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บที่ความวิจ้ัย 

การใช�การสะกิดุพฤติกรรม (Nudges) เพื�อำลดุพฤติกรรมการบัริโภิค 46

เครื�อำงดุื�มรสหวาน: การกำาหนดุค่าเริ�มต�น (Default) และการเตือำน (Warning)

เพ็็ญวดี ศิิริบุุรภััทร และ ธันยพ็ร สุุนทรธรรม

การปีรับัตัวจากผู้ลกระทบัขอำงสถานการณ์การแพร่ระบัาดุโรคโควิดุ 19  69

ขอำงธัุรกิจร�านอำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่

กัญฐิิตา ดุลยรัตนานนท์  

เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก : การจัดุการการศิึกษาขอำงมหาวิทยาลัยเอำกชนไทย 91

ปััญจพ็ล เภัตราพ็ูนสุินไชย

ผู้ลกระทบัจากระบับัเงินสกุลดุิจิทัลต่อำปีระเทศิไทย 114

วิษณิุ กีรติพ็งศิ์ภัักดี และ รัตพ็งษ์ สุอนสุุภัาพ็
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สารจ้ากคณบดี่

  

 วารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ปีีท่� 4 

ฉบัับัท่� 2 (เดุือำน กรกฎาคม –  ธัันวาคม 2564) ม่บัทความท่�ม่ความทันสมัยทันต่อำ

เหตุการณ์สำาคัญขอำงบั�านเมือำงอัำนเป็ีนปีรัชญาขอำงวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมท่�จะนำา

เสนอำบัทวเิคราะห ์แนวคดิุ ท่�เปีน็ปีระโยชนต์อ่ำสงัคมและปีระเทศิชาต ิอำนัไดุ�แก ่บัทความ

วิชาการขอำง ดุร.มโน เลาหวณิช เรื�อำง “การแข่งขันกันดุ�านเทคโนโลย่อำวกาศิ - นโยบัาย

ปีระเทศิไทยควรไปีทางไหน?” และบัทความขอำง ดุร.บัุญส่ง ชเลธัร เรื�อำง “บััตรเลือำก

ตั�ง : ใบัเดุ่ยวหรือำสอำงใบั” นอำกจากน่�วารสารเล่มน่�ยังปีระกอำบัดุ�วยบัทความวิจัยอำ่ก 4 

บัทความท่�ม่ความทันสมัย สอำดุคล�อำงกับัความเปีล่�ยนแปีลงขอำงโลก ไดุ�แก่บัทความ

เรื�อำง “เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก : การจัดุการการศิึกษาขอำงมหาวิทยาลัยเอำกชนไทย”, 

“ผู้ลกระทบัจากระบับัเงนิสกุลดุจิทิลัต่อำปีระเทศิไทย” และ “การปีรบััตวัจากผู้ลกระทบัขอำง

สถานการณ์การแพร่ระบัาดุโรคโควิดุ 19 ขอำงธุัรกจิร�านอำาหาร ในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่” 

และสุดุท�ายคือำบัทความวิจัยเรื�อำง “การใช�การสะกิดุพฤติกรรม (Nudges) เพื�อำลดุ

พฤตกิรรมการบัรโิภิคเครื�อำงดุื�มรสหวาน: การกำาหนดุคา่เริ�มต�น (Default) และการเตือำน 

(Warning)” ท่�ม่การนำาเอำาทฤษฎ่การสะกดิุพฤติกรรมท่�ม่ชื�อำเส่ยงมาปีระยกุต์ใช�ในการ

แก�ไขปีัญหาการติดุรสหวานขอำงคนไทยอำ่กดุ�วย  

ดุร.สุริยะใส กตะศิิลา

คณบัดุ่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต
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           1 ผู้้�อำำานวยการสถาบัันคานธั่, อำาจารย์ปีระจำาวิทยาลัยนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยรังสิต

การแข่่งขั่นกันด้้านเทคโนโลยีีอวกาศ - นโยีบายี
ประเทศไทยีควรไปทางไหน?

Age of Space Race - What Policies Thailand 
should adopt?

มโน เลาหวณิช1

วันรับั : 22 กันยายน 2564 วันแก�ไข: 3 พฤศิจิกายน 2564 

ยอำมรับั: 10 พฤศิจิกายน 2564

บที่คัดีย่อ

  การแข่งขันดุ�านเทคโนโลย่ทางอำวกาศินั�นเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงสงครามเย็น ระหว่าง

สหภิาพโซเว่ยตกบััสหรฐัอำเมรกิา ซึ�งตา่งฝ่า่ยตา่งชงิดุช่งิเดุน่ในการเปีน็ผู้้�นำา เมื�อำสหภิาพ

โซเว่ยตปีระสบัความสำาเรจ็ในการยงิดุาวเทย่มดุวงแรก สหรัฐอำเมริกา ภิายใต�การบัรหิาร

ขอำงปีระธัานาธัิบัดุ่จอำห์น เอำฟ เคนเนดุ่ ไดุ�ก่อำตั�งอำงค์การ NASA ขึ�นและวางแผู้นการส่ง

นกับันิอำวกาศิอำเมรกินัคนแรกไปีลงดุวงจนัทร ์แล�วกลบััมายงัโลกอำก่ครั�งหนึ�งจนปีระสบั

ความสำาเร็จ 

  การแข่งขันนั�นลดุความรุนแรงลงเมื�อำเกิดุความร่วมมือำทางอำวกาศิ ทั�งสหรัฐ 

รสัเซย่และพันธัมิตรร่วมกันสร�างสถาน่อำวกาศินานาชาติ (International Space Station) 

ซึ�งนักบัินอำวกาศินานาชาติ หมุนเว่ยนเปีล่�ยนกันขึ�นไปีอำย่้ปีระจำาการ ยกเว�นจ่นซึ�งม่

โครงการอำวกาศิขอำงตนเอำงเป็ีนเอำกเทศิ ตอ่ำมาปีระชาคมยุโรปี ญ่�ปีุน่ อำนิเดุย่ อำอำสเตรเล่ย 

และ UAE เริ�มเข�าม่บัทบัาทในเวท่การแข่งขันทางอำวกาศิ ซึ�งทั�งสามปีระเทศิไดุ�พัฒนา

เทคโนโลย่ทางอำวกาศิขอำงตนเอำง 
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  ส่วนในสหรัฐอำเมริกา การแข่งขันเทคโนโลย่อำวกาศิในสหรัฐอำเมริกาไดุ�พัฒนา

ขึ�นส้่อำ่กระดุับัหนึ�ง นั�นคือำเปี็นการแข่งขันกันขอำงบัริษัทเอำกชนขอำงอำภิิมหาเศิรษฐ่ 3 คน 

ไดุ�แก่ นายอำ่ลอำน มัสก์ นายเจฟ เบัซอำส และท่านเซอำร์ ริดุชาร์ดุ แบัรนสัน ทั�งสามคนแม�

มวิ่สยัทศัิน์ท่�แตกตา่งกนั แตม่ล่กัษณ์ท่�เหมอืำนกนัอำย่้ปีระการหนึ�งคอืำ การนำายานอำวกาศิ

ท่�ใช�แล�วมาใช�ซำ�าไดุ�อำ่ก ซึ�งเปี็นการปีระหยัดุค่าใช�จ่ายไดุ�อำย่างมาก 

  ในขณะเดุ่ยวกันในปีระเทศิไทย ท่านรัฐมนตร่ว่าการกระทรวงการอุำดุมศึิกษา 

วจิยัและนวตักรรม ไดุ�ปีระกาศิโครงการท่�จะสง่ดุาวเทย่มขอำงไทย ไปีโคจรรอำบัดุวงจันทร์

ภิายใน 7 ปีีข�างหน�าน่� 

  บัทความน่�เปีน็การทบัทวนโครงการอำวกาศิตา่ง ๆ  ท่�เกดิุขึ�น โดุยเฉพาะอำยา่งยิ�ง

การแข่งขันในเชิงการค�าขอำงอำภิิมหาเศิรษฐ่ทั�ง 3 ท่าน เปีร่ยบัเท่ยบักับัโครงการอำวกาศิ

ขอำงอำงค์การ NASA  เพื�อำเปีร่ยบัเท่ยบักับัโครงการอำวกาศิขอำงรัฐบัาลไทย เพื�อำให�ไดุ�

ข�อำเสนอำแนะเชิงนโยบัายขอำงรัฐบัาลไทยต่อำไปีในภิายหน�า

คำาสำาคัญ :  การแข่งขันทางอำวกาศิ, นโยบัาย, ปีระเทศิไทย
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Abstract

  The space race was a part of the Cold War between the Soviet Union 

and the United States in which both sides compete for leadership.  It began 

when the USSR succeeded in launching its first satellite, the United States, 

under President John F. Kennedy, founded NASA and planned to send the 

first American astronauts to the moon and then returned to the world until suc-

cessful.  

  After the Cold War, the competition became less with space coopera-

tion between the United States, Russia and its allies to build the International 

Space Station. (International Space Station), where international astronauts 

circulating, changing up to be stationed with the exception of China, which has 

its own independent space program. Subsequently, the European Community, 

Japan, India, Australia and the UAE began to play a role in the space race.  

The last three countries have developed their own space technology.

  In the United States, the space technology competition in the United 

States has evolved to a whole new level. It is a private company competition 

between three super-rich: Elon Musk, Jeff Bezos and Sir Richard Branson.  

One common feature is the reuse spaceships which results in a huge overhead 

saving.  

  At the same time, in Thailand the Minister of Higher Education Research 

and Innovation has announced a project to send Thai satellites to orbit the 

moon within the next 7 years. 

  This article is a review of various space projects, especially the commer-

cial competition of the three billionaires, compared to NASA’s space program to 

compare with the Thai government’s space program. in order to obtain further 

policy recommendations for the Thai government in the future

Key words :  Space race, policy, Thailand
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บที่นำา

  การแข่งขันทางอำวกาศิเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงสงครามเย็นระหว่างสหภิาพโซเว่ยต

กับัสหรัฐอำเมริกา เริ�มตั�งแต่การท่�สหภิาพโซเว่ยตส่งดุาวเท่ยมดุวงแรก (Sputnik) ใน

วันท่� 4 ตุลาคม พ.ศิ. 2500  ตามดุ�วยในวันท่� 3 พฤศิจิกายน ขอำงปีีเดุ่ยวกัน การส่งสุนัข

ชื�อำไลก�า (Laika) ขึ�นไปีในยานอำวกาศิ Sputnik 2 เปี็นสิ�งม่ช่วิตตัวแรกท่�ขึ�นไปีโคจรใน

อำวกาศิ   หลังจากนั�นในวันท่� 12 เมษายน พ.ศิ. 2504 ย้ริ กาการ่น (Yuri Gagarin) ไดุ�

เปีน็มนษุย์อำวกาศิคนแรกท่�เดุนิทางไปีทอ่ำงอำวกาศิในยานอำวกาศิ Vostok 1  การแขง่ขนั

นั�นเปี็นไปีอำย่างดุุเดุือำดุ จนกระทั�งสหรัฐไดุ�ส่งนักบัินอำวกาศิคนแรกไปีเหย่ยบัดุวงจันทร์ 

คือำ น่ล อำาร์มสตรอำง (Neil Armstrong) ในโครงการอำพอำลโล 11 ในวันท่� 20 กรกฎาคม 

พ.ศิ. 2512 

  ภิายหลังโครงการอำพอำลโล สิ�นสุดุลง การแข่งขันทางอำวกาศิระหว่าง 

สหรัฐอำเมริกากับัสหภิาพโซเว่ยตสิ�นสุดุลง ส่วนอำงค์การ NASA ไดุ�ส่งดุาวเท่ยมขึ�นไปี

สำารวจอำวกาศิ อำก่จำานวนมาก และพฒันามาส้โ่ครงการกระสวยอำวกาศิ (Space Shuttle) 

ในปี ีพ.ศิ. 2533   และตอ่ำมาไดุ�มก่ารสร�างสถาน่อำวกาศินานาชาต ิ(International Space 

Station) อำันเกิดุจากความร่วมมือำขอำง 15 ปีระเทศิ ซึ�งม่สหรัฐและรัสเซ่ยเปี็นผู้้�นำา  และ

ส่งมนุษย์อำวกาศิขึ�นไปีผู้ลัดุเปีล่�ยนกันในยานน่�ตลอำดุมา ต่อำมาอำงค์การ NASA ยังไดุ�

รว่มกบััอำงคก์ารอำวกาศิขอำงสหภิาพยโุรปีสร�างกล�อำงดุาราศิาสตรข์นาดุยกัษค์อืำ Hubble 

Telescope อำย้่ในวงโคจรระดุับัส้ง ซึ�งสามารถถ่ายภิาพดุวงดุาวอำันไกลโพ�น เทหะวัตถุ

และหม้ดุ่าวต่าง ๆ  ท่�กระจัดุกระจายอำอำกไปีหลายล�านปีแีสง เกิดุอำงค์ความร้�ดุ�านอำวกาศิ

จำานวนมหาศิาลอำย่างท่�ไม่เคยม่มาก่อำน 

  ก�าวสำาคัญขอำงอำงค์การ NASA เกิดุขึ�นเมื�อำไม่นานมาน่� โดุยไดุ�ส่งยานอำวกาศิ

ไปีรอ่ำนลงบันผู้ดิุดุาวอำงัคาร เปีน็โครงการท่�มค่วามสลบััซบััซ�อำนมากยิ�งขึ�น โดุยในปีพี.ศิ. 

2564 ยาน Perseverance ไดุ�ร่อำนลงบันผู้ิวขอำงดุาวอำังคารไดุ�สำาเร็จ ยานลำาใหม่น่�

นอำกจากม ่ยานขับัเคลื�อำนภิาคพื�นดุนิอำอำกสำารวจดุาวอัำงคาร โดุยใช�พลังงานแสงอำาทิตย์  

ชื�อำ Curiosity นอำกจากนั�นยังมย่านสำารวจเหมือำนเฮลิคอำปีเตอำร์ขนาดุเล็ก บันิอำอำกสำารวจ 

ในพื�นท่�หา่งไกลไดุ�อำอำกไปีอำก่ ภิาพถา่ยและคลปิีวิดุโ่อำจากยานสำารวจเหลา่น่� ทำาให�ชาว

โลกไดุ�เห็น ภ้ิมิปีระเทศิขอำงผู้ิวดุาวอำังคารปีรากฏในสำานักข่าวต่าง ๆ ทั�วโลก ในขณะ

เดุย่วกนันกัวทิยาศิาสตรจ์น่ไดุ�ส่งยานอำวกาศิไปีรอ่ำนลงบันพื�นขอำงดุาวอำงัคารไมน่านหลัง
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จากนั�นเช่นกัน  แม�จะไม่ม่ยานสำารวจท่�ซับัซ�อำนเหมือำนขอำงอำเมริกา แต่ก็ยังสามารถส่ง

ภิาพและคลิปีวิดุิโอำส่งมายังโลกไดุ�อำ่กเช่นกัน จ่นไดุ�ดุำาเนินโครงการอำวกาศิขอำงตนเปี็น

เอำกเทศิไมเ่ก่�ยวพนักนัชาตใิดุ ๆ  และไดุ�สร�างสถานอ่ำวกาศิท่�ใช�เฉพาะกจิการขอำงปีระเทศิ

ขอำงตน โดุยไดุ�สง่เอำมเิรตสน์กับันิอำวกาศิจน่ขึ�นไปีปีระจำาครั�งละ 3 นาย  นอำกจากท่�กล่าว

มาแล�วน่�ยงัมอ่ำก่ปีระเทศิหนึ�งท่�ไดุ�พัฒนาโครงการอำวกาศิขอำงตนจนสามารถส่งดุาวเทย่ม

ดุวงหนึ�งไปีโคจรรอำบัดุาวอัำงคารไดุ�คือำ ปีระเทศิสาธัารณรัฐอำาหรบััเอำมเิรตส์ (United Arab 

Emirate: UAE) เมื�อำกลางปีีพ.ศิ. 2564 น่�เอำง การแข่งขันทางอำวกาศิไดุ�ยกระดุับัขึ�นส้่อำ่ก

ขั�นหนึ�ง นั�นคือำการแข่งขันในภิาคเอำกชน  

ยุคของการแข็งขันที่างอวกาศของภาคเอกชนในปัจ้จุ้บัน 

  ยุคใหมข่อำงการแขง่ขนัทางอำวกาศิเกดิุขึ�นในวนัท่� 11 กรกฎาคม พ.ศิ. 2564 นำา

โดุยท่านเซอำร์ ริดุชาร์ดุ แบัรนสัน (Sir Richard Branson) อำภิิมหาเศิรษฐ่และ

ผู้้�กอ่ำตั�งธัรุกจิในเครอืำ Virgin Group ไดุ�สร�างปีระวตัศิิาสตรเ์ปีน็ปีฐมบัทขอำงธัรุกจิการบันิ

ส้่อำวกาศิ โดุยไดุ�ส่งยานอำวกาศิชื�อำ Virgin Galactic Unity พร�อำมกับัล้กเรือำอำ่ก 3 คนและ

นักบัินอำ่ก 2 คน ขึ�นไปีสัมผู้ัสกับัขอำบัอำวกาศิท่�อำย้่ส้งจากโลกน่�ขึ�นไปี 86.1 กิโลเมตร เปี็น

ระยะเวลาเพ่ยง 4 นาท่ท่�เขาไดุ�อำย้่ในสภิาวะไร�นำ�าหนัก และมอำงอำอำกทางหน�าต่างเห็น

ความโค�งขอำงผู้วิโลกท่�งดุงามอำย่้เบัื�อำงลา่ง แตก่ระนั�นเปีน็ระยะเวลาท่�มคุ่ณคา่ และมก่าร

ถ่ายทอำดุสดุจากห�อำงผู้้�โดุยสาร ตลอำดุระยะเวลาการเดุินทางทั�งหมดุน่� อำภิิมหาเศิรษฐ่

ผู้้�น่�เปี็นผู้้�บัรรยายถึงความงดุงามและปีระสบัการณ์ท่�ยิ�งใหญ่ขอำงเขาให�ชาวโลกฟังใน

ร้ปีแบับัการถ่ายทอำดุสดุไปีทั�วโลก  และในเวลาไม่นานหลังจากนั�นยานอำวกาศิน่�จึงไดุ�

ร่อำนลงบันสนามบิันในทะเลทรายในรัฐนิวแม็กซิโก โดุยม่ปีระชาชนอำอำกมาต�อำนรับั 

และร่วมงานเฉลิมฉลอำงอำย่างอำุ่นหนาฝ่าคั�ง 

  กิจกรรมทั�งหมดุน่�เกิดุขึ�นภิายหลังจากท่�นาย เจฟฟ์ เบัซอำส (Jeff Bezos) อำ่ก

หนึ�งอำภิิมหาเศิรษฐ่ผู้้�ก่อำตั�ง Amazon และบัริษัท Blue Origin ไดุ�ปีระกาศิว่าเขาจะเดุิน

ทางไปีกบััยานอำวกาศิเข�าไปีสมัผู้สัขอำบัอำวกาศิท่�สง้ขึ�นไปีจากผู้วิโลกกวา่ 100 กโิลเมตร 

โดุยจะม่ผู้้ �โดุยสารร่วมไปีดุ�วยอำ่ก 3 คน หนึ �งในนั�นคือำน�อำงชายขอำงเขานายมาร์ก 

เบัซอำส (Mark Bezos) สภุิาพสตรส่ง้อำายถุงึ 82 ปีอีำก่ทา่นหนึ�งคอืำนางวลัล่ย ์ฟงัก ์(Wally 

Funk) ซึ�งเปี็นมนุษย์ท่�อำายุมากท่�สุดุท่�ไดุ�ขึ�นไปีสัมผู้ัสกับัอำวกาศิเปี็นคนแรก โดุยท่�เธัอำม่

ปีระวัติอำันน่าสนใจ คือำเปี็นคร้สอำนการบัินแก่คนเปี็นจำานวนมาก แต่ถ้กก่ดุกันมิให�เปี็น
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มนษุย์อำวกาศิเพราะวา่เธัอำเปีน็หญงิ แตม่ค่วามฝ่นัอำยากจะขึ�นไปีในอำวกาศิสกัครั�งหนึ�ง

ในชว่ติ  นอำกจากนั�นแล�วยงัมน่ายโอำลเิวอำร ์แดุเมน (Oliver Daemen) ลก้ชายมหาเศิรษฐ่

ชาวเนเธัอำร์แลนดุ์ ในวัยเพ่ยง 18 ปีี เปี็นผู้้�ท่�ปีระม้ลไดุ�ตั�วท่�นั�งในยานลำาน่�ซึ�งม่ม้ลค่าถึง 

28 ล�านเหร่ยญสหรัฐ ซึ�งนับัไดุ�ว่าเปี็นมนุษย์ท่�อำายุน�อำยท่�สุดุท่�ไดุ�ขึ�นไปีสัมผู้ัสกับัอำวกาศิ

และสภิาพไร�นำ�าหนัก

  สำาหรับัแคปีซ้ลขอำงยานอำวกาศินั�นถ้กอำอำกแบับัมาพิเศิษให�ม่หน�าต่างท่�กว�าง

ท่�สุดุ เพื�อำให�ผู้้�โดุยสารไดุ�เห็นภิาพภิายนอำกท่�กว�างไกลมากท่�สุดุ และม่ท่�นั�งแคปีซ้ลน่�

ถึง 6 ท่�นั�ง ซึ�งม่ทั�งระบับัปีรับัอำากาศิ และการรักษาความปีลอำดุภิัยอำย่างดุ่เย่�ยม แม�เมื�อำ

ใกล�สัมผู้ัสกับัพื�นผู้ิวโลกจะยิงแรงขับัเพื�อำชะลอำความเร็วก่อำนท่�แคปีซ้ลจะกระแทกกับั

พื�นดุิน แม�ม่ร่มช้ช่พ ส่วนท่�เปี็นจรวดุขับัเคลื�อำนสำาคัญคือำยาน New Shepard ซึ�งตั�งชื�อำ

ให�เปี็นเก่ยรติกับันักบัินอำวกาศิคนแรกขอำงอำเมริกานาย Alan Bartlett Shepard Jr. ท่�

ไดุ�เดุินทางขึ�นไปีสัมผู้ัสกับัอำวกาศิในปีีค.ศิ. 1961 ในโครงการเมอำร์คิวร่� (Mercury) ซึ�ง

ต่อำมาเปี็นอำ่กคนหนึ�งท่�ไดุ�ไปีเหย่ยบัดุวงจันทร์ในโครงการอำพอำลโลสิบัส่� (Apollo 14) ปีี 

ค.ศิ. 1971 เมื�อำ 50 ปีีท่�แล�ว ยาน New Shepard นั�นเมื�อำผู้ลักดุันแคปีซ้ลขึ�นไปีถึงความ

ส้ง 100 กิโลเมตรแล�วจะผู้ลักตัวอำอำก ปีล่อำยให�แคปีซ้ลเคลื�อำนเข�าส้่วงโคจรระยะสั�น ๆ 

ในขณะท่�ตัวยาน New Shepard เอำงจะถอำยกลับัลงมาจอำดุลงท่�ฐานยิงเดุิม โดุยการ

ร่อำนลงในแนวดุิ�ง และสามารถนำาไปีใช�ซำ�าไดุ�อำ่ก ยาน New Shepard เอำงไดุ�เคยม่การ

ทดุลอำงซำ�าถึง 15 ครั�งมาก่อำนล่วงหน�า ซึ�งทุกครั�งไดุ�ปีระสบัความสำาเร็จอำย่างงดุงามมา

ตลอำดุ  และในการยิงจรวดุ Blue Origin ในครั�งน่�ถือำฤกษ์เช�าตร้่วันท่� 20 กรกฎาคม ซึ�ง

เมื�อำ 52 ปีีมาแล�ว นักบัินอำวกาศิโครงการ Apollo 11 ขอำงสหรัฐไปีเหย่ยบัดุวงจันทร์มา

แล�ว และเปี็นครั�งแรกท่�  Blue Origin จะม่ผู้้�โดุยสารท่�เปี็นมนุษย์ขึ�นไปีส้่อำวกาศิ 

  ความฝั่นขอำงนายเจฟฟ์ เบัซอำสนั�นไม่ใช่เพ่ยงจัดุการท่อำงเท่�ยวอำวกาศิระยะสั�น ๆ 

เท่านั�น แต่เขาม่โครงการท่�จะไปีสร�างนิคมบันดุวงจันทร์ โดุยเขาไดุ�ม่การแถลงข่าวเปีิดุ

ตัวโครงการ Blue Moon ซึ�งเปี็นโครงการใหญ่อำ่กโครงการหนึ�งซึ�งม่แผู้นการท่�จะบัรรลุ

วัตถุปีระสงค์ในปีี ค.ศิ. 2024 (นั�นคือำอำ่กเพ่ยง 3 ปีีข�างหน�า) เนื�อำงจากเปี็นท่�ทราบักันดุ่

ว่าดุวงจันทร์ม่แหล่งนำ �าในลักษณะนำ�าแข็งจำานวนมหาศิาลบัริเวณขั�วโลกใต�ขอำง

ดุวงจนัทร์ นคิมน่�จะส้บัจะนำาเอำานำ�าแข็งบันดุวงจนัทร์มาละลายแล�วแยกเป็ีนก๊าซอำอำกซเิจน

และไฮโดุรเจน โดุยใช�พลงังานแสงอำาทติย์ ซึ�งก๊าซทั�งสอำงนั�นจะเปีน็แหลง่พลงังานอำย่าง
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สำาคญัขอำงนิคมบันดุวงจันทรน่์� และเป็ีนเชื�อำเพลงิสำาหรบััการสง่จรวดุกลบััมาส้โ่ลกและ

ไปียังอำวกาศิส่วนอำื�นไดุ�อำ่กดุ�วย 

  ยิ�งไปีกว่านั�นนายเจฟฟ์ เบัซอำสยังฝ่ันไปีไกลยิ�งกว่านั�นอำ่กมาก คือำ เขาม่แผู้นท่�

จะสร�างสถานอ่ำวกาศิขนาดุมหมึา ซึ�งจะเปีน็เมอืำงลอำยฟา้ มท่ั�งตกึรามบั�านชอ่ำง มห่ม้บ่ั�าน

ขนาดุใหญ่ ระบับัขนส่งทางราง ระบับัสาธัารณ้ปีโภิคขนาดุใหญ่ และยังมส่วนสาธัารณะ

ขนาดุยักษ์ บัานสะพรั�งไปีดุ�วยพืชพันธัุ์ไม�นานาชนิดุ  น่�คือำนครในอำวกาศิท่�จะเปี็นท่�อำย้่

อำาศิยัขอำงมนษุยน์บััสบิัล�านคนในศิตวรรษหน�า หากมอำงอำอำกจากสถาน่อำวกาศิน่�ไปีเบัื�อำง

บันจะเห็นโลกส่ฟ้าขนาดุใหญ่โคจรอำย่้ เปี็นความฝ่ันท่�เขาไดุ�รับัจากการอำ่านนวนิยาย

วิทยาศิาสตร์ในวัยเดุ็ก นายเจฟฟ์ เบัซอำส ไดุ�รับัทุนสนับัสนุนจากอำงค์การ NASA เพื�อำ

ให�ไดุ�ปีรับัปีรุงยานอำวกาศิรุ่นใหม่ ๆ อำอำกมาก เพราะ NASA ปีระจักษ์เปี็นอำย่างดุ่ว่า

งบัปีระมาณท่�ใช�ขอำงบัริษัทเอำกชนทั�งหลายนั�นม่ราคาถ้กและปีระหยัดุกว่าเท่าตัว 

นอำกจากท่�กล่าวมาน่�แล�วนายเจฟฟ์ เบัซอำส ม่แผู้นการท่�จะส่งจรวดุให�นกัท่อำงเท่�ยวไปีท่อำง

อำวกาศิในลักษณะเดุย่วกันน่�อำก่สอำงครั�งในปีน่ี� ซึ�งคา่ใช�จ่ายและตั�วสำาหรบัันกัทอ่ำงเท่�ยว

อำวกาศิจะถ้กลงไปีทุกครั�ง

โครงการของนายอ่ลอน มัสก์ (Elon Musk)

  ส่วนนายอำ่ลอำน มัสก์ (Elon Musk) อำภิิมหาเศิรษฐ่อำ่กท่านหนึ�ง ซึ�งม่ทรัพย์สิน

อำนัดัุบัต�น ๆ  ขอำงโลกอ่ำกคนหนึ�งไดุ�ลงทุนในโครงการขนาดุใหญ่หลายโครงการพร�อำม ๆ  กนั 

เปี็นต�นว่าการสร�างรถยนต์ไฟฟ้าย่�ห�อำ Tesla สร�างระบับัการขนส่งทางท่อำท่�ส้บัอำากาศิ

ให�เหลือำน�อำย โดุยใช�ระบับัแม่เหล็กไฟฟ้าเปี็นตัวช่วยท่�เร่ยกว่า Hyperloop ซึ�งจะเปี็น

ยานพาหนะท่�จะขับัเคลื�อำนเร็วท่�สุดุในโลกท่�เร่ยกกันว่า Vactrain ซึ�งสามารถทำาความ

เร็วยิ�งกว่าเครื�อำงบัินไอำพ่นเส่ยอำ่ก ส่วนทางอำวกาศินั�นนายอำ่ลอำน มัสก์ปีระกาศิท่�จะไปี

สร�างนิคมบันดุาวอำังคาร โดุยเขาเปี็นกรรมการผู้้�จัดุการใหญ่ขอำงบัริษัท Space X  ซึ�ง

ปีระสบัความสำาเร็จอำย่างมากในการส่งมนุษย์อำวกาศิขอำงสหรัฐอำเมริกาขึ�นไปียังสถาน่

อำวกาศินานาชาติเมื�อำปีี ค.ศิ.2019 โครงการสร�างยานอำวกาศิขอำงเขาเคยล�มเหลวนับั

ครั�งไม่ถ�วนเช่นจรวดุเกิดุระเบัิดุขึ�นเมื�อำกำาลังจะทะยานขึ�นส้่ท�อำงฟ้า หรือำ ระเบัิดุขึ�นเมื�อำ

ถ้กปีลอ่ำยอำอำกจากฐานยงิไปีแล�ว แตน่ายอำล่อำน มสักไ์มเ่คยย่อำท�อำ และเรย่นร้�จากความ

ล�มเหลวทุกครั�งขอำงเขาและเปี็นท่�ร้ �กันดุ่ว่า นายอำ่ลอำน มัสก์นั�นเปี็นนักคิดุท่�ชอำบัคิดุ
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นอำกกรอำบั และเปี็นผู้้�บัุกเบัิกในอำ่กหลายวงการ เปี็นต�นว่า การสร�างบัริษัท Neuralink 

ซึ�งเปี็นการปีระยุกต์ปีัญญาปีระดุิษฐ์ (Artificial Intelligence) ซึ�งเชื�อำมโยงกับัระบับั

สมอำงขอำงมนุษย์เปี็นต�น 

  การเปี็นคนท่�กล�าคิดุนอำกกรอำบัอำย่างท่�ไม่เกรงกลัวใคร ทำาให�นายอำ่ลอำน มัสก์

ถ้กฟ้อำงร�อำงเป็ีนจำานวนมาก เป็ีนต�นว่า ในคดุ่ท่�เขามาช่วย “สบิัสามหม้ป่ีา” ท่�ตดิุในถำ�าหลวง

ขุนนำ �านางนอำนในจังหวัดุเช่ยงรายในปีระเทศิไทย เมื �อำปีีพ.ศิ. 2560 ว่าเขาไดุ�ให�

คำาแนะนำาอำย่างผู้ิดุ ๆ แก่นักดุำานำ�าชาวอำังกฤษ ซึ�งต่อำมาในปีีพ.ศิ.2561 คณะล้กขุนใน

รัฐแคลิฟอำร์เน่ยไดุ�ตัดุสินเข�าข�างยกฟ้อำงแก่เขา  และยังอำ่กหลายคดุ่ท่�เก่�ยวกับัการให�

ความร้�ท่�ผู้ิดุกับัสาธัารณะชนโดุยเฉพาะเรื�อำงการทว่ตข�อำความเก่�ยวกับัการแพร่ระบัาดุ

ใหญ่ขอำง COVID-19 เปี็นต�น 

  สิ�งท่�เหมือำนกันระหว่างโครงการอำวกาศิขอำงยาน Virgin Galactic ขอำงเซอำร์ 

รดิุชารด์ุ แบัรดุสนั  New Shepard ขอำงนายเจฟฟ์ เบัซอำส  และ SpaceX ขอำงนายอำล่อำน 

มัสก์ คือำเปี็นยานอำวกาศิท่�สามารถนำาไปีใช�ซำ�าไดุ� และม่การขึ�นลงในแนวดุิ�ง  ทำาให�เกิดุ

การปีระหยัดุทรัพยากรเป็ีนอำย่างมาก นอำกจากนั�นแล�วมหาเศิรษฐ่ทั�งสามคนน่�ยังเปี็น

นักปีระชาสัมพันธั์มือำฉมัง ทุกอำย่างท่�จะม่การดุำาเนินการม่การแถลงข่าวอำย่างชัดุเจน 

และให�ปีระชาชนม่ส่วนร่วม โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งเยาวชน 

  ณ ขณะน่�โครงการ SpaceX ขอำงอำล่อำน มสัก์นั�นถือำว่าก�าวหน�ายิ�งกว่าขอำง Blue 

Origin ขอำงนายเจฟฟ์ เบัซอำส หรือำ Virgin Galactic ขอำงเซอำร์ ริดุชาร์ดุ แบัรดุสันอำย้่

หลายขุม  โดุยท่� SpaceX นั�นแต่เดุิมใช�จรวดุขับัเคลื�อำนชื�อำ Falcon 9 แต่ในปีัจจุบัันไดุ�

พัฒนาจรวดุขับัเคลื�อำนชื�อำ Starship ซึ�งม่ขนาดุใหญ่กว่าและม่พลังมากกว่า และไดุ�รับั

การพฒันาไปีถึงระดุบััท่�สอำงแล�ว ในขณะท่� Blue Origin มแ่ผู้นท่�จะสร�างจรวดุขับัเคลื�อำน

ชื�อำ New Glenn (เพื�อำเปี็นเก่ยรติแก่นักบัินอำวกาศิอำเมริกันท่�โคจรรอำบัโลกสำาเร็จเปี็นคน

แรก) ซึ�งคาดุว่าจะสำาเร็จในปีี พ.ศิ.2563 โดุยท่� New Glenn นั�นม่ขนาดุใหญ่กว่าทรงพลัง

มากกว่าจนสามารถขับัเคลื�อำนแคปีซ้ลอำวกาศิเข�าส่้วงโคจรระดุับัส้งไดุ� แต่กระนั�นยัง

ไม่สำาเร็จ  และเชื�อำว่าจะล่าช�าไปีอำ่กถึงสอำงปีี ในขณะท่� Falcon 9 ขอำงนายอำ่ลอำน มัสก์

ไดุ�พัฒนาจนสามารถนำานักบัินอำวกาศิอำเมริกัน 4 คนขึ�นไปีส้่สถาน่อำวกาศินานาชาติไดุ�

แล�ว นอำกจากน่� SpaceX ยังเปี็นจ�าวเครือำข่ายดุาวเท่ยมอำวกาศิในเชิงพาณิชย์ท่�ใหญ่

ท่�สุดุขอำงโลกซื�อำ Starlink ซึ�งให�บัริการอำินเตอำร์เน็ต บัรอำดุแบันดุ์ความเร็วส้ง และล้กค�า

ทั�วโลกอำ่กดุ�วย 
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  แม�ว่านายเจฟฟ์ เบัซอำสจะชนะปีระม้ลกระทรวงกลาโหมสหรัฐในการส่ง

ดุาวเท่ยม โดุยเปี็นการร่วมกิจการกับับัริษัทยักษ์ใหญ่สอำงบัริษัทไดุ�แก่ Boeing และ 

Lock Heath Martin แต่ปีรากฏว่าโครงการขอำงเขาล่าช�ากว่ากำาหนดุมากจนทำาให�

นายเจฟฟ์ เบัซอำสตัดุสินใจฟ้อำงอำงค์การ NASA

  การแข่งขันทางอำวกาศิขอำงอำภิิมหาเศิรษฐ่เหล่าน่� ดุ้เผู้ิน ๆ เหมือำนกับัเปี็นเกม

อำย่างหนึ�งขอำงคนรวย ไม่เก่�ยวกับัชาวโลกเท่าใดุนกั เพราะจะม่แต่เฉพาะคนท่�รวยมาก ๆ 

จนไม่ร้�ว่าจะเอำาเงินขอำงตนเอำงไปีทำาอำะไรเท่านั�นท่�จะเป็ีนล้กค�าขอำงทั�ง 3 บัริษัทน่� แต่

ความเป็ีนจริงหาไดุ�เป็ีนเช่นนั�นไม่ การแข่งขันทางอำวกาศิขอำง บัริษทัเอำกชนในยุคน่�แตกต่าง

กับัการแข่งขันทางอำวกาศิขอำงอำภิิมหาอำำานาจในยุคสงครามเย็นอำย่างสิ�นเชิง โดุยท่�

การแขง่ขนัในยคุนั�นนอำกจากจะเป็ีนการแข่งขันเพื�อำสร�างชื�อำเส่ยงให�เปีน็ท่�ปีรากฏในหม้่

ชาวโลก วา่คา่ยปีระชาธิัปีไตยหรือำคอำมมิวนิสตจ์ะส่งมนุษยไ์ปีเดิุนบันดุวงจันทร์ไดุ�ก่อำน

กัน ในศิตวรรษท่� 21 น่�ไม่ใช่แข่งกันในเชิงอำุดุมการทางการเมือำงแต่เปี็นเรื�อำงธัุรกิจและ

ความมั�นคงขอำงชาติดุ�วย 

  สหรัฐอำเมริกาแม�จะเป็ีนท่�ตั�งขอำงบัริษัทท่�แข่งขันกันทางอำวกาศิทั�งสาม แต่

ในโลกน่�มิใช่ม่แต่อำเมริกาเพ่ยงปีระเทศิเดุ่ยว  ในปีระเทศิอำอำสเตรเล่ยไดุ�เกิดุบัริษัท 

Startup หลายบัริษัทท่�มุ่งมาแข่งขันทางอำุตสาหกรรมอำวกาศิเช่นเดุ่ยวกัน และม่ความ

ทะเยอำทะยานไม่แพ�ทั�งสามบัริษัทในอำเมริกาเลย  โดุยม่รัฐบัาลขอำงอำอำสเตรเล่ย ให�การ

สนบััสนุนดุ�วยเห็นว่า อุำตสาหกรรมใหม่น่�จะเป็ีนสิ�งท่�สร�างรายไดุ�แก่ปีระชาชนในระยะยาว 

ดุาวเท่ยมยุคใหม่สามารถระบุัพกิดัุบันพื�นผู้วิโลกไดุ�ละเอำย่ดุระดัุบัเป็ีนเซ็นตเิมตรแล�ว ยงั

ชว่ยในการสำารวจแร่ธัาตตุา่งในแผู้น่ดุนิและยังเก่�ยวข�อำงกับัความมั�นคงแห่งชาติอำก่ดุ�วย

  เหตผุู้ลปีระการหลงัน่�สำาคญัอำยา่งมาก และเปีน็สิ�งท่�รฐับัาลในหลาย ๆ  ปีระเทศิ

มักจะมอำงข�าม เพราะคาดุไม่ถึงว่า ดุาวเท่ยมท่�โคจรอำย่้ในอำวกาศิเหล่าน่�จะม่ความ

สัมพันธั์กับัความมั�นคงขอำงชาติไดุ�อำย่างไร ซึ�งปัีจจุบัันท่�อำย่้ในวงโคจรในระดุับัต่าง ๆ 

รอำบัโลกหลายหมื�นดุวง หากดุวงหนึ�งดุวงใดุชำารุดุไปี ย่อำมม่ดุาวเท่ยมดุวงอำื�นทำาหน�าท่�

แทนไดุ�โดุยไม่ยาก 

  อำนัท่�จรงิแล�วในปีจัจบุันัไดุ�มก่ารจารกรรมดุาวเทย่มในวงโคจรขอำงโลกอำย่้ตลอำดุ

เวลา การจารกรรมนั�นอำาจเกิดุขึ�นจากแฮกเกอำร์ลอำบัเข�าไปีในซอำฟต์แวร์ขอำงดุาวเท่ยม 

ทำาให�มันหยุดุทำางาน ซึ�งอำาจม่การเร่ยกค่าไถ่ หรือำเกิดุจากกระบัวนการก่อำการร�ายทั�ง
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ในปีระเทศิหรือำนอำกปีระเทศิ หรือำแม�กระทั�งทำาลายดุาวเทย่มเป็ีนดุวง ๆ  ทำาให�เกดิุความ

วุ่นวายเพราะดุาวเท่ยมมิไดุ�ม่เฉพาะการสื�อำสารอำย่างเดุ่ยว ม่ดุาวเท่ยมหลายดุวงท่�ทำา

หน�าท่�เก่�ยวกับัการสำารวจ ทรัพยากรธัรรมชาติ และม่หลายดุวงเก่�ยวกับัระบับัปี้อำงกัน

ปีระเทศิ  ยิ�งนบััวนัท่�เทคโนโลย่ทางอำวกาศิราคาถ้กลงเทา่ใดุภิยัการกอ่ำการร�ายยอ่ำมเกดิุ

ขึ�นไดุ�ง่ายเปี็นเงาตามตัว 

  ปีจัจบุันัไดุ�เกิดุเทคโนโลย่อำวกาศิขึ�นมากมาย สามารถปีล่อำยดุาวเทย่มขนาดุจิ�ว 

(Nano-satellite) จำานวนเกือำบัหนึ�งร�อำยดุวงจากการยิงจรวดุเพ่ยงครั�งเดุ่ยว ดุาวเท่ยม

เหล่าน่�ม่นำ�าหนักเบัาไม่ถึง 5 กิโลกรัม แต่ละดุวงม่ปีระสิทธัิภิาพส้ง  อำย้่ในวงโคจรท่�ต่าง

ระดุับัและสร�างงานและสร�างรายไดุ�จำานวนมากไดุ�แก่บัริษัท Start-up จำานวนมากใน

หลายปีระเทศิเช่น สหรัฐอำเมริกา ญ่�ปีุ่น อำอำสเตรเล่ย และอิำนเดุ่ย เกิดุเป็ีนการแข่งขัน

อำุตสาหกรรมอำวกาศิท่�ม่แนวโน�มจะส้งขึ�นทุกปีี   

การพิัฒินาเที่คโนโลย่อวกาศของรัฐบาลไที่ย

  ส่วนปีระเทศิไทยจะพัฒนาเทคโนโลย่ทางอำวกาศิไปีทางไหน?  เมื�อำวันท่� 20 

ธัันวาคม พ.ศิ. 2563 ศิาสตราจารย์ (พิเศิษ) ดุร.อำเนก เหล่าธัรรมทัศิน์ รัฐมนตร่ว่าการ

กระทรวงการอำุดุมศิึกษาวิจัยและนวัตกรรม (อำว.)ไดุ�ปีระกาศินโยบัายท่�จะส่งดุาวเท่ยม

นำ�าหนัก 50-100 กโิลกรรมโดุยจะเป็ีนดุาวเทย่มท่�โคจรรอำบัโลกก่อำนท่�จะเร่งความเร็วไปี

โคจรรอำบัดุวงจันทร์ ซึ�งการเดุินทางในอำวกาศิน่�จะใช�เวลาปีระมาณ 1 ปีี   และโครงการ

น่�จะสำาเร็จภิายในระยะเวลาอำ่ก 7 ปีีข�างหน�า  และจะเปี็นการปีลดุปีระเทศิไทยจาก

กบััดุกัปีระเทศิท่�ม่รายไดุ�ปีานกลาง ซึ�งจะถือำไดุ�ว่าเป็ีนความสำาเร็จขอำงวงการวทิยาศิาสตร์

และดุาราศิาสตร์ไทย โดุยคาดุว่าจะใช�งบัปีระมาณปีระมาณ 3000 ล�านบัาท แต่ท่าน

รัฐมนตร่มิไดุ�กล่าวถึงบัทบัาทขอำงดุาวเท่ยมท่�สัมพันธั์กับัความมั�นคงขอำงชาติเลย ทั�งท่�

เปี็นมิติท่�สำาคัญยิ�งในการพัฒนาเทคโนโลย่อำวกาศิขอำงหลายชาติ

นวัตกรรมสังคมที่างอวกาศของสหรัฐอเมริกา

  โครงการพัฒนาเทคโนโลย่อำวกาศินั�นจำาเปีน็ต�อำงมโ่ครงการนวตักรรมทางสงัคม

ควบัค้กั่นไปีดุ�วยเสมอำ อำงคก์าร NASA ไม่เคยลืมมติทิางสังคมเลย ตั�งแต่เริ�มแรกท่�มก่าร

จัดุตั�งอำงค์การน่�ขึ�นในสหรัฐอำเมริกา นอำกจากม่การทำาสารคดุ่ถึงภิารกิจขอำงโครงการ
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ต่าง ๆ แม�กระทั�งความล�มเหลวท่�เกิดุขึ�นแต่ละครั�งอำอำกมาต่แผู่้ให�โลกไดุ�รับัร้� ยิ�งกว่า

นั�น NASA ยงัเปีดิุโครงการให�นักเรย่นตั�งแตช่ั�นปีระถมรว่มสง่โครงการเข�าปีระกวดุ รว่ม

สมทบัไปีกับัแต่ละโครงการขอำง NASA อำ่กดุ�วย ไม่ว่าจะเปี็นโครงการศิึกษาการชักใย

ขอำงแมงมุมในสภิาวะไร�นำ�าหนัก การเติบัโตขอำงพืชชนิดุต่าง ๆ ในสถาน่อำวกาศิ การ

สังเคราะห์แสงขอำงพืชในอำวกาศิ เปี็นต�น 

  ตัวอำย่างท่�เห็นไดุ�ชัดุคือำ การให�นักเร่ยนทั�วอำเมริกาและทั�วโลก ไดุ�สนทนากับั

เจ�าหน�าท่�อำงค์การ NASA ในการส่งยาน Perseverance ไปีสำารวจดุาวอำังคาร ซึ�งม่

กระบัวนการท่�สลับัซับัซ�อำนอำย่างมาก กว่าท่�ยานสำารวจน่�จะร่อำนลงบันพื�นผู้วิดุาวอำงัคารไดุ� 

ต�อำงผู้า่นหลายขั�นตอำน จนกระทั�งการปีลอ่ำยโดุรน อำอำกไปีสำารวจจดุุตา่ง ๆ  บันดุาวเคราะห์   

ส่แดุงดุวงน่� และส่งภิาพถ่ายและคลิปีต่าง ๆ ส่งมาให�ดุ้กันทาง YouTube และม่การ

ปีระชาสมัพันธัไ์ปีทั�วโลก ทกุขั�นตอำนเหลา่น่� NASA มท่่มงานโฆษกท่�ปีระชาสมัพันธัแ์ละ

ตอำบัคำาถามขอำงนักเร่ยนต่าง ๆ ตลอำดุเวลา 

  สำาหรบััปีระเทศิไทยแล�ว การมส่ว่นรว่มขอำงเยาวชนน่�มต่วัอำยา่งให�เหน็ไดุ�ชดัุใน

โครงการ Blue Origin ขอำง เจฟฟ์ เบัซอำส ตลอำดุระยะเวลาท่�ยานน่�ทดุลอำงยิงขึ�นส่้อำวกาศิ

ทั�ง 15 ครั�งก่อำนท่�จะม่ผู้้�โดุยสาร เขาไดุ�ปีระชาสัมพันธั์ให�เยาวชนส่งภิาพวาดุ โปีสการ์ดุ 

จากนักเร่ยนชั�นปีระถมทั�วสหรัฐอำเมริกา โปีสการ์ดุและภิาพวาดุเหล่าน่� เขานำาไปีใส่ใน

ยานอำวกาศิ และเมื�อำกลับัมาส้่โลกแล�วจึงส่งทางไปีรษณ่ย์ กลับัไปียังนักเร่ยนแต่ละคน 

เปี็นกุศิโลบัายอำย่างดุ่ในการไดุ�รับัการสนับัสนุนจากเยาวชน นั�นหมายถึงอำนาคตขอำง

บัรษิทัขอำงเขา รวมทั�งการสร�างนิคมในอำวกาศิขนาดุมหึมาขอำงนายเจฟฟ์ เบัซอำส อ่ำกดุ�วย 

  การมส่ว่นรว่มขอำงเยาวชนเชน่น่�มไิดุ�อำย่้ในแผู้นขอำงกระทรวงการอำดุุมศิกึษา ฯ 

แนน่อำน ดุ�วยงบัปีระมาณเพ่ยง 3000 ล�านบัาท โครงการน่�ย่อำมมุง่เพ่ยงการส่งดุาวเทย่ม

ดุวงหนึ�งท่�ค่อำย ๆ โคจรจากโลกส้่ดุวงจันทร์ แต่มิติทางสังคม การสร�างฝ่ันขอำงเยาวชน

ขอำงไทย การสร�างอุำตสาหกรรมอำวกาศิ หรือำความปีลอำดุภัิยขอำงปีระเทศิจากการก่อำการร�าย

ในอำวกาศินั�น สิ�งเหล่าน่�เปี็นมิติท่�ไม่ม่ในโครงการขอำงกระทรวงการอำุดุมศิึกษาวิจัยและ

นวัตกรรม (อำว.) อำย่างน่าเส่ยดุาย!! 
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บที่วิเคราะห์

  การแข่งขันทางอำวกาศิแต่เดุิมนั�นเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงสมรภ้ิมิในสงครามเย็น 

ระหว่างสอำงปีระเทศิมหาอำำานาจอัำนไดุ�แกส่หรฐัอำเมริกากบััสหภิาพโซเว่ยต แต่ภิายหลงั

จากโครงการอำพอำลโลสิ�นสุดุลง การแข่งขั�นทางอำวกาศินั�นไดุ�ลดุความรุนแรงลงเปี็น

ลำาดุบัั และตอ่ำมาเมื�อำสงครามเยน็สิ�นสดุุลง ไดุ�เกดิุโครงการความรว่มมอืำทางอำวกาศิเกดิุ

ขึ�น ม่การสร�างสถาน่อำวกาศินานาชาติ ซึ�งเกิดุจากการร่วมมือำระหว่างปีระเทศิต่าง ๆ  ถึง

15 ปีระเทศิ รวมทั�งการสร�างกล�อำงดุาราศิาสตร์ขนาดุใหญ่ท่�โคจรรอำบัโลก ซึ�งเกิดุจาก

ความร่วมมือำระหว่างสหรัฐกับัสหภิาพยุโรปี ความร้�ทางอำวกาศิไดุ�พัฒนาอำย่างมาก 

จนกระทั�งเกดิุการแข่งขันการส่งยานอำวกาศิไปีสำารวจดุาวอัำงคาร ซึ�งเป็ีนการแข่งขันระหว่าง

สหรัฐอำเมริกา จ่น และ สหพันธั์รัฐอำาหรับัเอำมิเรตส์

  การแข่งขันทางอำวกาศิไดุ�พัฒนาขึ�นอำ่กระดุับัหนึ�ง โดุยเป็ีนการแข่งขันในภิาค

เอำกชน ซึ�งนำาโดุยอำภิิมหาเศิรษฐ่สามคนอำันไดุ�แก่เซอำร์ ริดุชาร์ดุ แบัรนสัน นายเจฟฟ์ 

เบัซอำส และนายอำ่ลอำน มัสก์ ทั�งสามคนนั�นม่โครงการอำวกาศิภิาคเอำกชนท่�แตกต่างกัน  

  แม�ว่านายเจฟฟ์ เบัซอำส นั�นม่ความฝ่ันอำันบัรรเจิดุท่�จะสร�างนิคมบันดุวงจันทร์ 

และสร�างสถาน่อำวกาศิขนาดุมหึมาในอำนาคต แต่เขาเอำงพยายามท่�จะยึดุโยงโครงการ

อำวกาศิขอำงเขากบััปีระวตัศิิาสตรอ์ำย่้ตลอำดุเวลา อำนัดุไ้ดุ�จากการตั�งชื�อำยานอำวกาศิแตล่ะ

ลำา ไดุ�นำาเอำาชื�อำขอำงนกับันิอำวกาศิผู้้�มช่ื�อำเสย่งขอำงสหรฐัมาตั�งให�เปีน็เก่ยรต ินอำกจากนั�น

เขายงัมโ่ครงการท่�ให�เยาวชนตั�งแตร่ะดุบััปีระถมศิกึษามส่ว่นรว่มตั�งแตเ่ริ�มต�น เปีน็การ

ยึดุครอำงพื�นท่�ในจิตใจขอำงเยาวชนในสหรัฐอำเมริกา และเปี็นนโยบัายแบับัเดุ่ยวกันกับั

ท่�อำงค์การ NASA ใช�ในปัีจจุบััน  ทำาให�เห็นไดุ�ชัดุว่า ไม่ว่าจะเป็ีนโครงการขอำงภิาครัฐ

หรือำเอำกชน โครงการภิาคปีระชาสังคม โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งเยาวชนดุำาเนินค้่ขนานกัน

ไปีเสมอำ น่�คือำมิติท่�ขาดุหายไปีจากโครงการอำวกาศิขอำงกระทรวงการอุำดุมศึิกษา วิจัย

และนวัตกรรม ซึ�งตามถ�อำยแถลงขอำงท่านรัฐมนตร่ว่าการ เห็นชัดุเจนว่าท่านคำานึงถึง

การส่งดุาวเทย่มไทยไปีโคจรรอำบัดุวงจันทร์ ซึ�งเปีน็เพ่ยงการขับัเคลื�อำนเชงิสัญลักษณ์ซึ�ง

เทา่กับัเปีน็การปีระกาศิให�ชาวโลกทราบัวา่ปีระเทศิไทยไดุ�พ�นจากปีระเทศิกำาลังพฒันา

ส้ป่ีระเทศิท่�พฒันาแล�วเท่านั�น และเป็ีนสิ�งท่�นา่ตั�งข�อำสังเกตว่าระยะเวลาท่�ดุาวเทย่มขอำง

ไทยดุวงน่� จะเดิุนทางไปีถงึเปีา้หมายนั�นใช�เวลาเดิุนทางถงึหนึ�งปีเีตม็ ซึ�งเปีน็ระยะเวลา

ท่�ยาวนานมาก
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  มิติท่�ขาดุหายไปีอำ่กปีระการหนึ�งคือำมิติขอำงความมั�นคงขอำงชาติ ซึ�งเปี็นมิติท่�

รัฐบัาลหลายปีระเทศิเห็นความสำาคัญ ดุ�วยเหตุผู้ลสำาคัญท่�ว่า การส่งดุาวเท่ยมขึ�นส้่

วงโคจรรอำบัโลกนั�นปีจัจบุันัราคาถ้กลงไปีมาก แม�บัรษิทัเอำกชนหลายแหง่ในตา่งปีระเทศิ

ไดุ�กระทำาอำย่้เปีน็ปีกต ิในราคาท่�ยอ่ำมเยาลงทกุวนั  โดุยเฉพาะอำยา่งยิ�งดุาวเท่ยมขนาดุจิ�ว 

(Nano-satellite) ม่นำ�าหนักเบัา และสามารถยิงขึ�นส้่วงโคจรไดุ�ครั�งละมาก ๆ     และเมื�อำ

