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คาํนาํ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์รว่มกบักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคม  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ ได้

จดัการประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมทางวิชาการ ครัง้ท่ี 

58 ระหวา่งวนัท่ี 5-8 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563  ภายใตห้วัขอ้ “นวตักรรมสรา้งสรรคไ์ทย เพ่ือเป้าหมายในการพฒันา

อย่างยั่งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs)) เพ่ือสง่เสริมใหค้ณาจารย ์

นกัวิจยัและนกัวิชาการสาขาตา่งๆ นาํเสนอผลงานวิจยั แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ์และความชาํนาญ 

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งจะนาํไปสูค่วามรว่มมือทางการวิจยัและยงัเปิดโอกาสใหนิ้สิต นกัศกึษา ไดแ้สดงผล

งานทางวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดและเผยแพรสู่่สาธารณชน อนัจะนาํมาซึ่งความกินดี อยู่ดี และการพฒันาประเทศ

อย่างยั่งยืน  

การนาํเสนอผลงานวิชาการประกอบดว้ยภาคบรรยายจาํนวน 177 เรื่อง และภาคโปสเตอรจ์าํนวน 105 

เรื่อง รวม 282 เรื่อง ใน 12 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพืช สาขาสตัว ์สาขาสตัวแพทยศาสตร ์สาขาประมง สาขาส่งเสริม

การเกษตรและคหกรรมศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตร ์สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม สาขาศึกษาศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละ

บริหารธุรกิจ สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์โดยจดัพิมพ ์e-proceedings รวมจาํนวน 253 เรื่อง 

เอกสารฉบับนีเ้ป็นการรวบรวมเรื่องเต็มผลงานวิจยั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทัง้ภาคบรรยายและ

ภาคโปสเตอร์ เล่มท่ี 3 ประกอบด้วย สาขาศึกษาศาสตร์ จํานวน 11 เรื่อง สาขาเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ จาํนวน 32 เรื่อง และสาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์จาํนวน 9 เรื่อง ซึ่งไดผ้่านการ

คดัเลือกจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุประจาํสาขา  และนาํเสนอในการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58   

ในนามของคณะกรรมการดาํเนินงานจดัการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 ขอขอบคณุคณาจารย ์นกัวิจยั 

นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ท่ีไดน้าํผลงานมาเสนอ และผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการในครัง้นี ้

ขอขอบคณุคณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีสละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รว่มมือกนัจดัเตรียมการประชุม จนทาํ

ใหก้ารประชมุทางวิชาการครัง้นีส้าํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 
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The Importance of Left/Right Brain Balancing in Foreign Language Learning 

 
Sitthichai Thepsura1 

 

ABSTRACT 

Studies in psycholinguistics and neurolinguistics have given us insights into how the two 

different hemispheres of the human brain work. Broadly speaking, the left hemisphere is proven to be 

responsible for logical thinking, calculation and language use while the right one specializes in 

creative thinking, imagination and artistic creation and innovation. As can be seen in traditional 

language textbooks and classes, learners are either directly or indirectly encouraged to overuse the 

left brain through activities such as rote memorization of vocabulary lists, translation of the target 

words or structures into those of the mother tongue. In this academic article it will be argued with 

empirical evidence that such left-brain oriented methods alone will not be effective for language 

learning (e.g. in terms of grammar and vocabulary learning). The three empirical studies (Thepsura 

and Sriboonyong, 2006; Thepsura, 2014 and Thepsura, 2017) presented herein were conducted on 

three different occasions dated back from 2006 to 2017. They are featured here to show that the right 

hemisphere of the brain is not only helpful, but it is indeed necessary in a more effective and 

successful process of language learning. In sum, the main argument of this academic article is that 

language learning activities that integrate the left and right brain activation in a balanced manner 

must be encouraged for a better learning outcome. In other words, language educators need to raise 

their awareness regarding the roles left/right brain balancing activities in order to achieve the desired 

goal. Also, this paper aims to add to the meager number of right-brain oriented research studies 

which are rarely mentioned in major Applied Linguistics or Second Language Acquisition volumes 

(White, 2003; Ellis, 2007). 
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                                            INTRODUCTION 

While ‘quality education’ is one of the UN’s sustainable goals, foreign language education is 

one specific area whose quality requires urgent address. Foreign language learning, especially the 

learning of such an international language as English, has become one of the most important endeavors 

that Thai students have been trying to undertake, given its importance in today’s information-driven 

world. Nevertheless, the outcomes as have been reported by various media are disappointing (e.g. 

James, B. in his 2015 Bangkok Post news article; Thai PBS, 2015). It seems that both Thai educational 

administrators and practitioners still have the on-going task of delving more deeply into the reasons 

behind the English language learning failure and problems experienced by a large number of Thai EFL 

learners. Among the available resources or disciplines that will shed light on the problems are those 

that focus on how a human brain learns a language, namely, psycho-linguistics and neurolinguistics. 

Since late 20th century following the Nobel award-winning work of Roger Wolcott Sperry who 

had studied and given the academia of medicine and physiology insights about the roles and 

functions of the two hemispheres of a human brain (e.g. the analytic left vs. the creative right), interest 

as well as research questions regarding the more specific roles of the two sides of the brain and how 

to increase their potentials have continuously been raised and extended to other related fields of 

studies which include psycholinguistics and neurolinguistics.  As an example, in a website (presented 

in Thai) created by a neurological and medical expert named Dr. Kamonphan Cheewaphansi 

(Cheewaphansi, 2017), a language teacher will learn through a simplified presentation of what a 

human brain consists of and how each part works that: “A  human brain consists of three main 

components; the left hemisphere specializes in learning anything through the use of language, 

mathematics or calculation and analysis; the right hemisphere has expertise in terms of creative 

thinking, quick thinking, using imagination, visualizing or thinking in broad pictures, synthesizing, 

creating and appreciating music and arts, playing sports in a free-willing manner; finally, the neurons 

which serve as connectors that coordinate the proper functioning of the two previously mentioned 

hemispheres of the brain.” She also made a thought-provoking point in her insightful website by 

stating that the Thai educational system has long overemphasized the role of the left hemisphere of 

the brain which has caused the majority of Thai students to fall behind other developed countries in 

terms of innovations and creative thinking. She suggested that the integration of right-brain oriented 

pedagogical activities is needed for the improvement of Thailand’s educational system. 
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Psycholinguistics and neurolinguistics insights which can be found in different forms, in different 

sources and at different ranges of complexity or accessibility such as those mentioned above and many 

others (e.g. Fiore and Schooler, 1998; Edwards, 1999; Lightbown and Spada, 2006) form a basis for my 

classroom research studies conducted to find better solutions to the mind-boggling problems in the fields 

of language acquisition and language teaching such as the EFL learners’ grammatical mistakes, their 

failure to learn and use the target vocabulary (Bley-Vroman 1989; Cook, 1993; Thepsura, 1998, 2005, 2006; 

White, 2003). Specifically speaking, these classroom research studies aimed to test the hypotheses that 

the integration of the right hemisphere of the brain in language learning which seems, at first, to be the 

expertise of the brain’s left side is not only helpful, but is in fact a must. With three practical studies 

conducted on three different occasions over the span of 11 years, the aforementioned hypothesis has 

been supported. And thus the accumulated findings that effective language learning (especially in foreign 

language education) requires balancing between the use of left and right hemispheres of the brain must 

be highlighted. 

                                             OBJECTIVES 

The aims of this academic article are twofold: 1.) to argue that effective and successful language 

learning (e.g. in terms of grammar and vocabulary learning) requires a balanced used of both the left 

and right hemispheres of the brain and 2.) to support the aforementioned argument with empirical 

studies (Thepsura and Sriboonyong, 2006; Thepsura, 2014 and 2017) which have been conducted in 

the past eleven years and which are collectively presented here in a concise version. 

                             

                 THE THREE SUPPORTING STUDIES 

1. The First study  (2006) 

         1.1 Background and methods 

 In 2006, a classroom research study (Thepsura and Sriboonyong, 2006) was conducted 

and presented in a paper titled “Is a picture worth a thousand words for psychological verbs? (Using 

pictures to teach grammar)” The study was inspired out of the observation that many Thai students have 

noticeable difficulty learning and using a particular class of English verbs namely ‘Causer-subject 

psychological verbs’ often shortened as ‘Causer-subject psych verbs’ or simply ‘Causative psych verbs’ 

(often cited as one of the grammatical points in English which are difficult for Thai students to acquire). 

Some examples of Causer-subject psych verbs’ such as ‘to interest’, ‘to bore’, ‘to frighten’ and ‘to amaze’. 

These ‘Causer-subject psych verbs’ are often mentioned in tandem with another related 
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but different class of verbs called ‘Causer-object psych verbs’ (e.g. ‘to like’, ‘to hate’, ‘to fear’, ‘to 

enjoy’) which have posed considerably less learning difficulty to Thai students as confirmed by the 

pre- test results. To illustrate how ‘Causer-subject psych verbs’ are difficult for Thai EFL students, a 

teacher would cite such erroneous sentences as ‘*I am interesting in movies’ or ‘*I am boring school’ 

while the correct versions would be ‘I am interested in movies’ and ‘I am bored with school.’  

      1.2 Results and discussion 

Even though most of the Thai students have been exposed to the problematic ‘psych verbs’ since 

primary school, the pre- test results showed that a number of them were still confused and did not 

completely acquire this class of verbs. Based on interviews, the students reported that instructions at 

school regarding this class of verbs were largely verbal in nature (meaning that the left hemisphere of 

the brain must have been harnessed more than the other). In search for a different way to teach this 

difficult class of English verb, an experimental study was designed in a way that left/right brain 

activation can be pinpointed as clearly as possible according to psycho-neurolinguistic theories. 

Specifically speaking, this study aimed to test the hypothesis that verbal explanation of grammar 

points pertaining to English ‘Causer-subject psych verbs’ (in the control group) would not fare as well 

as another class (i.e. the experimental group) in which verbal explanation of the grammar points was 

reduced with the inclusion of the right-brain activating task such as visualizing and drawing human 

faces. In this experimental study, it was hypothesized that reducing the use of the left brain (e.g. 

reducing logical or verbal thinking) and increasing the use of the right brain would produce a better 

result in terms of learning. The results of the post-test which was conducted one week after the 

instructional sessions were over did confirm the hypothesis. To be specific, the control group 

(comprising 6 students) who in their instructional sessions mostly listened to verbal explanation 

pertaining to the relevant grammar points and translated given sentences containing the problematic 

verbs did not show significant improvement in their learning outcome regarding their understanding 

and use of the ‘Causer-subject psych verbs’ while the experimental group (consisting of 11 students) 

who spent most of the class time visualizing faces with certain psychological conditions and drawing 

them out showed that their comprehension and production of sentences containing the problematic 

verbs improved significantly. The main pedagogical implications offered by this study is that certain 

grammatical aspects are too subtle to explain to the students explicitly without causing confusion and 

yielding unsatisfactory results. Alternatively, the English language teachers might be able to rely on 

the right-brain activating tasks such as those mentioned above and encourage their students to use 

their natural linguistic instincts which seemingly wait in a dormant state at some subconscious level 

waiting to be activated, provided that the ‘right’ learning condition is met. 
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2. The Second study  (2014) 

2.1 Background and methods 

              In another study titled “The effectiveness of Foundational English vocabulary learning with 

emphasis on a right-brain oriented method,” Thepsura (2014) applied the insights from 

psycholinguistics and neurolinguistics regarding the role of the right hemisphere of the brain in 

language learning and tested how effective the right-brain-oriented activities would be in relation to 

the learning and retention of English vocabulary. The subjects were two groups of Foundation English 

students in their first or second year of study with 56 students in the experimental group and 66 in the 

control group. The goals of the participating students were to understand, to memorize the meanings 

and spellings of 10 target vocabulary words and to be able to use the words in the given contexts 

correctly and appropriately. These abilities were tested the day before and one week after the 

teaching activities were conducted through 3 types of tests: the Dictation, Sentence Translation and 

Fill-in-the- Blank tests. In a traditional way of English teaching, the students would be required to 

memorize the list of vocabulary and reinforce their memory of the target words with some sentence 

translation and sentence construction practice. It must be noted that these activities, in 

psycholinguistic and neurolinguistics theories, would demand more work from the left hemisphere of 

the brain since they involve linguistic analysis and memorization. The alternative hypothesis tested in 

this experimental study was that the right-brain-oriented method in which the target vocabulary words 

were linked into a coherent story and were integrated with personal experience in forms of a short 

paragraph (written in Thai, but embedded with 10 English words) and, subsequently, a corresponding 

picture would produce better learning outcomes than the traditional word-list memorization method.  

        2.2 Results and discussion 

 The results showed that both the experimental and the traditional methods helped the subjects 

perform significantly better in the Dictation and Translation tests. However, with regard to the Fill-in-

the-Blank test, only the right-brain- oriented class showed significant improvement. To explain why 

both groups performed significantly better on the Dictation task which required them to spell a given 

word correctly and to provide the correct meaning of the word, it can be said that the control group 

was reasonably expected to perform better in terms of spelling and translating since they had been 

practicing these skills directly over a period of one week. Somewhat surprisingly, the experimental 

group could spell and translate significantly better, too, despite the indirect practice they had through 

the imaginative or creative use of the given words in their construction of a coherent story. The fact 

that they had to think of a way to make a coherent Thai story embedded with the target English words 

indirectly forced them to use the left side of the brain which specializes in logical thinking. In addition, 

the repeated and meaningful use of the target vocabulary both in Thai and English versions must have 
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reinforced the experimental group’s dictation and translation skills. To explain why only the 

experimental group which emphasized the activity of the right side of the brain significantly improved 

in the Fill-in-the-Blank test, some psycholinguistic or neurological insights such as those presented by 

Dr.Cheewaphansi (Cheewaphansi, 2017) must be quoted. According to Dr.Cheewaphansi, the right 

hemisphere of the brain has the expertise in the area of quick and flexible thinking which is the skill 

required to do the Fill-in-the-Blank task successfully. To elaborate, in this kind of test, the students 

were required to fill the blank of a given English sentence with an English word that would make the 

sentence complete and comprehensible. The right-brain oriented tasks (i.e. making a coherent story 

out of unrelated words and turning it into a picture) have provided the learners with the opportunity to 

sharpen their flexible thinking skills while preparing them for the tasks they encountered in the Fill-in-

the-Blank test which called for conceptual adaptation since they had to appropriately use the learned 

vocabulary in an unfamiliar situation. 

3. The Third Study  (2017) 

3.1 Background and method 

 In a more recent research endeavor, Thepsura (2017) has applied the findings of his 

previous study (Thepsura, 2014) to a new context which is prevalent in this day and age: the social 

media on the Internet. In conducting this classroom research study, the central theme was still the 

application of psycho-neurolinguistic insights regarding the roles of the left and right hemispheres of 

the brain in relation to the review of English vocabulary learned in class. The research question was 

whether the left-and-right brain balancing vocabulary review method would produce a better outcome 

in the experimental group (consisting of 13 students in a basic English for Communication class) while 

the control group (comprising the remaining 12 students) had no exposure to such a method. To give 

more details, after both the experimental and control groups learned the same set of 10 vocabulary 

words in class, they were given a set of pre-tests consisting of Spelling, Meaning Identification and 

Fill-in-the- Blank tests.   

3.2 Results and discussion 

             The results of the pre-test showed that on average the students in both groups scored below 

half of the full score in every test, showing that some review was needed in order to restore the 

knowledge of the vocabulary learned in class. While the control group was free to review the target 

vocabulary any way they wanted, the volunteers in the experimental group were required to complete 

a given sets of activities geared towards the use of the right hemisphere of the brain. To be specific, 

the 10 target vocabulary words were divided into 2 sets (five for ‘off-line’ and another five for ‘on-line’ 

activities) for the students in the experimental group. They were asked to transform each set of 

vocabulary words into a coherent Thai story embedded with the target English words (in form of a 

short paragraph). Upon completion, one of the stories and its corresponding picture was turned in to 
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the instructor (i.e. the ‘off-line’ context) while the other and its accompanied picture was posted in a 

Facebook group (i.e. the ‘on-line’ context) called “English Communication II Gallery” which was 

established to showcase the students’ creativities both in writing and in picture. The members of the 

Facebook group included the students themselves and some invited members who were encouraged 

to make comments and click ‘like’ for the most impressive works. The students were told that the works 

that received the highest number of ‘like’ would receive a gift voucher as a reward while the works 

handed in to the teacher would be selected by the teacher himself for a reward, too. This ‘rewarding’ 

announcement was done to boost the participants’ emotional incentives which, based on psycho- 

neurolinguistic or neurological studies like Dr.Cheewaphansi’s (2017), are linked to the activation of 

the right hemisphere of the brain. The post-test results showed that the experimental review method 

helped the 13 experimental subjects perform significantly better in the written Dictation, Meaning- 

Identification and Fill-in-the-Blank tests in both the ‘on-line’ and ‘off-line’ contexts compared to the 12 

students in the control group who lacked significant improvement in either one of the tests, especially 

in the Fill-in-the-Blank test which seemed to require vigorous activation of the creative right 

hemisphere in balance with the logical left side of the brain. The fact that this left/right brain balancing 

vocabulary review activities worked equally well both ‘off-line’ (i.e. in a traditional context in which 

assignments are turned in and checked by a teacher) and ‘on-line’ (i.e. works can be showed off on 

social media) provides more options as for how the activities might be done in pedagogical settings. 

 

             PEDAGOGICAL IMPLICATIONS AND SUGGESTIONS 

                    With the increasing inclusion or integration of visual modalities in form of images, 

animations and video presentations into the modern-day communication, it becomes clearer and 

clearer that the right- brain oriented language teaching activities and materials are a must, not an 

option. Its involvement in improved language learning is somewhat unexpected and interesting given 

the psycho-neurolinguistic fact that it is more related to the visual or emotional fields of activities. With 

support from the three empirical studies presented above, it is encouraging to continue this line of 

research by expanding on and pinpointing the role of the right hemisphere of the brain on the 

improvement of various areas of language learning. Meanwhile, the left hemisphere of the brain which, 

according to neurological facts, is directly concerned with the mastery and the use of language can 

never be less important. What must be probed into is to what extent we can say that the left 

hemisphere is overused in language learning and must be balanced by the right one. In sum, what is 

suggested in this academic article is that the overuse of either hemisphere of the brain in language 

learning is harmful rather than helpful; the ‘balanced’ activation of both hemispheres is needed. It 

remains to be seen, however, what ‘balanced’ means through further research. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้เป้าหมายเพ่ือตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน           

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวน 34 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบวดัความสามารถในการให้

เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นคาํถามปลายเปิดจากสถานการณปั์ญหาทางชีววิทยาจาํนวน 6 ขอ้ ครอบคลุม

องคป์ระกอบของการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ดงันี ้(1) แบบสมมตินยั (2) แบบนิรนยั (3) แบบอปุนยั และ (4) 

การตั้งสมมติฐานนิรนัย จากนั้นวิเคราะห์เชิงเนือ้หาเพ่ือจัดกลุ่มคาํตอบของนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ ไม่มี

ความสามารถ มีความสามารถบางสว่น และมีความสามารถสมบูรณ ์ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนสามารถระบุและ

ควบคุมตวัแปรไดม้ากท่ีสดุ (46.06%) ซึ่งเป็นองคป์ระกอบของการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั แต่กลบัพบว่านกัเรียน

เกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีความสามารถในการสรุปความทั่วไปจากการคน้หารูปแบบและการตัง้สมมติฐานนิรนัย 

(55.88% และ 61.76% ตามลําดับ) ในขณะท่ีด้านการให้เหตุผลแบบสมมตินัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ 

มีความสามารถบางส่วน (58.82%) ผลการวิจยันีใ้หข้อ้เสนอแนะแก่วงการวิทยาศาสตรศ์กึษาว่าเราควรใหค้วาม

สนใจในการสอนการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรใ์นดา้นอปุนยัและการตัง้สมมติฐานนิรนยัใหม้ากขึน้  

 

ABSTRACT 
This study aims to explore a class of 34 tenth graders’ scientific reasoning ability. Data were 

obtained from a Biological Scenario test. The test consisted of 6 items involving 4 categories of scientific 

reasoning abilities: (1) abductive (2) deductive (3) inductive and (4) hypothetical-deductive. A content 

analysis was employed for clustering the students’ answers into 3 ability levels: no skill, incomplete skill 

and complete skill. Findings show that the majority of students were in the complete skill level in a 

dimension of control variables (46.06%) which is a part of deduction. However, more than half of the 

students were in no skill level in enumerative generalization and hypothetical-deductive (55.88% and 

61.76%, respectively). A large number of students fell into incomplete skill level in abductive (58.82%). 

Finding from this study suggests contributing to the field of science education in that we should focus 

our teaching more on the dimension of inductive and hypothetical-deductive reasonings.   
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คาํนาํ 

การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific reasoning) เป็นความสามารถพื้นฐานของการรู ้เรื่อง

วิทยาศาสตร ์(Scientific literacy) (National Research Council, 2001) การใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตรมี์ความ

เก่ียวขอ้งโดยตรงกับความสามารถในการแกปั้ญหา รวมทัง้ยังมีส่วนส่งเสริมการสรา้งและการประยุกตใ์ชอ้งค์

ความรูแ้ละทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์(Zimmerman, 2007) การใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรใ์นงานวิจัยนี ้หมายถึง 

กระบวนการคิดของนกัเรียนในการเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้สรุปและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ท่ีไดจ้ากการ

สงัเกตปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ แลว้ใชอ้งคค์วามรูท่ี้เคยเรียนรูม้าเป็นฐานในการสรา้งสมมติฐานขึน้มาใหม่ 

ซึ่งอาจมาจากกระบวนการสงัเกต การตัง้สมมติฐาน การทดลอง การเก็บรวบรวมขอ้มลู และการลงขอ้สรุปจาก

การประเมินขอ้มลู หรือจากการวิเคราะห ์ตีความหมายขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกต หรือการใชค้วามรูเ้ดิม แนวคิด 

หลักการ หรือทฤษฎีท่ีมีอยู่ก่อนหรือท่ีเคยเรียนรูม้า เพ่ือนาํมาสนับสนุนการสรา้งสมมติฐาน และการทดสอบ

สมมติฐาน สาํหรบังานวิจยันี ้การใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ตาม Lawson (1985, 2005, 

2009) และ Overholser (1993) ไดแ้ก่ 1. การใหเ้หตผุลแบบสมมตินยั (Abductive reasoning) 2. การใหเ้หตผุล

แบบนิรนัย (Deductive reasoning) 3. การใหเ้หตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) และ 4. การใหเ้หตผุล

โดยการตัง้สมมติฐานนิรนยั (Hypothetical-deductive reasoning)  

การใหเ้หตผุลแบบสมมตินยั คือ ความสามารถในการสรา้งสมมติฐานโดยใชอ้งคค์วามรูท่ี้เคยเรียนรูม้า

เป็นฐานในการสรา้งสมมติฐานขึน้มาใหม่ ซึ่งสมมติฐานนีเ้ป็นคาํอธิบายหรือคาํตอบชั่วคราวของปัญหา ขณะท่ี

การใหเ้หตผุลแบบนิรนยั คือ ความสามารถในการสรา้งขอ้สรุปทั่วไปหรือหลกัการ โดยผ่านกระบวนการทดสอบ

สมมติฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือ และอาจนาํไปสู่การทาํนายเหตุการณใ์นอนาคต ซึ่งมี 3 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 

2.1 การสรา้งสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้(Probabilistic thinking) คือ ความสามารถในการตัง้สมมติฐาน และทาํนาย

หรือคาดคะเนคาํตอบท่ีเป็นไปไดข้องปรากฏการณจ์ากสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้  2.2 การใหเ้หตุผลโดยการระบุและ

ควบคมุตวัแปร (Control of variables) คือ ความสามารถในการระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุม 

ในการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 2.3 การสร้างคาํอธิบายจากหลักฐานหรือการให้เหตุผลเชิงสัดส่วน  

(Proportional thinking) คือ ความสามารถในการอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยการแสดง

ความเช่ือมโยงระหวา่งขอ้สรุป หลกัฐาน และเหตผุล  

การใหเ้หตผุลแบบอปุนยั คือ ความสามารถในการสรา้งขอ้สรุปหรือสรา้งองคค์วามรู ้จากการวิเคราะห ์

ตีความ และแปลความหมายขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกต มี 2 องคป์ระกอบย่อย 3.1 การสรุปความทั่วไปจากการ

คน้หารูปแบบ (Enumerative generalization) คือ ความสามารถในการระบุรูปแบบท่ีปรากฏในขอ้มูล จาํแนก

แยกแยะขอ้มลูและลงขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มลู 3.2 การใหเ้หตผุลโดยการกาํจดัปัจจยัแทรกซอ้น (Eliminative 

causal reasoning) คือความสามารถในการจัดกระทาํสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นเง่ือนไขหรือลดปัจจัยแทรกซอ้นใน

สถานการณ์ปัญหาเพ่ือบ่งชี ้สาเหตุของปัญหาท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด ในขณะท่ีการใหเ้หตุผลโดยการ

ตัง้สมมติฐานนิรนยั คือ ความสามารถในการใหเ้หตผุลท่ีใชค้วามรู ้แนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีท่ีมีอยู่ก่อนหรือ

เคยเรียนรูม้า เพ่ือนาํมาสนบัสนนุการสรา้งสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ผลจากการทดลองท่ีเกิดขึน้จะ

ช่วยยืนยนัหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีสรา้งขีน้   

อย่างไรก็ดีงานวิจยัในประเทศไทยชีว้่านกัเรียนยงัขาดความสามารถในการใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์
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(ลฎาภา  สุทธกูล และ ลือชา ลดาชาติ, 2556; นลินี  สอนชา, 2561) อาทิงานวิจัยของ นลินี  สอนชา (2561) 

ศกึษาความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์คือการใหเ้หตผุลแบบนิรนยั แบ่งเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

การสรา้งสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้การสรา้งคาํอธิบายจากหลักฐานและการใหเ้หตุผลเชิงสัดส่วน การระบุและ

ควบคมุตวัแปร และการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร และการใหเ้หตผุลแบบอปุนยั แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ การสรุปความทั่วไปจากการคน้หารูปแบบ การอปุมาอปุไมย และการกาํจดัปัจจยัแทรกซอ้น ในนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 4 งานวิจยันีพ้บวา่แมน้กัเรียนผ่านการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะท่ีมีการโตแ้ยง้แตย่งัมีนกัเรียน

บางกลุม่ท่ีมีความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรไ์มส่มบรูณห์รือขาดความสามารถ โดยเฉพาะดา้นการ

สรา้งสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้และการสรุปความทั่วไปจากการคน้หารูปแบบ อย่างไรก็ดียงัขาดงานวิจยัท่ีศกึษาและ

พฒันาการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรท่ี์ครอบคลมุทัง้ 4 รูปแบบ (การใหเ้หตผุลแบบสมมตินยั การใหเ้หตผุลแบบ

นิรนยั การใหเ้หตผุลแบบอปุนยั และการใหเ้หตผุลโดยการตัง้สมมติฐานนิรนยั) ทัง้นี ้Lawson (2005) ไดก้ลา่วถึง

บทบาทของการใหเ้หตุผลโดยการตัง้สมมติฐานนิรนัยว่าถา้นักเรียนขาดการตั้งสมมติฐานนิรนัยจะส่งผลให้

นกัเรียนเกิดความเขา้ใจเนือ้หาทางวิทยาศาสตรแ์ละธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรไ์ดน้อ้ยลง ดงันัน้

งานวิจัยจึงสนใจตรวจสอบความสามารถในการใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในทัง้สี่รูปแบบ โดยมี

คาํถามวิจยัดงันี ้

 

คาํถามวิจัย 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ในสถานการณปั์ญหา

ทางชีววิทยา อย่างไร  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

กลุ่มทีศ่ึกษา  

กลุ่มท่ีศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง สังกัด

สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร ์จาํนวน  

1 หอ้งเรียน มีจาํนวนทัง้สิน้ 34 คน เป็นชาย 12 คน และเป็นหญิง 22 คน นกัเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดบัปาน

กลางถึงดี โดยนักเรียนไม่เคยผ่านการเรียนการสอนท่ีเน้นเรื่องการพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะมาก่อน กลุ่มท่ีศกึษาไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑใ์นการ

คดัเลือกนกัเรียนเขา้รว่มงานวิจยัคือ นกัเรียนกาํลงัศึกษาอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากหอ้งเรียนท่ีผูวิ้จยั

รบัผิดชอบสอน ผูวิ้จยัอา้งอิงนกัเรียนรายบุคคลโดยใชส้ญัลกัษณ ์S ตามดว้ยหมายเลข 1-34 เช่น S1 S2 S3 เพ่ือ

เป็นการปกป้องสิทธิของกลุม่ท่ีศกึษาตามหลกัจริยธรรมในการวิจยัในมนษุย ์

เคร่ืองมือวิจัย  

ผูวิ้จยัเก็บขอ้มลูจากแบบวดัความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์โดยประยกุตรู์ปแบบคาํถาม

จากแบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตรข์อง Lawson ฉบับปรบัปรุงปี 2000 เน่ืองจากเป็น

เครื่องมือพืน้ฐานในการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์ ท่ีไดร้ับการยอมรับอย่าง

แพร่หลายในงานวิจัยทางดา้นศึกษาศาสตร ์ (Bao et al., 2018) แบบวดัในงานวิจัยนีป้ระกอบดว้ยขอ้คาํถาม

ปลายเปิดจากสถานการณ์ปัญหาทางชีววิทยา 6 สถานการณ์ ครอบคลุมองคป์ระกอบของการใหเ้หตุผลเชิง
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วิทยาศาสตร ์4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นสมมตินยั 1 ขอ้ (2) ดา้นนิรนยั 2 ขอ้ (3) ดา้นอุปนัย 2 ขอ้ และ (4) ดา้นการ

ตัง้สมมติฐานนิรนยั 1 ขอ้ แบบวดัผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คืออาจารยจ์ากคณะศกึษาศาสตร ์ 

2 ท่าน และครูชาํนาญการพิเศษ 1 ท่าน แลว้จึงทดลองใชแ้บบวดักบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุม่ท่ี

ศกึษาจาํนวน 21 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้รูปภาพ และระยะเวลาในการทาํแบบวดั ก่อน

นาํไปใชจ้ริงกบักลุม่ท่ีศกึษา  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะหข้์อมูล 

 ผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองกบักลุม่ท่ีศกึษานวน 34 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 

ในคาบเรียนวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม ใชเ้วลาสอบ 60 นาที จากนั้นนาํคาํตอบมาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content 

analysis)  เ พ่ือจัดกลุ่มคําตอบออกเป็น  3 กลุ่ม  ได้แก่  ไม่ มีความสามารถ (No scientific reasoning)  

มีความสามารถบางสว่น (Incomplete scientific reasoning) และมีความสามารถสมบรูณ ์(Complete scientific 

reasoning) โดยผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคําตอบจากการตีความนิยามของการให้เหตุผลเชิง

วิทยาศาสตรท่ี์ใชใ้นงามวิจยันี ้รว่มกบัพิจารณาเกณฑท่ี์ใชใ้นงานวิจยัของ นลินี  สอนชา (2561) ผูวิ้จยัสรา้งความ

น่าเช่ือถือใหก้บัผลการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการประเมินความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (inter-rater agreement 

check) กับเพ่ือนครูท่ีมีประสบการสอนชีววิทยาและการทาํวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จากนั้นเสนอผลการ

วิเคราะหแ์ก่อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธท์ัง้สองท่านเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครัง้ ดงัแสดงผลการวิจยัใน

ภาพท่ี 1 (Figure 1) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หาจากแบบวดัความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 แสดงในภาพท่ี 1 (Figure 1)  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 High school students’ scientific reasoning ability in biological scenarios. 

 

 

 

Figure 1 High school students’ scientific reasoning ability in biological scenarios. 

 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นว่าโดยภาพรวม นกัเรียนมีความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ดา้นการ

ใหเ้หตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) สูงท่ีสุด เม่ือเทียบกับสามดา้นท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ดา้นการใหเ้หตุผล
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แบบอุปนัย (Inductive reasoning) ดา้นการใหเ้หตุผลแบบสมมตินัย (Abductive reasoning) และดา้นการให้

เหตผุลโดยการตัง้สมมติฐานนิรนยั (Hypothetical-deductive reasoning)  

โดยในด้านนิรนัย (Deductive reasoning) พบว่านกัเรียนสามารถระบุและควบคมุตวัแปร (Control of 

variables) ได้มากท่ีสุด (ร ้อยละ 46.06) รองลงมาคือสามารถสร้างสมมติฐานท่ีเป็นไปได้ (Probabilistic 

thinking) (ร ้อยละ 29.41) ขณะท่ีพบนักเรียนน้อยมากท่ีมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสัดส่วน 

(Proportional thinking ) (รอ้ยละ 2.94) สาํหรบัด้านอุปนัย (Inductive reasoning) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติย่อย 

ไดแ้ก่ การสรุปความทั่วไปจากการคน้หารูปแบบ (Enumerative generalization) และการใหเ้หตผุลโดยการกาํจดั

ปัจจัยแทรกซอ้น (Eliminative causal reasoning) พบว่านักเรียนเกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีความสามารถในดา้นนี ้

(55.88% และ 85.29% ตามลาํดบั) ในทาํนองเดียวกบัด้านการตั้งสมมติฐานนิรนัย (Hypothetical-deductive 

reasoning) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 61.76) ขาดความสามารถในดา้นนี ้ขณะท่ีด้านการให้เหตุผล

แบบสมมตินัย (Abductive reasoning) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถบางส่วน (รอ้ยละ 58.82) 

ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรียนในแตล่ะดา้นมีดงันี ้ 

การใหเ้หตุผลเชงิวิทยาศาสตรแ์บบนิรนัย: การสร้างสมมตฐิานทีเ่ป็นไปได้  

สถานการณใ์นขอ้คาํถามเป็นสถานการณเ์ก่ียวกบัการทดลองวดัอตัราการคายนํา้ของก่ิงชบา 4 ก่ิง โดย

มีการทาวาสลินเพ่ือปิดรูปากใบของพืชใบบริเวณท่ีต่างกนั และแสดงกราฟค่าอตัราการคายนํา้ของชบาแตล่ะก่ิง 

จากนัน้ใหน้กัเรียนระบสุมมติฐานของการทดลองนี ้ดงัภาพท่ี 2 (Figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

เม่ือวิเคราะห์คาํตอบของนักเรียนพบว่านักเรียนรอ้ยละ 50.00 อยู่ในกลุ่มมีความสามารถบางส่วน  

ดงันกัเรียนรหสั S34 จะเห็นไดว้า่นกัเรียนสามารถเขียนสมมติฐานท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้และตวั

แปรตามของการทดลองได ้หรือสามารถทาํนายคาดคะเนคาํตอบท่ีเป็นไปไดข้องสถานการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง 

ขณะท่ีนักเรียนรอ้ยละ 29.41 อยู่ในกลุ่มมีความสามารถสมบูรณ ์ดังคาํตอบของนักเรียนรหัส S05 ท่ีนักเรียน

สามารถเขียนสมมติฐานท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามของการทดลองไดถู้กตอ้ง และ

สามารถคาดคะเนคาํตอบท่ีเป็นไปไดข้องปรากฏการณจ์ากสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้ได ้โดยอาจใชป้ระโยค ถา้...ดงันัน้... 

และมีนักเรียนเพียงบางส่วน รอ้ยละ 20.59 อยู่ในกลุ่มไม่มีความสามารถ เช่น นักเรียนรหัส S17 ท่ีไม่สามารถ

เขียนสมมติฐานท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามของการทดลองได ้และไมส่ามารถทาํนาย 

คาดคะเนคาํตอบท่ีเป็นไปไดข้องปรากฏการณ ์ดงัตวัอย่างคาํตอบในตารางท่ี 1 (Table 1)        

 

                                                               

Figure 2 The diagram shows the situation that students must present the Probabilistic thinking. 
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Table 1 Example of student’s answers from probabilistic thinking question.  

Group of scientific 

reasoning 

Student 

code 

Student’s answers 

 No skill S17 Hibiscus leaves have guard cells in the lower epidermis more 

than the upper epidermis. 

Incomplete skill S34 If Vaseline wasn’t applied on Hibiscus leaves. Water will exit 

through the stomata more than Vaseline applied leaves. [Student 

explained that Vaseline was applied on the leaves for stomata 

closing.] 

Complete skill S05 If the number of guard cells influences plant transpiration. Then 

numerous guard cells will release plenty of water. 

 

การใหเ้หตุผลเชงิวิทยาศาสตรแ์บบอุปนัย: การสรุปความทั่วไปจากการค้นหารูปแบบ  

ขอ้คาํถามเพ่ือตรวจสอบความสามารถในดา้นนีเ้ป็นสถานการณเ์ก่ียวกบัการศึกษามดัท่อลาํเลียงของ

พืชใบเลีย้งเด่ียว จากภาพตัดขวา้งท่ีไดจ้ากกลอ้งจุลทรรศนแ์บบใช้แสงของพืชใบเลีย้งเด่ียว 4 ชนิด แลว้ให้

นกัเรียนสรุปลกัษณะการกระจายตวัของมดัท่อลาํเลียงในพืชใบเลีย้งเด่ียวทัง้ 4 ชนิดนี ้ดงัภาพท่ี 3 (Figure 3) 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 The diagram shows the situation that students must present the enumerative generalization.  
 

เม่ือวิเคราะหค์าํตอบของนกัเรียนพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่รอ้ยละ 55.88 อยู่ในกลุ่มไม่มีความสามารถ 

ดงัเช่นนกัเรียนรหสั S26 นกัเรียนลงขอ้สรุปรูปแบบผิดและไม่มีการอธิบายท่ีสื่อถึงการไดม้าซึ่งคาํตอบท่ีเป็นการ

รวบรวมขอ้มลูลกัษณะการกระจายตวัของมดัท่อลาํเลียงในพืชใบเลีย้งเด่ียวทัง้ 4 ชนิดท่ีกาํหนดให ้ขณะท่ีนกัเรียน

รอ้ยละ 38.24 อยู่ในกลุ่มมีความสามารถบางส่วน ดังเช่นนักเรียนรหัส S30 เพราะนักเรียนมีการสรุปรูปแบบ

ครบถว้นหรือเกือบครบถว้น แต่ไม่มีการอธิบายท่ีสื่อถึงการไดม้าซึ่งคาํตอบท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มลูลกัษณะการ

กระจายตวัของมดัท่อลาํเลียงในพืชใบเลีย้งเด่ียวทัง้ 4 ชนิด หรือมีการอธิบายเพียงบางสว่น ขณะท่ีนกัเรียนเพียง

รอ้ยละ 5.88 อยู่ในกลุ่มมีความสามารถสมบูรณ์ ดังเช่นนักเรียนรหัส S11 จะเห็นไดว้่านักเรียนสรุปรูปแบบ

ครบถว้น และมีการอธิบายท่ีสื่อถงึการไดม้าซึง่คาํตอบท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มลูการลกัษณะการกระจายตวัของมดั

ท่อลาํเลียงในพืชใบเลีย้งเด่ียวทัง้ 4 ชนิด ดงัตวัอย่างคาํตอบในตารางท่ี 2 (Table 2)       
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Table 2 Example of student’s answers from enumerative generalization. 

Group of scientific 

reasoning 

Student 

code 

Students’ answers 

 No skill S26 Every plant has vascular bundle that difference from others.    

Incomplete skill S30 Vascular bundles of monocot plant are located near the outside 

edge of the stem. But some of them are scattered throughout the 

ground tissue.  

Complete skill S11 Vascular bundles of monocot plants are mostly located near the 

outside edge of the stem and the vascular bundles are scattered 

throughout the ground tissue. According to the data, the monocot 

plants present the same vascular bundles pattern. 

 

การใหเ้หตุผลเชงิวิทยาศาสตรด้์านสมมตนัิย 

 ขอ้คาํถามเพ่ือตรวจสอบความสามารถในดา้นนีเ้ป็นสถานการณเ์ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีน่าจะพบตน้

ลาํพู ซึ่งมีรากคํา้จุนพยุงลาํต้น และมีรากอากาศท่ีโผล่ขึน้มาจากดินหรือนํ้าท่ีใช้ในการช่วยรับออกซิเจน

เช่นเดียวกบัตน้แสมท่ีพบในสภาพแวดลอ้มท่ีมีนํา้ขึน้นํา้ลงบ่อยครัง้ แลว้จงึใหน้กัเรียนสรา้งสมมติฐานท่ีเป็นไปได้

เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีน่าจะพบตน้ลาํพ ู 

เม่ือวิเคราะหค์าํตอบของนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่รอ้ยละ 58.82 อยู่ในกลุ่มมีความสามารถบางส่วน 

ดงัเช่นนกัเรียนรหสั S15 นกัเรียนสามารถสรา้งสมมติฐานของสภาพแวดลอ้มท่ีน่าจะพบตน้ลาํพู จากองคค์วามรู ้

ท่ีโจทยใ์หม้าเป็นฐานในการสรา้งสมมติฐานขึน้มาใหม่ แต่เขียนสมมติฐานเพียงบางส่วน และนักเรียนรอ้ยละ 

41.18 อยู่ในกลุ่มไม่มีความสามารถ ดังเช่นนักเรียนรหัส S32 นักเรียนไม่สามารถสร้างสมมติฐานของ

สภาพแวดลอ้มท่ีน่าจะพบตน้ลาํพู หรือไม่ตอบคาํถาม ทั้งนีไ้ม่พบนักเรียนในกลุ่มมีความสามารถสมบูรณ์  

ดงัตวัอย่างคาํตอบในตารางท่ี 3 (Table 3)      

 

Table 3 Example of student’s answers from abduction. 

Group of scientific 

reasoning 

Student 

code 

Students’ answers 

 No skill S32 It should be a damp area and the area that has plenty of 

Oxygen. Also, Soil in that area should be liquid or semi-liquid 

mixture of water and soil. 

Incomplete skill S10 If prop root and pneumatophore are result of plant adaptation, 

then mangrove apple with prop root and pneumatophore 

should growth in a place where the land is covered by water. 

Complete skill -  
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การใหเ้หตุผลเชงิวิทยาศาสตรด้์านสมมตฐิานนิรนัย 

ขอ้คาํถามเพ่ือตรวจสอบความสามารถในดา้นนีเ้ป็นสถานการณเ์ก่ียวกบัการออกดอกของตน้เบญจมาศ

เม่ือไดร้บัแสงเป็นระยะเวลาต่างกนั และทาํการทดลองปลกูตน้เบญจมาศใหไ้ดร้บัแสงในช่วง 11-15 ชั่วโมง เพ่ือ

สงัเกตการออกดอกเม่ือตน้เบญจมาศไดร้บัแสงต่างกนั แลว้ใหน้กัเรียนระบุสมมติของการทดลอง และอธิบายว่า

ผลการทดลองสามารถบอกไดอ้ย่างไรวา่สมมติฐานท่ีนกัเรียนสรา้งขึน้ถกูหรือผิด  

เม่ือวิเคราะหค์าํตอบของนกัเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่รอ้ยละ 61.76 อยู่ในกลุ่มไม่มีความสามารถ 

ดังเช่นนักเรียนรหัส S24 นักเรียนไม่สามารถตัง้สมมติฐาน และใหเ้หตุผลเพ่ือสนับสนุน ทดสอบ หรือยืนยัน

สมมติฐานท่ีสรา้งขึน้ โดยไม่ใชค้วามรูท่ี้เคยเรียนรูม้าหรือผลท่ีไดจ้ากการทดลอง หรือไม่ใหเ้หตผุลเพ่ือสนบัสนุน

สมติฐานท่ีสรา้งขึน้ และนกัเรียนบางส่วนรอ้ยละ 26.47 อยู่ในกลุม่มีความสามารถบางส่วน ดงัเช่นนกัเรียนรหสั 

S26 เน่ืองจากนกัเรียนสามารถตัง้สมมติฐาน แตใ่หเ้หตผุลเพ่ือสนบัสนนุ ทดสอบ หรือยืนยนัสมมติฐานท่ีสรา้งขีน้

โดยใชค้วามรูท่ี้เคยเรียนรูม้าหรือผลท่ีไดจ้ากการทดลองเพียงบางส่วน ขณะท่ีนักเรียนพียงรอ้ยละ 11.77 อยู่ใน

กลุม่มีความสามารถสมบรูณ ์ดงัเช่นนกัเรียนรหสั S18 นกัเรียนสามารถตัง้สมมติฐาน และใหเ้หตผุลเพ่ือสนบัสนนุ 

ทดสอบ หรือยืนยนัสมมติฐานท่ีสรา้งขึน้ โดยใชค้วามรูท่ี้เคยเรียนรูม้าหรือผลท่ีไดจ้ากการทดลองอย่างครบถว้น

สมบรูณ ์ดงัตวัอย่างคาํตอบในตารางท่ี 4 (Table 4)      

 

Table 4 Example of student’s answers from hypothetical-deductive reasoning. 

Level of scientific 

reasoning 

Student 

code 

Student’s answers 

No skill S24 Receiving too much light (14-15 hrs. or more) may cause 

chrysanthemum not flowering. / This hypothesis is correct 

because when the tree receives light for 14-15 hours, it’s not 

flowering because it has got too much light. 

Incomplete skill S261 If the amount of light that chrysanthemum received influences 

flowering, then receiving too much light will cause it’s not 

flowering. / The data shown when the tree receives light more than 

13 hrs. It’s not flowering because it has got too much light. So that 

the tree receives light longer than necessary according to the 

hypothesis. 

Complete skill S8 If light influences chrysanthemum flowering, then receiving too 

much light will cause it’s not flowering. / This hypothesis is correct 

because the data shown when No.1 No.2 and No.3 plant receive 

light for 11-13 hrs. It has flowers. However, No.2 and No.3 plants 

receive light for 14-15 hrs. It hasn’t flowered. This result shows 

that light influences chrysanthemum flowering. 
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สรุปและอภปิรายผล 

จากผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีความสามารถในการใหเ้หตผุลในดา้นการระบุและ

ควบคมุตวัแปรสงูท่ีสดุ ซึง่เป็นองคป์ระกอบของการใหเ้หตผุลแบบนิรนยั เหตท่ีุเป็นเช่นนีอ้าจเพราะนกัเรียนเคยฝึก

ตัง้คาํถามหรือกาํหนดปัญหาท่ีเช่ือมโยงกบัพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร ์และไดฝึ้กการกาํหนดและควบคมุตวั

แปร การสร้างสมมติฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีสอดคล้องกับตัวชี ้วัดในวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งระดับ

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) อีกทั้งยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  

ชญากานต ์ สว่นบญุ (2562) ท่ีพบวา่ก่อนเรียนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มีความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิง

วิทยาศาสตรด์า้นนิรนัยในระดบัดีเย่ียมในดา้นการระบุและความคุมตวัแปร ส่วนดา้นการใหเ้หตผุลแบบอปุนยั

พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความสามารถในระดบัปานกลาง   

นอกจากนีผ้ลการวิจัยนีพ้บว่านักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการให้

เหตผุลแบบอปุนยั แบบสมมตินยั และการตัง้สมมติฐานนิรนยั เม่ือวิเคราะหใ์นรายละเอียดพบว่านกัเรียนมกัขาด

การเช่ือมโยงหลกัฐานเชิงประจักษ์เขา้กบัขอ้สรุปของตนเอง นกัเรียนมกัใชค้วามรูส้กึมากกว่าเหตผุล และมกัใช้

ความรูแ้ละประสบการณ์เดิมโดยปราศจากการพิจารณาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ เช่น ผลการทดลอง หลักการทาง

วิทยาศาสตร ์รวมทัง้ขาดการจาํแนกแยกแยะขอ้มูลก่อนท่ีจะนาํมาสรา้งเป็นขอ้สรุป สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 

Dawson and Venville (2009) ท่ีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเพียงบางส่วน รวมถึงใช้

ความรูส้กึในการใหเ้หตผุลสนบัสนนุกล่าวอา้ง ซึ่งสาเหตท่ีุเป็นเช่นนีอ้าจเพราะนกัเรียนไม่ไดร้บัประสบการณก์าร

เรียนรูท่ี้เนน้การใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรเ์ท่าท่ีควร ทาํใหไ้มส่ามารถใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งสมบรูณ ์

ทัง้นีก้ารท่ีนกัเรียนไมเ่ขา้ใจความหมายการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรส์ง่ผลใหน้กัเรียนไมเ่ห็นความสาํคญัของการ

เช่ือมโยงหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ขา้กบัขอ้สรุปของตนเอง (ลฎาภา  สทุธกลุ และ ลือชา  ลดาชาติ,  2556) 

                                                                            

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยในงานวิจัยนีท่ี้พบว่านักเรียนบางส่วนยังขาดความสามารถในการใหเ้หตุผลแบบ 

นิรนยั และนกัเรียนสว่นใหญ่ขาดความสามารถในการใหเ้หตผุลแบบอปุนยั แบบสมมตินยั และการตัง้สมมติฐาน

นิรนัย ดังนั้นผูวิ้จัยขอเสนอแนะว่า ครูควรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดล้งมือสืบเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง ผ่าน

กิจกรรมการสงัเกตปัญหา ตัง้สมมติฐาน ระบตุวัแปร แลว้ลงมือทาํการทดลองดว้ยตนเอง และควรเนน้ใหน้กัเรียน

ร่วมกันอภิปรายเช่ือมโยงความสมัพันธร์ะหว่างขอ้สรุปและหลกัฐานท่ีไดจ้ากการทดลอง นอกจากนีค้รูควรจัด

กิจกรรมการจาํแนกแยกแยะขอ้มูล วิเคราะห ์ตีความ และแลกเปลี่ยนความคิดแลว้ลงขอ้สรุปความรูท่ี้ไดใ้ห้

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูท่ีมี เพ่ือใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการใหเ้หตผุลทางวิทยาศาสตรใ์หดี้ย่ิงขึน้  

  2. งานวิจยัในอนาคตควรศกึษาการพฒันาความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์โดยเนน้การ

จัดการเรียนรูท่ี้นักเรียนไดมี้การแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย โดยใชเ้หตุผลสนับสนุนความคิดเห็นจากการ

วิเคราะหข์อ้มูลเชิงประจักษ์ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชานนท ์ คาํปิวทา, ธิติยา  บงกชเพรช และ ปราณี  

นางงาม (2561) ท่ีพบว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการสอนแบบสรา้งข้อโตแ้ย้งสามารถช่วยพัฒนา

ความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนได ้เน่ืองมาจากรูปแบบการสอนแบบสรา้งขอ้โตแ้ยง้ 

ในแตล่ะขัน้ช่วยสง่เสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้การแสดง

ความคิดเหน็บนพืน้ฐานของขอ้มลู  
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การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

เร่ือง เซลลแ์ละการทาํงานของเซลล ์โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะตมีศึกษา 

The Development of Creative Problem Solving of Grade 10 Students 

in Cells and Cell Functions by STEAM Education 

 

กวนินาฏ พลอยกระจ่าง1*   ศศเิทพ ปิติพรเทพิน1  และ บญุเสฐียร บญุสงู2 

Kawinnat Ploykrajang1*, Sasithep Pitiporntapin1 and Boonsatien Boonsoong 2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้จดุประสงคเ์พ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

เรื่องเซลลแ์ละการทาํงานของเซลล ์โดยใชก้ารจดัการเรียนรูต้ามแนวสะตีมศกึษา กลุ่มท่ีศกึษาไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 1 หอ้งเรียน (26 คน) เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรู ้จาํนวน                    

3 แผนการจดัการเรียนรู ้และแบบประเมินชิน้งานการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณดว้ย

การหาค่าเฉลี่ย รอ้ยละ และวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพดว้ยการวิเคราะหก์ระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์

แตล่ะขัน้ ผลการวิจยัพบวา่หลงัการจดัการเรียนรูท้ัง้ 3 แผนการจดัการเรียนรู ้นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาอย่าง

สรา้งสรรคใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัดี (รอ้ยละ 57) ถึงดีเย่ียม (รอ้ยละ 43) โดยนักเรียนมีทักษะของกระบวนการ

แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นขัน้ท่ี 1 ขัน้ทาํความเขา้ใจปัญหา มากเป็นอนัดบัหนึ่ง  

 

ABSTRACT 

 The propose of this research was to investigate the development of grade 10 students’ creative 

problem solving skill in the learning unit of Cell and Cell Functions using STEAM based teaching. The 

participants were 26 students in grade 10. The research instruments were 3 lesson plans and creative 

problem solving evaluation form. Students’ answers were analyzed by descriptive statistics and content 

analysis. The results showed that after learning through STEAM based teaching, students showed skill 

in creative problem solving at good (57 %) to excellence (43 %) level. Moreover, the results showed 

that creative problem solving in step 1 (understand the challenge) is the highest. 

 

 

  

 

Key words: STEAM education, creative problem solving, cell and cell functions 
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คาํนาํ 

 การคิดแกปั้ญหาเป็นทักษะท่ีสาํคญัต่อวิถีการดาํเนินชีวิตในสังคมของมนุษย ์ซึ่งผูท่ี้มีความสามารถ

ดงักล่าวจะสามารถเผชิญกบัภาวะสงัคมท่ีเคร่งเครียดไดอ้ย่างเขม้แข็ง (Eberle and Stanish, 1996; อา้งถึงใน 

ภัทรี สุรโรจนป์ระจักษ์, 2558) เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีรูจ้ักคิดอย่างมีเหตุผล มีความคิดท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น 

สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณต์่าง ๆ ไดดี้ (ฆนทั ธาตทุอง, 2554) โดยการคิดแกปั้ญหานัน้ถูกระบุไวเ้ป็น

ส่วนหนึ่งในทกัษะดา้นการเรียนรูแ้ละนวตักรรม (Learning and Innovation skills) ซึ่งประกอบไปดว้ยความคิด

สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแกปั้ญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ร่ ว ม มื อ  (Communication and Collaboration) 

(Partnership for 21st Century Learning, 2007; วิจารณ ์พานิช, 2558) นอกจากนัน้องคก์รเพ่ือความรว่มมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ได้

กาํหนดใหก้ารแกปั้ญหาเป็นหนึ่งในสมรรถนะท่ีถูกประเมินในการประเมิน The Programme for International 

Student (PISA) (OECD, 2014) แต่อย่างไรก็ตาม Lumsdaine and Lumsdaine (1995) ไดใ้ห้คาํอธิบายไวว้่า 

การอาศยัอยู่ในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีการเดิม ๆ ท่ีเคยปฏิบติัอาจไมเ่พียงพอสาํหรบัการแกปั้ญหา

และการนาํมาซึง่นวตักรรมท่ีเหมาะสมและมีความแปลกใหม ่ดว้ยเหตนีุ ้“ความคิดสรา้งสรรค”์ จงึเป็นกญุแจดอก

สาํคัญท่ีจะนําพาให้สามารถรับมือ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ทําให้ “การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์” เป็นกรอบความคิดท่ีถูกกล่าวถึง (Lumsdaine and Lumsdaine, 1995) การแก้ปัญหาอย่าง

สรา้งสรรค ์(Creative Problem Solving: CPS) เป็นกระบวนการท่ีมุง่แกปั้ญหาและคน้หาคาํตอบ โดยการทาํงาน

ร่วมกนัระหว่างความคิดสรา้งสรรคแ์ละการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการวางแผนและวางโครงสรา้งเป็นอย่างดี 

วิธีการท่ีนาํมาใช้ในการแก้ปัญหามีความหลากหลายและแปลกใหม่ สามารถวิเคราะห์และประเมินหาวิธี

แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม (D’Zurilla and Goldfried, 1971; Mitchell and Kowalik, 1990; Lewin and Reed, 

1998; Arbesman and Puccio, 2001; Treffinger et al., 2006; กรมวิชาการ, 2541; สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน,์ 

2544; ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา, 2546; เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศศ์กัดิ,์ 2554; สิทธิชยั ชมพพูาทย,์ 2554)  

ปัจจุบนัรูปแบบของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคไ์ดพ้ฒันามาจนถึงฉบบัท่ี 6.1 (Version 6.1) 

พฒันาโดย Isaksen et al. ในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งฉบบัดงักล่าวเป็นรูปแบบท่ีมีความครอบคลมุแนวคิดทุกดา้นของ

การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นทาํความเข้าใจปัญหา (Understand the 

challenge) 2) ขัน้รวบรวมความคิด (Generating ideas) 3) ขัน้เตรียมก่อนลงมือ (Preparing for action) และ  

4) ขั้นการวางแผนการดาํเนินการ (Planning your approach) จากกระบวนการดังกล่าวพบว่ามีลักษณะท่ี

คลา้ยคลึงกับกระบวนการเชิงวิศวกรรมตัง้แต่ขั้นการระบุปัญหา ทาํความเขา้ใจและหาวิธีการแกปั้ญหา โดย

วิธีการแกปั้ญหาตอ้งมีความหลากหลายและแปลกใหมท่ี่ตอ้งอาศยัความคิดสรา้งสรรค ์ซึง่ความคิดสรา้งสรรคจ์ะ

เกิดอย่างมีประสิทธิภาพต่อเม่ือนกัเรียนมีการพฒันาศาสตรท์างดา้นศิลปะร่วมดว้ย จึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ

จดัการเรียนรูรู้ปแบบหนึ่งคือ สะตีมศกึษา Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics Education 

(STEAM Education) ซึ่งมีรากฐานท่ีพฒันามาจากสะเตม็ศกึษา อกัษรภาษาองักฤษ 5 ตวัอกัษร แสดงถึงเนือ้หา

รายวิชาท่ีจะนาํมาบรูณาการการสอนเขา้ดว้ยกนั 5 เนือ้หาสาระ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ

และคณิตศาสตร ์โดยรายวิชาศิลปะท่ีเพ่ิมเขา้มาจะครอบคลมุทัง้ดา้นงานศิลปะท่ีมุง่เรื่องความสวยงาม การแสดง
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ความคิดสรา้งสรรค ์เช่น การออกแบบ รวมไปถงึความสามารถในการสื่อสาร ซึง่รายวิชาต่าง ๆ สามารถเช่ือมโยง

ซึ่งกันและกันผ่านการประยุกตก์ับบริบทหรือสถานการณจ์ริง นาํมาสู่การออกแบบหรือสรา้งชิน้งานท่ีแสดงถึง

วิธีการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์จากการศกึษาพบวา่แนวคิดสะตีมศกึษาท่ีมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการคิด

แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคต์ามแนวคิดของ Isaksen et al. (2011) คือแนวคิดสะตีมศึกษาท่ีเนน้กระบวนการคิด

สรา้งสรรค ์(Creative Process) เสนอโดย Riley (2016) ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) ขัน้ระบุสถานการณท่ี์

ตอ้งการหาคาํตอบหรือแกปั้ญหา 2) ขัน้วิเคราะหส์ถานการณ ์3) ขัน้ศกึษาคน้ควา้ 4) ขัน้ประยกุต ์5) ขัน้นาํเสนอ 

และ 6) ขัน้ประเมินและปรบัปรุง   

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์พบว่าผลการวิจัยส่วนใหญ่จะ

รายงานผลการพฒันาทักษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนกัเรียนในทิศทางท่ีสงูขึน้หรือตํ่าลงและมีความ

สอดคลอ้งกับงานวิจัยก่อนหนา้อย่างไร แต่ยังขาดการรายงานผลในแต่ละขัน้ของกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง

สรา้งสรรคว์่านักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูอ้ย่างไร ดว้ยเหตุนีผู้วิ้จัยจึงนาํการจัดการเรียนรูต้ามแนวสะตีม

ศึกษามาใชใ้นการพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนักเรียนในรายวิชาชีววิทยา เน่ืองจากเป็น

รายวิชาท่ีเนือ้หาส่วนใหญ่มีความเป็นนามธรรมและเช่ือมโยงกบัสิ่งมีชีวิตในหลากหลายดา้น เช่น ระบบร่างกาย 

และระบบนิเวศ การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคจ์งึถือเป็นอีกหนึ่งทกัษะท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเห็นความสมัพนัธแ์ละ

ความสาํคัญของเนือ้หาในรายวิชาชีววิทยาในการนาํมาแกปั้ญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจาํวันไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรมมากขึน้ โดยงานวิจัยนีจ้ะรายงานผลการพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนกัเรียนและ

พฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียนในแตล่ะขัน้ของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์นอกจากนัน้ผลท่ีไดจ้าก

งานวิจัยยังเป็นประโยชน์ต่อครูในการศึกษา ทาํความเขา้ใจ และนาํไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ห้

เหมาะสมกบับริบทของตนเอง เพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้กบันกัเรียนตอ่ไป 

 

วิธีวิจัย 

 งานวิจยันีใ้ชรู้ปแบบการวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียน (Classroom Action Research) โดยดาํเนินการตาม

หลักการและขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (1998) ซึ่งประกอบด้วย  

4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้วางแผน (Plan) ขัน้ลงมือปฏิบติั (Act) ขัน้สงัเกตผล (Observe) และขัน้การสะทอ้นความคิด 

(Reflect) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

เรื่อง เซลลแ์ละการทาํงานของเซลล ์โดยการจดัการเรียนรูต้ามแนวสะตีมศกึษา ผูวิ้จยัทาํการวิจยักบันกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4  จาํนวน 1 หอ้งเรียน ท่ีเรียนในรายวิชาชีววิทยา กลุ่มท่ีศกึษามีนกัเรียนจาํนวนทัง้หมด 26 คน 

แบ่งเป็นนักเรียนชาย 14 คน และนักเรียนหญิง 12 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive 

sampling) ซึ่งผู ้วิจัยเลือกกลุ่มท่ีศึกษาดังกล่าวเน่ืองจากไดร้ับมอบหมายใหท้าํการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชา

ชีววิทยา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในฐานะนิสติฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครูและเป็นหอ้งท่ีผูวิ้จยัรบัผิดชอบสอน 

 ผูวิ้จยัใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท่ี้บรูณาการกระบวนการจดัการเรียนรูต้ามแนวสะตีมศกึษาในการพฒันา

ทักษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนักเรียน จาํนวน 3 แผนการจัดการเรียนรู ้(11 คาบ) ซึ่งในงานวิจัยนี ้

ผูวิ้จยัอา้งอิงแนวคิดสะตีมศกึษาท่ีเนน้กระบวนการคิดสรา้งสรรคต์ามแนวคิดของ Riley (2016) ท่ีประกอบดว้ย  

6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ ์2) ขั้นศึกษารายละเอียดของปัญหาหรือสถานการณ์  
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3) ขัน้ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูล 4) ขัน้การประยุกต ์5) ขัน้นาํเสนอ และ 6) ขัน้ประเมินและปรบัปรุง เครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบประเมินชิน้งานการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ซึ่งแผนการจดัการเรียนรูมี้การ

ตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารยด์า้นวิทยาศาสตรศ์ึกษา 1 ท่าน อาจารยด์า้นวิทยาศาสตร ์1 ท่าน และครูผูมี้

ประสบการณด์า้นการสอนในรายวิชาชีววิทยา 1 ท่าน ทัง้ในดา้นของความเหมาะสมของเนือ้หา กิจกรรม สื่อการ

จดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล  

 หลงัจากท่ีไดด้าํเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู ้นกัเรียนไดคิ้ดวิธีการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคโ์ดย

ประยกุตใ์ชค้วามรูท้างชีววิทยาต่อสถานการณปั์ญหาท่ีกาํหนด จากนัน้นาํมาออกแบบและสรา้งสรรคเ์ป็นชิน้งาน

การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ซึ่งผูวิ้จัยไดป้ระเมินผลภายหลงัการจัดการเรียนรูโ้ดยประเมินวิธีการแกปั้ญหา

อย่างสรา้งสรรคข์องนักเรียนดว้ยการใชแ้บบประเมินชิน้งานการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคท่ี์ระบุประเด็นการ

ประเมินครอบคลุมกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ต่ละขั้นตอน เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น  

4 ระดับ ไดแ้ก่ ดีเย่ียม (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช ้(2 คะแนน) และควรปรับปรุง (1 คะแนน) แลว้นาํมา

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย รอ้ยละ และ

วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนักเรียนแต่ละ

ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้ทาํความเขา้ใจปัญหา 2) ขัน้รวบรวมความคิด 3) ขัน้เตรียมก่อนลงมือ และ 4) ขัน้การวาง

แผนการดาํเนินการ  

 

ผลและวิจารณผ์ล 

 ผลการวิจยัพบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวสะตีมศกึษาในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง 

เซลลแ์ละการทาํงานของเซลล ์ทัง้ 3 แผนการจัดการเรียนรู ้นักเรียนมีทักษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคภ์าพ

รวมอยู่ในระดบัดี (รอ้ยละ 57) ถึงดีเย่ียม (รอ้ยละ 43) โดยรายละเอียดของระดบัความสามารถในการแกปั้ญหา

อย่างสรา้งสรรคข์องนักเรียนแยกตามแผนการจัดการเรียนรู ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1 (Table 1) และผลการวิจัย

พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นขัน้ท่ี 1 ขัน้ทาํความเขา้ใจปัญหา มากเป็นอนัดบั

หนึ่ง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 (Table 2) 

 

Table 1 Percentage of students’ skill in Creative Problem Solving in the Learning Unit of Cell and Cell 

Functions using STEAM based teaching (Number = 26). 

Lesson Plan 
Level of Creative Problem Solving skill 

1 (Improvement) 2 (Fair) 3 (Good) 4 (Excellence) 

1 0 % 0 % 75 % 25 % 

2 0 % 0 % 25 % 75 % 

3 0 % 0 % 71 % 29 % 

Note: Under 5 = Improvement; 6-9 = Fair; 10-13 = Good; 14 and above = Excellence 
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Table 2 Mean score of students’ Creative Problem Solving skill in each step of Creative Problem 

Solving processes in the Learning Unit of Cell and Cell Functions using STEAM based 

teaching (Number = 26). 

Step of Creative Problem 

Solving processes 
Total score Mean score 

1. Understand the challenge                            4 3.8 

2. Generating ideas 4 3.5 

3. Preparing for action 4 2.9 

4. Planning your approach 4 2.7 

 

จากตารางท่ี 1 ผูวิ้จยัพบวา่ทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนกัเรียนมีความแตกต่างกนัในแต่ละ

แผนการจัดการเรียนรู ้ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากความยากง่ายของเนือ้หา รวมไปถึงสถานการณปั์ญหาท่ีแตกต่างกนั 

โดยหัวขอ้ย่อยของเรื่องเซลลแ์ละการทาํงานของเซลลจ์ะแบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรูท่ี้  

1 เรื่องการลาํเลียงสารผ่านเขา้และออกจากเซลล ์แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่องการสื่อสารระหว่างเซลลแ์ละ

โครงสรา้งท่ีใชใ้นการสื่อสารระหว่างเซลล ์และแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่องการแบ่งเซลล ์ซึ่งผลจากแผนการ

จดัการเรียนรูท่ี้ 1 และ 2 พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคท่ี์พฒันาจากระดบัดีไปสู่

ระดบัดีเย่ียม ในขณะท่ีผลจากแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 นกัเรียนสว่นใหญ่มีทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์

อยู่ในระดบัดี ทัง้นีผู้วิ้จัยคาดว่าเป็นเพราะเนือ้หาเรื่องการแบ่งเซลลท์ัง้การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและการแบ่ง

เซลลแ์บบไมโอซิสมีความซบัซอ้นและเป็นกระบวนการมากกว่าเนือ้หาในแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 1 และ 2 รวมถงึ

ในแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 นกัเรียนเป็นผูคิ้ดสถานการณปั์ญหาดว้ยตนเอง   

จากตารางท่ี 2 ผูวิ้จยัพบว่านกัเรียนมีทกัษะของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นขัน้ท่ี 1 ขัน้ทาํ

ความเขา้ใจปัญหา มากเป็นอนัดบัหนึ่ง โดยนักเรียนส่วนใหญ่สามารถสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์

ปัญหาไดค้รบถว้นรวมถึงสามารถเช่ือมโยงกับความรูท้างชีววิทยา เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการคิดหา

วิธีการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์โดยสถานการณปั์ญหาท่ีกาํหนดมีความเช่ือมโยงกบัชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน 

ไม่ซบัซอ้นจนเกินไป สามารถกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนได ้สาํหรบัผลการวิจยัท่ีพบว่านกัเรียนมีทักษะของ

กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์ั้นท่ี 2 ขั้นรวบรวมความคิด ขั้นท่ี 3 ขั้นเตรียมก่อนลงมือ และขั้นท่ี 4  

ขัน้การวางแผนการดาํเนินการ เป็นลาํดบัท่ี 2 3 และ 4 ตามลาํดบันัน้ ผูวิ้จยัคาดว่าเป็นผลเน่ืองมาจากเป็นขัน้ท่ี

นกัเรียนตอ้งใชท้กัษะการคิดระดบัสงูในการระดมความคิดของสมาชิกภายในกลุม่เพ่ือคิดหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีมี

ความหลากหลายและแปลกใหม่ ซึ่งพบว่าในขัน้ท่ี 2 ขัน้รวบรวมความคิด นกัเรียนสามารถระดมความคิดเพ่ือคิด

วิธีการแกปั้ญหาต่อสถานการณปั์ญหาท่ีกาํหนดไดอ้ย่างหลากหลายและแปลกใหม ่ในขณะท่ีขัน้ท่ี 3 ขัน้เตรียม

ก่อนลงมือและขั้นท่ี 4 ขั้นการวางแผนการดาํเนินการ  พบว่านักเรียนสามารถระบุรายละเอียดและหาขอ้มูล

เก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคไ์ด ้เพ่ือนาํไปสูก่ารปรบัปรุงและพฒันา แตย่งัขาดการเช่ือมโยงกบัความรู ้

ทางชีววิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการดงักล่าว ซึ่งวิธีการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคจ์ะแสดงออกผ่านการสรา้งสรรค์

ชิน้งาน พบว่านกัเรียนสามารถใชศิ้ลปะในการสรา้งสรรคชิ์น้งานไดอ้ย่างสวยงาม และนาํเสนอไดอ้ย่างน่าสนใจ 
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เพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้เสนอแนะของสมาชิกแตล่ะกลุ่มนาํมาสูข่อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาปรบัปรุงชิน้งานให้

ดีย่ิงขึน้ แต่ยังขาดการประเมินความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบัติจริง ซึ่งผลการวิจัยสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ

วิภาวี ทะนานทอง และปิยรตัน ์ดรบณัฑิต (2561) ท่ีศกึษาการเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรม

การเรียนรูส้ะตีมศกึษากบักระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(5E) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมสะตีมศึกษา มีทักษะความคิดสรา้งสรรคแ์ละ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E โดยขอ้คน้พบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการ

เรียนรูข้องนกัเรียนคือ นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะหปั์ญหาเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข ร่วมกนัคน้หาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การประดิษฐ์เรือของเล่นใหส้ามารถเคลื่อนท่ีไดเ้รว็ท่ีสดุ มีการออกแบบเรือของเล่นโดยเลือกใชว้สัดุเหลือใชห้รือ

ราคาถกู และสารเคมีในชีวิตประจาํวนัในการประดิษฐ์เรือของเลน่ใหมี้ความน่าสนใจ แปลกใหมแ่ละสวยงาม 

  นอกจากนัน้จากการศกึษาอนทิุนสะทอ้นการจดัการเรียนรูข้องนกัเรียน พบวา่นกัเรียนแสดงความคิดเห็น

ต่อการจดัการเรียนรูด้งักล่าวออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ นกัเรียนรูส้กึสนุกสนานและมีความสขุต่อการจดัการ

เรียนรูต้ามแนวสะตีมศกึษา เน่ืองจากไดท้าํกิจกรรมท่ีมีความแปลกใหม ่ทา้ทาย ไดใ้ชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ความรู ้

ทางศิลปะ และประยุกตใ์ชค้วามรูชี้ววิทยาท่ีไดเ้รียนต่อสถานการณปั์ญหาท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตประจาํวนั (รอ้ยละ 

92) และไดฝึ้กการทาํงานร่วมกับผู้อ่ืน ทาํให้สนิทกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมากย่ิงขึน้ (รอ้ยละ 8) นอกจากนั้น

ขอ้เสนอแนะตอ่การจดัการเรียนรูข้องนกัเรียนไดแ้ก่ อยากใหจ้ดักิจกรรมเช่นนีอี้กในเนือ้หาอ่ืน ๆ เน่ืองจากช่วยให้

เห็นถงึประโยชนข์องเนือ้หาท่ีเรียนและจาํบทเรียนไดง่้ายย่ิงขึน้  

 

สรุป 

 ผู้วิจัยพบว่าภายหลังการจัดการเรียนรู ้ตามแนวสะตีมศึกษา นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่าง

สรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัดีถึงดีเย่ียม เม่ือพิจารณากระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ต่ละขัน้ พบว่านกัเรียนมี

ทักษะของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นขั้นท่ี 1 ขั้นทาํความเข้าใจปัญหา มากเป็นอันดับหนึ่ง 

เน่ืองจากผูวิ้จยัใชส้ถานการณปั์ญหาท่ีมีความน่าสนใจ ไม่ซบัซอ้นจนเกินไป และเช่ือมโยงกบัชีวิตประจาํวนัของ

นกัเรียน 
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โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูด้านจิตพสัิยของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

Moral Promoting Program for Teacher in Affective Domain of Students of Faculty of Industrial 

Education and Technology at Rajamangala University of Technology Srivijaya 

 

วรลักษณ ์แก้วเอียด1*  และ ฉารฝ๊ีะ หดัยี1 
  Woralak kaewead1* and Chareefah Hutyee1  

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์เพ่ือพฒันาและศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมคณุธรรมความเป็นครู

ดา้นจิตพิสยั ของนกัศกึษาคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั กลุม่

ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 หลกัสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ท่ีมีคะแนนจากแบบวดั

ความเป็นครูดา้นจิตพิสยัตํ่าสดุ จาํนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 15 คน เครื่องมือท่ีใช้

ในการวิจยั คือ โปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั และแบบวดัความเป็นครูดา้นจิตพิสยั วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใชค้า่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีของ (Wilcoxon Signed Ranks Test) และ 

(Mann – Whitney U test) ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองท่ีไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้น   

จิตพิสยั มีความเป็นครูดา้นจิตพิสยัหลงัทดลองสงูขึน้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสงูกวา่กลุม่ควบคมุ

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ABSTRACT 

 The research aimed to study the effect of development and using the moral promoting program for 

teacher in affective domain of Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of 

Technology Srivijaya were also carefully studied. The experimental group was 30 students of the first year of 

Electronic and Telecommunication Engineering Program, which had the lowest score in set a teacher in 

affective domain ranks test. The students were divided into two groups 15 containing 15 students for 

experimental group and 15 students for control group. The programs and ranks test of moral promoting 

program for teacher in affective domain were applied. The average value, standard deviation, Wilcoxon 

Signed Ranks test, and Mann–Whitney U test were analyzed. The present study exhibited the experimental 

group which using the moral promoting program for teacher in affective domain had a teacher in affective 

domain in statistically significance at the .01 level, and higher than the control group in statistically significance at 

the .05 level.  

 
Key words: promoting moral program a teacher in affective domain, a teacher in affective domain, students 
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คาํนาํ 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 สถานะของประเทศดา้นสังคม พบว่า  

คนไทย ยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งดา้นสุขภาพ การเรียนรู ้และคุณธรรมจริยธรรม (สาํนักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558) การพฒันาบุคคลโดยใชคุ้ณธรรมนัน้เป็นสิ่งท่ีจะช่วยพฒันาคน 

ในชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณด์ว้ยกาย วาจา ใจ การศกึษาจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ การพฒันา

การศกึษาจงึเป็นเง่ือนไขสาํคญัของการพฒันาประเทศ สอดคลอ้งกบั (รา่ง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (60-64) ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเสริมสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย ์เป้าหมายพัฒนาใหค้นไทย 

มีจิตสาํนึกพลเมืองท่ีมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อส่วนรวม มีคณุธรรมจริยธรรม และค่านิยมตาม

บรรทดัฐานของสงัคมไทย  

  กระทรวงศกึษาธิการไดป้ระกาศนโยบายเร่งรดัการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคณุธรรมนาํความรู ้พฒันา

คนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพืน้ฐานประกอบดว้ย 1. ขยัน 2. ประหยัด 3. ซื่อสัตย ์4. มีวินัย 5. สุภาพ 6. สะอาด  

7. สามคัคี และ 8. มีนํา้ใจ จากนโยบายเร่งรดัการปฏิรูปการศกึษา 8 คณุธรรมพืน้ฐาน การศกึษาจึงเป็นเง่ือนไข

สาํคญัในการพฒันาสงัคมคณุธรรม ครูจงึตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี มีเมตตาแก่ผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง พฒันาเยาวชน

ของชาติ ใหเ้ป็นคนดี มีความรู ้และอยู่ดีมีสขุ กา้วสูส่งัคมคณุธรรมนาํความรู ้ครูตอ้งมีจิตสาํนกึและวิญญาณของ

ความเป็นครูเพ่ิมขึน้ ควรทํางานให้เต็มกําลัง เต็มความสามารถ และเต็มเวลาด้วย 8 คุณธรรมพื้นฐาน  

ดงัพระราโชวาทของสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิต

วิทยาลยัครู วนัพฤหัสบดีท่ี 8 มิถุนายน 2521 สรุปใจความไดว้่า “...จากการศึกษาของชาตินัน้ ครูย่อมเป็นผูมี้

บทบาทอย่างสาํคัญ เพราะครูเป็นผู้ให้ความรู ้ความสามารถท่ีจะต่อสู้ชี วิตต่อไปได้...” ซึ่งสอดคล้องกับ 

พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดงาน

วนัครูประจาํปี 2544 วนัองัคารท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2544 สรุปใจความไดว้่า “...ครู นอกจากจะมีหนา้ท่ีใหวิ้ชา

ความรู ้ใหส้ติปัญญาแก่ศิษย ์ยงัตอ้งอบรมสั่งสอนศิษยใ์นดา้นศีลธรรมจรรยา บ่มนิสยัขดัเกลาจิตใจใหศิ้ษยเ์ป็น

คนดีมีคณุธรรมควบคูไ่ปดว้ย ความรูจ้ะช่วยใหศิ้ษยท์าํประโยชนแ์ก่สงัคมและชาติบา้นเมืองได ้สว่นคณุธรรมช่วย

สรา้งเสริมใหศิ้ษยเ์ป็นคนโดยสมบูรณ ์และดาํรงตนอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข ครูจึงมีความสาํคญั เป็นผูมี้

พระคณุอนัย่ิงใหญ่ท่ีบรรดาศิษยท์ัง้หลายพึงจดจาํราํลกึไวอ้ยู่เสมอ...” จากพระราโชวาทของทัง้สองพระองค ์เป็น

เครื่องยืนยนัใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครูท่ีมีต่อความเจริญงอกงามของบุคคลและชาติ

บา้นเมืองเป็นอย่างย่ิง ดงันัน้ สถาบันอดุมศึกษาจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักับการผลิตครูท่ีมีคุณภาพ คือ คาํนึงถึง

การพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการถ่ายทอด เป็นต้น (สาํนักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2550) 

  จากความสาํคญัดงักลา่ว คณะผูวิ้จยัจงึสนใจท่ีจะพฒันาโปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิต

พิสยัของนกัศกึษาคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เน่ืองจาก

คณุลกัษณะของการเป็นครูท่ีดีจะตอ้งเริ่มตน้จากมีคณุธรรมเป็นพืน้ฐานก่อน ซึง่จะนาํไปสูก่ารพฒันาการศกึษาท่ี

เกิดประโยชนก์บัผูเ้รียนและสงัคมไทย 
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 

 โปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั ท่ีคณะผูวิ้จยัพฒันาขึน้ มีลาํดบัขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้

 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั จากเอกสาร ตาํรา 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั 

 2.  คณะผูวิ้จยัพฒันาโปรแกรมส่งเสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั โดยอา้งอิงแนวคิดจากนโยบาย

เร่งรดัการปฏิรูปการศกึษา ของกระทรวงศกึษาธิการ 8 คณุธรรมพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขยนั ประหยดั ซื่อสตัย ์มีวินยั สภุาพ 

สะอาด สามคัคี และมีนํา้ใจ ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี ้Pre- test คณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั ฉันตอ้งเป็น

ครูท่ีมีคุณธรรม หอคอยสามัคคี ประหยัดวันนีเ้ป็นเศรษฐีวันหนา้ จิตอาสาร่วมใจพัฒนาครุศาสตร ์มารยาทท่ีดี. 

