกร็ดสีแดงอมเทาและมีหางสีแดงสวยงาม

 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ รูปแบบของเว็บไซต ์

ในการสร้างเครือข่ายสังคม ส�าหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และ 

กิจการที่ได้ท�า และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคม 

มักจะประกอบไปด้วย การแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก 

ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์

 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  

Network) โดยมีผู้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ไว้ ดังนี้

 รูปแบบของสื่อ ที่ช่วยให้คนสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตหรือ 

โทรศัพท์มือถือ (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560)

 สื่อชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบ 

อินเทอร์เน็ตได้ (Cambridge, 2017)

 สื่อสังคม (Social Media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่ือกลางที่ให้บุคคลทั่วไป 

มีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่าน้ีเป็นของบริษัท 

ต่าง ๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ (วิกิพีเดีย, 2562) 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 อรชร มณีสงฆ์ และคณะ (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการทาง 

สติปัญญา อารมณ์ และกิจกรรมทางร่างกายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การเลือก การซื้อ การใช้ และ 

การก�าจัดผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

 การตัดสินใจ (Decision Making) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะดังต่อไปนี้ 

 Donnelly, Gibson, and Ivancevich (1997) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่าเป็น 

กระบวนการส�าคัญขององค์การท่ีผู้บริหารจะต้องกระท�าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รับมา 

จากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ

 Simon (1944) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะ 

ตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่

 แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2543) ได้อธบิายไว้ว่า ส่วนประสม 

การตลาดที่สามารถควบคุมได้ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น�าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า

 2. ราคา (Price) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการ 

 3. ช่องทางการให้บริการ (Place) เป็นกระบวนการท�างานที่จะท�าให้สินค้าหรือบริการไปสู่ 

ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการ 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารการตลาดที่ต้องแน่ใจว่าตลาด 

เป้าหมายเข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขายการส่งเสริมการตลาดบริการ

 5. บุคคล (People) หรือพนักงานผู้ให้บริการลักษณะที่แตกต่างของบริการอันดับหนึ่ง คือ 

การผลิตและการบริโภคจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่สามารถแยกผู้ให้และผู้รับบริการออกจากกันได้

 6. สิ่งที่น�าเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ (Physical Evidence) เนื่องจาก 

การบริการเป็นข้อเสนอที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้จึงต้องท�าให้ข้อเสนอของการบริการ 

เป็นรูปธรรมที่ลูกค้าเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 7. กระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมซ่ึงเกิดขึ้นท้ังในระบบการน�าเสนอและปฏิบัติงาน 

บริการและสามารถตอบสนองความต้องการตามคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวังได้

 ผูศ้กึษาสามารถสรปุตวัแปรอสิระและตวัแปรตามส�าหรบัการศึกษาเรือ่งการตดัสินใจเลือกซือ้ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู ้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ของพชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558)  ณัฐฐินันท์ เทิดเกียรติ์บูรณะ (2558) วิภา สร้อยแสง (2558)  

สุทธิชา ภวนาคโสภณ (2550) และวิสิทธิ์ เรณูนวล (2550) โดยใช้หลักส่วนประสมทางการตลาด 7P  

มาพัฒนาเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามในกรอบแนวคิดงานวิจัยซึ่งประกอบด้วย

 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ และอายุ ส่วนพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวานา ประกอบด้วย เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า ท่านเคยเลี้ยงหรือก�าลังเลี้ยงปลา 

สายพันธุ์อะไร และราคาปลาที่ท่านเคยเลี้ยงหรือก�าลังเลี้ยง
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 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย คอื ลกูค้าทีต่ดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางเฟซบุก๊เพจ
กลุ่มคนรักปลาอะโรวาน่า

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและการสุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่เลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่าน 
ช่องทางเฟซบุ๊ก โดยใช้ โปรแกรม G* Power ในการสุ่มตัวอย่างแบบประมาณการจะได้กลุ่มตัวอย่าง 
รวมจ�านวน 311 ตวัอย่างโดยจะเลอืกศกึษาจากประชากรทีม่ลัีกษณะตรงตามวตัถปุระสงค์ทีจ่ะศกึษา 
ซึ่งเป็นลูกค้าที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจกลุ่มคนรักปลาอะโรวาน่า (เพจกลุ่ม 
คนรักปลาอะโรวาน่า จ�านวนสมาชิก 37,449 คน)

วิธีเก็บข้อมูล
 การสุม่ตวัอย่างในการศกึษานีจ้งึใช้ขนาดประชากรในการสุม่ตวัอย่างแบบเชงิส�ารวจจากลกูค้า 
ที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจกลุ่มคนรักปลาอะโรวาน่า โดยใช้ G* Power  
สุ่มตัวอย่างได้จ�านวน 311 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้แบบสอบถามปลายปิดทีก่�าหนดไว้เป็นโครงสร้าง ให้ครอบคลมุ
หัวข้อที่ต้องการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบคุคลของผูบ้รโิภค และพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ มจี�านวน  
5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ เหตุผลในการเลือกซื้อปลา ท่านเคยเลี้ยงหรือก�าลังเลี้ยงสายพันธุ์อะไร  
และราคาปลาทีท่่านเคยเลีย้งหรอืก�าลงัเลีย้ง เป็นค�าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลอืกตอบ 
เพียงข้อเดียว 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์  
จ�านวน 25 ข้อ เป็นค�าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวโดยค�าถามนั้น 
จะมีค�าตอบเป็นหลาย ๆ ตัวเลือก (Multiple Choice) และจะใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรา
ภาคชั้น (Interval Scale) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ข้อมลูปฐมภมู ิเป็นข้อมลูทีไ่ด้จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 311 ชดุ  

เมือ่ได้ข้อมลูจากแบบสอบถามแล้ว ผูว้จิยัจะน�าข้อมลูมาท�าการตรวจสอบความสมบรูณ์ และวเิคราะห์ 

ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

หนังสือเอกสาร วิทยานิพนธ์ ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น�าสถิติมาใช้ในการด�าเนินการดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทาง

ออนไลน์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ 

ร้อยละ (Percentage) 

 2. การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ  

(Percentage) 

 3. การศกึษาการตดัสนิใจของลกูค้าทีเ่ลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ สถติทิีใ่ช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 4. การศึกษาพฤติกรรมจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซ้ือปลา 

อะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  

 5. การศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน ์

ใช้การค�านวณ K-Mean Clustering ในการแบ่งกลุ่ม 

ผลการศึกษา

 การศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถสรุปผล 

การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้



บท
คว

าม
ที่ 

4
124     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

 1. สรุปผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทาง 

ออนไลน์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ พบว่า ลูกค้าส่วนมากเป็นเพศชาย  

จ�านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 และเป็นเพศหญิง จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40   

ส่วนมากอยู่ในช่วง อายุ 31 - 40 ปี จ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 45.34 ล�าดับรองลงมาได้แก่

อายุ 21 - 30 ปี จ�านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 31.19 อายุ 41-50 ปี จ�านวน 60 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 19.29 อายุน้อยกว่า 20 ปี จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 อายุ 51 - 60 ปี จ�านวน 5 คน                 

คิดเป็นร้อยละ 1.61 ส่วนล�าดับสุดท้ายอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 

 2. สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า 

เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม จ�านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.99 สายพันธุ์ของปลาที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ จ�านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 42.12 

และราคาปลาอะโรวาน่าที่เลือกซื้อ 5,001 - 10,000 บาท จ�านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 36.33

