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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์)
The Relation Between Indicator Composition and Productivity Competitive 

Capability of Meat Product Manufacturers Small and Medium Enterprises Within 

The Middle Part of Southeastern Region (Province group of Roikaensarasin)
กาญจน์เกล้า พลเคน1 และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม2

Karnkaow Phonkhen1 and Panutporn Ruangchoengchum2

บทคัดย่อ
 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีความสำาคัญ

ต่อการวางแผนพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของ SMEs อย่างยิ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบในการ

ประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ เพื่อศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้านผลิตภาพ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ

ของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัด

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ จำานวน 20 ตัวอย่าง เครื่องมือในการวิเคราะห์เนื้อหาขององค์

ประกอบตัวชี้วัดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti Version 7 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบตัวชี้วัดด้านค่าขนส่งมี

ความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงานมีความสัมพันธ์กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม และนวัตกรรมมี

ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อองค์ประกอบตัวช้ีวัดเช่ือมโยงกันจะส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้านผลิตภาพของ SMEsในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์อย่างมีเหตุผลต่อกัน

ค�าส�าคัญ : องค์ประกอบตัวชี้วัดศักยภาพทางการแข่งขัน ผลิตภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์  
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Abstract
 The relation between indicator composition and productivity competitive capability of 

meat product manufacturers Small and Medium Enterprises (SMEs) within the middle part of 

southeastern region is important for SMES competitive capability development planning.This  

research aims to study the patterns of productivity competitive capability assessment in order to 

investigate the indicator composition, competitive capability assessment and the relation between 

indicator composition and productivity competitive capability of meat product manufacturers 

Small and Medium Enterprises (SMEs) within the middle part of southeastern region which consists 

of following provinces; Khon Kaen, Maha Sarakham and kalasin with 20 representative samples.

The analysis tool of indicator composition content is qualitative data thus, the researcher decided 

to analyze it with ATLAS.ti Version 7 Program in order to find the relation between indicator  

composition and productivity competitive capability. The result found that, transportation cost 

indicator composition has related with raw materials cost, labor payments has related with  

industrial machines and innovation has related with information technology. When any indicator 

compositions have connected, it will rationally affect to productivity competitive capability of 

productivity competitive capability of meat product manufacturers Small and Medium Enterprises 

(SMEs).

Keywords: indicator composition of competitive capability, productivity, Small and Medium 

Enterprises (SMEs) and meat product manufacturer 
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บทน�า
 การเป ิดเสรีทางการค ้าในยุคโลกาภิวัตน ์  

(Globalization) ส่งผลให้ทุกประเทศในทุกภูมิภาคต่าง

เร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ

ศักยภาพการแข่งขัน (Competitiveness) ด้านผลิต

ภาพ (productivity) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำาคัญใน

การยกระดับขีดความสามารถในการแข ่งขันของ

ประเทศและสามารถส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐาน

ความเป็นอยู ่ของประชาชนในประเทศระยะยาวได้  

(Michael E. Porter, 2009)  เน่ืองจากถ้าสามารถใช้

ปัจจัยการผลิตหรือใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัดให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะปัจจัยทุน (capital)  

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี (IT) หรือนวัตกรรม 

(innovation) และปัจจัยแรงงาน จะสามารถส่งผลต่อ

การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม(Total Factor 

Productivity: TFP)ของประเทศได้ ที่มีส่วนสำาคัญต่อ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศได้ 

(สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2551) ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของสำานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(2554) ที่พบว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม

ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลผลิต ผลิตภาพ

การผลิตรวมระหว่างประเทศไทยกับบางประเทศใน

ภูมิภาคทั่วโลก (ตามตารางท่ี 1) พบว่าประเทศไทยมี

ผลผลิตตำ่ากว่าประเทศจีน เกาหลี และอินโดนีเซีย (Asia 

Productivity Organization, 2010) อาจสืบเนื่องจาก

ประเทศเหล่านี้มีปัจจัยด้านแรงงานที่เป็นต้นทุนค่าจ้าง

แรงงานตำ่า ขณะที่มีป ัจจัยในการพัฒนา IT หรือ

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง อาจส่งผลต่อการขยายตัว

ของผลิตภาพการผลิตรวมและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานของฝ่ายวิจัย สถาบัน

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2553) ได้อ้างว่าประเทศที่ประสบ

ความสำาเร็จในเพิ่มผลผลิตส่วนหน่ึงมาจากการพัฒนา

การใช้ IT หรือพัฒนานวัตกรรม ดังเช่นประเทศจีน 

เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทยยังขาดการนำาปัจจัยทุน

โดยเฉพาะด้าน IT มาประยุกต์ใช้กับการเพิ่มผลิตภาพจึง

อาจส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพการผลิตรวมยังตำ่ากว่า

ประเทศอื่น (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งมาจากปัจจัยแรงงาน ปัจจัยทุน และผลิตภาพการผลิตรวม

ระหว่างประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 - 2556

บทน า 
 
 การเปิดเสรีทางการคา้ในยุคโลกาภิวตัน์ (Globalization) ส่งผลใหทุ้กประเทศในทุกภูมิภาคต่างเร่งพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะศกัยภาพการแข่งขนั (Competitiveness) ดา้นผลิตภาพ (productivity) ซ่ึงเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัในการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและสามารถส่งผลต่อการยกระดบั
มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศระยะยาวได ้(Michael E. Porter, 2009)  เน่ืองจากถา้สามารถใชปั้จจยั
การผลิตหรือใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะปัจจยัทุน (capital) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาเทคโนโลยี (IT) หรือนวตักรรม (innovation) และปัจจยัแรงงาน จะสามารถส่งผลต่อการขยายตวัของผลิตภาพ
การผลิตรวม(Total Factor Productivity: TFP)ของประเทศได ้ท่ีมีส่วนส าคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ของ
ประเทศได ้(ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาของส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) ท่ีพบว่าการขยายตวัของผลิตภาพการผลิตรวมส่งผลต่อ
อตัราการขยายตวัของ GDP ของประเทศไทย  
 อยา่งไรกต็าม  เม่ือเปรียบเทียบผลผลิต ผลิตภาพการผลิตรวมระหวา่งประเทศไทยกบับางประเทศในภูมิภาคทัว่
โลก (ตามตารางท่ี 1) พบว่าประเทศไทยมีผลผลิตต ่ากว่าประเทศจีน เกาหลี และอินโดนีเซีย (Asia Productivity 
Organization, 2010) อาจสืบเน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีมีปัจจยัดา้นแรงงานท่ีเป็นตน้ทุนค่าจา้งแรงงานต ่า ขณะท่ีมีปัจจยัใน
การพฒันา IT หรือนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง อาจส่งผลต่อการขยายตวัของผลิตภาพการผลิตรวมและการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานของฝ่ายวิจยั สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2553) ไดอ้า้งว่าประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จในเพ่ิมผลผลิตส่วนหน่ึงมาจากการพฒันาการใช้ IT หรือพฒันานวตักรรม ดงัเช่นประเทศจีน เป็นตน้ 
ในขณะท่ีประเทศไทยยงัขาดการน าปัจจยัทุนโดยเฉพาะดา้น IT มาประยกุตใ์ชก้บัการเพ่ิมผลิตภาพจึงอาจส่งผลโดยตรง
ต่อผลิตภาพการผลิตรวมยงัต ่ากวา่ประเทศอ่ืน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2554)  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงมาจากปัจจยัแรงงาน ปัจจยัทุน และผลิตภาพการผลิตรวม
ระหวา่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 - 2556 

ประเทศ ผลผลติ
(%) 

แรงงาน
(%) 

ทุน(%) ผลติภาพการผลติรวม
(%) ใช้เทคโนโลย ี(IT) ไม่ใช้เทคโนโลย(ีIT) 

ไทย 5.95 1.08 0.19 2.94 1.74 
ฟิลิปปินส์ 3.85 1.37 0.38 2.49 -0.39 
อินโดนีเซีย 5.88 1.05 0.22 3.72 0.90 
เกาหลี 6.60 1.09 0.36 4.28 0.86 
จีน 8.55 0.94 0.23 4.45 2.92 
ญ่ีปุ่น 3.02 0.04 0.03 2.00 0.76 

ทีม่า:ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2554) 
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 เช่นเดียวกันกับ เมื่อพิจารณาภาพรวมของผลิต

ภาพการผลิตรวมในภาคธุรกิจโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enter-

prise: SME) ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนการ

ขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่พบว่าอัตราการ

เติบโตของ GDP ของ SMEs จากปี 2553 ถึง ปี 2556 ได้

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.1 เป็นร้อยละ 37.4 (สำานักงานส่ง

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2555, ธนาคาร

แห่งประเทศไทย, 2553-2556) แต่ระหว่างปี 2550-

2554 กลับพบอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต

รวมยังไม่เป็นไปตามเป้าที่กำาหนด จึงส่งผลต่อขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยังอยู่ในระดับตำ่า

กว่าประเทศคู่แข่ง (สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม, 2554) โดยเฉพาะประเทศ

อินโดนีเซียในภูมิภาคเอเชียท่ีมีอัตราการเติบโตของ 

GDP ของ SMEs ในอตุสาหกรรมอาหารแปรรปูร้อยละ 54 

ของส่วนแบ่งรายได้จากภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

อินโดนีเซีย (Mukhamad Najib, 2013) สิ่งเหล่านี้

อาจสะท้อนให้เห็นว่า ผลิตภาพการผลิตรวมเป็นปัจจัยที่

มีความสำาคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถทางการ

แข่งขันของธุรกิจ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องผลิตภาพการผลิตรวมของ SMEs เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน พบว่าส่วนใหญ่ได้ศึกษา

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเทคนิคในการ

ปรับปรุงผลิตภาพใน SMEs ตั้งแต่การนำานวัตกรรมไปใช้

ในการเพิ่มผลิตภาพในธุรกิจ SMEs (Bronwyn H. 

Hall, Francesca Lotti and Jacques Mairesse 

,2009) การจ้างงานเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ (Tilman  

Altenburg and Ute Eckhardt , 2006; Khee Giap Tan 

and Yan Yi Tan, 2014) เทคนิคและวิธีการวัดผลิตภาพ

ที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs (Lisa Hawkings , 2001; 

Asian Productivity Organization , 2015) และการใช้

เครื่องมือเช่น DEAและ Tobit regression ในการ

วิเคราะห์ผลิตภาพของธุรกิจก่อสร้าง นอกจากน้ี ยังพบ

ว่าส่วนใหญ่ได้ศึกษาถึงดัชนีด้านผลิตภาพท่ีแสดงถึงการ

วัดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs  ต้ังแต่

รูปแบบการวัดผลิตภาพจากภาวะการแข่งขันของบริษัท

และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (Michael E. Porter (1990); 

Ajitabh Ambastha, Kirankumar S. Momaya 

(2003); Michael E. Porter, Christian Ketels, and  

Mercedes Delgado (2004); Dilek Cetindamar, 

Hakan Kilitcioglu (2013); Asian Productivity Orga-

nization , 2015) ปัจจัยด้านผลิตภาพที่ส่งผลต่อการ

แข่งขันของ SMEs รวมถึงการปรับปรุงผลิตภาพเพื่อเพิ่ม

ความสามารถทางการแข่งขัน (UNCTAD , 2005 ; Gyrgy 

Kadocsa ,2006) เป็นต้น 

 ขณะที่ ว รรณกรรมและงาน วิ จัย เกี่ ย ว กับ

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบ

การSMEs โดยเฉพาะในบริบทของอุตสาหกรรมการ

ผลิตอาหารแปรรูปจากสัตว์ยังมีองค์ความรู้ทางวิชาการ

อยู ่น ้อย คงมี เฉพาะการวัดผลิตภาพรวมในกลุ ่ม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้าและช้ินส่วน

คอมพิวเตอร์ ทั้งที่อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปมี

ความสำาคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ

ทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ในระดับภูมิภาคดังเช่นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิต

อาหารแปรรูปจากสัตว์เช่น วัว สุกร ไก่และปลา เป็นต้น

ที่มีขนาดพื้นที่ที่เอื้ออำานวยต่อการผลิตอาหารแปรรูป

จากสัตว์ ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศในการผลิตอาหารแปรรูป 

(สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555 ; สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2557) จึงได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐบาลในการส่งเสริมอุสาหกรรม

อาหารของ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้

ทรัพยากรที่มีในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 

2557) รวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวม Gross Provincial 

Product : GPP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนกลาง มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกภาค

การเกษตร หรืออาชีพที่ รองจากการทำ า เกษตร  

คืออุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งมีอัตราการขยายตัว
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เพิม่ขึน้ร้อยละ 27.09 เมือ่เทียบกบัปีก่อนหน้า (ปี 2550 - 

2554) มีมูลค่าเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (สำานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2558) และเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปจากการวิเคราะห์

ของกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

(สำานกังานสถติจิงัหวดักาฬสนิธุ/์ขอนแก่น/มหาสารคาม/

ร้อยเอ็ด , 2558)

 นอกจากน้ี รัฐบาลยังได้กำาหนดนโยบายในการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ประสิทธิภาพ ผลิตภาพและขีดความสามารถให้กับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อรองรับต่อการขยายตัว

ทางการเปิดเสรีทางการค้า (สำานักงานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม, 2558); Gruner ,Rama, 

1996 , Liao and Rice (2010) ได้ยืนยันให้เห็นว่า การ

เปิดเสรีการค้าและการลงทุนส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง

ขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบ SMEs ในอุตสาหกรรมการอาหาร

แปรรูปจากสัตว ์จำาเป ็นต ้องหาวิธี เพิ่มผลิตภาพให้

สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่า

คู่แข่ง

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงรูปแบบใน

การประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ และ

ศกึษาองค์ประกอบตวัชีว้ดัการประเมนิศกัยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์

ประกอบตวัชีว้ดักบัศกัยภาพทางการแข่งขันด้านผลติภาพ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสตัว์ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอน

กลางให้เกดิประสทิธภิาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษารูปแบบในการประเมินศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบตัวช้ีวัดการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ SMEs ใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนกลาง

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

ตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 รูปแบบในการประเมินศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้านผลิตภาพ

 Fink D. (1998) พบความสำาเร็จจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

ในSMEsโดยมีการวิเคราะห์รูปแบบประเมินจากผล

ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ด้วยการปรับเปลี่ยนใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริมการทำางานภายใน

องค์กร ส ่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ  

Wijnands et al. (2007) ได้ศึกษาศักยภาพของ

อุตสาหกรรมอาหารในยุโรปเป็นรองสหรัฐอเมริกา โดย

วิเคราะห์รูปแบบประเมินศักยภาพจากผลประโยชน์ทาง

รายได ้ที่ เพิ่ มขึ้น  และประเมินจากค ่าใช ้จ ่ ายใน

กระบวนการผลิตที่ลดลงอย ่างต ่อเนื่อง ซึ่งพบว ่า

อุตสาหกรรมอาหารในยุโรปจำาเป็นต้องนำาเข้าวัตถุดิบ 

จึงทำาให้ค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบสูงกว่าสหรัฐอเมริกา ส่ง

ผลต่อศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความน่าเชื่อถือในการประเมินศักยภาพทางการแข่งขัน 

ประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2557)ได้ทำาการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยรูปแบบโปรแกรม Atlas.ti version 

7 มาประเมินศักยภาพการแข่งขัน สามารถสร้างความ

เชื่อมโยงเพื่อวางแผนแก ้ไขป ัญหาในอนาคต ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Friese S.(2012) ที่นำา

โปรแกรม Atlas.ti version 7 มาเป็นเครื่องมือในการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ เพื่อหาความสัมพันธ์

ของความสำาเร็จที่มีประสิทธิผล นอกจากน้ี จีรวรรณ 

สุทธิลักษณ์และอภิญญา ศิลาย้อย (2552) ได้วิจัยการ

พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอ่อนตัว

สำาหรับอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยมีรูปแบบการ

ประเมนิศักยภาพด้วยวธิวีเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  
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ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า การวิจัยและการพัฒนา 

การตลาด คุณภาพของสินค้า การขาย ความสามารถ

ของบริษัท และการควบคุมคุณภาพเพื่อผู้บริโภค มีผล

ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

 จึงสรุปได้ว่ารูปแบบในการประเมินศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ประเมินด้วยข้อมูลเชิง

คุณภาพวิเคราะห์จากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภาพและ

ส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขัน โดยวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมสามารถนำาความรู้ที่ได้นี้มาปรับใช้

ตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับการดำาเนิน

ธุรกิจต่อไป

2.2 องค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทาง

การแข่งขันด้านผลิตภาพ

 ฉัตรฆฤณ พิชัยกมลฉัตร (2553) ให้ความหมาย

องค์ประกอบตัวช้ีวัดการประเมินศักยภาพทางการ

แข่งขัน คือ ตัวแปรที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ซึ่ง

เป็นตัวแปรนำาเข้าทุกด้านในอุตสาหกรรม เช่นตัวแปร

ด้านการลงทุนวัตถุดิบ ตัวแปรด้านองค์กร เป็นต้น ดังนั้น

เมื่อมีการนำาตัวแปรเข้าในระบบการผลิตสามารถบ่งชี้

อ งค ์ ป ระกอบ ตัว ช้ี วั ดการประ เ มินศั กยภาพใน

อุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อให้

เกิดศักยภาพทางการแข่งขันในระดับธุรกิจ สอดคล้อง

กับ อัจฉรา จันทร์ฉาย และอรรณพ ตันละมัย (2549) ได้

ให ้ความหมายองค ์ประกอบตัว ช้ีวัดการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขัน คือ ปัจจัยในการดำาเนินงานใน

อุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อรายได้ทั้งหมด หรือปัจจัยนำาเข้า

การผลิตในอุตสาหกรรม ดังนั้นเมื่อนำาปัจจัยการผลิตมา

เป็นองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการ

แข่งขันจะสามารถปรับปรุงตัวชี้วัดหรือพัฒนาตัวชี้วัดได้ 

แ ละสามา รถ เ พ่ิ มศั ก ยภาพทา งกา รแข ่ ง ขั น ใน

อุตสาหกรรมได้ ซ่ึงจะสอดคล้องกับ ธารทัศน์ โมก

ขมรรคกุล (2552) ให้ความหมายองค์ประกอบตัวช้ีวัด

การประเมินศักยภาพทางการแข่งขัน คือ ความสำาคัญ

ของตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพมี 4 ด้านดังนี้ 1) ด้าน

การเงิน 2) ด้านผลิตภาพ 3) ด้านคุณภาพ และ4) ด้าน

รอบเวลา ตัวชี้วัดทั้งหมดเป็นปัจจัยนำาเข้าเพื่อประเมิน

ศักยภาพทางการแข ่ งขันทาง ธุรกิ จ  ดั งนั้ น เมื่ อ

อุตสาหกรรมปรับปรุงตัวช้ีวัดการประเมินให้ครบทุก

ด้านจะสามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้

 จึงสรุปจากทฤษฎีข้างต้นได้ว่า ผู้วิจัยนำาความ

หมายมานิยามตัวองค ์ประกอบชี้ วัดการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสัตว์ ซึ่งองค์ประกอบตัวชี้ วัดใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์จะศึกษาจากปัจจัย

นำ า เข ้ า ในการผลิตที่ ส ่ งผลต ่อการดำ า เนินงานใน

อุตสาหกรรม เพื่อนำามาหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์

ประกอบตัวชี้ วั ดกับ ศักยภาพทางการแข ่ งขันใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์

 และผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยนำาเข้าในการวิจัยครั้งนี้ 

ได้แก่ จำานวนพนักงานหรือแรงงาน จำานวนเครื่องจักร

อุตสาหกรรม  เงินเดือนพนักงาน จำานวนตู้เย็น จำานวน

รถขนส่ง และจำานวนคอมพิวเตอร์ เพื่อหาองค์ประกอบ

ตัวชี้วัดในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์และ

หาความสัมพันธ ์ระหว ่างองค ์ประกอบตัวช้ีวัดกับ

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ

2.3 ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ

 ชาญยุทธ บุ้งทอง และคณะ (2555) ให้ความ

หมายศักยภาพทางการแข ่งขันด ้านผลิตภาพคือ 

กระบวนการหรือวิธีการที่ทำาให้เกิดความสามารถในการ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเป็นผู้นำาตลาด 

รวมถึงความสามารถของอุตสาหกรรมในด้านต่างๆที่

เอื้ออำานวยให้แข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านธุรกิจ ดังน้ันเม่ือ

อุตสาหกรรมมีศักยภาพการแข่งขันก็สามารถเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันได้เช่นกัน เพื่อให้เกิด

ความได ้ เปรียบทางการค ้า และอุตสาหกรรมที่ มี

ศักยภาพการแข่งขันสูงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูง

ตาม สอดคล้องกับทฤษฎีของAvellaet al.(2001) ให้

ความหมายศักยภาพทางการแข่งขันว่า เป็นผลจากการ

ดำาเนินงานของธุรกิจหรือองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบกับคู ่แข ่งใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขัน
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ต้องเกิดจากภายในองค์กรสร้างกลยุทธ์วิธีเพื่อปรับปรุง

แก้ไของค์ประกอบของตัวช้ีวัดให้ส ่งผลต่อการเพิ่ม

ศักยภาพทางการแข่งขัน และส่งเสริมขีดความสามารถ

การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับ ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (2556) ให้ความหมายว่า การ

พัฒนาหรือเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันเป็นการ

เพ่ิมหรือลดปัจจัยนำาเข ้า เพื่อให ้การดำาเนินงานมี

ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู ่แข่งได้อย่างมี

หลักการ ดังนั้นปัจจัยนำาเข้าเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถวัด

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานได้ เพื่อนำามาหาความ

เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพ

ทางการแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน

 จึงได้สรุปจากแนวคิดข้างต้น ผู ้วิจัยนำาความ

หมายมานิยามศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ

ของงานวิจัย เนื่องจากเป็นการหาความสัมพันธ์ขององค์

ป ระกอบตั วชี้ วั ด ในอุ ตสาหกรรม เดี ย วกั น  คื อ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ และส่งผลให้เกิด

ศักยภาพทางการแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์

ประกอบตัวช้ีวัดกับศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตภาพ 

หรือปัจจัยที่เพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมให้มีศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสัตว์  

 จากการทบทวนงานวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง จึงได้กำาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

ตามวัตถุประสงค์ แสดงดังภาพที่ 1โดยวิเคราะห์รูปแบบ

ในการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพ 

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม (Atlas.ti Scientific 

Software Development GmbH, 2012) เพื่อนำาองค์

ประกอบตัวชี้วัดมาหาความสัมพันธ ์ระหว ่างองค ์

ประกอบตัวช้ีวัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิต

ภาพของSMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
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วิธีการวิจัย
 การวจิยัในครัง้นีใ้ช้กรณศีกึษาจากผูป้ระกอบการ 

SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และนำาองค์ประกอบตัว

ชี้วัดที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 

ATLAS.ti Version7 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้าน

ผลิตภาพ ซึ่งมีวิธีการดังนี้

3.1 ศึกษารูปแบบในการประเมินศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

  3.1.1 การเก็บและรวบรวมข้อมูล

 ศึกษาข ้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับรูปแบบการการประเมินศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพและองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ส่งผล

ต่อศักยภาพทางการแข่งขันของ SMEs จากบทความใน

วารสาร หรือรายงานการดำ า เ นินงานวิ เคราะห ์

สถานการณ์เศรษฐกิจด้านศักยภาพทางการแข่งขันที่

เกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศและเว็บไซต์หน่วยงาน

จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห ่งชาติ  สำานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

เว็บไซต์จากหน่วยงานต่างประเทศ เช่น องค์กรเพิ่ม

ผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: 

APO) เป็นต้น นอกจากน้ียังเก็บข้อมูลหรือสถิติท่ีเก่ียว

กับการประเมินศักยภาพ หรือวิธีการวัดศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพที่นักวิจัยได้ศึกษามาแล้ว 

  3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ทำาการจำาแนกข้อมูลจากรูปแบบการประเมิน

ศักยภาพเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเปรียบเทียบ

วิธีการประเมินศักยภาพและข้อเหมือนหรือแตกต่างของ

แต่ละข้อมูลที่ศึกษามา เพื่อพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม

กับการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ

ของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

  3.1.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

ข้อมลู

 ทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งที่มีข้อมูลล่าสุด

อย่างต่อเน่ือง และไม่บิดเบียนข้อมูล ภายใต้การรับรอง

ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัย ที่ปรึกษาด้านการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ หรือองค์กรภาค

รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิต

ภาพ 

3.2 ศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพ

ทางการแข ่ง ขันด ้านผลิตภาพของ SMEs ใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  3.2.1 การเก็บและรวบรวมข้อมูล

 ทำาการเก็บข้อมูลปฐมภูมิขององค์ประกอบของ

ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิต

ภาพประกอบด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกผสม

แบบกึ่งโครงสร้างโดยมีการกำาหนดคำาถามไว้ล่วงหน้าแต่

เมื่อสนทนาอาจจะมีคำาถามเพิ่มเติมในขณะสัมภาษณ์

เพื่อให้เสมือนการพูดคุยอย่างธรรมชาติ ผู้วิจัยดำาเนิน

การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ประกอบการ SMEs ใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น 

มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสา

รสินธุ์) ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

informant)จากผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสัตว์  ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 

ต้องเป็นอตุสาหกรรมอาหารแปรรปูจากสัตว์ปีก สัตว์บนบก 

และสัตว์นำ้า จดทะเบียนการค้า ดำาเนินธุรกิจมาตั้งแต่ 10 

ปีขึ้นไปเพราะจะสามารถอธิบายถึงความเปล่ียนแปลง

ของการจัดการในอดีตและปัจจุบันได้ มีรายได้มากที่สุด 

อันดับ 1 ใน 5 ของแต่ละจังหวัด (สำานักส่งเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กลุ ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว ์ , 

สำานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์, 2558; สำานักงานสถิติ

จังหวัดขอนแก ่น, 2558; สำานักงานสถิ ติจังหวัด

มหาสารคาม, 2558; สำานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด, 

2558) 
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  3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) โดยแจกแจงเนื้อหาที่

ปรากฏในแบบสัมภาษณ์ การสังเกต อภิปรายผลท่ีได้

จากการศึกษา ข้อมูลรายงานการดำาเนินงานวิเคราะห์

สถานการณ์เศรษฐกิจด้านศักยภาพทางการแข่งขัน

อุตสาหกรรม ซึ่งเรียบเรียง เชื่อมโยง ข้อมูลองค์ประกอบ

ต่างๆเพื่อนำามาสร้างข้อสรุป และในส่วนของข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะทำาการกำาหนดรหัสผู ้ให้

ข้อมูลหลัก คือ SME1, SME2, SME3,…, SME20 

จำานวน 20 ราย กลุ่มตัวอย่างจะถูกลงรหัสข้อมูลและ

กลุ่มตัวอย่างจะไม่ถูกเปิดเผยชื่อต่อสาธารณชน ซึ่งผู้วิจัย

ใช้ตัวเลขกำาหนดโดยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) ข้อมูลก่อนที่จะนำามาวิเคราะห์ 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาถอดเทป

 2) ทำาการอ ่านและตีความเ พ่ือสร ้างรหัส  

(Coding) การสร้างรหัสให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ทำาการ

สัมภาษณ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกมาทำาการสัมภาษณ์ใน

การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการSMEsในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน

กลาง จำานวน 20 ราย การวิจัยในครั้งน้ีได้กำาหนดรหัส

ข้อมูลสำาหรับการสัมภาษณ์ไว้ ดังตารางที่ 2 และรหัส

ข้อมูลในการสัมภาษณ์ของกลุ ่มตัวอย่างแต่ละกลุ ่ม  

ดังตารางที่ 3 

 1) ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ มาถอดเทป 
 2) ท าการอ่านและตีความเพ่ือสร้างรหสั (Coding) การสร้างรหสัใหก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีท าการสัมภาษณ์ ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเลือกมาท าการสมัภาษณ์ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการSMEsในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตวใ์น
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง จ านวน 20 ราย การวิจยัในคร้ังน้ีไดก้ าหนดรหสัขอ้มูลส าหรับการสัมภาษณ์ไว ้ดงั
ตารางท่ี 2 และรหสัขอ้มลูในการสมัภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 2 รหสัขอ้มลูส าหรับการสมัภาษณ์ 

รหัส รายละเอยีด/ค าอธิบาย 
SME-C วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัวปี์ก 
SME-P วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัวบ์ก 
SME-F วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัวน์ ้ า 

ตารางที ่3 รหสัขอ้มูลในการสมัภาษณ์ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัว ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

กลุ่มตวัอย่าง รหัสผู้ให้ข้อมูล 

รหสัผูใ้หข้อ้มูลหลกัหรือผูใ้หส้มัภาษณ์ 

SME-F1 
SME-F2 
SME-P3 
SME-P4 
SME-P5 
SME-P6 
SME-F7 
SME-F8 
SME-C9 
SME-F10 
SME-P11 
SME-F12 
SME-P13 
SME-F14 
SME-C15 
SME-F16 
SME-P17 
SME-P18 
SME-F19 
SME-F20 
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  3.2.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล

 การเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยเชิง

คุณภาพมีหลายวิธี ผู ้ วิจัยใช้การหาค่าความตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือวัดโดยใช้

เทคนิค IOC (Index of Item- Objective Congru-

ence) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน พิจารณาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของคำาถาม และตรวจสอบข้อมูลแบบ

สัมภาษณ์ด้วยวิธีสามเส้า (Data Triangulation Tech-

nique) ดังนี้

 • การสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการแต่ละคนใน

ช่วงเวลาต่างกัน เป็นการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 

(Data Triangulation) 

 • ผู ้ช ่วยวิจัยสลับสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการ

เป็นการตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator  

Triangulation) 

 • ผู้วิจัยนำาผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์จาก

การสังเกต และบันทึกเสียง เพื่อมาหาผลต่างหรือ

เหมือนกันในข้อมูลจึงเรียกการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี

การ (Methodological Triangulation)

 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มี เวลาจำากัดการ

วิเคราะห์กิจกรรมหลายอย่างที่มุ ่งไปสู่การทำาความ

เข้าใจในข้อมูลที่ได้มาได้แก่การตีความการจำาแนกชนิด

และการเปรียบเทียบข้อมูลการเช่ือมโยงส่ิงๆเพื่อหาคำา

ตอบและสรุปท้ังหมดเพื่อหาคำาตอบภายใต ้กรอบ

แนวคิด เพื่อให้ได้คำาตอบที่น่าเชื่อถือและแม่นยำาที่สุด

 1) ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ มาถอดเทป 
 2) ท าการอ่านและตีความเพ่ือสร้างรหสั (Coding) การสร้างรหสัใหก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีท าการสัมภาษณ์ ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเลือกมาท าการสมัภาษณ์ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการSMEsในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตวใ์น
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง จ านวน 20 ราย การวิจยัในคร้ังน้ีไดก้ าหนดรหสัขอ้มูลส าหรับการสัมภาษณ์ไว ้ดงั
ตารางท่ี 2 และรหสัขอ้มลูในการสมัภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 2 รหสัขอ้มลูส าหรับการสมัภาษณ์ 

รหัส รายละเอยีด/ค าอธิบาย 
SME-C วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัวปี์ก 
SME-P วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัวบ์ก 
SME-F วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัวน์ ้ า 

ตารางที ่3 รหสัขอ้มูลในการสมัภาษณ์ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัว ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

กลุ่มตวัอย่าง รหัสผู้ให้ข้อมูล 

รหสัผูใ้หข้อ้มูลหลกัหรือผูใ้หส้มัภาษณ์ 

SME-F1 
SME-F2 
SME-P3 
SME-P4 
SME-P5 
SME-P6 
SME-F7 
SME-F8 
SME-C9 
SME-F10 
SME-P11 
SME-F12 
SME-P13 
SME-F14 
SME-C15 
SME-F16 
SME-P17 
SME-P18 
SME-F19 
SME-F20 

 



11 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

3.3 ศึกษาความสัมพันธ์หว่างองค์ประกอบตัวชี้วัด

และศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ SMEs 

ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  3.3.1 การเก็บและรวบรวมข้อมูล

 ข ้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการจดบันทึก

จากการสังเกต และเทปบันทึกเสียงของการสัมภาษณ์ผู้

ประกอบการ ซ่ึงมีปัจจัยนำาเข้าท่ีสัมภาษณ์ผู้ประกอบ

การ ได้แก่ จำานวนพนักงานหรือแรงงาน จำานวน

เครื่องจักรอุตสาหกรรม เงินเดือนพนักงาน จำานวนตู้เย็น 

จำานวนรถขนส่ง และจำานวนคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการ

นำาร่องในการหาองค์ประกอบตัวชี้วัดในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสัตว์ และหาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้าน

ผลิตภาพ

  3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

 นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ในโปรแกรม ATLAS. ti 

Version 7 โดยจำานวนความถ่ีของแต่ละรหัสจะปรากฏ

รายละเอียดให้เห็นชัดเจน เพื่อนำาองค์ประกอบตัวช้ีวัด

มาหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวช้ีวัดกับ

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ SMEs ซึ่งมี

การป้อนข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม ด้วยรหัสดังนี้

 N: Noticing (Looking through the data 

material) การสังเกต หมายถึง เม่ือศึกษาข้อมูลเชิง

คุณภาพ เราต้องมองให้ลึกเข้าไปให้ถึงภายในของความ

หมายที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูล ใช้เทคนิคการสังเกต เพื่อ

แยกแยะความแตกต่างของความหมาย หรือมอง

หาความเหมือน

 C: Collecting (See puzzle analogy) การเก็บ

รวมรวม หมายถึง การมองหาความคล้ายคลึงของรหัส

คำาสำาคัญ (Code) ในข้อมูลที่มี เหมือนการมองหา

ปริศนาของจิ๊กซอแต่ละชิ้นบนภาพตัดต่อ และพยายาม

มองให้เห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงของแต่ละคำาพูดของ

รหัสคำาสำาคัญ (Code) ที่ซ่อนอยู่ในความหมาย

 T: Thinking (Searching for patterns and 

relations in the data) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การ

คิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่า แต่ละชิ้นส่วนของรหัสคำาหลัก 

(Code) นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ (Friese S., 

2012)

 เมื่อนำาข ้อมูลเข ้ามาวิ เคราะห ์ในโปรแกรม  

ATLAS.ti version 7 มีขั้นตอนดังนี้

 • Open Coding  นำาข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งได้

กำาหนดรหัสข้อมูลไว้แล้ว 

 • Axial Coding สร้างความเชื่อมโยงของรหัส

ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันด้วยแผนภาพ โดยระหว่าง

เส้นเช่ือมโยงจะสามารถเลือกประโยคอธิบายความ

สัมพันธ์ของตัวชี้วัด เพื่อให้แผนภาพสมบูรณ์และเข้าใจ

มากยิ่งขึ้น

 • Selective Coding เลือกตัวชี้วัดที่มีความ

สัมพันธ์กันและส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้าน

ผลิตภาพ

 • Theory Generating นำาทฤษฎีหรืองาน

วิจัยที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัดที่ได้จากความสัมพันธ์มาอธิบาย

ความสอดคล้องหรือขัดแย้งของข้อมูล เพ่ือให้เกิดการ

เปรียบเทียบของข้อมูลและสามารถสร้างทฤษฎีใหม่จาก

ผลการวิเคราะห์โปรแกรม ATLAS.ti version 7 แล้ว

  3.3.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล

 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์

ประกอบตัวชี้วัดจำาเป็นต้องมีการทดสอบโปรแกรม  

ATLAS.ti version 7 หลายๆครั้งหรือมากกว่า 10 ครั้ง 

เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์และความสัมพันธ์เช่ือมโยงของ

องค์ประกอบตัวชี้วัดที่ออกมาแต่ละครั้ง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลการศึกษารูปแบบการประเมินศักยภาพ

ทางการแข ่ง ขันด ้านผลิตภาพของ SMEs ใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนกลาง

 ผลของการวิจัยพบว ่ารูปแบบการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ส่วนใหญ่เป็นรูป

แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข ้อมูลเชิง
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คุณภาพเพื่อหาความเช่ือมโยงขององค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องกับผลิตภาพ ซ่ึงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