ฉนัมีครบ เสน้ทางของปิงปอง และแสดงละครคณุธรรมความเป็นครู 

 3.  นําโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูด้านจิตพิสัย เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน คือ  

1) อาจารยก์นกกร เมตตาจิต โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครราชสีมา 2) อาจารยป์นพงศ ์งามมาก คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธุ ์และ 3) อาจารย ์

ปวีรก์รณ ์สุรบรรณ คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาตรวจสอบความตรงของ

เนือ้หา ตรวจแกไ้ขความถกูตอ้ง และใหข้อ้เสนอแนะ 

 4.  นาํโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาจาก

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน มาศึกษาความเป็นไปได ้ปรับปรุงแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาํโปรแกรมส่งเสริม

คณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั ไปใชใ้นการทดลอง 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 แบบวดัความเป็นครูดา้นจิตพิสยั คณะผูวิ้จยัไดพ้ฒันาโดยอา้งอิงจากนโยบายเร่งรดัการปฏิรูปการศกึษา 

ของกระทรวงศกึษาธิการ 8 คณุธรรมพืน้ฐาน ดงันี ้ 

 1. ขยัน คือ ผูท่ี้มีความตัง้ใจเพียรพยายามทาํหน้าท่ีการงานอย่างจริงจังในเรื่องท่ีถูกท่ีควร มีความ

พยายาม ไมท่อ้ถอย กลา้เผชิญอปุสรรครกังานท่ีทาํ  

 2. ประหยดั คือ ผูท่ี้ดาํเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายรูจ้กัฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช ้คิดก่อน

ซือ้เก็บออมถนอมใชท้รพัยส์ินสิ่งของอย่างคุม้ค่า ไม่ฟุ่ มเฟือย ฟุ้งเฟ้อรูจ้กัทาํบญัชีรายรบั – รายจ่าย ของตนเอง 

อยู่เสมอ 

 3. ซื่อสตัย ์คือ ผูท่ี้มีความประพฤติตรงทัง้ต่อเวลาต่อหนา้ท่ี และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ไม่ใชเ้ล่หก์ล    

คดโกงทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

 4. มีวินยั คือ ผูท่ี้ปฏิบติัตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศกึษา สถาบนั องคก์ร โดยท่ีตนยินดีปฏิบติั

ตามอย่างเตม็ใจและตัง้ใจยดึมั่นในระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบั รวมถงึการมีวินยัทัง้ตอ่ตนเองและสงัคม 

 5. สุภาพ คือ ผู้ท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบรอ้ย 

ไม่กา้วรา้ว รุนแรงหรือวางอาํนาจข่มผูอ่ื้นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็นผูมี้มารยาทดีงามวางตนเหมาะสมกับ

วฒันธรรมไทย 

 6. สะอาด คือ ผูท่ี้รกัษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศยัและสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ ฝึกฝนจิต 
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ใหแ้จ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมวัหมองทัง้กายใจ และสภาพแวดลอ้ม ทาํใหเ้กิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น 

 7. สามคัคี คือ ผูท่ี้รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รูบ้ทบาทของตนทัง้ในฐานะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี ช่วยเหลอื

เกือ้กูลกันเพ่ือใหก้ารงานสาํเร็จลุล่วง สามารถแกปั้ญหาและขจดัความขัดแยง้ได ้ยอมรบัความแตกต่าง ความ

หลากหลายทางวฒันธรรมความคิดและความเช่ือพรอ้มท่ีจะปรบัตวัเพ่ืออยู่รว่มกนัอย่างสนัติและสมานฉนัท ์

 8. มีนํา้ใจ คือ ผูใ้หแ้ละผูอ้าสาช่วยเหลือสงัคม รูจ้กัแบ่งปัน เสียสละความสขุส่วนตน เพ่ือทาํประโยชน์

ใหแ้ก่สว่นรวม 

 ซึง่แบบวดัความเป็นครูดา้นจิตพิสยั มีลกัษณะเป็น Rating Scale 5 ระดบั มีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ 

มากท่ีสุดให ้(5 คะแนน) มาก ให ้(4 คะแนน) ปานกลาง ให ้(3 คะแนน) นอ้ย ให ้2 คะแนน และนอ้ยท่ีสุด ให ้ 

1 คะแนน 

 

การดาํเนินการทดลอง 

 การวิจัยเรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูด้านจิตพิสัยของนักศึกษา 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นการวิจยัแบบทดลอง 

(Experimental Research) โดยดาํเนินการทดลองดงันี ้

 1.  ใหน้กัศกึษากลุม่ทดลองหอ้ง 1 และกลุม่ควบคมุ หอ้ง 2 ทาํแบบวดัความเป็นครูดา้นจิตพิสยั ก่อนเขา้

รว่มโปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั 

 2.  คณะผูวิ้จัยคดัเลือกนักศึกษาท่ีมีคะแนนจากแบบวัดความเป็นครูดา้นจิตพิสยั ตํ่าท่ีสุดแต่ละหอ้ง  

หอ้งละ 15 คน เพ่ือเป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ  

 3.  คณะผูวิ้จยัดาํเนินการนาํโปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั กบันกัเรียนกลุม่ทดลอง

หอ้ง 1 จาํนวน 15 คน รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 

 4.  ใหน้กัศกึษากลุม่ทดลองเขา้รว่มโปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั 

 5.  เม่ือคณะผูวิ้จัยดาํเนินการทดลองตามท่ีกาํหนดแลว้ นาํแบบวัดความเป็นครูดา้นจิตพิสัย ซึ่งเป็น

เครื่องมือท่ีใชว้ัดก่อนการทดลอง มาวดักับนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง (Post-

Test)  

 6.  นาํคะแนนจากแบบวัดความเป็นครูดา้นจิตพิสัย ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมา

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยัและวิเคราะห์

เปรียบเทียบคะแนนระหวา่งนกัศกึษากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูด้านจิตพิสัย ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ซึง่เป็นการวิจยัแบบทดลอง (Experimental 

Research) ใชรู้ปแบบท่ีมีกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลองมีจาํนวน 15 คน และกลุม่ควบคมุมีจาํนวน 15 

คน ซึง่มีการวดัตวัแปรตามก่อนทดลองและหลงัทดลอง วดัตวัแปรตามคือ คะแนนจากแบบวดัความเป็นครูดา้นจิต

พิสยั ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช ้Wilcoxon Signed Ranks Test แบบสมัพันธก์ัน และเปรียบเทียบความ

แตกตา่งของคา่เฉลี่ยระหวา่งกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ โดยใช ้Mann-Whitney U Test แบบเป็นอิสระจากกนั 
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ซึง่มีสมมติฐานของ การวิจยั ดงันี ้

 1.  หลงัการทดลองคะแนนความเป็นครูดา้นจิตพิสยัของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

 2.  หลงัการทดลองคะแนนความเป็นครูดา้นจิตพิสยัของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ 

การนาํเสนอผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหค์า่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบความเป็นครูดา้นจิตพิสยั

ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการทดลอง ดงัแสดงในตารางท่ี 1 (Table 1) 

Table 1 The average and standard deviation of the score from a teacher in affective domain 

measurement of the experimental group and the control group after the experiment. 
 

Group 
A teacher in affective domain 

X̅ SD 

Experimental group 3.75 1.2 

Control group 1.53 .51 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวดัความเป็นครูดา้น    

จิตพิสัยของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3. 75 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.2 และกลุ่มควบคุม 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.53 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .51 ซึ่งหลงัการทดลองกลุ่มทดลองท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม

สง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยัมีคา่เฉลี่ยความเป็นครูดา้นจิตพิสยัสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

 2. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ หลังการทดลองคะแนนความเป็นครู 

ดา้น  จิตพิสยัของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 (Table 2) 

 

Table 2 The average, and standard deviation, lowest score, highest score, and the results of the 

difference of the average a teacher in affective domain of the experimental group of pre-test and post-

test by using  Wilcoxon Signed Ranks Test. 
 

A teacher in affective 

domain 
X̅ SD Min Max 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

z p  

Pre - test 3.37 .20 2.63 3.50 
-4.78 .000** 

Post - test 3.75 .32 2.57 3.90 

**p <  .0 1 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่หลงัการทดลองกลุม่ทดลองท่ีเขา้รว่มโปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้น

จิตพิสยั มีคา่เฉลี่ยคะแนนความเป็นครูดา้นจิตพิสยัสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1  
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3. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ หลงัการทดลอง คะแนนความเป็นครู

ดา้นจิตพิสยัของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 (Table 3) 

 

Table 3 The average, standard deviation, lowest score, highest score, and the results of the difference 

of the average a teacher in affective domain after the experiment group and control group by using 

Mann-Whitney U Test. 
 

A teacher in affective 

domain 
X̅ SD Min Max 

Mann-Whitney U Test 

z p  

Experimental group 3.75 .32 2.57 3.90 
-4.67 .000* 

Control group 1.53 .51 1.00 2.00 

*p < .05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความเป็นครูดา้นจิตพิสยัของกลุ่มทดลองท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริม

คณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยัหลงัการทดลอง มีค่าเฉลี่ยสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2  

ผลของการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยัของนกัศึกษา คณะครุศาสตร ์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลงัการทดลองคะแนนความเป็นครูดา้น 

จิตพิสยัของกลุ่มทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และหลงัการทดลอง กลุ่มทดลอง 

จะมีคะแนนความเป็นครูดา้นจิตพิสยัสงูกวา่กลุม่ควบคมุ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2  

คณะผูวิ้จัยมองว่าโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั ซึ่งอา้งอิงแนวคิดจากนโยบาย

เร่งรดัการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 8 คุณธรรมพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสตัย ์มีวินัย 

สภุาพ สะอาด สามคัคี และมีนํา้ใจ นัน้ ช่วยใหน้กัศกึษามีความเป็นครูดา้นจิตพิสยัเพ่ิมขึน้จริง โดยนกัศกึษาเขา้ใจ

ความหมายของคุณธรรม ช่วยกันระดมความคิดเห็นใหค้วามหมายของคุณธรรมความเป็นครู ลงใน mind 

mapping ใชค้วามขยนัควบคูก่บัความสามคัคี เพียรพยายาม ตัง้ใจทาํงานดว้ยความอดทนไมท่อ้ถอยตอ่อปุสรรค 

ร่วมมือกันทาํงานใหเ้กิดผลสาํเร็จ สรา้งความรกั ความสามัคคี และความกลมเกลียวใหเ้กิดการทาํงานอย่าง

สรา้งสรรค ์เช่น จากกิจกรรมหอคอยสามคัคี นักศึกษารบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง เปิดใจกวา้งรบัฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น ช่วยกนัแกปั้ญหาจนงานออกมาสาํเรจ็ รูจ้กัวางแผนการใชเ้งินของตนเอง สามารถทาํบญัชีรายรบั 

– รายจ่ายของตนเองในแต่ละวนัได ้ซึ่งนกัศกึษาบางคนทาํเป็นกิจวตัรประจาํวนัอยู่แลว้ แต่อีกหลายๆคน ไม่เคย

ทาํสมุดบัญชีรายรับ- รายจ่าย แต่บอกว่าหลังจากนีจ้ะเริ่มทาํ เพ่ือไดรู้จ้ักฐานะการเงินของตน ไดคิ้ดก่อนใช ้ 

คิดก่อนซือ้ ไม่ฟุ่ มเฟือย และจะเก็บออมถนอมใชท้รพัยส์ินสิ่งของอย่างคุม้ค่า ไม่ฟุ้งเฟ้อรูจ้ักทาํบัญชีรายรบั – 

รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ และจากกิจกรรมจิตอาสารว่มใจพฒันาครุศาสตร ์เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมใหน้กัศกึษา

มีนํา้ใจ รูจ้ักแบ่งปันช่วยเหลือสังคม รักษาความสะอาดโดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มทาํความสะอาดบริเวณท่ีได้

รับผิดชอบ ทั้งภายในตึกและบริเวณรอบตึกคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เช่น ช่วยกันลา้งพืน้ 

ลานจอดรถ ช่วยทาสีริมฟุตบาท ช่วยรถนํา้ตน้ทานตะวนับริเวณรอบคณะ ช่วยเก็บจดัเกา้อีท่ี้โรงอาหารใหเ้ป็น
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ระเบียบเรียบรอ้ย  ในสว่นเรื่องมารยาทนัน้ นกัศกึษามีการปรบัตวั แสดงกิริยามารยาทท่ีดีงามปฏิบติัตนเหมาะสม

กับความเป็นครู ไหวไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม รวมไปถึงการแต่งกายท่ีถูกกาลเทศะเหมาะสมกับคุณลกัษณะ

ความเป็นครู มีวินยั ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั และของคณะฯ เขา้ใจกฎกติกาของสงัคม ปฏิบติั

ตน เป็นผูมี้ความซื่อสตัย ์ประพฤติชอบ และจริงใจกบัผูอ่ื้น หลงัจากท่ีนกัศกึษาไดท้าํกิจกรรมท่ีสอดแทรกไปดว้ย

คณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการแลว้ ก็นาํความรูค้วามเขา้ใจทัง้หมดมาร่วมกนัแสดงละครคณุธรรมความเป็นครู เพ่ือ

นาํความรูจ้ากการเขา้รว่มโปรแกรมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยัมาปฏิบติัไดอ้ย่างถกูตอ้ง ซึ่งสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของรุ่งฟ้า ลอ้มในเมือง (2549) การพัฒนาโปรแกรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีดีงามของนกัศกึษาโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ เพ่ือมุ่งพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ใหเ้ป็นผูต้รงต่อเวลา 

กลา้คิด กลา้ทาํ รบัผิดชอบ เสียสละและเห็นใจผูอ่ื้น สามารถทาํงานเป็นทีมตามคุณลกัษณะของนักศึกษาท่ีดี  

8 ประการ   

จากผลการวิจยัดงักลา่ว แสดงใหเ้ห็นวา่ โปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั ช่วยพฒันา

ใหน้กัศกึษามีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคณุลกัษณะความเป็นครูท่ีดี สามารถพฒันาเยาวชนของชาติ ใหเ้ป็นคน

ดี มีความรู ้อยู่ดีมีสขุ และกา้วสูส่งัคมคณุธรรมนาํความรูไ้ด ้

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. โปรแกรมส่งเสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยัท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงจากผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือ

นาํมาใชก้ับกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัความเป็นครูดา้นจิตพิสยัหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 2. โปรแกรมส่งเสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยัท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงจากผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือ

นาํมาใชก้บักลุ่มทดลอง มีคะแนนจากแบบวดัความเป็นครูดา้นจิตพิสยัหลงัการทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้

เขา้รว่มโปรแกรมฯ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานทีม่ีต่อการรู้เคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Effects of Context-Based Learning on Chemical Literacy of Upper Secondary School Students 
 

ภริูต สงวนศักดิ1์*  ปรณิดา ลมิปานนท ์ พรหมรตัน์1   และเจนจิรา ปานชมพู2 

Phurit Sa-nguansak1*, Parinda Limpanont Promratana1 and Janjira Panchompoo2 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้รูปแบบงานวิจยัเป็นแบบทดลองเบือ้งตน้หนึ่งกลุม่วดัครัง้เดียว วตัถปุระสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบ

การรูเ้คมีในแต่ละองคป์ระกอบของนักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐานกับเกณฑม์าตรฐาน 

กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศกึษา 2562 ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวดักาญจนบุรี จาํนวน 36 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการ

วิจยันี ้ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน ในเนือ้หาเรื่อง กรด – เบส จาํนวน 4 แผน รวมระยะเวลา 

6 สปัดาห ์และแบบวดัการรูเ้คมี วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติคา่เฉลี่ยเลขคณิต สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขนาดของผล 

ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติทดสอบ t-test ของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีไดจ้ากการหา

คะแนนจดุตดัดว้ยวิธีการของเบอรก์ ผลการศกึษา พบวา่การรูเ้คมีในองคป์ระกอบการรูเ้คมีดา้นความรูเ้นือ้หาทาง

เคมี ทักษะการเรียนรูร้ะดบัสูง และเจตคติต่อเคมีของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิ ติ ท่ี ระดับ  .05 และองค์ประกอบด้านการประยุกต์ใช้บริบททาง เค มีของนัก เรียน กลุ่มตัวอ ย่ าง 

ไมแ่ตกตา่งกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 sหหหหหหห 

 

ABSTRACT 
This study was a pre-experimental research with posttest only design. The purpose of this study 

was to compare the student’s chemical literacy in each component after learning by context-based 

learning with standard score. The sample was 36 eleventh-grade students from large school in 

Kanchanaburi. This research was conduct in the first semester of academic year 2019 for 6 weeks. The 

research instruments were 4 lesson plans of context-based learning in acid – base concept and a 

chemical literacy test. The data was analyzed by mean score, standard deviation, paired sample t-test 

with standard score from cut-off score by berg’s method. The finding revealed that student’s chemical 

literacy on 3 components consist of chemical content knowledge, higher-order learning skills and 

affective aspects after treatment was higher than standard score at a .05 level of significance whereas 

chemical in context component wasn’t significantly different from standard score.  

 

 

Key words: chemical literacy, context – based learning  
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คาํนาํ 

  การรูเ้คมีเป็นหนึ่งในสาขาวิชาของการรูวิ้ทยาศาสตร ์โดยเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาผูเ้รียนจากการ

เรียนรูใ้นวิชาเคมี (AAAS, 1993) ผ่านการศกึษาลกัษณะสมบติั และการทาํปฏิกิริยาของสสาร เนน้กระบวนการ

เรียนรูเ้ชิงทดลองและปฏิบติัการทางเคมี เพ่ือใหม้นษุยป์ระยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะการเรียนรูเ้หลา่นัน้เพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใชเ้ครื่องอุปโภคหรือบริโภคในชีวิตประจาํวัน 

สนบัสนนุใหม้นษุยต์ระหนกัถงึความสาํคญัของเคมีตอ่สิ่งแวดลอ้ม การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี (Shwartz 

et al., 2006) ดงันัน้การรูเ้คมีจงึเป็นคณุลกัษณะสาํคญัท่ีเป็นสิ่งจาํเป็นตอ่การพฒันานกัเรียน 

ในปัจจบุนัของประเทศไทยยงัไมมี่การศกึษาเก่ียวกบัการรูเ้คมีของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาอย่าง

เป็นรูปธรรม โดย Shwartz et al. (2006) ไดก้าํหนดนิยามองคป์ระกอบของการรูเ้คมีไวด้ว้ยกัน 4 องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบแรก ไดแ้ก่ ความรูเ้นือ้หาทางเคมี โดยในองคป์ระกอบนีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาความรูไ้ว ้2 สว่นดว้ยกนั 

คือ 1) ความรู ้วิทยาศาสตร์ทั่ วไปท่ี เป็นพื้นฐานของเคมี (Scientific and Chemical Content Knowledge) 

กล่าวถึงหลกัการฝึกฝนและการทดลองของนกัเคมีท่ีใชก้ารสืบสอบทางวิทยาศาสตร ์และสรา้งคาํอธิบายทั่วไป 

และแนะนาํทฤษฎีเพ่ืออธิบายธรรมชาติของโลก 2) แนวคิดสาํคญัทางเคมี (Key ideas) ไดแ้ก่การศกึษาโครงสรา้ง

โมเลกุล กระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเปลี่ยนแปลงพลงังานของสสาร และพัฒนาเป็นหลักการและ

ภาษาเฉพาะทางเคมี องคป์ระอบท่ีสองคือการประยุกตใ์ชบ้ริบททางเคมี เป็นการเช่ือมโยงความรูข้องนกัเรียนสู่

ความเป็นจริง ดว้ยการใชค้วามรูท้างเคมีในการอธิบายปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ในชีวิตประจาํวนั ใชค้วามรูค้วาม

เขา้ใจทางเคมีในชีวิตประจาํวนั ในการประกอบการตดัสินใจในฐานะของผูบ้ริโภค และเช่ือมโยงความสมัพนัธ์

ระหวา่งเคมีกบัเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหรือสงัคมรอบขา้งของนกัเรียน องคป์ระกอบท่ีสาม

คือทกัษะการเรียนรูร้ะดบัสงูท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการศกึษาเก่ียวกบัเคมี ยกตวัอย่างเช่น การตัง้คาํถาม การคน้หา

ข้อมูล การประเมินข้อได้เปรียบ/เสียเปรียบของข้อมูลท่ีมีต่อการโต้แย้ง และการให้เหตุผลเป็นต้น และ

องคป์ระกอบสุดท้ายคือเจตคติต่อเคมีท่ีผู ้ท่ีมีการรูเ้คมีจะต้องเป็นผู้ท่ีจะมีมุมมองทางเคมีท่ีไม่อคติต่อการ

ประยกุตใ์ชเ้คมีในดา้นตา่ง ๆ นอกจากนีย้งัแสดงถงึความสนใจในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคมี  

จากองคป์ระกอบของการรูเ้คมีในขา้งตน้พบว่ามีความสอดคลอ้งกับแนวคิดการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้

บริบทเป็นฐาน (Context-based approach) โดยแนวคิดการจดัการเรียนรูนี้เ้นน้การจดักิจกรรมการเรียนรูภ้ายใต้

บริบทท่ีตัง้ไว ้ซึง่เป็นบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัของนกัเรียนเป็นสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่ีนกัเรียนรูจ้กัคุน้เคยเป็นอย่าง

ดี และทาํการผลกัดนัใหน้กัเรียนไปอยู่ในจุดท่ี “ตอ้งการรู”้ เก่ียวกบัเนือ้หาทางเคมีท่ีจาํเป็นตอ้งใชอ้ธิบายบริบท

เหล่านั้น มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นผูล้งมือปฏิบัติดว้ยตนเอง และใชท้ักษะการเรียนรูท้าง

วิทยาศาสตรใ์นการแกปั้ญหาหรืออธิบายปรากฏการณจ์ากบริบทท่ีตัง้ไว ้ซึ่งการใชบ้ริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 

และการจดักิจกรรมดงักล่าวสามารถกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู ้และสรา้งความตระหนักของ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการประยกุตใ์ชเ้คมีอีกดว้ย (Gilbert, 2006)  

ดงันัน้ในงานวิจยันี ้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาผลของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐานต่อการรู ้

เคมีของนกัเรียนวา่จะสง่ผลตอ่องคป์ระกอบการรูเ้คมีในแตล่ะองคป์ระกอบอย่างไร เพ่ือเป็นแหลง่ความรูห้นึ่งท่ีจะ

ช่วยเสริมสรา้งการรูเ้คมีของนกัเรียนในประเทศไทยตอ่ไป  
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วัตถุประสงค ์

เพ่ือศกึษาการรูเ้คมีในแตล่ะองคป์ระกอบของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน

เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานซึง่ไดจ้ากวิธีการหาคะแนนจดุตดั (cut-off score) ของเบอรก์ 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

รูปแบบงานวิจยัเป็นแบบเชิงทดลองเบือ้งตน้ (pre-experimental research design) โดยมีกลุม่ตวัอย่าง

หนึ่งกลุม่วดัผลครัง้เดียว ดงัตารางท่ี 1 (Table 1) 

Table 1 Posttest only research design. 

Experimental Group X---------------O 

 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์จาํนวน 1 หอ้งเรียน จากโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึง่

ในจงัหวดักาญจนบรุีท่ีมีการจดัการเรียนเนือ้หาเรื่อง กรด – เบส ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562  

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยันีแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง และเครื่องมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 

แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน ในเนือ้หาเรื่อง กรด - เบส ท่ีผูวิ้จัยสรา้งขึน้จาํนวน 4 แผน 

ระยะเวลา 6 สัปดาห ์มีรายละเอียดแต่ละแผนดังตารางท่ี 2 (Table 2) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้

บริบทเป็นฐานตามแนวคิดของ Gilbert (2006) ดงันี ้

1) ขั้นกาํหนดบริบท เป็นขัน้ท่ีครูนาํเสนอเหตุการณห์รือสถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับมโนทศันส์าํคญั

ทางเคมีใหเ้ป็นจดุสนใจของนกัเรียน ซึง่ในขัน้นีน้กัเรียนจะไดท้าํความเขา้ใจกบัเหตกุารณห์รือสถานการณ ์เลง็เห็น

ถงึความสาํคญัหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้วา่สง่ผลกระทบตอ่ตนเองหรือสงัคม 

2) ขั้นกําหนดภาระงาน เป็นขั้นท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยกาํหนดภาระงานท่ีสอดคลอ้งกับ

เหตกุารณห์รือสถานการณเ์ป็นจดุสนใจ และนาํไปสูก่ารเรียนรูม้โนทศันส์าํคญัทางเคมีท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

ซึง่ในขัน้นีน้กัเรียนจะไดล้งมือปฏิบติัเพ่ือเรียนรูม้โนทศันส์าํคญัทางเคมี  

3) ขั้นพัฒนาภาษาเฉพาะทางเคมี เป็นขั้นท่ีครูเปิดโอกาสให้นักเรียนไดน้าํเสนอความเข้าใจ  

มโนทศันส์าํคญัทางเคมีต่อสถานการณท่ี์เป็นจดุสนใจของกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใหน้กัเรียนนาํเสนอความเขา้ใจ

ของตนเองผ่านการสื่อสารระหว่างครูและเพ่ือนนักเรียน เช่นการอธิบาย หรือการอภิปราย เป็นตน้ ซึ่งในขัน้นี ้

นกัเรียนจะไดร้บัการพฒันาใหใ้ชศ้พัทเ์ฉพาะหรือศพัทท์างเทคนิคของเคมีในการสื่อสารความเขา้ใจของตนเอง 

4) ขั้นเชื่อมโยงบริบท เป็นขั้นท่ีครูนาํเสนอเหตุการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับ 

มโนทศันเ์ดิม โดยใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามรูเ้ดิมของตนเองในการแกปั้ญหาหรืออธิบายเหตกุารณห์รือสถานการณ์

เหลา่นัน้ ซึง่ในขัน้นีน้กัเรียนจะไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรูข้องตนเองกบัเหตกุารณห์รือสถานการณใ์หม ่
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Table 2 Determination of contexts, key questions and concepts for developing context-based learning 

on acid -base concept. 

Lesson 

plan 
Lesson theme Lesson contexts Key questions and concepts 

1 

Wastewater 

discharge 

management from 

industrial factory to 

community 

Due to 

Kanchanaburi 

Province, is the 

place where both 

industrial plants and 

agricultural regions 

are placed, 

wastewater 

management is one 

of the concerned 

issues among the 

dweller. 

Children in the concerned area 

show the symptom of red rash, 

burnt skin and pink eye after usage 

of water source in the community 

(examine the quality of water ) 

Key question: What is the cause of incidence? 

Concept 1: Property of acid-base solution? 

Concept 2: Finding the pH value of acid-base 

solution 

2 

Search for the cause of abnormal 

pH value in water sample (examine 

the chemical in wastewater sample 

from factory) 

Key question: Which of factories cause pH 

value in water source lower than proper value? 

Concept 3: Acid-base definition 

Concept 4: Strength of acid-base 

3 

Fisheries issues which is fish dying 

in water source (solving the water 

quality problem) 

Key question: Which acid-base reaction can 

resolve the agricultural issues? How? 

Concept 5: Acid-base reaction 

4 

Treat and control the quality of 

discharged water from the 

industrial factory (using the 

chemical methods) 

Key question: 1. Calculate the amount of base 

in wastewater treatment? and 2. How to control 

pH value in wastewater treatment pond? 

Concept 6: Titration 

Concept 7: Buffer solution 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงแนวทางการใชบ้ริบทของแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน โดยเนือ้เรื่อง

หลกัของแผนการจดัการเรียนรูชุ้ดนี ้คือเรื่องการจดัการนํา้เสียจากโรงงานสู่ชุมชน ซึ่งจะแบ่งการเรียนรูอ้อกเป็น

ทัง้หมด 4 สถานการณท่ี์มีความเก่ียวเน่ืองซึง่กนัและกนัภายใตเ้นือ้เรื่องเดียวกนั 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดการรู้เคมี  

นิยามการรูเ้คมีท่ีใชใ้นการวิจยันีย้ดึนิยามคิดของ Shwartz et al. (2006) โดยการรูเ้คมีประกอบดว้ย  

4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรูเ้นือ้หาทางเคมี การประยกุตใ์ชบ้ริบททางเคมี ทกัษะการเรียนรูร้ะดบัสงู และเจตคติ

ตอ่เคมี มีรายละเอียดในแตล่ะองคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้

1. ความรูเ้นือ้หาทางเคมี (chemical content knowledge) 

โดยผูมี้การรูเ้คมีมีความเขา้ใจในแนวคิดดงัตอ่ไปนี ้

ก. แนวคิดทั่วไปของวิทยาศาสตร ์ (general scientific ideas) 

เคมีเป็นหนึ่งในแขนงวิชาท่ีตอ้งทาํการทดลอง นกัเคมีดาํเนินการโดยใชก้ระบวนการสืบสอบทาง

วิทยาศาสตร ์เพ่ือสรา้งเป็นหลกัการทั่วไป และเสนอทฤษฎีเพ่ืออธิบายธรรมชาติของโลก ทาํใหเ้กิดองคค์วามรูท่ี้ใช้

อธิบายปรากฏการณใ์นลกัษณะตา่ง ๆ ยกตวัอย่างเช่น วิทยาศาสตรพื์น้พิภพ และวิทยาศาสตรชี์วภาพ 

ข. ลกัษณะของเคมี (แนวคิดสาํคญั) (characteristics of chemistry, key ideas) 

เคมีพยายามอธิบายปรากฏการณร์ะดบัมหภาคในรายละเอียดของโครงสรา้งโมเลกลุของสสาร 

ศกึษาความเป็นพลวตัของกระบวนการและปฏิกิริยา ศกึษาการเปลี่ยนแปลงของพลงังานในขณะท่ีเกิดปฏิกิรยิา
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เคมี ทาํความเขา้ใจและอธิบายสิ่งมีชีวิตดว้ยรายละเอียดของโครงสรา้งทางเคมีและกระบวนการของระบบ

สิ่งมีชีวิต และนักเคมีใชวิ้ธีการสื่อสารดว้ยภาษาเฉพาะ ซึ่งผูมี้การรูเ้คมีอาจไม่จาํเป็นตอ้งสื่อสารดว้ยภาษา

ดงักลา่ว แตค่วรเห็นคณุคา่ของการสนบัสนนุเพ่ือพฒันาในสาขาวิชาเคมีตอ่ไป 

2. การประยกุตบ์ริบททางเคมี (chemistry in context) 

โดยผู้ท่ีมีการรูเ้คมีมีความสามารถท่ีจะรับรูถ้ึงความสาํคัญของความรูท้างเคมีในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจาํวัน ใชค้วามรูค้วามเขา้ใจทางเคมีในชีวิตประจาํวัน ในการประกอบการ

ตดัสินใจในฐานะของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑห์รือสินคา้ดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีส่วนรว่มในการโตแ้ยง้ทางสงัคมท่ี

มีประเดน็เก่ียวขอ้งกบัเคมี และเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งนวตักรรมทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

3. ทกัษะการเรียนรูร้ะดบัสงู (higher-order learning skills) 

ผูมี้การรูเ้คมีคือผูท่ี้สามารถท่ีจะตัง้คาํถาม คน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกันไดเ้ม่ือตอ้งการ วิเคราะหถ์ึง

ขอ้ดี/ขอ้เสียในแตล่ะการโตแ้ยง้ 

4. เจตคติตอ่เคมี (affective aspects) 

ผูมี้การรูเ้คมีจะไมอ่คติ มีมมุมองทางเคมีและการประยุกตใ์ชเ้คมีท่ีสมเหตสุมผล นอกจากนีย้งัแสดง

ถึงความสนใจในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับเคมี โดยเฉพาะในขอบข่ายท่ีไม่เป็นทางการ (ตัวอย่างเช่น ทางรายการ

โทรทศัน)์ 

โครงสรา้งแบบวดัการรูเ้คมีนีป้รบัปรุงมาจากแนวคิดโครงสรา้งแบบวดัของ Cigdemoglu et al. (2017) 

ท่ีใชพื้น้ฐานนิยามการรูเ้คมีของ Shwartz et al. (2006) ในการพฒันา โดยเป็นแบบวดัเชิงสถานการณ ์จาํนวน 5 

สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์มี 4 ข้อ รวมทั้งสิ ้น 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน สําหรับวัดการรู ้เคมีในแต่ละ

องคป์ระกอบตามลาํดบั ซึ่งขอ้สอบวดัการรูเ้คมีในองคป์ระกอบดา้นความรูเ้นือ้หาทางเคมี การประยุกตใ์ชบ้ริบท 

และทกัษะการเรียนรูร้ะดบัสงูเป็นขอ้สอบแบบเขียนตอบคาํถามปลายเปิด มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนไดแ้ก่ 0.0, 0.5, 

1.0, 1.5 และ 2.0 ตามรูบริคท่ีกาํหนด ในขณะท่ีขอ้สอบวดัดา้นเจตคติต่อเคมีเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่าของ

ลิเคอรท์ และมีขอ้คาํถามย่อยอีก 4 ขอ้ย่อย มีเกณฑก์ารใหร้ะดับคะแนน 4 ระดับไดแ้ก่ 0.5 (สนใจนอ้ย), 1.0 

(สนใจค่อนข้างน้อย), 1.5 (สนใจค่อนข้างมาก) และ 2.0 (สนใจมาก) ดังนั้นจํานวนคะแนนเต็มของแต่ละ

องคป์ระกอบเท่ากบั 10 คะแนน รวมทัง้สิน้ 40 คะแนน  

การวิเคราะหข้์อมูล 

 ในงานวิจยันีใ้ชโ้ปรแกรมวิเคราะหค์่าสถิติสาํเร็จรูปในการวิเคราะหข์อ้มลู โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ของแตล่ะองคป์ระกอบการรูเ้คมี  จากการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีไดจ้าก

การหาคะแนนจุดตดัดว้ยวิธีการของเบอรก์ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539) โดยใชส้ถิติทดสอบทีของ

กลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียวเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน (paired sample t-test) กาํหนดนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และหา

รอ้ยละความถ่ีของจาํนวนนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

ทัง้นีค้ะแนนจดุตดั (cut-off score) เป็นคะแนนท่ีใชส้าํหรบัเป็นเกณฑใ์นการวดัผลนกัเรียนวา่สามารถ

บรรลวุตัถปุระสงคก์ารเรียนรูห้รือไม ่ เป็นคะแนนขัน้ต ํ่าของการกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู ้ หากคะแนนนกัเรียน

นกัเรียนสงูกวา่หรือเท่ากบัเกณฑ ์ แสดงวา่นกัเรียนมีความรอบรู ้ และผ่านวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้ โดยการหา

คะแนนจดุตดัของเบอรก์สามารถหาไดจ้ากการนาํเอาคะแนนแจกแจงความถ่ีระหวา่งกลุม่ท่ียงัไมไ่ดเ้รียนและกลุม่
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ท่ีไดร้บัการเรียนเนือ้หานัน้แลว้มาสรา้งกราฟเพ่ือหาจดุตดัของสองชดุขอ้มลู  

 

ผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรูเ้คมีในแตล่ะองคป์ระกอบของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างกบัเกณฑม์าตรฐาน 

และหารอ้ยละความถ่ีของจาํนวนนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑม์าตรฐานไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 (Table 3) 

 

Table 3 Average score (X̅) standard deviation (SD) standard score and t value (one sample t-test) 

percentage of frequency of student who passed standard score according to each component of 

chemical literacy after using context-based learning. 

Component of chemical 

Literacy 
X̅ SD Standard score 

Frequency of 

passing (%) 
t value 

Chemical content 

knowledge 
1.42 1.38 1.00 63.89  1.81* 

Chemistry in context 1.78 0.96 2.00 50.00 -1.39 

Higher-order learning skills 2.04 1.42 1.00 80.56 4.39* 

Affective aspects 8.09 1.57 5.25 94.44 11.55* 

*p < .05 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการรูเ้คมีของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบท

เป็นฐานในองคป์ระกอบดา้นความรูเ้นือ้หาทางเคมี ทักษะการเรียนรูร้ะดบัสงู และเจตคติต่อเคมีสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบดา้นการประยกุตใ์ชบ้ริบททางเคมี

ไม่แตกต่างกับเกณฑม์าตรฐานอย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดับ .05 และพบว่านักเรียนจาํนวนครึ่งหนึ่งสามารถผ่าน

เกณฑม์าตรฐานในทกุ ๆ องคป์ระกอบของการรูเ้คมีหลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน  

 

สรุปและอภปิรายผล 

จากผลการวิจยัเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐานต่อการรูเ้คมีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย สามารถสรุปผลการวิจยัไดว้า่ การจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้รบิทเป็นฐานสามารถช่วยพฒันาการรูเ้คมีของ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปถึงเกณฑม์าตรฐานไดทุ้กองคป์ระกอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงองคป์ระกอบดา้นความรู ้

เนือ้หาทางเคมี ทกัษะการเรียนรูร้ะดบัสงู และเจตคติต่อเคมีท่ีสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั .05 ซึง่สามารถอภิปรายผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

ประการแรก เน่ืองจากการจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐานมีการนาํเสนอบริบทเพ่ือเป็นการกาํหนด

เป้าหมายการเรียนรูข้องนกัเรียน นกัเรียนจะถูกกระตุน้ความสนใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัของความรูท้าง

เคมีท่ีส่งผลต่อบริบทท่ีใชน้าํเสนอ ส่งผลใหน้ักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อเคมี สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Ilhan et al. 

(2016) ท่ีกล่าวว่า บริบทเป็นเครื่องมือหนึ่งของการสอนให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู ้และตระหนักถึง

ความสาํคญัของมโนทศันต์อ่สิ่งแวดลอ้ม 
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 ประการท่ีสอง ในขัน้กาํหนดบริบทนีน้กัเรียนจะไดท้บทวนความรูเ้ดิมของตนเอง และตรวจสอบความรู ้

พืน้ฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนทัศนใ์หม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณท่ี์กาํหนด ทาํใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู ้

เดิมของตนเอง กบัความรูใ้หมไ่ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย 

(พิมพนัธ ์เดชะคปุต,์ 2544) ท่ีมีแนวคิดว่า เม่ือนกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูเ้ดิมของตนเอง กบัความรูใ้หมไ่ด ้

จะทาํใหโ้ครงสรา้งทางปัญญา (cognitive structure) ปรบัขยายมากย่ิงขึน้ 

ประการท่ีสาม แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นขัน้กาํหนดภาระงานท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือ

ปฏิบัติการทดลองจริงด้วยตนเอง และสังเกตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ จะนําพาให้นักเรียนได้พิจารณา

ความสมัพันธร์ะหว่างหลกัการทางทฤษฎีกับผลลพัธจ์ากการปฏิบัติจริงว่ามีความสอดคลอ้งกันหรือไม่ อย่างไร 

นาํไปสูก่ารทาํความเขา้ใจเนือ้หาในระดบัจลุภาค (micro level) แลว้จงึสรุปผลและอภิปรายผลการทดลองเพ่ือนาํ

กลบัไปใชใ้นการอธิบายปรากฏการณห์รือแกไ้ขปัญหาจากสถานการณท่ี์กาํหนด เช่ือมโยงความรูร้ะดบัจุลภาคสู่

ระดบัมหภาคได ้(macro level) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินดา พราหมณช์ู (2553) ท่ีกล่าววา่การจดัการเรียนรู ้

ท่ีใหน้กัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง จะทาํใหน้กัเรียนสามารถมองเห็นการเช่ือมโยงของผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ใน

ระดบัมหาภาคสูก่ารทาํความเขา้ใจในระดบัจลุภาคได ้

ประการท่ีสี่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ใหน้ักเรียนจาํเป็นท่ีจะตอ้งอ่านและเขียนบทความเป็น

จาํนวนมาก โดยนกัเรียนจะตอ้งอ่านบทความเก่ียวกบับริบทท่ีครูกาํหนด อ่านแนวทางการเรียนรูจ้ากภาระงานท่ี

ครูกาํหนด จากนัน้จึงเขียนขอ้คน้พบของตนเองในแต่ละสว่น และจึงเขียนสรุปเพ่ืออธิบายบริบทดว้ยความเขา้ใจ

นัน้ออกมาเป็นภาษาของตนเอง ทาํใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนการสงัเกต ตัง้คาํถามและคน้หาขอ้มลูท่ีมีความจาํเป็นต่อ

การเรียนรูม้โนทศันน์ัน้ ๆ แลว้ทาํการวิเคราะหข์อ้มลู สรุปและเขียนอธิบายเหตผุลเชิงหลกัการทางวิทยาศาสตร์

ดว้ยตนเอง จนนาํไปสูก่ารพฒันาทกัษะการเรียนรูร้ะดบัสงู สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Cigdemoglu et al. (2015) 

ท่ีไดก้ลา่ววา่ การอา่นและเขียนบทความจาํนวนมาก เป็นเครื่องมือสาํคญัในการพฒันาการคิดวิเคราะห ์การแปล

ความหมายขอ้มลู และการพิสจูนท์ราบความถกูตอ้งของแนวคิดทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน   

ประการสุดทา้ยการประยุกตใ์ชบ้ริบททางเคมีในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแกไ้ขปัญหาเก่ียวกับ

เนือ้หา เรื่อง กรด-เบส อาจมีความซบัซอ้นมากเกินไป เน่ืองดว้ยธรรมชาติของเนือ้หาท่ีรวมเอาพืน้ฐานความรูจ้าก

หลายมโนทัศน ์ไดแ้ก่ การเขียนสมการการแตกตัวของสาร ปริมาณสารสัมพันธ ์และสมดุลเคมีมารวมเขา้ไว้

ดว้ยกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Cigdemoglu et al. (2017) ท่ีไดก้ล่าวว่า มโนทศันเ์รื่องกรด-เบส เป็นหนึ่งใน

หัวข้อการเรียนรู ้ท่ียากของวิชาเคมีในการทําความเข้าใจและและถ่านโอนความรู ้สู่การประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั โดยมีเนือ้หาท่ีกวา้ง และครอบคลุมหลายหัวขอ้การเรียนรูใ้นวิชาเคมี ทาํใหน้ักเรียนจาํเป็นตอ้ง 

รวบรวมความรูท่ี้จาํเป็นและเช่ือมโยงความรูเ้หล่านั้นมากย่ิงขึน้ จึงเป็นเหตุผลทาํให้องคป์ระกอบดา้นการ

ประยกุตใ์ชบ้ริบททางเคมีมีประสิทธิผลนอ้ยกวา่องคป์ระกอบอ่ืนๆ  

 

ข้อเสนอแนะ 

สาํหรบังานวิจัยในครัง้ต่อไปควรศึกษาการรูเ้คมีในมิติท่ีความซบัซอ้นย่ิงขึน้ กล่าวคือในงานวิจยันีเ้ป็น

การศึกษาการรูเ้คมีแบบแยกส่วนในแต่ละองคป์ระกอบ ซึ่งแทจ้ริงแลว้การใชก้ารรูเ้คมีของบุคคลในการอธิบาย

ปรากฏการณห์รือแกปั้ญหาหนึ่งๆ มีความจาํเป็นตอ้งใชท้กุๆ องคป์ระกอบในการสงัเคราะหค์าํอธิบายหรือวิธีการ

แกไ้ขปัญหาออกมา หากเราสามารถศกึษาถึงความเช่ือมโยงของกระบวนการคิดการใชแ้ต่ละองคป์ระกอบของ



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาศกึษาศาสตร ์

41 

การรูเ้คมีท่ีสามารถผนวกทกุองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนัได ้อาจนาํไปสูก่ารเรียนรูเ้คมีอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนภาษาองักฤษ ระหว่างกลุ่มท่ีใชต้าํราเรียนเชิง

พาณิชย ์(Commercial Textbooks) และเนือ้หาทอ้งถ่ิน กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัศกึษาท่ีลงทะเบียน

เรียนในวิชาการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเบือ้งตน้จาํนวน 84 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัและเก็บรวบรวม

ขอ้มลู ไดแ้ก่ บทเรียนท่ีเนน้เนือ้หาทอ้งถ่ิน จาํนวนสองแผน และ แบบทดสอบความรูแ้บบประเมินความสามารถ

ในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษ วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชเ้นือ้หาทอ้งถ่ินสูงกว่า

กลุม่ท่ีใชต้าํราเรียนเชิงพาณิชยอ์ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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This research aimed at comparing English proficiency between students learning with the local 

content materials and students studying with commercial textbooks. The subjects were 84 students 

enrolled in reading and writing in English. They were divided into two groups, learning with commercial 

textbook and learning with local content materials. The instruments used in the research and data 

collection were two lessons that focus on local content and the English reading and writing ability 

assessment form. Data analysis by means, percentage and standard deviation were used. The results 

revealed that the students studying with local content seemed to have higher scores. P-value was at 

0.05 which considered statistically significant. 
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คาํนาํ 

การศึกษาเป็นส่วนสาํคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีทุกชาติให้ความสาํคัญ โดยเฉพาะเม่ือ

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี มีการตัง้เป้าหมายดา้นการผลิต พฒันากาํลงัคนและสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ดว้ย

การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดา้นภาษา ดังท่ีตัง้เป้าหมายไวว้่าตอ้งมีการยกระดับวิชา

ภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานอย่าง

ต่อเน่ือง และสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา โดยจัดทาํ Echo English Vocational ซึ่งเป็น 

application ภาษาองักฤษ สาํหรบันักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot camp ตลอดจนพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสัน้ Application และสื่อต่างๆ  

ท่ีหลากหลาย ดว้ยเหตนีุก้ารเรียนรูด้า้นการใชภ้าษาจงึเป็นหนึ่งในประเดน็สาํคญัท่ีตอ้งมีการปลกูฝังใหป้ระชาชน

ไทยไดมี้ความตระหนักถึงการสรา้งความเขา้ใจร่วมกัน อนัจะก่อใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ และเป็นประโยชน ์

ตอ่การพฒันาชาติในระยะยาวตอ่ไป 

หากแต่เป็นท่ีทราบดีว่าภาษาอังกฤษของผูเ้รียนไทยไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร สาเหตุหลักไดแ้ก่ 

ภาษาองักฤษไม่ไดมี้บทบาทต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียน  เริ่มตัง้แต่ครูผูส้อนภาษาองักฤษไม่ไดใ้ช้

ภาษาองักฤษกบัเด็กนกัเรียนตลอดเวลา  เพ่ือใหเ้กิดทกัษะการใชภ้าษา  ทัง้ทกัษะการพูดและการฟังเพ่ือใหเ้กิด

ทักษะการใชภ้าษา และมกัจะไม่ไดมี้การสนทนานอกเรื่องกับนกัเรียนไปดว้ยเพ่ือใหส้ามารถใชภ้าษาไดจ้ริงใน

ชีวิตประจาํวนั  ซึ่งจุดนีจ้ะเป็นการเสริมสรา้งการใชภ้าษาองักฤษกับผูเ้รียนในสถานการณอ่ื์นๆ  นอกหอ้งเรียน

ดว้ยนั่นเอง แต่เม่ือไม่มีการใชภ้าษาองักฤษมากนกั ผูเ้รียนก็จะเนน้ไปท่ีการเรียนเพ่ือสอบแทนท่ีจะใส่ใจดา้นการ

สื่อสาร  ในประเดน็ปัญหาท่ีสอง ไดแ้ก่ขอ้จาํกดัดา้นการใชส้ื่อเพ่ือสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ตาํราเรียนเชิงพาณิชย์ (Commercial textbooks) กล่าวคือเป็นตาํราเรียนท่ีพิมพ์

จาํหน่ายเพ่ือใชก้บัผูเ้รียนทั่วโลก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียนไทย ทาํใหผู้เ้รียนอาจไม่สนใจในบทเรียนหรือขาด

แรงจงูใจในบทเรียน เพราะบทเรียนหรือตาํราไมไ่ดแ้สดงความเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของผูเ้รียนไทยเท่าไรนกั สง่ผล

ใหก้ารพฒันาการเรียนรูแ้ละความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาองักฤษไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั 

ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพซึ่งมี

คณุลกัษณะท่ีจะตอ้งมีความพรอ้มในการแข่งขนัในระดบัอาเซียนได ้เน่ืองจากการเกิดขึน้ของประชาคมอาเซียน

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอันจะทาํใหน้ักศึกษาหลีกเลี่ยงไม่ไดท่ี้จะตอ้งเรียนรู ้ปรับตัวและเตรียมการ (จิรวฒัน ์ 

วีรงักร, 2554) โดยการเตรียมพรอ้มดา้นภาษาองักฤษเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการเขา้สูก่ารประกอบอาชีพและการ

แข่งขันในระดบัสากล จึงควรมีการผนวกเนือ้หาของทอ้งถ่ินจังหวดัศรีสะเกษเขา้ไปในบทเรียนเพ่ือทาํใหผู้เ้รียน

สามารถเช่ือมโยงความรูเ้ดิมเขา้กับการเรียนรูภ้าษาอนัอาจทาํใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีในการพัฒนาการเรียนรู ้

ภาษาองักฤษของตนเองต่อไป ตลอดจนเป็นการเสริมสรา้งความสามารถในการเล่าเรื่องของทอ้งถ่ินของตนดว้ย

การใชภ้าษาสากลอีกดว้ย ผูวิ้จยัจงึสนใจท่ีจะทดลองนาํเนือ้หาทอ้งถ่ินศรีสะเกษมาผนวกกบัการจดัการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษแลว้เทียบกบัการใชส้ื่อการสอนแบบท่ีเป็นตาํราเรียนเชิงพาณิชย ์(Commercial textbooks) 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาบงัคบัของมหาวิทยาลยัสืบไป 

จากผลสอบของผูเ้รียนไทยท่ีสอบขอ้สอบ O-NET และ GAT 2 ในรายวิชาภาษาองักฤษท่ีไดค้ะแนนตํ่า

กว่าค่าเฉลี่ย สะทอ้นถึงทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนไทยท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรืออาจกล่าว 
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ไดว้่าผูเ้รียนไทยไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

จงึจาํเป็นตอ้งศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีทาํใหผู้เ้รียนไทยไมส่ามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างน่าพอใจ 

รฐับาลไทยเองก็ตระหนักถึงปัญหาการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นอย่างดี จึงพยายาม

แกปั้ญหาดังกล่าว โดยการจา้งชาวต่างชาติจาํนวนมากเป็นอาจารยส์อนวิชาภาษาอังกฤษ แต่น่าเสียดายท่ี

รฐับาลไม่ไดค้ดักรองและประเมินความเหมาะสมของชาวต่างชาตินัน้ๆ บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถใน

การถ่ายทอดความรู ้ทา้ยท่ีสดุ ผูเ้รียนเหลา่นีก้็ไมไ่ดร้บัการพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษ  

นอกจากนัน้ ขอ้สอบท่ีใชว้ดัและประเมินผลทัง้ในโรงเรียนและระดบัประเทศก็มีเนือ้หาท่ีไม่สอดรบักบั

การประเมินความสามารถการใชภ้าษาในชีวิตประจาํวนั (Karnnawakul, 2004; Kimsuwan, 2004) ตวัอย่างเช่น 

ขอ้สอบวิชาภาษาองักฤษมกัทดสอบเนือ้หาความรูท้างดา้นไวยากรณแ์ละคาํศพัท ์แต่ไม่มีส่วนใดของขอ้สอบท่ี

ทดสอบทักษะการพูดและการฟัง ทาํใหผู้เ้รียนรูส้ึกเบ่ือหน่ายและขาดแรงจูงใจในการเรียน  เพราะไม่เห็นถึง

ผลประโยชนข์องความรูน้ัน้อย่างเป็นรูปธรรม (ณฏัฐิณี ทินวงษ,์ 2554)  

ย่ิงไปกว่านัน้ เอกสารหนังสือและตาํราเรียนท่ีใชใ้นการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยเป็นหนังสือ

แบบเรียนท่ีจดัทาํโดยสาํนักพิมพต์่างประเทศเป็นหลกั ทาํใหเ้นือ้หาบทเรียนไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะความเป็น

ไทย ภมิูหลงัของผูเ้รียนไทย และวฒันธรรมไทย ดงันัน้ ผูเ้รียนไทยอาจไมเ่ขา้ใจหรอืไมส่ามารถเช่ือมโยงกบัเนือ้หา

บทเรียนได ้ยกตวัอย่างเช่น หากกลา่วถงึ “iceberg”  ท่ีแปลวา่ “กอ้นนํา้แข็ง” ผูเ้รียนไทยอาจไมส่ามารถเขา้ใจหรอื

จินตนาการภาพไดเ้พราะประเทศไทยไม่มีปรากฏการณก์ารเกิดกอ้นนํา้แข็ง หรือหากกลา่วถงึ “การเฉลิมฉลองวนั

ชาติของสหรฐัอเมริกา” หรือ “independence day” ผูเ้รียนไทยอาจไม่เขา้ใจความสาํคญัและท่ีมาของเทศกาลนี ้

เพราะผูเ้รียนไม่สามารถเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงในบริบทของประเทศไทยได ้ ดงันัน้ การอ่านหนงัสือเรียนเก่ียวกับ

เรื่องเหลา่นีจ้งึเป็นเรื่องน่าเบ่ือหน่าย และอาจสง่ผลใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีไมดี่เก่ียวกบัวิชาภาษาองักฤษไปดว้ย 

ความจาํเป็นท่ีตอ้งสรา้งเอกสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหส้อดคลอ้งกับชีวิตประจาํวันของ

ผู้เรียนไทยจึงเด่นชัดมากขึน้ ดังนั้น เพ่ือช่วยสรา้งความน่าสนใจในตัวเนือ้หา เพ่ือให้ผู ้เรียนเข้าใจเช่ือมโยง

เนือ้หาวิชาท่ีเรียนเขา้กับชีวิตจริงของผูเ้รียนไดบ้า้ง และเพ่ือสรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รียนตัง้ใจเรียนภาษาอังกฤษ  

จึงควรปรับปรุงและพัฒนาตาํราเรียนภาษาอังกฤษของไทยใหมี้ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกับบริบทของ

ประเทศไทย และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงตามท่ีมีแนวคิดท่ีจะพฒันาปรบัปรุงตาํราเรียนใหมี้มาตรฐาน 5 ดาว โดย

กระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามท่ีจะสรา้งตาํราเรียนใหมี้มาตรฐาน เพราะตาํราท่ีดีจะช่วยส่งเสริมและ

กระตุน้ใหเ้ด็กอยากรู ้อยากเห็น อยากตัง้คาํถาม ดังนั้น ตาํราเรียนตอ้งตอบสนองต่อผูเ้รียนจริงๆ ขณะนีอ้ยู่

ระหวา่งการจดัทาํมาตรฐานตาํราเรียน โดยจะมีการใหค้ะแนน (ดาว) ตามองคป์ระกอบของตาํราท่ีกาํหนดขึน้ เชน่ 

มีรูปเล่มสวยงาม มีภาพประกอบท่ีดี มีหัวเรื่องบทเรียนและเป้าหมายท่ีชัดเจน มีวิธีการและตวัอย่างในการแก้

โจทย-์แกปั้ญหา ตลอดจนมีแบบฝึกหดัและมีการเช่ือมโยงในแบบออนไลน ์(เชียงใหมนิ่วส,์ 2559) 

การวิจัยครั้งนี ้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ท่ีมีฐานรากจากความเป็นทอ้งถ่ินศรีสะเกษสาํหรับผูเ้รียนระดับปริญญาตรีอันประกอบดว้ย

บทเรียนภาษาองักฤษ 1 ชดุ 
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีไ้ดแ้บ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ๆ ดงันี ้ 

1) การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถงึการเก็บขอ้มลูภาคสนาม 

2) การสาํรวจทกัษะดา้นภาษาองักฤษท่ีควรตอ้งมีการพฒันา 

3) การพฒันาบทเรียนท่ีมีการเช่ือมโยงเนือ้หาทอ้งถ่ิน 

4) การทดลองจดัการเรียนรูก้ารสื่อสารภาษาองักฤษโดยใชก้รอบแนวคิดขององคป์ระกอบท่ีไดจ้ากขัน้ตอนท่ี 3 

ก่อนการทดลองจดัการเรียนรูก้ารสื่อสารภาษาองักฤษโดยใชก้รอบแนวคิดขององคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการ

วิจยัระยะท่ี 3 นัน้ ผูวิ้จยัไดท้าํการคดัเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษใกลเ้คียงกนัเพ่ือทาํการ

ทดลอง โดยจดัใหมี้การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือใหน้กัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาการอา่นและการเขียน

ภาษาองักฤษเบือ้งตน้ จาํนวน 84 คนไดท้าํเพ่ือวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ แลว้คดัเฉพาะนกัศกึษาท่ีได้

คะแนนระหว่าง 11-15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย

จาํนวน 2 กลุม่ กลุม่ละ 20 คน (Table 1) 

 

Table 1 Comparing English proficiency between controlled group and experimental group. 

 x� SD t p 

Controlled group 12.9 1.515789 

-0.35394 0.725339 Experimental 

group 

 13.05 2.076316 

 

จากการเปรียบเทียบดงักลา่วจะเห็นไดว้า่นกัศกึษาทัง้สองกลุม่มีระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษท่ี

ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะสาํคญั สามารถแบ่งกลุม่เพ่ือทาํการทดลองการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้นือ้หาท่ีมี

สาระทอ้งถ่ินและเนือ้หาท่ีเป็นตาํราพาณิชยไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการวิจัย 

กลุ่มทดลอง ในการวิจัยครั้งนี ้หมายถึงนักศึกษาท่ีใช้เนือ้หาท้องถ่ินในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

กลุม่ควบคมุ ในการวิจยัครัง้นี ้หมายถงึนกัศกึษากลุม่ท่ีใชต้าํราเรียนเชิงพาณิชย ์(commercial textbooks) 

โดยนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษในระดับใกลเ้คียงกันจากการทาํ  

pre-test โดยเป็นกลุ่มท่ีไดค้ะแนน 11-15 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จาํนวนทัง้สิน้ 40 คน จากนกัเรียน 

ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาการอา่นและการเขียนภาษาองักฤษพืน้ฐานทัง้สิน้ 84 คน  

ผูวิ้จยัทาํการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชช้ดุโปรแกรมวิเคราะหข์อ้มลูสาํเรจ็รูปดงันี ้  

1) วิเคราะหค์า่สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2) วิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานระหวา่งกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ท่ีเป็นอิสระจากกนั (t-test 

independent group) แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตารางท่ี 2 (Table 2) 
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Table 2 Comparing English proficiency between controlled group and experimental group after using 

the local lessons. 

  X̅ SD t p 

Controlled group  12.3250 1.52415 
4.091** 0.00022 

Experimental group 14.2000 1.37075 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นภาษาองักฤษระหวา่งนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใชเ้นือ้หา

ทอ้งถ่ินแตกตา่งจากกลุม่ท่ีใชต้าํราเรียนเชิงพาณิชย ์(commercial textbooks) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

เพ่ือตอบวตัถุประสงคใ์นการวิจยัในการเปรียบเทียบผลการเรียนของผูเ้รียนระหว่างกลุ่มท่ีใชต้าํราเรียน

เชิงพาณิชย ์(commercial textbooks) และเนือ้หาทอ้งถ่ิน สรุปไดว้่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียน

โดยใชเ้นือ้หาทอ้งถ่ินสงูกว่ากลุม่ท่ีใชต้าํราเรียนเชิงพาณิชย ์(commercial textbooks) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 

สรุป 

ความสาํคัญของการจัดการเรียนรู้ภาษาโดยใช้เนือ้หาเป็นสื่อ (Content – based instruction) 

ผลจากการวิจัยในครัง้นีท้าํใหเ้ห็นว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ินัน้ไม่ควร

มุ่งเนน้เฉพาะดา้นความถูกตอ้งของหลกัภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาเท่านัน้ หากแต่การนาํเนือ้หาท่ี

ใกลต้ัวผูเ้รียนมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งสาํคัญท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนมีพัฒนาการการเรียนรู ้

ภาษาองักฤษท่ีดีไดแ้มว้่าจะมีความพยายามในการสรา้งกิจกรรมสาํหรบัการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีเป็นทัง้

กิจกรรมเ พ่ือ ฝึกให้ผู ้ เ รี ยนมีความ รู ้ด้าน ภาษา (Linguistic exercises) และกิจกรรมทางการสื่ อส าร 

(Communicative tasks)  ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพราะหากผูเ้รียนไม่สามารถเช่ือมโยงเนือ้หาในกิจกรรมการ

เรียนรูน้ัน้ ๆ เขา้กบัชีวิตของตนเองได ้การเรียนรูก้็จะเกิดขึน้ไดค้่อนขา้งยาก  ดว้ยเหตดุงักล่าว  การจดัการเรียนรู ้

ภาษาโดยใชเ้นือ้หาเป็นสื่อ (Content – based instruction) จึงควรนาํมาใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการจดัการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ โดยการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยใชเ้นือ้หาเป็นสื่อ หมายถึง  การสอนภาษาท่ีนาํ

เนือ้หาวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการกบัจุดหมายของการสอนภาษาผูเ้รียนใชภ้าษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรูแ้ละใน

ขณะเดียวกันก็พัฒนาการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสารไปดว้ย  ดงันัน้ การคดัเลือกเนือ้หาท่ีนาํมาใหผู้เ้รียนไดเ้รียน 

จึงเป็นสิ่งสาํคญัอย่างย่ิงเพราะเนือ้หาท่ีคดัเลือกมาจะตอ้งเอือ้ต่อการบูรณาการการสอนทัง้ 4 ทกัษะ นอกจากนี้

ยังช่วยใหผู้เ้รียนมีการคิดวิเคราะห ์สามารถตีความ ประเมินขอ้มูลของเรื่องและพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ 

ท่ีเก่ียวกบัเรื่องนัน้ ๆ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูภ้าษาในลกัษณะองคร์วม (Whole language learning) 

จากการจัดทาํบทเรียนเพ่ือประกอบการวิจัยในครัง้นีน้ั้น ผูวิ้จัยไดม้องเห็นแนวทางหลักๆ ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้เนือ้หาไปใช ้ วา่ควรมีขัน้ตอนดงันี ้

1. การเลือกแก่นสาระ (Selecting the theme)   

ครูผูส้อนจะตอ้งเลือกหัวเรื่อง (Topic) ท่ีสอดคลอ้งกับสถานการณ์จริงและเลือกหัวเรื่องย่อย (Sub-

topic) ท่ีสัมพันธ์กัน  นอกจากนีค้รูผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน  ครูผูส้อน
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สามารถเลือกเรื่องท่ีจะสอนจากรายวิชาตา่งๆ ในหลกัสตูร 

2. การเลือกสื่อการสอนหรือบทเรียน (Selecting the material or the text)   

เป็นขั้นตอนท่ีสาํคัญท่ีสุด  เพราะครูผู้สอนจะตอ้งหาบทเรียนในกรอบเนือ้หาท่ีคาดว่าผู้เรียนสนใจ  

ทั้งจะตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง เช่น สามารถตีความ หรือสังเคราะหข์อ้มูล  หรือแยก

ประเดน็ท่ีเป็นความเห็นจากขอ้เท็จจริง  สามารถเห็นภาพตามคาํบรรยาย  สามารถระบคุวามเป็นเหตเุป็นผลโดย

ใชโ้ครงสรา้งของภาษา  

ในการเลือกบทเรียนท่ีจะใชส้อน  อาจใชแ้นวทางท่ีมุ่งเนน้ใหเ้นือ้หาของบทเรียนเป็นเรื่องจริง (Content 

authenticity) ทนัสมยั มีขอ้มลู พอท่ีจะใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการอา่น เขียน ฟังและพดูได ้อีกทัง้ควรจะใหส้อดคลอ้ง

กบัระดบัความสนใจ (Interest level)  เนือ้หาในการเรียนสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนอีกดว้ย 

3. การสรา้งแผนภมิูแสดงเครือข่าย (Web) 

หลงัจากเลือกเนือ้หาแลว้จึงกาํหนดหวัเรื่อง (Topic) และหัวเรื่องย่อย (Sub-topic) เพ่ือเจาะลึกเนือ้หา  

โดยใหมี้ความต่อเน่ืองและสมัพนัธก์นั  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชาอ่ืนในหลกัสตูร  จากเนือ้หาในแตล่ะหวั

เรื่อง ผูเ้รียนจะไดรู้ข้อ้มลูใหม่พรอ้มกบัพฒันาทกัษะทางภาษา รวมทัง้ฝึกกลวิธีการเรียนและพฒันาทกัษะการคิด

เชิงวิพากษวิ์จารณไ์ปพรอ้มกนั  ฉะนัน้ครูผูส้อนควรเลือกหวัเรื่องท่ีน่าสนใจ  เก่ียวขอ้งกบัประสบการณข์องผูเ้รียน  

และมีรูปแบบภาษาหลากหลาย 

4. การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (Developing the instruction tasks and activities)  ครูผูส้อน

จะวิเคราะหเ์นือ้หาเพ่ือจะประเมินว่า ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรูเ้บือ้งตน้อะไรบา้ง ก่อนท่ีจะอ่านบทเรียน หรือทาํ

กิจกรรม  หลังจากนั้นจึงเตรียมกิจกรรมจากเนือ้หาเพ่ือสอนคาํศัพท์และโครงสรา้งทางภาษา วิธีเรียบเรียง

เนือ้ความ กลวิธีการเรียน ทกัษะการเรียนและฝึกการสื่อความหมายในรูปแบบปฏิสมัพนัธ ์(Interaction)  กิจกรรม

ท่ีผูเ้รียนทาํเป็นการฝึกใหส้ามารถสงัเคราะหข์อ้มลูเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านเชิงวิพากษ์วิจารณ ์ การพูดและการ

เขียนเรื่องเก่ียวกบับทเรียน กิจกรรมแตล่ะขัน้ตอนตอ้งสมัพนัธแ์ละเสริมสรา้งซึง่กนัและกนั 

ข้อเสนอแนะในการจัดทาํบทเรียนทีม่ีเนือ้หาทอ้งถิน่ 

นอกเหนือไปจากการจัดทาํเนือ้หาการเรียนแลว้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินภาษาอังกฤษ 

ในงานวิจัยควรมีขั้นตอนของการมีส่วนร่วม (Participation) จากผูส้อนคืออาจารยท์ุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

จัดการเรียนการสอน และนักศึกษา ซึ่งการมีส่วนร่วมนีเ้ป็นกระแสของความคิดท่ีทาํให้ผู ้คนในหน่วยงาน

การศกึษาทั่วไปไดต้ระหนกัว่า การดาํเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบและมีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) 

ควรมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและเสนอแนะ จากประสบการณ์ควรใชก้ารมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือ 

(Public consultation) ซึ่งเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมีการจัดการและหารือระหว่างผูด้าํเนินโครงการกับผูท่ี้

เก่ียวขอ้งเพ่ือจะไดร้บัฟังความคิดเห็นและตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้ง เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงการและ

กิจกรรมมากขึน้ (จินตวีร ์เกษมศขุ, 2556)  

ในการวิจัยต่อยอดนัน้อาจทาํไดโ้ดยจัดใหมี้การลงพืน้ท่ีและสอบถามจากประชาชนในชุมชน เพ่ือนาํ

เนือ้หาหรือรายละเอียดท่ีไดม้าสรา้งเป็นบทเรียน รูปแบบการสอนภาษาองักฤษโดยใชเ้นือ้เรื่องในทอ้งถ่ินจะช่วย

ใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสิ่งแวดลอ้มใกลต้วัและของจริง โดยมีปราชญช์าวบา้นหรือผูรู้ใ้นหมู่บา้นเป็นผูใ้ห้

ความรู ้ซึ่งมักเป็นท่ีรูจ้ักในชุมชนอยู่แลว้ องคป์ระกอบเหล่านีเ้กือ้กูลกันและเป็นรูปแบบการอนุรักษ์วิถีชีวิต 

ในทอ้งถ่ินใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรูอ้ย่างลกึซึง้มากขึน้กวา่ในปัจจบุนัท่ีเยาวชนสว่นใหญ่รูจ้กัเพียงสินคา้ท่ีโฆษณาตาม

สื่อตา่งๆ แตไ่มรู่จ้กัผลิตภณัฑท่ี์เป็นของดีในชมุชนตนเอง 
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การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เร่ืองแรง มวล และกฎการเคลื่อนทีข่อง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 

Development of Grade 10 Students’ Transfer of Learning of  

Force and Motion by Using Context-based Learning 
 

สุทธิดา ใส่ยะ4

1  จีระวรรณ เกษสงิห์1  และ พงศกร จนัทรตัน์52 

Suthida Saiya1, Jeerawan Ketsing1 and Pongsakorn Jantaratana2 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียนนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้เรื่อง แรง 

มวล และกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 

เครื่องมือวิจยัประกอบดว้ยแบบวดัการถ่ายโอนความรู ้ซึง่วิเคราะหค์าํตอบของนกัเรียนโดยการใหค้ะแนนและจดั

กลุ่มระดบัการถ่ายโอนความรูเ้ป็น 5 ระดบั คือ การถ่ายโอนไม่เจาะจง การถ่ายโอนตามบริบท การถ่ายโอนแบบ

ใกล ้การถ่ายโอนแบบไกล การถ่ายโอนอย่างสรา้งสรรค ์จากผลการวิจยั พบว่า หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู ้

โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีการถ่ายโอนความรูอ้ยู่ในระดบัท่ี 5 คือ การถ่ายโอนอย่างสรา้งสรรค ์

(รอ้ยละ 53.85) รองลงมาคือระดบัท่ี 4 คือ การถ่ายโอนแบบไกล (รอ้ยละ 42.30) และระดบัท่ี 3 คือ การถ่ายโอน

แบบใกล ้(รอ้ยละ 3.85) ตามลาํดบั ผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การใชค้าํถามของครูในแตล่ะขัน้ของการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน และการสะทอ้นความคิดและประเมินผลของครูดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบท

เป็นฐานระหว่างทางอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยสนับสนุนใหน้ักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอน

ความรูไ้ด ้ 

 

ABSTRACT 
The classroom action research aims to develop grade 10 students’  transfer ability of learning 

the topics of Force and Motion by using context based learning. The research instrument was the Force 

and Motion Transferability test. The students’ answers were analyzed by scoring and classifying it into 

five levels including:  nonspecific transfer, content transfer, near transfer, far transfer, and creative 

transfer. Findings indicate that after learning through the context-based learning approach the majority 

of students are in the highest level or creative transfer by 53.85%.  A number of students were far 

transfer at 42.30% and near transfer 3.85%, respectively. These findings reflect that teachers' questions 

and on-going reflection and evaluation of the one own context-based learning could help to promote 

students’ development of transfer of learning.  
 

Key words: transfer of learning, context based learning, physics 
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คาํนาํ 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปีเน้นยํา้เรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคไทยแลนด ์4.0 คือการเปลี่ยน

โครงสรา้งเศรษฐกิจจากท่ีเนน้การผลิตเพ่ือการส่งออก การลงทุนและการนาํเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศไปสู่ 

“เศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม” หรือ “Value-based Economy” เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากการ

ผลิตสินคา้เกษตรหรือโภคภณัฑด์ัง้เดิม ไปสู ่สินคา้เชิงนวตักรรม (สวิุทย ์เมษินทรีย,์ 2560) ซึง่จะเห็นวา่หวัใจหลกั

ของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปีคือ “นวตักรรม” โดยการจะสรา้งนวตักรรมหรือเทคโนโลยีไดน้ัน้บุคคลจาํเป็นตอ้งมี

ความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้(Transfer of learning) (Gagne, 1996) กล่าวคือการนาํความรูห้รือทักษะ 

ท่ีไดเ้รียนไปแลว้มาใชใ้นสถานการณใ์หมท่ี่แตกตา่งจากสิ่งท่ีไดเ้รียนรูม้า โดยการถ่ายโอนความรูเ้ป็นทกัษะสาํคญั

ของการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์หรือการคิดคน้นวตักรรม จึงนบัเป็นทกัษะสาํคญัทางวิศวกรรมศาสตร ์ท่ีเนน้การ

ประยุกตค์วามรูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาทางวิศวกรรมและการสรา้งสิ่งประดิษฐ์ (Johnson et al., 2011) ซึ่งในงานวิจยันี ้

ผูวิ้จัยไดจ้ัดแบ่งระดบัของการถ่ายโอนความรูอ้อกเป็น 5 ระดบั ตามกรอบแนวคิดของ Haskell (2001) ท่ีแบ่ง

ระดบัการถ่ายโอนความรูต้ามความซบัซอ้นท่ีเพ่ิมขึน้ของสถานการณท่ี์ใชใ้นการถ่ายโอน ดงันี ้ระดบัท่ี 1 การ 

ถ่ายโอนแบบไม่เฉพาะเจาะจง (Nonspecific transfer) หมายถึง ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงเรื่องท่ีกาํลงัเรียนกับ 

สิ่งท่ีไดพ้บเจอมาในอดีต ระดบัท่ี 2 การถ่ายโอนตามบริบท (Context transfer) หมายถึงนกัเรียนสามารถตีความ

สถานการณห์รือสภาพแวดลอ้มของบริบทท่ีครูยกตวัอย่างไดใ้นการสอนในชัน้เรียนว่า บริบทดงักล่าวสะทอ้น

แนวคิดอย่างไร ระดบัท่ี 3 การถ่ายโอนแบบใกล ้(Near transfer) หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถนาํความรูห้รือ

ทกัษะท่ีเรียนในหอ้งเรียน มาอธิบายหรือแกไ้ขปัญหาในสถานการณใ์หมท่ี่ใกลเ้คียงกบัท่ีไดเ้รียนมาในหอ้งเรียนได ้

ระดบัท่ี 4 การถ่ายโอนแบบไกล (Far transfer) หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถนาํความรูห้รือทักษะท่ีเรียนใน

หอ้งเรียนมาใชอ้ธิบายหรือแกปั้ญหาในสถานการณใ์หมท่ี่แตกตา่งออกไปจากท่ีไดเ้รียนรูใ้นหอ้งเรียนได ้ระดบัท่ี 5 

การถ่ายโอนอย่างสรา้งสรรค ์(Creative transfer) หมายถึง นกัเรียนจะตอ้งใชค้วามรูเ้พ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่หรือ

นวตักรรมขึน้มา 

โดยจากประสบการณ์ของผูวิ้จัยท่ีผ่านมาประกอบกับขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนรายวิชาฟิสิกสมี์ปัญหาในการถ่ายโอนความรู ้อาทิ เม่ือครูถามถึงการนาํ

ความรูไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงรถยนตข์องเล่นจากวสัดเุหลือใช ้นักเรียนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 81) ไม่มีการถ่ายโอน

ความรู ้นกัเรียนในกลุม่นีม้กัตอบว่า นาํไมเ้สียบลกูชิน้ไปไวต้รงกลางระหว่างหลอด เพ่ือทาํใหร้ถสามารถเคลื่อนท่ี

ไดเ้ร็วขึน้ ซึ่งคาํตอบของนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนไม่สามารถนาํแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์ไปใชอ้ธิบายการ

ปรบัปรุงรถยนตข์องเล่นไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยผลการสงัเกตคาํตอบของนกัเรียนท่ีไดนี้ส้อดคลอ้งกบังานวิจยัก่อน

หนา้ของ กุลธิดา สุวชัระกุลธร (2556) ท่ีพบว่านักเรียนไม่สามารถนาํความรูท่ี้ไดใ้นหอ้งเรียนในรายวิชาฟิสิกส ์ 

ไปใชก้บัสถานการณอ่ื์น ๆ ท่ีมีความแตกตา่งออกไปได ้

จากการตรวจเอกสารพบว่าการถ่ายโอนความรูมี้กาํเนิดมาจากการศึกษาทางจิตวิทยาโดยธอรน์ไดค ์

(Thorndike, 1913) ท่ีกล่าววา่การสอนความรูแ้ละทกัษะในโรงเรียนท่ีเหมือนกบัสิ่งท่ีนกัเรียนสามารถพบเห็นใน

ชีวิตประจาํวนั จะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการถ่ายโอนความรูไ้ด ้และจากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายโอน

ความรู ้พบว่า หลกัการสอนเพ่ือใหน้ักเรียนมีทักษะการถ่ายโอนความรูมี้องคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ การเรียนรู ้

หลกัการจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสามารถในการถ่ายโอนความรูไ้ดม้ากขึน้ (Judd, 1908) และ การถ่ายโอน
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ความรูจ้ะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเม่ือนกัเรียนมีความเขา้ใจอย่างท่องแท ้จึงจะสามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นสถานการณท่ี์มี

ความคลา้ยคลงึกนัได ้(Klausmeier et al., 1964) จากทฤษฎี ของธอรน์ไดคแ์ละหลกัการสอนเพ่ือใหน้ักเรียนมี

ทักษะการถ่ายโอนความรู ้ มีความสอดคล้องกับ การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context-based 

learning) ท่ีเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้ช่วยสง่เสริมการเรียนรูแ้ละเช่ือมโยงความรูก้บัชีวิตจริงของนกัเรียน โดยเนน้จดั

ประสบการณท่ี์ใชบ้ริบทท่ีอยู่รอบตวันักเรียนมาเป็นจุดเริ่มตน้ในการพฒันานักเรียนใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจใน

แนวคิดทางวิทยาศาตร ์มีทกัษะการปฏิบติัเชิงวิทยาศาสตร ์รวมทัง้มีจิตวิทยาศาสตร ์(ณฐัมน ชยัสรุตัน,์ 2554)  

ดว้ยเหตุนี ้ผูวิ้จัยในฐานะครูผูส้อนวิชาฟิสิกสจ์ึงสนใจพฒันาความสามารถในการถ่ายโอนความรูข้อง

นักเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน (Context-based learning) เพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การถ่ายโอนความรูข้องนกัเรียนโดยมีนิยามของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน ดงันี ้ 

 

นิยามศัพท ์

 การจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูท่ี้ใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูโ้ดยใช้

บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม ปัญหาหรือสถานการณใ์นชีวิตจริงของนกัเรียน โดยนกัเรียนจะถกูกระตุน้ใหส้รา้ง

ความเช่ือมโยงระหว่างความรูแ้ละการประยุกตใ์ชค้วามรูก้บัการดาํเนินชีวิตของนกัเรียน เม่ือนักเรียนเช่ือมโยง

ความรูแ้ละประยุกตใ์ชค้วามรูก้บัการดาํเนินชีวิตของนกัเรียนไดแ้ลว้นัน้ นกัเรียนยงัสามารถนาํความรูเ้หลา่นัน้ไป

แกไ้ขสถานการณท่ี์คลา้ยคลงึกนัได ้ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ตามกรอบแนวคิดของ Crawford and Witte (1999) 

ไดแ้ก่ ขัน้ท่ี 1 ขัน้สมัพันธ ์(Relating) คือ การนาํบริบทท่ีใกลต้วันักเรียนมาใชใ้นการจัดการเรียนรู ้เพ่ือเป็นการ

กระตุน้ความสนใจของนักเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นประสบการณ ์(Experiencing) คือ การนาํประสบการณ์ชีวิตของ

นกัเรียนมาหอ้งเรียน เป็นการเรียนรูผ้่านกิจกรรมท่ีมีการลงมือปฏิบติั ขัน้ท่ี 3 ขัน้ประยุกต ์(Applying) คือ การให้

ผูเ้รียนนาํความรู ้แนวคิด หรือขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์อ่ืนท่ีต่างออกไป ขั้นท่ี 4 ขั้น

ร่วมมือ (Cooperating) คือ การให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้สิ่งต่าง ๆ โดยการทํางานกลุ่ม ขั้นท่ี 5 ถ่ายโอนความรู ้

(Transferring) คือการใหผู้เ้รียน นาํความรูน้ัน้ไปใชใ้นสถานการณแ์ปลกใหมท่ี่ไมคุ่น้เคย 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

งานวิจยันีด้าํเนินการภายในรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียนภายใตก้รอบแนวคิดของ Kemmis 

and Mctaggart (1998) ซึ่งมีลกัษณะเป็นวงจรซํา้ แต่ละวงจรประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ การวางแผน (Plan) 

การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนความคิด (Reflect) โดยงานวิจัยจะดําเนินการ

ต่อเน่ืองกันไป 4 วงจร ตามแผนการจัดการเรียนรูจ้าํนวน 4 แผน ท่ีแต่ละแผนไดส้อดแทรกระดับการถ่ายโอน

ความรูท้ัง้ 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 การถ่ายโอนแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง (Nonspecific transfer) ระดบัท่ี 2 การถ่าย

โอนตามบริบท (Context transfer) ระดบัท่ี 3 การถ่ายโอนแบบใกล ้(Near transfer) ระดบัท่ี 4 การถ่ายโอนแบบ

ไกล (Far transfer) และระดบัท่ี 5 การถ่ายโอนอย่างสรา้งสรรค ์(Creative transfer) ครอบคลมุเรื่อง แรง มวล 

และกฎการเคลื่อนท่ี ใชเ้วลาเรยีนทัง้สิน้ 11 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
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กลุ่มทีศ่ึกษา 

กลุ่มท่ีศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 1 ห้องเรียน ท่ีเรียนในแผนการเรียน

วิทยาศาสตร ์โดยมีนกัเรียนจาํนวนทัง้สิน้ 26 คน เป็นชาย 12 คน (รอ้ยละ 46) และหญิง 14 คน (รอ้ยละ 54) โดย

นกัเรียนทัง้ 26 คน 

 

เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ แบบวดัการถ่ายโอนความรู ้เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตนั 

ซึ่งเป็นขอ้คาํถามปลายเปิดจาํนวน 20 ขอ้ แบบวัดครอบคลุมเรื่องกฎการเคลื่อนท่ีขอ้ท่ี 1 ของนิวตัน กฎการ

เคลื่อนท่ีขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั กฎการเคลื่อนท่ีขอ้ท่ี 3 ของนิวตนั และกฎแรงดงึดดูระหว่างมวลของนิวตนั โดยในแต่

ละระดบัของการถ่ายโอนความรูจ้ะมีการวดัใน 4 ขอ้ตามจาํนวนแนวคิดหลกั 4 เรื่อง แบบวดัผ่านตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านไดแ้ก่ อาจารยด์า้นวิทยาศาสตรศ์ึกษา 2 ท่าน และครูท่ีมีประสบการณ์การสอนในระดบั

มธัยมศกึษาเอกวิชาฟิสิกสเ์กิน 10 ปี หลงัจากแกไ้ขแบบวดัไดน้าํไปทดลองใชก้บักลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

4 จาํนวน 20 คน ซึ่งมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีศกึษา เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจดา้นการใชภ้าษา และเวลาท่ี

เหมาะสมในการทาํแบบวดั เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขแบบวดัแลว้จงึนาํไปใชก้บักลุม่ท่ีศกึษา 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 

 ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ท่ีศกึษาดว้ยตนเอง ในเดือนสิงหาคม ปีการศกึษา 2562 ในคาบเรียน

รายวิชาฟิสิกส ์ใชเ้วลาสอบ 65 นาที จากนัน้นาํคาํตอบมาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content analysis) จัดกลุ่มคาํ

ตอบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีการถ่ายโอนความรู ้และกลุ่มท่ีไม่มีการถ่ายโอนความรู ้โดยแบ่งการถ่ายโอนความรู ้

เป็น 5 ระดบัตามกรอบแนวคิดของ (Haskell, 2001) ดงักล่าวไปแลว้ขา้งตน้ โดยผูวิ้จัยใชเ้ทคนิคการหาความ

เท่ียงภายในผูป้ระเมิน (Inter-rater reliability) (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) เพ่ือสรา้งความน่าเช่ือถือให้กับ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู จากนัน้ผูวิ้จยัสง่ผลใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธ ์ตรวจสอบอีกครัง้  

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ภาพท่ี 1 (Figure 1) แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูระดบัการถ่ายโอนความรูข้องนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยการ

จดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐานในเรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตนั ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนสว่น

ใหญ่มีการถ่ายโอนความรูใ้นระดบัท่ี 5 การถ่ายโอนอย่างสรา้งสรรค ์(รอ้ยละ 53.85) รองลงมาคือนกัเรียนมีการ

ถ่ายโอนความรูใ้นระดบัท่ี 4 การถ่ายโอนแบบไกล (รอ้ยละ 42.3) และพบนกัเรียนสว่นนอ้ยมีการถ่ายโอนแบบใกล ้ 

(รอ้ยละ 3.85) ขณะท่ีไม่พบนกัเรียนท่ีมีการถ่ายโอนความรูใ้นระดบัท่ี 1 และ 2 โดยเม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน

การถ่ายโอนความรูท่ี้ตัง้ไวว้่าตอ้งมีจาํนวนนกัเรียนท่ีมีการถ่ายโอนความรูใ้นระดบัท่ี 4 ขึน้ไปมากกว่ารอ้ยละ 70  

(19 คน ของนกัเรียนทัง้หมด) พบว่าหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน นกัเรียนมีการถ่ายโอน

ความรูใ้นระดบัท่ี 4 ขึน้ไปรอ้ยละ 92.31 ซึง่นบัวา่ผ่านเกณฑ ์ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรียนมีดงันี ้ 
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Figure 1 Level of transfer of learning of 10 graders in Physic subject. 

