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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลประชากรศาสตร์ กบัระบบคะแนนความ

น่าเช่ือถือทางสังคมในประเทศไทย  2)  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้ความเขา้ใจ กบัระบบคะแนน

ความน่าเช่ือถือทางสังคมในประเทศไทย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีท่ี

มีอายตุั้งแต่ 15 ปี เป็นตน้ไปเน่ืองจากว่าเป็นช่วงวยักาํลงัเรียนรู้และกาํลงัศึกษาอยู่  ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ และ มี

วิจารณญาณในการวิเคราะห์ถึงกฎของการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 600 คน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยมีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient  หรือ Spearman's rho)  ผลการวิจยั

พบว่าระดบัการศึกษา รายได ้ มีความสัมพนัธ์กบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคมกบัประโยชน์ดา้นสินเช่ือ ทั้งน้ี

ระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามไม่มีความสมัพนัธ์กบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือทางสงัคม  

 ทั้งน้ีภาครัฐ การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนควรให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองระบบคะแนนความ

น่าเช่ือถือทางสงัคมแก่ประชากร เพ่ือเป็นการสร้างความคุน้ชิน และทาํให้ประชากรเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาท่ี

จะเกิดข้ึนต่อไป ทั้งน้ีจะทาํให้ระบบดงักล่าวสาํเร็จได ้ภาครัฐตอ้งสนบัสนุน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI technology) ท่ี

ใชใ้นการประมวลผล เกณฑ์การบนัทึกคะแนนท่ีเป็นธรรม รวมถึงการให้รางวลัแก่บุคคลท่ีทาํความดี และลงโทษแก่

บุคคลท่ีกระทาํผดิ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรมของประเทศ 

 

คาํสําคญั: ความน่าเช่ือถือทางสังคม ค่าคะแนนทางสังคม  ประเทศไทย 
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Abstract 

 This research aims to study 1) the relationship between demographics and social trust scores in Thailand 

and 2) the relationship between the cognitive level and the social trust score system of Thailand. The population used 

in the research included people with a minimum age of 15 living in Pathum Thani province because they were 

educated and knowledgeable, having ability to analyze the rules of coexisting with others. The results showed that 

the level of education, income, correlation with credit benefits, and cognitive levels of respondents had no 

relationship to the social trust score system. This research is a quantitative research. A sample of 600 people was 

used and the tools used in the research were Online questionnaire with statistics used in data analysis Is the 

Spearman rank correlation coefficient. The government sector should provide the population with an understanding 

of the social trust score system to familiarize themselves with the system and make the population prepared for the 

problems that might arise. This could lead to the successful implementation of the system. In addition, the 

government was recommended to adopt AI technology for the improvement of data processing, apply fair criteria for 

trecording scores, and reward those doing good deeds and punish those doing wrong or bad deeds to promote 

morality among the population. 

 

Keywords: Social Credit, Social Scoring, Thailand 

 

1. บทนํา 

 สืบเน่ืองจากรัฐบาลจีนได้พฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงรัฐบาลจีนได้

เลง็เห็นถึงความสาํคญัในการพฒันาทางดา้นสังคมควบคู่ไปกบัทางดา้นเศรษฐกิจดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกวนัน้ีรัฐบาลจีน

ตอ้งประสบกบัปัญหาทางสังคมท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้รัฐบาลจีนตอ้งกาํหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุม 

กาํกบัดูแลให้ประเทศของตนเป็นสังคมท่ีโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการทาํธุรกิจและการดาํรงชีวิต  ลดการคอร์รัปชัน่ 

รวมถึงจดัระเบียบสังคม ปรับพฤติกรรมของประชาชนในประเทศให้มีระเบียบวินยัและปฏิบติัตามกฎเกณฑ์มากข้ึน 

อาทิเช่น การส่งเสียงดงั การแซงคิว การรักษาความสะอาด และมารยาททางสังคม เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ 

จึงไดน้าํระบบความน่าเช่ือถือทางสังคม หรือ Social Credit System (SCS) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างบรรทดัฐาน

เดียวกันทั้ งประเทศ และใช้ข้อมูลความน่าเช่ือถือของบุคคลในการสร้างค่านิยม วฒันธรรมแห่งความซ่ือสัตย ์มี

คุณธรรม มีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลไกการสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวลั และการลงโทษ 

เพ่ือยกระดบัความน่าเช่ือถือโดยรวมของสงัคมใหดี้ข้ึน (Kostka, 2019) 