จากสัตว ์ จะมีองค ์ประกอบตัวชี้ วั ดที่ สำ าคัญ คือ

กระบวนการผลิต โดยภายในกระบวนการผลิตสามารถ

เชื่อมโยงกับองค์ประกอบตัวชี้วัดต่างๆได้ จึงส่งผลต่อ

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ สุทธิ สินทองและ

สุเทพ บุตรดี (2557) พบว่าการประเมินศักยภาพ

สามารถวัดจากนโยบายผู้บริหาร ทักษะพนักงานและ

ปัจจัยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ 

Kappler, E.& Habersam, M.(2010) และ Panit 

Khemtong et al.(2014) พบการประเมินศักยภาพจาก

การทำางาน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยการลด

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นออก

4.2 ผลการศึกษาองค ์ประกอบของตัวชี้วัดการ

ประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ 

SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

 ผู ้วิ จัยได ้สรุปองค ์ประกอบของตัวช้ีวัดการ

ประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ 

SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ จากการ

สัมภาษณ์ท่ีมีปัจจัยนำาเข้า ได้แก่ จำานวนพนักงานหรือ

แรงงาน จำานวนเครื่องจักรอุตสาหกรรม เงินเดือน

พนักงาน จำานวนตู้เย็น จำานวนรถขนส่ง และจำานวน

คอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อองค์ประกอบตัวชี้วัดทั้งหมด 6 

ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านนวัตกรรม ค่า

ใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน

วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านค่าจ้างแรงงาน และ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านค่าขนส่ง เพื่อนำาองค์ประกอบ

ตัวชี้วัดมาหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวช้ีวัด

กับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ องค์ประกอบ

ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิต

ภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่าผู้ประกอบ

การในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในเรื่อง

ของปัจจัยการดำาเนินงานด้านผลิตภาพ ท้ังความเหมาะ

สมของเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆครบครัน มีปริมาณ

ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการตลาด รวมไปถึง

จำานวนแรงงานที่มีจำานวนมากจึงส่งผลให้มีปริมาณ

ผลผลิตสูง Wijnands et al.(2007) อุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูประดับประเทศต้องมีเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม

ครบเพื่อเพิ่มผลผลิต จะส่งผลให้เกิดศักยภาพทางการ

แข่งขัน อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว ์เป ็น

อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย

ด ้ านวั ตถุ ดิบขึ้ น ในกระบวนการผ ลิต  ซ่ึ งหลาย

อุตสาหกรรมหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ ส่วน

ใหญ่พบความคิดสร้างสรรค์จากการพัฒนานวัตกรรมมา

ลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ สอดคล้องกับ Rizzoni (1991)

พบว่าอุตสาหกรรมขนาดเล็กสามารถสร้างความแตก

ต่างที่ เป ็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจ ด ้วยการพัฒนา

เทคโนโลยี  และพัฒนาผลิตภัณฑ ์จากนวัตกรรม

ธรรมชาติ สอดคล้องกับ Smallbone & North (1999) 

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการนำาวัตถุดิบธรรมชาติมาใช้

ทดแทนสารเคมี เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์แล้วยังสร้างจุด

เด่นของธุรกิจด้วย สอดคล้องกับ Hall et al.(2009), 

Johne (1999) จึงได้จำาแนกการแข่งขันด้วยนวัตกรรม

ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 2) 

นวัตกรรมด้านกระบวนการ 3) นวัตกรรมด้านการตลาด 

และ4) นวัตกรรมด้านการจัดการ

4.3 ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้

วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ 

SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในโปรแกรม  

ATLAS.ti version 7 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์

ประกอบตัวช้ีวัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิต

ภาพของ SMEsในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว ์

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพบว่าค่าขนส่งมี

ความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ โดยโปรแกรมจะ

เลือกคำาอธิบายความสัมพันธ์คำาว ่า “is part of” 

เนื่องจากการขนส่งวัตถุดิบเข้ามาผลิตเป็นส่วนหนึ่งของ

ค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ ซึ่งองค์ประกอบตัวชี้วัดทั้งสองตัว
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จะส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Herron & Braiden (2006) 

พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าขนส่งกับค่าใช้จ่ายด้าน

วัตถุดิบที่ส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิต

ภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าค่าขนส่งมีความสัมพันธ์ที่

สำาคัญต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ และค่า

ใช้จ่ายด้านวัตถุดิบมีความสัมพันธ์ต่อศักยภาพทางการ

แข ่ งขันด ้ านผลิตภาพ หรือรวมไปถึ งต ้นทุน ใน

กระบวนการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบและค่าขนส่ง 

ดังภาพที่ 2
วตัถุดิบมีความสมัพนัธ์ต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ หรือรวมไปถึงตน้ทุนในกระบวนการผลิตท่ีมีค่าใชจ่้าย

ดา้นวตัถุดิบและค่าขนส่ง ดงัภาพท่ี 2 
 
 

ภาพที ่2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าขนส่งกบัค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุดิบท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 
   
 เม่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองจกัรกบัค่าจา้งแรงงานท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 
พบว่าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์กับค่าจ้างแรงงาน โดยโปรแกรมจะเลือกค าอธิบายความสัมพนัธ์ค าว่า “is 
associated with” หมายถึงเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัค่าจา้งแรงงาน ซ่ึง SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
จากสตัว ์น าเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูงทดแทนแรงงานจึงสามารถลดตน้ทุนดา้นแรงงานในกระบวนการผลิตและส่งผลต่อ
ศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิต และยงัพบอีกวา่ค่าจา้งแรงงานมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรงต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิต
ภาพ ทั้งน้ีหากมีการใชเ้คร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมาทดแทนแรงงาน จะเห็นไดว้า่เคร่ืองจกัรจะมีความสัมพนัธ์ต่อศกัยภาพทางการ
แข่งขนัดา้นผลิตภาพอยา่งยิ่ง ภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kurt Hoffman et al.(1998) ; Smallbone D. & North D.(1999) พบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมกบัค่าจา้งแรงงานท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ ดงัภาพท่ี 3 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าขนส่งกับค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบที่ส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับค่าจ้างแรงงานที่ส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ 
ภาพที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองจกัรกบัค่าจา้งแรงงานท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 

 
 นอกจากน้ียงัพบความสัมพนัธ์ระหว่างนวตักรรมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโปรแกรมจะเลือกค าอธิบาย
ความสัมพนัธ์ค าว่า “is associated with” หมายถึงนวตักรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง SMEs น า
นวตักรรมดา้นคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใชใ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ
ของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัว ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง และยงัพบความสัมพนัธ์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ รวมถึงนวตักรรมท่ีน ามาใชก้็ส่งผลต่อศกัยภาพ
ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพเช่นกัน จึงสอดคล้องกับวิจัยของ Nieto & Fernandez (2005),Keeble & Wilkinson 
(2010),Rizzoni (1991),Damanpour et al.(2009),Love & Iranib (2004),Fink (1998) พบความสัมพนัธ์ระหว่างนวตักรรม
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ ดงัภาพท่ี 4 

ภาพที ่4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งนวตักรรมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 
  

อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบตวัช้ีวดัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ ไดแ้ก่ ค่าขนส่ง ค่าใชจ่้าย
ดา้นวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์อย่างมีเหตุผลต่อ

  เมื่อวิ เคราะห ์ถึงความสัมพันธ ์ระหว ่าง

เครื่องจักรกับค่าจ้างแรงงานท่ีส่งผลต่อศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพ พบว่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

ความสัมพันธ์กับค่าจ้างแรงงาน โดยโปรแกรมจะเลือก

คำาอธิบายความสัมพันธ์คำาว่า “is associated with” 

หมายถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวข้องกับค่า

จ้างแรงงาน ซึ่ง SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

จากสัตว์ นำาเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพสูงทดแทน

แร ง ง านจึ ง ส าม า รถลดต ้ นทุ นด ้ า นแร ง ง าน ใน

กระบวนการผลิตและส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้านผลิต และยังพบอีกว่าค่าจ้างแรงงานมีความสัมพันธ์

กันโดยตรงต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ 

ทั้งนี้หากมีการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมมาทดแทน

แรงงาน จะเห็นได้ว่าเครื่องจักรจะมีความสัมพันธ์ต่อ

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพอย่างยิ่ง ภาพ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kurt Hoffman et al.(1998) 

; Smallbone D. & North D.(1999) พบความสัมพันธ์

ระหว่างเครื่องจักรอุตสาหกรรมกับค่าจ้างแรงงานที่ส่ง

ผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ

 
ภาพที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองจกัรกบัค่าจา้งแรงงานท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 

 
 นอกจากน้ียงัพบความสัมพนัธ์ระหว่างนวตักรรมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโปรแกรมจะเลือกค าอธิบาย
ความสัมพนัธ์ค าว่า “is associated with” หมายถึงนวตักรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง SMEs น า
นวตักรรมดา้นคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใชใ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ
ของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัว ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง และยงัพบความสัมพนัธ์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ รวมถึงนวตักรรมท่ีน ามาใชก้็ส่งผลต่อศกัยภาพ
ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพเช่นกัน จึงสอดคล้องกับวิจัยของ Nieto & Fernandez (2005),Keeble & Wilkinson 
(2010),Rizzoni (1991),Damanpour et al.(2009),Love & Iranib (2004),Fink (1998) พบความสัมพนัธ์ระหว่างนวตักรรม
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ ดงัภาพท่ี 4 

ภาพที ่4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งนวตักรรมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 
  

อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบตวัช้ีวดัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ ไดแ้ก่ ค่าขนส่ง ค่าใชจ่้าย
ดา้นวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์อย่างมีเหตุผลต่อ

 นอกจากนี้ ยั งพบความสั มพั นธ ์ ร ะหว ่ า ง

นวัตกรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโปรแกรมจะ

เลือกคำาอธิบายความสัมพันธ์คำาว่า “is associated 

with” หมายถึงนวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่ง SMEs นำานวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์มา

ประยุกต ์ใช ้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงส ่งผลต่อ

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ SMEs ใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนกลาง และยังพบความสัมพันธ์ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส ่งผลต่อศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพ รวมถึงนวัตกรรมท่ีนำามาใช้ก็ส่งผล

ต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพเช่นกัน จึง

สอดคล ้อง กับวิจัยของ Nieto & Fernandez 

(2005),Keeble & Wilkinson (2010),Rizzoni 

(1991),Damanpour et al.(2009),Love & Iranib 

(2004),Fink (1998) พบความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรม

กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพ ดังภาพที่ 4

 อย่างไรก็ตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อ

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ได้แก่ ค่าขนส่ง 

ค ่ า ใช ้จ ่ ายด ้ านวัตถุดิบ ค ่ าแรงงาน เครื่ องจักร

อุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลต่อกันและกัน หรือเป็นส่วน

ใดส่วนหนึ่งที่ทดแทนกันได้ เม่ือองค์ประกอบตัวช้ีวัดดัง

กล่าวเช่ือมโยงกันจะส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้านผลิตภาพของSMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

จากสตัว์ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง ดังภาพที่ 

5 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Love & Iranib (2004), 

Nieto& Fernandez (2005) พบความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้าน

ผลิตภาพ 
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สรุปผลการวิจัย
 รูปแบบการประเมินศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้านผลิตภาพด้วยการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิและ

ข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs 

ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบองค์ประกอบตัวชี้วัดการ

ประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพท้ังหมด 

6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านนวัตกรรม ค่า

ใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน

วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านค่าจ้างแรงงาน และ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านค่าขนส่ง และเม่ือนำาข้อมูล

ปฐมภูมิมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti version 7 

เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดกับ

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ซ่ึงพบค่าขนส่ง 

ค ่ า ใช ้จ ่ ายด ้ านวัตถุดิบ ค ่ าแรงงาน เครื่ องจักร

อุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น

องค์ประกอบตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและ

ส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ 

 เมื่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดจะช่วยส่ง

เสริมให้SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์มี

การเพิ่มหรือลดการลงทุนในด้านใดด้านหนึ่ง หรือลงทุน

ในด้านที่สามารถทดแทนกันได้ ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่าย 

และเม่ือสร้างความสัมพันธ์จะช่วยลดกระบวนการที่จะ

นำาไปส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ให้

เกิดประสิทธิภาพในระยะเวลาที่จำากัด

ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส�าหรับ SMEs ใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

 1) ใช้ในการวางแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียง

เหนือจากจุดอ่อนและจุดแข็งขององประกอบตัวชี้วัด 

เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้นำาด้านอาหารแปรรูปจากสัตว์ใน

ระดับอาเซียน  

 2) SMEs ควรวางแผนการเสริมสร้างศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพจากความสัมพันธ์ขององค์

ประกอบตัวช้ีวัด โดยการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม

รวมไปถึงการปรับปรุงองค ์ประกอบตัวชี้วัดที่ ไม ่มี

ศักยภาพให้มีศักยภาพทางการแข่งขัน

กนัและกัน หรือเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีทดแทนกันได้ เม่ือองค์ประกอบตัวช้ีวดัดังกล่าวเช่ือมโยงกันจะส่งผลต่อ
ศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพของSMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ดงัภาพท่ี 5 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Love & Iranib (2004), Nieto& Fernandez (2005) พบความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบตวัช้ีวดักบัศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ  

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบตวัช้ีวดักบัศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 รูปแบบการประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพดว้ยการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ 
โดยการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสตัว ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
พบองคป์ระกอบตวัช้ีวดัการประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพทั้งหมด 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการ
ลงทุนดา้นนวตักรรม ค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนดา้นเทคโนโลยีเคร่ืองจกัร ค่าใชจ่้ายใน
การลงทุนดา้นวตัถุดิบ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนดา้นค่าจา้งแรงงาน และค่าใชจ่้ายในการลงทุนดา้นค่าขนส่ง และเม่ือน า
ขอ้มูลปฐมภูมิมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม ATLAS.ti version 7 เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบตวัช้ีวดักบั

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ
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 3) SMEs ควรให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัด เพื่อลดเวลา ลดข้ันตอน

และลดค่าใช้จ ่ายในการวางแผนพัฒนา SMEs ใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์

6.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

 1) การวิจัยคร้ังต่อไปควรสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลักทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหาองค์

ประกอบตัวชี้วัดให้ครอบคลุมและละเอียดมากยิ่งขึ้น 

 2) การวิจัยคร้ังต ่อไปควรจำาแนกประเภท

อาหารแปรรูปจากสัตว ์  เพื่อให ้ข ้อมูลของแต ่ละ

อุตสาหกรรมละเอียด ชัดเจน

 3) ควรมีจำ านวนตัวอย ่ างตามสัดส ่วนต ่อ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และการทดสอบด้วยเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพที่มีความ

น่าเชื่อถือ

 4) ควรศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจาก

สัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 

กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
Guidelines for Enhancing Productivity Competitiveness for Small and Medium 

Enterprise Entrepreneurs of Processing Food from Rice: A Case Study of  

Roi-Kaen-Sara-Sin, Group Provinces in Northeastern, Thailand
ดลพร เชื่อมกลาง1 และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม2

Donlaporn Chuamklang1 and Panutporn Ruangchoengchum2

บทคัดย่อ
 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs 

อาหารแปรรูปจากข้าวพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบในการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิต

ภาพ ตลอดจนกำาหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการ SMEs 

อาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บและรวบรวมข้อมูล

โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าว จำานวน 20 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรม ATLAS.ti รุ่น 7 ผลการวิจัยพบว่าการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันประเมินโดยผ่านองค์ประกอบด้าน

ต่างๆ ที่มีความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ ส่วนองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิต

ภาพ ได้แก่ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการลูกค้า และนวัตกรรม โดยกลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่า

เครื่องจักรตั้งแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป ควรเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความรู้

และพัฒนานวัตกรรม ส่วนกลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท ควรใช้

เครื่องจักรในการผลิตให้เต็มกำาลังเพื่อให้ใช้แรงงานคนได้อย่างคุ้มค่า ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และฝึกอบรมแรงงานเพื่อ

ให้ของเสียลดลง แลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรม ในขณะที่กลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตำ่ากว่า 100,000 บาท 

ควรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง รวมทั้งควร

มีการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการดำาเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสหากต้องการขยายธุรกิจ และใน

การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงปริมาณโดยการใช้วิธี Data Envelopment 

Analysis (DEA)

ค�าส�าคัญ : ศักยภาพทางการแข่งขัน ผลิตภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาหารแปรรูปจากข้าว
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Abstract
 Guidelines for Enhancing Productivity Competitiveness is important to business improve-

ment of SMEs Enterprise Entrepreneurs of Processing Food from Rice. The purposes of this research 

were to analyze assessment model, indicators, and to find guidelines for enhancing productivity 

competitiveness of Small and Medium Enterprises Entrepreneur in processed food from plant  

industry in North-Eastern Thailand. This qualitative research collected data from interviewing 20 

SMEs’ entrepreneurs, and the data were analyzed by ATLAS.ti version 7 program. The result 

showed that the productivity competitiveness was assessed through various important business 

factors, and the indicators were quality, creativity, customer needs response, and innovation. 

Group of SMEs that have machine value from 1,000,000 Bath should enhance performance of 

manufacturing, also assemble together to exchange knowledge and innovation. Group of SMEs 

that have machine value between 100,000 and 1,000,000 Bath should fully use machine capacity 

in production process, use local raw materials, provide labor training program in order to reduce 

waste, and exchange innovation knowledge. Group of SMEs that have machine value lower than 

100,000 Bath should use local raw materials, assemble together in order to purchase raw materials 

cheaper, study new innovation, and  acquire knowledge to increase business expansion opportunity. 

In further research, quantitative competitiveness should be assessed by using Data Envelopment 

Analysis (DEA)

Keywords: Competitiveness, Productivity, Small and Medium Enterprise, Processed Food from 

Rice
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บทน�า
 ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการ

ทางอาหารในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ผนวกกับการผลิตและแปรรูปอาหารมีความสำาคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการผลิต

และแปรรูปอาหารมีสัดส่วนสูงสุดในภาคการผลิต คิด

เป็นร้อยละ 22 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product: GDP) ในภาคการผลิตในปี 

2557 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึง

ให้ความสนใจกับกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูป ดังจะเห็นได้

จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

ที่มีการกำาหนดยุทธศาสตร์ความม่ันคงทางอาหารและ

พลังงานโดยมีการวางแผนพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม

อาหาร เช่น แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ฟู ้ดวัลเลย์  

โดยกำาหนดสินค ้าเป ้าหมายในแต ่ละภู มิภาคของ

ประเทศไทยเพื่อรวมกลุ ่มคลัสเตอร์ สร้างและแลก

เปลี่ยนนวัตกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์

ครัวไทยสู ่ครัวโลก มุ ่งเน้นการยกระดับการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล ในราคา

ที่สามารถแข่งขันได้ (สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2558) 

และจากรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2558) รายงาน

ว่าสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่จะ

เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม

 หากจะกล่าวถึงในประเทศไทยแล้ววิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium  

Enterprise: SMEs) เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศท่ีกำาลังพัฒนา ดังจะเห็นได้จาก

รายงานของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (2558) ได้ระบุว่าประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่เกิดจากวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 5,212,004 ล้านบาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 39.6 ของ GDP รวมทั้งประเทศ  และ 

ก่อให้เกิดการจ้างงานสูงถึง 10,501,166 คน หรือคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 80.30 ของการจ้างงานรวมท้ังหมด  

โดยเฉพาะวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมี  GDP สูงถึง 

208,728 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.0 ต่อ

มูลค่ารวมของ SMEs ภาคการผลิต กรมส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (2554) ได้มีการกำาหนด

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม โดยสนับสนุนให้พัฒนาสินค้าให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการลูกค้า และกระตุ้นให้ผู ้ประกอบการใช้

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงสินค้า ในส่วน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาหารแปรรูป 

สนับสนุนให้เพิ่มมูลค่า เพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ

ในการผลิตอาหารแปรรูป โดยใช้ปัจจัยการผลิตทางด้าน

ทุน แรงงาน วัตถุดิบและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมการ

ผลิตและการแปรรูปอาหาร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสนับสนุนการ

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556)

 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า SMEs อุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจะมีบทบาทต ่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศ แต่อุตสาหกรรมนี้กลับมีผลิต

ภาพรวมที่ลดลง จาก 0.234 หน่วย/บาท ในปี  

พ.ศ. 2554 เป็น 0.226 หน่วย/บาท ในปี พ.ศ.2557 

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2558) โดยเฉพาะ SMEs 

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือที่มีค่าผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: 

TFP) ตำ่าที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ กอปรกับข้อ

ตกลงการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีการ

สนับสนุนให้มีการเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตและแรงงาน

ภายในกลุ่มประเทศสมาชิก ส่งผลให้ธุรกิจ SMEs ใน

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ้น 

(ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2559) เมื่อมีการเปิดเสรีการค้า 

SMEs ในประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการ

แข่งขัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากพืช 

จะมีคู่แข่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ

ค่าแรงที่ตำ่ากว่า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่ตำ่ากว่า 
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จำานวนมากขึ้น (สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม, 2556) ดังจะเห็นได้จากบทวิเคราะห์

ของ ธิดารัตน์ โชคสุชาติ (2555) ที่กล่าวถึงศักยภาพของ

ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยกลุ่มประเทศ

ที่มีวัตถุดิบและมีต้นทุนแรงงานตำ่า ได้แก่  ราชอาณาจักร

กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สหภาพเมียนมาร์ ส่วนกลุ่มประเทศท่ีเป็นฐานผลิตใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซียและสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ดังนั้นหากต้องการ

เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน สิ่งที่ SMEs ในอุตสาหกรรม

แปรรูปอาหารจากพืชในประเทศไทยสามารถทำาได้คือ 

ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต

และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ได้ศึกษา

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพทางการแข่งขัน รวม

ถึงการวัดผลิตภาพและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

(Singh, Garg and Deshmukh (2009), Srihiran and 

Rangkakulnuwat (2010), Shamsudin et al.(2011), 

Najib and Kiminami(2011), Sultan (2014), Ahme-

dova (2015), Kurniawati and Yuliando (2015)) แต่

ส่วนน้อยยังไม่ได้ศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ

เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากพืชโดยเฉพาะอาหาร

แปรรูปจากข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (สำานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดร้อย

แก่นสารสินธุ์, 2551)

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการวิเคราะห์รูปแบบใน

การประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของ

ผู้ประกอบการSMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจาก

ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำารูปแบบมา

ทำาการศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการ SMEs 

ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ แล้วจึงกำาหนดแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีช่วย

เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิตภาพของ 

ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอาหาร

แปรรปูจากข้าวในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืต่อไป 

 ดัง น้ันเน้ือหาในบทความจะนำาเสนอตั้งแต ่  

การทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับรูป

แบบการประเมินศักยภาพทางการแข่งขัน ผลิตภาพ 

และองค์ประกอบตัวชี้วัดศักยภาพทางการแข่งขัน จาก

นั้นจะกล่าวถึงวิธีการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย และในตอนท้ายของบทความ ผู้เขียนจะ

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการวิจัย

ครั้งต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 รูปแบบการประเมินศักยภาพทางการแข่งขัน

 Shamsudin, Mohamed, Yusop and Radam 

(2011) ได้ทำาการศึกษาเรื่องการประเมินศักยภาพ

ทางการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ SMEs ใน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมาเลเซีย โดยทำาการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) อุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารในมาเลเซีย งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการวิจัยและ

พัฒนา (R&D) การฝึกอบรม และสาธารณูปโภคเป็นองค์

ประกอบที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการเจริญเติบโต

ของผลิตภาพการผลิตรวม ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ Singh, Garg and Deshmukh (2009) ทำาการ

ศึกษาศักยภาพทางการแข่งขันของ SMEs ในประเทศ

จีนและอินเดีย โดยผลการวิจัยพบว่า รัฐบาลทั้งของ

ประเทศจีนและอินเดียต่างก็มีการส่งเสริมและสนับสนุน

ธุรกิจ SMEs  แต่การเติบโตกลับแตกต่างกัน โดย SMEs 

ในประเทศอินเดียให้ความสำาคัญกับ การเลือกและ

พัฒนาผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier Development) การ

บำารุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม (Total Productive 

Maintenance)  และวัฒนธรรมองค์กร (Organiza-

tion’s Culture) ส่วน SMEs ในประเทศจีนให้ความ

สำาคัญ การบริหารสัมพันธ์ (Relationship Manage-
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ment) ในการวิจัยหมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

เกิดประโยชน์สงูสดุ และการลดต้นทนุ (Cost Reduction) 

ส ่วนกลยุทธ ์ที่ มีความสัมพันธ ์กับศักยภาพทางการ

แข่งขันสูงได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 

Resource Development) และการปรับปรุงคุณภาพ 

(Quality Improvement) ในขณะที่ Sultan (2014) ได้

ศึกษาเรื่องการประเมนศักยภาพทางการแข่งขันของ 

SMEs ในประเทศปาเลสไตน์ ผ่านการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิสูจน์ว่าการรวมกลุ่มคลัสเตอร์น้ัน

มีผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันของ SMEs ในประเทศ

ที่กำาลังพัฒนา ผลของการศึกษาพบว่า การรวมกลุ่ม

คลัสเตอร์และ SMEs กิจการผลิตอาหารในประเทศ

ปาเลสไตน์ เมื่อเทียบกับประเทศจอร์แดน และอิสราเอล 

แล้วยังขาดการเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ทางนวัตกรรม นอกจากน้ีผลการวิจัย

ยังปรากฏว่า การรวมกลุ่มคลัสเตอร์มีความสัมพันธ์เชิง

บวกอย่างมีนัยสำาคัญกับผลการดำาเนินงานขององค์กร 

ซึ่งหมายถึงหากมีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งขึ้นจะ

สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้ ซึ่งบางส่วน

สอดคล้องกับ Najib and Kiminami (2011) ได้ทำาการ

ประเมินเรื่องนวัตกรรม ความร่วมมือและผลการดำาเนิน

งาน จากคลัสเตอร์แปรรูปอาหารขนาดเล็กในประเทศ

อินโดนีเซีย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก 5 กลุ่ม 

ผู้ประกอบการ SMEs และใช้การวิเคราะห์ถดถอย การ

หาความสมัพันธ์ และการวเิคราะห์โดยใช้ Path-Analytic 

Approach ซึ่งงานวิจัยช้ีให้เห็นว่าความร่วมมือ ในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม

แปรรูปอาหารเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำาคัญ นอกจากนี้

นวัตกรรมส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธรุกจิ ของ SMEs 

อย่างมีนัยสำาคัญ ในขณะที่ Ahmedova (2015) ท่ีได้

ศึกษาศักยภาพทางการแข่งขันของ SMEs ในประเทศ

บัลแกเรีย โดยทำาการศึกษาความสามารถในการเอาชนะ

ความยากลำาบากที่เกิดจากวิกฤตการณ์การเงินโลกโดย

การตรวจสอบผ่านปริซึมของห้าองค์ประกอบที่สำาคัญ 

ได้แก่ การเข้าถึงเงินทุน (Access to Finance) กิจกรรม

ที่เกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation Activity) ทรพัย์สนิ

ทางปัญญา (Intellectual Property) ความเป็นสากล 

(Internationalization) การปฏิบัติที่ดีท่ีสุด (Best 

Practices) ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication Technology: 

ICT) การจัดการทุนมนุษย์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

โดยผลการวิจัยระบุว่าการบูรณาการองค์ประกอบทั้ง 5 

เข้าด้วยกันเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน 

 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การประเมินศักยภาพ

ทางการแข่งขันเป็นสิ่งที่เป็นทั่วโลกให้ความสำาคัญ โดย

เฉพาะในธุรกิจ SMEs อาจเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า SMEs 

เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำาคัญท่ีจะทำาให้ศักยภาพ

ทางการแข่งขันในระดับประเทศเพิ่มขึ้น และการ

ประเมินศักยภาพทางการแข่งขันมักจะประเมินผ่านองค์

ประกอบในด้านต่างๆ ที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ โดยการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ และนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมนั้นสามารถเกิดขึ้น

ได้จากการวิจัยและพัฒนาหรือการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมร่วมกัน จะช่วยเพิ่มทั้งผลิตภาพและศักยภาพ

ทางการแข่งขัน

2.2 ผลิตภาพ

 การเพิ่มผลิตภาพนั้น สามารถทำาได้ 4 วิธี ได้แก่ 

การเพิ่มยอดขาย การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยการผลิต  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้แรงงาน และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้เงินทุน (Asian Productivity Orga-

nization, 2015)  ในงานวจิยั Kurniawati and Yuliando 

(2015) ทำาการศึกษาการเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ เช่น การศึกษา 

นโยบายของรัฐบาล การแข่งขันทางธุรกิจและเทคโนโลยี

จะสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขันได้เป็นอย่างดีและองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุด

ของผลการดำาเนินงาน SMEs คือทรัพยากรมนุษย์ ใน

ขณะที่งานวิจัยของ Baumann and Kritikos (2016) 

ศึกษาการเชื่ อมโยงระหว ่ างการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม และผลิตภาพ ค้นพบว่า การลงทุนในการวิจัย

และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม สามารถเพิ่มผลิตภาพ
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แรงงานของ MSMEs (บริษัทท่ีมีพนักงานน้อยกว่า  

10 คน) ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Palangkaraya, 

Spurling and Webster (2015) ซึ่งค้นพบว่านวัตกรรม

มีผลทำาให้บริษัทในออสเตรเลียสามารถทำาให้ผลิตภาพ

เพิ่มขึ้นได้ แต่เหตุผลที่บางบริษัทยังไม่ให้ความสำาคัญกับ

นวัตกรรมเนื่องจากขาดแรงจูงใจในการคิดค้นและ

พัฒนา นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงองค์ประกอบด้าน

คุณภาพ ซึ่ งมีความสัมพันธ ์กับการเพิ่มผลิตภาพ  

โดย  Nebl and Schroeder (2011) ได้กล่าวว่าการ

ตรวจสอบปัญหาและแก ้ไขด ้านคุณภาพอยู ่ เสมอ  

ทั้งคุณภาพของวัตถุดิบ คุณภาพของกระบวนการผลิต

และคุณภาพของสินค้า จะมีผลทำาให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้น 

 จากการทบทวน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การ

เพิ่มผลิตภาพนั้น สามารถทำาให้ศักยภาพทางการแข่งขัน

เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งการที่จะทำาผลิตภาพเพิ่มข้ึนได้นั้นสามารถ

ทำาได้โดยการการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย

การผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงาน และการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุน รวมไปถึงการลงทุนด้าน

นวัตกรรมและการให้ความสำาคัญกับทรัพยากรมนุษย์

2.3 องค ์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพ

ทางการแข่งขัน

 Porter (2003) กล่าวถึง ศักยภาพทางการ

แข่งขัน (Competitiveness) ว่าเป็นสิ่งที่จะทำาให้

ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การ

เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การคิดค้นนวัตกรรม  

(Innovation) แนวความคิดใหม่ด้านเทคโนโลยีและการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่ม

ศักยภาพทางแข่งขันได้ ซ่ึงการเพิ่มศักยภาพทางการ

แข่งขันของประเทศได้น้ันจะต้องเริ่มจากการเพิ่มผลิต

ภาพระดับองค์กรหรือระดับธุรกิจเสียก่อน การแข่งขัน

ทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น การมุ่งเน้นท่ีจะตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำาคัญจะทำาให้

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งคือการสร้างผลกำาไรให้กับผู้

ประกอบการ โดยการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าเกิดจากการให้ความสำาคัญต่อลูกค้า ภายใต้การ

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ 

การคำานึงต้นทุนที่จะจ่าย ความสะดวกในการหาซื้อ การ

ส่ือสารรายละเอียดที่ชัดเจน การดูแลเอาใจใส่ ความ

สะดวกสบาย และความสำาเร็จในการตอบสนองความ

ต้องการ (ปริญ ลักษิตามาศ, 2559)  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ชุลีพร มาสเนตร, อนิวัช แก้วจำานงค์ และ

อรจันทร์ ศิริโชติ (2555) ที่ว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่

สามารถดำาเนินงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า

จึงจะประสบความสำาเร็จ โดยผลงานวิจัยระบุถึงการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีการพัฒนา

สินค้าได้ตรงกับความต้องการ สามารถหาซื้อได้ง่าย และ

มีความหลากหลายของสินค้าให้เลือกซื้อ ในขณะที่ 

Singh, Garg and Deshmukh (2008) ได้ทำาการศึกษา

เก่ียวกับความสามารถและการวิเคราะห์ผลการดำาเนิน

งานของ SMEs เปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ ใน

ประเทศอินเดีย พบว่าการรับรู้ข้อมูลของเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นใหม ่อย ่างสมำ่ า เสมอและการสัง เกตความ

เปลี่ยนแปลงของตลาดมีผลต่อศักยภาพทางการแข่งขัน

ขององค์กร นอกจากนี้งานวิจัยยังกล่าวว่า ต้นทุน 

คุณภาพ และเวลาในการส่งมอบ เป็นแรงกดดันหลักของ

ธุรกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งต่อมา Singh Garg and 

Deshmukh (2009) ได้ทำาผลงานวิจัยในเรื่องการเปรียบ

เทียบศักยภาพทางการแข่งขันของ SMEs ของประเทศ

อินเดียและประเทศจีน กลับพบว่าองค์ประกอบท่ีมีผล

ต่อศักยภาพทางการแข่งขันมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ 

การพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย

บางส่วนสอดคล้องกับ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2551) 

พบว่าปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการเลือกซ้ือสินค้าหนึ่ง

ตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: 

OTOP) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารสดและอาหารแปรรูป 

ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ช่องทางการจัดจำาหน่าย บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการ

แนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่

นั้ นอาจเกิดจากการที่ ผู ้ ประกอบการมีความคิด

สร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะทำาให้เกิดความแตกต่างทาง

ธุรกิจแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนิน



25 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เป็นท่ีมาของศักยภาพทางการ

การแข่งขันท่ีเหนือคู่แข่ง (Granot, 2011) ในขณะที่  

ดลพร เชื่อมกลาง และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม (2559) ได้

กล่าวถึงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากพืชว่ายังขาด

การรับรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย การขาดเงินทุนเพื่อใช้

ในการซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยและขยายอาคารประกอบ

การทำาให้ศักยภาพทางการแข่งขันยังไม่เต็มท่ี  ส่วนงาน

วิจัยของ สุพกาญจน์ วิทยาพัธนา (2552) พบว่า 

ผู้ประกอบการสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อแสวงหาโอกาส

และสร ้างความแตกต ่างให ้กับธุรกิจและบริการ  

ซึ่งนวัตกรรมจะถูกแสดงออกในรูปแบบของการฝึกฝน 

การพัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติจริง และสามารถ

แบ่งนวัตกรรมได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการผลิต ในขณะที่ 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2556) กล่าวว่า องค์กรที่มุ่ง

เน้นการตลาดจะทำาให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกท้ัง

การให้ความสำาคัญการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 

การมุ่งเน้นการเรียนรู้และความสามารถทางนวัตกรรม

ควบคู ่ ไปด ้ วย  จะยิ่ งทำ า ให ้ผลการดำ า เนินงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังมีแนวคิดของ รัชยุทธ 

กิตติพีรกิจ (2557) ท่ีกล่าวว่า ในอุตสาหกรรมอาหาร

ของประเทศไทยนั้น ต้องเผชิญกับการแข่งขันกับกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอาหารแปรรูปที่จะ

ประสบปัญหาต้นทุนด ้านวัตถุดิบ นอกจากน้ียังมี

อุปสรรคทางด้านพลังงานที่จะส่งผลต่อต้นทุนในการ

ประกอบการ หากต้นทุนพลังงานสูงก็จะทำาให้แข่งขันใน

ตลาดโลกได้ยากขึน้ ซึง่บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

มานพ จันทร์เทศ (2550) ที่ว่าการเพิ่มศักยภาพทางการ

แข่งขันน้ัน ส่ิงหน่ึงที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำาคัญ 

คือการจัดการต้นทุนทั้งในด้านวัตถุดิบ การหาพลังงาน

ทดแทน การลดค่าไฟฟ้า การตรวจสอบเครื่องจักรและ

การขนส่งที่ประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ธันยมัย เจียรกุล, ณัฐพล พนมเลิศมงคล และสุทธินันทน์ 