 

ระดับที ่3 การถ่ายโอนแบบใกล้ (Near transfer) 

การถ่ายโอนแบบใกล ้คือ การท่ีนกัเรียนสามารถนาํความรูห้รือทกัษะท่ีเรียนในหอ้งเรียน มาอธิบายหรือ

แกไ้ขปัญหาในสถานการณใ์หม่ท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีไดเ้รียนมาในหอ้งเรียนได ้โดยขอ้คาํถามท่ีวดัการถ่ายโอนความรู ้

ในระดบันีเ้ป็นการกาํหนดสถานการณท่ี์คลา้ยคลงึกบัสิ่งท่ีครูไดส้อนไปในหอ้งเรียน จากนัน้ใหน้กัเรียนนาํความรูท่ี้

ไดเ้รียนไปในหอ้งเรียนไปตอบคาํถามสถานการณน์ัน้ใหถู้กตอ้ง ซึ่งในหวัขอ้กฎการเคลื่อนท่ีขอ้ท่ี 3 ของนิวตนัใน

หอ้งเรียนนกัเรียนไดท้าํกิจกรรมการทดลองแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา โดยใหน้กัเรียน 2 คนออกแรงดงึเครื่องชั่ง

สปริง ซึง่จะเหมือนกบัสถานการณช์กัเย่อท่ีครูถามคาํถามในการถ่ายโอนความรูใ้นระดบัท่ี 3 

ตวัอย่างคาํถามในการถ่ายโอนความรูร้ะดบัท่ี 3 ในหวัขอ้กฎขอ้ท่ี 3 ของนิวตนั 

ในการแข่งขนักีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จะมีการแข่งขนักีฬาชกัเย่อ โดยแตล่ะฝ่ายดงึเชือกแข่งกนั 

คนละฝ่ังในทิศทางตรงขา้ม ใหน้กัเรียนวิเคราะหว์า่ถา้อยากจะชนะการแข่งขนัในครัง้นีน้กัเรยีนจะตอ้งทาํ

อย่างไร โดยใชก้ฎขอ้ท่ี 3 ของนิวตนั 

เม่ือวิเคราะหค์าํตอบหลงัเรียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนทัง้หมดสามารถถ่ายโอนความรูใ้นระดบัท่ี 3 

ได ้ซึง่ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรียนแสดงดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มทีมี่การถ่ายโอนความรู้ : S1 ออกแรงใหเ้ยอะ และสรา้งแรงเสยีดทานระหว่างมือกบัพืน้เพือ่ไม่ให้

ลืน่ไปขา้งหนา้, S9 สรา้งแรงเสยีดทานระหวา่งเทา้และพืน้  

จากคาํตอบของนกัเรียนจะเห็นว่านกัเรียน รหสั S1 และ S9 สามารถนาํกฎการเคลือ่นที่ขอ้ที่ 3 ไปใช้

อธิบายสถานการณ์การแข่งขันกีฬาชักเย่อไดอ้ย่างถูกตอ้ง แสดงให้เห็นว่านักเรียน S1 และ S9  

มคีวามสามารถในการถ่ายโอนความรู ้ 

ระดับที ่4 การถ่ายโอนแบบไกล (Far transfer) 

การถ่ายโอนแบบไกล คือ คือ การท่ีนกัเรียนสามารถนาํความรูห้รือทกัษะท่ีเรียนในหอ้งเรียนมาใชอ้ธิบาย

หรือแกปั้ญหาในสถานการณใ์หมท่ี่แตกต่างออกไปจากท่ีไดเ้รียนรูใ้นหอ้งเรียนได ้โดยขอ้คาํถามท่ีวดัการถ่ายโอน

ความรูใ้นระดบันีเ้ป็นการกาํหนดสถานการณท่ี์ต่างจากสิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูใ้นหอ้งเรียน จากนัน้ใหน้ักเรียน 

นาํความรูท่ี้ไดเ้รียนไปในหอ้งเรียนไปตอบคาํถามสถานการณน์ัน้ใหถ้กูตอ้ง 

ตวัอย่างคาํถามในการถ่ายโอนความรูร้ะดบัท่ี 4 ในหวัขอ้กฎการเคลื่อนท่ีขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั  

รองเทา้ Nike React เพ่ิงเปิดตวัเม่ือตน้ปี 2561 มีจดุเริ่มตน้จาก Nike ตอ้งการสรา้งรองเทา้ท่ีเบา และให้
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ความรูส้กึเหมือนว่ิงดว้ยเทา้เปลา่ ดว้ยเทคโนโลยีใหมล่่าสดุท่ีคิดคน้โดยทีมผลิดรองเทา้ Nike ใหร้องเทา้

มีความทนทาน, เบา และตอบสอบสนองไดดี้กว่าเดิม จากสถานการณด์งักล่าว ใหน้กัเรียนวิเคราะหว์า่ 

เพราะเหตใุด รองเทา้ว่ิงจงึตอ้งออกแบบใหมี้ความเบา ใหน้กัเรียนอธิบายโดยใชก้ฎขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั 

เม่ือวิเคราะหค์าํตอบหลงัเรียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนจาํนวนมาก รอ้ยละ 96.15 สามารถถ่ายโอน

ความรูใ้นระดบัท่ี 4 ได ้ ซึง่ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรียนแสดงดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มมีการถ่ายโอนความรู้ : S16 จากกฎขอ้ที ่2 ของนวิตนั ทีก่ล่าววา่ ความเร่งแปรผกผนักบัมวล คอื

ถา้รองเทา้ยิ่งเบา เมือ่เราเคลือ่นที ่จะเคลือ่นทีไ่ดเ้ร็วและจากกฎขอ้ที ่2 แรงแปรผนักบัมวล รองเทา้ชนดิ

นีจ้ึงใชแ้รงนอ้ยกว่า, S21 เพราะเมือ่นํา้หนกัเบา จะทาํใหส้ามารถเคลือ่นทีไ่ดเ้ร็วมากยิ่งขึน้ เป็นไปตาม

กฎขอ้ที ่2 ของนวิตนั ความเร่งแปรผกผนักบัมวล 

กลุ่มไม่มีการถ่ายโอนความรู้ : S 22 รองเทา้ชนดินีจ้ะสามารถลดแรงเสยีดทานได ้เพราะวสัด ุ 

จากคาํตอบของนกัเรียนจะเหน็ว่านกัเรียน รหสั S16 และ S21 สามารถนาํกฎการเคลือ่นทีข่อ้ที ่2 ไปใช้

อธิบายสถานการณ์การออกแบบรองเทา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียน S16 และ S21 มี

ความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้แต่นกัเรียน S22 ไม่สามารถอธิบายสถานการณ์โดยใชก้ฎการ

เคลือ่นทีข่อ้ที ่2 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง จึงไดถู้กจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มไม่มกีารถ่ายโอนความรู ้

ระดับที ่5 การถ่ายโอนอย่างสร้างสรรค ์(Creative transfer) 

การถ่ายโอนอย่างสรา้งสรรค ์คือการถ่ายโอนความรูข้ัน้สงู ท่ีนกัเรียนจะตอ้งนาํความรูท่ี้เรียนในชัน้เรียน

ไปใชอ้ธิบายหรือแกปั้ญหาในบริบทใหม่ท่ีไม่เคยพบเจอมาก่อน โดยจะตอ้งสามารถบูรณาการความรูท่ี้มีอยู่เดิม

ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างออกไปได ้ซึ่งนักเรียนจะตอ้งใชค้วามรูเ้พ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ หรือ

นวตักรรมขึน้มา โดยขอ้คาํถามท่ีวดัการถ่ายโอนความรูใ้นระดบัท่ี 5 เป็นการกาํหนดสถานการณเ์พ่ือใหน้กัเรียน

ไดส้รา้งสรรคส์ิ่งใหม ่โดยนกัเรียนจะตอ้งใชค้วามรูท่ี้ไดเ้รียนไปในหอ้งเรียนมาใชใ้นการออกแบบและอธิบายใหไ้ด ้

ตวัอย่างคาํถามในการถ่ายโอนความรูร้ะดบัท่ี 5 ในหวัขอ้กฎการเคลื่อนท่ีขอ้ท่ี 3 ของนิวตนั  

ใหน้ักเรียนออกแบบของเล่น 1 ชิน้ ซึ่งมีอุปกรณใ์หด้งันี ้คือ 1. ลูกโป่ง 2. ฝาขวดนํา้ 3. ขวดพลาสติก  

4. เชือก 5. สกอตเทป และ 6. กระดาษแข็ง โดยวาดรูปพรอ้มทัง้อธิบายหลกัการของของเล่นชิน้นัน้โดย

ใชก้ฎการเคลื่อนท่ีขอ้ท่ี 3 ของนิวตนั พบว่า นกัเรียนจาํนวนมาก รอ้ยละ 53.85 สามารถถ่ายโอนความรู ้

ในระดบัท่ี 5 ได ้ ซึง่ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรียนแสดงดงัภาพท่ี 2 และ 3 (Figure 2 and 3) 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มมีการถ่ายโอนความรู้ : S12 ตดิลูกโป่งไวก้บัเครื่องบินกระดาษ แลว้นาํไปใส่ในเชือก เมือ่ปล่อย

ลมในลูกโป่งออกจะมีแรงที่กระทาํต่ออากาศ และแรงที่อากาศกระทาํต่อลูกโป่งกลบัมาทาํใหลู้กโป่ง

เคลือ่นที ่ตามกฎการเคลือ่นทีข่อ้ที ่3 ของนวิตนั จากคาํตอบของนกัเรียนจะเห็นว่านกัเรียนสามารถนาํ

Figure 2 An example of the level 5 answer of a group student who has knowledge transfer. 
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ความรูท้ี่ไดเ้รียนไปในหอ้งเรียนมาออกแบบของเล่นตามกฎการเคลื่อนที่ขอ้ที่ 3 ของนิวตนัไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง และมคีวามแปลกใหม่ จึงไดถู้กจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มทีม่กีารถ่ายโอนความรู ้

 

 
 

กลุ่มไม่มีการถ่ายโอนความรู้ : S 2 แรงดนัอากาศดนัอากาศภายนอกทาํใหข้วดเคลือ่นที ่จากคาํตอบ

ของนกัเรียน S2 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียนไม่สามารถนาํกฎการเคลือ่นทีข่อ้ที่ 3 ของนิวตนัไปใชใ้นการ

อธิบายของเล่นไดอ้ย่างถูกตอ้ง และของเล่นทีน่กัเรียน S2 ออกแบบไม่มีความแปลกใหม่ โดยของเล่น

ชิน้นีเ้หมือนกบักิจกรรมที่ไดท้าํไปในหอ้งเรียน จึงส่งผลใหน้กัเรียน S2 จดัอยู่ในกลุ่มไม่มีการถ่ายโอน

ความรู ้

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากผลวิจัยพบว่าหลังเรียนดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถ 

ถ่ายโอนความรูไ้ดใ้นระดบัท่ี 5 ระดบัท่ี 4 และระดบัท่ี 3 ตามลาํดบั สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการนาํเอาสถานการณห์รือ

บริบทใกลต้วัของนกัเรียนมาใชใ้นการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนเคยประสบในชีวิตประจาํวนั  ไม่ใช่แค่เคยเห็นตาม

โทรทศันห์รือในหนงัสือเท่านัน้ เป็นสิ่งสาํคญัมากท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กการถ่ายโอนความรู ้นอกจากนีก้ารใช้

คาํถามแบบซกัไซไ้ล่เรียงของครูยังช่วยกระตุน้การคิดของนักเรียนใหส้ามารถถ่ายโอนความรูไ้ด ้โดยจากการ

วิเคราะหค์าํถามของตนเองท่ีถามในหอ้งเรียน พบว่าในการสนับสนุนการถ่ายโอนความรูร้ะดับท่ี 1 ครูควรใช้

คาํถามใหน้ักเรียนไดเ้ปรียบเทียบสถานการณก์ับสิ่งท่ีไดเ้รียนไปในหอ้งเรียน เช่น นักเรียนคิดว่ากฎขอ้ท่ี 1 ใน

ชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนมีอะไรบา้ง เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กเช่ือมโยงสถานการณใ์นชีวิตประจาํวนักบัเนือ้หาท่ีได้

เรียนไปในชัน้เรียน ระดบัท่ี 2 ควรใชค้าํถามในการยกสถานการณม์าใหน้กัเรียนเลือกตอบ อาทิ นักเรียนคิดว่า

สถานการณช์กัเย่อเก่ียวขอ้งกบักฎการเคลื่อนท่ีขอ้ท่ี 3 หรือไม่ ระดบัท่ี 3 ควรใชค้าํถามใหน้กัเรียนไดฝึ้กวิเคราะห์

สถานการณใ์นชีวิตประจาํวนัใหม้ากขึน้ เช่น นกัเรียนคิดว่าเรือสามารถเคลื่อนท่ีไปดา้นหนา้ไดอ้ย่างไร ระดบัท่ี 4 

ควรใชค้าํถามใหน้กัเรียนไดฝึ้กวิเคราะหส์ถานการณท่ี์แตกต่างออกไปจากสิ่งท่ีนกัเรียนเรียน เช่น นกัเรียนคิดว่า

จรวดสามารถเคลื่อนท่ีไปดา้นหนา้ไดอ้ย่างไร  ระดับท่ี 5 ควรใชค้าํถามท่ีใหน้ักเรียนออกแบบ หรือแกปั้ญหา

สถานการณ์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียนไดฝึ้กกระบวนการคิด วิเคราะห ์ดว้ยตนเอง ซึ่งคาํถามเหล่านีจ้ะ

สามารถช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กเช่ือมโยงสถานการณท่ี์ครูนาํมาในชัน้เรียนกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์สอดคลอ้ง

กบั วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2545 ท่ีกล่าวถงึการใชค้าํถามว่า เป็นส่วนหนึ่งของรกะบวนการเรียนรู ้ช่วยใหน้กัเรียน

สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และพฒันาความคิดใหม ่ๆ และนาํไปสูก่ารถ่ายโอนความรูไ้ด ้โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ โสริญา เอียดจุย้ (2548) ท่ีพบว่านักเรียนท่ีไดร้ับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบใช้คาํถาม  

มีความสามารถในการคิดท่ีสงูขึน้ เพราะการใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากเรียนรู ้สนใจในเรื่องท่ีเรียนมากขึน้ 

Figure 3 An example of the level 5 answer of a group student who has no knowledge transfer. 
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ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้ช่วยสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และพฒันาความคิดใหม่ๆ  ของนกัเรียน 

 จากผลการวิจยัท่ีได ้ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้ 

1. ครูควรใหน้กัเรียนไดน้าํเอาหลกัการ แนวคิดทางวิทยาศาตรไ์ปสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐเ์พ่ือเป็นการฝึกให้

นกัเรียนไดมี้การถ่ายโอนความรูใ้นระดบัท่ี 5 การถ่ายโอนความรูอ้ย่างสรา้งสรรคม์ากขึน้ 

2. การเลือกสถานการณท่ี์นาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรูค้วรเลือกใชส้ถานการณท่ี์นกัเรียนเคยประสบ หรือพบ

เจอมาก่อนในชีวิตปนะจาํวนัของนกัเรียน ไมค่วรเลือกใชส้ถานการณท่ี์นกัเรียนไมเ่คยพบเจอ เพราะสง่ผลให้

นกัเรียนไมส่ามารถเช่ือโยงสถานการณน์ัน้กบัแนวคิดทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

3. ครูควรมีการสะทอ้นความคิดและประเมินการสอนของตนเองระหว่างทางอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยใหน้กัเรียน

สามารถพฒันาการถ่ายโอนความรูไ้ตข่ึน้สูร่ะดบัสงูไดอ้ย่างตอ่เน่ือง   
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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมี้เป้าหมายเพ่ือตรวจสอบการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

4 จาํนวน 28 คน ในประเดน็ดา้นสขุภาพ ไดแ้ก่ ความเสี่ยงในการเกิดโรคความดนัโลหิตสงูและโรคไขมนัอดุตนัใน
เสน้เลือด พฤติกรรมการบริโภค และการใหแ้ละรบัเลือด โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบวดัความสามารถใน
การสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์จากนัน้ใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาวิเคราะหใ์นแต่ละองคป์ระกอบของการ
สรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ ขอ้กลา่วอา้ง หลกัฐานและการใหเ้หตผุล เพ่ือจดักลุม่คาํตอบของนกัเรียน
เป็น 3 กลุ่ม คือ ดี ปานกลางและปรบัปรุง ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถสรา้งคาํอธิบายทาง
วิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัปานกลาง (มากกว่ารอ้ยละ 60) เน่ืองจากสามารถตอบคาํถามและแสดงหลกัฐานได้
ถูกตอ้งแต่ไม่ครบถ้วน รวมถึงแสดงเหตุผลไดถู้กตอ้งบางส่วน นักเรียนบางส่วนมีความสามารถในระดับดี
เน่ืองจากสามารถตอบคาํถาม แสดงหลกัฐานและแสดงเหตผุลไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น ขณะท่ีนกัเรียนส่วนนอ้ย
อยู่ในระดบัปรบัปรุง เน่ืองจากตอบคาํถามไดถ้กูตอ้งแตไ่มค่รบถว้น หรือไมส่ามารถตอบคาํถามได ้แสดงหลกัฐาน
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่ครบถว้น รวมถึงไม่สามารถแสดงเหตุผล อย่างไรก็ดีจากการศึกษาพบว่าองคป์ระกอบของการ
สรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรท่ี์นกัเรียนมกัประสบปัญหาคือการใชห้ลกัฐานและการใหเ้หตผุล  

 

ABSRACT 

The study aims to explore a class of 28 tenth graders’ scientific explanation ability relating 
health science issue including (1) risk of hypertension and dyslipidemia (2) dietary habits and (3) blood 
transfusion. Data were collected from Scientific Explanation Diagnostic Test (SEDT). A content analysis 
was employed for classifying the students’ answers into 3 ability levels: competent, developing, and 
unsatisfied level. The findings reveal that the majority of students are at the developing level (more than 
60%) because student show accurate but incomplete claim evidence and reasoning. Many students 
are at the competent level because student show accurate and complete claim evidence and 
reasoning. Only a few is at the unsatisfied level because student show inaccurate or incomplete claim. 
There is no evidence and/or reasoning to support claim. However, the components of scientific 
explanation in which students faced difficulty were the selection on appropriate evidence and the 
formulation of sound reasoning to support their claim.  
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บทนาํ 

การอธิบายทางวิทยาศาสตร ์(Scientific explanation) เป็นการอธิบายถึงปรากฏการณท์างธรรมชาติ

และปรากฎการณท์างสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร ์บนพืน้ฐานของการใหเ้หตุผลและการใชห้ลกัฐานเชิง

วิทยาศาสตร ์ซึ่งไม่ไดเ้ป็นเพียงการบรรยายขอ้เท็จจริงของปรากฏการณ ์แต่ตอ้งอาศยัหลกัการทางวิทยาศาสตร์

ในการตีความร่วมกบัหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากการสาํรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร ์ซึง่การสรา้งคาํอธิบาย

ทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสําคัญของการรู ้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2558; Sampson and Clark, 2009) ในการสร้างคําอธิบายทาง

วิทยาศาสตร ์นกัเรียนจะตอ้งศกึษาคน้ควา้เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูหลกัฐาน จากนัน้ทาํการประเมินความน่าเช่ือถือ

ของขอ้มลูดว้ยการวิเคราะหแ์ละตีความขอ้มลู พรอ้มทัง้หาเหตผุลโดยอาศยัองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรท่ี์เรียนมา

ร่วมกับประสบการณเ์ดิม เพ่ือสรา้งคาํอธิบายหรือลงขอ้สรุป (Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD), 2009) ซึ่งกระบวนการเหล่านีช้่วยใหน้ักเรียนเกิดความเขา้ใจในแนวคิดและธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตรไ์ดลุ้ม่ลกึมากย่ิงขึน้ (McNeil and Krajcik, 2006) 

แมว้่าการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรจ์ะเป็นส่วนสาํคัญต่อการเรียนรูวิ้ชาวิทยาศาสตร ์แต่จาก

การศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มกัไม่คุน้ชินกบัการคิดวิเคราะห ์ตีความขอ้มลูและลงขอ้สรุป

ทางวิทยาศาสตร ์นักเรียนมกัเลือกใชห้ลกัฐานท่ีไม่เหมาะสม ขาดความเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทของหลกัฐานท่ี

นาํมาใชใ้นการลงขอ้สรุปและการใหเ้หตุผล จึงไม่สามารถใชห้ลกัฐานในการสนับสนุนความคิดของตนเองได ้

(กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ายคาํตา, 2553) รวมถึงการเลือกใชข้้อมูลหลักฐานจากแหล่งท่ีไม่น่าเช่ือถือ  

ไม่สามารถยกเหตุผลมาสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งของตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง (ลือชา ลดาชาติ, 2558) สอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัหลายชิน้ท่ีพบว่า นกัเรียนไทยมีปัญหาเรื่องการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์อาทิ ลือชา ลดาชาติ 

และคณะ (2558) ท่ีพบว่า นักเรียนไม่สามารถนาํข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์มาเช่ือมโยงกันเพ่ือสร้าง

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรไ์ด ้นกัเรียนไม่สามารถพิจารณาหลกัฐานอย่างละเอียด และมกัมองว่าหลกัฐานและ

ขอ้สรุปคือสิ่งเดียวกนั นอกจากนีน้กัเรียนมกัใสค่วามรูส้กึลงไปในขอ้สรุป โดย กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ายคาํ

ตา (2553) และ ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สทุธกลู (2555) อธิบายสาเหตท่ีุนกัเรียนไทยไมส่ามารถใชห้ลกัฐาน

เชิงประจักษ์มาสรา้งองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรไ์ด ้ เกิดเพราะไม่ไดร้ับการฝึกฝนให้ทาํเช่นนีใ้หห้้องเรียน 

นอกจากนี ้McNeil และคณะ (2006) พบว่าในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนมีคะแนนในสว่น

ของการใหเ้หตผุลตํ่ากวา่ขอ้กลา่วอา้งและหลกัฐาน  

 จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ งานวิจยันีจ้งึตอ้งการศกึษาความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียน โดยใชส้ถานการณปั์ญหาทางดา้นสขุภาพมาเป็นขอ้คาํถามในการวดั เน่ืองจากเป็นเนือ้หาท่ีนกัเรียน

ไดผ้่านการเรียนรูม้าจากระดับชั้นก่อนหน้า และมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตของนักเรียน รวมถึงเป็น

สถานการณท่ี์มีความสมัพนัธร์ะหว่างบริบทใกลต้วักบัแนวคิดทางวิทยาศาสตรท์าํใหน้กัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจ

ในเนือ้หาไดง่้ายมากย่ิงขึน้ โดยผลวิจยัจะเป็นประโยชนใ์นการอา้งอิงว่านักเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอน

ปลายมีความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร องคป์ระกอบใดของคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตรท่ี์นักเรียนมีและไม่มี นอกจากนีย้ังสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาและสรา้งเครื่องมือวัด

ความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรต์อ่ไป  

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาศกึษาศาสตร ์

60 

นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

ความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการเขียน

อธิบายปรากฏการณท์างธรรมชาติ โดยระบุขอ้กลา่วอา้งและหลกัฐานเชิงประจกัษ์โดยมีเหตผุลทางวิทยาศาสตร์

มาเช่ือมโยงข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน คาํอธิบายทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. ขอ้กล่าวอา้ง คือ ขอ้สรุป ขอ้ยืนยันหรือคาํตอบของปรากฏการณ์ท่ีสนใจศึกษา 2. หลักฐาน คือ ขอ้มูลทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านีไ้ด้มาจากการสังเกต การสาํรวจตรวจสอบทาง

วิทยาศาสตร ์หรือการทดลอง ซึ่งมีความน่าเช่ือถือ มีความเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอในการสนบัสนุนขอ้

กล่าวอา้ง และ 3. การใหเ้หตผุล คือ การคิดเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้ โดยใชห้ลกัฐาน

เชิงประจกัษ ์ประกอบกบัความรูเ้ดิม แนวคิด หลกัการ กฎ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์ท่ีนาํไปสูก่ารสรา้งขอ้สรุป

หรือคาํกลา่วอา้งท่ีสมเหตสุมผล 

 

คาํถามวิจัย 

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์ในสถานการณ์

ปัญหาดา้นสขุภาพ อย่างไร 

  

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจของโครงการวิจยั เรื่อง การพฒันาความสามารถในการสรา้งคาํอธิบาย

ทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เรื่องสารชีวโมเลกุล ดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบท

เป็นฐาน เรื่องศาสตรก์ารบริโภคอาหาร โดยในการสาํรวจครัง้นีผู้วิ้จยัตอ้งการคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัความสามารถ

ในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียน เพ่ือจักไดน้าํขอ้มูลนีไ้ปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้

ในงานวิจยัระยะตอ่ไป โดยมีรายละเอียดวิธีดาํเนินการวิจยัในระยะนี ้ดงันี ้

กลุ่มทีศ่ึกษา 

กลุม่ท่ีศกึษาคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสตรีลว้น

แห่งหนึ่ง สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นนกัเรียนหอ้งเรียนท่ีผูวิ้จยั

รบัผิดชอบสอนในรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 1 หอ้งเรียน ประกอบดว้ยนักเรียนหญิง

จาํนวน 28 คน นักเรียนทุกคนไม่เคยผ่านการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้การพัฒนาความสามารถในการสรา้ง

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรโ์ดยเฉพาะ ในบทความนีผู้วิ้จยัมีการใชส้ญัลกัษณใ์นการอา้งถงึนกัเรียนรายบคุคล คือ 

S01 S02 โดย S ย่อมาจาก Student ตามดว้ยตวัเลข เพ่ือไมใ่หเ้กิดความเสียหายแก่ตวันกัเรียน โรงเรียนและผูท่ี้มี

สว่นเก่ียวขอ้ง ซึง่เป็นไปตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์

เคร่ืองมือทีใ่ช้วิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบวดัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์

ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบดว้ยสถานการณปั์ญหาเก่ียวกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ความเสี่ยงในการเกิดโรคความดนัโลหิตสงูและโรคไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด พฤติกรรมการบริโภค และการ

ใหแ้ละรบัเลือด โดยแบบวดัไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยจ์ากคณะศกึษาศาสตร ์ 

1 ท่านและครูผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาชีววิทยา 2 ท่าน แลว้นาํแบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีศึกษาจาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวน 40 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปภาพ ภาษาและระยะเวลาในการทาํแบบวดั ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุม่ท่ีทาํการศกึษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มท่ีศึกษาจํานวน 28 คน ด้วยตนเองในเดือนกันยายน  

ปีการศกึษา 2562 ในรายวิชาชีววิทยา ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบ 50 นาที (1 คาบเรียน) จากนัน้ผูวิ้จยันาํ

คาํตอบของนกัเรียนมาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content analysis) จดัระดบัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตรเ์ป็น 3 ระดบั คือ ความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรดี์ (Competent level) ระดบั

ปานกลาง (Developing level) ระดบัปรบัปรุง (Unsatisfied level) โดยผูวิ้จยัทาํการวิเคราะหข์อ้มลูร่วมกบัครูท่ีมี

ประสบการณก์ารทาํวิจยัและสอนในรายวิชาชีววิทยาอย่างอิสระ หรือท่ีเรียกวา่เทคนิคการหาความเท่ียงภายในผู้

ประเมิน (Inter-rater reliability) (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) จากนัน้นาํผลการวิเคราะหใ์หอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธท์ัง้สองท่านตรวจสอบ จากนัน้จึงคาํนวณหาค่าความถ่ีและรอ้ยละของนกัเรียนในแต่ละองคป์ระกอบ 

โดยผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

(Figure 1) 

 

ผลการวิจัย  

ภาพท่ี 1 (Figure 1) แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบวดัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตร ์ท่ีไดจ้ากการสาํรวจนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จาํนวน 28 คน เพ่ือบ่งชีร้ะดบัความสามารถ

ในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์เก่ียวกบัสถานกาณปั์ญหาดา้นสุขภาพ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสี่ยงในการ

เกิดโรคความดนัโลหิตสงูและโรคไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด พฤติกรรมการบริโภค และการใหแ้ละรบัเลือด  

   
Figure 1 Level of grade 10 students’ scientific explanation ability in health science issues. 

ผลการศกึษาพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่ารอ้ยละ 60) มีความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตร์ในเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งสามหัวข้อ ในระดับปานกลาง ขณะท่ีมีนักเรียนส่วนหนึ่งมี

ความสามารถในระดบัดี ดงัแสดงตวัอย่างคาํตอบของนกัเรียนในแตล่ะสถานการณปั์ญหา ดงันี ้

ความเสี่ยงในการเกดิโรคความดันโลหติสูงและภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือด 

 ขอ้คาํถามท่ีใชว้ดัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง การรกัษาโรค เป็นการ

กาํหนดสถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัผลการตรวจสขุภาพของหญิงคนหนึ่งซึง่พบวา่มีระดบัคลอเรสเตอรอลและ LDL 
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ท่ีสงูกวา่ปกติ และมี HDL ท่ีตํ่ากวา่ปกติ โดยนกัเรียนตอ้งพิจารณาขอ้มลูท่ีโจทยก์าํหนดใหแ้ละนาํมาตอบคาํถาม

ว่าจากผลตรวจดงักล่าว หญิงคนนีมี้โอกาสเป็นโรคอะไรบา้งในอนาคต พรอ้มบอกเหตุผลประกอบ จากนัน้ให้

นกัเรียนเขียนคาํตอบแลว้นาํคาํตอบมาวิเคราะห ์ 

จากการวิเคราะหค์าํตอบของนกัเรียนพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่รอ้ยละ 67.86 (19 คน) มีคะแนนการสรา้ง

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรโ์ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เพราะนกัเรียนสามารถเขียนคาํตอบได ้แต่ไม่ครบถว้น

ตามท่ีโจทยก์าํหนด และแมว้่านกัเรียนจะสามารถแสดงหลกัฐานจากขอ้มลูท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

รวมถึงแสดงเหตุผลซึ่งเป็นความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ดถู้กตอ้งแต่ไม่ครบถว้น ในกรณีนีคื้อนกัเรียนสามารถตอบ

คาํถามไดเ้พียงแค่ว่าหญิงคนดงักล่าวมีโอกาสเป็นโรคความดนัโลหิตสงูแต่ไม่กล่าวถึงภาวะไขมนัอุดตนัในเสน้

เลือดซึ่งถือว่าไม่ครบถว้นตามท่ีโจทยก์าํหนด การแสดงหลกัฐานมีการกล่าวถึงระดบัของ LDL เท่านัน้ซึ่งยงัขาด

การกล่าวถึงระดบัของ HDL และคลอเรสเตอรอล ในส่วนของเหตผุลนกัเรียนสามารถแสดงเหตผุลไดถ้กูตอ้งตาม

หลกัการทางวิทยาศาสตรแ์ต่ไม่ครบถว้นเน่ืองจากตอบเพียงแค่การสะสมของไขมนัท่ีผนงัหลอดเลือดแต่ไม่แสดง

ความเช่ือมโยงว่าเม่ือมีการสะสมของไขมนัผนงัหลอดเลือดแลว้จะก่อใหเ้กิดการอดุตนัและส่งผลใหเ้กิดความดนั

โลหิตสงู 

นอกจากนีพ้บว่านักเรียนท่ีเหลือรอ้ยละ 32.14 (9 คน) มีคะแนนการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์

ในระดบัดี เน่ืองจากนักเรียนสามารถเขียนคาํตอบไดถู้กตอ้งครบถว้นตามท่ีโจทยก์าํหนด รวมถึงสามารถแสดง

หลกัฐานจากขอ้มูลท่ีกาํหนดใหเ้พ่ือนาํมาสนบัสนุนคาํตอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือ และยังมีการ

แสดงเหตุผลท่ีเป็นไปตามความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง ในกรณีนีคื้อนกัเรียนสามารถตอบคาํถามได้

ถูกตอ้งและครบถว้นว่าหญิงคนดงักล่าวมีโอกาสเป็นโรคไขมนัอุดตนัในเสน้เลือดและโรคความดนัโลหิตสงู การ

แสดงหลกัฐานสามารถตอบไดอ้ย่างครบถว้นโดยกลา่วถึงระดบัของ HDL LDL และคลอเรสเตอรอล ในส่วนของ

เหตผุลนกัเรียนสามารถแสดงเหตผุลไดถ้กูตอ้งตามหลกัการทางวิทยาศาสตร ์ไมแ่สดงความเช่ือมโยงว่าเม่ือมีการ

สะสมของไขมนัผนงัหลอดเลือดแลว้จะก่อใหเ้กิดการอุดตนัและส่งผลใหเ้กิดความดนัโลหิตสงู ตวัอย่างคาํตอบ

ของนกัเรียนมีดงันี ้

ระดับดี : หญิงคนดงักล่าวมีโอกาสเป็นโรคไขมนัอดุตนัในเสน้เลือดและโรคความดนัโลหติสูง (ขอ้กล่าว

อา้ง) เนือ่งจากระดบัคลอเรสเตอรอลสูงกว่าปกต ิเมือ่พจิารณา HDL พบวา่มคีา่ตํ่ากว่าปกต ิ(หลกัฐาน) 

ทาํใหร้ะบบในร่างกายกาํจดัไขมนัสว่นเกินไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วร เกิดการสะสมของคลอเรสเตอรอล (เหตผุล) 

นอกจากนีย้งัมีไขมนั LDL ในค่าทีสู่งกว่าปกต ิ(หลกัฐาน) ยิ่งทาํใหเ้กิดการสะสมของไขมนับริเวณผนงั

หลอดเลอืดแดง (เหตผุล) (S13) 

ระดับปานกลาง : ทาํใหเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูง (ขอ้กล่าวอา้ง) เพราะค่า LDL ของหญิงคนดงักลา่ว

สูงกวา่เกณฑป์กต ิ(หลกัฐาน) ซึ่งเป็นไขมนัไม่ดสีูง จะทาํใหไ้ปสะสมทีผ่นงัของหลอดเลอืดและทาํใหเ้สน้

เลอืดอดุตนั (เหตผุล) (S12) 

พฤตกิรรมการบริโภค 

 ขอ้คาํถามท่ีใชว้ดัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง พฤติกรรมการบริโภค เป็น

การกาํหนดสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจเลือดของหญิง 4 คน โดยใหน้ักเรียนพิจารณาระดับนํา้ตาล 

ในเลือดก่อนและหลงัรบัประทานอาหารพรอ้มพิจารณาร่วมกับขอ้มูลประกอบ เพ่ือนาํมาตอบคาํถามว่าหญิง 

คนใดควรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการรบัประทานอาหาร เน่ืองจากยงัไม่เป็นโรคเบาหวาน แต่มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะ
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เป็นในอนาคต พรอ้มบอกเหตผุลประกอบ จากนัน้ใหน้กัเรียนเขียนคาํตอบแลว้นาํคาํตอบมาวิเคราะห ์ 

จากการวิเคราะหค์าํตอบของนกัเรียนพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่รอ้ยละ 82.14 (23 คน) มีคะแนนการสรา้ง

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรโ์ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ในกรณีนีคื้อนกัเรียนสามารถตอบคาํถามไดถ้กูตอ้งและ

ครบถ้วนว่า นางสาว C ไม่เป็นโรคเบาหวานแต่มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคเบาหวานไดใ้นอนาคต การแสดง

หลักฐานนั้นนักเรียนมีการกล่าวถึงระดับนํา้ตาลในเลือดว่ามีค่ามากกว่าปกติซึ่งเป็นการกล่าวถึงในภาพรวม

เท่านัน้ และไมมี่การแสดงเหตผุล 

รองลงมาคือนกัเรียนท่ีมีคะแนนการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรโ์ดยในระดบัดี ในกรณีนีคื้อนกัเรียน

สามารถตอบคาํถามได้ถูกตอ้งและครบถ้วนว่า นางสาว C ไม่เป็นโรคเบาหวานแต่มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเป็น

โรคเบาหวานไดใ้นอนาคต การแสดงหลกัฐานนัน้นักเรียนมีการกล่าวถึงระดบันํา้ตาลในเลือดทัง้ก่อนและหลงั

รับประทานอาหารท่ีมีค่าสูงกว่าปกติ รวมถึงสามารถแสดงเหตุผลไดถู้กตอ้งแมจ้ะไม่ครบถว้นว่า การท่ีระดบั

นํา้ตาลในเลือดสูงแต่ไม่ถึงระดบัของผูป่้วยเบาหวานทาํใหน้างสาว C มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคเบาหวานไดใ้น

อนาคต  

ขณะท่ีพบนกัเรียนเพียง 1 คน (รอ้ยละ 3.57) มีคะแนนการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบั

ปรบัปรุง เน่ืองจากนกัเรียนเขียนคาํตอบไดถ้กูตอ้ง แตไ่มค่รบถว้นสมบรูณต์ามท่ีโจทยก์าํหนด หรือนกัเรียนบางคน

อาจเขียนคาํตอบไม่ถูกตอ้ง นอกจากนีน้กัเรียนยงัไม่สามารถแสดงหลกัฐานจากขอ้มลูท่ีกาํหนด รวมถึงไม่แสดง

เหตผุล หรือแสดงเหตผุลไมเ่ป็นไปตามความรู ้กฎ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์ในกรณีนีคื้อนกัเรียนสามารถตอบ

คาํถามไดถ้กูตอ้งแมจ้ะเป็นคาํตอบสัน้ ๆ วา่ นางสาว C การแสดงหลกัฐานนัน้นกัเรียนมีการกลา่วถงึระดบันํา้ตาล

ในเลือดท่ีอยู่ระหวา่งคนปกติและผูป่้วยเบาหวานซึ่งเป็นการกลา่วถงึในภาพรวมเท่านัน้ และไมมี่การแสดงเหตผุล 

ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรียนมีดงันี ้

ระดับดี : นางสาว C ไม่เป็นโรคเบาหวานแตม่ีโอกาสเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคเบาหวานไดใ้นอนาคต (ขอ้กล่าว

อา้ง)  เพราะจากผลการตรวจระดบันํา้ตาลในเลอืดของนางสาว C มีระดบันํา้ตาลในเลือดก่อนและหลงั

รบัประทานอาหารสูงกว่าคนปกต ิ(หลกัฐาน) และยงัไม่ถงึระดบันํา้ตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวาน แต่

มโีอกาสเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคเบาหวานไดใ้นอนาคต (เหตผุล) (S02) 

ระดับปานกลาง : นางสาว C มีโอกาสเสีย่งที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคต (ขอ้กล่าวอา้ง) เพราะ

ระดบันํ้าตาลในเลือดของนางสาว C มากกว่าคนปกติ แต่ยังไม่มากเท่ากับคนที่เป็นโรคเบาหวาน 

(หลกัฐาน) (S27) 

ระดับปรับปรุง : นางสาว C (ขอ้กล่าวอา้ง) เพราะค่าระดบันํา้ตาลในเลือดของนางสาว C อยู่ระหว่าง

คนปกตแิละผูป่้วยเบาหวาน (หลกัฐาน) (S06) 

การใหแ้ละรับเลือด 

 ขอ้คาํถามท่ีใชว้ดัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง การทาํความเขา้ใจการ

ทาํงานของร่างกาย โดยใหน้กัเรียนวิเคราะหว์่าหากมีผูป่้วยท่ีตอ้งการเลือดหมู ่A จะสามารถรบัเลือดจากใครท่ีมี

หมูเ่ลือดใดไดบ้า้ง พรอ้มบอกเหตผุลประกอบ จากนัน้ใหน้กัเรียนเขียนคาํตอบแลว้นาํคาํตอบมาวิเคราะห ์

จากการวิเคราะหค์าํตอบของนกัเรียนพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่รอ้ยละ 78.57 (22 คน) มีคะแนนการสรา้ง

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรใ์นระดบัปานกลาง ในกรณีนีคื้อนกัเรียนสามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้งว่านางสาวนก

และนาวสาวแมว การแสดงหลกัฐานนัน้นกัเรียนมีการกล่าวถึงเพียงแค่ภาพรวมว่า เพราะ Antigen ท่ีไม่ตรงกับ 
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Antibody ของนางสาวไก่โดยไม่ระบุว่า Antigen หรือ Antibody นั้นคืออะไร นักเรียนสามารถแสดงเหตุผลได้

ถกูตอ้งแมจ้ะไมค่รบถว้นวา่ การท่ี Antigen ท่ีไมต่รงกบั Antibody ของนางสาวไก่นัน้จะทาํใหเ้ลือดไมจ่บัตวักนั   

รองลงมาคือนกัเรียนมีคะแนนการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัดี ในกรณีนีคื้อนกัเรียน

สามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้งและครบถว้นว่า นางสาวไก่สามารถรบัเลือดจากนางสาวนกและนางสาวแมวได ้

นักเรียนสามารถแสดงหลกัฐานจากขอ้มูลท่ีกาํหนดไดว้่า นางสาวไก่ซึ่งเป็นผูร้บัมีเลือดหมู่ A ซึ่งมี Antibody B 

และมีการแสดงเหตุผลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นว่า หลักการใหเ้ลือดท่ีกล่าวว่า Antigen ของผูใ้หต้อ้งไม่ตรงกับ 

Antibody ของผูร้บั และหาก Antigen และ Antibody ตรงกนัจะทาํใหเ้ลือดตกตะกอนและเสียชีวิตได ้ 

นอกจากนีพ้บนกัเรียนเพียง 1 คน (รอ้ยละ 3.57) มีคะแนนการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรใ์นระดบั

ปรับปรุง ในกรณีนีคื้อนักเรียนสามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้งเพียงหนึ่งคาํตอบ คือ นางสาวแมว การแสดง

หลกัฐานนัน้นกัเรียนการกลา่วถงึเพียงแคภ่าพรวมวา่ เพราะมี Antigen บนผิวของเมด็เลือดแดงไมต่รงกบันางสาว

ไก่ แตมี่ Antibody ในพลาสมาตรงกนั และไมมี่การแสดงเหตผุล ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรียนมีดงันี ้

ระดับดี : นางสาวไก่สามารถรบัเลือดจากนางสาวนกและนางสาวแมวได ้(ขอ้กล่าวอา้ง) ตามหลกัการ

ใหเ้ลือดทีก่ล่าวว่า Antigen ของผูใ้หต้อ้งไม่ตรงกบั Antibody ของผูร้บั (เหตผุล) นางสาวไก่ซึ่งเป็นผูร้บั

มเีลอืดหมู่ A ซึ่งม ีAntibody B (หลกัฐาน) สามารถรบัเลอืดไดจ้ากหมู่ A และ O เท่านัน้ เพราะหมู่เลอืด 

B และ AB มี Antigen B หากรบัไปจะทาํใหเ้ลือดตกตะกอนจนเสียชีวิตได ้(เหตผุล) ดงันัน้คนที่มีหมู่

เลอืด A หรือ O คอืนางสาวนก และนางสาวแมว นางสาวไก่จึงรบัเลอืดไดจ้าก 2 คนนีเ้ท่านัน้ (S13)  

ระดับปานกลาง : นางสาวนกและนางสาวแมว (ขอ้กล่าวอา้ง) เพราะม ีAntigen ทีไ่ม่ตรงกบั Antibody 

ของนางสาวไก ่(หลกัฐาน) ทาํใหเ้ลอืดไม่จบัตวักนั (เหตผุล) (S12) 

ระดับปรับปรุง : นายเป็ดและนางสาวแมว (ขอ้กล่าวอา้ง) เพราะม ีAntigen บนผวิของเม็ดเลือดแดง

ไม่ตรงกบันางสาวไก ่แตม่ ีAntibody ในพลาสมาตรงกนั (หลกัฐาน) (S07) 

 

สรุปและอภปิรายผล 

จากผลการวิจัยนีท่ี้พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการสรา้ง

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรใ์นเรื่องสถานการณปั์ญหาสขุภาพอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบ

ของการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรท์ัง้ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ขอ้กลา่วอา้ง หลกัฐานและการใหเ้หตผุล พบวา่

องคป์ระกอบของขอ้กล่าวอา้งนัน้นกัเรียนสามารถเขียนขอ้กลา่วอา้งไดถู้กตอ้ง เหตท่ีุเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองจากการ

จัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปในโรงเรียนนั้นเนน้ใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูท้ฤษฎีและคิดวิเคราะหท์าํใหน้ักเรียน 

มีความรูเ้ดิมจากสิ่งท่ีเคยเรียนมาในชั้นเรียนก่อนหนา้ ซึ่งนักเรียนมีความคุน้เคยส่งผลให้นักเรียนสามารถ

วิเคราะหส์ถานการณปั์ญหาและเขียนขอ้กล่าวอา้งไดอ้ย่างถกูตอ้ง อย่างไรก็ดีในองคป์ระกอบของหลกัฐานพบว่า

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงหลกัฐานจากขอ้มูลท่ีกาํหนดใหไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีโจทยก์าํหนด 

เน่ืองจากขาดความเข้าใจเก่ียวกับความสาํคัญและบทบาทของหลักฐาน ทําให้นักเรียนเลือกใช้หลักฐาน 

ยงัไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ายคาํตา (2553) ท่ีพบว่านกัเรียนมกั

ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทของหลกัฐานท่ีนาํมาใชใ้นการลงขอ้สรุปและการใหเ้หตผุลในเชิงวิทยาศาสตร ์จงึ 

ไมส่ามารถใชห้ลกัฐานในการสนบัสนนุความคิดของตนเองได ้ผลการวิจยัในองคป์ระกอบของการใหเ้หตผุลพบวา่

นักเรียนส่วนใหญ่แสดงเหตุผลไดถู้กตอ้งตามหลักการทางวิทยาศาสตรเ์พียงบางส่วนไม่ครบถว้นตามท่ีโจทย์
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กาํหนด และนกัเรียนบางคนไม่มีการแสดงเหตผุล ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนการสอนแบบปกตินัน้อาจยงั

ไม่สามารถพัฒนาองค์ประกอบของการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในส่วนของการให้เหตุผลทาง

วิทยาศาสตรไ์ดดี้เท่าท่ีควร ทาํใหค้ะแนนในสว่นของการใหเ้หตผุลอยู่ในระดบัตํ่ากวา่องคป์ระกอบอ่ืนๆ สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ McNeil และคณะ (2006) ท่ีพบว่าในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนมีคะแนน

ในส่วนของการใหเ้หตผุลตํ่ากว่าขอ้กลา่วอา้งและหลกัฐาน ซึ่ง ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สทุธกูล (2555) และ 

กฤตกร สภาสันติกุล (2558) ไดเ้สนอว่าการท่ีนักเรียนจะสามารถสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรไ์ดดี้ มีการ

เลือกใชห้ลกัฐานท่ีมีความเหมาะสมและมีการใหเ้หตุผลในเชิงวิทยาศาสตรไ์ดน้ัน้ตอ้งผ่านกระบวนการฝึกฝน

เพ่ือใหเ้กิดความคุน้ชินในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์ฝึกใหน้ักเรียนไดคิ้ด ตีความและลงขอ้สรุปดว้ย

ตนเอง เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ช่ือมโยงการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรก์บับริบทในชีวิตประจาํวนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในงานวิจัยนี ้ท่ีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างคําอธิบายทาง

วิทยาศาสตรใ์นระดบัปานกลาง ดงันัน้ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ 

1. การเลือกสถานการณ์ปัญหาท่ีนาํมาใช้ในการสรา้งคาํอธิบายนั้นควรเป็นสถานการณ์ท่ีนักเรียน 

มีความคุน้เคยหรือมีความรูเ้ก่ียวกบัสถานการณปั์ญหานัน้ ๆ อยู่ก่อนแลว้จะสามารถทาํใหน้กัเรียนสามารถสรา้ง

คาํอธิบายไดดี้กว่าสถานการณปั์ญหาท่ีมีความไกลตวัและมีความซบัซอ้น ดงันัน้ในการฝึกการสรา้งคาํอธิบาย

ทางวิทยาศาสตรค์วรเริ่มจากเรื่องใกลต้วัท่ีนกัเรียนในวยันัน้ ๆ ใหค้วามสนใจ แลว้จึงค่อยเพ่ิมความซบัซอ้นของ

สถานการณข์ึน้ตามลาํดบัตอ่ไป และตอ้งมีการฝึกอย่างสมํ่าเสมอ 

2. ควรจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ใหน้กัเรียนไดเ้ก็บรวบรวมหลกัฐานดว้ยตนเอง เช่น การทาํปฏิบติัการ

ทดลอง เน่ืองจากการทาํเช่นนีจ้ะช่วยใหน้ักเรียนเขา้ใจท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลหลกัฐาน หลงัจากนัน้อาจใชก้ารให้

ข้อ มู ล ห ลัก ฐ า น ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท่ี มี ค ว า ม ซับ ซ้อ น ขึ ้น จ า ก ห นั ง สื อ ห รื อ เ อ ก ส า ร ห รื อ  Big data  

การทาํเช่นนีย้งัช่วยลดความสบัสนของนกัเรียนในการสรา้งคาํอธิบายระหวา่งตวัหลกัฐานและการใหเ้หตผุลได ้

3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นให้นักเรียนไดร้่วมกันศึกษาคน้คว้า นาํเสนอข้อมูลและอภิปราย 

ในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือหาขอ้สรุปของคาํตอบ โดยอาศยัการยกเหตผุลตา่ง ๆ มาสนบัสนนุซึ่งเป็นเหตผุลท่ีแสดงถงึ

ความเช่ือมโยงระหว่างหลักฐานท่ีมีกับหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรม์ารองรับ ซึ่งจะช่วยให้

นกัเรียนเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการใหเ้หตผุลไดดี้ย่ิงขึน้ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยนี ้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ (สควค.) ระยะท่ี 3 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

(สสวท.) 
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การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนฟิสิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรคเ์ชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกสข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

A Study of STEM Based Physics Instruction on The Development of Grade 11 Student’s 

Innovative Creativity and Achievement 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนกับ
เกณฑ ์2) ศึกษาพัฒนาการความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวัตกรรมของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการสอน กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จงัหวดัสระบรุี 33 คน โดยการสุม่แบบ
กลุ่ม ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มจับฉลาก ดว้ยเครื่องมือ 1) แผนการจัดการเรียนรูฟิ้สิกส ์4 แผน มีระดับความ
เหมาะสมมากท่ีสุด (x� =4.8, SD= 0.447) 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 20 ข้อ มีค่า IOC 0.80 -1.00  
ค่าอาํนาจจาํแนก 0.20 -1.00 ค่าความยาก 0.20 - 0.80 และความเช่ือมั่น 0.807 3) แบบวดัความคิดสรา้งสรรค์
เชิงนวัตกรรม 4 ชุด มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (x� = 4.6, SD = 0.547) ใชส้ถิติ one sample t-test วิเคราะห์
ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนกบัเกณฑ ์และใช ้one - way repeated measure ANOVA วิเคราะหพ์ฒันาการความคิด
สรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม   
 การวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนสูงกว่าเกณฑ ์2) 

นักเรียนมีพฒันาการความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรมสงูขึน้ตามลาํดบั (F = 36.382, p <.05) มีนัยสาํคญัทาง
สถิติ .05 

 
ABSRACT 

 Research was 1) compare student’s achievement with criteria. 2) studied student’s the 
development of Innovative creativity. The sample was Cluster Random Sampling consisted of a class, 
33 students in Saraburi and studied in 1th semester, 2019. Instruments were 1) 4 lesson plans STEM 
based were suitability at the most level (x� = 4.8, SD= 0.447) 2) achievement test was 20 items, IOC 
0.80-1.00, discrimination 0.20 -1.00, difficulty index 0.20-0.80 and reliability .807 3) 4 Innovative 
creativity tests were suitability at the most level (x� =4.6, SD= 0.547). One sample t - test used compare 
the achievement and one - way repeated measure ANOVA used develop Innovative creativity.  
 The results that: 1) The achievement of student, learned through Physics instruction higher than 
the criteria, significance at .05 2) Student developed their Innovative creativity as well as get higher in 
every new learning process (F= 36.382, p < .05), significance at .05 
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ABSTRACT 

 This research was 1) to compare the achievement of grade 11 students who have been learning 

STEM based Physics instruction after study with 65% criteria. 2) to study the development of  Innovative 

creativity of students in the experiment group. The sample of the classroom unit-based Cluster Random 

Sampling consisted of a class of 33 grade 11 students room 1, who studying in the first semester of the 

academic year 2019 in Sutheewittaya school. Instruments were 1) 4 lesson plans STEM based Physics 

instruction on the development Innovative creativity, were then validated by experts; The 

appropriateness was at the most level (x� = 4.8, SD = 0.447) 2) achievement test of 20 items which 

were evaluated by experts with IOC between 0.80 to 1.00, the item discrimination between 0.20 to 1.00 

,difficulty index between 0.20 to 0.80 and reliability value of .807 3) 4 Innovative creativity test which 

were then validated by experts ; The appropriateness was at the most level (x� = 4.6, SD = 0.547). 

Statistics used in this to compare the achievement of students after the course the pre-determined 

criteria was one sample t-test and development Innovative creativity were  one - way repeated measure 

ANOVA.  

 The results showed that:  

         1) The achievement of the experiment group who learned through Physics instruction higher than 

the threshold 65%, significance at .05   

        2) The experiment group developed their Innovative creativity as well as get higher in every new 

learning   process (F = 36.382, p < .05) , significance at .05 

 

คาํนาํ 

 การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ดา้นเทคโนโลยี การสื่อสาร การคา้ และการคมนาคมขนส่งทาํใหห้ลาย

ประเทศใหค้วามสาํคญัในการเตรียมคนรุ่นใหม่ใหส้ามารถดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพไดยุ้คปัจจบุนั จากสภาพ

ปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม เน่ืองจากครูเนน้การ

ถ่ายทอดเนือ้หาใหเ้ด็กท่องจาํ ทาํใหน้กัเรียนคิดไม่เป็น ก่อใหเ้กิดความเบ่ือหมายต่อการเรียน ขาดความตัง้ใจใน

การเรียนรู ้ส่งผลใหก้ารทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) วิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนโรงเรียนสธีุ

วิทยาตํ่ากว่าเกณฑ์ในระดับประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเยาวชนไทยในอนาคต ดังนั้น

จาํเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหน้ักเรียนมีคุณภาพตามท่ีคาดหวงัโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้

นกัเรียนเป็นสาํคญั ใหน้กัเรียนเป็นผูล้งมือกระทาํและคิดดว้ยตนเอง  

ปัญหาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกสข์องผูวิ้จยักบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนสธีุ

วิทยา จังหวดัสระบุรี พบว่าเม่ือผูส้อนจัดกิจกรรมการนาํความรูจ้ากเรื่องท่ีเรียนมาออกแบบสรา้งสิ่งประดิษฐ์

ชิ ้นงาน ผลงานขาดความหลากหลาย เน่ืองจากนักเรียนไม่สามารถคิดสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างไปจากสิ่งเดิม 

ลอกเลียนแบบความคิดของเพ่ือน และไม่สามารถอธิบายท่ีมาของแนวคิด และการวิเคราะหก์ารทาํงานได ้ซึ่ง

ชีใ้หเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความรูไ้มเ่พียงพอ ขาดความมั่นใจในการนาํเสนอแนวคิดท่ีแปลกใหม ่ดงันัน้การจดัการเรียน

การสอนวิชาฟิสิกส ์จึงควรเนน้การเรียนรูผ้่านกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั เพ่ือสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
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สามารถนาํความรูใ้ชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีกระบวนการเรียนรูท่ี้หลากหลายรูปแบบจะทาํ

ใหน้ักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูก้ับชีวิตจริงและสิ่งแวดลอ้ม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี,2557:2) และฝึกใหน้ักเรียนเป็นผูมี้ความสามารถในดา้นความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวัตกรรมเพ่ือให้

สงัคมไทยในอนาคตเป็นสงัคมท่ีมีความเจริญทางดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี (อารี พนัธม์ณี, 2545) การศกึษา

งานวิจยัพบวา่ นกัเรียนในวยัมธัยมศกึษาเป็นช่วงท่ีนกัเรียนมีความคิดเป็นตวัของตวัเองสงู เหมาะแก่การพฒันา

และส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความคิดสรา้งสรรค ์(Torrance, 1992) รวมถึงวิชาฟิสิกสเ์ป็นวิชาท่ีเหมาะสาํหรบัการ

ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความคิดสรา้งสรรคเ์น่ืองจากเป็นพืน้ฐานของวิศวกรรมศาสตร ์ซึ่งตอ้งท่ีตอ้งอาศยัการสืบ

เสาะหาความรู ้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ความคิดสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหา คน้ควา้หาคาํตอบ ใน

การสรา้งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีตอ่ไป  

ดงันัน้ในการพฒันานกัเรียนใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรมดงักล่าว คือการนาํแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา (STEM Education) มาใชจ้ัดการศกึษาเพ่ือบูรณาการความรูใ้น 4 สาขา ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์โดยการนาํความรูไ้ปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทัง้การพฒันากระบวนการ

หรือผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินชีวิตการทาํงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ยาวชนสามารถบูรณา

การความคิดไดอ้ย่างรอบดา้น รูเ้ท่ากันสถานการณ์ สิ่งแวดลอ้ม สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา สรา้งสรรค์

นวตักรรมทัง้ในดา้นความคิด กระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 

ดา้นปัญญา ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หา ดา้นการคิด ทาํใหน้กัเรียนสามารถพฒันาความคิดขัน้สูงไดแ้ก่ การคิด

วิเคราะห ์การคิดสรา้งสรรค ์ดา้นคณุลกัษณะ ทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะการทาํงานกลุม่ การสื่อสาร โดยจดัการเรียนรู ้

ท่ีไม่เนน้การท่องจาํ ทฤษฎี หรือกฎทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์แต่เป็นการสรา้งความเขา้ใจทฤษฎีหรือกฎ

เหลา่นัน้ ผ่านการปฏิบติัใหเ้ห็นจริงควบคูก่บัการพฒันาความคิด การตัง้คาํถาม แกปั้ญหา การหาขอ้มลู วิเคราะห์

ขอ้คน้พบใหม ่ๆ พรอ้มทัง้สามารถนาํขอ้คน้พบนัน้ไปบรูณาการในชีวิตได ้

จากปัญหาและความสาํคญัดงักลา่ว ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะนาํการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเตม็

ศึกษามาใชพ้ัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกสก์ับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุธีวิทยาโดยใหน้ักเรียนใช้

ความรู ้ความคิดสรา้งสรรคม์าสรา้งนวตักรรมท่ีจะช่วยในการแกปั้ญหา โดยคาดหวงัเป็นอย่างย่ิงว่ารูปแบบการ

สอนดงักล่าวจะช่วยพัฒนาใหน้กัเรียนมีความคิดสรา้งสรรคไ์ปพรอ้ม ๆ กับการพัฒนาความรูด้า้นเนือ้หาสาระ 

โดยกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความต่ืนเตน้ทา้ทาย กลา้เผชิญสถานการณ ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และลงมือปฏิบติัจริง ทาํ

ให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน เข้าใจ สามารถเช่ือมโยงวิทยาศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ และสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน

ชีวิตประจาํวนั อนัจะสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูเ้พ่ิมสงูขึน้ อีกทัง้ยงัพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความรู ้

ความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม สามารถดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างมีคณุภาพ 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกสข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการ

เรียนรูต้ามรูปแบบการสอนฟิสิกสโ์ดยอิงแนวคิดสะเตม็ศกึษาหลงัเรียนกบัเกณฑ ์65% 

2. เพ่ือศกึษาการพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการ

เรียนรูต้ามรูปแบบการสอนฟิสกิสโ์ดยอิงแนวคิดสะเตม็ศกึษาหลงัเรียน 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาศกึษาศาสตร ์

70 

สมมตฐิานของการวิจัย 

  1.นักเรียนกลุ่มทดลอง มีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกสส์ูงกว่า

เกณฑ ์65% 

  2. นกัเรียนกลุม่ทดลองมีพฒันาการความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรมสงูขึน้ตามลาํดบั 

 

การดาํเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนสธีุวิทยา จ.สระบรุ ี 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที 5/1 โรงเรียนสุธีวิทยา จาํนวน 33 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2562 ไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้น่วยหอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

ดว้ยวิธีการจบัฉลาก 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจดัการเรียนรูฟิ้สิกสต์ามแนวคิดสะเต็มศกึษาท่ีผูวิ้จยัไดอ้อกแบบมีลกัษณะการจดักิจกรรม

การนาํความรูวิ้ชาฟิสิกสเ์รื่องคลื่น มาใชใ้นการออกแบบวางแผนเพ่ือสรา้งสรรคชิ์น้งาน ผ่านกระบวนการทาง

เทคโนโลยี และกระบวนการเชิงวิศวกรรม ประกอบดว้ยกระบวนการ 7 ขั้นตอน จาํนวน 4 ชุด ใชเ้วลาในการ

จดัการเรียน 36 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผ่านการตรวจสอบมีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสดุ 

2. แบบทดสอบวดัความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม เป็นแบบขอ้เขียนสะทอ้นความคิด และสงัเกต

พฤติกรรมของนกัเรียน ในดา้นความคิดริเริ่ม คิดคลอ่ง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ และการใชง้านไดจ้ริงของ

นวตักรรม จาํนวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) เรื่องการเกิดคลื่น 2) เรื่องสมบติัการสะทอ้นของคลื่น 3) เรื่องสมบติัการหกัเห

ของคลื่น 4) เรื่องการแทรกสอดของคลื่น มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง (IOC) ท่ีระดบั .800 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส ์  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จาํนวน 20 ขอ้ ใชใ้นการวดัทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกสห์ลงัการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็ม

ศกึษา มีคา่ความยากตัง้แต ่0.2-0.6 คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ตัง้แต ่0.2-0.6 และคา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั 0.807 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการสอนฟิสิกสต์ามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิด

สรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม จาํนวน 4 แผน ใชเ้วลาสอน 36 คาบ คาบละ 50 นาที จาํนวน 12 สปัดาห ์และทดสอบ

หลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม 4 ชดุ 

2. ทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส ์หลงัเรียนกับกลุ่มท่ีเรียนดว้ย

รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ 

  

การวิเคราะหข้์อมูล 

ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกบัเกณฑ ์

65 % ดว้ยการทดสอบที (One sample t-test) 

2. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลการพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ

การสอน ดว้ยการทดสอบความแปรปรวนโดยการวดัซ ํา้ (One - way repeated measure ANOVA) 

 

ผลการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบการสอนฟิสิกส์ตามแนวแนวคิดสะเต็มศึกษามี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 ดงัตารางท่ี 1 (Table 1) 

 

Table 1 Shows the difference of the average scores from the achievement test of grade 11 students 

after the experiment between the experimental groups that were organized by using The 

STEM based Physics instruction to the development of Innovative creativity and achievement 

with the 65 percent criteria. 

 

Achievement of grade 11 students in the 

experiment group after experimenting with 

learning by using the STEM  based Physics 

instruction to development of Innovative 

creativity and achievement. 

 

Test at average (x�) =13 

Average 

 

SD df T p-value 

14.25 3.24 31 2.181* 0.037 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คา่ Sig < .05 

 

จากตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง หลงั

การทดลองการจัดการเรียนรูปท่ีใชรู้ปแบบการสอนฟิสิกสต์ามแนวคิดสะเต็มศึกษาเท่ากับ 14.25 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.24 มีความแตกต่างกบัคา่เฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีใชรู้ปแบบการ

สอนฟิสิกสท่ี์คาดหวังเท่ากับ 13 แสดงว่าหลังการทดลองการจัดการเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนฟิสิกส์ตาม

แนวคิดสะเตม็ศกึษาท่ีพฒันาขึน้ นกัเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑร์อ้ยละ 65 อย่างมีนยัสาํคญั .05 

2. นกัเรียนท่ีไดร้บัการเรียนรูต้ามรูปแบบการสอนฟิสิกสต์ามแนวคิดสะเต็มศกึษา มีพฒันาการความคิด

สรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรมสงูขึน้ ดงัตารางท่ี 2  (Table 2) 
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Table 2 Shows the average scores and standard deviation of the developmental of innovative creativity 

of grade 11 students of the experiment group that received learning management in Physics 

courses using STEM based Physics instruction to development innovative creativity and 

achievement 4 times. 

 

Measuring Innovative Creativity 

(Time) 

N SD MEAN The level of  

Innovative creativity 

1 32 3.05857 7.5000 little 

2 32 2.52408 9.6250 medium 

3 32 3.01237 10.8281 medium 

4 32 3.27734 14.0313 good 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฒันาการของความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรมของนกัเรียน

กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาฟิสิกสท่ี์ใชรู้ปแบบการสอนฟิสิกสต์ามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือ

พฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม จาํนวน 4 ครัง้ เพ่ิมขึน้ตามลาํดบัการวดั และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มลูมีการกระจายคอ่นขา้งมาก 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กลุม่ทดลองหลงัเรียนมีคา่เฉลี่ย

เท่ากบั 14.2500 สงูวา่เกณฑร์อ้ยละ 65 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ผลความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บั

การเรียนตามรูปแบบการสอนฟิสิกสต์ามแนวคิดสะเต็มมีความกา้วหนา้ขึน้ตามระยะ ดังนีร้ะยะท่ี 1 มีระดับ

ความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม ระดบันอ้ย ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 มีระดบัความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม

ระดบัปานกลาง และระยะท่ี 4 มีระดบัความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรมในระดบั ดี อย่างมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี

ระดบั .05    

จากขอ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพพบว่านกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนฟิสิกสท่ี์พฒันาขึน้

มีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรมมีผลการพฒันาขึน้ตามลาํดบั และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกสส์งูขึน้ 

 

อภปิรายผล 

1. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนฟิสิกสต์ามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิด

สรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม พบว่านักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูว่าเกณฑร์อ้ยละ 65 อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากมีการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นลาํดบัขัน้ตอน อีกทัง้การจดัการเรียนตาม

แนวทางสะเต็มศกึษานกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองทุกขัน้ตอน โดยในดา้นความจาํและความเขา้ใจเป็นสิ่ง

แรกท่ีนักเรียนตอ้งนาํมาใชเ้พ่ือนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือคน้ควา้ขอ้มูลผ่านเครื่องมือสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีท่ี

ถูกตอ้ง ทาํใหน้ักเรียนสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตวัเองสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ขัน้การออกแบบช่วย
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พัฒนาใหส้ามารถนาํความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นทุกขัน้ตอนของกระบวนการ ขัน้ประเมินพัฒนา ทดสอบ ปรบัปรุง 

และแกปั้ญหาอย่างเป็นลาํดบัเป็นการพัฒนาการประเมินค่า ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมมีการสอดแทรกพฤติกรรมคิดโดยบรูณาการดา้นเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และกระบวนการ

ทางวิศวกรรม ไดอ้ย่างเหมาะสม ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นรูปแบบการสอนท่ี

พฒันาขึน้จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองสงูกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ตามทฤษฏีคอน

สตัคติวิสต์เพ่ือให้นักเรียนสร้างความรู ้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ เช่ือมโยงกับ

ประสบการณเ์ดิมดว้ยกระบวนการดูดซมึ และปรบัขยายโครงสรา้งทางปัญญา ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้เพ่ิมขึน้ 

สอดคลอ้งกบั นํา้เพชร กะการดี (2560) ศกึษาการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการโดยใชรู้ปแบบสะเต็มศึกษาเพ่ือ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคิดสรา้งสรรค ์พบวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่

ก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบั ราวรรณ ์ ทิลานนัท ์(2558) ศกึษาการจดักิจกรรม

การเรียนรูแ้บบโครงงานสะเต็มศึกษาท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์และความสามารถดา้น

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี .05 และสอดคลอ้งกับ อชิรวตัติ์  ตัง้สมบัติ

สนัติ (2560) ศึกษาการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษา ในรายวิชาฟิสิกส ์ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องแสง

และทศันอปุกรณ ์พบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  

2. รูปแบบการสอนฟิสิกสต์ามแนวคิดสะเตม็ศกึษาเพ่ือพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม ส่งผล

ให้นักเรียนมีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวัตกรรมพัฒนาขึน้ตามลาํดับ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เน่ืองจากนักเรียนได้ฝึกฝนด้านความคิดสรา้งสรรค์เชิงนวัตกรรมผ่านสถานการณ์ปัญหาท่ีสามารถนาํไป

ประยุกตใ์ชส้าํหรบัการออกแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างสรา้งสรรคใ์นชีวิตจริง และสอดคลอ้งกบัเนือ้หารายวิชาท่ีสอน

ดว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึง่ในแตล่ะขัน้ตอนไดส้อดแทรกพฤติกรรมดา้นความคิดสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ 

คิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ และคาํนึงถึงการใชง้านไดจ้ริงจากนวตักรรม โดยมีการบูรณาการ

ดา้นเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และกระบวนการทางวิศวกรรม ไดอ้ย่างเหมาะสมดงันี ้ 

1) ขัน้ระบุปัญหาหรือใหค้าํจาํกดัความของปัญหา จากสถานการณปั์ญหาง่าย ๆ ไปสู่ปัญหาท่ียากขึน้ 

นกัเรียนไดฝึ้กการตัง้ปัญหา และคาํจาํกดัความของปัญหาใหไ้ดเ้ยอะท่ีสดุ เป็นการแยกแยะประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหา ฝึกความคิดยืดหยุ่นใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัประสบการณ ์2) ขัน้รวบรวมขอ้มลู และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหา เป็นการนาํประเด็นปัญหามารวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์แยกแยะสาเหตุของปัญหา สืบคน้ขอ้มูลผ่าน

เครื่องมือสื่อสาร เป็นการฝึกความคิดละเอียดลออ โดยนาํรายละเอียดมาตกแต่งความคิดใหส้มบูรณ ์ทาํใหภ้าพ

ชดัเจนในเวลาจาํกดั เป็นการฝึกความคิดคล่อง จนสามารถนาํความรูท่ี้ไดม้าเช่ือมโยงกนัจนเกิดแนวคิดใหม่ใน

การทํางานเป็นการฝึกความคิดยืดหยุ่น และคิดริ เริ่ม 3) ขั้นออกแบบและวางแผนการทํางาน เป็นขั้น

ออกแบบสรา้งสิ่งประดิษฐ์ท่ีหลากหลายวิธี และเลือกแบบท่ีดีท่ีสุดมาจัดเรียงลาํดบัการสรา้งสิ่งประดิษฐ์ วาง

แผนการเผ่ือความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ เป็นการฝึกความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลงแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม โดย

คาํนึงถึงความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกัด คุณสมบัติของวัสดุในการสรา้ง และปรับปรุงชิน้งานให้

สมบรูณข์ึน้ ฝึกความคิดละเอียดลออจากการคิดวิเคราะหแ์นวทางการทาํงานอย่างเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบได้
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อย่างสมเหตุสมผล 4) ขัน้ปฏิบัติสรา้งชิน้งาน เป็นการสรา้งสิ่งประดิษฐ์ตามลาํดบัขัน้ตอนตามแผนการท่ีวางไว ้

เป็นการฝึกความคิดละเอียดลออ โดยตอ้งควบคมุความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้จนผลงานสาํเรจ็ตามท่ีตัง้เป้าหมาย

ได ้5) ขัน้ประเมินพฒันาทดสอบ และปรบัปรุง เป็นขัน้ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ ์สิ่งประดิษฐ์สามารถใชง้าน

ไดจ้ริงจนเป็นท่ีพอใจตามขอ้กาํหนด เป็นการฝึกความคิดละเอียดลออ และฝึกการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้จนกว่างาน

จะสาํเร็จ เป็นการฝึกความคิดยืดหยุ่น และการใชง้านไดจ้ริงของนวตักรรม 6) ขัน้นาํเสนอผลงาน เป็นการฝึกการ

นาํเสนอความรูใ้หเ้ป็นท่ียอมรบัของเพ่ือน โดยการตอบคาํถาม แลกเปลี่ยนความรู ้เป็นการฝึกความคิดยืดหยุ่น 

ความคิดละเอียดลออ และการใชง้านไดจ้ริงของนวตักรรมไปพรอ้มๆ กนั  7) ขัน้สรุปและประยุกต ์เป็นขัน้การนาํ

ความรูเ้ดิม ความรูจ้ากการทาํกิจกรรมมาสรุปเป็นความรูใ้หม ่จากการรว่มกนัระดมสมองความรูท่ี้ได ้เป็นการฝึก

ความคิดยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบัภสัสร ติดมา (2558) ศกึษาการพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละแนวทางการเรียนรู ้

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เม่ือจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา พบว่า นักเรียนมีการพฒันาดา้นความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ิมขึน้ทุกครัง้ท่ีมีการจดักิจกรรมแผนการเรียนใหม่ 

นักเรียนมีแนวทางการเรียนรู ้สามารถบอกเหตุผลไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในการจินตนาการ การวางแผนการ

ทาํงาน การเลือกวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ โดยคาํนึงถึงราคา การสรา้งและปรับปรุงเพ่ือใหง้านสมบูรณ ์และ

สอดคลอ้งกบั สกุญัญา เชือ้หลบุโพธ์ิ (2561) ศกึษาการพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

4 ดว้ยการจัดการเรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษาท่ีเนน้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบ

หมนุ พบว่าการจดัการเรียนรูส้ามารถพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์ดา้นความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิด

ละเอียดลออ และคิดคลอ่งได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1.1 การจดักิจกรรมผูส้อนจาํเป็นตอ้งจดัหาอปุกรณท่ี์จาํเป็นในขัน้ตอนการประเมิน พฒันา ทดสอบ

และปรบัปรุง ซึง่อาจเป็นสิ่งท่ีจาํเป็นนอกเหนือจากวสัดท่ีุมีอยู่ในหอ้งปฏิบติัการฟิสิกส ์

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนการปฏิบัติสรา้งชิน้งาน และขั้นประเมิน พัฒนา 

ทดสอบและปรบัปรุง เป็นขัน้ตอนท่ีใชเ้วลามาก ผูส้อนตอ้งควบคมุเวลาใหร้ดักุม และบางขัน้ตอนไดข้ัน้ตอนการ

รวบรวมขอ้มลูและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา สามารถใหท้าํนอกเวลาเรียนได ้ 

1.3 ในขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรเผ่ือเวลาไวส้าํหรบัการอธิบายหรือซกัถามเนือ้หา

ทางการเรียนและปัญหาของนกัเรียนบา้ง หรือถา้เวลาในชัน้เรียนไมเ่พียงพอก็อาจเรียกนกัเรียนท่ีมีปัญหามาพบ

เพ่ือซกัถามทาํความเขา้ใจนอกเวลา เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของนกัเรียนซึง่จะสง่ผลตอ่ไปได ้ 

1.4 ในการจดักลุม่ครูควรจดัโดยพิจารณาจากความสามารถในการออกแบบ การสรา้งสิ่งประดิษฐ์ 

มากกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยใหน้กัเรียนพิจารณากนัเองภายในหอ้ง วา่เพ่ือนควรอยู่ในกลุม่

ใด เก่ง กลาง หรือออ่น หลงัจากนัน้เพ่ือนท่ีอยู่ในกลุม่เก่ง 1 คน มาจบัสลากเพ่ือนกลุม่กลาง กลุม่ละ 2 คน เพ่ือน

กลุม่ออ่น 2 คนตอ่กลุม่ ในอตัรา 1:2:2   

2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

ในการวิจยัครัง้นี ้นกัเรียนไดเ้รียนรูผ้่านกระบวนการวิจยัมีการใชเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์การอธิบาย
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หลกัการทางวิทยาศาสตรใ์นขัน้ตอนการออกแบบและวางแผนการทาํงาน ขัน้ตอนการปฏิบติัสรา้งชิน้งาน และ

ขัน้ตอนการประเมิน พัฒนา ทดสอบและปรบัปรุงสิ่งประดิษฐ์ซึ่งสอดคลอ้งกับลกัษณะสาํคญัของความฉลาดรู ้

ดา้นวิทยาศาสตร ์จงึควรมีการวิจยั พฒันารูปแบบการสอนตามแนวคิดสะเตม็ศกึษาเพ่ือพฒันาความฉลาดรูท้าง

วิทยาศาสตร ์

 

เอกสารอ้างอิง 

นํา้เพชร กะการดี. 2560.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ เ ร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา, มหาวิทยาลยัราชภัฎ

มหาสารคาม. 

ภสัสร ติดมา. 2558.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์เร่ืองระบบร่างกายมนุษย ์ด้วยกระบวนการออกแบบ 

เชงิวิศวกรรมตามแนวทางสะเตม็ศึกษา ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่2. ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศ์กึษา, มหาวิทยาลยันเรศวร. 

ราวรรณ ์ ทิลานนัท.์ 2558.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสะเตม็ศึกษาทีม่ีต่อผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถด้านความคดิสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่ 6. ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศ์กึษา, มหาวิทยาลยัราชภฎั

นครสวรรค.์ 

สมัพนัธ ์พนัธุพ์ฤกษ.์ 2559. รายงานประจาํปี 2559. สถาบนัทดสอบการศกึษาแห่งชาติ(องคก์ารหาชน). บทท่ี 2 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2557). สะเต็มศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ, 

กรุงเทพฯ. 

สกุญัญา เชือ้หลบุโพธ์ิ. 2561. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชงิวิศวกรรมตามแนวคดิ 

         สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศ์กึษา คณะศกึษาศาสตร,์ มหาวิทยาลยันเรศวร.  

อชิรวตัติ ์ ตัง้สมบติัสนัติ. 2560. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา ในรายวิชาฟิสิกส ์ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่5 เร่ืองแสงและทศันอุปกรณ.์ ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศกึษา, มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม. 

อารี พนัธม์ณี. 2545. ฝึกใหค้ดิเป็น คดิใหส้ร้างสรรค.์ ใยไหม ครีเอทีฟ กรุ๊ป, กรุงเทพฯ. 

Torrance E.P. and R.E.Mayer 1972. Creative Learning and Teaching. Dood, Mead and Company, 

New York. 