 ระบบ SCS แทท่ี้จริงกคื็อระบบการให้คะแนนดา้นมารยาทและสงัคมกบัประชาชนในประเทศ โดยรัฐบาลจะ

มีระบบติดตามสอดส่องพฤติกรรมประชาชน และรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมของประชาชนในดา้น 

ต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนทัว่ประเทศ ได้แก่ ด้านสังคม เช่น ประวติัอาชญากรรม การปฏิบัติตามกฎจราจร  
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ดา้นการใชจ่้าย เช่น การชาํระค่าสาธารณูปโภค การจ่ายชาํระภาษี ดา้นออนไลน์ เช่น การโพสตข์อ้มูลบนส่ือออนไลน์ 

เป็นตน้ โดยจะนําขอ้มูลทั้งหมดมาสร้างคะแนนโดยอลักอริทึมเพ่ือแปรเป็นค่าคะแนนทางสังคมของแต่ละบุคคล 

ถึงแมว้่าระบบ SCS ท่ีรัฐบาลจีนนาํมาประยกุตใ์ชน้ั้นมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้ดีได้

ในระดบัหน่ึง แต่แนวคิดและการปฏิบติัดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางและบ่อยคร้ังท่ีไดรั้บการวิจารณ์จาก

หลายประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล บทบาทและอาํนาจของรัฐท่ีมีมากเกินไป เป็นตน้ 

(Chorzempa, Triolo, & Sacks, 2018; Hoffman, 2018; Matsakis, 2019) 

 ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นปัญหาดา้นสังคมในประเทศไทย อาทิ เช่น เม่ือทาํความดีก็เพียงไดรั้บคาํช่ืนชมจากสังคม 

แต่พอนานไป ความดีเหล่านั้นก็จางหาย สุดทา้ยจึงเกิดเป็นคาํถามท่ีว่า “ ทาํความดีแลว้ไดอ้ะไรและจะทาํความดีไป 

เพ่ืออะไร ” ผูวิ้จยัจึงมุ่งศึกษาถึงปัญหาในสงัคมไทยในปัจจุบนั และคน้หาประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงความดีมาเป็น

เงิน หรือเป็นคะแนนความน่าเช่ือถือของบุคคลในการสร้างค่านิยม วฒันธรรมแห่งความซ่ือสัตย ์เพ่ือยกระดบัสังคม

และสร้างความน่าเช่ือถือจากการทาํความดีมาเป็นขอ้มูลทางหลกัทรัพย ์โดยผูวิ้จยัจะยกประเด็นดา้นประโยชน์ของ

ระบบคะแนนความน่าเช่ือถือมาวิจยั ซ่ึงแบ่งตวัแปรเป็น 3 ดา้น คือ 1) ประโยชน์ดา้นสินเช่ือ 2) ประโยชน์ดา้นการงาน 

และ 3) ประโยชน์ดา้นภาษีและบริการสาธารณะ โดยแต่ละขอ้คาํถามอยูภ่ายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2560 ของประเทศไทย  ดงันั้นถา้ประเทศไทยไดน้าํระบบความน่าเช่ือถือทางสังคมมาประยกุตใ์ชใ้น

สงัคมไทยได ้เพ่ือปรับพฤติกรรมของประชาชนในประเทศไทยใหมี้ระเบียบวินยัและปฏิบติัตามกฎเกณฑม์ากข้ึน จะทาํ

ให้สังคมน่าอยูม่ากยิ่งข้ึน และในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรทัว่ไปท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป

ในการศึกษา เน่ืองจากเป็นช่วงวยัท่ีกาํลงัเรียนรู้และกาํลงัศึกษา ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ และมีวิจารณญาณในการ

คาํนึงถึงกฎของการอยูร่่วมกนัในสงัคมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลประชากรศาสตร์ กบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคมใน

ประเทศไทย   

 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้ความเขา้ใจ กบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคมใน

ประเทศไทย 

 

3. วธีิดําเนินการวจิัย 

3.1 ขอบเขตการวิจัย : ขอบเขตด้านประชากรการวิจัย   

 ประชากรของการวิจยัน้ีคือ ประชากรทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี เป็นตน้ไป โดย

ใชวิ้ธีการการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบมีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย และกาํหนดขอบเขต