พรหมสุวรรณ (2557) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบในการ

ประกอบการที่ส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันของ 

ผู้ประกอบการในดำาเนินการผลิต ผู้ประกอบการต้องมี

การวางแผนและจัดการในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งถือ

เป็นต้นทุนที่สำาคัญอันหนึ่งในการผลิตสินค้า 

 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมข ้างต ้นจึง

สามารถสรุปได้ว่า ผลิตภาพเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยเพิ่ม

ศักยภาพทางการแข่งขันได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กำาหนด

กรอบแนวคิดโดยมีการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่ใช้

ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ แสดงดังภาพที่ 1 โดย

วิเคราะห์รูปแบบในการประเมินศักยภาพเพื่อศึกษาหา

องค์ประกอบตัวช้ีวัดการประเมินศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรม ATLAS.ti Version 7 เพื่อนำาตัวชี้วัดการ

ประเมินมากำาหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการ SMEs 

ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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วิธีการวิจัย
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาข้อมูลใน

เชิงลึกซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่สามารถนำามาสร้างแนวคิดและตีความในบริบท

ของผู้ประกอบการอาหารแปรรูปจากข้าว และหาคำา

ตอบในการศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบ

การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

ชัดเจน

3.1 การคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษา

 ประชากรที่ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู ้ประกอบ

การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการสนับสนุน

ในด้านอาหารแปรรูปในแนวทางการพัฒนาตามพื้นที่ 

(สำ านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2558) และกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมอาหารแปรรูปจากข้าว กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบ

การที่แปรรูปข้าวไปเป็นแป้ง ผู ้ประกอบการอาหาร

แปรรูปจากแป้งข้าวเจ้า  มีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมจีน และ

ผู ้ประกอบการอาหารแปรรูปจากแป้งข ้าวสาลี มี

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เส้นบะหมี่ ขนมปัง ขนมเค้ก กรอบเค็ม 

และขนมเปี ๊ยะ โดยเลือกศึกษาผู ้ประกอบการที่เปิด

กิจการอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนกลาง ดังภาพที่ 2 ประกอบไปด้วย จังหวัด

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม หรือมีชื่อ

เรียกว่า กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งคัดเลือกจาก

การที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมี

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากที่สุด 

3.2 การเก็บและรวบรวมข้อมูล

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

แต่ละรายไม่เกิน 2 ชั่วโมง ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจาก

ข้าว โดยผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล

หลัก โดยใช้เกณฑ์ระยะเวลาการที่เปิดกิจการไม่ตำ่ากว่า 

5 ปี และมีผลกำาไรต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  3  ปี ที่ได้มา
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

วธีิการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาขอ้มูลในเชิงลึกซ่ึงไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาสร้างแนวคิดและตีความในบริบทของผูป้ระกอบการอาหารแปรรูป
จากขา้ว และหาค าตอบในการศึกษาองคป์ระกอบตวัช้ีวดัการประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีชดัเจน 
 3.1 การคดัเลอืกพืน้ทีใ่นการศึกษา 

ประชากรท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจาก
ขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นอาหารแปรรูปในแนวทางการ
พฒันาตามพ้ืนท่ี (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ, 2558) และกลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอาหารแปรรูปจากขา้ว กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีแปรรูปขา้วไปเป็นแป้ง 
ผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปจากแป้งขา้วเจา้  มีผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ขนมจีน และผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปจากแป้งขา้วสาลี มี
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เสน้บะหม่ี ขนมปัง ขนมเคก้ กรอบเคม็ และขนมเป๊ียะ โดยเลือกศึกษาผูป้ระกอบการท่ีเปิดกิจการอาหารแปรรูป
จากข้าวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ดังภาพท่ี 2 ประกอบไปด้วย จังหวดัขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ และ
มหาสารคาม หรือมีช่ือเรียกวา่ กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ ซ่ึงคดัเลือกจากการท่ีกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ เป็นกลุ่มจงัหวดั
ท่ีมีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากท่ีสุด  

การประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพของ SMEsในอตุสาหกรรมอาหารแปรรูป 
Najib & 

Kiminami (2011) 
Shamsudin  et 

al.(2011) 
Sultan 
(2014) 

งานวิจยัอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

วเิคราะห์รูปแบบในการประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 

องค์ประกอบของตวัช้ีวดัการประเมนิศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลติภาพของSMEsในอุตสาหกรรมข้าว 

การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขนัด้านผลติภาพของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

Ahmedova 
(2015) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



27 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

จากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพบ

ว่ามี 20 ราย เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) และใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงในการบันทึกการ

สัมภาษณ์ ซึ่งจำานวนผู้ประกอบการท่ีสัมภาษณ์จะแบ่ง

ตามสัดส่วนของจำานวน SMEs ที่มีการจดทะเบียนใน

แต่ละวังหวัด นอกจากนี้ยังศึกษาและรวบรวมข้อมูล

เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพจากบทความใน

วารสาร หรือรายงานการดำาเนินงาน จากแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ เช่น จำานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมจากกรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และข้อมูลผลิตภาพในแต่ละภาคของประเทศไทยจาก

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นต้น

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำาเป็นต่อการ

วิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ เครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกใช้

คือการสังเกต การสัมภาษณ์ (Interview) และบันทึก

เสียง เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ในโปรแกรม ATLAS.ti 

รุ ่น 7 เพื่อศึกษาองค์ประกอบตัวช้ีวัดการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพและนำามากำาหนด

แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้าน

ผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าว

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยถอดเทปการสัมภาษณ์ และ

ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการลงรหัสและจัดกลุ่มข้อมูล

ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti รุ่น 

7 โดยเม่ือมีการเก็บข้อมูลแล้ว เพื่อเป็นการไม่เปิดเผย

ตัวผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้กำาหนดรหัสเพื่อเรียกแทนผู้ให้

ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการที่แปรรูปข้าวไป

เป็นแป้ง กำาหนดรหัสให้เป็น SP (Semi Process Food) 

ผู ้ประกอบการอาหารแปรรูปจากแป้งข ้าวเจ ้า มี

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมจีน กำาหนดรหัสให้เป็น RP (Rice 

Process Food) ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปจากแป้ง

ข้าวสาลี มีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เส้นบะหมี่ ขนมปัง ขนมเค้ก 

กรอบเค็ม และขนมเปี ๊ยะ กำาหนดรหัสให้เป็น WP 

(Wheat Process Food)  ดังตารางที่ 1
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 3.2 การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
 เ ก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง โดยใชเ้วลาในการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแต่ละราย
ไม่เกิน 2 ชัว่โมง ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากขา้ว โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด
เกณฑใ์นการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยใชเ้กณฑร์ะยะเวลาการ
ท่ีเปิดกิจการไม่ต ่ากวา่ 5 ปี และมีผลก าไรต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา  
3  ปี ท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ พาณิชยจ์งัหวดั กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงพบวา่มี 20 ราย เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้
อุปกรณ์บนัทึกเสียงในการบนัทึกการสัมภาษณ์ ซ่ึงจ านวนผูป้ระกอบการท่ีสัมภาษณ์จะแบ่งตามสัดส่วนของจ านวน SMEs ท่ีมี
การจดทะเบียนในแต่ละวงัหวดั นอกจากน้ียงัศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบตวัช้ีวดัการประเมิน
ศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพจากบทความในวารสาร หรือรายงานการด าเนินงาน จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ เช่น 
จ านวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจากกรมส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และขอ้มูลผลิตภาพในแต่ละภาค
ของประเทศไทยจากสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เป็นตน้ 
 3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบตวัช้ีวดัการประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนั
ดา้นผลิตภาพ เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัเลือกใชคื้อการสังเกต การสัมภาษณ์ ( Interview) และบนัทึกเสียง เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ใน
โปรแกรม ATLAS.ti รุ่น 7 เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบตวัช้ีวดัการประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพและน ามาก าหนด
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากขา้ว 
 3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยถอดเทปการสมัภาษณ์ และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการลงรหสัและจดักลุ่มขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ATLAS.ti รุ่น 7 โดยเม่ือมีการเก็บขอ้มูลแลว้ เพ่ือเป็นการไม่เปิดเผยตวัผูใ้หข้อ้มูล ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนด
รหสัเพื่อเรียกแทนผูใ้หข้อ้มูลหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีแปรรูปขา้วไปเป็นแป้ง ก าหนดรหัสให้เป็น SP (Semi Process 
Food) ผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปจากแป้งขา้วเจา้  มีผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ขนมจีน ก าหนดรหัสให้เป็น RP (Rice Process Food) 
ผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปจากแป้งขา้วสาลี มีผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เสน้บะหม่ี ขนมปัง ขนมเคก้ กรอบเค็ม และขนมเป๊ียะ ก าหนด
รหสัใหเ้ป็น WP (Wheat Process Food)   ดงัตารางท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีในการศึกษา  
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3.5 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล

 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้การ

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation 

Technique) โดยพิจารณาด้านข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์ บุคคลในสถานท่ีและเวลาท่ีแตกต่างกัน 

จะต้องเป็นไปในทางเดียวกัน สอดคล้องกัน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

4.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบในการประเมินศักยภาพ

ทางการแข ่ งขันด ้ านผลิตภาพของผู ้ ประกอบ

การSMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ประเมินศักยภาพทางการแข่งขันในธุรกิจ SMEs 

ส่วนใหญ่จะประเมินผ่านองค์ประกอบในด้านต่างๆ ท่ีมี

ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ เช่นเดียวกันกับการ

ประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ที่ต้องหา

องค์ประกอบที่คาดว่าจะมีความสำาคัญต่อศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ แล้วจึงนำาองค์ประกอบ

เหล่านั้นมาใช้ประเมินศักยภาพทางการแข่งขันใน

ปัจจุบันของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

4.2 ผลการศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมิน

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบ

ก า ร วิ ส าหกิ จ ขน าดกล า ง แล ะขนาดย ่ อ ม ใน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่าสามารถ

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในการดำาเนิน

งานในปัจจุบัน ดังนี้  

10 
 

ตารางที ่1 รหัสผู้ให้ข้อมูลหลกั 
กลุ่มตวัอย่างตามจงัหวดั รหัสผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
 
 

ขอนแก่น 

SP1 
RP4 
RP8 
RP9 

WP13 
WP14 
WP19 

 
 

ร้อยเอด็ 
 

SP2 
RP10 
RP11 
RP12 
WP18 

 
 

มหาสารคาม 

RP5 
WP15 
WP16 
WP17 

 
 

กาฬสินธ์ุ 

SP3 
RP6 
RP7 

WP20 

 3.5 การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล 
 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation Technique) โดย
พิจารณาดา้นขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ บุคคลในสถานท่ีและเวลาท่ีแตกต่างกัน จะตอ้งเป็นไปในทางเดียวกัน 
สอดคลอ้งกนั 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล  
 4.1 ผลการวเิคราะห์รูปแบบในการประเมนิศักยภาพทางการแข่งขนัด้านผลติภาพของผู้ประกอบการSMEs ใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัในธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่จะประเมินผ่านองคป์ระกอบในดา้นต่างๆ ท่ีมีความส าคญั
ต่อการด าเนินธุรกิจ เช่นเดียวกันกับการประเมินศักยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ ท่ีตอ้งหาองค์ประกอบท่ีคาดว่าจะมี
ความส าคญัต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ แลว้จึงน าองคป์ระกอบเหล่านั้นมาใชป้ระเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัใน
ปัจ จุบันของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าว ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 1.) กลุ ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตำ่ากว่า 

100,000 บาท 

 2.) กลุ ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 

100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท  

 3.) กลุ ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 

1,000,000 บาท ขึ้นไป

 ในการศึกษาองค ์ประกอบของตัว ช้ี วัดการ

ประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพโดยใช้

โปรแกรม ATLAS.ti รุ่น 7 ในการลงรหัสและจัดกลุ่ม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่านอกจาก

องค์ประกอบด้านเงินทุน แรงงาน วัตถุดิบ และพลังงาน

ที่เป็นองค์ประกอบของตัวช้ีวัดการประเมินศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพท่ีแน่นอนตามทฤษฎีแล้ว 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความ

สำาคัญกับองค์ประกอบด้าน คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ 

การตอบสนองความต้องการลูกค้า และนวัตกรรม โดยผู้

ประกอบการมีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับองค์

ประกอบของตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพในด้านต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 คุณภาพ ผู ้ประกอบการให้ความสำาคัญเรื่อง

คุณภาพเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีความคิดว่าคุณภาพ

เป็นสิ่งสำาคัญในการทำาให้กิจการเกิดศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพ โดยผู้ประกอบการให้ความสำาคัญ

ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่เป็นอันตราย

ต่อผู้บริโภค เช่น ผู้ให้ข้อมูล WP20 กล่าวว่า ต้องใช้ของดี 

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญต่อ

ความสะอาดในกระบวนการผลิต รวมไปถึงคุณภาพใน

กระบวนการผลิตในส่วนของของเสียต้องน้อยท่ีสุด เช่น 

ผู้ให้ข้อมูล WP15 กล่าวว่า เราทำากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน ผลิตแล้วของเสียน้อย และหากเรามีเงินทุนที่

จะขยายกิจการ สามารถใช้เครื่องจักรทำาให้เป็นกระบวน

การเป็นมาตรฐานได้  ซึ่งสอดคล้องกับ Nebl and 

Schroeder (2010) ที่กล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพว่า

ต ้องทำาตั้ งแต ่การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบและ

แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ันจะช่วยทำาให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นได้ 

และงานวิจัยของ Singh, Garg and Deshmukh 

(2009) กล่าวถึงการปรับปรุงคุณภาพว่าเป็นตัวแปรหนึ่ง

ที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศจีนและอินเดีย ซึ่ง

อาจกล่าวได้ว่าที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนั้นสามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำาให้เกิดการซื้อซำ้า เกิดความ

น่าเช่ือถือ สร้างรายได้และผลกำาไรให้กับกิจการอย่าง

ยั่งยืน   

 ความคิดสร ้างสรรค์ เป ็นองค์ประกอบที่ผู ้

ประกอบการคิดว่ามีผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้าน

ผลิตภาพ โดยผู้ประกอบการมีการกล่าวถึงความคิด

สร้างสรรค์ทั้งในแง่ของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ และความ

คิดสร้างสรรค์ที่เป็นต้นกำาเนิดของนวัตกรรม เทคโนโลยี 

และงานวิจัยต่างๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูล WP14 มีความเห็นว่า 

ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ ใน

การพัฒนาไส้ขนมให้หลากหลาย ตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค ส่วนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 

ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดพัฒนาส่ิงต่างๆ ขึ้นมา ซึ่ง

สิ่งเหล่านั้นอาจจะสามารถช่วยให้สามารถเก็บขนมได้

นาน และรักษาความสดใหม่ไว้ได้นานที่สุด ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Granot (2011) ที่กล่าวว่าศักยภาพ

ทางการแข่งขันที่เหนือคู ่แข่ง เกิดจากการมีความคิด

สร้างสรรค์ซึ่งทำาให้เกิดความแตกต่างทางธุรกิจ นอกจาก

นี้ความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี

และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนิน

ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

 การตอบสนองความต้องการลูกค้า ผู้ประกอบ

การมีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะ

เป็นการสอบถามคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับลูกค้าของผู้

ประกอบการ RP9 หรือการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู ้

ประกอบการจะทำาการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้า

ทดลองก่อน หากมีเสียงตอบรับที่ดีจึงผลิตออกมาเป็น

ผลิตภัณฑ์ขายประจำาหน้าร้าน เป็นข้อมูลจากผู้ประกอบ

การ WP14 ซึ่งการทำาเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้สินค้าที่

ผลิตออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำาให้

สินค้าสามารถจำาหน่ายได้ ไม่เป็นของเหลือ ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ชุลีพร มาสเนตร อนิวัช แก้ว

จำานงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ (2555) ที่ว ่าผู ้

ประกอบการธุร กิจที่ประสบความสำา เร็จจะ

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมี

การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ สามารถ

หาซื้อได้ง่าย และมีความหลากหลายของสินค้าให้

เลือกซื้อ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับ ศิวฤทธิ์ พงศกร

รังศิลป์ (2551) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบที่มีความ

สำาคัญต่อการเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแปรรูป 

ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำาหน่าย บรรจุภัณฑ์ 

ตราสินค้า และการแนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

 นวัตกรรม เป็นสิ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมให้

กระบวนการผลิตมีมาตรฐาน เพ่ิมความรวดเร็วในการ

ผลิต ทำาให้ผลิตในปริมาณที่มากขึ้น รวมไปถึงการคิดค้น

เ พ่ือนำ า วัสดุอุปกรณ ์ทั่ ว ไปมาช ่ วยทุ ่ นแรงทำ า ให ้

กระบวนการผลิตราบรื่น เป็นความเห็นของผู้ให้ข้อมูล 

RP5 หรือแม้กระทั่งการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผนวกเข้า

กับเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วทำาให้เครื่องจักรสามารถทำางาน

ได้ตรงตามความต้องการ และผลิตสินค้าที่มีความแตก

ต่างจากสินค้าของคู่แข่งเป็นความเห็นของผู้ให้ข้อมูล 

WP16 ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการคิดว่า นวัตกรรมมีผล

ต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ซ่ึงบางส่วน

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ahmedova (2015) ที่พบว่า

การบูรณาการองค์ประกอบ ได้แก่ นวัตกรรม การเข้าถึง

แหล่งเงินทุน ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นสากล ซึ่ง

หมายถึงการทำาให้สินค้ามีมาตรฐานเป็นระดับสากลและ

การปฏิบัติให้ดีที่สุดจะสามารถทำาให้ศักยภาพทางการ

แข่งขันเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

การพัฒนานวัตกรรมของ Sultan (2014) และ Najib 

and Kiminami (2011) ที่พบว่าการรวมกลุ่มคลัสเตอร์

ช่วยให้ผู ้ประกอบการสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ทาง

ด้านนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนา

นวัตกรรมร่วมกันจะส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมอย่างมีนัยสำาคัญและสามารถทำาให้ศักยภาพ

ทางการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจากการสอบถามผู้ให้

ข้อมูลหลักมีเพียงผู้ประกอบการบางรายเท่าน้ัน ที่มีการ

ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลัย เพื่อขอ

ความช่วยเหลือทางด้านกระบวนการผลิต แต่ยังไม่มีการ

รวมกลุ่มของผู้ประกอบการด้วยกันเอง เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้ทางด้านวัตกรรมร่วมกัน  

 เม่ือทำาการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ ด้วย

โปรแกรม ATLAS.ti นอกจากจะทำาให้ทราบถึงองค์

ประกอบของตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพแล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงความ

สัมพันธ์ขององค์ประกอบในด้านต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ

คิดว่ามีผลต่อศักยภาพในการแข่งขันด้านผลิตภาพดัง

ภาพที่3 โดยคุณภาพสินค ้าเกิดจากคุณภาพของ

กระบวนการผลิต ซ่ึงหากสินค้ามีคุณภาพ จะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม

ต้องการของลูกค้านั้นไม่ได้มีเพียงแค่การบริโภคสินค้าที่

มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมีความต้องการอื่นๆ เช่นความ

หลากหลายของสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขนาด

และสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเกิดได้จากความคิด

สร้างสรรค์ และนอกจากความคิดสร้างสรรค์จะสามารถ

ช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแล้ว 

ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเทคโนโลยี การวิจัยและ

นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบสามารถผลิตสินค้าได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน ซึ่งสามารถช่วยให้

กระบวนการผลิตมีคุณภาพ 
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ผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ลูกคา้ทดลองก่อน หากมีเสียงตอบรับท่ีดีจึงผลิตออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ขายประจ าหน้าร้าน เป็นขอ้มูลจาก
ผูป้ระกอบการ WP14 ซ่ึงการท าเช่นน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้สินคา้ท่ีผลิตออกมาตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ท าให้สินคา้
สามารถจ าหน่ายได ้ไม่เป็นของเหลือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุลีพร มาสเนตร อนิวชั แกว้จ านงค ์และอรจนัทร์ ศิริโชติ 
(2555) ท่ีวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมีการพฒันาสินคา้ใหต้รง
กบัความตอ้งการ สามารถหาซ้ือไดง่้าย และมีความหลากหลายของสินคา้ให้เลือกซ้ือ ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบั ศิวฤทธ์ิ พงศกร
รังศิลป์ (2551) ท่ีกล่าววา่องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ืออาหารสดและอาหารแปรรูป ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ และการแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง 
  นวตักรรม เป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยส่งเสริมใหก้ระบวนการผลิตมีมาตรฐาน เพ่ิมความรวดเร็วในการผลิต ท าให้
ผลิตในปริมาณท่ีมากข้ึน รวมไปถึงการคิดคน้เพ่ือน าวสัดุอุปกรณ์ทั่วไปมาช่วยทุ่นแรงท าให้กระบวนการผลิตราบร่ืน เป็น
ความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล RP5 หรือแมก้ระทัง่การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผนวกเขา้กบัเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่แลว้ท าให้เคร่ืองจกัร
สามารถท างานไดต้รงตามความตอ้งการ และผลิตสินคา้ท่ีมีความแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งเป็นความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล 
WP16 ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการคิดวา่ นวตักรรมมีผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Ahmedova (2015) ท่ีพบวา่การบูรณาการองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ นวตักรรม การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ทรัพยสิ์นทางปัญญา ความ
เป็นสากล ซ่ึงหมายถึงการท าให้สินคา้มีมาตรฐานเป็นระดบัสากลและการปฏิบติัให้ดีท่ีสุดจะสามารถท าให้ศกัยภาพทางการ
แข่งขนัเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตามยงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันานวตักรรมของ Sultan (2014) และ Najib and Kiminami 
(2011) ท่ีพบวา่การรวมกลุ่มคลสัเตอร์ช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถแลกเปล่ียนความรู้ทางดา้นนวตักรรม และสร้างความร่วมมือ
ในการพฒันานวตักรรมร่วมกันจะส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีนัยส าคญัและสามารถท าให้ศกัยภาพ
ทางการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจากการสอบถามผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีเพียงผูป้ระกอบการบางรายเท่านั้น ท่ีมีการติดต่อกบัหน่วยงาน
ราชการ เช่น มหาวิทยาลยั เพ่ือขอความช่วยเหลือ
ทางด้านกระบวนการผลิต แต่ยงัไม่มีการรวมกลุ่ม
ของผูป้ระกอบการดว้ยกนัเอง เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้
ทางดา้นวตักรรมร่วมกนั   
 เม่ือท าการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ ด้วย
โปรแกรม ATLAS.ti นอกจากจะท าให้ทราบถึง
องค์ประกอบของตัวช้ีว ัดการประเมินศักยภาพ
ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพแล้ว  ย ังสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในด้าน
ต่างๆ ท่ีผูป้ระกอบการคิดว่ามีผลต่อศกัยภาพในการ
แข่งขันด้านผลิตภาพดังภาพท่ี3 โดยคุณภาพสินค้าเกิด
จากคุณภาพของกระบวนการผลิต ซ่ึงหากสินคา้มีคุณภาพ 
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้อยา่งไร
ก็ตามตอ้งการของลูกคา้นั้นไม่ไดมี้เพียงแค่การบริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยงัมีความตอ้งการอ่ืนๆ เช่นความหลากหลาย
ของสินคา้ บรรจุภณัฑท่ี์หลากหลายขนาดและสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงเกิดไดจ้ากความคิดสร้างสรรค ์และนอกจากความคิด

ภาพที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบตวัช้ีวดั 
ศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 
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4.3 ผลการก�าหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู ้ประกอบการ 

SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 เมื่อพิจารณาผลของการวิเคราะห์การศึกษาองค์

ประกอบของตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจาก

ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยโปรแกรม ATLAS.

ti รุ ่น 7 ผู ้วิจัยจึงได้กำาหนดแนวทางการเสริมสร้าง

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบ

การ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 แนวทางที่ 1 กลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักร

ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป กิจการแปรรูปข้าวเป็น

แป้งผู้ประกอบการกลุ่มนี้ควรเสริมสร้างองค์ประกอบ

ด้านนวัตกรรม โดยควรมีการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรู้ด้านนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันจะ

ทำาให ้ศักยภาพทางการแข ่งขันเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเป ็น

ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่อย่างยิ่งเนื่องจากผู ้ประกอบการกลุ ่มนี้มีความ

สามารถในการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sul-

tan (2014) และ Najib and Kiminami (2011) พบ

ว่าการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ

แลกเปล่ียนความรู้ทางด้านนวัตกรรม และสร้างความ

ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันจะส่งผลต่อ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีนัยสำาคัญและ

สามารถทำาให้ศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

 แนวทางที่ 2  กลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักร

ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป กิจการอาหารแปรรูปจาก

แป้งข้าวสาลี ควรลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานโดยการใช้

เครื่องจักรทดแทนแรงงาน เพิ่มทักษะแรงงาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสีย

น้อยลง ทำาให้ไม่ต้องใช้ปัจจัยในการผลิตเพ่ิมข้ึน รวมไป

ถึงควรมีการรวมกลุ ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ด ้าน

นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Palangkaraya, Spurling and Webster 

(2015) ซึ่งค ้นพบว่านวัตกรรมมีผลทำาให้บริษัทใน

ออสเตรเลียสามารถทำาให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นได้

 แนวทางที่ 3 กลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักร

ตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท กิจการ

อาหารแปรรูปจากแป้งข้าวเจ้า ควรลดค่าจ้างแรงงาน

โดยการปรับค่าจ้างแรงงานตามจำานวนที่สามารถผลิตได้ 

จะทำาให้แรงงานมีแรงกระตุ้นในผลิตสินค้า นอกจากนี้ยัง

ควรลดต้นทุนโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ธันยมัย เจียรกุล, ณัฐพล พนมเลิศมงคล 

และสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ (2557) ที่กล่าวว่า ผู้

ประกอบการต้องมีการวางแผนและจัดการในเรื่องการ

จัดหาวัตถุดิบ ซ่ึงถือเป็นต้นทุนที่สำาคัญอันหน่ึงในการ

ผลิตสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันของ 

ผู้ประกอบการในดำาเนินการผลิต

 แนวทางที่ 4 กลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักร

ตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท กิจการ

อาหารแปรรูปจากแป้งข้าวสาลี ควรใช้แรงงานที่มีทักษะ

เพื่อการผลิตที่รวดเร็วและลดของเสีย ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ทักษะให้แรงงานเพื่อลดการสูญเปล่าของวัตถุดิบซ่ึงจาก 

งานวิจัยของ Shamsudin, Mohamed, Yusop and 

Radam (2011) พบว่าการฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของ

ผลิตภาพรวม TFP นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องตอบ

สนองความต้องการลูกค้าโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดึงดูดลูกค้า ซึ่ง 

Granot (2011)  กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์นอกจาก

จะทำาให้เกิดความแตกต่างทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นจุดเริ่ม

ต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งมี

บทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นที่มาของศักยภาพทางการการแข่งขันที่เหนือคู่แข่ง 

 แนวทางที่ 5 กลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตำ่า

กว่า 100,000 บาท กิจการอาหารแปรรูปจากแป้งข้าว

เจ้า ควรลดต้นทุนวัตถุดิบลงได้ โดยการซ้ือวัตถุดิบใน

ท้องถ่ินหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อซ้ือวัตถุดิบใน

ปริมาณมากเพื่อให้ได้วัตถุดิบในราคาที่ถูกลง ซึ่งงานวิจัย
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ของ รัชยุทธ กิตติพีรกิจ (2557) กล่าวว่า ในอุตสาหกรรม

อาหารของประเทศไทย โดยเฉพาะอาหารแปรรูปนั้นจะ

ประสบปัญหาต้นทุนด้านวัตถุดิบ หากต้นทุนสูงก็จะ

ทำาให้แข่งขันในตลาดโลกได้ยากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการ

ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการดำาเนิน

ธุรกิจและเพิ่มโอกาสหากต้องการขยายขนาดธุรกิจ รวม

ถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

เพื่อช่วยในการผลิตซ่ึงเป็นพื้นฐานการสร้างนวัตกรรม

ด้วยตนเอง ซึ่งงานวิจัยของ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

(2556) ที่กล่าวว่า การมุ่งเน้นการเรียนรู ้และความ

สามารถทางนวัตกรรม จะยิ่งทำาให้ผลการดำาเนินงานมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ สอดคล้องกบั สพุกาญจน์ วิทยาพธันา 

(2552) พบว่าผู้ประกอบการสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อ

แสวงหาโอกาสและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจและ

บริการ ซ่ึงนวัตกรรมจะถูกแสดงออกในรูปแบบของการ

ฝึกฝน การพัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติจริง นอกจาก

นี้ยังมีงานวิจัยของ Baumann and Kritikos (2016) ที่

ศึกษาการเชื่ อมโยงระหว ่ างการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม และผลิตภาพ ค้นพบว่า การลงทุนในการวิจัย

และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม สามารถเพิ่มผลิตภาพ

แรงงานของ MSMEs (บริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า  

10 คน) ได้

 อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อ

วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพแล้วองค์ประกอบเหล่าน้ัน

มีความสัมพันธ ์กัน โดยคุณภาพสินค ้าสัมพันธ ์กับ

คุณภาพของกระบวนการผลิตและการสนองความ

ต้องการของลูกค้า ส่วนความต้องการของลูกค้าสัมพันธ์
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 แนวทางท่ี 5 กลุ่ม SMEs ท่ีมีมูลค่าเคร่ืองจกัรต ่ากวา่ 100,000 บาท กิจการอาหารแปรรูปจากแป้งขา้วเจา้ ควรลดตน้ทุน
วตัถุดิบลงได ้โดยการซ้ือวตัถุดิบในทอ้งถ่ินหรือการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพ่ือซ้ือวตัถุดิบในปริมาณมากเพ่ือใหไ้ดว้ตัถุดิบในราคาท่ี
ถูกลง ซ่ึงงานวจิยัของ รัชยทุธ กิตติพีรกิจ (2557) กล่าววา่ ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย โดยเฉพาะอาหารแปรรูปนั้น
จะประสบปัญหาตน้ทุนด้านวตัถุดิบ หากตน้ทุนสูงก็จะท าให้แข่งขันในตลาดโลกได้ยากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการศึกษา
นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือเป็นองคค์วามรู้ในการด าเนินธุรกิจและเพ่ิมโอกาสหากตอ้งการขยายขนาดธุรกิจ รวมถึงการใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือเพ่ือช่วยในการผลิตซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการสร้างนวตักรรมดว้ยตนเอง ซ่ึงงานวิจยัของ สมนึก 
เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์ (2556) ท่ีกล่าวว่า การมุ่งเน้นการเรียนรู้และความสามารถทางนวตักรรม จะยิ่งท าให้ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบั สุพกาญจน์ วทิยาพธันา (2552) พบวา่ผูป้ระกอบการสามารถใชน้วตักรรมเพ่ือแสวงหาโอกาส
และสร้างความแตกต่างใหก้บัธุรกิจและบริการ ซ่ึงนวตักรรมจะถูกแสดงออกในรูปแบบของการฝึกฝน การพฒันาศกัยภาพ และ
การปฏิบติัจริง นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ Baumann and Kritikos (2016) ท่ีศึกษาการเช่ือมโยงระหว่างการวิจยัและพฒันา 
นวตักรรม และผลิตภาพ คน้พบว่า การลงทุนในการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างนวตักรรม สามารถเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของ 
MSMEs (บริษทัท่ีมีพนกังานนอ้ยกวา่ 10 คน) ได ้
 อยา่งไรก็ตาม ผลจากการศึกษาพบวา่ เม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวัช้ีวดัการประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้น
ผลิตภาพแลว้องค์ประกอบเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กนั โดยคุณภาพสินคา้สัมพนัธ์กบัคุณภาพของกระบวนการผลิตและการ
สนองความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนความตอ้งการของลูกคา้สัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรค์ นอกจากความคิดสร้างสรรค์ยงั
สัมพนัธ์กบันวตักรรม ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีสามารถใชก้ าหนดแนวทางการเสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย
สามารถสรุปเป็นแนวในแต่ละขนาดและแต่ละประเภทกิจการดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 แนวทางการเสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 

มูลค่า
เคร่ืองจกัร ประเภทกจิการ องค์ประกอบ 

ทีต้่องเสริมสร้าง 
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขนั 

ด้านผลติภาพ 
ตั้งแต ่

1,000,000 บาท 
ข้ึนไป 

แปรรูปขา้วเป็นแป้ง 
- ดา้นนวตักรรม 
 
 

- ดา้นคุณภาพ 

- รวมกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ดา้นนวตักรรม 
- รวมกลุ่มเพ่ือพฒันานวตักรรมร่วมกนั 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสีย 
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ตารางที ่2 แนวทางการเสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ (ต่อ) 

มูลค่า
เคร่ืองจกัร ประเภทกจิการ องค์ประกอบ 

ทีต้่องเสริมสร้าง 
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขนั 

ด้านผลติภาพ 

ตั้งแต ่
1,000,000 บาท 

ข้ึนไป 

อาหารแปรรูปจาก
แป้งขา้วสาลี 

- ดา้นแรงงาน 
- ดา้นคุณภาพ 
- ดา้นวตัถุดิบ 
- ดา้นนวตักรรม 
 

- ใชเ้คร่ืองจกัรทดแทนแรงงาน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสีย 
- เพ่ิมทกัษะใหแ้รงงานเพ่ือลดการสูญเปล่าของวตัถุดิบ 

- รวมกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ดา้นนวตักรรม 
- รวมกลุ่มเพ่ือพฒันานวตักรรมร่วมกนั 
 
 

ตั้งแต่ 100,000 
บาทแต่ไม่ถึง 

1,000,000 บาท 
  

 

อาหารแปรรูปจาก
แป้งขา้วเจา้ 

- ดา้นแรงงาน 
- ดา้นวตัถุดิบ 

- ปรับค่าจา้งแรงงานตามจ านวนท่ีสามารถผลิตได ้
- ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 
 

อาหารแปรรูปจาก
แป้งขา้วสาลี 

- ดา้นแรงงาน 
- ดา้นคุณภาพ 
- ดา้นวตัถุดิบ 
-ดา้นตอบสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ 

- ใชแ้รงงานท่ีมีทกัษะเพื่อการผลิตท่ีรวดเร็ว 
- ใชแ้รงงานท่ีมีทกัษะเพื่อลดของเสีย 
- เพ่ิมทกัษะใหแ้รงงานเพ่ือลดการสูญเปล่าของวตัถุดิบ 
- ออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามดึงดูดลูกคา้    
 

ต ่ากวา่ 100,000 
บาท 

อาหารแปรรูปจาก
แป้งขา้วเจา้ 

- ดา้นวตัถุดิบ 
 
- ดา้นความคิดสร้างสรรค ์

- รวมกลุ่มเพ่ือซ้ือวตัถุดิบในปริมาณมากเพ่ือลดราคา 
- ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 
- ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือเพ่ือช่วยในการผลิต 

สรุปผลการวจัิย 
 5.1 รูปแบบการประเมนิศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลติภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร 
แปรรูปจากข้าวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 การประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ ท่ีตอ้งหาองคป์ระกอบท่ีคาดวา่จะมีความส าคญัต่อศกัยภาพทางการ
แข่งขนัดา้นผลิตภาพ แลว้จึงน าองค์ประกอบเหล่านั้นมาใช้ประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัในปัจจุบนัของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  5.2 องค์ประกอบของตวัช้ีวดัการประเมนิศักยภาพทางการแข่งขนัด้านผลติภาพของผู้ประกอบการSMEs ใน 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากขา้ว
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 20 ราย จ าแนกตามเงินลงทุนดา้นนวตักรรม คือ กลุ่ม SMEs ท่ีมีมูลค่าเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 
1,000,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 4 ราย ในขณะท่ีกลุ่ม SMEs ท่ีมีมูลค่าเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท 
จ านวน 11 ราย และ กลุ่ม SMEs ท่ีมีมูลค่าเคร่ืองจกัรต ่ากวา่ 100,000 บาท จ านวน 5 ราย แลว้ท าการวเิคราะห์ ลงรหสัและจดักลุ่ม
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กับความคิดสร้างสรรค์ นอกจากความคิดสร้างสรรค์ยัง