 

 

 

 

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาศกึษาศาสตร ์

76 

การพัฒนาส่ือการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยเีสมือนจริงแบบมัลตมิีเดยีบนสมารท์โฟน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบน

สมารท์โฟน เรื่องไดโอด 2) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รียน กลุม่

ตวัอย่าง เป็นผูเ้รียนชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้ ภาคการศกึษา 1/2562 จาํนวน 

24 คน โดยใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ แบบประเมินคณุภาพของสื่อ

การเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ

ของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบวา่ 1) สื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงมีคณุภาพดา้นเนือ้หาอยู่ในระดบัดีมาก 

(X� = 4.70) และมีคณุภาพดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัดี (X� = 4.16) 2) ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงู

กวา่ก่อนเรียน หลงัจากเรียนดว้ยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 และ 3) ผูเ้รียนมีความพึง

พอใจตอ่การเรียนการสอนโดยใชส้ื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน อยู่ในระดบัดี (X� = 4.34) 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to: 1) develop the learning media using multimedia augmented 
reality technology on smartphone concerning Diodes, 2) study the learning achievement of learners, 
and 3) study the satisfaction of learners. The samples were 24 first year students who studied in 
Fundamental Electronics Engineering Course for the first semester of academic year 2019. The 
researchers selected the purposive sampling. The research tools used in this study were: 1) the quality 
evaluation forms of learning media using augmented reality technology, the achievement tests and the 
satisfaction surveys of learners. The research indicated that: 1) the quality of learning media using 
augmented reality technology was at the high level, 2) the achievement of learners after learning was 
higher than the achievement of learners before learning after learning with the media using augmented 
reality technology, and 3) the satisfaction of learners on the instruction using multimedia augmented 
reality technology media on smartphone was at the high level. 
Key words: augmented reality technology, learning media, multimedia, smartphone, diodes subject 
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คาํนาํ 

        จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีทนัสมยัไดมี้การประดิษฐ์คน้ควา้นวตักรรมเก่ียวกบั

คอมพิวเตอรพ์กพาแบบสมยัใหม่ ไดแ้ก่ สมารท์โฟน ซึ่งในปัจจบุนันีจ้ะเห็นไดว้่ามีการนาํ สมารท์โฟนมาใชเ้พ่ือ

การศกึษาโดยเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ทาํใหผู้ส้อนตอ้งปรบักลยุทธใ์นการสอนโดยสรา้งสื่อการเรียน

การสอนและใชง้านสื่อผ่านสมารท์โฟนในรูปแบบออนไลน ์ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนท่ีสรา้งความสนใจต่อ

ผูเ้รียน อีกทัง้เป็นการสนับสนุนการเรียนรูร้ายบุคคลและการเรียนรูแ้บบร่วมมือ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูค้อยดูแล 

จดัเตรียมแหล่งทรพัยากรการเรียนต่าง ๆ และชีแ้นะวิธีการเรียนรูผ้่านทางจอภาพสมารท์โฟน (กิตติศกัดิ์ คาํผดั 

และคณะ, 2558) นอกจากนัน้ยงัพบว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญัในกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนในทุกระดบัการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งไดใ้หค้วามตระหนกัถึงความสาํคญัของนวตักรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยการนาํสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบท่ีมีความทนัสมยัในปัจจุบนัมาใชก้ันอย่าง

แพร่หลาย เช่น สื่อการเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book), บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนแบบมลัติมีเดีย

(MMCAI), บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต (WBI) และสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เป็น

ตน้ ซึ่งในงานวิจยัครัง้นีจ้ะขอกล่าวถึง สื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR ) ซึ่ง

เป็นสื่อท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ และขอ้ความ ในรูปแบบภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ท่ี

ลอยออกมาเหนือหนา้จอใชง้าน ซึ่งเป็นการนาํเสนอการเรียนรูใ้นรูปแบบใหม่บนโลกสังคมออนไลน ์และยัง

สามารถนาํมาพฒันาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู ้เป็นสื่อการเรียนรูท่ี้ไม่จาํกดัเพียงอยู่แต่ในหอ้งเรียนเท่านัน้ โดย

การนําหลักการออกแบบมัลติมีเดียเข้ามาใช้สร้างสื่อ ประกอบไปด้วย ข้อความหรือตัวอักษร ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพวิดีโอ แลว้นาํมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัเพ่ือการปฏิสมัพนัธห์รือโตต้อบระหว่างการ

ใชง้าน ซึ่งจะทาํใหส้ื่อท่ีเราออกแบบมีเนือ้หาท่ีเขา้ใจไดม้ากย่ิงขึน้ และง่ายต่อการเขา้ใชง้านผ่านสมารท์โฟนของ

ผูเ้รียน  (จิราภรณ ์ปกรณ,์ 2561) 

   คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดเ้ปิดการเรียน

การสอนหลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ซึง่นกัศกึษา

ชัน้ปีที1 จะตอ้งเรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ เพ่ือศกึษาเก่ียวกบัอปุกรณอิ์เลก็ทรอนิกสพื์น้ฐาน

รวมถึงการใช้งาน ซึ่งเนือ้หาเรื่องไดโอดถือว่าเรื่องสาํคัญในวิชาดังกล่าว ไดโอดถือเป็นอุปกรณ์พืน้ฐานท่ีมี

ความสาํคญัในงานอิเลก็ทรอนิกส ์ซึ่งนกัศกึษาตอ้งมีความรูเ้รื่องไดโอดใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท ้ก่อนท่ีจะนาํความรู ้

ไปประยกุตใ์ชใ้นเรื่องวงจรไฟฟ้าท่ีมีการทาํงานสลบัซบัซอ้นต่อไปได ้(คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี, 

2558) ซึง่จากท่ีผูวิ้จยัไดส้มัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนในรายวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ พบวา่อาจารยผ์ูส้อน

ใชส้ื่อนาํเสนอแบบพาวเวอรพ์อยเพ่ือสอนเรื่องไดโอด โดยยงัไม่มีสื่อการสอนท่ีมีความน่าสนใจเท่าท่ีควร และสื่อ

การสอนยงัขาดความทนัสมยั  

        ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะสรา้งสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริง แบบ

มลัติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่องไดโอด เพ่ือใชส้าํหรบัการเรียนการสอนในรายวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ 

หลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหก้บัผูเ้รียน และเป็นสื่อท่ีผูเ้รียน

สามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง อีกทัง้ยงัเป็นสื่อท่ีมีกา้วทนัยุค ทนัสมยั สอดรบักบัการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 

หรือยคุดิจิทลันั่นเอง 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1.   เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่องไดโอด 

รายวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ 

2.   เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจรงิแบบ

มลัติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่องไดโอด วิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้  

3.   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนดว้ยสื่อการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบ

มลัติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่องไดโอด วิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้  

 

สมมตฐิานการวิจัย 

1.   คุณภาพของสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่องไดโอด 

วิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ ท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึน้ มีคณุภาพอยู่ในระดบัดีขึน้ไป 

2.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดว้ยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่อง

ไดโอด วิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ มีคะแนนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.   ผู ้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนดว้ยสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบ

มลัติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่องไดโอด วิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ ไมต่ ํ่ากวา่ระดบัดี 

 

ประโยชนท์ีไ่ด้รับ 

1. ผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่อง ไดโอด วิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้ ซึ่งเป็นสื่อท่ีมีความน่าสนใจ เรา้ความสนใจผูเ้รียน และมีความทนัยุค ทนัสมยั 

สอดรบักบัเทคโนโลยีทางการศกึษาท่ีกา้วลํา้ในปัจจุบนั ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูเ้รื่องไดโอดไดอ้ย่างรวดเรว็

และมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนโดยภาพรวมเพ่ิมขึน้ 

2. ผูเ้รียนสามารถใชส้ื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมารท์โฟน เป็นสื่อเสริมเพ่ือทบทวน

เนือ้หานอกชัน้เรียน โดยสามารถเรียนรูไ้ดต้ามศกัยภาพของตนเอง และสามารถเรียนรูไ้ดท้กุท่ี ทกุเวลาบนสมารท์

โฟนในพืน้ท่ีท่ีมีระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1.   ขอบเขตด้านเนือ้หา 

      1.1   สาํหรบังานวิจยัครัง้นีจ้ะนาํเนือ้หาเรื่อง ไดโอด มาพฒันาเป็นสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดีย

บนสมารท์โฟน โดยเนือ้หาเรื่องไดโอด เป็นหัวขอ้หนึ่งในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้ ในหลกัสูตร      

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ซึ่งผูเ้รียนในหลกัสตูรจะตอ้งเรียน

รายวิชาดงักลา่วในชัน้ท่ีปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ตามแผนการศกึษาท่ีหลกัสตูรไดก้าํหนดไว ้โดยเนือ้หาในเรื่องไดโอด 

ประกอบดว้ยหัวขอ้ย่อย คือ 1) ลกัษณะและคุณสมบัติของไดโอด  2) ประเภทและโครงสรา้งของไดโอด และ      

3) การประยกุตใ์ชง้านไดโอด (คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี, 2558) 

      1.2   งานวิจยัครัง้นีผู้เ้รียนจะเรียนรู ้เรื่องไดโอด ดว้ยสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดีย 

บนสมารท์โฟน ไดน้ัน้ ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรูผ้่านโปรแกรม V-Player ซึง่สามารถใชง้านไดท้ัง้ระบบปฏิบติัการ  
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Android และ ios บนสมารท์โฟน   

       1.3   สื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน ท่ีพฒันาขึน้จะอยู่ในรูปแบบ

ของสื่อมลัติมีเดีย ซึง่จะประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ และปฏิสมัพนัธ ์โดยกิจกรรม

การเรียนรูผ้่านสื่อดงักลา่วจะประกอบดว้ย 1) การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนแบบออนไลนผ์่านโปรแกรม Kahoot 

2) เรียนเนือ้หาไดโอดดว้ยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน ผ่านโปรแกรม V-Player 3) การ

ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนแบบออนไลนผ์่านโปรแกรม Kahoot 

2.   ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เป็นนกัศกึษา

ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้ ภาคเรียนท่ี 1/2562 จาํนวนทัง้หมด 50 

คน ซึ่งแบ่งตามกลุ่มเรียน คือ 1) กลุ่มเรียนท่ี 1 มีนักศึกษาลงทะเบียนทัง้หมด 24 คน และ 2) กลุ่มเรียนท่ี 2 มี

นกัศกึษาลงทะเบียนทัง้หมด 26 คน 

       กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละ

โทรคมนาคม คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เป็นนกัศกึษา

ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้ ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 โดยใชวิ้ธีการ

เลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกกลุม่เรียนท่ี 1 จาํนวนทัง้หมด 24 คน 

3.   ขอบเขตด้านตัวแปรทีต้่องการศึกษา 

       ตัวแปรตน้ ไดแ้ก่ สื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่องไดโอด       

วิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ 

       ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) คณุภาพของสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน 2) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และ 3) ความพงึพอใจของผูเ้รียน 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การดาํเนินการวิจยั คณะผูวิ้จยัไดด้าํเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงัภาพท่ี 1 (Figure 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Research procedure. 
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       จากภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยั สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันี ้ 

      1.   ศึกษาข้อมูลเบือ้งตน้ โดยผู้วิจัยไดมี้การศึกษาเก่ียวกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย วิธีการสรา้งสื่อ

เทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมท่ีใชใ้นการสรา้งสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ไดแ้ก่โปรแกรม Vidinoti และโปรแกรม

สาํหรบัการใชง้านสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยผ่านแอพพลิเคชั่น V-Player  

       2.   ออกแบบเนือ้หา เริ่มจากนาํเนือ้หาเรื่องไดโอด ซึ่งประกอบไปดว้ยหัวข้อย่อย คือ 1) ลักษณะและ

คณุสมบติัของไดโอด 2) ประเภท และโครงสรา้งของไดโอด และ 3) การประยุกตใ์ชง้านของไดโอด มาออกแบบ

เนือ้หาลงในบทดาํเนินเรื่อง (Storyboard)  

       3.   สรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน เริ่มจากการกาํหนดวัตถุประสงคก์ารสอน

สาํหรับเรื่องไดโอดทั้งหมด 4 ขอ้ จากนั้นร่างขอ้สอบจาํนวน 36 ขอ้ท่ีสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคก์ารสอน และ

ดาํเนินการประเมินความเท่ียงตรงของขอ้สอบโดยผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 3 คน พบว่า มีจาํนวนขอ้สอบทัง้หมด  

24 ขอ้ท่ีมีคณุภาพผ่านเกณฑ ์IOC และสดุทา้ยนาํขอ้สอบท่ีผ่านเกณฑใ์ชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเ้รียนซึ่งประกอบดว้ย 1) แบบทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 10 ขอ้ และ 2) แบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 

10 ขอ้ ซึง่แบบทดสอบทัง้สองชดุมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบคูข่นาน 

       4.   สรา้งสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน โดยเริ่มจากนาํเนือ้หาเรื่อง

ไดโอดท่ีออกแบบไวม้าสรา้งเป็นสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใชโ้ปรแกรมโปรแกรม Vidinoti และทดลองใชส้ื่อ

เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแอพพลิเคชั่น V-Player และนาํขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีผ่านการหาคุณภาพไวแ้ลว้ใน

เบือ้งตน้ บรรจุไวใ้นฐานขอ้มลูของโปรแกรม Kahoot เพ่ือใหผู้เ้รียนไดท้าํขอ้สอบแบบออนไลน ์จากนัน้สรา้งคู่มือ

การใชง้านสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟนสาํหรบัผูเ้รียน ดงัภาพท่ี 2 (Figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Multimedia Augmented Reality Technology on smartphone 

 

       5.   สรา้งแบบประเมินคณุภาพของสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน 

ประกอบดว้ยแบบประเมิน 2 ชุด 1) แบบประเมินคุณภาพดา้นเนือ้หาสาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญ และ 2) แบบประเมิน

คณุภาพดา้นเทคนิคสาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชแ้บบประเมินคณุภาพมีลกัษณะเป็น Rating Scale 5 ระดบั   

       6.   ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมารท์โฟน การ

ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริง มีการประเมินคุณภาพดา้นเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

3 คน และประเมินคณุภาพดา้นเทคนิคโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ดงัภาพท่ี 3 (Figure 3) 
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Figure 3 Quality evaluation by specialist. 

 

       7.   ปรบัปรุงแกไ้ขสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน  

โดยผูวิ้จยัไดป้รบัปรุงแกไ้ขสื่อตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ เช่น ปรบัปรุงรูปแบบตวัอกัษรใหอ้า่นง่ายขึน้  

       8.   ทดลองใชส้ื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน นาํสื่อไปทดลองใชก้บั

ผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 24 คน ดงัภาพท่ี 4 (Figure 4) โดยใชแ้ผนการทดแบบ One Group Pre-test Post- 

test Design (มนตช์ยั เทียนทอง, 2555) ดงัตารางท่ี 1 (Table 1) เริ่มจากใหผู้เ้รียนกลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบ

ก่อนเรียนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมKahoot  จากนั้นให้ผู ้เรียนเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่าน

แอพพลิเคชั่น V-Player และทาํแบบทดสอบหลังเรียนแบบออนไลนผ์่านโปรแกรมKahoot  และสุดท้ายเก็บ

รวบรวมความพงึพอใจของผูเ้รียนโดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ 

Table 1 One Group Pretest Posttest Design. 

Sample Pre-test Experiment Post-test 

E T1 X T2 

 E   =   Experiment Group  X   =   Study with Augmented Reality Technology 

 T1 =   Pre-test    T2 =   Post-test 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4   Try out for Augmented Reality Technology with sample learner. 
 

       9.   วิเคราะหแ์ละสรุปผลการวิจัย ดาํเนินการวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน โดยใชส้ถิติ

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากนัน้วิเคราะหแ์ละสรุปผลความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยใชส้ถิติ

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนาํค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์แปลผลความพึงพอใจ ดังนี ้4.50-5.00  

(ดีมาก), 3.50-4.49 (ดี), 2.50-3.49 (ปานกลาง), 1.50-2.49 (พอใช)้, 1.00-1.49 (ควรปรบัปรุง) (ปริญญา มีสุข, 

2559)  
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยัไดด้งันี ้

1.   คณุภาพของสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน  

Table 2 The content quality analysis of Multimedia Augmented Reality Technology on smartphone.  

Quality of Content X� SD Level 

Media design of Augmented Reality Technology 4.89 0.33 Highest 

Figure and video 4.83 0.38 Highest 

Suitability of the test 4.67 0.49 Highest 

Accuracy and appropriateness of content 4.47 0.52 High 

Total average 4.70 0.46 Highest 

 

Table 3 The technique quality analysis of Multimedia Augmented Reality Technology on smartphone. 

Quality of Technique X� SD Level 

The value and benefit of Augmented Reality Technology 5.00 0.00 Highest 

Interaction in multimedia of Augmented Reality Technology 4.50 0.55 Highest 

Video 4.33 0.50 High 

Quiz by Kahoot 4.33 0.52 High 

Access QR code/URL  4.00 0. 65 High 

Colors and alphabet 4.00 0.76 High 

Figure and animations 3.67 0.98 High 

Total average 4.16 0.57 High 

 

       จากตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 (Table 2 and 3)  พบว่าคุณภาพของสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือน

จริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน โดยภาพรวมมีคณุภาพดา้นเนือ้หาอยู่ในระดบัดีมากดว้ยค่าเฉลี่ย 4.70 และมี

คณุภาพดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัดี ดว้ยคา่เฉลี่ย 4.16 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

2.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

Table 4 The achievement of learner for Multimedia Augmented Reality Technology on smartphone. 

Score Amount of students Total score X� SD Tคาํนวณ Tตาราง 

Pre-test 24 10 3.92 0.87 
11.50** 1.71 

Post-test 24 10 7.38 0.54 

** ระดบันยัสาํคญั 0.05, df=23   

        

จากตารางท่ี 4 (Table 4) พบว่าสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน 
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เรื่อง ไดโอด ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้โดยผูเ้รียน

ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนโดยภาพรวมไดค้า่เฉลี่ยท่ี 3.92 และทาํแบบทดสอบหลงัเรียนโดยมีคา่เฉลี่ย 7.38   

3.   ความพงึพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน  

Table 5 The learner’s satisfaction for Multimedia Augmented Reality Technology on smartphone. 

Satisfaction X� SD Level 

Video 4.67 0.63 Highest 

Figure and animations 4.66 0.63 Highest 

Quiz by Kahoot 4.27 0.68 High 

Colors and alphabet 3.91 0.72 High 

Total average 4.34 0.75 High 

 

       จากตารางท่ี 5 (Table 5) ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 24 คน โดยภาพรวมมีความพงึพอใจ

ต่อการเรียนดว้ยสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน อยู่ในระดบัดี ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

การอภปิรายผล 

       จากผลการวิจยั พบว่า คณุภาพดา้นเนือ้หาของสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบน

สมารท์โฟน โดยภาพรวมมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก ดว้ยคา่เฉลี่ย 4.70 ซึง่สงูกวา่สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้อาจจะ

เป็นเพราะวา่ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่สื่อดงักลา่วเป็นสื่อท่ีเรา้ความสนใจ และ

มีการออกแบบเนือ้หาของสื่อไดอ้ย่างดีเย่ียม โดยผลการประเมินคณุภาพของสื่อพบวา่เนือ้หามีการออกแบบอย่าง

กระชบัและเขา้ใจไดง่้าย (X�=5.00, SD=0.00) และการนาํเสนอสื่อมีความน่าสนใจและชวนติดตามเป็นอย่างย่ิง 

(X�=5.00, SD=0.00) ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้เม่ือนาํไปทดลองใชก้ับผูเ้รียนพบวา่ 

ผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะว่าผูเ้รียนเห็นว่าการออกแบบสื่อใน

ดา้นของภาพน่ิงและแอนิเมชนัสามารถส่งเสริมการเรียนรูไ้ดอ้ย่างดีมาก (X�=4.66, SD=0.63) อีกทัง้การออกแบบ

สื่อในดา้นวิดีโอสามารถสง่เสริมการเรียนรูไ้ดอ้ย่างดีมาก (X�=4.67, SD=0.63) เช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.   ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

       จากผลการวิจัยพบว่า สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมารท์โฟน เรื่องไดโอดท่ีพัฒนาขึน้มี

จุดเด่น คือ เป็นสื่อท่ีเรา้ความสนใจแก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างดีเย่ียม เช่น ในดา้นของภาพน่ิง แอนิเมชัน และวิดีโอ ท่ี

สามารถส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียนไดดี้ แต่ทัง้นีก้ารเขา้ถึงสื่อดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชส้ญัญาณอินเทอรเ์น็ตท่ีมี

ความเร็วสูง ดังนั้นหากจะนาํสื่อดังกล่าวไปใชก้ับผู้เรียนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึน้ในครั้งถัดไป ผูส้อนหรือ

หน่วยงานของสถานศกึษาจะตอ้งจดัเตรียมสถานท่ีหรือหอ้งเรียนใหมี้ความพรอ้มเก่ียวกบัความเร็วของสญัญาณ

อินเทอรเ์น็ตในหอ้งเรียน เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถงึสื่อดงักลา่วไดง่้ายและรวดเรว็ 
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2.   ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

       ควรมีการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการเรียนดว้ยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง

แบบมัลติมีเดียบนสมารท์โฟน กับการเรียนดว้ยสื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ เช่น สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน

มลัติมีเดีย  หรือ สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนมลัติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้  
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การสร้างส่ือการสอนชุดเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า รายวิชางานทักษะช่างพืน้ฐาน 2  

สาํหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบัณฑติ 

Contruction and Efficiency Evalution of The lnstructionnal  Media for the Topic “Transformer  

Welding Machine” in the Subject of Basic Technician Skill II, Bachelor of Industrial Education   
 

อภริพ แก้วมาก1 และ กฤษฎา คงพนู1*  

Apirop Kaewmak1and Kritsada Kongphoon1* 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาการทาํงานของเครือ่งเช่ือมไฟฟา้แบบหมอ้แปลงสาํหรบัการเช่ือม
อารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ ์2) สรา้งส่ือการสอนเรื่องเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลง 3) หาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยสื่อการสอนเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงโดยวิธีการอารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลักซ ์ 
4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลง โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีนาํมา
ศึกษาในครั้งนี ้เป็นผู้เรียนท่ีเรียนรายวิชาทักษะงานช่างพืน้ฐาน 2 จากการเลือกแบบเจาะจงจาํนวน 30 คน  
ในภาคเรียนท่ี 2/2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินคุณภาพของส่ือการสอนโดยผู้เช่ียวชาญ 
แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพงึพอใจสาํหรบัผูเ้รยีน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของส่ือการสอนเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหม้อแปลง  
โดยภาพรวมมีคณุภาพดา้นเนือ้หาและดา้นเทคนิคอยูใ่นระดบัดีมาก 2) สื่อการสอนเครือ่งเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลง 
มีประสิทธิภาพ 85.22/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ตัง้ไวคื้อ 80/80 3) ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนเครื่องเช่ือมไฟฟ้า
แบบหมอ้แปลงมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 4) ผูเ้รยีนมีความพงึพอใจ
ตอ่การเรยีนการสอนดว้ยสื่อการสอนเครือ่งเช่ือมไฟฟา้แบบหมอ้แปลงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (x̄  = 4.63) 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) To study of the operation of transformer welding 
machine for shielded metal arc welding, 2) To make a teaching media for topic of transformer welding 
machine, 3) To find out the learning achievement of the students learning by using the teaching media 
of the transformer welding machine by the method of shielded metal arc welding. and 4) To study the 
satisfaction of the students who study by using the teaching media of the transformer welding machine. 
The samples in this study were specific 30 learners who studied the subject ‘Basic technical skills II’ in 
the semester 2/2561. Tools used in the research were: the quality evaluation form of teaching media by 
experts, test, and satisfaction questionnaire. 
 The results of the research revealed that : 1) The results of the evaluation of the teaching media 
quality of the transformer welding machine, in general, have a very good quality of both content and 
technical quality, 2) The teaching media of transformers welding machine had efficiency of 85.22/82.44 
which is higher than the set criteria 80/80, 3) Students who studied with the teaching media of the transformer 
welding machine have higher learning achievement with statistically significant at the level of 0.05, and  
4) The students were satisfied with the teaching and learning by the teaching media of the transformer 
welding machine as an overall in the highest level (x̄ = 4.63) 

 

Key words: teaching media 
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บทนาํ 

เน่ืองจากวิชางานทักษะช่างพืน้ฐาน 2 เป็นวิชาภาคทฤษฏี เนือ้หาวิชามุ่งเนน้ดา้นความรูใ้หก้บัผูเ้รียน

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏิบติั เช่น รูห้ลกัการเช่ือม รูวิ้ธีการใชเ้ครื่องมือ อปุกรณใ์นงานเช่ือม และเขา้ใจหลกัการ

ทาํงานของเครื่องมืออปุกรณท่ี์ใชใ้นงานเช่ือม เป็นตน้ 

จากผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน พบว่า ผู ้เรียนยังไม่เข้าใจหลักทฤษฎีของงานเช่ือมอย่างแท้จริง ท่ีมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู ้ทกัษะและประสบการณ ์สามารถนาํไปประกอบอาชีพตรงกบัความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน คือ ความสามรถท่ีทาํงานได ้ผูเ้รียนจึงตอ้งเขา้ใจเนือ้หาสาระของวิชาชีพอย่างลึกซึง้ ดงันัน้

เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจหลกัการในการทาํงานของเครื่องมือและอปุกรณใ์นงานเช่ือมและสามารถนาํไปปฏิบติังานได ้

เครื่องเช่ือมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักท่ีสาํคัญในการเช่ือมไฟฟ้า ขณะท่ีใชง้านชิน้ส่วนท่ีอยู่ภายในบางตัวมีการ

เคลื่อนไหว ชิน้ส่วนบางตวัมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ในขณะก่อน-หลงั เปิดเครื่องเช่ือมมีกระแสไหลผ่านเท่าไหร่ 

และเม่ือทาํการเช่ือมอารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซแ์ลว้กระแสไหลผ่านเท่าไหร่และเม่ือทาํการเช่ือมอารค์ดว้ยลวด

เช่ือมหุม้ฟลกัซแ์ลว้กระแสไฟฟ้าคงท่ีตามท่ีปรบัหรือกาํหนดหรือไม่ การใชส้ื่อการสอนบางชนิดไม่สามารถทาํให้

ผูเ้รียนเขา้ใจหลกัการทาํงานของชิน้สว่นและอปุกรณต์า่งๆ ของเครื่องเช่ือมไฟฟ้า 

 จากปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัทาํวิจยั ไดเ้ล็งเห็นแลว้ว่าปัญหาท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจในหลกัการทาํงานของเครื่อง

เช่ือมไฟฟ้า ทาํใหก้ารปฏิบัติงานของผูเ้รียนไม่มีประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานไม่ถึงเกณฑม์าตรฐานท่ี

กาํหนดไว ้ทาํใหผู้เ้รียนขาดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องช่างเทคนิค และจะมีผลต่อการประกอบอาชีพต่อไปใน

อนาคต ดงันัน้ผูจ้ัดทาํวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะสรา้งสื่อการสอน ในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ฐาน 2 สาํหรบั

นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบัณฑิต เรื่องเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงโดยวิธีอารค์ดว้ยลวดเช่ือม

หุ้มฟลักซ ์เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวและเป็นแระโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ฐาน  

2 สาํหรบันกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงโดยวิธีการอารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ ์ 

 2. ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีต่อเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงโดยวิธีการอารค์ดว้ยลวดเช่ือม

หุม้ฟลกัซ ์

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

   1. ชุดฝึกปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะการเช่ือม รายวิชางานทักษะช่างพืน้ฐาน 2 สาํหรบันักศึกษาหลกัสูตรครุ

ศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต ท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้มีคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ระดบัมาก 

   2. ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะการเช่ือม รายวิชางานทักษะช่างพืน้ฐาน 2 สาํหรับ

นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต ท่ีสรา้งขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ไมต่ ํ่ากวา่ 80/80 

   3. การเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะการเช่ือม รายวิชางานทกัษะช่างพืน้ฐาน 2 สาํหรบันกัศกึษา

หลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

   4. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะการเช่ือม รายวิชางานทักษะช่าง

พืน้ฐาน 2 สาํหรบันกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาศกึษาศาสตร ์

87 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

เคร่ืองมือและอุปกรณใ์นงานเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุม้ฟลักซ ์(Welding equipment) 

เครื่องเช่ือม (Welding machine) เครื่องเช่ือมไฟฟ้า แบ่งตามชนิดตามการจ่ายพลงังานไฟฟ้าไดส้องชนิด

คือ 1) เครื่องเช่ือมกระแสคงท่ี (Constant Current; CC )  2) เครื่องเช่ือมแบบแรงดนัคงท่ี (Constant Voltage; CV ) 

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 

1)  แกนเหล็ก (Core) มีลกัษณะเป็นแผ่นเหล็กบางๆ เคลือบดว้ยฉนวนนาํมาอดัซอ้นกนัเป็นรูปแกนของ

หมอ้แปลงทาํหนา้ท่ีเป็นทางเดินของเสน้แรงแมเ่หลก็ แกนเหลก็ท่ีดีตอ้งเป็นเหลก็ออ่นมีสว่นผสมของสารซิลิกอนมี

ความซมึซบัได ้(Permeability)  

2)  ขดลวด (Winding) ขดลวดท่ีใชพ้นัหมอ้แปลงมีลกัษณะเป็นขดลวด   ทองแดงหรือขดลวดอลมิูเนียม

ท่ีหุม้หรือเคลือบดว้ยฉนวนอาจจะเป็นไดท้ัง้ลวดแบนท่ีมีพืน้ท่ีหนา้ตดัสี่เหลี่ยมผืนผา้หรือลวดกลมก็ได ้หมอ้แปลง

ไฟฟ้ามีขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) โดย

ขดลวดปฐมภมิูจะเป็นชดุท่ีรบัไฟเขา้สว่นขดลวดทติุยภมิูเป็นชดุท่ีจ่ายไฟออกไปใชง้าน 

3)  ฉนวน (Insulation) ฉนวนมีไวเ้พ่ือป้องกันไม่ใหข้ดลวดสัมผัสกบัส่วนท่ีเป็นแกนเหล็กและป้องกัน

ไมใ่หข้ดลวดแตล่ะชัน้สมัผสักนัได ้(Short turn) 

เรคตไิฟเออร ์

1) วงจรเรียงกระแสดว้ยเพาเวอรไ์ดโอด (Rectifier circuit with Power diode) 

ไดโอด (Diode) เป็นอปุกรณส์ารกึ่งตวันาํท่ีมีคณุสมบติัยอมใหก้ระแสไหลผ่านไดเ้พียงทิศทางเดียวจากขัว้แอโนด 

(Anode: A) ซึ่งมีศกัยเ์ป็นบวกไปยงั     ขัว้แคโทด (Cathode : K) ซึ่งมีศกัดิ์เป็นลบเม่ือไดร้บัไบอสัแบบฟอรเ์วิรด์ (Forward 

Bias) แตถ่า้ไดโอดไดร้บัไบอสัแบบตรงกนัขา้มหรือรีเวิรส์ (Reverse Bias) ไดโอดจะไมย่อมใหก้ระแสไหลผ่าน ดงันัน้ไดโอด

จงึถกูนาํไปใชใ้นวงจรเรียงกระแสหรือวงจรเรก็ติไฟร ์(Rectifire Circuit) ซึง่จะทาํหนา้ท่ีในการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลบั (AC 

Voltage) ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage)   ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลบัใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง

แบบครึง่คลื่นหรือแบบฮารฟ์เวฟ (Halfwave) และแบบเตม็คลื่นหรือฟลูเวฟ (Full wave)  

2) ความหมายของวงจรเรียงกระแส 

วงจรเรียงกระแส (Rectifire Circuit) หมายถึง วงจรเรียงกระแส วงจรเรียงกระแสหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ 

เร็คติไฟเออร์ คือวงจรไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบัติในการแปลงสัญญาณกระแสสลับให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า

กระแสตรงหรือมีคุณสมบัติยอมใหไ้ฟฟ้าไหลผ่านไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อุปกรณ์ท่ีนิยมใชใ้นการแปลง

สญัญาณไดแ้ก่ ไดโอด 

3) การแปลงแรงดนัไฟสลบัเป็นแรงดนัไฟตรง 

วงจรอิเล็กทรอนิกสต์่าง  ๆจะตอ้งใชแ้รงดนัเลีย้งวงจรเป็นแรงดนัไฟตรง (DC) โดยทาํการแปลงแรงดนัไฟสลบั (AC) ให้

เป็นแรงดนัไฟตรง (DC) วงจรท่ีทาํหนา้ท่ีดงักล่าวนีเ้รียกว่าวงจรเร็กติไฟเออร ์(Rectifier Circuit) หรืออาจเรียกว่าวงจรเรียง

กระแส อปุกรณท่ี์ทาํหนา้ท่ีนีคื้อไดโอด ไดโอดท่ีนิยมนาํมาใชง้านในวงจรเรก็ติไฟเออรเ์ป็นไดโอดชนิดซิลิกอน 

4) การทาํงานของไดโอดเรก็ติไฟเออรใ์ชห้ลกัการจ่ายไบอสัตรง 

  การจ่ายไบอสักลบัใหต้วัไดโอดเพ่ือทาํใหไ้ดโอดนาํกระแสและหยุดนาํกระแสตามสภาวะไบอสัท่ีจ่ายแรงดนั

ท่ีผ่านการเร็กติไฟเออรแ์ลว้ไดแ้รงดันออกมาเป็นไฟตรงซีกบวกหรือแรงดันไฟตรงซีกลบ แรงดันไฟตรงจะได้

ออกมาซีกใดขึน้อยู่กบัการจดัวงจรไดโอดเร็กติไฟเออร ์ถา้ไดโอดจัดใหข้าแคโถด (K) ออกเอาตพ์ุตไดแ้รงดนัซีก
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บวกออกมาและถา้ไดโอดจัดใหข้าแอโนด (A) ออกเอาตพ์ุตไดแ้รงดนัซีกลบออกมา ลกัษณะการเร็กติไฟเออร์

เบือ้งตน้ 

งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง  

การสรา้งอุปกรณเ์พ่ือใชใ้นการจาํลองสถานการณข์องการฝึกทักษะงานเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งตน้     โดย 

ชรดั เทพชยุติมนัต ์การพัฒนาผูเ้รียนทางไกลผ่านวิทยุกระจายเสียงรายวิชาวัตกรรมอีเล็กทรอนิกสเ์พ่ือชุมชน  

โดย ดร. บุษราคมั ทองเพชร ไชยะ ธนพัฒนศิ์ริ พลวฒัน ์เกือ้ขาํ การสรา้งและทดลองหาประสิทธิภาพของชุด

ทดลองวงจรดิจิตอล โดย จิระวฒัน ์ใจออ่นนอ้ม 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

จากงานวิจัยเรื่อง การสรา้งสื่อการสอนชุดเครื่องเช่ือมไฟฟ้า รายวิชางานทักษะช่างพืน้ฐาน 2 สาํหรับ

นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชารายวิชางานทกัษะช่างพืน้ฐาน 2 ในสาขาครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  หลกัสตูร

วิศวกรรมอุตสาหการและหลักสูตรอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใชคื้อกลุ่มนักศึกษา

หลกัสตูรวิศวกรรมอตุสาหการ  จาํนวน 30 คน 

ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

  ผูวิ้จยัไดน้าํชุดฝึกปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะการเช่ือม ไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 30 คน และผูวิ้จยั

ได้ใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest -Posttest Design ดังตารางท่ี 1 (Table 1) และเก็บรวบรวม

ขอ้มลูกบัผูเ้รียนกลุม่ตวัอย่างโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน และสดุทา้ยเก็บรวบรวมขอ้มลู

ความพึงพอใจของผูเ้รียน โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ และสดุทา้ยวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ

สรุปผลความพงึพอใจของผูเ้รียน 

Table 1 One Group Pretest Posttest Design. 

Sample Pre-test Experiment Post-test 

E T1 X T2 

E   =   Experiment Group  X   =   Study with Transformer Welding Machine 

 T1 =   Pre-test    T2 =   Post-test 

 

ผลการวิเคราะห ์

ผลการวิเคราะหข์องชุดฝึกปฏบิัตเิพือ่ฝึกทกัษะการเชือ่ม 

   จากการนาํชุดฝึกปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะการเช่ือมพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการฝึกทักษะใหผู้เ้ช่ียวชาญ   

จาํนวน 9 คนประเมินคุณภาพของชุดฝึกทักษะเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลมาทาํการวิเคราะหเ์พ่ือหาคุณภาพของ

ชุดฝึกทักษะซึ่งผลท่ีไดแ้บ่งออกเป็น 4 ดา้นคือ ดา้นการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติ ดา้นการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ       

ดา้นเอกสารประกอบชดุฝึกปฏิบติั และดา้นคูมื่อการใชง้าน ดงัตารางท่ี 2 (Table 2) 
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Table 2 The results of quality analysis of training package for 4 welding skills that has created by experts. 

Satisfaction Mean SD Level 

1. Training package design     4.31 0.50 High 

2. Usability of training package 4.21 0.53 High 

3. Documentation of training package 4.15 0.51 High 

4. Manual of training package 4.22 0.53 High 

Total average 4.23 0.53 High 

  

   จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหห์าคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะการเช่ือมทัง้ 4 ดา้นพบว่า

ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 9 คนมีความเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชดุฝึกปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะการเช่ือมทัง้ 4 ดา้น มีคา่ระดบัคะแนน

เฉลี่ยเท่ากบั 4.23  ซึง่อยู่ในระดบั ท่ีสงูกวา่ 3.5 ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ดงันัน้ชดุฝึกปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะการเช่ือมท่ี

สรา้งขึน้จงึมีคณุภาพสามารถนาํไปใชง้านจริงได ้

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

  จากตารางท่ี 3 (Table 3) ผลการวิจยัพบวา่ชดุฝึกปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะการเช่ือม ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิ

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

 Table 3 Learning achievement of students that use the welding training package. 

Score Amount of students Total score Mean  SD 

Pre-test 30 15 6.91 0.74 

Post-test 30 15 12.44 0.69 

   

ความพงึพอใจของผู้เรียนทีเ่รียนด้วยชุดฝึกปฏบิัตเิพือ่ฝึกทกัษะการเชือ่ม  

        ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะการเช่ือม รายวิชางานทกัษะช่างพืน้ฐาน 

2 สาํหรบันกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต ซึง่แสดงดงัตารางท่ี 4 (Table 4) 

 

 Table 4 Overall satisfaction with the welding training package. 

 

Satisfaction Mean SD Level 

1. The efficiency of the welding training package 4.66 0.47 Highest 

2. Modernization of the welding training package 4.65 0.48 Highest 

3. Principle accuracy of the welding training package 4.68 0.50 Highest 

4. The safety of welding training package 4.54 0.67 Highest 

Total average 4.63 0.53 Highest 
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   จากตารางท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่าผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 30 คนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อ

ชดุฝึกปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะงานเช่ือมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ดว้ยคา่เฉลี่ย 4.63 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

สรุปผลการวิจัย 

   สื่อการสอนเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงโดยวิธีการอารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซท่ี์ไดท้าํการ

ออกแบบสรา้งและทดสอบโดยการสรา้งชุดวดักระแสไฟฟ้าเพ่ือวดักระแสไฟฟ้าจริงท่ีใชใ้นการเช่ือมแต่ละครัง้

เพราะกระแสไฟฟ้าท่ีใชเ้ช่ือมไม่มีความคงท่ีโดยขึน้อยู่กับระยะอารค์ของลวดเช่ือมซึ่งชุดวัดกระแสไฟฟ้าจะใช ้

Current Transformer เป็นเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าโดยทาํการวัดทัง้ Input และ Output จากการทดลองท่ีได้

ปรากฏว่าค่ากระแสไฟฟ้าจากชุดวัดกระแสไฟฟ้าจะมีค่าความคลาดเคลื่อน 5.586 แอมแปร์ เม่ือนําค่า

กระแสไฟฟ้าท่ีวดัจากชดุวดักระแสไฟฟ้ามาเปรียบเทียบกบักระแสไฟฟ้าท่ีวดัจากแคลมป์มิเตอร ์กระแสไฟฟ้าท่ีวดั

จากชุดวดักระแสไฟฟ้าจะมีค่ามากกว่าค่ากระแสไฟฟ้าท่ีวดัจากแคลมป์มิเตอร ์เฉลี่ย 64.642 แอมแปร ์เครื่อง

เช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงโดยวิธีการอารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ ์ โดยการใชอ้ะคริลิคใสเป็นส่วนประกอบของ

โครงเครื่องเช่ือม ทาํใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงของขดลวดเม่ือมีการปรบัเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้น

การเช่ือมนั้นจะขึน้อยู่กับจาํนวนรอบของขดลวด นอกจากนีมี้การติดตัง้พัดลมระบายอากาศระบบ On Time 

บริเวณหลงัเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงโดยวิธีการอารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลักซเ์พ่ือควบคุมความรอ้นท่ี

เกิดขึน้ระหว่างการใชง้านเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงโดยวิธีการอารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลักซใ์ชไ้ดจ้ริง

เป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์วางไว ้
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การใช้ส่ือสังคมออนไลนส์าํหรับการทาํธุรกจิของผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์ 

Social Media Usage for Conducting the Business of Young Entrepreneurs 
 

สุธีรา  เดชนครินทร์1* 

Suteera  Detnakarin1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการทาํธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์จาํแนกตาม เพศ เจเนอเรชั่น สาขาท่ีศกึษา ระดบัการศกึษา รายได ้ประสบการณใ์นการ

ดาํเนินธุรกิจออนไลน ์และประสบการณใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการทาํธุรกิจ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการท่ีมี

อายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี จาํนวน 238 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ การแจกแจงความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คา่สถิติเปรียบเทียบตวัอย่างสองกลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ผลของการวิจยั

คน้พบว่า 1) การใชส้ื่อสังคมออนไลนส์าํหรับการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการรุ่นเยาวอ์ยู่ในระดบัมาก และ 2) 

ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีรายได ้ประสบการณใ์นการดาํเนินธุรกิจ และประสบการณใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการ

ทาํธุรกิจตา่งกนัมีการใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการทาํธุรกิจแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate and compare the social media usage for conducting the young 

entrepreneurs business, classified by gender, generation, program, educational level, income, selling 

online experience, and social media usage experience in the business. The samples of this study were 

238 entrepreneurs who had the age between 18 and 25 years selected by convenience sampling. The 

questionnaires were used as the research tool. Statistics used in data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, and one-way ANOVA. The results 

found that 1) the social media usage for conducting the young entrepreneurs business was a high level 

and 2) young entrepreneurs who had different income, selling online experience, and social media 

usage experience in the business were different in the social media usage for conducting the business 

at a significance level of 0.05. 

 

 

 
 

 

 

Key words: young entrepreneur, social media usage 
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คาํนาํ 

 ปัญหาการวา่งงานของนกัเรียนนกัศกึษาท่ีเพ่ิงจบกาํลงักลายเป็นปัญหาสาํคญัท่ีทั่วโลกกาํลงัเผชิญ จาก

รายงานของยูนิเซฟ (UNICEF) หรือองคก์ารกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติไดร้ายงานว่า ในปี พ.ศ. 2561 

พบว่า ประชากรไทยท่ีมีอายุระหวา่ง 15-24 ปี มีอตัราการว่างงานสงูขึน้ และเป็นกลุ่มท่ีไม่ไดร้บัการฝึกอบรมเพ่ือ

ประกอบอาชีพสูงถึง 1.3 ล้านคน (UNICEF Thailand, 2018) การสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young 

Entrepreneurs) จึงกลายมาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ทั้งนีเ้ป็นเพราะผูป้ระกอบการรุ่นเยาวไ์ดร้ับการ

ยอมรบัว่ามีส่วนช่วยกระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจ (European Training Foundation, 2014) แต่ดว้ยขอ้จาํกดั

ทางดา้นทรพัยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ขอ้มลูดา้นการตลาด ตลอดจนองคค์วามรูท้างดา้นการจดัการจึงกลาย

มาเป็นอปุสรรคสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการรุน่เยาว ์(Guelich, 2018) นกัวิชาการและนกับริหาร

ไดค้น้พบว่าสื่อสงัคมออนไลนไ์ดก้ลายมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีทรงพลงัมากในปัจจบุนั และกลายมาเป็น

กลยุทธส์าํคญัของผูป้ระกอบการรุ่นเยาวใ์นการทาํธุรกิจในยุคดิจิทลั (Turan and Kara, 2018) เพราะสื่อสงัคม

ออนไลนส์ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง สามารถพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกคา้ ตลอดจน

สามารถปรับปรุงกระบวนการสื่อสารการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Etayib et al., 2018) ทาํให้สื่อสังคม

ออนไลนถ์ูกเลือกมาเป็นอาวธุสาํคญัของผูป้ระกอบการรุ่นเยาวใ์นการสรา้งโอกาสท่ีจะเป็นเจา้ของกิจการได ้แมว้่า

พวกเขามีเงินทนุเริ่มตน้คอ่นขา้งจาํกดั (Turan and Kara, 2018) 

 ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวส์ามารถใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการทาํการตลาดเพ่ือสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ตนเองได้

อย่างง่ายดายและสะดวกสบายกว่าการทาํการตลาดแบบดัง้เดิม ทัง้นีเ้ป็นเพราะสื่อสงัคมออนไลนมี์แพลตฟอรม์ 

(Social Media Platform) ท่ีเอือ้อาํนวยต่อการทาํธุรกิจ ตวัอย่างเช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน ์(Line) ท่ีช่วย

โปรโมทสินคา้ของผูป้ระกอบการรุ่นเยาวไ์ปสู่เพ่ือน คนรูจ้ัก ตลอดจนลูกคา้ไดอ้ย่างไม่จาํกัดทัง้ระยะทางและ

ระยะเวลา รวมทั้งยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลและโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ไดอี้กดว้ย 

(Guelich, 2018; Turan and Kara, 2018) ย่ิงไปกว่านั้น จากการศึกษาปัจจัยแวดลอ้มท่ีเกือ้หนุนต่อการเป็น

ผูป้ระกอบการรุน่เยาวข์องสาํคญัสดุ และพิทกัษ ์(2561) ยงัคน้พบวา่ผูป้ระกอบการรุน่เยาวมี์แนวโนม้เพ่ิมมากขึน้ 

และมีความคิดแตกต่างจากผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูใ้หญ่ โดยมีความเป็นตวัเองสงู ชอบความทา้ทาย และไม่กลวั

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบท่ีมีส่วนทาํให้

ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวป์ระสบความสาํเร็จในการทาํธุรกิจ และสามารถพฒันาต่อยอดธุรกิจของตวัเองใหข้ยาย

ใหญ่โตไดอ้ย่างมั่นคง 

 ดงันัน้ การศกึษาในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการรุน่เยาวจ์งึเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจในแวดวงวิชาการ 

แต่จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์พบว่า ยังมีองคค์วามรูใ้นประเด็นนีอ้ยู่อย่าง

จาํกดั (สชุาติ และชาคริต, 2561; สาํคญัสดุ และพิทกัษ์, 2561) ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์

ของผูป้ระกอบการรุ่นเยาวใ์นยุคดิจิทัล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์

สาํหรบัการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการรุน่เยาว ์ซึ่งผลของการศกึษาจะช่วยเติมเต็มองคค์วามรูพื้น้ฐานดา้นการใช้

สื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือส่งเสริมใหเ้กิดอาชีพแก่ผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์ตลอดจนยังเป็นแนวทางในการออกแบบ

หลกัสูตรการสรา้งผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์เพ่ือพัฒนาคนรุน่ใหม่ใหก้ลายมาเป็นทรพัยากรมนุษยท่ี์มีค่าในระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสร้างและพัฒนาธุรกิจผ่านความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้

ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการผลิตหรือจาํหน่ายสินคา้และบริการใหแ้ก่ลกูคา้ ตลอดจนสามารถยอมรบัความ

เสี่ยงท่ีเกิดขึน้ได ้รวมทัง้จดัการธุรกิจของตวัเองไปสู่เป้าหมายท่ีไดว้างไว ้(Tehseen and Ramayah, 2015) จาก

การศึกษาผูป้ระกอบการรุ่นเยาวข์องสุชาติ และชาคริต (2561) ไดแ้บ่งผูป้ระกอบการรุ่นเยาวอ์อกเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่ ระยะท่ี 1 เรียกว่า ระยะ pre entrepreneurship ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี เป็นระยะเริ่มต้นของ

ผูป้ระกอบการท่ีใชก้ารลองผิดลองถกู โดยพยายามนาํความรูท่ี้ไดจ้ากการเรียนมาประยุกตใ์ชจ้ริง ส่วนระยะท่ี 2 

เรียกว่า ระยะ budding entrepreneurship ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี เป็นระยะท่ีผูป้ระกอบการกาํลงัสั่งสม

ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนทุนเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ และระยะท่ี 3 เรียกว่า ระยะ emergent 

entrepreneurship ซึ่งมีอายุระหว่าง 26-29 ปี เป็นระยะท่ีมีประสบการณใ์นการทาํธุรกิจมากขึน้และมีโอกาส

ประสบความสาํเรจ็มากท่ีสดุ โดยการวิจยัครัง้นีจ้ะเนน้ศกึษาผูป้ระกอบการรุน่เยาวมี์อายรุะหว่าง 18-25 ปีเท่านัน้ 

เพราะตอ้งการพฒันาผูป้ระกอบการรุน่เยาวร์ะยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ไปสูผู่ป้ระกอบการระยะท่ี 3 ในอนาคต 

แนวคดิเกีย่วกับพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-commerce) เป็นการซือ้และการขายสินคา้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละ

ระบบอินเทอรเ์น็ต นอกจากนีย้ังก่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันขอ้มูลระหว่างผูใ้ชด้ว้ยกนั (Fisher et al., 

2007) สาํหรบักิจกรรมท่ีผูป้ระกอบการสามารถดาํเนินการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การใหข้อ้มลู

เก่ียวกับสินคา้หรือบริการ การรบัคาํสั่งซือ้ การรบัชาํระเงิน การบริการหลงัการขาย การติดต่อสื่อสารกับลูกคา้

และพนกังาน การคน้หาขอ้มลูลูกคา้หรือคู่แข่งขนั ตลอดจนการโฆษณาและประชาสมัพนัธอ์งคก์าร (Daniel et 

al., 2002) ดงันัน้ การเติบโตของระบบอินเทอรเ์น็ตและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีจึงช่วยอาํนวยความสะดวก

ใหก้บัผูป้ระกอบการในการดาํเนินธุรกิจผ่านระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์

การใช้สื่อสังคมออนไลนส์าํหรับการทาํธุรกจิของผู้ประกอบการ 

การใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการทาํธุรกิจเป็นสว่นหนึ่งของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์โดยการใชส้ื่อสงัคม

ออนไลน์ในการดาํเนินธุรกิจสามารถทําได้หลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสารและสร้าง

ความสมัพันธอ์นัดีกบัลูกคา้ การคน้หาและนาํเสนอสิ่งท่ีลูกคา้ตอ้งการ การสรา้งตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีจดจาํของ

ลูกค้า รวมทั้งเป็นช่องทางสาํหรับการทาํธุรกรรมทางการเงิน โดยแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีช่วย

ผูป้ระกอบการในการทาํธุรกิจ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ไลน ์อินสตาแกรม และยูทูป (Etayib et al., 2018) โดยการศกึษา

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการรุ่นเยาวใ์นประเทศอินเดียของ Pandya (2012) แสดงให้เห็นถึง

ความสาํคญัของการใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นยคุดิจิทลั เน่ืองจากสื่อสงัคมออนไลนช์่วยทาํใหก้ารสื่อสารระหว่างกนั

มีความสะดวกมากขึน้ รวมทัง้ยงัมีตน้ทุนตํ่าในการเขา้ถึงกลุม่เป้าหมาย จงึมีความจาํเป็นท่ีผูป้ระกอบการจะนาํ

สื่อสงัคมออนไลนม์าประยุกตใ์ช ้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Etayib et al. (2018) ท่ีคน้พบว่าสื่อสงัคมออนไลน์

มีสว่นช่วยใหผู้ป้ระกอบการทาํการตลาดและสามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้อย่างยั่งยืนในระยะยาวได ้ทัง้นี ้
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เป็นเพราะแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์เอื ้อประโยชน์ในการเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่าง

ผูป้ระกอบการกบัลกูคา้ (Singh and Sinha, 2017) 

แนวคดิด้านประชากรศาสตร ์

นักวิชาการหลายท่านใหค้วามสนใจปัจจัยดา้นประชากรศาสตรท่ี์มีอิทธิพลต่อการเป็นผูป้ระกอบการ 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะพฤติกรรมการเป็นผูป้ระกอบการเกิดจากคุณสมบัติทางประชากรศาสตรข์องแต่ละบุคคล โดย

การศกึษาของ Setti (2017) คน้พบว่าตวัแปรทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ การศกึษา และรายไดมี้ผลอย่างมี

นยัสาํคญัต่อความตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์ซึ่ง Welmilla et al. (2011) อธิบายว่าทกัษะของแต่ละคนจะ

ถูกพัฒนาเม่ือพวกเขาอายุมากขึน้ หรือระดับการศึกษาและประสบการณ์ของแต่ละคนจะแสดงให้เห็นถึง

ความกา้วหนา้และการไดม้าซึง่ความรู ้ทัง้จากคณุวฒิุทางการศกึษาหรือการเรียนรูด้ว้ยตนเอง นอกจากนี ้Sajilan 

et al. (2015) อธิบายเพ่ิมเติมว่าวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันทาํใหค้วามเท่าเทียมกันทางเพศแตกต่างกัน จึงอาจ

ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงกําหนดสมมติฐานได้ว่า

ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีลกัษณะทางประชากรศาสตรต์า่งกนัจะทาํใหมี้พฤติกรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือ

การทาํธุรกิจแตกตา่งกนั ซึง่มีกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งันี ้

Figure 1  Research Framework.

วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี ้เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจัยเชิงส ํารวจ (Survey 

Research Method)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือ ผู ้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านสื่อสังคม 

ออนไลน์ โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงกาํหนดขนาดกลุม่ 

ตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรม G*Power (ธวชัชัย และสุรียพ์ันธุ,์ 2561) กาํหนดค่านัยสาํคญัความผิดพลาด เท่ากับ 

0.05 กาํหนดค่าอาํนาจการทดสอบ เท่ากับ 0.90 และกาํหนดขนาดของอิทธิพล เท่ากับ 0.25 จากการคาํนวณ 

ดว้ยโปรแกรมจะไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 209 กล่มุตวัอย่าง และเพื่อป้องกนัการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ 

ผูวิ้จยัจงึแจกแบบสอบถามทัง้สิน้ 250 ชดุ 

Demographic variables of young entrepreneurs 

1. Gender

2. Generation

3. Program

4. Educational level

5. Income

6. Selling online experience

7. Social media usage experience in the

businesses 

Social Media Usage for 

Conducting the Business 
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การสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล การศึกษาครัง้นีสุ้่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) โดยเทคนิคการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูวิ้จยัเก็บขอ้มลูดว้ยตนเองในช่วง

วนัท่ี 1 กรกฎาคม-15 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยไปแจกแบบสอบถามบริเวณสถาบันการศึกษาต่างๆ ในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัสงขลา เน่ืองจากกลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษา ซึง่ขอ้มลูท่ีเก็บไดแ้ละสามารถนาํมาวิเคราะห์

ขอ้มลูมีทัง้สิน้ 238 คน คิดเป็นอตัราการตอบกลบั 95.2% 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีพฒันาขึน้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์โดยแบบสอบถามแบ่งไดเ้ป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 1) คณุลกัษณะสว่นบคุคลของ

ผูป้ระกอบการรุน่เยาว ์และ 2) การใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการ จาํนวน 12 ขอ้ เป็น

แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั (จาก 1 = ไมเ่คยใชเ้ลย ถงึ 5 = ใชท้กุวนั) โดยแบบสอบถาม

ฉบับนีผ้่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความ

เช่ือมั่น (Reliability) ดว้ยคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคัทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.943 

สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล ประกอบดว้ย 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลี่ย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติเปรียบเทียบตวัอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระตอ่

กนั และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหข้์อมูลส่วนบุคคล 

 จากการศกึษาการใชส้ื่อสงัคมออนไลนข์องผูป้ระกอบการรุน่เยาว ์จาํนวน 238 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อาย ุ22-25 ปี  กาํลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบับริหารธุรกิจ/การจดัการ มีรายได้

มากกว่า 5,001 บาท ประเภทสินคา้ท่ีขายผ่านสื่อสงัคมออนไลนส์่วนใหญ่ คือ เครื่องสาํอาง โดยมีประสบการณ์

ทาํธุรกิจและมีประสบการณก์ารใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือทาํธุรกิจ 1-3 ปี  

ผลการวิเคราะหก์ารใช้สื่อสังคมออนไลนเ์พือ่ทาํธุรกจิของผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์

 ผู ้ประกอบการรุ่นเยาวใ์ช้สื่อสังคมออนไลนเ์พ่ือทาํธุรกิจโดยรวมอยู่ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.06) และเม่ือ

พิจารณารายละเอียด พบว่า ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือสนทนาโตต้อบกับลูกค่าเก่ียวกับ

สินคา้หรือบริการมากท่ีสดุ (�̅�𝑥=4.23) รองลงมา คือ การใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือเป็นช่องทางในการรบัคาํสั่งซือ้

หรือรายละเอียดการซือ้จากลูกคา้ (�̅�𝑥 = 4.17) ตามมาดว้ยการใชส้ื่อสังคมออนไลน์เพ่ือใหข้้อมูล เช่น ราคา 

รายละเอียดสินคา้แก่ลกูคา้ (�̅�𝑥 = 4.13) และเพ่ือหาขอ้มลูท่ีจาํเป็นต่อการทาํธุรกิจเช่น ความตอ้งการของลูกคา้ 

ความเคลื่อนไหวของคูแ่ข่ง (�̅�𝑥 = 4.12) รองลงมาตามลาํดบั  
 

ผลการทดสอบความแตกต่างของการใช้สื่อสังคมออนไลนเ์พือ่ดาํเนินธุรกจิของผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์

ผลการทดสอบความแตกตา่งของการใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์ามารถแสดงผลไดด้งั Table 1  
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Table 1 The results of independent sample   t-test and one-way ANOVA. 

Demographic Variables �̅�𝑥 S.D. t-test/ 

F-test 

p-value 

1. Gender Male 4.04 0.76 t -0.40 0.689 

 female 4.08 0.71   

2. Generation Y (22-25 years) 4.10 0.70 t 0.541 0.589 

 Z (18-21 years) 4.05 0.73   

3. Program Business/Management 4.04 0.74 t -0.616 0.539 

 Other 4.10 0.68   

4. Educational level Bachelor’s degree 4.06 0.73 t -0.632 0.528 

 Diploma/Certificate 4.15 0.63   

5. Income 0-5,000 Baht 4.19 0.72 t 2.159* 0.032 

 More than 5,001 Baht 3.99 0.71   

6. Selling online experience  1-3 years 4.02 0.72 t -4.076*** 0.000 

 More than 3 years 4.50 0.53   

7. Social media usage 

experience in the businesses 

no 3.89 0.84 F 7.992** 0.001 

1-3 years 4.08 0.68   

More than 3 years 4.65 0.34   

Note: * p-value < 0.05; ** p-value < 0.01; *** p-value < 0.001  
 

 จาก Table 1 พบวา่ ผูป้ระกอบการรุน่เยาวท่ี์มีรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาทจะมีการใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์น

การทาํธุรกิจมากกว่าผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดม้ากกว่า 5,000 บาท (t = 2.159, p = 0.032) นอกจากนีย้งัคน้พบ

วา่ผูป้ระกอบการรุน่เยาวท่ี์มีประสบการณใ์นการดาํเนินธุรกิจมากกวา่ 3 ปีจะมีการใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการทาํ

ธุรกิจมากกวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณใ์นการดาํเนินธุรกิจนอ้ยกวา่ 3 ปี (t = -4.076, p = 0.000) รวมทัง้ยงั

พบว่าผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีประสบการณใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการดาํเนินธุรกิจต่างกนัมีการใชส้ื่อสงัคม

ออนไลนใ์นการทาํธุรกิจแตกต่างกัน ผูวิ้จัยจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของ Dunnett’s T3 ผลการ

วิเคราะห ์แสดงไดด้งั Table 2 
 

Table 2 Comparative of the social media usage experience in the young entrepreneurs business. 

Social media usage experience in the 

business 

no 1-3 years More than 3 years 

(�̅�𝑥 = 3.89) (�̅�𝑥 = 4.08) (�̅�𝑥 = 4.65) 

no (�̅�𝑥 = 3.89) - -0.195 

(0.310) 

-0.761*** 

(0.000) 

1-3 years (�̅�𝑥 = 4.08) - - -0.565*** 

(0.000) 

More than 3 years (�̅�𝑥 = 4.65) - - - 

Note: *** p-value < 0.001 
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จาก Table 2 แสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการรุน่เยาวท่ี์มีประสบการณใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่า 3 ปี

จะมีการใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการทาํธุรกิจมากกว่าผูป้ระกอบการท่ีไม่มีประสบการณห์รือมีประสบการณใ์ชส้ื่อ

สงัคมออนไลน ์1-3 ปี  

 

อภปิรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัตาม Table 1 สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. การใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการรุน่เยาว ์

ผูป้ระกอบการรุน่เยาวใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นภาพรวมอยู่ระดบัมาก โดยใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือสนทนา

โตต้อบกบัลกูคา้มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือเป็นช่องทางในการรบัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ ตามมา

ดว้ยการใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะคณุลกัษณะสาํคญัของสื่อสงัคมออนไลนท่ี์มี

แพลตฟอรม์สนบัสนนุใหผู้ร้บัสารและผูส้ง่สารสามารถโตต้อบกนัไดโ้ดยไม่จาํกดัระยะเวลาและระยะทาง รวมทัง้

ยังเอือ้ประโยชนต์่อการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารแก่ผูใ้ชง้านอ่ืนๆ บนสื่อสังคมออนไลน ์ซึ่งสามารถส่งไดท้ั้งเป็น

ขอ้ความ รูปภาพ วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว (เขมธัชกานท ์และณารีญา, 2561) ดว้ยคุณสมบัติของสื่อสงัคม

ออนไลนข์า้งตน้ไดเ้ปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธ์แบบดัง้เดิมระหว่างบุคคล รวมไปถึงการซือ้ขายสินคา้ในยุค

ปัจจุบันดว้ย โดยมีสื่อสังคมออนไลนเ์ป็นสะพานเช่ือมการสื่อสารใหผู้ซ้ือ้กับผูข้ายมีความใกลชิ้ดกันมากขึน้ 

(Chena and Lin, 2019) ดังนั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าผูป้ระกอบการรุ่นเยาวส์ามารถใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือเอือ้

ประโยชนใ์นการทาํธุรกิจไดทุ้กท่ีทุกเวลาโดยไม่เป็นอุปสรรค ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวจ์ึงสามารถบริหารเวลาทาํ

ธุรกิจไดใ้นช่วงเวลาท่ีว่างจากการเรียน ย่ิงไปกว่านัน้ สื่อสงัคมออนไลนย์งัเป็นโอกาสท่ีดีในการเริ่มทาํธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์เพราะมีตน้ทุนตํ่าในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีอยู่นับลา้นคนบนสื่อสังคมออนไลน ์

(Pandya, 2012) 

2. เปรียบเทียบการใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์จาํแนกตาม เพศ เจเนอเรชั่น 

สาขาท่ีศกึษา ระดบัการศกึษา รายได ้ประสบการณใ์นการดาํเนินธุรกิจ และประสบการณใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์น

การทาํธุรกิจ โดยแยกอภิปรายไดด้งันี ้

 2.1 ผูป้ระกอบการรุน่เยาวท่ี์มีเพศ เจเนอเรชั่น สาขาท่ีศกึษา และระดบัการศกึษาต่างกนัมีการ

ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือทาํธุรกิจไม่แตกต่างกัน ทั้งนีเ้ป็นเพราะการเติบโตของเทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบ

อินเทอรเ์น็ต ก่อใหเ้กิดรูปแบบใหม่ของการสื่อสารนั่นคือสื่อสงัคมออนไลน ์และในปัจจุบนัสื่อสงัคมออนไลนรู์จ้กั

กนัอย่างแพร่หลายและเป็นสื่อสาธารณะ รวมทัง้คณุลกัษณะเด่นของผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีความเป็นตวัของ

ตวัเองสงู ชอบความเสี่ยง ชอบความทา้ทาย และมีทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสงูกว่าผูป้ระกอบการรุ่นเก่า ทาํให้

ผูป้ระกอบการรุน่เยาวท์กุเพศทกุวยั ทกุระดบัการศกึษาไมว่า่จะศกึษาในสาขาใดสามารถใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์ป็น

พืน้ท่ีสรา้งผลประโยชนใ์หก้บัตนเองได ้(สาํคญัสดุ และพิทกัษ์, 2561) จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการรุน่เยาวใ์ชส้ื่อสงัคม

ออนไลนเ์พ่ือทาํธุรกิจไมต่า่งกนั 

 2.2 ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีรายไดต้า่งกนัมีการใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือทาํธุรกิจแตกต่างกนั 

กล่าวคือ ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีรายไดต้ ํ่ากว่าจะมีการใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือหาขอ้มลูท่ีจาํเป็นต่อการทาํ

ธุรกิจ เช่น การหาความตอ้งการของสินคา้ และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมทัง้ใชเ้ป็นสื่อเพ่ือส่งรายละเอียด
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เก่ียวกบัสินคา้ไปยงัลกูคา้มากกว่าผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีรายไดส้งูกวา่ ทัง้นีมี้ความเป็นไปไดว้่าผูป้ระกอบการ

ท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าจาํเป็นตอ้งใชค้วามพยายามในการใชส้ื่อสังคมออนไลนเ์พ่ือหาขอ้มูลของลูกคา้ท่ีมีความ

ตอ้งการตรงกบัสินคา้ของพวกเขา และส่งรายละเอียดไปยงัลูกคา้กลุ่มนัน้ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการและ

ตามมาดว้ยสั่งซือ้สินคา้ในท่ีสุด (Ahmad et al., 2018) นอกจากนี ้การใชส้ื่อสังคมออนไลนเ์พ่ือหาขอ้มูลและ

ความเคลื่อนไหวของคูแ่ข่งขนัยงัทาํใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีรายไดน้อ้ยไดศ้กึษากลยทุธข์องคู่แข่ง และนาํกลยทุธก์าร

ดาํเนินงานมาปรบัใช ้เพ่ือสรา้งรายไดท่ี้มากขึน้ในอนาคต (Tajudeen et al., 2018) 

 2.3 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจต่างกันมีการใช้สื่อสังคม

ออนไลนส์าํหรบัการทาํธุรกิจแตกต่างกัน โดยผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีประสบการณก์ารทาํธุรกิจมากกว่าจะมี

การใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการรบัส่งขอ้มลูใหแ้ก่ลกูคา้ การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างผูป้ระกอบการรุ่น

เยาวก์ับลูกคา้ ตลอดจนใชเ้ป็นช่องทางในการชาํระเงินมากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่า ทั้งนีเ้ป็นเพราะ

ผูป้ระกอบการรุน่เยาวท่ี์มีประสบการณก์ารทาํธุรกิจมานานจะมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้มากกว่าผูป้ระกอบการ

ท่ีเพ่ิงเริ่มประกอบธุรกิจ โดย Park et al. (2017) อธิบายว่าผูท่ี้มีประสบการณม์ากกว่าจะมีความสามารถในการ

ทาํความเขา้ใจปัญหาและแกปั้ญหาของลกูคา้ผ่านสื่อสงัคมออนไลนไ์ดดี้ ตลอดจนทราบวิธีการในการใหบ้ริการ

ลกูคา้ผ่านสื่อสงัคมออนไลนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ย่ิงไปกวา่นัน้ Siegel และ Renko (2012) ยงักลา่วเพ่ิมเติมว่า

ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณก์ารทาํธุรกิจมาก่อนสามารถตดัสินใจใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการหาโอกาสทาง

การตลาดและบริหารจดัการธุรกิจไดดี้ นอกจากนี ้ผลการวิจยัยงัคน้พบวา่ ผูป้ระกอบการรุน่เยาวท่ี์มีประสบการณ์

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการดาํเนินธุรกิจต่างกันมีการใช้สื่อสังคมออนไลนส์าํหรับการทาํธุรกิจแตกต่างกัน 

กล่าวคือ ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีประสบการณใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่าจะมีการใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์พ่ือ

การรบัสง่ขอ้มลูใหแ้ก่ลกูคา้ และการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งผูป้ระกอบการรุน่เยาวก์บัลกูคา้มากกว่าผูท่ี้ไม่

มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ใชส้ื่อสังคมออนไลนน์้อยกว่า ทั้งนีเ้ป็นเพราะผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มี

ประสบการณก์ารใชส้ื่อสงัคมออนไลนม์ากกว่าจะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากสื่อสงัคมออนไลนไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

เพราะมีความชาํนาญในการใชพื้น้ท่ีสื่อสงัคมออนไลนใ์นการสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย และสามารถ

ตอบสนองได้ทันที  (Ahmad et al., 2018) นอกจากนี้ Itani et al. (2017) ยังกล่าวว่า ผู ้ประกอบการ ท่ี มี

ประสบการณ์การใชส้ื่อสังคมออนไลนส์ามารถใชส้ื่อสังคมออนไลนใ์นการรวบรวมข้อมูลของลูกคา้ และใช้

ประโยชนจ์ากขอ้มลูเหลา่นัน้ในการสรา้งโอกาสทางธุรกิจ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท์ุกเพศทุกวยั และทุกระดบัการศกึษาสามารถใช้

สื่อสังคมออนไลนเ์พ่ือทาํธุรกิจได ้ดังนั้น นักเรียน/นักศึกษาท่ีสนใจจะเป็นผูป้ระกอบการสามารถใชส้ื่อสังคม

ออนไลน ์ไมว่า่จะเป็นเฟซบุ๊ก และไลน ์เป็นช่องทางในการขายสินคา้ระหวา่งเรียนได ้  

2. จากผลการศกึษาคน้พบว่าผูป้ระกอบการรุน่เยาวใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนส์่วนใหญ่ในการสนทนาโตต้อบ

กับลูกคา้ ตลอดจนใชเ้ป็นช่องทางในการรบัคาํสั่งซือ้ รวมทัง้ใหข้อ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกับสินคา้แก่ลูกคา้ 

ดงันัน้ หน่วยงานภาครฐั มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศกึษาควรออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เทคนิคการใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์หม่ๆ  เช่น อบรมเทคโนโลยีการแพร่ภาพสดออนไลน ์(Live Streaming) เป็นตน้ 

เพ่ือใหก้ารติดต่อสื่อสารกบัลกูคา้เป็นไปดว้ยความรวดเรว็และเขา้ถึงลกูคา้โดยตรงโดยใชต้น้ทนุตํ่า ย่ิงไปกว่านัน้ 
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ควรแบ่งหัวข้อการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกับประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจและประสบการณ์ใชส้ื่อสังคม

ออนไลนข์องผูป้ระกอบการรุน่เยาวใ์นแตล่ะบคุคลดว้ย  
 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงสาํรวจเท่านัน้ ดงันัน้ การศกึษาครัง้ต่อไปควรศึกษาการใชส้ื่อสังคม

ออนไลนแ์ละปัจจัยความสาํเร็จของผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์

ประสบความสาํเรจ็ในการใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการดาํเนินธุรกิจ 

2. การศกึษาครัง้นีเ้ก็บขอ้มลูจากแหล่งเดียวทาํใหข้อ้มลูท่ีไดอ้าจก่อใหเ้กิดปัญหาความแปรปรวนจากวิธี

วดั (Common Method Variance) ดงันัน้ การศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรสรา้งเครื่องมือท่ีมีวิธีการวดัท่ีหลากหลาย 

เช่น แทนท่ีจะใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่าอาจจะใหผู้ต้อบแบบสอบถามเติมเป็นตวัเลขเปอรเ์ซ็นตเ์ก่ียวกับ

พฤติกรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลนข์องผูป้ระกอบการ 
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ความท้าทาย และทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

Challenges and Skills in Small and Medium Enterprises in Industry 4.0 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความทา้ทายและทกัษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามส่วนมากจาก ผูป้ระกอบการ ซึ่งเป็นตัวแทน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน 87 ราย พบว่า SMEs ใหค้วามสาํคญัอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางดิจิทัล แต่ยังมีการนาํเทคโนโลยี 4.0 ไปปรับใชใ้นแผนกลยุทธค์่อนขา้งนอ้ย ในดา้นทักษะพบว่า ทักษะท่ี 

SMEs ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสดุ คือ ความรบัผิดชอบ ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ความสามารถในการทาํงานเป็น

กลุ่ม ภาวะผูน้าํ และ ความฉลาดทางอารมณ ์ตามลาํดบั  แต่ทกัษะท่ีเกิดช่องวา่งของทกัษะมากท่ีสดุ คือ ภาวะ

ผูน้าํ การตดัสินใจท่ีรวดเรว็และมุ่งเนน้การแกปั้ญหา การบูรณาการองคค์วามรูจ้ากหลายๆสาขาวิชา การทาํงาน

เชิงรุก และการสื่อสารแบบอินโฟกราฟิก ตามลาํดบั ผลการศกึษานาํไปสู่การปรบัตวั และการจดัการทรพัยากร

มนษุยข์อง SMEs และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสตูรในสถาบนัการศกึษาสาํหรบัแรงงานใหมท่ี่เตรียมเขา้สู่

ตลาดใหมี้คณุสมติัตรงกบัสิ่งท่ีตลาดตอ้งการ ในยคุอตุสาหกรรม 4.0  

 

ABSTRACT 

 This research aims to study on challenges and skills in the industry 4.0 in small and medium 

enterprises (SMEs) by collecting 87 questionnaires mostly are entrepreneurs who representing small 

and medium enterprises. This study found that the digital transformation is important but narrowly 

applied in their company’s strategy. In terms of skills, it found that the most important skills for SMEs 

are responsibility, interpersonal relations, ability to work as a group, leadership and emotional 

intelligence respectively. However, the skills that most gaps are leadership, fast and focused decision 

making to solve problem, interdisciplinary, proactive and infographic communication respectively. This 

result leads to adaptation and human resource management of SMEs, and also be the way to improve 

the curriculum in educational institution for supply new workers to have the right qualifications that the 

market needs in the industry 4.0. 

 

 
Key words:  skills 4.0, industry 4.0, SMEs 4.0 
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คาํนาํ 

 ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) มีบทบาทใน

ระบบเศรษฐกิจในหลายๆดา้น ทั้งในดา้นการผลิต การลงทุน การจ้างงาน และการส่งเสริมผู้ประกอบการ 

โดยเฉพาะในประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2560 พบว่า  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีมูลค่าถึง 6,551,718  

ลา้นบาท ซึ่งมีสดัส่วนต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) คิดเป็นรอ้ยละ 42.4 (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561)ซึ่ง มีจาํนวน SMEs อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ คือ 552,606 ราย 

ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.14 ของจาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ประเทศ และเกิดการจา้งงาน

ถงึ 3,531,657 คน ซึง่คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 29.05 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ประเทศ (สาํนกังาน

สง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561) 

ถึงแมว้่า SMEs จะมีบทบาทท่ีสาํคัญต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ SMEs ก็มีขอ้จาํกัดและอุปสรรคในการ

ดาํเนินกิจกรรมหลายดา้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน่ืองจาก SMEs ยังขาด

ความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีจะสามารถสรา้งความแตกต่างใหก้บัสินคา้และบริการ ซึ่งสามารถ

สรา้งมูลค่าและทาํกาํไรใหก้ับองคก์ารได ้ปัญหาดา้นการเงิน ท่ี SMEs ยังขาดการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนซึ่งสาเหตุ

ดงักล่าวมากจากการขาดประสบการณแ์ละความน่าเช่ือถือของ SMEs ทาํใหส้ถาบันทางการเงินและธนาคาร

พาณิชย์ต่างๆ ต้องมีข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือธุรกิจ เป็นต้น 

(Smart SME, 2559) 

 อีกหนึ่งในสาเหตุท่ีสาํคัญคือ การเข้ามาของเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทาํให้ SMEs ขาด

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และขาดแรงงานท่ีมีทกัษะและความสามารถท่ีสอดคลอ้งกนั (Aulbur et al., 2016) 

โดยมีงานวิจยัก่อนหนา้พบว่าความตอ้งการเทคโนโลยีสมยัใหม่ย่อมมาพรอ้มกบัความสามารถใหม่ของแรงงาน

เช่นเดียวกัน (Grzelczak et al., 2017) โดยมีความตอ้งการแรงงานท่ีมีความรู ้และทักษะใหม่ ท่ีจะสามารถ

ปรบัตวัใชเ้ทคโนโลยีใหมไ่ด ้(Bermúdez, 2017) นอกจากนี ้หนึ่งในสามของทกัษะท่ีมีความสาํคญัในปัจจบุนัจะมี

การเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากเทคโนโลยีและเครื่องจกัรสมยัใหม่ อาจมีความสามารถท่ีจะทาํงานทดแทนมนษุย์

ได ้ทาํใหแ้รงงานจะถูกบงัคบัใหต้อ้งพฒันาทกัษะท่ีเครื่องจกัรไม่สามารถทาํงานทดแทนได ้ (Heinrich, 2018) จึง

มีความตอ้งการทกัษะท่ีเป็น Soft Skills มากขึน้ ซึ่งทกัษะเหล่านี ้สถาบนัการศกึษาสว่นมากไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั 

แตมุ่ง่เนน้ในทกัษะท่ีเป็นทกัษะทางเทคนิค หรือ Hard Skills มากกวา่ (Simiyu and Cheng, 2017) 

การเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีจึงทาํใหเ้กิดช่องว่างของความสามารถและทักษะของแรงงาน ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทาํงานของแรงงานเหลา่ (Hecklaua et al., 2016) นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วยงัส่งผลใหน้ายจา้งไม่สามารถหาแรงงานท่ีมีคณุสมบติัตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงไดจ้งึมี

แนวโนม้ท่ีจะทาํใหเ้กิดช่องวา่งของทกัษะ (Grugulis, 2007) ซึง่ผูบ้ริหารกวา่ 70% ใหข้อ้มลูวา่พนกังานในปัจจบุนั

ของพวกเขาขาดทักษะดังกล่าว  และอาจก่อใหเ้กิดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไดอ้ย่างมหาศาล (Daily 

Infographic, 2019) 

อย่างไรก็ตามการศึกษาช่องว่างของทักษะในประเทศไทย พบว่ามีเพียงงานศึกษาระดบัประเทศ ซึ่ง

ประเทศไทยมีช่องว่างของทักษะประมาณรอ้ยละ 17.8 เม่ือเทียบกับสหราชอาณาจักร และประเทศแคนาดา 

(เกียรติอนนัต ์ลว้นแกว้, 2561) แต่ไม่มีการศกึษาเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นส่วนท่ีสาํคญั
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ในการขบัเคลื่อนประเทศสู่ยุคอตุสาหกรรม 4.0 แต่ประเทศไทยเองก็มีแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินแผนการส่งเสริมฯ ฉบับท่ี 4 (ปีพ.ศ.2560-2564) ซึ่ง หนึ่งใน

ยุทธศาสตรห์ลกั คือ การส่งเสริมและพฒันา SMEs รายประเด็น ซึ่งมีกลยุทธเ์รื่องการพฒันาและส่งเสริมความ

เป็นผูป้ระกอบการ ท่ีตอ้งการสรา้งความพรอ้มทัง้ในดา้นองคค์วามรูแ้ละทกัษะใหม่ท่ีควรจะมี (สาํนกังานสง่เสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560) 

 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้แสดงให้เห็นว่ามีความท้าทายอย่างมากสาํหรับ SMEs ในการปรับตัวเข้าสู่

อตุสาหกรรมยุค 4.0 การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาถึงการยอมรบัและแนวทางการปรบัตวัเขา้สู่ยุค

อุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงทกัษะท่ีมีความตอ้งการในยุคอุตสาหกรรม 

4.0 และช่องว่างของทักษะท่ีเกิดใน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรบัตวั เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

เป็นแนวทางในการจัดการทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง และลดช่องว่างของทักษะ

ดงักลา่ว และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสตูรในสถาบนัการศกึษาสาํหรบัแรงงานใหมท่ี่เตรียมเขา้สูต่ลาดให้

มีคณุสมติัตรงกบัสิ่งท่ีตลาดตอ้งการ และทาํใหแ้รงงานไทยสามารถปรบัตวัและรบัมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 

4.0 นีไ้ด ้

  

วิธีการศึกษา 

การรวบรวมและการวิเคราะหข้์อมูล 

 การเก็บขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นีเ้ป็นขอ้มลูปฐมภูมิ ซึ่งเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจกลุ่มตวัอย่าง 

โดยเก็บตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น จาํนวน 87 จากประชากรท่ีเป็น SMEs ในงาน Care Expo Thailand 

2019 จาํนวน 150 ราย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันท่ี 29 สิงหาคม-1 กันยายน พ.ศ.2562   

ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้งูอายุ เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารเสริม ยารกัษาโรค 

เครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทย ์รองเทา้ ท่ีนอนยางพารา เป็นตน้ ในการสาํรวจจะใชก้ารสมัภาษณ์ดว้ย

แบบสอบถามท่ีไดข้อ้คาํถามมาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทักษะในยุคอุตสาหกรรม 

4.0 อันประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับบริษัทของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทอุตสาหกรรมของ

บริษัทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล จํานวนสินทรัพย์ถาวร และจํานวนการจ้างงาน  

2) ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ตาํแหน่งในบริษัท และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  

3) ข้อมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ได้แก่ การให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล   

4) แผนการยอมรบัอตุสาหกรรม 4.0 ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึอตุสาหกรรม 4.0 การนาํเทคโนโลยี 4.0 ไปปรบัใชใ้นแผน

กลยุทธข์องบริษัท 5) ขอ้มลูเก่ียวกบัทกัษะและความเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัทกัษะของพนกังาน

ในอตุสาหกรรม 4.0 การประเมินทกัษะของพนกังานในอตุสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบนั โดยใช ้Likert Scale ในการ

จดัอนัดบัคะแนนความสาํคญั มีคะแนนตัง้แต ่1-5 ซึ่ง 1 จะเป็นการใหค้ะแนนความสาํคญันอ้ยสดุ และ 5 จะเป็น

การใหค้ะแนนความสาํคญัมากสุด และ 6) ความคิดเห็นทิง้ทา้ยเก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0 ไดแ้ก่ ความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลกระทบของอตุสาหกรรม 4.0 และ ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรม 4.0  

 การวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของบริษัท ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม และแผนการยอมรบัอุตสาหกรรม 

4.0 โดยใช ้การแจกแจงความถ่ีเป็น จาํนวน และรอ้ยละ สาํหรบัการใหค้วามสาํคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั 
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และความคิดเห็นเก่ียวกบัอตุสาหกรรม 4.0 ใชค้า่เฉลี่ย ในการแปลความหมาย โดยคาํนวณความกวา้งของอนัตร

ภาคชัน้ตามหลกัการหาคา่พิสยั  

การวิเคราะหช์่องวางของทกัษะท่ีเกิดขึน้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดใ้ชข้อ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามมาวิเคราะห ์โดยใช ้t-test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ

ทักษะในดา้นต่างๆ  ระหว่างความสาํคัญท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคัญ กับระดับทักษะท่ีพนักงานมีอยู่ใน

ปัจจบุนั  

 

ผลการศึกษา 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากถงึรอ้ยละ 63.22 อยู่ในอตุสาหกรรมการผลิต  รองลงมาอยู่ในอตุสาหกรรม

ขายปลีกและขายส่ง อุตสาหกรรมโรงแรม และภัตตาคาร และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามลาํดบั มีจาํนวนสินทรพัย์

ถาวรน้อยกว่ า  50 ล้านบาท  ถึ ง ร ้อยละ  88.51  มีการจ้างงานน้อยก ว่ า  50 คน  ถึ ง ร ้อยละ  94.25   

เกินกว่าครึ่งนึงของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี โดยเป็นผูป้ระกอบการ ถึงรอ้ยละ 40.23 

ด ํารงตําแหน่งมาแล้ว 1-3 ปี ถึงร ้อยละ 58.62 และส่วนมาก กว่าร ้อยละ 96.55 รับรู ้ถึงอุตสาหกรรม 4.0  

ดงัตารางท่ี 1 

Table 1 Company Information, Answerer Information and Adoption Plan of Industry 4.0. 