 3. สรปุผลการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ เมือ่พจิารณา

รายด้านของส่วนประสมทางการตลาด 7P พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  

และล�าดับสุดท้ายด้านบุคคล

 4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมจ�าแนกตามเพศในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 288 คน และเพศหญิง จ�านวน 23 คน         

พฤติกรรมในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ มีเหตุผลในการเลือกซื้อปลา 

อะโรวาน่าไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เพศชาย จ�านวน 210 คน และเพศหญิง จ�านวน 17 คน  

สายพันธุ์ของปลาที่เลือกซ้ือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ เพศชาย จ�านวน 125 คน และเพศหญิง  

จ�านวน 6 คน และราคาปลาอะโรวาน่าทีเ่ลอืกซือ้ เพศชาย จ�านวน 105 คน และเพศหญงิ จ�านวน 8 คน

  4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมจ�าแนกตามอายุในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า มีเหตุผลในการเลือกซื้อปลา 

อะโรวานา่ไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ�านวน 112 คน สายพันธุ์ปลา 

ที่เลือกซื้อ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ�านวน 69 คน และราคาปลา 

อะโรวาน่าที่ตัดสินใจเลือกซื้อ ต�า่กว่า 5,000 บาท อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ�านวน 57 คน 

 5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพฤติกรรมมีการเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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  5.1 กลุ่มที่ 1 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 41 - 50 ปี เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ซื้อไปเล้ียงเพื่อความสวยงาม สายพันธุ์ปลาที่เลือกซื้อ คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคา 

ปลาอะโรวาน่าที่เลือกซื้อ 5,000 - 10,000 บาท และส่วนประสมทางการตลาดในกลุ่มที่ 1  

ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ให้ความส�าคัญในส่วนของ ปลามีรูปทรง สัดส่วนที่ชัดเจนสวยงามก่อนการเลือก 

ซื้อปลาไปเลี้ยง

  5.2 กลุ่มที่ 2 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม สายพันธุ์ปลาที่เลือกซื้อ คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลา 

อะโรวาน่าที่เลือกซื้อ ต�า่กว่า 5,000 บาท และส่วนประสมทางการตลาดในกลุ่มที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพ ได้ให้ความส�าคญัในส่วนของ มภีาพถ่ายตวัปลาหลาย ๆ  มมุก่อนการเลอืกซ้ือปลาไปเลีย้ง

  5.3 กลุ่มที่ 3 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม สายพันธุ์ปลาที่เลือกซื้อ คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลา 

อะโรวาน่าทีเ่ลอืกซือ้ ต�า่กว่า 5,000 บาท และส่วนประสมทางการตลาดในกลุม่ที ่3 ด้านกระบวนการ 

ได้ให้ความส�าคญัในส่วนของ หลงัการจัดส่งสนิค้ามกีารตดิตามสถานะในทกุ ๆ  ขัน้ตอนและแจ้งให้ลกูค้า 

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น แจ้งลูกค้าผ่านข้อความเฟซบุ๊ก และโทรแจ้งลูกค้าโดยตรง

  5.4 กลุ่มที่ 4 ทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม สายพันธุ์ปลาที่เลือกซื้อ คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลา 

อะโรวาน่าที่เลือกซื้อ 5,000 - 10,000 บาท และส่วนประสมทางการตลาดในกลุ่มที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์  

ได้ให้ความส�าคญัในส่วนของ ปลามรีปูทรงสดัส่วนทีช่ดัเจนสวยงาม และปลามสีขุภาพแขง็แรงสมบรูณ์

อภิปรายผล

 จากผลการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ศึกษา 

ขอน�าเสนอการอภิปรายผลดังนี้

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่าน 

ช่องทางออนไลน์ พบว่า ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านสิ่งแวดล้อมทางการภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ�าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านส่งเสริม 

การตลาด และด้านบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558) ได้ท�า 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดชลบุรีต่อส่วนประสม 

ทางการตลาดปลาสวยงาม ผลการวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านช่องทางการจ�าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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 2. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558) ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูเ้ลีย้งปลาสวยงามในจงัหวดัชลบรุต่ีอส่วนประสมทางการ

ตลาดปลาสวยงามได้ให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหน่ึง ซ่ึงผู้เล้ียงให้ความส�าคัญในเรื่อง

ตัวปลา มีรูปทรงและสัดส่วนที่ชัดเจนสวยงาม ปลามีสุขภาพแข็งแรง เป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงปลาต้องการ

 3. ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ด้านราคา ผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญมาเป็นอันดับสอง  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558) 

ได้ท�าการวจิยัเร่ือง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูเ้ลีย้งปลาสวยงามในจงัหวดัชลบรุต่ีอส่วนประสม 

ทางการตลาดปลาสวยงาม ได้ให้ความส�าคัญด้านราคามาเป็นอันดับสอง โดยภาพรวมมีน�้าหนัก 

ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านราคา พบว่า ผู้เลี้ยงให้ความส�าคัญในเรื่องการตั้งราคามีความ 

เหมาะสมกับคุณภาพของปลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิชา ภวนาคโสภณ (2550) ได้ท�า 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อปลามงคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ให ้

ความส�าคัญด้านราคามาเป็นอันดับสอง โดยภาพรวมมีน�้าหนักในระดับมาก โดยพิจารณาพบว่า 

ผู้เลี้ยงให้ความส�าคัญในเรื่องการตั้งราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของปลา 

 4. ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาดผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญน้อยที่สุด 

ในการเลือกซื้อปลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558) ได้ท�าการวิจัย 

เรือ่ง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูเ้ลีย้งปลาสวยงามในจงัหวดัชลบรุต่ีอส่วนประสมทางการตลาด

ปลาสวยงาม คือ ด้านส่งเสริมการตลาดได้ให้ความส�าคัญน้อยที่สุด เพราะปลาสวยงามเน้นที่รูปทรง 

เพราะฉะนั้น การส่งเสริมการตลาดอาจจะไม่มีผลเพราะถ้าปลามีรูปทรงที่สวยงามผู้เล้ียงก็สามารถ 

หาซื้อปลาได้และอาจไม่ต้องท�าการตลาดเพื่อท�าส่วนลด หรือประชาสัมพันธ์อีกต่อไป 

 5. ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก  

กลุ่มที่ 1 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 41 - 50 ปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท ์ 

(2558) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เลี้ยงปลาสวยงาม ในจังหวัดชลบุรีต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาดปลาสวยงาม ส่วนมากเป็นเพศชาย และมีอายุ 41 - 50 ปี และในส่วนงาน 

ของผู้วิจัยผู้เลี้ยงได้มีเหตุผลในการเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าเลี้ยงเพื่อความสวยงาม มีสายพันธุ์ปลา 

อะโรวาน่าที่เลือกซ้ือเป็นปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลาอะโรวาน่าที่ผู ้เลี้ยงเลือกซื้อ  

5,000 - 10,000 บาท 
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 6. ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก  

กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 21 - 30 ปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สุทธิชา ภวนาคโสภณ (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อปลามงคลของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 21 - 30 ปี และในส่วนงานของผู้วิจัยผู้เลี้ยงได้มี 

เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าเลี้ยงเพื่อความสวยงาม มีสายพันธุ์ปลาอะโรวาน่าที่เลือกซ้ือ 

เป็นปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลาอะโรวาน่าที่ผู้เลี้ยงเลือกซื้อ ต�่ากว่า 5,000 บาท