ม่ราคาถ้กลง ในไม่ช�าอำงค์กรก่อำการร�ายระหว่างปีระเทศิย่อำมเข�ามาม่ส่วนและฉกฉวย

โอำกาสสร�างความตระหนกในหม้่ชาวโลกไดุ�มาก 

  ปีระเดุน็หลงัน่�เปีน็เหตผุู้ลสำาคัญท่�ปีระเทศิไทยต�อำงพฒันาโครงการอำวกาศิขอำง

ตนเอำง และมิใช่เพ่ยงเพื�อำปีระกาศิศัิกดุาว่าเป็ีนปีระเทศิท่�พัฒนาแล�ว แต่เป็ีนไปีเพื�อำ

การรักษาปีระโยชน์ขอำงปีระเทศิชาติ และอำธัิปีไตยขอำงปีวงชนชาวไทย และน่าจะเปี็น

ปีระเดุ็นท่�สำาคัญกว่าการส่งดุาวเท่ยมไปีโคจรรอำบัดุวงจันทร์เส่ยอำ่ก 

  ปีัจจัยท่�สำาคัญอำ่กปีระการหนึ�งคือำ ไม่ม่ความจำาเปี็นใดุ ๆ ท่�ปีระเทศิไทยจะ

พฒันาโครงการอำวกาศิขอำงไทยตามลำาพัง แตค่วรรว่มมอืำกับัอำงคก์ารภิาครฐัและเอำกชน 

เพื�อำการเร่ยนร้�และถ่ายทอำดุเทคโนโลย่ และท่�สำาคัญคือำต�อำงม่การดุำาเนินการควบัค้่กัน

ไปีกับัภิาคปีระชาสังคมอำ่กดุ�วย โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งเยาวชนคนรุ่นใหม่ นอำกจากท่�จะ

เปี็นการสร�างแรงบัันดุาลใจในการศิึกษาวิทยาศิาสตร์ชั�นส้งแก่เยาวชนแล�วยังเปี็นการ

สร�างงานและอำาช่พใหม่ ๆ ให�เกิดุขึ�นในปีระเทศิไทยอำ่กดุ�วย 

  ในภิาคปีระชาสงัคมนั�น สามารถสร�างกระบัวนการมส่ว่นรว่ม แกเ่ยาวชนตั�งแต่

อำนบุัาล ปีระถมศิกึษาเรื�อำยมา นบััตั�งแตก่ารทำาภิาพยนตร ์วรรณกรรมทางวทิยาศิาสตร์ 

สารคดุเ่ก่�ยวกบััดุาราศิาสตร์ การปีระกวดุโครงการวิทยาศิาสตรใ์นระดุบััโรงเรย่น ควบัค่้

ไปีกับัโครงการระดุับัชาติ  

ข้อเสนอแนะ

  รฐับัาลไทยควรทบัทวนโครงการอำวกาศิขอำงไทย ท่�จะสง่ดุาวเท่ยมไปีดุวงจนัทร์

เส่ยใหม่ ให�ครอำบัคลุมเทคโนโลย่ราคาถ้ก เช่น การสร�าง Nano-satellite โดุยปีระสาน

งานกับัอำงค์การทั�งภิาครัฐและเอำกชนในหลายปีระเทศิ ไม่ว่าจะเปี็น สหรัฐอำเมริกา 

สหภิาพยุโรปี รัสเซ่ย และจ่น โดุยให�ครอำบัคลุมความมั�นคงขอำงชาติ การม่ส่วนร่วมขอำง

ปีระชนโดุยเฉพาะอำย่างยิ�งเยาวชนในทุกขั�นตอำน เพื�อำจับัจอำงพื�นท่�ในจิตใจขอำงเยาวชน

เหล่าน่� อำันจะเปี็นรากฐานในการพัฒนาปีระเทศิต่อำไปีในอำนาคตอำันใกล�  
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บที่สรุป

  การแข่งขันทางอำวกาศิแต่เดุิมเปี็นส่วนหนึ�งขอำงสงครามเย็น ซึ�งปีระเทศิ

อำภิิมหาอำำานาจขอำงโลกคือำสหรัฐอำเมริกาและสหภิาพโซเว่ยตหำ�าหั�นกันมาตลอำดุตั�งแต่

ปีี ค.ศิ. 1955 เรื�อำยไปีจนสหภิาพโซเว่ยตสิ�นสลาย และเกิดุเปี็นความร่วมมือำในการทำา

โครงการอำวกาศิร่วมกันเช่นการสร�างสถาน่อำวกาศินานาชาติ ในศิตวรรษท่� 21 น่�การ

แข่งขันไดุ�พัฒนาขึ�นส้่ภิาคเอำกชน เปี็นการแข่งขันกันระหว่างอำภิิมหาเศิรษฐ่ 3 คน ซึ�งม่

ความฝ่นัและวสัิยทศัินท์่�แตกตา่งกนั ทำาให�เทคโนโลย่อำวกาศิมค่า่โสหุ�ยท่�ถ้กลงเปีน็อำยา่ง

มาก และมแ่นวโน�มท่�จะถ้กลงไปีเรื�อำย ๆ  โดุยมก่ารพฒันายานอำวกาศิให�สามารถนำามา

ใช�ซำ�าอำ่กไดุ� และสามารถร่อำนลงในทางดุิ�งกลับัลงมายังฐานท่�ยิงจรวดุเดุิม ซึ�งเมื�อำ 30 ปีี

ท่�แล�วเปี็นสิ�งท่�ไม่อำาจคิดุว่าจะเกิดุขึ�นไดุ�เลย

   ปีัจจุบัันเทคโนโลย่ทางอำวกาศินั�น มิไดุ�รวมเฉพาะการปีล่อำยจรวดุส้่อำวกาศิ 

การสร�างสถาน่อำวกาศิการสำารวจดุาวเคราะห์ต่าง ๆ หรือำ ยิงดุาวเท่ยมเท่านั�น แต่

ยังหมายรวมถึง ความมั�นคงทางทหาร และการพัฒนาเทคโนโลย่การสื�อำสาร การใช�

ดุาวเท่ยมท่�ม่ความแม่นยำาส้งในนำาทาง การสำารวจแร่ธัาตุ การศิึกษาทางธัรณ่วิทยา 

สมุทรวิทยา การศิึกษาสมัยใหม่ และการพัฒนาปีระเทศิในดุ�านต่าง ๆ อำ่กดุ�วย มิติทั�ง

หลายเหล่าน่�ดุ้เหมือำนจะมิไดุ�อำย่้ในโครงการยิงดุาวเท่ยม ตามท่�รัฐมนตร่กระทรวงการ

อำุดุมศิึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อำว.) แถลงไว�เลย สิ�งท่�หายไปีอำย่างยิ�งคือำมิติทางสังคม 

ซึ�งอำงค์การ NASA และอำภิิมหาเศิรษฐ่ทั�งสามคนนั�นให�ความสำาคัญเปี็นอำย่างมาก 

  โครงการยิงดุาวเท่ยมส้่ดุวงจันทร์ ควรดุำาเนินค้่ขนานไปีกับัโครงการนวัตกรรม

ทางสังคม โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งเยาวชนเพื�อำสร�างความม่ส่วนร่วม ดุ้เหมือำนว่าโครงการ

ขอำงกระทรวงการอำุดุมศิึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อำว.) ไดุ�แถลงต่อำสาธัารณชนนั�น 

มุ่งแต่สาระการสร�างสญัลกัษณ์ เพื�อำให�ปีระเทศิไทยจากปีระเทศิกำาลังพฒันาเป็ีนปีระเทศิ

ท่�พัฒนาแล�วเท่านั�น  เพ่ยงเพื�อำแสดุงข่ดุความสามารถขอำงปีระเทศิไทยท่�สามารถส่ง

ดุาวเท่ยมไปีโคจรรอำบัดุวงจันทร์ไดุ�  และน่าจะเปี็นปีระเทศิแรกขอำงปีระชาคมอำาเซ่ยน

ท่�ม่ศิักยภิาพเช่นนั�น แต่กระนั�นเอำงโครงการวิทยาศิาสตร์ท่�ไม่ม่รากฐานทางสังคมย่อำม

เปีน็โครงการวิทยาศิาสตรท์่�วบ้ัวาบัชั�วครั�งชั�วคราวเหมอืำนไฟไหม�ฟาง เยาวชนคนรุน่ใหม่

มิไดุ�ม่ความร้�สึกว่าตนเอำงม่ส่วนร่วมในโครงการน่�ดุ�วยเลย   
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  ทั�งน่�โครงการค้่ขนานทางสังคมนั�นสามารถดุำาเนินไปีไดุ�พร�อำม ๆ  กัน และเข�าส้่

สังคมไดุ�ในทุกระดุับัไม่ว่าจะเปี็นสถาบัันทางการศิึกษา โรงเร่ยนชั�นปีระถม มัธัยมและ

อำุดุมศิึกษา ม่การปีระกวดุโครงการวิทยาศิาสตร์ในร้ปีแบับัต่าง ๆ การเข่ยนโปีสการ์ดุ 

โปีสเตอำร์ ภิาพวาดุ บัทความ บัทละคร บัทภิาพยนตร์ หรือำแม�แต่การสร�างเป็ีนภิาพยนตร์

เลย ปีระชาสัมพันธั์นั�นควรอำย่้ในทุกร้ปีแบับั  โครงการเหล่าน่�ไม่จำาเปี็นต�อำงมุ่งเฉพาะ

ท่�เก่�ยวกับัโครงการอำวกาศิขอำงไทยเท่านั�น แต่ควรมุ่งถึงความเปี็นสากล เพื�อำยกระดุับั

จิตสำานึกขอำงเยาวชนทุกภิ้มิภิาคขอำงปีระเทศิ  
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บที่คัดีย่อ

   การเลือำกตั�งคือำตัวช่�วัดุท่�สำาคัญขอำงการปีกครอำงว่าปีระเทศิเปี็นปีระชาธัิปีไตย

หรือำยัง หรือำเปี็นในระดุับัใดุ แต่ท่�ผู้่านมา 28 ครั�งนับัแต่หลังเปีล่�ยนแปีลงการปีกครอำง 

2475 ระบับัการเลือำกตั�งขอำงไทยก็ยังไม่เคยอำย้่นิ�ง ม่การแก�ไขปีรับัแปีลงอำย้่ตลอำดุเวลา 

มพิกัต�อำงพ้ดุถึงว่าในบัางช่วงท่�บั�านเมือำงตกอำย่้ภิายใต�การปีกครอำงขอำงเผู้ด็ุจการ การเลือำกตั�ง

กลายเป็ีนการแต่งตั�ง และเสย่งขอำงปีระชาชนในหลาย ๆ  หน กถ้็กทำาให�เป็ีนสนิค�าท่�ใคร

ซื�อำหาไดุ�มากกว่าก็อำ�างตัวว่าเป็ีนผู้้�ชนะท่�มาจากเส่ยงปีระชาชนไดุ�โดุยปีราศิจากความ

ละอำาย ระบับัการเลือำกตั�งขอำงไทยจงึยงัมไิดุ�สะท�อำนเจตนารมณ์ท่�แท�จรงิขอำงปีระชาชน 

  ในความพยายามท่�จะทำาให�เสย่งขอำงปีระชาชนสามารถสร�างพรรคการเมอืำงท่�

เขม็แขง็ไดุ�ในการเลือำกตั�งจากรัฐธัรรมนญ้ 2540 และ 2550 กย็งัปีรากฎข�อำอ่ำอำนอำก่มาก 

เมื�อำมาปีรับัเปีล่�ยนเปี็นการเลือำกตั�งตามรัฐธัรรมน้ญใหม่ปีี 2560 ก็ยังม่จุดุดุ�อำยจากการ

คิดุคำานวณท่�นั�งในสภิาฯ จากคะแนนท่�ไดุ�รับั ทำาให�ความน่าเชื�อำถือำในระบับัเลือำกตั�ง 

กลายเป็ีนคำาถามท่�ปีระชาชนคลางแคลงใจ จนมาถึงเดุือำนกันยายน 2564 ท่�จะม่การ

เปีล่�ยนแปีลงระบับัการเลือำกตั�งอำ่กครั�ง เพื�อำรอำงรับัการเลือำกตั�งครั�งต่อำไปี ก็ถ้กวิพากษ์

วิจารณ์หนักหน่วงอำ่กไม่แพ�กัน
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  บัทความชิ�นน่�เปีน็ความพยายามท่�จะสรปุีให�เห็นถงึข�อำอำอ่ำนขอำงการเลือำกตั�งใน

สอำงสามครั�งท่�ผู้่านมาจนถึงปัีจจุบััน และพยายามเสนอำทางอำอำกจากปัีญหาท่�อำาจเกิดุ

ขึ�นไดุ�อำ่กในอำนาคต

คำาสำาคัญ :  การเลือำกตั�ง, บััตรใบัเดุ่ยว, บััตรสอำงใบั
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Abstract

  Elections are important indicators of governance whether a country is 

democratic or not or it is at any level.  As for the 28 times of general election 

since the 1932 regime change, the Thai electoral system has never stood 

still.  Modifications are being made all the time. Needless to mention that at 

some points the country was under the rule of a dictator.  Elections became 

appointments and the voice of the people in many respects was made into a 

commodity that one could buy more, claiming to be the winner of the voice of 

the people without shame.  Therefore, the Thai electoral system has not yet 

reflected the true voices of the people.

            In an effort to enable the people’s voices to build up a strong political 

party in the 1997 and 2007 general elections, there are still many weaknesses. 

When it comes to changing to the election system under the new constitution of 

2017, there are still disadvantages from the calculation of seats in the House of 

Representatives. From the points the candidates received increase credibility 

in the electoral system, it has become a question that people are skeptical 

of.  Until September 2021, there are another change in the electoral system to 

support the next election that is also heavily criticized. 

            This article is an attempt to outline the weaknesses of the previous few 

elections to date and try to offer a solution for problems that may arise in the 

future.

Key words :  Election, One-card, Two-card
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บที่นำา

  สถานการณ์ทางการเมือำงไทยยังร�อำนแรง ความขัดุแย�งทางความคิดุในหม้่

ปีระชาชนคงเปี็นปีัญหาใหญ่ขอำงสังคมท่�มอำงไม่เห็นทางอำอำก ยิ�งช่วงเวลาหลังการ

รฐัปีระหารท่�นำาโดุยพลเอำกปีระยทุธั ์จนัทรโ์อำชา ในวนัท่� 22 พฤษภิาคม พ.ศิ. 2557 และ

รัฐธัรรมน้ญฉบัับัใหม่ ซึ�งบััญญัติให�ม่วุฒิสมาชิกถึง 250 คนอำันมาจากการแต่งตั�ง แต่ม่

อำำานาจในการให�ความเห็นชอำบัการเลือำกนายกรัฐมนตร่ไดุ�เช่นเดุ่ยวกับัสมาชิกสภิา

ผู้้�แทนฯ 500 คนท่�มาจากการเลือำกตั�ง ก็ยังเป็ีนหัวข�อำวิพากษ์วิจารณ์ท่�ถ้กหยิบัยกขึ�น

มาเสมอำ

  ทั�งน่�ยงัไม่นบััรวมเรื�อำงอำื�น ๆ  อำยา่งการมวุ่ฒสิมาชิกท่�มาโดุยตำาแหน่ง 6 คน หรือำ

การให�วฒุสิมาชกิสามารถรบััรอำงคณะกรรมการอำงคก์รอำสิระตามรฐัธัรรมน้ญไดุ� ในขณะ

ท่�สมาชิกสภิาผู้้�แทนฯ ไม่ม่อำำานาจเช่นนั�น

  การเลือำกตั�งในระบับัใหม่ตามรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2560 ท่�คณะกรรมการร่างฯ 

ไดุ�ระบัุว่าเพื�อำให�เส่ยงขอำงปีระชาชนทุกคนไดุ�รับัการพิจารณา จะไม่ม่เส่ยงใดุ “ตกนำ�า” 

ดุงันั�นจงึกำาหนดุไว�ในการเลอืำกตั�งปี ีพ.ศิ. 2562 ให�ใช� “บัตัรเลอืำกตั�งใบัเดุ่ยว” และคะแนน

ซึ�งนำามากำาหนดุท่�นั�งในสภิาผู้้�แทนฯ แบับับััญช่รายชื�อำ มาจากคะแนนขอำงผู้้�สมัครรับั

เลือำกตั�งในแต่ละเขตขอำงพรรคนั�น ๆ  ทั�วปีระเทศิรวมกัน แล�วคิดุเปี็นเปีอำร์เซ็นต์เพื�อำการ

จดัุสรรสดัุส่วนอำนัพงึไดุ�ในสภิาฯ ตามเจตนารมณ์ขอำงปีระชาชน ซึ�งผู้ลกเ็ปีน็ไปีตามการ

คาดุการณ์ท่�ปีระเมินกันอำย้่แล�วว่าจะไม่ม่พรรคการเมือำงใดุคุมเส่ยงข�างมากไดุ�อำย่าง

เดุ็ดุขาดุเหมือำนในอำดุ่ต ในสภิาฯ จะเต็มไปีดุ�วยพรรคเล็กพรรคน�อำยมากมาย 

  หลังจากใช�การเลือำกตั�งระบับับััตรเลือำกตั�งใบัเดุ่ยวในเวลาไม่ถึง 3 ปีี ก็เกิดุการ

อำภิิปีรายกนัขึ�นอำก่อำยา่งกว�างขวาง วา่จะหนักลบััไปีใช�ระบับั “บัตัรเลอืำกตั�งสอำงใบั” แยก

การเลือำกตั�งแบับัแบ่ังเขต และแบับับัญัชร่ายชื�อำอำอำกจากกนัในการเลอืำกตั�งครั�งหน�าท่�จะ

มาถึง โดุยพรรคใหญ่ในสภิาฯ ท่�เปี็นแกนนำาขอำงทั�งฝ่่ายค�านและฝ่่ายรัฐบัาล ซึ�งแม�จะ

เปี็นคนละขั�วการเมือำง ก็หันมาจับัมือำกันเสนอำการเปีล่�ยนแปีลงน่� 

การเลือกตั�งตามรัฐธิรรมน้ญ 2540

  ปีระเทศิไทยม่การเลือำกตั�งครั�งแรกเมื�อำ 15 พฤศิจิกายน  พ.ศิ. 2476 (เชาวนะ 

ไตรมาศิ, 2550) นับัแต่เปีล่�ยนแปีลงการปีกครอำงในปีี พ.ศิ. 2475 ซึ�งนับัรวมมาจนถึง
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การเลือำกตั�งวันท่� 22 ม่นาคม พ.ศิ. 2562  ปีระเทศิไทยม่การเลือำกตั�งทั�วไปี (General 

Election) แล�ว 28 ครั�ง โดุยการเลือำกตั�งสมาชิกสภิาผู้้�แทนราษฎรจะม่หลายร้ปีแบับั 

ทั�งการเลือำกแบับัแบ่ังเขตและรวมเขต การนับัคะแนนเส่ยงแบับัเส่ยงข�างมากกบััระบับั

สัดุส่วน บััตรเลือำกตั�งเอำงก็ม่ใช�ทั�งแบับับััตรเลือำกตั�งใบัเดุ่ยวและบััตรเลือำกตั�งสอำงใบั

  เมื�อำปี ีพ.ศิ. 2548 มก่ารเลือำกตั�งทั�วไปีตามรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2540 ท่�กำาหนดุให�

ม่สมาชิกสภิาผู้้�แทนราษฎร 500 คน มาจากการเลือำกตั�งแบับัแบั่งเขตเลือำกตั�ง 400 คน

หรือำ 80 % ขอำงจำานวนสมาชิกสภิาฯ ทั�งหมดุ และม่การเลือำกตั�งแบับับััญช่รายชื�อำ หรือำ

ท่�มักเร่ยกกันว่าแบับัสัดุส่วน 100 คนหรือำ 20 %   

  ในแบับัน่� ไดุ�ม่การตั� ง เกณฑิ์ขั�นตำ�าขอำงการคิดุคะแนนเอำาไว�ดุ�วยว่า  

พรรคการเมือำงท่�ไดุ�คะแนนแบับับััญช่รายชื�อำรวมทั�งปีระเทศิไม่ถึง 5 % ขอำงผู้้�มาใช�

สิทธิัเลือำกตั�ง จะไม่ไดุ�รับัการจัดุสรรท่�นั�งในสภิาฯ แบับับััญช่รายชื�อำเลย  ซึ�งในการ

เลือำกตั�งวันท่� 6 กุมภิาพันธั์ 2548 ปีรากฏผู้ลดุังตารางท่� 1

ตารางที่่� 1 ผู้ลลัพธั์จากการเลือำกตั�งเมื�อำวันท่�  6  กุมภิาพันธั์  พ.ศิ. 2548

พิรรค

พรรค

ไทยรักไทย

พรรค

ปีระชาธัิปีัตย์

พรรคชาติไทย

พรรคมหาชน

พรรคอำื�นๆ

รวม

รวมทั�งหมดุ

(บััตรดุ่ บััตรเส่ย

และงดุอำอำกเส่ยง)

แบ่งเขตเลือกตั�ง บัญช่รายชื�อ จ้ำานวน ส.ส. 

ที่ั�งหมดี

337 คน

(75.4 %)

96 คน

(19.2 %)

25 คน

(5 %)

2 คน

(0.4 %)

-

500 คน

จำานวน ส.ส.

310 คน

(77.5 %)

70 คน

(17.5 %)

18 คน

(4.5 %)

2 คน

(0.5 %)

-

400 คน

จำานวนคะแนน

15,523,344 คะแนน

(51.10 %)

7,401,631 คะแนน

(22.89 %)

3,119,473 คะแนน

2,223,399 คะแนน

(6.88 %)

389,869 คะแนน

(1.21 %)

29,657,716 คะแนน

จำานวน ส.ส.

67 คน

(67 %)

26 คน

(26 %)

7 คน

(7 %)

-

(0 %)

-

100 คน

จำานวนคะแนน

18,993,073 คะแนน

(58.73 %)

7,210,742 คะแนน

(22.30 %)

2,061,559 คะแนน

(6.37 %)

1,346,631 คะแนน

(4.16 %)

1,436,218 คะแนน

(4.46 %)

31,048,223 คะแนน

ที่่�มา: ปีริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2550 
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จ้ากตารางข้างบนจ้ะพิบว่า

  พ็รรคไทยรักไทย ไดุ�สมาชิกสภิาฯ ถึง 377 คน (310+67) นับัเปี็น 75.4 % 

ขอำงจำานวนสมาชิกสภิาฯ ทั�งหมดุ 500 คน อำันก่อำให�เกิดุภิาพลวงตาทางการเมือำงว่า 

ปีระชาชนท่�อำอำกเส่ยงเลือำกพรรคไทยรักไทยม่มากถึง 3 ใน 4   

  เมื�อำดุถึ้งตัวเลขท่�แท�จริง จะพบัวา่ จำานวนสมาชิกในสภิาฯ ท่�พรรคไทยรกัไทยไดุ�

รบัั 377 คนนั�น มาจากการเลือำกตั�งแบับัแบัง่เขตเลือำกตั�ง 310 คน และแบับับัญัชร่ายชื�อำ 

67 คน โดุยการเลือำกตั�งแบับัแบั่งเขต  เมื�อำคิดุเปี็นเปีอำร์เซ็นต์ จะพบัว่าจำานวน 310 ท่�นั�ง

เท่ากับั 77.50 % จากจำานวนทั�งหมดุ 400 คน ทั�ง ๆ ท่�คะแนนเส่ยงท่�พรรคไทยรักไทย

ไดุ�รบััจากปีระชาชนรวมกนัทกุเขตมเ่พ่ยง 51.10 % ขอำงผู้้�มาอำอำกเสย่งเลอืำกตั�ง ซึ�งหากนำา

มาคิดุจากจำานวน 400 คน จะพบัว่าเจตนารมณ์ขอำงปีระชาชนท่�เลือำกพรรคไทยรักไทย

เท่ากับัจำานวนท่�นั�งในสภิาฯ เพ่ยง 205 ท่�นั�ง มิใช่ 310 ท่�นั�ง แต่ท่�พรรคไทยรักไทยไดุ�

สมาชกิสภิาฯ มากเกินกว่าความเป็ีนจรงิไปีถึง 105 คน กเ็ปีน็เพราะระบับัการเลือำกตั�งท่�

ตดัุสนิกันดุ�วยเส่ยงข�างมาก คอืำนำากนัแคไ่มก่่�คะแนนกถ็อืำวา่ชนะ สว่นคะแนนเสย่งท่�ลง

ให�กบััผู้้�แพ�จะกลายเปีน็ความสญ้เปีลา่ ไมว่า่คะแนนเส่ยงขอำงผู้้�แพ�ทั�งหมดุรวมกนัแล�ว

อำาจมากกว่าผู้้�ชนะหลายเท่าตัว หรือำม่มากกว่า 50% ขอำงผู้้�มาใช�สิทธัิ�เลือำกตั�งก็ตาม   

  จากกรณ่ในลักษณะน่�สามารถดุ้เพิ�มเติมไดุ�จากกรณ่ขอำง พรรคปีระชาธัิปีัตย์ 

ท่�ไดุ�คะแนนเส่ยงจากปีระชาชนคิดุเปี็น 22.89 % ซึ�งเมื�อำคำานวณจากจำานวณสมาชิก

สภิาฯ 400 คน พรรคปีระชาธัิปีัตย์ควรม่ผู้้�แทน 92 คน แต่กลับัไดุ�มาจริงเพ่ยง  70 คน 

หายไปีถึง 22 คนจากท่�ควรจะเปี็น

  พ็รรคชาตไิทย ไดุ�คะแนน  9.65 % ขอำงปีระชาชนผู้้�มาใช�สทิธิั�เลอืำกตั�ง กค็วรจะ

ไดุ�ผู้้�แทน 39 คนแต่กลับัไดุ�เพ่ยง 18 คน หายไปีมากถึง 21 คน  

  พ็รรคมหาชนไดุ�คะแนนเส่ยงคดิุเป็ีน 6.88 % ก็ควรม่ผู้้�แทน 27 คน แต่เพราะเส่ยง

ขอำงปีระชาชนท่�เลือำกคนแพ�มไิดุ�ถ้กนำามาพจิารณา ทำาให�ไดุ�ผู้้�แทนเพ่ยง 2 คน ขาดุหายไปี

จากความท่�ควรจะเปี็นถึง 25 คน  

  นอำกจากนั�น การเลือำกตั�งแบับัเส่ยงข�างมาก ผู้้�ชนะไม่จำาเป็ีนต�อำงไดุ�เส่ยงเกิน

กว่ากึ�งหนึ�งขอำงผู้้�มาใช�สิทธิั�เลือำกตั�ง เพ่ยงแค่ม่เส่ยงมากกว่าผู้้�สมัครรับัเลือำกตั�งคน             

อำื�น ๆ ไม่ว่าจะก่�เส่ยงก็ตาม ก็เพ่ยงพอำท่�จะไดุ�เปี็นผู้้�แทนราษฎร ตัวอำย่างเช่น ในจำานวน

ผู้้�แทน 310 คนขอำงพรรคไทยรักไทย ม่อำย้่ถึง 28 คนท่�ไดุ�คะแนนเส่ยงน�อำยกว่าคะแนน
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ขอำงพรรคค้่แข่งขัน คือำ พรรคปีระชาธัิปีัตย์กับัพรรคมหาชนรวมกัน อำันหมายถึงว่าเส่ยง

ขอำงปีระชาชนส่วนใหญ่ใน 28 เขตน่�ไม่ไดุ�เลือำกพรรคไทยรักไทย 

  ในส่วนขอำงการเลอืำกตั�งแบับัสัดุส่วน  กม็ข่�อำวิพากษว์จิารณ์เรื�อำงขอำงหลักเกณฑิ์

ท่�กำาหนดุว่าพรรคการเมอืำงท่�สง่ผู้้�สมัครรับัเลอืำกตั�ง ต�อำงไดุ�คะแนนเสย่งทั�วปีระเทศิอำย่าง

น�อำย 5% ขอำงผู้้�มาใช�สิทธัิ�เลือำกตั�ง จึงจะม่สิทธัิไดุ�รับัการจัดุสรรท่�นั�งผู้้�แทนแบับัสัดุส่วน 

(ในหลายปีระเทศิมตั่วเลขขั�นตำ�าท่�แตกต่างกันอำอำกไปี) ทำาให�ผู้ลลัพธัม์โ่อำกาสต่างไปีจาก

เจตนารมณ์ขอำงปีระชาชนไดุ�เช่นกัน ตัวอำย่างเช่น พรรคมหาชนอำันเปี็นพรรคขนาดุเล็ก 

ไดุ�คะแนนเส่ยงแบับัสัดุส่วน 4.16 % ท่�ควรจะไดุ�ผู้้�แทนถึง 4 คนหากคิดุจากเปีอำร์เซ็นต์

ขอำงจำานวน 100 คน ปีรากฏว่ากลับัไม่ไดุ�ผู้้�แทนเลยแม�แต่คนเดุ่ยวเพราะคะแนนรวม

ทั�งปีระเทศิ ไม่เข�าหลักเกณฑิ์ว่าต�อำงม่ไม่น�อำยกว่า 5 %  

  ในขณะท่�พรรคไทยรกัไทยไดุ�ผู้้�แทนไปีจากระบับัเลอืำกตั�งแบับัสดัุสว่นถงึ 67 คน 

ซึ�งถ�าคิดุจากจำานวนท่�นั�งทั�งหมดุ 100 ท่�นั�ง ก็หมายความว่าควรไดุ�คะแนนเส่ยงคิดุเปี็น 

67 % ขอำงปีระชาชนท่�มาอำอำกเส่ยงเลือำกตั�ง  แต่ข�อำเท็จจริงพรรคไทยรักไทยไดุ�คะแนน

เส่ยงจากปีระชาชนเพ่ยง 58.75 % เท่านั�น แสดุงว่าพรรคไทยรักไทยไดุ�ท่�นั�งในสภิาฯ 

เกินกว่าความเปี็นจริงถึง 8.27 % คิดุเปี็นจำานวนผู้้�แทนท่�ไดุ�เกินไปีถึง 8 คน หรือำพรรค

ปีระชาธัิปีัตย์ไดุ� 22.30 % ก็ควรไดุ�ผู้้�แทน 22 คนแต่กลับัไดุ�ไปี 26 คนซึ�งมากเกินความ

เปี็นจริงไปี 4 คน 

  พ็รรคชาติไทยได้ 6.37 % ควรได้ผูู้้แทน 6 คนแต่กลับุได้ไปั 7 คนมากเกินไปั 1 คน  

  เมื�อำดุ้คะแนนเส่ยงรวม ขณะท่�พรรคมหาชนไดุ�คะแนนเส่ยงจากการเลือำกตั�ง

แบับัสัดุส่วน  1,346,631 เส่ยง และพรรคเล็กพรรคน�อำยอำื�น ๆ ไดุ�คะแนนเส่ยงรวมกัน 

1,436,218 เส่ยง เมื�อำนำามาบัวกเข�าดุ�วยกันแล�ว จะเปี็นคะแนนเส่ยงทั�งสิ�น 2,782,849  

เส่ยง แต่จะเห็นไดุ�ว่าเส่ยงขอำงปีระชาชนท่�มาใช�สิทธัิ�เลือำกตั�งร่วม 3 ล�านเส่ยงน่� นับัเปี็น

จำานวนท่�มากกวา่คะแนนเสย่งท่�พรรคชาตไิทยไดุ�รับัถึง 721,290 เส่ยง กลบััไม่มตั่วแทน

ขอำงตนในสภิาฯ แม�แต่คนเดุ่ยว ในขณะท่�พรรคชาติไทยม่ผู้้�แทนถึง 7 คน หรือำเปีร่ยบัเท่ยบั

กับัคะแนนเส่ยงท่�พรรคปีระชาธัิปีัตย์ไดุ�รับั 7,210,742 คะแนนท่�ทำาให�ไดุ�ท่�นั�งในสภิา 

26  ท่�นั�งนั�น เส่ยงขอำงปีระชาชนท่�ถ้กทิ�งไปี  2,782,849 เสย่ง อำนัเปีร่ยบัเท่ยบัไดุ�เกนิกวา่ 

1 ใน 3 ขอำงจำานวนเส่ยงท่�เลือำกพรรคปีระชาธิัปีัตย์ กลับัไม่ม่ท่�นั�งในสภิาฯ เลยแม�แต่

ท่�นั�งเดุ่ยวเช่นกัน

  กลา่วไดุ�ว่าระบับัการเลือำกตั�งขอำงรัฐธัรรมนญ้ พ.ศิ. 2540 เอำื�อำอำำานวยปีระโยชน์
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ให�กบััพรรคการเมอืำงใหญม่ากกวา่พรรคการเมอืำงเลก็ พรรคการเมอืำงยิ�งเลก็เทา่ไหรก่ยิ็�ง

เส่ยเปีร่ยบัมากเท่านั�น นอำกจากนั�นการเลือำกตั�งตามรัฐธัรรมน้ญฉบัับัน่�ยังเสริมความ

แขง็แกร่งให�กับัพรรคการเมือำงใหญ่จนเกินกว่าความเป็ีนจริง หรือำเกินไปีกว่าเจตนารมณ์

ท่�แท�จรงิขอำงปีระชาชน ทำาให�ฝ่า่ยค�านอำอ่ำนแอำ และเสย่ดุลุยภิาพแหง่การตรวจสอำบัการ

ทำางานขอำงรัฐบัาลอำย่างท่�ควรจะเป็ีน สาเหตุขอำงปัีญหาวิกฤตทางการเมือำงท่�เกิดุขึ�นหลัง

จากนั�นส่วนหนึ�งก็มาจากสาเหตุน่�

การเลือกตั�งตามรัฐธิรรมน้ญ  พิ.ศ. 2550

  การเลือำกตั�งตามรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2550 ในวันท่� 23 ธัันวาคม พ.ศิ. 2550 

สภิาผู้้�แทนราษฎรมส่มาชิกทั�งสิ�น 480 คน โดุยแบ่ังเปีน็สมาชิกจากการแบ่ังเขตเลอืำกตั�ง 

400 คนและสมาชิกแบับัสัดุส่วน 80 คน โดุยวิธั่การเลือำกตั�งแบับัแบั่งเขตจะเอำาจำานวน

ปีระชากรทั�งปีระเทศิหารดุ�วย 400 ก็จะไดุ�ค่าเฉล่�ยขอำงจำานวนปีระชากรต่อำสมาชกิสภิาฯ 1 

คน แล�วเอำาค่าเฉล่�ยน่�มาหารกับัจำานวนปีระชากรขอำงแต่ละจังหวัดุ ก็จะไดุ�เปี็นจำานวน

สมาชิกสภิาฯ ในเขตพื�นท่�จังหวัดุนั�น ๆ 

  กรณ่ท่�จงัหวัดุใดุมจ่ำานวนปีระชากรน�อำยกว่าคา่เฉล่�ยกใ็ห�ถอืำวา่มส่มาชกิสภิาฯ 

ไดุ� 1 คน ถ�าจังหวัดุใดุม่สมาชิกสภิาฯ ไดุ�ไม่เกิน 3 คนก็ใช�จังหวัดุเปี็นเขตเลือำกตั�ง ใน

กรณ่ท่�จังหวัดุนั�น ๆ ม่ไดุ�มากกว่า 3 คน ก็ให�แบั่งเปี็นเขตเลือำกตั�ง ๆ ละ 3 คนโดุยให�ม่

จำานวนปีระชากรท่�ใกล�เค่ยงกัน ถ�าแบั่ง 3 คนไม่ไดุ�ทุกเขต ก็ให�เขตท่�เหลือำม่จำานวนไม่

น�อำยกว่า 2 คน โดุยปีระชาชนผู้้�ม่สิทธัิเลือำกตั�ง จะเลือำกเกินกว่าจำานวนสมาชิกสภิาท่�ม่

อำย้่ในเขตขอำงตนไม่ไดุ�  แต่เลือำกน�อำยกว่าไดุ� และสามารถเลือำกแยกพรรคกันไดุ�ดุ�วย  

การนับัคะแนน ให�ผู้้�สมัครท่�ไดุ�คะแนนส้งสุดุตามจำานวนสมาชิกสภิาท่�ม่ในเขตนั�น ๆ  

เปี็นผู้้�ชนะการเลือำกตั�ง 

  ระบับัน่� คอืำระบับัเลือำกตั�งแบับัใช�เสย่งข�างมากตดัุสนิหรอืำแบับั “ม�าแขง่” ท่�เชอืำดุ

เฉือำนกันแค่ปีลายจม้กก็ชนะแล�วเช่นเดุ่ยวกับัรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2540  สำาหรับับัางเขต

เลือำกตั�งท่�ม่ผู้้�แทนไดุ�เขตละหลายคนเร่ยกว่า  ระบับัแบั่งเขตเร่ยงเบัอำร์ ก็ไดุ� ระบับัน่�เคย

ใช�ในปีระเทศิไทยมาแล�วร่วม 10 ครั�ง จึงมิใช่เปี็นเรื�อำงใหม่แต่อำย่างใดุ เพ่ยงแต่ว่าไม่ไดุ�

ถ้กนำามาใช�ในรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2540 แต่กลับันำามาใช�ในรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2550  
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ปีัญหาสำาคัญขอำงการเลือำกตั�งก็ยังคงเปี็นเหมือำนการเลือำกตั�งตามรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 

2540 กลา่วคือำจำานวนสมาชิกสภิาผู้้�แทนราษฎรท่�แต่ละพรรคไดุ�หรือำไม่ไดุ� ยงัคงไม่ตรง

กับัความเปี็นจริงตามเจตนารมณ์ขอำงปีระชาชน ดุังตารางท่� 2

ตารางท่ี่� 2 ผู้ลการเลือำกตั�ง ส.ส. และคะแนนท่�แต่ละพรรคไดุ�รับัในการเลือำกตั�ง 23 

ธัันวาคม พ.ศิ. 2550

พรรคพลัง
ปีระชาชน

199 คน
(49.75 %)

26,971,230 
คะแนน

(36.82 %)

34 คน
(42.5 %)

12,338,903 
คะแนน

(41.08 %)

233 คน
(48.54 %)

พรรค
ปีระชาธัิปีัตย์

131 คน
(32.75 %)

22,128,334 
คะแนน

(30.21 %)

33 คน
(41.25 %)

12,148,504 
คะแนน

(40.44 %)

164 คน
(34.17 %)

พรรคชาติไทย 30 คน
(7.5 %)

6,486,553 
คะแนน

(8.85 %)

4 คน
(5 %)

1,213,532 คะแนน
(4.04 %)

34 คน
(7.08 %)

พรรค
เพื�อำแผู้่นดุิน

17 คน
(4.25 %)

6,486,553 
คะแนน
(9.07%)

7 คน
(8.75 %)

1,596,500 คะแนน
(5.31 %)

24 คน
(5.00 %)

พรรคมัชฌิิมา
ธัิปีไตย

11 คน
(2.75 %)

6,647,193 
คะแนน

(5.34 %)

- 450,382 คะแนน
(1.50 %)

11 คน
(2.29 %)

พรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนา

8 คน
(2 %)

3,912,330 
คะแนน

(4.75 %)

1 คน
(1.25 %)

740,461 คะแนน
(2.46 %)

9 คน
(1.38 %)

พรรค
ปีระชาราช

4 คน
(1 %)

1,675,205 
คะแนน

(2.29 %)

1 คน
(1.25 %)

408,851 คะแนน
(1.36 %)

5 คน
(1.04 %)

พรรคอำื�นๆ - 1,935,235 
คะแนน

(2.64 %)

- 1,136,365 คะแนน
(3.78 %)

-

รวม 400 คน 73,238,984 
คะแนน

80 คน 30,033,498 
คะแนน

480 คน

พิรรค
แบ่งเขตเลือกตั�ง

จ้ำานวน ส.ส. จ้ำานวนคะแนน

สัดีส่วน

จ้ำานวน ส.ส. จ้ำานวนคะแนน

จ้ำานวน 
ส.ส.ที่ั�งหมดี

ที่่�มา : ปีริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2550
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ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2564

  พ็รรคพ็ลังปัระชาชน (พรรคไทยรักไทย ท่�ถ้กยุบัไปีแล�ว แล�วจัดุตั�งขึ�นแทน) 

ไดุ�ผู้้�แทนจากการเลอืำกตั�งแบับัแบัง่เขตเลอืำกตั�ง 199 คน ซึ�งเมื�อำนำามาคดิุเปีน็เปีอำรเ์ซน็ต์

ขอำงยอำดุรวมสมาชิกสภิา 400 คนกห็มายถงึว่าจะต�อำงไดุ�คะแนนจากการเลอืำกตั�ง 49.75 

% ขอำงผู้้�มาใช�สิทธิั�เลอืำกตั�ง แต่ในความเป็ีนจรงิแล�วพรรคพลังปีระชาชนไดุ�คะแนนเส่ยง

เพ่ยง 36.82 % ซึ�งนับัเปี็นผู้้�แทน 147 คน จาก 400 คนเท่านั�น แต่กลับัไดุ�ถึง 199 คน 

มากเกินไปีกว่าเจตนารมณ์ขอำงปีระชาชนถึง 52 คน

  พ็รรคปัระชาธิปััตย์ ไดุ�ผู้้�แทน 131 คนซึ�งเท่ากับั 32.75 % แต่ในทางความเปี็น

จริงไดุ�คะแนนมาเพ่ยง  30.21 % ซึ�งนับัเปี็นผู้้�แทนเพ่ยง 121 คน แสดุงว่าไดุ�ผู้้�แทนมาก

เกินไปี 10 คน   

  พ็รรคชาติไทย ได้  8.85 % ควรนับัเปี็นผู้้�แทน 35 คน แต่ไดุ�จริงเพ่ยง 30 คน 

หายไปี 5 คน

  พ็รรคมัชฌิิมาธิปัไตย ไดุ� 5.34 % ควรนับัเปี็นผู้้�แทน 21 คน แต่ไดุ�จริงเพ่ยง 11 

คน หายไปี 10 คน

  พ็รรครวมใจไทยชาติพ็ัฒนา ไดุ� 4.75 % ควรนับัเปี็นผู้้�แทน 19 คน แต่ไดุ�จริง

เพ่ยง 8 คน หายไปีมากกว่าครึ�งคือำ 11 คน

  พ็รรคปัระชาราช ไดุ� 2.29 % ควรนับัเปี็นผู้้�แทน 9 คน แต่ไดุ�จริงเพ่ยง 4 คน 

หายไปี 5 คน  เช่นเดุ่ยวกับัพรรคชาติไทย

  ในขณะท่�พรรคเล็กอำื�น ๆ  ท่�ไดุ�คะแนนเสย่งจากปีระชาชนรวมกันถึง 1,935,235 

เส่ยง คิดุเปี็น 2.64 %  มากกว่าพรรคปีระชาราช กลับัไม่ม่ผู้้�แทนขอำงตนเลยแม�แต่คน

เดุ่ยวในสภิาฯ

  นอำกจากนั�นยังม่ข�อำพิจารณาเรื�อำงหลักแห่งความเสมอำภิาคขอำงปีระชาชนใน

การเลือำกผู้้�แทนท่�ไม่เท่ากัน คือำดุ�วยเหตุท่�เขตเลือำกตั�งม่สมาชิกสภิาไดุ�ระหว่าง 1-3 คน 

ปีระชาชนในจงัหวดัุระนอำง  สมทุรสงคราม  สงิหบ์ัรุแ่ละตราดุ มผู่้้�แทนไดุ�เพ่ยงจงัหวดัุละ 

1 คน อำ่ก 63 เขตม่ผู้้�แทนไดุ� 2 คนและอำ่ก 90  เขตม่ผู้้�แทนไดุ�เขตละ 3 คน ปีระชาชนท่�

ถอืำวา่เปีน็เจ�าขอำงอำธัปิีไตยเหมอืำนกนั กลบััมส่ทิธิัไมเ่ทา่กนัในการเลอืำกผู้้�แทน ซึ�งถงึแม�วา่

จำานวนเฉล่�ยขอำงปีระชากรตอ่ำผู้้�แทน 1 คนในแตล่ะจงัหวดัุจะใกล�เคย่งกนั คอืำปีระมาณ 

175,000 คน แต่ปีระชาชนบัางเขตม่สิทธัิ�เลือำกผู้้�แทนไดุ�เพ่ยงคนเดุ่ยว บัางเขตเลือำกไดุ� 

2 คน บัางเขตเลือำกไดุ�ถึง 3 คน
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  ในรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2550 บััญญัติให�พรรคการเมือำงท่ �ส่งผู้้ �สมัครในเขต

เลือำกตั�งใดุ ต�อำงส่งให�ครบัจำานวนผู้้�แทนท่�ม่ในเขตนั�น และโดุยเหตุท่�ผู้้�สมัครถ้กบัังคับั

ตามบัทบัญัญตัขิอำงกฎหมายให�ต�อำงสงักดัุพรรคการเมอืำง ไมส่ามารถสมคัรอำสิระไดุ� จงึ

ทำาให�เกิดุปีัญหาว่าในเขตท่�ม่ผู้้�แทน 2 หรือำ 3 คน ก็ต�อำงหาผู้้�สมัครมาสมัครให�ครบัตาม

จำานวน ทำาให�เกดิุกรณ่ผู้้�สมคัรท่�มไิดุ�ปีระสงคจ์ะลงสมคัรแขง่ขนัจรงิเปีน็จำานวนมาก แต่

มาลงชื�อำสมัครเพราะไดุ�รับัการไหว�วานบั�าง ร�อำงขอำ หรือำจ�างวานบั�าง (กน็่าจะม่) เพื�อำให�

พรรคการเมอืำงสง่ไดุ�ครบัตามกฎหมาย ซึ�งตา่งจากการเลอืำกตั�งระบับัเขตละคน ท่�ผู้้�สมคัร

ทุกคน คือำผู้้�ท่�ปีระสงค์ลงแข่งขันเลือำกตั�งมากกว่า

  การเลอืำกตั�งแบับัสัดุส่วนตามรัฐธัรรมนญ้ พ.ศิ. 2550 ไดุ�มก่ารยกเลกิข�อำบัญัญตัิ

ท่�กำาหนดุให�พรรคการเมือำงต�อำงไดุ�คะแนนเส่ยงรวมกันทั�งปีระเทศิอำย่างน�อำย 5% จึงจะ

ม่สิทธัิไดุ�รับัการจัดุสรรส่วนแบั่งท่�นั�งในสภิาฯ และม่การเปีล่�ยนมาใช�การแบั่งพื�นท่�เขต

เลือำกตั�งทั�งปีระเทศิอำอำกเปี็น 8 กลุ่มจังหวัดุ ไม่ไดุ�ใช�ทั�งปีระเทศิเปี็นพื�นท่�รวมแห่งเดุ่ยว 

โดุยแต่ละกลุ่มจังหวัดุม่จำานวนผู้้�แทน 10 คน ซึ�งเมื�อำดุ้จากผู้ลการเลือำกตั�งท่�อำอำกมา 

ปีรากฏว่าพรรคการเมือำงท่�ไดุ�คะแนนรวมไม่ถึง 5 % ก็สามารถไดุ�ท่�นั�งในสภิา ม่ถึง 3 

พรรค ไดุ�แก่

  พ็รรคชาติไทย  (4.04 % ได้ผูู้้แทน 4 คน)  

  พ็รรครวมใจไทยชาติพ็ัฒนา  (2.46 % ได้ผูู้้ แทน 1 คน)  และ

  พ็รรคปัระชาราช  (1.36 % ได้ผูู้้แทน 1 คน)  

  ซึ�งถ�ายังคงใช�บัทบััญญัติแบับัปีี พ.ศิ. 2540 ท่�คิดุเกณฑิ์ตรงไม่ตำ�ากว่า  5 %  

จะทำาให�พรรคการเมอืำงทั�งสามพรรคไมไ่ดุ�ผู้้�แทนในการเลอืำกตั�งแบับัสัดุสว่นเลยแม�แต่

คนเดุ่ยว

  อำ่กปีระเด็ุนหนึ�ง คือำการเลือำกตั�งแบับัสัดุส่วน ยังคงม่เรื�อำงเก่�ยวกับัการแบ่ัง

เขตกลุ่มจังหวัดุ ท่�ว่าต�อำงจัดุกลุ่มจังหวัดุให�เปี็นเขตเลือำกตั�งโดุยม่พื�นท่�ติดุต่อำกัน และ

ม่ปีระชากรในแต่ละกลุ่มใกล�เค่ยงกัน ซึ�งในการเลือำกตั�งเมื�อำวันท่� 23 ธัันวาคม พ.ศิ. 

2550 จำานวนปีระชากรทั�งปีระเทศิม่  62,828,706  คน ค่าเฉล่�ยขอำงกลุ่มจังหวัดุจึงอำย้่

ท่�จำานวน 7,853,588  คน ทำาให�การแบ่ังกลุม่จงัหวดัุถ้กวพิากษว์จิารณม์าก วา่จงัหวดัุท่�

มค่วามแตกต่างกันทั�งทางดุ�านภ้ิมศิิาสตรแ์ละสภิาพแวดุล�อำมดุ�านเศิรษฐกจิสงัคม กลับั

ถ้กจัดุให�มาอำย่้รวมเปี็นกลุ่มเดุ่ยวกัน ขณะท่�จังหวัดุซึ�งม่ลักษณะคล�ายคลึงกันกลับัถ้ก

แยกกันอำอำกไปี 
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นอำกจากนั�นจำานวนขอำงผู้้�แทนในระบับัสัดุสว่นกม็จ่ำานวนน�อำยเพ่ยง 80 คนจาก 480 คน 

(ในภิายหลงัมก่ารแก�ไขจำานวนเปีน็ 125 คนจากจำานวน  500  คน) สถติกิารเลอืำกตั�งแบับั

สดัุสว่นจากตารางผู้ลการเลอืำกตั�ง  (เฉพาะตวัอำย่างจากกลุ่มจงัหวดัุท่� 1-4) ดุงัตารางท่� 3

ตารางท่� 3 คะแนนและผู้ลการเลือำกตั�ง 23 ธัันวาคม 2550 แบับัสัดุส่วนแยกตามกลุ่ม

จังหวัดุ (กลุ่มจังหวัดุท่� 1-4)

จ้ำานวน

คะแนน

จ้ำานวน 

ส.ส.

จ้ำานวน

คะแนน

จ้ำานวน 

ส.ส.

จ้ำานวน

คะแนน

จ้ำานวน 

ส.ส.

จ้ำานวน

คะแนน

จ้ำานวน 

ส.ส.