สัมพันธ์กับนวัตกรรม ซึ่งความสัมพันธ์นี้สามารถใช้

กำาหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถสรุปเป็นแนวใน

แต่ละขนาดและแต่ละประเภทกิจการดังตารางที่ 2

สรุปผลการวิจัย
5.1 รูปแบบการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้าน

ผลิตภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 การประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิต

ภาพ ที่ต้องหาองค์ประกอบที่คาดว่าจะมีความสำาคัญต่อ

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ แล้วจึงนำาองค์

ประกอบเหล่านั้นมาใช้ประเมินศักยภาพทางการแข่งขัน

ในปัจจุบันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

5.2 องค์ประกอบของตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพ

ทางการแข ่ งขันด ้ านผลิตภาพของผู ้ ประกอบ

การSMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จำานวน 20 ราย จำาแนกตามเงินลงทุนด้านนวัตกรรม คือ 

กลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 1,000,000 บาท 

ขึ้นไป จำานวน 4 ราย ในขณะที่กลุ่ม SMEs ที่มีมูลค่า

เครื่องจักรตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 

บาท จำานวน 11 ราย และ กลุ ่ม SMEs ท่ีมีมูลค่า

เครื่องจักรตำ่ากว่า 100,000 บาท จำานวน 5 ราย แล้ว

ทำาการวิเคราะห์ ลงรหัสและจัดกลุ ่มข ้อมูล ด ้วย

โปรแกรม ATLAS.ti พบว่าผู ้ประกอบการทุกราย 

นอกจากจะให้ความสำาคัญกับ เงินทุน แรงงาน วัตถุดิบ 

และพลังงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่มีผลต่อผลิต

ภาพอย่างแน่นอน ยังให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบ

ด้าน คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การตอบสนองความ

ต้องการลูกค้า และนวัตกรรม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ผู้

ประกอบการคิดว่ามีผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้าน

ผลิตภาพ ในส่วนของคุณภาพผู้ประกอบการให้ความ

สำาคัญตั่งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ความ

สะอาดในกระบวนการผลิต รวมถึงการพยายามลด

ความสูญเสียในกระบวนการผลิต ในขณะที่ด้านความ

คิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ความคิด

สร้างสรรค์มีส่วนทั้งในด้านการสร้างความหลากหลาย 

ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ และมีส่วนช่วยในการ

พัฒนา นวัตกรรม ส่วนการตอบสนองความต้องการ

ลูกค้า ผู้ประกอบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการของลูกค้า มีช่องทางการจัดจำาหน่ายที่

สะดวก และในส่วนของนวัตกรรม ผู้ประกอบการมองว่า

มีผลทั้งในด้านการผนวกเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสม

ผสานกับเครื่องจักรท่ีมีอยู่แล้วทำาให้เครื่องจักรสามารถ

ทำางานได้ตรงตามความต้องการ และผลิตสินค้าที่มี

ความแตกต่างจากสินค้าของคู ่แข่ง นอกจากนี้องค์

ประกอบที่ค ้นพบยังมีความสัมพันธ์กันโดยคุณภาพ

สินค้าเกิดจากคุณภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งหาก

สินค้ามีคุณภาพ จะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามต้องการของลูกค้านั้นไม่ได้มี

เพียงแค่การบริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมี

ความต้องการอื่นๆ เช่น ความหลากหลายของสินค้า 

บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขนาดและสวยงามของบรรจุ

ภัณฑ์ ซึ่งเกิดได้จากความคิดสร้างสรรค์ และนอกจาก

ความคิดสร้างสรรค์นอกจากสามารถช่วยให้เกิดผลิต

ภัณฑ์ใหม่ๆ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ

การสร้างเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้

ประกอบสามารถผลิตสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และมีมาตรฐาน ซ่ึงสามารถช่วยให้กระบวนการผลิตมี

คุณภาพ  

5.3 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการ SMEsในอุตสาหกรร

มอาหารแปรรูปจากข้าว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ผลของการวิเคราะห์ศึกษาองค์ประกอบของตัว

ชี้วัดการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ
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ของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti รุ่น 7 ทำาให้ผู้วิจัย

สามารถกำาหนดแนวทางการเสริมสร ้างศักยภาพ

ทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการ SMEs 

ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าว ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

 1.) กลุ ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 

1,000,000 บาท ข้ึนไป ผู้ประกอบการแปรรูปข้าวเป็น

แป้งควรเสริมสร้างองค์ประกอบด้านนวัตกรรม โดยควร

มีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมและ

พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ส่วนผู ้ประกอบการอาหาร

แปรรูปจากแป้งข้าวสาลี ควรลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

โดยการใช ้ เค ร่ืองจักรทดแทนแรงงานคน เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสีย

น้อยลง ทำาให้ไม่ต้องใช้ปัจจัยในการผลิตเพ่ิมข้ึน รวมไป

ถึงควรมีการรวมกลุ ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ด ้าน

นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน

 2.) กลุ ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 

100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท ผู้ประกอบ

อาหารแปรรูปจากแป้งข้าวเจ้า ควรลดค่าจ้างแรงงาน

โดยการปรับค่าจ้างแรงงานตามจำานวนที่สามารถผลิตได้ 

ควรลดต้นทุนโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ในส่วนของผู ้

ประกอบการอาหารแปรรูปจากแป้งข้าวสาลี ควรใช้

แรงงานท่ีมีทักษะ เพ่ือการผลิตท่ีรวดเร็วและลดของเสีย 

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้แรงงานเพื่อลดการสูญเปล่า

ของวัตถุดิบ และตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยการ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่

สวยงามดึงดูดลูกค้า   

 3.) กลุ ่ม SMEs ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตำ่ากว่า 

100,000 บาท ควรลดต้นทุนวัตถุดิบลง โดยการซื้อ

วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อซ้ือ

วัตถุดิบในปริมาณมากเพ่ือให้ได้วัตถุดิบในราคาท่ีถูกลง 

รวมทั้งควรมีการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นองค์

ความรู้ในการดำาเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสหากต้องการ

ขยายขนาดธุรกิจ รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน

การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการผลิตซ่ึงเป็นพื้น

ฐานการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส�าหรับผู้ประกอบการ 

SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวและ

หน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

 1.) ควรมีการร ่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ 

สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อช่วยกันพัฒนา

เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อให้ผู้ประกอบการ

สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

 2.) จัดตั้งหน่วยงานช่วยเหลือในการให้ข้อมูล

ด้านคุณภาพเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารแปรรูป 

เช่น คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน 

เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำาไปเป็นข้อมูลให้

กับลูกค้าของตน

 3.) มีนโยบายทางการเงินเพื่อช ่วยเหลือผู ้

ประกอบการด้านอาหารแปรรูปที่ชัดเจน เช่นการช่วย

เหลือทางการลงทุนด้านนวัตกรรม ให้สามารถเข้าถึงได้

ในทุกขนาดอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาด

กลาง หรือขนาดใหญ่ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างศักยภาพในการ

แข่งขันให้กับประเทศได้

 4.) มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบ

การ ทั้งความรู้ด้านการผลิต ด้านนวัตกรรม และด้าน

การตลาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งในด้านการ

ผลิตและการขาย

6.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

 1.) ขยายขอบเขตด้านพื้นที่ในการเก็บข้อมูลการ

วิจัยให้ครอบคลุมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้

เห็นข้อมูลรายละเอียดของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ชัดเจนขึ้น

 2.) ศึกษาอุปสรรคในการดำาเนินงานของผู ้

ประกอบการแต่ละขนาดอุตสาหกรรม ที่ส ่งผลต่อ

ศักยภาพในการแข ่ งขันด ้ านผลิตภาพในเชิ ง ลึก  
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เพื่อทราบรายละเอียดของผู ้ประกอบการที่ ไม ่ มี

ประสิทธิภาพ และหาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม

 3.) ศึกษาวิธีการช่วยเหลือเพื่อยกระดับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการก้าวหน้าทางธุรกิจ 

สามารถเสริมสร ้างศักยภาพทางการแข่งขันให้กับ

ประเทศ  

 4.) เพ่ือให้สามารถกำาหนดแนวทางการเสริม

สร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพได้อย่างตรง

ความต้องการของผู ้ประกอบการมากขึ้น ควรมีการ

ประเมินตัวช้ีวัดศักยภาพทางการแข่งขันในปัจจุบันของ

ผู้ประกอบการในเชิงปริมาณโดยใช้วิธี Data Envelop-

ment Analysis (DEA) 

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้สำาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ 

อาจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่เมตตาสละเวลาอันมีค่าให้คำาแนะนำา 

ชี้แนะแนวทาง และช่วยเหลือในการทำาการศึกษาวิจัย 

ทั้งในด้านเน้ือหา และการเขียนบทความวิจัย และขอ

ขอบพระคุณ ศูนย ์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน 

(E-SAAN Center for Business and Economic  

Research: ECBER) ท่ีสนับสนุนงานวิจัยชิ้นน้ี ทำาให้ผู้

วิจัยสามารถทำาการวิจัยได้สำาเร็จลุล่วง 
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ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม
The Beauty Pageant’s Image to a Society

ธาราทิพย์  สุขดรุณพัฒน์1 และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล2

Tharathip Sukdarunpattha1 and Supachart Iamratanakul2

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาระดับปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อ

สังคม 2) ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคมเมือง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน

การสร้างภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมและบทบาทหน้าที่ของการประกวดนางงามต่อสังคมเมือง ใน

การศึกษานี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตังอย่างและสถิติที่ผู้วิจัยนำามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ระดับปานกลาง  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านจุดประสงค์การประกวด  อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านเครื่องแต่งกาย 

อยู่ในระดับปานกลางและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านคุณสมบัติผู้ประกวดนางงาม อยู่ในระดับปานกลาง 2) 

บทบาทหน้าที่ของการประกวดนางงามต่อสังคม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและสังคม อยู่ในระดับ

ปานกลางรองลงมา คือ ด้านมาตรฐานในการคัดเลือกนางงาม อยู่ในระดับปานกลางและด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

คือ ด้านการทำาประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอยู่ในระดับปานกลาง 3) ระดับปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์

ของการประกวดนางงามต่อสังคมในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ บทบาทหน้าที่ของการประกวดนางงาม

ต่อสังคมเมือง อยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่า ถ้าระดับปัจจัยในการสร้างต่อภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อ

สังคมในภาพรวม เพิ่มขึ้น บทบาทหน้าที่ของการประกวดนางงามต่อสังคมเมือง จะเพิ่มขึ้น ถ้าระดับปัจจัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมในภาพรวมลดลง บทบาทหน้าที่ของการประกวดนางงามต่อ

สังคมเมือง จะลดลง ในระดับสูงมาก 4) ระดับปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมแยก

รายด้านทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติผู้ประกวดนางงาม ด้านเครื่องแต่งกาย ด้านกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

องค์กร ด้านความยุติธรรมในการตัดสินการประกวด ด้านจุดประสงค์การประกวด ด้านการปฏิบัติตนของนางงามต่อ

สังคม ด้านสื่อมวลชน  ด้านการออกแบบและการจัดการงาน 

ค�าส�าคัญ : ภาพลักษณ์, นางงาม, , การประกวด, สังคม, บทบาทหน้าที่
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Abstract
 The research aims to study 1). the level of factors that create the positive image to the 

urban society, 2) the roles of the beauty contest to the urban society, and 3) the relationship 

between the factors and the roles of the beauty contest to the urban society.  

 The results showed that: 1) there is need to keep the image, contest purpose, apparel and 

minimum qualification of the pageant on society at a moderate level, 2). the role of the pageant 

for the society should be moderate. When an item is found, the side with the most is the role 

model for youths and society on a moderate level. The Eye base and the devil is also selected 

on the moderate level, 3) Having a positive relationship with the role of a pageant and the city is 

a creative factor for the pageant’s wholesome image. These however increases the pageant role. 

A declined pageant image will result to an increased city. If the pageant role increases, the city 

declines, 4) There are factors that shapes the image of the pageant and the social isolation of the 

eight pageant aspect features. This includes the activities that promotes the organization positive 

images, fair judgement of the contest, the purpose of the contest and the media design and  

management. These are factors to bear in creating the image of the pageant. The society can  

explain the variations.

 

KEYWORDS: image, beauty queens, pageant, society, role and duty
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บทน�า
 ความงามเป็นสิ่งที่ผู ้หญิงทุกคนแสวงหาและ

ปรารถนามาทุกยุคทุกสมัย (กัญญ์วรา ศิริสมบูรณ์เวช, 

2553) เนื่องจากทุกสังคมได้กำาหนดกฎเกณฑ์ด้านรูป

สมบัติเป็นเกณฑ์หน่ึงในการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี

สังคมไทย ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาได้มีการสร้างอุดมคติใน

เรื่องลักษณะความงามของสตรีว่า ต้องมีรูปร่างบอบบาง 

ทรวดทรงองค์เอวกลมกลึงได้สัดส่วน เป็นเพศท่ีควรแก่

การทะนุถนอมของสุภาพบุรุษโดยเฉพาะวรรณคดีไทย 

ได้กล่าวพรรณนาถึงความงามของนางในวรรณคดีได้

อย่างละเอียดจนกลายเป็นคตินิยมมาตลอดทุกยุคทุก

สมัย 

 ถึงแม้ว่าท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลาย 

ก่อให้เกิดกลุ่มคนต่าง ๆ เช่น กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มพ่อค้า

แม่ค้า กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่

ตนเองสงักดันีเ้อง เป็นกลุม่ทีมี่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

กล่าวคือ เพศ อาชีพ การศึกษา ที่คล้ายคลึงกัน ก็มักจะ

มีความคิด และการสื่อสารในแนวทางเดียวกันด้วย 

(Chris Shilling, 2000) เห็นได้ว่าภายในสังคมจะ

ประกอบด้วยกลุ่มทางสังคมที่หลากหลาย แต่ละกลุ่มก็มี

แนวความคิด และการแสดงออกถึงความเป็นกลุ่ม หรือ

เรียกว่า ภาพลักษณ์ของกลุ่มให้สังคมรับรู้ที่แตกต่างกัน

ออกไป เพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่ากลุ่มของตนเองเป็นใคร 

และสังคมเองก็จะรับรู้ว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นอย่างไรอีกด้วย 

(Ely Chinoy; 1968, and Malcom Waters; 1994) 

นอกจากนี้ สังคมท่ีเป็นปัจเจก คนในสังคมก็ย่อมจะ

แสดงอัตลักษณ์ เพื่อสื่อสารกับคนในสังคมว่า ตนเอง

เป็นใคร และต้องการให้สังคมมองมาท่ีตนเองเช่นไรด้วย 

โดยภาพลักษณ์ทั้งส่วนบุคคลและสังคมนี้ เป็นการ

สื่อสารที่ผู้ส่งสารต้องการจะให้ผู้รับสารคือคนในสังคม

รับรู้ ถึงความเป็นตัวตน ภาพลักษณ์ยังเป็นการแสดงถึง

อำานาจและพื้นที่ทางสังคมอีกด้วย  ความงามเป็นสิ่งท่ี

อยู่คู่มนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาล การประกวดนางงามจึง

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมยุคใหม่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

งงามของอิสตรีอัยเป็นช่ืนชมของสังคมและบุคคลท่ัวไป 

ในยุคแรกการประกวดนางสาวไทยเหตุผลหลักๆคือ 

“การทำาเพื่อชาติ”เน่ืองจากจุดหมายของการประกวด

นางสาวไทยยุคแรกคือการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

อันเป็นระบบการปกครองแบบใหม่ในยุคนั้น จากการ

ประกวดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรากฏตัวต่อสาธารณะ 

แต่นางงามยังมีบทบาทช่วยเหลือสังคมน้ันคือ “การเสีย

สละ” การปฏบิตัหิน้าทีช่่วยเหลอืสงัคม (วศิเวศ วฒันสขุ,

2553) สำานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการ

เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ให้ชาวต่างชาติได้รู ้จัก  

รูปแบบในการประกวดนางสาวไทยก็จัดให้มีความ

เหมาะสมกับความเป็นกุลสตรี สภาพเศรษฐกิจ และ

สังคมในปัจจุบัน ด้านเกณฑ์การตัดสินก็เพิ่มการวัด

ระดับ ความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความ

ฉลาดทางอารมณ์ หรือ ความสามารถในการควบคุม

อารมณ์ และพัฒนาอารมณ์ (EQ) ให้เป็นปกติสุขได้ไม่ว่า

เหตุการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไร และนำามาพิจารณา

ประกอบการตัดสินอีกด้วย เวทีการประกวดนางงามน้ัน

นับว่าถือเป็นพื้นที่หน่ึงที่ใช้ในการส่ือสาร เป็นพื้นที่ที่ให้

สตรีแสดงความคิดเห็นแสดงความสามารถท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาถึงภาพลักษณ์ของการประกวดนางงาม

ต่อสังคม เพื่อศึกษามุมมองที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆที่มี

ต่อการประกวดนางงาม เพื่อเป็นการสะท้อนถึงอิทธิพล

อำานาจของสังคมในการใช้พื้นที่สื่อในการแสดงจุดยืน

ของการประกวดนางงาม ที่แสดงให้เห็นให้เห็นว่าสังคม

ไม่ได้ต้องการหญิงสาวที่มีเพียงรูปลักษณ์ที่สวยงาม

เท่านั้น แต่ยังต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ (Emo-

tional Intelligence; EQ) และความฉลาดทางด้านสติ

ปัญญา (Intelligence Quotient; IQ) อีกทั้งยังไม่เคยมี

การวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการประกวด

นางงามต่อสังคมมาก่อน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะได้รู้ถึงแง่

คิดที่ต่างมุมมองของคนแต่ละกลุ่มที่มีต่อนางงาม เพื่อนำา

แนวคิดที่ได้ไปพัฒนาให้องค์กรนางงามมีภาพลักษณ์ที่ดี

ยิ่งๆขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยในการสร้างภาพ

ลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม 

 2) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของการประกวด

นางงามต่อสังคมเมือง 

 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน

การสร้างภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม

และบทบาทหน้าที่ของการประกวดนางงามต่อสังคม

เมือง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร

กลุ่มประชากรที่ใช้ในกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นางงาม ผู้เข้า

ประกวด ผู้เชี่ยวชาญในการประกวดนางงาม โดยสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 400 ตัวอย่าง

2. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา   

องค์กร การจัดประกวดนางงามท้องถิ่น ได้แก่ นางสาว

ไทย Miss Universes Thailand,  Miss Thailand 

world  และ Miss Grand Thailand

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา และการเก็บข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ทำาการเก็บข้อมูลในพื้นที่ท่ีกำาหนดไว้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 9 พฤศจิกายน  2559  โดย

ผู ้ วิ จัยจะเป ็นผู ้ ตั้ งคำ าถามและสัมภาษณ ์  โดยใช ้

แบบสอบถามที่สร้างข้ึนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาครั้งนี้ 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 4.1 ตัวแปรอิสระ ปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์

ของการประกวดนางงามต่อสังคม ได้แก่ 1) คุณสมบัติ

ของผู้ประกวดนางงาม 2) เครื่องแต่งกาย 3) กิจกรรมสง

เสริมภาพลักษณ์ขององค์การ 4) ประกวดระหว่างภาค

รัฐและเอกชน 5) ความยุติธรรมในการตัดสินการ

ประกวด 6) จุดประสงค์การประกวด 7) การปฏิบัติตน

ของนางงามต่อสังคม และ 8) สื่อมวลชน

 4.2 ตัวแปรตาม บทบาทหน้าที่ของการประกวด

นางงามต่อสังคม ได้แก่ 1) มารตาฐานในการคัดเลือก

นางงาม 2) การทำาประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศ

ชาติ 3) การสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่นางงาม และองค์กร 

4) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน และสังคม

ทบทวนวรรณกรรม
 ภาพลักษณ์ (Image) คือองค์รวมของความเชื่อ 

ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซึ่งมีทัศนคติและการกระทำาใด ๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้น จะ

มีความเก่ียวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้น ๆ 

(Kotler, 2000: 553)  นิยามดังกล่าว มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดในอดีตของ Anderson & Rubin (1986: 

453) ซ่ึงกล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นการรับรู้ของผู้บริโภค

เก่ียวกับองค์กรทั้งหมด โดยองค์กรเปรียบเสมือนคนซึ่ง

ย่อมจะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ต่างกัน  แสดงให้

เห็นว่าภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ปัจเจกบุคคลเกิด

พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ และมีบทบาทสำาคัญใน

การกำาหนดความคิดของปัจเจกบุคคลในการสนองสิ่ง

ต่างๆรอบตัว ดังนั้น องค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างให้

ความสำาคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีตามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของภาพลกัษณ์ของปัจเจกบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใดๆ 

 
 ภาพลกัษณ์ คือ แบรนด์ชนิดหน่ึง (อภยัลกัษณ์ ตนัตระบณัฑิตย,์ 2557:30-32) การมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจน สามารถ
สร้างความประทบัใจได้ง่าย คนรู้สึกเขา้ถึงได้ ไม่เป็นพิษไม่เป็นภยั และสร้างความเช่ือว่าภาพท่ีเห็นกับส่ิงท่ีเป็นคือส่ิง
เดียวกนั การน าเสนอแบรนดข์องตวับุคคล จ าเป็นตอ้งใชส่ื้อเป็นตวักระตุน้การรับรู้ของผูบ้ริโภค ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์
ภาพลกัษณ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนด เป็นการผลกัดนั เพ่ิมคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าของความเป็นปัจเจกบุคคลเพ่ือไม่ให้เป็นการ
เขา้ใจผิด (กมลทิพย ์ธรรมภกัดี, 2557) การสร้างภาพลกัษณ์ (Image Building) เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัขององค์กร 
ระหวา่ง CEO กบัการประชาสมัพนัธ์ ดว้ยทศันคติ และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบังานส่ือสารดว้ยการประชาสัมพนัธ์ทั้งในเชิง
บริหารและการปฏิบติัการ องคป์ระกอบอีกหลากหลายท่ีเขา้มาเป็นส่วนเสริมการประชาสมัพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพ ไม่วา่จะ
เป็น สินคา้ การบริการ หรือแมแ้ต่ครอบครัว ส่ิงเหล่านั้นลว้นเป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีส าคญัท่ีมีผลในเชิงภาพลกัษณ์ไดท้ั้งส้ิน  
(ศุภชาต  เอ่ียมรัตนกลู, 2557)  การเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดียอ่มอยูใ่นพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงซ่ึงจะท าให้ภาพลกัษณ์นั้นอยูไ่ดน้าน 
ปัจจุบนัส่ือออนไลน์เขา้มามีบทบาทมากมายกบัการด าเนินธุรกิจ สามารถสร้างประโยชน์แก่องค์กรหรือธุรกิจ ในทาง
กลบักนัความเส่ียงจากการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในทางท่ีผิดโดยพนกังานในองคก์ร อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบแก่องคก์ร
อย่างน้อย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ผลกระทบดา้นช่ือเสียงและ แบรนด์ ผลกระทบทางดา้นความมัน่คงและความเป็นส่วนตวั และ
ผลกระทบทางดา้นผลิตภาพ ผลกระทบเหล่าน้ีอาจน ามาสู่ความสูญเสียมาใหแ้ก่องคก์ร การมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน การเสียช่ือเสียง 
การสูญเสียความไวใ้จ เป็นตน้ (มฑุปายาส  ทองมาก, 2558) 
 ภาพลกัษณ์ทางดา้นสงัคม คือการท ากิจกรรมพิเศษท่ีนอกเหนือจากภาระหนา้ท่ีในงานท่ีท า โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ใหโ้อกาสผูด้อ้ยโอกาสในสังคม มีส่วนเขา้ไปช่วยงานของประเทศชาติ คุณค่า
แห่งภาพลกัษณ์ (Image Value) นบัเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่ามหาศาลทั้งของบุคคลและองคก์ร หากเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี การ
ท างานดว้ยจิตสาธารณะคือการท างานเพ่ือส่วนรวม จิตใจท่ีคิดจะท าเพื่อคนอ่ืน วิ่งผ่านการคิดไตรตรองดูแลว้วา่ ส่ิงท่ีจะท า
นั้นถูกตอ้ง เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าความคิดการเห็นคุณค่าในตวัเองพร้อมทั้งการเห็ฯวา่ส่ิงท่ีตน
ไดก้ระท านั้นเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นอยา่งไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(ในส่วนท่ีสูงกวา่ความ
ตอ้งการ ๔ ขั้น Peak Experience ท่ีเรียกว่า self-Transcendence) (ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฏาธร และนิรนาท แสนสา, 
2556)  
 ความผกูพนัต่อองคก์รทางดา้นจิตใจสูงสุดความมีจิตส านึกต่อหนา้ท่ีก็จะสูงไปดว้ยถึงแมจ้ะแตกต่างในเร่ืองของ
การจ าแนกเพศ (ภาวิน ชินะโชติ, 2558) การปกป้องและรักษาช่ือเสียงของสถาบนัมิให้เส่ือมเสีย  การรู้จกัยอมรับผิด การ
ส่ือสารใหก้บัองคก์ร สถาบนัให้เป็นท่ีเขา้ใจในภาพลกัษณ์ทั้งความดีงามและการยอมรับความผิดพลาด เป็นการช่วยรักษา

ภาพที่ 1 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ของปัจเจกบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดๆ
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 ภาพลักษณ์ คือ แบรนด์ชนิดหนึ่ง (อภัยลักษณ์ 

ตันตระบัณฑิตย์, 2557:30-32) การมีภาพลักษณ์ท่ี

ชัดเจน สามารถสร้างความประทับใจได้ง่าย คนรู้สึกเข้า

ถึงได้ ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัย และสร้างความเชื่อว่าภาพที่

เห็นกับสิ่งท่ีเป็นคือส่ิงเดียวกัน การนำาเสนอแบรนด์ของ

ตัวบุคคล จำาเป็นต้องใช้สื่อเป็นตัวกระตุ้นการรับรู้ของผู้

บริโภค ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ตามเป้า

หมายที่กำาหนด เป็นการผลักดัน เพิ่มคุณค่าและเพิ่ม

มูลค่าของความเป็นปัจเจกบุคคลเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจ

ผิด (กมลทิพย์ ธรรมภักดี, 2557) การสร้างภาพลักษณ์ 

(Image Building) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญของ

องค์กร ระหว่าง CEO กับการประชาสัมพันธ์ ด้วย

ทัศนคติ และความเข้าใจที่ถูกต้องกับงานสื่อสารด้วยการ

ประชาสัมพันธ์ทั้งในเชิงบริหารและการปฏิบัติการ องค์

ประกอบอีกหลากหลายที่เข ้ามาเป็นส่วนเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น สินค้า 

การบริการ หรือแม้แต่ครอบครัว สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็น

ปัจจัยแวดล้อมที่สำาคัญที่มีผลในเชิงภาพลักษณ์ได้ทั้งสิ้น  

(ศุภชาต  เอี่ยมรัตนกูล, 2557)  การเกิดภาพลักษณ์ที่ดี

ย่อมอยู่ในพื้นฐานของข้อเท็จจริงซึ่งจะทำาให้ภาพลักษณ์

น้ันอยู ่ได้นาน ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาท

มากมายกับการดำาเนินธุรกิจ สามารถสร้างประโยชน์แก่

องค์กรหรือธุรกิจ ในทางกลับกันความเสี่ยงจากการใช้

สื่อสังคมออนไลน์ในทางท่ีผิดโดยพนักงานในองค์กร 

อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบแก่องค์กรอย่างน้อย 3 ด้าน 

ได้แก่ ผลกระทบด้านช่ือเสียงและ แบรนด์ ผลกระทบ

ทางด้านความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว และผลกระ

ทบทางด้านผลิตภาพ ผลกระทบเหล่าน้ีอาจนำามาสู ่

ความสูญเสียมาให้แก่องค์กร การมีต้นทุนท่ีสูงข้ึน การ

เสียชื่อเสียง การสูญเสียความไว้ใจ เป็นต้น (มฑุปายาส  

ทองมาก, 2558)

 ภาพลักษณ์ทางด้านสังคม คือการทำากิจกรรม

พิเศษที่นอกเหนือจากภาระหน้าท่ีในงานท่ีทำา โดย

เฉพาะกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคม ให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสในสังคม มีส่วนเข้าไปช่วย

งานของประเทศชาติ คุณค่าแห่งภาพลักษณ์ (Image 

Value) นับเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งของ

บุคคลและองค์กร หากเป็นภาพลักษณ์ที่ดี การทำางาน

ด้วยจิตสาธารณะคือการทำางานเพื่อส่วนรวม จิตใจที่คิด

จะทำาเพือ่คนอืน่ วิง่ผ่านการคดิไตรตรองดแูล้วว่า สิง่ทีจ่ะ

ทำานัน้ถกูต้อง เป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ ซึง่เป็นการ

ตอกยำา้ความคิดการเห็นคณุค่าในตวัเองพร้อมทัง้การเห็ฯ

ว่าสิง่ทีต่นได้กระทำานัน้เป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่อย่างไร ซึง่

สอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว์ (ในส่วน

ทีสู่งกว่าความต้องการ ๔ ขัน้ Peak Experience ทีเ่รยีกว่า 

self-Transcendence) (ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฏาธร 

และนิรนาท แสนสา, 2556) 

 ความผูกพันต่อองค์กรทางด้านจิตใจสูงสุดความ

มีจิตสำานึกต่อหน้าท่ีก็จะสูงไปด้วยถึงแม้จะแตกต่างใน

เรื่องของการจำาแนกเพศ (ภาวิน ชินะโชติ, 2558) การ

ปกป้องและรักษาชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมเสีย การ

รู้จักยอมรับผิด การสื่อสารให้กับองค์กร สถาบันให้เป็นที่

เข้าใจในภาพลักษณ์ทั้งความดีงามและการยอมรับความ

ผิดพลาด เป็นการช่วยรักษาช่ือเสียงขององค์กรและ

สถาบันได้ การรักษาและสร้างเสริมความสัมพันธ์ การ

ตระหนักถึงความสำาคัญของภาพลักษณ์ที่ดี ท้ังใน

ภายนอกและภายในองค์กร เป็นปัจจัยเสริมที่จะสร้าง

ความรู้สึกที่ดีต่อกัน การเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือ

สังคมในบางอย่างที่สามารถช่วยได้ ไม่ว่าส่ิงเหล่าน้ันจะ

สำาคัญมากน้อยเพียงใด จึงควรรักษาความสัมพันธ์น้ันไว้ 

เพราะในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปล่ียนแปลงไป

อย่างไรย่อมไม่มีใครรู้ ภาพลักษณ์สามารถทำาให้คนหรือ

องค์กรมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชุมชนและสาธารณชนได้

แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ผ่านกิจกรรมทางสังคม 

( Social Activities) คือการทำากิจกรรมพิเศษนอกเหนือ

จา กการทำาธุรกิจโดยตรงที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิด

ชอ บที่องค์กรพึ่งมีต ่อสังคม (Corporate Social 

Re sponsibility : CSR) เป็นการคืนกำาไรให้กับสังคม 

เพื่อเป ็นการพัฒนาสังคมให ้ดีขึ้น แนวคิดในการ

บริหารธุรกิจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

ส่ วนเสีย ไม่ใช่แต่เพียงผู้ถือหุ้น กิจกรรม CRS ยังทำาให้

เกิดสภาพคล่องของหุ้นสูงขึ้นโดยวัดการปริมาณซื้อ ขาย
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เกินปกติ (อาณัติ ลีมัคเดช, 2556) การดำาเนินกิจกรรม

คว ามรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ

องค์กร ตระหนักถึงและการมีจิตสำานึกที่ดี การลดภาระ

ขอ งชุมชน การสร้างความเข้าใจและการเชื่อมโยงความ

ต้ องการผลประโยชน์ตางตอบแทนซึ่งกันละกัน (สรฉัตร 

แก้วเครือวัลย์, 2554)

 ใ นด้านจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณ์

เป รียบดจุหางเสอืกำาหนดทศิทางพฤตกิรรมของปัจเจกชน

ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอยู ่รอบตัว จะมีแนวโน้มท่ีแสดง

พฤติกรรมเชิงบวก แต่ถ้าหากบุคคลนั้นมีภาพลักษณ์เชิง

ลบต่อสิ่งเหล่านั้น จะมีแนวโน้มที่แสดงพฤติกรรมเชิงลบ  

สิ่งสำาคัญคือ ภาพลักษณ์ก่อให้เกิดอคติ (Bias) เพราะ

ภาพลักษณ์เป็นเรื่องฝังใจยากที่จะแก้ไข ภาพลักษณ์เป็น

สิ่งค่อนข้างถาวรและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก ซ่ึงใน

กา รประกวดนางงามสิ่งที่มีแนวโน้มทำาให้เกิดผลกระทบ

ต่อภาพลักษณ์หนึ่งในนั้นคือคำาตัดสินของคณะกรรมการ

ที่ลำาเอียง มีความต้องการอื่นแอบแฝงหรือข้อตกลงผล

ปร ะโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งการแก้ไขในเรื่องนี้ก็คงต้อง

กร ะทำาในส่วนของสำานึกของแต่ละบุคคล เพื่อเปิดใจ

กว้างและมีความเป็นธรรมในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ 

(น ภดล ร่มโพธิ์, 2556) การปลูกและปลุกจิตสำานึกธร

รมภิบาลในสังคมไทย “จิตสำานึกของมนุษย์นี้สำาคัญสุด” 

กา รปลูกจิตสำานึกและสร้างการรับรู้ที่รับผิดชอบ แก้ไข

ปัญหาจากจดุเริม่ต้นทีเ่ป็นรากฐาน โดยมองว่าสงัคมจะดี 

คอ ร์รัปชันหรือการแสวงหาผลประโยชน์จะน้อยลงฏ็ต่อ

เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือการพิจารณาตามข้อกำาหนดอย่าง

โปร่งใสโดยต้องมาจากความตั้งใจของตนเอง 

(จุรี วิจิตรวาทการ, 2559)

 S tuart Hall (1968) พิจารณาว่าระบบการนำา

เส นอภาพแทนนั้นเกิดข้ึนในสองระดับด้วยกัน ระดับ

แร ก ระดับของการนำาเสนอภาพแทนในใจ เป็นความ

พยายามตีความความจริงรอบตัวมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวน

กา ร กลั่นกรองสิ่งท่ีเกิดข้ึนรอบตัวให้เป็นความรู้ หรือ

ความคิดหนึ่งๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ระดับที่สองคือ เป็น 

การนำาเสนอภาพแทนภายนอก เป็นการสื่อสารความคิด

หรือความรู้ที่มีอยู่ในหัวสมองออกมาให้ผู้อื่นทราบ ผ่าน

สัญลักษณ์หนึ่งๆ ทั้งนี้ (อลิสา โลหิตนาวี, 2557) ระบุว่า 

“ภาพตัวแทน” (Representation) มิใช่สิ่ง หรือผลผลิต

ที่ เคยเป็นอยู ่หรือมีอยู ่  หากแต่เป็นผลผลิตที่มีการ

ปร ะกอบสร้างขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลา (Reproduce) 

ไม่ว ่าจะเป็นรูปภาพข้อเขียนการแต่งกาย ซ่ึงภาพ

ตั วแทนจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับว่า ภาพ

ตั วแทนนั้นจะถูกนำาเสนออย่างไรนอกจากนี้แนวความ

คิ ดเกี่ยวกับภาพตัวแทนยังระบุว่า การนำาเสนอ ภาพ

ตัวแทนของสิ่งๆ หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งๆในกระบวนการ

ปร ะกอบสร้างความหมายน้ันจะไม่ได้มีเพียง หน่ึงเดียว

แต่มีได้หลากหลายและแต่ละภาพตัวแทนนั้นต่างแข่งขัน

กั นเพื่อให้ภาพของตนขึ้นมาอยู่เหนือกว่าหรือจริงกว่า

ภา พอื่น ๆ  รูปแบบในการใช้ชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งภาพ

ลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงรสนิยมและความเป็นตัวตน (จิร

วุ ฒิ หลอมประโคน, 2554)  แนวความคิดเรื่องภาพ

ตั วแทนยังสัมพันธ์กับแนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ (Identity) 