 7. ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก  

กลุม่ที ่4 ส่วนมากเป็นเพศชาย อาย ุ31 - 40 ปี และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วสิทิธิ ์เรณนูวล (2552)  

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปลาสวยงามของผู้ซ้ือในจังหวัดชลบุรี ส่วนมาก 

เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี และในส่วนของผู้วิจัยผู้เลี้ยงได้มีเหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

เลี้ยงเพื่อความสวยงาม มีสายพันธุ์ปลาอะโรวาน่าที่เลือกซื้อเป็นปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคา 

ปลาอะโรวาน่าที่ผู้เลี้ยงเลือกซื้อ 5,000 - 10,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการศกึษา พบว่า การตดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ลกูค้า 

กลุ่มที่ 1 ได้ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามเพราะปลาอะโรวาน่ามีสีสันเฉพาะแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกัน 

จึงท�าให้มีความสวยงามและลูกค้ากลุ่มน้ีได้ให้ความส�าคัญกับสายพันธุ์ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย ์

มาเป็นอันดับ 1 เพราะมีความสวยงาม เกล็ดเงาเป็นสีทอง และหางมีสีทอง ท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้ 

ได้ชื่นชอบในสายพันธุ ์อะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลาอะโรวาน่าที่ลูกค้ากลุ่มน้ีเลือกซ้ือ  

5,000 - 10,000 บาท เพราะช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จะมีก�าลังในการซื้อที่มากมาขายลูกค้า 

กลุม่น้ีหรอืก็พัฒนาสายพันธ์ุปลาให้สวยงามหรอืมสีสีนัทีส่วยงามมากขึน้มกีารถ่ายรูปตวัปลาในทกุ ๆ  มมุ 

เพื่อแสดงสัดส่วนที่ชัดเจน มีคลิปตัวปลาเห็นท่าทางการว่าย เกล็ดที่เงางาม ครีบปลาที่ได้รูปยิ่งเป็น 

ปัจจัยที่สามารถท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 2. จากผลการศกึษา พบว่า การตดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ลกูค้า  

กลุม่ที ่2 และ กลุม่ที ่3 ได้ซือ้ไปเลีย้งเพือ่ความสวยงาม เพราะปลาอะโรวาน่ามสีสีนัสวยงามโดยเฉพาะ 

และมีราคาที่ถูกแต่ขอให้เป็นปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ ลูกค้ากลุ่มนี้มีอายุที่น้อยระหว่าง 21 - 30 ปี  

กจ็ะซือ้มาเลีย้งได้ง่ายยิง่ท�าให้ฟาร์มหรอืร้านค้าสามารถน�าเข้ามาขายได้ในราคาทีไ่ม่แพงจะท�าให้แบ่ง 

ลูกค้าออกได้อย่างชัดเจน เพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะเน้นที่ราคาที่ถูกและขอให้เป็นสายพันธุ์อะโรวาน่า 

ทองมาเลย์ มีการประมูลตัวปลาที่สวยงามผ่าน Facebook Live และเป็นสายพันธุ์ที่ดีในราคาเริ่มต้น 

ที่ไม่สูง จัดยิ่งท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้สนใจและซื้อได้มากขึ้น 
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 3. จากผลการศึกษา พบว่า การตดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ลกูค้า  

กลุ่มที่ 4 ได้ซ้ือไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เพราะปลาอะโรวาน่ามีสีสันสวยงามโดยเฉพาะและ 

ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์มีราคาที่เหมาะสม ลูกค้ากลุ่มนี้มีอายุที่เหมาะสมที่จะซื้อมาเลี้ยงกันได้ง่าย  

เพราะอยูใ่นช่วงวยักลางคน ระหว่าง 31 - 40 ปี กจ็ะเน้นท่ีราคาปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ทีเ่หมาะสม 

กับตัวปลายิ่งขายผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะสามารถเห็นรูปหรือคลิปวิดีโอตัวปลาก็สามารถขายได ้

มากยิ่งขึ้น และร้านค้ายิ่งมีปลาอะโรวาน่าที่มีรูปร่าง สัดส่วนและสีสันที่สวยงามถูกต้องตามสายพันธุ์ 

จะยิ่งท�าให้ลูกค้ามีความต้องการมากยิ่งขึ้นลูกค้าก็จะเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาเลี้ยงเช่นกัน 

 ข้อค้นพบที่ได้จากการท�าวิจัยในครั้งน้ีสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ 

เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ มุ่งเน้นการศึกษาและท�าความเข้าใจในพฤติกรรม 

การเลือกซื้อของผู้บริโภค และการตัดสินใจ เพื่อค้นหาแนวทางที่จะสามารถเข้าใจถึงความต้องการ 

ของผู้บริโภค รวมทั้งการให้ความส�าคัญในการพัฒนาลักษณะสายพันธุ์ รูปร่าง สีสันของตัวปลาที่ม ี

ความสวยงามและท�าให้ราคามีความเหมาะสมจะย่ิงท�าให้ผู้บริโภคมีความต้องการซ้ือในระยะยาว 

มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ 

 บทความฉบบันีมุ้ง่น�าเสนอประสบการณ์การจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบัผู้เรยีนชาวจนีเรือ่ง  

“นีอ่ะไร” ของผูเ้ขยีนซึง่เป็นอาจารย์ประจ�าคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขต 

หาดใหญ่ ผนวกกับการศึกษาค้นคว้าประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน 

ของผู้สอนอื่น ๆ โดยจ�าแนกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียน 

ชาวจีน โดยประยุกต์ตามแนวคิดการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซึ่งสะท้อนให้เห็น 

พฤติกรรมของผู้เรียนชาวจีนได้รอบด้าน 2. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียน 

ชาวจีน พบว่าในมุมมองของผู้สอนมี 2 รูปแบบ คือ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว  

ส่วนในมุมมองของผู้เรียนเห็นว่าเป็นการสอนแบบบรรยายและมุ่งให้ฝึกปฏิบัติ ได้ความรู้ด้านภาษา 

ควบคู่กับความรู้ด้านวัฒนธรรม 3. วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน พบว่า 

ควรเน้นเร่ืองการสอนออกเสียง โดยใช้สื่อหลากหลาย พร้อมกับการเน้นย�้าการสอนในบริบทที่ 

เหมาะสม 4. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน พบว่ามีผู้ปัญหาด้านการ 

ออกเสียง และ 5. แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน  

พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเน้นการทดสอบพื้นความรู้ เน้นการจัด 

การเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นความรู้ และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเดินทางมาศึกษา 

ยังประเทศไทย รวมถึงควรประเมินคุณภาพอย่างเข้มงวดและมีระบบที่ชัดเจน

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้, ภาษาไทย, ผู้เรียนชาวจีน, นี่อะไร
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Abstract

 This article presents experience of learning management of the Thai language  

for Chinese learners on “What is it?” by the author who is a lecturer of Faculty of  

Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus incorporated with her  

study and investigation on other teachers’ experience which can be classified into  

five issues as follows. 1. Learning management of the Thai language for Chinese  

learners applying Bloom’s Taxonomy which reflects behavior of Chinese learners.  

2. Conditions of learning management of the Thai language for Chinese learners,  

which in teachers’ perspective are classified into two types: short courses and  

long courses while in learners’ opinions, lecturing with emphasis on practice  

gives them knowledge on the language and culture. 3. Regarding the learning  

management of the Thai language for Chinese learners, emphasis should be on  

pronunciation using various media and on teaching in the appropriate context.  