พรรคพลัง

ปีระชาชน

1,897,077

(49.65 %)

5 คน

(50 %)

1,717,141

(45.87 %)

5 คน

(50 %)

2,398,849

(66.16 %)

7 คน

(70 %)

2,039,964

(57.24 %)

6 คน

(60 %)

พรรค

ปีระชาธัิปีัตย์

1,358,310

(35.55 %)

4 คน

(40 %)

1,251,995

(33.44 %)

3 คน

(30 %)

525,934

(14.50 %)

2 คน

(20 %)

681,617

(19.12 %)

2 คน

(20 %)

พรรค

เพื�อำแผู้่นดุิน

142,706

(3.73 %)

1 คน

(10 %)

237,857

(6.34 %)

1 คน

(10 %)

340,507

(9.39 %)

1 คน

(10 %)

345,672

(9.70 %)

1 คน

(10 %)

พรรคชาติไทย 64,534

(1.69 %)

- 188,473

(5.03 %)

1 คน

(10 %)

50,827

(1.40 %)

- 105,883

(2.97 %)

1 คน

(10 %)

พรรครวมใจ

ไทยชาติพัฒนา

62,949

(1.65 %)

- 121,143

(3.24 %)

- 87,081

(2.40 %)

- 65,583

(1.84 %)

-

พรรค

มัชฌิิมาธัิปีไตย

78,965

(2.07 %)

- 66,627

(1.78 %)

- 40,965

(1.13 %)

- 81,947

(2.30 %)

-

พรรค

ปีระชาราช

- - 77,279

(2.06 %)

- 52,310

(1.44 %)

- 54,590

(1.53 %)

-

พรรคอำื�นๆ 216,459

(5.66 %)

- 83,247

(2.23 %)

- 129,507

(3.57 %)

- 188,860

(5.30 %)

-

รวม 3,821,000 10 คน 3,743,442 10 คน 3,625,980 10 คน 3,564,116 10 คน

กลุ่มจ้ังหวัดีที่่� 1 กลุ่มจ้ังหวัดีที่่� 2 กลุ่มจ้ังหวัดีที่่� 3 กลุ่มจ้ังหวัดีที่่� 4

ที่่�มา: ปีริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2550
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  จากตารางดุ�านบันจะเห็นไดุ�ว่า

  พ็รรคพ็ลังปัระชาชน  ในการเลอืำกตั�งกลุม่จังหวดัุท่� 1ไดุ�คะแนนเสย่ง 1,897,077 

คิดุเปี็น 49.65% ขอำงผู้้�มาใช�สิทธัิ�เลือำกตั�ง ไดุ�ไปี 5 ท่�นั�งคิดุเปี็น 50% ขอำงจำานวนสมาชิก 

สภิาฯ ทั�งหมดุ ก็นับัไดุ�ว่าไม่แตกต่างกันนัก แต่ในกลุ่มจังหวัดุท่�  2 ซึ�งไดุ�คะแนนเส่ยง 

1,717,141 คิดุเปี็น 45.87% กลับัไดุ�ไปี 5  ท่�นั�งคิดุเปี็น 50% ขอำงจำานวนสมาชิกสภิาฯ 

ทั�งหมดุเช่นกัน แสดุงว่าไดุ�มากเกินกว่าความเปี็นจริงไปี 4.13% หรือำในกลุ่มจังหวัดุท่� 

3 ก็ไดุ�มากเกินกว่าความเปี็นจริงไปี 3.84% หรือำในกลุ่มจังหวัดุท่� 4 ก็ไดุ�มากเกินกว่า

ความเปี็นจริงไปี 2.76%

  พ็รรคปัระชาธิปัตัย์  ในการเลือำกตั�งกลุม่จงัหวดัุท่� 1ไดุ�คะแนนเสย่ง 1,358,310 

คิดุเปี็น 35.55% ขอำงผู้้�มาใช�สิทธัิ�เลือำกตั�ง ไดุ�ไปี 4 ท่�นั�งคิดุเปี็น 40% ขอำงจำานวนสมาชิก

สภิาฯ ทั�งหมดุ แสดุงว่าไดุ�มากเกินกว่าความเปี็นจริง 4.45% แต่ในกลุ่มจังหวัดุท่� 2 ซึ�ง

ไดุ�คะแนนเสย่ง 1,251,995 คดิุเป็ีน 33.44% กลับัไดุ�ไปี 3 ท่�นั�งคิดุเป็ีน 30% ขอำงจำานวน

สมาชกิสภิาฯ ทั�งหมดุ แสดุงวา่คะแนนหายไปีจากความเปีน็จรงิ -3.44% พอำมาถงึกลุม่

จังหวัดุท่�  3 กลับัไดุ�มากเกินกว่าความเปี็นจริงไปี 5.50% หรือำในกลุ่มจังหวัดุท่� 4 ก็ไดุ�

มากเกินกว่าความเปี็นจริงไปี 0.88%

  พ็รรคเพ็่�อแผู้น่ดนิ ในการเลอืำกตั�งกลุม่จงัหวดัุท่� 1ไดุ�คะแนนเสย่ง 142,706 คดิุ

เป็ีน 3.73% ขอำงผู้้�มาอำอำกเส่ยงเลือำกตั�ง แต่ไดุ�ไปี 1 ท่�นั�งคดิุเป็ีน 10% ขอำงจำานวนสมาชิก

สภิาฯ ทั�งหมดุ  แสดุงว่าไดุ�มากเกินกว่าความเปี็นจริงไปี 6.27% ในกลุ่มจังหวัดุท่� 2 ซึ�ง

ไดุ�คะแนนเส่ยง 237,857 คิดุเปี็น 6.34% ไดุ�ไปี 1 ท่�นั�งคิดุเปี็น  10% ขอำงจำานวนสมาชิก 

สภิาฯ ทั�งหมดุ ก็แสดุงว่าไดุ�มากเกินกว่าความเปี็นจริง 3.64% ในกลุ่มจังหวัดุท่� 3 ก็ไดุ�

มากเกนิกวา่ความเปีน็จรงิไปี 0.61% หรอืำในกลุม่จงัหวัดุท่� 4 กไ็ดุ�มากเกนิกว่าความเปีน็

จริงไปี 0.30%

  พ็รรคชาติไทย ในการเลือำกตั�งกลุ่มจงัหวดัุท่� 1 ไดุ�คะแนนเส่ยง 64,534 คดิุเป็ีน 

1.69% ขอำงผู้้�มาใช�สิทธิั�เลือำกตั�ง  แต่ไม่ไดุ�ท่�นั�งเลย  สำาหรับัในกลุ่มจังหวัดุท่� 2 ซึ�งไดุ�

คะแนนเส่ยง 188,473 คิดุเปี็น 5.03% ไดุ�ไปี 1 ท่�นั�งคิดุเปี็น 10% ขอำงจำานวนสมาชิก

สภิาฯ ทั�งหมดุ แสดุงว่าไดุ�มากเกินกว่าความเปี็นจริงไปี 4.97% พอำมาถึงกลุ่มจังหวัดุท่� 

3 ไดุ�คะแนนเส่ยงมา 1.40% กลับัไม่ไดุ�ท่�นั�งเลย ในกลุ่มจังหวัดุท่� 4 ไดุ�คะแนนเส่ยงมา  

105,883 คิดุเปี็น 2.97% ขอำงผู้้�มาใช�สิทธัิเลือำกตั�ง แต่ไดุ�ไปี 1 ท่�นั�งคิดุเปี็น 10% ขอำง
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จำานวนสมาชิกสภิาฯ  ทั�งหมดุในกลุ่มจังหวัดุ หมายความว่าไดุ�มากเกินกว่าความเปี็น

จริงไปี 7.03%

  พ็รรครวมใจไทยชาติพั็ฒนา ไดุ�คะแนนเส่ยงมาใน 4 กลุ่มจังหวัดุเร่ยงลำาดุับั 

ดุังน่� กลุ่มท่� 1 ไดุ�  62,949 (1.65%) กลุ่มท่� 2 ไดุ� 121,143 (3.24%) กลุ่มท่� 3 ไดุ� 87,081 

(2.40%) และกลุม่ท่� 4 ไดุ� 65,583  (1.84%) แต่ไมม่ก่ลุ่มไหนไดุ�สมาชิกสภิาฯ เลยแม�แต่

คนเดุ่ยว แสดุงว่าคะแนนเส่ยงขอำงปีระชาชนหลายแสนเส่ยงเหล่าน่�ถ้กทำาให�หายไปี 

เช่นเดุ่ยวกับัคะแนนเส่ยงท่�พรรคมัชฌิิมาธัิปีไตย  พรรคปีระชาราช  และพรรคอำื�น ๆ  อำ่ก

หลายสิบัพรรค ท่�ม่คะแนนเส่ยงรวมกันหลายแสนเส่ยง ก็ไม่ไดุ�ถ้กนับัเข�ามาในระบับั

  สำาหรบััผู้ลการเลอืำกตั�งและจำานวนท่�นั�งท่�แตล่ะพรรคไดุ�รบััในกลุม่จงัหวดัุท่� 5-8 

กม็ลั่กษณะไมแ่ตกตา่งไปีจากกลุม่ท่� 1-4 คอืำ มากเกินไปีบั�าง น�อำยเกนิไปีบั�าง ไมส่ะท�อำน

เจตนารมณ์ท่�แท�จริงขอำงปีระชาชน

การเลือกตั�งตามรัฐธิรรมน้ญ  พิ.ศ. 2560

  หลงัการรฐัปีระหารท่�นำาโดุย พลเอำกปีระยทุธั ์จนัทรโ์อำชา ไดุ�มก่ารแตง่ตั�งคณะ

กรรมาธัิการร่างรัฐธัรรมน้ญขึ�นคณะหนึ�ง เพื�อำให�ทำาการร่างรัฐธัรรมน้ญฉบัับัใหม่ จะไดุ�

จดัุให�มก่ารเลอืำกตั�งตามกำาหนดุเวลาท่�วางไว� แตก่ารเลือำกตั�งดัุงกล่าวถ้กเลื�อำนเวลาอำอำก

ไปีหลายครั�ง ทา่มกลางการปีระท�วงขอำงปีระชาชนหลายกลุ่ม แต่ท่�สุดุแล�วรัฐบัาลก็ยอำม

จัดุให�ม่การเลือำกตั�งจริงเอำาในวันท่� 22 ม่นาคม พ.ศิ. 2562 (BBC NEWS ไทย, 2562)

  การเลือำกตั�งครั�งน่�ต่างไปีจากการเลือำกตั�งตามรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2540 และ 

พ.ศิ. 2550 คือำการให�ใช�บััตรเลือำกตั�งแบับับััตรใบัเดุ่ยว (PPTV Online, 2562) กล่าว

คือำม่การแก�ไขกติกาขอำงการเลือำกตั�ง จาก “ระบับัผู้สมเส่ยงข�างมาก” (Mixed Member 

Majoritarian System – MMM) มาเปี็น “ระบับัจัดุสรรปีันส่วนผู้สม” (Mixed Member 

Apportionment System - MMA) (ณัชชาภิัทร อำมรกุล, ไม่ระบัุปีีท่�เข่ยน) ท่�ปีระชาชน

มบั่ัตรเลือำกตั�งไดุ�แค่ใบัเดุ่ยว เลือำกไดุ�แค่ ส.ส.เขต แต่นำาคะแนนในระบับัเขตไปีคำานวณ

เพื�อำกำาหนดุท่�นั�งส.ส.ทั�งหมดุขอำงแตล่ะพรรคและกำาหนดุจำานวนส.ส.ปีาร์ต่�ลสิตด์ุ�วย เป็ีน

ระบับัผู้สมท่�ไม่เปี็นท่�นิยม ม่แค่ 4-5 ปีระเทศิในโลกท่�เคยทดุลอำงใช�ระบับัน่�และส่วน

ใหญก่เ็ลกิไปีหมดุแล�วเนื�อำงจากสร�างปีญัหามากมาย อำาท ิอำลับัาเน่ย (2535), เกาหล่ใต� 

(2539-2543), เยอำรมัน (2492), เม็กซิโก, และเลโซโท ในกรณ่ขอำงปีระเทศิเกาหล่ใต� 

ศิาลรฐัธัรรมนญ้เกาหลใ่ต�มค่ำาตดัุสนิในปี ี2544 วา่ระบับัเลอืำกตั�งท่�ให�ปีระชาชนกาบัตัร
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เลือำกตั�งแบับัเขตใบัเดุ่ยวแต่นับัคะแนนทั�งระบับัเขตและปีาร์ต่�ลิสต์นั�นผิู้ดุรัฐธัรรมน้ญ 

เพราะไม่สะท�อำนเจตนารมณ์ขอำงปีระชาชนและสร�างระบับัท่�บัิดุเบัือำน หลังจากนั�น

เกาหล่ใต�จึงเปีล่�ยนมาใช�ระบับัเลือำกตั�งแบับัผู้สมท่�ให�ปีระชาชนม่บััตรสอำงใบัเหมือำน

ปีระเทศิอำื�น ๆ ในโลก (ปีระจักษ์ ก�อำงก่รติ, 2559)

  ถึงกระนั�นการเลือำกตั�งขอำงไทยครั�งล่าสุดุในปีี พ.ศิ. 2562 ก็ยึดุถือำตามระบับั

ใหม่โดุยกำาหนดุให�ม่สมาชิกสภิาฯ แบับัแบั่งเขตเลือำกตั�งจำานวน 350 คน และสมาชิก

สภิาฯ แบับับััญชร่ายชื�อำ 150 คน ใช�บัตัรเลอืำกตั�งใบัเดุย่วซึ�งเอำาคะแนนจากบัตัรใบัเดุย่ว

ท่�แตล่ะพรรคไดุ�จากผู้้�สมัครรบััเลอืำกตั�งในทกุเขตท่�พรรคนั�น ๆ  สง่ตวัแทนลงแข่งขนัจาก

ทั�วปีระเทศิมารวมกัน แล�วหาจำานวนสมาชิกสภิาฯ พึงไดุ�ขอำงแต่ละพรรคอำอำกมา วิธ่ั

คิดุคือำเอำาจำานวนปีระชาชนผู้้�มาใช�สิทธัิ�จากทั�วปีระเทศิรวมกัน ถือำเปี็น 100% หารดุ�วย

จำานวนสมาชกิสภิาฯ 500 (350+150) คน ผู้ลท่�ไดุ�คอืำค่า (เส่ยงขอำงปีระชาชน) ต่อำสมาชกิ

สภิาฯ 1 คน 

  สมมุตติวัอำยา่งว่า ผู้้�มาใช�สิทธิั�รวมกันทั�วปีระเทศิม ่35 ล�านคน หารดุ�วยจำานวน

สมาชกิสภิาฯ ท่�ม ่500 คน กจ็ะไดุ�ราว 70,000 เสย่ง แสดุงวา่ผู้้�แทน 1 คนจะมเ่สย่งเทา่กบัั 

7 หมื�นคะแนน จากนั�นเอำาตวัเลข 7 หมื�นไปีหารกับัคะแนนท่�แต่ละพรรคการเมอืำงไดุ�รับั

จากปีระชาชนทั�วปีระเทศิ ก็จะอำอำกมาเปี็นจำานวนสมาชิกสภิาฯ พึงไดุ�ขอำงพรรคนั�น ๆ 

 จากนั�นเอำาจำานวนสมาชิกสภิาฯ พึงไดุ�ขอำงแต่ละพรรคเป็ีนตัวตั�ง ลบัดุ�วยจำานวน

สมาชิกสภิาฯ จากการเลือำกตั�งแบับัแบั่งเขตท่�พรรคนั�น ๆ ไดุ�รับัอำอำกก่อำน เศิษจำานวนท่�

เหลือำก็จะเปี็นสมาชิกสภิาฯ แบับับััญช่รายชื�อำท่�พรรคม่สิทธิั�ไดุ�รับั ในกรณ่ท่�พรรคไหน

ไดุ�สมาชิกสภิาฯ แบับัแบั่งเขตไปีเต็มจำานวนสมาชิกสภิาฯ พึงไดุ�แล�ว ก็จะไม่ม่สิทธัิ�ไดุ�

รบััการจัดุสรรจำานวนสมาชิกสภิาฯ แบับับัญัชร่ายชื�อำอำก่ ซึ�งสิ�งน่�เกิดุกับัพรรคเพื�อำไทย ท่�

ไดุ�สมาชิกสภิาฯ แบับัแบั่งเขตเกินกว่าจำานวนสมาชิกสภิาฯ พึงไดุ� ก็จึงไม่ไดุ�รับัสมาชิก 

สภิาฯ แบับับััญช่รายชื�อำเลยแม�แต่คนเดุ่ยว เปี็นต�น

 ในระบับัการเลอืำกตั�งแบับัน่� ปีญัหาคอืำ พรรคการเมอืำงต�อำงส่งผู้้�สมคัรแบับัแบัง่เขต

ให�ไดุ�มากท่�สุดุ เพื�อำจะไดุ�มโ่อำกาสเอำาคะแนนเสย่งสนับัสนุนในแต่ละเขตทั�วปีระเทศิมา

รวมกัน ซึ�งถ�าส่งผู้้�สมัครแบับัแบั่งเขตน�อำย คะแนนท่�ไดุ�รับัก็จะน�อำยลงไปีดุ�วย ปีัญหา

จึงเกิดุแก่พรรคการเมือำงเล็กท่�ม่เงินทุนน�อำย และม่ผู้้�สมัครท่�ม่ชื�อำเส่ยงเปี็นท่�ร้�จักไม่มาก 

ยอ่ำมเสย่เปีรย่บัพรรคใหญท่่�มเ่งนิทนุหนา และมผู่้้�สมคัรท่�มช่ื�อำเส่ยงมากกวา่ สามารถสง่

ผู้้�สมัครไดุ�ทั�วถึงกว่า
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การเปล่�ยนแปลงบัตรเลือกตั�ง

  หลังการเลือำกตั�งปีี พ.ศิ. 2562 มาแล�ว ก็เกิดุเส่ยงวิพากษ์วิจารณ์กันมากต่อำ

ความเปี็นปีระชาธัิปีไตยขอำงรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2560 จนม่เส่ยงเร่ยกร�อำงและการเข�าชื�อำ

กันขอำงปีระชาชนถึงแสนคน ให�ม่การแก�ไขปีรับัปีรุงรัฐธัรรมน้ญในหลายส่วน ซึ�งทาง

รฐัสภิาก็นำาต�นร่างตามข�อำเสนอำขอำงฝ่า่ยปีระชาชน รวมกับัข�อำเสนอำร่างแก�ไขรัฐธัรรมน้ญ

จากพรรคการเมือำงอำ่กหลายพรรคเข�าส้่การปีระชุม อำภิิปีราย และลงมติ

  ปีรากฏว่าม่เพ่ยงร่างแก�ไขรัฐธัรรมน้ญเพ่ยงร่างฯ เดุ่ยวขอำงพรรคปีระชาธัิปีัตย์  

ไดุ�รับัเสย่งสนบััสนนุจากทั�งสภิาผู้้�แทนราษฎรและวฒุสิภิา จนสามารถผู้า่นการพจิารณา

และไดุ�รับัเส่ยงรับัรอำงถึง 3 วาระ โดุยม่เนื�อำหาหลักอำย้่ท่� 

  (1)  การแก�ไขเรื�อำงขอำงบััตรเลือำกตั�ง จากการใช�บััตรเลือำกตั�งใบัเดุ่ยว ให�กลับั

ไปีใช�บััตรเลือำกตั�งสอำงใบั คือำ  ใบัหนึ�งเลือำกสมาชิกสภิาฯ แบับัแบั่งเขต อำ่กใบัหนึ�งเลือำก

สมาชกิสภิาฯ แบับับััญชร่ายชื�อำหรอืำการเลอืำกพรรค เชน่เดุย่วกบััท่�ผู้า่นมาในรฐัธัรรมนญ้ 

พ.ศิ. 2540 และ พ.ศิ. 2550

  (2)  เปีล่�ยนแปีลงจำานวนสมาชิกสภิาฯ แบับัแบ่ังเขตจาก 350 คนเป็ีน 400 คน 

และสมาชิกสภิาฯ แบับับััญช่รายชื�อำ 150 คน เหลือำเพ่ยง 100 คน  

  การเปีล่�ยนแปีลงดุังกล่าว จึงถ้กวิพาก์วิจารณ์ว่า (สมชัย ศิร่สุทธัิยากร, 2564) 

เปี็นการกลับัทิศิทางการเมือำงไทยไปีส้่ระบับัความไดุ�เปีร่ยบัขอำงพรรคใหญ่ ทำาให�ใน

สภิาฯ ปีระกอำบัดุ�วยพรรคการเมือำงไม่มาก
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ข้อเสนอแนะ

  จากการปีระชมุรฐัสภิาเมื�อำวนัท่� 10 กนัยายน พ.ศิ. 2564 รฐัสภิาไดุ�ผู้า่นมตกิาร

แก�ไขรัฐธัรรมน้ญในเรื�อำงขอำงบััตรเลือำกตั�งและจำานวนสมาชิกสภิาฯ แบับัแบ่ังเขตและ

แบับับััญช่รายชื�อำเร่ยบัร�อำยแล�ว คงเหลือำแต่วิธั่การคิดุคะแนน ซึ�งม่การเสนอำกันอำอำกมา

หลายแบับั แต่ยังมิไดุ�เปี็นบัทบััญญัติท่�แน่นอำนในกฎหมาย

  ผู้้�เข่ยนจึงขอำเสนอำดุังน่�

  1) วิธ่ัการนับัคะแนนนั�น แม�การเปีล่�ยนแปีลงแก�ไขล่าสุดุจะให�การเลือำกตั�ง

กลบััไปีใช�ระบับับัตัรเลือำกตั�งสอำงใบัอำยา่งเดุมิ แต่ไม่ควรใช�วิธ่ัการนบััคะแนนเสย่งแบับั

เดุมิ ท่�เปีน็แบับั “แยกสว่น” คอืำ คะแนนเสย่งจากการเลอืำกตั�งแบับัแบัง่เขต และคะแนน

เส่ยงจากการเลือำกพรรคหรือำสมาชิกสภิาฯ แบับับััญช่รายชื�อำอำอำกจากกัน ซึ�งหากเป็ีน

เชน่น่�ผู้ลลพัธัก์จ็ะไมต่รงกบััเจตนารมณท์่�แท�จรงิขอำงปีระชาชนท่�มาใช�สทิธิั�เลือำกตั�ง ทำาให�

บัางพรรคไดุ�ท่�นั�งในสภิาฯ มากเกินกว่าความเปี็นจริง พรรคเล็ก ๆ  ท่�รวมเส่ยงปีระชาชน

ไดุ�เปี็นล�านเส่ยง ก็จะไม่ม่ตัวแทนขอำงตนในสภิาฯ เหมือำนเช่นเดุิม  

  ดุังนั�น จึงควรใช�การนับัคะแนนเส่ยงตามหลักการจากรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2560 

มากกว่า คือำการนำาคะแนนเส่ยงท่�แต่ละพรรคไดุ�จากการเลือำกตั�งแบับัเขต (แบับัตัว

บัุคคล) และแบับับััญช่รายชื�อำ (แบับัพรรค) มารวมกัน แล�วหารดุ�วยจำานวน 500 ท่�นั�ง 

เชน่น่� กจ็ะไดุ�จำานวนสมาชกิสภิาฯ พงึไดุ�ขอำงแตล่ะพรรค จากนั�นเอำาจำานวนสมาชกิสภิา

แบับัแบัง่เขตฯ ท่�แตล่ะพรรคไดุ� มาหกัจากจำานวนสมาชกิสภิาฯ พงึไดุ�ขอำงพรรค หากยงั

ม่จำานวนเหลือำอำย้่ ก็เปี็นจำานวนขอำงสมาชิกสภิาฯ แบับับััญช่รายชื�อำ ท่�พรรคนั�น ๆ ควร

ไดุ�รับัเช่นน่� ก็จะไม่ม่เส่ยงขอำงปีระชาชน “ตกนำ�า” อำย่างในรัฐธัรรมน้ญ พ.ศิ. 2540 

  2) ควรเปีล่�ยนแปีลงระบับัการเลือำกตั�งสมาชิกสภิาฯ แบับัแบั่งเขตใหม่ โดุย

ถ�าผู้้�ไดุ�คะแนนเส่ยงมากท่�สุดุแต่ไม่ถึงครึ�งขอำงเส่ยงปีระชาชนท่�มาใช�สิทธัิ�เลือำกตั�ง ก็ให�

เอำาผู้้�ไดุ�คะแนนเสย่งมากสดุุสอำงลำาดุบััแรกมาจดัุการเลอืำกตั�งรอำบัสอำง แบับัเดุย่วกบััการ

เลือำกตั�งสอำงรอำบัในปีระเทศิฝ่รั�งเศิส เช่นน่� ผู้้�ชนะก็จะม่ความชอำบัธัรรมมากขึ�น เพราะ

ถือำว่ามาจากเส่ยงข�างมากขอำงปีระชาชน
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การใช้้การสะกิด้พฤติกรรม (Nudges) 
เพื�อลด้พฤติกรรมการบริโภคเครื�องดื้�มรสหวาน: 
การกำาหนด้ค่าเริ�มต้น (Default) และการเตือน 

(Warning)
Nudging to reduce the consumption of sweeten 

drinks: The role of default and warning

เพ็ญวดุ่ ศิิริบัุรภิัทร1 ธัันยพร สุนทรธัรรม2 

วันรับั: 14 ตุลาคม 2564 วันแก�ไข: 1 พฤศิจิกายน 2564 

ยอำมรับั : 8 พฤศิจิกายน 2564

บที่คัดีย่อ 

  เนื�อำงจากปีระเทศิไทยปีระสบัปีัญหาคนม่นำ�าหนักเกินกว่าเกณฑิ์จำานวนมาก 

โดุยสาเหตุอำันดุับัหนึ�งมาจากการบัริโภิคนำ�าตาลท่�มากเกินความเหมาะสม ซึ�งส่วนหนึ�ง

มาจากการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวาน การศึิกษาน่�จึงนำาแนวคิดุการสะกิดุพฤติกรรม 

(Nudges) โดุยเฉพาะวิธั่การตั�งค่าเริ�มต�น (Default) และวิธั่การเตือำน (Warning) มา

ปีระยุกต์ใช�เพื�อำปีรับัลดุพฤติกรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวาน การศิึกษาน่�ใช�การเก็บั

ข�อำม้ลโดุยการทดุลอำง (Experimental Research) โดุยแบั่งการทดุลอำงอำอำกเปี็น 4 การ

ทดุลอำงเพื�อำทดุสอำบัสมมติฐาน ซึ�งม่ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงทั�งสิ�นจำานวน 240 คน ผู้ลการ

วิจัยพบัว่าการสะกิดุพฤติกรรมดุ�วย วิธ่ัการตั�งค่าเริ�มต�น  วิธ่ัการเตือำน และการผู้สม

ทั�งสอำงวิธ่ัพร�อำมกัน ต่างสามารถปีรับัพฤติกรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวานให�ลดุลง
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ไดุ�อำยา่งม่นยัสำาคญั เมื�อำนำามาเปีร่ยบัเทย่บักบัักลุ่มควบัคมุท่�ไม่ไดุ�ใช�วธิัใ่ดุเข�ามาสะกดิุ

พฤตกิรรม ผู้ลการศิกึษาแสดุงให�เหน็ว่าวิธ่ัการสะกดิุท่�ไดุ�ผู้ลดุท่่�สุดุคอืำวธ่ิัผู้สม การตั�งคา่

เริ�มต�น และการเตือำน ตามลำาดุับั 

คำาสำาคัญ:  ทฤษฎ่การสะกิดุพฤติกรรม, วิธ่ัตั�งค่าเริ�มต�น, วิธ่ัการเตือำน, การบัริโภิค

เครื�อำงดุื�มรสหวาน
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Abstract

  Since Thailand is facing a huge number of overweight people problem. 

The main reason is a consumption of excessive sugar level which mainly from 

the consumption of sweeten beverages. This study applied nudges, especially 

default and warning techniques, to reduce the consumption of sweeten 

beverages. This study adopted an experimental research method which divided 

into 4 experiments to test hypotheses. The total number of experimental 

participants is 240 persons. The results shown that nudging by default, warning 

and a combination of both methods were able to reduce the consumption of 

sweeten beverages significantly when compared with a control group which 

did not apply any methods to provoke behaviors. The results illustrated that 

the most effective methods are the combination of both methods, followed by 

default and warning techniques respectively.

Key words :   Nudge Theory, Default, Warning, Sweeten drinks



        49 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2564

1. บที่นำา

  ปีระเทศิไทยปีระสบักับัสภิาวะผู้้�ม่นำ�าหนักเกินกว่าเกณฑ์ิมาตรฐานเพิ�มส้งขึ�น

อำย่างต่อำเนื�อำงเปี็นสาเหตุนำาไปีส้่การเปี็นโรคอำ�วนและเปี็นปีัญหาทางสาธัารณสุขท่�จะ

ต�อำงไดุ�รับัการควบัคุมและหาวิธั่การปี้อำงกันแก�ไข จาก ‘รายงานสุขภิาพคนไทยปีี 2557 

ซึ�งจัดุทำาโดุยสำานกังานคณะกรรมการสุขภิาพแห่งชาติ (สช.) สำานกังานกอำงทุนสนับัสนุน

การสร�างเสรมิสขุภิาพ (สสส.) และสถาบันัวจิยัปีระชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิุล

ค�นพบัว่าคนไทยม่นำ�าหนักตัวเพิ�มขึ�นถึง 2 เท่าตัว จากช่วง 20 ปีีท่�ผู้่านมา เมื�อำเปีร่ยบั

เท่ยบัจากปีระเทศิในเอำเชย่ตะวันอำอำกเฉย่งใต�ดุ�วยกันยงัพบัว่าปีระเทศิไทยมค่นอำ�วนเกิน

กว่าเกณฑิ์ส้งสุดุเปี็นอำันดุับัท่� 2 รอำงลงมาจากปีระเทศิมาเลเซ่ยเท่านั�น อำ่กทั�งโรคอำ�วนท่�

พบัในปีระเทศิไทยน่�เปีน็ปีญัหาท่�เกดิุขึ�นตั�งแตเ่ดุก็เล็กและวยัเรย่นไปีจนถงึผู้้�ใหญ ่และ

ปีญัหายังมแ่นวโน�มเพิ�มสง้ขึ�นอำยา่งตอ่ำเนื�อำงอำก่ดุ�วย ทั�งน่�สภิาวะนำ�าหนกัเกินและโรคอำ�วน

นั�น ส่วนหนึ�งเกิดุจากการบัริโภิคอำาหารและเครื�อำงดุื�ม (ชื�นฤทัย กาญจนจิตรา, 2557)  

  ปีัจจุบัันน่�ปีระเทศิไทยม่คนเปี็นโรคอำ�วนถึง 16 ล�านคน หรือำราว 1 ใน 4 ขอำง

ปีระชากรทั�งปีระเทศิ โดุยม่สัดุส่วนเปี็นผู้้�หญิงมากกว่าผู้้�ชาย  และโรคท่�มักจะเกิดุขึ�น

และมาพร�อำมกับัโรคอำ�วนมากท่�สุดุคือำ โรคเบัาหวาน (Diabetes) ท่�จัดุเปี็น 1 ใน 5 

โรคไม่ตดิุต่อำท่�เรื�อำรังมากท่�สดุุในปีระเทศิไทย  (กรมควบัคมุโรค กอำงโรคไม่ตดิุต่อำ, 2561) 

สาเหตุหลักท่�ทำาให�คนไทยจำานวนมากเปี็นโรคเบัาหวานและโรคอำ�วน คือำ การบัริโภิค

นำ�าตาลในปีริมาณท่�มากเกนิกวา่ความเหมาะสมท่�ร่างกายควรจะไดุ�รับั สถิตจิาก Global 

Agricultural Information Network ปีี 2018 โดุยสำานักงานกอำงทุนสนับัสนุนการสร�าง

เสริมสุขภิาพ (สสส.) รายงานสถิติการบัริโภิคนำ�าตาลขอำงคนไทยพบัว่าการม่บัริโภิค

นำ�าตาลเฉล่�ย 28.4 ช�อำนชาต่อำวัน ส้งกว่าปีริมาณอำงค์กรอำนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO) แนะนำาปีริมาณท่�เหมาะสมไว�ท่� 6 ช�อำนชาต่อำวันเหมือำนเดุิมอำย้่

ถึง 4.7 เท่า นอำกจากน่� ทักษพล ธัรรมรังส่ (2558) ผู้้�อำำานวยการสำานักวิจัยนโยบัายสร�าง

เสริมสุขภิาพ (สวน.) ให�ความเห็นว่าคนไทยบัริโภิคนำ�าตาลอำย้่ในระดุับัอำันตรายและยัง

คงมแ่นวโน�มท่�จะบัรโิภิคสง้ขึ�นเรื�อำย และยังพบัว่าเกอืำบัครึ�งขอำงนำ�าตาลทั�งหมดุท่�บัรโิภิค

นั�นมาจากเครื�อำงดุื�มเกือำบัทั�งสิ�น พฤติกรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวานจึงเปี็นปีัญหา

สำาคัญท่�ควรไดุ�รับัความสนใจและไดุ�รับัการแก�ไขอำย่างจริงจัง 
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  ในช่วงไม่ก่�ปีีท่�ผู้่านมาทฤษฎ่การสะกิดุพฤติกรรม (Nudge Theory) น่�ไดุ�รับั

ความนิยมในกลุ่มนักวิชาการดุ�านการตลาดุเพื�อำสังคมและการบัริโภิคอำย่างยั�งยืน โดุย

เฉพาะอำยา่งยิ�งนำามาใช�แก�ไขปีญัหาพฤตกิรรมการบัรโิภิคท่�ส่งผู้ลเสย่ตอ่ำสขุภิาพ ผู้้�วจิยั

จึงเล็งเห็นถึงความเปี็นไปีไดุ�ในการนำาทฤษฎ่การสะกิดุพฤติกรรม มาเปีล่�ยนแปีลง

พฤติกรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวานขอำงคนไทย โดุยต�อำงการศิึกษาว่าการสะกิดุ

พฤติกรรมจะส่งผู้ลอำย่างไรต่อำพฤติกรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวานขอำงคนไทย

  การสะกิดุพฤติกรรมนั�นสามารถทำาไดุ�หลากหลายวิธ่ัดุ�วย โดุยม่ร้ปีแบับั

มาตรฐานอำย่้ 10 วิธ่ัดุ�วยกัน (Sunstein, 2014) อำย่างไรก็ดุ่งานวิจัยน่�ผู้้�วิจัยเลือำกใช�

เพ่ยง 2 วธ่ิัท่�เหมาะสมสำาหรบัับัรบิัทขอำงการเลอืำกเครื�อำงดุื�ม ไดุ�แก ่วธ่ิัการกำาหนดุคา่เริ�ม

ต�น (Default) และ วิธั่การเตือำน (Warning) เนื�อำงจากทั�ง 2 วิธั่เปี็นวิธั่ท่�ม่ปีระสิทธัิภิาพ

ภิายใต�การใช�ทรัพยากรอำย่างจำากัดุแต่สามารถส่งผู้ลท่�ม่ปีระสิทธัิภิาพส้งไดุ� (Thaler 

& Sunstein, 2009, p.16) และยังเปี็น 2 วิธั่ท่�ไดุ�รับัการยอำมรับัว่าเหมาะสมกับับัริบัท

ทางดุ�านการบัริโภิคสินค�าปีระเภิทอำาหารมากท่�สุดุและเปี็นท่�นิยมส้งสุดุ เนื�อำงจากการ

กำาหนดุค่าเริ�มต�น สามารถนำามาปีระยุกต์ใช�อำอำกแบับัสภิาพแวดุล�อำมการตัดุสินใจ

บัริโภิคอำาหารไดุ� และการเตือำนนำามาปีระยุกต์กับัการอำอำกแบับัฉลากข�อำความท่�จะอำย่้

ร่วมในงานวิจัยน่�ดุ�วย

2.  วัตถุุประสงค์ของการวิจ้ัย

  1.  เพื�อำศิกึษาความแตกตา่งระหวา่งการตัดุสนิใจขอำงกลุม่ผู้้�บัริโภิคท่�ไดุ�รับัการ

สะกิดุดุ�วยวิธ่ัการกำาหนดุค่าเริ�มต�น (Default) และกลุ่มท่�ไม่ไดุ�รับัการสะกิดุ (Control 

Group) 

  2.  เพื�อำศึิกษาความแตกต่างระหว่างการตัดุสินใจขอำงกลุ่มผู้้�บัริโภิคท่�ไดุ�รับั

การสะกิดุดุ�วยวิธั่การเตือำน (Warning) และกลุ่มท่�ไม่ไดุ�รับัการสะกิดุ (Control Group)

  3.  เพื�อำเสนอำแนะแนวทางการใช�การสะกิดุพฤติกรรม (Nudge) อำาทิ การ

กำาหนดุค่าเริ�มต�น (Default) และการเตือำน (Warning) เพื�อำลดุพฤติกรรมการบัริโภิค

เครื�อำงดุื�มรสหวาน
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3.  ขอบเขตการศึกษา

  1. งานวจิยัชิ�นน่�ใช�การทดุลอำงในการศิกึษาเพื�อำเกบ็ัข�อำมล้และนำามาวิเคราะห์

สมมติฐานในทางสถิติ โดุยเลือำกใช�วิธ่ัการตั�งค่าเริ�มต�น (Default) และวิธ่ัการเตือำน 

(Warning) เท่านั�น ทั�งน่�ดุ�วยร้ปีแบับัขอำงแนวคิดุทฤษฎ่การสะกิดุพฤติกรรมนั�นม่หลัก

สำาคัญ คอืำมุง่เน�นการศิกึษาการตดัุสินใจเฉพาะหน�า ท่�ผู้า่นขบัวนการสะกดิุโดุยวธ่ิัต่าง ๆ  

ดุงันั�นในงานวิจยัน่�จงึไมไ่ดุ�ดุก้ารศิกึษาในระยะยาวหรือำผู้ลต่อำเนื�อำงขอำงการปีรบััเปีล่�ยน

พฤติกรรมการรับัปีระทานเครื�อำงดุื�มรสหวาน

  2. ในงานวิจัยน่�ศิึกษาเฉพาะผู้ลลัพธ์ัท่�ไดุ�จากขบัวนการทดุสอำบัโดุยวิธ่ัการ

สะกิดุเท่านั�น ไม่ไดุ�รวมถึงปีัจจัยอำื�น ๆ

  3. เนื�อำงจากงานวิจัยชิ�นน่�ทำาโดุยวิธ่ัการทดุลอำงเพื�อำการควบัคุมกลุ่มการ

ทดุลอำงให�มคุ่ณสมบััติใกล�เคย่งกัน (Homogeneity) การสุม่ผู้้�เข�าทดุลอำงจึงจำากดัุเฉพาะ 

กลุ่มนักศิึกษาชั�นปีีท่� 2 - ชั�นปีีท่� 4 เท่านั�นกล่าวคือำ ต�อำงการให�กลุ่มผู้้�เข�าร่วมทดุลอำง ม่

ภ้ิมหิลังทางดุ�านปีระสบัการณ์ชวิ่ตในจำานวนท่�ใกล�เคย่งกัน ศิกึษาอำย่้ในสภิาพแวดุล�อำม

เดุ่ยวกันมาในระยะหนึ�ง และม่ข่ดุความร้�ท่�เพิ�มมากขึ�นในลักษณะใกล�กัน เป็ีนต�น         

เพื�อำลดุอำิทธัิพลอำื�นๆ จากปีระสบัการณ์ส่วนตัวขอำงกลุ่มทดุลอำง

4.  การที่บที่วนวรรณกรรม

  ทฤษฎ่การสะกิดุพฤติกรรม (Nudge Theory)

  ทฤษฎก่ารสะกิดุพฤติกรรม (Nudge Theory) เป็ีนหนึ�งในแนวคิดุทฤษฎท่่�คดิุค�น

โดุย Richard H. Thaler เจ�าขอำงรางวัลโนเบัลสาขาเศิรษฐศิาสตร์ปีระจำาปี ี2017 ซึ�งเป็ีน

ศิาสตราจารย์ดุ�านพฤติกรรมศิาสตร์และเศิรษฐศิาสตร์ ชาวอำเมริกัน และไดุ�ม่หนังสือำท่�

ชื�อำ Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness เขย่นโดุย 

Thaler และ Sunstein (2008) กล่าวว่า ทฤษฎ่การสะกิดุพฤติกรรมเปี็นส่วนหนึ�งขอำง

เศิรษฐศิาสตร์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics) แต่ทฤษฎ่แยกแตกต่างอำอำกไปี 

โดุยเปี็นทฤษฎ่ท่�เน�นการเข�าถึงพฤติกรรมคนผู้่านการจัดุสรรอำอำกแบับั สภิาพแวดุล�อำม 

(Environment)  สถานการณ์ (Situations) และทางเลือำก (Choices) ซึ�งทั�งหมดุน่�

เร่ยกว่า เปี็นการอำอำกแบับัตัวเลือำก (Choice Architecture) ซึ�งเปี็นแนวทางท่�สามารถ

ทำาให�คนเปีล่�ยนแปีลงพฤติกรรมการเลือำกกระทำาแต่ละอำย่างให�เปี็นไปีตามแนวทางท่�

คาดุหวงั ผู้า่นการใช�วิธ่ัการหรือำปัีจจยัเลก็น�อำยในการชักจง้ให�ผู้้�คนมก่ารตัดุสินใจท่�ดุแ่ละ
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มป่ีระสทิธัภิิาพมากขึ�นไดุ� ซึ�งผู้้�เลอืำกนั�นยงัคงมอ่ำสิระเสรใ่นการเลอืำกสิ�งตา่ง ๆ  ตามความ

ชอำบัส่วนตัว (Personal Best Interest) อำย่างเต็มท่� ปีราศิจากการบัังคับัหรือำจำากัดุทาง

เลือำกให� แต่เปี็นเพ่ยงการปีรับัเปีล่�ยนสภิาพแวดุล�อำมขอำงการเลือำกให�ม่ปีระสิทธัิภิาพ

มากขึ�นเพื�อำนำาไปีส่้การเลอืำกตวัเลอืำกท่�พึงปีระสงค์เท่านั�น เปีร่ยบัเสมือำนการเป็ีน ‘ตัวช่วย’ 

ช่�นำาการตัดุสินใจ (Decision Making) การกระทำาสิ�งตา่ง ๆ  อำยา่งไม่ร้�ตวั ซึ�งคำาวา่ Nudge 

ในท่�น่�ผู้้�วิจัยขอำแปีลว่า เปี็นการสะกิดุ หรือำ กระทุ�ง เพื�อำเร่ยกร�อำงความสนใจจากสิ�ง ๆ 

หนึ�ง (Thaler และ Sunstein, 2008) การสะกิดุพฤติกรรมคนสามารถกระทำาไดุ�ทั�งกับั

ปีัจเจกบัุคคลตลอำดุจนในสังคมขนาดุใหญ่เพื�อำการแก�ไขปีัญหา โดุยบัุคคลท่�จะทำาการ

สะกดิุพฤตกิรรมไดุ�นั�นสามารถเปีน็ใครกไ็ดุ� โดุยจะเรย่กผู้้�ท่�ทำาการสะกดิุวา่ ‘นกัอำอำกแบับั

ทางเลือำก (Choice Architect)’ เริ�มตั�งแต่ “นายจ�างท่�ต�อำงการจะช่วยให�พนักงานเลือำก

แผู้นการอำอำมเงินขอำงตัวเอำงให�ดุ่ขึ�นไดุ� หรือำแม�แต่เปี็นคุณปี้าร�านข�าวท่�จะช่วยให�ล้กค�า

เลือำกทานอำาหารท่�ดุ่ต่อำสุขภิาพ” (Chutika Udomsinn, 2018) ทั�งน่�`สะท�อำนให�เห็นไดุ�

วา่ ทฤษฎ่การสะกดิุพฤตกิรรม (Nudge Theory) อำย่้บันพื�นฐานความคดิุเพื�อำแก�ไขและ

ตอำบัสนอำงตอ่ำคนทกุคนภิายในสงัคมอำยา่งแท�จรงิ ทั�งน่�จะต�อำงตั�งอำย่้บันหลกัจรยิธัรรมใน

การวจิยัแบับักว�าง ๆ  อำย่้ 3 ปีระการ ดุงัน่� ปีระการแรก การจะสะกดิุแตล่ะครั�งจะต�อำงทำา

อำยา่งโปีรง่ใสไมช่่�นำาในทางท่�ผู้ดิุ (Misleading) ปีระการท่�สอำง การจะถอำนตวั (Opt-Out) 

จากการสะกิดุนั�น ๆ สามารถทำาไดุ�โดุยง่าย และ ปีระการสุดุท�าย จะต�อำงม่เหตุผู้ลท่�ดุ่

ท่�สนับัสนุนว่าการปีรับัเปีล่�ยนพฤติกรรมหรือำการเลือำกนั�น ๆ ทำาไปีเพื�อำส้่สิ�งท่�ดุ่กว่าเดุิม 

(พงศิ์พิชญ์ พิณสาย, 2017) 

  จากงานขอำง Cass R. Sunstein (2014) สามารถบัอำกไดุ�ว่า การสะกิดุไม่ม่ร้ปีแบับั

ท่�ตายตัวแต่ม่ความหลากหลาย โดุยม่วิธั่ท่�สำาคัญและเปี็นท่�นิยมอำย้่ 10 วิธั่ดุ�วยกัน

ซึ�งรวมไปีถึง วิธั่การตั�งค่าเริ�มต�น (Default) และวิธั่การเตือำน (Warning) ร่วมอำย้่ดุ�วย ซึ�ง

ทกุวธ่ิันั�นมร่ากฐานแนวคดิุแบับัเดุย่วกนัคอืำ เปีน็การใช�‘หลกัแนวคดิุแบับัพ่อำปีกครอำงลก้

แบับัเสรน่ยิม’ เป็ีนหลกั กล่าวคอืำ “จะต�อำงพยายามอำอำกแบับัทางเลือำกร้ปีแบับัการสะกิดุ

ท่�สามารถจะชว่ยเหลอืำผู้้�คนไดุ�มากท่�สดุุและสร�างความเสย่หายน�อำยท่�สดุุ และจะจำาเปีน็

เมื�อำผู้้�คนต�อำงการตัดุสนิใจสิ�งท่�ซบััซ�อำนยุ่งยากสถานการณ์ท่�ยากจะเข�าใจและไม่คุ�นเคย” 

(Thaler & Sunstein, 2008, p.105) อำ่กทั�งยังสามารถท่�จะช่วยให�เกิดุการเปีล่�ยนแปีลง

ไดุ�อำย่างแท�จริงภิายใต�การใช�ทรัพยากรอำย่างจำากัดุอำ่กดุ�วย
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การกำาหนดีค่าเริ�มต้น (Default)

  การกำาหนดุค่าเริ�มต�น (Default) จัดุเป็ีนหนึ�งในสิบัวิธ่ัการสะกิดุพฤติกรรมท่�

สำาคัญขอำงทฤษฎ่การสะกิดุพฤติกรรม (Nudge Theory) ซึ�งการกำาหนดุค่าเริ�มต�นเปี็น

วิธ่ัการท่�เร่ยกไดุ�ว่าม่ปีระสิทธัิภิาพมากท่�สุดุวิธ่ัหนึ�งอำ่กทั�งยังสามารถปีระยุกต์ใช�ไดุ�กับั

หลากหลายบัริบัทโดุยวิธ่ัการกำาหนดุค่าเริ�มต�นเสมือำนกับัเปี็นตัวเลือำกท่�ถ้กเลือำกเอำาไว�

แล�วอำัตโนมัติสำาหรับัการตัดุสินใจหรือำดุำาเนินการต่าง ๆ โดุยจะม่ผู้ลต่อำแนวโน�มการ

ตัดุสินใจเลือำกขอำงคนว่ามักจะเป็ีนไปีตามค่าเริ�มต�นท่�ไดุ�ตั�งเอำาไว� (Sunstein, 2014, 

p.585) เนื�อำงมาจากธัรรมชาติขอำงมนุษยท์่�มกัมค่วามข่�เกย่จในการตัดุสนิใจหรือำดุำาเนิน

การตา่ง ๆ  ดุงันั�นการกำาหนดุคา่เริ�มต�นไว�ในหลาย ๆ  ครั�งเหมอืำนกบััเปีน็การสร�างแนวทาง

ในการเลอืำกคำาตอำบั ให�มแ่นวโน�มเปีน็ไปีตามแนวทางดุงักลา่ว ทั�งน่�ยงัไดุ�รบััความนยิม

อำยา่งยิ�งในการนำาวธ่ิัการกำาหนดุคา่เริ�มต�นมาใช�เก่�ยวกับัพฤตกิรรมการบัรโิภิคอำาหารท่�ดุ่

ตอ่ำสุขภิาพดุ�วย ในรป้ีแบับัขอำงวธ่ิัการตั�งคา่เริ�มต�น (Default) Richard H. Thaler (2008) 

ไดุ�ให�คำานิยามโดุยสรุปีไดุ�ว่า “เปี็นแนวทางแข็งกร�าวขึ�นมาหน่อำยจากวิธ่ัอำื�น เปี็นการ

บัังคับัให�กระทำาในทางใดุทางหนึ�งในร้ปีแบับัท่�เร่ยกไดุ�ว่า ‘ถือำว่ายินยอำม’ เพราะยังคง

รักษาเสถ่ยรภิาพในการเลือำกเอำาไว�โดุยม่ค่าเริ�มต�นจากการยินยอำมอำย่างชัดุเจนแต่ยัง

คงสามารถปีฏิเสธัทางเลือำกนั�นไดุ�อำย่างง่ายดุาย สิ�งท่�สำาคัญคือำต�อำงม่ความง่ายดุายใน

การดุำาเนินการ”  

  จากการศึิกษางานวิจัยท่�เก่�ยวข�อำงพบัว่าม่งานวิจัยหลายชิ�นไดุ�นำาวิธ่ัการตั�ง

ค่าเริ�มต�นไปีปีระยุกต์ใช�กับัการปีรับัเปีล่�ยนพฤติกรรมขอำงมนุษย์หลากหลายดุ�านดุ�วย

กัน ตัวอำย่างเช่น Dalena & Henkens (2014) ท่�เห็นถึงปีัญหาขอำงจำานวนคนท่�สามารถ

ทำาการปีล้กถ่ายอำวัยวะไดุ�ในแต่ละปีีท่�ม่จำานวนค่อำนข�างน�อำยและต�อำงการท่�จะเพิ�ม

ปีริมาณการปีล้กถ่ายอำวัยวะให�ไดุ�ส้งขึ�นเพื�อำท่�จะช่วยลดุปีัญหาผู้้�เส่ยช่วิตจากการ

ไมไ่ดุ�รบััการปีลก้ถ่ายอำวัยวะไดุ�ทันเวลา โดุยศึิกษาดุก้ารตัดุสนิใจลงทะเบัย่นเพื�อำบัริจาค

อำวัยวะ ผู้่านการปีระยุกต์ใช� การกำาหนดุค่าเริ�มต�น (Default)  โดุยกำาหนดุไว� 3 แบับั 

ดุังน่� การม่ตัวเลือำกให�เลือำก (Choice), การถือำว่ายินยอำม (Presumed Consent) และ 

การยินยอำมอำย่างชัดุแจ�ง (Explicit Consent) โดุยทำาการสำารวจท่�ปีระเทศิเนเธัอำร์แลนด์ุ 

ซึ�งแต่ละแบับัจะม่แนวทางการตอำบัรับับัริจาคอำวัยวะต่างกัน และผู้ลจากการสำารวจ

พบัว่า การม่ตัวเลือำกให�เลือำกและการถือำว่ายินยอำม ไดุ�ผู้ลดุ่กว่าแบับัการยินยอำมอำย่าง

ชดัุแจ�ง โดุยมผู่้ลทำาให�ผู้้�บัรจิาคอำวยัวะเพิ�มสง้ขึ�นกวา่เดุมิ ซึ�งสะท�อำนให�เหน็ปีระสทิธัภิิาพ
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ในการนำาวธ่ิัการตั�งคา่เริ�มต�นมาปีรบััใช�และสามารถปีรับัพฤตกิรรมการตัดุสนิใจขอำงคน

ไดุ�เปี็นอำย่างดุ่ 

  ทั�งน่�ยังม่ผู้้�ศึิกษาอำ่กจำานวนหนึ�งท่�นำาวิธ่ัการตั�งค่าเริ�มต�นไปีปีระยุกต์ใช�กับั

การปีรับัเปีล่�ยนพฤติกรรมการรับัปีระทานอำาหารท่�ดุ่ต่อำสุขภิาพ เช่น Kleef, Seijdell, 

Vingerhoeds, Wijk & Trijp (2018) โดุยต�อำงการท่�จะศิกึษาวา่การตั�งคา่เริ�มต�นมอ่ำทิธัพิล

ต่อำการตัดุสินใจเลือำกตัวเลือำกในการบัริโภิคหรือำไม่ โดุยใช�การตัดุสินใจเลือำกบัริโภิค

ขนมปีังธััญพืช (Whole Wheat Bread) ในการรับัปีระทานแซนวิช ในการศิึกษา ซึ�ง

จะพบัว่าขนมปีังธััญพืชนั�นม่คุณปีระโยชน์ท่�ดุ่ต่อำสุขภิาพมากกว่าขนมปีังปีระเภิทอำื�น 

ๆ ท่�นิยมบัริโภิคกันโดุยทั�วไปีในท�อำงตลาดุ เช่น ขนมปีังนำ�าตาล (Brown Bread) และ 

ขนมปีังขาว (White Bread) เปี็นต�น โดุยทำาการทดุลอำง ท่�ปีระเทศิเนเธัอำร์แลนดุ์ ซึ�งจะ

ทำาการแจกแซนวิชฟร่ให�กับักลุ่มตัวอำย่างแบับัสุ่มท่�มหาวิทยาลัย โดุยในการแจกแบ่ัง

กลุ่มตัวอำย่างเปี็น 2 กลุ่มดุ�วยกัน คือำครึ�งหนึ�งจะม่การกำาหนดุค่าเริ�มต�นโดุยการแจกจะ

ยื�นขนมปีงัท่�เปีน็แบับัธััญพชืให�กอ่ำนโดุยท่�ผู้้�รบััจะขอำเปีล่�ยนเปีน็แบับัขนมปีงัขาวไดุ� และ 

อ่ำกครึ�งหนึ�งจะมก่ารกำาหนดุค่าเริ�มต�นโดุยการแจกจะยื�นขนมปัีงท่�เปีน็ขนมปัีงขาวให�ก่อำน

โดุยท่�ผู้้�รับัจะขอำเปีล่�ยนเปีน็แบับัขนมปีงัธััญพชืไดุ� ซึ�งผู้ลปีรากฏวา่ จากกลุม่ทดุลอำงครึ�ง

แรกท่�กำาหนดุค่าเริ�มต�นให�เปี็นขนมปีังธััญพืชก่อำนจากจำานวน 115 คน ม่ จำานวนส้งถึง 

108 คน หรือำคิดุเป็ีน 94% ท่�ตดัุสินใจยึดุกับัค่าเริ�มต�นท่�กำาหนดุไว�ให�เลือำกบัรโิภิคขนมปัีง

ธััญพืชเหมือำนเดิุม และ ในครึ�งหลังท่�กำาหนดุค่าเริ�มต�นให�เป็ีนขนมปัีงขาวนั�น จากจำานวน 

111 คน พบัว่า ม่จำานวนส้งถึง 89 คน หรือำคดิุเป็ีน 80% ท่�ยงัตดัุสนิใจยึดุตดิุกบััค่าเริ�มต�น

ท่�กำาหนดุไว�ให�โดุยการเลอืำกบัรโิภิคขนมปีงัขาวเหมอืำนเดุมิ ทั�งน่�เงื�อำนไขการรบััแซนวชิฟร่

น่�ผู้้�เข�าร่วมสามารถท่�จะขอำเปีล่�ยนชนิดุขนมปีังไดุ�อำย่างอิำสระ จึงเห็นไดุ�ว่าการกำาหนดุ

ค่าเริ�มต�นสามารถปีรบััให�คนมพ่ฤตกิรรมการบัรโิภิคท่�ดุต่อ่ำสขุภิาพมากขึ�นไดุ� ดุงันั�นจาก

งานวิจัยและการทดุลอำงต่าง ๆ ท่�ศิึกษามาการสะกิดุพฤติกรรมคนเพ่ยงเล็กน�อำยผู่้าน

การกำาหนดุค่าเริ�มต�น (Default) ในหลากหลายร้ปีแบับัสามารถท่�จะส่งผู้ลกระทบัต่อำ

การตัดุสินใจหรือำการกระทำาต่าง ๆ ขอำงมนุษย์ไดุ�อำย่างแท�จริง อำ่กทั�งยังสามารถช่วยใน

การปีรับัพฤติกรรมมนุษย์ให�เป็ีนไปีตามจุดุปีระสงค์ขอำงแต่ละการศึิกษาไดุ�เป็ีนอำย่างดุ ่

และสามารถนำามาปีรับัใช�กับัการแก�ไขปีัญหาพฤติกรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวาน 

การบัริโภิคท่�ไม่ดุ่ต่อำสุขภิาพไดุ� จากงานวิจัยข�างต�นนำามาซึ�งสมมติฐานขอำงผู้้�วิจัยดุังน่�
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สุมมติฐิานที� 1: ผูู้้ร่วมการทดลองที�ได้รับุเคร่�องด่�มจากการใช้วิธีการตั�งค่าเริ�มต้น       

(Default) จะตัดสุินใจบุริโภัคเคร่�องด่�มสุูตรหวานน้อย แตกต่างจากผูู้้ร่วมการทดลอง

กลุ่มควบุคุม

  การเตือน (Warning)

  วิธั่การเตือำน (Warning) จัดุเปี็นหนึ�งในสิบัวิธั่การสะกิดุพฤติกรรมคนท่�สำาคัญ

ตามทฤษฎ่การสะกดิุพฤตกิรรมคน (Nudge Theory) ซึ�งเปีน็หนึ�งในวธ่ิัการท่�ไดุ�รบััความ

นยิมในการนำามาศิกึษาเพื�อำสะกดิุพฤตกิรรมคน ทั�งน่�วธ่ิัการเตอืำนนั�นมร่ป้ีแบับัท่�สามารถ

ทำาไดุ�อำย่างหลากหลายและมค่วามละเอำย่ดุอ่ำอำน ตั�งแต่การอำอำกแบับัเนื�อำความ การใช�คำา

หรอืำภิาพเพื�อำการสื�อำสารถงึความหมายในการเตอืำน ตลอำดุจนการอำอำกแบับัตวัข�อำความ

ตั�งแตค่วามสวยงาม รป้ีแบับัตวัหนงัสอืำ สแ่ละขนาดุขอำงอัำกษร (Sunstein, 2014, p.586) 

ซึ�งจะสามารถส่งผู้ลต่อำพฤติกรรมการตัดุสนิใจกระทำาสิ�งต่าง ๆ  ขอำงมนุษยไ์ดุ� ทั�งน่�วธิัก่าร

เตือำนยังเปี็นท่�นิยมในการนำามาใช�ศิึกษาหลากหลายดุ�านดุ�วยกัน โดุยเฉพาะการนำามา

ใช�เพื�อำเปีล่�ยนแปีลงการตัดุสินใจซื�อำและการเปีล่�ยนแปีลงพฤติกรรมการบัริโภิคอำาหาร

โดุยการอำอำกแบับัฉลากและผู้ลติภิณัฑิท์่�มข่�อำความหรอืำภิาพเพื�อำการเตอืำนในการบัรโิภิค

สิ�งนั�น ๆ  ร้ปีแบับัขอำงวิธ่ัการเตือำน (Warning) Richard H. Thaler (2008) ไดุ�ให�คำานยิาม

โดุยสรปุีว่า “การตดัุสินใจบัางสิ�งบัางอำย่างเปีน็สิ�งท่�มอำงไมเ่หน็ไดุ�ดุ�วยตาเปีลา่และผู้้�คน

ส่วนมากไม่ร้�ว่าตนนั�นใช�งานหรือำทำาสิ�งนั�น ๆ  ไปีเท่าไรแล�ว ซึ�งอำาจจะมากเกินไปี ดุังนั�น

การเตือำนคือำการทำาให�ผู้้�คนมอำงเห็นพฤติกรรมขอำงตนเอำง”