เนื่องจากอัตลักษณ์ถูกสร้างความหมายผ่านทางระบบ

สั ญลักษณ์ของภาพตัวแทนโดยเป็นการนำาเสนอภาพ 

ตั วแทนว่า อะไรบ้างที่คือเรา และเรามีความแตกต่าง

จากคนอื่นอย่างไร Waters (1994) ระบุว่าลักษณะที่พึง

ปรารถนาหรือมีคุณค่าของบุคคลหรือกลุ่ม ส่งผลต่อการ

เลือกวิธี และเป้าหมายใน การกระทำา ลักษณะที่นัก

วิ ชาการสนใจศึกษามักเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับค่า

นิ ยม ซึ่งเริ่มทำาการศึกษาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดย 

Ro keach ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่าหมายถึง 

“ความเชื่อว่าสำาคัญ” (Belief to be important) 

 จ ากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ทางด้าน

บท บาทหน้าที่ของการประกวดนางงามต่อสังคมโด

ยกัญญ์วรา ศิริสมบูรณ์เวช (2553)  พบว่า 1) คณะ

นา งสาวไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมนุษย์ แต่ละคนมีภูมิ

หลัง มีประสบการณ์ แตกต่างกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

กร ะบวนการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ทำาให้เกิดภาพ

ลักษณ์เฉพาะตัว บางอย่าง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพกองดูแลนางสาวไทยจึงต้องเข้าใจ

ใน ตัว ผลิตภัณฑ์ แต่ยังคงต้องรักษาภาพลักษณ์ของ

ความกุลสตรี เป็นตัวแทนของผู้หญิงไทย ภายใต้แบรนด์ 
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นา งสาวไทยในขณะเดียวกัน 2) กองดูแลนางสาวไทยมี

การตั้งระดับราคา สำาหรับงานลักษณะต่าง ๆ  ออกเป็น 4 

ระ ดับ คือ ระดับราคาสำาหรับงานเอกชน ระดับราคา

สำา หรับงานราชการ ระดับราคาสำาหรับงาน สมาคม

นัก เรียนเก่าวชิราวุธฯ และ อสมท และ ระดับราคา

สำาห รับงานการกุศล โดยรายได้ที่เกิดขึ้น แบ่งเป็นเงิน

รายได้ของคณะนางสาวไทย ร้อยละ 50 ส่วนอกีร้อยละ 50 

นำาเข้ากองดูแลนางสาวไทย เพื่อใช้ในการบริหารงาน 

และเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวสำาหรับงานต่าง ๆ  

3) กอ งดูแลนางสาวไทยมีการจัดการด้านการกระจาย

ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางการเป็น ทูตวัฒนธรรม ทูตการ

ท่องเที่ยว และทูตการค้า นอกจากนั้น ยังมีการกระจาย

ผลิตภัณฑ์โดยการพา คณะนางสาวไทยไปขอบคุณ

สื่อมวลชน ทำาความรู้จักผู้ว่าจ้าง โปรโมทผ่านสื่อโซเชียล

เน็ตเ วิร์ค สร้างข่าวที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และร่วมงาน

พรมแด ง 4) กองดูแลนางสาวไทยมีการจัดการด้านการ

ส่งเส ริมการตลาด โดยการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม

การขา ย การขายโดยใช้พนักงาน และการจัดกิจกรรม

ทางการตลาด 5) ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาการบริหารคน 

ปัญหา ความไม่ลงรอยระหว่างปัจเจกบุคคล และปัญหา

ความคาดหวังต่อเป้าหมายที่แตกต่างกัน ส่วนอุปสรรคที่

พบ คื อ งานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ทัศนคติเชิงลบต่อ

นางงา ม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติคณะ

นางสา วไทย 6) แนวโน้มการจัดการนางสาวไทยใน

อนาคต  ให้ความสำาคัญกับเรื่องของเป้าหมายท่ี ตรงกัน 

การตล าด การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย การจัดการ

นางสา วไทยทั้งระหว่างด ารงตำาแหน่งและ ภายหลัง

หมดวาระอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการศึกษา
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์หลักเพื่อหา

แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของการประกวดนางงาม 

โดยใช้ทัศนคติของบุคคลทั่วไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนา  การศึกษาครั้งนี้ มีแนวคิดในการศึกษาจำาแนก

ออกเป็น 3 กระบวนการหลัก ประกอบด้วย 1) การ

ศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู ้มีส ่วนร่วมกับการประกวด

นางงาม การศึกษาส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิง

ประชากรศาสตร์ของบุคคลทั่วไปที่มีส่วนร่วม เพื่อเข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประกวดฯ และ

นางงาม ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวอ จะมีผลต่อการเข้าถึง 

และกา รรับรู ้กระบวนการในการประกวดตามความ

เข้าใ จของบุคคลนั้นๆ หรือเรียกว่า “ภาพลักษณ์” ซึ่ง

ภาพลักษณ์ของการประกวดดังกล่าว จะถูกประเมินผ่าน

ทัศนคติในส่วนต่อไป 2) การศึกษาทัศนคติของสังคมที่มี

ต่อกา รประกวด และบทบาทหน้าที่ของนางงาม การ

ศึกษา ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินภาพลักษณ์ของการ

ประกว ดนางงาม ในมุมมองของบุคคลท่ัวไป การ

ประเมินดังกล่าวจะทำาให้สามารถเข้าถึงสถานการณ์ของ

ภาพลั กษณ์การประกวดนางงามในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็น

แนวทา งในการกำาหนดแผนพัฒนาภาพลักษณ์การ

ประกว ดนางงามในส่วนสุดท้าย และ 3) การพัฒนา

แนวทา งการส่งเสริมภาพลักษณ์การประกวดนางงามที่

ตรงกั บความคาดหวังของสังคม ในส่วนสุดท้ายจะ

ประยุ กต์การใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์

ปัจจั ยภายใน และภายนอกที่มีผลต่อการส่งเสริมภาพ

ลักษณ์การประกวดนางงาม แนวทางการในการศึกษา 

และกา รเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

ได้แสดงไว้ในกรอบแนวคิดในการศึกษา (ภาพที่ 2)
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
 กลุ่ มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีได้ทำาการสุ่มจาก

ประชา กรที่เกี่ยวข้องกับแวดวงนางงาม ซึ่งประกอบไป

ด้วยนางงาม กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับนางงาม ผู้เชี่ยวชาญ

การประกวดนางงาม กลุ่มผู้สื่อข่าว และกลุ่มประชาชน

ทั่วไ ป  ผู ้วิจัยทำาการหาตัวอย่างโดยการเลือกกลุ ่ม

ตัวอย่างโดยบังเอิญจำานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่อง

มือแบ บสอบถามที่สร ้างขึ้นเพื่อตอบคำาถามตาม

วัตถุ ประสงค์ของการศึกษา โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการ

ศึกษา ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อ

คำาถาม ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และระดับการ

สร้างภ าพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม 

ทั้งภาพรวมและรายด้าน 

 ผู้วิ จัยได้ออกแบบสอบถามนำาเสนออาจารย์ที่

ปรึกษา  และผู้ทรงคุณวุฒิโดยประเมินผล (IOC) เพื่อ

ทดสอบค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม โดยผู้ทรง

คุณ วุฒิ  ก ่อนนำ า ไปทดสอบความน ่ า เช่ือ ถือของ

แบบสอบ ถามเมื่อผู้วิจัยได้แก้ไขแบบสอบถามตามที่

ปรึกษา ระบุเรียบร้อยแล้วจึงทำาการแจกกับกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีสภาพความเป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน 35 คน จากนั้น

นำามาทด สอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้

โปรแกรม สำาเร็จรูปทางสถิติในการหาค่าความเช่ือม่ัน

โดยใช้วิ ธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coeffi-

cient) ข อ งครอนบาค (Cronbach) ในการทดสอบ

ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการ

ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นในส่วนระดับปัจจัยใน

การสร้า ง ภ าพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม 

เท่ากับ  . 815 และส่วนของบทบาทหน้าที่ของการ

ประกวดนางงามต่อสังคม เท่ากับ .842 และได้ค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .910 ข้อมูลที่ได้

จากการร ว บ รวมใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ 

โดยการแจ ก แจงความถี่ หาค่าร้อยละ และวิเคราะห์

ข้อมูล นำาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง นอกจาก

นี้ผู้วิ จั ยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับปัจจัยในการ

สร้างภาพลั กษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคมและ

บทบาทหน้ า ที่ของการประกวดนางงามต่อสังคมโดยใช้

สถิติใน ก า ร ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) โดยกำาหนด

ค่าระดั บ นั ยสำาคัญทางสถิติที่ .05 และการวิเคราะห์ 

SWOT ถู ก จั ดทำาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

แผนการพัฒนาภาพลักษณ์การประกวดนางงาม

 

 

ในส่วนสุดทา้ยจะประยุกต์การใชก้ารวิเคราะห์  SWOT เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกท่ีมีผลต่อการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์การประกวดนางงาม แนวทางการในการศึกษา และการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้สดง
ไวใ้นกรอบแนวคิดในการศึกษา (ภาพท่ี 2) 

 

 
 
ภาพที ่2 กรอบแนวคดิในการศึกษา  

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการสุ่มจากประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแวดวงนางงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย
นางงาม กลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบันางงาม ผูเ้ช่ียวชาญการประกวดนางงาม กลุ่มผูส่ื้อข่าว และกลุ่มประชาชนทัว่ไป  ผูว้ิจยัท า
การหาตวัอยา่งโดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพ่ือตอบ
ค าถามตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้
ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล และระดบัการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม ทั้งภาพรวมและ
รายดา้น  

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบสอบถามน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวฒิุโดยประเมินผล (IOC) เพ่ือทดสอบค่าความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยผูท้รงคุณวุฒิ ก่อนน าไปทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามเม่ือผูว้ิจยัไดแ้กไ้ข
แบบสอบถามตามท่ีปรึกษาระบุเรียบร้อยแลว้จึงท าการแจกกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสภาพความเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 35 คน 
จากนั้นน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้
วธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ในการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยวธีิการของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ในส่วนระดบัปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ของการประกวด
นางงามต่อสังคม เท่ากบั .815 และส่วนของบทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามต่อสังคม เท่ากบั .842 และไดค้่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .910 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ โดยการแจก

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อ

สังคม ใ น มุ มมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ

ประกวดนางงาม มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาแนวทาง

ในการพั ฒ น า มุมมองของสังคม ที่มีต่อภาพลักษณ์ของ

การประก ว ด น างงามในประเทศไทย เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงแบ่ง

หวัข้อศกึษาย่อย ทีเ่ก่ียวข้องออกเป็น 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผู้ศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ เพื่อนำามา

วิเคราะ ห์ จ ากกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 400 ตัวอย่าง ซ่ึง

ประกอบไปด้วย นางงาม กลุ่มคนรักนางงาม กูรูผู้รักการ

ประกวด กลุ่มผู้สื่อข่าวและกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยการ

ศึกษาครั้ ง นี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น

เพศหญิง  (71.30%) มีอายุตำ่ากว่า 30 ปี (69.30%) มี

สถานภาพ โ ส ด  (62.00%) โดยจบการศึกษาสูงสุดใน

ระดับปริ ญ ญ าตรี และมัธยมศึกษา (48.00% และ 

34.00% ตามลำาดับ) โดยมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 15,000 

บาท (34 . 0 0 % )  และมีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา 

(44.00% )  ร า ย ละเอียดของข้อมูลดังกล่าว แสดงไว้ใน

ตารางที่ 1 

 การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จัดการ

ประกวดโดยตรง เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุของนางงาม

ผู้เข้าประกวดซึ่งมีอายุประมาณ 18 – 25 ปี ซึ่งโดยทั่วไป

เป็นช่ว ง อ า ยุของนักเรียน หรือนักศึกษา ส่งผลให้ผู ้

ติดตามเข้ า ร่วมงาน และประชาชนทั่วไปผู้มีส่วนร่วมใน

การจัดง า น ป ร ะกวดส่วนมาก เป็นเพื่อนของนางงามผู้

เข้าร่วมประกวด เมื่อเป็นเช่นนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

จึงมีลั ก ษ ณ ะ ประชากรศาสตร์ สอดคล้องกับผู้เข้าร่วม

ประกวด กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมี อาชีพ

เป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีอายุตำ่ากว่า 30 ปี ซึ่งช่วงอายุ

การทำางานต ามลักษณะประชากรดังกล่าว เป็นช่วงวัย

เริ่มทำาง าน  หรือกำาลังศึกษา ดังนั้นรายได้โดยเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจึงตำ่ากว่า 15,000 บาท ลักษณะ

ข้อมูลจาก ก า ร สำารวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นแนวโน้ม

ความสัมพั น ธ์ ร ะ หว่างกลุ่มตัวอย่าง และผู้เข้าร่วม

ประกวดนางงามในทิศทางบวก หรือกลุ่มตัวอย่างน่าจะ

มีทัศนคติที่ดีต่อการประกวดนางงาม 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 400) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 115 28.80 
 หญิง 285 71.30 
อาย ุ    
 ต ่ากวา่ 30 ปี 277 69.30 
 07 – 40 ปี 92 23.00 
 47 – 50 ปี 18 4.50 
 57 – 60 ปี  13 3.30 
สถานภาพสมรส    
 โสด 248 62.00 
 สมรส 92 35.50 
 หยา่ร้าง 18 4.50 
 หมา้ย 13 3.30 
ระดบัการศึกษา    
 มยัธยมศึกษาหรือต ่ากวา่          136 34.00 
 ปริญญาตรี 192 48.00 
 ปริญญาโท 67 16.80 
 ปริญญาเอก 5 1.30 
รายได ้    
 ต ่ากวา่ 15,000 บาท                  136 34.00 
 15,000 - 20,000 บาท 89 22.30 
 20,001 - 25,000 บาท                46 11.50 
 25,001 - 30,000 บาท 66 16.50 
 30,001 - 35,000 บาท                27 6.80 
 มากกวา่ 35,000 บาท 36 9.00 
อาชีพ    
 นกัเรียน , นิสิต , นกัศึกษา           176 44.00 
 ขา้ราชการ 49 12.30 
 รัฐวิสาหกิจ     29 7.30 
 ธุรกิจส่วนตวั 114 28.50 
 ดารา, นกัแสดง , นางแบบ , นางงาม  26 6.50 
 อ่ืนๆ 6 1.50 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 2559 

2. ทศันคติของสงัคม ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การประกวดนางงาม 
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2. ทัศนคติของสังคม ที่มีต่อภาพลักษณ์การประกวด

นางงาม

 การศึกษาครั้งนี้ ได้พิจารณาถึงทัศนคติของ

บุคคลทั่วไป ที่มีต่อภาพลักษณ์การประกวดนางสาวไทย 

โดยจำาแนกเป็นประเด็นสำาคัญ 8 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านคุณสมบัติผู้ประกวดนางงาม 2) ด้านเครื่องแต่ง

กาย 3) ด้านกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 

4)  ด้านความยุติธรรมในการตัดสินการประกวด 5) ด้าน

จุดประสงค์การประกวด 6) ด้านการปฏิบัติตนของ

นางงามต่อสังคม 7) ด้านส่ือมวลชน 8) ด้านการ

ออกแบบและการจัดการงาน ข้อมูลถูกรวบรวมด้วย 

แบบประเมินทัศนคติ 5 ระดับ ซึ่งผลการศึกษาถูก

วิเคราะห์ และแสดงไว้ในแผนภาพที่ 1

 

 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดพิ้จารณาถึงทศันคติของบุคคลทัว่ไป ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การประกวดนางสาวไทย โดยจ าแนก
เป็นประเด็นส าคญั 8 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นคุณสมบติัผูป้ระกวดนางงาม 2) ดา้นเคร่ืองแต่งกาย 3) ดา้นกิจกรรมส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 4)  ดา้นความยติุธรรมในการตดัสินการประกวด 5) ดา้นจุดประสงคก์ารประกวด 6) ดา้นการปฏิบติั
ตนของนางงามต่อสังคม 7) ดา้นส่ือมวลชน 8) ดา้นการออกแบบและการจดัการงาน ขอ้มูลถูกรวบรวมดว้ย แบบประเมิน
ทศันคติ 5 ระดบั ซ่ึงผลการศึกษาถูกวเิคราะห์ และแสดงไวใ้นแผนภาพท่ี 1 

 

 
แผนภาพที ่1 การวเิคราะห์ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การประกวดนางงามทั้ง 8 ดา้น 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 2559 

จากการส ารวจ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การประกวดนางสาวไทยทั้ง 8 ดา้นในระดบัดี และดี
มาก (ดา้นจุดประสงคก์ารประกวด) หรือมีทศันคติท่ีดีต่อการประกวด ส่วนหน่ึงอาจมีผลจากความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจ
ลกัษณะการจดัการประกวดนางงาม เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแมจ้ะมีทศันคติท่ีดีต่อภาพลกัษณ์การประกวด
นางงามทุกดา้นก็ตาม แต่ในดา้นคุณสมบติัผูป้ระกวดนางงาม และดา้นเคร่ืองแต่งกาย พบวา่มีค่าเฉล่ียทศัคติเชิงบวกต ่าท่ีสุด 
เม่ือเปรียบเทียบกบัทศันคติในดา้นอ่ืน  
 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของขอ้ค าถามในดา้นคุณสมบติัผูป้ระกวดนางงาม  พบวา่ บุคคลทัว่ไปในสังคมไทย มีการยอมรับ
นางงามท่ีมีการท าศลัยกรรมส่วนมาก (38.50%) ในระดบัปานกลาง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่านิยมในสงัคมไทย 
ซ่ึงความแตกต่างจากสังคมในอดีต และมีการยอมรับพฤติกรรมดงักล่าวไดดี้ข้ึน แต่ก็ยงัไม่สามารถระบุไดว้า่ สังคมไทยมี
การยอมรับพฤติกรรมดงักล่าวอยา่งเต็มท่ี ส่วนหน่ึงอาจมีผลจากการพฒันาระบบโทรคมนาคมในประเทศใชช่้วง 20 ปีท่ี
ผา่นมา ส่งผลใหมี้การเขา้ถึงวฒันธรรมต่างประเทศในรูปแบบส่ือต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นถึงทัศนคติเชิงลบของบุคคลทั่วไปท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การประกวด
นางงาม รายละเอียดดงักล่าวแสดงผ่านทศันคติของบุคคลทัว่ไปท่ีแสดงต่อขอ้ค าถาม โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบ

แผนภาพที่ 2 การวิเคราะห์ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อภาพลักษณ์บทบาทหน้าที่ของการประกวดนางงามทั้ง 4 ด้าน

ที่มา : จากการสำารวจ 2559

4. แนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์การประกวด

นางงาม เพื่อตอมสนองความคาดหวังของสังคม

 ส่วนสุดท้ายในการศึกษาครั้งนี้ คือการสร้าง

แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์การประกวดนางงาม 

โดยใช ้ความคาดหวังของสังคมซ่ึงถูกประเมินผ่าน

ทัศนคติทั้งในด้านการประกวด และบทบาทหน้าท่ีของ

นางงาม ซ่ึงการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเชื่อม

โยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง และนางงามผู้เข้า

ประกวด ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเชื่อมโยงไปถึงการ

แสดงออกเชิงพฤติกรรมผ่านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลข้างต้น ถูกวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ SWOT ผล

การิเคราะห์ แสดงไวในแผนภาพที่ 3
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1) กลยุทธ์ S – O หรือ การใช้จุดแข็งเพื่อเพ่ิมโอกาส: 

การใช้สื่อออนไลน์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แสดงให้

เห็นถึงอิทธิพลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลกระทบกับ

ความเชื่อ และภาพลักษณ์ทีมีต่อการประกวดนางงาม

อย่างชัดเจน ประกอบการความคาดหวังของสังคมที่มี

ต่อนางงามในเชิงเป็นแบบอย่างของเยาชน และการเป็น

ตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในเวทีสากล ซึ่ง

กิจกรรมของนางงามก็ปรากฏมาอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นการ

จะส่งเสริมภาพลักษณ์นางงามจึงจำาเป็นต้องมีการใช้สื่อ

สังคมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ถือเป็นข้อได้เปรียบในการประชาสัมพันธ์ อย่างมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีต้นทุนตำ่าแต่มีผู ้ เข ้าถึงได้

จำานวนมาก 

2) กลยุทธ์ S – T หรือ การใช้จุดแข็งเพื่อลดอุปสรรค: 

สังคมยังมีความคาดหวังต่อนางงาม สำาหรับการทำางาน

ในระดับประเทศไม่มากนัก อาจส่งผลมาจากกิจกรรมที่

นางงามปฏิบัติในอดีต ยังคงมุ ่งเน ้นที่การส่งเสริม

กิจกรรมการตั้งรับ มากกว่ากิจกรรมเชิงรุก ดังน้ันกอง

อำานวยกิจกรรมนางงามจึงควรเพิ่มกิจกรรมเชิงรุกที่

สามารถแสดงศักยภาพนางงามในการประชาสัมพันธ์

เพิ่มมากขึ้น จะสามารถตอกยำ้าความเชื่อของสังคมไทยที่

ยังคงเชื่อในความสามารถของนางงาม อีกท้ังยังเป็นการ

ปรับภาพลักษณ์เชิงบวกของนางงามในระยะยาว

3) กลยุทธ์ W – O หรือ การลดจุดอ่อนด้วยโอกาส: การ

ใช ้สื่อสั งคมออนไลน ์ถือเป ็นข ้อได ้ เปรียบในการ

ประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีต้นทุน

ตำ่าแต่มีผู ้เข ้าถึงได้จำานวนมาก เช่นเดียวกับเหตุผล

สนับสนุนกลยุทธ์การใช้จุดแข็งเพื่อเพิ่มโอกาส การใช้

เครื่องมือดังกล่าวจะสามารถขยายวงการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนางงามได้ดียิ่งขึ้น

4) กลยุทธ์ W – T หรือ การลดจุดอ่อน และการหลีก

เลี่ยงอุปสรรค: จุดอ่อนสำาคัญที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

ภาพลักษณ์การประกวดนางงาม คือข่าวไม่ดีท่ีเก่ียวข้อง

กับผู้ประกวดในเวทีประกวดนางงามน้ันๆ เมื่อเป็นเช่น

นั้น การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติ นอก

เหนือจากการคัดกรองเอกสาร จะสามารถกล่ันกรองผู้มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมในการประกวดได้มากขึ้น

อภิปรายผลการศึกษา
 การศึกษาเรื่อง “ทัศนคตขิองสงัคม ทีม่ต่ีอภาพ

ลักษณ์ของการประกวดนางงาม ในมุมมองของผู้มีส่วน

เกีย่วข้องในการจดัการประกวดนางงาม” มวีตัถปุระสงค์

เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์การประกวด

นางงาม โดยใช้ความคาดหวงัของสงัคมซ่ึงถกูประเมนิผ่าน

ทัศนคติทั้งในด้านการประกวด และบทบาทหน้าที่ของ

นางงาม ผ่านแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้เพ่ือตอบคำาถามตาม

วัตถุประสงค์กับ ผู้เก่ียวข้องกับการประกวดนางงาม

จำานวน 400 คน ผลการศกึษาสามารถสรปุได้ ดังนี้

 

 

 
 

แผนภาพที ่2 การวเิคราะห์ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์บทบาทหนา้ท่ีของการประกวดนางงามทั้ง 4 ดา้น 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 2559 
 
4. แนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์การประกวดนางงาม เพื่อตอมสนองความคาดหวงัของสงัคม 

ส่วนสุดทา้ยในการศึกษาคร้ังน้ี คือการสร้างแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์การประกวดนางงาม  โดยใช้ความ
คาดหวงัของสงัคมซ่ึงถูกประเมินผ่านทศันคติทั้งในดา้นการประกวด และบทบาทหนา้ท่ีของนางงาม ซ่ึงการศึกษาขา้งตน้
แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง และนางงามผูเ้ขา้ประกวด ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว
เช่ือมโยงไปถึงการแสดงออกเชิงพฤติกรรมผ่านทศันคติของกลุ่มตวัอย่าง ขอ้มูลขา้งตน้ ถูกวิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์ 
SWOT ผลการิเคราะห์ แสดงไวในแผนภาพท่ี 3  
 

 
แผนภาพท่ี 3 การวเิคราะห์ SWOT: ทศันคติของสงัคม ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของการประกวดนางงาม แผนภาพที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT: ทัศนคติของสังคม ที่มีต่อภาพลักษณ์ของการประกวดนางงาม
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 1. การศึกษาครั้งน้ี ได้พิจารณาถึงทัศนคติของ

บุคคลทั่วไป ที่มีต่อภาพลักษณ์การประกวดนางสาวไทย 

โดยจำาแนกเป็นประเด็นสำาคัญ 8 ด้าน ประกอบด้วย  

1) ด้านคุณสมบัติผู้ประกวดนางงาม 2) ด้านเครื่องแต่ง

กาย 3) ด้านกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 4)  

ด้านความยุติธรรมในการตัดสินการประกวด 5) ด้านจุด

ประสงค์การประกวด 6) ด้านการปฏิบัติตนของนางงาม

ต่อสังคม 7) ด้านสื่อมวลชน 8) ด้านการออกแบบและ

การจัดการงาน ข้อมูลถูกรวบรวมด้วย แบบประเมิน

ทัศนคติ 5 ระดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านจุด

ประสงค์การประกวด อาจเป็นเพราะว่า การจัดประกวด

ในแต่ละครั้งมี จุดประสงค์การประกวดที่ชัดเจนที่

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านเครื่องแต่งกาย 

เพราะ เครื่องแต่งกายในแต่ละปี ได้มีปรับเปลี่ยน ทั้งการ

ออกแบบในแบบชุด ไทยที่ ออกแบบโดยการอิ ง

ประวัติศาสตร์ และชุดไทยประยุกต์ท่ีเพิ่มแฟชั่นสมัย

ใหม่เข้ามา มีทั้งในส่วนของกลุ่มท่ีเห็นด้วยและไม่เห็น

ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ออกแบบจะออกเป็นชุด

ประจำาชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งใน 

รูปแบบประยุกต์หรือแบบดั้งเดิม วัฒนธรรมไทยในรูป

แบบที่แตกต่างกันออกไป แต่เม่ืออยู่ในองค์ประกอบชุด

ประจำาชาติแล้ว ไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติเห็นแล้วต้อง

นึกถึงประเทศไทย

 2. การศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาถึงทัศนคติของ

บุคคลทั่วไป ที่มีต่อภาพลักษณ์บทบาทหน้าท่ีของการ

ประกวดนางงาม ทั้งภาพรวมและรายด้านแบ่งเป็น 4 

ด้านได้แก่ 1) มารตาฐานในการคัดเลือกนางงาม 2) การ

ทำาประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 3) การสร้าง

ความเชื่อมั่น ให้แก่นางงาม และองค์กร 4) เป็นแบบ

อย่างที่ดีต่อเยาวชนและสังคม ข้อมูลถูกรวบรวมด้วย 

แบบประเมินทัศนคติ 5 ระดับด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ ด้านแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชนและสังคม อาจเป็น

เพราะว่า ตั้งแต่สมัยอดีตท่ีเริ่มต้นการประกวดนางงาม 

ภาพลักษณ์ของนางงาม คือผู้หญิง สวย เก่ง ฉลาดและ

อ่อนโยน ที่ชอบช่วยเหลือสังคม ซ่ึงประชาชนส่วนมาก

เลยจดจำาภาพเหล่านั้น และการปฏิบัติตนที่ชอบช่วย

เหลือสังคม เพราะ ส่ือที่เสนอข่าวออกไปทำาให้เกิดภาพ

ลักษณ์ หรือเป็นบุคคลสารธารณที่เป็นต้นแบบที่ดีในแก่

สังคม  ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการทำา

ประโยชน์ให้แก่สงัคมและประเทศชาต ิ อาจเป็นเพราะว่า 

การทำากิจกรรมไม่ต่อเน่ือง อีกทั้งส่ือไม่ได้โปรโมทอย่าง

ต่อเนื่องหรือ ทำากิจกรรมแล้วส่ือไม่ได้ให้ความสนใจที่

เผยแพร่ข่าวจึงทำาให้เงียบหายไป

 การจัดประกวดนางงามทำาให้เห็นถึงประโยชน์

ในการช่วยเหลือสังคมโดยให้นางงามคนนั้น ซ่ึงเป็น

ตัวแทนของเวทีการประกวดนั้น โดยการคัดเลือก

คุณสมบัติที่บ่งช้ีว่านางงามต้องอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือ

สังคมเป็นหลัก ในปัจจุบันในการคัดเลือกนางงามใช้หลัก

เกณฑ์ว่า ความเหมาะสมของ รูปร่าง หน้าตา และความ

สามารถเป็นหลัก คำาว่านางงามไม่จำาเป็นต้องเป็นคนที่

หน้าตาสวยที่สุดเสมอไปก็ได้ แต่นางงามบุคคลนั้นมี

ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ช ่วยเหลือสังคมได้อย่าง

สมบูรณ์แบบและมีจิตสาธารณะ การทำางานด้านจิต

สาธารณย่อมเกิดความสุขแก่จิตใจแก่ผู้กระทำาและผู้รับ

ซ่ึงมีความรู้สึกคุณค่าทางใจ แม้การกระทำาน้ันอาจไม่

จำาเป็นต้องได้รับคำาชื่นชมหรือการเป็นข่าวก็ตาม  

 การช่วยเหลือสังคมอีกวิธีหนึ่งของการเป็น

นางงามก็คือเป็นตัวแทนสื่อกลางระหว่างผู ้ต้องการ

ความช่วยเหลือและผู้ต้องการที่จะช่วยเหลือ เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติหน้าที่ของนางงามและองค์กรนั้นๆ ที่ร่วมมือ

กับ ทางสื่อต่างๆ เช่น โซเซียลมีเดียต่างๆ สื่อโทรทัศน์ สื่อ

วิทยุกระจายเสียง ส่ือส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ ภาครัฐหรือภาค

เอกชน ให้คนได้รับรู้ข่าวสารเป็นต้น ส่ือมวลชน หลาย

แขนง เช่น นักข่าว ดีเจ รายการบันเทิงต่างๆ เป็นตัวหลัก

ที่เผยแพร่ข่าวสาร และช่วยให้การประกวดนางงามหรือ

การทำากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมได้รับผลตอบรับอย่าง

เห็นได้ชัดเจน ดังนั้น ภาพลักษณ์การประกวดนางงามที่

มีต่อสังคมแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงทุกคนมีความสวยที่

แตกต่างกันออกไปตามมุมมองของแต่ละบุคคล แต่จุดที่

เริ่มต้นของความสวยนั้นย่อมมาจากข้างในจิตใจและสติ

ปัญญา รวมถึงการแสดงออก การประกวดนางงามไม่ได้
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เป็นเพียงแค่การคัดเลือกความสวยของผู้หญิงเพื่อการ

ประกวดเท่าน้ัน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของ 

ผู้หญิงที่ เรียกว่า “นางงาม” ว่าต้องเป็นผู้หญิงมีความ

เพรียกพร้อมด้าน รูปร่าง ฉลาด มีภาพลักษณ์ที่ ดี  

กล้าแสดงออกในด้านดีมีความคิดริเริ่มสร ้างสรรค์  

มีความสามารถ ความคิด ความเสียสละ พร้อมที่จะช่วย

เหลือและทำาประโยชน์ในหลากหลายด้านให้แก่สังคม 

อันทำาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ คำาว่า “นางงาม”

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัย เรื่ องภาพลักษณ ์ของการ

ประกวดนางงามต่อสังคม ผู้วิจัยขอเสนอข้อคิดหรือข้อ

เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของการ

ประกวดนางงามต่อสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยดำาเนินการดังนี้

 1. ด้านมาตรฐานในการคัดเลือกนางงาม ควร

ส่งเสริมความสามรถของผู้เข้าประกวดให้ตรงตามหลัก

เกณฑ์และมาตรฐานของกองประกวด และควรปรับปรุง

เรื่องการตรวจสอบประวัติของผู้เข้าประกวดให้ชัดเจน

 2. ด ้านการทำาประโยชน ์ให ้แก ่สังคมและ

ประเทศชาติ ควรส่งเสริมให้เรื่องของการสร้างรอยยิ้ม 

สร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ประชาชนผู้พบเห็น และควร

ปรับปรุงเรื่องการส่งเสริมภาพลักษณ์และการเพิ่มรายได้

ให้แก่การท่องเที่ยว

 3. ด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นางงาม

และองค์กร ควรส่งเสริมตามความถนัดและตามความ

สามารถของผู ้ชนะว่าองค์กรสามารถต่อยอดและใช้

ประโยชน์จากความสามรถนั้นมากน้อยเพียงใด จึงจะ

เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนไปประกวด

ในระดับสากลและควรปรับปรุงกฎระเบียบขององค์กร

 4. ด้านแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและสังคม ควร

ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้าน ความกตัญญูต่อบุพการี ผู้มี

พระคุณ ครูอาจารย์ และประเทศชาติ และนางงามต้อง
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พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพจากตะวันออกกลาง : มุมมองจากผู้ให้บริการทางการแพทย์
Usage Behavior of Medical Services in Thailand among 

Medical Tourists from the Middle-East Region:  

Perception of Medical Service Providers
สาริกา ค้าสุวรรณ 

Sarika Khasuwan 

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของชาวตะวันออกกลางใน

ประเทศไทย รวมถึงปัญหาด้านการบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยและแนวทางการแก้ไข ระเบียบวิธีการวิจัย

ใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาล และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จำานวน 17 คน ผลการวิจัยจากมุมมองของผู้ให้บริการทางการแพทย์พบว่า ลูกค้าจากตะวันออกกลางที่ใช้บริการ

ของโรงพยาบาล แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ ลูกค้าที่ชำาระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ลูกค้าจากสำานักพระราชวัง  ลูกค้าที่ใช้

ประกันสุขภาพของรัฐบาล ลูกค้าท่ีใช้ประกันสุขภาพของเอกชน ลูกค้าที่ใช้ประกันสุขภาพส่วนตัว และลูกค้าจาก

สถานทูต โรคที่มารักษาเป็นโรคยาก และ โรคเรื้อรังท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น โรคกระดูก โรค

แทรกซ้อนจากเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น การเลือกโรงพยาบาลจะพิจารณาจากช่ือเสียง ความ

เฉพาะทางของโรงพยาบาล ความเชี่ยวชาญของแพทย์ และ ค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม การตอบใบรายงาน

ทางการแพทย์ คำาแนะนำาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการแพทย์ และคำาแนะนำาจากล่ามอารบิค ส่วนปัญหาการ

บริการทางการแพทย์ที่พบในประเทศ ได้แก่ ปัญหาการขาดความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมตะวันออกกลางของผู้

ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ปัญหาค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริง ปัญหาการขาดทักษะ การใช้ภาษาอารบิคของล่าม 

ปัญหาเรื่องนโยบายความช่วยเหลือจากรัฐท่ีไม่สามารถสนองต่อความต้องการ และปัญหาของผู้ประกอบการโรง

พยาบาลที่กำาลังเผชิญอยู่ 
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Abstract
 This research aims to explore the Middle-East tourists’ uses of medical services in Thailand, 

focusing particularly on the emerging problems in medical services and solutions. In-depth  

interviews were conducted with 17 respondents composing of the entrepreneurs of the hospitals 

and medical tourism businesses. As perceived by medical service providers, the findings revealed 

that the Middle-east tourists can be divided into six groups, including medical tourists who were 

self-paid, royal house-related, state-insured, private-insured, self-insured, and diplomatic.  

Their symptoms were mostly complicated and chronic, and specifically need special cares and 

treatments, e.g. bone diseases, diabetes-related diseases, heart diseases, and cancers. The  

respondents selected the hospital based on its reputation and specializations, physician’s  

expertise, reasonable medical expenses, medical reports, advices from related agencies and/or 

Arabic interpreters. The study revealed problems concerning the medical services in Thailand, 

including the medical service providers’ lack of understanding in the religion and cultures  

practiced by the Middle-east people, over-estimated medical costs, lack of proficiency and skills 

in Arabic language among translators, and lack of government’s policies to support the hospital 

entrepreneurs’ actual needs and problems. 