4. The problem of the learning management of the Thai language for Chinese  

learners is pronunciation, and 5. Various solutions to the problem of learning  

management of the Thai language for Chinese learners include placing emphasis  

on administering diagnostic test, teaching preparatory lessons, preparation course  

before coming to study in Thailand, and carrying out strict and systematic evaluation.

Keywords: Learning Management, Thai Language, Chinese Learners, What is it?
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ที่มาและความส�าคัญ

 ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์กบัประเทศจนีเป็นระยะเวลานานต้ังแต่การสถาปนาความสมัพนัธ์ 

ทางการทูตในปี พ.ศ. 2518 (สือ กว่างเซิง, 2553 อ้างถึงใน วิมลรัตน์ จตุรานนท์ และ สุนทร บ�าเรอราช,  

2555) ไม่ว่าจะด้านวัฒนธรรม การศึกษา การลงทุน การท่องเที่ยว การค้า (กษิต ภิรมย์, 2553  

อ้างถึงใน วิมลรัตน์ จตุรานนท์ และ สุนทร บ�าเรอราช, 2555) โดยมีภาษาไทยเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ในการติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา หารือ เจรจา และท�าความเข้าใจระหว่างสองประเทศ ประเทศจีนจึงให้ 

ความส�าคัญเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยอย่างมาก ประสงค์ให้บคุลากรในประเทศมทัีกษะ 

การใช้ภาษาไทยทีถู่กต้องและเหมาะสม ทัง้การฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การอ่าน เนื่องจากเป็นพลังของการเรียนรู้ ท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างรอบด้านทั้งความรู้ ความคิด  

วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของเจ้าของภาษา (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2548 อ้างถึงใน  

วิมลรัตน์ จตุรานนท์ และ สุนทร บ�าเรอราช, 2555)

 ศรีวิไล พลมณี (2545) อธิบายถึงความเป็นมาเก่ียวกับความสนใจเรื่องการสอนภาษาไทย 

ในฐานะภาษาต่างประเทศว่า ทบวงมหาวิทยาลัยให้ทุนอุดหนุนการจัดอบรมเชิงวิชาการนานาชาต ิ

แก่ศูนย์ไทยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียน 

ชาวต่างประเทศ (Teaching Thai Language to Non-Thai Speakers) มีผู้แทนมหาวิทยาลัย 

ในต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนทัศนะและเสนอแนะวิธีการสอนหลากหลายชาติ อาท ิ

ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัฮนัคกุ (Hunkuk University of Foreign Studies) ผูแ้ทนจากศนูย์ไทยศกึษา 

แห่งชาติ The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงผู้แทนจากสถาบันไทย 

ศึกษา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 รองศาสตราจารย์ ฟู ่เจงิโหย่ว จากสถาบันไทยศกึษา มหาวทิยาลยัปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

เข้าร่วมสมัมนาผูส้อนภาษาไทยและผูเ้กีย่วข้อง เพือ่พจิารณาเนือ้หาวชิาในการสอนภาษาไทยในบรบิท 

ไทยศึกษา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2544  

พร้อมเสนอหนังสือสอนภาษาไทย 300 ประโยคส�าหรับมัคคุเทศก์ชื่อ “ภาษาไทย” จ�านวน 5 เล่ม 

ได้แก่ Speaking Thai, Speaking Thai for Advanced Learners, Learning to read Thai,  

Reading to Learn Thai และ 45 Thai Stories for Listening and Reading Practice  

แก่ศูนย์ไทยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อคราวที่เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา 

ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2544  

(ศรีวิไล พลมณี, 2545)
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 การจัดงานสัมมนาดังกล่าว ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจัดการ 

เรียนการสอนภาษาไทยเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี แต่ยังแสดงให้เห็นว่าการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียน 

ชาวจนีได้รบัความสนใจ และสถาบนัทีม่กีารสอนภาษาไทยในสาธารณรฐัประชาชนจนีมคีวามก้าวหน้า 

ทั้งด้านการแต่ง ทดลองใช้ และพิมพ์เผยแพร่ต�าราอีกด้วย

 ตลอดปีการศึกษา 2560-2561 หน่วยงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

หาดใหญ่ รับนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นานาชาติหลากหลายโครงการ ผู้เขียน 

จึงมีโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ PSU  

International Block course ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะนิติศาสตร์ โครงการสอนภาษาไทยเบ้ืองต้น 

ให้แก่คณะจาก Guangdong University of Technology ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ และ 

โครงการ PSU Thai Cultural Camp ซ่ึงรับผิดชอบโดยงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้เขียนสังเกตเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นชาวจีนจ�านวนมาก

 การจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงบทเรยีนเรือ่ง “นีอ่ะไร” ซึง่มีค�าศพัท์ทีเ่ก่ียวเนือ่ง 

กับบริบทในชั้นเรียนอันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้เรียน ณ ขณะนั้น จัดเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนชาวจีน 

ควรมี จะท�าให้ผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนมีท้ังความรู้ และทักษะการออกเสียงค�า รวมถึงการสนทนา 

โต้ตอบกับคู่สนทนา ทั้งจะส่งเสริมให้พัฒนาไปสู่การสนทนาสื่อสารกับชาวไทยในบริบทอื่นต่อไปได้  

ผู้สอนจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้บทเรียนเรื่อง “น่ีอะไร” เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนตอบโดยใช้ความรู้

จากค�าศัพท์ในบทเรียนดังกล่าว

 แม้ภาษาไทยและภาษาจีนจะถกูจดัอยูใ่นภาษาค�าโดดเช่นเดียวกนั อย่างไรกต็าม เสยีงในภาษาจนี 

และภาษาไทยจ�านวนมากแตกต่างกัน ดังนั้นการสอนการออกเสียงภาษาไทยอันน�าไปสู่การพูด 

ส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนี จงึค่อนข้างมีปัญหา ดงัผูเ้ขียนจะแสดงให้เหน็ในระหว่างการจัดการเรยีนรูภ้าษาไทย 

เรื่อง “นี่อะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553) ตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  

หรือการฝึกหัด การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแตกต่างจากการจัดการเรียนรู้ 

ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวไทย ผู้สอนจ�าเป็นต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

ชาวต่างชาติเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ผู้เรียนชาวต่างชาติรู้ และสามารถฟัง พูด อ่าน 

และ/หรือเขยีนตามวตัถปุระสงค์การเรยีนรูจ้ากการจดัสิง่แวดล้อมและแบบฝึกหดัทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีน 

ชาวต่างชาติได้รับประสบการณ์อย่างเหมาะสม
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การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน โดยประยุกต์ตามแนวคิด 

การเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)

 จดุประสงค์ส�าคญัของการเรยีนการสอนคอืการมุง่ท�าให้บคุคลพฤตกิรรมไปในทางทีพ่งึประสงค์  

ซึ่งจ�าแนกพฤติกรรมเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรม 

ด้านจิตพิสัย (Affective domain) และพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain)  

(Bloom, 1976 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2537) ซึ่งผู้เขียนประยุกต์ใช้ในการจัดกเรียนรู้ภาษาไทย 

เรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. พฤตกิรรมด้านพทุธพิสิยั (Cognitive domain) หมายถงึพฤตกิรรมทีส่ะท้อนความสามารถ 

ด้านสติปัญญา จากค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ของ พิชานัน เพ็งลี (2553) จ�านวนทั้งสิ้น  

9 ค�า ซึ่งประกอบไปด้วย รูปภาพที่สื่อความหมาย อักขระไทย และสัทอักษรแทนเสียงในภาษาไทย 