  จากการศิึกษางานวจิัยท่�เก่�ยวข�อำงพบัวา่ม่งานวิจัยหลายชิ�นไดุ�นำาวิธัก่ารเตือำน

ไปีปีระยุกตใ์ช�กับัการปีรบััเปีล่�ยนพฤติกรรมขอำงมนุษยห์ลากหลายดุ�านดุ�วยกัน ตวัอำยา่ง

เช่น Bavel & Rodríguez-Priego (2016) ทำาการทดุลอำงเก่�ยวกับัการพฤติกรรมการใช�

งานความปีลอำดุภิัยในโลกอำอำนไลน์ โดุยเฉพาะการซื�อำสินค�าผู้่านช่อำงทางอำอำนไลน์ โดุย

ทำาการทดุลอำงผู่้านการใช�วิธ่ัการเตือำนดุ�วยข�อำความ เป็ีนการทดุลอำงท่�ม่ผู้้�เข�าร่วมจาก

หลายปีระเทศิดุ�วยกัน โดุยทุกคนต�อำงทำาการซื�อำภิาพพื�นหลังหน�าจอำ (Background 

Desktop) จากร�านค�าอำอำนไลน์ท่�จัดุขึ�น ซึ�งในระหว่างขั�นตอำนการซื�อำสินค�านั�นผู้้�บัริโภิค

จะพบักับัข�อำความท่�แจ�งเตือำนดุ�านความปีลอำดุภัิยเดุ�งขึ�นท่�ตรงกลางขอำงหน�าจอำ ซึ�งจะ

ต�อำงกดุปีิดุก่อำนเท่านั�นถึงจะสามารถดุำาเนินการซื�อำสินค�าต่อำไดุ� โดุยข�อำความท่�ผู้้�ศิึกษา
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อำอำกแบับัไว�ม ่10 แบับัซึ�งจะเดุ�งขึ�นแบับัสุม่ โดุยมทั่�งแบับัข�อำความเตอืำนทั�วไปี ข�อำความ

เตอืำนอำยา่งรนุแรง และข�อำความโน�มน�าววา่คนสว่นใหญเ่กิดุผู้ลอำยา่งไรขึ�นเมื�อำไมดุ่ำาเนิน

การความปีลอำดุภิยั ไปีจนถงึการใช�รป้ีภิาพตวัละครทั�งแบับัผู้้�ชายและผู้้�หญงิ ซึ�งจากผู้ล

การทดุลอำงปีรากฏว่า ยิ�งการม่ข�อำความเตือำนมากขึ�นเท่าไร ยิ�งทำาให�คนส่วนมากแสดุง

พฤติกรรมอำย่างระมัดุระวังมากยิ�งขึ�นเพื�อำปี้อำงกันความปีลอำดุภิัยขอำงตนเอำงจากภิัย

คุกคามอำอำนไลน์ (Cyber Attacks) แสดุงให�เห็นว่าการสะกิดุพฤติกรรมผู้่านการเตือำน

นั�นม่ผู้ลต่อำการปีรับัเปีล่�ยนพฤติกรรมคนไดุ�จริง สามารถส่งผู้ลกระทบัไดุ�โดุยตรงและ

สมควรท่�จะนำามาปีรับัใช�กับับัริบัทท่�หลากหลาย ดุังนั�นจะเห็นไดุ�ว่าม่ผู้้�ศิึกษางานวิจัย

จำานวนมากนำาเอำาวิธั่การเตือำนไปีปีระยุกต์ใช� 

  ทั�งน่�ยังม่ผู้้�ศึิกษาอำ่กจำานวนหนึ�งท่�นำาวิธ่ัการเตือำนไปีปีระยุกต์ใช�กับัการปีรับั

เปีล่�ยนพฤติกรรมการรับัปีระทานอำาหารท่�ดุ่ต่อำสุขภิาพ เช่น Pinto, Freitas, Dantas, 

Lucia, Melo, Minim & Bressan (2017) ซึ�งเล็งเห็นว่าผู้้�บัริโภิคจะสามารถบัริโภิคไดุ�ดุ่

มากขึ�นเมื�อำไดุ�รบััข�อำมล้ท่�เหมาะสม ดุงันั�นในงานชิ�นน่�จงึทำาการทดุลอำงเก่�ยวกบััการเตอืำน

ผู้่านการอำอำกแบับับัรรจุภิัณฑิ์สำาหรับัขนมว่าง (Snack Bar) โดุยให�รายละเอำ่ยดุข�อำม้ล

ทางดุ�านสารอำาหารและปีระโยชน์ขอำงอำาหารว่างลงบันบัรรจุภิัณฑิ์ โดุยทำาการทดุลอำง

ท่�ปีระเทศิบัราซิล แบั่งทำาการทดุลอำง อำอำกเปี็น 3 แบับัดุ�วยกัน คือำ แบับัแรกบันบัรรจุ

ภิณัฑิไ์ม่มข่�อำมล้ใดุ ๆ  ทั�งสิ�น แบับัท่�สอำงเปีน็เพ่ยงบัรรจุภิณัฑิแ์บับัปีกต ิและ แบับัสุดุท�าย

คือำ ม่ข�อำม้ลท่�เก่�ยวกับัสารอำาหารและคุณปีระโยชน์ขอำงขนมชนิดุนั�น ๆ ซึ�งโดุยทั�วไปีสิ�ง

ท่�จะม่อำิทธัิพลต่อำการตัดุสินใจบัริโภิคขนมมักจะพิจารณา ดุังน่� บัรรจุภิัณฑิ์ ราคาขอำง

สินค�า และ รสชาติขอำงขนม ซึ�งจัดุว่าเปี็นปีัจจัยท่�สำาคัญท่�สุดุในการพิจารณา ซึ�งผู้ล

ปีรากฏพบัว่าในส่วนขอำงข�อำม้ลบัางอำย่างนั�นไม่ค่อำยม่ส่วนสำาคญัในการตดัุสินใจบัริโภิค

ในท�ายท่�สุดุสำาหรับัผู้้�บัริโภิค แต่ข�อำม้ล ปีริมาณสารอำาหารบัางอำย่าง เช่น โอำเมก�า-3 

นำ�าตาล สารกันบั้ดุ รสชาติขนม และ ส่ขอำงบัรรจุภิัณฑิ์ ม่ผู้ลโดุยตรงต่อำการตัดุสินใจ

บัรโิภิคขอำงผู้้�บัริโภิค ซึ�งสามารถสะท�อำนให�เหน็ว่าการเตือำนผู้า่นการอำอำกแบับัข�อำมล้และ

ข�อำความบันบัรรจุภิณัฑินั์�นมส่ว่นในการตัดุสินใจเลอืำกบัรโิภิคขอำงคน สามารถปีรบััให�ม่

พฤติกรรมการบัริโภิคท่�ดุ่ต่อำสุขภิาพมากขึ�นไดุ� ดุังนั�นจึงสรุปีไดุ�ว่าจากงานวิจัยและการ

ทดุลอำงต่าง ๆ ท่�ผู้่านมาการสะกิดุพฤติกรรมคนโดุยวิธ่ัการเตือำน (Warning) สามารถ

ใช�ไดุ�หลากหลายร้ปีแบับัและสามารถท่�จะส่งผู้ลกระทบัต่อำการตัดุสินใจการกระทำา
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สิ�งต่าง ๆ ขอำงมนุษย์ไดุ�จริงและยังสามารถช่วยปีรับัพฤติกรรมมนุษย์ให�เปี็นไปีตาม

จุดุปีระสงค์ขอำงแต่ละการศิึกษาไดุ�เปี็นอำย่างดุ่ และสามารถนำามาปีรับัใช�กับัการแก�ไข

ปีัญหาพฤติกรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวาน การบัริโภิคท่�ไม่ดุ่ต่อำสุขภิาพไดุ� และนำา

มาซึ�งสมมติฐานขอำงผู้้�วิจัยดุังน่�

สุมมุติฐิานที� 2 :  ผูู้้ร่วมการทดลองที�ได้รับุเคร่�องด่�มจากการใช้วิธีการเต่อน(Warning)

จะตดัสิุนใจบุรโิภัคเคร่�องด่�มสุตูรหวานนอ้ย แตกตา่งจากผูู้ร้ว่มการทดลองกลุม่ควบุคมุ

5.  วิธิ่ดีำาเนินการวิจ้ัย

  เครื�อำงมือำท่�ใช�ในการศิึกษา

  ในงานศึิกษาวจิยัครั�งน่�ผู้้�วจิยัไดุ�สร�างร้ปีแบับัการทดุลอำงขึ�นเพื�อำใช�เป็ีนเครื�อำงมอืำ

ในการเก็บัข�อำม้ลโดุยทำาการทดุลอำงการสะกิดุพฤติกรรม (Nudge) ดุ�วย 2 วิธ่ั ไดุ�แก่ 

วิธั่การกำาหนดุค่าเริ�มต�น (Default) และ วิธั่การเตือำน (Warning) โดุยแบั่งการทำาการ

ทดุลอำงอำอำกเปี็น 4 ครั �งดุ�วยกัน โดุยทดุลอำงเพื�อำเปี็นกลุ ่มควบัคุม (Control) 1 ครั �ง 

ร้ปีแบับัวิธั่การกำาหนดุค่าเริ�มต�น (Default) 1 ครั�ง ร้ปีแบับัวิธั่การเตือำน 1 ครั�ง และการ

ทดุลอำงในร้ปีแบับัผู้สม (Combination) คือำใช�ทั�งวิธ่ัการกำาหนดุค่าเริ�มต�นและวิธ่ัการ

เตือำนพร�อำมกันในการทดุลอำง  1 ครั�ง

  ประชากรที่่�ใช้ในการศึกษา

  ปีระชากรท่�ใช�ในการศิกึษาวจิยัในงานวจิยัน่�คอืำ ผู้้�ท่�เข�ารว่มการทดุลอำงทั�งหมดุ 

โดุยเปีน็การสุม่ตวัอำย่างผู้้�เข�ารว่มทำาการทดุลอำงแบับับังัเอำญิเปีน็บัคุคลโดุยทั�วไปีภิายใน

บัรเิวณพื�นท่�ท่�จดัุทำาการทดุลอำงขึ�นเพื�อำให�เกิดุความเป็ีนธัรรมชาติจากจิตใต�สำานึกในการ

ตัดุสินใจขอำงผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงอำย่างแท�จริง ซึ�งผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงจะต�อำงเปี็นไปี

ตามเกณฑิ์การคัดุเลือำกปีระชากรท่�ระบัุเอำาไว� ทั�งน่�จากการแบั่งการทดุลอำงอำอำกเปี็น 4 

แบับั จึงกำาหนดุให�ม่ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงแบับัละ 60 คน รวมทั�งหมดุเปี็น 240 คน

  เกณฑ์ิการคดัุเลอืำกปีระชากร จะแบัง่เปีน็เกณฑิก์ารคดัุเข�า (Inclusion Criteria) 

คือำ 1.เฉพาะบัุคคลท่�ไม่พิการทางการมอำงเห็น 2.เฉพาะบัุคคลท่�สามารถรับัปีระทาน

เครื�อำงดุื�มรมเปีร่�ยว ยาค้ลท์ ไดุ�โดุยไม่เปี็นอำันตรายต่อำสุขภิาพและร่างกาย และ 3.เปี็น
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นกัศิกึษามหาวทิยาลยัธัรรมศิาสตร ์(ทา่พระจนัทร)์ และ เกณฑิก์ารคดัุอำอำก (Exclusion 

Criteria) คือำ 1.บัุคคลท่�ไม่ไดุ�ศิึกษาในระดุับัอำุดุมศิึกษาปีีท่� 2-4 

  ในภิาพรวมลักษณะขอำงปีระชากรท่�เข�าร่วมการทดุลอำงขอำงทั�ง 4 กลุ่มการ

ทดุลอำง ม่ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำง เปี็นเพศิหญิงจำานวนมากกว่าเพศิชายทั�งหมดุ และ

ช่วงอำายุขอำงทุกกลุ่มการทดุลอำง จะม่อำายุตำ�าสุดุอำย้่ท่� 18 ปีี และ ส้งสุดุอำย้่ท่� 25 ปีี ทั�งน่� 

ปีระชากรส่วนมากขอำงทุกกลุ่มการทดุลอำงจะม่อำายุตั�งแต่ 19-21 ปีีมากท่�สุดุ จากทุก

กลุ่ม ทั�งน่�อำายุไม่ม่ความหลากหลายมากนักเนื�อำงจากการจำากัดุ เกณฑิ์การคัดุอำอำกให�

เปี็นเฉพาะนักศิึกษาท่�ศิึกษาอำย้่ในชั�นปีีท่� 2 - ชั�นปีีท่� 4 เท่านั�น เพื�อำให�ม่คุณสมบััติและ

ปีระสบัการณ์ต่อำการตัดุสินใจไดุ�ใกล�เค่ยงกันท่�สุดุ (Homogeneity) 

  ระยะเวลาและสถุานที่่�ในการที่ำาการที่ดีลอง

  การทดุลอำงน่�จดัุทำาขึ�นในพื�นท่�บัรเิวณ มหาวทิยาลยัธัรรมศิาสตร ์ทา่พระจนัทร์ 

ซึ�งม่โครงการปีริญญาตร่ทั�งหมดุ 12 โครงการดุ�วยกัน โดุยการทดุลอำงน่�จัดุขึ�นในช่วง

เดุือำนตุลาคม 2562

  รายละเอ่ยดีการที่ดีลอง

  วัสดีุอุปกรณ์ 

  1.  เครื�อำงดุื�มนมเปีร่�ยว (ย่�ห�อำ ยาค้ลท์) 2 ส้ตร ไดุ�แก่ ส้ตรปีกติ และ ส้ตรหวาน

น�อำย (ไลท์) ซึ�งการศิกึษาครั�งน่�เลอืำกใช�ผู้ลิตภิณัฑิน์มเปีร่�ยวย่�ห�อำยาคล้ท ์เนื�อำงจาก 1.กลุ่ม

ทดุลอำงการศึิกษาเป็ีนกลุม่นักศิกึษาท่�นยิมบัริโภิคเครื�อำงดุื�มปีระเภิทนมเป็ีนสัดุส่วนมาก

ท่�สุดุเมื�อำเท่ยบักับัช่วงอำายุอำื�น ดุังนั�นจึงเลือำกนมเปีร่�ยวเพื�อำให�เข�าถึงกลุ่มปีระชากรท่�ใช�

ในการทดุลอำงไดุ�ง่ายมากขึ�น และย่�ห�อำยาค้ลท์เปี็นย่�ห�อำท่�ไดุ�รับัความนิยมในท�อำงตลาดุ

   2. ร้ปีลักษณ์ภิายนอำกขอำงนมเปีร่�ยว ย่�ห�อำยาค้ลท์ ทั�ง 2 ส้ตร ม่ลักษณะ

คล�ายคลึงกันดัุงนั�นจะไม่ก่อำให�เกิดุการเป็ีนปัีจจัยเบ่ั�ยงเบันต่อำผู้้�ท่�เข�าร่วมการทดุลอำง 

และ 3.สามารถควบัคุมต�นทุนในการวิจัยศิึกษาครั�งน่�ไดุ�เนื�อำงจากสินค�าม่ราคาไม่ส้ง

มากนัก 

  ฉลากที่่�ม่ข้อม้ลแคลอร่�และข้อม้ลจ้ำานวนการออกกำาลังกาย

  ท่�จะต�อำงทำาเพื�อำชดุเชยจากการบัรโิภิคยาคล้ทแ์ตล่ะสต้รตามข�อำมล้จาก www.

fatnever.com/burn ทั�งน่�ผู้้�วิจยัอำอำกแบับัฉลากข�อำมล้สำาหรบััทั�งสอำงรสชาตใิห�มลั่กษณะ
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คล�ายกัน ดุังแสดุงในร้ปีท่� 1 และ ร้ปีท่� 2

  การอำอำกแบับัฉลากนั�นเน�นท่�การใช�ส่เข�ามาช่วย เนื�อำงจากการใช�ส่เพื�อำเปี็นพื�น

หลังนั�นม่ผู้ลโดุยตรงต่อำการดุึงดุ้ดุสายตาขอำงคน ตลอำดุจนสามารถแสดุงถึงความร้�สึก

และอำารมณ์ไดุ�อำย่างดุ่ ซึ�งฉลากดุังกล่าวเลือำกใช�ส่ส�มเหลือำงเปี็นหลักเนื�อำงจากส่เหลือำง

เปีน็ส่ท่�มค่วามสว่างท่�สดุุสามารถช่วยเพิ�มการดึุงดุดุ้สายตา ตลอำดุจนเป็ีนสท่่�เหมาะสม

ท่�สุดุในการทำาสิ�งพิมพ์และสมควรใช�ควบัค้่กันกับัส่อำื�น ส่ส�มเปี็นส่ท่�โดุดุเดุ่นให�ความ

สบัายแก่สายตามากกว่าส่แดุงหรือำส่เหลือำงซึ�งเปี็นส่ในโทนเดุ่ยวกัน เป็ีนส่ท่�สามารถ

เรย่กร�อำงความสนใจให�หันมอำงหรอืำอำา่นไดุ� อำก่ทั�งสส่�มเป็ีนสท่่�มค่วามสมัพนัธัก์บััอำาหาร

สามารถช่วยเพิ�มความอำยากอำาหารไดุ� (พัชร่ยา ชัยตะมาตร, 2557)

ร้ปีท่� 1 ฉลากข�อำความสำาหรับัส้ตรปีกติ 

ในการทดุลอำงวิธั่การเตือำน

ร้ปีท่� 2 ฉลากข�อำความสำาหรับัส้ตรหวานน�อำย 

ในการทดุลอำงวิธั่การเตือำน

  การออกแบบการที่ดีลอง

  ในงานศิึกษาน่�ทำาการทดุลอำงทั�งหมดุ 4 ร้ปีแบับัดุ�วยกัน (ตามท่�ไดุ�กล่าวไปีใน

เครื�อำงมือำท่�ใช�ในการศิึกษา) โดุยรายละเอำ่ยดุการทดุลอำงแต่ละร้ปีแบับัม่ความ

แตกต่างกันในการสร�างตัวเลือำกและสภิาพแวดุล�อำมการตัดุสินใจบัริโภิคขอำงผู้้�บัริโภิค 

โดุยในขั�นท่�1 ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงจะตอำบัแบับัสอำบัถาม ซึ�งม่ข�อำม้ลโดุยส่วนตัวทั�วไปี 

เช่น เพศิ อำายุ อำาช่พ ระดุับัการศิึกษา เปี็นต�น โดุยแจ�งผู้้�เข�าร่วมตอำบัแบับัสอำบัถามว่า

จะไดุ�รบััยาคล้ทเ์ปีน็สิ�งตอำบัแทนการเข�ารว่ม ขั�นท่�2 จะเปีน็สว่นท่�แตกตา่งกนัขอำงแตล่ะ

ร้ปีแบับัการทดุลอำง โดุยจะแจกยาค้ลท์ให�แก่ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำง โดุย ในการทดุลอำงท่� 1 

ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงจะสามารถเลือำกหยิบัยาค้ลท์ไดุ�ตามความต�อำงการเนื�อำงจากเป็ีน 
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กลุม่ควบัคุม การทดุลอำงท่� 2 ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงจะไดุ�รับัแจกยาคล้ท์ส้ตรตามท่�ยื�นสง่

ให� (Default) แต่ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงสามารถขอำเปีล่�ยนส้ตรไดุ�อำย่างอำิสระ การทดุลอำง

ท่� 3 ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงจะสามารถหยิบัไดุ�อำย่างอำิสระโดุยจะม่ฉลากท่�อำอำกแบับัไว�ติดุ

อำย้่เค่ยงข�าง และในการทดุลอำงท่� 4 ผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงจะไดุ�รับัแจกยาค้ลท์ตามท่�ยื�น

ส่งให� (Default) และม่ฉลากท่�อำอำกแบับัติดุไว�เค่ยงข�างซึ�งผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงสามารถ

ขอำเปีล่�ยนไดุ�อำย่างอำิสระ

  การควบัคุมในการทดุลอำง คือำ จะวางจำานวนขวดุยาค้ลท์ให�เท่ากันตลอำดุทั�ง 2 

ส้ตร เพื�อำปี้อำงกันการตัดุสินใจจากความนิยม และ การทดุลอำงจะให�ทำาท่ละคนเท่านั�น

เพื�อำปี้อำงกันการตัดุสินใจตามผู้้�อำื�น

  การวิเคราะห์ข้อม้ล

  ข�อำม้ลทั�วไปีขอำงปีระชากรท่�เข�าร่วมการทดุลอำงนำามาวิเคราะห์โดุยแสดุงเปี็น

ตารางขอำงข�อำม้ลเชิงสถิติพรรณนา ในลักษณะร�อำยละ เพื�อำบัอำกถึงลักษณะขอำงกลุ่ม

ปีระชากรท่�เข�าร่วม และนำาผู้ลการทดุลอำงมาวิเคราะห์เปี็นตารางข�อำม้ลผู้่านวิธ่ัทาง

สถิติ โดุยการทดุสอำบัความเปี็นอำิสระต่อำกันขอำงสอำงปีระชากร (Chi-Square Test) เพื�อำ

ทดุสอำบัถึงปีระสทิธัภิิาพและผู้ลลพัธัข์อำงการทดุลอำงท่�ใช�วิธ่ัการสะกดิุพฤตกิรรมเพื�อำปีรับั

พฤติกรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุ่�มรสหวานให�ลดุลง

6.  ผู้ลการวิจ้ัย

   จากทั�งหมดุ 4 กลุ่มการทดุลอำงนั�นม่เพ่ยงกลุ่มการทดุลอำงท่� 1 กลุ่มควบัคุม 

(ไม่ไดุ�รับั Intervention ใดุ ๆ) เพ่ยงกลุ่มเดุ่ยวเท่านั�นท่�กลุ่มตัวอำย่างเลือำกบัริโภิคเครื�อำง

ดุื�มส้ตรหวานปีกติจำานวนมากกว่าส้ตรหวานน�อำย ในขณะท่�อำ่ก 3 กลุ่มทดุลอำงท่�เหลือำ

ทั�งหมดุ ตา่งไดุ�ผู้ลลพัธัเ์ดุย่วกนั คอืำ ผู้้�เข�ารว่มทดุลอำงตดัุสนิใจเลอืำกบัรโิภิคเครื�อำงดุื�มส้ตร

หวานน�อำยจำานวนมากกว่าส้ตรหวานปีกติทั�งสิ�น แสดุงให�เห็นว่ากลุ่มท่�ไดุ�รับัการสะกิดุ

พฤติกรรม (Nudges) หันมาบัริโภิคส้ตรหวานน�อำยมากกว่ากลุ่มผู้้�เข�าร่วมการทดุลอำงท่�

ไม่ไดุ�รับัการสะกิดุ 

  จากสมมติฐานท่� 1 ข�างต�น เมื�อำนำามาทดุสอำบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่� 1 

ซึ�งเปี็นกลุ่มควบัคุม (N=60) และกลุ่มท่� 2 ท่�ไดุ�รับัการสะกิดุดุ�วยวิธ่ักำาหนดุค่าเริ�มต�น 
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(N=60) พบัว่าการทดุสอำบั Chi-Square ไดุ�ค่า  = 34.169, Asymp. Sig. = 0.000 ซึ�ง

ม่ค่าน�อำยกว่า 0.05 (ดุ้ตารางท่� 1) กล่าวคือำ ผู้้�ร่วมการทดุลอำงท่�ไดุ�รับัเครื�อำงดุื�มจากการ

ใช�วิธั่การตั�งค่าเริ�มต�น (Default) จะตัดุสินใจบัริโภิคเครื�อำงดุื�มส้ตรหวานน�อำย แตกต่าง

จากผู้้�ร่วมการทดุลอำงกลุ่มควบัคุม (ไม่ไดุ�รับั Intervention ใดุ ๆ) อำย่างม่นัยสำาคัญทาง

สถิติซึ�งสอำดุคล�อำงกับัสมมติฐานท่� 1

  จากแผู้นภิ้มิแท่งท่� 1 สรุปีให�เห็นถึงจำานวนการตัดุสินใจเลือำกบัริโภิคเครื�อำงดุื�ม

ระหว่างส้ตรหวานปีกติและส้ตรหวานน�อำย (ไลท์) ซึ�งการทดุลอำงกลุ่มท่� 2 ม่ผู้้�ตัดุสินใจ

บัริโภิคส้ตรหวานน�อำย (ไลท์) จำานวนมากกว่า การทดุลอำงกลุ่มท่� 1

  จากสมมติฐานท่� 2 ข�างต�น เมื�อำนำามาทดุสอำบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่� 

1 กลุ่มควบัคุม และกลุ่มท่� 3 ซึ�งใช�วิธั่การเตือำน (Warning) พบัว่า ทั�งสอำงกลุ่มม่ความ

แตกต่างอำย่างม่นัยสำาคัญ โดุย  = 10.812, Asymp. Sig. = .001 ซึ�งม่ค่าน�อำยกว่า 0.05 

กลา่วคอืำผู้้�รว่มการทดุลอำงท่�ไดุ�รบััเครื�อำงดุื�มจากการใช�วธ่ิัการเตอืำน (Warning) จะตดัุสิน

ใจบัริโภิคเครื�อำงดุื�มสต้รหวานน�อำย แตกตา่งจากผู้้�รว่มการทดุลอำงกลุ่มควบัคมุอำยา่งมนั่ย

สำาคัญทางสถิติซึ�งสอำดุคล�อำงกับัสมมติฐานท่� 2 

  จากแผู้นภิ้มิแท่งท่�2 สรุปีให�เห็นถึงจำานวนการตัดุสินใจเลือำกบัริโภิคเครื�อำงดุื�ม

ระหว่างส้ตรหวานปีกติและส้ตรหวานน�อำย (ไลท์) ซึ�งการทดุลอำงกลุ่มท่� 3 ม่ผู้้�ตัดุสินใจ

บัริโภิคส้ตรหวานน�อำย (ไลท์) จำานวนมากกว่า การทดุลอำงกลุ่มท่� 1
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ตารางที่่� 1 แสดุงจำานวนร�อำยละขอำงการตัดุสินใจเลือำกรับับัริโภิคในกรณ่กลุ่มท่� 1 และ 2

กรณ่กลุ่มที่่� 1 และ 2 การตัดีสินใจ้เลือกรับบริโภค

การทดุลอำงกลุ่มท่�1 

(Control Group)

การทดุลอำงกลุ่มท่� 2 

(Default Group)

รวมทั�งกลุ่มท่� 1 และ 

กลุ่มท่�2

Chi-Square Tests

Pearson 

Chi-Square 

(กลุ่ม 1 และ 2)

ส้ตรหวาน

ปกติ (N)

38

7

45

Value

34.169

ร้อยละ 

84.4

15.6

100

df 

1

ส้ตรหวานน้อย, 

ไลที่์ (N)

22

53

75

Asymp. Sig

.000**

ร้อยละ

29.3

70.7

100

รวมที่ั�งสิ�น

(Total)

N=60

ร�อำยละ 50

N=60

ร�อำยละ 50

N=120

ร�อำยละ 100

0 cells (0.0%) have expected count less than 5.

Note: *ระดุับันัยสำาคัญทางสถิติท่�ระดุับั < 0.05 **ระดุับันัยสำาคัญทางสถิติท่�ระดุับั < 0.001

แผู้นภ้มิที่่� 1 แสดุงจำานวนการตัดุสินใจเลือำกเปีร่ยบัเท่ยบัระหว่างการทดุลอำงกลุ่มท่� 1 และ 

การทดุลอำงกลุ่มท่� 2
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ตารางท่� 2 แสดุงจำานวนร�อำยละขอำงการตัดุสินใจเลือำกรับับัริโภิคในกรณ่กลุ่มท่� 1 และ 3

กรณ่กลุ่มที่่�1 และ 3

การทดุลอำงกลุ่มท่�1 

(Control Group)

การทดุลอำงกลุ่มท่� 3 

(Warning Group)

รวมทั�งกลุ่มท่� 1 และ 

กลุ่มท่� 3

Chi-Square Tests

Pearson 

Chi-Square 

(กลุ่ม 1 และ 3)

ส้ตรหวาน

ปกติ (N)

38

20

58

Value

10.812

ร้อยละ 

การทดุลอำงกลุ่มท่�1 

(Control Group)

การทดุลอำงกลุ่มท่� 3 

(Warning Group)

รวมทั�งกลุ่มท่� 1 

และ กลุ่มท่� 3

df 

1

ร้อยละ

การทดุลอำงกลุ่มท่�1 

(Control Group)

การทดุลอำงกลุ่มท่� 3 

(Warning Group)

รวมทั�งกลุ่มท่� 1 และ 

กลุ่มท่� 3

ส้ตรหวาน

ปกติ (N)

38

20

58

การตัดีสินใจ้เลือกรับบริโภค

0 cells (0.0%) have expected count less than 5.

ส้ตรหวาน

ปกติ (N)

38

20

58

Asymp. Sig

.001**

Note: *ระดุับันัยสำาคัญทางสถิติท่�ระดุับั < 0.05 **ระดุับันัยสำาคัญทางสถิติท่�ระดุับั < 0.001

แผู้นภมิ้แที่ง่ท่ี่� 2 แสดุงจำานวนการตัดุสินใจเลือำกเปีรย่บัเทย่บัระหว่างการทดุลอำงกลุม่ท่� 1 และ การทดุลอำงกลุม่ท่� 3
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  นอำกจากสมมตฐิานท่�ตั�งไว� ผู้้�วจิยัวิเคราะหเ์พิ�มเตมิโดุยการจบััค้ว่เิคราะหค์วาม

แตกต่างขอำงกลุ่มการทดุลอำงเพิ�มอำ่ก 4 ค้่ โดุยม่รายละเอำ่ยดุดุังต่อำไปีน่�

  การศิึกษาเพิ�มเติมทดุสอำบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่� 1 และกลุ่มท่� 4 ซึ�งม่

ข�อำม้ลจำานวน 120 กรณ่ ม่ข�อำม้ลท่�สมบั้รณ์ใช�ไดุ�คิดุเปี็นร�อำยละ 100 พบัว่าม่ผู้้�เลือำกส้ตร

หวานปีกติ (N=47) และ ส้ตรหวานน�อำย (N=73),  = 29.414 Asymp. Sig. = .000 จึง

สรปุีไดุ�วา่การใช�การสะกิดุพฤติกรรมโดุยวิธ่ักำาหนดุคา่เริ�มต�นและวิธ่ัการเตือำนพร�อำมกัน

ส่งผู้ลไดุ�ดุ่กว่า กลุ่มการทดุลอำงท่� 1 ซึ�งใช�วิธั่การกำาหนดุค่าเริ�มต�นอำย่างเดุ่ยว ดุังเห็นไดุ�

จากผู้ลการทดุลอำงท่�ทั�งสอำงกลุ่มแตกต่างกันอำย่างม่นัยสำาคัญทางสถิติ 

  การศิึกษาเพิ�มเติมทดุสอำบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่� 2 และกลุ่มท่� 3 ซึ�ง

ข�อำม้ลขอำงกรณ่ดัุงกล่าวจากข�อำม้ลจำานวน 120 กรณ่ ม่ข�อำม้ลท่�สมบั้รณ์ใช�ไดุ�คิดุเป็ีน 

ร�อำยละ 100 ม่ พบัว่าม่ผู้้�เลือำกส้ตรหวานปีกติ (N=27) และ ส้ตรหวานน�อำย (N=93),  

= 8.076 Asymp. Sig. = .004 เมื�อำพิจารณาผู้ลท่�ไดุ�ร่วมกับัผู้ลท่�ไดุ�จากสมมติฐานท่� 1 

ปีระกอำบั จงึสรุปีไดุ�ว่าทั�งวิธ่ักำาหนดุค่าเริ�มต�นและวิธ่ัการเตือำนทั�งสอำงวิธ่ัไดุ�ผู้ลเป็ีนอำย่าง

ดุ ่แตท่ั�งน่�ในร้ปีแบับัขอำงกลุม่ทดุลอำงท่� 2 หรอืำกลุม่ท่�ใช�วิธ่ัการกำาหนดุคา่เริ�มต�นจะสง่ผู้ล

ไดุ�ดุ่กว่า กลุ่มการทดุลอำงท่� 3 ซึ�งใช�วิธั่การเตือำน ดุังเห็นไดุ�จากผู้ลการทดุลอำงท่�ทั�งสอำง

กลุ่มแตกต่างกันอำย่างม่นัยสำาคัญทางสถิติ

  การศิึกษาเพิ�มเติมทดุสอำบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่� 2 และกลุ่มท่� 4 ซึ�ง

ข�อำม้ลขอำงกรณ่ดุังกล่าวจากข�อำม้ลจำานวน 120 กรณ่ ม่ข�อำม้ลท่�สมบั้รณ์ใช�ไดุ�คิดุเปี็น

ร�อำยละ 100  พบัว่า  = .288 Asymp. Sig. = .591 ซึ�งม่ค่ามากกว่า 0.05 กล่าวคือำกลุ่ม

การทดุลอำงท่� 2 และ 4 ไม่แตกต่างกันอำย่างม่นัยสำาคัญทางสถิติ

  การศิึกษาเพิ�มเติมทดุสอำบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่� 3 และกลุ่มท่� 4 ซึ�ง

ข�อำม้ลขอำงกรณ่ดัุงกล่าวจากข�อำม้ลจำานวน 120 กรณ่ ม่ข�อำม้ลท่�สมบั้รณ์ใช�ไดุ�คิดุเป็ีน

ร�อำยละ 100 พบัว่าม่ผู้้�เลือำกส้ตรหวานปีกติ (N=29) และ ส้ตรหวานน�อำย (N=91),  = 

5.502 Asymp. Sig. = .019 และเมื�อำพิจารณาผู้ลท่�ไดุ�ร่วมกับัผู้ลท่�ไดุ�จากสมมติฐาน

ท่� 2 จึงสรุปีไดุ�ว่าร้ปีแบับัขอำงกลุ่มทดุลอำงท่� 4 หรือำกลุ่มท่�ใช�การทดุลอำงในร้ปีแบับัผู้สม 

(Combination) จะส่งผู้ลไดุ�ดุ่กว่ากลุ่มการทดุลอำงท่� 3 ซึ�งใช�วิธั่การเตือำนอำย่างเดุ่ยว ดุัง

เห็นไดุ�จากผู้ลการทดุลอำงท่�ทั�งสอำงกลุ่มแตกต่างกันอำย่างม่นัยสำาคัญทางสถิติ 
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7.  สรุปและอภิปรายผู้ล

  จากการศึิกษาในครั�งน่�ทำาให�พบัว่า ทฤษฎ่การสะกดิุพฤตกิรรม (Nudge Theory) 

เมื�อำนำามาปีระยกุต์กบัับัริบัทการปีรับัเปีล่�ยนพฤตกิรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวานขอำง

คนไทย โดุยเลือำกใช� 2 วิธั่ในการศิึกษา ไดุ�แก่ การกำาหนดุค่าเริ�มต�น (Default) และ การ

เตอืำน (Warning) ซึ�งจากผู้ลการวิจยั พบัว่า การนำาทฤษฎก่ารสะกิดุพฤตกิรรมมารว่มใช�

นั�นไดุ�ผู้ลดุ่ ทำาให�คนสามารถปีรับัพฤติกรรมโดุยไม่ร้ �ตัวสามารถบัริโภิคเครื�อำงดุื�ม

รสหวานน�อำยไดุ�อำยา่งเปีน็ธัรรมชาตเิปีน็ผู้ลดุต่อ่ำสขุภิาพมากขึ�น มากไปีกวา่นั�นจากการ

วิเคราะห์ข�อำม้ลเพิ�มเติมยังพบัว่า วิธั่การสะกิดุพฤติกรรม ดุ�วยวิธั่การกำาหนดุค่าเริ�มต�น

ไดุ�ผู้ลดุ่กว่าวิธ่ัการเตือำน สามารถปีรับัพฤติกรรมการบัริโภิคเครื�อำงดุื�มรสหวานไดุ�ดุก่ว่า 

และยังพบัว่าเมื�อำนำาทั�ง 2 วิธ่ัใช�รวมกันตามร้ปีแบับัผู้สม (Combination) คือำใช�ทั�งวิธ่ั

การตั�งค่าเริ�มต�นและวิธ่ัการเตือำนพร�อำมกันนั�นจะไดุ�ผู้ลดุ่ท่�สุดุ ดุังนั�นแล�วหากต�อำงการ

นำาวิธั่การสะกิดุไปีปีรับัใช�กับับัริบัทต่าง ๆ ในขณะท่�ม่ทรัพยากรจำากัดุ ไม่ว่าจะเปี็นทั�ง

ทางดุ�านเวลาหรือำทางการเงิน จึงสามารถท่�จะเลือำกใช�วิธั่การตั�งค่าเริ�มต�นเปี็นหลัก แต่

ถ�าหากอำยากให�ไดุ�ผู้ลลัพธั์การปีรับัเปีล่�ยนพฤติกรรมส้งสุดุควรเปี็นวิธั่การผู้สมทำาทั�ง 2 

อำย่างพร�อำมกัน

  ผู้้�วจิยัยังไดุ�ทำาการทดุสอำบัโดุยนำาผู้ลการทดุลอำงท่�ไดุ�จากกลุม่ การใช�วธ่ิักำาหนดุ

ค่าเริ�มต�น มาจับัค้่เปีร่ยบัเท่ยบักับักลุ่มวิธั่การผู้สม พบัว่าไม่ม่ความแตกต่างกันอำย่างม่

นยัสำาคญั ซึ�งสามารถอำธับิัายไดุ�ว่าวธ่ิัการตั�งค่าเริ�มต�นท่�ไดุ�ผู้ลลัพธ์ัดุท่่�สดุุเป็ีนอำงค์ปีระกอำบั

ท่�เหมือำนกันขอำงทั�ง 2 กลุ่ม ทำาให�ไม่ม่ความความแตกต่างขอำงผู้ลลัพธั์อำย่างชัดุเจน 

  ผู้้�วิจัยเชื�อำว่าการสะกิดุพฤติกรรมจะสามารถนำาไปีใช�ในทางธุัรกิจไดุ�อำย่างม่

ปีระสิทธิัภิาพ เนื�อำงจากเปีน็วิธ่ัช่วยกระตุ�นการตัดุสินใจบัริโภิคขอำงผู้้�บัริโภิคไดุ�อำย่างเป็ีน

ระบับั โดุยม่ต�นทุนท่�ตำ�าไม่เปี็นภิาระต่อำธัุรกิจ โดุยเฉพาะอำย่างยิ�งต่อำธัุรกิจดุ�านอำาหาร

และเครื�อำงดุื�ม ท่�จำาเปี็นต�อำงสนอำงต่อำความต�อำงการขอำงผู้้�บัริโภิคยุคใหม่ท่�เปีล่�ยนแปีลง

ไปีตามปีระสบัการณ์ เช่น การทานอำาหารเพื�อำสขุภิาพ และการใช�บัรรจุภิณัฑิท์่�เปีน็มติร

ต่อำสิ�งแวดุล�อำม เปี็นต�น 
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  ข้อจ้ำากัดีและข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจ้ัยในอนาคต

  งานวิจัยชิ�นน่�ใช�กลุ่มตัวอำย่างการทดุลอำงเพ่ยง 240 คน หรือำกลุ่มการทดุลอำง

ละ 60 คนเท่านั�น ดุังนั�นจึงเกิดุข�อำจำากัดุขอำงปีริมาณข�อำม้ลและกลุ่มตัวอำย่างยังเปี็น 

กลุ่มนักศิึกษาซึ�งอำาจขาดุความหลากหลายทางช่วงอำายุขอำงกลุ่มตัวอำย่าง งานวิจัยใน

อำนาคตจึงควรศึิกษาโดุยใช�กลุ่มตัวอำย่างท่�หลากหลายมากขึ�นเพื�อำให�ไดุ�ปีริมาณข�อำม้ล

ท่�มากขึ�นและไดุ�ผู้ลลัพธั์ท่�น่าเชื�อำถือำกว่าเดุิม

  การทดุลอำงโดุยใช�นมเปีร่�ยวย่�ห�อำยาค้ลท์เปี็นตัวแทนเครื�อำงดุื�มรสหวาน อำาจ

เกิดุข�อำจำากัดุทางดุ�านสุขภิาพ อำันนำามาซึ�งเกณฑิ์การคัดุเข�าเพื�อำทำาการทดุลอำง ดุังนั�น

งานวิจัยในอำนาคตอำาจปีรับัใช�เครื�อำงดุื�มชนิดุอำื�น ในการทำาการทดุลอำง

  แม�ผู้ลการทดุลอำงแสดุงให�เห็นปีระสิทธิัภิาพขอำงการนำาแนวคิดุการสะกิดุ

พฤตกิรรมมาใช�ในการปีรบััพฤตกิรรมการรบััปีระทานเครื�อำงดุื�มรสหวานไดุ� แตก่ารศิกึษา

น่�ยังไม่ครอำบัคลุมถึงความยั�งยืนในการปีรับัพฤติกรรมขอำงมนุษย์ ผู้้�วิจัยจึงขอำเสนอำให�

งานวิจัยในอำนาคตศิึกษาว่าการสะกิดุพฤติกรรมจะสามารถปีรับัพฤติกรรมไดุ�อำย่าง

ยั�งยนืหรือำไม ่กลา่วคอืำ การสะกดิุใน 1 ครั�ง อำาจทำาให�การตดัุสินใจมก่ารเปีล่�ยนแปีลงไปี

ดุ�วยการใช�สมอำงส่วนอำัตโนมัติ แต่เมื�อำเกิดุความเคยชิน ม่การคิดุวิเคราะห์มากขึ�น หรือำ 

เมื�อำอำอำกจากสภิาพแวดุล�อำมหรือำสถานการณ์ท่�ไดุ�ตั�งขึ�นแล�ว อำาจกลับัไปีม่พฤติกรรม

การกระทำาแบับัเดุิมไดุ� ซึ�งขาดุความยั�งยืนขอำงการปีรับัพฤติกรรม ทั�งน่�ในการศิึกษา

อำนาคตอำาจม่การเลือำกใช�วิธ่ัการวิธ่ัอำื�น ๆ ดุ�วยเพื�อำให�ไดุ�ผู้ลลัพธ์ัทางทฤษฎ่ท่�น่าสนใจ

และเกิดุความหลากหลายยิ�งขึ�น

  สำาหรบััข�อำเสนอำแนะเชงินโยบัายจากงานวจิยัน่� ภิาครฐัอำาจนำาแนวคดิุการสะกดิุ

ดุ�วยวิธั่ต่าง ๆ เข�ามา ปีระยุกต์ใช�เพื�อำแก�ไขปีัญหาโรคท่�เกิดุจากการบัริโภิคนำ�าตาลเกิน

กว่าปีริมาณท่�เหมาะสม โดุยไม่ต�อำงใช�มาตรการรัฐแทรกแซงอำย่างเข�มงวดุจนเกินไปี 

และการสะกิดุยังม่ต�นทุนตำ�าในการดุำาเนินงานเมื�อำเปีร่ยบัเท่ยบักับัวิธ่ัอำื�น แต่สามารถ

เปีล่�ยนพฤติกรรมขอำงคนในม่ปีระสิทธิัภิาพและส่งผู้ลดุ่ต่อำสังคมให�ม่คุณภิาพท่�ดุ่ขึ�น 

ลดุอำัตราผู้้�ปี่วยอำันเปี็นภิาระทางงบัปีระมาณในการรักษาพยาบัาล 
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         1 นักวิจัยอำิสระ

การปรับตัวจากผลกระทบข่องสถานการณ์์
การแพร่ระบาด้โรคโควิด้ 19 

ข่องธุุรกิจร้านอาหารในจังหวัด้สุราษฎร์ธุานี
Adaptation from the impact of the Covid-19 
outbreak situation of restaurant businesses

 in Surat Thani Province

กัญฐิตา ดุุลยรัตนานนท์1  

วันรับั: 26 กันยายน 2564 วันแก�ไข: 4 พฤศิจิกายน 2564 

ยอำมรับั : 11 พฤศิจิกายน 2564

บที่คัดีย่อ 

  การวิจัยเชิงคุณภิาพน่�ม่วัตถุปีระสงค์  เพื�อำศิึกษาการปีรับัตัวขอำงธัุรกิจร�าน

อำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่ ช่วงการแพร่ระบัาดุขอำงโรคโควิดุ 19  โดุยเก็บัรวบัรวม

ข�อำม้ลจากการสัมภิาษณ์เชงิลกึ  ใช�แบับัสัมภิาษณ์ ในกลุม่เป้ีาหมายคือำ  ผู้้�ปีระกอำบัการ

ธัุรกิจร�านอำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่ จำานวน 6 ร�าน ไดุ�แก่ ร�านอำาหารขนาดุใหญ่ 2 

ร�าน  ร�านอำาหารขนาดุกลาง 2 ร�าน และร�านอำาหารขนาดุเล็ก 2 ร�าน   

  ผู้ลการวิจัยพบัว่า การปีรับัตัวหลังเกิดุการแพร่ระบัาดุขอำงโรคโควิดุ19 ในร�าน

อำาหาร ดุงัน่� (1) ร�านอำาหารขนาดุใหญ ่ มก่ารปีรบััตวัดุ�านเพิ�มช่อำงทางการขาย   ควบัคมุ

ต�นทุนการผู้ลิต  ปีรับัระบับัการจัดุการภิายในร�านท่�เหมือำนกัน  แต่พบัการปีรับัตัวท่�

แตกต่างคือำดุ�านผู้ลิตภัิณฑ์ิ ท่�ยงัคงรสชาติขอำงอำาหาร รายการอำาหาร  ราคาและปีริมาณเดิุม 

และเสนอำผู้ลิตภัิณฑ์ิใหม่ราคาย่อำมเยาโดุยใช�วัตถุดุบิัท่�มช่ื�อำเส่ยงในท�อำงถิ�น (2) ร�านอำาหาร
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ขนาดุกลาง  ม่การปีรับัตัวดุ�านเพิ�มช่อำงทางการขาย  ควบัคุมต�นทุนการผู้ลิต  และปีรับั

ระบับัจัดุการภิายในร�านท่�เหมือำนกัน  แต่พบัการปีรับัตัวท่�แตกต่างคือำดุ�านผู้ลิตภิัณฑิ์ท่�

ยังคงรสชาติขอำงอำาหาร รายการอำาหาร  ราคาและปีริมาณเดุิม และม่การปีรับัรายการ

อำาหารโดุยใช�วตัถดุุบิัในท�อำงถิ�นมาสร�างมล้คา่และดุงึดุดุ้ลก้ค�า (3) ร�านอำาหารขนาดุเลก็

ม่การปีรับัตัวท่�เหมือำนกันทุกดุ�าน คือำ  ผู้ลิตภิัณฑิ์ม่การลดุราคา  ม่บัริการหน�าร�าน

ปีรบััเวลาการทำางาน ทั�งน่�ร�านอำาหารในจังหวัดุ  สรุาษฎร์ธัาน่มป่ีรับัตัวท่�เหมือำนกันและ

แตกต่างกันไปีตามขนาดุและการควบัคุมระบับัภิายในขอำงร�านท่�ม่ความยืดุหยุ่น 

ไดุ�อำย่างเหมาะสม สอำดุคล�อำงกับัปีัญหาและสถานการณ์

คำาสำาคัญ :  การปีรับัตัวขอำงธัุรกิจ, ผู้ลกระทบัขอำงวิกฤติเศิรษฐกิจ
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Abstract

  The objective of this qualitative research was to study the adaptation 

of restaurant businesses in Surat Thani Province during the Covid-19 outbreak 

situation. Data were collected through in-depth interviews. The research instrument 

was an interview form. The sample of this study was business operators of six 

restaurants in Surat Thani province, divided into large (n=2), medium (n=2), 

and small size (n=2).  

  The study results found that adaptation after the spread of Covid-19 

among 3 sizes of restaurant were as follow: (1) large size restaurants - They 

adjusted themselves by increasing sales channel, controlling cost of production 

and improving internal management system. Difference in adaptation found 

was products. Taste of food, menu, price and quantity remained the same while 

new product with cheap price using famous local ingredients was introduced, 

(2) medium size restaurants – They adjusted themselves by increasing sales 

channel, controlling cost of production and improving internal management 

system. Difference in adaptation found was products. Taste of food, menu, 

price and quantity remained the same while menu was adjusted by using local 

ingredients in order to add more value and attract customers, 3) small size  res-

taurants shared the same adaptation in all aspects. Namely, prices of products were 

lower, on-site service was available, working hours were adjusted. Restaurants 

in Surat Thani province had the same and different adaptation depending on 

their sizes and internal management systems with a flexible and appropriate 

manner, consistent with the problem and situation.