Keywords: Medical Tourism, Medical Services, Private Hospital, Medical Tourists from Middle-East 

Region, Tourists’ Behaviour



55 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

บทน�า
 จากกระแสความนิยมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

(Medical Tourism) ของผู้คนทั่วโลกที่เดินทางไปยัง

ต่างประเทศเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูง 

บริการสะดวกรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า พร้อมกับ

ได้ท่องเที่ยวในประเทศ ที่เป็นจุดหมายปลายทางของ

การรักษาส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้มาใช้บริการ

ทางการแพทย์มากที่สุดในโลกปีละ 1.2 ล้านคน โดยในปี 

2559 ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ ประมาณ 285 พันล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 13 

ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจึงกลายเป็นธุรกิจสำาคัญท่ีสร้าง

รายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาลท้ังยังกระจายรายได้

ไปยังธุรกิจหลักและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงโรง

พยาบาลเอกชนในประเทศไทยหลายแห่งก็ได้รับผล

ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ (กระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา, 2559)

 ประเทศไทยรวมถึงประเทศต่างๆ ท่ัวโลกท่ีมี

ศักยภาพด้านการแพทย์สูงจึงพยายามผลักดันให้ตนเอง

เป็นศูนย์กลางสุขภาพเพราะเล็งเห็นถึงจำานวนเงิน

มหาศาลทีจ่ะได้รบัจากผูท่ี้มกีำาลงัซือ้สงูทัว่โลก อย่างไรก็ดี 

ประเทศไทยจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินจำานวนน้ีก็ต่อเม่ือ

การแพทย์ของไทยมีการพัฒนาก้าวไกลจนได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพระดับนานาชาติ 

(Medical Hub) ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึงกำาหนดนโยบาย

อย่างเป็นรูปธรรมในปี2546 เพื่อส่งเสริมให้ประไทยเป็น

ศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญ  

ทันสมัย ครบวงจร และมีการบริการท่ีเป็นเลิศ โดยม ี

โรงพยาบาลเอกชนเป็นกลไกสำาคัญนำาประเทศไปสู ่ 

“Medical Hub” ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาล

ถึง 42 แห่ง ที่ได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล

จากองค์กร Joint Commission International (JCI) ที่

ทำาหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

ในการดูแลรักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ซ่ึง

สูงกว่าประเทศคู่แข่งหลัก อาทิ อินเดีย สิงคโปร์ และ

มาเลเซีย ที่มีอยู่ 23 แห่ง 10 แห่ง และ 17 แห่ง ตาม

ลำาดับ (ปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี, 2559)

 จากขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจบริการ

สุขภาพของประเทศไทยที่เหนือคู่แข่งขันทั้งในด้านความ

พร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ความ

ทันสมัยของเทคโนโลยีทางการแพทย์ มาตรฐานของ

สถานพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลที่ตำ่ากว่าประเทศคู่

แข่งในระดับมาตรฐานการบริการเดียวกัน (กันต์สินี 

กันทะวงศ ์วาร, อัครพงศ ์ อั้นทอง และม่ิงสรรพ ์  

ขาวสอาด, 2558) ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ

จากนานาชาติว่าเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก

มาอย่างต ่อเนื่อง  สอดคล้องกับการรายงานของ 

Bloomberg ซ่ึงเป็นองค์กรชั้นนำาระดับโลกด้านการ

บรกิารข้อมลู และ การวเิคราะห์ข่าวสารการเงนิทีร่ะบวุ่า 

ประเทศไทยถกูจดัให้เป็นศนูย์กลางด้านสขุภาพ อนัดับ 1 

ของโลกประจำาปี 2013 เนื่องจากการบริการทางการ

แพทย์ของไทยมีความหลากหลายและคุ้มค่าคุ้มราคา

ที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ (ศูนย์

อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557) การ

เดินทางมาประเทศไทยนอกจากจะได้ตรวจรักษา

สุขภาพแล้วยังได้ท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งข้อได้เปรียบนี้ไม่มี

ในหลายประเทศ หรือสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศคู่

แข่งเหล่านั้นไม่น่า ดึงดูดใจเท่ากับประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า การบริการ

ด้านการแพทย์ของประเทศไทยยังมีจุดอ่อนหลาย

ประการที่บั่นทอนความสามารถในการแข่งขัน และเป็น

ปัญหาในการให้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกอบ

การ อาทิเช่น การขาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ

ที่ช ่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู ้ป ่วยต่างชาติโดย

เฉพาะภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ซ่ึงประเทศ

สิงคโปร์และมาเลเซียนั้นมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี

กว่า (กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ, 2558) ทั้งยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กมลรัตน์ ศักดิ์สมบูรณ์ 

เทอร์เนอร์ และศุภาพิชญ์ มณีสาครโฟน โบร์แมนน์ 

(2557) ที่ระบุว่า ผู้ให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลของ

ไทยมีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับ 

ผู้ป่วยต่างชาติ ส่วนปัญหาการให้บริการอื่นๆ ได้แก่ 

ความยุ่งยากของการต่อวีซ่าเพื่อเพิ่มเวลาในการพำานัก
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ในประเทศไทย และการเข้าถึงข้อมูลด้านการรักษา 

เป็นต้น (ณัฏพัชร มณีโรจน์ และนราศรี ไววนิชกุล, 

2559) นอกจากนี้ การให้บริการกับชาวตะวันออกกลาง

อาจพบอุปสรรคที่เกิดจากความแตกต่างด้านศาสนา

และวัฒนธรรมเช่นกัน

 กลุ่มลูกค้าสำาคัญชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ารับ

บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไทย ได้แก่ 

ประเทศพม่า ญี่ปุ ่น ตะวันออกกลาง ยุโรป และ

สหรัฐอเมริกา (เทวัญ ทะวงษ์ศรี, 2559) แต่ละปีโรง

พยาบาลเอกชนจะมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างชาติเหล่า

นี้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ไม่ตำ่ากว่า

ปีละ 40,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ปี 2554 มีรายได้จากผู้ป่วย

ต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ปี 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 27 และในปี 2560 นั้นคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น    

ร้อยละ 30 จากรายได้ท้ังหมดท่ีโรงพยาบาลได้รับ 

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจาก

ตะวันออกกลาง คือกลุ ่มลูกค ้าที่น ่าสนใจของโรง

พยาบาล แม้ว่าในช่วงปี 2554-2558 กลุ่มนี้จะมีสัดส่วน

เพียงร้อยละ 2.6 ของจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทั้งหมดในประเทศไทย แต่กลับมีกำาลังซ้ือสูงและมีการ

ใช้จ่ายในโรงพยาบาลสูงกว่าชาติอื่น (ศูนย์วิจัยกสิกร

ไทย, 2559) 

 ผลการศึกษาของ Ladki, Mikdashi, Fahed, & 

Abbas (2002) เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนัก

ท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ระบุว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม

น้ีโดยปกติแล้วจะเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่  

โดยมีจำานวนตั้งแต่ 14-21 คน หรือเดินทางเป็นกลุ่ม

เฉพาะผู้ชายจำานวน 8-12 คน ลักษณะเด่นที่น่าสนใจ

ของชาวตะวันออกกลางคือ การให้ความเชื่อมั่นในชื่อ

เสียงการแพทย์ของไทย ซึ่งหากประเทศไทยคงความเชื่อ

มั่นและความไว้วางใจให้อยู่ในใจชาวตะวันออกกลางได้ก็

จะนำาไปสู ่ความซื่อสัตย์ภักดีเสมือนกับการที่ลูกค้ามี

ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) หนึ่งๆ อันเป็น

ปัจจัยสำาคัญนำาไปสู่การตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการ

สุขภาพในประเทศไทย (มนัสนันท์ ธนาพุ่มเพ็ง และ 

ไกรชิต สุตะเมือง, 2557) นอกจากน้ีการเดินทางมา

ประเทศไทยเพื่อตรวจรักษาโรคของชาวตะวันออกกลาง

จำานวนหนึ่งจะได้รับเงินสวัสดิการด้านสุขภาพจาก

รัฐบาล/หน่วยงานต้นสังกัด (ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์, 2553) 

ประกอบกับปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ได้แก่ ความเป็นมิตรของ

คนไทย และการมีแหล่งท่องเที่ยวในประเทศจำานวนมาก 

ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางที่

ชาวตะวันออกกลางนิยมมาตรวจรักษาพร้อมกับนำา

ครอบครัวเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกัน (แผนงานการพัฒนา

ศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ, 

2557)

 อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดียซึ่งเป็นประเทศคู่แข่ง

สำาคัญของประเทศไทยต่างก็ชูจุดเด่นและศักยภาพ

ทางการแพทย์ของตนเองเพื่อดึงดูดและรองรับชาว

ตะวันออกกลางให้เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ใน

ประเทศตนเองเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศรำ่ารวยที่

เป็นสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือ รัฐอ่าวอาหรับ 

(Gulf Cooperation Council: GCC) ได้แก่ สหรัฐ

อาหรับเอมิเรสต์ กาตาร์ คูเวต โอมาน และบาห์เรน  

(สาริกา ค้าสุวรรณ และรสชงพร โกมลเสวิน, 2557)         

 หากประเทศไทยต้องการครองตำาแหน่งการเป็น

ศูนย์กลางบริการด้านแพทย์หรือบริการสุขภาพหรือ

อันดับ 1 ของโลกอย่างยั่งยืนจำาเป็นต้องมีการวิจัยศึกษา

พฤติกรรมของผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มลูกค้าสำาคัญอย่าง

สมำ่าเสมอ รวมทั้งศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข

การบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยกับลูกค้ากลุ่ม

นี้ โดยศึกษาทั้งในส่วนของผู้รับบริการ คือผู้ป่วยที่เข้ามา

ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และผู้ให้บริการ

คือผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และ ผู้ประกอบ

ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ชาวตะวันออกกลางใช้

บริการเพราะนักท่องเที่ยวที่มาจากสังคมวัฒนธรรมที่

แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์

ทั้งด้านคุณภาพการบริการ ความซื่อสัตย์ภักดี ตลอดจน

ความพึงพอใจต่อ การบริการแตกต่างกัน 

(ธนกฤต สังข์เฉย, 2011)  
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 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการ

ใช้บริการทางการแพทย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย

ในอดีต   มักเป็นการศึกษาเฉพาะมุมมองของผู้ป่วยหรือ

ผู้รับบริการจากหลายประเทศในภาพรวมเท่าน้ัน แต่ยัง

ขาดงานวิจัยที่ให้ ข้อค้นพบเด่นชัดเก่ียวกับพฤติกรรม

และปัญหาของการใช้บริการทางการแพทย์ของชาว

ตะวันออกกลางในมิติของ ผู้ให้บริการ บทความวิจัย

เรื่องน้ีจึงต้องการนำาเสนอข้อเท็จจริงโดยทำาการศึกษา

แบบเจาะลึกกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและกลุ่มธุรกิจท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพในฐานะผู้ให้บริการท่ีใกล้ชิดกับลูกค้า

จากตะวันออกกลาง ทั้งนี้เพื่อเติมเต็มผลการวิจัยที่ผ่าน

มาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นเพ่ือได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทางใน

การวางแผนนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งมีแนวทางใน

การส่งเสริมและปรับปรุงการบริการทางการแพทย์ให้

สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม และความต้องการที่แท้

จริงของชาวตะวันออกกลาง อันจะสร้างความประทับ

ใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทางการ

แพทย์ของชาวตะวันออกกลางในประเทศไทย

 2. เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการบริการทางการ

แพทย์ในประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา

ทบทวนวรรณกรรม  
1. แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือการท่องเท่ียว

ทางการแพทย์ (Medical Tourism) เป็นรูปแบบของ

การเดินทางออกนอกประเทศของผู้คนท่ีอยู่อาศัยในอีก

ประเทศหนึ่งเพื่อไปท่องเที่ยวค้างแรมระยะยาว พร้อม

กับการบำาบัดรักษาทางการแพทย์ ทันตกรรม และการ

ผ่าตัดในอีกประเทศหน่ึงท่ีมีศักยภาพระดับสูงในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีดังเดิม หรือฟื้นฟูสุขภาพให้ดีข้ึน 

(Eva Ruka, 2015 & Hall, 2011) สามารถบริหาร

จัดการให้ผู้ป่วยและผู้ติดตามได้รับความสะดวกสบายใน

การบรกิารทางการแพทย์ท่ีรวดเรว็ด้วยค่าใช้จ่ายทีถ่กูกว่า 

และคุณภาพการรักษาดีกว่าประเทศของตน พร้อมกับ

ได้ท่องเที่ยวในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของ

การรักษา (Lajevardi, 2016)  การบริการทางการ

แพทย์ ได้แก่ การศัลยกรรมความงาม การทำาฟัน การ

ผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดด้านกระดูก การรักษาโรคอ้วน 

การแปลงเพศ การปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัดนัยน์ตา 

และการตรวจร่างกาย เป็นต้น กล่าวโดยสรุป การท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Medical travelers) จากประเทศที่มีรายได้สูง มีแรง

จูงใจหรือวัตถุประสงค์หลักที่ชัดเจนในการเดินทางเพื่อ

รับการบริการส่งเสริมสุขภาพและ/หรือบำาบัดฟื ้นฟู

สุขภาพในต่างประเทศ (Jacek, 2012) 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็น

หน่ึงในจุดหมายปลายทางที่สำาคัญของการท่องเที่ยวเชิง

การแพทย์ท่ีสำาคัญของโลก โดยมีสิงคโปร์และมาเลเซีย

เป็นคู่แข่งสำาคัญในภูมิภาคเอเชีย และมีชาวตะวันออก

ลางเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีสำาคัญของประเทศไทย ปัจจัยเก้ือ

หนุนหลายประการที่ทำาให ้ประเทศไทยได ้เปรียบ

ประเทศคู่แข่งรายอื่น ได้แก่ การมีต้นทุน ค่ารักษาที ่

ตำ่ากว่า การทำาตลาดของโรงพยาบาลเอกชน การปรับ

สภาพแวดล้อมให้โรงพยาบาลเอกชนมีบรรยากาศคล้าย

กับโรงแรม ความเป็นไทย และความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน เป็นต้น (Deloitte Center for Health  

Solution, 2008 และชาตรี ประกิตนนทการ, 2555) 

 ดังนั้น การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 

(Medical hub) ย่อมส่งผลให้จำานวนนักท่องเท่ียวต่าง

ชาติที่ประสงค์เข้ารับการรักษาทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญ นำามาซ่ึงรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศให้เติบโต ทั้งนี้ประเทศท่ีมีศักยภาพในการ

แข่งขันเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในแถบเอเชีย 

(Medical hub of Asia) ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ 

มาเลเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย (ณัฐพล วุฒิรักขจร, 

2559)

2. พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์

 ปัจจุบันชาวตะวันออกกลางในประเทศไทยมี

วัตถุประสงค์การใช้บริการสุขภาพหลัก 2 ประเภท  

1) ผู้ที่ตั้งใจมารักษาโดยส่วนใหญ่มีความเจ็บป่วยปาน
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กลางหรือซับซ้อน และ2)ผู้ท่ีตั้งใจเข้ามาตรวจสุขภาพ

ประจำาปีในรูปของนักท่องเที่ยว (มณิศรีพันธุลาภ, 2551) 

และยังพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อ

สุขภาพสามารถจำาแนกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มที่ให้

ความสำาคัญกับความคุ้มค่าด้านราคา (Cost Effective-

ness) 2) กลุ่มที่ให้ความสำาคัญกับประสิทธิผลท่ีสูงสุด 

(Maximum Effectiveness) และ 3) กลุ่มที่ไม่เข้าร่วม 

(Non-Participating) หมายถึง ผู้ที่ร่วมเดินทางมากับนัก

ท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสุขภาพ (Yu & Ko , 

2012) ส่วนงานวิจัยของพิมพา หิรัญกิตติ, ปณิศา มี

จินดา สมชาย หิรัญกิตติ สุวิมล แม้นจริง และอุดม สายะ

พันธุ์ (2552) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงบริการ

ทางการแพทย์ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาใช้

บริการในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ชาวอเมริกัน

ส่วนใหญ่มารับบริการทาง ทันตกรรม รองลงมาคือ 

ตรวจสุขภาพประจำาปี ศัลยกรรมพลาสติก เลสิก และ

การเปลี่ยนสะโพก หรือข้อเข่า ตามลำาดับ 

 โดยท่ัวไปแล้ว นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทาง

มาใช ้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเพราะ

ต้องการพักผ่อน  ในประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือ 

มีค่ารักษาถูกกว่า แพทย์และโรงพยาบาลมีชื่อเสียงเป็น

ท่ียอมรับ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย และมี

มาตรฐานการให้บริการระดับโลก ประเด็นเรื่องของค่า

ใช้จ่ายในการรักษาที่นับเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ชาว

อเมริ กันนิยมเดินทางมารับบริการทางการแพทย์

ภายนอกประเทศ (พิมพา หิรัญกิตติ, ปณิศา มีจินดา 

สมชาย หิรัญกิตติ สุวิมล แม้นจริง และอุดม สายะพันธุ์, 

2552)  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Johnson & 

Garman (2010) ท่ีพบว่าผู ้ป ่วยต่างชาติและชาว

อเมริกันที่มารับการรักษาในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้

เงินคนละประมาณ 11,513 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ชาว

อเมริกันที่ไปรับการรักษาตัวนอกประเทศใช้จ่ายเพียง

คนละ 1,722 เหรียญสหรัฐ ดังจะเห็นได้ว่าการไปรักษา

ตัวนอกประเทศเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากันถึงเจ็ดเท่า

 อย่างไรก็ตาม Cohen (2010) ระบุว่า ปัญหา

ประการหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ารับ

บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศคือ การขาดแคลน

แพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญในประเทศของตน และต้อง

รอคิวนานกว่าจะได้รับบริการ โดยเฉพาะกลุ ่มชาว

อเมริกันที่ไม่มีการประกันสุขภาพหรือมีแต่ไม่เต็มรูป

แบบ รัฐบาลท้องถ่ินและบริษัทประกันในประเทศ

สหรัฐอเมริกาจึงสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มนี้ใช้บริการ

ทางการแพทย์ในต่างประเทศ เช่นเดียวกับผลการศึกษา

ของ Fukahori, Baba, Hioki, Monkong, Intrasombat 

& Malathum (2011) ที่พบว่า ชาวญี่ปุ่นสูงอายุนิยมมา

พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย (Long Stay) เพื่อใช้

บริการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพในประเทศไทย 

โดยมากกว่าครึ่งระบุว่าการแพทย์ของไทยมีคุณภาพสูง 

แต่ในขณะเดียวกันก็พบความยากลำาบากเรื่องการ

สื่อสารอันเนื่องมาจากอุปสรรคด้านภาษา 

 สำาหรับประเทศไทยปัญหาและความท้าทาย

ของการให้บริการทางการแพทย์กับชาวต่างชาติคือ 

ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความสามารถในการ

แข่งขันโดยรวม รวมทั้งปัญหาการขาดการส่งเสริมการ

แข่งขันอย่างจริงจังและต่อเนื่องของภาครัฐ แม้ว ่า

ประเทศไทยจะมีแผนยุทธศาสตร์รองรับแต่ยังคงพบ

ปัญหาการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น

ทุกปี (ภาคภูมิ ทิพคุณ และแพรว ศิริพรกิตติ, 2557:1) 

จากการรายงานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ

ตลาดสำาหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยบริษัท

มาร์เก็ตไว้ส์ จำากัด (2553) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ

พึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนใน

ความเป็นมิตร มีอัธยาศัย มารยาท และความสุภาพใน

ระดับสูง แต่มีบางประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไข เช่น 

อัตราค่ารักษาพยาบาล ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

ความสะดวกของขั้นตอนการตรวจลงตรา (Visa) เข้า

ประเทศ และความปลอดภัยภายในประเทศ เป็นต้น 

ส ่ ว น ข ้ อ เรี ย ก ร ้ อ ง หลั ก ขอ งนั กท ่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว

ตะวันออกกลางที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขคือ การ

อำานวยความสะดวกด้านพิธีกรรมทางศาสนา และการ

รับเรื่องร้องทุกข์เป็นภาษาอังกฤษ การคมนาคมขนส่งที่
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สะดวก การปรับปรุงป้ายภาษาอังกฤษในการเดินทาง 

อาทิ บนสามล้อเครื่อง และค่าบริการทางการแพทย์ท่ีมี

ราคาสูงขึ้นมาก (ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ และณัฏฐาภรณ์ 

เลียมจรัสกุล, 2553)

3. ปัจจัยท่ีก�าหนดมมุมองของผูใ้ช้บริการทางการแพทย์

 มุมมอง หรือ การรับรู้ (Perception) เป็นกระ

บวนการสร้างความหมาย โดยการคัดเลือก จัดกระทำา 

และตีความหมาย คน วัตถุ เหตุการณ์ และปรากฏการณ์

อื่นอย่างต่อเนื่อง (Wood, 2009) ดังนั้นการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ หรือผู้ป่วยจึงเป็นกระบวนการแปลความ

หมายข้อมูลด้านการบริการทางการแพทย์ และด้าน

สุขภาพ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยร่วมกันหลายประการ ดังนี้

 1. ปัจจัยด้านการเลือกการบริการ (Selective 

Factors) ประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางการแพทย์ 

(คุณภาพการบริการ อุปกรณ์ทันสมัย ค่ารักษาและค่า

เดินทาง การสื่อสาร การบริการก่อนและหลังการรักษา 

และความสามารถในการเข้าถึงการบริการ) (Mona, 

Suzanne, & Rohit, 2011) และ 2) กิจกรรมการท่อง

เที่ยว (ความน่าสนใจของโปรแกรมการท่องเท่ียว      

ความงดงามทางธรรมชาติ และอาหาร) (Yu & Ko, 

2012)

 2. ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย (Conve-

niences) ประกอบด้วย (1) ด้านการให้บริการทางการ

การแพทย์และ การดูแล (การบริการทั้งก่อนและหลัง

การรักษา อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย ความมั่นใจ

ในคุณภาพทางการแพทย์ และผลที่ต้องการ การจัดการ

อุบัติเหตุทางการแพทย์) (Mona, Suzanne, & Rohit, 

2011) (2) การพักรักษาตัวและค่าใช้จ่าย (ความยาก

ลำาบากในการเข้าพัก ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียว ค่าใช้

จ่ายด้านการแพทย์) และ (3) ข้อมูลข่าวสารและการ

ประกัน (การสื่อสาร การประกัน การรวบรวมข้อมูล

ข่าวสาร)

 3. ปัจจัยด้านการรักษาทางการแพทย์ (Medical 

Factors) ประกอบด้วย (1) การผ่าตัดใหญ่  (การผ่าตัดที่

มีความ   เสี่ยงสูง โรคของผู้สูงอายุและการพักฟื้น มะเร็ง 

การรักษาด้วยยาจีน) และ (2) การผ่าตัดย่อย (การทำา

ศัลยกรรมความงาม     การทำาฟัน การวัดสายตาและ

ประกอบแว่น โรคเฉพาะสตรีทางระบบสืบพันธุ์ และการ

ทำาคลอด) (Yu & Ko, 2012)

 4. ปัจจัยด้านการมีสุขภาพดีและความใส่ใจใน

สุขภาพ (Well-Being & Healthcare) ประกอบด้วย (1) 

การให้บริการความงามและการดูแลสุขภาพ (โปรแกรม

การดูแลผิวและอาหารที่รับประทาน โปรแกรมการ

วินิจฉัยโรค สปา การนวด    การบำาบัดด้วยนำ้าทะเล) 

และ (2) การพักฟื้นที่สัมพันธ์กับไลฟ์สไตล์ และการ

รักษาทางจิต (การดูแลเพื่อการฟื้นฟู การดูแลทางจิต) 

(Yu & Ko, 2012)

 5. ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ (Service Provider) 

ประกอบด้วย แพทย์ผู้รักษา และบุคลากรที่ให้บริการ

อื่นๆ โดยความรู้ความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางมี

ความสำาคัญสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ทัศนคติ ความเอาใจ

ใส่ และอัธยาศัย   อันดีของบุคลากรผู้ให้บริการ รวมถึง

ความคุ้นเคยกับบุคลากรที่ให้บริการ (Mona, Suzanne, 

& Rohit, 2011)

 6. ปัจจัยด้านอื่นๆ (Other Attributes) ได้แก่ 

ช่ือเสียงของโรงพยาบาล สถานที่ตั้ง ประสบการณ์ใน

อดีต คำาแนะนำาจากผู้ใกล้ชิด (ครอบครัว เพื่อน แพทย์) 

(Mona, Suzanne, & Rohit, 2011)

 นอกจากนี้ Jacek (2012) พบว่า การที่ผู้ป่วย

เดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาทางการ

แพทย์มาจากปัจจัย 2 ประการคือ คุณภาพการให้

บริการที่ดีกว่า (Better Quality) และค่าใช้จ่ายที่ตำ่ากว่า 

(Lower Cost) ส่วนงานวิจัย ของ Ehrbeck et al., 

2008 ระบุว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการ

แพทย์สำาคัญกว่าราคา ในการค้นหาข้อมูลการรักษา

พยาบาลทางการแพทย์จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ชาว

อเมริกันส่วนใหญ่จะพึ่งพาหน่วยงานด้านลูกค้าสัมพันธ์

ในโรงพยาบาลต่างประเทศเป็นหลัก รองลงมาคือ 

ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวทางการแพทย์ งานวิจัยออนไลน์ 

คำาแนะนำาของแพทย์ที่คุ้นเคย ครอบครัวและเพื่อน ตาม

ลำาดับ ขณะที่ Moghimehfar & Nasr-Esfahani (2011) 

ระบุว่า สามีภรรยาชาวตะวันออกกลางใช้ปัจจัยเรื่องค่า
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ใช ้จ ่าย ระยะทาง ความเชี่ยวชาญของแพทย์และ

บุคลากรทางการแพทย์ ความน่าสนใจของแหล่งท่อง

เที่ยว รวมทั้งข้อจำากัดด้านกฎหมาย และศีลธรรม เป็น

องค์ประกอบเลือกประเทศปลายทางเพื่อใช้บริการ

สุขภาพ 

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เรื่องนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล 

(In-Depth Interviews) คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informant) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลหลักใน

งานวิจัย คือ ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานไม่

ตำ่ากว่า 10 ปี ในสถานประกอบการ/เป็นผู้บุกเบิก/เปิด

ตลาดผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางในประเทศไทยซึ่งเป็นท่ี

รู ้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้าง  มีความคุ้นเคย 

และใกล้ชิดกับชาวตะวันออกกลางท่ีเข้ามาใช้บริการใน

โรงพยาบาล เคยศึกษา/ทำางานในตะวันออกกลางมี

ความเข ้าใจในพฤติกรรมและวัฒนธรรมของชาว

ตะวันออกกลางเป็นอย่างดีจึงเชื่อได้ว่าข้อมูลที่ได้มาตรง

ความจริง แต่ในปัจจุบันจำานวนโรงพยาบาลและธุรกิจ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยที่เปิดให้บริการ

สุขภาพกับชาวตะวันออกกลางและประสบความสำาเร็จ

มีจำานวนไม่มากนัก ผู้วิจัยจึงกำาหนดผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 

2 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูลหลักจากธุรกิจโรงพยาบาล 

จำานวน 12 คน คือ ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การบริการทางการแพทย์ ได้แก่ ผู ้บริหาร/แพทย์/

นักการตลาดจำานวน 6 คน และล่ามภาษาอารบิค 

จำานวน 6 คน จากโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาใน

ประเทศไทย 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรง

พยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลเวชธานี โรง

พยาบาลพญาไท 4 โรงพยาบาลปิยเวท และโรงพยาบาล

สุขุมวิท โรงพยาบาลเหล่านี้มีนโยบายเปิดตลาดรับลูกค้า

จากตะวันออกกลาง เป็นโรงพยาบาลท่ีชาวตะวันออก

นิยมเข้าใช้บริการเป็นอันดับต้นๆ มีอุปกรณ์ทางการ

แพทย์อันทันสมัย มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านหลาย

สาขา และมีการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 

 กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลหลักจากธุรกิจท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ จำานวน 5 คน คือ ผู้ประกอบการบริษัทนำาเที่ยว 

และไกด์นำาเที่ยว ธุรกิจหลักของผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่

งานบริการด้านสุขภาพ แต่เป็นการให้บริการเสริมจาก

ธุรกิจท่องเที่ยวท่ีทำาอยู ่ อาทิเช ่น การเป็นตัวแทน 

(Agent) ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพเบ้ืองต้นเพื่อจัดส่ง

ลูกค้าชาวตะวันออกกลางให้กับโรงพยาบาลเอกชนใน

ประเทศไทย 

  เครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) ใช้คำาถามปลายเปิดโดยถาม

เกี่ยวกับ 1) พฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์ 

ได้แก่ ลักษณะโดยทั่วไปของผู้เข้ามารับบริการทางการ

แพทย์ ประเภทของกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการทางการ

แพทย์ ประเภทของการบริการทางการแพทย์ที่เลือกใช้ 

อุปนิสัยส่วนตัวต่อการใช้บริการด้านการแพทย์ การเปิด

รับข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ เหตุผลการเลือก

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง และปัจจัยสำาคัญใน

การเลือกโรงพยาบาลเพื่อรับบริการทางการแพทย์ และ 

2) ปัญหาการบริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการและ

ผู้ให้บริการตลอดจนแนวทางการแก้ไข ได้แก่ ความ

เข้าใจในการดูแลผู ้ป่วยมุสลิมและวัฒนธรรมอาหรับ  

ค่ารักษาพยาบาล การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจาก

สถานทูต ภาษาและการสื่อสารกับชาวตะวันออกกลาง 

ตลอดจนนโยบายการดำาเนินงานของภาครัฐในการช่วย

เหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ

  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทำาโดยนำา

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากนั้น

นำาแบบสัมภาษณ์ไปปรับแก ้ตามคำาแนะนำาของผู ้

เชี่ยวชาญ งานวิจัยเรื่องนี้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

เป็นรายบุคคล  จำานวน 2 ครั้ง จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 

17 คน ครั้งที่ 1 สัมภาษณ์กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล 9 คน 

และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  4 คน 

ครั้งที่ 2 สัมภาษณ์กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล 3 คน และกลุ่ม

ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  1 คน นักวิจัยใช้ชุดคำาถาม

เดียวกันกับการสัมภาษณ์ครั้งแรก และมีการถามเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจใน
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ภมูภิาคตะวนัออกกลางทีอ่าจส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรม

ของชาวตะวันออกกลางในการใช้บริการด้านการแพทย์

ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผลการวิจัยเร่ืองนี้มีความ

สมบูรณ์ยิ่งข้ึน การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 

30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง นักวิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ และผู้ช่วย

นักวิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาข้อมูล

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ท้ังหมดมาสรุปคำาตอบทีละคน 

จากนั้นนำามาจัดกลุ่มคำาตอบ วิเคราะห์ และสรุปผลวิจัย

ตามประเด็นที่ ศึ กษา  (Themat ic  Ana lys i s )  

แล้วนำามาสรุป และอภิปรายผลในรูปของความเรียง

ผลการวิจัย
 ในส่วนนี้ผู ้วิจัยจะนำาเสนอผลการวิจัยและการ

อภิปรายผลเป็น 2 ส่วน คือ (1) พฤติกรรมการใช้บริการ

ทางการแพทย์ และ (2) ปัญหาด้านการบริการทางการ

แพทย์ในประเทศไทยต่อผู้รับบริการชาวตะวันออกกลาง

และแนวทาง    การแก้ไข มีดังนี้

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์
1.1 ลักษณะของชาวตะวันออกกลางที่เดินทางมารับ

บริการทางการแพทย์

 ผู ้ ให ้ข ้อมูลหลักทุกรายระบุตรงกันว ่า ชาว

ตะวันออกกลางนิยมเดินทางมารับบริการทางการแพทย์

เป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งเด็ก พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้หญิง

จะไม่เดินทางโดยลำาพังหรือร่วมเดินทางกับผู้ชาย หาก

ไม่ได้มาเป็นครอบครัวก็จะมากับคู ่ครอง และมักหา

โอกาสท่องเที่ยวก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการพบ

แพทย์ ลักษณะการท่องเที่ยวที่ทำาได้ง่ายสุดคือ การจับ

จ่ายซือ้ของ (Shopping) เดนิเล่นในศนูย์การค้า (Shopping 

Mall) หรือร้านค้าแผงลอยริมทางเดิน และหากมีเวลา

หรือไม่ได้เจ็บป่วยหนักก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่าง

จังหวัดด้วย 

 ในการเก็บข้อมูลทั้ง 2 ครั้งได้ข้อมูลตรงกันว่า 

กลุ่มลูกค้าจากตะวันออกกลางท่ีทำารายได้ให้กับโรง

พยาบาลเป็นอันดับต้นๆ ยังคงเป็นลูกค้าจากกลุ ่ม

ประเทศ GCC เช่นเดิม ซึ่งคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โอมาน บาห์เรน คูเวต กาตาร์ สอดคล้องกับผลวิจัยของ

ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ (2553) ที่พบว่า กลุ่มประเทศ GCC 

เป็นลูกค้าหลักที่สำาคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เพราะมีกำาลังใช้จ่ายในโรงพยาบาลสูงกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น 

โดยปกติลูกค้าจากตะวันออกกลางจะเดินทางมาท่อง

เที่ยวและตรวจรักษาสุขภาพมากที่สุดในช่วงกลางเดือน

พฤษภาคม-สิงหาคม เพราะในเวลานั้น ภูมิภาค

ตะวันออกกลางจะมีอากาศร้อนจัดและมีความชื้นสูง 

(แต่เป็นฤดูฝนในประเทศไทย) ในเดือนพฤษภาคม (ปิด

ภาคการศึกษาปลายปี) ชาวตะวันออกกลางจำานวนมาก

จะเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวเพื่อท่อง

เที่ยวพร้อมกับตรวจรักษาสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ลูกค้า

กลุ่มนี้จะเริ่มลดน้อยลงในกลางเดือนตุลาคม ส่วนปลาย

เดือนธันวาคม (ป ิดภาคการศึกษากลางป ี )  ชาว

ตะวันออกกลางก็จะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในตะวันออกกลาง 

นับจากเกิดวิกฤตการณ์ราคานำ้ามันปรับตัวลดลงอย่าง

รุนแรงและรวดเร็วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 

จนถึ งป ัจจุบัน  พบว ่ า  กลุ ่ มประเทศในภูมิภาค

ตะวันออกกลางซ่ึงส่วนใหญ่พ่ึงพารายได้จากการค้า

นำ้ามัน มีจำานวนผู้ป่วยเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับ

บริการทางการแพทย์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะ

รัฐบาลพยายามให้ประชาชนรักษาตัวภายในประเทศให้

มากท่ีสุด หากแพทย์ไม่สามารถรักษาได้จึงจะส่งไป

รักษาในต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลให้เป็น

สวัสดิการแก่ประชาชนก็จะถูกจำากัดลงด้วย ขณะ

เดียวกันชาวตะวันออกกลางก็มีการปรับลดการใช้จ่าย

ลงในทุกด้านเช่นกัน ทั้งในส่วนของค่ารักษา การใช้จ่าย

ในชีวิตประจำาวัน การท่องเที่ยว การจับจ่ายซื้อของ และ

ที่เห็นได้ชัดคือพักอาศัยในประเทศไทยสั้นลง 

1.2 ประเภทของกลุ่มลูกค้าจากตะวันออกกลางที่เข้า

รับบริการทางการแพทย์

 ชาวตะวันออกกลางที่เข้ามาใช้บริการจากโรง

พยาบาล แบ่งตามการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ 6 กลุ่ม คือ 

(1) กลุ่มที่ชำาระค่าใช้จ่าย วางแผน และเลือกโรงพยาบาล

ด้วยตนเอง ลูกค้ากลุ่มนี้มีฐานะปานกลาง และรำ่ารวย มี

ความพร้อมทางการเงิน และเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมากกว่าลูกค้า
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กลุ่มอื่นๆ (2) กลุ่มลูกค้าจากสำานักพระราชวัง ได้แก่ 