ดังนี้

4 
 

จุดประสงค,สำคัญของการเรียนการสอนคือการมุ<งทำใหkบุคคลพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค, ซ่ึงจำแนก

พฤติกรรมเปwน 3 ดkาน ไดkแก< พฤติกรรมดkานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรมดkานจิตพิสัย (Affective 

domain) และพฤติกรรมดkานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) (Bloom, 1976 อkางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 

2537) ซ่ึงผูkเขียนประยุกต,ใชkในการจัดกเรียนรูkภาษาไทยเร่ือง “น่ีอะไร” สำหรับผูkเรียนชาวจีน ดังรายละเอียดต<อไปน้ี 

1. พฤติกรรมดkานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) หมายถึงพฤติกรรมท่ีสะทkอนความสามารถดkานสติปçญญา 

จากคำศัพท,ในบทเรียนเร่ือง “น่ีอะไร” ของ พิชานัน เพ็งลี (2553) จำนวนท้ังสิ้น 9 คำ ซ่ึงประกอบไปดkวย รูปภาพท่ี

สื่อความหมาย อักขระไทย และสัทอักษรแทนเสียงในภาษาไทย ดังน้ี 

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“คุณครู” 
1. คุณครู /khun khruu/ teacher 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“น่ี” 
2. น่ี /nîi/ this 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“น่ัน” 
3. น่ัน /nɑ̂n/ that 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“อะไร” 
4. อะไร /ʔɑ rɑj/ What? 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ดินสอ” 
5. ดินสอ /din sɔ̌ɔ/ pencil 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ยางลบ” 
6. ยางลบ /jɑɑŋ lóp/ eraser 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“หนังสือ” 
7. หนังสือ /nɑ̌ŋ sɯ̌ɯ/ book 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ปากกา” 
8. ปากกา /pɑ̀ɑk kɑɑ/ pen 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ไมkบรรทัด” 
9. ไมkบรรทัด /mɑ́ɑj bɑn thɑ́t/ ruler 
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 พฤตกิรรมด้านพทุธิพสิยัซ่ึงสะท้อนความสามารถด้านสตปัิญญาของผูเ้รยีนชาวจนีในบทเรยีน 

เรื่อง “นี่อะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553) ประกอบด้วยพฤติกรรม 7 ระดับ (Bloom, B., 1976,  

อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2537; Anderson, L., & Krathwohl, D. A., 2001) ดังนี้

  1.1 ความสามารถในการรู้และจดจ�าความรู้ (Knowledge) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนได ้

เรียนรู้และจดจ�าค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

  1.2 ความสามารถในการเข้าใจ (Comprehensive) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจนีสามารถเข้าใจ 

บทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ได้จากแปลความหมายค�าศัพท์ได้ครอบคลุม

  1.3 ความสามารถในการน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ (Application) กล่าวคอื ผูเ้รยีนชาวจนี 

สามารถประยุกต์ใช้ค�าศัพท์ บทสนทนา และการถาม-การตอบ ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

  1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์ (Analysis) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนสามารถจ�าแนก

ความรู้ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้แต่ละส่วน

  1.5 ความสามารถในการสังเคราะห์ (Synthesis) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนสามารถ 

ผสมผสานความรู้ค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”  

เข้าด้วยกัน

  1.6 ความสามารถในการประเมินคุณค่า (Evaluation) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนสามารถ 

ประเมินคุณค่าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

  1.7 ความสามารในการคิดสร้างสรรค์ (Creative) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนสามารถคิดค�า

ศัพท์ บทสนทนา และการถาม-การตอบ เพิ่มเติมได้จากบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

 2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain) หมายถึงพฤติกรรมของผู้เรียนชาวจีน 

ที่เกิดจากความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ จากบทเรียนเรื่อง “น่ีอะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553)  

ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ระดับ (Bloom, B., 1976 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด) ดังนี้

4 
 

จุดประสงค,สำคัญของการเรียนการสอนคือการมุ<งทำใหkบุคคลพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค, ซ่ึงจำแนก

พฤติกรรมเปwน 3 ดkาน ไดkแก< พฤติกรรมดkานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรมดkานจิตพิสัย (Affective 

domain) และพฤติกรรมดkานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) (Bloom, 1976 อkางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 

2537) ซ่ึงผูkเขียนประยุกต,ใชkในการจัดกเรียนรูkภาษาไทยเร่ือง “น่ีอะไร” สำหรับผูkเรียนชาวจีน ดังรายละเอียดต<อไปน้ี 

1. พฤติกรรมดkานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) หมายถึงพฤติกรรมท่ีสะทkอนความสามารถดkานสติปçญญา 

จากคำศัพท,ในบทเรียนเร่ือง “น่ีอะไร” ของ พิชานัน เพ็งลี (2553) จำนวนท้ังสิ้น 9 คำ ซ่ึงประกอบไปดkวย รูปภาพท่ี

สื่อความหมาย อักขระไทย และสัทอักษรแทนเสียงในภาษาไทย ดังน้ี 

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“คุณครู” 
1. คุณครู /khun khruu/ teacher 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“น่ี” 
2. น่ี /nîi/ this 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“น่ัน” 
3. น่ัน /nɑ̂n/ that 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“อะไร” 
4. อะไร /ʔɑ rɑj/ What? 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ดินสอ” 
5. ดินสอ /din sɔ̌ɔ/ pencil 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ยางลบ” 
6. ยางลบ /jɑɑŋ lóp/ eraser 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“หนังสือ” 
7. หนังสือ /nɑ̌ŋ sɯ̌ɯ/ book 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ปากกา” 
8. ปากกา /pɑ̀ɑk kɑɑ/ pen 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ไมkบรรทัด” 
9. ไมkบรรทัด /mɑ́ɑj bɑn thɑ́t/ ruler 
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  2.1 สนใจ ตัง้ใจ หรอืรบัรู ้(Receive) กล่าวคอื ผูเ้รยีนชาวจนีสนใจ ตัง้ใจ หรอืรบัรู ้ค�าศพัท์ 

บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

  2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Respond) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีน 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียน 

เรื่อง “นี่อะไร”

  2.3 ประเมินคุณค่า (Value) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์  

บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

  2.4 จัดระบบใหม่ (Organize) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนรวบรวมความรู้บทเรียนเรื่อง 

“นี่อะไร” จากค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด

  2.5 แสดงลักษณะพิเศษ (Characterize) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนมีลักษณะพิเศษ 

อันพึงประสงค์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

 3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Affective domain) หมายถึงความสามารถของผู้เรียน 

ชาวจนีในการปฏบิตักิารออกเสยีงค�าศพัท์ การเรยีบเรยีงบทสนทนา ความสามารถในการเปลีย่นผลดั 

การสนทนาเพือ่การถามและการตอบ รวมถงึการท�าแบบฝึกหดัเร่ือง “นีอ่ะไร” (พชิานนั เพง็ล,ี 2553)  

จากโครงสร้างบทสนทนา ซึง่ประกอบไปด้วย รปูภาพทีส่ือ่ความหมาย อกัขระไทย และสทัอกัษรแทน

เสียงในภาษาไทย ดังนี้

1. คุณครูคะ นี่อะไรคะ

/khun khruu khɑ́ʔ/ 
/nîi ʔɑ rɑj khɑ́ʔ/

(รูปภาพที่สื่อความหมาย)

3. คุณครูครับ นี่อะไรครับ

/khun khruu khrɑ́p/
/nɑ̂n ʔɑ rɑj khrɑ́p/

(รูปภาพที่สื่อความหมาย)