Lists Frequency Percentage 

Company Information 

Category Manufacturing 55 63.22 
Wholesale and retail trade 23 26.43 

Hotels and restaurants 6 6.90 
Others 3 3.45 
Total 87 100 

Company Capital Less than 50 million Baht 77 88.51 
50 million – 100 million Baht 10 11.49 

Total 87 100 
Number of Employees Less than 50 people 82 94.25 

50 – 100 people 4 4.60 
More than 100 people 1 1.15 

Total 87 100 
Answerer Information 
Gender Male 27 31.03 

Female 60 68.97 
Total 87 100 

Age 20 – 29  46 52.87 
30 – 39  30 34.48 

More than 40 11 12.65 

Total 87 100 

Position Entrepreneur 35 40.23 
Manager 28 32.18 
Officer 18 20.69 
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Table 1 (Continued) 

Lists Frequency Percentage 

 Engineer and Others 6 5.90 

Total 87 100 

Experience in position Less than 1 year 16 18.39 

1 – 3 years 51 58.62 

More than 3 years 20 18.99 

Total 87 100 

Adoption Plan of Industry 4.0  
Perception of  

Industry 4.0 

Yes 84 96.55 
No 3 3.45 

Total 87 100 
  

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มากกวา่รอ้ยละ 50 ใหค้วามสาํคญัมากตอ่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั แต่

การนาํเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ไปประยุกตใ์ชใ้นแผนธุรกิจระดับปานกลาง โดยมากกว่าครึ่งยังมีการนาํ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ไปปรับใช้ค่อนข้างน้อย  นอกจากนี้ ผู ้ตอบแบบสอบถามยังเห็นด้วยว่า  

อุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยใหผ้ลิตภาพโดยรวมเพ่ิมขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถทาํกาํไรมากขึน้ ใน

ขณะเดียวกัน ผูต้อบแบบสอบถามก็ไดแ้สดงความเห็นดว้ยว่า อุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยใหบ้ริษัทขนาดใหญ่มี

ความคล่องตัวมากขึน้แต่เป็นภัยคุกคามต่อ SMEs  เพราะตอ้งการเงินลงทุนเป็นจํานวนมาก และมีความ

จาํเป็นตอ้งใชท้กัษะท่ีพนกังานใน SMEs ยงัไมมี่ 

ทัง้นีผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัมีความไม่แน่ใจว่า อตุสาหกรรม 4.0 เหมาะสาํหรบัธุรกิจขนาดเล็ก

หรือไม่ และอตุสาหกรรม 4.0 จะมีผลต่อส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจท่ีจะมีส่วนช่วยให ้SMEs ความสามารถขยาย

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดได ้นอกจากนีย้ังไม่แน่ใจว่าอุตสาหกรรม 4.0 จะสามารถทาํให ้SMEs  

เพ่ิมคณุภาพของสินคา้และบริการเพ่ือพฒันาใหเ้กิดธุรกิจในรูปแบบท่ีแตกตา่งไดเ้ช่นเดียวกนั ดงัตารางท่ี 2  

 

Table 2  The Importance of Digital transformation, Implementing Industry 4.0 technologies in  

company’s strategy and The Industry 4.0’s Effects and Statements.  

Lists Score Mean S.D. Meaning 

1 2 3 4 5 

Digital Transformation 

Importance of the 

digital transformation 

0 
(0%) 

14  
(16.1%) 

23  
(26.4%) 

40  
(46.0%) 

10  
(11.5%) 

3.53 0.89 Important 

Adoption Plan of Industry 4.0 

Implementing Industry 

4.0 technologies in  

company’s strategy 

4 
(11.5%) 

24 
(46.0%) 

27 
(26.4%) 

32  
(16.1%) 

0 
0% 

3.00 0.91 Medium 

Industry 4.0’s Effects 

I4.0 will increase 

Productivity 

0  
(0%) 

11  
(12.6%) 

29 
(33.3%) 

36 
(41.4%) 

11 
(12.6%) 

3.54 0.87 Agree 

I4.0 will increase your 

market share 

2 
(2.3%) 

33  
(37.9%) 

17 
(19.5%) 

35 
(40.2%) 

0 
(0%) 

2.98 0.87 Undecided 
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Table 2 (Continued) 

Lists Score Mean S.D. Meaning 

1 2 3 4 5 

I4.0 will defend your 

market shared 

2 
(2.3%) 

28  
(32.2%) 

28  
(32.2%) 

29 
(33.3%) 

0 
(0%) 

2.97 0.93 Undecided 

I4.0 will increase your 

product/service quality  

0 
(0%) 

15  
(17.2%) 

48 
(55.2%) 

22 
(25.3%) 

2 
(2.3%) 

3.13 0.86 Undecided 

I4.0 will make more 

profitable 

0  
(0%) 

10  
(11.5%) 

23 
(26.4%) 

54 
(62.1%) 

0 
(0%) 

3.51 0.71 Agree 

I4.0 will develop 

different business 

model 

0  
(0%) 

7  
(8.0%) 

40 
(46.0%) 

38 
(43.7%) 

2 
(2.3%) 

3.40 0.69 Undecided 

Industry 4.0’s Statements 

I4.0 isn’t suit for SMEs 0  
(0%) 

34 
(39.1%) 

16 
(18.4%) 

23 
(26.4%) 

14 
(16.1%) 

3.20 1.12 Undecided 

I4.0 requires huge 

investments 

0  
(0%) 

15 
(17.2%) 

15 
(17.2%) 

47 
(54.0%) 

10 
(11.5%) 

3.60 0.90 Agree 

I4.0 make Large 

companies more agile 

but threatening for 

SMEs 

0  
(0%) 

5  
(5.7%) 

32 
(36.8%) 

27 
(31.0%) 

23 
(26.4%) 

3.78 0.90 Agree 

I4.0 make SMEs more 

efficient  

0  
(0%) 

11  
(12.6%) 

27 
(31.0%) 

48 
(55.2%) 

1 
(1.1%) 

3.45 0.72 Agree 

I4.0 make SMEs more 

competitive on market 

0  
(0%) 

11  
(12.6%) 

59 
(67.8%) 

17 
(19.5%) 

0 
(0%) 

3.07 0.56 Undecided 

I4.0 is important but 

requires skills that we 

don’t have 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

26 
(29.9%) 

42 
(48.3%) 

19 
(21.8%) 

3.92 0.71 Agree 

Who fail to seize the 

opportunities will 

being excluded from 

market 

5  
(5.7%) 

12  
(13.8%) 

22 
(25.3%) 

36 
(41.4%) 

12 
(13.8%) 

3.44 1.07 Agree 

 

ผลการศึกษาด้านทกัษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

ผลการศกึษาพบวา่ ทกัษะในยคุอตุสาหกรรม 4.0 ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัและเป็นท่ีตอ้งการมาก

ท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบ (Responsibility)  รองลงมาคือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal 

Relationship)  ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ (Ability to work in a group) ภาวะผูน้าํ (Leadership) และ 

ความฉลาดทางอารมณ ์(Emotional Intelligence)  ตามลาํดบั 

นอกจากนี ้ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดบัคะแนนความสาํคญัในทกัษะดา้นต่างๆ ใน

ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Required Skills) กับระดับคะแนนทักษะของพนักงานในปัจจุบันท่ีไดร้ับการประเมิน 
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(Existed Skills) เพ่ือวิเคราะหห์าช่องว่างของทกัษะท่ีเกิดขึน้ระหว่างสิ่งท่ีนายจา้งคาดหวงักบัทกัษะของแรงงานท่ี

มีอยู่ โดยผลการทดสอบดว้ยสถิติ t-test พบว่า ทุกทักษะ มีคะแนนเฉลี่ยของการใหค้วามสาํคญัในทกัษะต่างๆ 

และคะแนนเฉลี่ยของการประเมินทกัษะท่ีพนกังานมีอยู่ในปัจจบุนัแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยทกัษะ

ต่างๆ นั้นนายจา้งใหค้ะแนนความสาํคัญมากกว่าคแนนทักษะท่ีพนักงานมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึง

ช่องวา่งของทกัษะท่ีเกิดขึน้ ซึง่ทกัษะท่ีเกิดช่องว่างของทกัษะมากท่ีสดุ คือ ภาวะผูน้าํ (Leadership) รองลงมาคือ 

การตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Fast and focused decision making to solve problem) 

การบูรณาการองคค์วามรูจ้ากหลายๆสาขาวิชา (Interdisciplinary)  การทาํงานเชิงรุก (Proactivity)  และการ

สื่อสารแบบอินโฟกราฟิก (Infographic communication) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 3 

 

Table 3 A t-test between Required Skills Score and Existed Skills Score. 

Competences Required Existed Difference P-Value 

Mean S.D. Mean S.D. 

Interdisciplinary 4.15 0.27 2.62 0.38 1.53 0.000* 

Team building 3.53 0.39 2.59 0.31 0.94 0.000* 

Leadership 4.63 0.24 2.69 0.47 1.94 0.000* 

Responsibility 4.99 0.01 4.08 0.07 0.91 0.000* 

Adaptability 4.11 0.29 2.99 0.06 1.12 0.000* 

Proactivity 3.76 0.56 2.51 0.28 1.25 0.000* 

Fast and focused decision making to 

solve problem 

4.40 0.29 2.80 0.37 1.60 0.000* 

Interpersonal relationship 4.85 0.13 4.09 0.08 0.76 0.000* 

Emotional intelligence 4.53 0.32 3.83 0.19 0.70 0.000* 

Ability to work in a group 4.69 0.22 3.85 0.20 0.84 0.000* 

Infographic communication 4.26 0.50 3.01 0.57 1.25 0.000* 

Digital communication 4.21 0.65 3.03 0.59 1.18 0.000* 

Note: *significant at 0.01            

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาดา้นทกัษะของพนกังานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า ทุกทักษะไดร้บัการ

ประเมินวา่มีความสาํคญัมากถึงมากท่ีสดุ ในยคุอตุสาหกรรม 4.0 อย่างไรก็ตามพบวา่ทกัษะทัง้หมด เกิดช่องว่าง

ของทักษะขึน้ทัง้สิน้ ในการลดช่องว่างของทักษะท่ีเกิดขึน้ จึงมีขอ้เสนอแนะดงันี ้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้

ความสาํคัญกับการแก้ปัญหาช่องว่างของทักษะท่ีเกิดช่องว่างมากท่ีสุดก่อน โดยสาํหรับพนักงานท่ีอยู่ใน

ตลาดแรงงานและมีงานทาํอยู่ในปัจจุบัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอ้งมีการลงทุนในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจัดอบรมใหก้ับพนักงานเพ่ือเพ่ิมทักษะใหก้ับพนักงานท่ียังขาดทักษะท่ี

ตอ้งการ รวมถึงการจา้งงานพนกังานใหมี้คณุสมบัติตรงกบังานท่ีทาํ ในขณะท่ีพนกังานใหม่ท่ีเตรียมเขา้สู่ตลาด 
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มหาวิทยาลยัหรือสถานบนัการศกึษาตา่งๆ ตอ้งมีการปรบัหลกัสตูรการเรียนการสอน เพ่ือใหนิ้สิตไดร้บัการพฒันา

ทกัษะท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน อนัจะเป็นการลดช่องวา่งของทกัษะท่ีเกิดขึน้ 

ทัง้นี ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนมากรบัรูถ้งึอตุสาหกรรม 4.0 โดยใหค้วามสาํคญัอย่างมาก

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลัในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ยังมีการนาํเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ไปใชใ้นแผน 

กลยุทธข์องบริษัทในระดบัปานกลางเท่านัน้ เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเช่ือว่าการปรบัตวัเขา้สู่

อุตสาหกรรม 4.0 ตอ้งการเงินลงทุนเป็นจาํนวนมาก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันยังมี

เงินทุนไม่เพียงพอในการลงทุนในเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงมีขอ้เสนอแนะใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนในการ

สนบัสนนุเงินทนุใหก้บัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใหส้ามารถเขา้ถงึเงินทนุไดง่้ายมากย่ิงขึน้ อนัจะนาํไปสู่

การพฒันาธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอ่ไป 

 นอกจากนี ้ยงัพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยว่าอุตสาหกรรม 4.0 

จะสามารถเพ่ิมคณุภาพของสินคา้และบริการท่ีจะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัซึ่งมีผลต่อสว่นแบ่งการตลาด

ของธุรกิจทัง้ในดา้นการเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดและการป้องกันการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด นาํไปสู่ขอ้เสนอแนะว่า 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหค้วามรูแ้ก่วิสาหกิจขนาดกลางแลขนาดย่อม ตอ้งมีการใหค้วามรู ้อบรม เผยแผ่

ขอ้มลู หรอืใหก้ารประชาสมัพนัธใ์นช่องทางตา่งๆ เก่ียวกบัความสาํคญัของอตุสาหกรรม 4.0 เพ่ือใหวิ้สาหกิจขนด

กลางและขนาดย่อมมองเห็นประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการปรบัตวัเขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 ทัง้ในดา้นคณุภาพสินคา้

และบริการ การตลาด อนัจะทาํใหวิ้สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการทาํกาํไรไดม้ากขึน้ 
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ความไว้วางใจทีส่่งผลต่อการยอมรับการใช้ E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศไทย 

An Effect of Trust on the Acceptance of E-HRM of Private Companies in Thailand 

 

เตชวัน เจริญภณัฑารักษ์1* และ ยรุพร ศทุธรตัน์1 

Taychawan Charoenbhantarak1* and Yuraporn Sudharatana1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาถงึความไวว้างใจท่ีสง่ผลตอ่การยอมรบัการใช ้E-HRM เก็บขอ้มลูดว้ย

แบบสอบถามจาก ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องบริษัทเอกชนในประเทศไทย จาํนวน 30 บริษัท โดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน คือ การวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่าความไว้วางใจส่งผลต่อการยอมรับ E-HRM ในด้าน  

E-Employee Profile and E-Leave, E-Learning and E-Training และ E-Performance Management system 

ผ่านการรับรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ส่วนในดา้น E-Recruitment and E-Selection และ E-Compensation 

พบวา่ความไวว้างใจไมส่ง่ผลตอ่การยอมรบั ผลการวิจยันาํไปสูก่ารสรา้งความไวว้างใจในการใชง้าน E-HRM ของ

แผนกการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์ละเป็นแนวทางในการอบรมและพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานใน

การใชง้าน E-HRM โดยการสรา้งความไวว้างใจผ่านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านเพ่ือใหเ้กิดการยอมรบั E-

HRM 

 

ABSTRACT 

 This research aims to study on the effect of trust on the acceptance of E-HRM by collecting 30 

questionnaires from human resources of a private company in Thailand. The data was analyzed by 

descriptive statistics including mean percentage and standard deviation. Furthermore, the inferential 

statistics which applied multiple regressions was used to test the hypotheses. This study found that 

trust effects on the acceptance of E-HRM in terms of E-Employee Profile and E-Leave, E-Learning and 

E-Training and E-Performance Management system through the perceived ease of use as the mediator. 

In terms of E-Recruitment and E-Selection and E-Compensation trust does not effect on the 

acceptance. The results lead to the adaptation of trust in the E-HRM of the human resource 

management and as a way to train and develop the competency of employees in using the E-HRM by 

creating trust through the Perceived Ease of Use as the mediator to achieve on the Acceptance of E-

HRM 

 

Key words:  trust, acceptance, E-HRM 
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บทนาํ 

 ในปัจจบุนัโลกไดเ้ขา้สูย่คุดิจิตอล (Digital) เทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง มีความทนัสมยัมากขึน้ 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีนีส้ง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินชีวิตของมนษุยใ์นทกุๆ ดา้นไมว่า่จะเป็นดา้นการทาํงาน 

การทาํธุรกิจ การวิจยั การวิจยัพฒันา หรือความบนัเทิงตา่งๆ สามารถสงัเกตไดจ้ากสิ่งของเครื่องใชต้า่งๆ รอบตวั

สว่นใหญ่จะถกูควบคมุการทาํงานดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรท์ัง้สิน้ และจากการเปลี่ยนแปลงทาง

สงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทาํใหต้อ้งปรบัตวัใหท้ันโลกท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือความอยู่รอด รกัษา

ความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตในอนาคต ซึ่งในปัจจุบนันัน้สถานประกอบการต่างๆ มีการใช้

งานคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตเพ่ิมขึน้ในทกุๆ ปี (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) เน่ืองจากเทคโนโลยีไดมี้การ

พัฒนาและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันหรือในองค์กรมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยอํานวยความ

สะดวกสบายตา่งๆ ช่วยประหยดัเวลา ช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมากขึน้ ในหลายๆ องคก์รได้

นาํเทคโนโลยีเขา้มาปรบัใชแ้ละพฒันาในหลายๆ แผนก ซึง่รวมถงึแผนกการจดัการทรพัยากรมนษุยด์ว้ย 

แผนกการจดัการทรพัยากรมนษุย ์(Human Resource Management : HRM) เป็นหนึ่งในแผนกภายใน

องคก์รท่ีมีการพฒันาและปรบัปรุงในการนาํเทคโนโลยีเพ่ือเขา้มาช่วยในการดาํเนินงาน โดยการนาํเทคโนโลยีมา

ใชใ้นการบริหารจดัการทรพัยากรมนุษย ์เรียกว่า การจดัการทรพัยากรมนุษยอิ์เล็กทรอนิกส ์(Electronic Human 

Resource Management : E-HRM) E-HRM เป็นนวตักรรมท่ีสง่เสริม พฒันา และอาํนวยความสะดวกในการฝึก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งสาํหรับแผนกทรัพยากรมนุษย์และสาํหรับผูจ้ัดการและพนักงาน (Berber, 

Dordevic and Milanovic, 2018) ซึง่จะช่วยลดตน้ทนุ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสทิธิผล ปรบัปรุงการสื่อสาร ลด

งานเอกสาร ระยะเวลา พนกังานฝ่ายทรพัยากรมนุษยล์งและช่วยในการบริหารจดัการต่างๆใหง่้ายมากขึน้ เช่น 

จากการจดัอบรมพนกังานเป็นการใช ้E-Learning และ E-Training ในการอบรมพนกังานออนไลน ์หรือ จากการ

ไปสมัครงานท่ีบริษัทด้วยตนเองเป็นการใช้ E-Recruitment และ E-Selection ในการรับสมัครและคัดเลือก

พนกังานผ่านเวบ็ไซตข์องบริษัทหรือบนเวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการจดัหางาน เป็นตน้ (Swaroop, 2012; Zafar, 2012) 

การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ  เขา้มาใชค้วรไดร้บัความไวว้างใจจากผูใ้ช ้เน่ืองจากความไวว้างใจนัน้เป็นปัจจยั

ท่ีสาํคัญท่ีส่งผลต่อทั้งการยอมรับเทคโนโลยี (Reid and Levy, 2008; Tsai, 2014; Rubel et al., 2017) หากมี

ความไวว้างใจจะเป็นการสรา้งทศันคติและพฤติกรรมท่ีดีและส่งผลใหเ้กิดการยอมรบัในการใชง้านท่ีง่ายขึน้ ซึ่ง

บริษัทท่ีมีการนาํ E-HRM มาใชต้อ้งเป็นบริษัทท่ีมีความสามารถดา้นการจดัการทรพัยากรมนษุยท่ี์มีประสิทธิภาพ

เพราะอาจจะก่อใหเ้กิดความลม้เหลวในการใชง้าน (Bondarouk, Harms, and Lepak, 2017) E-HRM ได ้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ E-HRM ไดมี้เขา้มามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรมนุษยม์ากขึน้ ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทาํงานแทนการใช ้HRM แบบเดิม โดยความไวว้างใจเป็นหนึ่งในปัจจยัสาํคญัท่ีจะส่งผลให้

เกิดการยอมรบัในสิ่งใหม่ ซึ่งหากผูใ้ชง้านเกิดการยอมรบัในการใชง้านจะทาํใหมี้ประสิทธิภาพในการใชง้านมาก

ขึน้ การวิจัยครัง้นีจ้ึงศึกษาถึงความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการยอมรบัการใช ้E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศ

ไทย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือท่ีจะทราบว่าความไวว้างใจใน E-HRM สง่ผลตอ่การยอมรบัในการใช ้E-HRM หรือไม่ 

หรือหากตอ้งการใหเ้กิดการยอมรบัในการใช ้E-HRM นัน้ตอ้งสรา้งความไวว้างใจใหแ้ก่พนกังานอย่างไร และนาํ

ผลท่ีไดจ้ากการวิจัยไปพัฒนา นาํไปปรบัใชห้รือปรบัเปลี่ยนกลยุทธข์องแผนกการจัดการทรพัยากรมนุษยข์อง

องคก์รในอนาคต 
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วิธีการวิจัย 

การรวบรวมและการวิเคราะหข้์อมูล 

 การเก็บขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิจากการวิจยัคน้ควา้และการทบทวนวรรณกรรม

และขอ้มูลปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยวิธีการเก็บ

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 30 บริษัท จากฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องบรษัิทเอกชนในประเทศไทย ในการ

สํารวจจะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล อันประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่ วไปเก่ียวกับธุรกิจของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดของอุตสาหกรรม และระดับตาํแหน่งงานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบั E-HRM ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การรบัรู ้

ถึงประโยชนท่ี์เกิดจากการใช ้และความตัง้ใจเชิงพฤติกรรม ของ E-HRM ซึ่งประกอบดว้ย E-Employee Profile 

และ E-Leave, E-Recruitment และ E-Selection, E-Learning และ E-Training, E-Performance Management 

system, และ E-Compensation โดยใช ้Likert Scale ในการจดัอนัดบัคะแนนความคิดเห็น มีคะแนนตัง้แต่ 1-5 

ซึง่ 1 มีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ และ 5 มีความเห็นดว้ยมากท่ีสดุ 

การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช ้การแจกแจงความถ่ีเป็นจาํนวน 

รอ้ยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกับ E-HRM ไดใ้ชข้อ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามมาวิเคราะห ์โดยใช้

สถิติเชิงอนมุาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัย 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก ร้อยละ 33.3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  รองลงมาอยู่ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมทรพัยากรและกลุม่อตุสาหกรรมสินคา้อปุโภคบริโภค เป็นบริษัทขนาดใหญ่ รอ้ยละ 73.3  รองลงมา

เป็นขนาดกลางและขนาดเลก็ตามลาํดบั ตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นระดบัเจา้หนา้ท่ี รอ้ย

ละ 90 และในส่วนของการใช้งานระบบ E-HRM มีการใช้ E-Employee Profile and E-Leave ทุกบริษัท ใช้         

E-Recruitment and E-Selection รอ้ยละ 83.3 ใช ้E-Learning and E-Training รอ้ยละ 50 ใช ้E-Performance 

Management system รอ้ยละ 83.3 และใช ้E-Compensation รอ้ยละ 76.7 ดงัตารางท่ี 1 

 

Table 1  Company Profile. 

 

 

Company Information                  Lists Frequency Percentage 

Industry Agro & Food Industry 2 6.7 

Consumer Products 5 16.7 

Financials 2 6.7 

Industrials 2 6.7 

Property & Construction 3 10.0 

Resources 5 16.7 

Services 10 33.3 

Technology 1 3.3 

Total 30 100.0 
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Table 1  (Continuted) 

ผลการวิจัยความไว้วางใจในการใช้ E-HRM 

Table 2  Multiple Regressions Analysis of Trust and Behavioral Intention for E-HRM.  

Function E-HRM Beta P-Value 

E-Employee Profile and E-Leave 
TRUST                       PEU              .516 .004 
TRUST                       PU              .420 .055 
PEU                           PU              -.231 .280 
PEU                           BI              .609 .000* 
PU                             BI .239 .114 
E-Recruitment and E-Selection 
TRUST                       PEU              .811 .000* 
TRUST                       PU              .602 .019 
PEU                           PU              .183 .450 
PEU                           BI              .377 .119 
PU                             BI .264 .268 

 

 

Company Information                  Lists Frequency Percentage 

Company Size Small 1 3.3 

Medium 7 23.3 

Large 22 73.3 

Total 30 100.0 

Position Officer 27 90 

Supervisor 2 6.7 

Manager 1 3.3 

Total 30 100.0 

Using E-HRM 

E-Employee Profile and  

E-Leave 

Yes 30 100.0 

No 0 0 

Total 30 100.0 

E-Recruitment and  

E-Selection 

Yes 25 83.3 

No 5 16.7 

Total 30 100.0 

E-Learning and E-Training Yes 15 50.0 

No 15 50.0 

Total 30 100.0 

E-Performance Management system Yes 25 83.3 

No 5 16.7 

Total 30 100.0 

E-Compensation Yes 23 76.7 

No 7 23.3 

Total 30 100.0 
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Table 2  (Continued) 

Function E-HRM Beta P-Value 

E-Learning and E-Training 
TRUST                       PEU              .671 .006 
TRUST                       PU              .567 .018 
PEU                           PU              .356 .110 
PEU                           BI              .441 .023 
PU                             BI .543 .007 
E-Performance Management system 
TRUST                       PEU              .732 .000* 
TRUST                       PU              .649 .004 
PEU                           PU              .144 .485 
PEU                           BI              .982 .000* 
PU                             BI -.327 .047 
E-Compensation 
TRUST                       PEU              .301 .162 
TRUST                       PU              .131 .537 
PEU                           PU              .395 .073 
PEU                           BI              .746 .000* 
PU                             BI -.045 .739 

Note: TRUST= Trust, PEU= Perceived Ease of Use, PU= Perceived Usefulness, BI= Behavioral intention, * p < 0.01 

 

Table 3  Total Effect Analysis of Trust and Behavioral Intention 

Function E-HRM Direct Effect Indirect Effect Total Effect 

E-Employee Profile and E-Leave 

TRUST            PEU           BI         - .314 .314 

E-Learning and E-Training 

TRUST            PEU           BI         - .296 .296 

TRUST            PU             BI         - .308 .308 

E-Performance Management system 

TRUST            PEU           BI         - .719 .719 

TRUST            PU             BI         -         -0.212        -0.212 

Note: TRUST= Trust, PEU= Perceived Ease of Use, PU= Perceived Usefulness, BI= Behavioral intention 
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จากตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 พบวา่ ดา้น E-Employee Profile and E-Leave ความไวว้างใจสง่ผลตอ่

พฤติกรรมการใชโ้ดยมีการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านเป็นตวัแปรสง่ผ่านอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยสง่ผลไปในทิศทางเดียวกนั (B=0.314) ดงัภาพท่ี 1 

Figure 1  Multiple Regression Analysis of Trust and Behavioral Intention for E-Employee Profile and 

E-Leave.

ดา้น E-Recruitment and E-Selection ความไวว้างใจไมส่ง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชง้าน 

ดา้น E-Learning and E-Training ความไวว้างใจสง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชโ้ดยมีการรบัรูป้ระโยชนท่ี์เกิด

จากการใชเ้ป็นตวัแปรสง่ผ่านอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสง่ผลไปในทิศทางเดียวกนั (B=0.308) 

รองลงมาเป็นความไวว้างใจสง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชโ้ดยมีการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านเป็นตวัแปรสง่ผ่าน

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสง่ผลไปในทิศทางเดียวกนั (B=0.296) ดงัภาพท่ี 2 

 

Figure 2  Multiple Regression Analysis of Trust and Behavioral Intention for E-Learning and E-Training. 

ดา้น E-Performance Management system ความไวว้างใจสง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชโ้ดยมีการรบัรูถ้งึ

ความง่ายในการใชง้านเป็นตวัแปรสง่ผ่านอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสง่ผลไปในทิศทางเดียวกนั 

(B=0.719) รองลงมาเป็นความไวว้างใจสง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชโ้ดยมีการรบัรูป้ระโยชนท่ี์เกิดจากการใชเ้ป็นตวั

แปรสง่ผ่านอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสง่ผลไปในทิศทางตรงกนัขา้ม (B=-0.212) ดงัภาพท่ี 3 

.609 .516 
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Behavioral 
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Perceived Ease of Use 

Employee Profile and   

E-Leave

.671 .441 
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E-Learning and E-Training



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58 สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

117 

 

Figure 3  Multiple Regression Analysis of Trust and Behavioral Intention for E-Performance 

Management system. 

และดา้น E-Compensation ความไวว้างใจไมส่ง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชง้าน 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยัความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการยอมรบัการใช ้E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศไทยพบว่า 

การใช้งานระบบ E-HRM มีการใช้ E-Employee Profile and E-Leave ทุกบริษัท ใช้ E-Recruitment and E-

Selection รอ้ยละ 83.3 ใช ้E-Learning and E-Training รอ้ยละ 50 ใช ้E-Performance Management system 

รอ้ยละ 83.3 และใช ้E-Compensation รอ้ยละ 76.7  

ในส่วนของความไว้วางใจท่ีส่งผลต่อการยอมรับ E-HRM พบว่าด้าน E-Employee Profile and  E-

Leave, E-Learning and E-Training และ E-Performance Management system ความไว้วางใจส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใชง้าน โดยสรา้งความไวว้างใจผ่านการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านเพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมการใช้

งานและเกิดการยอมรับ E-HRM ทั้ง 3 ดา้น ซึ่งการยอมรับ E-HRM จะส่งผลให้การทาํงานภายในองค์กรมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายและระยะเวลาในการทาํงาน ทาํใหพ้นกังานฝ่ายทรพัยากรมนษุย์

สามารถการบริหารจัดการงานต่างๆ ไดง่้ายมากขึน้ จึงมีขอ้เสนอแนะใหบ้ริษัทควรสรา้งความไวว้างใจใน  E-

Employee Profile and E-Leave, E-Learning and E-Training และ  E-Performance Management system 

ผ่านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านเพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมการใชง้านและเกิดการยอมรบั โดยบริษัทควรให้

ความรูค้วามเข้าใจแก่พนักงานในการใช้งานของระบบ E-Employee Profile and E-Leave, E-Learning and 

E-Training และ E-Performance Management system ท่ีแตกต่างกันตามบริบทของบริษัทนั้นๆ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ส่วนในดา้น E-Recruitment and E-Selection และ E-Compensation พบว่าความ

ไวว้างใจไมส่ง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชง้าน

ข้อเสนอแนะ

ควรทาํการศกึษาเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกนัเพ่ือใหข้อ้มลูเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสามารถนาํขอ้มลูไป

ปรบัใชก้บัธุรกิจนัน้ๆ ได ้และในการศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรบัในการใชง้าน 

เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

.732 .982 

-.327 .649 

TRUST 

Perceived Ease of Use  

E-Performance Management

system 
Behavioral 

Intention
Perceived Usefulness 

E-Performance Management

system 
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การวิจยันีเ้ป็นเพียงขอ้มูลขัน้ตน้ โดยมีขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างพียง 30 ชุด จึงอาจะทาํใหผ้ลการวิจยัท่ีไดมี้

คลาดเคลื่อนหรือมีขอ้ผิดพลาดบางส่วน อย่างไรก็ตามผูวิ้จยัจะทาํการวิจยัและเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างเพ่ิมเติม

เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ในอนาคต 
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การทาํงานเป็นทมีและพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององคก์ารทีม่ีต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิานของพนักงานระดับปฏิบัตกิารโรงกล่ันนํา้มันในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

Team Working and Organizational Citizenship Behavior on Performance Efficiency  

of Operational Level Worker of Oil Refineries in Leamchabang Industrial Estate 
 

ทพิยโ์กศล หร่ิงกระโทก1* และ ฐิติมา ไชยะกลุ1 

Thipgoson Ringkrathok1* and Thitima Chaiyakul 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดับการทาํงานเป็นทีม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ พนักงานระดบั

ปฏิบติัการโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จาํนวน 362 คน โดยใชแ้บบสอบถามวิเคราะหข์อ้มูล

โดยใชค้า่สถิติรอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณู ผลการวิจยัพบว่า 

1) ระดับการทาํงานเป็นทีม ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และระดับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 2) การทาํงานเป็นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to assess the level of team working, organizational citizenship 

behavior and performance efficiency. To study the influence of team working and organizational 

citizenship behavior on performance efficiency. Data were collected from 362 samples of operational 

level worker of Oil Refineries in Leamchabang Industrial Estate. The statistics used included 

percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results revealed that 1) 

team working, organizational citizenship behavior and performance efficiency at the high level. 2) team 

working influenced on performance efficiency with a statistical significance level at 0.05. 3) 

organizational citizenship behavior influenced on performance efficiency with a statistical significance 

level at 0.05.  
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คาํนาํ 

โรงกลั่นนํ้ามันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีใช้เงินลงทุนสูงเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 

(Economies of scale) ทาํให้มีระยะเวลาคืนทุนนาน สาํหรับโครงสรา้งอุตสาหกรรมโรงกลั่นนํา้มันของไทย 

ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลั่นเป็นอนัดบัสองของอาเซียนรองจากสิงคโปร ์(สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

กระทรวงพลงังาน 2558: 63) ขอ้มลูตัง้แตเ่ดือนมกราคมถงึเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 ชีใ้หเ้หน็ถงึความสามารถ

ในการกลั่นรวมทัง้สิน้ 1,235 พันบารเ์รลต่อวนั โดยมีการใชน้ ํา้มนัดิบเพ่ือการกลั่น 1,052 พันบารเ์รลต่อวนั คิด

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 85 ของความสามารถในการกลั่นทัง้ประเทศ โดยบริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) มีสดัส่วน

การใชก้าํลงัการกลั่นมากท่ีสดุ 99 % รองลงมาคือ บริษัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง จาํกดั มีสดัส่วนการใชก้าํลงั

การกลั่น 95 % บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) มีสดัสว่นการใชก้าํลงัการกลั่น 90 % บริษัท ไออารพี์ซี 

จาํกดั (มหาชน) มีสดัสว่นการใชก้าํลงัการกลั่น 93 % บริษัท เอสโซ ่ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) มีสดัสว่นการใช้

กาํลงัการกลั่น 81 % บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) มีสดัส่วนการใชก้าํลงัการกลั่น 61 % และ

โรงกลั่นนํา้มนัฝาง มีสดัสว่นการใชก้าํลงัการกลั่นนอ้ยท่ีสดุ 21 % (สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง

พลงังาน, 2562) โดยนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นแหล่งจา้งงานท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งท่ีมีมูลค่าการลงทุน 

มากกว่า 70,000 ลา้นบาท (สาํนกังานนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั, 2554) มีศนูยโ์ทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ

แห่งใหม่ของภาคตะวนัออก เป็นแหล่งนาํความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของไทย และเป็นพืน้ท่ีท่ีนกั

ลงทุนมีความตอ้งการสงูเน่ืองจากไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นนิคมอตุสาหกรรมท่ามีระบบ สาธารณูปโภค และระบบ

โทรคมนาคมท่ีครบถว้นสมบูรณแ์บบ ประกอบกบัมีท่าเรือพาณิชยข์นาดใหญ่ (ท่าเรือแหลมฉบงั) อยู่ในพืน้ท่ี จงึ

เป็นศนูยร์วมทางอตุสาหกรรมแห่งใหมข่องจงัหวดัชลบรุีและของประเทศ จงึทาํใหมี้ความตอ้งการกาํลงัคนสาํหรบั

มาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้ดาํเนินต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสาํเร็จ นอกจากนี้

อุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ามันเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงท่ีสุดในเขตเทศบาลแหลมฉบัง ซึ่ง

ประกอบดว้ยโรงกลั่นนํา้มนั 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ

ไทย) จาํกัด (มหาชน) (ESSO) (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), 2561) ผูวิ้จัยจึงสนใจศึกษา

อิทธิพลของการทํางานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงกลั่นนํา้มนัในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จากการดาํเนินงานใน

ปัจจุบันจึงเล็งเห็นว่า การทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีเป็นส่วนสาํคัญต่อองคก์าร ถา้หาก

พนกังานภายในทีมมีความรูส้กึดีกบังานท่ีไดร้บัมอบหมายจะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดีขึน้ 

รูปแบบการทาํงานท่ีสามารถลดความขดัแยง้ของพนกังาน คือ “การทาํงานเป็นทีม” เพราะงานแตล่ะงาน 

นัน้ไม่สามารถทาํไดด้ว้ยคนเพียงคนเดียวตอ้งช่วยกนัเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมเพราะฉะนัน้ความสาํเร็จในการบริหาร

จะอยู่ท่ีความสาํเร็จของการนาํทีมและการสนับสนุนของพนักงาน ในการทาํงานท่ีเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมร่วมกนั

ออกแบบและการทํางานขององค์กรแบบใหม่ต้องอาศัยความผูกพัน โดยการมอบอํานาจและการสร้าง

ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัทีมงาน (รงัสรรค ์ประเสริฐศรี, 2549: 273) ซึง่ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีดีมีประสิทธิภาพนี ้

ประเด็นสาํคญัท่ีผูบ้ริหารและหวัหนา้งานจะตอ้งคาํนึงถึงเป็นอย่างย่ิง คือ การใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ทาํงาน เพ่ือใหส้มาชิกของทีมทุกคนปฏิบัติงานจนประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ (ทองทิพภา วิริยะ

พนัธุ ์2551: 45-47 อา้งถงึ สภุาพร อคัราวฒันา, 2541) นอกจากการทาํงานเป็นทีมแลว้ พฤติกรรมท่ีมีสว่นช่วยให้
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องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้สูงสุดนั้นต้องอาศัยพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความ

ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทํางานด้วยความกระตือรือร้น และความอุตสาหะพยายาม พฤติกรรมดังกล่าว คือ 

“พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร” ผูท่ี้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมากกว่าบคุคลอ่ืน จะ

มีแนวโนม้ไดร้บัการประเมินผลการปฏิบัติงานไดดี้กว่าผูท่ี้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารนอ้ยกว่า

บคุคลอ่ืน (Podsakoff and Mackenzie, 1994)  

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้เห็นไดว้่า การทาํงานเป็นทีมเป็นการเพ่ิมทักษะ ความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณท่ี์แตกตา่งกนัมาสง่เสริมกนัรว่มมือกนัในการทาํงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกนั เนน้ใหค้วามสาํคญักบั

ทีมและสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนัเพ่ือลดขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดขึน้และใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีดี

ตอ่องคก์ร ทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจทาํการศกึษาการทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยใชพ้นกังานระดบัปฏิบติังานของโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอตุสาหกรรม

แหลมฉบงั มาเป็นประชากรในการศกึษาครัง้นี ้เพ่ือทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปร และนาํผลท่ีไดเ้ป็นขอ้มลูท่ี

จะสามารถนาํไปปรบัปรุงและพฒันาการทาํงานเป็นทีมของพนกังานในอตุสาหกรรม เพ่ือใหมี้พฤติกรรมท่ีดีตอ่

องคก์ารสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานสงูขึน้ตอ่อตุสาหกรรม 

 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพ่ือศกึษาระดบัการทาํงานเป็นทีม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน รวมถงึศกึษาอิทธิพลของการทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของพนกังาน 

 

การตรวจเอกสาร 

แนวคดิและทฤษฎ ี

การทาํงานเป็นทมี การทาํงานรว่มกนัระหว่างบคุคล 2 คน ขึน้ไป ท่ีมีทกัษะ ความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณท่ี์แตกตา่งกนัมาสง่เสริมกนัรว่มมือกนัในการทาํงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกนั เนน้ใหค้วามสาํคญักบั

ทีมและสรา้งความสมัพันธท่ี์ดีต่อกันเพ่ือลดขอ้ขัดแยง้ท่ีอาจจะเกิดขึน้และใหมี้ผลการปฏิบัติงานท่ีดีต่อองคก์ร 

ตามแนวคิดของ Romig (1996) แบ่งองคป์ระกอบการวดัออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ การติดต่อสื่อสาร การร่วมมือ 

การประสานงาน การมีความคิดสรา้งสรรค ์และการปรบัปรุงงานอย่างตอ่เน่ือง  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององคก์ร เกิดขึน้จากตวัของพนกังานเอง โดยพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้

เป็นพฤติกรรมท่ีสนับสนุนและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงมีประโยชนต์่อองคก์ารเป็นอย่าง

มาก ตามแนวคิดของ Organ (1991) ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ พฤติกรรมการ

คาํนงึถงึผูอ่ื้น พฤติกรรมมีนํา้ใจเป็นนกักีฬา พฤติกรรมการมีสว่นรว่ม และพฤติกรรมการสาํนกึในหนา้ท่ี  

ประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน การท่ีบคุคลใชท้กัษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมีคณุค่า

ต่อการปฏิบติังานมาใชใ้นการปฏิบติังานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย เพ่ือใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละมาตรฐานการ

ปฏิบติังานท่ีไดก้าํหนดไว ้ตามแนวคิดของ Peterson and Plowman (1953) โดยมี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปริมาณ 

คณุภาพ เวลา และคา่ใชจ้่าย 
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งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํงานเป็นทีมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา โดย พุทธิฉัตร 

ปัญญาประชุม (2559) ชีใ้หเ้ห็นว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นการร่วมมือมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการร่วมมือและดา้นการปรบัปรุงงานอย่างต่อเน่ืองมีผลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานดา้นคณุภาพและดา้นค่าใชจ้่าย ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากนีย้งัมีงานวิวิจยัท่ีใชแ้นวคิด

ของ Romig (1996) เช่น งานวิจยัของ กาญจนา แสนทวี (2547); ธนณัฎา ประจงใจ (2557) และ อริศษรา อุม่สิน 

(2560) โดยจากงานวิจยัเป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า การทาํงานเป็นทีมมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน และการทาํงานเป็นทีมสง่ผลใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดีขึน้ 

ลาํดับถัดมางานวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยในแต่ละงานวิจัยไดน้าํแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่านมาปรับประยุกตใ์ห้สอดคล้องกับ

ประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีใชศ้กึษา ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของ Ribeiro, Duarte and Filipe (2018) ไดป้ระยกุต์

องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามแนวคิดของ Organ (1991) ผลการวิจัยพบว่า 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีความคิด

สรา้งสรรคข์องพนกังานเป็นสื่อกลางในการก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และ Eyupoglu (2016) ได้

ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมี

ความสมัพนัธท์างบวกตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การทาํงานเป็นทีม

1. การติดต่อส่ือสาร 

2. การร่วมมือ 

3. การประสานงาน

4. การมีความคิดสรา้งสรรค ์

5. การปรบัปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 

(Romig, 1996)

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี่ของ

องคก์าร

1. พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 

2. พฤติกรรมการคาํนงึถึงผูอ่ื้น

3. พฤติกรรมมีนํา้ใจเป็นนักกีฬา

4. พฤติกรรมการมีส่วนรว่ม

5. พฤติกรรมการสาํนกึในหนา้ท่ี

(Organ, 1991)

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1. ปริมาณ

2. คณุภาพ

3. เวลา

4. ค่าใชจ่้าย

(Peterson and Plowman, 1953)H2

H1

 
Figure 1  Conceptual Framework. 
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สมมตฐิานการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 การทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการของพนกังานโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการของพนกังานโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการของโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบงั รวมทัง้สิน้ 1,842 คน (ฝ่ายทรพัยากรบุคคลบริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) ขอ้มลู ณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2561) โดยคาํนวณหาขนาดของกลุม่ตวัอย่างของประชากร โดย

ใชส้ตูรคาํนวณของ Yamane (1970) ดว้ยการกาํหนด ระดบัความเช่ือมั่น 95% คา่ความคาดเคลื่อนไมเ่กินรอ้ยละ 

5 ได ้จาํนวน 362 คน ชุด โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นแบบบังเอิญ เม่ือพบประชากรท่ีเป็น

ตวัอย่างก็จะทาํการเก็บแบบสอบใหไ้ดต้ามท่ีกาํหนดไว ้

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) คาํถามขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2) เป็นคาํถามเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีม 3) เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และ 4) เป็นคาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ใหค้ะแนนแบบประมาณ

ค่าตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ 5 ระดบั (5 Point Likert Scale) จากนัน้ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดย

การตรวจสอบเนือ้หาแบบสอบถามใหต้รงและครอบคลุมกับสิ่งท่ีจะศึกษาและนาํเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี

ประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และนาํมา

คาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑใ์นการยอมรบั 

IOC > 0.5 สดุทา้ยทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยทดลองเก็บกบัพนกังานรฐัวิสาหกิจ ท่ีมีความคลา้ย

กบักลุม่ตวัอย่างท่ีจะศกึษามากท่ีสดุ จาํนวน 30 คน นาํผลการตอบแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะหห์าความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ของแบบสอบถามรวมทัง้ฉบับเท่ากับ 0.836 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสูง สามารถ

ทดสอบสมมติฐานและนาํไปใชใ้นการวิจยัตอ่ไปได ้และเม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีสมบรูณแ์ลว้จึงนาํไปเก็บขอ้มลูจริง 

และนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 

สาํหรบัการวิเคราะหข์อ้มลู นาํแบบสอบถามมาทาํการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ โดยใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพ่ืออธิบายถึงขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์

การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise  

 

ผลการวิจัย 

จากขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 188 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 51.90 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีจาํนวน 174 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.10 มีระดบัการศกึษาปริญญา
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ตรี มีจํานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 66.90 มีสถานภาพสมรส มีจํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 มี

ระยะเวลาในการทาํงาน 11-15 ปี มีจาํนวน 154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.50 มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 20,001-30,000 

บาท มีจาํนวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.00  

ผลการวิเคราะหร์ะดบัการทาํงานเป็นทีม ระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และระดับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน พบว่า พนกังานมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมโดย

รวมอยู่ในระดบัสงู (X̅=3.75, S.D.=0.55) ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅=4.46, S.D.=0.46) และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดยรวมอยู่ในระดบัสงู (X̅=4.17, S.D.=0.50)  

ในการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ตัวแปรอิสระจะตอ้งเป็นอิสระต่อกัน เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา

ความสมัพนัธร์ะหวา่ตวัแปรอิสระ เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาความสมัพนัธร์ะหวา่ตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

โดยตวัแปรท่ีนาํมาใช ้พยากรณไ์มค่วรมีความสมัพนัธก์นัสงูเกินไป เพราะหากตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัสงูเกินไป

แสดงวา่วา่ตวัแปร ท่ีนาํมาพยากรณด์งักลา่วอาจจะเกือบเป็นตวัแปรเดียวกนั ผูวิ้จยัจงึทาํการศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) เพ่ือใหท้ราบถึงความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรอิสระว่ามีความสมัพันธส์ูงเกินไปหรือไม่ โดยตวัแปร

อิสระแต่ละตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัไม่สงูเกิน 0.80 (สชุาติ ประสิทธ์ิรฐัสินธ,์ 2540) จากการทดสอบ พบว่า ค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรเป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู 

โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กันไม่สูงเกินตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวจ้ึงสามารถนาํมาใช้ร่วม

พยากรณไ์ด ้

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 การทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการของพนกังานโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

Table 1   multiple regression analysis of team working influenced on performance efficiency. 
Model Performance Efficiency 

B SE(B) β t Sig. 

Constant 0.955 0.283  3.371 0.001** 

Communication 0.254 0.056 0.159 4.522 0.000** 

Cooperation 0.432 0.025 0.649 17.525 0.000** 

Coordination -0.158 0.039 -0.148 -4.017 0.000** 

Continuous Breakthrough 0.278 0.024 0.415 11.401 0.000** 

R R2 Adjust R2 S.E.(est.) F Sig 

0.789 0.623 0.619 0.128 147.498** 0.000 

** statistical significance level at 0.01 * statistical significance level at 0.05 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple linear 

regression analysis) พบว่า การทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานระดบั

ปฏิบัติการของพนักงาน โดยพบว่ามี 4 ตวัแปร ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประสานงาน และดา้นการปรบัปรุงงานอย่าง
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ต่อเน่ือง ซึ่งมีค่าความสมัพนัธท่ี์ R = 0.789 และสามารถร่วมกนัพยากรณป์ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดร้อ้ย

ละ 62.3 (R2 = 0.623) โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ ์เท่ากบั ± 0.128  

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการของพนกังานโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

Table 2   multiple regression analysis of organizational citizenship behavior influenced on 
performance efficiency. 

Model Performance Efficiency 

 B SE(B) β t Sig. 

Conscientiousness 3.025 0.304  9.954 0.000** 

Courtesy 0.399 0.031 0.479 13.057 0.000** 

Sportsmanship -0.322 0.037 -0.327 -8.766 0.000** 

Conscientiousness 0.195 0.030 0.227 6.542 0.000** 

R R2 Adjust R2 S.E.(est.) F Sig 

0.780 0.609 0.605 0.130 185.638** 0.000 

** statistical significance level at 0.01 * statistical significance level at 0.05 

จากตารางท่ี  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple linear 

regression analysis) พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพบว่ามี 3 ตวัแปร ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการสาํนกึในหนา้ท่ี ดา้นพฤติกรรมการคาํนงึถึงผูอ่ื้น และดา้นพฤติกรรมมีนํา้ใจ

เป็นนกักีฬา ซึ่งมีค่าความสมัพนัธท่ี์ R = 0.780 และสามารถร่วมกนัพยากรณป์ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้

รอ้ยละ 60.9 (R2 = 0.609) โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ ์เท่ากบั ± 0.130  

 

การอภปิรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐานทัง้ 2 ขอ้ พบว่า สมมติฐานขอ้ท่ี 1 การทาํงานเป็นทีมรายดา้นมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานระดบัปฏิบัติการของโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง ใช้สถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

พบว่า ตวัแปรการทาํงานเป็นทีมรายดา้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ดา้นการ

ร่วมมือ รองลงมาคือ ดา้นการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง ดา้นการติดต่อสื่อสาร และดา้นการประสานงาน 

ตามลาํดบั ส่วนการทาํงานเป็นทีมดา้นการมีความคิดสรา้งสรรคไ์ม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดยรวม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Trimble and Miller (1996: 40); กาญจนา แสนทวี (2547); ธนัณฎา 

ประจงใจ (2560) และ อริศษรา อุม่สิน (2560) ผลการวิจยัพบวา่ การทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิ

ภาพในการปฏิบติังาน ซึ่งขดัแยง้กบังานวิจยัของ พุทธิฉัตร ปัญญาประชุม (2559) ผลการวิจยัพบว่า การทาํงาน

เป็นทีมไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวม ซึ่งสามารถอธิบายในภาพรวมไดว้่า พนกังานท่ีมี

การทาํงานรว่มกนัระหว่างบุคคล 2 คน ขึน้ไป ท่ีมีทกัษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์แตกต่างกนัมา



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

126 

สง่เสริมกนัรว่มมือกนัในการทาํงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกนั เนน้ใหค้วามสาํคญักบัทีมและสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี

ตอ่กนัเพ่ือลดขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดขึน้และใหมี้การปฏิบติังานท่ีดีตอ่องคก์ร  

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

โดยรวมของพนักงานระดบัปฏิบัติการของโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ใชส้ถิติวิเคราะหก์าร

ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ารรายดา้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการ

สาํนึกในหนา้ท่ี รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้น และดา้นพฤติกรรมมีนํา้ใจเป็นนกักีฬา ตามลาํดบั 

ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ เลาหจี์ระกุล (2554) ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ารดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม นอกจากนีย้ัง

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ รวินทพ์ร สุวรรณรตัน ์(2560) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ารดา้นพฤติกรรมการสาํนกึในหนา้ท่ี และดา้นพฤติกรรมการคาํนงึถงึผูอ่ื้น มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานโดยรวม และงานวิจยัของ ณปภชั วิเศษชูชาติกุล (2559) ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์ารดา้นพฤติกรรมการสาํนกึในหนา้ท่ี ดา้นพฤติกรรมการคาํนงึถงึผูอ่ื้น และดา้นพฤติกรรมมีนํา้ใจเป็น

นักกีฬา มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม สาํหรบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือและด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถอธิบายในภาพรวมไดว้่า พนักงานท่ีมีพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีเกิดขึน้ ซึ่งองคก์ารไม่ได้

กาํหนดไวใ้หป้ฏิบติัอย่างเป็นทางการ แต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกินกว่าบทบาทหนา้ท่ีของพนกังานและพนกังานเตม็ใจ

ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ โดยพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้นั้นเป็นพฤติกรรมท่ีสนับสนุนและก่อให้เกิด

ประสิทธิผลและประสทิธิภาพ รวมถงึมีประโยชนต์อ่องคก์ารเป็นอยา่งมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Shanker 

(2018); Eyupoglu (2016); และ Ribeiro et al. (2018)  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การควรสนับสนุนให้พนักงานเกิดความร่วมมือกันภายในทีม รวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูล 

ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้คิดเห็นในการทาํงานใหท้าํสมาชิกในทีมไดร้ับทราบอย่างทั่วถึงกัน จะทาํใหส้มาชิกใน

องคก์ารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนกันภายในทีม นอกจากนีอ้งคก์ารควรจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานเก่ียวกับการ

ทาํงานเป็นทีม และใหค้วามสาํคญัระหว่างการประสานงานกันในทีม อีกทัง้ยังนาํไปสู่การพัฒนาและปรบัปรุง

วิธีการทาํงานภายในทีมใหมี้ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง เป็นวิธีท่ีตอ้งปฏิบัติในระยะเวลานานเพ่ือใหบ้รรลุผล

สาํเร็จตามเป้าหมายของทีมและผลกัดนัใหพ้นกังานมีการทาํงานภายในทีมของตนไมใ่หต้กไปจากมาตรฐานของ

เป้าหมายการทาํงานท่ีองคก์ารกาํหนดไว ้

2. องคก์ารควรใหพ้นกังานมีความกระตือรือรน้ในการปฏิบติังาน รูจ้กัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในงาน

อย่างดีท่ีสดุ เห็นอกเห็นใจกนั เคารพสิทธิผูอ่ื้น เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการปฏิบติังาน นอกจากนี้

องคก์ารควรส่งเสริมใหพ้นักงานมีการนาํความรูจ้ากการปฏิบัติงานไปใชก้ับสถานการณต์่างๆ รวมถึงแบ่งปัน

ความรู ้ใหค้าํแนะนาํในการปฏิบติังานแก่ผูอ่ื้นได ้อย่างไรก็ตามการท่ีองคก์ารใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมผูกพนักับ

องคก์ารมากขึน้ ทาํใหเ้กิดความรูส้ึกในการเป็นเจา้ของร่วมกนั เกิดความภาคภูมิใจในองคก์าร เกิดแรงจูงใจใน
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การแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารออกมา เป็นสิ่งท่ีจะช่วยสง่เสริมใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่าง

ราบรื่น และสง่ผลตอ่ผลของงานใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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การประยุกตใ์ช้สมการเส้นตรงภายใตเ้งือ่นไขการขนส่งเพือ่จัดเส้นทาง 

และตารางเวลาการเดนิรถทีเ่หมาะสมในการขนส่งสินค้าไปประเทศลาว  

กรณีศึกษา: บริษัท ซีทไีอ ดสีตริบิวช่ัน จาํกัด 

Application of Linear Equation for Transportation with Conditions for Appropriate Routes  

and Schedules for Transporting Goods to Laos 

Case Study: CTI Distribution Co., LTD. 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการจดัเสน้ทางและตารางเวลาการขนสง่สินคา้ไปประเทศลาว โดยการ

จดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้และคาํนึงถงึ กรอบเวลา (Time Window) ซึ่งกรอบเวลานีคิ้ดจากการทาํงานเฉลี่ยใน

แตล่ะกิจกรรมของพนกังานขบัรถ ซึง่ศกึษาจากการขนส่ง ระยะทาง รวมไปถงึในเรื่องของขอ้จาํกดัในการเดินทาง

ไปถึงหนา้ด่านพรมแดนหนองคาย อีกทัง้ยังคาํนึงถึงกฎหมายในเรื่องของความเร็ว และจุดพักรถบรรทุก แลว้

นาํมาจดัตารางเวลาการว่ิงรถ และเสน้ทางท่ีเหมาะสมในการขนสง่สินคา้แตล่ะครัง้ โดยใชแ้นวคิด Shortest Path 

โดยการสรา้งสมการภายใตข้อ้จาํกัดต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าเสน้ทางท่ีมีความเหมาะสม ดา้นค่าใชจ้่ายและ

กรอบระยะเวลา คือ  เสน้ท่ีผ่านฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี-นครราชสีมา-โดยปลายทางอยู่ท่ีด่านพรมแดนหนองคาย 

ส่วนด่านสะหวันนะเขตเสน้ท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุดคือ  เสน้ท่ีผ่านสระแกว้-บุรีรมัย-์ยโสธร  คือ 5261.62  บาท และ 

4863.9 บาท ตามลาํดบั เน่ืองจากใชต้น้ทนุในการขนส่งท่ีต ํ่าและสอดคลอ้งกบัระยะเวลา อีกทัง้ยงัสามารถนาํไป

เป็นขอ้เสนอแนะใหก้บัพนกังานจดัรถใชใ้นการบริหารค่าใชจ้่ายใหก้บับริษัทใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

ABSTRACT 
This paper purpose to travel planning and transportation schedules to Laos by specifying 

transportation routes (time window) in order to determine the duration of the research report. From 
transportation distance including the restriction of traveling to the front of the Nong Khai border 
checkpoint. While also considering the law of speed and truck rest area. Then bring to schedule the 
car rush and the appropriate route for each product transportation by using the Shortest Path concept 
by creating equations under various limitations. The result of the study found that the route is suitable 
cost and time window. The route that passes Chachoengsao - Prachin Buri - Nakhon Ratchasima - The 
destination is at Nong Khai border checkpoint. As for the Savannakhet checkpoint, the line with the 
lowest cost is The line passing Sa Kaeo-Buriram-Yasothon is 5261.62 baht and 4863.9 baht 
respectively. It can also be used as a suggestion for staff to use the truck to manage expenses for the 
company to be able to meet customer needs appropriate. 

 
Key words: time window, Mimamori, Shortest Path 
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บทนาํ 

เน่ืองจากปัจจบุนัระบบโลจิสติกสใ์นดา้นการขนสง่ของประเทศไทยนัน้ไดมี้การขนสง่สินคา้ขา้มชายแดน

ไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น และในขณะเดียวกนัก็มีบริษัทต่างๆ ท่ีใหบ้ริการดา้นการขนส่งมากมาย ซึ่งทางบริษัทก็

ตอ้งมีวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการขนสง่ไม่ว่าจะเป็น ดา้นระยะทาง ระยะเวลา รวมไปถึงปริมาณนํา้มนัท่ี

ใช ้เพ่ือใหเ้กิดความคุม้คา่มากท่ีสดุ โดยบรษัิท ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น จาํกดั เป็นบริษัทท่ีใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์บบ

ครบวงจร โดยเฉพาะดา้นการขนส่ง ทางบริษัทมีการบริการขนส่งสินคา้ขา้มชายแดนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  

สว่นใหญ่แลว้จะมีการสง่สินคา้ไปยงัประเทศลาวประมาณ 100 เท่ียวตอ่เดือน ใชร้ถหวัลากทัง้สิน้ 26 คนั  

จากการศกึษาการขนส่งสินคา้ไปประเทศลาว ในการนาํเสน้ทางมาวิเคราะหน์ัน้ผูวิ้จยัไดศ้กึษาเสน้ทาง

จาก Google Map ประกอบกบัสอบถามจากพนกังานจดัรถและพนกังานขบัรถว่าเสน้ทางไหนท่ีสามารถเดินทาง

ไปได ้ซึง่จากการศกึษาและสอบถามนัน้พบว่าเสน้ทางการขนส่งนัน้สามารถว่ิงไดท้ัง้หมด 6 เสน้ทางหลกัแบ่งเป็น 

ด่านพรมแดนหนองคาย 3 เสน้ทาง และด่านสะหวนันะเขต(มกุดาหาร) 3 เสน้ทาง  การรบัสินคา้จะมีจุดเริ่มตน้ท่ี

ท่าเรือแหลมฉบงั ท่าเรือคลองเตย และบางนา แตผู่วิ้จยัคิดแคจ่ดุเริ่มตน้ท่ีท่าเรือแหลมฉบงัเท่านัน้ เพราะสามารถ

เก็บขอ้มูลไดม้ากกว่า โดย 6 เสน้ทางท่ีกล่าวมานัน้จะมีค่าใชจ้่ายต่างๆ และขอ้จาํกัดท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่ง

ผูวิ้จัยตอ้งมาศึกษาเสน้ทางท่ีเหมาะสมกับขอ้จาํกัดนัน้ๆ นอกจากในเรื่องของเสน้ทางแลว้นัน้ สิ่งท่ีตอ้งนาํมา

พิจารณาคือ เวลาในการขนส่ง โดยทางบริษัทจะใหพ้นักงานขับรถเดินทางไปถึงหนา้ด่าน 9:00 ของวนัถัดมา 

เพ่ือท่ีจะไดเ้คลียรเ์อกสารตา่งๆ ไดท้นัเวลาพอดี 

นอกจากการศึกษาในเรื่องของเสน้ทางและเวลาในการขนส่งแลว้นั้น ทางบริษัทไดมี้มาตรการให้

พนกังานขบัรถปฏิบติัตามกฎหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยขบัรถท่ีความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถขบัรถ

ติดตอ่กนัได ้4 ชั่วโมง พกั 30 นาที 

งานวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัมุง่เนน้ไปท่ีการหาระยะทางท่ีเหมาะสมในการขนส่งสินคา้แตล่ะครัง้โดยใช ้Shortest 

Path(ทิชาลกัษณ ์สวุรรณพฤกษ ์ศกัดิช์ยั ปรีชาวีรกลุ และวิวฒัน ์สทุธิวิภากร, 2554, หนา้ 105-111) เพ่ือหาตน้ทนุ

รวมในการขนสง่แตล่ะเสน้ทางท่ีดีท่ีสดุ รวมไปถงึการจดัตารางเวลาการว่ิงรถใหเ้หมาะสมโดยใชก้รอบเวลา (Time 

Window) และตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมายท่ีไดก้ลา่วมาในขา้งตน้ 

 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1) เพ่ือหาเสน้ทางการว่ิงรถท่ีมีระยะทางและตน้ทนุในการขนสง่สินคา้ไปประเทศลาว 

2) เพ่ือศกึษาขัน้ตอนการขนสง่สินคา้ไปยงัประเทศลาว 

3) เพ่ือหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมใหก้บัพนกังาน ขบัรถและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

   

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ไดท้ราบเสน้ทางการจดัสง่สินคา้ไปยงัดา่นหนองคายและดา่นสะหวนันะเขตท่ีสัน้ท่ีสดุ 

2) ไดท้ราบขัน้ตอนการสง่สินคา้ไปยงัประเทศลาว 

3) พนกังานขบัรถมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเดินทาง 

4) ไดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัการจดัทาํคูมื่อใหก้บัพนกังานขบัรถ 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1)  ประเภทรถใชร้ถหวัลากท่ีสามารถขนสง่สินคา้ไปประเทศลาวได ้

2)  เวลาในการดาํเนินงานทาํการศกึษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน คือเดือน ตลุาคม 2562 

3)  ประเภทการบรรทกุศกึษาเฉพาะตูล้าก (CY) ตูเ้ปลา่ขาไป และบรรทกุสินคา้ตอนกลบั สถานท่ีบริษัท 
ซีทีไอ ดีสตรบิวิชั่น จาํกดั 

 
วิธีการดาํเนินงานวิจัย 

1) การสรา้งตัวแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์จากการศึกษากระบวนการขนส่งสินคา้ของบริษัทและ

ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรา้งแบบจาํลองไดด้งันี ้(โรสะนา แวหะยี, 2557) 

ดชันี  

I = จดุเริ่มตน้ท่ี i  (i=1,2)                  j = จดุพกัรถ  

k = ดา่นพรมแดน                            n = จาํนวนเสน้ทางท่ีใชใ้นการขนสง่ (n=1,2,3,4,5,6) 

x = ความเรว็ในการขนสง่                 c = เบีย้เลีย้งพนกังานขบัรถ 

b= ระยะทางท่ีใชใ้นการขนสง่           d = ราคานํา้มนั 

           พารามิเตอร ์

F  = ตน้ทนุคงท่ี เม่ือเสน้ทางท่ี n ระยะทางท่ี b ถกูใชใ้นการขนสง่ 

V  = ตน้ทนุผนัแปร เม่ือเสน้ทางท่ี n ระยะทางท่ี b ถกูใชใ้นการขนสง่ 

Di = เวลาท่ีออกจากท่าเรือ 

Ei = เวลาท่ีรถมาถงึดา่นไดเ้รว็ท่ีสดุ  

Li = เวลาท่ีรถมาถงึดา่นไดช้า้ท่ีสดุ 

t  = เวลาเดินทางจาก i ไป j 

3.30 คือ  นํา้มนั 1 ลิตรสามารถเดินทางได ้3.3 กิโลเมตร เป็นเรทนํา้มนัท่ีบริษัทกาํหนด 

ตวัแปรตดัสินใจ 

 

 

 

 

 

 

ฟังกช์ั่นวตัถปุระสงค ์(Objective Function) 

   𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ∑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑛𝑛 ∑𝑈𝑈𝑚𝑚𝑛𝑛+ d(b/3.30) ∑𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛  ∑𝑋𝑋𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛       (1) 

ฟังกช์ั่นเง่ือนไข (Constraint Function) ดา้นเวลา 

t  = 0  for i =1                                                                     (2) 

D = 0  for i=1                                                                              (3) 

x   <= 60                                                                                      (4) 

Unb 
1 เมือเสนทาง n ระยะทางที b    ถูกใชในการขนสง 

0 กรณีอืนๆ  

Xijkbn 
1 เมือเสนทาง n ระยะทางท ีb    ถูกใชในการขนสง จาก i-j-k 

0 กรณีอืนๆ 
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จากการเขียนสมการสามารถอธิบายไดด้งันี ้

Z      คือ ตน้ทนุท่ีตํ่าท่ีสดุในการขนสง่ 

สมการ (1) ตน้ทนุรวมขนสง่มีคา่นอ้ยท่ีสดุ 

สมการ (2) เป็นเง่ือนไขทางดา้นเวลาในการมาถงึดา่นกาํหนดวา่การมาถงึดา่นตอ้งเท่ากบั 0 เสมอ i =1 

   สมการ (3) เป็นเง่ือนไขทางดา้นเวลาในการกาํหนดวา่การออกจากท่าเรือตอ้งเทา่กบั 0 เสมอ  

   สมการ (4) ความเรว็ตอ้งไมเ่กิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 

2) การหาเสน้ทางท่ีมีระยะทางตํ่าท่ีสดุ ผูวิ้จยัไดน้าํทฤษฎีกราฟเขา้มาช่วยในการลากเสน้เพ่ือหาระยะทาง

จากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่ง ส่วนประกอบของกราฟมีดงันี ้(ทิชาลกัษณ ์สวุรรณพฤกษ์ ศกัดิ์ชยั ปรีชาวีรกุล และ

วิวฒัน ์สทุธิวิภากร, 2554, หนา้ 105-111) 

- เซตของจดุยอด (Vertex) แทนดว้ย V(G) 

- เซตของเสน้เช่ือม (Edge) แทนดว้ย E(G) 

ในการสรา้งกราฟถา้ไปด่านพรมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคายจะมีการเปรียบเทียบทั้งหมด 3 

เสน้ทาง โดยทาํการหาระยะทางรวมทัง้หมดของแต่ละเสน้ทาง ปริมาณนํา้มนั ค่าทางด่วน จากนัน้นาํมาสรุปผล

ว่าเสน้ทางแต่ละเสน้ทาง เสน้ไหนมีค่าใช้จ่ายตํ่าท่ีสุด ส่วนด่านสะหวันนะเขต จังหวัดมุกดาหารก็มีวิธีคิด

เช่นเดียวกบัด่านพรมแดนหนองคายซึ่งดา่นสะหวนันะเขตก็สามารถไปได ้3 เสน้ทางเช่นเดียวกนั ซึ่งผลจากการ

ลากเสน้ระยะทางจะได ้ดงัรูปภาพท่ี 1 

 

Figure 1  Distance to  Nong khai Border and  Savannakhet Border. 

 

การกาํหนดสญัลกัษณแ์ทนความหมายดงันี ้

A = ท่าเรือแหลมฉบงั  C = แยกเขา้หินซอ้น  B = CTI Distribution 

 D = จดุพกัรถทบัลาน จงัหวดันครราชสีมา E = จดุพกัรถโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา  

H = ป๊ัมบางจาก แก๊ส LPG ตาํบล หว้ยไร ่อาํเภอ คอนสวรรค ์ชยัภมิู   36140 I = ป๊ัมนํา้มนับางจาก 

- หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วิฑูรย ์บริการ 96 หมู่ 9 ตาํบลโคกสลงุ อาํเภอพฒันานิคม ลพบุรี 15140          K = 

ตาํบล โคคลาน อาํเภอ ตาพระยา สระแกว้ 27180     F = ด่านพรมแดนหนองคา  G = ฉางท่านา

แลง้      N = แยกถนนเจนจบทิศ ตาํบล เทพาลยั อาํเภอคง นครราชสีมา  

O = ถนน ปัทมานนท ์ตาํบล หว้ยโพธ์ิ อาํเภอเมืองกาฬสินธุ ์กาฬสินธุ ์46000   

min 
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   M = 202 ตาํบล โพธ์ิใหญ่ อาํเภอ พนมไพร รอ้ยเอด็ 45140   R = ดา่นสะหวนันะเขต   

 จากรูปภาพท่ี 2  เสน้ทางท่ีรถสามารถว่ิงไดจ้ะเป็นลกูศรตามสีท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยตาํแหน่งแตล่ะจดุจะระบุ

ตาม GPS  

3) การหาค่าเฉลี่ยเวลาการทาํงานของพนักงานขับรถ งานวิจัยน่ีไดศ้ึกษาการหาค่าเฉลี่ยเวลาจากการ

ทาํงานของพนกังานขบัรถ เช่น เวลารบัตูส้ินคา้ เวลาเคลียรด์่านขาเขา้ เป็นตน้ โดยทาํการศกึษาขอ้มลูยอ้นหลงั 

จาก GPS MIMAMORI จากนั้นทําการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 50 เท่ียวโดยจะเป็นตู้ CY เปล่าเท่านั้นท่ีผู ้วิจัย

ทาํการศกึษา แลว้นาํมาสรา้งกรอบเวลาการทาํงาน 

Table 1  Average time of activity for drive. 

Activity Detail Average time 

(hr.) 

SD 

1 Bring container and check the size 0.50 0.0217 

2 Clear the incoming border 0.31 0.0280 

3 Wait for the document to be released 1.54 0.0471 

4 Arrive the customer’s factory with packing 2.48 0.0828 

5 Clear the outbound border 0.27 0.0132 

6 Wait for the document at gate 1 + x-ray 0.42 0.0152 

7 Return container 1.10 0.0514 

 

จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายไดว้่าจากการหาค่าเฉลี่ย การใชเ้วลาในการรบัตูส้ินคา้ใชเ้วลาประมาณ 

50 นาที เคลียรด์่านขาเขา้ 31 นาที รอเอกสารตรวจปลอ่ยท่ีฉาง 1ชั่วโมง 54 นาที ถึงโรงงานลกูคา้พรอ้มกบับรรจุ 

2 ชั่วโมง 48 นาที รอเอกสารตรวจปล่อยออกท่ีฉาง 1ชั่วโมง 7 นาที เคลียรด์่านขาออก  27 นาที รอเอกสารจาก 

Shipping ท่ีท่าเรือ 42 นาที และคืนตูท่ี้มีสินคา้ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึง่เวลาท่ีไดม้านัน้เป็นเวลาจากการหาเฉลี่ยจาก 

MIMAMORI เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณน์ัน้ๆ 

4) การสรา้งเวลาการว่ิงรถโดยใชก้รอบเวลา (Time Window) การสรา้งกรอบเวลานัน้ผูวิ้จยันาํค่าเฉลี่ยท่ี

ไดจ้ากตารางท่ี 1 มาหาเวลาท่ีเหมาะสมโดยยึดเวลาการไปถึงด่าน 09:00 ของวนัถัดไป และในการสรา้งกรอบ

เวลานัน้จะตอ้งพิจารณาในเรื่องของความเร็วในขบัรถโดยคิดความเร็วท่ี 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ เรื่องของขบัรถ

ท่ีสามารถขับติดต่อกันไดไ้ม่เกิน 4 ชั่ วโมงและพัก 30 นาที  ผู ้วิจัยไดท้าํการศึกษาจุดพักรถโดยศึกษาจาก 

GOOGLE MAP และศึกษาจากการสอบถามพนักงานขับรถและพนักงานจดัรถท่ีสามารถพกัได ้เช่น ป๊ัมนํา้มนั 

ไหลท่างถนนท่ีมีขนาดใหญ่  และเลือกเสน้ทางท่ีดีท่ีสดุในการนาํมาสรา้งกรอบเวลา 

5) ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดน้าํทฤษฎีการจดัเสน้ทาง ในส่วนของ การหาเสน้ทางท่ีสัน้ท่ีสดุ (shortest 

path) เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาในการจดัเสน้ทาง ซึ่งเป็นการหาระยะทางท่ีสัน้ท่ีสดุในการเดินทางจาดจุดหนึ่ง

ไปยงัอีกจดุหนึ่ง 
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Table 2: Time window for Nongkhai Border. 

                          Origin 

Destination 

Laemchabang Port 

Start time End time 

Receive container 15:32 16:18 

Rest area 1 20:42 23:42 

Rest area 2 4:12 4:42 

Nongkhai Border 9:00 9:31 

Warehouse thanaleang 9:31 11:36 

Customer’s factory 11:36 14:36 

Rest area 2 19:21 19:51 

Rest area 1 0:09 3:09 

X-ray 7:33 8:42 

Return container 8:42 9:52 

 

จากตารางท่ี 2 อธิบายไดว้่า เวลาท่ีเหมาะสมในการขนส่งสินคา้ดว้ยความเร็วและระยะเวลาการพกัท่ี

เหมาะสมใหก้บัพนกังานขบัรถในการไปด่านพรมแดนหนองคายจะเริ่มรบัตูส้ินคา้ท่ีเวลาประมาณ 15:30 ของวนั

นัน้จนกระทั่งคืนตูส้ินคา้วนัท่ี 3 เวลาประมาณ 8:42 ซึง่ตารางเวลาท่ีไดด้งักลา่วอาจยืดหยุน่ไดต้ามสถานการณ ์

Table 3 Time window for Savannekhet Border.  

                          Origin 

Destination 

Laemchabang Port 

Start time End time 

Receive container 16:50 16:50 

Rest area 1 22:50 2:50 

Rest area 2 5:46 6:14 

Savannakhet border 9:00 9:31 

Rest area 2 13:45 14:15 

Rest area 1 18:35 19:05 

X-ray 23:50 0:32 

Return container 0:32 1:42 

 

จากตารางท่ี 3 อธิบายไดว้่า เวลาท่ีเหมาะสมในการขนส่งสินคา้ดว้ยความเร็วและระยะเวลาการพกัท่ี
เหมาะสมในการไปด่านสะหวนันะเขตใหก้บัพนักงานขับรถจะเริ่มรบัตูส้ินคา้ท่ีเวลาประมาณ 16:00 ของวนันัน้
จนกระทั่ งคืนตูส้ินคา้วันท่ี 3 เวลาประมาณ 0:32 ซึ่งตารางเวลาท่ีไดด้ังกล่าวจะไม่เหมือนกับด่านพรมแดน
หนองคายเพราะไปส่งสินคา้ท่ีหน้าด่านแลว้ก็เดินทางกลับทันที แต่ตารางอาจยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์
เช่นเดียวกนั 

5) การศกึษาขัน้ตอนการสง่สินคา้ไปประเทศลาว ศกึษาโดยการสอบถามพนกังานจดัรถและพนกังานขบั
รถ ซึง่ขัน้ตอนการขนสง่สินคา้ท่ีเป็นตู ้CY จะแบ่งเป็นตูท่ี้มีสินคา้ กบัตูเ้ปลา่ ซึง่มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัออกไป
ดงัภาพท่ี 5 
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ผลการศึกษา 

จากการศกึษาจะแยกตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ล่าวมา ไดแ้ก่ เสน้ทางการว่ิงรถท่ีมีระยะทางและตน้ทนุใน
การขนส่งท่ีต ํ่าท่ีสุดในการส่งสินคา้สินคา้ไปประเทศลาว ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเสน้ทางท่ีสามารถไปด่านพรมแดน
หนองคาย และด่านสะหวนันะเขตได ้จาก Google Map และสอบถามจากพนกังานจดัรถและพนกังานจดัรถ ซึ่ง
สามารถไปไดอ้ย่างละ 3 เสน้ทาง ทาํใหผู้วิ้จยัตอ้งมาคิดระยะทาง และตน้ทนุรวมในการขนสง่ดงัตารางท่ี 4 

Table 4 comparing travel time and transportation costs. 