ดา้นตวัแปรการวิจยั งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank 

correlation coefficient  หรือ Spearman's rho) ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (nonparametric correlation) 
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สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการแจกแจงความถ่ีของตวั

แปร โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะมีขอบเขตการศึกษาในด้าน ประโยชน์ด้านสินเช่ือ , ประโยชน์ทางด้านการงาน และ

ประโยชน์ดา้นภาษีและบริการสาธารณะ เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัคะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคมในประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือ

ใชใ้นการจดัการสงัคมหรือจดัการระเบียบของสงัคมต่อไป  

 ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์จากการใชค้ะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคมในประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

3 ดา้น คือ  

 1) ประโยชน์ดา้นสินเช่ือ (อุทยัวรรณ ของสิริวฒันกุล, 2562) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัดา้นสินเช่ือของ ระบบคะแนน

ความน่าเช่ือถือ โดยระบบ SCS เป็นการประเมินคะแนนเครดิตรูปแบบใหม่ซ่ึงระบบน้ีช่วยลดผลกระทบ จากการ

ประเมินคะแนนเครดิตรูปแบบเดิม  

 2) ประโยชน์ทางดา้นการงาน (Ma, 2018) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัประโยชน์ทางด้านการงานของระบบคะแนน

ความน่าเช่ือถือ คือวิธีการลงโทษผูมี้คะแนนเครดิตทางสงัคมไม่ดี  

 3) ประโยชน์ด้านภาษีและบริการสาธารณะ (Ma, 2018) ได้กล่าวเก่ียวกับประโยชน์ด้านภาษีและบริการ

สาธารณะ คือวิธีการลงโทษผูมี้คะแนนเครดิตทางสงัคมไม่ดี 

 

3.2 คุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 

 ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูวิ้จยัไดน้ําแบบสอบถาม นํามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้

สูตรของ Cronbach (1951) ซ่ึงอาศยัค่าความแปรปรวนของคะแนนเพ่ือดูความสอดคลอ้งภายในของเคร่ืองมือ (Internal 

Consistency) มีสูตรคาํนวณดงัน้ี 

 

 
 

ผูวิ้จยัตีความค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาตามขอ้เสนอของ Garrett (1979) ดงัน้ี 

     ถา้มีค่าตั้งแต่ 0.00 - 0.20 แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ตํ่ามาก 

    ถา้มีค่าตั้งแต่ 0.21 – 0.40 แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ตํ่า 
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     ถา้มีค่าตั้งแต่ 0.41 - 0.70 แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ปานกลาง 

     ถา้มีค่าตั้งแต่ 0.71 – 1.00 แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง 

 

ตารางท่ี 1  Case Processing Summary 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

 Excludeda 0 0 

 Total 30 100.0 

a.Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

ตารางท่ี 2  Reliability Statistics 

Reliability Statistics 

Cronbach,s Alpha N of Items 

0.740 10 

  

 ผลการวิเคราะห์ค่าความของเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคติ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 30 คน  

จาํนวนข้อสอบ คือ 10 ข้อ ค่าความเช่ือมั่นท่ีคาํนวณจากสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.740 ถือว่า

แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ระดบัสูง สามารถนาํไปใชใ้นงานวิจยัได ้

 

3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์และสรุปผลของงานวิจัยฉบับน้ีประกอบด้วย สอง ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมข้อมูล และ

วิเคราะห์ขอ้มูล  โดยนาํขอ้มูลดิบท่ีอยู่ในรูปแบบของผลลพัธ์ท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากร สถิติท่ี

นํามาใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation 

coefficient หรือ Spearman's rho) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทางประชากรศาสตร์กบัประโยชน์ดา้นสินเช่ือ 

ประโยชน์ดา้นการงาน และประโยชน์ดา้นภาษีและบริการ เน่ืองจากเป็นสถิติท่ีค่อนขา้งง่ายต่อการอ่านค่าความสมัพนัธ์ 

และเป็นสถิติท่ีใชศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร หรือ ขอ้มูล 2 ชุด โดยท่ีตวัแปร หรือขอ้มูล 2 ชุด จะตอ้งอยูใ่นรูป

ของขอ้มูลมาตราจดัอนัดบั(Ordinal Scale) หรือ อนัตรภาค หรือ มาตรา อตัราส่วน แลว้นาํมาเรียงอนัดบัต่อไป 

 

4. ผลการวจิัย 

 สําหรับระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคม โดยวดัระดบัความรู้ความ