ราชวงศ์ ข้าราชบริพาร ครอบครัวหรือญาติท่ีทำางานใน

วัง กลุ่มนี้จะมีการใช้จ่ายในโรงพยาบาลมากท่ีสุดเพราะ

ได้รับสวัสดิการค่ารักษาสูง (3) กลุ่มลูกค้าท่ีใช้ประกัน

สุขภาพของรัฐบาล เช่น ข้าราชการกระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิต่างๆ (4) กลุ่มลูกค้าที่ใช้

ประกันสุขภาพของบริษัทเอกชน (5) กลุ่มลูกค้าท่ีใช้

ประกันสุขภาพส่วนตัว เป็นกลุ่มที่มีการใช้บริการโรง

พยาบาลในประเทศไทยน้อยท่ีสุด และ (6) กลุ่มลูกค้า

จากสถานทูต เป็นกลุ่มท่ีมีกำาลังการใช้จ่ายมากเพราะ

รัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ค่ารักษาเฉลี่ยต่อคน

ประมาณ 1-2 ล้านบาท

1.3 ประเภทของการบริการทางการแพทย์ที่เลือกใช้ 

 ช าวตะ วันออกกลางที่ ม าตรวจรั กษา ใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโรคที่มีความซับซ้อนหรือโรค

เรื้อรังที่ต้องใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของแพทย์ 

ผู้รักษา หรือเป็นโรคที่ประเทศต้นทางในตะวันออกกลาง

รักษาไม่ได้ เช่น โรคกระดูก จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

กระดูกเสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท เป็นต้น รองลงมา

คือ โรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวาน ความดัน และโรค

หัวใจ นอกจากนี้คือ การรักษาโรคมะเร็ง โรคสมอง 

โรคระบบประสาท โรคระบบทางเดินอาหาร การผ่าตัด 

(เปลี่ยนตับ ปลูกถ่ายไขกระดูก) การผ่าตัดศัลยกรรมจาก

อุบัติเหตุ และการทำากายภาพบำาบัด เป็นต้น โรคท่ีมี

ความซำ้าซ ้อนเหล่านี้จะช ่วยสร ้างรายได ้ให ้กับโรง

พยาบาลอย่างมากเพราะการบำาบัดรักษาต้องใช้เวลา

และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่นโรคมะเร็งในระยะที่ 3 หรือ

มะเร็งระยะสุดท้าย ค่ารักษาประมาณ 2-3 ล้านบาท 

ส่วนการทำาสเตม็เซลล์มค่ีาใช้จ่ายประมาณ 5-6 ล้านบาท  

สำาหรับประเภทของการบำาบัดรักษาที่ได้รับความนิยม

สูงขึ้นในปัจจุบันคือ ศัลยกรรม เลเซอร์ และ  ทรีทเม้นท์ 

แต่การทำาศัลยกรรมของชาวตะวันออกกลางส่วนใหญ่

ทำาเพ่ือลดมากกว่าเพิ่มขนาด เช่น การผ่าตัดเพื่อลด

ขนาดของเต้านม ผ่าตัดเพื่อลดความโด่งของจมูก  

ลดขนาดปีกจมูก ดูดไขมันตามร่างกาย ศัลยกรรม

ตบแต่งจากอบุตัเิหต ุ และ การสญูเสยีอวยัวะจากโรคร้าย 

เช่น การเสริมหน้าอกหลังจากผ่าตัดมะเร็ง เป็นต้น

1.4 อุปนิสัยส่วนตัวของชาวตะวันออกกลางในการใช้

บริการด้านการแพทย์

 จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 2 กลุ ่ม 

กล่าวถึงอุปนิสัยส่วนตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาว

ตะวันออกกลางตรงกันว่า ชาวตะวันออกกลางที่มารับ

บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีความคาดหวัง

จากการบริการสูง ชอบให้คนบริการในทุกด้าน “อยาก

ได้อะไรต้องได้” หากต้องจ่ายแพงก็จะเรียกร้องการ

บริการเต็มที่ มีนิสัยชอบขอความช่วยเหลือจากผู้ให้

บริการ (แพทย์ พยาบาล ล่าม และเจ้าหน้าที่โรง

พยาบาล) ตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่เพื่ออำานวย

ความสะดวกให้ เช่น ให้ช่วยจองตั๋วเครื่องบิน จัดหารถ

รับ-ส่ง แนะนำาโรงพยาบาล/แพทย์เฉพาะทาง จัดหา

ที่พัก ดำาเนินการเรื่องการต่อวีซ่า จัดทำาประวัติคนไข้ 

และทำานัดหมายเพื่อพบแพทย์ เป็นต้น 

 ชาวตะวันออกกลางจะให้ความสำาคัญกับการ

บริการทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่เข้ามาในโรงพยาบาลควร

ต้องมีเจ้าหน้าที่พูดคุยทักทาย ช่วยทำาบัตรคนไข้ มีเจ้า

หน้าที่ให้ข้อมูล และให้คำาแนะนำาว่าควรจะพบแพทย์

ด้านใด จากอุปนิสัยดังกล่าวผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนให้

ข้อคิดเห็นตรงกันว่า “จากการบริการที่เป็นเลิศทำาให้

ประเทศไทยเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเพราะ

บุคลากรทางการแพทย์ของไทยมีวัฒนธรรมของการเป็น

ผู้ให้บริการที่ดี มีความอดทนอดกลั้นสูง และเอาใจใส่

คนไข้ดีกว่าชาติอื่นๆ” ขณะเดียวกันชาวตะวันออกกลาง

ส่วนใหญ่ที่ เข ้ารับการตรวจรักษาในประเทศก็รู ้ สึก

ประทับใจ และมีผู้ป่วยจำานวนมากที่กลับมาใช้บริการอีก

ครั้งในโรงพยาบาลเดิม/แพทย์และล่ามคนเดิม ดังที่ผู้ให้

ข ้ อ มูลหลักจากโรงพยาบาลบอกว ่ า  คนไข ้จาก

ตะวันออกกลางมักกล่าวว ่า “ไม ่มีที่ ไหนดีเหมือน

ประเทศไทย ไม่ว่าจะเคยไปตรวจรักษาที่ประเทศใดก็

ต้องกลับมาที่ประเทศไทยอีก”

 นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวตะวันออกกลางจะรู้สึก

สนิทใจและเช่ือถือมุสลิม/ผู ้ที่นับถือศาสนาเดียวกัน

มากกว่า ผู้ให้บริการจากต่างศาสนา ลูกค้ากลุ่มนี้มีความ
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ผูกพันกับผู้ให้บริการ (ล่ามอารบิค หมอ และพยาบาล) 

ขณะที่ชาติอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ “หากรัก

ใครจะเชื่อใจและให้ใจเต็มร้อย” เป็นชาติใจดีให้ผล

ตอบแทนสูงจากความพอใจ หากประทับใจการบริการ

ใดๆ เป็นพิเศษก็จะให้เงินพิเศษ (Tip) สูงกว่าชาติอื่นมาก 

ล่ามอารบิคให้ข้อมูลว่า “ลูกค้าอาหรับเคยนำาเงินใส่ซอง

ให้แพทย์สูงถึงหลักแสนบาท และให้ล่ามหลายหม่ืน 

เพราะพอใจบริการและผลการรักษา บางคนให้เงินล่าม

ฟรีๆไปทำาฮัจย์หลายแสนบาท ซ้ือของท่ีระลึกให้ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นสินค้าแบรนด์เนมที่มีมูลค่า เช่น นำ้าหอม 

โทรศัพท์มือถือ นาฬิกายี่ห้อ Rolex  และรถยนต์” 

1.5 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์

ของไทย

 ผู้ให้ข้อมูลจากโรงพยาบาล ระบุว่า ก่อนการเดิน

ทางมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย ชาว

ตะวันออกกลางจะค้นหาข ้อมูลและเป ิดรับข ้อมูล

ข่าวสารด้านการแพทย์จากการแนะนำาบอกต่อของคน

รู ้ จั กที่ มี ป ระสบการณ ์ ม ากที่ สุ ด  รอ งลงมาคื อ  

สื่ออินเทอร์เน็ต โดยค้นข้อมูลจาก Google เว็บไซด์

สุขภาพของอาหรับ ตรวจสอบวิธีการรักษาจาก You-

tube อ่านกระทู้ของคนอาหรับท่ีพูดคุยแนะนำาเก่ียวกับ

รักษาพยาบาลในประเทศไทย สอบถามข้อมูลจากหน่วย

งานของโรงพยาบาลไทยที่ตั้งอยู ่ในต่างประเทศ เช่น  

โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ และเวชธานี หรือสอบถามจาก

ล่ามภาษาอารบิค ที่สนิทสนมในประเทศไทย รวมทั้ง

บริษัทตัวแทนนำาเที่ยวท่ีมีบริการให้คำาปรึกษาด้านการ

แพทย์ในประเทศต้นทาง เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ชาวตะวันออกกลางจำานวนหนึ่งจะ

หาข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข สถานทูต และแพทย์

ในโรงพยาบาลในตะวันออกกลางที่ตนเองตรวจรักษา 

ส่วนสังคมเครือข่ายท่ีชาวตะวันออกกลางนิยมใช้อย่าง

แพร่หลายคือ WhatsApp และ Instagram แต่ไม่นิยม

ใช้ Line ในปัจจุบันเมื่อมีการใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่

หลายในภูมิภาคตะวันออกกลาง การรับส่งข ้อมูล

ข่าวสารทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วยก็

สะดวกสบายมากขึ้น โดยเห็นได้จากผู้ป่วยจำานวนมาก

ขอความช่วยเหลือจากล่ามท่ีสนิทกันให้นำาภาพและ

ข้อมูลอาการเจ็บป่วยของตนเองที่ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือ

ไปขอคำาปรึกษาจากแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาล

ของไทยก่อนตัดสินใจเดินทางมารักษา ในงานวิจัยเรื่องนี้

ยังพบอีกว่า จากช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงแหล่งข้อมูล

ทางการแพทย์โดยตรงได้ง่ายขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยจำานวน

มากเปล่ียนพฤติกรรมการเปิดรับ และวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยไม่เชื่อข้อมูลหรือคำาแนะนำาจากแหล่งข่าวสารเดียว

อีกต่อไป การจูงใจชาวตะวันออกกลางให้เช่ือหรือตัดสิน

ใจจึงทำาได้ยากขึ้นกว่าเดิมหากขาดข้อมูลสนับสนุน

ทางการแพทย์ที่ดีพอ

1.6 เหตุผลของการเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย

ปลายทางของการบริการทางการแพทย์

 ผู้ให้ข้อมูลหลักจากธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ข้อมูลไว้ดังนี้

 1.6.1 ช า ว ต ะ วั น อ อ ก ก ล า ง เ ชื่ อ มั่ น ว ่ า

ประเทศไทยมีมาตรฐานทางการแพทย์สูงเป็นอันดับ

ต้นๆ ของโลก วินิจฉัยโรคได้แม่นยำา รวดเร็ว มีอุปกรณ์

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการบริการดี รักษา

ได้ครบวงจร สะอาด สะดวกสบาย และขั้นตอนการ

รักษามีความปลอดภัยสูง 

 1.6.2 ประเทศไทยมีความปลอดภัย ไม่กีดกัน

เรื่องศาสนา อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลไทยเอื้อประโยชน์

ต่อ ชาวตะวันออกกลางให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้

ง่ายขึ้น อาทิ การยกเว้นวีซ่าให้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ 

(GCC) 6 ประเทศ ที่เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์

ในประเทศไทย และสามารถพักอาศัยในประเทศไทยได้

สูงสุด 90 วัน ในทางตรงกันข้ามการเดินทางไปรักษาใน

ยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก

เหตุการณ์วินาศกรรม 9/11อาจไม่ปลอดภัยสำาหรับชาว

ตะวันออกกลางที่แต่งตัวลักษณะคล้ายมุสลิมเพราะจะ

ถูกตรวจค้นอย่างเข้มงวด มีการกีดกัน กล่ันแกล้ง ซึ่งมี

สาเหตุมาจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ และอคติ

ที่ชาวยุโรปและอเมริกันมีต่อโลกมุสลิมว่า “มุสลิมเป็นก

ลุ่มหัวรุนแรง เป็นผู้ก่อการร้าย ชอบก่อความวุ่นวาย”
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 1.6.3 ค่าบริการทางการแพทย์ของไทยตำ่ากว่า

หลายประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และ

มาเลเซีย เมื่อเปรียบเทียบราคากับการบริการด้านการ

แพทย์ในระดับมาตรฐานเดียวกัน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลัก

จากโรงพยาบาลยกตัวย่างให้เห็นว่า “โรงพยาบาล

เอกชนในประเทศซาอุดิอาระเบียระดับ Tertiary Care 

มีความหรูหราเหมือนพระราชวัง มีมาตรฐานการรักษา

ที่ดี มีแพทย์จากทั่วโลก และมีอุปกรณ์การแพทย์ทัน

สมัยมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ค่าตรวจรักษาแพง

กว่าประเทศไทยมาก เฉพาะค่าตรวจเพียงอย่างเดียว

อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 500 Riyal หรือประมาณ 

4,000 บาทไทย”

 1.6.4 ประเทศไทยมีค ่ าครอง ชีพตำ่ ากว ่ า

ประเทศคู ่แข่งที่มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์

หลายเท่าตัว แม้ว่าในปัจจุบันค่าครองชีพในประเทศไทย

จะสูงขึ้นกว ่า เดิมมากแต ่ ก็ ไม ่สู ง เท ่า กับประเทศ

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

ซึ่งเป็นประเทศที่ชาวตะวันออกกลางนิยมไปตรวจรักษา 

 1.6.5 คนไทยเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เป็นมิตรกับชาว

ต่างชาติ มีบริการล่ามภาษาอารบิคในโรงพยาบาลทำาให้

รู ้สึกสบายใจเมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือติดต่อ

สื่อสารกับแพทย ์  ท้ังยังมีโอกาสได ้พบเพื่อนจาก

ตะวันออกกลางมากมายในประเทศไทยจึงรู้สึกเหมือน

อยู่ในประเทศตนเอง

1.7 ปัจจัยส�าคัญในการเลือกโรงพยาบาลเพื่อรับ

บริการทางการแพทย์

 ผลการวิจัยนี้คือเสียงสะท้อน (Feedback) จาก

ผู้รับบริการผ่านทางผู้ให้บริการท่ีมีประสบการณ์ตรงใน

การดูแลของลูกค้าชาวตะวันออกกลาง ท้ังน้ีพบว่า ชาว

ตะวันออกกลางจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการใน

การเลือกโรงพยาบาลเพื่อรับบริการทางการแพทย์ ดังนี้

 1.7.1 ชื่อเสียงของโรงพยาบาล และช่ือเสียง

ของแพทย์จากประสบการณ์ตรงหรือการบอกเล่าจาก

ญาติพี่น้องที่มารักษาแล้วหายจากอาการป่วย 

 1.7.2 ความเฉพาะทางของแพทย์/โรงพยาบาล 

แพทย ์มีความเช่ียวชาญเฉพาะโรค ตัวอย ่างเช ่น  

โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือที่ชาวตะวันออกกลางเรียกว่า 

“Royal Hospital” ชาวตะวันออกกลางมองว่าเป็นโรง

พยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง มีช่ือเสียงด้านการรักษา

โรคหัวใจ และเบาหวาน และโรงพยาบาลเวชธานี มีชื่อ

เสียงการรักษาโรคกระดูก ชาวตะวันออกกลางรู้จักใน

นาม “King of Bone” โรงพยาบาลสมิตเวช ศรีนครินทร์ 

มีชื่อเสียงในด้านกุมารเวช กายภาพ กระดูกสันหลัง      

 1.7.3 อัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม ผู ้

ป่วยชนชั้นกลางจากตะวันออกกลางและผู้ป่วยที่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายเองจะนำาปัจจัยเร่ืองค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ระหว่างและหลังการรักษามาเป็นเกณฑ์เลือกใช้บริการ

โรงพยาบาล อย่างไรก็ตามนับจากปี 2556 เป็นต้นมา 

โรงพยาบาลเอกชนเป ิดตลาดรับกลุ ่ม ลูกค ้าจาก

ตะวันออกกลางมากขึ้น ประกอบกับมีการควบรวม

กิจการของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อให้บริการแก่

ลูกค ้าระดับกลาง และสร ้างทางเลือกให ้กับชาว

ตะวันออกกลางมากขึ้น บางรายจึงเลือกรักษาในโรง

พยาบาลระดับ Mass เพราะมองว่าการรักษายังมี

คุณภาพเช่นเดิมแต่มีค่าใช้จ ่ายถูกกว่า โดยยอมรับ

เงื่อนไขที่ว่า “ความหรูหราต่างๆและการให้บริการที่ไม่

จำาเป็นก็จะลดลงไปด้วย”

 1.7.4 การตอบใบรายงานทางการแพทย ์ 

(Medical Report) ของโรงพยาบาล โดยก่อนการรับ

บริการทางการแพทย์ชาวตะวันออกกลางจะส่งใบ

รายงานทางการแพทย์เพื่อปรึกษาแพทย์จากโรง

พยาบาลหลายแห่งก่อน จากนั้นจึงเปรียบเทียบแนวทาง

การรักษาและราคาของแต่ละโรงพยาบาล แล้วเลือกโรง

พยาบาลที่มีข้อเสนอท้ังแนวทางในการรักษาและค่าใช้

จ่ายที่เหมาะสมที่สุด 

 1.7.5 การได้รับคำาแนะนำาจากสถานทูต บริษัท

ตัวแทนของโรงพยาบาล (Agency) และบริษัทท่องเที่ยว 

ทัง้น้ีพบว่า สถานทตูของแต่ละประเทศในตะวนัออกกลาง

มีอิทธิพลอย่างมากในการช้ีนำาความคิดของประชาชนใน

ฐานะที่มีประสบการณ์ มีหน้าที่ลงนามเอกสารส่งตัว 

ผู้ป่วยไปรักษาในต่างประเทศ ชาวตะวันออกกลางจึงมัก

เลือกโรงพยาบาลจากรายชื่อที่สถานทูตจัดเตรียมไว้ให้ 
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และผู้ป่วยบางรายจะขอคำาแนะนำาจากสถานทูตให้เลือก

โรงพยาบาลในประเทศไทย นอกจากน้ียังพบว่า การได้

รับคำาแนะนำาจากบริษัทท่องเท่ียวและบริษัทตัวแทนโรง

พยาบาล (Agency) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อีกด้วย

 1.7.6 คำาแนะนำาจากล่ามอารบิคท่ีสนิทสนม 

ในงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าหากเปรียบเทียบกันในกลุ่มของ 

ผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนแล้ว ล่ามภาษาอารบิคจะ

มีความสนิทสนมกับผู ้ป ่วยและญาติผู ้ป ่วยมากท่ีสุด 

เพราะชาวตะวันออกกลางกลุ่มนี้มักขอความช่วยเหลือ

จากล่ามในด้านต่างๆท้ังการตรวจรักษาและเรื่องส่วนตัว 

เช่น ฝากซื้อของ ว่าจ้างให้พาไปเที่ยวช่วยแนะนำาแหล่ง

ท่องเที่ยว ปรึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย และขอให้

ช ่วยเลือกแพทย์/โรงพยาบาล เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี        

ชาวตะวันออกกลางกับล่ามอารบิคจำานวนมากจึงพัฒนา

ความสัมพันธ์จากลูกค้ากลายเป็นเพื่อนสนิท และยังคง

ติดต่อคบหากับล่ามแม้ว่าจะกลับประเทศแล้วก็ตาม 

ส่วนที่ 2 ปัญหาด้านการบริการทางการแพทย์ใน

ประเทศและแนวทางการแก้ไข
 ผลการวิจัยในส่วนน้ีเป็นการนำาเสนอเฉพาะ

ปัญหาสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ของ

ผู้รับบริการและ  ผู้ให้บริการในประเทศไทย ตลอดจน

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลผู้

ป่วยมุสลิมจากตะวันออกกลางและวัฒนธรรมอาหรับ
 ในงานวิจัย เรื่ องนี้พบว ่ า  ก ลุ ่มลูกค ้ าชาว

ตะวันออกกลาง หรือ “ชาวอาหรับ” ของโรงพยาบาล

เอกชนในประเทศไทยเกือบทั้งหมดคือ มุสลิม (ผู้ที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม) ซึ่งมุสลิมทุกคนจะยึดถืออิสลามเป็น

แนวทางการดำาเนินชีวิต และมีการปฏิบัติสืบทอดต่อกัน

มาจนกลายเป็นวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี ้ชาวตะวนัออกกลาง

จึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากชนชาติอื่น การพยาบาล

ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการมุสลิมและอาหรับจึงต้องคำานึงถึงหลัก

การทางศาสนา และวัฒนธรรมของผู้ป่วยด้วย     อย่างไร

ก็ตาม จากการศึกษากลับพบว่าภาครัฐและผู้ให้บริการ

ทางการแพทย์ (ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม) โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ให้

บริการรายใหม่ยังขาดความเข้าใจหรือหลงลืมเรื่องดัง

กล่าวหลายประเด็นต่อไปนี้

มุสลิมจะไม่ทักทายผู้ที่นับถือศาสนาอื่นว่า “อัสลามมุ

อาลัยกุม” ดังนั้น การที่แพทย์หรือพยาบาลพยายาม

สร้างความประทับใจโดยทักทายด้วยคำาว่า “อัสลามมุ

อาลัยกุม” กับมุสลิมจึงอาจไม่ได้รับการตอบกลับ หรือ

บางคนเล่ียงตอบกลับด้วยคำาทักทายอื่นเพื่อเป็นการ

รักษามารยาท  ทุกๆวันมุสลิมทุกคนต้องละหมาด (สวด

มนต์) วันละ 5 ครั้ง (5 เวลา) ฉะนั้น     ผู้ให้บริการทุก

คนในโรงพยาบาลควรสามารถแนะนำาทางไปห้อง

ละหมาดให้ผู ้ป่วยได้ ในการเยี่ยมไข้ของแพทย์และ

พยาบาลก็เช่นกันควรรอจนผู้ป่วยเสร็จส้ินการละหมาด

และอนุญาตให้เข้าห้อง นอกจากนี้ หากต้องการเยี่ยมผู้

ป่วยต้องเคาะประตูเสียก่อน และเว้นช่วงเวลาให้คนไข้

เตรียมตัวให้พร้อมและปกปิดร่างกายให้มิดชิด 

 การตรวจอวัยวะสงวนของผู้หญิง โดยเฉพาะผู้

หญิงอาหรับสูงอายุหรือผู้หญิงโสด เช่น ตรวจภายใน 

ริดสีดวงทวาร ตรวจเต้านม หรือการอัลตร้าซาวด์ท้อง 

ต้องขออนุญาตคนไข้เสียก่อนเพราะในความคิดของผู้

หญิงอาหรับร่างกายทั้งหมดคือสิ่งพึงสงวนที่ต้องปกปิด 

ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือที่เปิดเผยได้ ดังนั้นคนไข้บางคน

อาจร้องขอให้แพทย์เพศเดียวกันมาตรวจรักษา เช่น การ

ร้องขอให้แพทย์ผู้ชายตรวจผู้ป่วยชาย และให้แพทย์ผู้

หญิงตรวจผู้ป่วยหญิง ผู้หญิงจะไม่ชอบให้เพศตรงกัน

ข้ามสัมผัสหรือจ้องมองร่างกายเพราะมองว่าไม่ให้

เกียรติ ล่ามผู้ชายจะถูกปฏิเสธจากคนไข้ในการแปลการ

รักษาในแผนกสูตินารีเวช หรือซักถามเรื่องอวัยวะที่

ปกปิดในร่างกาย รวมถึงเรื่องประจำาเดือน 

 ชาวตะวันออกกลางที่เคร่งครัดแต่เข้าใจผิดเรื่อง

การถือศีลอดจะไม่อนุญาตให้ฉีดยา เจาะเลือด หรือให้

นำ้าเกลือในขณะถือศีลอดเพราะเข้าใจว่าทำาให้เสียการ

ถือศีลอดในครั้งนั้น บางคนปฏิเสธรับประทานยาแก้ไอ 

เช่น ไบโซวอล เพราะมองว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

(ศาสนาอิสลามห้ามดื่มแอลกอฮอล์) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก

จากกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความรู้ด้านศาสนามองว่าเป็น

ความเชื่อท่ีผิด “หากเป็นการรักษาและไม่ทำาให้เมา 
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ศาสนาก็อนุโลมให ้รับประทานเพื่อรักษาโรคได ้” 

บุคลากรทางการแพทย์จึงต้องมีความรู ้เรื่องน้ีอย่าง

ละเอียดเพื่อจะได้อธิบายให้คนไข้เข้าใจ ยอมรับ และ

ปฏิบัติตาม 

 นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ส่วน

ใหญ่ขาดความรู้เรื่องการทำาศัลยกรรมในอิสลาม เพราะ

อิสลามห้ามทำาศัลยกรรมทุกประเภทโดยปราศจาก

ความจำาเป็น/ทำาเพื่อความสวยงามให้ดูหนุ่มสาวขึ้น เช่น 

การดึงหน้า ฉีดโบท็อกซ์ หรือฉีดฟิลเลอร์เพื่อลบรอย

เหี่ยวย่น อย่างไรก็ตาม การทำาศัลยกรรมเพื่อรักษาโรค

เป็นที่อนุมัติในอิสลามว่าทำาได้ เช่น การฉีดสเต็มเซลล์

รักษาลูคีเมียเพื่อให้ร่างกายสร้างเซลล์ข้ึนมาใหม่ต่อสู้กับ

โรค หรือการทำาศัลยกรรมจากอุบัติเหตุเพื่อลดปมด้อย

และสามารถใช้อวัยวะในร่างกายได้ดีข้ึน ดังนั้นบุคลากร

ทางการแพทย์ที่แนะนำามุสลิมให ้ทำาศัลยกรรมจึง

เป็นการจูงใจที่ขัดกับความเชื่อของอิสลาม

2.2 ค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริง

 ผู้ให้ข้อมูลหลักจากธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้

ความเห็นว่า ชาวตะวันออกกลางตั้งคำาถามว่า “ทำาไมค่า

รักษาพยาบาลของประเทศไทยจึงสูงกว่าบางประเทศใน

แถบยุโรปทั้งที่ไทยมีค่าครองชีพตำ่ากว่า” ขณะท่ีแพทย์

จากโรงพยาบาลให้ความเห็นว่า ค่ารักษาพยาบาลไม่ใช่

ประเด็นสำาคัญที่สุดสำาหรับผู้ป่วยแต่สิ่งสำาคัญยิ่งกว่าคือ 

“คุณภาพการรักษา” เพราะส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการรักษา

จะมีฐานะดี และในหลายกรณีได้รับการสนับสนุนด้าน

ค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาลในประเทศต้นทางโดยค่าใช้

จ่ายที่สูงกว่าปกติอาจมาจากค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ท่ีโรง

พยาบาลมีให้เป็นกรณีพิเศษ เช่น การบริการล่ามอาหรับ 

การบริการรถรับส่งจากสนามบิน/ที่พัก การบริการ

ภาชนะเครื่องครัวสำาหรับอาหารฮาลาล เป็นต้น ส่วนผู้

ประกอบการโรงพยาบาลรายอื่นให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า 

หากมีการแข่งขันด้านราคา (Pricing) ผู้ป่วยจะตั้งคำาถาม

เรื่องคุณภาพการรักษาเพราะการบริการทางการแพทย์

เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วย 

 สำาหรับมุมมองอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยล่าม

อารบิค และผู้ประกอบการนำาเท่ียว ให้ข้อคิดเห็นว่า                     

ค่ารักษาพยาบาลเป็นประเด็นสำาคัญมากสำาหรับลูกค้า

จากตะวันออกกลางบางกลุ่ม โดยเฉพาะเมื่อ “คุณภาพ

การรักษาพยาบาลเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายค่าบริการสูงขึ้น” 

แม้ผู้ป่วยบางรายจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน

จากรัฐบาลแต่บางรายต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง “ชาว

โอมานบางคนต้องขายอูฐ ขายรถยนต์ หรือที่ดิน  

เพ่ือชำาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล” และปัจจุบันชาว

ตะวันออกกลางจะมีกระบวนการตัดสินใจละเอียด/ 

ซำ้าซ้อนขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล บางราย

ขอต่อรองค่ารักษา หรือเดินทางกลับประเทศเพื่อขอไป

ตัด สินใจก ่อน ซึ่ งหากเปรียบเทียบกับก ่อนเกิด

วิกฤติการณ์ราคานำ้ามันตกตำ่า ผู้ป่วยหลายรายที่มาตรวจ

สุขภาพโดยไม่ตั้งใจมารักษาแต่เมื่อตรวจพบความ 

ผิดปกติใดๆ ก็จะตัดสินใจรักษาทันทีโดยไม่กังวลเรื่องค่า

ใช้จ่ายผู้ประกอบการโรงพยาบาลให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 

แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพงที่

เป็นรูปธรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจโรง

พยาบาล คือการเพิ่มการบริการให้เหมาะสมกับค่าใช้

จ่ายที่เรียกเก็บ เพื่อทำาให้ผู้มารักษาเกิดความประทับใจ 

“เหมือนสายการบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์มีการบริการที่

เรียกว่า “Wow Service” เน้นการบริการที่เหนือความ

คาดหวังของผู้โดยสารทำาให้สามารถเรียกเก็บค่าบริการ

ที่สูงขึ้นได้”

2.3 ปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอารบิคของล่าม

และการสื่อสารกับชาวตะวันออกกลาง

 ปัจจุบันมีผู ้ป่วยชาวตะวันออกกลางประมาณ

ร้อยละ 20 ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยบท

สนทนาท่ัวไป และสามารถอธิบายอาการเจ็บป่วยให้กับ

แพทย์โดยไม่ต้องใช้ล่ามช่วยแปล ส่วนอีกร้อยละ 80 คือ

ผู้ที่ไม่สามารถสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ คนกลุ่มนี้

คือผู้สูงอายุ มาจากชนบท หรือมีการศึกษาน้อย ส่วนผู้

ที่มาจากเมืองหลวง/เมืองใหญ่ จะสามารถสื่อสารได้ทั้ง

ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยจะ

รู้สึกมั่นใจมากกว่าเมื่อสื่อสารกับแพทย์โดยผ่านล่ามที่ใช้

ภาษาอารบิคได้ดี ดังนั้น ล่ามจึงมีบทบาทสำาคัญที่สุดใน

การสื่อสารกับผู้ป่วย เป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างแพทย์

และผู้ป่วยเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวโรคและแนวทาง

การรักษา
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 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า

ปัจจุบันประเทศไทยกำาลังประสบปัญหาขาดแคลนล่าม

ผู้เชี่ยวชาญภาษาอารบิคเพื่อการแพทย์ รวมถึงปัญหา

การใช้ภาษากลาง-ภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสารกับผู ้

ป่วย เนื่องจากล่ามอาหรับส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการใช้

ภาษากลางที่เรียกว่า “อารบิคฟุฮาบ” ซึ่งเป็นภาษาของ

คัมภีร์อัลกุรอานที่ใช้ในราชการ แต่บางกรณีก็ไม่สามารถ

สื่อสารกับผู ้ป ่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะชาว

ตะวันออกกลางจำานวนไม่น ้อยจะใช ้ภาษาถิ่นซ่ึงมี

สำาเนียงแตกต่างจากภาษาอารบิคฟุฮาบ ดังนั้น ล่ามที่ไม่

คุ้นเคยกับสำาเนียงภาษาถิ่นอาจแปลผิดหรือแปลไม่ครบ

ถ้วนส่งผลให้ผู ้ป่วยจากตะวันออกกลางไม่เชื่อถือการ

แปลในครั้งนั้น ล่ามจากโรงพยาบาลรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า 

“ลูกค้าอาหรับต่อว่า และแสดงความไม่พึงพอใจในการ

แปลของล่าม” ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้ให้ข้อมูล

หลักของทั้ง 2 กลุ่ม เห็นตรงกันว่า โรงพยาบาลควรจัด

อบรมล่ามภาษาอารบิคที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม

ทักษะทางวิชาชีพให้กับล่าม ท้ังยังเป็นผลดีต่อการให้

บริการผู้ป่วยในทุกด้าน

2.4 ปัญหานโยบายการด�าเนินงานของภาครัฐในการ

ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ

 ผู ้ให้ข้อมูลจากโรงพยาบาลมองว่า นโยบาย 

Medical Hub เกิดจากการท่ีรัฐบาลเห็นประโยชน์จาก

ความสำาเร็จของภาคเอกชนจึงให้การสนับสนุนเพื่อสร้าง

รายได้เข้าประเทศ แม้ว่านโยบายดังกล่าวมีส่วนขับ

เคล่ือนโรงพยาบาลเอกชนให้สามารถเปิดตลาดกลุ ่ม

ลูกค้าต่างชาติได้มากข้ึนแต่ถือว่ายังได้รับความช่วย

เหลือจากภาครัฐน้อยมาก เพราะการเติบโตของธุรกิจ

ด้านการแพทย์เกือบทั้งหมดเกิดจากการบริหารจัดการ

ของโรงพยาบาลเอกชน นอกจากน้ี นโยบายและการส่ง

เสริมต่างๆ ที่รัฐบาลได้ดำาเนินการไปแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็น

เรื่องการยกเว้นวีซ่า การขยายระยะเวลาพักอาศัยเป็น 

90 วัน การจัดโรดโชว์ และกิจกรรมอื่นๆ ยังพบกับ

อุปสรรคปัญหาหลายประการ ผลการศึกษาเรื่องนี้ได้ให้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อ

ให้การดำาเนินการต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้

 1) การจัดนิทรรศการและโรดโชว์ในประเทศ

ต่างๆ เช่น การจัดโรดโชว์ Medical Tourisms และ 

Medical Hub ที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

และประเทศคูเวตโดยกรมส่งเสริมการส่งออก มีการ

ชักชวนโรงพยาบาล โรงแรม และบริษัททัวร์หลายๆ แห่ง

ร่วมกันจัดแสดงโรดโชว์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพของประเทศไทยถือเป็น การสิ้นเปลืองงบ

ประมาณโดยเปล่าประโยชน์ แม้เจตนาของรัฐบาล

ต้องการช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้กับภาคเอกชน      

แต่รัฐบาลไม่ได้มีการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้นจาก

การจัดงาน กิจกรรมในลักษณะดังกล ่าวจึงไม ่มี

ประสิทธิผลในการจูงใจลูกค้าให้เข้ามาติดต่อสอบถาม

หรือเยี่ยมชมบูธของโรงพยาบาล “สังเกตได้จากมีผู้เข้า

เย่ียมชมบูธของแต่ละโรงพยาบาลเพียงวันละ 4-5 คน 

เท่านั้น และลูกค้าที่มางานก็ไม่ได้ต้ังใจจะมาใช้บริการ

จากตรงนี้” 

 2) นโยบายการยกเว้นวีซ่าสำาหรับกลุ่มประเทศ 

GCC 6 ประเทศ ช่วยเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่โรง

พยาบาล ขณะที่คนไข้จากตะวันออกกลางก็ได ้ รับ

ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวเช่นกัน เป็นการผ่อนปรน

เพื่อให้ผู้ป่วยหนักได้รับโอกาสในการรักษาที่ดีข้ึน แต่

การออกวีซ่านั้นมีขั้นตอนยุ่งยากและมีเงื่อนไขมากมาย 

เช่น ต้องทำาเรื่องส่งตัวผู ้ป ่วยจากรัฐบาล ต้องแจ้ง

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างประเทศ ต้องมี

การรับรองวงเงินการรักษาพยาบาล อนุญาติให้มีคนเฝ้า

ไข้ได้ 4 คน แต่ต้องเป็นชาติอาหรับ (ประเทศกลุ่ม GCC 

6 ประเทศ) เท่านั้น หากบางครอบครัวนำาคนรับใช้

สัญชาติอื่นติดตามมา เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ หรือ

อินโดนีเซีย ก็จะมีกฎเกณฑ์เง่ือนไขและต้องขอวีซ่าอีก

แบบหนึ่ง รวมถึงมีการกำาหนดระยะเวลาพำานักใน

ประเทศ ฯลฯ ผู้ประกอบการจากโรงพยาบาลระบุว่า 

“เข ้าใจมุมมองของรัฐบาลว ่าต ้องการรักษาความ

ปลอดภัยให้กับประเทศแต่ควรยกเว้น ผ่อนผันให้เป็น

บางกลุ่ม และควรลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลงบ้าง”