                          origin 

destination 

Route 1 Route 2 Route 3 

Total cost Time travel Total cost Time travel Total cost Time 

travel 

Nongkhai 5261.62 12.52 5525.7 13.15 5841.28 13.42 

Savannakhet 4863.9 11.55 5171.83 12.18 5890.72 14.05 

หมายเหตุ: ราคานํา้มนัเทา่กบั 22.59 ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

การคาํนวณนัน้จะคิดเฉพาะขาไปผลการคาํนวณนัน้ เช่น ด่านหนองคาย Route 1 ได ้5261.62 มาจาก
ผลรวมของคา่นํา้มนักบัค่าทางด่วน ซึ่งค่านํา้มนัคิดไดจ้าก ระยะทางคือ 751.1 กิโลเมตร หารดว้ย 3.3 จะไดเ้ป็น
ปริมาณนํา้มนัท่ีใชจ้ากนัน้นาํไปคณูกบัราคานํา้มนั 22.59 จะได ้5141.62 บาท แลว้นาํไปรวมกบัค่าทางด่วนซึ่ง
เท่ากับ 120 บาท ส่วนระยะเวลานั้น 12.52 ชั่วโมงมาจาก ระยะทาง 751.1 กิโลเมตร หารดว้ยความเร็ว 60 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 

Figure 5 The process of transporting goods to Laos. 
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1) เสน้ทางการว่ิงรถท่ีมีระยะทางและตน้ทุนในการขนส่งท่ีต ํ่าท่ีสดุในการสง่สินคา้สินคา้ไปประเทศลาว 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ถา้จดุเริ่มตน้ไปด่านหนองคาย ถา้ไปเสน้ท่ี 1  จะมีระยะทาง 751.1 กิโลเมตร ค่าใชจ้่ายใน

การขนสง่  5261.62 บาท เสน้ทางท่ี 2 จะมีระยะทาง 759 กิโลเมตร คา่ใชจ้่ายในการขนสง่ 5525.7  บาท เสน้ทาง

ท่ี 3 จะมีระยะทาง 805.1 กิโลเมตรคา่ใชจ้่ายในการขนสง่ 5841.28  บาท สว่นจดุเริ่มตน้ดา่นสะหวนันะเขต ถา้ไป

เสน้ท่ี 1 จะมีระยะทาง 693 กิโลเมตร ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 4863.9 บาท เสน้ท่ี 2 ระยะทาง 705.7 กิโลเมตร 

ค่าใชจ้่าย 5171.83 บาท และเสน้ท่ี 3 ระยะทาง 843 กิโลเมตร ค่าใชจ้่าย 5890.72 บาท ซึ่ง จะเห็นไดว้่าถา้ไป

ด่านพรมแดนหนองคายควรเลือกเสน้ทางท่ี 1 ในการเดินทาง ถา้ไปด่านสะหวันนะเขตควรไปเสน้ทางท่ี 1 

เช่นเดียวกนั  

2) เพ่ือศกึษาขัน้ตอนการขนส่งสินคา้ไปยงัประเทศลาว ซึ่งผลการศกึษาดงักล่าวทาํใหผู้วิ้จยัทราบไดว้่า

ในการขนส่งสินคา้ไปยงัประเทศลาวนัน้ตอ้งผ่านบุคคลใดบา้ง แลว้ตอ้งทาํกิจกรรมอะไรบา้ง เช่น เคลียรด์่าน X-

Ray คืนตู ้เป็นตน้ 

3) เพ่ือหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมใหก้บัพนกังานขบัรถและสอดคลอ้งกบักฎหมาย พนกังานขบัรถสามารถ

ทราบเวลาในการรบัตูส้ินคา้แต่ละครัง้ว่าประมาณเวลาใดท่ีจะเหมาะสม โดยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย สิ่งท่ีผูวิ้จยัได้

ศกึษานัน้เป็นเพียงการเสนอแนวทางเท่านัน้  

4) เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํคู่มือให้กับพนักงานขับรถท่ีมาใหม่ ข้อมูลในเรื่องของ 

ระยะทางท่ีเกิดขึน้หากไปเสน้ทางนัน้ๆ จดุจอดรถท่ีทางบริษัทกาํหนดให ้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าเสน้ทางท่ีมีระยะทางตํ่าท่ีสุดในก็จะทาํใหค้่าใชจ้่าตํ่าสุดเช่นกัน

เพราะวา่ปริมาณนํา้มนันัน้จะแปรผนัตามระยะทางท่ีว่ิง นอกจากนีใ้นเรื่องของเวลากจ็ะมากขึน้ตามระยะทางดว้ย 

ส่วนเรื่องของการจัดตารางเวลาการว่ิงรถนั้นเป็นเพียงการเสนอแนวทางเท่านั้นเพราะในบางครั้งอาจเกิด

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของการศึกษาซึ่งผูวิ้จัยไม่สามารถเข้าไปศึกษาได ้ซึ่งตารางนั้นก็จะ

แบ่งเป็น 2 ตารางคือไปด่านพรมแดนหนองคาย จงัหวดัหนองคายกบัด่านสะหวนันะเขต จงัหวดัมกุดาหาร และ

ในเรื่องของขั้นตอนการส่งสินคา้ไปประเทศลาวนั้นถา้เป็น CY ตูเ้ปล่าขาไปจะมีการเอกซเรยเ์ฉพาะตอนคืนตู้

เท่านัน้ ซึ่งแตกต่างกับ CY ท่ีบรรทุกสินคา้ตอนขาไปและตอนกลบักรณีนีจ้ะมีการเอกซเรยท์ัง้ขาไปและขากลบั  

ส่วนการนาํไปใชน้ัน้หากตอ้งการนาํไปใชก้ับด่านอ่ืนๆ ก็อาจจะหาเสน้ทางท่ีสามารถเดินทางไปได ้แลว้วางแผน

ดา้นระยะเวลาในการเดินทางใหม่เพราะระยะเวลาการเดินทางนัน้ก็จะแปรผนัตามระยะทาง หรือถา้หากเปลี่ยน

ประเภทรถก็ตอ้งตัง้เรทนํา้มนัใหม่ ซึ่งถา้หากจัดสรรระยะเวลาในการเดินทาง ปริมาณนํา้มนั ความเร็วในการ

เดินทางท่ีดีก็จะทาํใหก้ารขนส่งสินคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทนัน้ยงัไม่มีการจ่ายนํา้มนัเหมาเป็น

เท่ียวทาํใหเ้กิดตน้ทุนทางการเงินท่ีสงู  ซึ่งถา้บริษัททราบระยะทางการเดินทางท่ีแน่นอน จะทาํใหพ้นกังานจดัรถ

บริหารนํา้มนัไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 
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การเสนอแนวทางการแจ้งเตอืนก่อนทีจ่ะซ่อมบาํรุง กรณีศึกษา: บริษัท ABC จาํกัด 

Proposal of Notification before Maintenance Case Study: ABC Company Limited 

 

สุพัฒตรา  บัวจนัทร์1* และ ชลุกีร  ชโูชติถาวร1 

Supattra Buachan1* and Chuleekorn Chuchottaworn1 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจยัฉบบันีเ้ป็นการเสนอแนวทางการแจง้เตือนก่อนท่ีจะเขา้ซอ่มบาํรุง กรณีศกึษา : บริษัท ABC

จาํกัด จากปัญหาท่ีพบคือ พนักงานขับรถลืมเลขไมลท่ี์จะเขา้ศูนยซ์่อมในรอบถดัไปและ เน่ืองจากไม่มีการแจง้

เตือนระยะท่ีจะเขา้ศนูยล์ว่งหนา้ซึง่การเขา้ศนูยซ์อ่มไมต่รงระยะอาจสง่ผลกระทบตอ่อายกุารใชง้านตอ่เครื่องยนต ์

โดยบทความวิจยันีผู้วิ้จยัไดท้าํการวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหาโดยใช ้Fishbone Diagrams และทฤษฎีหลกัการ

วางแผนการบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนั  (Preventive maintenance) เพ่ือประยุกตใ์ชแ้นวคิด Microsoft office Excel 

Version 2016  ในการสรา้งไฟลก์ารแจง้เตือนการเขา้เช็คระยะล่วงหนา้เสน้ทางไทย – กัมพูชา (ด่านปอยเปต - 

พนมเปญ) ของรถหัวลากในแต่ละทะเบียน ผลการศึกษา จากการสรา้งไฟลก์ารแจ้งเตือนการเขา้เช็คระยะ

ล่วงหนา้เสน้ทางไทย - กัมพูชา(ด่านปอยเปต - พนมเปญ) พบว่าสามารถนาํไฟลก์ารแจง้เตือนเขา้เช็คระยะไป

ใชไ้ดจ้ริงการทดลองใชแ้ละการประเมินผลความพึงพอใจกับพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในแผนก จาํนวน 7 คน 

พนักงานมีความพึงพอใจต่อไฟลก์ารแจง้เตือนการเขา้เช็คระยะล่วงหนา้เสน้ทางไทย- กัมพูชา(ด่านปอยเปต - 

พนมเปญ) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( 𝐱𝐱� = 4.34) 

 

ABSTRACT 

 This paper presents a warning approach before maintenance. Case Study: ABC Company 

Limited from the problems found are The driver forgot the number of miles to go to the repair center in 

the next round and As there is no notification of the period before going into the center, which is not in 

the period of the repair center may affect the service life of the engine In this paper, the researcher 

analyzed the cause of the problem using Fishbone Diagrams and the preventive maintenance theory 

to apply the Microsoft office Excel Version 2016 concept to create advance check notification files. The 

Thai-Cambodian route (Poipet - Phnom Penh checkpoint) of the tractor in each registration. Results 

from the creation of advance check notification file Thai-Cambodian (Poipet - Phnom Penh) checkpoint 

found that the alert file can be used for real term checks, trials and satisfaction assessments with 7 staff 

involved in the department. Satisfied with the advance check notification file for the Thai-Cambodian 

route (Poipet - Phnom Penh border) at the highest level ( x̅=4.34) . 

 

Key words: 7 QC Tools, fishbone diagrams, preventive maintenance, microsoft office (excel) 
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คาํนาํ 

เน่ืองดว้ยปัจจุบนันีมี้การขยายตวัของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกสเ์ริ่มมีการเติบโตและการ
แข่งขัน ซึ่งปัจจัยท่ีสนบัสนุนธุรกิจโลจิสติกสใ์หมี้ความไดเ้ปรียบประกอบดว้ย การส่งมอบท่ีตรงเวลา ความพึง
พอใจของลกูคา้ ตน้ทุนการดาํเนินงาน ความยืดหยุ่นในการใหบ้ริการ การดูแลลกูคา้ ในดา้นการส่งมอบมอบท่ี
ตรงเวลาสิ่งท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกสคื์อการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตรงต่อ
เวลา ความปลอดภยั ความรวดเรว็ ลว้นสง่ผลกระทบตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้ทัง้สิน้  

ซึง่ทางบรษัิท ABC จาํกดัก็เป็นบริษัทท่ีประกอบการดา้นการขนสง่และกระจายสินคา้ทางบก ครอบคลมุ
ทั่วทัง้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ สิ่งท่ีสาํคญัของธุรกิจนีก้็คือ พาหนะท่ีใชใ้นการส่งสินคา้ไปยงัจดุหมาย
ใหท้นัเวลาและปลอดภยั ซึ่งในบริษัทใหบ้ริการขนสง่สินคา้ขา้มแดนไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น คือ ประเทศกมัพชูา 
จะใชร้ถหวัลากเป็นสว่นใหญ่ ซึ่งเม่ือถึงเวลาในการเขา้เช็คระยะก็จะมีตน้ทนุในการบาํรุงรกัษารถ จากท่ีไดข้อ้มลู
ในการเขา้บาํรุงรกัษาของรถบรรทกุพบวา่ รถบรรทกุจะตอ้งมีการตรวจเขา้เช็คระยะทกุๆ 20,000 กิโลเมตร แตจ่าก
สถิติการเขา้เช็คระยะของกลุ่มตวัอย่างรถหวัลากทัง้ 9 ทะเบียน ท่ีว่ิงในเสน้ทางไทย – กัมพูชา(ด่านปอยเปต – 
พนมเปญ) มีการเข้าเช็คระยะไม่ตรงตามรอบ ตั้งแต่ปี 2015-2019 มีการเข้าเช็คระยะไม่ตรงตามรอบเฉลี่ย
ทะเบียนละประมาณ 4 ครัง้/ปี ซึ่งการไม่เขา้ศนูยต์ามรอบอาจจะส่งผลใหร้ถบรรทุกเกิดการชาํรุด เสียหาย หรือ
อาจทาํใหร้ถบรรทกุเกิดเหตขุดัขอ้งระหวา่งทางท่ีกาํลงัขนสง่และทาํใหส้ง่สินคา้ไมต่รงเวลา จากปัญหาดงักลา่ว 

ผู้วิจัยจึงไดท้าํการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ Fishbone Diagrams และทฤษฎีหลักการวาง
แผนการบาํรุงรกัษาเชิงป้องกัน  (Preventive maintenance) ประยุกตใ์ชแ้นวคิด Microsoft office Excel 2016 
ในการแจง้เตือนครัง้ท่ีจะเขา้เช็คระยะในรอบถดัไป เพ่ือใหพ้นกังานฝ่าย maintenance ทราบระยะเขา้ศนูยแ์ละ
นดัหมายการเขา้ศนูยไ์ดล้ว่งหนา้ และยงัช่วยใหฝ่้าย Fleet Planning สามารถวางแผนการจดัรถไดโ้ดยไมก่ระทบ
ต่อรอบการเขา้เช็คระยะ ซึ่งการเขา้เช็ค ช่วยยืดอายกุารใชง้านของรถหวัลากและป้องกนัการเสียตน้ทนุค่าใชจ้่าย
การซอ่มบาํรุงท่ีมากจนเกินไป 

งานวิจยันีเ้ป็นการเสนอแนวทางการแจง้เตือนก่อนท่ีจะซอ่มบาํรุงกรณีศกึษา บริษัท ABC จาํกดั โดยการ
วิเคราะหห์าสาเหตุท่ีตอ้งแกไ้ข Fishbone Diagrams และทฤษฎีหลกัการวางแผนการบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนัใน
การสรา้งไฟลเ์พ่ือใชใ้นการแจง้เตือนโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป Microsoft office Excel Version  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Graph of irregular check-in period for the year 2015-2019 of the sample of tractor units  
 that ran the Thai-Cambodian route, all 9 registered. 

  
จากรูปท่ี 1 คือ กราฟสถิติการเขา้เช็คระยะไม่ตรงตามรอบของกลุ่มตวัอย่างรถหัวลากทัง้ 9 คนัตัง้แต่ปี 

2015-2019 ซึง่แนวตัง้แสดงจาํนวนครัง้ท่ีรถเขา้เช็คระยะไมต่รงตามรอบ และแนวนอนแสดงเลขทะเบียนของกลุ่ม
ตวัอย่างรถหวัลากทัง้ 9 คนั  ซึง่บริษัท มีเกณฑ ์KPI ในการเขา้เช็คระยะตรง 100% 
 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
1.) เพ่ือศกึษาปัญหาการท่ีรถหวัลากเขา้เช็คระยะไมต่รงรอบ 
2.) เพ่ือจดัทาํไฟลแ์จง้เตือนใหร้ถหวัลากเขา้เช็คระยะไดต้รงตามรอบ 
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1) มีไฟลท่ี์ช่วยในการแจง้เตือนใหเ้ขา้เช็คระยะตรงตามรอบการเขา้ศนูย ์
2) ช่วยใหพ้นกังานฝ่าย Fleet planning   วางแผนการว่ิงรถหวัลากไดโ้ดยไม่กระทบต่อรอบการเขา้เช็ค

ระยะ 
ขอบเขตของการศึกษา 

1) ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
ทาํการศึกษาเฉพาะเสน้ทางในประเทศไทยกัมพูชา (ด่านปอยเปต-พนมเปญ) โดยศึกษาจากการสุ่ม

ตวัอย่างของรถหวัลากท่ีว่ิงเขา้ปอยเปตและพนมเปญท่ีบ่อยท่ีสดุได ้จาํนวน 9 ทะเบียน เป็นรถ 5 ปีท่ีจดทะเบียน
ในกลุม่ทดลอง  

2) ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
เป็นสว่นงานท่ีไดร้บัในระยะเวลาฝึกงาน 3 สปัดาห ์ในแผนก Fleet Planning  (ระยะเวลาการเก็บขอ้มลู  

2 เดือน นาํไฟลก์ารแจง้เตือนการเขา้เช็คระยะล่วงหนา้เสน้ทางไทย-กมัพชูา (ดา่นปอยเปต-พนมเปญ) มาทดลอง
ใชร้ะยะเวลา 3 สปัดาห)์ 

 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
1) หลกัการบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรการบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) 
เป็นกิจกรรมท่ีมีความสาํคัญต่อการลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และเป็นการรักษาสภาพการ

เดินเครื่องใหเ้หมาะสมก่อนท่ีเครื่องจักรจะเกิดการเสียหาย โดยจะตอ้งมีการจัดทาํแผนงานบาํรุงรักษาตาม
ช่วงเวลา เพ่ือลดโอกาสการชาํรุดของเครื่องจกัร  

2) เครื่องมือคณุภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) 
1. กราฟ (Graph) คือแผนภาพท่ีแสดงถงึตวัเลขหรือขอ้มลูทางสถิติท่ีใชเ้ม่ือตอ้งการนาํเสนอ 

ขอ้มลูและวิเคราะหผ์ลของขอ้มลู 
2. แผนผงัแสดงเหตแุละผล (Cause & Effect Diagram) หรือเรียกอีกอย่างวา่แผนผงักา้งปลา 

คือแผนผงัแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะของปัญหา (ผล) กบัปัจจยัตา่งๆ (สาเหต)ุ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
3) โปรแกรม Microsoft Excel Version 2016 คือโปรแกรมประเภทสเปรดชีท (Speadsheet) หรือ

โปรแกรมตารางงาน ซึ่งเก็บขอ้มลูต่างๆ ลงบนแผนตารางงานคลา้ยกบัการเขียนขอ้มลูลงไปในสมดุท่ีมีการตีช่อง
ตารางทัง้แนวนอนและแนวตัง้ซึง่สะดวกตอ่การคาํนวณและการนาํขอ้มลูไปประยกุตใ์ชส้ามารถจดัขอ้มลูตา่งๆ ได้
อย่างเป็นหมวดหมูแ่ละเป็นระเบียบมากย่ิงขึน้  
 

วิธีการดาํเนินงาน 
ขัน้ที ่1 ศกึษาขัน้ตอนของปัญหาท่ีพบในแผนก Fleet Planning และศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขัน้ที ่2  วิเคราะหปั์ญหาเพ่ือทาํการปรบัปรุงการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือท่ีจะทาํการปรบัปรุง จะพิจารณา

จากการเลือกกลุม่ตวัอย่างของรถหวัลากทัง้ 9 ทะเบียนท่ีว่ิงในเสน้ทางประเทศไทย –กมัพชูาซึง่ขอ้มลูดงักลา่วจาก
การศกึษาพบวา่เกิดสาเหตขุองการเขา้เช็คระยะไมต่รงรอบซึง่พอจะสรุปสาเหตสุาํคญัไดด้งันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2  Analysis of the cause of periodic check errors. 
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จาก ปัญหาท่ีพบ ดา้น Man 1.) พนกังานขบัรถลืมเลขไมลท่ี์จะเขา้ศนูยใ์นรอบถดัไป 2.) พนกังานขบัรถ
คนใหม่ ดา้น Material 1.) ไม่มีการเก็บขอ้มูลการเขา้เช็คระยะครัง้ล่าสุดใหเ้ป็นระบบ 2.) ไม่มีฐานเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีแน่ชัด ดา้น Method 1.)  มีการส่งสินคา้กะทันหัน 2.) ไม่มีการวางแผนงานท่ีถูกตอ้ง ดา้น Machine       
1.)  ไม่มีไฟลใ์นการเก็บขอ้มลูและไม่มีการแจง้เตือนการเขา้ศนูยใ์นแต่ละครัง้ 2.) ไม่มีโปรแกรมมาตรฐานในการ
ติดตามเลขไมล ์

จากการวิเคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาทัง้ 2 ดา้นพบว่าแนวทางในการแกไ้ขท่ีสามารถดาํเนินการไดมี้ 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ดา้น 

1. ดา้น Man แกไ้ขโดยจดัใหฝ่้าย Maintenance แจง้เตือนพนกังานขบัรถในเรื่องรอบของการเขา้เชค็
ระยะ 

ในครัง้ถดัไปเพ่ือป้องกนัการเลยรอบการเขา้เช็คระยะ 
2. ดา้น  Material แกไ้ขโดยการสรา้งไฟลใ์นการแจง้เตือนในการเขา้เช็คระยะล่วงหนา้ของรถหัวลาก

ในแต ่
ละทะเบียนแกไ้ขโดยใชท้ฤษฎีการวางแผนการบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนัและประยกุตใ์ช ้Microsoft office 

(Excel) และเพ่ือใหแ้ผนก Fleet Planning สามารถวางแผนการจดัรถโดยไมก่ระทบตอ่การเขา้เชค็ระยะครัง้ถดัไป
โดยเก็บขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ที ่3  การรวบรวมขอ้มลู 
1. เก็บรวบรวมขอ้มลูเสน้ทางการว่ิงประเทศไทย-กมัพชูาจากใบงาน Job Cambodia (job expenses 

trucking) หรือเรียกวา่ใบบนัทกึการว่ิงของรถของประเทศกมัพชูาตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม-กนัยายน พ.ศ. 2562 ขอ้มลู
ระยะทางท่ีรถทัง้ 9 ทะเบียนท่ีว่ิงจริง 

2. นาํขอ้มลูระยะทางการว่ิงของกลุ่มตวัอย่างรถหัวลากทัง้ 9 ทะเบียน มาหาค่าเฉลี่ยระยะทางว่ิงไป
กลบัแต่ละเท่ียวของเสน้ทางการว่ิงไทย-กัมพูชาซึ่งรถหัวลากจะสิน้สุดการว่ิงท่ี (ด่านปอยเปต-พนมเปญ) และ
กลบัมายงับริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 The average distance of Cambodian routes 

 
จากรูป จะไดค้่าเฉลี่ยเท่ียวท่ีว่ิงต่อเดือนประมาณ 7 เท่ียว ซึ่งระยะทางของการว่ิงในแต่ละเท่ียวของ

เสน้ทางกมัพชูาจะสิน้สดุท่ีดา่นปอยเปตและบริษัทมินิแบพนมเปญซึง่คา่เฉลี่ยตอ่เท่ียวของการพนมเปญประมาณ 
1,545.54 กิโลเมตร  ดา่นปอยเปตประมาณ 602.41 กิโลเมตร 

3. เก็บขอ้มลูเลขกิโลปัจจบุนั ของรถหวัลากทัง้ 9 ทะเบียน (ซึง่ทางบริษัทจะตอ้งมีการเก็บเลขไมลร์ถใน 
รอบวนัท่ี 1 ของทกุๆเดือนเพ่ือดเูฉลี่ยปริมาณการใชน้ ํา้มนัวา่ตรงตามเลทนํา้มนั)  จากการสอบถามพนกังานขบัรถ 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 4  Example of a vehicle registration number 61-9393. 
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และเก็บขอ้มูลการเขา้เช็คระยะครัง้ล่าสุดของรถหัวลากทัง้ 9 ทะเบียน จากใบแจง้ซ่อมบาํรุงและเก็บ
ขอ้มลูการเขา้เช็คระยะครัง้ลา่สดุของรถหวัทัง้ 9 ทะเบียน จากใบแจง้ซอ่มบาํรุง 

 
Figure 5  Example of the notification of repair registration 61-2329 
 

ผลการศึกษา 
 
จากการวิเคราะหปั์ญหาและหาแนวทางการแกไ้ขเม่ือเก็บขอ้มลูครบแลว้นาํขอ้มลูของกลุม่ตวัอย่างรถหวั

ลากทัง้ 9 ทะเบียน มาสรา้งไฟลก์ารแจง้เตือนการเขา้เช็คระยะล่วงหนา้เพ่ือใหพ้นกังานฝ่าย Maintenance และ
ฝ่าย Fleet Planning ใชง้านรว่มกนัทัง้ 2 ฝ่ายลง Google Sheet ไดด้งัภาพท่ี 6 รายละเอียดไฟล ์มีดงันี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 6 The notification file that is applied to employees. 
 

จากรูป 6 จะมีสว่นประกอบดงันี ้: 
ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ีใหฝ่้าย Maintenance ตอ้งกรอก คือ 1.) วันท่ีเขา้เช็คระยะ  2.) เลขกิโลเช็คระยะครัง้

ลา่สดุ (ซึง่ในไฟลจ์ะระบสุว่นท่ีแผนกใดตอ้งกรอก) 
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สว่นท่ี 2 สว่นท่ีใหฝ่้าย Fleet planning ตอ้งกรอกคือ  1.) เท่ียวว่ิงพนมเปญ  2.) เท่ียวว่ิงปอยเปต  (กรอก
ทกุครัง้ท่ีรถว่ิงจบงานในแตล่ะเท่ียว) (ซึง่ในไฟลจ์ะระบสุว่นท่ีแผนกใดตอ้งกรอก) 

สว่นท่ี 3  สว่นการแจง้เตือนรายละเอียดมี ดงันี ้
สถานะการเขา้ศนูย ์(กิโลเมตร) คือ แถบสถานะท่ีแจง้เตือน มีดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 7 Status bar symbol 
 
จากรูปท่ี  7 สถานะการเขา้ศนูย ์จะมีการแจง้เตือน เม่ือ  
1. ระยะทางเหลือก่อนเขา้เช็คระยะนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั -2,001กิโลเมตร สถานะจะขึน้เป็นสีแดง "เกิน 

รอบในการเขา้เช็คระยะ”  
2. ระยะทางเหลือก่อนเขา้เช็คระยะนอ้ยกวา่ 0 กิโลเมตร สถานะจะขึน้เป็นสีสม้ "ตอ้งเขา้เช็คตามระยะ"  
3. ระยะทางเหลือก่อนเขา้เช็คระยะนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,000 กิโลเมตรสถานะจะขึน้เป็นสีเหลือง" 

เตรียมเขา้เช็คตามระยะ"  
4. ระยะทางเหลือก่อนเขา้เช็คระยะมากกวา่ 1,000 กิโลเมตร สถานะจะขึน้เป็นสีเขียว "ว่ิงงานไดป้กติ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8  The results of the trial of the advance check notification file for the Thai-Cambodian route 

(Poipet - Phnom Penh) 
 
 จากรูปท่ี 8 เป็นการนาํไฟลม์าทดลองใชเ้ป็นระยะเวลา 3 สปัดาหจ์ะเห็นวา่  

ทะเบียน 61-9393 ขึน้สถานะ คือ “เตรียมเขา้เช็คตามระยะการเขา้ศนูย”์ คือ จากระยะทางท่ีว่ิงไปแลว้
เหลือแค่ 516 กิโลเมตร แต่ระบบกาํหนดเตือนใหเ้ขา้เช็คระยะท่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 1000 กิโลเมตร ก็คือยัง
สามารถว่ิงไดอี้ก 516 กิโลเมตร 

ทะเบียน 62-6750 ขึน้สถานะ คือ “เกินรอบในการเขา้เช็คระยะ” คือ จากระยะทางท่ีว่ิงไปแลว้เท่ากับ 
2,373 กิโลเมตร ระบบกาํหนดเม่ือครบ 2,000 กิโลเมตร จะเกินระยะเวลาเขา้ศนูยท่ี์บริษัทกาํหนด ซึ่งในปัจจุบนั
แจง้ใหร้ถคนันีร้ีบเขา้เช็คระยะเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากว่ิงงานเสรจ็ 
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และทางผูจ้ัดทาํไดน้าํเสนอไฟลก์ารแจง้เตือนการเขา้เช็คระยะล่วงหนา้เสน้ทางไทย- กัมพูชา(ด่านปอยเปต - 
พนมเปญ) ตอ่ฝ่ายผูบ้ริหาร ซึ่งทางผูบ้ริหารกใ็หค้วามสนใจต่อไฟลใ์นการแจง้เตือนนีแ้ละจะนาํไฟลก์ารแจง้เตือน
นีไ้ปปรบัใชก้บัฝ่าย Maintenance และฝ่าย Fleet Planning  

Figure 9 Presenting to the management department in the department .

ซึ่งไฟลน้ี์ไดใ้หพ้นักงานฝ่าย Fleet Planning และฝ่ าย Maintenance ทดสอบใชจ้ริงรายละเอียดไฟลจ์ะ 
ช่วยพนักงานฝ่ าย Maintenance ในเร่ืองการติดตามรถใหเ้ขา้เช็คระยะตรงตามรอบการเขา้ศูนยแ์ละช่วยฝ่ าย 
Fleet Planning สามารถวางแผนการใชร้ถไดล้ว่งหนา้  

Figure 10  Maintenance department experimented with an early warning file for the Thai-Cambodian 
route (Poipet - Phnom Penh). 

สรุปผลการศึกษา 
ซึง่การจดัทาํไฟลก์ารแจง้เตือนการเขา้เช็คระยะลว่งหนา้เสน้ทางไทย- กมัพชูา(ดา่นปอยเปต - พนมเปญ) 

ผูวิ้จยัไดน้าํทฤษฎีการวางแผนการบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนัโดยประยุกตใ์ช ้Microsoft office Excel Version 2016 
เพ่ือใหมี้การแจง้เตือนก่อนท่ีจะเขา้เช็คตามระยะซึ่งในการจดัทาํไฟลก์ารแจง้เตือนนีว้ดัผลจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของพนักงานฝ่าย Maintenance และพนักงานฝ่าย Fleet Planning จาํนวน 7 คนใน Google Forms 
เพ่ือทราบผลการจัดทาํไฟลก์ารแจง้เตือนว่ามีประโยชนต์่อผูใ้ชง้านและสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดแ้ละตรงกบั
หวัขอ้กบังานวิจยัท่ีจดัทาํขึน้ ดงันี ้
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Figure 11  Mean, standard deviation Satisfaction, File Trial, Early Access Check, Thai-Cambodian 
Route (Poi pet - Phnom Penh). 

 

ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจการทดลองไฟลก์ารแจง้เตือนการเขา้เช็คระยะล่วงหนา้เสน้ทาง
ไทย-กัมพูชา(ด่านปอยเปต - พนมเปญ) ของพนักงานฝ่าย Maintenance และพนักงานฝ่าย Fleet Planning 
จาํนวน 7 คน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อไฟลก์ารแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะล่วงหน้าเสน้ทางไทย- 
กัมพูชา(ด่านปอยเปต - พนมเปญ) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x�=4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
พนักงานมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดทัง้ 4 ขอ้จากเรียงมากไปหานอ้ยดงันี ้1.) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีตรงกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ( x�=4.57) 2.) เนือ้หาในไฟลJ์ob maintenance (Thai-Cambodia)  มีความชัดเจน 
ถกูตอ้ง น่าเช่ือถือ ( x�=4.43) 3.) ไฟลJ์ob maintenance (Thai-Cambodia)  มีการจดัรูปแบบง่ายตอ่การอา่นและ
การใชง้าน ( x�=4.43) 4.) ไฟลJ์ob maintenance (Thai-Cambodia)  มีประโยชนต์่อผูใ้ชง้านและสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้( x�=4.29) และอยู่ในระดบัมากจาํนวน 1 ขอ้ คือ สีพืน้หลงักบัตวัอกัษรมีความเหมาะสมตอ่การอา่น 
( x�=4.00) 

 
ข้อเสนอแนะ 

สามารถนาํขอ้มลูไปพฒันาเขียนโปรแกรมในการติดตามรถหวัลากเพ่ือใหมี้แจง้เตือนท่ีแมน่ยาํ และ 
สะดวกตอ่การวางแผนการใชง้านรถหวัลากเพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ความสามารถในการทาํกาํไร ทรัพยสิ์นไม่มีตัวตน 

และมูลค่าหลักทรัพย ์กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

  Business Performance Profitability Intangible Assets and Stock Value:  

Case Study of Agriculture and Argo-Food Industry 

 

สุภทัรา ทัศนกิจ1* และ ธนโชติ บญุวรโชติ1  

Tanachote Boonvorachote1 and Suphatra Thasanakit1* 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ความสามารถในการทาํกาํไร

ทรพัยส์ินไมมี่ตวัตนกบัมลูค่าของหลกัทรพัยใ์นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารโดยใชวิ้ธีวดั

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจดว้ยมลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐศาสตรแ์ละความสามารถในการทาํกาํไร โดยใชข้อ้มลู

จากงบการเงินของบริษัทธุรกิจกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ระหวา่งปี 2559 ถงึปี 2561 จาํนวน 40 บริษัท 

โดยแบ่งกลุ่มบริษัทเป็นกลุ่มท่ีมีผลประกอบการดีและผลประกอบการผันผวน ผลการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นว่า

มลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐศาสตร ์และความสามารถในการทาํกาํไรมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และทัง้คูล่ว้น

มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์ ทัง้นีร้าคาหลกัทรพัยส์ามารถอธิบายไดด้ว้ยความสามารถในการทาํ

กาํไรไดดี้กว่ามลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรเ์ล็กนอ้ย โดยภาพรวมแลว้ ดชันีชีว้ดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

ธุรกิจกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารสามารถช่วยเพ่ิมมลูค่าหลกัทรพัย ์แต่การลงทุนในทรพัยส์ินไม่มีตวัตน

ของธุรกิจกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหารยงัไมช่่วยในการเพ่ิมมลูคา่ใหห้ลกัทรพัย ์

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to study the relationship between business performance, 

profitability, intangible assets and stock value of agriculture and Argo-food Industry listed companies. 

Financial data include 40 companies during 2016 to 2018. The method used for analyzing data are 

economic value-added and Profitability. The sample is divided to good and volatile performance 

groups. The research shows that there are positive relation between economic value-added and 

profitability. The study found that profitability can explain stock value better than economic value-added 

does slightly. Both economic value-added and profitability can explain stock value. However, intangible 

assets had no relationship with stock value. 

 

 

 

Key words: intangible assets, stock value, business performance, profitability 
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คาํนาํ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรสามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ได ้ทัง้

ผลิตเพ่ือบริโภคอุปโภคภายในประเทศ รวมถึงส่งออกผลิตภัณฑท์างการเกษตรไปยังต่างประเทศ และสภาวะ

เศรษฐกิจทั่วโลกนัน้มีความไม่แน่นอน ทาํใหบ้ริษัทผูท่ี้ทาํธุรกิจตอ้งมีการปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา เพ่ือใหบ้ริษัทอยู่

รอดและยงัสามารถทาํกาํไรใหไ้ดส้งูท่ีสดุ บริหารจดัการใหบ้ริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายหลกัของบริษัทคือบริษัท

มีความมั่งคั่งสูงสดุ มีหลากหลายปัจจยัดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการทาํกาํไร การบริหารจดัการใน

ดา้นต่างๆ เช่น การจดัการการผลิต การจดัการสินคา้คงคลงั กลยุทธท์างการตลาด การลงทุน การจดัหาเงินทุน 

การจดัการความเสี่ยงต่างๆ รวมทัง้ดชันีชีว้ดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานต่างๆ ก็เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีมีส่วนท่ีจะ

ทาํใหบ้ริษัทมีความมั่งคั่งสงูท่ีสดุ โดยในปัจจบุนัทรพัยส์ินไมมี่ตวัตนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีสาํคญัในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ ในธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารจะมีการลงทุนในดา้นทรพัยส์ินไม่มีตวัตน เช่นเครื่องหมายการคา้ 

แบรนดท่ี์ลูกคา้จงรกัภักดีท่ีลูกคา้จะสามารถนึกถึงเป็นอนัดบัแรกๆ กล่าวคือ ถา้บริษัทมีเครื่องหมายการคา้ท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพรห่ลาย บริษัทก็จะสามารถหาประโยชนจ์ากเครื่องหมายการคา้นีไ้ดม้ากขึน้ นอกจากนี้

ธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร นิยมลงทนุทรพัยส์ินไม่มีตวัตนในการวิจยัและพฒันา ในการพฒันาวตัถดิุบ

อาหาร สตูรอาหารหรือนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีมีคณุสมบติัพิเศษหรือรสชาติท่ีแตกต่างเพ่ือใหเ้หนือกว่าคู่แข่งในตลาด 

และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคได ้ซึ่งทรพัยส์ินไม่มีตวัตนเหล่านีส้ามารถจะก่อใหเ้กิด

ประโยชนท์างเศรษฐกิจของบริษัทไดใ้นอนาคต ซึง่ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลไปยงัราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทอีกดว้ย   

ในการศึกษาครั้งนี ้ผู ้จัดทําได้เล็งเห็นถึงความสาํคัญและประโยชน์จากการหาความสัมพันธ์ของ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ความสามารถในการทาํกาํไร ทรพัยส์ินไม่มีตวัตนและมลูค่าหลกัทรพัยเ์พ่ือท่ีจะทาํ

ใหผู้ท่ี้มีอาํนาจบริหารจัดการสามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือใหบ้ริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายหลกัหรือว่าการมี

ความมั่งคั่งสูงท่ีสุดไดเ้พ่ือใหบ้ริษัทสามารถอยู่รอดไดใ้นสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน และบริษัทมีการเติบโต

ตอ่ไป นอกจากนีน้กัลงทนุก็สามารถศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งนีเ้พ่ือช่วยในการตดัสินใจในการลงทนุไดอี้กดว้ย 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธข์องประสิทธิภาพการดาํเนินงานกบัมลูคา่ของหลกัทรพัยข์องธุรกิจกลุม่

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธข์องความสามารถในการทาํกาํไรกบัมลูคา่ของหลกัทรพัยข์องธุรกิจกลุม่

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธข์องการลงทุนในทรพัยส์ินไม่มีตวัตนกบัมลูค่าของหลกัทรพัยข์องธุรกิจกลุม่

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

 

การตรวจเอกสาร 

อตุสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศและสง่ออกไปยงั 

ต่างประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยมีวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีสามารถแปรรูปไดอ้ย่างหลากหลาย  มีแรงงานท่ีมี

ความชาํนาญและเครื่องจกัรท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนีย้งัมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการผลิต 
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ทาํใหผ้ลิตภณัฑใ์นอตุสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยเป็นท่ียอมรบัของทั่วโลก (ศิริมา, 2557) และจากสภาวะ

เศรษฐกิจโลกท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดการวิกฤตบ่อยครัง้ ทาํใหผู้ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเกษตรตอ้งมี

การปรบัเปลี่ยนกลยทุธวิ์ธีการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริษัทนัน้อยู่รอดและสามารถทาํกาํไรไดส้งูสดุ บรรลเุป้าหมาย

หลกัของบริษัทท่ีตอ้งการความมั่งคั่งสงูสดุ (Stockholder wealth maximization) ซึ่งการวดัประสิทธิภาพและผล

การดาํเนินงานของธุรกิจมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัมลูคา่ตลาดของหุน้ (สมุาลี, 2559)  

การวดัประสิทธิภาพของการดาํเนินงานไดห้ลายวิธี เช่น วดัโดยใชอ้ตัราส่วนกาํไรสทุธิต่อหุน้ (Earning 

per share) หรือ EPS และวดัโดยใชอ้ตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรพัยร์วม (Return on Asset) หรือ ROA ซึง่การ

วดัประสิทธิภาพของการบริหารสินทรพัยใ์หเ้กิดกาํไรนัน้สะทอ้นถงึสินทรพัยท่ี์มีอยู่ ทาํใหเ้กิดกาํไรไดเ้ท่าใด วดัโดย

ใชอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) หรือ ROE ในปี 2559 ประภัสสร ไดท้าํการศึกษา

และพบว่า ROA, ROE, EPS สามารถอธิบายราคาหลักทรพัยมี์ความสัมพันธไ์ปในทิศทางเดียวกัน และ EPS 

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธข์องราคาหลกัทรพัยไ์ด ้รองลงมาคือ ROE กับ ROA และ

นอกจากนี้ยังสามารถวัดได้โดยใช้มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added) หรือ EVA ซึ่ง

ประกอบดว้ย 2 สว่นคือกาํไรท่ีไดจ้ากการปรบัคา่แลว้ (NOPAT) และตน้ทนุของเงินทนุท่ีลงทนุ (Capital Cost) ซึง่ 

EVA เป็นการวัดประสิทธิภาพความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัท เน่ืองจากบริษัทท่ีมี EVA สูง จะตอ้ง

ประกอบดว้ยตน้ทนุเฉลี่ยของเงินทนุตํ่าและมีมลูคา่หลกัทรพัยส์งู และบริษัทท่ีมี EVA สงูยงัมีการจ่ายเงินปันผลใน

อตัราท่ีสูงอีกดว้ย (ธนโชติ, 2553) บริษัทหลายๆ บริษัทมีการลงทุนในทรพัยส์ินไม่มีตวัตน ทรพัยส์ินไม่มีตวัตน 

หมายถึง ทรพัยส์ินท่ีไม่สามารถจับตอ้งได ้และไม่มีลกัษณะทางกายภาพ แต่บริษัทสามารถควบคุมทรัพยส์ิน

รวมถงึใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ และสามารถควบคมุไมใ่หผู้อ่ื้นมาใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์ินรายการนีไ้ด ้(สภุรา, 

2559) ในปี 2549 Ritter และ Wells ไดท้าํการศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างทรพัยส์ินไม่มีตวัตนท่ีระบุไดก้บัราคา

หลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศออสเตรเลีย ผลการศกึษาพบว่าทรพัยส์ินไม่มีตวัตน

ท่ีระบุไดมี้ความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย ์และในปี 2550 วรลักษณ์ไดท้าํการศึกษาความสัมพันธ์

ระหวา่งทรพัยส์ินไมมี่ตวัตนท่ีระบไุดก้บัราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย ผล

การศึกษาพบว่าทรพัยส์ินไม่มีตวัตนทัง้ท่ีระบุไดแ้ละระบุไม่ได ้(ค่าความนิยม) มีความสมัพันธเ์ชิงบวกกับราคา

หลกัทรพัย ์ดงันัน้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนมีความสาํคญักบัการกาํหนดราคาหลกัทรพัยข์องนกัลงทนุ 

 

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

บริษัทธุรกิจกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย จาํนวน 40 

บริษัท โดยใชข้อ้มลูรายปี จาํนวน 3 ปี ระหวา่งปี 2559 ถงึปี 2561 ทัง้หมด 120 ขอ้มลู 

2. เครื่องมือวิจยั 

โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เก็บรวบรวมขอ้มลู งบการเงิน, การลงทุนในทรพัยส์ินไม่มีตวัตน, ดชันีชีว้ดัประสิทธิภาพของการบริหาร

จดัการ, ดชันีของตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 ปี, อตัราผลตอบแทนของทรพัยท่ี์ปราศจากความเสี่ยง 

4. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติท่ีใช ้  
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4.1 การคาํนวณขอ้มลู 

4.1.1 มลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐศาสตร ์  EVA = NOPAT – Capital Cost  

4.1.2 กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานหลงัภาษี  NOPAT = EBIT(1-T)  

4.1.3 ตน้ทนุของเงินทนุท่ีลงทนุ   Capital Cost = CE x WACC 

4.1.4 ตน้ทนุเฉลี่ยของเงินทนุ   WACC = Wd Rd (1-T) + Ws Rs 

4.1.5 ตน้ทนุของกาํไรสะสม Rs = Rrf + (Rm - Rrf) β 

4.1.6 ความสามารถในการทาํกาํไรรูปแบบท่ี 1 Profitability 1 = 
EBITDA

Equity + Long term debt
 - WACC 

4.1.7 ความสามารถในการทาํกาํไรรูปแบบท่ี 2Profitability 2 = 
EBIT

Equity + Long term debt
 – WACC 

งานวิจัยนีไ้ดใ้ชเ้ทคนิคของการวดัประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเพ่ิมเติม คือ Profitability 1 และ 

Profitability 2 โดย ทั้งสองวิธีต่างกันตรงท่ีใชต้ัวแปรไม่เหมือนกันคือ EBIT และ EBITDA ในธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารจะมีการใชเ้ครื่องจักรและอุปกรณใ์นการผลิตเป็นจาํนวนมาก ซึ่งเป็นขอ้สงัเกตว่าถา้ใชค้่า

เสื่อมราคาและคา่ใชจ้่ายตดัจ่ายนัน้มาคาํนวณดว้ย จะสามารถอธิบายมลูคา่หลกัทรพัยไ์ดดี้กวา่หรือไม ่

4.1.8 ทรพัยส์ินไมมี่ตวัตน Intangible Assets = 
Intangible Assets

Total Assets
  X 100 

4.2 การวิเคราะหข์อ้มลู วิเคราะหส์ถิติพรรณนา, วิเคราะหส์หสมัพนัธ ์ของประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

ความสามารถในการทาํกาํไร ทรพัยส์นิไมมี่ตวัตน และขอ้มลูทางการเงินตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression Analysis) เป็นการศกึษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตาม 1 ตวั  

เม่ือนาํเทคนิควิเคราะหข์า้งตน้มาใช ้โดยเขียนความสมัพนัธใ์นรูปแบบของสมการไดด้งันี ้

สมการท่ี 1  P/BV = b0 + b1 EVA/CE + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE  

สมการท่ี 2 P/BV = b0 + b1 Profitability1 + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE  

สมการท่ี 3 P/BV = b0 + b1 Profitability2 + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE  

สมการท่ี 4 P/S = b0 + b1 EVA/CE + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE  

สมการท่ี 5 P/S = b0 + b1 Profitability1 + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE  

สมการท่ี 6 P/S = b0 + b1 Profitability2 + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE  

ตวัแปรตามประกอบดว้ย   P/BV           คือ อตัราสว่นราคาตลาดตอ่มลูคา่หุน้ทางบญัชี 

P/S           คือ อตัราสว่นราคาตลาดตอ่ยอดขาย 

ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย  EVA/CE            คือ อตัราสว่นมลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐศาสตรต์อ่ทรพัยส์ินท่ีใชด้าํเนินงาน 

             IA           คือ อตัราสว่นทรพัยส์ินไมมี่ตวัตนตอ่ทรพัยส์ินทัง้หมด 

WACC           คือ ตน้ทนุเฉลี่ยของเงินทนุ 

DIY            คือ อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน 

In CE            คือ ทรพัยส์ินท่ีใชด้าํเนินงาน 

Profitability1   คือ ความสามารถในการทาํกาํไรรูปแบบท่ี 1 

Profitability2   คือ ความสามารถในการทาํกาํไรรูปแบบท่ี 2 
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Table 1 List of Abbreviations. 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการศึกษาดัชนีชีว้ัดประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษัทวิเคราะห ์3 รูปแบบคือ EVA, 

Profitability1 และ Profitability2 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 วิเคราะหต์าม EVA พบว่าค่า NOPAT, EBIT, Net Profit 

ของกลุม่บริษัทท่ีมี EVA เป็นบวกมีคา่มากกวา่กลุม่บริษัทท่ีมี EVA เป็นลบแสดงวา่มีความสามารถในการทาํกาํไร

สงูกว่า แต่กลุ่มบริษัทท่ีมี EVA เป็นบวกมีการใชท้รพัยส์ินในการดาํเนินงานเท่าๆ กบักลุ่มบริษัทท่ีมี EVA เป็นลบ 

เม่ือพิจารณาดา้นทรพัยส์ินพบว่าขนาดบริษัทของทัง้สองกลุ่มมีขนาดใกลเ้คียงกนั กลุ่มบริษัทท่ีมี EVA เป็นบวก

จะมีค่า Rs, Rd และ WACC นอ้ยกว่าแสดงใหเ้ห็นว่ามีตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่ากว่ากลุ่มบริษัทท่ีมีEVA เป็นลบ 

นอกจากนีห้ากพิจารณาคา่มธัยฐานของอตัราสว่นการลงทนุในทรพัยส์ินไมมี่ตวัตนพบวา่กลุม่บริษัทท่ีมี EVA เป็น

บวกจะมีการลงทุนในทรพัยส์ินไม่มีตวัตนสูงกว่ากลุ่มบริษัทท่ีมี EVA เป็นลบเล็กนอ้ย กลุ่มบริษัทท่ีมี EVA เป็น

บวกจะมีคา่ P/BV, P/S ท่ีสงูกวา่กลุม่บริษัทท่ีมี EVA เป็นลบซึง่สะทอ้นถงึการมีมลูคา่หลกัทรพัยท่ี์สงูกวา่ วิเคราะห์

ตาม Profitability1 และ Profitability2  ใหผ้ลไปทางเดียวกบั EVA กลุม่บริษัทท่ีมี Profitability1 และ Profitability2 

เป็นบวกมีความสามารถในการทาํกาํไรสูงกว่าและมีการใชท้รพัยส์ินในการดาํเนินงานเท่าๆ กับกลุ่มบริษัทท่ีมี 

Profitability1 และ Profitability2 เป็นลบ เม่ือพิจารณาด้านทรัพย์สินพบว่าทั้งสองกลุ่มเป็นบริษัทท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั กลุ่มบริษัทท่ีมี Profitability1 และ Profitability2 เป็นบวกจะมีตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่ากว่านอกจากนี้

จะมีการลงทุนในทรพัยส์ินไม่มีตวัตนสงูกว่ากลุม่บริษัทท่ีมี Profitability1และ Profitability2เป็นลบเล็กนอ้ย กลุ่ม

บริษัทท่ีมี Profitability1 และ Profitability2 เป็นบวกจะมีมูลค่าตลาดท่ีสูงกว่า จากการวิเคราะหส์หสมัพันธ์ดัง

แสดงในตารางท่ี 3 พบว่า EVA, Profitability1, Profitability2 มีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่า 

Profitability1และ Profitability2 สามารถใชเ้ป็นดชันีชี้ว้ดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของธุรกิจกลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร เช่นเดียวกับ EVA ท่ีเป็นวิธีท่ีนิยม นอกจากนี ้EVA/CE, Profitability1, Profitability2ยังมี

ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกับ P/BV และ P/S อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าบริษัทท่ีมีราคาหลักทรัพย์สูงจะมี

         Abbreviation Definition 
 English Thai 
EVA Economic Value Added มลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐศาสตร ์
NOPAT Net Operating Profit after Tax กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานหลงัภาษี 
EBIT Profit before Interest and Tax กาํไรของบริษัทก่อนหกัดอกเบีย้และภาษี 
CE Capital Employed ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 
Rs Cost of Retained Earnings ตน้ทนุของกาํไรสะสม 
Rd Cost of Debt ตน้ทนุของหนีส้ินก่อนหกัภาษี 
WACC Weighted Average Cost of Capital ตน้ทนุเฉลี่ยของเงินทนุ 
DIY Dividend Yield อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน 
DPS Dividend per Share เงินปันผลตอบแทนตอ่หุน้ 
EPS Earnings per Share กาํไรตอ่หุน้ 
P/BV Price / Book Ratio อตัราสว่นราคาตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 
P/S Price / Sales อตัราสว่นราคาตอ่ยอดขาย 
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ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานท่ีสูง จากผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4 พบว่า 

P/BV และ P/S ท่ีสะทอ้นราคาหลกัทรพัยส์ามารถอธิบายไดด้ว้ย EVA/CE WACC DIY 

Table 2  Comparison financial information. 

(Unit: 
 Million) 

Positive-EVA Negative-
EVA 

Positive–
Profitability 1 

Negative-
Profitability 1 

Positive–
Profitability 2 

Negative-
Profitability 2 

 
Mea

 

Med

 

Mea

 

Med

 

Mea

 

Medi

 

Mean Med

 

Mea

 

Med

 

Mea

 

Medi

 EVA 158 29 -9 -6 125 27 -13 -8 125 27 -13 -8 
NOPAT 323 50 68 23 269 50 66 19 269 50 66 19 
EBIT 378 55 81 27 317 58 77 23 317 58 77 23 
Total 

 

5,88

 

554 1,57

 

583 4,76

 

478 1,708 626 4,76

 

478 1,70

 

626 
CE 4,02

 

369 1,17

 

393 3,28

 

364 1,258 398 3,28

 

364 1,25

 

398 
Net Profit 176 40 81 22 150 41 85 17 150 41 85 17 
Rs 8.47

 

5.91

 

11.8

 

10.8

 

9.70

 

8.26

 

11.42

 

11.0

 

9.70

 

8.26

 

11.4

 

11.02

 Rd 2.92

 

3.00

 

3.25

 

3.08

 

2.79

 

2.59

 

3.42

 

3.30

 

2.79

 

2.59

 

3.42

 

3.30

 WACC 5.84

 

4.19

 

7.88

 

7.34

 

6.96

 

5.12

 

7.34

 

7.04

 

6.96

 

5.12

 

7.34

 

7.04

 DIY 3.94

 

3.61

 

2.75

 

2.12

 

3.79

 

3.37

 

2.66

 

1.98

 

3.79

 

3.37

 

2.66

 

1.98

 Intangible 

  

1.44

 

0.58

 

2.36

 

0.23

 

1.25

 

0.41

 

2.69

 

0.26

 

1.25

 

0.41

 

2.69

 

0.26

 DPS 1.63 0.65 0.07 0.10 1.38 0.64 -0.01 0.05 1.38 0.64 -0.01 0.05 
EPS 2.32 0.94 0.50 0.23 2.01 1.13 0.42 0.21 2.01 1.13 0.42 0.21 
P/BV 3.63 2.47 2.05 1.40 3.74 2.39 1.67 1.25 3.74 2.39 1.67 1.25 
P/S 1.32 0.97 1.44 0.91 1.61 1.14 1.23 0.77 1.61 1.14 1.23 0.77 

 

Profitability1 และ Profitability2 ซึง่แสดงวา่บริษัทท่ีมีประสทิธิภาพในการดาํเนินงานท่ีสงูจะทาํใหร้าคา

หลกัทรพัยเ์พ่ิมขึน้ตามไปดว้ย แตจ่ะมีการจ่ายเงินปันผลท่ีนอ้ยลง เม่ือสงัเกตคา่Adjusted R Square จะเห็นไดว้า่

ตวัแปร Profitability1จะสามารถอธิบายราคาหลกัทรพัยไ์ดดี้กวา่ EVA/CE เลก็นอ้ยและทรพัยส์ินไมมี่ตวัตนไม่

สามารถใชใ้นอธิบายราคาหลกัทรพัยไ์ด ้

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการใชวิ้ธีวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 3 วิธี คือ EVA Profitability1 และ Profitability2 สามารถ

แบ่งกลุ่มบริษัทไดแ้ต่ละวิธีดังนี ้บริษัทท่ีมี EVA เป็นบวก(14 บริษัท) มี EVA เป็นลบ(26 บริษัท) และบริษัทท่ีมี 

Profitability1 Profitability2 เป็นบวก (18 บริษัท) มี Profitability1 Profitability2 เป็นลบ (22 บริษัท) พบวา่บริษัท

ท่ีมี EVA เป็นบวกนัน้มีตน้ทนุทางการเงินท่ีตํ่ากว่ารวมถึงมีตน้ทนุเฉลี่ยของเงินทนุท่ีตํ่ากว่าบริษัทท่ีมี EVA เป็นลบ 

เม่ือพิจารณาอตัราสว่นการลงทนุในทรพัยส์ินไมมี่ตวัตนพบวา่กลุม่บริษัทท่ีมี EVA เป็นบวกจะลงทนุ
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ในทรพัยส์ินไม่มีตวัตนสงูกว่ากลุ่มบริษัทท่ีมี EVAเป็นลบซึ่งProfitability1 และ Profitability2 สามารถอธิบายได้

ใกลเ้คียงกับ EVA กล่าวคือบริษัทท่ีมี Profitability1 และ Profitability2 เป็นบวกจะสามารถสรา้งผลตอบแทน

เทียบกบัทรพัยส์ินท่ีใชไ้ปไดสู้งเช่นเดียวกันและบริษัทท่ีมี Profitability1 และ Profitability2 เป็นบวกจะมีตน้ทุน

ทางการเงินท่ีตํ่ากวา่ และมีตน้ทนุเฉลี่ยของเงินทนุท่ีตํ่ากวา่และการลงทนุในทรพัยส์นิไมมี่ตวัตนสงูกวา่กลุม่บริษัท

ท่ี มี  Profitability1 และ Profitability2 เป็นลบ ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า EVA/CE, Profitability1, 

Profitability2 มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัและยังมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกับราคาหลกัทรพัย์

อีกดว้ยและผลวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงเสน้พบวา่P/BV และ P/S ท่ีสะทอ้นราคาหลกัทรพัยส์ามารถอธิบายได ้

Table 3 Correlation analysis between EVA , Profitability1, Profitability2 and other variable. 
 

EVA/CE Profitability1 Profitability2 WACC DIY P/BV P/S 
Profitability1 .987*** 1 

     

0.000 
      

Profitability2 .987*** 1.000*** 1 
    

0.000 0.000 
     

WACC -0.147 -0.053 -0.053 1 
   

0.108 0.565 0.565 
    

DIY 0.168* 0.150 0.150 -0.117 1 
  

0.067 0.102 0.101 0.205 
   

P/BV .451*** .513*** .513*** .333*** -0.162* 1 
 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.077 
  

P/S .253*** .315*** .315*** .337*** -.206** .760*** 1 
0.005 0.000 0.000 0.000 0.024 0.000 

 

Table 4 Regression analysis results. 

Dependent 

 

P/BV P/S 
Intercept 3.362 3.101 3.103 1.120 1.062 1.063 

0.260 0.287 0.286 0.511 0.527 0.526 
EVA/CE 18.796   6.116   

(0.000)***   (0.000)***   
Profitability 1  16.885   5.674  

 (0.000)***   (0.000)***  
Profitability 2   16.883   5.675 

  (0.000)***   (0.000)*** 
WACC 30.938 26.928 26.927 15.109 13.813 13.812 

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** 
DIY -23.165 -22.837 -22.844 -12.128 -12.113 -12.116 

(0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.013)*** (0.011)*** (0.011)*** 
ln CE -0.168 -0.149 -0.149 -0.037 -0.033 -0.033 

0.367 0.411 0.410 0.730 0.755 0.755 
Intangible Assets 5.372 5.695 5.693 3.365 3.544 3.543 

0.334 0.295 0.295 0.291 0.260 0.260 
R Square 0.415 0.440 0.440 0.262 0.281 0.281 
Adjusted R 

 

0.389 0.416 0.416 0.230 0.250 0.250 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

153 

ดว้ย EVA Profitability1 และ Profitability2 โดยท่ี Profitability1 สามารถอธิบายราคาหลกัทรพัยไ์ดดี้กวา่เลก็นอ้ย 

ทั้งนี ้จากการวิจัยท่ีได้ในครั้งนี ้ สามารถชี ้ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ EVA, Profitability1 และ Profitability2 

กล่าวคือ EVA, Profitability1 และ Profitability2 เป็นดชันีชีว้ดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของธุรกิจกลุ่มเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหารสามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าหลกัทรพัย ์ซึ่งบริษัทท่ีมี EVA, Profitability1 และ Profitability2 

เป็นบวกจะเป็นหลักทรัพยท่ี์ดีใหก้ับนักลงทุน แต่การลงทุนในทรัพยส์ินไม่มีตัวตนของธุรกิจกลุ่มเกษตรและ

อตุสาหกรรมอาหารไมช่่วยสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหห้ลกัทรพัย ์เน่ืองจากการลงทนุในทรพัยส์ินไม่มีตวัตนของกลุ่มธุรกิจ

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหารนัน้อาจจะยงัเป็นแคก่ารลงทนุในเครื่องหมายการคา้หรือการลงทนุอ่ืนๆ อาจจะยงั

ไมใ่ช่การลงทนุในนวตักรรมใหมท่างสินคา้หรือนวตักรรมใหมท่างการผลิตท่ีจะนาํไปสูค่วามมั่งคั่งในอนาคตได ้
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การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ 

Investment Diversification of Retirement Mutual Funds (RMFs) 
 

ธนพร แซ่ลู่1* และ ธนโชติ บญุวรโชติ1 

Thanaporn Saelu1* and Tanachote Boonvorachote1 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาการกระจายความเสี่ยงจากการลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง

ชีพ (Retirement Mutual Fund) เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถงึความเหมาะสมในการเลือกลงทนุของนกัลงทนุ โดยไดท้าํการ

รวบรวมขอ้มลูกองทนุท่ีมีการลงทนุในหุน้ จาํนวน 35 กองทนุ ท่ีมีอายกุองทนุอย่างนอ้ย 5 ปี (มกราคม พ.ศ. 2557 

ถงึ ธนัวาคม พ.ศ. 2561) นาํขอ้มลูมาวิเคราะหห์าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) และคา่การเบ่ียงเบน

จากดชันีอา้งอิง (Tracking Error) พบว่าค่าเฉลี่ยของการเบ่ียงเบนจากดชันีอา้งอิง รอ้ยละ 1.4 – 1.5 ถือว่าเป็น

ค่าท่ีต ํ่า ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 66 และพบว่าการเบ่ียงเบนจากดชันีอา้งอิงจะลดลงเม่ือความ

เสี่ยงท่ีเป็นระบบเพ่ิมขึน้ ผลตอบแทนของกองทุนเพ่ิมขึน้ ขนาดของกองทุนใหญ่ขึน้ และปริมาณการซือ้ขาย

หมุนเวียนหลกัทรพัยข์องกองทุนรวมเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้การเพ่ิมค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุนรวมไม่มีผลในการลด

การเบ่ียงเบนจากดชันีอา้งอิง โดยภาพรวมแลว้ ถือไดว้่ากองทุน RMFs มีการกระจายความเสี่ยงท่ีดี สามารถ

เลียนแบบการลงทนุไดใ้กลเ้คียงดชันีอา้งอิง เป็นประโยชนต์อ่ความมั่นคงของนกัลงทนุในระยะยาว 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the diversification of investment in Retirement Mutual Funds 

(RMFs) by collecting 35 funds established at least 5 years (January 2014 – December 2019). The data 

were analyzed for systematic risk and Tracking error. The study found that tracking errors have negative 

relations with fund systematic risk, fund return, fund size, and fund turnover. No evidence found that 

fund managing expense can reduce tracking error.  Overall, the RMFs has good risk diversification. It 

can be imitated closely the SET index that benefit investors in long run. 
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คาํนาํ 

การวางแผนทางการเงินในปัจจุบนันัน้ ถือว่าเป็นเรื่องท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างมาก เป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนีย้งัรวมไปถึงระบบการเงิน และตราสารทางการเงินท่ีมีการพัฒนา

มากขึน้จากอดีต ก่อใหเ้กิดการลงทุนเพ่ือการวางแผนทางการเงินท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการใหค้นในยุค

ปัจจุบนัไดอ้ย่างครอบคลมุ และสะดวกสบายมากขึน้ ซึ่งการลงทุนนัน้สามารถสรา้งผลตอบแทนท่ีดีกว่าการออม

เงินกบัธนาคารพาณิชย ์โดยท่ีการลงทุนสามารถทาํไดห้ลากหลายวิธีเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยง และทาํให้

เกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่น หุน้ ตราสารหนี ้ตราสารทุน กองทุนรวม เป็นตน้ (Money Added, 2558) ซึ่งในการ

เลือกลงทนุก็จะแตกต่างกนัไปตามวตัถปุระสงค ์อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ และความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรบัได ้

(อรสิร,ิ 2559) 

กองทุนรวม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกลงทุนสาํหรบันกัลงทุนรายย่อยท่ีอาจจะมีขอ้กาํจดัใน

ดา้นทุนทรัพย ์หรือประสบการณ์ในการลงทุน ซึ่งจะมีผูจ้ัดการลงทุน หรือผูจ้ัดการกองทุน ซึ่งมีความรู ้ความ

เช่ียวชาญดา้นการลงทุน ช่วยบริหารกองทุนใหอ้ยู่ภายใตค้วามเสี่ยงท่ีสามารถยอมรบัได ้(ลักษมี, 2558) ซึ่ง

กองทนุรวมสามารถแบ่งไดห้ลากหลาย โดยมีนโยบายท่ีแตกตา่งกนั  

กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือเรียกย่อว่า RMF เป็นกองทุนรวมประเภท

หนึ่ง ซึ่งมีวตัถุประสงคต์่างจากกองทุนรวมประเภทอ่ืน คือเพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีเงินออมระยะยาวไวใ้ชจ้่าย

ยามเกษียณ โดยท่ีผูล้งทุนตอ้งลงทุนจนถงึอายุครบ 55 ปี และตอ้งมีการลงทุนในกองมาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี (ตลาด

หลกัทพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งนโยบายในการลงทุนมีหลายประเภทตัง้แต่กองทุนท่ีมีระดบัความเสี่ยงตํ่า 

เนน้การลงทุนในตราสารหนี ้เช่น พันบัตร หรือกองทุนท่ีมีความเสี่ยงระดบัปานกลางท่ีมีการผสมระหว่างการ

ลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุน โดยท่ี RMF ทุกกองจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล (ธีรพงศ,์ 2560) แต่จะไดร้บั

สิทธิประโยชนท์างภาษี เป็นการยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของรายไดต้่อปี (สงูสดุไม่เกินปีละ 500,000 

บาท) (ลกัษมี, 2558) 

ความเสี่ยงจากการลงทุน คือ โอกาสหรือเหตกุารณท่ี์มีความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นการลงทุน ซึ่ง

อาจจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงัท่ีจะไดร้บั (จิรตัน,์ 2547) หากอตัราผลตอบแทนสงู การ

ลงทุนก็จะมีความเสี่ยงสงูเช่นกัน จะส่งผลใหค้วามไม่แน่นอนของผลตอบแทนท่ีคาดหวงัย่ิงมีมากขึน้ (Sharpe, 

1964) โดยความเสี่ยงจากการลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ ซึ่งมีอิทธิผลต่อ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยโ์ดยส่วนรวมพรอ้มๆ กัน และความเสี่ยงท่ีไม่เป็นระบบ (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2557) โดยความเสี่ยงท่ีเป็นระบบจะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอย่างมากในการอธิบายการกระจายตวัของ

ผลตอบแทนกองทุน (Bali and Caglayan, 2011) และความเสี่ยงท่ีไม่เป็นระบบหากมีมาก ผลตอบกองทุนจะ

นอ้ย นอกจากนีข้นาดของกองทนุไมมี่ผลตอ่ความเสี่ยงโดยรวม (เปมิกา, 2562) 

การวดัการกระจายความเสี่ยงจากการกระจายการลงทนุในหลกัทรพัย ์ โดยใช ้ Tracking Error เป็น

เครื่องมือ เป็นการวดัความสามารถในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง (Benchmark Index) ซึง่สามารถบอกไดว้า่

กองทนุรวมนัน้ๆ มีโอกาสท่ีผลตอบแทนของกองทนุจะไมเ่ป็นไปตามดชันีอา้งอิง (สิริลกัษณ,์ 2561) แตไ่มไ่ดบ้อก

ถงึทิศทางของผลตอบแทนท่ีจะเกิดขึน้ ถา้หากกองทนุใดมีคา่ TE ตํ่า ก็หมายความว่า กองทนุนัน้สามารถ

เลียนแบบดชันีอา้งอิงไดม้าก แตถ่า้กองทนุนัน้มีคา่ TE สงูก็แสดงวา่การลงทนุกองทนุนัน้มีความเสี่ยงสงู ดงันัน้ นกั
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ลงทนุจงึไมนิ่ยมลงทนุในกองทนุท่ีมีคา่ TE สงู นอกจากนี ้คา่ TE ยงัสะทอ้นถงึลกัษณะการบริหารงานของผูจ้ดัการ

กองทนุอีกดว้ย (ศศิน, 2556) แตอ่ย่างไรก็ตามการท่ีกองทนุนัน้มีคา่ Tracking error สงูก็ไมไ่ดห้มายความว่า

กองทนุนัน้จะมีความเสี่ยงโดยรวมสงูดว้ย อาจเกิดจาการท่ีหุน้ปันผลจาํนวนมาก ไมใ่ชหุ้น้ขนาดใหญ่ และใน

ขณะเดียวกนั หุน้ขนาดใหญ่หลายหุน้ก็ไมใ่ชหุ่น้ท่ีจ่ายปันผลดี ดงันัน้ในการศกึษาขอ้มลูลงทนุของกองทนุจาํเป็นท่ี

ตอ้งดคูา่ Tracking error และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานควบคูไ่ปดว้ย (ฐนิตพงศ,์ 2550) มีศกึษาผลการวิเคราะห ์TE 

และปัจจยัท่ีมีผลตอ่ TE โดยใชก้องทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรยัพข์องฮอ่งกง (ETF) ทัง้หมด 18 กองทนุ 

พบวา่ เม่ือนาํค่า TE ของประเทศสหรฐัอเมริกา และออสเตรเลีย คา่ TE ของตลาดฮ่องกงมีคา่สงูกวา่ ซึง่อาจมีผล

มาจากความแตกต่างของการบริหารจดัการกองทนุของผูจ้ดัการ หมายความวา่กองทนุมีความเสี่ยงในการลงทนุ

ท่ีมากขึน้ นอกจากนีย้งัพบวา่คา่ TE มีผลทางลบกบัขนาดของกองทนุ แตใ่หผ้ลทางบวกกบัอตัราสว่นคา่ใชจ้า่ย

ของ ETF กองนัน้ๆ อีกดว้ย (Chu 2011) 

การศกึษาครัง้นี ้จึงมีแนวความคิดท่ีจะวิเคราะหก์ารกระจายตวัของความเสี่ยงในการลงทุน โดยการใช้

ขอ้มลูทุติยภูมิของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ซึ่งผลท่ีไดจ้ากการศกึษาจะสามารถอธิบายการกระจายเสี่ยงจาก

การลงทนุของกองทนุ RMFs ได ้ซึง่เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุรวม RMFs ของนกัลงทนุราย

ย่อยได ้ 
 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลกองทุน 

 การศกึษานีใ้ชข้อ้มลูทติุยภมิู (Secondary data) แหลง่ขอ้มลูกองทนุมาจากเวบ็ไซต ์Wealthmagik.com 

โดยไดท้าํการคัดเลือกกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีมีการลงทุนในหุน้ เน่ืองจากมีความเสี่ยงในการลงทุนท่ี

ค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกับกองทุนท่ีลงทุนในตราสารหนี ้โดยมีอายุกองทุน อย่างนอ้ย 5 ปี (ตัง้แต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2557 ถงึ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561) จาํนวนทัง้สิน้ 35 กองทนุ และขอ้มลูดชันีตลาดหลกัทรพัย ์จากเวบ็ไซต ์

Setsmart.com 

การกาํหนดขนาดของ Tracking errors 

Tracking error ถูกกาํหนดใหเ้ป็นความแตกต่างของผลตอบแทนท่ีแน่นอนในระหว่างกองทุน และดชันี  

 เขียนแทนดว้ย 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 โดยมีสตูรคาํนวณดงันี ้

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑚𝑚 =  
Σ𝑡𝑡=1𝑚𝑚 �𝑒𝑒𝑚𝑚,𝑡𝑡�

𝑛𝑛
 

โดย  𝑒𝑒𝑚𝑚,𝑡𝑡 =  𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝑛𝑛,𝑡𝑡 

 𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡คือ อตัราผลตอบแทนของ RMF𝑚𝑚  ในระยะเวลา t 

 𝑅𝑅𝑛𝑛,𝑡𝑡 คือ อตัราผลตอบแทนของดชันีอา้งอิง b ในระยะเวลา t 

 𝑛𝑛 คือ จาํนวนของช่วงระยะเวลา 

 Tracking error โดยใชค้วามแตกตา่งระหวา่งผลตอบแทนของกองทนุ RMFs และ ผลตอบแทนจาก The 

Market model เขียนแทนดว้ย 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  และคา่ 1-R2 ของแบบจาํลองดงักลา่ว 

𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∝𝑚𝑚+  𝛽𝛽𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚 +  𝜀𝜀𝑡𝑡,𝑚𝑚 +  𝜀𝜀𝑡𝑡   
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝑡𝑡,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
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Tracking error โดยใชค้วามแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุน RMFs และ ผลตอบแทนจาก  

The CAPM model เขียนแทนดว้ย 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀  และคา่ 1-R2 ของแบบจาํลองดงักลา่ว  

𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡,𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀 =  𝑅𝑅𝑓𝑓 +  𝛽𝛽(𝑅𝑅𝑚𝑚 −  𝑅𝑅𝑓𝑓) +  𝜀𝜀𝑡𝑡  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀 =  𝑅𝑅𝑚𝑚,𝑡𝑡 −  𝑅𝑅𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀 

การวดัการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยวดัความแปรปรวน (σ) ของอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทนุในกองทนุ สามารถแสดงอยู่ในรูปแบบสมการไดด้งันี ้

Total Risk = Systematic Risk + Unsystematic Risk 

𝜎𝜎𝑝𝑝2 =  𝛽𝛽𝑝𝑝2𝜎𝜎𝑀𝑀2 + 𝜎𝜎𝑒𝑒,𝑝𝑝
2  

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทาํให้เกิด Tracking errors ของกองทุนดัชนี ซึ่งได้วิเคราะห์ตาม Multiple regression 

model 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚,𝑡𝑡 =  𝑏𝑏𝑚𝑚,𝑡𝑡 + 𝑏𝑏1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚 + 𝑏𝑏2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑚𝑚 + 𝑏𝑏3𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑚𝑚 + 𝑏𝑏4𝑇𝑇𝑥𝑥𝐸𝐸𝑒𝑒𝑛𝑛𝑆𝑆𝑒𝑒1 + 𝑏𝑏5𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝑒𝑒𝑛𝑛𝐷𝐷𝑚𝑚 + 𝑏𝑏6𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑚𝑚
+ 𝜀𝜀𝑚𝑚  

โดย 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚 ความเสี่ยงเปนระบบในการลงทนุของกองทุน  𝛽𝛽𝑝𝑝2𝜎𝜎𝑀𝑀2 /𝜎𝜎𝑝𝑝2 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑚𝑚  เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงในมลูคาตอหนวยของทรัพยสนิสุทธขิองกองทุน  

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑚𝑚  ขนาดของทรัพยสนิสุทธิของกองทุน 

 𝑇𝑇𝑥𝑥𝐸𝐸𝑒𝑒𝑛𝑛𝑆𝑆𝑒𝑒𝑚𝑚 คํานวณมาจากอัตราสวนคาใชจาย (Expense Ratio) เปนอัตราสวนคาใชจายทั้งหมดตอ 

มูลคาทรัพยสุทธิ   

𝑇𝑇𝑥𝑥𝐸𝐸𝑒𝑒𝑛𝑛𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 =  คาใชจายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุน

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (𝑁𝑁𝐴𝐴𝑁𝑁)
× 100  

 𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝑒𝑒𝑛𝑛𝐷𝐷𝑚𝑚 ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม หรือเงินปนผลที่กองทุนนัน้ๆ มีการจาย 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑚𝑚  คาเฉลี่ยของอัตราการหมุนเวียน (Turnover Ratio) ของกองทุนรวม 

 

การวิเคราะหผ์ลข้อมูล 

 นาํขอ้มลูท่ีไดม้าบนัทึกลงในคอมพิวเตอร ์เพ่ือทาํการประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Microsoft 

Excel Version 2016 และ โปรแกรม SPSS For Window Version 25.0 โดยได้วิ เคราะห์สถิติเ ชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) วิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

(Correlation Analysis) 
 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

 จากการวิเคราะหส์ถิติพรรณนา ขอ้มลูกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMFs) จาํนวนทัง้หมด 35 กองทุน 

ในระยะเวลาดาํเนินกองทนุมา 5 ปี (Table 1) พบวา่มีคา่เฉลี่ยของ Tracking errors ระหวา่ง 0.014 – 0.015 หรือ 

รอ้ยละ 1.4 – 1.5 และค่าเฉลี่ยของความเสี่ยงท่ีเป็นระบบรอ้ยละ 66  ซึ่งเป็นค่าท่ีต ํ่า แสดงถึงความสามารถของ

กองทุนในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง และมีการกระจายความเสี่ยงของกองทุนมีสอดคลอ้งกับดัชนีอา้งอิงไดดี้ 

ผลตอบแทนกองทุนรอ้ยละ 0.38 ขนาดของกองทุนเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,755 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุน

เฉลี่ยรอ้ยละ 0.12 และคา่เฉลี่ยของอตัราการหมนุเวียนของกองทนุเฉลี่ยรอ้ยละ 93  
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Table 1 Descriptive analysis of Retirement Mutual Funds (RMFs) performance. 

 
Mean Std. Error Std. 

Deviation 
Variance Minimum Maximum 

TEAD 0.0158 0.0017 0.0101 0.0001 0.0051 0.0445 

TEMKT 0.0140 0.0016 0.0093 0.0001 0.0012 0.0429 

TE1-R2_MKT 0.3424 0.0519 0.3070 0.0942 0.0424 0.9965 

TECAPM 0.0141 0.0016 0.0093 0.0001 0.0014 0.0433 

TE1-R2_CAPM 0.3426 0.0519 0.3070 0.0943 0.0424 0.9977 

NAV 0.0038 0.0003 0.0019 0.0000 0.0000 0.0069 

SysRsk 0.6576 0.6576 0.3071 0.0943 0.0022 0.0022 

Size 1754.52 392.40 2321.46 5389178.93 8.3920 8533.51 

Expense 0.1216 0.0717 0.4243 0.1800 0.0065 1.8300 

Turnover 0.9257 0.1917 1.1340 1.2861 0.0100 4.5521 
Remark   Expense show in percentage Unit 

  Size show in Million Baht  

จากผลการวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(Table 2) ของกองทุน RMFs พบว่าการเบ่ียงเบนจาก

ดชันีอา้งอิงจะลดลงเม่ือความเสี่ยงท่ีเป็นระบบเพ่ิมขึน้ ผลตอบแทนของกองทนุเพ่ิมขึน้ ขนาดของกองทนุใหญ่ขึน้ 

และปริมาณการซือ้ขายหมนุเวียนหลกัทรพัยข์องกองทนุรวมเพ่ิมขึน้ ซึ่งบ่งบอกว่าการลงทนุของกองทนุ RMFs มี

การกระจายความเสี่ยงไดใ้กลเ้คียงกบัดชันีอา้งอิง และมีการเบ่ียงเบนของดชันีท่ีใกลเ้คียงกบัดชันีอา้งอิง  
 

Table 2 Correlation analysis of RMFs systematic risk and tracking errors 

 

Independent 

Variable 

Dependent Variable 

TEAD TEMKT TE1-R2_MKT TECAPM TE1-R2_CAPM SysRsk NAV Size 

TEAD 1        

TEMKT 0.909*** 
(0.000) 

1       

TE1-R2_MKT 0.942*** 
(0.000) 

0.743*** 
(0.000) 

1      

TECAPM 0.910*** 
(0.000) 

1.000*** 
(0.000) 

0.744*** 
(0.000) 

1     

TE1-R2_CAPM 0.942*** 
(0.000) 

0.743*** 
(0.000) 

1.000*** 
(0.000) 

0.744*** 
(0.000) 

1    

SysRsk -0.942*** 
(0.000) 

-0.743*** 
(0.000) 

-1.000*** 
(0.000) 

-0.744*** 
(0.000) 

-1.000*** 
(0.000) 

1   

NAV -0.617*** 
(0.000) 

-0.578*** 
(0.000) 

-0.536*** 
(0.001) 

-0.574*** 
(0.000) 

-0.536*** 
(0.001) 

0.536*** 
(0.001) 

1  

Size -0.613*** 
(0.000) 

-0.650*** 
(0.000) 

-0.589*** 
(0.000) 

-0.654*** 
(0.000) 

-0.589*** 
(0.000) 

0.589*** 
(0.000) 

0.363** 
(0.032) 

1 
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จากการวิเคราะหก์ารถดถอย (Table 3) พบว่า การเพ่ิมของความเสี่ยงท่ีเป็นระบบมีผลต่อการลดการ

เบ่ียงเบนของดชันีกองทุนออกจากดชันีอา้งอิงอย่างมีนัยสาํคญัทางสิถิติ (P<0.01) ซึ่งการลดลงของ Tracking 

Errors หรือการเพ่ิมขึน้ของความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ หมายความว่า การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของ

กองทุน RMFs มีการกระจายท่ีดี นอกจากนีผ้ลการวิเคราะหย์ังแสดงค่าเฉลี่ยอัตราการหมุนเวียนของกองทุน 

(PTR) พบว่ามีการพยายามในการจดัการปริมาณการซือ้ขายหมนุเวียนหลกัทรพัยข์องกองทนุรวมใหเ้ขา้ใกลด้ชันี

อา้งอิงมากขึน้ ทาํใหก้ารกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการเลียนแบบดชันีอา้งอิงทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ และขนาดกองท่ีใหญ่จะช่วยเพ่ิมความเสี่ยงท่ีเป็นระบบมากขึน้อีกดว้ย แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าขนาดของ

กองทุนท่ีใหญ่ขึน้จะทาํใหอ้ตัราคา่ใชจ้่าย (Expense) เพ่ิมขึน้ แตก่ารเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุน

รวมนัน้ไมมี่ผลในการลดการเบ่ียงเบนจากดชันีอา้งอิง 
 

Table 3 Regression analysis 

Independent 
Variable 

Dependent Variable 
TEAD TEMKT TE1-R2 MKT TECAPM TE1-R2 CAPM 

C 
0.047065** 
(0.00000) 

0.062860** 
(0.000011) 

1.000805** 
(0.000000) 

0.063332** 
(0.000010) 

1.001143** 
(0.000000) 

Systematic Risk 
-0.025981** 
(0.000000) 

-0.011675** 
(0.007480) 

-0.999372** 
(0.000000) 

-0.011738** 
(0.007149) 

-0.999699** 
(0.000000) 

NAV 
-0.958302** 
(0.007547) 

-1.402213* 
(0.022599) 

0.028666 
(0.768785) 

-1.370808* 
(0.025398) 

0.021087 
(0.783877) 

SIZE 
-0.000475 
(0.213348) 

-0.001694* 
(0.014514) 

-0.000069 
(0.529951) 

-0.001714* 
(0.013404) 

-0.000065 
(0.450421) 

Expense 
0.000932 

(0.494865) 
0.002178 

(0.362054) 
0.000309 

(0.435078) 
0.002142 

(0.369671) 
0.000258 

(0.408804) 

PTR 
-0.001107* 
(0.029708) 

-0.002164* 
(0.015838) 

-0.000071 
(0.615157) 

-0.002164* 
(0.015760) 

-0.000002 
(0.984752) 

R-squared 
0.923312 0.722748 0.999993 0.723577 0.999996 

Adjusted R-
squared 

0.910090 0.674946 0.999992 0.675918 0.999995 

F-statistic 
69.831053 15.119603 836537.799483 15.18236404 1346283.319 

Remark  * Significant at the 0.05 level 

  ** Significant at the 0.01 level  
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สรุป 

การศึกษานีต้อ้งการวิเคราะห์การกระจายความเสี่ยงของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement 

Mutual Fund) หรือ RMFs เพ่ือหาความเหมาะสมในการเลือกลงทุนระยะยาวของนักลงทุน โดยพบว่ากองทุน 

RMFs มีความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในอตัราท่ีสูง และมีค่าการเบ่ียงเบนจากดชันีอา้งอิงท่ีต ํ่า แสดงว่า RMFs มีการ

กระจายความเสี่ยงจากการลงทนุท่ีดี สามารถเลียนแบบการลงทนุไดใ้กลเ้คียงดชันีอา้งอิง เป็นประโยชนต์อ่ความ

มั่นคงของนกัลงทุนในระยะยาว มีความเหมาะสมท่ีผูล้งทุนจะเลอืกวางแผนทางการเงินโดยลงทุนในกองทุนรวม

เพ่ือการเลีย้งชีพ แต่ทั้งนีใ้นการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการนาํขอ้มูลส่วนนึง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งมาวิเคราะหเ์ท่านัน้ 

ดงันัน้ในการตดัสินใจลงทนุจงึจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืนๆ รว่มดว้ย  
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การออกแบบเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่งตู้แช่เยน็:  

กรณีศึกษาบริษัท ธัญญทิพย ์เอ็กซเ์พลส จาํกัด 

Design to Increase the Efficiency of the Refrigerator Transport Route Arrangement:  

The Case Study of Thanyathip Express Co., LTD. 