Key words :  Business Adaptation, Impact of the economic
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1.  บที่นำา

  ปีระเทศิไทยไดุ�รับัผู้ลกระทบัจากการแพร่ระบัาดุขอำงโรคโควิดุ 19 ก่อำให�เกิดุ

ความเส่ยหายต่อำเศิรษฐกิจขอำงปีระเทศิและส่งผู้ลกระทบัต่อำช่วิตความเปี็นอำย่้ขอำง

ปีระชาชน ข�อำม้ลจากศิ้นย์วิจัยกสิกรไทย (2563) ช่�ผู้ลกระทบัจากสถิติความเส่ยหาย

ขอำงภิาคอำตุสาหกรรมตา่งๆท่�ไดุ�รบัั ซึ�งหากพจิารณาจากผู้ลติภิณัฑิม์วลรวมในปีระเทศิ 

(GDP) ท่�ม่สัดุส่วนขอำงธัุรกิจการท่อำงเท่�ยว  โดุยอำ�างอำิงตัวเลขตามรายงานขอำงสภิาการ

เดุินทางและการท่อำงเท่�ยวโลก พบัว่า ปีระเทศิไทยไดุ�รับัผู้ลกระทบัจากโควิดุ 19 มาก

ท่�สดุุเช่นกัน   ผู้ลกระทบัความเสย่หายอำาจจะอำย่้ในระดุบัั 500-700 ล�านดุอำลลาร์สหรัฐฯ 

หรือำราว 1.56 - 2.18 หมื�นล�านบัาท หรือำคิดุเปี็นปีระมาณ 0.09-0.13% ขอำงจ่ดุ่พ่ทั�งปีี

ขอำงไทย เมื�อำวิกฤตโควิดุ19 เกิดุขึ�น กลุ่มธุัรกิจท่�ไดุ�รับัผู้ลกระทบัอำันดุับัแรกและหนัก

ท่�สุดุก็คือำ ธัุรกิจการท่อำงเท่�ยว และก็จะลามไปีในภิาคส่วนอำื�น ๆ  เช่น โรงแรม ท่�พัก  ร�าน

อำาหาร ยิ�งปีระเทศิไทยปีระกาศิหยุดุกิจกรรมทางเศิรษฐกิจเอำงดุ�วย ส่งผู้ลกระทบัให�ทุก

กลุ่มธัุรกิจก็ไดุ�รับัผู้ลกระทบักันถ�วนหน�า (สมปีระวิณ มันปีระเสริฐ, 2563)

  เมื�อำค�นคว�าสถิติจำานวนนักท่อำงเท่�ยว และรายไดุ�ท่�เกิดุขึ�นจากกิจกรรมการ

ท่อำงเท่�ยว ดุังตารางท่� 1 จะเห็นไดุ�ว่า ในช่วงปีี 2020 ตัวเลขปีริมาณขอำงทั�งสอำงปีระเดุ็น

ม่แนวโน�มลดุลงจากผู้ลกระทบัท่�เกิดุขึ�นเปี็นจำานวนมาก 

Table 1: Comparison of number of tourists and income from tourists in Surat 

Thani Province between 2019-2020 

Year Number of 

tourists(persons)

Change Income from tourists 

(Million Baht)

 Change

2019 5,900,721 94,287

2020 1,814,891 -  69.24 24,243 - 74.29

Source :  Economics Tourism and Sports Division. Tourism Statistics, 2020
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  จากสถิติดุังกล่าว  ส่งผู้ลให�ธัุรกิจและกิจกรรมท่�เก่�ยวข�อำงกับัการท่อำงเท่�ยวไดุ�

รับัผู้ลกระทบัอำย่างหนัก  โดุยเฉพาะพื�นท่�จังหวัดุท่�เปี็นเมือำงท่อำงเท่�ยว อำย่างเช่น จังหวัดุ

สุราษฎร์ธัาน่ ท่�เปี็นสถานท่�ท่อำงเท่�ยวท่�ม่ชื�อำเส่ยงระดุับัโลกขอำงปีระเทศิไทย (ณภิัทร 

นาคสวัสดุิ�, 2562) จากเดิุมท่�เปี็นเมือำงท่อำงเท่�ยวขอำงภิาคใต�ท่�เปี็นยอำดุนิยมขอำง

นักท่อำงเท่�ยวทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติท่�เข�ามากันอำย่างคึกคักก็ไดุ�ลดุน�อำยลงอำย่าง

เหน็ไดุ�ชดัุหลงัจากปีระสบักบััสถานการณก์ารแพรร่ะบัาดุขอำงโรค โควดิุ19 ดุงันั�นจงัหวดัุ

สุราษฎร์ธัาน่เอำงท่�ม่รายไดุ�หลักจากภิาคธัุรกิจการท่อำงเท่�ยว ไม่ว่าจะเปี็นในเรื�อำงขอำง

โรงแรมท่�พัก ร�านอำาหาร และแหล่งท่อำงเท่�ยวท่�ม่ความสำาคัญๆ เล่�ยงไม่ไดุ�ท่�จะไดุ�รับั

ผู้ลกระทบัโดุยตรง เนื�อำงจากนักท่อำงเท่�ยวไม่สามารถเดุินทางไดุ�  จำาเปี็นท่�ทุกภิาคธัุรกิจ

ต�อำงปีรับัตัวเพื�อำให�สามารถดุำาเนินธัุรกิจต่อำไปีไดุ� 

  ดัุงนั�นงานวิจัยน่�จึงต�อำงการศึิกษาการปีรับัตัวจากผู้ลกระทบัขอำงสถานการณ์

การแพร่ระบัาดุขอำงโรคโควิดุ 19 ขอำงธุัรกิจร�านอำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่ โดุยผู้้�

ปีระกอำบัการซึ�งเปีน็เจ�าขอำงธุัรกจิร�านอำาหารนั�นมก่ารปีรับัตวัอำย่างไรจากผู้ลกระทบัขอำง

สถานการณ์ โดุยอำาศิัยวิธั่การวิจัยเชิงคุณภิาพในการเก็บัข�อำม้ลจากเจ�าขอำงกิจการร�าน

อำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่  ในกิจการร�านท่�ม่ขนาดุแตกต่างกัน 

2.  วัตถุุประสงค์ของการศึกษา

  เพื�อำศิึกษาการปีรับัตัวขอำงธัุรกิจร�านอำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่ ในช่วงการ

แพร่ระบัาดุขอำงโรคโควิดุ 19

3.  ขอบเขตการวิจ้ัย

  3.1  ขอบเขตดี้านเนื�อหา   

  การวิจัยศิึกษาถึงการปีรับัตัวจากผู้ลกระทบัขอำงสถานการณ์การแพร่ระบัาดุ

ขอำงโรคโควิดุ19 ขอำงธุัรกิจร�านอำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่  ศิึกษาร้ปีแบับัการปีรับั

ตัวขอำงธัุรกิจร�านอำาหาร ไดุ�แก่ ระบับัจัดุการภิายในร�าน การสินค�าหรือำผู้ลิตภิัณฑิ์ ช่อำง

ทางการขาย  การทำาการตลาดุในโลกอำอำนไลน์และการสร�างความมั�นใจให�แก่ล้กค�า   
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  3.2  ขอบเขตดี้านพิื�นที่่� 

  พื�นท่�การดุำาเนินการวิจัย ไดุ�แก่ อำำาเภิอำเมือำง อำำาเภิอำเกาะสมุย  อำำาเภิอำไชยา 

อำำาเภิอำท่าชนะ จังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่

  3.3  ขอบเขตดี้านผู้้้ให้ข้อม้ล  

  กลุม่ผู้้�ให�ข�อำมล้หลกั ในการศิกึษาครั�งน่� คอืำ ผู้้�ปีระกอำบัการร�านอำาหารในจงัหวดัุ

สรุาษฎร์ธัาน่ โดุยผู้้�วิจยักำาหนดุขนาดุตัวอำยา่งร�านอำาหาร จำานวน 6 ร�าน ไดุ�แก่ ร�านขนาดุ

ใหญ่ ขนาดุกลางและขนาดุเล็ก ดุังน่�

  ร �านอำาหารขนาดุใหญ่ จำานวน 2 ร�าน ไดุ�แก่ ร �านอำาหารเพื�อำนเดิุนทาง, 

ภิัตตาคารปี๊อำปีอำาย

  ร�านอำาหารขนาดุกลาง จำานวน 2 ร�าน ไดุ�แก่ ร�าน Vanilla café & Brito , คาเฟ่

แลบััว สมุย

  ร�านอำาหารขนาดุเล็ก จำานวน  2 ร�าน ไดุ�แก่ ครัวเจ๊บั ่อำส่านอิำนเตอำร์, ครัวฮาลาล

ทนุจิต

  3.4  ขอบเขตดี้านระยะเวลา

  ระยะเวลาในการดุำาเนินการวิจัยตั�งแต่วันท่� 1 มกราคม พ.ศิ. 2564 ถึงวันท่� 30 

เมษายน พ.ศิ. 2564  รวมทั�งสิ�น 120 วัน  ดุังน่�

4.  คำาถุามการวิจ้ัย

  การปีรบััตวัขอำงธัรุกจิร�านอำาหารหลงัการแพรร่ะบัาดุขอำงโรคโควดิุ 19 มลั่กษณะ

เปี็นอำย่างไร

5.   การตรวจ้เอกสาร

  การวิจัยครั�งน่�  ผู้้�วิจัยไดุ�การทำาศิึกษาเรื�อำง “การปีรับัตัวจากผู้ลกระทบัขอำง

สถานการณ์การแพร่ระบัาดุขอำงโรคโควดิุ 19 ขอำงธัรุกจิร�านอำาหารในจงัหวดัุสรุาษฏร์ธัาน่”  

ผู้้ �วิจัยไดุ�ทำาการศิึกษาธัุรกิจร�านอำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่ ในมิติต่างๆ ซึ�ง

ปีระกอำบัดุ�วย 

  1.  ปีระเภิทร�านอำาหาร (Type of Restaurants) ศิกึษาวิจยัร�านอำาหาร 3 ขนาดุ 

โดุยอำาศิัยหลักเกณฑิ์แบั่งตามขนาดุขอำงร�านอำาหาร เปี็นร�านอำาหารขนาดุใหญ่ ร�าน
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ขนาดุกลางและร�านอำาหารขนาดุเล็ก (ปีวริศิร์ เหลือำงทอำงคำา, 2553) ทำาการคัดุเลือำก

ร�านอำาหารท่�ม่จุดุเดุ่น  ม่ชื�อำเส่ยงเปี็นนิยมขอำงนักท่อำงเท่�ยวและปีระชาชนในพื�นท่�  

  2.  ทฤษฎ่ส่วนปีระสมทางการตลาดุสำาหรับัธัุรกิจบัริการ (ServiceMarketing 

Mix)  Kotler (1997, p. 92) ไดุ�กล่าวไว�ว่า ส่วนปีระสมทางการตลาดุ (Marketing Mix) 

หมายถงึ ตวัแปีรหรอืำเครื�อำงมอืำทางการตลาดุท่�สามารถควบัคุมไดุ� บัริษทัมกัจะนำามาใช�

รว่มกันเพื�อำตอำบัสนอำง ความพึงพอำใจและความต�อำงการขอำงลก้ค�าท่�เปีน็กลุม่เปีา้หมาย 

แตเ่ดุมิสว่นปีระสมการทางตลาดุจะม ่เพ่ยงแค่ 4 ตวัแปีรเท่านั�น (4Ps) ไดุ�แก่ ผู้ลติภัิณฑ์ิ 

(Product) ราคา (Price) สถานท่�หรือำช่อำงทางการ จัดุจำาหน่ายผู้ลิตภิัณฑิ์ (Place) การ

ส่งเสริมการตลาดุ (Promotion) ต่อำมาม่การคิดุตัวแปีรเพิ�มเติมขึ�นมา อำ่ก 3 ตัวแปีร 

ไดุ�แก่ บัุคคล (People) ลักษณะทางกายภิาพ (Physical Evidence) และกระบัวนการ 

(Process) เพื�อำให�สอำดุคล�อำงกับัแนวคิดุท่�สำาคัญทางการตลาดุสมัยใหม่ โดุยเฉพาะ

อำย่างยิ�งกับัธัุรกิจ ทางดุ�านการบัริการ ดุังนั�นจึงรวมเร่ยกไดุ�ว่าเปี็นส่วนปีระสมทางการ

ตลาดุแบับั 7Ps

  3.   การบัรหิารจดัุการร�านอำาหาร โดุยศิกึษาข�อำมล้ทั�งส่วนหน�า คอืำ พื�นท่�ทั�งหมดุ

ท่�ล้กค�าม่ปีฏิสัมพันธั์กับัทางร�านอำาหาร ส่วนครัวหรือำส่วนหลัง  คือำ ส่วนท่�เก่�ยวข�อำงกับั

ขั�นตอำนการผู้ลิต จัดุเก็บัวัตถุดุิบั และสำานักงาน คือำ ส่วนท่�ควบัคุม  ส่งเสริมการขาย

และบัริหารจัดุการระบับัต่างๆภิายในร�าน ศิกึษาการจัดุการเนื�อำงานขอำงร�านอำาหาร อำาทิ   

การเปีิดุร�าน การจัดุเตร่ยมโต๊ะ การทำาความสะอำาดุก่อำนเปีิดุร�าน การเตร่ยมวัตถุดุิบั 

ตา่ง ๆ  การสั�งวัตถุดุบิั  การจัดุเก็บัวัตถุดุบิั การสต็อำคสินค�า การจัดุส่งสินค�า (เก่ยรติรัตน์  

จินดุามณ่, 2560 )

  4.  การรบััมอืำขอำงธัรุกจิร�านอำาหาร ศิกึษาในปีระเดุน็ท่�เก่�ยวกบััการจดัุร�านอำาหาร

ให�อำย่้ภิายใต�มาตรการบังัคับัใช�กฎหมายเพื�อำควบัคุมการระบัาดุขอำงโรคโควิดุ 19 ไดุ�แก่ 

การจดัุทำาปีา้ยปีระชาสมัพันธัใ์ห�ความร้� คำาแนะนำาในการป้ีอำงกนัโควิดุ 19 การจัดุเตรย่ม

อำุปีกรณ์ปี้อำงกันส่วนบัุคคล สวมใส่หน�ากากอำนามัย การเว�นระยะห่างระหว่างบัุคคล

อำย่างน�อำย 1-2 เมตร  ตรวจคดัุกรอำงดุ�วยการวดัุอำณุหภ้ิมร่ิางกาย   การทำาทะเบัย่นรายชื�อำ

ขอำงพนักงานและผู้้�ม่ส่วนเก่�ยวข�อำงกับัการสัมผู้ัสอำาหาร การบัันทึกข�อำม้ลผู้้�ใช�บัริการ

ทุกคน จดัุเตรย่มแอำลกอำฮอำล์เจลไว�บัริเวณหน�าปีระตท้างเข�า  จดัุสถานท่�ให�ผู้้�รับับัรกิาร

นั�งรอำโดุยเว�นระยะห่าง  ภิายในร�านมก่ารระบัายอำากาศิท่�ดุ ่ การทำาความสะอำาดุสถานท่�

ปีระกอำบัอำาหาร รวมทั�งอำุปีกรณ์ขอำงใช�ท่�เก่�ยวข�อำง  การจัดุเตร่ยมภิาชนะรอำงรับันำ�าเส่ย
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และขยะม้ลฝ่อำย การทิ�งหรือำกำาจัดุ (กระทวงสาธัารณสุขฉบัับัวันท่� 2 พฤษภิาคม 2563)      

  5.   การปีรับัตัวขอำงธุัรกิจร�านอำาหารในยุคโควิดุ 19 ไดุ�ศึิกษาในปีระเดุ็นวิถ่

ชวิ่ตปีกตใิหม ่(New Normal) กระทรวงการอำดุุมศิกึษา วทิยาศิาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(2564) ไดุ�ให�ความหมายขอำงชว่ติวถ่ิใหม ่(New Normal) วา่เปีน็แนวทางท่�ผู้้�คนจะต�อำง

ปีรับัเปีล่�ยนพฤติกรรมและวิถ่ช่วิตในช่วงไวรัสโควิดุ 19 อำอำกมาระบัาดุ  จากท่�เคยอำอำก

จากบั�าน เพื�อำไปีทำางาน ไปีโรงเร่ยน  ต�อำงหันมาทำาทุกอำย่างท่�บั�าน ปีรับัเปีล่�ยนทางดุ�าน

ธัุรกิจและบัริการต่าง ๆ ไปีส้่การใช�ระบับัซื�อำขายและบัริการทางอำอำนไลน์ สิ�งน่�เกิดุเปี็น

วิถ่ใหม่ในการดุำารงช่วิต ในท่�สุดุทั�งหมดุน่�ก็ไดุ�กลายเปี็น New Normal ในสังคมไปี   

  6.  การปีรับัตวัขอำงธัรุกจิร�านอำาหารในจงัหวดัุสรุาษฎรธ์ัาน ่ท่�ไดุ�รบััผู้ลกระทบั 

จากการแพร่ระบัาดุขอำงโรคโควิดุ 19 ทั�ง 3 ขนาดุ ศิึกษาโดุยใช�แนวคิดุส่วนปีระสม

ทางการตลาดุธัุรกิจบัริการ (Marketing Mix : 7P’s) มาใช�ในการศิึกษาเก็บัข�อำม้ล ซึ�ง

เมื�อำปีระยกุต์นำามาใช�กบััธัรุกจิร�านอำาหารก็จะสามารถลดุความเส่�ยงไดุ�  สามารถส่งเสริม

ธัุรกิจให�ปีระสบัความสำาเร็จท่ามกลางภิาวะวิกฤตท่�เกิดุขึ�นไดุ�อำย่างม่ปีระสิทธัิภิาพ

ผู้้�ทำาวิจัยไดุ�ศิึกษาธัุรกิจร�านอำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่ ในดุ�านต่าง ๆ ดุังน่�  

   (1)  ดุ�านผู้ลิตภิัณฑิ์ (Product) ศิึกษาในปีระเดุ็นเมน้อำาหาร การจัดุซื�อำ  

การจดัุเกบ็ัวตัถดุุบิั  การควบัคมุต�นทนุการผู้ลติ  การคดิุสร�างสรรคเ์มน้ใหม่ๆ  ปีรบััเปีล่�ยน

สินค�า เพิ�มโอำกาสในการเพิ�มสินค�าใหม่ๆ เพื�อำตอำบัโจทย์ล้กค�า

   (2)  ดุ�านราคา (Price) ม่การกำาหนดุราคาเท่าเดุิมหรือำลดุลง 

   (3 )  ดุ�านช่อำงทางการจัดุจำาหน่าย (Place) การสั�งสินค�าทางอำอำนไลน์ 

การให�บัริการเดุลิเวอำร่�  การปีรับัร้ปีแบับัท่�ทำาให�ธัุรกิจเข�าถึงล้กค�าไดุ�มากขึ�นในยามท่�

ล้กค�าม่ความลำาบัากในการอำอำกมาใช�บัริการ 

   (4)  ดุ�านส่งเสริมการตลาดุ (Promotion) การจัดุโปีรโมชั�นตามช่วง

เทศิกาลต่างๆ เปิีดุรับัมาตรการการช่วยเหลือำขอำงรัฐบัาล เช่น คนละครึ�ง/เราชนะ ท่�

สามารถปีรับัเปีล่�ยนลก้ค�าหากลก้ค�าเดิุมลดุลงหรือำหายไปี  วธ่ิัใหม่น่�สามารถดึุงทั�งลก้ค�า

เดุิมและล้กค�าใหม่มาใช�บัริการไดุ� 

   (5)  ดุ�านบัคุคล (People) หรอืำพนกังาน (Employee)  การดุแ้ลพนกังาน

ขอำงร�านอำาหารเมื�อำเกดิุภิาวะวกิฤต  คงไว�  ให�อำอำก ปีรับัลดุเงนิเดุอืำนหรือำปีรับัเปีล่�ยนเวลา

การทำางาน 
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  (6)  ดุ�านการสร�างและนำาเสนอำลักษณะทางกายภิาพ (Physical Evidence 

and Presentation)  การสร�างความเชื�อำมั�นให�กับัล้กค�าในผู้ลิตภิัณฑิ์(สินค�า) ท่�สะอำาดุ

และปีลอำดุภัิย  ร�านอำย่้ภิายใต�มาตรการบัังคับัใช�กฎหมายเพื�อำควบัคุมการระบัาดุขอำง

โรคติดุต่อำโควิดุ 19 และ 

  (7)  ดุ�านกระบัวนการ (Process) การให�บัริการอำย่างถ้กต�อำงรวดุเร็ว  ให�ผู้้�ใช�

บัริการเกิดุความปีระทับัใจ ทั�งน่�ไดุ�ศิึกษาถึงการใช�ระแบับั POS สั�งอำอำเดุอำร์และการคิดุ

เงิน กับัการใช�ระบับัคิดุเงิน โอำนเงิน จ่ายเงินปีกติ 

6.  งานวิจ้ัยที่่�เก่�ยวข้อง  

  งานวิจัยท่�เก่�ยวข�อำงกับัการปีรับัตัวจากผู้ลกระทบัขอำงสถานการณ์การแพร่

ระบัาดุโรคโควิดุ 19 ขอำงธุัรกิจร�านอำาหารในจงัหวดัุสุราษฏร์ธัาน่ ยงัมไ่ม่มากนกั สามารถ

สรุปีไดุ� ดุังน่�

  ทนงศิักดุิ� แสงสว่างวัฒนะ และคณะ (2563) ไดุ�ศิึกษา New Normal วิถ่ช่วิต

ใหม่และการปีรับัตัวขอำงคนไทยหลังโควิดุ-19 : การงาน การเร่ยน และธัุรกิจ  พบัว่าม่

การปีรับัตัวและการปี้อำงกันตนเอำง  ปีรับัพฤติกรรมการใช�ช่วิต สั�งอำาหารผู้่านเดุลิเวอำร่� 

จับัจ่ายอำย่างระมัดุระวัง ใช�สื�อำอำอำนไลน์ในการสื�อำสาร ปีรับัเปีล่�ยนการทำางานโดุยทำา

ท่�บั�าน ใช�เทคโนโลย่ในการสื�อำสาร การปีระชุมผู้่าน Zoom Application ทำางานผู่้าน 

Google Doc นกัเรย่นเปีล่�ยนรป้ีแบับัเปีน็การเรย่นผู้า่นระบับัอำอำนไลน ์กลุม่ธัรุกจิตา่ง ๆ  

ทำาการตลาดุอำอำนไลนม์ากขึ�น ใช�เทคโนโลย่ให�เกดิุปีระสิทธัภิิาพมากท่�สดุุเพื�อำให�ธัรุกจิม่

รายไดุ�และดุ้แลพนักงานต่อำไปี จึงก่อำให�เกิดุวิถ่ ช่วิตใหม่ (New Normal) ม่การปีรับัตัว

เปีล่�ยนแปีลงไปีจากอำดุ่ต

  สุมาล่ จ่ระไกรโสธัร (2560) ไดุ�ศึิกษาความอำย่้รอำดุขอำงร�านอำาหารขนาดุเล็ก 

พบัว่า โดุยส่วนใหญ่แล�วเจ�าขอำงร�านจะใช�วิธ่ัการลดุค่าใช�จ่ายตัวขอำงร�านลง จะไม่ไปี

ลดุในเรื�อำงคุณภิาพขอำงวัตถุดุิบั ม่มาตรการควบัคุม ปีระหยัดุ ลดุในเรื�อำงระบับัไฟฟ้า 

และปีระปีาม่การเข�มงวดุกับัเจ�าหน�าท่�ขอำงร�านให�ช่วยกันดุ้แลและปีระหยัดุพลังงาน 

พยายามไม่ให�เกิดุการผิู้ดุพลาดุหรือำส้ญเส่ย ในเรื�อำงขอำงการทำาอำาหารต่างๆ และใช�

วัตถุดุิบัให�คุ�มค่าท่�สุดุ
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7.   วิธิ่ดีำาเนินการวิจ้ัย

  ผู้้�วิจัยม่ขั�นตอำนการเตร่ยมรวบัรวมข�อำม้ลดุังน่�

  1.  ผู้้�ให�ข�อำม้ลหลัก คือำ ผู้้�ให�ข�อำม้ลท่�สำาคัญและเปี็นปีระโยชน์ต่อำผู้้�วิจัย ซึ�งใน

การวจิยัครั�งน่�ผู้้�วิจยัไดุ�สมัภิาษณแ์บับัเจาะลกึ โดุยผู้้�ให�ข�อำมล้หลกัจะเป็ีนเจ�าขอำงกิจการ

หรือำผู้้�ปีระกอำบัการร�านอำาหาร จำานวน 6 ร�าน 3 ขนาดุไดุ�แก่ ร�านอำาหารขนาดุใหญ่ ร�าน

อำาหารขนาดุกลางและร�านอำาหารขนาดุเล็ก ดุังน่� 

  ร �านอำาหารขนาดุใหญ่ จำานวน 2 ร�าน ไดุ�แก่ ร �านอำาหารเพื�อำนเดุินทาง , 

ภิัตตาคารปี๊อำปีอำาย 

  ร�านอำาหารขนาดุกลาง จำานวน 2 ร�าน ไดุ�แก่ ร�าน Vanilla café & brito , คาเฟ่

แลบััว สมุย

  ร�านอำาหารขนาดุเล็ก จำานวน  2 ร�าน ไดุ�แก่ ครัวเจ๊บั ่อำส่านอิำนเตอำร์, ครัวฮาลาล

ทนุจิต

  2.  การเก็บัรวบัรวมข�อำม้ล  เปี็นการใช�วิธ่ัเก็บัข�อำม้ลจากผู้้�ให�ข�อำม้ลหลัก 

โดุยผู้้�วจิยัลงสำารวจพื�นท่�วางแผู้นการเก็บัข�อำมล้และลงมือำเกบ็ัรวบัรวมข�อำมล้ดุ�วยตนเอำง  

แบั่งข�อำม้ลอำอำกเปี็น 2 ลักษณะ ไดุ�แก่

   2.1  ข�อำมล้ปีฐมภ้ิม ิเปีน็ข�อำมล้ท่�ไดุ�จากการสมัภิาษณ ์ซกัถาม พ้ดุคยุระหว่าง

ผู้้�สัมภิาษณ์และผู้้�ให�สมัภิาษณ์แบับัเจาะลึก (In-depth Interview) และจดุบันัทึกข�อำม้ล

รวมทั�งการสังเกตแบับัไม่ม่ส่วนร่วม โดุยผู้้�วิจัยไม่ไดุ�เข�าไปีม่ส่วนร่วมทำากิจกรรมใดุ ๆ 

กับัร�านอำาหาร 

  ผู้้�วิจยัสร�างความสัมพนัธ์ัอำนัดุเ่พื�อำให�เกิดุบัรรยากาศิท่�ผู่้อำนคลายและสร�างความ

ไว�วางใจให�กับัผู้้�ถ้กสัมภิาษณ์กอ่ำนการสนทนา ทั�งแสดุงท่ท่าในการเคารพต่อำผู้้�ให�ข�อำมล้ 

รบััฟังอำย่างเป็ีนกลาง ไม่ตดัุสินหรือำใส่ความคิดุเหน็ขอำงตนลงไปี จากนั�นจึงเข�าเรื�อำงการ

สนทนาอำย่างมจุ่ดุมุง่หมาย ผู่้านการใช�แนวคำาถาม (Interview Guideline) เป็ีนเครื�อำงมอืำ

ในการสัมภิาษณ์

   2.2  ข�อำม้ลทุติยภิ้มิ  เปี็นข�อำม้ลท่�ผู้้�วิจัยไดุ�จากการศิึกษาเอำกสาร  โดุยการ

เก็บัรวบัรวมจากเอำกสาร วารสาร  รายงานผู้ลการวิจัยต่างๆ  ท่�เก่�ยวข�อำงกับัผู้ลกระทบั

จากการแพร่ระบัาดุขอำงโรคโควิดุ 19  ต่อำธัุรกิจร�านอำาหาร จังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่  และ

จากเวปีไซต์ต่าง ๆ 
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8.   การวิเคราะห์ข้อม้ล  

  สำาหรับัการวิเคราะห์ข�อำม้ล ผู้้�วิจัยไดุ�ถอำดุเทปีบัทสัมภิาษณ์แบับัคำาต่อำคำา 

(Verbatim) โดุยการนำาเสนอำข�อำม้ลการวิจัยดุ�วยวิธั่การเข่ยนบัรรยาย  วิเคราะห์เนื�อำหา 

(Content Analysis) ดุ�วยการจำาแนกและการจัดุกลุม่จะกระทำาไปีตลอำดุการเก็บัรวบัรวม

ข�อำม้ล  และสรุปีผู้ลการศิึกษาพร�อำมลักษณะขอำงกรณ่ตัวอำย่าง (Case Study) 

  จากการสัมภิาษณ์เจ�าขอำงร�านหรือำผู้้�ปีระกอำบัการธุัรกิจร�านอำาหารท่�ไดุ�รับั

ผู้ลกระทบัจากการแพรร่ะบัาดุขอำงโรคโควิดุ 19 ในจงัหวัดุสุราษฎรธ์ัาน่  ท่�สามารถดุำาเนนิ

กิจการต่อำไปีไดุ�ท่ามกลางวิกฤติ  ม่ผู้ลสรุปีในการดุำาเนินธัุรกิจดุังน่�

9.   ผู้ลของการวิจ้ัย

  จากการสัมภิาษณ์แบับัเชิงลึก จากเจ�าขอำงธัุรกิจร�านอำาหารและพนักงานร�าน

อำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่  3 ขนาดุ คือำ ขนาดุใหญ่ ขนาดุกลางและขนาดุเล็ก 

ขนาดุละ 2 ร�าน ร�านละ 3 คน  พบัว่า

  การปีรบััตวัร�านอำาหารขนาดุใหญห่ลงัการแพรร่ะบัาดุขอำงโรคโควดิุ 19 จำานวน 

2 ร�าน ไดุ�แก่

  ร�านอำาหารเพื�อำนเดุนิทาง  อำำาเภิอำไชยา จงัหวดัุสรุาษฎรธ์ัาน่ เปีดิุดุำาเนนิกจิการ

มาแล�ว 37 ปีี เปี็นร�านอำาหารขนาดุใหญ่นอำกเมือำงท่�ซึ�งเปี็นร�านอำาหารหนึ�งไดุ�รับัความ

นิยมขอำงนักเดิุนทาง นักท่อำงเท่�ยว และปีระชาชนในพื�นท่�ม่บัริการห�อำงอำาหาร ห�อำง

ปีระชุม จัดุเล่�ยง จัดุงานแต่ง และงานสัมมนา

  ภิัตตาคารปี๊อำปีอำาย  อำำาเภิอำเมือำง จังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่  เปีิดุดุำาเนินกิจการมา

แล�ว 26 ปี ีเปีน็ร�านอำาหารแนวใหมข่นาดุใหญใ่นสวนนำ�าบันพื�นท่� 12 ไร ่ ทำาให�ตอำบัโจทย์

ขอำงคนเมือำงท่�เริ�มใช�ชวิ่ตแนวใหม่ท่�นยิมร�านอำาหารแนวใหม่แบับัมส่ระนำ�า  มบ่ัริการห�อำง

อำาหารในสวนนำ�า ห�อำงปีระชุม จัดุเล่�ยง  จัดุงานสังสรรค์ และงานแต่งงาน
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ตารางท่� 2 แสดุงผู้ลการปีรับัตัวขอำงร�านอำาหารขนาดุใหญ่

7P’s Marketing 

Mix

ร�านอำาหารเพื�อำนเดุินทาง

ก่อำน > หลัง โควิดุ 19

ภิัตตาคารปี๊อำปีอำาย

ก่อำน > หลัง โควิดุ 19

Product เมน้ท่�ม่แบับัทั�วไปี > ปีรับัเมน้ใหม่ เมน้เดุิม > ไม่เปีล่�ยนแปีลงเมน้

Price ราคามาตรฐาน 

รายไดุ� 15,000-20,000/วัน

 > 2,000-3,000 / วัน

ราคามาตรฐาน 

25-30 ล�านบัาท/ปีี > รายไดุ�ลดุลง 

Place บัริการหน�าร�าน / ทางอำอำนไลน์ บัริการหน�าร�าน / ทางอำอำนไลน์ > 

ปีิดุชั�วคราว

Promotion จัดุโปีรโมชั�นตามช่วงเทศิกาลต่าง ๆ   

   e *คนละครึ�ง / เราชนะ

จัดุโปีรโมชั�นตามช่วงเทศิกาลต่าง ๆ

e*คนละครึ�ง / เราชนะ

People พนักงานแต่งกายสะอำาดุ สุภิาพ 

เร่ยบัร�อำย

พนักงานแต่งกายสะอำาดุ สุภิาพ 

เร่ยบัร�อำย

Process ใช�ระแบับั POS สั�งอำอำเดุอำร์และ

การคิดุเงิน 

การใช�ระบับัคิดุเงิน โอำนเงิน จ่ายเงิน

ปีกติตามขั�นตอำนและระบับัขอำงร�าน

Physical Evi-

dence

รักษาสิ�งแวดุล�อำมภิายในร�าน > วัดุ

อำุณหภิ้มิเจลแอำลกอำฮอำล์ล�างมือำ

รักษาสิ�งแวดุล�อำมภิายในร�าน > วัดุ

อำุณหภิ้มิ เจลแอำลกอำฮอำล์ล�างมือำ

*คนละครึ�ง / 

เราชนะ

จำานวนล้กค�าเท่าเดุิม > ล้กค�าใหม่

ท่�เข�ามาใช�โครงการกว่า 30%

จำานวนล้กค�าเท่าเดุิม > ยอำดุขายขึ�น

เกือำบัเท่าตัว
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  จากการศิึกษาการปีรับัตัวท่�สำาคัญขอำงร�านอำาหารขนาดุใหญ่ จำานวน 2 ร�าน 

พบัวา่ ร�านเพื�อำนเดุนิทางกบััร�านภิตัตาคารปีอ๊ำบัอำาย มก่ารปีรบััตวัท่�เหมอืำนกนัในดุ�านชอ่ำง

ทางการขาย  มก่ารสั�งสนิค�าทางอำอำนไลน์  บัรกิารส่งสนิค�า เดุลิเวอำร่� และปีรับัโครงสร�าง

การบัริหารร�านอำาหารท่�ดุ�านมาตรฐานขอำงอำาหาร ราคา/ปีริมาณ ควบัคุมต�นทุนการ

ผู้ลิต ลดุรายจ่ายท่�ไม่จำาเปี็นอำอำก  จัดุโปีรโมชั�น การดุ้แลพนักงาน สร�างความเชื�อำมั�นให�

ลก้ค�าดุ�านความสะอำาดุ คณุภิาพขอำงสนิค�า  รกัษาสิ�งแวดุล�อำมภิายในร�าน  แตกตา่งกนั

ตรงท่� ภิัตตาคารปี๊อำบัอำายไม่ไดุ�เปีล่�ยนแปีลงหรือำเพิ�มเติมในส่วนขอำง Product เหมือำน

ร�านเพื�อำนเดุินทาง ยึดุระบับัและมาตรฐานไว� เพราะเมน้ขอำงร�านเยอำะและม่ความ

หลากหลายอำย้่แล�ว

  การปีรับัตวัร�านอำาหารขนาดุกลางหลังการแพรร่ะบัาดุขอำงโรคโควดิุ 19 จำานวน 

2 ร�าน ไดุ�แก่

  ร�าน Vanilla café & brito   อำำาเภิอำเมือำง จงัหวดัุสุราษฎร์ธัาน่  เปีดิุดุำาเนินกจิการ

มาแล�ว 5 ปีี เป็ีนร�านอำาหารอำย่้ในตวัเมอืำงสรุาษฏร์ธัาน่ ไดุ�รบััความนยิมจากนกัท่อำงเท่�ยว

และคนในพื�นท่� ม่การตกแต่งร�านแนวตะวันตกสมัยใหม่ สไตล์ English Vintage ท่�ม่

ความสวยงาม เร่ยบัง่าย สบัายตา จัดุอำาหารในร้ปีแบับัฟิวชั�นท่�หลากหลายสไตล์ ม่ทั�ง

ไทย และตะวันตก เมน้ขอำงหวานขอำงทางร�านม่ให�เลือำกมากมาย

  ร�านคาเฟแ่ลบัวั สมยุ อำำาเภิอำเกาะสมยุ  จงัหวดัุสรุาษฎรธ์ัาน่ เปีดิุดุำาเนนิกจิการ

มาแล�ว 1 ปีี เปี็นร�านอำาหารบันเกาะสมุย เมือำงแห่งการท่อำงเท่�ยวขอำงภิาคใต� ชื�อำร�าน

อำอำกแนวภิาษาใต� ‘แลบััว’ แล แปีลว่า “มอำง หรือำ ดุ้” ซึ�งหมายถึง “มาดุ้บััว”นั�นเอำง  ซึ�ง

เปี็นเอำกลักษณ์ขอำงร�าน เปี็นการผู้สมผู้สานกันอำย่างลงตัวขอำงอำาหารอำ่สาน-ใต�ฟิวชั�น 

อำาหารทกุเมน้จะปีระกอำบัไปีดุ�วยกลบ่ับัวัดุอำกบัวัหลวงท่�มาจากบังึบัวัขอำงร�านเปีน็สว่น

ปีระกอำบัและตกแต่งจานอำาหาร
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ตารางท่� 3 แสดุงผู้ลการปีรับัตัวขอำงร�านอำาหารขนาดุกลาง

7P’s Marketing 

Mix

ร�าน Vanilla café & brito

ก่อำน > หลัง โควิดุ 19

คาเฟ่ แล บััว (Café Lae Bua) 

สมุยก่อำน > หลังโควิดุ 19

Product เมน้ท่�ม่แบับัทั�วไปี > ปีรับัเมน้ใหม่ คิดุค�นเมน้ใหม่ๆ เพื�อำเปี็น signature 

ใหม่ขอำง > คิดุเมน้ใหม่เพิ�ม

Price ราคามาตรฐาน 

รายไดุ� รายไดุ� 40,000-60,000/

สัปีดุาห์ > 10,000-30,000/สัปีดุาห์

ราคามาตรฐาน 

รายไดุ� 50,000-100,000/สัปีดุาห์

 > 30,000-40,000/สัปีดุาห์

Place บัริการหน�าร�าน / ทางอำอำนไลน์ บัริการหน�าร�าน / ทางอำอำนไลน์

Promotion จัดุโปีรโมชั�นตามช่วงเทศิกาลต่าง ๆ

e *คนละครึ�ง / เราชนะ

เมื�อำล้กค�า Check-in ท่�ร�านลดุ 20%

e *คนละครึ�ง / เราชนะ

People พนักงานแต่งกายสะอำาดุ สุภิาพ 

เร่ยบัร�อำย

พนักงานแต่งกายสะอำาดุ สุภิาพ 

เร่ยบัร�อำย

Process การทำางานท่�ยังคงระบับัเดุิม ทั�ง

การการบัริหารและบัริการท่�เปี็นท่ม

อำย่างเปี็นระบับั

การทำางานเปี็นท่มเวิร์คท่�ม่

ปีระสิทธัิภิาพ การพ้ดุคุย การตกลง

ร่วมกันเสมอำ

Physical 

Evidence

รักษาสิ�งแวดุล�อำมภิายในร�าน > วัดุ

อำุณหภิ้มิ เจลแอำลกอำฮอำล์ล�างมือำ

รักษาสิ�งแวดุล�อำมภิายในร�าน > วัดุ

อำุณหภิ้มิเจลแอำลกอำฮอำล์ล�างมือำ

*คนละครึ�ง /

 เราชนะ

จำานวนล้กค�าเท่าเดุิม > การเปีิดุ

โอำกาสให�ท่�ร�านไดุ�เจอำล้กค�าใหม่ๆ

จำานวนล้กค�าเท่าเดุิม > ล้กค�าเยอำะ

ขึ�น ยอำดุขายก็ยิ�งเพิ�มมากขึ�น
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  จากการศิึกษาการปีรับัตัวท่�สำาคัญขอำงร�านอำาหารขนาดุกลาง จำานวน 2 ร�าน 

พบัว่า ร�าน Vanilla café & brito และ คาเฟ่แลบััว สมุย ม่การปีรับัตัวท่�เหมือำนกันใน

ดุ�านขอำงช่อำงทางการขาย   ม่การสั�งสินค�าทางอำอำนไลน์  บัริการส่งสินค�าเดุลิเวอำร่�   และ

ปีรบััโครงสร�างการบัริหารร�านอำาหารท่�ดุ�านมาตรฐานขอำงอำาหาร  ราคา/ปีริมาณ  ควบัคุม

ต�นทนุการผู้ลติ  ลดุรายจา่ยท่�ไม่จำาเปีน็อำอำก  จดัุโปีรโมชั�น  การดุแ้ลพนกังาน สร�างความ

เชื�อำมั�นให�ล้กค�าดุ�านความสะอำาดุ คณุภิาพขอำงสินค�า  รกัษาสิ�งแวดุล�อำมภิายในแตกต่าง

กันตรงท่�  ร�าน Vanilla café & brito ไม่ม่การปีรับัเปีล่�ยนหรือำเพิ�มเติม Product อำอำกมา

เหมือำนร�านคาเฟ่แลบััว เพราะม่เมน้เดุ่น ๆ เยอำะอำย้่แล�ว

  การปีรับัตัวร�านอำาหารขนาดุเล็กหลังการแพร่ระบัาดุขอำงโรคโควิดุ 19 จำานวน 

2 ร�าน ไดุ�แก่

  ครัวเจ๊บั่ อำ่สานอำินเตอำร์  อำำาเภิอำท่าชนะ จังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่ เปีิดุดุำาเนินกิจการ

มาแล�ว 3 ปีี  เปี็นร�านอำาหารขนาดุเล็กริมบัาทถนนใจกลางชุมชน เคยเปีิดุร�านเปี็นสวน

อำาหารมาก่อำนพอำมาเจอำกับัภิาวะวิกฤตเศิรษฐกิจผู้้�คนก็ปีระหยัดุกันมากขึ�น เลยปีรับั

เปีล่�ยนวิธ่ัคิดุว่า “อำอำกไปีหาล้กค�า ดุ่กว่ารอำให�ล้กค�ามาหา” จึงมาเปิีดุร�านในลักษณะ

ริมบัาทถนนใจกลางตลาดุท่าชนะ  ขายอำาหารปีระเภิทยำาและอำาหารตามสั�ง  

  ครวัฮาลาลทนจุติ อำำาเภิอำท่าชนะ จงัหวดัุสรุาษฎรธ์ัาน ่ เปีดิุดุำาเนนิกจิการมาแล�ว 

8 ปีี  เปี็นร�านอำาหารขนาดุเล็กในหม้่บั�าน ม่อำาหารตามสั�ง ข�าวแกง ขนมจ่น ก๋วยเต่�ยว 

ขอำงทานเลน่ราคาถ้ก ดุ�วยความอำรอ่ำยขอำงรสชาตแิละการบัรกิารท่�เปีน็กนัเอำงอำยา่งอำบัอำุน่

ขอำงเจ�าขอำงร�าน  ม่ล้กค�าเข�าไปีอำุดุหนุนท่�ร�านอำาหารอำย่างต่อำเนื�อำง
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ตารางท่� 4 แสดุงสรุปีผู้ลการปีรับัตัวขอำงร�านอำาหารขนาดุเล็ก

7P’s Marketing 

Mix

ครัวร�านเจ๊บั่ อำ่สานอำินเตอำร์

ก่อำน > หลัง โควิดุ 19

ครัวฮาลาลทนุจิต 

ก่อำน > หลัง โควิดุ 19

Product เมน้เดุิม > ไม่เปีล่�ยนแปีลงเมน้ เมน้เดุิม > ไม่เปีล่�ยนแปีลงเมน้

Price ราคามาตรฐาน > ปีรับัราคาลง

รายไดุ� 5,000 – 7,000 บัาท/วัน

 > 2,000-3,000 บัาท/วัน

ราคามาตรฐาน > ปีรับัราคาลง

รายไดุ� 4,000 บัาท/วัน > 3,000 

บัาท/วัน  

Place ม่บัริการเฉพาะหน�าร�านเท่านั�น ม่บัริการเฉาะหน�าร�านเท่านั�น

Promotion ลดุราคาอำาหารลง

e*คนละครึ�ง / เราชนะ

ลดุราคาอำาหารลง

e*คนละครึ�ง / เราชนะ

People ผู้้�ขายแต่งกายสะอำาดุ สุภิาพ 

เร่ยบัร�อำย

ผู้้�ขายแต่งกายสะอำาดุ สุภิาพ 

เร่ยบัร�อำย

Process การบัริหารร�านและคิดุเงินตามแบับั

ปีกติ

การบัริหารร�านและคิดุเงินตามแบับั

ปีกติ

Physical 

Evidence

รักษาสิ�งแวดุล�อำมภิายในร�าน > 

เจลแอำลกอำฮอำล์ล�างมือำ

รักษาสิ�งแวดุล�อำมภิายในร�าน > 

เจลแอำลกอำฮอำล์ล�างมือำ

*คนละครึ�ง / 

เราชนะ

จำานวนล้กค�าเท่าเดิุม > ล้กค�าเข�ามา

เพิ�มมากขึ�น ยอำดุขายเพิ�มแต่ไม่มาก

จำานวนล้กค�าเท่าเดุิม > ยอำดุขายขึ�น

เพิ�มขึ�น



        85 
                                                                             

ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2564

  จากการศึิกษาการปีรบััตวัท่�สำาคญัขอำงร�านอำาหาร ขนาดุเล็ก จำานวน  2 ร�าน พบัว่า 

ร�านครัวร�านเจ๊บั่ อำ่สานอำินเตอำร์ และ ครัวฮาลาลทนุจิต ม่การปีรับัตัวท่�เหมือำนกันทั�ง 2 

ร�าน ปีรบััตวัท่�เหมอืำนกนัทกุดุ�าน คอืำ  ผู้ลติภิณัฑิม์ก่ารปีรบััลดุราคา ลดุปีรมิาณ  ควบัคมุ

ต�นทุนการผู้ลิต  ลดุการสต็อำควัตถุดุิบั  บัริการหน�าร�านอำย่างเดุ่ยว  ขยายเวลาการขาย  

ม่ความยืดุหยุ่นในการปีรับัเปีล่�ยนไดุ�ง่ายและรวดุเร็ว เปี็นผู้้�ขายเอำง ไม่ม่พนักงาน    

10.  บที่สรุปและข้อเสนอแนะ

  การศิกึษาวธ่ิัการปีรบััตวัขอำงร�านอำาหารทั�ง 6 ร�านในจงัหวัดุสุราษฎรธ์ัาน่ ไดุ�แก่  

ร�านอำาหารขนาดุใหญ ่ร�านอำาหารขนาดุกลางและร�านอำาหารขนาดุเลก็  ทกุร�านมวิ่ธ่ัการ

ปีรับัตัวท่�ยืดุหยุ่นเหมาะสม  สอำดุคล�อำงกับัปีัญหาและสถานการณ์  ดุังน่�

  การปรับตัวของร้านอาหารขนาดีใหญ่ 

  ร�านเพื�อำนเดิุนทาง กบััร�านภิตัตาคารปีอ๊ำบัอำาย มก่ารปีรบััตวัเพื�อำให�ร�านอำย่้รอำดุท่�

ใช�วิธ่ัท่�เหมอืำนกนั  ในดุ�านขอำง Product หรอืำผู้ลิตภิณัฑิ ์ มก่ารรกัษามาตรฐานขอำงอำาหาร

ท่�ยงัคงรสชาตอิำร่อำยตามแบับัฉบับััขอำงอำาหารใต�  ราคาและปีรมิาณ มก่ารควบัคุมต�นทุน

การผู้ลิต ลดุการสต็อำคสินค�า โดุยเฉพาะขอำงสดุและอำาหารทะเล เพิ�มช่อำงทางการขาย 

เปีิดุรับัมาตรการช่วยเหลือำจากภิาครัฐและรักษาพนักงานไว� ม่ความแตกต่างกันตรงท่� 

ภิัตตาคารป๊ีอำบัอำายไม่ไดุ�เปีล่�ยนแปีลงในส่วนขอำง Product (เมน้หรือำรายการอำาหาร) 

เพราะมม่ากมายหลากหลายอำย่้แล�ว  สว่นร�านอำาหารเพื�อำนเดุนิทางมก่ารคดิุสร�างสรรค์

เมน้ใหม่ๆ ท่�นำาวัตถุดุิบัท่�ม่ชื�อำเส่ยงในท�อำงถิ�น เช่น ไข่เค็ม มาปีระกอำบัอำาหารหวาน 

  การปรับตัวของร้านอาหารขนาดีกลาง 

  ร�าน Vanilla café & brito และ คาเฟ่แลบััว สมุย ม่การปีรับัตัวเพื�อำให�ร�านอำย้่

รอำดุท่�เหมือำนกันในดุ�าน Product หรือำผู้ลิตภิัณฑิ์  ม่การรักษามาตรฐานขอำงอำาหารท่�

ยังคงรสชาติอำร่อำย ราคาและปีริมาณ ม่การควบัคุมต�นทุนการผู้ลิต ลดุการสต็อำคสินค�า 

โดุยเฉพาะขอำงสดุและอำาหารทะเล เพิ�มช่อำงทางการขาย เปีิดุรับัมาตรการช่วยเหลือำ

จากภิาครัฐและรักษาพนักงานไว�  ม่ความแตกต่างกันตรงท่� ร�าน Vanilla café & brito 

ไมม่ก่ารปีรบััเปีล่�ยน Product (เมน้หรอืำรายการอำาหาร) เพราะขอำงเดุมิดุแ่ละมเ่มน้เดุน่ๆ 

หลากหลายอำย่้แล�ว  สว่นร�านคาเฟ่แลบัวั สมุย เมน้เดุมิท่�มก็่คงไว� และมก่ารปีรับัเปีล่�ยน
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ยดืุหยุ่นขอำงอำาหาร จดัุเปีน็เซตอำาหารและรงัสรรคเ์มน้ใหม่ๆ เพื�อำดุงึดุดุ้ลก้ค�า โดุยใช�สว่น

ต่างๆ ขอำงบััวท่�เปี็นเอำกลักษณ์ขอำงร�านมาใช�ในจานอำาหาร

  การปรับตัวของร้านอาหารขนาดีเล็ก 

  ร�านครัวร�านเจ๊บั่ อำ่สานอำินเตอำร์ และ ครัวฮาลาลทนุจิต ม่การปีรับัตัวเพื�อำให�

ร�านอำย่้รอำดุท่�เหมือำนกัน เหมือำนกันทั�ง 2 ร�าน ในเรื�อำงขอำงการปีรับัเปีล่�ยนการทำางาน

โดุยขยายเวลาการขายให�มากขึ�น  ลดุราคาและปีรมิาณอำาหารลงเพื�อำให�ผู้้�บัริโภิคเข�าถงึ

ไดุ�ง่าย ควบัคุมต�นทุนการผู้ลิต ลดุการสต็อำคสินค�าโดุยเฉพาะขอำงสดุและอำาหารทะเล  

ทำาเลท่�ตั�งดุ่  เปีิดุรับัมาตรการช่วยเหลือำจากภิาครัฐ  ซึ�งร�านอำาหารขนาดุเล็กจะไดุ�รับั

ปีระโยชน์เต็มๆ  จากนโยบัายช่วยเหลือำจากภิาครัฐ  ม่การหมุนเว่ยนขอำงล้กค�ารายเดุิม

และเพิ�มล้กค�ารายใหม่เข�ามา  พอำม่รายไดุ�หมุนเว่ยนท่�ทำาให�ร�านอำาหารอำย้่รอำดุต่อำไปี

11.  การอภิปรายผู้ล

  จากการศิึกษาวิจัย  พบัว่าแนวทางการปีรับัตัวขอำงร�านอำาหารทั�ง 6 ร�าน ม่

ร้ปีแบับัการปีรับัตวัท่�เหมือำนกันและแตกต่างกันไปีตามแต่ละขนาดุขอำงร�าน และทุกร�าน

จะม่วิธั่การปีรับัตัวเพื�อำให�กิจการดุำาเนินต่อำไปีไดุ�  เช่น  ร�านอำาหารขนาดุใหญ่ และร�าน

อำาหารขนาดุกลาง ม่การปีรับัโมเดุลธัุรกิจ พร�อำมรับักับั “New Normal” มาตรฐานการ

บัริโภิคแบับัใหม่ ม่เพิ�มโอำกาสและช่อำงทางการขาย บัริการสั�งซื�อำสินค�าทางอำอำนไลน์  ม่

บัรกิารเดุลเิวอำร่� ลงทนุโปีรโมทร�านให�ตรงจดุุ ผู้้�ปีระกอำบัการทกุร�านปีรบััตวัไดุ�เรว็และทนั

ต่อำสถานการณ์ท่�เปีล่�ยนไปี เช่น ร�านเพื�อำนเดุินทางและร�านคาเฟ่แลบััว สมุย ร้�จักพลิก

วิกฤตเปี็นจุดุเดุ่น  พยายามปีรับัตัว และสร�างจุดุเดุ่นให�ร�าน การสร�างเมน้ใหม่ จัดุ

โปีรโมชั�นใหม่ ๆ  ตลอำดุเวลา การเปีดิุรับัสิ�งใหม่ ปีรบััให�กลายเปีน็จุดุเดุน่ขอำงร�านจงึเปีน็

สิ�งท่�ร�านควรเร่งมือำทำาซึ�งสอำดุคล�อำงกับัผู้ลการวิจัยขอำง Wongnai B2B Team (2020)  

  ในขณะท่�ผู้้�ปีระกอำบัการท่�มเ่ทคนคิและเรย่นร้�ท่�จะปีรบััตวัอำยา่งไรให�ร�านอำย่้รอำดุ

ท่ามกลางวิกฤตน่�  เช่น ปีรับัตัวให�เร็ว การทำา “เดุลิเวอำร่�” การปีรับักลยุทธั์ใหม่ คิดุเมน้

ท่�เหมาะสมกับัการทำาเดุลเิวอำร่�  ลดุคา่ใช�จ่ายในสว่นท่�ไม่จำาเปีน็อำอำกไปีให�มากท่�สดุุเพื�อำ

ช่วยเหลือำพนักงานให�มากท่�สุดุ สร�างสตอำร่�ท่�น่าสนุกเชื�อำเชิญให�คนอำยากสั�ง เช่น การช้

วตัถดุุบิัท่�ล้กค�าชอำบั สร�างสรรคเ์ปีน็เมนใ้หมน่า่สนใจ  มเ่ทคโนโลย่ท่�ชว่ยอำำานวยให�ลก้ค�า

สั�งอำอำเดุอำร์ไดุ�ง่าย  สอำดุคล�อำงกับัผู้ลการวิจัยขอำง ธันพงศิ์ วงศิ์ชินศิร่ (2563) 
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  นอำกจากนั�นร�านอำาหารทุกร�าน ร้�จักบัริหารต�นทุนซึ�งสอำดุคล�อำงกับัผู้ลงานวิจัย

ขอำง อำัครพันธั์ รัตสุข (2563)   ท่�เสนอำว่า “การบัริหารจัดุการต�นทุน” เปี็นเรื�อำงสำาคัญ

ท่�เจ�าขอำงร�านอำาหารทุกร�านทั�งขนาดุใหญ ่ ขนาดุกลาง ต�อำงมแ่นวทางการบัริหารต�นทนุ

ร�านอำาหาร ม่การจัดุสรรต�นทุนใหม่ การลดุภิาระการลงทุนหน�าร�าน ลงทุนส้่เดุลิเวอำร่� 

เปีล่�ยนท่�มาพร�อำมกับัการตลาดุในโลกอำอำนไลน์ ซึ�งร�าน Vanilla café & brito  ช่วงแรก

ให�พนักงานส่งเดุลิเวอำร่�เอำง แต่ช่วงหลังเมื�อำยอำดุขายดุ่ขึ�นก็ร่วมกับับัริษัทอำื�นในการส่ง   

อำอำกแบับัเมนใ้ห�มป่ีระสทิธัภิิาพ สำาหรบััร�านเปีดิุใหมอ่ำยา่ง คาเฟแ่ลบัวั สมยุ  สอำดุคล�อำง

กับัแนวคิดุขอำง อำัครพันธั์ รัตสุข (2563) ท่�ไดุ�คิดุวิธ่ัอำอำกแบับัเมน้ ส้�ภิัย โควิดุ 19 คือำ

วางโครงสร�างเมน ้(Menu structure) ไดุ�ชดัุเจนและสอำดุคล�อำงกบััคอำนเซป็ีตข์อำงร�าน เชน่  

คาเฟ่แลบััว สมุย   ท่�เอำาบััวมาปีระกอำบัในจานอำาหาร  และราคาจะต�อำงสอำดุคล�อำงกับั

ปีระเภิทอำาหาร คุณภิาพ ปีริมาณ และคอำนเซ็ปีต์ขอำงร�าน หากตั�งราคาส้งเกินไปีล้กค�า

อำาจร้�สึกว่าถ้กโดุนเอำาเปีร่ยบั ในทางกลับักับั หากตั�งราคาตำ�าเกินไปี อำาจทำาให�ล้กค�า

ร้�สึกไม่มั�นใจในคุณภิาพขอำงอำาหาร เช่น ภิัตตาคารปี๊อำบัอำาย และร�าน Vanilla café & 

brito  ท่�ไม่ม่การปีรับัลดุราคา และยังคงรักษามาตรฐานขอำงอำาหารไว�    

  นอำกจากเมน้อำาหารหลักแล�วนั�น ทางร�านอำาจเพิ�มมเ่มน้อำาหารพิเศิษ (Special 

Menu) โดุยอำาจจะใช�วัตถดุุบิัตามฤดุก้าล หรอืำวัตถดุุบิัท่�ทางร�านมเ่หลอืำเปีน็จำานวนมาก 

เพื�อำให�เกิดุความหลากหลายและความตื�นเต�นให�แก่ล้กค�า รวมถึงยังช่วยให�ทางร�าน

บัรหิารจดัุการต�นทนุวัตถดุุบิัไดุ�อำยา่งมป่ีระสทิธิัภิาพอำก่ดุ�วย ซึ�งหากเมนพ้เิศิษขายดุ่ เปีน็

ท่�นิยมอำย่างต่อำเนื�อำง ก็สามารถบัรรจุเข�าไปีไว�ในเมน้หลักแทนรายการท่�ขายไม่ดุ่ไดุ� 

ดุงัเชน่ ร�านเช่น  คาเฟแ่ลบัวั สมยุ  และเพื�อำนเดุนิทาง  สว่นร�านอำาหารขนาดุเลก็ โดุยสว่น

ใหญ่แล�วเจ�าขอำงร�านจะใช�วิธั่การลดุค่าใช�จ่ายขอำงร�านลง จะไม่ไปีลดุในเรื�อำงคุณภิาพ

ขอำงวตัถดุุบิั มม่าตรการควบัคมุ ปีระหยดัุ ลดุในเรื�อำงระบับัไฟฟา้ และปีระปีา  พยายาม

ไม่ให�เกิดุการผู้ิดุพลาดุหรือำส้ญเส่ย ในเรื�อำงขอำงการทำาอำาหารต่างๆ และใช�วัตถุดุิบัให�

คุ�มคา่ท่�สุดุ ซึ�งสอำดุคล�อำงกบััผู้ลการวจิยัขอำง สมุาล ่จร่ะไกรโสธัร (2560) ท่�ไดุ�ศิกึษาความ

อำย้่รอำดุขอำงร�านอำาหารขนาดุเล็ก
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12.  ข้อเสนอแนะเพิื�อการนำาไปใช้ประโยชน์ดี้านการปฏิิบัติ

  1.  งานวิจัยยังขาดุข�อำม้ลการสัมภิาษณ์จากผู้้�ท่�ม่ส่วนเก่�ยวข�อำงบัางส่วน เช่น 

ลก้ค�าท่�มาซื�อำอำาหาร ดุ�วยข�อำจำากดัุขอำงการปีฏบิัตัตินภิายใต�มาตรการบังัคบััใช�กฎหมาย

เพื�อำควบัคมุการระบัาดุขอำงโรคโควดิุ 19 ซึ�งการศิกึษาข�อำมล้ดุงักลา่วจะทำาให�เหน็ปีระเดุน็

ขอำงผู้ลขอำงการปีรับัตัวขอำงธัุรกิจขอำงร�านอำาหารไดุ�ชัดุเจนขึ�น ซึ�งควรเปี็นปีระเดุ็นท่�ควร

ศิึกษาต่อำไปี

  2.  ผู้ลการวิจัยแสดุงให�เห็นแนวทางสำาคัญขอำงการปีรับัตัวขอำงร�านอำาหาร 

เมื�อำเกิดุวิกฤตต่อำธัุรกิจ ดุ�วยการปีรับัเปีล่�ยนระบับัภิายในร�าน เปีิดุช่อำงทางหาโอำกาสให�

ร�านขอำงตัวเอำงในหลาย ๆ ช่อำงทาง การทำาการตลาดุในโลกอำอำนไลน์ การพร่เซ็นสินค�า

และรายการอำาหารให�โดุดุเดุน่นา่สนใจ ดุงึดุดุ้แกผู่้้�บัรโิภิค รวมถงึสร�างความมั�นใจให�กบัั

ลก้ค�าดุ�วยความสะอำาดุ การฆ่าเชื�อำและดุแ้ลหน�าร�านให�อำยา่งปีลอำดุภิยั ซึ�งเปีน็แนวทาง

สำาคัญเพื�อำนำาไปีปีระยุกต์ใช�เปี็นแนวคิดุทางธุัรกิจ หรือำการปีรับัตัวขอำงธุัรกิจอำื�น ๆ ใน

ลักษณะเดุ่ยวกัน

  3.  ผู้้�ปีระกอำบัการให�ความสำาคัญต่อำมาตรการขอำงรัฐบัาลท่�อำอำกมาช่วย

เหลอืำ ดุงันั�นรฐับัาลควรท่�จะสร�างความมั�นใจและให�ความสำาคญัแกผู้่้�ปีระกอำบัการและ

ปีระชาชนทกุภิาคสว่นในเรื�อำงขอำงเศิรษฐกจิ เชน่ การเย่ยวยาผู้้�ปีระกอำบัการร�านอำาหาร 

ในรป้ีแบับัเงนิก้�ดุอำกเบั่�ยผู้อ่ำนปีรน และลดุเงินนำาสง่เข�ากอำงทุนปีระกันสังคม รวมทั�งจ่าย

ชดุเชยล้กจ�างกรณ่ว่างงาน เพื�อำพยุงให�ธัุรกิจร�านอำาหารในจังหวัดุสุราษฎร์ธัาน่อำย้่รอำดุ
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 1อำาจารย์ปีระจำา  คณะวิทยาศิาสตร์และเทคโนโลย่   วิทยาลัยเซาธั์อำ่สท์บัางกอำก

เทคโนโลยีีเปลี�ยีนโลก : การจัด้การการศึกษา
ข่องมหาวิทยีาลัยีเอกช้นไทยี

Disruptive technology: Education management of Thai 
private universities

ปีัญจพล เภิตราพ้นสินไชย1

วันรับั: 26 กันยายน 2564 วันแก�ไข: 31 ตุลาคม 2564 

ยอำมรับั: 8 พฤศิจิกายน 2564

บที่คัดีย่อ

  งานวจิยัน่�มวั่ตถปุีระสงคเ์พื�อำศึิกษาเก่�ยวกบััมหาวทิยาลยัเอำกชนไทยในปีระเดุน็

ดุงัน่� 1) ศิกึษาการจัดุการศึิกษาขอำงเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก 2) วเิคราะหก์ารเปีล่�ยนแปีลง

ในการใช�เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก และ 3) เพื�อำหาแนวทางการศิกึษาท่�ใช�เทคโนโลย่เปีล่�ยน

โลกในมหาวิทยาลัยเอำกชนไทย โดุยใช�การวิจัยเชิงคุณภิาพ และเก็บัข�อำม้ลโดุยการ

สัมภิาษณ์เชิงลึกผู้้�ให�ข�อำม้ลหลัก 4 กลุ่ม ไดุ�แก่ กลุ่ม ผู้้�บัริหาร กลุ่มอำาจารย์ผู้้�สอำน กลุ่ม

เจ�าหน�าท่� ในระบับัการเร่ยนการสอำน และ กลุ่มนักศิึกษาปีัจจุบััน 

  โดุยผู้ลการศิกึษาค�นพบัวา่ 1) การอำอำกแบับัหลกัส้ตร เนื�อำหา ร้ปีแบับัการเร่ยน

การสอำน  การปีระเมินผู้ล การปีระกันคุณภิาพ ท่�สอำดุคล�อำงกับัการเร่ยนการสอำนแบับั

อำอำนไลน์ม่ลักษณะเฉพาะ แตกต่าง และยืดุหยุ่น ทั�งเนื�อำหา วิธ่ัการ และระยะเวลา 

ตามข�อำจำากัดุขอำงผู้้�ท่�ต�อำงการจะเข�าส้่ระบับัการเร่ยนร้�ท่�ม่ความหลากหลาย ท่ามกลาง

เทคโนโลย่ท่�รอำงรับัการดุำาเนินการ ต�อำงสร�างความมั�นใจให�กับัผู้้�เร่ยน และผู้้�ปีกครอำง  
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2) การอำอำกแบับัร้ปีแบับัและวิธ่ัการเร่ยนการสอำนท่�สอำดุคล�อำงกับัเทคโนโลย่ท่�นำามาใช� 

ให�เหมาะกบััรป้ีแบับัท่�มค่วามแตกตา่งกนัระหวา่งการเร่ยนในชั�นเร่ยนกบััเร่ยนอำอำนไลน์ 

เพื�อำให�เกิดุผู้ลสัมฤทธิั�ทางการศึิกษาตามร้ปีแบับัท่�แตกต่างกัน และ 3) การอำอำกแบับั

นโยบัายในภิาครัฐท่�ต�อำงม่การบัังคับัใช�งานอำย่างจริงจังทั�งจากภิาครัฐ และจากสถาน

ศิกึษาต่างๆ ทั�งนโยบัายในการใช�งานเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกทางการศึิกษา และนโยบัาย

ในการสนบััสนนุการดุำาเนนิการพฒันาระบับั เนื�อำหา และเทคนคินำาเสนอำตา่งๆ เพื�อำท่�จะ

นำามาใช�ในระบับัการเรย่นการสอำนรป้ีแบับัใหมท่่�อำย้บ่ันพื�นฐานเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกใน

อำนาคต

คำาสำาคัญ :   เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก,  การจัดุการการศิึกษา, มหาวิทยาลัยเอำกชนไทย
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Abstract

  This research had the objective to study Thai private universities in 

the points as follows. 1) to study the educational management of disruptive 

technology 2) to analyze change in using disruptive technology and 3) to 

find an educational guideline that used disruptive technology in Thai private        

universities by using qualitative research and the data were collected by             

in-depth interview. The 4 main informants were executive group, teacher group, 

officer group in the teaching system and current student group.