เขา้ใจ รวมทั้งส้ิน 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบความ

น่าเช่ือถือทางสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง อยูใ่นระดบัร้อยละ 61.5 
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ตารางท่ี 3 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) 

  
ประโยชน์ด้าน

สินเช่ือ 

ประโยชน์ด้านการ

งาน 

ประโยชน์ด้านภาษี

และบริการ

สาธารณะ 

ประโยชน์โดยรวม 

อาย ุ

Correlation 

Coefficient 
-.068 -.038 -.031 -.061 

Sig. (2-tailed) .094 .353 .449 .134 

N 600 600 600 600 

ระดบัการศึกษา 

Correlation 

Coefficient 
-.089* -.044 -.013 -.055 

Sig. (2-tailed) .029 .282 .747 .182 

N 600 600 600 600 

รายได ้

Correlation 

Coefficient 
-.112** -.077 -.038 -.086* 

Sig. (2-tailed) .006 .059 .350 .034 

N 600 600 600 600 

การออมต่อเดือน 

Correlation 

Coefficient 
-.069 -.010 .071 .014 

Sig. (2-tailed) .090 .812 .081 .725 

N 600 600 600 600 

คะแนนความรู้ความเข้าใจ 

Correlation 

Coefficient 
.038 -.017 -.052 -.021 

Sig. (2-tailed) .355 .677 .200 .608 

N 600 600 600 600 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับประโยชน์ด้านสินเช่ือ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กับ

ประโยชน์ด้านการงาน ประโยชน์ด้านภาษีและบริการสาธารณะ และประโยชน์โดยรวม ตามลาํดับ และรายได้มี

ความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ดา้นสินเช่ือ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ดา้นการงาน และประโยชน์ดา้นภาษีและ

บริการสาธารณะ แต่ถา้ดูจากประโยชน์โดยรวมจะเห็นว่ารายไดมี้ความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ว่า

ดว้ยความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจกบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือทางสงัคมในประเทศไทย 
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5.  การอภิปรายผล 

 
รูปท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลประชากรศาสตร์ กบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคม 

 

ผลจากการวิจยัพบว่าระดบัการศึกษา รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคมกบั

ประโยชน์ดา้นสินเช่ือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดบัการศึกษา รายได ้มีความสําคญัอย่างมากในการท่ีจะขอสินเช่ือต่างๆ 

เน่ืองจากระดบัการศึกษาจะส่งผลเก่ียวกบัมาตราฐานเงินเดือนท่ีน่าเช่ือถือได ้และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นต่างๆได้

อยา่งง่าย ซ่ึงมีความ มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Kostka (2019) ท่ีไดท้าํการศึกษถึงแนวคิดและผลตอบรับ

ของประชาชนท่ีมีต่อ SCS ในจีน ผลการวิจยัพบวา่ เป็นลกัษณะกลุ่มคนท่ีใหก้ารสนบัสนุน SCS ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้มีรายได้

สูง มีระดับการศึกษาท่ีดี และประชาชนมองว่า SCS ไม่ใช่เคร่ืองมือของการจบัตาจากรัฐ แต่เป็นเคร่ืองมือในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและนาํไปสู่พฤติกรรมท่ีซ่ือสตัยแ์ละปฏิบติัตามกฎหมายในสังคมมากข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ อาทิตย ์วนันารี (2562) ท่ีไดท้าํการศึกษาถึงการทาํความเขา้ใจเก่ียวบทบาทและความสําคญัของระบบ

เครดิตทางสังคม ผลการวิจยัพบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาน้อยจะมีกระบวนการคิดท่ีต่างไป จึงทาํให้ไม่มีความเขา้ใจ

ถึงระบบคะแนนความน่าเช่ือทางสังคม และอาจทาํให้ระบบดงักล่าวเกิดความลม้เหลว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสภาพสังคม

ในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนั ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีทุรกนัดาน ห่างไกลความเจริญยงัขาดการพฒันา ส่งเสริมให้

ไดรั้บการศึกษาเท่าท่ีควรจึงทาํใหก้ระบวนการคิดมีความแตกต่างกนั 

 

6.  บทสรุป 

ผลจากการวิจยัพบว่าระดบัการศึกษา รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือทางสังคมกบั

ประโยชน์ดา้นสินเช่ือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดบัการศึกษา รายได ้มีความสําคญัอย่างมากในการท่ีจะขอสินเช่ือต่างๆ 