2. ดินสอค่ะ

/din sɔ̌ɔ khɑ̀ʔ/

(รูปภาพที่สื่อความหมาย)

4. ยางลบค่ะ

/jɑɑŋ lóp khɑ̀ʔ/

(รูปภาพที่สื่อความหมาย)
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 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยซึ่งสะท้อนความสามารถของผู้เรียนชาวจีนในการปฏิบัติการ 

ออกเสยีงค�าศพัท์ การเรยีบเรยีงบทสนทนา ความสามารถในการเปลีย่นผลดัการสนทนาเพือ่การถาม 

และการตอบ รวมถงึการท�าแบบฝึกหัดเรือ่ง “นีอ่ะไร” (พชิานนั เพง็ลี, 2553) ประกอบด้วยพฤตกิรรม  

5 ระดับ (Bloom, B., 1976 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2537) ดังนี้

  3.1 ขัน้เลยีนแบบ (Imitation) กล่าวคอื เป็นขัน้ทีผู้่เรยีนชาวจนีสงัเกต รบัรู ้และเลยีนแบบ 

วิธีการออกเสียงค�าศัพท์ การล�าดับค�าในบทสนทนา และการเปล่ียนผลัดการสนทนาเพื่อการถาม 

และการตอบในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ได้

  3.2 ขั้นการใช้ (Manipulation) กล่าวคือ เป็นข้ันที่ผู้เรียนชาวจีนสามารถน�าความรู ้

เกี่ยวกับค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”  

ไปปรับใช้ได้ตามค�าแนะน�า

  3.3 ขั้นปฏิบัติ (Precision) กล่าวคือ เป็นข้ันท่ีผู้เรียนชาวจีนสามารถน�าความรู้เก่ียวกับ 

ค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ไปใช้ได้ 

อย่างแม่นย�าโดยไม่ต้องมีผู้ชี้แนะ

  3.4 ขั้นการออกเสียงพูดชัดเจน (Articulation) กล่าวคือ เป็นขั้นที่ผู้เรียนชาวจีนสามารถ 

เปล่งเสียงค�าศัพท์ พูดบทสนทนา ถาม-ตอบ ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ได้อย่างชัดเจน

  3.5 ขั้นแสดงออกได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา (Naturalization) กล่าวคือ เป็นขั้นที่ 

ผู้เรียนชาวจีนแสดงความสามารถทางภาษาได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง  

หรือการเรียบเรียงถ้อยค�าเป็นบทสนทนา การถาม-การตอบ รวมถึงสามารถท�าแบบฝึกหัดได้อย่าง

ถูกต้อง

 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง “น่ีอะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน โดยประยุกต์ตามแนวคิด 

การเรียนรู้ของบลูม (Bloom Taxonomy) ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผู้เรียนชาวจีน 

ได้รอบด้าน ท้ังด้านความรู้ค�าศัพท์หมวดในภาษาไทยซ่ึงเป็นพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive  

domain) เจตคติที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain)  

รวมถึงการสนทนาด้วยภาษาไทยซ่ึงเป็นพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain)  

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ยังน�าไปสู่การก�าหนดวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ได้อีกด้วย
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สภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 ก่อนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ผู ้เรียนชาวจีน ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าสภาพ 

การจดัการเรยีนส�าหรบัผูเ้รียนชาวจนีในประเทศไทย เพือ่น�ามาปรบัใช้ในการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ส�าหรับผู้เรียนชาวจีนในโครงการการสอนภาษาไทยส�าหรับช่าวต่างชาติ ของหน่วยงานต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวพบว่า การจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน ไม่เพียงด�าเนินการโดยผู้สอนชาวจีนเท่านั้น มีผู้สอนภาษาไทย

ชาวไทยส่วนหนึ่งมีโอกาสได้จัดการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ผู้เรียนชาวจีน ดังปรากฏเป็นผลงานวิจัย เช่น 

เรื่อง “การสอนภาษาไทย: สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข” (สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์, 2554) 

ที่แสดงสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับนักศึกษาจีน 2 มุมมอง ได้แก่ 1. มุมมองของ

ผู้จัดการเรียนการสอน และ 2. มุมมองของผู้เรียนชาวจีน

 สภาพการจัดการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนีในมมุมองของผู้จดัการเรียนรูใ้นระบบ

การศึกษาไทยพบ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. หลักสูตรระยะสั้น 4-6 หรือ 8-16 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนมี 

ทกัษะการใช้ภาษาไทยเบือ้งต้น กล่าวคอื สามารถใช้ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารในชีวติประจ�าวนัได้ และ  

2. หลกัสตูรระยะยาว 1-2 ปี เพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการใช้ภาษาไทยทีม่ปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื สามารถ 

ใช้ภาษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาหลกัสตูรต่าง ๆ  ในระดบัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนโดยใช้ภาษาไทย 

ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 ส่วนสภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีนในมุมมองของผู้เรียนชาวจีน 

ผู้เรียนชาวจีนเห็นว่าเป็นการสอนแบบบรรยายและมุ่งให้ฝึกปฏิบัติฟัง พูด อ่าน และเขียนในชั้นเรียน 

อย่างสัมพันธ์กัน รวมถึงให้ความรู้ด้านภาษาควบคู่กับความรู้ด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิด

 ในขณะทีโ่ครงการการสอนภาษาไทยส�าหรบัช่าวต่างชาต ิของหน่วยงานต่าง ๆ  ใมหาวทิยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. หลักสูตรระยะสั้น 4-8 ชั่วโมง เพื่อให้ 

ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น และหลักสูตรระยะยาว 1 ภาคการศึกษา เพื่อให ้

ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นในชีวิตประจ�าวัน

วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 เสยีงในภาษาเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการศกึษาภาษาไทยส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนี ผูส้อนต้องใช้ 

เวลาในการสอนและผู้เรียนต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  

จึงจะสามารถพัฒนาการออกเสียงของผู้เรียนชาวจีนให้ดีขึ้นได้หลากหลายวิธี ผู้เขียนได้ปรับใช ้

แนวคิดวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีนเร่ือง “น่ีอะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553)  

ดังที่ เสาวนีย์ ด�ารงโรจน์สกุล และ สุภา พูนผล (2560) เสนอแนวทางไว้ต่อไปนี้
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 1. ผู้สอนควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้การออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”  

ให้เข้ากับทักษะการสื่อสารทักษะอื่น ๆ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

 2. ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้การออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเร่ือง “นี่อะไร” อย่างค่อยเป็น 

ค่อยไป โดยสอนแทรกซ�้า ย�้า และทวนตามความเหมาะสม โดยปรับทั้งส่ือ และกิจกรรมการเรียน 

การสอน

 3. ผูส้อนควรท�าบตัรแทนเสยีงค�าศพัท์ในบทเรยีนเรือ่ง “นีอ่ะไร” แยกเป็นเสยีงเดีย่วส�าหรับ 

กิจกรรมการเรียนการสอนประเภทเกม

 4. ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกกล้ามเนื้ออวัยวะในการออกเสียงค�าศัพท์ใน 

บทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

 5. ผู้สอนควรสื่อสารกับผู้เรียนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และสลับใช้ภาษาอังกฤษ และ 

ภาษาจีนบางโอกาส

 6. ผูส้อนควรใช้สือ่ประกอบการจดัการเรยีนรู้บทเรียนเรือ่ง “นีอ่ะไร” เช่น บตัรค�า บตัรรปูภาพ  