 

รัตนาพร บุญครอบ1 และ ชลุกีร ชโูชติถาวร1* 

Rattanaporn Boonkrob1 and Chuleekorn Chuchottaworn1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการจดัเสน้ทางการเดินรถขนสง่ตูแ้ช่เย็นใหก้บับริษัท Bevpro Asia ซึง่เป็นลกูคา้ของบริษัท 

ธัญญทิพย์ เอ็กซเ์พลส จาํกัด วัตถุประสงค ์เพ่ือวางแผนการจัดเสน้ทางการขนส่งตูแ้ช่เย็นใหก้ับลูกคา้ใหมี้

ระยะทางรวมสัน้ท่ีสดุ และเพ่ือเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนการขนส่งใหก้บับริษัทบริษัท ธัญญทิพย ์เอ็กซเ์พลส 

จาํกัด ผูวิ้จัยจึงไดป้ระยุกตใ์ชโ้ปรแกรมเชิงเสน้ในการวางแผนเพ่ือหาเสน้ทางการขนส่งท่ีสัน้ท่ีสุด โดยจากการ

ขนส่งของพนักงานขับรถ 3 โซน ผลจากการการหาระยะทางท่ีสัน้ท่ีสุด จากพนักงานขับรถโซนท่ี 1 มีระยะทาง

ก่อนจดัเสน้ทางใหม่อยู่ท่ี 202 กิโลเมตร หลงัปรบัปรุงเท่ากบั 149 กิโลเมตร พนักงานขับรถโซนท่ี 2 มีระยะทาง

ก่อนจัดเสน้ทางใหม่อยู่ท่ี 242 กิโลเมตร หลงัปรบัปรุงเท่ากบั 218 กิโลเมตร พนักงานขับรถโซนท่ี 3 มีระยะทาง

ก่อนจัดเสน้ทางใหม่อยู่ท่ี 224 กิโลเมตร หลงัปรบัปรุงเท่ากบั 202 กิโลเมตร ระยะทางรวมก่อนปรบัปรุงเท่ากบั 

668 กิโลเมตร หลงัปรบัปรุงเสน้ทางเท่ากบั 569 กิโลเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 14.82 ทาํใหส้ามารถจดัส่งตูแ้ช่เย็นได้

เรว็ขึน้และลดเวลาในการขนสง่ 

 

ABSTRACT 

This research is to arrange the refrigerated transport routes for Bevpro Asia, a customer of 

Thanyathip Express Co., Ltd., aiming to plan the shortest distance for the chiller transportation routes 

for customers. And as a way to reduce transportation costs for Thanyathip Express Company Limited, 

the researcher applied a linear program to plan the shortest transportation route. By the transportation 

of 3 drivers, the result of finding the shortest distance From the 1st driver, the distance before re-

arranging is 202 kilometers after the renovation is 149 kilometers. The second driver has the distance 

before re-arranging at 242 kilometers. After the renovation is equal to 218 kilometers. The driver of 3 

The distance before re-arranging is 224 kilometers after the improvement is 202 kilometers. The total 

distance before renovating is 668 kilometers after the improvement of the route. Equivalent to 569 km 

per cent to 14.82 shipped refrigerated making faster and reduce time in transit. 

 

Key words: vehicle routing problem, linear programming, traveling salesman problem 
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คาํนาํ 

ในยุคโลกาภิวัตน ์ธุรกิจการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามกระแส

โลกาภิวฒันเ์ช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสรา้งมลูคา่เพ่ิมในแตล่ะขัน้ตอนการผลิตจนไปถงึผูบ้ริโภคขัน้สดุทา้ย 

หรือเรียกวา่การสรา้งมลูค่าเพ่ิมในห่วงโซ่การผลิต ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคมากขึน้ บริษัทท่ีผลิตสินคา้จึงมี

ความตอ้งหาการวตัถุดิบท่ีมาผลิตใหท้นัเวลาและทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค บริษัทรบัขนส่งจึงเป็นส่วน

ช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต  ซึ่งทาํใหบ้ริษัทขนส่งมีเพ่ิมมากขึน้ในปัจจุบนั ย่ิงส่งผลให้

เกิดการแข่งขันท่ีสูง เฉพาะอย่างย่ิงในดา้นความพรอ้มท่ีจะใหบ้ริการ ดงันัน้ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการบริหาร

จดัการท่ีดีเพ่ือลดตน้ทนุและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนับรษัิท ธัญญ

ทิพย ์เอก็ซเ์พลส จาํกดั ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2529 ประกอบธุรกิจขนสง่ภายในประเทศ โดยบริษัทมีรถท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้คือ รถขนส่งสินคา้ประเภท 6 ลอ้  รถขนสง่สินคา้ ประเภท 18 ลอ้ รถขนส่งสินคา้ประเภท 

pick up รถขนส่งสินคา้ประเภท pick up หอ้งเย็น  บริษัทมีประสบการณม์ากกว่า 25 ปี จึงไดร้บัความไวว้างใจ

จากลูกคา้รายใหญ่ในประเทศไทยจาํนวนหลายราย เน่ืองจากบริษัทมีการคาํนึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้ 

รวมทัง้บริษัท Bevpro Asia ไดไ้วว้างใจทาํสญัญากบับริษัทใหข้นส่งตูแ้ช่เย็น ซึง่ในการขนสง่สินคา้ใหก้บั Bevpro 

Asia ยังไม่มีเครื่องมือท่ีช่วยในการวางแผนจัดเสน้ทางท่ีเหมาะสม ทาํใหไ้ม่มีลาํดบัการจัดส่งท่ีชัดเจน การจัด

เสน้ทางการเดินรถในแต่ละวนัจะใชค้วามเคยชินของพนกังานขบัรถ ส่งผลใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการขนส่งเกินท่ีสงู

ความจาํเป็น บริษัทจึงตอ้งมีการวางแผนและศึกษาเสน้ทางในการเดินรถขนส่งเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ ลด

ระยะทางและระยะเวลาในการขนสง่ โดยการจดัเสน้ทางการเดินรถว่าควรท่ีจะไปสง่ลกูคา้รายใดก่อนและรายใด

ส่งหลงัถือว่ามีผลต่อการเพ่ิมหรือลดประสิทธิภาพ โดยก่อใหเ้กิดกาํไรและลดตน้ทุนการขนส่ง ท่ีผูวิ้จัยเลือกรถ

กระบะ 4 ลอ้ เน่ืองจากผูวิ้จยัไดร้บัมอบหมายใหด้แูลในสว่นงานนี ้

 ดงันัน้ผูวิ้จยัจึงไดมี้การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมเชิงเสน้มาแกไ้ขปัญหาในการจัดเสน้ทางการขนส่ง โดยใช ้

Solver เป็นเครื่องมือในการช่วยคน้หาคาํตอบใน Microsoft Excel เพ่ือใหง่้ายตอ่การนาํใช ้

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศกึษาขัน้ตอนการทาํงานของฝ่ายการขนสง่บริษัทบริษัท ธญัญทิพย ์เอก็ซเ์พลส จาํกดั   

2. เพ่ือวางแผนการจดัเสน้ทางการขนสง่ตูแ้ช่เย็นใหก้บัลกูคา้ใหมี้ระยะทางรวมสัน้ท่ีสดุ 

 

ขอบเขต 

1. มีระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั 2 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน-8 พฤศจิกายน 2562 

2. วางแผนการจัดเสน้ทางขนส่งใหก้ับการจัดส่งตูแ้ช่เย็นใหก้ับบริษัท Bevpro Asia ในเขต กรุงเทพมหานคร 

อยธุยา และ ชลบรุี 

 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถทราบขัน้ตอนการทาํงานของฝ่ายการขนสง่บริษัทบริษัท ธญัญทิพย ์เอก็ซเ์พลส จาํกดั   

2. สามารถจดัเสน้ทางการขนสง่ตูแ้ช่เย็นใหก้บัลกูคา้ใหมี้ระยะทางรวมสัน้ท่ีสดุ 
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ทฤษฎีเกี่ยวข้อง 

1. Excel Solver เป็นโปรแกรม Add-in ของ Microsoft Excel ท่ีคณุสามารถใชเ้พ่ือทาํการวิเคราะหแ์บบ 

What-If ใช ้Solver เพ่ือหาค่า (สูงสุดหรือตํ่าสุด) ท่ีเหมาะสมสาํหรบัสูตรในเซลลห์นึ่ง  ซึ่งจะเรียกว่าเป็นเซลล์

วตัถุประสงค ์ ภายใตเ้ง่ือนไขหรือขอ้จาํกัดในค่าของเซลลส์ตูรอ่ืนๆ บนเวิรก์ชีต Solver ทาํงานร่วมกับกลุ่มของ

เซลล ์ซึ่งจะเรียกว่าเป็นเซลลต์วัแปรการตดัสินหรือเซลลต์วัแปร ท่ีใชใ้นการคาํนวณสตูรในเซลลว์ตัถปุระสงคแ์ละ

เซลลข์อ้จาํกดั Solver จะปรบัค่าในเซลลต์วัแปรการตดัสินเพ่ือใหเ้หมาะกบัขีดจาํกัดในเซลลข์อ้จาํกดั และสรา้ง

ผลลพัธท่ี์คณุตอ้งการสาํหรบัเซลลว์ตัถปุระสงค ์

2. ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (traveling salesman problem: TSP) เป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม

ของปัญหา ทีเอสพี (TSP) เป็นปัญหาท่ีไดร้บัความสนใจจากนกัวิจยัอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนานในการ

พฒันาวิธีการในการหาคาํตอบใหดี้และเรว็ โดยปัญหา TSP เป็นปัญหาท่ีทาํการตดัสินใจหาเสน้ทางการเดินทาง

เม่ือมีเมืองหรือสถานท่ีท่ีตอ้งเดินทางไปจาํนวน N เมืองหรือ N สถานท่ี การเดินทางจะเดินทางจากเมืองใดเมือง

หนึ่งในจาํนวน N เมือง โดยเสน้ทางการเดินทางนัน้ ตอ้งเดินทางผ่านเมืองทุกเมืองใน N และกลบัมาท่ีเมืองท่ีทาํ

การเริ่มตน้ในการเดินเหมือนการเดินวนรอบ ปัญหา TSP เป็นปัญหาท่ีไดร้บัความนิยมจากนกัวิจยั 3  

3. Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึง่จะเก็บ

ขอ้มูลต่างๆ ลงบนแผ่นตารางงาน คลา้ยกับการเขียนขอ้มูลลงไปในสมุดท่ีมีการตีช่องตารางทัง้แนวนอนและ

แนวตัง้ ซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีช่ือประจาํแต่ละช่อง ทาํใหง่้ายต่อการป้อนขอ้มลู การแกไ้ขขอ้มลู สะดวกต่อ

การคาํนวณและการนาํขอ้มลูไปประยุกตใ์ช ้สามารถจดัขอ้มลูต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบมาก

ย่ิงขึน้  

 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 นคร ไชย วงศ ์ศกัดาและคณะ (2558) นคร ไชยวงศศ์กัดา เสนอการจดัเสน้ทางการขนสง่นํา้ด่ืมโดยการ

แบ่งพืน้ท่ีในการใหบ้ริการแลว้นาํลกูคา้ในแตล่ะพืน้ท่ีนาจดัเสน้ทางโดยวิธีเชฟว่ิงอลักอริทมึหลงัจากนัน้นาํเสน้ทาง

ท่ีไดม้าจัดลาํดับในการขนส่งใหม่โดยใชโ้ปรแกรมเชิงเสน้ตรงตวัแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานชายซึ่ง

วิธีการนีจ้ะช่วยใหปั้ญหามีขนาดท่ีเล็กลงสามารถแกปั้ญหาโดยใช ้Solver ใน Microsoft Excel ไดโ้ดยตวัแบบ

ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายจะใหค้าํตอบท่ีดีท่ีสุดคือระยะทางท่ีสัน้ท่ีสุดในแต่ละซึ่งผลจากการศึกษา

เสน้ทางตัวอย่างจากโซนพืน้ท่ีท่ี 3 จาํนวน 6 เสน้ทางการจัดเสน้ทางโดยตัวแบบญหาขอะพนักงานขายทาํให้

ระยะทางลดลงกวา่วิธีเซฟว่ิงอลักอริทีม 4.169 % 

 เพชรา ยุทธแซ่หลีและคณะ (2560) ศกึษาปัญหาการจดัเสน้ทางการขนสง่นํา้ด่ืมของหา้งหุน้ส่วนจาํกัด

รศัมี 2015 ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดเลก็ทาํการผลิตและจดัส่งนํา้ด่ืมใหก้บัลกูคา้แต่ละรา้นเองบริษัทยงัไม่มีแผนการ

จัดส่งท่ีเหมาะสมทาํใหเ้กิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการขนส่งมากเกินความสาํเป็นดังนั้นผู้วิจัยจึงไดป้ระยุกตใ์ช้

โปรแกรมเชิงเสน้ (Linear Programming) ในการวางแผนเพ่ือหาเสน้ทางการจัดส่งนํา้ด่ืมท่ีสัน้ท่ีสุดโดยคาํนึงถึง

ปัจจัยและขอ้จาํกัดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยหลงัจากนัน้ไดใ้ช ้Open Solver เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะหห์า

คาํตอบใน Microsoft Excel ผูวิ้จยัไดแ้บ่งการเดินรถขนสง่นํา้ด่ืมออกเป็น 3 กรณีตามเสน้ทางและท่ีตัง้ของรา้นคา้

ผลจากการหาระยะทางการขนส่งรวมท่ีสัน้ท่ีสุดจากทัง้ 3 กรณีพบว่าการจดัเสน้ทางการขนส่งนํา้ด่ืมโดยแบ่ง



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

164 

เสน้ทางการขนสง่ออกเป็น 2 เสน้ทางมีความเหมาะสมท่ีสดุมีระยะทางรวมท่ีสัน้ท่ีสดุเท่ากบั 72.26 กิโลเมตรและ

รถขนส่งสามารถบรรทุกและขนส่งนํา้ด่ืมไดเ้พียงพอในแต่ละเท่ียวท่ีทาํการจัดส่งไดแ้ละเม่ือเทียบผลการจัด

เสน้ทางท่ีไดก้บัการดาํเนินงานในปัจจบุนัพบวา่มีระยะทางท่ีสัน้กวา่ 108.24 กิโลเมตรคิดเป็นรอ้ยละ 59.97 สง่ผล

ใหต้น้ทนุคา่ขนสง่ลดลง 4,138. 56 บาท / เดือน ทาํใหส้ามารถจดัส่งนํา้ด่ืมไดร้วดเรว็ขึน้และลดเวลาในการจดัสง่

นํา้ด่ืม 

 คลอเคลีย วจนะและคณะ (2561) งานวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือแกปั้ญหาการจดัเสน้ทางเดินรถเก็บขยะ

ของชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลอบุลจงัหวดัอบุลราชธานีโดยจดัเสน้ทางการเดินรถใหม่เพ่ือใหร้ะยะทางราบนอ้ย

ท่ีสดุสง่ผลตอ่การเตตบัทนุและรอบเวลาการทาํงานการเดินรถเก็บขยะทัง้นีเ้ทศบาลตาํบลอบุลรบัผิดชอบพืน้ท่ี 35 

ตารางกิโลเมตรแบง่ออกเป็น 2 ตาปลาชุมชนใชร้ถบรงทุกขยะมลูฝอยชนิดอดัทา้ยมีการเดินรถ 4 เสน้ทางจาํนวน

รถ 4 คนัขนาด 1, 200 กิโลกรมัและ 6CNC ไสยมมีบุตบกวนก็บขยะทัง้สิน้ 45 จุดระยะทางรวม 123 กิโลเมตร

จากการศกึษาคณะผูวิ้จัยไดจ้ดักลุ่มจุดเก็บขยะใหม่เหลือเพียง 27 จุดระยาเมงรวม 3 โอเมตรโดยใชฟั้งกช์ันเชิง

วิวฒันาการ (Actionar, ทารการและวิธีแบบประหยดั (Saving algorithm) โดยแบ่งเป็น 2 11 คือปารณีการเดินรถ 

1 เสน้ทางและกรณีการเดินรถ 2 เสน้ทางเเพกจากการศกึษาพบว่าวิธีเชิงวิวฒันาการใหร้ะยะทางการเดินรถสัน้

ท่ีสุดโดยกรณีเดินรถ 1 เสน้ทางวิธีเชิงวิวฒันาการใหร้ะยะทางรวมเท่ากับ 23.75 กิโลเมตรเม่ือระยะทางเดินรถ

ก่อนปรบัปรุงคือ 73 กิโลเมตรลดลงจากเดิม 49. 3 กิโลเมตรคิดเป็นรอ้ยละ 653 และการเป็เดินรถ 2 เสน้ทางวิธี

เชิงวิวัฒนาการใหร้ะยะทางเดินรถทั้งสิน้ 33 กิโลเมตรเม่ือเปรียบเทียบกับระยะเดินรถก่อนปรบัปรุงคือ 15 ติ

โลเมตรระยะทางเดินนมสดลงจากเดิม 40 กิโลเมตรคิดเป็นรอ้ยละ 54.79 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

ในงานวิจยันีไ้ดแ้บ่งการดาํเนินงานออกเป็นขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาขัน้ตอนการทาํงานของบริษัท ธญัญทิพย ์เอก็ซเ์พรส ท่ีขนสง่สินคา้ใหก้บับริษัท Bevpro Asia 

2.  นาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหด์รููปแบบของปัญหาและแบ่งลาํดบัขัน้ตอนในการดาํเนินงาน คดัแยกขอ้มลู

ท่ีไมมี่ผลกบังานวิจยั 

3. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา บทความ, 

วารสาร, วิชาการ, สืบคน้ขอ้มลูจากอินเทอรเ์น็ต และงานวิจยัท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยักบังานวิจยันี ้

4. สรา้งแผ่นงานใน Microsoft Excel 2010 และ Solver เป็นเครื่องมือช่วยในการหาคาํตอบท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุ 

5. นาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหจ์บัระยะทางโดย Google Maps และประยกุตใ์ชต้วัแบบโปรแกรมเชิงเสน้ใน

การจดัเสน้ทางการขนสง่ตูแ้ช่เย็น 

6. เปรียบเทียบเสน้ทางจากเสน้ทางท่ีพนกังานขบัรถว่ิงจริงและผลท่ีไดจ้ากการ Solver 

ผูวิ้จยัไดน้าํตวัแปรโปรแกรมเชิงเสน้ของปัญหาการเดินทางของพนกังานขายมาประยกุตใ์ชก้บังานวิจยันี ้

เพ่ือนาํมาสรา้งตวัแบบโปรแกรมเชิงเสน้สาํหรบัจดัเสน้ทางการขนสง่ตูแ้ช่เย็น โดยในแบบจาํลองไมไ่ดพิ้จารณาถึง

จาํนวนและการจัดเรียงตูแ้ช่เย็นในการบรรทุกแต่ตอ้งการพิจารณาระยะทางท่ีสัน้ท่ีสุดในการขนส่ง ตัวแบบ

โปรแกรมเชิงเสน้มีรายละเอียดดงันี ้
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สมการจดุประสงค ์

Min Z =∑ ∑ dij
n
j=1

n
i=1 xij                         

(1) 

สมการขอ้จาํกดั 

∑ xij=1n
i=1   เมื่อ i= 1,2,3,…,n ∀j                      

(2) 

∑ xij=1n
j=1   เมื่อ i= 1,2,3,…,n ∀j                 

(3) 

Ui-Uj+(n-1)xij≤n-2  เมื่อ 2≤i≤n และ 2≤j≤n                       

(4) 

 Ui=1  เมื่อกาํหนดใหจ้ดุท่ี 1 เป็นบรษัิท Bevpro Asia                            

(5) 

กาํหนดให ้

Z คือ ระยะทาง 

i, j คือ จดุรบัสง่สินคา้ใหก้บัลกูคา้ i และ j ใด เม่ือ i,j ∈{1,2,3,…,n} 

n คือ จาํนวนจดุรบัสง่สินคา้ทัง้หมด 

dij คือ ระยะทางจากจดุรบัสง่สินคา้ i ไปจดุรบัสง่สนิคา้ j (กิโลเมตร)  

xij คือ ตวัแปรตดัสินใจในการเลือกเดินทางจากจดุรบัสง่สินคา้ i ไปยงัจดุรบัสง่สินคา้ j 

Ui คือ ลาํดบัการเดินทางจากจดุรบัสง่ลกูคา้ i 

สาํหรบัความหมายของแตล่ะสมการเป็นดงันี ้

สมการการท่ี 1 คือ สมการวตัถปุระสงคเ์พ่ือหาระยะทางรวมการขนสง่ท่ีตํ่าท่ีสดุ 

สมการการท่ี 2 คือ สมการเง่ือนไขบงัคบัวา่การเดินทางจากจดุ i ไปยงัจดุ j จะมีจดุหมายปลายทางแคจ่ดุเดียว 

สมการการท่ี 3 คือ สมการเง่ือนไขบงัคบัวา่การเดินทางออกจากจดุ i ไปยงัจดุ j เดินทางออกไดแ้คค่รัง้เดียว 

สมการการท่ี 4 คือ สมการเง่ือนไขบงัคบัท่ีตอ้งการจัดเรียงลาํดบัการขนส่งโดยตอ้งทาํการขนส่งตูใ้หค้รบทุกจุด

ก่อนจะกลบัมายงับริษัท Bevpro Asia ในแตล่ะรอบ) 

สมการการท่ี 5 คือ สมการเง่ือนไขบังคับท่ีกําหนดลาํดับขนส่ง (Ui) มีค่าเท่ากับ 1 เม่ือกาํหนดจุดท่ี 1 เป็น

จดุเริ่มตน้ในการขนสง่แตล่ะรอบ 

 

จากขอ้มลูพืน้ฐานท่ีไดน้าํมาสรา้งเมตริกซร์ะยะทาง โดยใชแ้ผนท่ีจาก Google map ในการหาระยะทาง

ระหว่างจุดขนส่งวิธีการเชิงวิวัฒนาการในโปรแกรม Microsoft Excel โดยการใช้ฟังก์ชัน Evolutionary ใน

เครื่องมือ Solver สาํหรบัการจดัเสน้ทาง  ผูวิ้จยัอธิบายการหาคาํตอบ มีขัน้ตอนดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 นาํขอ้มลูเสน้ทางขนสง่ของแตล่ะลกูคา้มาสรา้งฐานขอ้มลูในการจดัสง่ในโปรแกรม Microsoft Excel  

ขัน้ตอนท่ี 2 สรา้งหนา้แสดงกรอกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลและจากการหาผลลพัธร์ะยะทางท่ีสัน้ท่ีสุด และทาํการ

สรา้ง Drop Down List ใน เซลล ์
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ขัน้ตอนท่ี 3 สรา้งตวัแบบสาํหรบัการคน้หาคาํตอบในโปแกรมMicrosoft Excel และเมตริกซร์ะยะทางระหว่างจดุ

ขนสง่ใดๆ  

ขัน้ตอนท่ี 4 หลงัจากการสรา้งตวัแบบสาํหรบัการคน้หาคาํตอบ เรียกใชเ้ครื่องมือ Solver มาช่วยในการคาํนวณ 

โดนการกาํหนดค่านอ้ยท่ีสดุระยะทางรวมท่ีได ้(เซลล ์$C$2 ) เป็นเซลลข์องฟังกช์นัเป้าหมายใน Set Objective 

จากนัน้ในช่อง “To” ใหเ้ลือก Min เพ่ือใหไ้ดค้่านอ้ยท่ีสดุ ใน “By Changing Variable Cell” เลือกเซลลท่ี์ตอ้งการ

จดัเสน้ทางซึ่งเป็นตวัแปรในการตดัสินใจ ตวัอย่างคือ เซลลC์5 ถึง J5 จากนัน้ในช่อง Select a Solving Method 

เลือกวิธีการแกปั้ญหาโดยเลือกฟังกช์นั “Evolutionary” จากนัน้จงึกด Solve ดงัรูปท่ี 1 

 

 
Figure 1 Show settings in the Solver tool. 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัทาํคูมื่ออธิบายการใชง้าน เพ่ือง่ายตอ่การใชง้าน  

 

 

ผลการวิจัย 

จากการศกึษาพบวา่รถขนสง่กระบะ 4 ลอ้ของบริษัทบริษัท ธญัญทิพย ์เอก็ซเ์พรส ท่ีว่ิงขนสง่สินคา้ใหก้บั

บริษัท Bevpro Asia มีจาํนวน 4 คนั มีจาํนวนลกูคา้เฉลี่ยต่อรอบการขนส่งของสินรถ 1 คนัใน 1 วนัเท่ากบั 7 ราย 

ขั้นตอนการขนส่งสินค้าของบริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส ท่ีว่ิงขนส่งสินค้าให้กับบริษัท Bevpro Asia เป็น

ดงัตอ่ไปนี ้

จากการหาระยะทางท่ีสัน้ท่ีสดุโดยการคาํนวณโดยใชเ้ครื่องมือ Solver ใน Microsoft Excel ผลจากการ

จดัเสน้ทางใน  1วนั ของพนกังานขบัรถ 3 คนพบวา่  

1. การว่ิงรถขนส่งก่อนการปรับปรุงพนักงานขับรถ แสน บาดาจันทร ์ท่ีมีการว่ิงขนส่งอยู่ในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร มีลาํดบัเสน้ทาง คือ 1->2->3->4->5->6->7->8->1 มีระยะทางรวมเท่ากบั 202 กิโลเมตร หลงั

จาการ Solver พบวา่ลาํดบัเสน้ทางขนสง่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนคือ 1->4->8->7->2->3->6->5->1 มีระยะทางรวม

เท่ากบั 149 กิโลเมตร  
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2. การว่ิงรถขนสง่ก่อนการปรบัปรุงพนกังานขบัรถ อนรุกัษ ์จนัทรร์อด ท่ีมีการว่ิงขนสง่อยู่ในพืน้ท่ีชลบุรี 

มีลาํดบัเสน้ทาง คือ1-> 2->3->4->5->6->7->1 มีระยะทางรวมเท่ากบั 242 กิโลเมตร หลงัจาการ Solver พบว่า

ลาํดบัเสน้ทางขนสง่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนคือ 1->2->3->5->4->7->6->1 มีระยะทางรวมเท่ากบั 218  

3. การว่ิงรถขนส่งก่อนการปรับปรุงพนักงานขับรถ สุนทร จันทรท์รง ท่ีมีการว่ิงรถขนส่งอยู่ในพืน้ท่ี

พระนครศรีอยุธยา มีลาํดับเสน้ทาง คือ 1->2->3->4->5->6->7->8->1 มีระยะทางรวมเท่ากับ 224 กิโลเมตร 

หลงัจาการ Solver พบวา่ลาํดบัเสน้ทางขนสง่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนคือ 1->2->6->7->8->4->3->5->1 มีระยะทาง

รวมเท่ากบั 202 กิโลเมตร  

 

สรุปและอภปิลายผล 

จากปัญหาวิธีการเดินรถขนสง่ของพนกังานขบัรถ 3 คน ท่ีใชค้วามเคยชินของพนกังานขบัรถในการเดิน

รถขนสง่ ของบริษัท ธญัญทิพย ์เอก็ซเ์พลส จาํกดั ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มลูและวิเคราะหผ์ลโดยใชโ้ปรแกรมเชิงเสน้ 

ช่วยในการหาคาํตอบใน Microsoft Excel เพ่ือใหเ้กิดระยะทางในการขนสง่ท่ีสัน้ท่ีสดุ ในการดาํเนินงานผูวิ้จยัแบ่ง

เสน้ทางในการเดินรถขนส่งออกเป็น 3 พนักงานขับรถ คือ พระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร และ ชลบุรี 

หลงัจากนัน้ทาํการประมวลผลหาคาํตอบ นาํผลก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงมาเปรียบเทียบกัน ผลจากการ

เปรียบเทียบคาํตอบท่ีไดจ้ากทัง้ 3 พนกังานขบัรถ พบวา่ ก่อนการปรบัปรุงแตล่ะเสน้ทางมีระยะทางดงันี ้พนกังาน

ขบัรถ แสน บาดาจนัทร ์มีระยะทาง 202 กิโลเมตร พนกังานขบัรถ อนุรกัษ์ จนัทรร์อด มีระยะทาง 242 กิโลเมตร 

พนกังานขบัรถ สนุทร จนัทรท์รง มีระยะทาง 224 กิโลเมตร ระยะทางรวมใน 1 วนั เท่ากบั 668 กิโลเมตร หลงัจาก

การปรบัปรุงแต่ละเสน้ทางมีระยะทางดงันี ้พนกังานขบัรถ แสน บาดาจนัทร ์มีระยะทาง 149 กิโลเมตร พนกังาน

ขบัรถ อนุรกัษ์ จนัทรร์อด มีระยะทาง 218 กิโลเมตร พนกังานขบัรถ สนุทร จนัทรท์รง มีระยะทาง 212 กิโลเมตร 

ระยะทางรวมใน 1 วัน เท่ากับ 569 กิโลเมตร เม่ือเปรียบเทียบผลจากการจัดเสน้พบว่าระยะทางจากการจัด

เสน้ทางใหม่ลดลง 99 กิโลเมตร ลดลงรอ้ยละ 14.82  ทาํใหบ้ริษัทสามารถลดค่าใชจ้่ายในการขนส่งและจาก

ระยะทางท่ีสัน้ลงเป็นสว่นช่วยทาํใหใ้ชเ้วลาในการจดัสง่นอ้ยลง  
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การศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานขับรถขนส่ง 

กรณีศึกษา: บริษัท วิศวกิจ พัฒนา จาํกัด 

Study of the Quality of Working Life of Transport Drivers: Case Study of  

Visavakitpatana Co., Ltd 
 

จิราภรณ ์ไชยวิเศษสกุล1 และ วิญ� ูปรอยกระโทก1*                                                                                    

Jiraporn Chaiwisetsakul1 and  Winyu Proykratok1* 

 

                                              บทคัดย่อ      

 ในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้วิ้จัยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ 

ระดบัการศกึษา ท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการทาํงาน 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นการทาํงานไดแ้ก่ รายได ้และประสบ

การณ์ดา้นการขับรถขนส่งท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานชับรถ 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางให้

ผูบ้ริหารในการปรบัปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยสุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานขับรถขนส่งประจาํบริษัท สาขา

ปทมุธานี จาํนวน 20 คน งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาถงึคณุภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานขบัรถขนสง่ โดยการ

นาํเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ประกอบดว้ย คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เพ่ือใชใ้นการศกึษาถงึคณุภาพชีวิตการทาํงานในทัง้หมด 4 ดา้นเพ่ือหาแนวทางในการเสนอการพฒันา 

ไดผ้ลการศกึษาวา่ คณุภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานขบัรถขนสง่โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั 2.81 

 

     ABSTRACT 

In this research study, the research objectives are 1. To study demographic factors such as 

age, educational level That affect the quality of working life. 2. To study the work factors, such as income 

and experience in the transportation of vehicles that affect the quality of working life of the employees 

and 3. To suggest guidelines for those Management to improve the quality of work life The samples 

were selected to be 20 transportation drivers at Pathum Thani branch companies. This research was 

to study the quality of working life of transport drivers. By using the research instruments, the 

questionnaire with statistical analysis consists of the mean and standard deviation. In order to study 

the quality of working life in all 4 areas in order to find ways to propose the development The results of 

the study are The quality of working life of the transport drivers as a whole At a medium level of 2.81.

  

 

 
 
Key words: quality of life, transport drivers, average 
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ทีม่าและความสาํคัญ 

การขนส่งนั้นคือการเคลื่อนยา้ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของโดยรวมแลว้การขนส่งนัน้มีองคป์ระกอบ
ดว้ยกนัทัง้หมด 4 อย่างคือ เสน้ทางในการขนสง่ แบ่งออกเป็นเสน้ทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ ทางราง พาหนะซึง่
เป็นพาหนะเป็นสื่อกลางในการลาํเลียงผูโ้ดยสารหรือสินคา้ สถานีซึ่งจะมีสถานีตน้ทางและสถานีปลายทาง และ
ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการ     

 
สาํหรบับริษัท วิศวกิจพฒันา จาํกดันัน้มีการทาํการนาํเขา้ชิน้ส่วนวตัถุดิบเพ่ือการประกอบชิน้งานตาม

โครงการท่ีลกูคา้สั่ง โดยมีการผลิตและก่อสรา้งโครงสรา้งเหลก็ไม่วา่จะเป็น ท่อ หมอ้ไอนํา้ โดยสินคา้มีขนาดใหญ่
และนํา้หนกัมาก และยงัมีการสง่ออกชิน้งานออกต่างประเทศ มีจาํนวนสาขาดว้ยกนัทัง้หมด  สาขา 1. สาขาบาง
ซื่อ ซึ่งเป็นสาํนกังานออฟฟิต 2.สาขาลาดหลมุแกว้ เป็นหลกัในการประกอบชิน้สว่น 3.สาขาบางบวัทอง 4.สาขา
ทุ่งสุขลา 5.สาขาหนองขาม 6.สาขาแหลมฉบัง ฉะนั้นจึงมีการขนส่งเป็นจาํนวนมาก จากความเป็นมาของ
การศกึษาดงักล่าว ผูวิ้จยัใหค้วามสนใจกลุ่มของพนกังานขบัรถขนส่งของบริษัทวิศวกิจพฒันา จาํกดั เน่ืองจาก
พนกังานขบัรถถือวา่เป็นบคุลากรท่ีสาํคญัและมีความจาํเป็นมาก เพราะพนกังานขบัรถขนสง่ถือไดว้า่เป็นตวักลาง
ในการเคลื่อนยา้ยชิน้งาน พนกังานขบัรถขนสง่จงึตอ้งมีศกัยภาพในการทาํงานเพ่ือท่ีจะไดท้าํงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ไม่มีขอ้ผิดพลาดหรืออุบติัเหตุบนทอ้งถนน พนักงานขับรถควรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงมุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสขุภาพจิตของบคุลากร 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.  เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตการทาํงาน 
2.  เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นการทาํงานไดแ้ก่ รายได ้และประสบการณ์ดา้นการขบัรถขนส่งท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิต

การทาํงานของพนกังานชบัรถ        
3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางใหผู้บ้ริหารในการปรบัปรุงคณุภาพชีวิตการทาํงาน 
 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ทาํใหท้ราบถงึปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท่ี์สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตการทาํงาน 
2.  ไดท้ราบปัจจยัดา้นการทาํงานท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานขบัรถ 
3.  สามารถนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานและเป็นแนวทางในการปรบัปรุง

การทาํงาน สาํหรบัผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานขบัรถขนสง่ 
 

สมมตฐิานงานวิจัย 

1.  ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ และปัจจยัดา้นการทาํงาน ไดแ้ก่ รายได ้ประสบการณ์

ดา้นการขบัรถขนสง่แตกตา่งกนั จะมีคณุภาพชีวิตในการทาํงานท่ีแตกตา่งกนั 

2.  ดา้นของคาํถามแตล่ะดา้นมีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิเคราะหเ์พ่ือหาคาํถามของบทความวิจัย ทางผูวิ้จัยไดศ้ึกษาคน้ควา้จากทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมี

เนือ้หาสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการศึกษาและนาํขอ้มูลท่ีไดศ้ึกษามานั้น มาประกอบสนับสนุนในการ

วิเคราะหด์งันี ้

1. เทคนิคการวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา Why Why Analysis    

 เป็นเครื่องมือพืน้ฐานของการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา เครื่องมือนีเ้ป็นเครื่องมือท่ีมี



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

170 

ประสิทธิภาพสงูมากหากผูวิ้เคราะหมี์ความเขา้ใจและมีความชาํนาญในงานท่ีตนทาํอยู่ เม่ือเรามีปัญหาอย่างใด

อย่างหนึ่งเกิดขึน้ เราจะมาคิดกนัดวูา่อะไรเป็นปัจจยัหรือสาเหตท่ีุทาํใหม้นัเกิดโดยการตัง้คาํถามวา่ “ทาํไม”  

 2. แนวคดิคุณภาพชวีิตการทาํงาน       

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน(Quality Of Working Life) ถือว่าเป็นสิ่งท่ีสาํคัญอย่างย่ิงเพราะคนเป็น

ทรพัยากรท่ีมีค่าและความสาํคญัต่อองคก์ร ดงันัน้ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในสถานท่ีทาํงานตอ้งมีความ

เหมาะสมและเอือ้ต่อการทาํงาน คือ ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรูส้กึท่ีดีต่องาน มีความมั่นคง ทาํใหเ้กิดความสุข 

โดยจะสง่ผลดีทัง้ตวับคุคลและองคก์ร  

 

งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

      จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดน้าํมาสรา้งกรอบแนวคิดสาํหรบัการ

วิจยั โดยมีคณุภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน ซึ่งผูวิ้จยัไดเ้ลือกแนวคิดของ Richard E. Walton (1975,อา้ง

ถงึใน ณฎัฐพนัธ ์เขจรนนัท,์ 2551) ท่ีชีใ้หเ้ห็นถงึปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสรา้งคณุภาพชีวิตการทาํงาน ผูวิ้จยัไดท้าํการ

เลือกมาทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยั

และถูกสุขลักษณะ ความมั่นคงและโอกาสในการเจริญเติบโต ความสมดุลระหว่างงานและกิจกรรมอ่ืน มา

เช่ือมโยงกับแนวความคิดของ Shermerhorn (1996, อา้งถึงใน เชษฐา ไชยเดช, 2550) ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยการ

พิจารณาคณุภาพชีวิตในการทาํงานประกอบดว้ย คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทาํงานท่ีมีความ

ปลอดภัย โอกาสในการเรียนรูแ้ละทักษะใหม่ๆ โอกาสกา้วหนา้และความเติบโตในสายอาชีพ การไดร้ับการ

ป้องกันสิทธิส่วนบุคคล และความภูมิใจในงานและองคก์าร และ Nagayama (1993) ซึ่งสรุปมาตรฐานของ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานว่าจะตอ้งประกอบดว้ยเรื่อง ค่าตอบแทนท่ีพอใจและเป็นธรรม สภาพการทาํงานท่ี

ปลอดภัยและถูกสขุลกัษณะสขุอนามยั ความมั่นคงในหนา้ท่ีการงาน ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั 

นาํมาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถขนส่ง บริษัท วิศวกิจพฒันา จาํกดั และเกิด

จากการปรกึษาสอบถามร่วมกับหัวหนา้หน่วยงานเพ่ือหาความเหมาะสมของเนือ้หา ทาํใหมี้ตวัแปรท่ีใชใ้นการ

วิจัยคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานขับรถขนส่ง ประกอบดว้ย 1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2. 

สภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยั 3. ความกา้วหนา้และความมั่นคงในงาน 4. ความสมดลุระหว่างงาน

และชีวิตสว่นตวั  

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
                                  ตวัแปรตน้                                                                                                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

1.ปัจจยัสว่นบคุคล 

1.1 อาย ุ

1.2 ระดบัการศกึษา 

1.3 สถานภาพ 

2.ปัจจยัดา้นการทาํงาน 

2.1 รายได ้

2.2 ประสบการณ์ดา้นการขบัรถขนสง่ 

 

 

คณุภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานขบัรถขนสง่ 

บรษัิท วิศวกิจพฒันา จาํกดั    ทัง้หมด 4 ดา้น 

1.การไดร้บัคา่ตอบแทนที่เพียงพอและยตุิธรรม 

2.สภาพการทาํงานที่คาํนึงถึงความปลอดภยั 

สขุลกัษณะ และสขุภาพของพนกังาน 

3. ความกา้วหนา้และความมั่นคงในงาน 

4. ความสมดลุระหวา่งงานและชีวติสว่นตวั 
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ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัทาํการเรียนรูง้านจากหน่วยงานนาํเขา้ส่งออก และหน่วยงานขนส่ง เพ่ือเรียนรูก้าร

ทาํงานของพนกังานขบัรถขนสง่       

 ขัน้ตอนท่ี 2 ผูวิ้จยัทาํการทาํแบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถามสาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญ และนาํส่ง

ใหก้บัหวัหนา้งานหน่วยงานขนสง่ หวัหนา้โลจิสติกส ์และอาจารย ์ทาํการประเมินคณุภาพของแบบสอบถาม 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ผูวิ้จยัทาํการทาํแบบสอบถามเก่ียวกบัการศกึษาคุณภาพชีวิตของพนกังานขับรถขนส่ง 

และนาํไปแจกกบัพนกังานขบัรถขนสง่ 

 ขั้นตอนท่ี 4 ผูวิ้จัยทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากไม่สมบูรณ์จะไม่นาํมา

วิเคราะห ์

 ขั้นตอนท่ี 5 ผูวิ้จัยนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าบันทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร ์เพ่ือนาํไปวิเคราะห์

ขอ้มลูทางสถิติ 

  ขัน้ตอนท่ี 6 ผูวิ้จยัทาํการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของกลุม่ประชากร โดยคิดคา่เฉลี่ย (Mean) 

และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห ์

1. การทาํ Item-Objective Congruence Index: IOC คือการนาํผลของผูเ้ช่ียวชาญมาหาความตรง

เชิงเนือ้หา 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ใชค้่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) 

3. การทดสอบความสมัพนัธข์องดา้นคาํถามแต่ละดา้นดว้ย ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 

เพ่ือหาคา่ความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัท่ีอิสรตอ่กนั 

4. การหาคา่ F Test 
 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 การวิจยัเรื่อง การศกึษาคณุภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานขบัรถขนสง่ บริษัท วิศวกิจพฒันา จาํกดั 

มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาคณุภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานขบัรถขนส่ง และเพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารใน

การพฒันา ปรบัปรุงคณุภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานขบัรถขนส่ง โดยการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มประชากร คือ

พนกังานขบัรถขนส่ง บริษัท วิศวกิจพฒันา จาํกดั จาํนวน 20 คน โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจัยส่วน

บคุคลและปัจจยัดา้นการทาํงานจะใชก้ารหาคา่เฉลี่ย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิเคราะหปั์จจยัสว่นบคุคลและปัจจยัดา้นการทาํงานผูต้อบแบบสอบถามอายอุยู่ระหวา่ง 41-50 

ปีมากท่ีสดุ โดยสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา มากกวา่ครึง่มีสถานภาพสมรส และโดยสว่นใหญ่มี

รายได ้20,001-25,000 บาทตอ่เดือน มีประสบการณ์ขบัรถขนสง่อยู่ในช่วง 10 ปีขึน้ไปมากท่ีสดุ  

 ผลการวิเคราะหค์ณุภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานขบัรถขนส่งบริษัท วิศวกิจพฒันา จาํกดั พบว่า 

ในภาพรวมมีคณุภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลางท่ี 2.81 
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ผลการทดสอบสมมตตฐิานการวิจัย 

 H0: ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานขับรถขนส่ง ดา้นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1: ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานขับรถขนส่ง ดา้นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน แตกตา่งกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 อายแุตกตา่งกนัคณุภาพชีวิตการทาํงานแตกตา่งกนั 

Table 1  The results of the variance analysis to compare the differences in quality of working life and 

age. 

Source of variance SS df MS F Sig. 

Between groups 0.608 3 0.203 0.543 0.660 

Within the group 5.964 16 0.373   

Total 6.571 19    

            

 จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั คณุภาพชีวิตการทาํงานแตกตา่งกนั 

Table 2   Analysis of variance in order to compare the difference in quality of working life with education 

levels. 

Source of variance SS df MS F Sig. 

Between groups 0.245 2 0.123 0.330 0.724 

Within the group 6.326 17 0.372   

Total 6.571 19    

            

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 สถานภาพแตกตา่งกนั คณุภาพชีวิตการทาํงานแตกตา่งกนั 

Table 3  results of the variance analysis to compare the differences in the quality of work life and status. 

Source of variance SS df MS F Sig. 

Between groups 0.002 1 0.002 0.006 0.93 

Within the group 6.569 18 0.37   

Total 6.571 19    

           

 จากตารางท่ี 3 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 รายไดแ้ตกตา่งกนั คณุภาพชีวิตการทาํงานแตกตา่งกนั  
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Table 4 results of the variance analysis to compare the differences in the quality of work life and income.

  

  

  

  

 จากตารางท่ี 4 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 ประสบการณด์า้นการขบัรถแตกตา่งกนั คณุภาพชีวิตการทาํงานแตกตา่งกนั 

Table 5  results of the variance analysis to compare the differences in the quality of work life and work 

experience. 

Source of variance SS df MS F Sig. 

Between groups 0.942 2 0.471 1.423 0.268 

Within the group 5.629 17 0.331   

Total 6.571 19    

            

 จากตารางท่ี 5 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความสมัพนัธก์นัของดา้นคะถามแตล่ะดา้น 

ดา้นท่ี 1 ดา้นการไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม     

ดา้นท่ี 2 ดา้นสภาพการทาํงานท่ีคาํนงึถงึความปลอดภยั 

ดา้นท่ี 3 ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้                         

ดา้นท่ี 4 ดา้นความสมดลุระหวา่งงานและชีวิตสว่นตวั 

 H0: ดา้นของคาํถามแตล่ะดา้น ไมมี่ความสมัพนัธก์นั 

 H1: ดา้นของคาํถามแตล่ะดา้น มีความสมัพนัธก์นั 

 จากการศกึษา พบวา่ คา่ท่ี1คือ ดา้นท่ี1 และดา้นท่ี2 มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.037 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นท่ี1 และดา้นท่ี2 มีความสมัพนัธ์

กนั           

 ค่าท่ี 2 คือ ดา้นท่ี 1 และดา้นท่ี3 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.179 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ดา้นท่ี1 และดา้นท่ี3 ไมมี่ความสมัพนัธก์นั  

 ค่าท่ี 3 คือ ดา้นท่ี 1 และดา้นท่ี4 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.234 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ดา้นท่ี1 และดา้นท่ี4 ไมมี่ความสมัพนัธก์นั  

 ค่าท่ี 4 คือ ดา้นท่ี 2 และดา้นท่ี3 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ดา้นท่ี2 และดา้นท่ี3 มีความสมัพนัธก์นั 

 ค่าท่ี 5 คือ ดา้นท่ี 2 และดา้นท่ี4 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ดา้นท่ี2 และดา้นท่ี4 มีความสมัพนัธก์นั  

Source of variance SS df MS F Sig. 

Between groups 0.957 3 0.319 0.909 0.458 

Within the group 5.614 16 0.351   

Total 6.571 19    
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 ค่าท่ี 6  คือ ดา้นท่ี 3 และดา้นท่ี4 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ดา้นท่ี3 และดา้นท่ี4 มีความสมัพนัธก์นั  
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บุหร่ีไฟฟ้ากับสมมตฐิานเกทสเ์วย:์ กรณีศึกษาประเทศไทย 

E-Cigarette and the Gateway Hypothesis: Thailand Case Study 
 

อุ่นกัง แซ่ลิม้1* โสมสกาว เพชรานนท์1 และ นรา แปน้ประหยดั1 

Aunkung Saelim1* Somskaow Bejranonda1 and Nara Panprayad1 

 

บทคัดย่อ 

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเหตุนาํไปสู่การเกิดขึน้จริงของสมมติฐานเกตเวยใ์นเยาวชนหรือไม่ จึงทาํการศึกษา

พฤติกรรมของเยาวชนในการใชบุ้หรี่ไฟฟ้าและความสมัพันธอ์ย่างเป็นเหตุเป็นผล (Causality) ของสมมติฐาน 

Gateway เครื่องมือแบบสอบถามและวิเคราะหต์วัประกอบหลกั (PCA) เพ่ือจดัอนัดบัความมีอิทธิพลของตวัแปร

ท่ีมีต่อสมมติฐาน Gateway ใชวิ้ธีสาํรวจออนไลนไ์ด ้153 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคยสบูบุหรี่แต่ปัจจุบนัเลิกสบู

บหุรี่แลว้และหนัมาใชบ้หุรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวมากท่ีสดุ เคยทดลองสิ่งเสพติดอ่ืนท่ีถกูกฎหมายมาก่อน คา่ใชจ้่ายต่อ

เดือนเพ่ือสบูบหุรี่กบัเพ่ือใชบ้หุรี่ไฟฟ้าไมไ่ดเ้พ่ิมขึน้ ไมเ่ห็นดว้ยวา่เรื่องบหุรี่ไฟฟ้าสามารถนาํไปสูก่ารใชส้ิ่งเสพติดท่ี

ออกฤทธ์ิแรงขึน้ ผลจากการวิเคราะหต์วัประกอบหลกั บหุรี่ไฟฟ้านาํไปสูส่มมติฐานเกทสเ์วยจ์ริง แตร่ะดบัความมี

อิทธิพลดงักล่าวกลบัมีค่าตํ่าท่ีสดุในบรรดาตวัประกอบทัง้ 10 ตวั โดยครอบครวัและกลุ่มเพ่ือนมีผลต่อการเกิด

สมมติฐานเกทสเ์วย ์ดงันัน้การกาํหนดใหบุ้หรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ใช่วิธีป้องกนัเยาวชนหนัเหไปสู่สิ่งเสพ

ติดอ่ืนท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ 

 

ABSTRACT 

 Whether the e-cig would probably lead youth to the Gateway hypothesis or not? Studying 

adolescent’s behavior on the e-cig and conventional cigarette and the causality of the gateway 

hypothesis among the adolescent are conducted with the questionnaire and the Principal Component 

Analysis (PCA) method to rank factors caused the gateway hypothesis. Online survey is conducted 

Totally 153 cases which mostly categorized as person who quitted cigarette but still have vaped the 

only e-cig. They have ever been taken legal drugs before starting the e-cig. No changes in monthly 

expenditure of cigarette and the e-cig consumptions. The e-cig does not lead to stronger drugs. The 

PCA reveals that the e-cig probably causes the gateway hypothesis but with the minimum degree 

among all of 10 factors. The family and friend are the two main factors causing the gateway hypothesis 

mostly. Banning the e-cig might not be appropriated way to protect  adolescent to stronger drugs. 

 

 

 

Key words: gateway hypothesis, e-cigarette, Thailand 
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คํานํา 

สมมติฐานประตไูปสูส่ิ่งอ่ืนหรือ Gateway Hypothesis ไดถ้กูศกึษาครัง้แรกโดย Kandel ในปี ค.ศ. 1975 

มีประเด็นหลกั คือ เยาวชนท่ีเริ่มตน้ดว้ยการทดลองด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์สบูยาสบูหรือกญัชา ย่อมมีโอกาส

เสพสิ่งเสพติดท่ีผิดกฎหมายเม่ือเริ่มเข้าสู่วัยผูใ้หญ่ (Adulthood) แมว้่าสมมติฐานดังกล่าวไดถู้กศึกษาอย่าง

มากมายและต่อเน่ืองในหลายประเทศ แต่ผลท่ีไดก้ลบัมีลกัษณะผสมผสาน (Mixed results) นอกจากนี ้แนวคิด 

Gateway ยงัเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีหรือสารเสพติดในทางท่ีไมถ่กูตอ้ง เก่ียวขอ้งกบัความผนัแปร (Variation) 

ของภาวะเริ่มตน้ของเยาวชนก่อนท่ีจะเริ่มใชส้ารเสพติดอีกดว้ย เป็นตน้ สมมติฐาน Gateway ยังไดถู้กนาํมา

เช่ือมโยงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า (E-Cigarette) ท่ีอาจเป็นสาเหตท่ีุทาํใหเ้กิดการสบูบุหรี่ในเยาวชนผูซ้ึ่งไมเ่คยสบูบุหรี่มา

ก่อน จึงทาํใหเ้กิดการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดในกรณีของประเทศไทยเพราะมีความกังวลเก่ียวกับ

สมมติฐาน Gateway ท่ีอาจนาํเยาวชนผูซ้ึง่ไมไ่ดเ้ป็นผูส้บูบหุรี่แตอ่ย่างใด ดงันัน้เพ่ือทาํความเขา้ใจในประเดน็ของ

สมมติฐาน Gateway ในบรรดาเยาวชนไทยผูซ้ึง่กาํลงัลองใชบ้หุรี่ไฟฟ้าว่าสามารถเป็นเหตนุาํไปสูก่ารเกิดขึน้จริง

ของสมมติฐาน Gateway หรือไม่ จึงนาํมาสู่การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของเยาวชนในการใชบุ้หรี่

ไฟฟ้าและการสูบบุหรี่ทั่ วไป และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Causality) ของสมมติฐาน 

Gateway ในกลุ่มเยาวชนไทยท่ีใชบุ้หรี่ไฟฟ้า สมมติฐาน Gateway มีองคป์ระกอบ 3 อย่าง (1) ลาํดบัในการใช้

สารเสพติด (2) ความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึน้จากสารเสพติดท่ีเขม้ขน้ขึน้โดยเปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไมไ่ดใ้ชส้ารเสพติดเหล่านัน้ 

และ (3) ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัของสารเสพติดกบัความถ่ีหรือความเขม้ขน้ของสารเสพติดท่ีใชใ้นช่วงแรกท่ี

จะนาํไปสูส่ารเสพติดท่ีผิดกฎหมายตามมา 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามมีโครงสรา้ง 5 ส่วน คือ (1) 

ขอ้มลูพืน้ฐาน (2) ลกัษณะพืน้ฐานครอบครวั (3) พฤติกรรมการใชบุ้หรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดต่างๆ (4) ทศันคติท่ีมี

ต่อสมมติฐานเกทสเ์วย ์และ (5) บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทสเ์วย ์ดว้ยการสาํรวจออนไลน ์(On-line Survey) 

ช่วงการสาํรวจวนัท่ี 14-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จาํนวน กลุม่ตวัอย่างเยาวชนอายไุม่เกิน 25ปี จาํนวน 153 คน 

ซึ่งตอ้งมีสถานะเป็นผูใ้ชบ้หุรี่ไฟฟ้าในปัจจบุนั โดยทาํการประมวลขอ้มลูดว้ยตารางแสดงความถ่ี รอ้ยละพรอ้มทัง้

คาํอธิบายเพ่ือคน้หาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล (Confounder) ต่อสมมติฐานดังกล่าว การวิเคราะหต์ัวประกอบหลัก 

(Principal Component Analysis: PCA) เ พ่ือหาระดับอิทธิพลของปัจจัยท่ี เป็นเหตุเป็นผลเพ่ือจัดอันดับ 

(Ranking) ความมีอิทธิพลของตวัแปร 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ประเด็นแรก สถานภาพการใชบุ้หรี่ไฟฟ้าเป็นกลุ่มเคยสบูบุหรี่แต่ปัจจบุนัเลิกสบูบุหรี่แลว้และหนัมาใช้

บหุรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวมีมากท่ีสดุ เพศชาย ยงัเรียนอยู่กบัเป็นลกูจา้งเอกชนเตม็เวลา อายนุอ้ยท่ีสดุ คือ 15 ปี เป็นผู้

ท่ีมีอายุตัง้แต่ 20 ปี บริบูรณ ์จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดจ้าก 2 ช่องทางมากท่ีสดุ มาจากงานประจาํ

ของตนเอง และ/หรืองานอิสระประกอบกัน โดยรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท มากสุดและมี

สถานภาพโสด เป็นสว่นใหญ่แสดงใน Table 1 
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Table 1 Bio-data of Responder. 

Issue Case  % of total 

1. Quit smoking but only use the e-cig 108 70.59 

2. Sex: Male 142 92.81 

3. Aged: 20 years old and more  147 96.08 

4. Education: Bachelor degree 97 63.40 

5. Occupation: studying 60 39.22 

6. Monthly income: 5,000-10,000 THB 58 37.91 

7. Marital status: Single 77 50.33 

 

ประเด็นทีส่อง ลกัษณะพืน้ฐานครอบครวั พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพปัจจบุนัของบิดาและมารดายงั

อยู่ดว้ยกนัมากท่ีสดุ ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัเป็นหอ้งเช่า มีความผูกพนักนัและสนิทกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครวั

ในระดับมาก และกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวก็มีความผูกพันกันและสนิทในระดับมาก ไม่เคยมีสมาชิก

ครอบครวัเขา้รบัการรกัษา บาํบดั ฟ้ืนฟผููป่้วยยาเสพติด ไมเ่คยมีการใชค้วามรุนแรงในครอบครวัพบมากท่ีสดุ รอง

มาคือ พบมีการใชค้วามรุนแรงในบางครัง้ ในช่วง 30 วนัท่ีผ่านมาพบมีการใชบ้หุรี่และยงัพบกลุ่มเพ่ือนในปัจจุบนั

มีการใชส้ิ่งเสพติดอ่ืนใน Table 2  
 

Table 2 General Background of Responders’ family. 

Issue Case  % of total 

1. Living with parent together 91 59.48 

2. Rental apartment 41 26.80 

3. Highly closed relationship of family 104 69.97 

4. Family member drug treatment: None 145 94.77 

5. Respondent drug treatment: None 133 86.93 

6. Violence in family: None 102 66.67 

    Violence in family: Sometimes 46 30.07 

7. Cigarette smoking within 30 days found 141 92.16 

8. Legal drug consumption within 30 days found  133 86.93 

 

ประเด็นที่สาม พฤติกรรมการใชส้ิ่งเสพติด พบมากท่ีสุด คือ เริ่มจากบุหรี่ก่อนจากนัน้หันมาใชบุ้หรี่

ไฟฟ้า จนปัจจุบนัใชบุ้หรี่ไฟฟ้าอย่างเดียว ซึ่งก่อนมาใชบุ้หรี่ไฟฟ้า ไดเ้คยทดลองสิ่งเสพติดอ่ืนท่ีถูกกฎหมาย เช่น 

สรุา เบียร ์มาก่อน อีกทัง้ปัจจุบนัก็ยงัคงใชส้ิ่งเสพติดอ่ืนท่ีถูกกฎหมายเหล่านัน้ดว้ยสาเหตหุลกั คือ คลายเครียด 

เบียรเ์ป็นสิ่งเสพติดท่ีถกูกฎหมายท่ีใชม้ากท่ีสดุใน 30 วนัท่ีผ่าน โดยพบว่ามีปริมาณการสบูบหุรี่/การใชบ้หุรี่ไฟฟ้า

ประกอบใชป้ระเภทสิ่งเสพติดอ่ืนๆ ในระดบัเท่าเดิมหรือไมเ่พ่ิมขึน้ ความถ่ีในการใชบ้หุรี่ไฟฟ้าของทกุกลุ่มพบมาก

ท่ีสดุ คือ ไมมี่รูปแบบท่ีแน่นอน แตก่ลุม่ใชค้วบคู ่(Dual user) พบวา่ ใชบ้หุรี่ไฟฟ้ามากกวา่บหุรี่ สว่นมากเคยใชส้ิ่ง
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เสพติดท่ีผิดกฎหมาย อาทิ กญัชา ใบกระท่อม ยาไอซ ์ฝ่ิน เฮโรอิน ยาบา้ เป็นตน้ โดยใชแ้บบครัง้เป็นคราวมาก

ท่ีสุด สาเหตุเพ่ือคลายเครียด ส่วนมากไม่พบความเช่ือมโยงการใชบุ้หรี่ไฟฟ้ากับสิ่งเสพติดอ่ืนท่ีผิดกฎหมาย ใช้

บุหรี่ไฟฟ้าทุกวนัพบมากสดุ ซือ้บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณไ์ดจ้ากคนรูจ้กักัน/รา้นคา้ท่ีรูจ้กัในอินเตอรเ์นต มากท่ีสดุ 

สว่นคา่ใชจ้่ายตอ่เดือนเพ่ือใชบ้หุรี่ไฟฟ้า พบวา่ไมไ่ดเ้พ่ิมขึน้แตอ่ย่างใด แสดงใน Table 3  

 

Table 3 Smoking Behavior of Responder. 

Issue Case  % of total 

1. Starting with conventional cigarette  131 85.62 

2. Only use the e-cig at present 131 85.62 

3. Have ever taken legal drugs prior to the e-cig 128 83.66 

4. The legal drugs have been consumed presently 138 90.20 

5. Key reason for legal drugs use: relax stress  68 44.44 

6. Most frequent use the legal drugs within  30 days: Beer 108 70.59 

7. E-cig consumption increased before and after: None 151 98.69 

8. Dual users: Vaping the E-cig more than cigarette  14 (out of only 17 cases) 82.35 

9. Have ever been taken Illegal drugs ie., marijuana: Yes 79 51.63 

10. Illegal drugs in taken: 1-2 times only  66 43.14 

11. Main reason of illegal drugs use: Relax stress 35 22.88 

12.Relevance between the e-cig and illegal drugs: None 59 74.68 

13.Dairy using the e-cig 118 77.12 

14.The e-cig and e-liquid purchasing:  familiar Internet shops 85 55.56 

15.Expense on the e-cig vaping: Rather constant each month 110 71.90 

 

ประเดน็ทีส่ี่ ทศันคติท่ีมีตอ่สมมติฐานเกทสเ์วย ์ใช ้Likert สเกล 5 ระดบัจากเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ (1) ไปถงึ

เห็นดว้ยมากท่ีสดุ (5) โดยมีผูต้อบ “เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ” และ “เห็นดว้ยนอ้ย” ในคาํถามท่ี 2 ซึง่กลุม่ตวัอย่างไมเ่ห็น

ดว้ยว่า การใชบุ้หรี่ไฟฟ้านาํไปสู่การใชส้ารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ และในขอ้คาํถามท่ี 10 ซึ่งเก่ียวขอ้งการใช้

บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน มีโอกาสทาํใหเ้ยาวชนหนัเหไปสู่การใชส้ิ่งเสพติดท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ได ้ส่วนขอ้คาํถามอ่ืนๆ 

เช่น ขอ้ท่ี 3,4,6,7,8 และ 9 ซึ่งกลุ่มตวัอย่างตอบ “เห็นดว้ย” และ “เห็นดว้ยอย่างย่ิง” ของแต่ละขอ้รวมกนัคิดเป็น

สดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 40 ทกุขอ้ สาํหรบัคาํถามขอ้ 1 มีผูต้อบ “ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง” รอ้ยละ 39.22 ท่ีการสบูบหุรี่

นาํไปสู่การใชส้ารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ ส่วนคาํถามท่ี 5 การพบเห็นการใชส้ารเสพติด เช่น บุหรี่ เบียร ์ใน

ครอบครวั เป็นการเพ่ิมโอกาสใชส้ารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ คาํตอบค่อนขา้งกระจายในแต่ละระดบัสเกล ดงั 

Table 4  
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Table 4 Responders’ Attitude toward the Gateway Hypothesis. 

Issue 1 2 3 4 5 

1. Cigarette smoking has a tendency to use 

stronger drugs 

(39.22) (8.50) (17.65) (16.99) (17.65) 

2. The e-cig vaping has a tendency to use 

stronger drugs 

(78.43) (12.42) (7.84) (1.31) - 

3. Broken family would lead smoker to use 

stronger drugs 

(30.72) (7.19) (19.61) (21.57) (20.92) 

4. Family parenting could be stronger drugs 

avoidance 

(14.38) (7.19) (16.34) (17.65) (44.44) 

5. Drug consumption as usual in family, higher 

probability to stronger drugs 

(22.88) (17.65) (28.10) (20.26) (11.11) 

6. Abnormal neural could be more chance to 

stronger drugs 

(18.95) (14.38) (23.53) (22.88) (20.26) 

7. Stresses in family and school could be more 

chance to stronger drugs 

(16.34) (9.80) (20.26) (28.10) (25.49) 

8. Close friends whom taken drugs, could be more 

chance to stronger drugs 

(16.99) (15.69) (26.80) (20.26) (20.26) 

9. Adolescent curiosity could be more chance to 

stronger drugs 

(13.07) (9.15) (28.76) (24.18) (24.84) 

10. E-cig used by adolescent probably lead to 

stronger drugs as adulthood  

(45.75) (20.92) (17.65) (11.76) (3.92) 

 

ประเดน็ทีห่า้ การวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเสพสิ่งเสพติดท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ดว้ยวิธีการวิเคราะห์

ตวัประกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) ซึ่งแนวคิดของการวิเคราะห ์PCA นัน้ หลกัการคือจะ

นาํทุกขอ้คาํถามใน Table 4 มาประมวลโดยอยู่ภายใตข้อ้สมมติว่าแต่ละขอ้คาํถามมีความสาํคญัเท่ากนัและมี

ความเช่ือมโยงกบัขอ้คาํถามอ่ืนๆ จากนัน้จึงประมวลผลโดยจดัอนัดบัความมีอิทธิพลของแต่ละขอ้คาํถามจากมี

อิทธิพลมากไปยงันอ้ย ท่ีมีต่อการดาํรงอยู่ของสมมิตฐานเกทสเ์วย ์ค่า Ranking ท่ีมากจากแบบจาํลอง หมายถึง 

เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพสิ่งเสพติดท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ ส่วนค่าท่ีนอ้ยหมายถึงเป็นปัจจยัเช่นกนัแต่อิทธิพล

นอ้ยกว่า โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ความกดดนัในครอบครวัและสถานศึกษา มีค่า Ranking 0.4021 

สว่นการใชบ้หุรี่ไฟฟ้ามีอิทธิพลนอ้ยท่ีสดุเพียง 0.1883 เท่านัน้ แสดงใน Table 5 
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Table 5 Result of the Principal Component Analysis: Gateway Hypothesis. 

Issue Ranking Significant Level 

Stresses in family and school could be more chance to stronger drugs 0.4021 

Drug consumption as usual in family, higher probability to stronger drugs   0.367 

Broken family would lead smoker to use stronger drugs 0.3557 

Abnormal neural could be more chance to stronger drugs 0.3535 

Close friends whom taken drugs, could be more chance to stronger drugs 0.3452 

Adolescent curiosity could be more chance to stronger drugs 0.3414 

Cigarette smoking has a tendency to use stronger drugs 0.2664 

The e-cig vaping has a tendency to use stronger drugs 0.2643 

Family parenting could be stronger drugs avoidance 0.2004 

E-cig used by adolescent probably lead to stronger drugs as adulthood 0.1883 

จากผลการวิจยั พบว่า การใชบุ้หรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการหนัเหไปสูส่ิ่งเสพติดอ่ืนท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ 

แตม่าจากปัจจยัเสี่ยงทางพืน้ฐานครอบครวั พืน้ฐานกลุม่เพ่ือนท่ีคบอยู่ก่อนแลว้ ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ การ

กาํหนดใหบ้หุรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยสิน้เชิงมิไดเ้ป็นการแกปั้ญหาทัง้หมดในแง่ปอ้งกนัเยาวชนไปใชส้ิ่งเสพ

ติดอ่ืนท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ แตก่ารควบคมุการเขา้ถงึบหุรี่ บหุรี่ไฟฟ้า มีความจาํเป็นแตต่อ้งใชเ้ครื่องมือและกลไกทาง

กฎหมายท่ีควบคมุยาสบูและผลิตภณัฑย์าสบูท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัแทนการกาํหนดใหเ้ป็นสิ่งผิดกฎหมายในปัจจบุนั

เพราะการใชบ้หุรี่ไฟฟ้าท่ีปราศจากการควบคมุต่างหากท่ีไมส่ามารถป้องกนัไดเ้น่ืองจากทกุอย่างลงใตดิ้นทัง้หมด 

ย่ิงหากเป็นเยาวชนท่ีมีความกดดนัจากทัง้ครอบครวัและสถานศกึษาอยู่ก่อนแลว้ ย่ิงเพ่ิมโอกาสทาํใหห้นัเหไปสูส่ิ่ง

เสพติดอ่ืนท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ 

 

สรุป 

สมมติฐาน Gateway ไดถ้กูนาํมาเช่ือมโยงเรื่องบหุรี่ไฟฟ้า (E-Cigarette) เน่ืองจากมีความกงัวลเก่ียวกบั

เยาวชนไทยผูซ้ึง่กาํลงัลองใชบ้หุรี่ไฟฟ้าวา่สามารถเป็นเหตนุาํไปสูก่ารเกิดขึน้จริงของสมมติฐาน Gateway หรือไม ่

จึงทาํการศึกษาพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและศึกษาความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Causality) ของ

สมมติฐาน Gateway ในกลุ่มเยาวชนไทยท่ีใชบุ้หรี่ไฟฟ้า เครื่องมือแบบสอบถามและสาํรวจดว้ยวิธีออนไลน ์ได้

ตวัอย่าง 153 คน เป็นกลุม่เคยสบูบุหรี่แต่ปัจจบุนัเลิกสบูบหุรี่แลว้และหนัมาใชบ้หุรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวมากท่ีสดุ พ่อ

แมอ่ยู่ดว้ยกนั มีความผกูพนักนัในครอบครวั ไมค่อ่ยมีการใชค้วามรุนแรงในครอบครวั เริ่มจากบหุรี่ก่อนแลว้มาใช้

บุหรี่ไฟฟ้า อีกทัง้เคยทดลองสิ่งเสพติดอ่ืนท่ีถูกกฎหมายเพ่ือคลายเครียด พบบา้งท่ีเคยใชส้ิ่งเสพติดผิดกฎหมาย

เป็นครัง้คราว แต่ไม่พบความเช่ือมโยงการใชบุ้หรี่ไฟฟ้ากับสิ่งเสพติดอ่ืนท่ีผิดกฎหมาย ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับบุหรี่

ไฟฟ้าคอ่นขา้งไมเ่ปลี่ยน กลุม่ตวัอย่างมีความไมเ่ห็นดว้ยว่าการใชบ้หุรี่ไฟฟ้าของเยาวชน ทาํใหเ้ยาวชนหนัเหไปสู่

การใชส้ิ่งเสพติดท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ได ้สอดคลอ้งกบัการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพสิ่งเสพติดท่ีออกฤทธ์ิ

รุนแรงกวา่เดิมภายใตข้อ้สมมติฐานเกทสเ์วย ์บุหรี่ไฟฟ้านาํไปสู่สมมติฐานเกทสเ์วยจ์ริง แต่ระดบัความมีอิทธิพล

ดงักล่าวกลบัมีค่าตํ่าท่ีสดุ โดยปัจจยัดา้นครอบครวั ปัจจยัดา้นกลุ่มเพ่ือนซึ่งตา่งมีความสอดคลอ้งกนัอย่างย่ิงตอ่

การเกิดสมมติฐานเกทสเ์วย ์จึงเมีขอ้เสนอแนะว่าภาครฐัไม่ควรใชก้ารกาํหนดใหบุ้หรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
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อย่างสิน้เชิงเพ่ือแกปั้ญหาเยาวชนหนัเหไปสู่การใชส้ิ่งเสพติดท่ีออกฤทธ์ิรุนแรงขึน้ แต่ควรแกปั้ญหาท่ีครอบครวั

และกลุ่มเพ่ือนเน่ืองจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ปัจจัยท่ีส่งอิทธิพลหลกัและกลุ่มตวัอย่างก็ไม่เห็นดว้ยกับการแบนบุหรี่

ไฟฟ้าดงักลา่วในปัจจบุนั 
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การวิเคราะหศั์กยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย 

Gem and Jewelry Competitive Potential Analysis and Development Approach of Thailand 

 

รสดา เวษฎาพนัธุ์1*  

Rosada Vesdapunt1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค ์2 ประการ คือ 1) วิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั

ของประเทศไทย และ 2) วางแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย ผลการวิเคราะห์

ปัจจยั 4 ดา้นท่ีส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย ไดแ้ก่ 1) ดา้นปัจจยั

การผลิต มีการจา้งงานเพ่ิมขึน้และแรงงานมีความชาํนาญดา้นการเจียระไนเพชรและพลอย แต่การเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนทาํไดย้าก ดชันีผลิตภาพแรงงานลดลง ขาดแคลนบุคลากรดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์และวตัถุดิบส่วน

ใหญ่นาํเข้าจากต่างประเทศ 2) ดา้นอุปสงค ์มียอดขายเพ่ิมสูงขึน้ แต่ดุลการคา้อัญมณีและเครื่องประดับขาดดลุ           

3) ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน มีการไดร้บัสนับสนุนจากการรวมกลุ่มธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบั

เพ่ิมขึน้ แต่ความเช่ือมโยงกับสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจนอ้ย และ 4) ดา้นกลยุทธ์ โครงสรา้ง และสภาพการ

แข่งขนั มีจาํนวนสถานประกอบการเพ่ิมขึน้ แตผู่ป้ระกอบการยงัตอ้งพฒันาสินคา้ท่ีใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละการสรา้ง

ตราสินคา้ ทัง้นีป้ระเทศไทยเสียเปรียบเชิงแข่งขนัแก่ประเทศอินเดียมากท่ีสดุ รอ้ยละ 6.92  นอกจากนีก้ารวางแนวทางการ

พฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั มี 5 ยทุธศาสตร ์8 แผนงาน และ 12 โครงการ 
 

ABSTRACT 

This research had two objectives 1) to analyze the competitive potential of Thai gem and jewelry 

industry 2) to establish guidelines for the development way of Thai gem and jewelry industry. The result 

of four factors analysis contributing to Thai gem and jewelry competitive potential development were 

as follows: 1) input side was to increase the employment and workers had the expertise in grinding 

diamond and gemstone but the access to the financial source was difficult, labor productivity index 

decreased, lack of product design personnel and most of the raw materials were imported from abroad, 

2) demand side was the growth of  sales but  the gem and jewelry trade balance had a deficit, 3) the 

related and supporting industries were the supporting from the increase of the gem and jewelry 

enterprise integration but the linkage to other  branches of production in the economy was  low and 4) 

strategy, structure and competitive condition were the number of enterprises increased but 

entrepreneurs also needed to develop products that used creativity and branding. Moreover, Thailand 

was the most competitive disadvantage to India equaled to 6.92%. In addition, the development way 

of gem and jewelry industry had 5 strategies 8 plans and 12 projects.  
 