 3) นโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องการให้

บริการทางการแพทย ์กับชาวตะวันออกกลางน้ัน  
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ผู ้ประกอบการโรงพยาบาลมองว่ายังไม่เป็นรูปธรรม 

เพราะคณะทำางานที่ต ้องประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆในตะวันออกกลาง เช่น สถานทูต และกระทรวง

สาธารณสุข ยังขาดประสบการณ์ไม่เข้าใจวัฒนธรรม

อาหรับ และเนื่องมีการโยกย้ายตำาแหน่งบ่อยครั้งการ

ทำางานจึงไม่ต่อเนื่อง

 4) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมองว่า ความร่วม

มือระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทท่องเที่ยว ณ ปัจจุบัน            

เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า เพราะกลุ่มลูกค้าหลักที่เข้ามา

ใช้บริการของโรงพยาบาลคือผู้ป่วยท่ีมุ่งการรักษาเป็น

หลักไม่ใช่กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีจุดหมายเพื่อท่องเท่ียว 

นอกจากนี้ การขอพ่วงโปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพ 

(Health Check-Up Packages) เข้ากับโปรแกรมท่อง

เที่ยว (Package Tours) ของบริษัทท่องเที่ยวก็ไม่เป็นที่

ยอมรับ เพราะโรงพยาบาลไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จาก

ข้อเสนอนี้ สำาหรับรูปแบบความร่วมมือกันระหว่าง

บริษัททัวร์กับโรงพยาบาลท่ีประสบความสำาเร็จจะเป็น

ในลักษณะของบริษัทท่องเท่ียวทำาหน้าท่ีเป็นบริษัท

ตัวแทน (Agency) ของโรงพยาบาล แนะนำาลูกค้าหรือ

ส่งต่อลูกค้าให้กับโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลจ่ายค่า

ตอบแทนให้

 “แต่หากเป็นลักษณะของบริษัททัวร์ที่ทำาทัวร์อยู่

แล้วเห็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ แล้วติดต่อกับโรง

พยาบาลเพื่อส่งคนไข้มาตรวจเช็คสุขภาพ หรือเข้ารับ

การรักษากับทางโรงพยาบาล หรืออีกกรณีหนึ่งคือ

บริษัททัวร์ติดต่อเข้ามากับโรงพยาบาลขอวางแผ่นพับ

หรือเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ทางโรงพยาบาลมองว่าไม่

ได้เสียหายอะไรก็สามารถทำาได้”  

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของชาว

ตะวันออกกลางในประเทศไทย

 ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการให้

บริการทางการแพทย์ในกลุ่มมุสลิมจากตะวันออกกลาง      

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ GCC ซ่ึงได้แก่ ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรสต์ โอมาน คูเวต กาต้าร์ และบาห์เรน 

(ยกเว้นซาอุดิอาระเบีย) ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักท่ีสำาคัญ

ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย แม้ว่า

ผู ้ใช ้บริการทางการแพทย์จากประเทศเหล่าน้ีจะมี

จำานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้บริการทางการ

แพทย์จากภูมิภาคอื่นๆ แต่หากพิจารณาจากการใช้จ่าย

ของชาวตะวันออกกลางแล้วการมาเยือนเพียงช่วงเวลา

สั้นๆ เพียง 3 เดือน กลับนำารายได้แพร่สะพัดสู่ธุรกิจ

หลายกลุ่ม อาทิ ธุรกิจด้านการแพทย์ ธุรกิจท่องเที่ยว 

ธุรกิจที่พัก และธุรกิจศูนย์กลางค้า ซ่ึงมากกว่ารายได้ที่

ได้รับจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป อเมริกา และนัก

ท่องเที่ยวจากภูมิภาคอ่ืนๆ ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจของไทยซบเซาจำานวนผู้ป่วยชาว

ไทยและกำาลังการใช้จ่ายในโรงพยาบาลจะลดน้อยลง

ตามกระแสเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด แต่การเดินทางมา

ประเทศไทยเพื่อตรวจรักษาโรคของกลุ่มลูกค้าจาก

ตะวันออกกลางสามารถช่วยเติมเต็มรายได้ที่ขาดหายไป

ให้กับโรงพยาบาลได้มาก เนื่องจากส่วนใหญ่มาตรวจ

รักษาโรคเรื้อรัง หรือโรคที่รักษายาก สอดคล้องกับผล

วิจัย ของมณิศรีพันธุลาภ (2551) ที่พบว่า ผู้ป่วยชาว

ตะวันออกกลางที่ใช้บริการสุขภาพในประเทศไทยส่วน

ใหญ่เป็นมีความเจ็บป่วยในระดับปานกลางหรือเป็นโรค

ที่ซับซ้อน ดังนั้นการตรวจรักษาโรคเหล่านี้จึงมีค่าใช้จ่าย

ต่อหัวสูงมากซึ่งหากโรงพยาบาลใดสามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการทั้งด ้านการรักษาและการบริการ

ทางการแพทย์ได้ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะให้ความสำาคัญกับ

คุณภาพการรักษา (อาการเจ็บป่วยดีขึ้นหรือหายขาด) 

มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ดังผลวิจัยของ Ehrbeck 

et al. (2008) ที่พบว่า ผู้ป่วยจะตระหนักถึงความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ว่ามีความสำาคัญ

กว่าราคาค่ารักษา

 ชาวตะวันออกกลางที่เดินทางมาประเทศไทยจะ

มาเป็นกลุ่มใหญ่ มีครอบครัวหรือญาติเป็นผู้ติดตามดูแล               

ส่วนใหญ่มีเป้าหมายท่องเที่ยวต่อจากการรับบริการ

ทางการแพทย์ ผู้หญิงจะมากับสามีหรือคนในครอบครัว

เท่านั้นเพราะหลักการของอิสลามไม่อนุญาตให้ชายหญิง

ที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน หรือไม่ใช่คนในครอบครัว

เดียวกันเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ด้วยกันทั้งแบบเปิดเผย
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และไม่เปิดเผย สอดคล้องกับผลศึกษาของดาลีซะห์ ยะดี 

นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล และปรเมษฐ์ บุญนาศิริกิจ 

(2557) ที่พบว่า นักท่องเท่ียวชาวตะวันออกกลางท่ีมา

ประเทศไทยส ่วนใหญ ่ นิยมเ ดินทางมาพร ้อมกับ

ครอบครัวมากกว่าการเดินทางโดยลำาพัง ด้วยบทบัญญัติ

ของอิสลามไม่อนุญาตให้สตรีเดินทางโดยลำาพังหรือเดิน

ทางโดยปราศจากมะฮรอม (ผู้ปกครอง) 

 การเดินทางมาประเทศไทยมักมาในช่วงปิดภาค

การศึกษาของเด็กๆ หรือช่วงฤดูร้อนของตะวันออกกลาง 

(ตรงกับฤดูฝนของไทย) เพื่อหนีอากาศร้อนจัดมายัง

ประเทศที่มีอากาศเย็นสบาย พฤติกรรมการเดินทางดัง

กล่าวช่วยเติมเต็มรายได้ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 

(Low-Season) ให้กับประเทศไทยได้มาก และขณะ

ที่มาใช้บริการทางการแพทย์ก็มักจะหาเวลาว่างเพื่อท่อง

เที่ยว และช็อปปิ้งด้วย สอดคล้องกับผลวิจัยของไพฑูรย์ 

ไกรพรศกัดิ ์และณัฏฐาภรณ์ เลียมจรสักลุ (2553) ทีพ่บว่า 

ผู้ใช้บริการทางการแพทย์จากตะวันออกกลางจำานวนไม่

น้อยมีเป้าหมายเพ่ือท่องเที่ยว และจับจ่ายใช้สอยซื้อ

สินค้าจากประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกันกับการรับ

บริการทางการแพทย์ ทุกๆ ปี เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนรอม

ฏอนหรือเทศกาลถือศีลอด หากไม่มีความจำาเป็นชาว

ตะวันออกกลางจะไม่เดินทางไกลหรือเดินทางออกนอก

ประเทศเพราะต้องปฏิบัติศาสนากิจตลอด 1 เดือนเต็ม 

ส่งผลให้ช่วงเวลาเหล่านี้มีชาวตะวันออกกลางมาตรวจ

รักษาและท่องเที่ยวในประเทศไทยค่อนข้างน้อย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา 

ภูมิภาคตะวันออกกลางต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจจาก

ราคานำ้ามันตกตำ่า เป็นผลให้ชาวตะวันออกกลางมีการใช้

จ่ายอย่างระมัดระวัง มีการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อ

ท่องเที่ยวและตรวจรักษาสุขภาพน้อยลงมาก ทั้งนี้ก็

เพราะประชาชนในหลายประเทศถูกตัดสวัสดิการค่า

รักษา ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามส่งเสริมให้

ประชาชนตรวจรักษาภายในประเทศให ้มากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยต้องการจัดโปรแกรม

สุขภาพและโปรแกรมการท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมการขาย

ก็ควรจัดให้ตรงกับวันหยุดสำาคัญ หรือฤดูร้อนท่ีชาว

ตะวันออกกลางนิยมเดินทางออกนอกประเทศ และที่

สำาคัญควรหลีกเลี่ยงจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ

ในช่วงเดือนรอมฏอน

 จ ากก า ร ศึ กษ ายั ง อี กพบว ่ า  ก า รที่ ช า ว

ตะวันออกกลางเดินทางออกนอกประเทศเพื่อตรวจ

รักษาสุขภาพเป็นเพราะ พวกเขาไม่เชื่อถือการแพทย์ใน

ประเทศตนเอง โดยเฉพาะกลุ ่มประเทศอ่าวอาหรับ 

(GCC) ได้แก่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ คูเวต  

กาต้าร์ และโอมาน ซึ่งมีมาตรฐานทางการแพทย์ค่อน

ข้างตำ่า แพทย์ขาดความเช่ียวชาญในการรักษาโรค

เฉพาะทาง และจากประสบการณ์ด้านลบของคนไข้ที่ให้

ข้อมูลว่า แพทย์จำานวนมากวินิจฉัยโรคผิด หรือไม่

สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ ทั้งนี้ภายหลังจาก

เหตุการณ์ 9/11 ผู้ใช้บริการทางการแพทย์จากโลก

มุสลิม โดยเฉพาะชาวตะวันออกกลางเปล่ียนจุดหมาย

ปลายทางการรักษาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็น

ประเทศไทย ด้วยเหตุผลสำาคัญคือ ประเทศไทยมีความ

ปลอดภัย ไม่มีการแบ่งแยกสีผิวและศาสนา เป็นมิตรกับ

ชาวต่างชาติ มีค่าครองชีพและค่าบริการทางการแพทย์

ตำ่ากว่าหลายประเทศที่มีศักยภาพทางการแพทย์ เมื่อมา

ประเทศไทยจึงรู้สึกคุ้มค่าเพราะสามารถทำากิจกรรมได้

หลายอย่างพร้อมๆ กัน คือนอกจากได้ตรวจรักษา

สุขภาพแล้วยังได้ท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อของอีกด้วย

โดยมีให้เลือกหลายระดับจากราคาถูกไปจนถึงราคาแพง 

ก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ชาว

ตะวันออกกลางจะสืบค้นข้อมูลสำาคัญต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล

เกี่ยวกับช่ือเสียงของโรงพยาบาล ความเฉพาะทางของ

แพทย์ และแนวทางการรักษาโรค ฯลฯ ทั้งนี้ สมาร์ทโฟน

ช่วยให้ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลมี

ความสะดวกย่ิงขึ้น สื่อสังคมเครือข่ายที่ได้รับความนิยม

ในตะวันออกกลาง ได้แก่ WhatsApp และ Instagram  

แม้กระแสการใช้สื่อใหม่จะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่สื่อ

บุคคลยังเป็นส่ือที่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจผู้คนมาก

ทีสุ่ด และเป็นส่ือทีม่คีวามน่าเช่ือถอืมากกว่าส่ือประเภทอืน่ 

ทั้งน้ีเป็นเพราะผู้รับบริการกลุ่มน้ีมองว่าผู้ที่นำาข่าวสาร

มาเผยแพร่คือมุสลิม เป็นพี่น้อง เครือญาติ เพื่อน และ
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ล่ามที่สนิทกัน บุคคลเหล่านี้จึงมีความหวังดีและจริงใจ 

ส่วนผู ้ให้ข้อมูลจากสถานทูตคือผู ้นำาความคิดเห็นท่ีมี

ประสบการณ์ตรงในการให้คำาปรึกษาและส่งผู้ป่วยไป

รักษาในต่างประเทศ 

 ในการดูแลผู ้ป่วยมุสลิม ผู ้ให้บริการซึ่งได้แก่ 

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ต้อง

เข้าใจอุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตะวันออกกลาง

และพฤติกรรมที่แตกต่างจากชาติอื่น รวมท้ังต้องใช้

ความอดทนสูงในการสร้างความพึงพอใจให้กับคน

อาหรับเช่นกัน การให้บริการอย่างเต็มท่ีด้วยความ

ซื่อสัตย์และจริงใจจะสร้างความประทับใจให้กับชาว

ตะวันออกกลางได้มาก และมีการบอกต่อความประทับ

ใจนั้นไปยังคนรู้จักในวงกว้างให้กลับมาใช้บริการซำ้าใน

โรงพยาบาลเดิม แพทย์หรือล่ามคนเดิมที่พวกเขา

ประทับใจ รวมถึงช่วยแนะนำาลูกค้าใหม่ให้โรงพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการจึงควรจัดอบรม

ให้บุคลากรมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติ

ของอิสลามและวัฒนธรรมของลูกค้าในแต่ละประเทศ 

สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้นำาความคิด (ระดับท้องถิ่น และ

ระดับประเทศ) ของแต่ละประเทศ เพื่อใช ้ทักษะ          

การสื่อสารระหว่างบุคคลในการสร้างความเชื่อมั่นและ

ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลปลายทางในการตรวจรักษา 

นอกจากนี้ ควรมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการสร้าง

และออกแบบเน้ือหา มีทักษะเป็นนักเล่าเรื่อง (Story 

Telling) ผ่านสื่อสมัยใหม่ และเว็บไซด์ที่กำาลังได้รับ

ความนิยมในภูมิภาคตะวันออกลางเพื่อเพิ่มช่องทางการ

ตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการสื่อสาร

ระหว่างกลุ่มลูกค้ากับโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างต่อ

เนื่อง ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

สื่อในแบบดั้งเดิม

 โดยทั่วไป ชาวตะวันออกกลางจะเลือกโรง

พยาบาลจากชื่อเสียงของโรงพยาบาล ช่ือเสียงของ

แพทย์ และความเฉพาะทางของโรงพยาบาล ในงานวิจัย

เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า จุดขายของโรงพยาบาลเกิดจาก

การวางตำาแหน่ง (Positioning) โรงพยาบาลให้อยู่ในใจ

ของลูกค้าแล้วนำาจุดเด่นท่ีถูกพัฒนาจนกระท่ังกลายเป็น

จุดแข็งที่ดีที่สุดในประเทศ หรือเป็นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจ 

(Top of Mind)  นำามาเป็นจุดขาย จากนั้นจึงสื่อสารจุด

ขายนั้ นออกไป ยั งสาธารณชน นอกจากนี้ ช าว

ตะวันออกกลางยังพิจารณาจากค่ารักษาที่เกิดข้ึนจริง 

การตอบใบรายงานทางการแพทย์ (Medical Report) 

ที่สมเหตุสมผล รวมทั้งการได้รับคำาแนะนำาที่ดีจากเครือ

ญาติ กลุ่มเพื่อน คำาแนะจากสถานทูต ล่ามอารบิคที่สนิท

สนม บริษัทตัวแทนของโรงพยาบาล (Agency) และ

บริษัทท่องเที่ยว เป็นต้น ล่ามภาษาอารบิคเป็นสื่อบุคคล

ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจากตะวันออกกลางได้ดีที่สุด 

เพราะล่ามเป็นมุสลิมเหมือนกัน สามารถส่ือสารภาษา

เดียวกันได้ ชาวอาหรับจึงให้ความไว้วางใจ และขอความ

ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ การตอบกลับใบรายงานทางการ

แพทย์จากโรงพยาบาลก็มีความสำาคัญเช่นเดียวกัน หาก

สามารถอธิบายแนวทางการรักษาได้ชัดเจน รวดเร็ว 

และให้ข้อเสนอที่คุ้มค่าคุ้มราคาก็จะสามารถดึงดูดใจให้

กลายเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลได้เช่นกัน  

2. ป ัญหาด ้ า นกา รบริ ก า รทา งกา รแพทย ์ ใ น

ประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา

 ประเทศไทยประสบกับปัญหาการให้บริการ

ทางการแพทย์แก่กลุ่มลูกค้าจากตะวันออกกลางหลาย

ด้าน ดังนี้         

 ประการแรก เกิดจากบุคลากรทางการแพทย์ 

โดยเฉพาะบุคลากรใหม่และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมยังขาดความรู้

ความเข้าใจท่ีลึกซึ้งเกี่ยวกับความแตกต่างเรื่องศาสนา 

(อิสลาม) และวัฒนธรรม (อาหรับ) ในหลายครั้งชาว

ตะวันออกกลางในฐานะลูกค้าของโรงพยาบาลจึงเกิด

ความรู้สึกอึดอัด และโกรธเคืองผู้ให้บริการ โลกอาหรับ

ในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้จะมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่

กว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศแต่ความเชื่อ

ความศรัทธาในอิสลามจะเป็นตัวกำาหนดทัศนคติ       การ

ดำาเนินชีวิต และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออก

เหมือนกันหลายอย่าง เช่น คนไข้ผู้หญิงจะไม่อนุญาตให้

ล่ามผู้ชายแปลเกี่ยวกับอวัยวะพึงสงวน ในช่วงถือศีลอด

ผู ้ป ่วยบางรายปฏิเสธการรับประทานยาตั้งแต่ดวง

อาทิตย์ขึ้นจนกระท่ังดวงอาทิตย์ตก การแนะนำาคนไข้



71 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

มุสลิมให้ทำาศัลยกรรมเพื่อความงามถือเป็นการทำาบาป

เพราะละเมิดคำาสั่งของพระเจ้า เป็นต้น กรณีดังกล่าวนี้ 

ผู ้ประกอบธุรกิจและบุคลากรทางการแพทย์ควรให้

ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวแปรสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความ

สำาเร็จ/ความล้มเหลวในการดำาเนินธุรกิจ

 ประการที่ 2 คือ ปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลสูง

เกินจริง ซึ่งเกิดจากประเทศไทยไม่มีนโยบายควบคุมการ

คิดราคาการรักษา ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนใน

ประเทศไทยคิดอัตราค่ารักษากับผู้ป่วยต่างชาติแพงมาก 

มีการปรับขึ้นราคาค่ารักษาในทุกๆปี ผู้ป่วยหลายรายจึง

ต้องเดินทางกลับประเทศหรือรักษาในประเทศอื่นๆ ดัง

นั้น รัฐบาลควรควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลอย่างใกล้

ชิด โดยกำาหนดค่ารักษาพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเพื่อ

ป้องกันไม่ให้โรงพยาบาลเอกชนค้ากำาไรเกินควร หรือ

เรียกค่าใช้จ่ายจากลูกค้าสูงสุดตามกำาลังท่ีเห็นว่าจะจ่าย

ได้ สำาหรับชาวตะวันออกลางบางกลุ่มท่ีไม่ได้มีฐานะ

รำ่ารวย ราคาที่ เป ็นธรรมเหมาะสมกับคุณภาพการ

บริการที่ได้รับยังเป็นเรื่องจำาเป็น โดยเฉพาะอย่างเม่ือ

กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเกิดปัญหาความผันผวน

ของราคานำ้ามันดิบท่ีลดตำ่าลง การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ทางการแพทย์ที่แพงมากก็ยิ่ งมีผลกระทบต่อชาว

ตะวันออกกลางที่พยายามลดการใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัด 

ดังที่ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ และณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล 

(2553) ที่ระบุว่า นักท่องเที่ยวจากตะวันออกลางมีความ

อ่อนไหวที่สูงมากต่อการขึ้นลงของรายได้เมื่อเทียบกับ

นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ และเข้ามาใช้บริการ

สุขภาพในไทยเพราะเห็นว่าราคาถูกและมีค่าครองชีพ

ค่อนข้างตำ่า

 ประการที่ 3 คือ ปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษา

อารบิคของล่ามใหม่ที่มักไม่คุ ้นเคยกับภาษาอารบิคท่ี

เป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาเหตุของการแปลการวินิจฉัย

โรคของแพทย์ผิดพลาด การจัดอบรมภาษาอารบิค 

(ภาษากลางและภาษาถ่ิน)เพื่อใช้งานทางการแพทย์

อย่างสมำ่าเสมอจะช่วยให้ล่ามเกิดความม่ันใจในการ

สื่อสารมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของกันต์สินี 

กันทะวงศ ์วาร และคณะ (2558) ที่ชี้ ให ้ เห็นว ่า 

ประเทศไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศที่

ช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะ

ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ 

 ประการสุดท้าย คือ ปัญหานโยบายการดำาเนิน

งานของภาครัฐในการช ่วยเหลือและสนับสนุนผู ้

ประกอบการ ผลวิจัยชี้ชัดว่า บางนโยบายและกิจกรรม

บางประเภทไม่สามารถสนองต่อความต้องการที่แท้จริง 

หรือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ

ได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น นโยบาย Medical Hub เป็น

ความสำาเร็จที่เริ่มจากภาคเอกชน (โรงพยาบาล) โดยภาค

เอกชนมองว่าภาครัฐมีส่วนน้อยมากในการขับเคล่ือน

นโยบายดังกล่าว สำาหรับการส่งเสริมต่างๆ   จากรัฐบาล 

เช่น การจัดโรดโชว์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทยในต่างประเทศก็ไม่ได้รับความสนใจ

จากผู้เข้าร่วมงานเช่นกัน ส่วนการยกเว้นวีซ่าสำาหรับ

กลุ่มประเทศ GCC 6 ประเทศ ผู้ประกอบการมองว่า

เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมีขั้นตอนยุ่งยาก ขาดความ

ยืดหยุ่นในกรณีขออนุญาตเป็นผู้ติดตาม สอดคล้องกับ

ผลการศกึษาของณฏัพชัร มณโีรจน์ และนราศร ีไววนชิกลุ 

(2559) ที่พบว่า ผู้ป่วยต่างชาติประสบความยุ่งยากของ

การต่อวีซ่าเพื่อเพิ่มเวลาในการพำานักในประเทศไทย 

 ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน

การแพทย์นานาชาติตามเป้าหมายของรัฐบาล ภาครัฐ

จึงต้องศึกษาความต้องการและปัญหาของผู้ประกอบ

การอย่างจริงจังโดยการลงพื้นที่สำารวจเพื่อให้ทราบถึง

แก ่นแท้ในทุกมิติของปัญหา จนสามารถวางแผน

นโยบายที่เป็นประโยชน์ตรงความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้ประกอบการ แต่ยังคงต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้

ป่วยโดยการควบคุมราคาไม่ให้โรงพยาบาลเอกชนเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยแพงเกินจริง ขณะเดียวกันภาค

รัฐควรพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เกื้อหนุนต่อการบริการ

สุขภาพไปพร้อมๆ กัน เช่น การพัฒนาประเทศให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า มีความคุ้มค่าของราคา มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะพำานักใน

ประเทศไทย และใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่

เหมาะสมในหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้และดึงดูด
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ใจนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มาใช้บริการทางการแพทย์

ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�าหรับหน่วยงานรัฐบาล

 1. ภาครัฐควรส ่งเสริมตลาดท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพโดยการขยายวีซ่าให้กับประเทศอื่นๆ นอกเหนือ

จากกลุ่ม GCC 6 ประเทศ เพราะปัจจุบันประเทศในกลุ่ม 

GCC ที่รัฐบาลไทยยกเว้นวีซ่าล้วนแต่เป็นประเทศขนาด

เล็กมีจำานวนประชากร ไม่มาก เช่น ประเทศกาต้าร์ มี

ประชากรเพยีง 2 ล้านคน บาเรนห์ ประมาณ 1.3 ล้านคน 

คูเวต 2.6 ล้านคน โอมาน 3.1 ล้านคน และสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ 5.4 ล้านคน แต่ขณะที่หลายประเทศใน

ตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศในแถบแอฟริกายังไม่ได้

รับการยกเว้นวีซ ่าทั้งที่ประเทศเหล่านี้ที่มีศักยภาพ

ทางการเงินและมีประชากรจำานวนมาก ได้แก่ ประเทศ

อิรัก ซึ่งมีประชากรประมาณ 31.8 ล้านคน อิหร่าน 79 

ล้านคน เยเมน 25.1 ล้านคน อียิปต์ 85 ล้าน และซูดาน 

35.9 ล้านคน ซึ่งหากสามารถขยายวีซ่าให้กับประเทศ

เหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวและผู้ป่วย ท้ัง

ยังเป ็นการอำานวยความสะดวกให ้เดินทางเข ้ามา

ประเทศไทยได้สะดวกขึ้น

 2. ภาครัฐควรประสานความร ่วมมือกับผู ้

ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทุกภาคส่วน 

เพื่อร ่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข ้อมูลเก่ียวกับโรง

พยาบาล โรงแรม สถานที่ละหมาด สถานที่ท่องเที่ยว 

และร้านอาหารฮาลาลให้สามารถเข้าถึงกลุ ่มนักท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพได้จริง หากทุกธุรกิจสามารถแบ่งปัน

ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานท่ีตั้ง รายละเอียด/จุดเด่น

ของธุรกิจ และเส้นทางการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และการ

ส่งเสริมการขายในขณะนั้นก็จะช่วยขยายรายได้จากนัก

ท่องเที่ยวคนเดียวกันจากธุรกิจหนึ่งไปสู่อีกธุรกิจหนึ่งได้

มากขึ้น 

 3. รัฐบาลควรควบคุมราคาด้านการบริการ

สุขภาพของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ชาวต่างชาติ

และชาว ไทย  ยอม รับ ได ้  เพราะป ั จจุ บั นชาว

ตะวันออกกลางมีประเทศทางเลือกเพ่ือใช ้บริการ

สุขภาพมากขึ้น การแก้ไขปัญหาด้านราคา ท่ีสูงเกินจริง

อย่างจริงจังจะช่วยให้ประเทศไทยมีมาตรฐานในการให้

บริการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อชาวต่างชาติ 

 4. รัฐบาลควรสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการ

ศึกษาภาษาอารบิคแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป 

เพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้จนสามารถใช้ติดต่อกับลูกค้า

ชาวตะวันออกกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะใน

งานวิจัยระบุว่าเหตุผลสำาคัญประการหน่ึงที่ผู้ป่วยเลือก

เดินทางมารับบริการสุขภาพในไทยคือประเทศไทยมี

บริการล่ามภาษาอารบิค นอกจากน้ี ควรอบรมเพิ่มเติม

เรื่องการดูแล การปฏิบัติตัวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอาหรับ 

มารยาทที่เหมาะสม วัฒนธรรมอาหรับ การใช้ชีวิต และ

พฤติกรรมการท่องเที่ยว

 5. รัฐบาลไทยควรประสานความร่วมมือกับ

กระทรวงสาธารณสุขในตะวันออกกลาง เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือด้านการแพทย์ การบริหารจัดการ และด้าน

การค้นคว้าวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษา

พยาบาลในประเทศไทยดังเช่นรัฐบาลสิงคโปร์ที่ทำาแล้ว

ประสบความสำาเร็จ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�าหรับโรงพยาบาล

 1. โรงพยาบาลควรสร้างจุดเด่นของการบริการ

ทางแพทย์ในสาขาเฉพาะทางให้เป็น Top of Mind  

หรือ Brand ที่อยู่ในใจผู้บริโภค เช่น การผ่าตัดเปลี่ยน

หัวใจ การรักษาโรคกระดูกและข้อ  หรือศัลยกรรม

ตกแต่ง เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงพยาบาลใน

ระยะยาว 

 2. ควรมุ่งการรักษาที่ดีมีคุณภาพมากกว่าเน้น

เร่ืองธุรกิจ หรือการแสวงหาผลกำาไรเกินควร เพราะใน

ปัจจุบันผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเริ่มมีการเปรียบเทียบ

คุณภาพของการรักษากับค่าใช้จ ่ายเพื่อใช้เป็นองค์

ประกอบในการตัดสินใจเลือกเข้ารับการรักษา โดย

เ ฉ พ า ะ อ ย ่ า ง ยิ่ ง ใ น ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข า ล ง ใ น

ตะวันออกกลางผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสภาพความคล่องตัว

ทางการเงินน้อยลง และกลุ่มผู้ป่วยจำานวนมากถูกลด

สวัสดิการการรักษาทำาให้คนกลุ ่มนี้กลับไปรักษาใน

ประเทศของตนเอง หรอืเดนิทางไปรกัษาในประเทศอื่นๆ 
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ที่มีค่ารักษาพยาบาลถูกกว่า

 3. ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์

ทุกระดับชั้นในสถานพยาบาลท่ีให ้บริการกับชาว

ตะวันออกกลางอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อเรียนรู้ถึงธรรมเนียม

ปฏิบัติ วัฒนธรรม ศาสนา ของผู้เข้ามาใช้บริการมุสลิมได้

อย ่ าง เหมาะสม และควรขยายการศึกษาไปยั ง

มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์

และพยาบาลศาสตร์ทั่วประเทศ

 4. สื่อบุคคลหรือการสื่อสารแบบปากต่อปาก

สามารถจูงใจให้ชาวตะวันออกกลางเดินทางมารับ

บริการสุขภาพในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน เพราะชาว

ตะวันออกกลางให้ความเชื่อถือสื่อประเภทนี้มากที่สุด 

ดังนั้นการเปิดตลาดในระยะแรก รัฐบาลควรมุ่งทำาตลาด

ในลักษณะของ “การทำาตลาดแบบบอกต่อ” กับกลุ่ม

ผู้นำาของแต่ละประเทศ หรืออาจเช่ือมสัมพันธไมตรีใน

ลักษณะของการแลกเปลี่ยนและการให้ความช่วยเหลือ 

เป็นต้น ผู้นำาประเทศที่ชาวตะวันออกกลางส่วนใหญ่ให้

ความเชื่อถือ ได้แก่ ผู้นำาของหน่วยงานทหาร หน่วยงาน

ตำารวจ สถานทูต และกระทรวงสาธารณสุข 

 5. ล่ามภาษาอารบิคในทุกโรงพยาบาลเป็น

บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมกับ

ผู ้รับบริการจากตะวันออกกลางมากที่สุด ดังนั้นการ

ฝึกฝนให้ล่ามภาษาอารบิคเป็นมากกว่าล่าม กล่าวคือ มี

ทักษะของการเป็น นักประชาสัมพันธ์ท่ีดีจะมีประโยชน์

อย่างยิ่งต่อธุรกิจของโรงพยาบาล

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในการทำาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติ

และความพึงพอใจของกลุ ่มลูกค้าอาหรับจากกลุ ่ม

ประเทศ GCC ที่เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ใน

ประเทศไทย เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าหลักที่ทำา

รายได้จำานวนมากให้กับโรงพยาบาลเอกชน  และควร

ศึกษาทั้งจากมุมมองของผู ้ให้บริการและผู ้ใช้บริการ

ทางการแพทย์เพื่อจะได้ข้อเท็จจริงในแง่มุมต่างๆ เพียง

พอต่อการวางนโยบายที่เหมาะสมสำาหรับภาครัฐและ

เอกชนให้สามารถนำาเสนอบริการท่ีน่าพึงพอใจของนัก

ท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้

 2. การวิจัยครั้งต่อไปอาจเปรียบเทียบแนวโน้ม 

(Trend Analysis) ความคิดเห็น ความต้องการ และ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่มี

ต่อประเทศไทยเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ในระยะยาว
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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประสงค์ส่งบทควำมลงตีพิมพ์ในวำรสำรเกษตรศำสตร์ธุรกิจประยุกต์ 
ข้อก ำหนดหลัก 

 1. บทความที่แสดงเจตจ านงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่วงการวิชาการโดยตรงซึ่งแสดงถึงการพัฒนา หรือต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 

 2. บทความที่ประสงค์จะเผยแพร่จะต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น  ให้ร้าย  หรือยุยง
ให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และการกระท าต่างๆซึ่งรวมถึงการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ปรากฏใน วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือ
เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเพียงผู้เดียวโดยคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 3. บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้องเป็นบทความที่ ไม่เคยได้รับการ
เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเผยแพร่ของวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน ทั้งการเผยแพร่ในรูปแบบของเล่ม
หรือบางส่วนของข้อมูลหรือทั้งสองอย่าง 

 4. ข้อมูล  ตาราง  รูปภาพ  แผนภาพ  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้รับการตี พิมพ์ในวารสาร
เกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดลอกหรือ
เผยแพร่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร 

กำรพิจำรณำบทควำม 

       บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบ (ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ทางด้านทฤษฎีและทางด้าน ปฏิบัติ) ของหัวข้อและเนื้อหาของบทความ โดยบรรณาธิการจะส่งบทความ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบทาน คุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่ เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์
หรือไม่โดยกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ      
(Double-Blind Process) หากผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดย
อิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์หรือ
ควรที่จะส่งให้กับผู้ ส่งบทความน ากลับไปแก้ไขก่อนแล้วพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์ 
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หลักเกณฑ์การจัดทำาต้นฉบับ (Manuscript Requirements)

           1. บทความต้นฉบับต้องระบุชื่อ-นามสกุล  ตำาแหน่งทางวิชาการ  ตำาแหน่งทางบริหาร สถานที่ทำางานหรือ

สถาบันการศึกษา ที่อยู่ติดต่อได้และอีเมลล์ของผู้เขียนไว้ในหน้าแรกของบทความ

             2. บทความต้นฉบับพิมพ์ลงเอกสารหน้าเดียว ควรมีความยาวไม่เกิน 20หน้ากระดาษ A4 ตั้งค่าหน้ากระ

ดาษดังนี้   บน (Top) 1 นิ้ว, ล่าง (Bottom) 1.5 นิ้ว, ซ้าย (Left) และขวา (Right) 1 นิ้ว

            3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 18 Point ตัวหนา และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัว

อักษร  Time New Roman ขนาด 16 Pointตัวหนา

            4. หัวเรื่องหลัก เช่น บทนำา บททบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการศึกษา อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

เอกสารอ้างอิง เป็นต้น ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ตัวหนา และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร 

Time New Roman ขนาด 14  Pointตัวหนา

           5. การพิมพ์เนื้อเรื่อง ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 Point ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร 

Time New Roman ขนาด 12 Point

           6. แนวทางการเขียนบทความวิจัย หัวข้อมีดังนี้

 -   บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 -   บทนำา ครอบคลุมถึงความสำาคัญ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 -   บททบทวนวรรณกรรม

 -   วิธีการวิจัย อธิบายถึงวิธีการดำาเนินการวิจัย รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

อย่างชัดเจน

 -   ผลการวิจัย

 -   การอภิปราย สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

 -   เอกสารอ้างอิง

           7. แนวทางการเขียนบทความวิชาการ หัวข้อมีดังนี้

 -   บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 -   บทนำา ครอบคลุมถึงความสำาคัญ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการ

 -   เนื้อหาบทความ ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องการนำาเสนอโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 -   บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 -   เอกสารอ้างอิง 

          8. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA  Style และต้องตรวจสอบความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงก่อนส่งบทความต้นฉบับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ 

http://journal.bus.ku.ac.th/files/Journal_Guideline.pdf

 หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิงที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เช่น ข้อมูลจาก Website การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

วิทยานิพนธ์ และ วารสารที่ยังไม่ได้เข้าฐานข้อมูล TCI  ให้จำากัดอยู่ที่ 30% ของจำานวนเอกสารอ้างอิงทั้งหมดและ

ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกับเอกสารอ้างอิงท่ีมีการแก้ไขและอ้างอิงบทความจากในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจ

ประยุกต์ อย่างน้อย 1 งาน
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6. ประเภทผลงาน 
                          บทความวิจัย                        บทความวิชาการ      

7. ชื่อผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .........................................              
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แขวง/ต าบล ................................................ ..... เขต/อ าเภอ ......................................................................
จังหวัด ...............................................................................รหัสไปรษณีย์  ..................... .............................
โทรศัพท์ ...................................... โทรศัพท์มือถือ ................................... โทรสาร .................................... 
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