เน่ืองจากระดบัการศึกษาจะส่งผลเก่ียวกบัมาตรฐานเงินเดือนท่ีน่าเช่ือถือได ้และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นต่างๆไดอ้ยา่ง

ง่าย  มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Kostka (2019) ท่ีไดท้าํการศึกษถึงแนวคิดและผลตอบรับของประชาชนท่ีมี

ต่อ SCS ในจีน ผลการวิจยัพบว่า เป็นลกัษณะกลุ่มคนท่ีให้การสนับสนุน SCS ได้แก่ กลุ่มผูท่ี้มีรายได้สูง มีระดับ

การศึกษาท่ีดี และประชาชนมองว่า SCS ไม่ใช่เคร่ืองมือของการจบัตาจากรัฐ แต่เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตและนาํไปสู่พฤติกรรมท่ีซ่ือสัตยแ์ละปฏิบติัตามกฎหมายในสังคมมากข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

274 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

อาทิตย ์วนันารี (2562) ท่ีไดท้าํการศึกษาถึงการทาํความเขา้ใจเก่ียวบทบาทและความสาํคญัของระบบเครดิตทางสังคม 

ผลการวิจยัพบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาน้อยจะมีกระบวนการคิดท่ีต่างไป จึงทาํให้ไม่มีความเขา้ใจถึงระบบคะแนน

ความน่าเช่ือทางสังคม และอาจทาํให้ระบบดงักล่าวเกิดความลม้เหลว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสภาพสังคมในปัจจุบนัมี

ความแตกต่างกนั ประชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีทุรกนัดาน ห่างไกลความเจริญยงัขาดการพฒันา ส่งเสริมให้ไดรั้บการศึกษา

เท่าท่ีควรจึงทาํใหก้ระบวนการคิดมีความแตกต่างกนั  

 นอกจากน้ีผลจากการวิจยัยงัพบว่า ระดบัคะแนนความรู้ ความเขา้ใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประโยชน์ดา้น

สินเช่ือ ประโยชน์ดา้นการงาน และประโยชน์ดา้นภาษีและบริการสาธารณะ เน่ืองจากระบบคะแนนความน่าเช่ือถือ

ทางสังคมในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย และยงัไม่เกิดการเรียนรู้จากสังคม เม่ือใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวดั จึงทาํใหไ้ม่สามารถอธิบายผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เชิงนโยบาย 

 ภาครัฐ การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือชุมชนควรให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับเร่ืองระบบคะแนนความ

น่าเช่ือถือทางสังคมแก่ประชาชน เพ่ือเป็นการสร้างความคุน้ชิน และทาํให้ประชาชนเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหา

ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป ทั้งน้ีจะทาํให้ระบบดงักล่าวสาํเร็จได ้ภาครัฐตอ้งสนบัสนุน ระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI technology) 

ท่ีใชใ้นการประมวลผล เกณฑก์ารบนัทึกคะแนนท่ีเป็นธรรม รวมถึงรางวลัแก่บุคคลท่ีทาํความดีและลงโทษแก่บุคคลท่ี

กระทาํผดิตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมของประเทศ 

 

 เชิงวิชาการ 

 1. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดค้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัต่างๆ เพ่ือท่ีจะ

สามารถวดั และช้ีคะแนนความน่าเช่ือถือทางสงัคมได ้

 2. เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรู้ความเขา้ใจ ซ่ึงในขอ้คาํถามอาจจะมีการยกตวัอยา่งประกอบในขอ้คาํถาม เพ่ือเพ่ิม

ความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากยงัพบว่าประชาชนยงัขาดการรับรู้ในเร่ืองของระบบคะแนนความ

น่าเช่ือถือทางสงัคมอยู ่

 

7.  กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ ผศ.ดร.ธนัยพ์ทัธ์ ใคร้วานิช อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึง

กรุณาสละเวลาให้คาํปรึกษา แนวคิดและคาํช้ีแนะต่างๆ ติดตาม ตรวจทานแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ี

ดาํเนินการวิจยั ซ่ึงทาํใหก้ารทาํวิทยานิพนธ์สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวตัร์ และ รศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวฒันะ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ท่ีกรุณาตรวจแกไ้ขและใหค้าํแนะนาํแนวทางในการปรับปรุงจนวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ถูกตอ้งยิ่งข้ึน  
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