  The study result was found that 1) design of the course, content, teaching 

format, assessment and quality assurance that was consistent with online teach-

ing had characteristics which were special, different and flexible on content, 

method and time period according to the restriction of people who wished to 

enter a diverse educational system amidst the technology that supported the 

operation. And confident must be created to students and parents. 2) design 

of the format and method of teaching which was consistent with the technology 

used to suit different teaching formats between normal class and online class 

in order to create educational effectiveness according to different formats. 3) 

design in the government policy which the policy must be specified clearly and 

enforced strictly from the government sector and various educational institutions 

including the policy in using disruptive technology on education and the policy 

in promoting the operation in developing the system, technique which could be 

used in the new format of the teaching system which was based on disruptive 

technology.

Key words: Disruptive technology, educational management, Thai private 

universities
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1.  บที่นำา

  ปีจัจบุันัเป็ีนยุคแห่ง Disruptive Technologies หรือำการเปีล่�ยนแปีลงเทคโนโลย่

อำย่างพลิกผัู้น ซึ�งเปี็นการเกิดุขึ�นขอำงการพัฒนาทางเทคโนโลย่และนวัตกรรมใหม่ท่�ม่

ศิักยภิาพดุ่ยิ�งขึ�นหรือำคุณภิาพดุ�อำยกว่าดุ�วยราคาท่�ตำ�ากว่าร้ปีแบับัเดุิมแต่สามารถ

ตอำบัสนอำงความต�อำงการขอำงตลาดุหลัก (Mainstream) ไดุ� จนสามารถเข�ามาทดุแทนหรอืำ

เปีล่�ยนแปีลงมาตรฐานในเทคโนโลยเ่ดุมิ โดุยศิกัยภิาพท่�ถก้พฒันาดุ�วยเทคโนโลยแ่ละ

นวัตกรรมใหม่จะส่งผู้ลกระทบัต่อำเจ�าขอำงตลาดุเดิุม (Incumbents) หรือำอำุตสาหกรรม

นั�นไปีอำย่างมาก (ศิร่บัวร เอำ่�ยมวัฒน์, 2561)

  เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก (Disruptive Technologies) คือำเทคโนโลย่ท่�ม่ความ

ก�าวหน�า และสามารถเข�ามาเปีล่�ยนร้ปีแบับัการดุำาเนินช่วิต การปีระกอำบัธัุรกิจ และ

เศิรษฐกิจโลก (เศิรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2559) เปี็นการพัฒนาทางเทคโนโลย่ท่�เข�ามา

เปีล่�ยนแปีลงสภิาวะแวดุล�อำมทางธัรุกจิ การเมอืำง สงัคม และการดุำาเนนิชวิ่ตในรป้ีแบับั

เดุมิอำยา่งรวดุเรว็และรนุแรง เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกนั�น มาจากแนวคดิุขอำง ศิาสตราจารย์ 

เคลย์ตัน คริสเตนเซน ท่� Harvard Business School ในการแก�ไขปีัญหาขอำงอำงค์กร

ธัุรกิจขนาดุใหญ่ท่�ม่การบัริหารจัดุการท่�ดุ่ ม่ส่วนแบ่ังทางการตลาดุส้งแต่สุดุท�ายกลับั

เกดิุความล�มเหลวในการดุำาเนนิธุัรกจิ และบัรษัิทขนาดุเล็กท่�เพิ�งเริ�มดุำาเนินการ (Startup) 

ทำาอำย่างไรถึงจะต่อำส้�กับับัริษัทขนาดุใหญ่ไดุ� ในหนังสือำท่�ชื�อำว่า The Innovator’s 

Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail ท่�มห่ลักการคือำ เมื�อำ

เจอำสิ�งใหม่ (นวัตกรรม) หรือำยังไม่ม่ใครเคยทำามาก่อำน หรือำเทคโนโลย่ใหม่ ผู้้�ท่�ม่หน�าท่�

ตัดุสินใจจะเลือำกเผู้ชิญหน�ากับัมัน (เลือำกท่�จะทำาอำะไรใหม่ๆ) หรือำจะไม่สนใจ (ทำาแบับั

เดุิมๆ)

   Eastman Kodak เปี็นบัริษัทสัญชาติอำเมริกัน จำาหน่ายวัสดุุอำุปีกรณ์ วัสดุุ

เคมภั่ิณฑิ ์และบัรกิารเก่�ยวกบััการถา่ยภิาพ ท่�นบััไดุ�วา่เปีน็บัรษิทัท่�มน่วัตกรรมและการ

วิจัยพัฒนาอัำนดุับัต�น ๆ ขอำงโลก ม่สำานักงานใหญ่อำย้่ท่�เมือำงรอำเชสเตอำร์ รัฐนิวยอำร์ก 

ก่อำตั�งโดุยนายจอำร์จ อำ่สต์แมนเมื�อำ ค.ศิ. 1888 ในฐานะผู้้�ผู้ลิตฟิล์มและกล�อำงถ่ายร้ปี  

บัริษัท Kodak เปี็นตัวอำย่างคลาสสิคขอำงธัุรกิจท่�ปีระสบัความสำาเร็จโดุยไม่ทันไดุ�คิดุถึง

การเปีล่�ยนแปีลง ในช่วงปี ี1970 – 1990 เป็ีนจังหวะท่� Kodak ปีระสบัความสำาเร็จส้งสดุุ

ดุ�วยส่วนแบ่ังการตลาดุในปีระเทศิสหรัฐอำเมริกามากกว่า 90% ผู้้�บัริหารม่ความคิดุท่�
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ว่าการใช�ฟิล์มจะม่ตลอำดุไปีมากกว่ามาใช�กล�อำงดุิจิทัล เพราะยอำดุขายขณะนั�น (ค.ศิ. 

1981) Kodak สามารถทำายอำดุขายไดุ�เกินกว่า 1 หมื�นล�านดุอำลลาร์ แต่เมื�อำม่การเกิดุ

ขึ�นขอำงกล�อำงดุิจิทัลทำาให�ความต�อำงการใช�ฟิล์มถ่ายภิาพลดุลงอำย่างไม่เคยเปี็นมาก่อำน 

ความลา่ช�าในการอำอำกผู้ลติภิณัฑิใ์หม ่รวมถงึการก�าวเข�าส่้ยคุดิุจทัิลอำยา่งรวดุเรว็ ความ

ต�อำงการกล�อำงดิุจทิลัเพิ�มมากขึ�น ทำาให�กำาไรลดุลงกวา่ 70% สว่นแบัง่ทางการตลาดุกล็ดุ

น�อำยลง และต�อำงลดุพนกังานลงจากเดุมิ 145,000 ตำาแหนง่ เหลอืำเพ่ยง 17,000 ตำาแหนง่ 

และม้ลค่าทางการตลาดุลดุลงจากเดุิม 3.1 หมื�นล�านดุอำลลาร์ เหลือำไม่ถึง 150 ล�าน

ดุอำลลาร์ และในท่�สุดุบัริษัทปีระกาศิล�มละลายเมื�อำเดุือำนมกราคม ค.ศิ. 2012  และม่

ข�อำวิพากษ์ท่�น่าสนใจเก่�ยวกับักรณ่ศิึกษาขอำง Kodak โดุย สก๊อำต ดุ่ แอำนโทน่ (Scott D. 

Anthony, 2016) ซึ�งสรุปีข�อำสำาคัญก็คือำ การเปีล่�ยนแปีลงท่�แท�จริงเมื�อำกล�อำงไดุ�รวมเปี็น

สว่นหนึ�งขอำงโทรศิพัท ์และพฤตกิรรมขอำงคนกเ็ปีล่�ยนไปีจากการอำดัุภิาพกลายเปีน็การ

โพสตล์ง Social Media นั�นคอืำการเปีล่�ยนแปีลงขอำงเทคโนโลย่และพฤตกิรรมการบัรโิภิค

ขอำงผู้้�คนท่�ธัุรกิจก�าวตามไม่ทัน

   เทคโนโลย่การเปีล่�ยนโลกแทรกซึมไปีทุกวงการ อำย่างกว�างขวางและ

ถ�วนหน�า  ทั�งดุ�านธัุรกิจ การเมือำงและสังคม ในดุ�านขอำงการศิึกษาไดุ�รับัผู้ลจากพัฒนา

เทคโนโลย่เช่นกัน แนวคิดุเก่�ยวกับัการใช�เทคโนโลย่ช่วยการเร่ยนร้�เทคโนโลย่ในการ

เร่ยนการสอำนม่ 3 ลักษณะ (สงบั ลักษณะ, 2552) คือำ 1)  การเร่ยนร้�เก่�ยวกับัเทคโนโลย่ 

(Learning about Technology) 2) การเร่ยนร้�โดุยใช�เทคโนโลย่ (Learning by   Tech-

nology) และ 3) การเร่ยนร้�กับัเทคโนโลย่ (Learning with Technology) สำาหรับั 

Technology Disruption ทำาให�การใช�เทคโนโลย่ในการเร่ยนร้ปีแบับัเดุิมอำาจจะไม่

ให�ผู้ลสัมฤทธิั�เปี็นท่�น่าพอำใจอำ่กต่อำไปี การเกิดุ Education Disruption ไดุ�แก่การเกิดุ 

Digital Classroom ห�อำง Sound Lab ถ้กแทนท่�ดุ�วย Google Assistant ส่วน Platform 

ขอำงการเร่ยนร้�จะเปี็นแบับัการเร่ยนร้�ร่วมกัน (Collaborative Learning) แต่ก็เน�นเรื�อำง  

Personalize ดุ�วย สื�อำการเร่ยนการสอำนเปี็นแบับั AR, VR หรือำแม�กระทั�งการช่วยสอำน

หรือำสอำนแทนโดุย Internet Robotic, AI, Machine Learning, Deep Learning  

(ยืน ภิ้่วรวรรณ, 2561) หรือำแม�กระทั�งการแทนท่�มหาวิทยาลัยดุ�วย Technology Block 

Chain เปี็นต�น 
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  สถาบัันทางการศึิกษาจึงต�อำงม่การปีรับัเปีล่�ยน หรือำแปีลงแปีลงตัวเอำงให�เข�า

กับัยุคเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก โอำกาสทางการอำย่้รอำดุขอำงสถาบัันการศึิกษานั�นก็น่าจะ

ลดุตำ�าลงเรื�อำยๆ เมื�อำมอำงกลับัมาท่�ล้กค�า (นักศิึกษา) ในปีัจจุบัันท่�อำย่้ในยุคท่�นักศิึกษา

ใช�ช่วิตอำย้่กับัเทคโนโลย่สมัยใหม่ หรือำใช�เครื�อำงมือำท่�ฉลาดุ (Smart Devices) และม่

การเชื�อำมต่อำ Internet สามารถค�นหาข�อำม้ลความร้�ท่�ไหนเมื�อำไหร่ก็ทำาไดุ� หรือำจะเร่ยนร้�

เรื�อำงใดุ อำย้่ท่�ไหนถ�าสามารถเชื�อำมต่อำกับั Internet ไดุ�ก็สามารถเร่ยนไดุ�  ท่�สำาคัญไม่เส่ย

ค่าใช�จ่ายและใช�เวลาเรย่นไดุ�ตามความต�อำงการ รวมถงึการนำาวชิาความร้�ท่�ไดุ�สามารถนำา

ไปีใช�งานไดุ�จริงในงานอำาช่พ ดุังนั�นเมื�อำมอำงย�อำนกลับัมาท่�สถาบััน การศิึกษา หลักส้ตร 

offline ท่�ต�อำงเข�าเร่ยนในชั�นเร่ยน หรือำการเร่ยนร้ปีแบับัเดุิมๆ ท่�มหาวิทยาลัยหรือำทาง

หลักส้ตรกำาหนดุวิชาให�ต�อำงเร่ยน หรือำการใช�ช่วิตในมหาวิทยาลัยเฉล่�ย 4 ปีี อำาจจะไม่

สามารถตอำบัโจทย์นักศิึกษาในยุคน่�ไดุ�อำ่กต่อำไปี สถาบัันทางการศิึกษาอำาจจะต�อำง

ตั�งคำาถามและหาคำาตอำบัให�ไดุ�ว่า 1) เปี้าหมาย หรือำผู้้�เร่ยนคือำใคร ผู้้�เร่ยนต�อำงการอำะไร 

เชน่ การกำาหนดุเปีา้หมายจากนกัศิกึษาทั�วไปี เป็ีนบัคุคลทั�วไปีท่�สนใจ หรือำบัคุคลท่�อำย่้ใน

สายงานต่างๆ หรือำให�กับัชาวโลก ชาวเอำเช่ย เปี็นต�น 2) หลักส้ตรท่�ม่สามารถตอำบัโจทย์

ผู้้�เรย่นไดุ�หรอืำไม ่เรย่นไปีเพื�อำอำะไร เรย่นแล�วใช�ปีระโยชนไ์ดุ�อำยา่งไร เชน่ เร่ยนระยะยาว

เพื�อำปีรญิญายังจำาเปีน็อำย้ห่รือำไม่ หรอืำ เป็ีนหลักสต้รระยะสั�นสำาหรบััผู้้�ท่�ทำางานในสายงาน 

ต่างๆ หรือำหลักส้ตรเพื�อำปีรับัความร้�ให�ทันโลก เปี็นต�น 3) วิธั่การเร่ยนแบับัใดุเหมาะสม

กับัผู้้�เร่ยนท่�สุดุ เช่น เร่ยนในชั�นเร่ยนท่�มหาวิทยาลัย หรือำ เร่ยน Online ท่�ไหนก็ไดุ� หรือำ

เร่ยน Offline ผู้่าน Application หรือำการสร�างเกมส์สำาหรับัการเร่ยนร้�เปี็น Episode 

ผู้่านดุ่านต่างๆ เปี็นต�น

  ในอำนาคตผู้้�ท่�เลือำกเข�าส้่ระบับัการศิึกษาอำาจจะพิจารณาในมิติท่�ต่างอำอำกไปี

จากท่�เคยเป็ีนมา คอืำไม่ตดัุสนิใจตามลกัษณะขอำงสถานศึิกษาขอำงรฐั หรือำตามการตดัุสนิใจ

ขอำงผู้้�ปีกครอำงอำก่ตอ่ำไปี เพราะเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกไดุ�เข�ามาทำาให�สถานศิกึษาทั�งขอำง

เอำกชน และขอำงรัฐบัาล ลดุความแตกต่างในเรื�อำงจำานวนเงินท่�ต�อำงจา่ย ซึ�งอำาจจะอำย่้ใน

ร้ปีแบับัการเร่ยนการสอำนแบับัใหม่ท่�เปีล่�ยนแปีลงไปีท่�สามารถลดุต�นทุนการดุำาเนิน

การขอำงสถานศึิกษา หรือำสามารถเพิ�มช่อำงทางเข�าถึงนักศึิกษาไดุ�มากขึ�น ผู้้�ท่�จะเข�าส้่

กระบัวนการศิกึษาอำาจจะไมใ่ชแ่คน่กัศิกึษาอำย่างเดุย่ว สถานศิกึษาอำาจจะไมใ่ชป่ีระเดุน็

สำาคัญอำ่กต่อำไปี แต่ความสำาคัญขอำงเงื�อำนไขการพิจารณาตัดุสินใจเข�าส้่กระบัวนการ
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การศิึกษาอำาจจะถ้กพิจารณาจาก วิธั่การเร่ยน คุณภิาพหลักส้ตร ระยะเวลาการศิึกษา 

และต�นทุนท่�เกิดุขึ�นกับัตัวผู้้�เร่ยนอำย่างแท�จริง

  ปีัจจุบัันการเปีล่�ยนแปีลงทางการศึิกษาโดุยม่เทคโนโลย่เป็ีนตัวนำาไดุ�เกิดุขึ�น

อำย่างรวดุเร็วและต่อำเนื�อำง โดุยเฉพาะเมื�อำม่แรงกระตุ�นจากสถานการณ์โรคอุำบััติใหม่

โควดิุ 19 ทำาให�ระบับัและรป้ีแบับัการเรย่นการสอำนเปีล่�ยนไปีอำยา่งสิ�นเชงิ จนทำาให�สงัคม

การศิึกษาขอำงปีระเทศิไทยอำาจจะตั�งรับัหรือำรับัมือำกับัความเปีล่�ยนแปีลงน่�ไม่ทัน และ

เนื�อำงจากมหาวิทยาลัยเอำกชนเป็ีนสถาบัันการศึิกษาท่�ม่ความคล่อำงตัวและยืดุหยุ่นใน

การปีรับัตัว  ผู้้�วิจัยจึงม่ความสนใจท่�จะศิึกษาเรื�อำงการอำอำกแบับัการศิึกษาท่�สอำดุคล�อำง

กบััเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกในปีระเทศิไทย เพื�อำท่�จะหาแนวทางในการนำาเทคโนโลย่มาชว่ย

ส่งเสริม และพัฒนาระบับัการศึิกษา และการเร่ยนร้�ให�สอำดุคล�อำงกับัพลวัตทางสังคม

และเทคโนโลย่ ในกระบัวนการทางการศิึกษาในมหาวิทยาลัยเอำกชนขอำงปีระเทศิไทย

2.  วัตถุุประสงค์การวิจ้ัย

  1.  เพื�อำศิึกษาการจัดุการศึิกษาขอำงเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกในมหาวิทยาลัย

เอำกชนไทย

  2.  เพื�อำวิเคราะห์การเปีล่�ยนแปีลงในการใช�เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกใน

มหาวิทยาลัยเอำกชนไทย

  3.  เพื�อำหาแนวทางการศิึกษาท่�ใช�เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกในมหาวิทยาลัย

เอำกชนไทย

3.  การดีำาเนินการวิจ้ัย

  การวิจัยเปี็นวิจัยเชิงคุณภิาพ (Qualitative Research) โดุยใช�การสัมภิาษณ์ 

เชิงลึก (In-depth interview) โดุยม่ผู้้�ให�ข�อำม้ลหลักดุังน่�  กลุ่มท่� 1)  ผู้้�บัริหาร หมายถึง 

ผู้้�ท่�ม่ส่วนเก่�ยวข�อำงในการวางแผู้น บัริหารจัดุการการดุำาเนินงาน ควบัคุมดุ้แล ในเรื�อำง

นโยบัายการพัฒนาหลักส้ตรและการจัดุกระบัวนการเร่ยนร้� ม่เป้ีาหมายท่�การพัฒนา

กระบัวนการเร่ยนร้�ขอำงผู้้�เร่ยนให�ม่คุณลักษณะท่�พึงปีระสงค์ เช่น ผู้้�บัริหารสถานการ

ศิกึษา อำาจารย์ระดัุบั คณบัดุ ่รอำงคณบัดุ ่หรือำหวัหน�าภิาควิชา  กลุม่ท่� 2) อำาจารย์ผู้้�สอำน 

หมายถึง  ผู้้�ท่�รับัผู้ิดุชอำบัในการสอำน ท่�หน�าท่�ในการปีฏิบััติตามนโยบัายและแผู้นการ
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ดุำาเนินงานตามท่�ไดุ�รับัมอำบัหมาย กลุ่มท่� 3)  เจ�าหน�าท่� หรือำ บัุคลากรท่�เก่�ยวข�อำงใน

ระบับัการเร่ยนการสอำน หมายถึง เจ�าหน�าท่� ท่�ม่ความรับัผู้ิดุชอำบัในการดุำาเนินการทาง

ดุ�านเทคโนโลย่สำาหรับัสนับัสนุนการเร่ยนการสอำน และ กลุ่มท่� 4) นักศึิกษาปัีจจุบััน 

หมายถึง นักศิึกษาท่�กำาลังศิึกษาอำย้่ในระดุับัอำุดุมศิึกษา

4.  กรอบแนวคิดีในการวิจ้ัย

ปรากฏิการณ์ที่่�เกิดีขึ�น

- สังคมและวัฒนธัรรม

 การเร่ยนร้�แบับัดุั�งเดุิม

- ระบับัควบัคุมคุณภิาพ

 การศิึกษา

- การเปีล่�ยนกระบัวนการเร่ยน

 การสอำนไปีเปี็นแบับัอำอำนไลน์ 

 อำย่างทันท่

การวิเคราะห์ปรากฏิการณ์

- เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก และ 

 เทคโนโลย่เปี็นตัวกำาหนดุ

 (Technology Disruption/  

 Technology Determinism)

- ทฤษฎ่การสร�างความร้� 

 (Constructivist)

ผู้ลกระที่บ และผู้ลลัพิธิ์ 

ขอำงการใช�เทคโนโลย่มาช่วยในระบับั

การศิึกษาระดุับัอำุดุมศิึกษาในปีระเทศิไทย

การอำอำกแบับัการศิึกษาท่�สอำดุคล�อำงกับั

เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกในปีระเทศิไทย

ปรัชญาการศึกษา

ร้ปีท่� 1 กรอำบัแนวคิดุในการวิจัย
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  ทฤษฎ่ท่�ใช�เปี็นกรอำบัในการศิึกษางานน่�ไดุ�แก่ 1) แนวคิดุและทฤษฎ่เก่�ยวกับั

เทคโนโลย ่ซึ�งปีระกอำบัดุ�วยแนวคดิุเทคโนโลย่เปีน็ตวักำาหนดุ (Technology Determin-

ism) และ แนวคิดุเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก (Technology Disruption) 2) แนวคิดุและ

ทฤษฎ่เก่�ยวกับัการเร่ยนร้� ซึ�งปีระกอำบัดุ�วย ทฤษฎ่การเร่ยนร้� (Learning Theory) และ

แนวคิดุเก่�ยวกับัการใช�เทคโนโลย่ช ่วยการเร่ยนร ้ �  (Education Technology) 

3) แนวคิดุและทฤษฎ่เก่�ยวกับัสงัคม ซึ�งปีระกอำบัดุ�วย แนวคิดุดุ�านสังคมและวัฒนธัรรม 

และ แนวคิดุเก่�ยวกับัดิุจทิลัเนทฟ่ และทกัษะในศิตวรรษท่� 21 และสุดุท�ายคือำ 4) แนวคิดุ

ปีรัชญาการศิึกษา โดุยความเชื�อำมโยงขอำงแนวคิดุทฤษฎ่ต่างๆ ม่ดุังน่�

  การศิึกษาคือำรากฐานขอำงการพัฒนาบุัคคลเพื�อำพัฒนาสังคม และการ

พัฒนาการศึิกษาให�ม่ปีระสิทธิัภิาพคือำการพัฒนาเทคโลย่ทางการศึิกษาท่�ในปีัจจุบััน

ก�าวหน�าไปีอำยา่งรวดุเรว็ (Education Technology) ซึ�งสามารถตอำบัโจทยแ์นวคดิุท่�เน�น

ให�ผู้้�เร่ยนเปีน็ผู้้�ลงมือำกระทำา (Active Learning) ไดุ�เปีน็อำย่างดุ ่และพื�นฐานสงัคมในยุค

ปีจัจบุันัทุกภิาคสว่น เปีน็สงัคมท่�พึ�งพาเทคโนโลย่เปีน็หลกั แนวคดิุเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลก 

(Technology Disruption)  เปี็นแนวคิดุท่�ให�เทคโนโลย่เปี็นตัวกำาหนดุ (Technology 

Determinism) เพราะเทคโนโลย่จะมากำาหนดุให�สงัคมเดุนิตามไปีในทิศิทางท่�เทคโนโลย่

เปี็น และใครไม่เดุินตามก็อำาจจะไม่สามารถอำย่้รอำดุไดุ�  สำาหรับัสังคมการศึิกษาใน

ปีัจจุบััน ท่�ม่การนำาเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกมาใช�งานในกระบัวนการการศึิกษาในระดัุบั

อำดุุมศิกึษาอำย่างชดัุเจนโดุยเฉพาะการเรย่นอำอำนไลน์ในชว่งวิกฤต COVID-19 ซึ�งผู้ลลพัธั์

ขอำงการเรย่นท่�ไดุ�ใช�เทคโนโลย่มาชว่ยในการเรย่นการสอำนยอ่ำมมค่วามแตกตา่งกบััการ

เร่ยนการสอำนในร้ปีแบับัเดิุม โดุยจะต�อำงพิจารณาจาก ทั�งดุ�านสิ�งนำาเข�า (Input) ใน

กระบัวนการศิกึษา พจิารณาไดุ�จากเทคโนโลย่ทางการศิกึษา (Education Technology) 

ท่�ม่อำย้่ นำาไปีส้่การเกิดุกิจกรรม (Activities) ในระบับัการเร่ยนการสอำน ท่�จะให�ผู้ลผู้ลิต 

(Output) ท่�ดุ่ขึ�นจากร้ปีแบับัการเร่ยนการสอำนแบับัเดุิมๆ ท่�ม่ใช�กันอำย่้  ทั�งน่�จะต�อำง

สามารถรอำงรบัั พฒันา แก�ปีญัหา ทางสงัคมในปีจัจบุันัและอำนาคตไดุ� (Outcome) รวม

ถงึตอำบัโจทยค์วามต�อำงการ หรอืำสามารถสร�างความต�อำงการให�กบััผู้้�เรย่น (Customers) 

ไดุ� และจะต�อำงพิจารณาเพิ�มเติมในส่วนขอำงผู้ลกระทบั สิ�งรบักวน ขัดุแย�ง (Intervene) 

ท่�เกิดุจากการใช�งานนวัตกรรมทางการศิึกษานั�นๆ ดุังนั�นจึงม่ความจำาเปี็นอำย่างยิ�งท่� 

อำงค์กรทางการศึิกษาควรหาทางจัดุการกับัสถานการณ์ท่�เกดิุขึ�นโดุยการสร�างนวัตกรรม



วารสารนวัตกรรมสังคม100

ทางการศิึกษา โดุยการสร�างความใหม่ (Newness) หรือำสร�างความเคยชินใหม่ (New 

normal) ให�เกิดุขึ�นทางสังคมการศิึกษาหลังจากผู้่านเหตุการณ์ COVID-19

5.  ผู้ลการวิจ้ัย

   5.1 กระบวนที่ัศน์ที่างการศึกษา 

                       กระบัวนทัศิน์ทางการศิึกษาสามารถแบั่งยุคไดุ�ดุังน่�

                     1.  กระบัวนทัศิน์ทางการศึิกษาก่อำนยุคสมัยเทคโนโลย่อำื�นๆมาถึง 

(Low Technology Learning) เปี็นยุคสมัยท่�ยังเปี็นการศิึกษาแบับัใช�คร้และหนังสือำ

แบับัเร่ยนเปี็นศิ้นย์กลาง หาความร้�ไดุ�จากห�อำงเร่ยนและหนังสือำเร่ยน ซึ�งทางโรงเร่ยน

จัดุมาให�เท่านั�น ในการจัดุการสอำนก็เปี็นแบับัคร้ถ่ายทอำดุความร้�ให�ผู้้�เร่ยน ผู้้�เร่ยนมัก

ไม่เคยมก่ารถามความร้�นอำกเหนอืำจากในหนงัสอืำเรย่นหรอืำนอำกเหนอืำจากท่�คร้สอำน นอำกจาก

ครผู้้้�สอำนเปีน็ศิน้ยก์ลางแล�วการใช�ไม�เรย่วตล่งโทษในกรณ่ท่�ผู้้�เรย่นกระทำาความผู้ดิุก็ยงั

เปี็นสิ�งท่�ไม่ผู้ิดุแปีลกอำะไรในยุคสมัยนั�น ทำาให�ผู้้�เร่ยนเกิดุความหวาดุกลัวท่�จะถามหรือำ

คิดุอำะไรนอำกกรอำบัความร้�ท่�คร้สอำนให� การศึิกษาค�นคว�าแบับัอิำสระยังไม่เป็ีนท่�ยอำมรับั

เท่าท่�ควรเหมือำนในยุคปัีจจุบัันหรือำการเร่ยนโดุยยึดุผู้้�เร่ยนเป็ีนศิ้นย์กลางก็ยังไม่เป็ีนท่�

ยอำมรับัไม่ไดุ�จากคร้ผู้้�สอำน

         2.  กระบัวนทัศิน์ทางการศิึกษาในยุคสมัย Internet + Computer 

และโทรศิัพท์มือำถือำมาถึง (Median Technology Learning) เปี็นยุคท่�อำินเตอำร์เน็ตไดุ�

เข�ามาเปี็นส่วนหนึ�งขอำงการศิึกษา ม่การลงทะเบั่ยนรายงานตัว และเลือำกวิชาเลือำกเสร่

ในระบับัอำนิเตอำรเ์นต็ ระบับัการสื�อำสารเริ�มมก่ารพฒันาขึ�น มโ่ทรศิพัทม์อืำถอืำท่�ชว่ยในการ

ติดุต่อำสื�อำสารและตามตัวไดุ�รวดุเร็วขึ�น แต่ระบับัอิำนเตอำร์เน็ตในยุคสมัยนั�นยังไม่เป็ีนท่�

นิยมและหาใช�งานไดุ�ยากกว่าในยุคสมัยปัีจจุบัันมาก อำินเตอำร์เน็ตต�อำงซื�อำอำการ์ดุเติม

เปี็นระบับัเวลาเปี็นชั�วโมง หรือำถ�าอำินเตอำร์เน็ตฟร่ท่�มากับัโทรศิัพท์บั�านก็จะม่ความเร็ว

ตำ�ามากถึงขั�นโหลดุบัาง Web ไม่ขึ�น ม่ระบับัการเร่ยนร้�แบับัค�นคว�าอิำสระเพิ�มขึ�น เช่น 

วชิาเลอืำกเสร ่ซึ�งจะมห่ลากหลายวชิาเลือำกไดุ�ตามความถนดัุ แตก่อ็ำย่้ในกรอำบัท่�โรงเรย่น

กำาหนดุ และการค�นคว�าหาข�อำม้ลเริ�มม่ตัวเลือำกให�ใช�งานมากขึ�น เช่น ห�อำงสมุดุ หรือำ

ข�อำม้ลในอำินเตอำร์เน็ตเล็กๆ น�อำยๆ การใช�โทรศิัพท์มือำถือำโทรติดุต่อำกันแลกเปีล่�ยนความ

คดิุเหน็ในการหาข�อำมล้หรอืำการทำางานเปีน็กลุม่เริ�มมม่ากขึ�น การทำารป้ีเลม่แบับัรายงาน

เริ�มมก่ารพมิพบ์ันคอำมพวิเตอำร ์เริ�มมก่ารพฒันาระบับัการสอำนท่�ปีจัจบุันัเรย่กวา่ “Child 
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Center” คือำการเน�นผู้้�เร่ยนเปี็นศิ้นย์กลาง ม่การยกเลิกการใช�ไม�เร่ยว แต่ยังไม่ม่อำิสระ

ในการเร่ยนอำย่างส้งสุดุเหมือำนในยุคสมัยปีัจจุบััน

   3.  กระบัวนทัศิน์ทางการศึิกษาในยุคสมัย Notebook + Smartphone + 

4G Internet + Tablet + Smartphone และเทคโนโลย่อำื�นๆในยุคปีัจจุบัันมาถึง (High 

Technology Learning) การใช�โน�ตบัุ๊คในการศิึกษาสามารถนำาไปีเร่ยนและทำางานใน

มหาวิทยาลัยไดุ� การนำาเสนอำข�อำม้ลดุ�วยโปีรแกรม PowerPoint ม่การส่งรายงานทาง 

E-Mail มากขึ�น มอิ่ำนเตอำรเ์นต็ความเรว็สง้ให�ใช�อำยา่งแพรห่ลาย โทรศิพัทม์อืำถอืำสามารถ 

เชื�อำมต่อำกับัอำินเตอำร์เน็ตไดุ� ทำาให�สามารถค�นคว�าหาข�อำม้ลไดุ�ทุกท่�ทุกเวลา การติดุต่อำ

สื�อำสารสะดุวกรวดุเร็วดุ�วยโปีรแกรมต่างๆ เช่น Msn Messenger หรือำ Skype เปี็นต�น 

ระบับั Social Network ไดุ�ถ้กก่อำตั�งขึ�น กระบัวนทัศิน์ในการศึิกษาม่อิำสระอำย่างเต็มท่�

ในการเลือำกท่�จะศิึกษา เลือำกสถานท่� หรือำแม�กระทั�งเวลาท่�จะเร่ยน โทรศิัพท์มือำถือำ

รุ่นใหม่ท่�เร่ยกว่า “Smartphone” แทบัจะทำาไดุ�ทุกอำย่างท่�เหมือำนกับัคอำมพิวเตอำร์ และ

อำนิเตอำร์เน็ตผู่้านระบับัมือำถอืำในปัีจจุบันั (4G) จะช่วยอำำานวยความสะดุวกไดุ�ทุกท่�ทุกเวลา 

การค�นคว�าจากหนังสือำบัางเล่มไม่จำาเปี็นเป็ีนต�อำงไปีท่�ห�อำงสมุดุเหมือำนเมื�อำก่อำนเพราะ

ม่ E-Book หรือำหนังสือำท่�สามารถอำ่านแบับัอำอำนไลน์ ในยุคสมัยน่�กระบัวนทัศิน์ทางการ

ศิึกษาถ้กเทคโนโลย่ทำาให�ปีรับัเปีล่�ยนไปีอำย่างมาก ซึ�งผู้้�เร่ยนม่อำิสระส้งสุดุท่�จะเลือำก

เร่ยน และเลอืำกค�นคว�าหาข�อำมล้จากแหลง่ตา่งๆท่�ตนต�อำงการ การหาข�อำมล้อำอำนไลนนั์�น 

ความคลาดุเคลื�อำนขอำงข�อำมล้นั�นมส่ง้กวา่ในหนงัสอืำทั�วไปี แตข่�อำดุค่อืำความสะดุวกในการ

ใช�ค�นคว�า จากในอำดุ่ตมาถึงปัีจจุบััน กระบัวนทัศิน์ขอำงการศึิกษานั�นไดุ�ถ้กเทคโนโลย่

เปีล่�ยนแปีลงไปีมากในทุกๆดุ�าน ตั�งแต่ดุ�านการเร่ยนถึงดุ�านการค�นคว�าหาข�อำม้ล จึง

ทำาให�ผู้้�เร่ยนในยคุสมยัปีจัจุบันัมค่วามเปีน็อำสิระในทางการศิกึษามากกวา่ผู้้�เรย่นในอำดุต่ 

จงึสามารถพ้ดุไดุ�อำยา่งเตม็เสย่งเลยวา่ “กระบัวนทศัินท์างการศิกึษา ถ้กเปีล่�ยนแปีลงไปี

โดุยเทคโนโลย่ยุคใหม่”

  5.2  กระบวนที่ัศน์ใหม่ที่างการศึกษา

   การจัดุการศึิกษาไทยในศิตวรรษท่� 21 จะปีระสบัความสำาเร็จไดุ�จะต�อำง

อำาศิัยการเปีล่�ยนแปีลงแนวคิดุร้ปีแบับัความคิดุ ทฤษฎ่และวิธ่ัการ มาตรฐานในการ

ปีฏบิัติังานขอำงคร ้โดุยเริ�มจากการเปีล่�ยนแปีลงกระบัวนทัศิน์เก่าไปีส่้กระบัวนทัศิน์ใหม่ 

มุ่งพัฒนาทักษะท่�จำาเปี็นสำาหรับัผู้้�เร่ยนในศิตวรรษท่� 21 ซึ�งเปี็นความท�าทายขอำงคร้ใน
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ศิตวรรษท่� 21 ดุ�วยเช่นกัน และการเปีล่�ยนแปีลงกระบัวนทัศิน์ใหม่น่� ปีระเทศิไทยไดุ�

รับัอำิทธัิพลมาจากเทคโนโลย่ดุิจิทัลกับัเครือำข่ายสังคมอำอำนไลน์ ส่งผู้ลให�คร้ไทยจะต�อำง

เปีล่�ยนบัทบัาทจากการเปี็นผู้้�กระจายความร้�ไปีเปี็นผู้้�ปีระพันธั์การเร่ยนร้� และช่วยให�ผู้้�

เรย่นสามารถเปีล่�ยนสารสนเทศิเปีน็ความร้� และเปีล่�ยนความร้�เปีน็ภ้ิมปิีญัญาไดุ� ในดุ�าน

นโยบัายขอำงภิาครัฐ  สิ�งท่�เก่�ยวข�อำงกับัระบับัการศิึกษาระดุับัอำุดุมศิึกษาก็คือำ กระบัวน

ทัศิน์ทางการศิึกษาภิาครัฐ หรือำจากผู้้�ท่�ม่อำำานาจในการดุ้แล พบัว่าม่การเคลื�อำนขอำง

กระบัวนทัศิน์ทางการศิึกษาดุ�านการยอำมรับั และการนำาเทคโนโลย่มาใช�ในระบับัการ

ศิึกษาท่�สอำดุคล�อำงกับัยุคสมัย และความก�าวหน�าทางเทคโนโลย่ท่�เปีล่�ยนไปี 

  นอำกจากนั�นเมื�อำเกดิุปีรากฏการณ์วกิฤต COVID-19 เกิดุขึ�น มก่ารสั�งปีดิุสถาน

ศิกึษา และให�ดุำาเนนิการจดัุการเรย่นการสอำนผู้า่นระบับัอำอำนไลน ์ทำาให�เกดิุนโยบัายการ

เรย่นการสอำนอำอำนไลน์ขึ�นทั�วปีระเทศิ ในทุกระดุบััการศึิกษา ทำาให�เกดิุการเปีล่�ยนแปีลง

ในกระบัวนการเร่ยนการสอำนไปีเปี็นแบับัอำอำนไลน์ในชั�วข�ามคืน เพื�อำตอำบัสนอำงต่อำ

สถานการณ์ท่�เกิดุขึ�น 

  5.3  การจ้ดัีการศึกษาของเที่คโนโลย่เปล่�ยนโลกในมหาวิที่ยาลยัเอกชนไที่ย

        การนำาเสนอำในหัวข�อำน่�เพื�อำตอำบัวัตถุปีระสงค์ข�อำ 1 เพื�อำจัดุการศิึกษา

ขอำงเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกในมหาวิทยาลัยเอำกชนไทย โดุยในการจัดุการศึิกษาต�อำงร้�

ธัรรมชาติขอำงผู้้�เร่ยนและสังคมแวดุล�อำมกล่าวคือำ 1) การฝ่ังรากขอำงทัศินคติในระบับั

การศิึกษา ท่�หยุดุอำย้่กับัท่�ไม่ม่การเคลื�อำนตัวไปีข�างหน�า ยึดุติดุกับัร้ปีแบับัการเร่ยนการ

สอำนแบับั คร้นำาเดุ็ก เนื�อำงจากอำย่้ในสังคมการเร่ยนท่�ม่ลักษณะเดุิมมาอำย่างต่อำเนื�อำง 

ทัศินะจะเปีล่�ยนไปีถ�าไดุ�เจอำสังคมอำื�นๆ เช่น สังคมการทำางานร้ปีแบับัต่างๆ ราชการ 

เอำกชน สังคมดุ�านพื�นท่� ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดุ เปี็นต�น 2) วัฒนธัรรมการเร่ยนร้�ขอำง

ผู้้�เร่ยน ไม่เกื�อำหนุนกับัร้ปีแบับัการเร่ยนแบับัอำอำนไลน์และเทคโนโลย่ท่�นำามาใช� เพราะ

การเร่ยนร้�ท่�ผู้่านมาคือำ การเร่ยนร้�แบับัไม่ต�อำงขวนขวาย คร้  อำาจารย์คือำผู้้�นำาความร้�มา

ให� หรือำถ�าอำยากไดุ�ข�อำม้ลอำะไรก็เข�าไปีท่� Google และการม่ข�อำม้ลหลากหลายและเข�า

ถงึงา่ยน่� ทำาให�ไม่เกิดุกระบัวนการการเรย่นร้� คดิุว่าสิ�งท่�ค�นหาเจอำนั�นคอืำคำาตอำบั  3) ขาดุ

การพฒันากระบัวนการทางความคดิุ เนื�อำงจากพฤตกิรรมการใช�เทคโนโลย่ในการดุำาเนนิ

ช่วิตท่�ผู้่านมา ทำาให�เกิดุการไม่สมดุุลระหว่าง ความพยายาม (กระบัวนการคิดุ) กับั

เครื�อำงทุ่นแรง (เทคโนโลย่) พฤติกรรมจะเบั่�ยงเบันไปีเปี็นแบับั On-Demand Behavior 
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ม่ความอำดุทนตำ�า รอำไม่ไดุ� ไขว�เขวง่าย ทำา Technology มา Disrupt กระบัวนการทาง

ความคิดุ 4) การแอำนต่�เทคโนโลย่ และ 5) การให�ความสำาคัญในเรื�อำงความคุ�มค่าทาง

เศิรฐศิาสตร์ในระบับัการเร่ยน เช่น การร้�สึกถึงความไม่ยุติธัรรม ในเรื�อำงค่าเทอำมท่�ต�อำง

จ่ายกับัการไม่ไดุ�เข�าใช�สาธัารณ้ปีโภิคในสถาบัันการศิึกษา

     สิ�งท่�ต�อำงคำานึงถึงในการจัดุการศึิกษาก็คือำความเหลื�อำมลำ�าหรือำช่อำงว่างทาง

ดุจิทิลั  อำาท ิความเหลื�อำมลำ�าทางการเข�าถึงเทคโนโลย่ ความแตกต่างทางความสามารถ

ในการใช�งานเทคโนโลย่ ความแตกตา่งขอำงชอ่ำงวา่งทางดุจิทัิลขอำงผู้้�ใช�งาน เชน่ ความร้�

ความสามารถในการใช�เทคโนโลย่ อำายุ ความพร�อำมใช�งานขอำงตัวอำุปีกรณ์ รวมถึงดุ�าน

การเข�าถึงเทคโนโลย่ ในปีระเดุ็นหลักสำาหรับัการเร่ยนอำอำนไลน์น่� คือำ เรื�อำงอำุปีกรณ์การ

ใช�งาน และดุ�านข�อำจำากัดุขอำงโครงสร�างพื�นฐาน ยอ่ำมส่งผู้ลกระทบัต่อำปีระสทิธิัภิาพการ

เรย่นร้�ผู่้านการเรย่นอำอำนไลน์โดุยตรง กล่าวคือำ ผู้้�ท่�มอ่ำปุีกรณ์ท่�ไม่เหมาะสมกับัการเรย่น 

เชน่ การไม่มค่อำมพิวเตอำร์สำาหรบััการเรย่นแลปี จำาเปีน็ต�อำงเรย่นผู่้านอุำปีกรณ์ท่�เปีน็มอืำถอืำ 

ก็จะเกิดุข�อำเส่ยเปีร่ยบัทางดุ�านการเร่ยน ไม่ว่าจะเปี็น ขนาดุจอำท่�เล็ก การไม่สามารถใช�

งานโปีรแกรมสำาหรับัทำาแลปีไดุ� หรือำแม�กระทั�งม่คอำมพวิเตอำร ์แตส่เปีคเครื�อำงไม่รอำงรับั

การดุำาเนนิการ กส็ร�างความเหลื�อำมลำ�าทางปีระสทิธัภิิาพการเรย่นอำอำนไลน ์และท่�สำาคญั

ท่�สุดุคอืำ เรื�อำงปีระสทิธัภิิาพขอำงโครงสร�างพื�นฐาน Internet ท่�มก่ารใช�งานแตกตา่งกนั ก็

ม่ผู้ลอำย่างมาก ทั�งเรื�อำงความเร็ว ความเสถ่ยร ขอำงสัญญาณ Internet หรือำ Package 

ขอำง Internet ในมือำถือำท่�ใช� เปี็นต�น  จึงอำาจกล่าวไดุ�ว่าความเหลื�อำมลำ�าทางเศิรษฐกิจ ม่

ผู้ลต่อำการใช�งาน และเข�าถึงเทคโนโลย่ใหม่ๆ เนื�อำงจากการหาอำุปีกรณ์ใช�งาน การเข�า

ถงึเทคโนโลย่ และโครงสร�างพื�นฐานท่�เหมาะสมสำาหรบััการเรย่นการสอำนอำอำนไลน์ ตา่ง

ต�อำงมค่่าใช�จ่ายดุ�วยกันทั�งสิ�น และปีระสิทธิัภิาพขอำงอุำปีกรณ์และโครงสร�างพื�นฐานท่�ใช�

ก็แปีรผู้ันตามสถานะทางเศิรษฐกิจขอำงผู้้�ใช�

  5.4  การใช้เที่คโนโลย่เปล่�ยนโลกในมหาวิที่ยาลัยเอกชนไที่ย

         การนำาเสนอำในหัวข�อำน่�เพื�อำตอำบัวัตถุปีระสงค์ข�อำ 2 เพื�อำวิเคราะห์การ

เปีล่�ยนแปีลงในการใช�เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกในมหาวิทยาลัยเอำกชนไทย  กล่าวคือำ 

ลักษณะขอำงปีรากฏการณ์การเปีล่�ยนร้ปีแบับัการเร่ยนการสอำนจากในชั�นเร่ยนไปีเปี็น

แบับัอำอำนไลน์ท่�เกดิุขึ�นโดุยไม่คาดุคดิุและไม่ไดุ�มก่ารวางแผู้นงานลว่งหน�า ทำาให�แต่ละ

สถานศิึกษาต�อำงหาวิธ่ัการในการเร่ยนการสอำนแบับัอำอำนไลน์ การทำาความเข�าใจผู้้�ท่�
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เก่�ยวข�อำงทั�งผู้้�สอำนและผู้้�เรย่น ทำาให�ทุกสถานศึิกษาต�อำงนำาเสนอำ วธ่ิัการ และช่อำงทางการ

เร่ยนการสอำนท่�เปีล่�ยนแปีลงไปีจากเดิุมทั�งหมดุ ไม่ว่าจะเปี็นวิธ่ัการเร่ยนการสอำน 

ช่อำงทางการติดุต่อำสื�อำสาร กิจกรรมท่�เกิดุขึ�นระหว่างเร่ยน รวมถึงการปีระเมินผู้ล 

เทคโนโลย่ทางการศิึกษาเปี็นเครื�อำงมือำท่�จำาเปี็นสำาหรับัสังคมการศิึกษาท่�ใช�ดุำาเนินการ 

และพัฒนากระบัวนการทางการศึิกษาไม่ว่าจะเป็ีน ร้ปีแบับัการเร่ยนการสอำน การใช�

เปีน็เครื�อำงมอืำสนบััสนุนให�สอำดุคล�อำงกับัตามหลกัสต้รตา่งๆ และช่อำงทางการเข�าถงึระบับั

การศิึกษา รวมถึงการตอำบัสนอำงความต�อำงการในสังคมนั�นๆ กรณ่น่�ก็เช่นเดุ่ยวกัน เมื�อำ

เกดิุวิกฤต ิความต�อำงการท่�จะดุำาเนนิการเรย่นการสอำนอำย่างตอ่ำเนื�อำง กต็�อำงใช�เทคโนโลย่

เปี็นพื�นฐานและเครื�อำงมือำในการดุำาเนินการ โดุยเทคโนโลย่ทางการศิึกษาจะต�อำงม่การ

อำอำกแบับัให�เข�ากับั ปีัจจัย สภิาพแวดุล�อำม วัฒนธัรรม และบัริบัทต่างๆ ท่�เก่�ยวข�อำงใน

แตล่ะปีระเทศิและพื�นท่� ดุงันั�นระบับัการเรย่นการสอำนแบับัอำอำนไลนจ์ะต�อำงมก่ารพฒันา

ขึ�นมาให�ใช�สำาหรับัการเร่ยนการสอำนแบับัอำอำนไลน์โดุยเฉพาะในแต่ละปีระเทศิ ทั�งน่�

ระบับัท่�ถ้กนำามาใช�ในปีระเทศิไทยนั�นเป็ีนระบับัท่�ถ้กพัฒนามาจากต่างปีระเทศิ ซึ�งก็

ม่การใช�อำย่างเป็ีนปีกติและม่ปีระสิทธิัภิาพ แต่เมื�อำนำามาใช�ในปีระเทศิไทยจึงดุ้เหมือำน

ว่าสามารถใช�งานไดุ�บัางฟังก์ชั�น ยังไม่ครอำบัคลุมความต�อำงการทั�งหมดุขอำงระบับัการ

ศิึกษาในปีระเทศิไทยในช่วงวิกฤตน่�

  แนวคิดุนวัตกรรม (Innovation) คือำ การพัฒนาต่อำยอำดุสิ�งท่�ม่อำย่้ให�ม่

ปีระสิทธัิภิาพเพิ�มมากขึ�น หรือำการสร�างสรรค์สิ�งใหม่ กระบัวนการใหม่ให�เกิดุขึ�น โดุย

อำาศิัยอำงค์ความร้�ท่�ม่อำย่้เพื�อำเพิ�มม้ลค่าขอำงสินค�าหรือำบัริการ ในกระบัวนการทางการ

ศิึกษา เราอำาจจะเท่ยบัเค่ยงในเรื�อำงขอำงสินค�าเปีร่ยบัเสมือำนหลักส้ตร วิชาการต่างๆ ท่�

ภิาคการศิึกษาม่ให� และการบัริการคือำกระบัวนการเร่ยนการสอำนท่�ดุำาเนินการอำย้่ การ

ใช�เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกทางการศิึกษามาเปี็นเครื�อำงมือำหลักในการขับัเคลื�อำนนั�น ย่อำม

ส่งผู้ลให�เกิดุนวัตกรรมทางการศิึกษาเปี็นอำย่างยิ�ง โดุยแบั่งไดุ�เปี็น 3 ส่วนคือำ นวัตกรรม

ทางหลักส้ตร นวัตกรรมทางกระบัวนการเร่ยนการสอำน และนวัตกรรมทางสังคม  ซึ�ง

แนวคิดุนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) คือำ แนวคิดุ กระบัวนการ หรือำร้ปีแบับั

ใหม่ๆ ซึ�งทำาให�เกิดุการเปีล่�ยนแปีลงเพื�อำนำาไปีส้่การแก�ปีัญหาหรือำพัฒนาสังคม โดุย

การนำาเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกทางการศึิกษามาใช�สำาหรับัการเร่ยนการสอำนแบับัอำอำนไลน์

ในช่วงวิกฤต COVID-19 เห็นไดุ�ชัดุเจนว่าเป็ีนการนำาเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกทางการ

ศิึกษามาใช�เพื�อำแก�ปีัญหาสังคมท่�กำาลังเกิดุขึ�น
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  ปีจัจยัท่�ต�อำงคำานงึถงึในการเปีล่�ยนโลกทางการศิกึษาขอำงมหาวทิยาลยัเอำกชน