รวมถึงการใช้ท่าทางที่สื่อความหมาย และสอนจากสิ่งที่ใกล้ตัว สิ่งที่ใช้บ่อย และสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย

 7. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้บทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ให้มีชีวิตชีวา โดยใช้ 

เสียงแสดงอารมณ์ และความรู้สึก และใช้ปฏิกิริยาโต้ตอบท่ีมีความหมายกับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย

 8. ผู ้สอนควรท�าแผนแสดงอวัยวะท่ีใช้ในการออกเสียงประกอบการจัดการเรียนรู ้ 

การออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

 9. ผู้สอนควรวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “น่ีอะไร”  

ของผู้เรียนชาวจีน และน�ามาจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม

 10. ผู ้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู ้การออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”  

อย่างต่อเนื่องกระทั่งผู ้เรียนชาวจีนรู ้หลัก ผนวกกับการฝึกฟังเทปและวีดิทัศน์อย่างสม�่าเสมอ  

แล้วให้น�าความรู้เรื่องการออกเสียงนั้น ไปใช้ในชีวิตจริงในที่สุด

 อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรศึกษาปัญหาในการออกเสียงภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน เพื่อหา 

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงควรเข้าใจจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ และ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียงภาษาไทยให้น่าสนใจ เพื่อผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนได้เรียนรู ้

ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยตามจุดมุ่งหมาย และมีทัศนคติที่ด ี

ต่อการเรียนภาษาไทย
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 การเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีนอาจเกิดปัญหาได้ตั้งแต่เสียง ความหมาย โครงสร้าง  

ประโยค ค�าศัพท์ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี บางอย่างเรียนง่ายเนื่องจากคล้ายกับภาษาของตน  

และบางอย่างเรียนยากเนื่องจากไม่เหมือนกับภาษาของตน (นิสา ศักดิ์เดชยนต์, ยุพา ส่งศิริ, และ 

ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ, 2526)

 สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์ (2554) พบปัญหาของผู้สอนชาวไทยในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส�าหรับผู้เรียนชาวจีนว่าเกิดข้ึนเน่ืองจากพื้นความรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน และผู้เรียนบางส่วน 

มีปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนชาวจีนส่วนใหญ่ขยัน ในขณะที่ผู้เรียน 

ชาวจนีมองว่าปัญหาการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนี คอื ความรู ้ความสามารถ  

และความรบัผิดชอบระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนแตกต่างกนั ขาดสือ่การสอนทีท่นัสมยั และขาดเอกสาร 

ประกอบการสอนหรือต�าราที่เหมาะสม

 หากกล่าวอย่างเจาะจงถึงปัญหาด้านภาษาท่ีผู้เรียนชาวจีนมีปัญหา ผู้เขียนพบปัญหาด้าน 

การออกเสียงและการอ่านภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีนเรื่อง “นี่อะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553)  

ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาด้านการออกเสียงภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีนท่ี เสาวนีย์ ด�ารงโรจน์สกุล  

และ สุภา พูนผล (2560) และนวลทิพย์ เพิ่มเกสร (2551 อ้างถึงใน เสาวนีย์ ด�ารงโรจน์สกุล และ  

สุภา พูนผล, 2560) พบปัญหาด้านการออกเสียงดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ปัญหาด้านการออกเสียงภาษาไทยของผู ้เรียนชาวจีนว่า เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบถึง 

การศึกษาภาษาไทยในระดับท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีน 

แตกต่างจากภาษาไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ เน่ืองจากภาษาจีนไม่มีเสียงพยัญชนะบางเสียงอย่างใน 

ภาษาไทยหรือมีเสียงพยัญชนะบางเสียงต่างจากเสียงพยัญชนะของภาษาไทย ทั้งเสียงพยัญชนะต้น  

และเสียงพยัญชนะท้าย ดังนี้

  1.1 เสยีงพยญัชนะต้นของไทยทีไ่ม่มใีนภาษาจนี ได้แก่ เสยีง /d/ ผูเ้รยีนชาวจนีจงึออกเสยีง  

/d/ เป็น /t/ เช่น ค�าว่า ดินสอ /din sɔɔ̌/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงว่า ตินสอ /tin sɔɔ̌/
  1.2 เสียงพยัญชนะต้นของไทยมีเสียงต่างจากเสียงพยัญชนะต้นของภาษาจีน ได้แก่  

เสียง /r/ ซึ่งผู้เรียนชาวจีนออกเสียงก�้าก่ึงระหว่างเสียง /r/ กับเสียง /j/ เนื่องจากเสียง /r/ ของ 

ภาษาจีนเป็นเสียงเสียดแทรก-ก้อง อันเกิดจากปลายลิ้นเพดานแข็ง และลิ้นส่วนกลาง ในขณะที่เสียง  

/r/ ของภาษาไทยเป็นเสียงลิ้นกระดก-ก้อง อันเกิดจากปลายลิ้น และปุ่มเหงือก ซึ่งต้องกระดกล้ิน

ขณะออกเสียง ผู้ เช่น ถ้อยค�าว่า อะไร /ʔɑ rɑj/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงก�้ากึ่งระหว่างเสียง อะไร  

/ʔɑ rɑj/ กับเสียง /ʔɑ jɑj/
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 นอกจากนี้ยังพบค�าควบกล�า้เสียง /r/ หรือ /l/ ว่าผู้เรียนชาวจีนออกเพียงเสียงพยัญชนะต้น 

เสียงแรกเป็นเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว เช่น ค�าว่า คุณครู /khun khruu/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียง 

เพียง /khun khuu/
  1.3 เสียงพยัญชนะท้ายของไทยท่ีไม่มีในภาษาจีน เช่น เสียง /k/ ผู้เรียนชาวจีนจึง 

ออกเสียงผิด เช่น ผู้เรียนชาวจีนออกเสียง /k/ เป็นเสียง /t/ เช่น ค�าว่า ปากกา /pɑ̀ɑk kɑɑ/  
ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงว่า ปาดกา /pɑ̀t kɑɑ/ หรือไม่ออกเสียงพยัญชนะท้าย /k/ เป็น ปะกา 
/pɑ̀ʔ kɑɑ/
 2. ปัญหาการออกเสียงสระ เนื่องจากภาษาจีนมีเสียงสระบางเสียงเหมือนหรือคล้ายกับ 

ภาษาไทย และต่างกันที่สระเสียงสั้น-ยาวของภาษาจีนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

ของค�า ดังนี้

  2.1 เสียงสระของไทยท่ีออกเสียงยาวแต่ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงสั้น ได้แก่ เสียง /ɑɑ/  
ออกเสียงเป็น /ɑ/ เช่น ค�าว่า ยางลบ /jɑɑŋ lóp/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงว่า ยังลบ /jɑŋ lóp/
  2.2 เสียงสระของไทยท่ีออกเสียงสั้นแต่ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงยาว ได้แก่ เสียง /ɑ/  
ออกเสียงเป็น /ɑɑ/ เช่น ค�าว่า นั่น /nɑ̂n/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงเป็น น่าน /nɑ̂ɑn/ และค�าว่า  

หนังสือ /nɑ̌ŋ sɯ̌ɯ/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงเป็น หนางสือ /nɑ̌ɑŋ sɯ̌ɯ/
 3. ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ เนื่องจากภาษาจีนมีเสียงวรรณยุกต์เพียง 4 เสียง  

ในขณะที่ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง แม้เสียงวรรณยุกต์ของภาษาจีนคล้ายคลึงกับเสียง 