ในปีระเทศิไทย  ม่ดุังน่�

  1)  พฤติกรรมขอำงผู้้�เร่ยนเปีล่�ยนไปี เกิดุความต�อำงการแบับั Personalize ใน

ระบับัการศิกึษามากกวา่การศิกึษาแบับักว�าง (Mass) และความต�อำงการการตอำบัสนอำง

แบับัทันท่ทันใดุ (On-Demand) ในตัวผู้้�เร่ยน ทำาให�เกิดุการเร่ยนท่�สามารถเลือำกไดุ�ให�

ตรงตามความต�อำงการท่�แตกต่างขอำงแต่ละบัุคคล (Individualism) เพราะผู้้�เร่ยนจะ

พิจารณาเรื�อำงต�นทุนค่าเส่ยเวลา เส่ยโอำกาสมากขึ�น ต�อำงการความรวดุเร็ว กระชับั และ

ตอำบัสนอำงในสิ�งท่�เขาสนใจ ต�อำงการและถนัดุไดุ� ผู้่านความม่อำิสระในการเลือำกเร่ยนทั�ง

หลักส้ตร และวิธั่การเร่ยน

  2)  มหาวิทยาลัยโครงสร�างใหม่พร�อำมกลายพันธ์ุั ม่การปีรับัโครงสร�างขอำง

มหาวิทยาลัยท่�เน�นไปีท่�ความกระชับั ปีรับัเปีล่�ยนง่าย ความกระชับัท่�เน�นในเรื�อำงการ

ปีรับัขนาดุขอำงมหาวิทยาลัย ท่�อำาจจะไม่ต�อำงม่จำานวนบุัคลากรมากเท่าเดิุม ไม่ต�อำงม่

พื�นท่�รอำงรับัมากมาย ม่เฉพาะบัุคลากร และพื�นท่�สำาหรับัดุำาเนินการท่�สำาคัญๆ เท่านั�น 

ทั�งบัุคลากรท่�เปี็นฝ่่ายวิชาการ และฝ่่ายสนับัสนุน โดุยเน�นการใช�เทคโนโลย่เข�ามาช่วย

ดุำาเนินการ ทำาให�การบัริหารจัดุการง่ายขึ�น ม่ปีระสิทธิัภิาพมากขึ�น และสามารถปีรับั

เปีล่�ยนการดุำาเนินงานไดุ�ง่ายขึ�นทั�งร้ปีแบับัการสอำนและการให�บัริการ รวมทั�งการปีรับั

หลักส้ตร ท่�เน�นเปี็นหลักส้ตรท่�กระชับัและปีรับัเปีล่�ยนไดุ�ตามสถานการณ์และความ

ต�อำงการทางสังคม ซึ�งจำาเป็ีนต�อำงลงทุนในส่วนขอำงเทคโนโลย่ และบัุคลากรสนับัสนุน

ดุ�านเทคโนโลย่เพิ�ม

  3) อำาจารย์ผู้้�สอำนเปีล่�ยนบัทบัาท จะต�อำงรับับัทเป็ีนผู้้�ฝึ่ก (Coach) หรือำท่�ปีรึกษา 

(Consultant) นอำกเหนือำจากการให�พัฒนาผู้้�เร่ยนทั�งดุ�านทักษะทางดุ�านเทคนิค (Hard 

Skill) และทักษะดุ�านสงัคม (Soft Skill) แล�วยังต�อำงเปีน็ผู้้�สร�างทักษะในระดุบััท่�ใหญก่ว่า 

(Meta Skill) คือำ ความเชื�อำในการเร่ยนร้�ตลอำดุช่วิต (Lifelong Learning) เปี็นการสร�าง

ทศัินคติท่�กว�างขวาง (Growth Mindset) โดุยอำาจารย์ผู้้�สอำนจะต�อำงมค่วามเป็ีนเลิศิ (The 

Best) ร้�ลึก ร้�จริงดุ�านใดุดุ�านหนึ�ง และจำาเปีน็ต�อำงร้�กว�างในเรื�อำงท่�เก่�ยวข�อำง อำาจกลา่วไดุ�

วา่ร้�เรื�อำงเดุย่วไมพ่อำ จำาเปีน็ต�อำงร้�ทกุเรื�อำงในบัางเรื�อำง และร้�บัางเรื�อำงในทกุเรื�อำง สามารถ

สร�างแรงบันัดุาลใจ แรงจง้ใจ ให�คำาแนะนำา เสนอำแนะมากกวา่การให�คำาตอำบั เพื�อำสร�าง

ให�ผู้้�เร่ยนเกิดุการเร่ยนร้� คิดุวิเคราะห์ และปีล้กฝ่ังให�ผู้้�เร่ยนร้�ตลอำดุช่วิต
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  4)  การสร�างระบับันเิวศิทางการศิกึษาและเร่ยนร้� คอืำการสร�างเครอืำขา่ย และ

ความร่วมมอืำจากความเป็ีนเลิศิขอำงมหาวิทยาลัยและอำงค์กรภิาคธุัรกจิ ตั�งแต่ความเป็ีน

เลิศิขอำงอำาจารย์ผู้้�สอำนและมหาวิทยาลัยในเชิงขอำงวิชาการ และภิาคธัุรกิจท่�ม่ความ

เป็ีนเลศิิในเรื�อำงต่างๆ ในเชิงธัรุกจิ นำาไปีส่้การร่วมกนัอำอำกแบับัหลักส้ตร ร้ปีแบับัการเรย่น 

ทั�งหลกัส้ตรในสถานศึิกษาท่�สามารถนำาไปีใช�งานไดุ�จรงิ และตรงตามความต�อำงการขอำง 

ผู้้�เร่ยน ตลาดุงาน และความต�อำงการขอำงสังคม และหลักส้ตรท่�ภิาคการศิึกษาไม่พร�อำม 

หรอืำไม่สามารถทำาไดุ�ภิาคธุัรกิจจะดุำาเนินการแทนในส่วนนั�น ภิาคธุัรกิจท่�มค่วามเป็ีนเลิศิ

ในเรื�อำงตา่งๆ เชน่ ดุ�านระบับัเครอืำขา่ยคอำมพวิเตอำร ์ดุ�านการจดัุการโลจสิตกิส ์   จะกลาย

เปี็นสถานศิึกษาเอำง เพื�อำสร�างหลักส้ตร และอำอำกใบัวุฒิบััตร ใบัรับัรอำงต่างๆ เพื�อำผู้ลิต

ผู้้�เช่�ยวชาญทางดุ�านนั�นๆ อำอำกส้่ตลาดุแทนมหาวิทยาลัยท่�ไม่สามารถทำาไดุ�

  5)  รป้ีแบับัหลกัสต้ร จะต�อำงไมข่ึ�นกบััระยะเวลาการเร่ยน เชน่ หลกัสต้ร 4 ปี ี2 

ปี ีแต่ระยะเวลาจะต�อำงขึ�นกบััรป้ีแบับัหลักสต้ร และรป้ีแบับัท่�ผู้า่นการพ้ดุคุยระหว่างภิาค

การศึิกษาและเครอืำข่ายอำงค์กรภิาคธัรุกจิ เช่น หลกัส้ตรปีกต ิ4 ปีี หลกัส้ตรระยะสั�น 3-6-12 

เดุอืำน หลักสต้รระยะสั�นสำาหรบััการทบัทวนทักษะและการเพิ�มทักษะ (Re Skill Up Skill) 

หลักส้ตรใบัรับัรอำง (Certificate) ร่วมกับัอำงค์กรวิชาช่พ หรือำอำงค์กรภิาคธัุรกิจ หลักส้ตร

เฉพาะทางสำาหรับัการดุำาเนินการเรื�อำงใดุเรื�อำงหนึ�ง เช่น การสร�างหุ่นยนต์  เปี็นต�น เพื�อำ

เพิ�มฐานการเรย่นร้�สำาหรบััผู้้�ต�อำงการศิกึษาหรอืำการเรย่นร้� ทั�งแบับัปีกต ิและแบับัเฉพาะ

ทาง สามารถรอำงรับัไดุ�ทั�งนักศิึกษา คนทำางาน เจ�าขอำงธัุรกิจ หรือำผู้้�ท่�สนใจ ผู้่านร้ปีแบับั

การเรย่นท่�ยืดุหยุ่น เรย่นอำอำนไลน์ เรย่นในชั�นเรย่น เร่ยนผู้สมผู้สาน เร่ยนเพื�อำสะสมเครดุติ 

เป็ีนต�น เพื�อำให�ตอำบัสนอำงความต�อำงการขอำงผู้้�เรย่น และผู้้�ใช�บัณัฑิิตไดุ�

  5.5 แนวที่างการศึกษาท่ี่�ใช้เที่คโนโลย่เปล่�ยนโลกในมหาวิที่ยาลัย

เอกชนไที่ย

        การนำาเสนอำในหัวข�อำน่�เพื�อำตอำบัวัตถุปีระสงค์ข�อำ  3  เพื�อำหาแนวทางการศิึกษา

ท่�ใช�เทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกในมหาวิทยาลัยเอำกชนไทย  โดุยจะพิจารณาในปัีจจยั 5 ดุ�าน

ท่�สำาคัญในกระบัวนการขอำงการศิึกษา ดุังน่�

       1)  หลักส้ตร ไม่ม่หลักส้ตรเฉพาะ ไม่เน�นสาขาใดุสาขาหนึ�งเฉพาะ ส่วน

ปีระกอำบัในหลักสต้ร (รายวิชา) จะไม่ตายตัวสามารถเลือำกปีระกอำบัไดุ� โดุยจะเน�นความ

ต�อำงการหลังจากจบัการศิึกษาขอำงผู้้�เร่ยน แล�วสามารถอำอำกแบับัหลักส้ตรเนื�อำหาวิชาท่�
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สอำดุคล�อำงกนัตลอำดุหลกัสต้รเอำงไดุ� โดุยหลกัสต้รจะถ้กปีรบััเปีล่�ยนไปีเรื�อำยๆ โดุยจะต�อำง

ยึดุตามสภิาพช่วิตจริงทางสังคม และการทำางาน รวมถึงความต�อำงการขอำงตลาดุงาน

เปี็นหลัก โดุยแต่ละหลักส้ตรจะต�อำงม่วิชาพื�นฐานต่างๆ ท่�มาช่วยสนับัสนุนให�เข�าใจ 

โดุยจะต�อำงม่การบั้รณาการศิาสตร์ต่างๆ ท่�เก่�ยวข�อำง ในเรื�อำงหลักส้ตรจะม่แนวคิดุว่า 

1 วิชา เมื�อำนำาไปีปีระยุกต์ใช�ในช่วิตจริงจะต�อำงเข�าใจศิาสตร์อำื�นใดุปีระกอำบัรวมกันบั�าง 

เพื�อำท่�จะยกคุณค่าขอำงวิชานั�นๆ การปีระยุกต์ใช�งานจริงไม่สามารถแยกวิชาใดุๆ อำอำก

มาไดุ�เปี็นอำิสระ ในแต่ละวิชาจะม่ความเก่�ยวข�อำงเชื�อำมโยงกับัวิชาอำื�น ศิาสตร์อำื�นเสมอำ 

ผู้้�ท่�อำอำกแบับัหลักส้ตรไดุ�ดุ่ท่�สุดุคือำผู้้�ปีระกอำบัการ หรือำผู้้�ใช�บััณฑิิต และหลักส้ตรจะต�อำง

ปีรับัตามสภิาพสังคม รวมถึงความต�อำงการส่วนบัุคคลหรือำกลุ่มบัุคคลท่�ต�อำงการจะเข�า

ส้่ระบับัการศิึกษา

  2)  ผู้้�สอำน เป็ีนผู้้�ท่�ให�อำงคค์วามร้� ให�แบับัฝึ่กหดัุสำาหรับักระบัวนการเรย่นร้� และ

วินัย ความรับัผู้ิดุชอำบั การโน�มน�าว จ้งใจ และการให�คำาแนะนำาต่างๆ ปีระกอำบัดุ�วยทั�ง

ท่�เปี็นทั�งมนุษย์ และเทคโนโลย่ ดุังน่�

   2.1)  มนุษย์ จะปีระกอำบัไปีดุ�วย คร้ อำาจารย์ผู้้�สอำน ท่�ม่บัทบัาทสำาคัญ

ในการช่�แนะ ผู้ลักดัุน สร�างแรงบัันดุาลใจในการเร่ยนร้� และสร�างสภิาพแวดุล�อำมการ

เร่ยนร้� ทั�งแบับัในชั�นเร่ยนและแบับัอำอำนไลน์  และเพื�อำนร่วมเร่ยน โดุยเพื�อำนในชั�นเร่ยน

จะเปี็นผู้้�ท่�ให�ข�อำม้ลเพิ�มเติมในมุมมอำงท่�แตกต่างกันท่�ใส่เหตุผู้ลและปีระสบัการณ์ส่วน

ตัวร่วมลงไปีในข�อำม้ลนั�นๆ เพื�อำให�เกดิุการนำาข�อำม้ลไปีเปีรย่บัเทย่บั โดุยจะมอ่ำาจารย์เป็ีน

ผู้้�เจย่รนยัแยกข�อำมล้เหล่านั�นให�ผู้้�เรย่นเข�าใจกระบัวนการสังเคราะห์ข�อำมล้ และเกิดุการ

เร่ยนร้�จากข�อำม้ลนั�น 

   2.2)  เทคโนโลย่ ในท่�น่�คอืำเทคโนโลย่ท่�ทำาหน�าท่�เสมอืำน คร ้อำาจารยผ์ู้้�สอำน 

ท่�ผู้้กติดุกับัผู้้�เร่ยนไปีตลอำดุเวลา อำาจจะกล่าวไดุ�ว่าคือำ ระบับัปีัญญาปีระดุิษฐ์ หรือำ AI 

(Artificial Intelligence) ปีระจำาตัวผู้้�เร่ยน โดุย AI น่�จะทำาให�ท่�หลักท่�เก่�ยวข�อำงกับัข�อำม้ล 

การสบืัค�น การสรรหา การเชื�อำมโยงข�อำมล้ตา่งๆ ท่�เก่�ยวข�อำงในเนื�อำหาท่�จำาเปีน็และเนื�อำหา

ท่�ม่ความสอำดุคล�อำงให�กับัผู้้�เร่ยนเพื�อำนำาไปีใช�งานอำ่กท่ โดุย AI นั�นจะดุำาเนินการผู้้กติดุ

กับัฐานข�อำม้ลขนาดุใหญ่ (Big Data) ท่�ม่ความหลากหลายและครอำบัคลุมทุกศิาสตร์

ในเรื�อำงผู้้�สอำนจะมแ่นวคดิุว่า สิ�งต่างๆ เรื�อำงราว ข�อำม้ลข่าวสารต่างๆ ล�วนนำามาเป็ีนบัทเรย่น

เพื�อำสอำนทั�งสิ�น ไม่ว่าสิ�งนั�นคือำสิ�งผู้ิดุ ถ้ก เหมาะสม ไม่เหมาะสม เพราะแต่ละสิ�งท่�เกิดุ 

อำาจจะถ้กตัดุสินใจผู้่านกระบัวนการพิจารณาท่ามกลางบัริบัทท่�แตกต่างกัน ทำาให�



วารสารนวัตกรรมสังคม108

เกดิุมมุมอำงจากทิศิทางท่�ไมเ่หมือำนกัน และบัางสิ�งอำาจะถ้กแปีรเปีล่�ยนไปีตามกาลเวลา 

ดุงันั�นสิ�งสำาคญัคือำการสร�างกระบัวนการเรย่นร้�ให�เกิดุขึ�นจากข�อำม้ลข่าวสาร เรื�อำงราวต่างๆ 

นั�นมากกว่า ซึ�งก็เปี็นการปีระกอำบัรวมขอำงตัวเนื�อำหาข�อำม้ล ท่�สามารถให� AI ดุำาเนินการ

หามาให�ไดุ� และจะต�อำงถ้กแนะนำา สั�งสอำน ให�เกิดุกระบัวนการเร่ยนร้� และความเข�าใจ

ในข�อำม้ลต่างๆ นั�น ผู่้านคำาช่�แนะขอำง คร้ ผู้้�สอำน ท่�เป็ีนมนษุย์ ท่�สามารถเข�าใจความซับัซ�อำน

ทางกระบัวนการทางความคิดุ และกระบัวนการทางสังคม และสิ�งแวดุล�อำมรอำบัข�างไดุ�

ดุ่กว่า AI เมื�อำม่ทั�ง 2 อำย่างน่�ผู้้�เร่ยนก็จะไดุ�ผู้้�สอำนท่�สมบั้รณ์

   3)  ผู้้�เรย่น จะต�อำงเรย่นร้�สิ�งตา่งๆ เพื�อำตอำบัรบััสถานการณใ์นปีจัจบุันั และ

พร�อำมจะเปีล่�ยนแปีลงสำาหรับัอำนาคต และจะต�อำงสืบัทอำดุกระบัวนการทางความคิดุไว�

เปี็นข�อำม้ลสนับัสนุน (Support) คนรุ่นต่อำๆ ไปี สิ�งท่�เร่ยนร้�มาทั�งใหม่และเก่าจะต�อำงตั�ง

คำาถามเสมอำ ไม่จำาเปีน็ต�อำงเชื�อำผู้้�สอำนแต่จำาเปีน็ต�อำงฟงั ไม่จำาเปีน็ต�อำงจำาแตจ่ำาเปีน็ต�อำง

เข�าใจ เร่ยนร้�กรอำบัเพื�อำขยายหรือำลบักรอำบัเดุิม สิ�งท่�ต�อำงม่ในกระบัวนการเร่ยนคือำเรื�อำง

แนวคิดุท่�ยอำมรับัเปี็นการส่วนตัว และพยายามเชื�อำมโยงในสิ�งต่างๆ ท่�เร่ยน และการ

ยอำมรับัผู้้�อำื�นในแบับัท่�เขาเปี็น ในวิธั่การเดุ่ยวกับัท่�เราเปี็น คือำการเข�าใจว่าทำาไมเขาถึง

คดิุเชน่นั�น ทำาเช่นนั�น เพราะเขาเปีน็เชน่นั�น  โดุยในเรื�อำงผู้้�เร่ยนจะมแ่นวคดิุว่า เร่ยนเพื�อำ

ใช�ชว่ติในปีจัจบุันั และเรย่นเปีน็แนวทางในการปีรบััเปีล่�ยนตวัเอำงในอำนาคต ไมไ่ดุ�เรย่น

เพื�อำหยดุุนิ�ง หรอืำเพื�อำไมย่อำมรบััการเปีล่�ยนแปีลง และเปีน็ผู้้�เรย่นท่�ต�อำงเข�าใจตวัเอำงและ

ผู้้�อำื�น

   4)  แหล่งการเร่ยนร้� เปี็นจุดุรวมข�อำม้ล เนื�อำหา ข่าวสาร และ สถานท่�

ถา่ยทอำดุความเข�าใจและกระบัวนการทางความคดิุท่�สอำดุคล�อำงกับัสถานการณป์ีจัจบุันั 

โดุยแหล่งการเร่ยนร้�จะต�อำงสามารถให�ข�อำม้ลข่าวสาร ความร้� ความเข�าใจ และจำาเปี็น

ต�อำงเป็ีนฝ่่ายท่�รบััข�อำม้ลข่าวสาร ความร้� และความเข�าใจจากผู้้�ท่�เข�ามาเรย่นร้�ดุ�วย เช่นกัน 

ท่�สำาคญัจะต�อำงสร�างข�อำมล้ข่าวสาร ความร้� ความเข�าใจใหม่ๆ ให�เกิดุขึ�นไดุ� และถ่ายทอำดุ

กระบัวนการเหล่านั�นให�กับัผู้้�ท่�เข�ามายังแหล่งเร่ยนร้�นั�น โดุยไม่ม่ข�อำจำากัดุในการเข�า

ถึง ต�อำงสามารถเข�าถึงเนื�อำหาไดุ�สมบั้รณ์และเสมอำภิาคกัน โดุยแหล่งการเร่ยนร้�นั�นจะ

ม่บัรรยากาศิการเร่ยนร้�ท่�หลากหลายและเหมาะสมกับัผู้้�เข�าถึงท่�ม่ความแตกต่างกัน 

โดุยแหล่งการเร่ยนร้�น่�อำาจจะอำย่้ในกรอำบัตามท่�สังคมต�อำงการหรือำไม่ก็ไดุ� และเปี็นไดุ�

ทั�งร้ปีแบับัต�อำงเจอำหน�ากัน (Face-to-Face) หรือำระบับัอำอำนไลน์ โดุยในเรื�อำงแหล่ง

การเรย่นร้�จะมแ่นวคดิุวา่ เปีน็แหลง่ท่�ให�ความร้� ท่�ไมม่เ่งื�อำนไขและข�อำจำากดัุในการเข�าถึง 
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ข�อำมล้เป็ีนขอำงสาธัารณะท่�ทกุคนควรไดุ�รับัเทา่เทย่มกัน แต่ความร้�ท่�เกดิุขึ�นจะขึ�นอำย่้กบัั

กระบัวนการเร่ยนร้�ขอำงแต่ละบัุคคล แหล่งการเร่ยนร้�จึงควรเปี็นข�อำม้ล เนื�อำหาข่าวสาร 

ทั�งหมดุ ให�เข�าถึงไดุ�ถึงแม�จะม่ผู้้�เห็นดุ�วยหรือำไม่เห็นดุ�วยก็ตาม

          5) กระบัวนการเรย่นการสอำน วธ่ิัการ กระบัวนการ ช่อำงทางการเรย่นร้�จะขึ�นอำย่้กบัั

ความเหมาะขอำงผู้้�เรย่นและผู้้�สอำน ตกลงรว่มกนั กระบัวนการเร่ยนการสอำนจะมทั่�งการ 

ฟัง พ้ดุ อำ่าน เข่ยน ผู้่านช่อำงทางทั�งในชั�นเร่ยน อำอำนไลน์ หรือำในชั�นเร่ยนและอำอำนไลน์

พร�อำมกัน โดุยไม่ม่ข�อำจำากัดุการเร่ยน ม่กิจกรรมต่างๆ ท่�เกิดุขึ�นท่�ถ้กนำาโดุยผู้้ �สอำน 

ผู้้�เร่ยน และระบับั ม่ระบับัอำอำนไลน์เข�ามาช่วยในการทำากิจกรรม และการปีระเมินผู้ล 

มร่ป้ีแบับัการเรย่นการสอำนท่�หลากหลายแตกต่างตามความต�อำงการขอำงผู้้�สอำนเป็ีนหลัก 

และสามารถถ้กนำาเสนอำโดุยผู้้�เร่ยนไดุ�ดุ�วย ร้ปีแบับัการเข�าถึงเนื�อำหาและกระบัวนการ

เรย่นการสอำนจะสามารถแบ่ังระดุบััตามความเหมาะสมขอำงผู้้�เรย่นไดุ� กระบัวนการเรย่น

การสอำนหลักจะเน�นในการสร�างวินัย ความรับัผู้ิดุชอำบั และการสร�างกระบัวนการเร่ยน

การสอำนตามเปี้าหมายขอำงผู้้�เร่ยน กระบัวนการเร่ยนการสอำนเกิดุขึ�นไดุ�ทั�งจากผู้้�สอำน 

ผู้้�เร่ยน ระบับั ทุกคนสามารถเปี็นผู้้�นำาในการเริ�มกระบัวนการเร่ยนการสอำนไดุ�ทุกคน 

กระบัวนการเรย่นการสอำนท่�เกดิุขึ�นทั�งแบับัในชั�นเรย่นและแบับัอำอำนไลนจ์ะไมส่ามารถ

แยกแยะความแตกต่างดุ�านปีระสทิธิัภิาพการเรย่นร้�ไดุ� ทั�งในภิาคทฤษฎ่ และภิาคปีฏบิัตัิ  

โดุยในเรื�อำงขอำงกระบัวนการเรย่นการสอำนจะมแ่นวคิดุว่า ไม่มก่ฎ วธ่ิัการ ขั�นตอำนตายตัว 

สามารถเปีล่�ยนแปีลงไดุ�ตามความเหมาะสม ความต�อำงการ และนำาไปีส้่ผู้ลสัมฤทธิั�

ส้งสุดุ ตามความแตกต่างขอำงตัวผู้้�เร่ยนแต่ละคน ไม่เน�น ผู้้�สอำนเปี็นหลัก เน�นกิจกรรม

ในแนวทางท่�หลากหลายขอำงผู้้�สอำนและเทคนิคการเร่ยนการสอำนท่�แตกต่างขอำงผู้้�สอำน

แต่ละคนโดุยยังคงม่ปีระสิทธัิภิาพและปีระสิทธัิผู้ลในการเร่ยนร้� 

    

6.  การอภิปรายผู้ลและข้อเสนอแนะ

  6.1  การอภิปรายผู้ล

         งานวจิยัน่�สอำดุคล�อำงกบัั บัทความเรื�อำง “ปีรชัญาและแนวคดิุทางการศิกึษา

กับัพัฒนาการการศิึกษาไทย” โดุย มนัสว่ ศิร่นันท์ (2559) ซึ�งค�นพบัว่า ควรม่การฝ่ึกให�

ผู้้�เรย่นพฒันาทกัษะดุ�านการคดิุอำยา่งมว่จิารณญาณ และทกัษะในการแก�ปีญัหา ทกัษะ

ดุ�านการสร�างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะดุ�านความเข�าใจความต่างวัฒนธัรรม ต่าง
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กระบัวนทัศิน์ ทกัษะดุ�านความร่วมมือำ การทำางานเป็ีนท่ม และภิาวะผู้้�นำา ทกัษะดุ�านการ

สื�อำสารสารสนเทศิ การร้�เท่าทันสื�อำ ทักษะดุ�านคอำมพิวเตอำร์ และเทคโนโลย่สารสนเทศิ

และการสื�อำสาร ทกัษะอำาชพ่ และทกัษะการเรย่นร้�  โดุยผู้้�สอำนต�อำงมค่ณุสมบัตัมิากกวา่

การเปี็นผู้้�ท่�ทำาหน�าท่�สอำน ต�อำงม่ลักษณะขอำงผู้้�ท่�สามารถช่�แนะการเร่ยนร้� และสามารถ

ทำาหน�าท่�เปี็นผู้้�นำานักเร่ยนท่อำงเท่�ยวไปีส้่โลกแห่งการเร่ยนร้�ไดุ�  เช่นเดุ่ยวกับับัทความ

เรื�อำง “ปีรัชญาการศิึกษาขอำงไทยกับัสังคมโลกไร�พรมแดุน” โดุย พระคร้วินัยธัรจักร ่

ศิร่จารุเมธ่ัญาณ, ภิักดุ่ โพธิั�สิงห์, สัญญา เคณาภ้ิมิ (2559) ท่�พบัว่า ลักษณะสำาคัญ

ขอำงการศิึกษาขอำงไทยกับัสังคมโลกไร�พรมแดุน คือำเทคโนโลย่และสารสนเทศิ ซึ�งต�อำง

ตระหนักร้�ถึงความต�อำงการดุ�านสารสนเทศิขอำงตน ระบัุแหล่งสารสนเทศิและสามารถ

ใช�เทคโนโลย่ในการเข�าถึงสารสนเทศินั�นๆ ไดุ� เพื�อำสืบัค�นและปีระเมินสารสนเทศิเพื�อำ

หาคำาตอำบัให�ตัวเอำง  และสอำดุคล�อำงกับับัทความเรื�อำง “เทคโนโลย่การศึิกษาในยุค 

Thailand 4.0” โดุย นิกร จันภิิลม ศิตพล กัลยา ภิาสกร เรือำงรอำง และรุจโรจน์ แก�วอำุไร 

(2562) ท่�ค�นพบัว่าการสร�างนวัตกรรมในอำงค์ความร้�ท่�ม่อำย่้ผู้สมผู้สานกับัอำงค์ความ

ร้�ใหม่ การพัฒนาคุณภิาพช่วิตขอำงตนเอำงให�ม่คุณภิาพช่วิตท่�ดุ่ขึ�น สร�างรายไดุ� สร�าง

งาน การสร�างนวัตกรรมท่�เอำื�อำต่อำการพัฒนาคุณภิาพช่วิตขอำงปีระชาชน เพื�อำพัฒนาคน

ไทยให�เร่ยนร้�อำยา่งตอ่ำเนื�อำงตลอำดุชว่ติ รวมถงึการบัรหิารจดัุการให� ทกุคนสามารถข�าถงึ

ความร้�อำย่างต่อำเนื�อำง อำย่างไม่จำากัดุในทุกท่�ทุกเวลา อำย่างทั�วถึงและเท่าเท่ยม และการ

จัดุการความร้�ในยุค Thailand 4.0 ม่ความสำาคัญยิ�งท่�ต�อำงอำาศิัยช่อำงทางการสื�อำสารใน

โลกยุคดุิจิทัล ท่�ควบัค้่กับัอำงค์ความร้�ในระบับัการศิึกษาไทย โดุยการนำาเทคโนโลย่ท่�ม่

อำย้่ในช่วิตปีระจำาวัน เช่น โทรศิัพท์ อำินเทอำร์เน็ต และเฟซบัุ๊ก เปี็นต�น มาใช�ส่งเสริมใน

การเปี็นช่อำงทางในการหาความร้�และพัฒนา ทักษะในดุ�านต่างๆ เพื�อำพัฒนาข่ดุความ

สามารถในการศิึกษาเร่ยนร้� การปีระกอำบัอำาช่พ

  6.2  ข้อเสนอแนะ

   6.2.1  ข�อำเสนอำแนะจากงานวิจัย

     1) ดุ�านพัฒนาระบับัการศึิกษาและการเรย่นร้� ภิาครัฐควรมส่่วน

เก่�ยวข�อำงทั�งการกำาหนดุนโยบัายเพื�อำให�การสนับัสนุนการพัฒนาระบับัซึ�งควรจะเปี็น

ระบับักลางการทำา Single Platform เพื�อำใช�งานร่วมกันขอำงแต่ละมหาวิทยาลัย โดุยให�
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มหาวิทยาลัยท่�ม่ความเป็ีนเลิศิทางดุ�านเทคโนโลย่และวิชาการต่างๆ เป็ีนผู้้�สร�างและ

พัฒนาระบับัย่อำย (Module) สำาหรับัการศึิกษาแล�วนำามาปีระกอำบัรวมกับั Platform 

กลางเพื�อำการใช�งานร่วมกัน

   2) การพัฒนาคุณภิาพและมาตรฐานขอำงระบับัการศิึกษาในระดุับั

อำดุุมศิกึษานั�นจำาเป็ีนต�อำงใช�ความร่วมมือำขอำงแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงอำาจารย์ผู้้�สอำน 

ลดุความเหน็แกต่วัและผู้ลปีระโยชนท์่�พึงจะไดุ�สว่นตวั แตจ่ะต�อำงมอำงภิาพรวมในระบับั

การศิกึษา การให�ปีระโยชน์และคณุคา่กบััสงัคมและปีระเทศิ ผู้า่นระบับัการศิกึษาและ

การเรย่นร้� จะทำาให�ปีระเทศิไทยก�าวไปีส่้ปีระเทศิมหาอำำานาจในเอำเชย่ และในระดุบััโลกไดุ�

   3)   การขับัเคลื�อำนการศิึกษาและการยกระดุับัคุณภิาพการศิึกษาไม่ใช่

เรื�อำงขอำงบัุคลากรทางการศิึกษาเท่านั�น อำงค์กรทางธัุรกิจ และทัศินคติขอำงผู้้�ท่�เก่�ยวข�อำง 

จะเปี็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาคุณภิาพขอำงการศิึกษา

    6.2.2  ข�อำเสนอำแนะงานวิจัยในอำนาคต

      1)  ควรมก่ารศึิกษาดุ�านความเหลื�อำมลำ�าทางการศึิกษาสำาหรบัั

ในสังคมท่�ไม่เท่าเท่ยมกันขอำงโครงสร�างพื�นฐานดุ�านอำินเทอำร์เน็ต

      2) ควรม่การศึิกษาถึงการเปีล่�ยนแปีลงเชิงสังคม (Social 

Transformation) ขอำงการเปีล่�ยนแปีลงระบับัการศึิกษาไปีส้่ยุคการศึิกษาแบับัดิุจิทัล 

(Digital Education)

    6.2.3  ข�อำจำากัดุขอำงงานวิจัย

    เนื�อำงจากงานวิจัยน่�จัดุทำาขึ�นในช่วงสถานการณ์ขอำงโรคอำุบััติใหม่       

โควดิุ 19 ทำาให�การเกบ็ัข�อำมล้ดุ�วยการสมัภิาษณเ์ชงิลกึ (In-depth interview) มข่�อำจำากดัุ

อำย่้บั�าง  ซึ�งผู้้�วจิยัใช�วิธ่ัการโทรศิพัทใ์นบัางราย  บัางรายผู้้�ให�ข�อำมล้หลกั (Key Informant) 

ก็เปีิดุโอำกาสให�เข�าพบัเพื�อำสัมภิาษณ์

7.  บที่สรุป

  งานวิจัยน่�ม่จุดุเน�นคือำการหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลย่สำาหรับัการศึิกษา

มหาวิทยาลัยเอำกชนในบัริบัทปีระเทศิไทย ซึ�งสามารถสรุปีไดุ�ในอำงค์ปีระกอำบัขอำงการ

อำอำกแบับัการเร่ยนการสอำนท่�สำาคัญดุังน่�

  1)  การอำอำกแบับัหลักส้ตร เนื�อำหา ร้ปีแบับัการเร่ยนการสอำนท่�สอำดุคล�อำงกับั

การเร่ยนการสอำนแบับัอำอำนไลน์ ซึ�งความม่ลักษณะเฉพาะ แตกต่าง และยืดุหยุ่น ทั�ง
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เนื�อำหา วิธั่การ และระยะเวลา ตามข�อำจำากัดุขอำงผู้้�ท่�ต�อำงการจะเข�าส้่ระบับัการเร่ยนร้�ท่�

ม่ความหลากหลาย ท่ามกลางเทคโนโลย่ท่�รอำงรับัการดุำาเนินการลักษณะนั�นๆ รวมถึง

การอำอำกแบับัการปีระเมินผู้ลท่�ต�อำงสอำดุคล�อำงกับัร้ปีแบับัและเนื�อำหาการเร่ยนการสอำน

แบับัอำอำนไลน์ และท่�สำาคัญต�อำงสร�างความมั�นใจให�กับัผู้้�เร่ยน และผู้้�ปีกครอำงท่�เปี็น

ผู้้�เส่ยค่าเล่าเร่ยนให�กับับัุตรหลานเข�าส้่ระบับัการเร่ยนการสอำนแบับัอำอำนไลน์ โดุยการ

อำอำกแบับัการปีระกนัคณุภิาพหลกัสต้ร หรือำเนื�อำหาวชิาตา่งๆ ท่�มก่ารเรย่นการสอำนแบับั

อำอำนไลน์โดุยเฉพาะ

  2)  การอำอำกแบับัร้ปีแบับัและวิธ่ัการเร่ยนการสอำนท่�สอำดุคล�อำงกับัการ

เทคโนโลย่ท่�นำามาใช� ให�เหมาะกับัร้ปีแบับัการเร่ยนการสอำนท่�ม่ความแตกต่างกัน

ระหว่างการเรย่นในชั�นเรย่นกับัเรย่นอำอำนไลน์ เพื�อำให�เกิดุผู้ลสัมฤทธิั�ทางการศึิกษาตาม

ร้ปีแบับัท่�แตกต่างกัน

  3)  การอำอำกแบับันโยบัายในภิาครัฐท่�ต�อำงม่การกำาหนดุนโยบัายอำย่างชัดุเจน

และบัังคับัใช�งานอำย่างจริงจังทั�งจากภิาครัฐ และจากสถานศิึกษาต่างๆ ทั�งนโยบัายใน

การใช�งานเทคโนโลยเ่ปีล่�ยนโลกทางการศึิกษา และนโยบัายในการสนับัสนนุการดุำาเนิน

การพัฒนาระบับั เนื�อำหา และเทคนิคนำาเสนอำต่างๆ ท่�จะต�อำงให�เกิดุการกระตุ�นความ

ต�อำงการท่�จะพัฒนาในทุกๆ ดุ�านจากผู้้�ท่�เก่�ยวข�อำง เพื�อำท่�จะนำามาใช�ในระบับัการเร่ยน

การสอำนร้ปีแบับัใหม่ท่�อำย้่บันพื�นฐานเทคโนโลย่เปีล่�ยนโลกในอำนาคต
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Impact of digital currency for Thailand
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บที่คัดีย่อ 
  การวิจยัน่�มว่ตัถุปีระสงคเ์พื�อำศิกึษาพฒันาการความเปีน็มาขอำงเงนิสกุลดิุจทิลั
ในบัริบัทปีัจจุบััน และศิึกษาผู้ลกระทบัดุ�านลบัจากสกุลเงินดุิจิทัลต่อำสังคมไทย การ
ศิึกษาน่�เปี็นการวิจัยเชิงคุณภิาพโดุยใช�วิธั่การเก็บัรวบัรวมข�อำม้ลจากเอำกสาร และการ
สัมภิาษณ์เชิงลึกจำานวน 5 คน อำันไดุ�แก่ ผู้้�เช่�ยวชาญดุ�านสกุลเงินดุิจิทัล ดุ�านกฎหมาย 
ดุ�านธันาคาร และตัวแทนผู้้�ใช�เงินสกุลดุิจิทัล  เครื�อำงท่�ใช�ในการวิจัยครั�งน่�จะเปี็นแบับั
สัมภิาษณ์แบับักึ�งโครงสร�าง และวิเคราะห์ข�อำม้ลดุ�วยใช�เทคนิคการวิเคราะห์เนื�อำหา 
จากผู้ลการศึิกษาในครั�งน่�พบัว่าพัฒนาการความเป็ีนมาขอำงเงินสกุลดุิจิทัลเกิดุขึ�น
จากความก�าวหน�าทางเทคโนโลย่ท่�ส่งผู้ลให�การติดุต่อำสื�อำสาร การถ่ายโอำนข�อำม้ล                          
ตา่ง ๆ  สามารถกระทำาไดุ�อำย่างรวดุเร็วและปีลอำดุภัิยมากยิ�งขึ�น สถาบันัการเงินตา่งไดุ�ม่
การปีรบััตวัตามการเปีล่�ยนแปีลงท่�รวดุเรว็ขอำงเทคโนโลย่ทางการเงนิ หนึ�งในเทคโนโลย่
ทางการเงินท่�สำาคัญก็คือำ บัล็อำกเชน (Blockchain) ท่�จะช่วยให�ผู้้ �บัริโภิคสามารถ
ซื�อำขายสนิค�าอำอำนไลนไ์ดุ�มากขึ�น และสกลุเงนิดุจิทิลั ในสว่นขอำงผู้ลกระทบัทางเศิรษฐกจิ
จากสกุลเงนิดิุจทิลัในบัริบัทต่อำสังคมไทย พบัว่า เงินสกุลดิุจทิลัจะเข�ามาปีรับัปีรุงระบับั
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การทำาธุัรกรรมทางการเงินให�ม่ปีระสิทธิัภิาพมากยิ�งขึ�น ม่ดุ�านความปีลอำดุภัิยในการ
ใช�จา่ยและถอืำครอำงเงนิดุจิทิลัท่�สง้ รฐับัาลควรให�การสนบััสนนุ อำยา่งไรกต็ามการนำาสกลุ
เงินดุิจิทัลมาใช�ในปีระเทศิไทยยังม่ความเส่�ยงจากความผัู้นผู้วนท่�ส้งมากขอำงเงินสกุล
ดุจิิทลัท่�อำงิกับัอุำปีสงค์อำปุีทานขอำงตลาดุ ปีระกอำบักับัปีระชาชนส่วนหนึ�งขอำงปีระเทศิยัง
ไมม่ค่วามมั�นใจในการใช�เงนิสกลุดุจิทิลัเทา่ท่�ควร และความไมร่้�ขอำงปีระชาชนสว่นใหญ่
ขอำงปีระเทศิ ท่�อำาจจะส่งผู้ลให�เกิดุการหลอำกลวง หรือำการโกง จนเกิดุความส้ญเส่ยไดุ�

คำาสำาคัญ: ผู้ลกระทบั ,สกุลเงินดุิจิทัล, ปีระเทศิไทย
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Abstract
  The objective of this research was to study of cryptocurrency develop-
ment in the current context and the impact of digital currencies for Thailand. 
This study was used qualitative research approach and used an in-depth 
interview to collect the data among the five people includes crypto experts, 
banking, law, and crypto users. The tools of this research were a semi-struc-
tured interview and employed the content analysis techniques to analyze the 
data. The result of this investigation was found that the development of the 
cryptocurrency history arose from the advancement of technology that resulted 
in the communication transfer of various information. It can act more quickly 
and safely financial institutions have adapted to the fast changing of financial 
technology, and one of the key financial technologies was the Blockchain 
which will help consumers trade more products online. The cryptocurrency 
was found that it can improved the system of financial transactions to be more 
efficient and government should support. However, the adoption of digital 
currencies in Thailand the risk of extremely high volatility in cryptocurrencies 
based on market supply demand. Furthermore, the user in Thailand were not 
yet confident to use this the digital currencies and less knowledge in terms of 
this issue might lead to the cheating issue until the loss their money.

Key words : Impact, Digital Currency, Thailand
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1. บที่นำา
  ระบับัเงินสกุลดุิจิทัลเริ�มต�นจากการพัฒนาระบับัการโอำนเงินท่�สาธัารณะ
ร่วมกันทำางาน โดุยไม่ต�อำงใช�สถาบัันการเงินหรือำหน่วยงานรัฐใดุเปี็นตัวกลาง สำาหรับั
ตรวจสอำบัและบันัทึกข�อำม้ลการโอำนเงนิ หากแต่ทกุคนสามารถมส่่วนร่วมทำางานในระบับัน่�
ผู้่านเครือำข่ายอำินเตอำร์เน็ต โดุยเมื�อำต�นทางสั�งโอำนเงินไปียังปีลายทาง คอำมพิวเตอำร์ขอำง
ทกุคนในระบับัจะเหน็คำาสั�งดุงักลา่ว และชว่ยกนัตรวจสอำบัวา่การสั�งโอำนดุงักลา่วมาจาก
ต�นทางท่�แท�จริงหรือำไม่ และต�นทางม่เงินเพ่ยงพอำหรือำไม่ ซึ�งกระบัวนการตรวจสอำบัจะ
ให�คอำมพิวเตอำร์ทุกเครื�อำงในเครือำข่ายแข่งกันคำานวณเพื�อำตรวจสอำบัความถ้กต�อำง และ
เครื�อำงใดุทำาไดุ�ก่อำนจะไดุ�รางวัลเป็ีนเหร่ยญสกุลเงินดุิจิทัล และข�อำม้ลท่�ตรวจสอำบัเสร็จ
แล�ว จะถ้กนำาไปีเก็บัไว�ในรายการปีระวัติธุัรกรรมท่�เปี็นบัล็อำกเชน (Block Chain) ซึ�ง
เปี็นข�อำม้ลอำิเล็กทรอำนิกส์ท่�จัดุเก็บัแบับัเร่ยงลำาดุับัต่อำไปีเรื�อำย ๆ ตามลำาดุับัขอำงการเกิดุ
ขึ�นขอำงธัรุกรรม และข�อำมล้ปีระวตัธิัรุกรรมน่�จะถ้กเกบ็ัไว�ในเครื�อำงคอำมพวิเตอำรท์กุเครื�อำง
ท่�มาร่วมกันในเครือำข่ายสกุลเงินดุิจิทัลนั�น (Nakamoto, 2008 p.2-3)
  จากหลักการเบัื�อำงต�น จะเห็นไดุ�ว่าระบับัเงินสกุลดุิจิทัล ใช�พื�นฐานขอำงการจัดุ
เก็บัปีระวัติธัุรกรรมแบับับัล็อำกเชน (Block Chain) ซึ�งระบับัจัดุเก็บัน่� เมื�อำนำาข�อำม้ลมา
เร่ยงต่อำกันตามลำาดุับัธุัรกรรมแล�ว จะทำาให�เกิดุการแก�ไขปีระวัติย�อำนหลังไดุ�ยากมาก 
เพราะนอำกจากต�อำงแก�ไขข�อำมล้ในคอำมพวิเตอำรท์กุเครื�อำงท่�เกบ็ัข�อำมล้ให�ตรงกนัแล�ว การ
จะแก�ไขตวัเลขท่�เปีน็ดุชันใ่นการช่�ลำาดุบััข�อำมล้ท่�เกบ็ัไว�ให�เปีน็ตวัเลขชดุุใหมก่ท็ำาไดุ�ยาก
มากในทางคณิตศิาสตร์เช่นกัน ซึ�งในกรณ่ขอำงบัิทคอำยน์ ไดุ�เปี็นตัวอำย่างแรกๆ ท่�แสดุง
ให�เห็นถึงการนำาการจดัุเก็บัข�อำม้ลแบับับัล็อำกเชน (Block Chain) มาปีระยุกต์ใช�ในวงกว�าง 
นอำกจากน่�ระบับัเงินสกุลดุจิทิลัยังให�รางวัลกับัผู้้�เข�าร่วมการตรวจสอำบัความถก้ต�อำงขอำง
ธัรุกรรม เปี็นเหร่ยญขอำงสกลุเงินดุิจิทัล ซึ�งกระบัวนการน่�เปี็นสิ�งท่�เร่ยกวา่การขุดุเหมือำง 
(Mining) ซึ�งเป็ีนแรงจ้งใจให�ม่ผู้้�มาร่วมเชื�อำมต่อำกับัเครือำข่ายและนำาทรัพยากรทั�งการ
เชื�อำมต่อำอำินเตอำร์เน็ต อำุปีกรณ์ฮาร์ดุแวร์ การใช�กระแสไฟฟ้า และพื�นท่�จัดุเก็บัข�อำม้ล 
มาร่วมเป็ีนส่วนหนึ�งขอำงเครือำข่ายในการปีระมวลผู้ลและจัดุเก็บัข�อำม้ลธุัรกรรม ดุังนั�น
ม้ลค่าขอำงสกุลเงินดุิจิทัลในมุมหนึ�งจึงขึ�นกับัต�นทุนขอำงทรัพยากรท่�จะนำามาร่วมใช�ใน
การทำางานให�กับัเครือำข่ายดุ�วยเช่นกันดุังภิาพท่� 1
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ภิาพท่� 1 Transactions Flow

Source: Nakamoto, 2008, p.2

  ในชว่งเริ�มต�นชว่งปี ีค.ศิ. 1998 คนสว่นใหญใ่ช�คำาว่า Bitcoin กบััคำาว่าเงนิสกลุ
ดุิจิทัลเสมือำนเปี็นคำาเดุ่ยวกัน แต่ในช่วง 6-7 ปีีท่�ผู้่านมาก็ม่การสร�างเงินสกุลดุิจิทัลดุ�วย
อำัลกอำริทึ�มอำื�นขึ�นมาอำ่กมากมาย หากเร่ยงตามม้ลค่าตามราคาตลาดุ (Market Cap 
คำานวณจากจำานวนเหร่ยญค้ณดุ�วยอำัตราซื�อำขาย) เงินสกุลดิุจิทัล 5 อำันดุับัแรก ไดุ�แก่ 
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, และ Litecoin  ปีัจจุบัันเงินสกุลดุิจิทัลม่
การสร�างขึ�นมามม่ากกวา่ 1,500 สกลุ ซึ�งแตล่ะสกลุเงนิท่�ถ้กสร�างขึ�นมร่ะดุบััความนยิม
และความน่าเชื�อำถือำแตกต่างกันไปี (Coinmarketcap, 2021)
 ผู้ลกระทบัจากสกุลเงินดุิจิทัลต่อำระบับัการเงินและการเงินระหว่างปีระเทศิ เงิน
สกุลดิุจิทัลยังม่คำาถามมากมายเก่�ยวกับัผู้ลกระทบั ดุ�านลบั เงินสกุลดิุจิทัลยังคงม่
ความผู้ันผู้วนส้ง เนื�อำงจากไม่ม่สินทรัพย์หนุนหลัง และม่การเก็งกำาไรส้งจากอำุปีสงค์
และอำุปีทานขอำงผู้้�ซื�อำขายในตลาดุ สว่นดุ�านบัวก ม่รฐับัาลหลายปีระเทศิให�การยอำมรบัั 
เงินสกุลดุิจิทัลสามารถตอำบัโจทย์ท่�กว�างกว่าระบับัเงินแบับัเก่า ม่ความปีลอำดุภัิยกว่า 
ทำาให�เงินในสกุลน่�ยังคงไดุ�ม่ความต�อำงการในตลาดุส้ง ส่งผู้ลให�ราคาขอำงเงินสกุล
ดุิจิทัลยังคงเพิ�มขึ�นอำย่างต่อำเนื�อำง (Gandal & Hałaburda , 2014) สำาหรับัปีระเทศิไทย 
ความร้�เก่�ยวกับัสกุลเงินดุิจิทัลยังม่อำย่างจำากัดุ ทำาให�อำงค์กรภิาครัฐเช่น ธันาคารแห่ง
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ปีระเทศิไทย จึงระมัดุระวังในการดุำาเนินการและกำากับัดุ้แล แม�ว่าอุำปีสงค์ต่อำเงินสกุล
ดุจิทิลัมแ่นวโน�มเพิ�มขึ�นอำย่างตอ่ำเนื�อำง บัางครั�งเงนิสกลุดุจิทิลั กลายเปีน็เครื�อำงมอืำในการ
กอ่ำอำาชญากรรมทางเศิรษฐกจิขอำงเหลา่มจิฉาชพ่ในรป้ีหลากหลาย รวมทั�งการฟอำกเงนิ
อำ่กดุ�วย (สำานักงานคณะกรรมการธัุรกรรมทางอำิเล็กทรอำนิกส์, 2561)
  ดัุงนั�น การกำากับัดุ้แลเงินสกุลดุิจิทัล การรักษาความปีลอำดุภัิย การกำาหนดุ
แนวทางปีฏิบััติให�ชัดุเจน จะเป็ีนการสร�างความเชื�อำมั�นต่อำเงินสกุลดุิจิทัลในอำนาคต 
(Libra Association Members, 2020; Schmeling, 2019) ซึ�งบัทความวิจัยน่� ต�อำงการ
ศิึกษาพัฒนาการความเป็ีนมาขอำงเงินสกุลดิุจิทัล และผู้ลกระทบัจากระบับัเงินสกุล
ดุิจิทัลต่อำปีระเทศิไทย

2.  วัตถุุประสงค์ของการวิจ้ัย
  1.  เพื�อำศิึกษาพัฒนาการความเปี็นมาขอำงเงินสกุลดุิจิทัลในปีัจจุบััน
  2.  เพื�อำศิึกษาผู้ลกระทบัจากระบับัเงินสกุลดุิจิทัลต่อำปีระเทศิไทย

3.  ขอบเขตการวิจ้ัย
  การวจิยัน่�จะศิกึษาเนื�อำหาหลกัในปีระเดุน็ขอำง พฒันาการความเปีน็มาขอำงเงนิ
สกุลดุิจิทัลในปีัจจุบััน และศิึกษาผู้ลกระทบัจากระบับัเงินสกุลดุิจิทัลต่อำปีระเทศิไทย 

4.  วิธิ่ดีำาเนินการวิจ้ัย
  การศิกึษาครั�งน่�มว่ตัถปุีระสงคเ์พื�อำศิกึษาพฒันาการความเปีน็มาขอำงเงนิสกลุ
ดุจิทิลัในบัรบิัทปีจัจบุันั และศิกึษาผู้ลกระทบัทางเศิรษฐกจิจากสกลุเงนิดุจิทิลัในบัรบิัท
ตอ่ำสงัคมไทย มร่ป้ีแบับัเปีน็วิจยัเชงิคณุภิาพ (Qualitative Research) โดุยใช�วธ่ิัการเกบ็ั
รวบัรวมข�อำม้ลจากเอำกสาร (Documentary Analysis) จากเอำกสารวิจัยและบัทความ
ทางวิชาการท่�เก่�ยวข�อำง รวมทั�งเก็บัข�อำม้ลเชิงลึกจากผู้้�ให�ข�อำม้ลหลัก (Key Informants)  
โดุยการคัดุเลือำกกลุ่มตัวอำย่างเป็ีนแบับัการคัดุเลือำกตัวอำย่างแบับัเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากบุัคคลท่�ม่คุณสมบััติเปี็นผู้้�เช่�ยวชาญในดุ�านเงินดุิจิทัล ในดุ�านต่าง ๆ  
ไดุ�แก่ ดุ�านนโยบัายและกำากับัดุ้แล ดุ�านกฎหมาย ดุ�านการเงินการธันาคาร และผู้้�ใช�
เงนิสกุลดิุจทิลั โดุยกลุม่ตัวอำย่างสำาหรับัการสัมภิาษณ์เชิงลึกดัุงกล่าว จะมก่ารคัดุเลอืำก
ดุ�วยวิธ่ัการคดัุเลือำกตวัอำยา่งแบับัเฉพาะเจาะจง โดุยใช�แบับัสมัภิาษณ์แบับักึ�งโครงสร�าง 
(Semi- Structured Interview) จำานวน 5 คน ผู้้�วิจัยไดุ�ม่การวางกรอำบัขอำงคำาถามใน
ปีระเดุน็ท่�ครอำบัคลมุตามวตัถปุีระสงคทั์�งสอำงข�อำ สว่นข�อำมล้ทตุยิภิม้ ิค�นคว�าจากหนงัสอืำ
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วชิาการ เอำกสาร วารสาร วทิยานพินธ์ั งานวิจยัและบัทความวิชาการท่�มค่วามน่าเชื�อำถอืำ
และสามารถอำ�างอิำงไดุ� โดุยทำาการวิเคราะห์ข�อำม้ล ท่�ไดุ�การจากทบัทวนเอำกสารและ
งานวิจัยท่�เก่�ยวข�อำง และ ข�อำม้ลจากการสัมภิาษณ์โดุยใช�เทคนิคการวิเคราะห์เนื�อำหา 
(Content Analysis) เพื�อำให�ไดุ�สารสนเทศิเพื�อำตอำบัวัตถุปีระสงค์การวิจัยให�ครอำบัคลุม