วรรณยุกต์ของภาษาไทย แต่มีระดับเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกัน ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต ์

ภาษาไทยของนักศึกษาจีนมักพบเมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ในค�าที่เป็นอักษรกลางกับอักษรต�่า ดังนี้

 เสียงวรรณยุกต์ของไทยในค�าที่เป็นอักษรต�่าเสียง /m/ เช่น ค�าว่า ไม้บรรทัด /mɑ́ɑj bɑn  
thɑt/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงวรรณยุกต์เสียงตร ี/   ́ / เป็นเสียงโท /   ̂ / เป็น ไม่บานทัด /mɑ̀j 
bɑɑn thɑ́t/

แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 สุรย์ีวรรณ เสถยีรสุคนธ์ (2554) แสดงให้เหน็ปัญหาการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบัผูเ้รยีน 

ชาวจีนดังรายละเอียดข้อที่ 5. ข้างต้น ว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยหลากหลายแนวทาง กล่าวคือ  

ผู้สอนควรเน้นการทดสอบพื้นความรู้ของผู้เรียนชาวจีน และเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพื้น 

ความรู้ของผู้เรียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษายังประเทศไทย ในขณะที่ 

ผู้เรียนชาวจีนมองว่าควรเน้นเร่ืองเตรียมความพร้อม และสถาบันต้นสังกัดควรประเมินคุณภาพ 

อย่างเข้มงวดและมีระบบที่ชัดเจน
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ส่วนสรุป

 ประสบการณ์การสอนเรือ่ง “นีอ่ะไร” (พชิานนั เพง็ล,ี 2553) ส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนีของผู้เขยีน  

ผนวกกับการศึกษาประสบการณ์การสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน พบข้อสรุปดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. การทราบความเป็นมาเก่ียวกับความสนใจเรื่องการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน 

ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย กระทั่งสถาบัน

ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณประชาชนจีนได้ และอาจส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับชาติด้านอื่น ๆ 

ได้

 2. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน ทั้งในมุมมอง 

ของผูส้อนและผูเ้รยีน ท�าให้มองเหน็ทัง้สภาพธรรมชาตขิองหลกัสตูร และทัง้สภาพทีผู่เ้รยีนปรารถนา 

อย่างไรก็ตาม ในฐานะวิทยากรผู้ได้รับเชิญให้จัดการการเรียนรู้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติในโครงการ 

ต่าง ๆ ไม่อาจก�าหนดขอบเขตเวลาของโครงการได้ แต่สามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เหมาะสม 

ได้ตามกรอบเวลาที่ได้รับเชิญ

 3. วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน ควรเน้นเรื่องการ 

ออกเสียง อันเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับการสอนสนทนาต่อไป อย่างไรก็ตามควรสอนผนวกเข้า 

กับทักษะการสื่อสารอื่น เพื่อประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาไทย

 4. การทราบปัญหาการเรียนภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ของผู้เรียนชาวจีน จะน�าไปสู่แนวทาง 

การแก้ไข และ

 5. แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน  

มีหลากหลายแนวทาง ขึ้นกับการวิเคราะห์ปัญหาของผู้สอน และการศึกษาความต้องการของผู้เรียน
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ในเอกสารวารสารฉบับอื่น ๆ มาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากแหล่งตีพิมพ์อื่น
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จากผู้นิพนธ์ร่วม 

 4. รูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ควรเขียนเชิงพรรณนาความ 
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ใช้รูปแบบการเขียนที่ไม่ใช่เป็นการตัดและย่องานวิจัย

 5. บทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือการอ่านเพื่อปรับแก้ไขจาก

บรรณาธิการ หรือบรรณาธิการรับเชิญ ตามก�าหนดเวลาของกองบรรณาธิการ 

 6. การส่งต้นฉบับเนื้อหาผู้นิพนธ์จะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ ดังนี้

  6.1 เน้ือหาจัดพิมพ์ด้วยอักษร Thai Sarabun New ขนาด 16 pt หัวเรื่อง 

และชื่อผู้แต่งใช้ตัวหนา Tab stops 0.5 นิ้ว

  6.2 ความยาวประมาณ 15 หน้า ขนาด A4 พร้อมจัดเรียงภาพประกอบลงในไฟล์  

Microsoft Word

  6.3 การส่งไฟล์ภาพประกอบให้ปรับโหมดไฟล์ภาพเป็นขาวด�า ความละเอียดไฟล์

ภาพอย่างต�า่ 300 dpi โดย ขนาดของไฟล์ภาพไม่ควรเกิน 1M

  6.4 บันทึกต้นฉบับเป็นเอกสารนามสกุลไฟล์ .docx และ .pdf

(ในกรณีไม่ได้ส่งผ่านระบบ ThaiJO)

  6.5 ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนการจัดส่งต้นฉบับ



 7. บทความระบุตามหัวข้อที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

บทความวิจัย บทความวิชาการ

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  จัดแบบ Center text 
 2. ชื่อผู้แต่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  จัดแบบ Center text
 3. สังกัด ที่อยู่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  จัดแบบ Center text
 4. อีเมล เบอร์ติดต่อ จัดแบบ Center text
 5. บทคดัย่อ เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 
 6. Abstract เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 
 7. ที่มาและความส�าคัญ เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 8. วัตถุประสงค์ เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 9. นยิามศพัท์ เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 
 10. ขอบเขตของการวิจัย เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 11. แนวคิดและทฤษฎี เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 12. วิธีการศึกษา เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 13. ผลการศึกษา เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 14. อภิปรายผล เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 15. ข้อเสนอแนะ เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 16. บรรณานุกรม จัดตามรูปแบบ APA 
  (ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.rbru.ac.th/
  department/journal/doc/APA.pdf)

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  จัดแบบ Center text  
 2. ชื่อผู้แต่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  จัดแบบ Center text
 3. สังกัด ที่อยู่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  จัดแบบ Center text 
 4. อีเมล เบอร์ติดต่อ จัดแบบ Center text
 5. บทคดัย่อ เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 
 6. Abstract เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 
 7. ที่มาและความส�าคัญ เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 8. วัตถุประสงค์ เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 9. แนวคิดและทฤษฎี เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 10. บทวิเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่ เนื้อความ
  จัดแบบ Thai distributed
 11. อภิปรายผล เนื้อความจัดแบบ 
  Thai distributed
 12. ข้อเสนอแนะ เนื้อความจัดแบบ
  Thai distributed
 13. บทส่งท้าย เนื้อความจัดตาม 
  Thai distributed
 14. บรรณานุกรม จัดตามรูปแบบ APA 
  (ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.rbru.ac.th/ 
  department/journal/doc/APA.pdf)

หมายเหตุ : ผู้นิพนธ์สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหัวข้อได้ตามความเหมาะสม



 8. หากผู้เขียนใช้นามแฝงกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่และหมายเลข

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :

 เนื้อหาและข้อมูลในบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และ 

การสื่อสาร ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ทั้งนี้ บทความ 

ข้อมลู เนือ้หา รูปภาพ ฯลฯ ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสารสหวทิยาการสงัคมศาสตร์และการสือ่สาร  

กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษา แต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ :   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ

สงัคมศาสตร์และการส่ือสาร คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง 

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

โทรศัพท์ : 0809500259, 0992579697

โทรสาร : 039-471-063

อีเมล : journalofcommarts@rbru.ac.th

เว็บไซต์ :  www2.rbru.ac.th/department/journal/

     www.tci-thaijo.org/index.php/ISSC
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