5.  วรรณกรรมที่่�เก่�ยวข้องและกรอบแนวคิดีการวิจ้ัย
  5.1  วรรณกรรมที่่�เก่�ยวข้อง
   1. พัฒนาการความเปี็นมาขอำงเงินสกุลดุิจิทัลในปีัจจุบััน
  การศิึกษาขอำง Alesina, Spolaore & Wacziarg (2000) ไดุ�อำธัิบัายข�อำจำากัดุ
ระบับัการเงินแบับัเก่า ผู้่านการค�าระหว่างปีระเทศิ ข�อำจำากัดุคือำแต่ละปีระเทศิต�อำงใช�
เงินสกุลเงินตัวเอำงจึงเปี็นปีัญหาในการแลกเปีล่�ยนสินค�าหรือำบัริการ อำย่างเหมาะสม
เมื�อำสะท�อำนผู้่านต�นทุนและราคาซื�อำขายท่�เปี็นธัรรมระหว่างกัน ต่อำมา Alesina, Barro 
& Tenreyro (2002) ไดุ�นำาเสนอำความเหมาะสมขอำงสกุลเงินในแต่ละพื�นท่�ผู้่านบัริบัท
การกำาเนิดุขอำงสกุลเงินต่างๆ  พบัว่า ต�นกำาเนิดุขอำงสกุลเงินต่างๆ เกิดุขึ�นช่วงหลัง
สงครามโลกครั�งท่� 2 เมื�อำปีระเทศิต่างๆ ม่การค�าขายและเศิรษฐกิจโลกขยายตัวอำย่าง
มาก ทำาให�ความต�อำงการใช�เงนิเปีน็สื�อำกลางในการแลกเปีล่�ยนจงึมส้่งขึ�น จนถงึปีจัจบุันั
มส่กุลเงินไมน่�อำยกว่า 158 สกุลเงินทั�วโลก โดุยมเ่งินดุอำลลาร์สหรัฐฯ กลายเป็ีนเงินสกุล
หลักขอำงโลก จากการศิึกษาขอำงธันาคารแห่งปีระเทศิไทย (2557) พบัว่า การซื�อำขาย
ระหวา่งปีระเทศิจะใช�สกลุเงนิดุอำลลารส์หรฐัเปีน็หลัก อำยา่งไรกต็ามในปีจัจุบันั ธันาคาร
แห่งปีระเทศิไทย ไดุ�ส่งเสริมการให�ใช�เงินสกุลท�อำงถิ�น อำันเนื�อำงมาจากการใช�เงินสกุล
ท�อำงถิ�นในการชำาระสนิค�าหรอืำบัรกิารจะช่วยการบัรหิารความเส่�ยงทางดุ�านอำตัราแลกเปีล่�ยน
ท่�จะเกิดุในแต่ละสกุลเงินโดุยเฉพาะอำย่างยิ�งในภิาคขอำงธุัรกิจท่�ต�อำงเผู้ชิญกับัความ
ผู้นัผู้วนขอำงเศิรษฐกจิโลกอำย่างต่อำเนื�อำง อำก่ทั�งยงัช่วยลดุในเรื�อำงขอำงค่าใช�จ่ายในการแปีลง
เงนิตราตา่งปีระเทศิลงไดุ� โดุยในปีจัจบุันัธันาคารแหง่ปีระเทศิไทยไดุ�มก่ารสง่เสรมิการ
ใช�เงินสกุลท�อำงถิ�น ผู้่านความร่วมมือำกับัมาเลเซ่ยและอำินโดุน่เซ่ยเพื�อำให�ภิาคธัุรกิจไทย  
สามารถ้�ยืมเงินเพื�อำการค�าและการบัริการเป็ีนเงินสกุลริงกิตหรือำร้เปีียกับัธันาคาร
พาณิชย์ไดุ� อำย่างไรก็ตามทางธันาคารแห่งปีระเทศิไทยไดุ�เล็งเห็นถึงปีระโยชน์ขอำงการ
ใช�เงินสกุลท�อำงถิ�นเพื�อำให�เกิดุปีระโยชน์ต่อำปีระเทศิไทยมากท่�สุดุ 
  อำย่างไรก็ตามการศิึกษาขอำง จิรายุทธั์ ธัราธัรรุ่งเรือำง และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
(2020, น.2588-2589) ช่�ว่า ดุ�วยเทคโนโลย่ท่�พัฒนาไปีอำย่างรวดุเร็ว จนเปี็นการนำามา
ซึ�งกระแสโลกาภิิวัตน์ เกิดุการเปีล่�ยนแปีลงอำย่างมหาศิาลในทุกภิาคส่วนขอำงสังคม 
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ภิาคการเงินก็เช่นกัน ดุ�วยการพัฒนาเทคโนโลย่ท่�เปี็นไปีอำย่างมหาศิาลในทุกภิาคส่วน
ขอำงสังคม ภิาคการเงินก็เช่นเดุย่วกัน ดุ�วยการพัฒนาเทคโนโลย่ท่�เป็ีนไปีอำย่างก�าวกระโดุดุ
และทรงปีระสทิธัภิิาพ สง่ผู้ลให�รป้ีแบับัการใช�สื�อำแลกเปีล่�ยนนั�นเปีล่�ยนแปีลงไปีมาจาก
ท่�เปี็นเหร่ยญโลหะ ธันบััตรท่�เปี็นกระดุาษต่อำยอำดุมาเปี็นเงินดุิจิทัล ท่�ม่เงินสกุลท�อำงถิ�น
หนุนหลัง เช่น ต�อำงการนำาเงินสกุลท�อำงถิ�นมาชำาระผู้้�ให�บัริการ e-money ก่อำนใช�ชำาระ
ค่าสินค�าจึงม่หน่วยเปี็นเงินสกุลท�อำงถิ�นและม่ม้ลค่าแน่นอำน สามารถนำาไปีใช�เปี็นสื�อำ
แลกเปีล่�ยนไดุ�เหมือำนปีกติ เช่น บััตรท่�ใช�ในศิ้นย์การค�า บััตรรถไฟฟ้า บััตรเงินสดุ
รวมทั�งการใช�ผู้่านแอำฟพลิเคชั�นมือำถือำ ซึ�งการให�บัริการดุ�านการเงินดุิจิทัลอำย้่ภิายใต�
การกำากับัดุ้แลจากภิาครัฐเปี็นหลัก
   จนปีัจจุบัันไดุ�ม่เงินสกุลดิุจิทัล (Digital Currency) หรือำ คริปีโตเคอำร์เรนซ ่
(Crypto Currency) เกดิุขึ�นเปีน็สกุลเงินใหม่ท่�สร�างขึ�นจากกระบัวนการทางคณิตศิาสตร์ 
โดุยใช�เทคโนโลย่บัล็อำกเชน ในการพัฒนา ซึ�งม่แนวคิดุหลัก คือำ การรักษาข�อำม้ล ความ
ปีลอำดุภัิย ผู้า่นการใช�กระบัวนการเข�ารหัสท่�ซบััซ�อำน และการปีระมวลผู้ลไม่มศ่ิน้ย์กลาง 
(Decentralization) จึงทำาให�ไม่สามารถบิัดุเบืัอำนหรือำแก�ไขข�อำม้ลไดุ�  ดุ�วยคุณสมบััติ
ดุงักล่าว ทำาให�ไดุ�รับัความสนใจจากทั�งภิาครัฐ ภิาคธุัรกิจ และปีระชาชนทั�วไปี จึงทำาให�เกิดุ
ผู้้�ปีระกอำบักจิการดุ�านสกลุเงนิดุจิทิลัจำานวนมาก  ดุงัสะท�อำนไดุ�จากข�อำมล้จากสำานักงาน
คณะกรรมการธุัรกรรมทางอิำเล็กทรอำนิกส์ในปี ี2561 พบัว่า Bitcoin ราคา 6,490 ดุอำลลาร์
สหรฐัตอ่ำหนว่ย มล้ค่าตามราคาตลาดุ 111,750 ล�านดุอำลลารส์หรฐั ตามดุ�วย Ethereum 
ราคา 301 ดุอำลลาร์สหรัฐต่อำหน่วย ม้ลค่าตามราคาตลาดุ 20,413 ล�านดุอำลลาร์สหรัฐ 
Ripple ราคา 0.34 ดุอำลลารส์หรฐัตอ่ำหนว่ย มล้คา่ตามราคาตลาดุ 13,134 ล�านดุอำลลาร์
สหรัฐ Bitcoin Cash ราคา 566 ดุอำลลาร์สหรัฐต่อำหน่วย ม้ลค่าตามราคาตลาดุ 4,859 
ล�านดุอำลลารส์หรัฐ และ Eos ราคา 5.26 ดุอำลลารส์หรัฐตอ่ำหน่วย มล้ค่าตามราคาตลาดุ 
4,083 ล�านดุอำลลาร์สหรัฐตามลำาดุับั
 
  2.  ผู้ลกระที่บจ้ากระบบเงินสกุลดีิจ้ิที่ัลต่อประเที่ศไที่ย
  ผู้ลกระทบัดุ�าน Eco System จากการศิึกษาขอำงอำลิสา ธั่ระศิักดุาพงษ์ (2559) 
ช่�ว่า ปีัจจัยท่�ส่งผู้ลต่อำการเลือำกใช� Bitcoin ไดุ�แก่ ปีัจจัยดุ�านความตระหนัก  ปีัจจัยดุ�าน
ความไว�วางใจ ปีัจจัยดุ�านระบับันิเวศิ ปีัจจัยดุ�านเงินตรา และปีัจจัยดุ�านการยอำมรับั
นวัตกรรม ซึ�งการศิึกษาขอำงศิร่ไพร ศิักดุิ�รุ่งพงศิากุล (2560) ช่�ว่า ปีัจจัยการยอำมรับั
เทคโนโลย่ ผู้่านช่อำงทางอำอำนไลน์ขอำงกลุ่มเบับั่�บั้มเมอำร์ในกรุงเทพมหานคร เพื�อำนำาไปี
ส้่การกำาหนดุอำงค์ปีระกอำบัภิายใต�การยอำมรับัเทคโนโลย่ อำันไดุ�แก่ การรับัร้�ความง่าย 
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การรบััร้�ปีระโยชน์ อำทิธิัพลทางสังคม การรับัร้�ความเส่�ยง และทัศินคติท่�มต่่อำการใช�งาน 
พบัว่า ทุกปีัจจัยส่งผู้ลเชิงบัวกการยอำมรับัเทคโนโลย่ท่�ม่อำิทธัิพลต่อำแนวโน�มความตั�งใจ
ในการใช�บัริการซื�อำสนิค�าผู้า่นชอ่ำงทางดุจิทัลัแพลตฟอำรม์ต่างๆ ซึ�งนัยยะน่�สอำดุคล�อำงการ
ศิึกษาขอำงเก่ยรติกร เท่ยนธัรรมชาติ (2561) ไดุ�ช่�ว่า อำิทธัิพลต่อำการตัดุสินใจยอำมรับัใช�
เงินดุิจิทัล (บัิทคอำยน์) ขอำงผู้้�บัริโภิค พบัว่า ความง่ายในการใช�งาน ปีระโยชน์ในการ
ใช�งาน สิ�งอำำานวยความสะดุวกในการใช�งาน และผู้ลกระทบัเครือำข่ายม่ความสัมพันธั์
ต่อำการยอำมรับัใช�เงินดุิจิทัลขอำงกลุ่ม Millennials เนื�อำงจากจุดุปีระสงค์ขอำงเงินดุิจิทัลท่�
ผู้้�อำอำกแบับักบััผู้้�บัรโิภิคแตกต่างกนั ผู้้�อำอำกแบับัมจ่ดุุปีระสงค์เพื�อำใช�แทนเงนิตราในร้ปีแบับั
ท่�มอ่ำย่้ในปัีจจุบััน ซึ�งผู้้�บัรโิภิคมจุ่ดุปีระสงค์เพื�อำใช�เปีน็เครื�อำงมอืำทางเงินตราเพื�อำแสวงหา
ผู้ลปีระโยชน์ 
  สว่นผู้ลกระทบัดุ�านกำากับันโยบัายนั�น  การศิกึษาขอำงธันาคารแห่งปีระเทศิไทย 
(2562) ช่�วา่ เนื�อำงจากการถือำครอำงหรือำการใช�เงินเงินสกุลดิุจทัิลมค่วามเส่�ยงส้ง แต่เป็ีน
ท่�นยิมใช�และถอืำครอำงอำย่างแพรห่ลาย ดุงันั�นหากไม่มก่ารกำากับัดุแ้ล อำาจจะมผู่้ลกระทบั
อำย่างรุนแรงเปี็นวงกว�างต่อำระบับัการเงินขอำงโลก และปีระเทศิไทยดุ�วย ทำาให�รัฐบัาล
หลายปีระเทศิตระหนักในปีระเด็ุนดุังกล่าวจึงม่การพัฒนาสกุลเงินดุิจิทัลขอำงตนเอำง 
เช่น ปีระเทศิสหรัฐอำเมริกา กลุ่มปีระชาคมยุโรปี  จ่น และปีระเทศิไทย โดุยธันาคารแห่ง
ปีระเทศิไทยพิจารณาอำอำกสกุลเงินดุิจิทัลขอำงปีระเทศิ เร่ยกว่า CBCD (Central Bank 
Digital Currency) เปี็นต�น  
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  5.2  กรอบแนวคิดีการวิจ้ัย 
  ผู้้�วิจัยจะใช�กรอำบัแนวคิดุการบัริหารภิาครัฐสมัยใหม่ (New Public Manage-
ment : NPM) ให�สอำดุคล�อำงกับัสถานการณ์และบัริบัทท่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ซึ�งแนวคิดุ
ดุังกล่าวจะตระหนักถงึการบัริหารบันฐานขอำงความยืดุหยุ่น (Build an administration 
by implementing flexibility) ม่ความโปีร่งใส (Transparency) ทำาให�รัฐม่ขนาดุเล็ก
เน�นการม่ส่วนรวมขอำงสังคม (Minimum government)  ลดุความเปี็นระบับัราชการ
ลง (De-bureaucratization) กระจายอำำานาจ (Decentralization) การให�บัริการภิาค
รัฐบันฐานตลาดุ (The market orientation of public services) และ การจัดุสรรให�
ภิาคเอำกชนดุำาเนินการแทน (Privatization) เพื�อำช่�ให�เห็นผู้ลกระทบัจากเงินสกุลดุิจิทัล
ต่อำปีระเทศิไทย

6.  ผู้ลการวิจ้ัยและอภิปรายผู้ล
  6.1  ผู้ลการศึกษา
  พัฒนาการความเปี็นมาขอำงเงินสกุลดุิจิทัลในปีัจจุบััน จากพัฒนาการระบับั
การเงินและเทคโนโลย่ทางการเงิน ในยุคสมัยท่�เปีล่�ยนไปี นอำกจากการติตต่อำสื�อำสาร
ท่�สามารถกระทำาไดุ�รวดุเร็วและสะดุวกมากยิ�งขึ�น การทำาธุัรกรรมต่าง ๆ โดุยเฉพาะ
ในเรื�อำงการเงินขอำงคนในยุคสมัยน่�ก็เปีล่�ยนแปีลงไปี ธัุรกรรมต่าง ๆ สามารถทำาไดุ�จบั
ทุกเรื�อำงภิายในอุำปีกรณ์สื�อำสารอำย่างเช่นโทรศัิพท์มือำถือำเพ่ยงเครื�อำงเดุ่ยว โดุยไม่ต�อำง
เส่ยเวลาไปีติดุต่อำท่�สถาบัันการเงิน ทั�งธัุรกรรมการโอำน จ่าย ชำาระค่าสินค�าและบัริการ
ต่าง ๆ  เพราะม่การพัฒนาทางเทคโนโลย่ทางการเงิน (Financial Technology) หรือำ 
FinTech มากขึ�น เพื�อำตอำบัรับักับัพฤติกรรมขอำงผู้้�บัริโภิคในสมัยใหม่ท่�ต�อำงการความ
สะดุวกรวดุเร็วมากขึ�น
  เทคโนโลย่ทางการเงนิบัล็อำกเชน (Blockchain)  หน่�งในเทคโนโลย่ทางการเงิน
ท่�เป็ีนโครงสร�างขอำงระบับัการเงินร้ปีแบับัใหม่ท่�จะส่งผู้ลให�ธันาคารถ้กลดุบัาทบัาทใน
การทำาธุัรกรรมทางการเงนิจากผู้้�ใช� โดุย Blockchain จะเปีน็นวตักรรมทางการเงนิท่�จะ
เข�ามาเปีล่�ยนแปีลงการจัดุการข�อำมล้และขั�นตอำนการทำาธุัรกรรมให�มป่ีระสทิธิัภิาพมาก
ยิ�งขึ�น โดุยมก่ารจดัุการเกบ็ัข�อำมล้ท่�มก่ารกระจายตวัไปียังผู้้�ท่�อำย่้ในระบับัทุกคน (node: 
อำปุีกรณ์ในเครือำข่าย Blockchain เปีรย่บัไดุ�รับัเครื�อำงคอำมพิวเตอำร์ โทรศัิพท ์หรือำอำื�น ๆ  ท่�
สามารถเชื�อำมต่อำอำนิเทอำร์เน็ตและปีระมวลผู้ลไดุ�) แทนการใช�ตัวกลาง และเมื�อำมข่�อำมล้
ใหมก่จ็ะปีรบััให�เป็ีนปีจัจบุันั (Update) พร�อำมกันตลอำดุเวลา สง่ผู้ลให�ลดุระยะเวลาการ
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ทำาธัุรกรรมและลดุต�นทุนการดุำาเนินงาน นอำกจากน่�ข�อำม้ลจะไดุ�รับัการบัันทึกไว�ตั�งแต่
ธัุรกรรมแรก ทำาให�เกิดุความโปีร่งใสและตรวจสอำบัไดุ�ง่ายขึ�น ความเปี็นมาขอำงระบับั
การเงินแบับั Blockchain เกิดุขึ�นครั�งแรกในปีี ค.ศิ. 2009 โดุย Satoshi Nakamoto             
ซึ�งความเข�าใจโดุยทั�วไปีแล�ว จะเข�าใจว่า Blockchain หมายถึง “Bitcoin Blockchain”  
ท่�เปีน็การเข�ารหัสแล�วทำาให�เกดิุสกลุเงนิดุจิทิลั (Cryptocurrency) ซึ�งบัทิคอำยน์ (Bitcoin) 
คือำแนวคิดุขอำงการเข�ารหัสสกุลเงิน (Virtual Currency) โดุยใช� Blockchain protocol 
ในการดุำาเนินธุัรกรรมทางการเงิน จะม่คุณสมบััติท่�สำาคัญคือำ ม่ความมั�นคงปีลอำดุภัิย 
(Security) โปีร่งใส (Transparency) ม่การบัันทึกปีระวัติการทำาธัุรกรรมโดุยม่วงจร
สมบัร้ณ ์(Full life-cycle) และสามารถใช�ทรพัยากรไดุ�อำยา่งมป่ีระสทิธัภิิาพ และไมจ่ำาเปีน็
ต�อำงผู้า่นตวักลางอำย่างสถาบันัการเงนิ หลกัการทำางานขอำง Blockchain คอืำฐานข�อำมล้จะ
ถ้กแชรใ์ห�กับัทุก node ท่�อำย่้ในเครอืำข่ายและการทำางานขอำงเทคโนโลย่ Blockchain จะ
ไม่ม่เครื�อำงใดุเครื�อำงหนึ�งเปี็นศิ้นย์กลางหรือำเครื�อำงเครือำข่าย ซึ�งการทำางานแบับักระจาย
ศิน้ยเ์ชน่น่�จะไมถ้่กควบัคมุโดุยคนเพ่ยงคนเดุย่ว แตทุ่ก node จะไดุ�รบััสำาเนาฐานข�อำมล้
เก็บัไว�และจะม่การอำัพเดุทฐานข�อำม้ลแบับัอำัตโนมัติเมื�อำม่ข�อำม้ลใหม่เกิดุขึ�น 
  สกลุเงนิดุจิทิลั (Cryptocurrency) เป็ีนเงนิรป้ีแบับัอำเิลก็ทรอำนิกสส์กลุเงนิสมมติ
ท่�ถ้กสร�างขึ�นในร้ปีแบับัดิุจิทัล การม่สกุลเงินดิุจิทัลเพื�อำลดุการรวมศิ้นย์ขอำงระบับัการ
ชำาระเงินผู้่านสถาบัันการเงินให�สามารถกระจายไปียังผู้้�ใช�ในเครือำข่ายสกุลเงินนั�น ๆ 
ไดุ� โดุยใช�เทคโนโลย่บัล็อำกเชน (Blockchain) ติดุตามการเคลื�อำนไหวขอำงเงินแม�จะ
ไม่ม่ตัวกลางและสามารถป้ีอำงกันการปีลอำมแปีลงไดุ�ดุ�วย การชำาระหรือำโอำนเงินจึงอำย่้
แค่ภิายในเครือำข่าย (ฐิติมา ช้เชิดุ, 2562) สำาหรับัในปีระเทศิไทย การใช�สกุลเงินดุิจิทัล
เพื�อำทำาธัุรกรรมชำาระเงินยังม่จำากัดุ และเริ�มม่คนไทยท่�ผู้ลิตสกุลเงินดุิจิทัลสัญชาติไทย 
เช่น Zcoin ขณะท่�กลุ่มนักลงทุนไทยเริ�มร้�จักสกุลเงินดุิจิทัลท่�เปี็นสินทรัพย์ภิายใต�
พระราชกำาหนดุการปีระกอำบัธุัรกิจสินทรัพย์ดุิจิทัล พ.ศิ. 2561 โดุยม่สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับัหลักทรัพย์และตลาดุหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอำกจากน่�ธันาคารแห่ง
ปีระเทศิไทยไดุ�ม่การเปีิดุตัวโครงการอำินทนนท์ท่�เปี็นการทดุสอำบัระบับัการให�
โอำนเงินระหว่างสถาบััน การเงินโดุยใช� CBCD จำาลอำง (wholesale CBDC) เพื�อำเพิ�ม
ปีระสทิธิัภิาพโครงสร�างพื�นฐานระบับัการชำาระเงนิ นอำกจากน่�ธันาคารแห่งปีระเทศิไทย
ยังไดุ�ให�ความร้�กับัปีระชาชนในเรื�อำงขอำงสกลุเงนิดุจิทิลั ว่าคอืำหน่วยข�อำม้ลอำเิล็กทรอำนิกส์
เป็ีนสื�อำกลางในการแลกเปีล่�ยนซื�อำขายสินค�าและบัริการโดุยเฉพาะการซื�อำขายผู้่าน
อำนิเทอำรเ์นต็ รวมทั�งยงัมก่ารโอำนให�กันไดุ� โดุยมร่ายละเอำย่ดุขอำงข�อำม้ลโดุยอำงิสกุลเงนิดุจิทัิล
ท่�เป็ีนท่�นยิมคอืำ สกลุเงนิบัทิคอำยน์ (Bitcoin)
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ปีีท่ี่� 4 ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม – ธัันวาคม 2564

  ธันาคารแห่งปีระเทศิไทยไดุ�ม่ข�อำแนะนำาให�ปีระชาชนทั�วไปีม่ความระมัดุระวัง 
โดุยทำาการศึิกษาข�อำม้ลและทำาความเข�าใจอำย่างถ่อำงแท�เก่�ยวกับัการถือำครอำงหรือำใช�
หน่วยข�อำม้ลอำิเล็กทรอำนิกส์ เนื�อำงจาก หน่วยข�อำม้ลทางอำิเล็กทรอำนิกส์น่�ไม่ถือำว่าเปี็นเงิน
ท่�ใช�ชำาระหน่�ตามกฎหมายไทย การใช�หน่วยข�อำม้ลดัุงกล่าวในการชำาระค่าสินค�าหรือำ
บัรกิารจงึอำาจถ้กปีฏิเสธัจากร�านค�าไดุ� อำก่ทั�ง ความเส่�ยงจากการท่�มล้คา่หนว่ยข�อำมล้ทาง
อำเิลก็ทรอำนิกส์มค่วามแปีรผัู้นอำยา่งรวดุเรว็ เพราะมล้ค่าขอำงหน่วยข�อำมล้อิำเล็กทรอำนกิส์
เกิดุจากความต�อำงการแลกเปีล่�ยนในกลุ่มขอำงผู้้�ใช�ดุ�วยกัน ม้ลค่าจึงม่ความผู้ันผู้วนส้ง
และไม่สัมพันธั์กับัสภิาพเศิรษฐกิจจริง ผู้้�ถือำครอำงหน่วยข�อำม้ลจึงม่ความเส่�ยงท่�จะส้ญ
เงนิจากการท่�มล้คา่ขอำงหนว่ยข�อำมล้ลดุตำ�าลงอำยา่งรวดุเรว็ ความเส่�ยงจากการถ้กขโมย
ข�อำม้ล เนื�อำงจากข�อำม้ลอำิเล็กทรอำนิกส์จะต�อำงจัดุเก็บัไว�ในอำุปีกรณ์คอำมพิวเตอำร์เท่านั�น 
และ ความเส่�ยงท่�ผู้้�ใช�ไม่ไดุ�รับัการคุ�มครอำง เนื�อำงจากหน่วยข�อำมล้อิำเล็กทรอำนิกส์ดุงักล่าว
ไมไ่ดุ�เปีน็สื�อำกลางในการชำาระเงนิตามกฎหมาย ดุงันั�นหากมก่ารใช�เป็ีนชอ่ำงทางในการ
หลอำกลวงหรือำฉ�อำโกง 
  สำานักงานคณะกรรมการกำากับัหลักทรัพย์และตลาดุหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไดุ�ม่
การกำากบััดุแ้ลสนิทรพัยด์ุจิทิลัภิายใต�กฎหมายไทย โดุยไดุ�แบัง่กลุม่ขอำงสนิทรพัยด์ุจิทิลั
เปี็น 3 กลุ่ม ไดุ�แก่ 
  1.  ครปิีโตเคอำรเ์รนซ ่(Cryptocurrency) หมายถงึ หนว่ยอำเิลก็ทรอำนิกสท์่�สร�าง
เพื�อำเปี็นสื�อำกลางในการแลกเปีล่�ยนสินค�า บัริการ สินทรัพย์ดุิจิทัลอำื�นๆ และสิทธัิอำื�นใดุ 
ม่ลักษณะสำาคัญคือำ ไม่ถือำเปี็นตั�วเงินท่�ชำาระหน่�ไดุ�ตามกฎหมาย (Legal tender) เปี็น
สินทรัพย์ท่�ซื�อำขายแลกเปีล่�ยนไดุ� และอำาจม่ความเส่�ยงจากความผู้ันผู้วน (Volatility) 
  2.  โทเคนดุิจิทัลเพื�อำการลงทุน (Investment token) หมายถึง หน่วย
อำิเล็กทรอำนิกส์ท่�สร�างขึ�นเพื�อำกำาหนดุสิทธัิในการร่วมลงทุน 
  3.  โทเคนดิุจิทัลเพื�อำการใช�ปีระโยชน์ (Utility token) หมายถึง หน่วย
อำเิลก็ทรอำนกิส์ท่�สร�างขึ�นเพื�อำกำาหนดุสทิธัใินการไดุ�รบััสินค�าหรอืำบัรกิารท่�เฉพาะเจาะจง 
  ปีจัจัยท่�สง่ผู้ลตอ่ำการใช�เงนิสกุลดุจิทิลั ปีระกอำบัดุ�วยหลายปีจัจยั ไดุ�แก ่1) ดุ�าน
หน่วยงาน กลต. ท่�จะส่งผู้ลระบับันิเวศิขอำงการจัดุการเงินสกุลดิุจิทัล ท่�ต�อำงผู่้านการ
อำนุมัติจากสำานักงาน กลต. รวมไปีถึงต�อำงไดุ�รับัการยอำมรับัจากผู้้�ใช�และผู้้�ถือำสกุลเงิน 
(ผู้้�อำอำกเหร่ยญสกุลดุิจิทัล, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 3 พฤศิจิกายน 2563) 2) บัทบัาทจากทาง
ภิาครัฐท่�จะต�อำงสร�างความน่าเชื�อำถือำให�กับัเงินสกุลเงินดิุจิทัล ให�ผู้้�ใช�เห็นถึงปีระโยชน์
ในการใช�งาน การปีระชาสัมพันธ์ัให�ปีระชาชนทั�วไปีไดุ�เข�าถึง (ท่�ปีรึกษาการลงทุนเงิน
ดุิจิทัล, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 18 ตุลาคม 2563) 3) ดุ�านอำงค์กรท่�ดุ้แลสกุลเงินและร�านค�าท่�
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รอำงรบััการใช�เงนิสกลุดุจิทิลัท่�จำาเปีน็จะต�อำงมร่ะบับัท่�รอำงรับัและสนับัสนุนซึ�งกันและกนั 
(ผู้้�จัดุการธันาคาร, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 17 พฤศิจิกายน 2563) 
  บัทบัาทขอำงเงินสกุลเงินดิุจิทัลต่อำสังคมไทย คือำจะม่การนำาเงินสกุลดิุจิทัลมา
ปีรับัใช�กับัธุัรกรรมต่าง ๆ เพื�อำช่วยให�การทำาธัุรกรรมม่ปีระสิทธัิภิาพมากยิ�งขึ�น สังคม
ไทยจะม่ตัวเลือำกในการชำาระเงินในการซื�อำขายขอำงอำอำนไลน์ และในท่�สุดุก็จะปีรับัตัว
เข�าส้่สังคมไร�เงินสดุอำย่างถาวร แทนท่�เงินตราแบับัเดุิม (ผู้้�ซื�อำขายเงินสกุลดุิจิทัล, ผู้้�ให�
สัมภิาษณ์, 9 ตุลาคม 2563) ซึ�งสิ�งท่�เปีล่�ยนไปีน่�จะส่งผู้ลกระทบัต่อำโครงสร�างพื�นฐาน
ขอำงระบับัเศิรษฐกิจขอำงปีระเทศิ โดุยการสามารถโอำนชำาระค่าสินค�าและบัริการท่�ม่
ความสะดุวก รวดุเร็ว และปีลอำดุภิัย อำ่กทั�งยังเปี็นลดุต�นทุนในการทำาธัุรกรรม จากการ
ลดุค่าใช�จ่ายในการผู้ลิตและขนส่งธันบััตรและเหร่ยญกษาปีณ์ และในมุมขอำงภิาครัฐ
จะสามารถเก็บัภิาษ่ไดุ�อำย่างถ้กต�อำง เปี็นธัรรมและสะท�อำนรายไดุ�ท่�แท�จริงขอำงบัุคคล 
(ผู้้�จัดุการธันาคาร, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 17 พฤศิจิกายน 2563)
  ความซับัซ�อำนและความยุ่งยากในการใช�เงินดุิจิทัล พบัว่า ปีระชาชนส่วนใหญ่
ยังคงม่ความสับัสนในเรื�อำงขอำงเงินดิุจิทัล ซึ�งผู้ลจากความสับัสนดัุงกล่าวอำาจทำาให�
ม่กลุ่มผู้้�ไม่หวังดุ่หลอำกลวงเอำาผู้ลปีระโยชน์จากปีระชาชนไดุ� (นักวิเคราะห์ธันาคาร
แห่งปีระเทศิไทย, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 15 ตุลาคม 2563) ซึ�งในมิติน่�ภิาครัฐหรือำหน่วยงาน
ท่�เก่�ยวข�อำงจะต�อำงม่การให�ข�อำม้ลท่�ถ้กต�อำงแก่ปีระชาชนอำย่างทั�วถึง เพื�อำให�เกิดุความ
ชัดุเจน และเป็ีนมาตรฐานท่�ปีระชาชนสามารถตรวจสอำบัไดุ� (ผู้้�จัดุการธันาคาร, ผู้้�ให�
สัมภิาษณ์, 17 พฤศิจิกายน 2563) นอำกจากน่�เงินดุิจิทัลยังถือำเปี็นเทคโนโลย่ท่�เปี็น
เทคโนโลย่สมัยใหม่ ท่�อำาจจะไม่เหมาะสมกับัคนทุกกลุ่ม รวมไปีถึงความสามารถใน
การเข�าถึงเทคโนโลย่ขอำงกลุ่มชนชั�นล่างในสังคม (ท่�ปีรึกษาการลงทุนเงินดุิจิทัล, ผู้้�ให�
สัมภิาษณ์, 18 ตุลาคม 2563)
  ความปีลอำดุภัิยในการใช�จ่ายหรือำถือำครอำงเงินดิุจิทัลสกุลต่างๆ ผู้้�เช่�ยวชาญ
ให�ข�อำม้ลท่�สอำดุคล�อำงกันในปีระเดุ็นขอำงความปีลอำดุภิัยในตัวระบับัหรือำเทคโนโลย่ท่�ใช�
ม่มาตรฐานท่�น่าเชื�อำถือำ (นักวิเคราะห์ธันาคารแห่งปีระเทศิไทย, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 15 
ตุลาคม 2563) แต่อำย่างไรก็ตามยังม่ความเส่�ยงในเรื�อำงขอำงความผู้ันผู้วนขอำงเงินสกุล
ดุจิทิลัท่�ส้งมาก และในปีจัจุบันัยังเน�นเปีน็การถือำครอำงเพื�อำเกง็กำาไรมากกวา่เพื�อำการซื�อำ
ขายอำอำนไลน์ (ผู้้�จัดุการธันาคาร, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 17 พฤศิจิกายน 2563)
  บัทบัาทและนโยบัายขอำงภิาครัฐท่�ควรม่เพื�อำรอำงรับัการใช�งานหรือำการทำา
ธัุรกรรมต่างๆ ขอำงเงินดุิจิทัล ให�ข�อำม้ลว่า เงินดุิจิทัลเปี็นสิ�งท่�ภิาครัฐควรให�ความสำาคัญ 
เพราะเปี็นแนวโน�มท่�เปี็นกระแสในระดุับัโลก ผู้่านการสนับัสนุนและพัฒนาให�เกิดุการ
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ใช�เงนิดุจิทิลัท่�ขยายวงมากขึ�น (ผู้้�อำอำกเหรย่ญสกุลดุจิทัิล, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 3 พฤศิจิกายน 
2563)  รวมไปีถึงการสร�างความร่วมมือำกับัภิาคเอำกชนในการพัฒนาระบับัท่�เก่�ยวข�อำง
เพื�อำสร�างระบับันิเวศิท่�รอำงรับัทั�งระบับั ซึ�งดุำาเนินไปีพร�อำมกับัการให�ความร้�ปีระชาชน
ในเรื�อำงขอำงสกุลเงินดุิจิทัลไปีในขณะเดุ่ยวกัน (ผู้้�จัดุการธันาคาร, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 17 
พฤศิจิกายน 2563) อำย่างไรก็ตามภิาครัฐก็ควรท่�จะม่การอำอำกมาตรการการใช�งาน
เงินดุิจิทัลเพื�อำให�เกิดุปีระโยชน์ และสร�างความมั�นใจว่าเปี็นการนำาไปีใช�อำย่างถ้กต�อำง
ภิายในหลักเกณฑิ์และมาตรฐานท่�เปี็นท่�ยอำมรับัโดุยทั�วไปี (นักวิเคราะห์ธันาคารแห่ง
ปีระเทศิไทย, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 15 ตุลาคม 2563) 
  การปีรับัตัวขอำงเทคโนโลย่ท่�รอำงรับั ผู้้�เช่�ยวชาญให�ข�อำม้ลเพ่ยงเล็กน�อำยใน
ปีระเด็ุนน่�วา่ควรมก่ารพัฒนาระบับัต่างๆ เพื�อำรอำงรับัเทคโนโลย่เงินสกุลดิุจทัิล รวมไปีถึง 
ในกลุ่มขอำงแอำพลิเคชั�น ในกลุ่ม Social network จะเข�ามาม่บัทบัาทเปี็นผู้้�เล่นหลักใน
การเล่น Market place ท่�ม่การใช�เงินสกุลดุิจิทัลเปี็นสื�อำกลางในการชำาระเงิน (ผู้้�จัดุการ
ธันาคาร, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 17 พฤศิจิกายน 2563)
  บัทบัาทขอำงการธันาคาร ผู้้�เช่�ยวชาญให�ข�อำมล้ว่า ธันาคาจะต�อำงมก่ารรับัมอืำดุ�วย
การเตรย่มระบับัไว�รอำงรบััการใช�เงนิสกลุดุจิทิลั รวมไปีถงึรอำงรบััระบับัการโอำนเงนิโดุยใช�
เงินดุิจิทัลเปี็นสื�อำกลางในการแลกเปีล่�ยน (ผู้้�อำอำกเหร่ยญสกุลดุิจิทัล, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 3 
พฤศิจิกายน 2563)  และท่�สำาคัญธันาคารจะม่บัทบัาทในมิติขอำงการสร�างโครงสร�าง
พื�นฐาน พัฒนาระบับังาน ทำาหน�าท่�เป็ีนผู้้�ดุ้แลความปีลอำดุภัิยและมาตรฐานในการ
ดุำาเนนิการอำก่ทั�งทำาหน�าท่�คอำยจดัุการแก�ปีญัหาในระบับัการชำาระเงนิ (ผู้้�จดัุการธันาคาร,  
ผู้้�ให�สมัภิาษณ,์ 17 พฤศิจกิายน 2563) แตอ่ำยา่งไรกต็ามผู้้�เช่�ยวชาญบัางทา่นยงัมอำงว่า
เปี็นเรื�อำงยากท่�ธันาคารจะนำาระบับัสกุลเงินดุิจิทัลมาใช�แทนตัวเงินในลักษณะเดุิม 
(ผู้้�ซื�อำขายเงินสกุลดุิจิทัล, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 9 ตุลาคม 2563)
  ลักษณะสำาคัญขอำงเงินสกุลดุิจิทัลในปีระเทศิไทย ควรม่ลักษณะสำาคัญคือำ
ไม่ม่การกำาหนดุม้ลค่าดุ�วยทอำงคำา หรือำสินทรัพย์อำื�นในการคำ�าปีระกันจากรัฐบัาลกลาง 
เหมือำนกับัเงินปีกติ แต่ราคาขอำงเงินสกุลดุิจิทัลจะถ้กกำาหนดุตามอุำปีสงค์และอุำปีทาน
ในตลาดุ ราคาต่อำหน่วยขอำงเงินสกุลดุิจิทัลม่ความผู้ันผู้วนส้ง อำ่กทั�งปีระชาชนใน
ปีระเทศิไทยยังไม่ม่ความมั�นใจในม้ลค่าขอำงเงินสกุลดุิจิทัลเท่าท่�ควร
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  ผู้ลกระที่บจ้ากสกุลเงินดีจิ้ทิี่ลัตอ่ประเที่ศไที่ย แยกเปน็ประเด็ีนๆ ได้ี ดีงัน่�
  1.  ผู้ลกระทบัตอ่ำภิาครฐั โดุยจะมก่ารเตรย่มมาตรการ กฎเกณฑิ ์ข�อำกฎหมาย
เพื�อำรอำงรับั การสร�างความปีลอำดุภิัยดุ�านการใช�งานเงินสกุลดุิจิทัล การเตร่ยมความ
พร�อำมดุ�านระบับันิเวศิขอำงท่�รอำงรับัเงินสกุลดุิจิทัล รวมไปีถึงปีระชาสัมพันธั์ข�อำม้ลท่�
จำาเปีน็ให�กับัปีระชาชนไดุ�ทราบัถึงข�อำเทจ็จรงิเก่�ยวกบััสกลุเงนิดุจิทิลั (ผู้้�จัดุการธันาคาร, 
ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 17 พฤศิจิกายน 2563)
   2.  ผู้ลกระบับัต่อำระบับัเศิรษฐกิจ โดุยผู้ลกระทบัขอำงเงินสกุลดุิจิทัลต่อำระบับั
เศิรษฐกิจขอำงไทยคือำ จะส่งผู้ลกระทบัต่อำโครงสร�างพื�นฐานทางเศิรษฐกิจขอำงปีระเทศิ 
ปีรับัเปีล่�ยนร้ปีการขอำงการชำาระสินค�าหรือำบัริการให�เป็ีนสังคมไร�เงินสดุ แทนการใช�
เงินตรา (เธ่ัยรพจน์ อำนุวุฒินาวิน, ท่�ปีรึกษาการลงทุนเงินดุิจิทัล) โดุยปีระชาชนจะ
สามารถโอำนเงิน ชำาระค่าสินค�าหรือำบัริการต่างๆ ไดุ�ดุ�วยความรวดุเร็ว ปีลอำดุภัิย และ
ยังเปี็นการลดุต�นทุนการทำาธัุรกรรมต่างๆ อำ่กดุ�วย (ผู้้�จัดุการธันาคาร, ผู้้�ให�สัมภิาษณ์, 
17 พฤศิจิกายน 2563)
  3. ผู้ลกระทบัต่อำระบับับัริการธุัรกิจ จะช่วยปีรับัปีรุงกระบัวนการ ขั�นตอำน 
และยกระดุบััระบับัการทำาธัรุกรรมระหว่างหน่วยธุัรกจิต่างๆ ไดุ�มป่ีระสิทธัภิิาพมากยิ�งขึ�น 
ดุ�านการใช�ช่วิตท่�จะช่วยเพิ�มตัวเลือำกช่อำงทางการชำาระเงินขอำงการซื�อำขาย ซึ�งจะเปี็น
ปีระโยชน์ทั�งกับัตัวผู้้�ซื�อำสินค�าและผู้้�ขายสินค�าดุ�วย นอำกจากน่�การใช�จ่ายเงินในช่วิต
ปีระจำาวันสามารถกระทำาไดุ�สะดุวกขึ�น เพราะระบับัขอำงเงนิสกลุดุจิทัิลมค่วามไม่ยุ่งยาก 
ปีระกอำบักับัม่จุดุรอำงรับัสำาหรับัการแลกเปีล่�ยนเปี็นเงินสดุไดุ�อำย่างสะดุวกรวดุเร็ว การ
ศิึกษาพัฒนาการความเป็ีนมาขอำงเงินสกุลดุิจิทัลในบัริบัทปีัจจุบััน พัฒนาการความ
เปีน็มาขอำงเงินสกุลดิุจทิลัเกิดุขึ�นจากความก�าวหน�าทางเทคโนโลย่ท่�ส่งผู้ลให�การติดุต่อำ
สื�อำสาร การถ่ายโอำนข�อำมล้ต่างๆ สามารถกระทำาไดุ�อำย่างรวดุเร็วและปีลอำดุภัิยมากยิ�งขึ�น 
ส่งผู้ลให�บัทบัาทขอำงธันาคารในดุ�านการทำาธุัรกรรมทางการเงินดุ�วยเทคโนโลย่
บัล็อำกเชนไม่จำาเปีน็ต�อำงมธ่ันาคารมาเปีน็ตัวกลางอำก่ตอ่ำไปี ตอ่ำมาระบับับัล็อำกเชนไดุ�ถ้ก
นำามาใช�ในระบับัการเงินมากขึ�นๆ จนเกิดุเป็ีนการเข�ารหสัเงนิสกลุดุจิทิลั (Cryptocurrency) 
ซึ�งเปีน็แนวคดิุการเข�ารหัสสกุลเงนิ ผู้ลกระทบัทางเศิรษฐกิจจากสกุลเงนิดุจิทิลัในบัรบิัท
ต่อำสังคมไทย ปีระกอำบัไปีดุ�วยปีัจจัยดุ�านหน่วยงานท่�เก่�ยวข�อำง ล�วนม่บัทบัาทสำาคัญ
ในการสร�างระบับันิเวศิท่�รอำงรับัการใช�การเงินสกุลดุิจิทัลทั�งสิ�น และยังม่ปัีจจัยท่�ช่วย
สนับัสนุนให�เกิดุการใช�เงินสกุลดุิจิทัล เช่น ความม่เสถ่ยรภิาพ การม่หลักปีระกันหรือำ
สินทรัพย์อำ�างอำิง และการม่กฎหมายรอำงสภิาพความเปี็นเงินขอำงสกุลเงินดุิจิทัล 
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  4. ผู้ลกระทบัต่อำระบับัการทำาธัุรกรรมทางการเงิน เงินสกุลดุิจิทัลจะเข�ามา
ปีรับัปีรุงระบับัการทำาธุัรกรรมทางการเงินให�ม่ปีระสิทธิัภิาพมากยิ�งขึ�น จะเกิดุตัวเลือำก
ในการชำาระเงินค่าสินค�าหรือำบัริการอำอำนไลน์มากขึ�น และยังเปี็นปีระโยชน์ในแง่ขอำง
การปีระหยัดุเวลา ปีระหยัดุงบัปีระมาณดุ�านการผู้ลิตและขนส่งเงินร้ปีแบับัเดิุม และ
ท่�สำาคญัยังใช�เป็ีนฐานข�อำม้ลท่�ถ้กต�อำงสำาหรับัการจัดุเก็บัภิาษข่อำงทางภิาครัฐ ปัีญหาขอำง
การนำาเงินสกลุดุจิทิลัเข�ามาใช�ในปีระเทศิไทยท่�สำาคญัคอืำ ความไม่ร้�ขอำงปีระชาชนส่วนใหญ่
ขอำงปีระเทศิ ท่�อำาจจะส่งผู้ลให�เกิดุการหลอำกลวง หรือำการโกง จนเกิดุความส้ญเส่ยไดุ� 
นอำกจากน่�ยังม่ปีระเดุ็นปีัญหาในเรื�อำงขอำง ความสามารถในการเข�าถึงเทคโนโลย่
ขอำงคนบัางกลุ่มท่�ไม่ม่ความสามารถในดุ�านน่�อำย่างเพ่ยงพอำ 
  5. ผู้ลกระทบัต่อำความปีลอำดุภัิยและความน่าเชื�อำถือำ ระบับัเทคโนโลย่ท่�นำา
มาใช�ในเงินสกุลดิุจิทัลม่ค่อำนข�างส้ง ดุังนั�นจึงค่อำนข�างม่ความปีลอำดุภัิย แต่ยังคงม่
ความเส่�ยงในเรื�อำงขอำงม้ลค่าขอำงเงินสกุลดุิจิทัลท่�ม่ความผู้ันผู้วนท่�ส้งมาก ในปีระเดุ็น
น่�สอำดุคล�อำงกับัการศิึกษาขอำง เก่ยรติกร เท่ยนธัรรมชาติ (2561) ท่�ระบัุว่า กลุ่มคนท่�
ม่แนวโน�มการใช�เงินดุิจิทัลมากคือำกลุ ่มท่�ม่บุัคลิกในการยอำมรับัความเส่�ยงต่อำ
ผู้ลปีระโยชน์อำันเกิดุจากความผัู้นผู้วนขอำงเงินสกุลดิุจิทัลไดุ� ภิาครัฐควรให�ความสนใจ
ในการนำาระบับัเงนิสกลุดุจิทิลัมาใช� เพราะเป็ีนกระแสระดัุบัโลก โดุยบัทบัาทขอำงภิาครัฐ
ท่�ควรทำาก็คือำการสนับัสนุนและพัฒนาทั�งระบับัโครงสร�างพื�นฐานท่�รอำงรับัการใช�งาน 
ความร้�ความเข�าใจขอำงปีระชาชนท่�ม่ต่อำเงินดิุจิทัล อำ่กทั�งต�อำงม่การอำอำกมาตรการการ
ใช�เงินดุิจิทัลอำย่างเกิดุปีระโยชน์และสร�างสรรค์ อำย่างไรก็ตามข�อำค�นพบัดุังกล่าว ไม่
สอำดุคล�อำงกับัการศิึกษาขอำง อำลิสา ธั่ระศิักดุาพงษ์ (2559)  ท่�ระบัุถึงปีัจจัยหลักท่�ส่งผู้ล
ให�คนส่วนใหญ่เลอืำกใช�งาน Bitcoin คอืำการปีราศิจาการควบัคุมจากรฐั ธันาคารจำาเปีน็
ท่�จะต�อำงรับัมือำและเตร่ยมปีรับัตัวให�รอำงรับักับัการใช�เงินสกุลดุิจิทัล ผู้่านกลไกขอำงการ
สร�างโครงสร�างพื�นฐาน พัฒนาระบับังาน ทำาหน�าท่�ดุ้แลความปีลอำดุภิัยและมาตรฐาน
ในการดุำาเนินการ และคอำยจัดุการปีัญหาท่�อำาจจะเกิดุขึ�นในระบับัการชำาระเงินต่างๆ 
การนำาสกลุเงนิดุจิทิลัมาใช�ในปีระเทศิไทยยงัมค่วามเส่�ยงจากความผู้นัผู้วนท่�ส้งมากขอำง
เงินสกุลดุิจิทัลท่�อำิงกับัอำุปีสงค์อำุปีทานขอำงตลาดุ ผู้้�ลงทุนควรตระหนักถึงความสามารถ
ในรับัความเส่�ยงจากกรณ่ดุังกล่าวไว�เสมอำ
  จากผู้ลการศิกึษาดุงักลา่วข�างต�น หากนำากรอำบัแนวคดิุการบัรหิารภิาครฐัสมยั
ใหม่ (New Public Management : NPM) มาอำธัิบัายการก่อำเกิดุขอำงสกุลเงินดุิจิทัลมา
จากความก�าวหน�าขอำงระบับัดุิจิทัลและระบับัเทคโนโลย่สมัยใหม่ส่งผู้ลทำาให�ภิาครัฐ
จะต�อำงปีรับัตัวการบัริหารจัดุการภิาครัฐสมัยใหม่บันฐานขอำงการเปีล่�ยนไปีขอำงระบับั
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สภิาพแวดุล�อำมทางสงัคม เศิรษฐกิจ และการเงิน ดุงันั�นการบัรหิารจดัุการภิาครฐัสมยัใหม่
จึงม่ความยืดุหยุ่น สร�างระบับัให�เปี็นท่�ยอำมรับัและความโปีร่งใส  รวมทั�งส่งเสริมให�
ภิาคเอำกชนเข�ามามบ่ัทบัาทเพิ�มขึ�นลดุความเป็ีนระบับัราชการลงดุ�วยการกระจายอำำานาจ
ฐานตลาดุ (The market orientation of public services) สะท�อำนจากสำานักงานคณะ
กรรมการกำากบััหลกัทรพัยแ์ละตลาดุหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) และธันาคารแห่งปีระเทศิไทย
ไดุ�ม่การเปิีดุตัวระบับัการให�โอำนเงินระหว่างสถาบัันการเงินโดุยใช� CBCD จำาลอำง 
(wholesale CBDC) เพื�อำเพิ�มปีระสิทธัิภิาพโครงสร�างพื�นฐานระบับัการชำาระเงินสกุล
เงินดุิจิทัล เปี็นสื�อำกลางในการแลกเปีล่�ยนซื�อำขายสินค�าและบัริการโดุยเฉพาะการซื�อำ
ขายผู้่านอำินเทอำรเ์นต็ รวมทั�งยงัม่การโอำนให�กนัไดุ�โดุยอำิงสกลุเงนิดุิจิทลัท่�เปี็นท่�นยิมคอืำ 
สกุลเงินบัิทคอำยน์ (Bitcoin)

7.  ข้อเสนอแนะ
  ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  1.  แนวโน�มการใช�เงินสกุลดุิจิทัลในการถือำครอำงเพื�อำเก็งกำาไร ไปีส้่การขยาย
ตัวส่้การใช�งานดุ�านการทำาธัุรกรรมในช่วิตปีระจำาวันมากขึ�น ผู้้�วิจัยจึงม่ข�อำเสนอำแนะ
ให�กับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข�อำงในการทำาความเข�าใจและเตร่ยมความร้� รวมไปีถึงระบับั
งาน เทคโนโลย่ท่�เก่�ยวข�อำงเพื�อำพร�อำมรับักับัการเข�ามาขอำงสกุลเงินดุิจิทัล โดุยสามารถ
ใช�นวัตกรรมทางการเงินในกลุ่มสร�างปีระโยชน์และลดุต�นทุนในดุ�านต่างๆ ไดุ�อำย่างม่
ปีระสิทธัิภิาพ
  2.  ปีัจจัยท่�ส่งผู้ลต่อำการใช�สกุลเงินดุิจิทัลในปีระเทศิไทย ปีระกอำบัไปีดุ�วย
ปีจัจัยดุ�านหนว่ยงานท่�เก่�ยวข�อำง ไดุ�แก่ หนว่ยงาน กลต. ร�านค�า ผู้้�ใช� รฐับัาล และอำงคก์ร
ท่�ดุ้แลสกุลเงินดุิจิทัล ซึ�งทุกฝ่่ายควรเข�าใจถึงบัทบัาทสำาคัญในการสร�างระบับันิเวศิท่�
รอำงรับัการใช�การเงินสกุลดุิจิทัลทั�งสิ�น และยังม่ปีัจจัยท่�ช่วยสนับัสนุนให�เกิดุการใช�เงิน
สกุลดุิจิทัล 
  3.  ปีญัหาขอำงการนำาเงนิสกุลดิุจทิลัเข�ามาใช�ในปีระเทศิไทยท่�สำาคญัคือำ ความ
ไม่ร้�ขอำงปีระชาชนส่วนใหญ่ขอำงปีระเทศิ ท่�อำาจจะส่งผู้ลให�เกิดุการหลอำกลวง หรือำการ
โกง จนเกิดุความส้ญเส่ยไดุ� นอำกจากน่�ยังม่ปีระเดุ็นปีัญหาในเรื�อำงขอำง ความสามารถ
ในการเข�าถึงเทคโนโลยข่อำงคนบัางกลุม่ท่�ไมม่ค่วามสามารถในดุ�านน่�อำยา่งเพ่ยงพอำ ใน
ปีระเดุน็น่�เปีน็บัทบัาทขอำงภิาครัฐท่�ควรจะต�อำงมาตรการหรือำข�อำกฎหมายเพื�อำรอำงรบััดุ�าน
ปีลอำดุภิัย และการเข�าถึงนวัตกรรมในกลุ่มน่�
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  4.  ความปีลอำดุภิยัและความนา่เชื�อำถอืำขอำงระบับัหรอืำเทคโนโลย่ท่�นำามาใช�ใน
เงนิสกลุดุจิทิลัมค่อ่ำนข�างสง้ ดุงันั�นจงึคอ่ำนข�างมค่วามปีลอำดุภัิย แต่ยงัคงมค่วามเส่�ยงใน
เรื�อำงขอำงม้ลค่าขอำงเงินสกุลดุิจิทัลท่�ม่ความผัู้นผู้วนท่�ส้งมาก ในปีระเดุ็นน่� ผู้้�วิจัยม่
ข�อำเสนอำให�ภิาครัฐหรือำหน่วยงานดุ�านเศิรษฐกิจขอำงปีระเทศิเข�ามาม่ส่วนร่วมในการ
จัดุการระบับัการใช�จ่ายเงินดุิจิทัลให�ม่เสถ่ยรภิาพทั�งในมุมขอำงการใช�และการถือำครอำง
เพื�อำเก็งกำาไร
  5.  ภิาครัฐควรให�ความสนใจในการนำาระบับัเงินสกุลดุิจิทัลมาใช� เพราะเปี็น 
กระแสระดุบััโลก โดุยบัทบัาทขอำงภิาครัฐท่�ควรทำาก็คอืำการสนับัสนุนและพฒันาทั�งระบับั
โครงสร�างพื�นฐานท่�รอำงรบััการใช�งาน ความร้�ความเข�าใจขอำงปีระชาชนท่�มต่อ่ำเงนิดุจิทัิล 
อำ่กทั�งต�อำงม่การอำอำกมาตรการการใช�เงินดุิจิทัลอำย่างเกิดุปีระโยชน์และสร�างสรรค์ 

  ต่อภาคธิุรกิจ้
  1.  ภิาคธุัรกจิตา่งๆ ไดุ�ทำาความเข�าใจและปีระยุกต์ใช�เทคโนโลย่หลายตัวท่�ไดุ�
พฒันาตัวเอำงให�มร่ะบับัท่�รอำงรับัการใช�เงินสกุลดิุจทิลั ยกตัวอำย่างเช่น แอำพพลเิคชั�นท่�ม่
ร้ปีแบับัขอำงการสร�างเครือำข่ายสังคมอำอำนไลน์ เพื�อำให�เกิดุการพัฒนาทางธัุรกิจไดุ�อำย่าง
รวดุเร็วและสอำดุคล�อำงกับัสภิาพการใช�จ่ายแห่งอำนาคต 
  2.  ธันาคารจำาเปี็นท่�จะต�อำงรับัมือำและเตร่ยมปีรับัตัวให�รอำงรับักับัการใช�เงิน
สกุลดุิจิทัล ผู้่านกลไกขอำงการสร�างโครงสร�างพื�นฐาน พัฒนาระบับังาน ทำาหน�าท่�ดุ้แล
ความปีลอำดุภิยัและมาตรฐานในการดุำาเนนิการ และคอำยจดัุการปีญัหาท่�อำาจจะเกดิุขึ�น
ในระบับัการชำาระเงินต่าง ๆ 
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