 

Key words: gem and jewelry, competitive potential  
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คาํนาํ 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยมียอดขายในปี พ.ศ. 2561 รวม 176,822.31 ลา้นบาท       

ซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเติบโตของยอดขายรอ้ยละ 21.47 (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2562) และการสง่ออกอญัมณีและ

เครื่องประดบัของประเทศไทยพบวา่ เป็นสินคา้ท่ีสาํคญัของประเทศไทยโดยมีมลูคา่ส่งออกในปี พ.ศ. 2561 อยู่ในอนัดบัท่ี 

3 ของสินคา้สง่ออกประเทศไทยไปตลาดโลก (ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์ 

2562) อย่างไรก็ตามอญัมณีและเครื่องประดบัยงัเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามนิยมแมจ้ะเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย แตอ่าจจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดลอ้มภายในและตา่งประเทศ นอกจากนีร้ฐับาลมีเป้าหมายใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลาง

การคา้อญัมณีและเครื่องประดบัโลก ผูป้ระกอบการจงึควรมีการวางแผนการพฒันาใหธุ้รกิจปรบัตวัเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนั

กับต่างประเทศได ้ดงันัน้การวิจัยครัง้นีจ้ึงควรวิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขันและแนวทางการพฒันาอญัมณีและเครื่อง 

ประดบัของประเทศไทย ซึง่มีวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 2 ประการคือ 1) การวิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 

อญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย และ 2) การวางแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของ

ประเทศไทย 
 

วิธีการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัตอ่ไปนี ้ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มี 4 แนวคิด ดงันี ้ 

1) แนวคิดทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัซึง่วิเคราะหจ์ากปัจจยัแวดลอ้มท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถเพ่ิมผล 

ผลิตไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 4 ดา้น ตามแนวคิดแบบจาํลองระบบเพชร (Diamond Model) ดงันี ้1) ปัจจยัการผลิต แบ่งเป็นปัจจยั

การผลิตทั่วไป และปัจจยัการผลิตเฉพาะ โดยปัจจยัทั่วไป หมายถึง ระบบถนน แหล่งเงินทุน บุคลากรท่ีสาํเร็จการศกึษา

ระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า ปัจจยัเฉพาะทาง หมายถึง บุคลากรท่ีไดร้บัการศกึษาหรือฝึกอบรมเฉพาะทางซึ่งสว่นใหญ่

เป็นบุคลากรท่ีมีการศกึษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรี 2) อปุสงค ์หรือความตอ้งการซือ้สินคา้ หากอปุสงคใ์นประเทศเกิดขึน้

แลว้ และกลายเป็นอปุสงคส์ากล อตุสาหกรรมสาํหรบัอปุสงคน์ัน้จะไดเ้ปรียบการแข่งขนัระหว่างประเทศ นอกจากนีข้นาด

ของอปุสงคใ์นประเทศมีความสาํคญัมาก กล่าวคือ ตลาดใหญ่มีโอกาสสงูกว่าตลาดเล็กท่ีจะลดตน้ทุนต่อหน่วยจากการ

ผลิตครัง้ละจาํนวนมาก 3) อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนนุ หากอตุสาหกรรมมีความรว่มมือกนัระหว่างธุรกิจ เช่น 

รว่มมือดา้นวตัถุดิบ เครื่องจกัร การแลกเปลี่ยนการวิจยัและการพฒันาระหว่างกนั ทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั และ 

4) กลยุทธ ์โครงสรา้ง และสภาพการแข่งขนั กล่าวคือ การแข่งขนัในประเทศท่ีมาก จะก่อใหเ้กิดการพฒันา และนวตักรรม

จะนาํไปสูก่ารไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (จีรพรรณ, 2560 อา้งถงึ Michael E. Porter, 1990) 

 2) แนวคิดการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกัด (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะหเ์พ่ือใหเ้กิด

ความเขา้ใจและรูจ้กัสถานภาพขององคก์รโดยแบ่งเป็น 2 สว่น คือ 1) การวิเคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่น ซึง่เป็นการวิเคราะห์

จากสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร  จุดแข็ง (Strength-S) เป็นการวิเคราะหข์อ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นท่ีควรนาํใชพ้ฒันา

องคก์ร ส่วนจุดอ่อน  (Weakness-W) เป็นการวิเคราะหจ์ุดดอ้ยหรือขอ้เสียเปรียบท่ีควรปรับปรุงใหดี้ขึน้ และ 2) การ

วิเคราะหโ์อกาสและขอ้จาํกดั ซึ่งเป็นการวิเคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร โอกาส (Opportunity: O) เป็น

การวิเคราะหปั์จจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อประโยชนข์ององคก์รซึ่งสามารถนาํขอ้ดีเหลา่นีม้าเสริมสรา้งความเขม้แข็ง ส่วน

ขอ้จาํกัด (Threat: T) เป็นการวิเคราะหปั์จจัยภายนอกท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหากต่อองคก์รซึ่งจาํเป็นตอ้งหลีกเลี่ยงหรือ

ปรบัปรุงใหมี้ความเขม้แข็งพรอ้มเผชิญผลกระทบดงักลา่ว (จีรพรรณ, 2560 อา้งถงึ Michael E. Porter, 1990) 

 3) แนวคิดตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) เป็นการวิเคราะห ์ความเช่ือมโยงของแต่ละ

อุตสาหกรรม ซึ่งมีการเช่ือมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง การเช่ือมโยงไปข้างหน้า หมายถึง อุตสาหกรรม ก.จะถูก

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใชอุ้ตสาหกรรม ก. เป็นปัจจัยการผลิต ส่วนการเช่ือมโยงไปขา้งหลงั หมายถึง อุตสาหกรรม ก. ไดใ้ช้

อตุสาหกรรมอ่ืน  ๆเป็นปัจจยัการผลิต (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2553) 
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 4) แนวคิดการวัดการกระจุกตัวของตลาด คาํว่าการกระจุกตัวของตลาด หมายถึง ระดับการผลิตสินค้า

อตุสาหกรรมของตลาดแห่งหนึ่งหรือของอตุสาหกรรมท่ีกระจกุอยู่ในมือของธุรกิจขนาดใหญ่ไมก่ี่ราย ตวัแปรท่ีใชใ้นการวดั

การกระจกุตวั เช่น ยอดขาย การจา้งงาน และทรพัยส์ิน เป็นตน้ (นนัทวฒิุ, 2558) 

 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ งานวิจยัท่ีผ่านมาไดมี้การศกึษาโครงสรา้งอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั

ของไทยซึง่มีการกระจกุตวัของอตุสาหกรรมแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากมีจาํนวนหน่วยผลิตเขา้มาทาํแข่งขนัมากขึน้ สว่นใหญ่

เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การดาํเนินธุรกิจตอ้งอาศยัประสบการณแ์ละความชาํนาญสงู (เบญจวรรณ, 

2549) นอกจากนีมี้การศกึษาศกัยภาพการส่งออกของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของไทย ซึ่งส่วนใหญ่ผลิต

เพ่ือส่งออกและมีปัญหาเรื่องการขาดความรูห้รือทกัษะของแรงงานและขาดแคลนวตัถดิุบ (ภทัราวดี, 2550) แนวทางการ

พฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก คือ ควรพฒันาคณุภาพ

ของแรงงานและเทคโนโลยีใหท้นัสมยั (สมศกัดิ,์ 2550) และการสง่เสริมการรวมกลุม่อตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

ไดแ้ก่ การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (กัลยรตัน,์ 2555) ส่วนผลการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย พบว่า ผลการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนจะมีสว่นในการพฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของไทย ไดแ้ก่ 1) ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึแหลง่

วตัถดิุบราคาถกูไดเ้พ่ิมขึน้ 2) การเคลื่อนยา้ยแรงงานวิชาชีพไดง่้ายขึน้ และ 3) การขยายฐานการผลิตไดเ้พ่ิมขึน้ (จิรารกัษ,์ 

2557) 

สาํหรบังานวิจยัในการศกึษาครัง้นีผู้วิ้จยัไดเ้พ่ิมเติมการวดัระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดบัของประเทศไทยและมีการเปรียบเทียบความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศไทยกบัประเทศคู่แข่งขัน 

ตามตวัชีว้ดัท่ีผูวิ้จัยไดก้าํหนดขึน้ โดยผูวิ้จัยไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขันและแนว

ทางการพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย ประกอบดว้ย 4 แนวคิด ดงันี ้ 

1) แนวคิดทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขันตามแบบจาํลองระบบเพชร เป็นการวิเคราะหค์วามสามารถในการ

แข่งขนัจากปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอือ้ใหผู้ป้ระกอบการสามารถเพ่ิมผลผลิตได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัการผลิตในประเทศ ไดแ้ก่ 

ทรัพยากรมนุษย ์เงินทุน และวัตถุดิบ 2) อุปสงค ์ไดแ้ก่ ขนาดความตอ้งการของผูซ้ือ้ในประเทศและต่างประเทศ 3) 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนุน ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และขา้งหลงั และ 4) กลยุทธ ์

โครงสรา้ง และสภาพการแข่งขนั ไดแ้ก่ การแข่งขนัภายในของอตุสาหกรรมซึง่ถา้ธุรกิจสามารถกาํหนดเป้าหมายการจดัการ

ดา้นตา่ง  ๆไดจ้ะเกิดผลดีตอ่การแข่งขนั (จีรพรรณ, 2560 อา้งถงึ Michael E. Porter, 1990) 

2) แนวคิดการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั เป็นการวิเคราะหเ์พ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและรูจ้ัก

สถานภาพขององคก์ร ซึ่งสามารถนาํมากาํหนดเป้าหมายและทิศทางขององคก์รในอนาคตได ้โดยแบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะหจ์ุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งเป็นการวิเคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร และ     

2) การวิเคราะหโ์อกาสและขอ้จาํกดั ซึ่งเป็นการวิเคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร (จีรพรรณ, 2560 อา้งถงึ 

Michael E. Porter, 1990) 

3) แนวคิดตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นการวิเคราะหก์ารเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และไปขา้งหลังของ

อตุสาหกรรมท่ีศกึษา โดยใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีแสดงการหมนุเวียนของสินคา้และบริการระหวา่งสาขาการ

ผลิตตา่ง  ๆของระบบเศรษฐกิจ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2553) 

4) แนวคิดการวดัการกระจกุตวัของตลาด เป็นการวิเคราะหค์วามสามารถของธุรกิจในการไดม้าซึง่สว่นแบง่ตลาด

ของอุตสาหกรรมท่ีศึกษา โดยอตัราส่วนการกระจุกตวัเป็นเครื่องมือการวดัการกระจุกตวัของตลาดท่ีมีการใชม้ากท่ีสดุ      

ซึ่งสามารถวดัสว่นแบ่งของตลาดในอตุสาหกรรมนัน้ของผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสดุจาํนวนหนึ่ง หากอตัราส่วนการกระจุกตวัท่ี

คาํนวณไดย่ิ้งมีคา่สงู ผูผ้ลิตย่ิงมีอาํนาจผกูขาดมากหรือมีการกระจกุตวัในอตุสาหกรรมสงู (นนัทวฒิุ, 2558) 

วิธีการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิโดยใชข้อ้มูลปี พ.ศ.2560-2561       

แตข่อ้มลูการเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และขา้งหลงัใชข้อ้มลูตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ. 2553 ซึง่เป็นปีลา่สดุ และ       

2) การวิเคราะหข์อ้มลู  
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การวิเคราะหข์อ้มูลเป็นการวิเคราะหต์ามวตัถุประสงค ์2 ประการของการวิจัย ซึ่งไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 การวิเคราะห์

ศกัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยไดใ้ชก้ารวิเคราะหต์ามแนวคิดระบบเพชร

ของ Michael E. Porter (จีรพรรณ, 2560 อา้งถงึ Michael E. Porter, 1990) โดยมี 3 ประเดน็ ดงันี ้ 

ประเดน็ท่ี 1 การวิเคราะหปั์จจยั4 ดา้นท่ีสง่ผลตอ่ศกัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั

ของประเทศไทย คือ 1) ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ เงินทุน แรงงาน วตัถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต 2) อปุสงค ์ไดแ้ก่ ยอดขาย 

มลูคา่การสง่ออกและนาํเขา้ 3) อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนนุ ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ การเช่ือมโยงไปขา้ง

หลงั และการรวมกลุม่ และ 4) กลยทุธ ์โครงสรา้ง และสภาพการแข่งขนัของอญัมณีและเครื่องประดบั ไดแ้ก่ จาํนวนสถาน

ประกอบการ ช่องทางการจาํหน่าย กลยทุธก์ารตลาด การรบัรองมาตรฐาน สิทธิบตัร และการแข่งขนั 

ประเด็นท่ี 2 การวิเคราะหร์ะดบัศกัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย

ตามตวัชีว้ดัปัจจยั 4 ดา้นท่ีผูวิ้จยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามตวัชีว้ดัตา่ง  ๆไดแ้ก่  

ดา้นท่ี 1) ดา้นปัจจัยการผลิต ไดก้าํหนดตวัชีว้ดัจากอตัราการขยายตวัของจาํนวนเงินทุน จาํนวนการจา้งงาน

ดชันีผลิตภาพแรงงาน และมลูคา่การนาํเขา้วตัถดิุบ  

ดา้นท่ี 2) ดา้นอปุสงคไ์ดก้าํหนดตวัชีว้ดัจากอตัราการขยายตวัของมลูคา่การสง่ออก และยอดขาย  

ดา้นท่ี 3) ดา้นอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนนุ ไดก้าํหนดตวัชีว้ดัจากระดบัการเช่ือมโยงอตุสาหกรรมไป

ขา้งหนา้หรือไปขา้งหลงัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั เปรียบเทียบกบัคา่เฉลี่ยของระดบัการเช่ือมโยงไปขา้ง 

หนา้หรือไปขา้งหลงัในอตุสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย หากมีค่านอ้ยกว่า กาํหนดใหไ้ด ้1 คะแนน หากมีค่าเท่ากนั 

กาํหนดใหไ้ด ้2 คะแนน และหากมีค่ามากกว่า กาํหนดใหไ้ด ้3 คะแนน ซึ่งคาํนวณไดจ้ากดชันีความเช่ือม โยงโดยรวมไป

ขา้งหนา้ของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั (Total Forward Linkage Index: TF) และดชันีความเช่ือมโยงโดยรวม

ไปขา้งหลงัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั (Total Backward Linkage Index: TB)  

สาํหรับตัวชีว้ัดดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุนอีกตัวหนึ่งคือจาํนวนการรวมกลุ่มของธุรกิจใน

อตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั หากมีจาํนวนการรวมกลุ่มจาํนวน 1 กลุ่ม กาํหนดใหไ้ด ้1 คะแนน หากมีจาํนวน

การรวมกลุม่จาํนวน 2 กลุม่ กาํหนดใหไ้ด ้2 คะแนน และหากมีจาํนวนรวมกลุม่มากกวา่ 2 กลุม่ กาํหนดใหไ้ด ้3 คะแนน 

ดา้นท่ี 4) ดา้นกลยทุธ ์โครงสรา้ง และสภาพการแข่งขนัไดก้าํหนดตวัชีว้ดัจากอตัราการขยายตวัของจาํนวนสถาน

ประกอบการและจาํนวนสิทธิบัตรของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย นอกจากนี ้ยังไดก้าํหนด

ตัวชีว้ัดอีก 1 ตัว คือพิจารณาจากอัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio: C) ของอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดบั  

 ผูวิ้จัยไดก้าํหนดเกณฑก์ารวัดของระดับการกระจุกตัวของยอดขายของบริษัทอัญมณีและเครื่องประดบัท่ีมี

ยอดขายสงูสดุ 4 อนัดบัแรก  ดงันี ้ 

 ค่าอตัราส่วนการกระจุกตวัท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากับ 0 - 0.33 แสดงว่า การกระจุกตวัของอุตสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดบัอยู่ในระดบัตํ่า กลา่วคือ ผูป้ระกอบการมีการแข่งขนักนัมาก กาํหนดใหไ้ด ้3 คะแนน 

 คา่อตัราสว่นการกระจกุตวัท่ีคาํนวณไดมี้คา่เท่ากบั 0.34 - 0.66 แสดงวา่ การกระจกุตวัของอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดบัอยู่ในระดบัปานกลาง กลา่วคือ ผูป้ระกอบการมีการแข่งขนักนัปานกลาง กาํหนดใหไ้ด ้2 คะแนน 

ค่าอตัราส่วนการกระจุกตวัท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากับ 0.67 - 1 แสดงว่า การกระจุกตวัของอุตสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดบัอยู่ในระดบัสงู กลา่วคือ ผูป้ระกอบการมีการแข่งขนักนันอ้ย กาํหนดใหไ้ด ้1 คะแนน 

สาํหรบัตวัชีว้ดัเรื่องอัตราการขยายตวัในแต่ละตัวชีว้ดัดงักล่าวของอญัมณีและเครื่องประดบัถา้มีอตัราการ

ขยายตวันอ้ยกว่าอตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย ผูวิ้จยัไดก้าํหนดใหไ้ด ้1 คะแนน หากมีค่า

เท่ากบัอตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย กาํหนดใหไ้ด ้2 คะแนน และหากมีค่ามากกว่าอตัรา

การขยายตวัของอตุสาหกรรมทกุสาขาของประเทศไทย กาํหนดใหไ้ด ้3 คะแนน 

ต่อจากนั้นผูวิ้จัยไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามตวัชีว้ัดต่างๆ ของปัจจยั 4 ดา้นรวมกันท่ีสะทอ้นระดบั

ศกัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยหากคะแนนรอ้ยละ 0.00-20.00 , 20.01-
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40.00 , 40.01-60.00 , 60.01-80.00 และ 80.01-100.00 หมายถงึ อตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยมี

ศกัยภาพในระดบัตํ่า คอ่นขา้งตํ่า ปานกลาง คอ่นขา้งสงู และสงู ตามลาํดบั 

ประเด็นท่ี 3 การวิเคราะหร์ะดบัศกัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย

เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัท่ีสาํคญัของไทย ไดแ้ก่ ประเทศอินเดีย และจีน โดยเป็นการวิเคราะหค์วามไดเ้ปรียบเชิง

แข่งขันในแต่ละปัจจัยของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยตามแนวคิดระบบเพชร ซึ่งผูวิ้จัยได้

จาํแนกปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัเป็น 4 ดา้น ดงันี ้

1) ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ เงินทุนพิจารณาจากอตัราดอกเบีย้เงินกู ้แรงงานพิจารณาจากอตัราค่าจา้งขัน้ต ํ่า และ

วตัถดิุบพิจารณาจากราคานาํเขา้วตัถดิุบ  

2) อปุสงค ์ไดแ้ก ่ยอดขายอญัมณีและเครื่องประดบัเฉลี่ยตอ่หวั และมลูคา่สง่ออกอญัมณีและเครื่องประดบั 

3) อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนนุ พิจารณาจากมลูค่านาํเขา้วตัถุดิบท่ีใชท้าํอญัมณีและเครื่องประดบั 

หากมลูคา่นาํเขา้วตัถดิุบสงู แสดงวา่อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนนุอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัท่ีมีอยู่

ภายในประเทศมีไมเ่พียงพอจงึตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้วตัถดิุบจากตา่งประเทศมาก 

4) กลยุทธ ์โครงสรา้ง และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั พิจารณาจากจาํนวน

สถานประกอบการอญัมณีและเครื่องประดบั 

ในการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขันของแต่ละปัจจัย โดยในแต่ละปัจจัยท่ีตอ้งการเปรียบเทียบจะ

กาํหนดใหด้ชันีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศไทยเท่ากบั 1 จากนัน้นาํปัจจยันัน้ๆ ของประเทศคู่แข่งมาเทียบกบั

ประเทศไทย หากค่าดชันีของปัจจยัของประเทศคู่แข่งนัน้ย่ิงสงูย่ิงแสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพในการแข่งขนั โดยถา้ค่าดชันีท่ี

ไดใ้นปัจจยัใดมากกวา่ 1 แสดงวา่ประเทศคูแ่ข่งนัน้มีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัมากกวา่ประเทศไทยในปัจจยันัน้  ๆหากคา่

ดชันีท่ีไดใ้นปัจจยัใดนอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัมากกวา่ประเทศคูแ่ข่งนัน้  ๆ 

การคาํนวณคา่ดชันีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศ i ในปัจจยั j มีดงันี ้(จีรพรรณ, 2560) 

  Cij = 1+/- 
jmax

ijoj

X

)X(X −
  

โดยท่ี  

Cij = ดชันีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศ i ในปัจจยั j 

ประเทศ i ไดแ้ก ่ i = 1 คือ อินเดีย i = 2 คือ จีน 

Xoj = คา่ท่ีใชใ้นการวดัปัจจยั j ของประเทศไทย 

Xij = คา่ท่ีใชใ้นการวดัปัจจยั j ของประเทศ i 

Xjmax = คา่ท่ีใชใ้นการวดัปัจจยั j ของประเทศท่ีมีคา่มากกวา่ 

ใช ้1+ 
jmax

ijoj

X

)X(X −   ในกรณีคา่ปัจจยั j ท่ีมีคา่นอ้ยจะมีความไดเ้ปรยีบเชิงแข่งขนัสงู 

ใช ้1- 
jmax

ijoj

X

)X(X −    ในกรณีคา่ปัจจยั j ท่ีมีคา่มากจะมีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัสงู 

ค่าท่ีใชว้ดัปัจจัย j คือขอ้มูลอตัราดอกเบีย้เงินกู ้อตัราค่าจา้งขัน้ต ํ่า ราคานาํเขา้วตัถุดิบ ยอดขายอญัมณีและ

เครื่องประดบัเฉลี่ยต่อหวั มลูค่าส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบั มลูค่านาํเขา้วตัถุดิบท่ีใชท้าํอญัมณีและเครื่องประดบั 

และจาํนวนสถานประกอบการอญัมณีและเครื่องประดบั 

สาํหรบัการวิเคราะหต์ามวตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 2 การวางแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั

ของประเทศไทยคือ การนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัตามแนวคิดระบบเพชรจากขอ้มลูทุติยภูมิของ

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  มาทาํการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและขอ้จาํกัด เพ่ือกาํหนดกลยุทธแ์ละวางแนวทางการ

พฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย 
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ผลการวิจัย 
ผลการวเิคราะหศั์กยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย 

ผลการวิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย ประกอบดว้ย   

3 ประเดน็ ดงันี ้ 

ประเดน็ท่ี 1 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลตอ่ศกัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของ

ประเทศไทย 

 ผลการวิเคราะหพ์บวา่ปัจจยั 4 ดา้นท่ีเป็นจดุแข็งและจดุออ่นตอ่การพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนั ไดแ้ก่                   1) 

ดา้นปัจจยัการผลิต จดุแข็งคือ มีการจา้งงานเพ่ิมขึน้ แรงงานชาํนาญดา้นการเจียระไนอญัมณีเพชรและพลอย และศกัยภาพ

ในการเพ่ิมมลูคา่พลอยเนือ้แข็ง (กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ, 2562) จุดอ่อนคือ การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทาํไดย้าก เน่ืองจากวตัถดิุบหลกัเป็นโลหะมีค่าหรืออญัมณีมีค่าจงึตอ้งใชเ้งินลงทนุสงู หาก

ตอ้งการกูเ้งินตอ้งใชเ้ครดิตสงู ขาดแคลนแรงงานดา้นทกัษะการออกแบบ (กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ, 2562) 

ดชันีผลิตภาพแรงงานลดลง วตัถุดิบในประเทศไม่เพียงพอทาํใหต้อ้งมีการนาํเขา้วตัถุดิบจาํนวนมาก โดยในปี พ.ศ.2561 มี

การนาํเขา้วตัถุดิบเพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ.2560 รอ้ยละ 8.82 วตัถุดิบท่ีมีมลูค่านาํเขา้มากท่ีสุด คือ ทองคาํยงัมิไดข้ึน้รูป เพชร 

และโลหะเงิน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 77.69 14.85 และ 3.84 ตามลาํดบั (ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย,์ 2562) และมีขอ้จาํกดัคือ วตัถดิุบนาํเขา้มีตน้ทนุสงูและราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก (กรม

ส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ, 2562) 2) ดา้นอปุสงค ์จุดแข็งคือ ยอดขายในปี พ.ศ.2561 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21.47 (กรม

พัฒนาธุรกิจการคา้, 2562) จุดอ่อนคือ ดุลการคา้อญัมณีและเครื่องประดบัขาดดลุ 3) ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและ

สนบัสนุน จุดแข็งคือ การไดร้บัสนบัสนุนจากการรวมกลุ่มธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบั (สมาคมผูค้า้อญัมณีไทยและ

เครื่องประดบั, 2562) จุดอ่อนคือ พิจารณาไดจ้ากค่าดชันีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขา้งหนา้ (TF) และขา้งหลงั (TB) ของ

สาขาการผลิตอญัมณีและเครื่องประดบัมีคา่เท่ากบั 0.73872 และ 0.93480 ตามลาํดบั ซึง่มีคา่นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่สาขาการ

ผลิตอญัมณีและเครื่องประดบัเป็นสาขาท่ีมีความเช่ือมโยงกบัสาขาการผลิตอ่ืน  ๆในระบบเศรษฐกิจนอ้ย และ   4) ดา้นกล

ยทุธ ์โครงสรา้ง และสภาพการแข่งขนั จดุแข็งคือ จาํนวนสถานประกอบการในปีพ.ศ.2561 เพ่ิมขึน้    รอ้ยละ 5.52 จดุออ่นคือ 

การกาํหนดสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภัณฑท่ี์เป็นลกัษณะสินคา้ทาํไดย้าก การพฒันาสินคา้และสรา้งตราสินคา้ตอ้งใช้

ระยะเวลานาน การแข่งขันดา้นค่าแรง และการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบ

มาตรฐานอญัมณี (กรมสง่เสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2562) สาํหรบัอตัราสว่นการกระจกุตวัของอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดบัของประเทศไทยมีค่าเท่ากบั 0.3516 แสดงว่าอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัมีการแข่งขันระดบั

ปานกลาง ทัง้นีอุ้ตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัมีการแข่งขันกันทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งผูน้าํในตลาดอญัมณีและ

เครื่องประดบัของตลาดโลกสว่นใหญ่เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ เน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสงู โดยในปี 

พ.ศ.2561 ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นประเทศท่ีมีมลูค่าการสง่ออกอญัมณีและเครื่องประดบัเป็นอนัดบัหนึ่งในตลาดโลก

คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.05 รองลงมาคือฮ่องกง รอ้ยละ 10.96 และสหรฐัอเมริกา รอ้ยละ 10.25 อย่างไรก็ตามความนิยม

ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัรวมทัง้การขาดแคลนวตัถดิุบในหลายประเทศจึงสง่ผลใหต้อ้งมีการนาํเขา้วตัถุดิบอญัมณีและ

เครื่องประดบั โดยประเทศท่ีมีมลูคา่การนาํเขา้อญัมณีและเครื่องประดบัสงูสดุเป็นอนัดบัหนึ่งในตลาดโลกในปี พ.ศ. 2561 

คือ สวิตเซอรแ์ลนด ์คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.25 รองลงมาคือฮ่องกง และอินเดีย รอ้ยละ 10.83 และ 10.76 ตามลาํดบั 

สาํหรบัประเทศไทยเป็นทัง้ผูส้่งออกและผูน้าํเขา้ อญัมณีและเครื่องประดบัรายเล็กในตลาดโลก กล่าวคือมีมูลค่าการ

ส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.92 และมีมูลค่าการนาํเขา้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.64 ของ

ตลาดโลก (International Trade Centre, 2019) นอกจากนีก้ารรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นโอกาสท่ีส่งผลใหก้ารนาํเขา้และ

สง่ออกอญัมณีและเครื่องประดบั ไดร้บัการลดหรือการยกเลิกภาษีนาํเขา้ 

ประเดน็ท่ี 2 ผลการวิเคราะหร์ะดบัศกัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย 

จากการพิจารณาตวัชีว้ดัปัจจยั 4 ดา้น ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีผูวิ้จยัไดก้าํหนด พบว่าอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดบัของประเทศไทยมีศกัยภาพการแข่งขันโดยรวมท่ีรอ้ยละ 75.00 อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยดา้นท่ีได้
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คะแนนสูงสุด คือ ดา้นกลยุทธ ์โครงสรา้ง และสภาพการแข่งขัน ไดค้ะแนนรอ้ยละ 88.89 อยู่ในระดับศกัยภาพท่ีสูง 

รองลงมาคือ ดา้นปัจจัยการผลิต ไดค้ะแนนรอ้ยละ 83.33 อยู่ในระดับศกัยภาพท่ีสูง ขณะท่ีดา้นอุปสงคอ์ยู่ในระดบั

ศกัยภาพค่อนขา้งสงู กล่าวคือ ไดค้ะแนนรอ้ยละ 66.67 และดา้นท่ีมีศกัยภาพตํ่าท่ีสดุ คือ ดา้นอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

และสนบัสนนุซึง่อยู่ในระดบัศกัยภาพปานกลาง กลา่วคือไดค้ะแนนรอ้ยละ 55.56 (Table 1) 
 

Table 1 The analysis result of the competitiveness of the gem and jewelry industry in Thailand. 

 Item Full scores  Obtained scores  Percent  

 Production factor status  12 10    83.33 

1 Funding   3   3 100.00 

2 Labor    6  4    66.67 

    Number of employment   3  3 100.00 

    Labor productivity index    3  1   33.33 

3 Raw material import   3  3 100.00 

 Demand side   6  4    66.67 

1 Export values   3  1   33.33 

2 Sales   3  3 100.00 

 The related and supporting industry side   9  5   55.56 

1 Forward linkage industry   3  1   33.33 

2 Backward linkage industry   3 1   33.33 

3 Integration of related businesses or 

institutions  

  3  3 100.00 

 Strategy, structure and competitive 

condition side 

  9  8   88.89 

1 Number of juristic person registration 

establishment 

  3  3 100.00 

2 Industry concentration   3 2   66.67 

3 Patent   3 3 100.00 

Total scores 36 27   75.00 

Source  From the calculation of the researcher. 
 

ประเดน็ท่ี 3 ผลการวิเคราะหร์ะดบัศกัยภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศ

ไทยเปรียบเทียบกบัประเทศคูแ่ขง่ขนั 

จากการพิจารณาดชันีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขันในปัจจัย 4 ดา้น พบว่าในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยเสียเปรียบ

ประเทศคู่แข่งทัง้ 2 ประเทศ โดยประเทศไทยเสียเปรียบประเทศอินเดียมากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 6.92 รองลงมาคือ ประเทศ

จีน คิดเป็นรอ้ยละ 4.42 (Table 2) 
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Table 2 The analysis results of the competitiveness level of the gem and jewelry industry in Thailand compare with 

the competitors in India and China. 
Item Thailand India China Competitive advantage Index in 

factor j of India   
Competitive advantage Index in 

factor j of China  
Competitive 
advantage 

between Thailand 
and India 
(Percent) 

Competitive 
advantage 

between Thailand 
and China 
(Percent) 

Aspect 1: Production factor -14.43 +25.25 
1. Funding side        
      1.1 Bank loan  
       rates (Percent) 

4.14 4.35 9.45 

1+ )
4.35

4.35-4.14
(  

= 0.9517 

1+ )
9.45

9.45-4.14
(  

= 0.4381 

+4.83 +56.19 

2. Labor side        
    2.1 Minimum  
    wage (US  
    Dollar per   
    month) 

301.76 204.95 366.26 

1+ )
301.76

204.95-301.76
(  

= 1.3208 

1+ )
366.26

366.26-301.76
(  

= 0.8239 

-32.08 +17.61 

3. Raw material side        

     3.1 Gold raw  

      material Import  

      price had not yet  

      been molded  

      (thousand US  

      Dollar per ton) 

40,062.54 33,633.78 40,861.63 
1 +    )

40,062.54

33,633.78-40,062.54
(  

= 1.1605 

1+ )
40,861.63

40,861.63-40,062.54
(  

= 0.9804 

-16.05 +1.96 

Aspect  2 : Demand +9.27 -22.46 

1. Average sales 

per head (US 

Dollar per 

head) 

 

82.40 

 

9.34 

 

86.24 1- )
82.40

9.34-82.40
(  

= 0.1133 

1- )
86.24

86.24-82.40
(  

= 1.0445 

 

+88.67 

 

-4.45 

2. Gems and 

jewelry export 

values 

 

11,976,100 
 

40,096,394 

 

20,117,183 1  - )
40,096,394

40,096,394-11,976,100
(  

= 1.7013 

1- )
20,117,185

20,117,185-11,976,100
(  

= 1.4047 

 

-70.13 

 

-40.47 

Aspect 3 : The related and support industries +76.99 +73.96 

1. Gems and 

jewelry import 

values (Thousand 

US Dollar)  

 

14,720,890 

 

63,969,194 

 

56,531,738 1+ )
63,969,194

63,969,194-14,720,890
(  

= 0.2301 

1+ )
56,531,738

56,531,738-14,720,890
(  

= 0.2604 

 

+76.99 

 

+73.96 

Aspect 4 : Strategic, structure and competitive condition -99.49 -94.44 

1. Company 

number (Number 

of company)  

 

1,532 

 

300,000 

 

27,556 1- )
300,000

300,000-1,532
(  

= 1.9949 

1- )
27,556

27,556-1,532
(  

= 1.9444 

 

-99.49 

 

-94.44 

Total     -6.92 -4.42 

Source From the calculation of the researcher.  

 

ผลการวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย 

ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) พบวา่ การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

ภายในของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย คือ การวิเคราะหจ์ดุแข็ง ไดแ้ก ่1) ทนุจดทะเบียนสว่นใหญ่

เป็นทุนจดทะเบียนจากแหล่งภายในประเทศ 2) แรงงานมีความชาํนาญการเจียระไนเพชรและพลอย 3) การพฒันาการรวม 

กลุ่มท่ีดีในการใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิกในการแกไ้ขอปุสรรคต่าง  ๆ4) การเพ่ิมขึน้ของจาํนวสถานประกอบการ และ 5) 

การจา้งงานเพ่ิมขึน้ และการวิเคราะหจ์ดุอ่อน ไดแ้ก่ 1) การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะ เน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมท่ีแรงงาน
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ตอ้งมีทกัษะเฉพาะตวัสงู และใชเ้วลาในการสะสมประสบการณ ์2) วตัถดิุบท่ีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่นาํเขา้จากต่างประเทศ 

3) สถานประกอบการอญัมณีและเครื่องประดบัไทยส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีขอ้จาํกัดในการ

แข่งขนั และการจดัหาเงินทนุสาํหรบัเทคโนโลยี 4) ความยากในการเขา้สูอ่ตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั เป็นกิจการ

ท่ีตอ้งใชเ้งินลงทนุสงู ดงันัน้การเขา้ถงึแหลง่เงินทนุตอ้งใชเ้ครดิตสงูและตอ้งมีประสบการณ ์และ 5) ความยากในการกาํหนด

สิทธิบตัรการออกแบบอญัมณีและเครื่องประดบั ทาํใหไ้มมี่การจดสิทธิบตัรการออกแบบมาก เน่ืองจากมีการลอกเลียนแบบ

ง่าย สว่นการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย คือ การวิเคราะห์

โอกาส ไดแ้ก่ 1) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลใหก้ารนาํเขา้และส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบั ไดร้บัการลดหรือการ

ยกเลิกภาษีนาํเขา้ และ 2) การสนบัสนนุจากภาครฐัหลายประการ และการวิเคราะหข์อ้จาํกดั ไดแ้ก่ 1) ราคาวตัถดิุบผนัผวน 

จงึมีความเสี่ยงทางดา้นราคา และ 2) ประเทศคูแ่ข่งมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทนุการผลิต 

ต่อจากนัน้ไดน้าํขอ้มลูเก่ียวกบัจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและขอ้จาํกัดของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั

ของประเทศไทยมาวิเคราะหเ์พ่ือพิจารณาสถานการณ ์4 รูปแบบดงันี ้

 1) จุดแข็งและโอกาส (SO) เป็นการนาํขอ้ไดเ้ปรียบของจุดแข็งภายในและโอกาสจากภายนอกมาใช ้อตุสาหกรรม

ควรกาํหนดกลยุทธเ์พ่ือนาํจุดแข็งท่ีมีมาเสริมสรา้งและปรบัใชโ้อกาสต่าง  ๆมาพฒันาใหเ้กิดประโยชนแ์ก่อตุสาหกรรมมาก

ท่ีสดุ ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารตลาดเชิงรุก 

 2) จุดอ่อนและโอกาส (WO) เป็นการแกไ้ขจุดอ่อนภายในและใชโ้อกาสจากภายนอกท่ีเป็นผลดี อตุสาหกรรมควร

กาํหนดกลยุทธเ์พ่ือแกไ้ขจุดอ่อนและใชโ้อกาสต่างๆท่ีมี ไดแ้ก่ กลยุทธก์ารพฒันาบุคลากร กลยุทธก์ารสรา้งความเขม้แข็ง

ทางการเงิน กลยทุธม์าตรฐานการผลิต และกลยทุธก์ารพฒันาอตุสาหกรรมตน้นํา้ 

 3) จดุแข็งและขอ้จาํกดั (ST) เป็นการแกไ้ขหรือลดขอ้จาํกดัจากภายนอกโดยอตุสาหกรรมควรกาํหนดกลยทุธ ์เพ่ือ

ใชป้ระโยชนจ์ากจดุแข็งท่ีสรา้งโอกาส ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารสรา้งความเขม้แขง็ของเครือข่าย 

 4) จุดอ่อนและขอ้จาํกัด (WT) เป็นการแกไ้ขหรือลดความสูญเสียท่ีเกิดจากจุดอ่อนภายในและข้อจาํกัดจาก

ภายนอก อุตสาหกรรมควรกาํหนดกลยุทธเ์พ่ือลดขอ้จาํกัดท่ีจะเกิดขึน้และทาํใหอุ้ตสาหกรรมสูญเสียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่         

กลยทุธก์ารพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและกลยทุธก์ารป้องกนัการลอกเลียนแบบ  

 จากการวิเคราะหปั์จจยัตามแนวคิดระบบเพชรท่ีเป็นจุดแข็ง จดุออ่น โอกาสและขอ้จาํกดั ซึง่เป็นประเดน็สาํคญัท่ี

สามารถนาํมากาํหนดการจดัทาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย นาํมาซึ่ง 5 

ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 1) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบั 2) ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 3) ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและ

เครื่องประดบั 4) ยทุธศาสตรก์ารเช่ือมโยงความรว่มมือในกลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบั และ 5) ยทุธศาสตรก์ารการพฒันา

และยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ญัมณีและเครื่องประดบัสูส่ากล ซึง่ประกอบดว้ย 8 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 1) กลยทุธก์ารพฒันา

บุคลากร 2) กลยุทธ์การสรา้งความเขม้แข็งทางการเงิน 3) กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมตน้นํา้ 4) กลยุทธ์การพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิต 5) กลยุทธก์ารตลาดเชิงรุก 6) กลยุทธก์ารสรา้งความเขม้แข็งของเครือข่าย 7) กลยุทธม์าตรฐานการผลิต 

และ 8) กลยุทธ์การป้องกันการลอกเลียนแบบ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบดว้ย 8 แผนงาน และ 12 โครงการ ไดแ้ก่ 1) 

โครงการพฒันาทกัษะแรงงาน 2) โครงการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือความพรอ้มสู่ตลาดแรงงาน 3) โครงการจดัหาแหล่ง

เงินทุน 4) โครงการสรา้งความพรอ้มใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 5) โครงการสาํรวจและจดัหาวตัถุดิบ 6) โครงการ

สรา้งเครือข่ายผูค้า้วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตอญัมณีและเครื่องประดบัโลก 7) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอญัมณี
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และเครื่องประดบั 8) โครงการสง่เสริมการขายผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์9) โครงการพฒันาตราสินคา้อญัมณีและเครื่องประดบั

ของประเทศไทย 10) โครงการสรา้งเครือข่ายตลาดในต่างประเทศ 11) โครงการพัฒนามาตรฐานอญัมณีไทย 12) โครงการ

พฒันาความคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา 
  

สรุป 

การศกึษาเพ่ือวิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัและวางแนวทางการพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศ

ไทย พบว่าอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยมีศกัยภาพการแข่งขันโดยรวมท่ีรอ้ยละ 75.00 อยู่ใน

ระดบัคอ่นขา้งสงู โดยเฉพาะดา้นปัจจยัการผลิต แตย่งัคงเสียเปรียบเชิงแข่งขนักบัประเทศคูแ่ข่ง โดยเฉพาะประเทศอินเดีย 

ซึง่จากผลการศกึษาครัง้นีจ้งึไดเ้สนอแนะยทุธศาสตร ์5 ยทุธศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย 8 กลยุทธ ์8 แผนงาน และ 12 โครงการ 

การวิจัยครั้งนีมี้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและวางแนวทางการพัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดบัของประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้1) จากผลการวิจยัพบวา่ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะและเครื่องมือเครื่องจกัรและ

เทคโนโลยีขัน้สงูในการตรวจสอบมาตรฐานอญัมณี ดงันัน้ภาครฐัและภาคเอกชนควรสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการ

พัฒนาหลกัสูตรและสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมเฉพาะทางดา้นอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือเตรียมความพรอ้ม

แรงงานท่ีมีทักษะ รวมทั้งพัฒนาสถาบันการทดสอบเฉพาะทางในการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนา

มาตรฐานอญัมณีและเครื่องประดบัใหเ้พ่ิมขึน้ 2) จากผลการวิจยัพบว่าการจดสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑอ์ญัมณี

และเครื่องประดบัทาํไดย้าก ดงันัน้ภาครฐัควรสนบัสนนุการถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารจดสิทธิบตัรอญัมณีและเครือ่งประดบั

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทยเพ่ิมขึน้เพ่ือใหค้วามคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา 3) จากผลการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อมไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีการผลิตขัน้สงูซึ่งมีราคาแพงได ้ดงันัน้ภาครฐัควรพฒันาและส่งเสริมให้

การสนบัสนุนผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื่องประดบัในการใชเ้ครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีขัน้สงูในกระบวนการ

ผลิต และ 4) จากผลการวิจยัพบว่าการพฒันาการรวมกลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัท่ีดีแต่ควรมีการพฒันาเพ่ิมขึน้โดย

ภาคเอกชนควรพฒันาการรวมกลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื่องประดบัใหมี้ความรว่มมือมากขึน้ เช่น การ

จดัหาวตัถดิุบ การพฒันาเครื่องจกัรท่ีใชใ้นการผลิต การถ่ายทอดองคค์วามรู ้และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึง่กนัและกนั เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาครัง้ตอ่ไป มีดงัตอ่ไปนี ้1) ควรมีการศกึษาตวัชีว้ดัเพ่ือใชใ้นการวิเคราะหร์ะดบัศกัยภาพการ

แข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยเพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคูแ่ข่งขนั เช่น ดา้น

ปัจจยัการผลิต คือ ผลิตภาพแรงงาน ดา้นอปุสงค ์คือ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอญัมณีและเครื่องประดบั ดา้นอตุสาหกรรม

สนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง คือ ปริมาณผลิตของวตัถุดิบเฉลี่ยต่อโรงงาน และการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการ ดา้นกลยุทธ ์

โครงสรา้ง และสภาพการแข่งขันของอัญมณีและเครื่องประดับ คือ สิทธิบัตรและการรับรองมาตรฐานอัญมณีและ

เครื่องประดบั เป็นตน้ และ 2) ควรมีการศกึษาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัพิจารณาแยกตามรายสาขา ไดแ้ก่ 

อตุสาหกรรมเจียระไนเพชร อตุสาหกรรมเจียระไนพลอย อสุาหกรรมเครื่องประดบัแทแ้ละอตุสาหกรรมเครื่องประดบัเทียม 
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The Effects of Year–End Shopping Personal Income Tax Allowance for the 2018 Tax Year:  

An Input–Output Analysis 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีศ้ึกษาผลกระทบของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 ซึ่งกาํหนดให้ผู ้เสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาสามารถนาํค่าใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ยางลอ้รถ สินคา้โอทอป และหนังสือ มาหักค่า

ลดหย่อนไดต้ามจริง แตไ่มเ่กิน 15,000 บาท โดยนาํตารางปัจจยัการผลิตและผลผลติของประเทศไทยขนาด 180 

สาขาการผลิต มาใชใ้นการวิเคราะหว์่าเม่ืออปุสงคข์ัน้สดุทา้ยของสินคา้ทัง้สามประเภทเพ่ิมขึน้จากมาตรการชอ้ป

ช่วยชาติแลว้ จะทาํใหผ้ลผลิต มูลค่าเพ่ิม และการนาํเขา้ของสินคา้ในสาขาการผลิตต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไร ผลการศกึษาพบว่า นโยบายชอ้ปช่วยชาติสง่ผลใหมี้การขยายตวัของผลผลิตมากขึน้ ทัง้สาขาการผลิตท่ี

ไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงและสาขาการผลิตท่ีเป็นปัจจยัการผลิตดว้ย โดยสาขาการผลิตยางลอ้รถและปัจจยัการ

ผลิตท่ีเก่ียวขอ้งมีการขยายตวัของผลผลิตมากท่ีสดุ ในส่วนของการขยายตวัของมลูค่าเพ่ิม พบว่าสาขาการผลิต

คา้สง่และคา้ปลีกมีการเพ่ิมขึน้ของมลูค่าเพ่ิมอย่างชดัเจน สว่นผลกระทบท่ีมีตอ่การนาํเขา้นัน้ พบวา่นโยบายชอ้ป

ช่วยชาติมีผลทาํใหมี้การนาํเขา้สินคา้จากตา่งประเทศเขา้มาเป็นปัจจยัการผลิตเพ่ิมขึน้ 

 

ABSTRACT 

This research studies the effects of the shopping personal income tax allowance for the 2018 

tax year. The program let the purchases of three types of goods be exempted from the personal income 

tax but not exceeding 15,000 baht in total. The three types of goods are tyres, OTOP goods, and books. 

The Thailand Input–Output Table, which includes 180 sectors of production, is used to measure the 

effects of the increases in final demand on total outputs, value added, and imports. The results show 

that the program can stimulate not only the purchases of the three types of products directly, but also 

the purchases of their inputs indirectly. The outputs of Tyres and Tubes Sector and its production–

related sectors increase most. In case of the effects on value added, it is found that the value added of 

Wholesale Trade Sector and Retail Trade Sector increases significantly. The results show that the tax 

allowance program makes the volumes of imported inputs increase.  

 

 

Key words: year–end shopping personal income tax allowance, input–output analysis  
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บทนาํ 

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 ถงึตน้ปี พ.ศ. 2562 รฐับาลไดด้าํเนินมาตรการภาษีเพ่ือสง่เสริมเกษตร ชมุชน 

และทุนมนุษย์ (มาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561) โดยสนับสนุนการบริโภคสินคา้บางประเภทดว้ยการใหส้ิทธิ

ประโยชนท์างภาษี มาตรการนีก้าํหนดใหผู้เ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสามารถนาํค่าใชจ้่ายในการซือ้สินคา้

เหล่านีม้าหักเป็นค่าลดหย่อนในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 

บาท โดยกาํหนดระยะเวลาซือ้ระหว่างวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี ้

ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าท่ีสามารถนํามาหักลดหย่อนได้มี 3 ประเภท ได้แก่ (1) ยางล้อรถยนต์ ยางล้อ

รถจักรยานยนต ์และยางลอ้รถจักรยาน ท่ีซือ้จากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งไดซ้ือ้ยางลอ้

ดงักลา่วจากผูผ้ลิตท่ีซือ้วตัถดิุบยางจากการยางแห่งประเทศไทย (2) สินคา้จากโครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์

(OTOP) ท่ีได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และ (3) หนังสือ รวมถึงหนังสือท่ีอยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์(e–Book) โดยรัฐบาลมีเป้าหมายว่ามาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 นีจ้ะส่งผลดีต่อการพัฒนา

ประเทศ โดยจะก่อใหเ้กิดการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ยกระดบัคณุภาพทุนมนุษยผ์่านการอ่าน

หนงัสือ ตลอดจนช่วยเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง อนัสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ และแนวทางการ

ปฏิรูปประเทศ (กลุม่สารนิเทศการคลงั, 2561) 

 รฐับาลไดด้าํเนินมาตรการชอ้ปช่วยชาติครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2558 และดาํเนินมาตรการต่อเน่ืองทกุปี มา

จนถึง พ.ศ. 2561 เป็นปีท่ี 4 อย่างไรก็ตาม ประเภทของสินคา้ท่ีครอบคลมุตามมาตรการชอ้ปช่วยชาติครัง้ท่ี 1–3 

และครัง้ท่ี 4 มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ มาตรการชอ้ปช่วยชาติครัง้ท่ี 1–3 เปิดกวา้งใหส้ามารถนาํคา่ใชจ้่ายใน

การซือ้สินค้าหลายประเภทมาหักค่าลดหย่อนได้ ถ้าผู้เสียภาษีมีหลักฐานใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบจาก

ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมมาเป็นเอกสารประกอบการขอคืนภาษี ส่วนมาตรการชอ้ปช่วยชาติ

ครัง้ท่ี 4 กาํหนดใหค้า่ใชจ้่ายในการซือ้สินคา้เพียงสามประเภทดงักลา่วแลว้เท่านัน้ ท่ีสามารถนาํมาลดหย่อนได ้

 ในการดาํเนินมาตรการชอ้ปช่วยชาติครัง้ท่ี 1–3 ไดมี้ขอ้วิจารณเ์ก่ียวกับความเหมาะสมหลายประการ 

ไดแ้ก่ (1) มาตรการชอ้ปช่วยชาติเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่คนชัน้กลางหรือผูมี้รายไดป้านกลาง และผูมี้รายไดส้งูเท่านัน้ 

เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดต้่อปีนอ้ยจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยู่แลว้เม่ือหักค่าลดหย่อนอ่ืนๆ ไป

แลว้ นอกจากนี ้ผูมี้รายไดน้อ้ยจะไม่ซือ้สินคา้เพ่ิมมากขึน้ตามวตัถุประสงคข์องมาตรการนี ้เน่ืองจากไม่สามารถ

รบัภาระค่าใชจ้่ายท่ีจะเพ่ิมมากขึน้ (2) มาตรการชอ้ปช่วยชาติในปีหลงัๆ ไม่สามารถกระตุน้การใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ได้

มากนัก เน่ืองจากประชาชนชะลอการใชจ้่ายซือ้สินคา้ท่ีจาํเป็นและรอคอยท่ีจะจบัจ่ายใชส้อยในช่วงระยะเวลา

ของการดาํเนินมาตรการชอ้ปช่วยชาติ ดงันัน้ผลของมาตรการจึงเป็นเพียงการเลื่อนระยะเวลาการใชจ้่ายของ

ประชาชนเท่านัน้ มิใช่การเพ่ิมขึน้ของการใชจ้่าย และ (3) มาตรการชอ้ปช่วยชาติอาจจะสรา้งความเคยชินในการ

จบัจ่ายซือ้สินคา้ฟุ่ มเฟือยหรือใชจ้่ายมากขึน้โดยมิไดค้าํนงึถงึความจาํเป็นและคุม้คา่ นอกจากนีย้งัมีขอ้สงัเกตท่ีวา่ 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้หนงัสือและตาํราเรียนซึ่งเป็นสิ่งท่ีสง่เสริมการเรียนรูใ้หก้บัประชาชนกลบัไม่รวมอยู่ในรายการ

สินคา้ท่ีสามารถนาํค่าใชจ้่ายมาหกัลดหย่อนได ้ในขอ้วิจารณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัประเภทของสินคา้ท่ีครอบคลุมตาม

มาตรการชอ้ปช่วยชาตินีเ้ป็นประเดน็ท่ีทาํใหก้ารดาํเนินมาตรการชอ้ปช่วยชาติ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2561 มีการกาํหนด

กลุ่มของสินคา้ท่ีเจาะจงมากขึน้เพ่ือใหผ้ลของมาตรการมีความชัดเจนและเจาะจงผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย 

ยกตวัอย่างเช่น การกาํหนดกลุม่สินคา้คือหนงัสือ เพ่ือส่งเสริมการอา่น นอกจากนีย้งัรวมสินคา้ประเภทยางลอ้รถ
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ประเภทต่างๆ ก็เพ่ือตอ้งการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ซึ่งเผชิญปัญหาราคายางพาราตกตํ่ามาเป็นเวลานาน

และรฐับาลไดใ้ชง้บประมาณไปเกือบหนึ่งแสนลา้นบาทเพ่ือพยงุราคายาง (Voice TV, 2561) 

 ในส่วนของผลท่ีเกิดขึน้จากมาตรการชอ้ปช่วยชาติทัง้ 3 ครัง้ท่ีผ่านมาพบว่า สาํหรบัมาตรการชอ้ปช่วย

ชาติครัง้แรก กระทรวงการคลงัประเมินว่า จะทาํใหเ้กิดการจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมขึน้ 9,000 ลา้นบาท และเศรษฐกิจ

ไทยในปี  2558 ขยายตวัไดร้อ้ยละ 3 สว่นมาตรการชอ้ปชว่ยชาติ ครัง้ท่ี 2 กรมสรรพากรไดเ้ปิดเผยขอ้มลูหลงัจาก

มาตรการเสรจ็สิน้แลว้พบวา่ มีผูใ้ชส้ิทธิลดหย่อนเป็นมลูคา่ราว 15,000 ลา้นบาท สว่นมาตรการชอ้ปช่วยชาติ ครัง้

ท่ี 3 ในช่วงปลายปี 2560 กรมสรรพากรคาดการณว์่ามีผูใ้ชส้ิทธิลดหย่อนภาษีตามมาตรการนีคิ้ดเป็นมลูค่าราว 

22,500 ลา้นบาท (Voice TV, 2561) ส่วนมาตรการชอ้ปช่วยชาติ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2561 กรมสรรพากรคาดว่าจะมี

ผูใ้ชส้ิทธิลดหย่อนภาษีและรฐับาลสูญเสียรายไดล้ดลงจากมาตรการชอ้ปช่วยชาติของปีก่อน เน่ืองจากกาํหนด

สินคา้ท่ีเขา้รว่มมาตรการเพียง 3 ประเภทเท่านัน้ (หนงัสือพิมพไ์ทยรฐั, 2561) 

 ในการประมาณผลกระทบของมาตรการชอ้ปช่วยชาติท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่แลว้เป็นการคาดประมาณการ

ขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เช่น การคาดประมาณอัตราการเพ่ิมขึน้ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศท่ีเกิดจากมาตรการชอ้ปช่วยชาติ โดยมิไดป้ระมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผูป้ระกอบการใน

รายสาขาการผลิตต่างๆ นอกจากนี ้ไม่พบว่ามีการเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีดาํเนินการวดัผลกระทบของมาตรการ    

ชอ้ปช่วยชาติในเชิงวิชาการออกสู่สาธารณชน มีเพียงการนาํเสนอข่าวของสื่อมวลชนเท่านัน้ สาเหตซุึ่งทาํใหก้าร

ประมาณค่าผลกระทบของมาตรการชอ้ปช่วยชาติท่ีมีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปไดย้าก เน่ืองจาก

รฐับาลมกัจะดาํเนินนโยบายหรือมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจหลายมาตรการไปพรอ้มกนั ทาํใหเ้ป็นไปไดย้ากท่ีจะ

จาํแนกผลกระทบว่ามาจากมาตรการใด นอกจากนีใ้นสว่นของการวิเคราะหผ์ลของมาตรการชอ้ปช่วยชาตินัน้ยงั

ขึน้อยู่กบัพฤติกรรมของประชาชนท่ีใชจ้่ายซือ้สินคา้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคาดการณห์รือวดัไดย้าก เช่น จาํนวนวงเงินท่ีใช้

จ่ายจริงอาจจะมากหรือน้อยกว่า 15,000 บาท และประเภทของสินคา้ท่ีประชาชนซือ้ว่าเป็นสินคา้ท่ีมีความ

เช่ือมโยง (linkage) กบัสาขาการผลิตสินคา้อ่ืนมากนอ้ยเพียงไร รวมทัง้เป็นสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศหรือเป็น

สินคา้ท่ีนาํเขา้จากตา่งประเทศก็มีผลตอ่การขยายตวัของการผลิตในประเทศแตกตา่งกนั 

 อย่างไรก็ตาม มาตรการชอ้ปช่วยชาติท่ีดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 สมควรมีการประเมินผล

กระทบท่ีเกิดขึน้ ซึ่งมาตรการชอ้ปช่วยชาติปีล่าสดุคือ ปี พ.ศ. 2561 นี ้ไดจ้าํกัดประเภทของสินคา้ท่ีสามารถนาํ

ใบกาํกบัภาษีมาหกัค่าลดหย่อนได ้จาํนวน 3 ประเภท ไดแ้ก่ ยางลอ้รถ สินคา้โอทอป และหนงัสือ ซึ่งคาดว่าจะ

ช่วยใหย้อดจาํหน่ายและปริมาณการผลิตสินคา้ทัง้สามประเภทมีจาํนวนเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนีปั้จจัยการผลิต

ของสินคา้ทัง้สามประเภทจะไดร้บัผลกระทบขยายตวัตามไปดว้ยเช่นกนั  ในการศกึษาผลกระทบท่ีเช่ือมโยงกัน

ของสาขาการผลิตต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ เครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมคือ การวิเคราะหปั์จจัยการผลิตและ

ผลผลิต เน่ืองจากสามารถนาํมาใชวิ้เคราะหไ์ดว้่า เม่ือมีการขยายตวัของอปุสงคใ์นสินคา้ทัง้สามประเภทท่ีไดร้บั

ประโยชนจ์ากมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 แลว้ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการใชปั้จจัยการผลิตซึ่งเป็นสินคา้

จากสาขาการผลิตอ่ืนๆ และมลูค่าเพ่ิม เช่น ค่าจา้งแรงงาน ค่าตอบแทนการผลิต และค่าเสื่อมราคาของทุน เป็น

ตน้ นอกจากนีก้ารขยายตวัของปริมาณการผลิตจากการกระตุน้อุปสงคภ์ายในประเทศจะส่งผลต่อการนาํเขา้

สินคา้จากต่างประเทศเพ่ือมาเป็นปัจจยัการผลิตดว้ย งานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะคาดประมาณผลกระทบ

ของมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 โดยนาํตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตมาใชใ้นการวิเคราะห ์
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วิธีการวิจัย 

การศึกษานีใ้ชต้ารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย พ.ศ. 2553 (ซึ่งเป็นตารางปัจจยัการ

ผลิตและผลผลิตปีล่าสุดท่ีมีการเผยแพร่ในปัจจุบัน) ขนาด 180 สาขาการผลิต จัดทําโดยสาํนักงานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ทัง้นี ้ตามมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 สินคา้ท่ีสามารถนาํมาหกั

ลดหย่อนไดมี้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ยางลอ้รถยนต ์ยางลอ้รถจกัรยานยนต ์และยางลอ้รถจกัรยาน คือ สาขาการ

ผลิตท่ี 096 การผลิตยางนอกยางใน (tyres and tubes) (2) สินคา้จากโครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์(OTOP) 

ซึ่งในการศึกษานีก้าํหนดใหค้รอบคลุมสินคา้ 33 สาขาการผลิต (รายละเอียดขอ้สมมติในการศึกษาสามารถดู

เพ่ิมเติมไดจ้าก อรุณี (2562)) และ (3) หนงัสือ คือ สาขาการผลิตท่ี 083 การพิมพ ์การพิมพโ์ฆษณา (printing & 

publishing) ในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกับผูใ้ชส้ิทธิลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พ.ศ. 2561 นั้นเน่ืองจาก

กรมสรรพากรยงัดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลไม่แลว้เสร็จ ในการศึกษานีจ้ึงยังไม่มีขอ้มูลจริงมาใชใ้นการวิเคราะห ์

ดงันัน้จึงตอ้งทาํการคาดประมาณมลูค่าการขยายตวัหรืออปุสงคข์ัน้สดุทา้ยท่ีเพ่ิมขึน้ของสินคา้ทัง้ 3 กลุ่มท่ีไดร้บั

ประโยชนจ์ากมาตรการชอ้ปช่วยชาติ จากงานวิจยัและผลการสาํรวจก่อนหนา้นี ้

จากงานวิจัยของผาสุกและคณะ (2560) ซึ่งศึกษาแนวทางการปฏิรูปภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและ

วิเคราะหก์ารกระจายรายไดข้องผูมี้เงินไดพ้ึงประเมิน โดยใชข้อ้มูลผูย่ื้นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 

2555 ของกรมสรรพากร แสดงใหเ้ห็นว่า ในปีภาษี 2555 จากจาํนวนผูมี้งานทาํทัง้สิน้ 38,324,000 คน (ตารางท่ี 

1) มีจาํนวนผูย่ื้นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจาํนวน 9,830,000 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

25.65 ของจาํนวนผูมี้งานทาํ และในจาํนวนผูย่ื้นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาฯ นี ้มีผูท่ี้ตอ้ง

เสียภาษีเพียง 3,300,000 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.57 ของผูย่ื้นแบบฯ เท่านัน้ เน่ืองจากภายหลงัจากการหกัคา่

ลดหย่อนแลว้ รายไดส้ทุธิอยู่ในเกณฑท่ี์ไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษี 

 
Table 1 The approximation of number of people participating in tax allowance program. 

 

Pasuk et al. 
(2017) 

Bangkok 
University 
Research 

Center 
(2018) 

This Research 

Number of employed 
of the labor force 

38,324,000 
persons  
(2012) 

 37,864,600 persons (2018) 

Number of personal 
income tax filing 

9,830,000 persons 
(25.65 %) 

 37,864,600 x 0.2565 = 9,712,270 persons 

Number of tax payer 3,300,000 persons 
(33.57 %) 

 9,712,270 x 0.3357 = 3,260,409 persons 

Number of people 
participating in tax 
allowance program 

 82.6 % 3,260,409 x 0.826 = 2,693,097 persons 

Number of people who 
is willing to buy tyres 

 59.0 % 2,693,097 x 0.59 = 1,588,927 transactions 

Number of people who 
is willing to buy OTOP 
products 

 16.9 % 2,693,097 x 0.169 = 455,133 transactions 

Number of people who 
is willing to buy books 

 27.8 % 2,693,097 x 0.278 = 748,681 transactions 

Source: Author calculation. 
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จากขอ้มูลขา้งตน้จึงสามารถนาํมาคาดประมาณจาํนวนผูเ้สียภาษีในปี พ.ศ. 2561 ไดด้งันี ้ในปี พ.ศ. 

2561 มีจาํนวนผูมี้งานทาํทัง้สิน้ 37,864,600 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2562) ดงันัน้ จาํนวนผูย่ื้นแบบแสดง

รายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 25.65 มีค่าเท่ากบั 9,712,270 คน และจาํนวนผูเ้สีย

ภาษีรอ้ยละ 33.57 ของผูย่ื้นแบบฯ มีค่าเท่ากับ 3,260,409 คน ซึ่งหมายความว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีจาํนวนผูท่ี้

ตอ้งเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหลงัจากหกัค่าลดหย่อนแลว้ประมาณ 3,260,409 คน จากนัน้สมมติว่าผูท่ี้ตอ้ง

เสียภาษีเหล่านีพิ้จารณาว่าจะซือ้สินคา้ตามมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 เพ่ือนาํมาหกัค่าลดหย่อนเพ่ิมเติมอีก

โดยจะซือ้สินคา้แตล่ะชนิดมลูคา่เท่าไร 

จากการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ (2561) พบวา่ มีผูส้นใจซือ้

สินคา้ตามมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 รอ้ยละ 82.6 ดังนั้นจาํนวนผูท่ี้สนใจซือ้สินคา้เพ่ือนาํค่าใชจ้่ายมาหัก

ลดหย่อนมีจาํนวนเท่ากบั 2,693,097 คน ขัน้ตอนต่อมา ในการคาํนวณมลูค่าอปุสงคท่ี์เพ่ิมขึน้นัน้ เน่ืองจากผูเ้สีย

ภาษี 1 คนสามารถซือ้สินคา้ไดม้ากกว่า 1 ชนิด ดงันัน้ในการคาํนวนการซือ้สินคา้ทัง้สามประเภท ผลลพัธท่ี์ไดจ้งึ

ออกมาเป็นจาํนวนครัง้ท่ีมีการซือ้สินคา้นัน้ๆ มิใช่จาํนวนผูซ้ือ้สินคา้ จากการสาํรวจของศูนยวิ์จัยมหาวิทยาลยั

กรุงเทพ (2561) พบวา่มีผูส้นใจซือ้สินคา้ประเภทยางลอ้รถ สินคา้โอทอป และหนงัสอื รอ้ยละ 59 16.9 และ 27.8 

ตามลาํดบั โดยสามารถเลือกตอบไดห้ลายขอ้ เม่ือคาํนวณแลว้จะไดว้่า มีจาํนวนการซือ้ยางลอ้รถ สินคา้โอทอป 

และหนงัสือ จาํนวน 1,588,927  455,133 และ 748,681 ครัง้ ตามลาํดบั 

จากนั้นจึงคาํนวณมูลค่าของการซือ้สินคา้ทั้งสามประเภทหรืออุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของสินคา้ทั้งสาม

ประเภทท่ีเพ่ิมขึน้ โดยสมมติใหผู้เ้สียภาษีมีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) ซือ้ยางลอ้รถยนตแ์ละ

รถจกัรยานยนตเ์พียงอย่างเดียว เตม็วงเงินท่ีหกัค่าลดหย่อนได ้15,000 บาท (2) ซือ้สินคา้โอทอปเพียงอย่างเดียว 

เตม็วงเงินท่ีหกัคา่ลดหย่อนได ้15,000 บาท และเน่ืองจากการศกึษานีก้าํหนดใหส้ินคา้โอทอปมี 33 สาขาการผลิต 

ดงันัน้มลูคา่การซือ้สินคา้โอทอปแตล่ะสาขาการผลิตเท่ากบั 15,000/33 = 454.54 บาท (3)ซือ้หนังสือเพียงอย่าง

เดียว เต็มวงเงินท่ีหกัค่าลดหย่อนได ้15,000 บาท และ (4) ซือ้สินคา้ทัง้สามประเภทคือ ยางลอ้รถ สินคา้โอทอป 

และหนงัสือ ประเภทละ 5,000 บาท เท่ากนั ดงันัน้เม่ือนาํจาํนวนครัง้ท่ีมีการซือ้สินคา้แต่ละประเภท (ตารางท่ี 1) 

คูณกับมูลค่าการซือ้สินคา้ตามขอ้สมมติทั้ง 4 แบบขา้งตน้ จะไดมู้ลค่าการซือ้สินคา้ท่ีเพ่ิมขึน้หรืออุปสงคข์ั้น

สดุทา้ยท่ีเพ่ิมขึน้ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

Table 2  The Approximation of The Increases in Final Demand According to Tax Allowance Program. 
Case No. Assumption The Increases in Final Demand (Baht) 
1 Buy tyres only 1,588,927 x 15,000 = 23,833,915,831 
2 Buy OTOP products only 455,133 x 15,000 = 6,827,003,009 
3 Buy books only 748,681 x 15,000 = 11,230,217,968 
4 Buy three products 5,000 

Baht each 
(1,588,927 x 5,000) + (455,133 x 5,000) + 

(748,681 x 5,000) = 7,944,638,610 + 
2,275,667,670 + 3,743,405,989 = 

13,963,712,269 
Source: Author calculation. 

 ทัง้นีเ้ม่ือกาํหนดการเพ่ิมขึน้ของอปุสงคข์ัน้สดุทา้ยของสินคา้ทัง้ 3 ประเภทจาํนวนตามตารางท่ี 2 แลว้ จะ

สามารถคาํนวณเมตริกซข์องอปุสงคข์ัน้สดุทา้ยใหม่ (คอลมันท่ี์ 309 ในตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต) และ

คาํนวณผลกระทบท่ีมีตอ่การผลิต มลูคา่เพ่ิม และการนาํเขา้ ดงันี ้

1 คาํนวณผลกระทบท่ีมีตอ่ผลผลิต โดยใชส้มการ −= − 1( )X I A Y      (1) 
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2 คํานวณผลกระทบที่มีตอมูลคาเพิ่ม โดยใชสมการ −= − 1ˆ ( )V V I A Y      (2) 

3 คํานวณผลกระทบที่มีตอการนําเขา โดยใชสมการ −= − +1( )m mM A I A Y Y    (3) 

เม่ือ X คือเวกเตอรผ์ลผลิตทัง้หมด A คือเมตริกซส์ัมประสิทธ์ิปัจจัยการผลิต  −− 1( )I A  คือเมตริกซอิ์นเวอรส์

ปัจจัยการผลิต  Y คือ เวกเตอรอ์ุปสงคข์ั้นสุดทา้ย  I คือเมตริกซเ์อกลักษณ์  V คือเวกเตอรม์ูลค่าเพ่ิม  V̂  คือ

diagonal matrix ของเมตริกซ ์V  M คือเวกเตอรข์องมลูค่าการนาํเขา้รวม  Am คือเมตริกซส์มัประสิทธิปัจจยัการ

ผลิตนาํเขา้ และ Ym คือเวกเตอรข์องอปุสงคข์ัน้สดุทา้ยของสินคา้นาํเขา้ 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาผลกระทบของมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้

ผลกระทบทีม่ีต่อผลผลิต การดาํเนินมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการใชจ้่ายซือ้สินคา้

ทัง้สามประเภทเพ่ิมขึน้ ซึ่งหมายความว่าอปุสงคข์ัน้สุดทา้ยของสินคา้ทัง้สามประเภทจะเพ่ิมขึน้ ดงันัน้การผลิต

ของสาขาการผลิตทัง้สามจึงเพ่ิมขึน้เพ่ือเป็นการตอบสนองอปุสงคข์ัน้สดุทา้ยท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจากนีส้าขาการผลิต

อ่ืนๆ ท่ีถูกใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตในการผลิตสินคา้ทัง้สามประเภทนีจ้ะมีความตอ้งการใชเ้พ่ิมขึน้ จึงมีการขยายตวั

ของผลผลิตเช่นเดียวกัน การวดัผลกระทบท่ีมีต่อผลผลิตจึงเป็นการวดัการขยายตวัของผลผลิตแต่ละสาขาการ

ผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ในทกุรอบท่ีมีความตอ้งการใชปั้จจยัการผลิต ผลกระทบของการเพ่ิมขึน้ของอปุสงคข์ัน้สดุทา้ยทัง้ 4 

กรณี ท่ีมีตอ่มลูคา่ผลผลิตของสาขาการผลิตท่ีไดร้บัผลกระทบมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก แสดงในตารางท่ี 3  
 

Table 3 The Effects of Tax Allowance Program on Total Outputs. 
 Rank Case No. 1 

Buy tyres only 
Case No. 2 

Buy OTOP products only 
Case No. 3 

Buy books only 
Case No. 4 

Buy three products 
Sector Percentage 

Change of 
Outputs 

Sector Percentage 
Change of 
Outputs 

Sector Percentage 
Change of 
Outputs 

Sector Percentage 
Change of 
Outputs 

1 096 Tyres And 
Tubes 

      22.57 065 Tobacco 
Processing 

3.81 083 Printing 
& Publishing 

12.62 096 Tyres 
And 
Tubes 

7.53 

2 037 Natural 
Chemical & 
Fertilizer 

3.25 014 Tobacco 3.70 081 Paper 
And Paper 
Board 

2.06 083 
Printing & 
Publishing 

4.23 

3 095 Rubber 
Sheet & Block 
Rubber 

2.37 074 Jute Mill 
Products 

2.87 037 Natural 
Chemical & 
Fertilizer 

1.24 037 
Natural 
Chemical 
& Fertilizer 

2.04 

Source  Author calculation. 

 การดาํเนินมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 มีผลทาํใหส้าขาการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยางลอ้รถมีการ

ขยายตวัของผลผลิตไดม้ากกว่าสาขาการผลิตกลุ่มสินคา้โอทอปหรือหนงัสือ เน่ืองจากยางลอ้รถซึง่จดัอยู่ในสาขา

การผลิต 096 การผลิตยางนอกยางใน มีผลเช่ือมโยงขา้งหลงั (backward linkage) เท่ากับ 1.911 (อนัดบัท่ี 56 

จาก 180 สาขาการผลิต) ซึ่งสูงกว่าผลเช่ือมโยงขา้งหลงัของสาขาการผลิตหนงัสือ หรือสาขาการผลิต 083 การ

พิมพ ์การพิมพโ์ฆษณา นอกจากนีจ้ากการสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคโดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

(2561) พบวา่ ผูบ้ริโภคจาํนวนมากใหค้วามสนใจซือ้หรือเปลี่ยนยางลอ้รถเม่ือมีมาตรการชอ้ปช่วยชาติ นอกจากนี้

ในความเป็นจริงค่าใชจ้่ายในการเปลี่ยนลอ้รถยนต ์4 ลอ้จะประมาณ 15,000 บาท เช่นกัน ดังนั้นจึงคาดว่า
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ผูบ้ริโภคจะสามารถนาํค่าใชจ้่ายในการซือ้ยางลอ้รถมาหักลดหย่อนไดเ้ต็มจาํนวน 15,000 ในส่วนของการซือ้

สินคา้โอทอป เน่ืองจากสินคา้โอทอปมีหลากหลายประเภท ทัง้สินคา้กลุ่มอาหาร เครื่องด่ืม เครื่องประดบัตกแตง่ 

เสือ้ผ้า และเฟอรนิ์เจอร ์ดังนั้นการใช้จ่ายซือ้สินคา้โอทอปของผู้บริโภคจึงกระจายไปในสินค้าและบริการ

หลากหลายสาขาการผลิต ผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตจึงเพ่ิมขึน้ไม่มาก และไม่มีสาขาการผลิตใดท่ีไดร้บั

ผลประโยชนท่ี์ชดัเจน ส่วนสาขาการผลิตหนงัสือมีผลเช่ือมโยงขา้งหลงันอ้ยกว่าสาขาการผลิตยางลอ้รถดงักลา่ว

แลว้ นอกจากนีผู้บ้ริโภคท่ีมีความสนใจซือ้หนงัสือมีเพียงรอ้ยละ 27.8 (ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2561) จึง

คาดวา่สาขาการผลิตหนงัสือจะขยายตวัไมม่ากนกั ทัง้นีห้ากพิจารณาดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมรายสาขาการผลิต 

ของสาขาการผลิต TSIC 22111 การผลิตยางนอกและยางใน จะพบว่าดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมสาขาการผลิต

ยางนอกและยางใน มีการขยายตัวเพ่ิมขึน้จาก 100.37 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็น 106.06 ในเดือน

มกราคม พ.ศ. 2562 และเพ่ิมต่อเน่ืองเป็น 107.02 และ 116.61 ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม พ.ศ. 2562 

ตามลาํดบั (สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, 2562) ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะหปั์จจยัการผลิตขา้งตน้ท่ีวา่

ผลผลิตของสาขาการผลิตยางนอกและยางในจะมีการขยายตวัมากขึน้หลงัจากมีการดาํเนินนโยบายชอ้ปช่วย

ชาติ 2561 

 ผลกระทบทีม่ีต่อมูลค่าเพิ่ม การเพ่ิมขึน้ของอปุสงคข์ัน้สดุทา้ยในสินคา้ทัง้สามประเภทจากมาตรการ 

ชอ้ปช่วยชาติ 2561 ยังมีผลทาํใหมี้ความตอ้งการใชปั้จจัยการผลิตอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ผลผลิตของสาขาการผลิตต่างๆ 

ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ นัน้รวมเรียกว่ามลูค่าเพ่ิม ซึ่งไดแ้ก่ ค่าจา้ง (ค่าตอบแทนแรงงาน) ภาษี (ค่าตอบแทนท่ีจ่าย

ใหก้บับริการของรฐับาล) ดอกเบีย้ (คา่ตอบแทนของการใชส้ินคา้ทุน) คา่เช่า (ค่าตอบแทนของการใชท่ี้ดิน) และ

กาํไร (ผลตอบแทนของการประกอบการ) ดงันัน้การคาํนวณการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าเพ่ิมจึงสามารถแสดงให้

เห็นถึงการขยายตวัของค่าจา้งท่ีแรงงานจะไดร้บัเพ่ิมขึน้ไดบ้างส่วนเช่นกนั ซึ่งจากผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่

แลว้สาขาการผลิตท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากมาตรการชอ้ปช่วยชาติ เช่น  ยางลอ้รถ และหนังสือ จะมีการ

ขยายตวัของมลูค่าเพ่ิมมาก เน่ืองจากเป็นสาขาการผลิตท่ีมีการขยายตวัของผลผลิตรวมสงู จึงมีความตอ้งการใช้

ปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ มากตามไปดว้ย แตก่ารขยายตวัของมลูค่าเพ่ิมในสาขาการผลิตกลุ่มสินคา้โอทอปยงัไม่เห็น

ผลท่ีมีขนาดมากเพียงพอ ซึ่งอาจมีสาเหตมุาจากการท่ีผูบ้ริโภคจดัสรรการซือ้สินคา้โอทอปกระจายไปในหลาย

สาขาการผลิต ผลกระทบท่ีมีต่อแต่ละสาขาการผลิตจึงไม่ชดัเจน อย่างไรก็ตามมีขอ้สงัเกตว่า ในทุกกรณีของขอ้

สมมติ สาขาการผลิตคา้ส่งและคา้ปลีกเป็นสาขาการผลิตท่ีมีการขยายตวัของมลูค่าเพ่ิมค่อนขา้งมากเสมอ ทัง้นี ้

เป็นเพราะการขยายตวัอุปสงคข์ัน้สุดทา้ย ทาํใหเ้กิดการซือ้ขายสินคา้และบริการต่างๆ จึงทาํใหส้าขาการผลิต

ทางดา้นการคา้มีบทบาทท่ีสาํคญั และเน่ืองจากสาขาการผลิตทัง้สองคือ สาขาการผลิต 145 การคา้ส่ง และ 

สาขาการผลิต 146 การคา้ปลีก เป็นสาขาการผลิตในภาคบริการ (service sector) จงึมีสดัสว่นของมลูค่าเพ่ิมต่อ

ผลผลิตสูง เพราะมีการจา้งแรงงานค่อนขา้งมาก ดังจะเห็นว่าค่าสมัประสิทธิปัจจัยการผลิตขั้นตน้มีค่าสูงคือ 

0.774 และ 0.838 ตามลาํดบั 

 ผลกระทบที่มีต่อการนําเข้า การเพ่ิมขึน้ของอุปสงคข์ัน้สดุทา้ยยังมีผลทาํใหก้ารนาํเขา้สินคา้ท่ีเป็น

ปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศเพ่ิมขึน้ดว้ย ทัง้นีห้ากสินคา้ท่ีมีอุปสงคข์ัน้สุดทา้ยเป็นสินคา้ท่ีพึ่งพาการนาํเขา้

วตัถุดิบจากต่างประเทศมาก อาจมีผลในทางลบต่อดุลการคา้ได ้ทัง้นีก้ารวิเคราะหผ์ลของการขยายตวัของอปุ

สงคข์ัน้สดุทา้ยท่ีมีต่อการนาํเขา้พบว่า การท่ีอปุสงคข์ัน้สดุทา้ยของยางลอ้รถขยายตวัมากจะมีผลใหมี้มลูค่าการ
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นาํเขา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเพ่ิมขึน้มาก นอกจากนีใ้นกรณีท่ีอปุสงคข์ัน้สดุทา้ยของหนังสือเพ่ิมขึน้จะมีผลทาํใหมี้

การนาํเขา้กระดาษและเย่ือกระดาษเพ่ิมขึน้ค่อนขา้งมากเช่นเดียวกัน ทัง้นีห้ากพิจารณาขอ้มูลการนาํเข้ายาง

สงัเคราะห ์(รหสัฮารโ์มไนซ ์4002) ซึง่เป็นวตัถดิุบประเภทหนึ่งในการผลิตยางลอ้รถ โดยนาํยางสงัเคราะหม์าผสม

กับยางธรรมชาติในขัน้ตอนการผสมและบดยางเพ่ือใหไ้ดแ้ผ่นยาง จะพบว่าปริมาณการนาํเขา้ยางสงัเคราะห์

เพ่ิมขึน้อย่างเห็นไดช้ดัในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึง่เป็นช่วงก่อนการดาํเนินมาตรการชอ้ปช่วยชาติท่ีเริ่มตน้

วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 โดยปริมาณการนาํเข้ายางสังเคราะหใ์นเดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณ 50,436,910 

กิโลกรมั และเพ่ิมสูงขึน้อย่างมากเป็น 90,226,928 กิโลกรมั ในเดือนพฤศจิกายน 2561 (Rubber Intelligence 

Unit, 2562) ซึ่งเป็นการเตรียมการผลิตยางลอ้รถของผูผ้ลิตเพ่ือรองรบัมาตรการฯ ท่ีจะเกิดขึน้ในเดือนธันวาคม  

2561 จากนัน้ปริมาณการนาํเขา้ยางสงัเคราะหจ์งึกลบัเขา้สูร่ะดบัปกติ 

   

บทสรุป 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคท่ี์จะศกึษาผลกระทบของมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 โดยกาํหนดใหผู้เ้สียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนําค่าใช้จ่ายในการซื ้อสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ (1) ยางล้อรถยนต์ ยางล้อ

รถจกัรยานยนต ์และยางลอ้รถจกัรยาน (2) สินคา้โอทอป และ (3) หนงัสือ  มาหกัคา่ลดหย่อนไดใ้นวงเงินไมเ่กิน 

15,000 บาท โดยใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย พ.ศ. 2553 ขนาด 180 สาขาการผลิต เพ่ือ

คาํนวณว่าเม่ืออุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของสินคา้ทั้งสามประเภทเพ่ิมขึน้จากมาตรการชอ้ปช่วยชาติแลว้ จะทาํให้

ผลผลิต มลูค่าเพ่ิม และการนาํเขา้ของสินคา้ในสาขาการผลิตต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยการศกึษานีมี้

ขอ้สมมติกรณีศกึษาต่างๆ เช่น ผูเ้สียภาษีซือ้สินคา้แตล่ะประเภทอย่างเดียวเต็มวงเงิน 15,000 บาท และกระจาย

ค่าใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ทัง้สามประเภท มลูคา่อย่างละ 5,000 บาท ผลการศกึษาพบว่า นโยบายชอ้ปช่วยชาติ

ส่งผลใหมี้การขยายตวัของผลผลิตมากขึน้ ทัง้สาขาการผลิตท่ีไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง เช่น ยางลอ้รถ และหนงัสือ 

และสาขาการผลิตท่ีเป็นปัจจัยการผลิตในการผลิตยางลอ้รถและหนังสือดว้ย โดยสาขาการผลิตยางลอ้รถและ

ปัจจัยการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งมีการขยายตัวของผลผลิตมากท่ีสุด เน่ืองจากประชาชนสนใจท่ีจะเปลี่ยนยางลอ้รถ

ค่อนขา้งมากเม่ือมีการดาํเนินนโยบายชอ้ปช่วยชาติ ในส่วนของการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิมซึ่งรวมส่วนท่ีเป็น

คา่จา้งแรงงานเขา้ไวด้ว้ย พบวา่สาขาการผลิตคา้สง่และคา้ปลีกมีการเพ่ิมขึน้ของมลูคา่เพ่ิมอย่างชดัเจน เน่ืองจาก

การขยายตวัของอปุสงคข์ัน้สุดทา้ยทาํใหเ้กิดการซือ้ขายสินคา้และบริการต่างๆ จึงทาํใหส้าขาการผลิตทางดา้น

การคา้มีบทบาทท่ีสาํคญั ทัง้นีไ้มว่า่ขอ้สมมติจะเป็นกรณีท่ีผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือซือ้สินคา้ทัง้สาม

ชนิดในมูลค่าเท่ากัน สาขาการผลิตคา้ส่งและสาขาการผลิตคา้ปลีกจะเป็นสาขาการผลิตท่ีมีการขยายตัวของ

มลูค่าเพ่ิมในอนัดบัตน้ๆ เสมอ ส่วนผลกระทบท่ีมีต่อการนาํเขา้นัน้ พบว่านโยบายชอ้ปช่วยชาติมีผลทาํใหมี้การ

นาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศเขา้มาเป็นวตัถุดิบหรือเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะการนาํเขา้ผลิตภัณฑ ์

ปิโตรเคมีเพ่ือมาเป็นปัจจยัการผลิตยางลอ้รถ รวมทัง้การนาํเขา้กระดาษและเย่ือกระดาษเพ่ือเป็นปัจจยัการผลิต

ในการพิมพห์นงัสือ ดงันัน้การดาํเนินนโยบายชอ้ปช่วยชาติจงึควรคาํนงึถงึผลกระทบท่ีมีตอ่ดลุการคา้ดว้ย 
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การท่องเที่ยวกับการเตบิโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ 

Tourism and Economic Growth of Chiang Mai 
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Puttiphat Thaweevachiraphat1* 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีศ้กึษาถงึสถานการณก์ารท่องเท่ียวกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม ่และศกึษาถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างการท่องเท่ียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยันีจ้ะเป็นหลักฐาน

หนึ่งท่ีไปสนบัสนนุสมมติฐาน “การท่องเท่ียวนาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ” โดยใชข้อ้มลูทติุยภูมิ ระหวา่งปี 2538-

2559 เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวและวิเคราะหห์าความสัมพันธเ์ชิงเหตุผล ผลการศึกษา

พบว่า ประเทศจีนมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ประเทศไทย อตัราการเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียว ค่าใชจ้่ายต่อวนั

ของนกัท่องเท่ียว และรายไดร้วมจากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุ ในขณะท่ีประเทศออสเตรเลีย เยอรมนี สหราชอาณาจกัร 

และสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายต่อคนและมีจํานวนวันท่ีพักของนักท่องเท่ียวในระดับท่ีสูง ผลการทดสอบ

ความสมัพันธร์ะหว่างการท่องเท่ียวกับ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จาํนวนนักท่องเท่ียว

ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้สิงคโปร ์สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนีมีความสมัพนัธเ์ชิงดลุยภาพใน      ระยะ

ยาวกบัผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั คือ รฐับาลควรให้

ความสาํคัญกับนักท่องเท่ียวประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้สิงคโปร ์เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา และพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว 

 

ABSTRACT 

This research aims to study the tourism situation and economic growth of Chiang Mai and the 

relationship between tourism and economic growth of Chiang Mai. The results of this research will be a 

piece of evidence supporting the "tourism-led growth hypothesis". The secondary data in 1995-2016 had 

been employed to test the co-integration and Granger causality test. The results indicated that China has 

the highest guest arrival at accommodation establishments and growth rate of guest arrival, expenditure 

per day of tourists, and total income from tourists. While Australia, Germany, the United Kingdom, and the 

United States tourists have a high cost per person and length of stay. The cointegration tests found that 

the tourists in China, Japan, South Korea, Singapore, the United States, Australia, and Germany have a 

long-run relationship with Chiang Mai's gross provincial product. Research recommendation is that the 

government should give priority to tourists from China, Japan, South Korea, Singapore, Germany, and the 

United States and development of tourism infrastructure and facilities. 

 

Key words: tourism, economic growth, chiang mai, cointegration 
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บทนาํ 

เชียงใหม่เป็นจังหวดัท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในภาคเหนือ มีการเติบโตของจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ

และรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วงปี 2555-2559 สูงถึงร ้อยละ 17.72 และ 18.80 ตามลาํดับ 

(ศูนยวิ์จัยดา้นตลาดการท่องเท่ียว, 2561) ทัง้นีก้ารท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งรายไดท่ี้

สาํคญัท่ีสุดของประเทศ ก่อใหเ้กิดโอกาสในการจา้งงานมากขึน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม (Vanhove, 1981) ซึ่ง

ส่งผลกระทบทางทางตรง เช่น ค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวโดยตรง และค่าใชจ้่ายของรัฐบาลในดา้นบริการ

ท่องเท่ียว และผลกระทบทางออ้ม เช่น การก่อสรา้งโรงแรมใหม่ และการใชจ้่ายของรฐับาลในโครงสรา้งพืน้ฐาน 

อีกทัง้ยงักระตุน้ความตอ้งการภายในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเช่ือมโยงการท่องเท่ียว

กบัเศรษฐกิจในภาคสว่นอ่ืนๆ เช่น การขนสง่ การคา้สง่คา้ปลีก และบริการอ่ืนๆ (Proenca and Soukiazis, 2008) 

อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัท่ีแทจ้รงิในช่วงเวลาเดียวกนักลบัมีอตัราการเติบโตของเพียง  รอ้ยละ 

5.07 ซึ่งต ํ่ ากว่าอัตราการการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดท่ี เป็นแหล่งท่องเ ท่ียวสําคัญอ่ืนๆ เช่น 

กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และภูเก็ต เป็นตน้ (สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) 

ในขณะท่ี ดงันัน้ จึงเป็นเป็นคาํถามว่า “การเตบิโตอย่างมากของการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชียงใหม่มีผลการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิของจงัหวดัเชยีงใหม่หรือไม่” 

ในขณะท่ีมีการศึกษาเชิงประจักษ์ในบริบทของต่างประเทศอยู่ในเป็นจํานวนมาก ซึ่งตรวจสอบ

สมมติฐานว่า “การท่องเท่ียวนาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ tourism-led growth (TLG) หรือไม่” แต่

การศกึษาในบริบทของประเทศไทยยงัมีอยู่ไม่มาก และสว่นใหญ่ใหข้อ้สรุปวา่การท่องเท่ียวนาํไปสูก่ารเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (อคัรพงศ ์อัน้ทอง, 2557; Chaivichayachat, 2016; Chulaphan and Barahona, 2017; Kumar and 

Sharma, 2017) โดยมีการใชจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นตวัแปรท่ีสะทอ้นการท่องเท่ียว 

และมีการกาํหนดตวัแปรร่วมอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีจ้าํนวนนักท่องเท่ียวในแต่ละประเทศจะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั (Tang and Tan, 2013) อย่างไรก็ตาม การศกึษาท่ีผ่านมาของประเทศไทยสว่นใหญ่เป็น

การศึกษาความสัมพันธ์โดยภาพรวมระหว่างการท่องเท่ียวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่มี

การศกึษาถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัภมิูภาคหรือระดบัจงัหวดั นอกจากนีย้งัไมมี่งานวิจยัใดท่ีใหค้าํตอบ

วา่ การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศชาติใดท่ีนาํไปสูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัจงัหวดัโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงจงัหวดัเชียงใหม ่

ดงันัน้การวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาสถานการณก์ารท่องเท่ียว และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

การท่องเท่ียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่ีผลการศึกษาจะนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม ่

 
ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจยันีใ้ชจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศเดินทางเขา้ประเทศไทย จาํแนกตามถ่ินท่ีอยู่ 10 อนัดบั

แรก ตลอดช่วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา ประกอบดว้ยประเทศจีน มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้สิงคโปร ์สหราชอาณาจกัร 

สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี และอินเดีย เป็นตวัแปรท่ีแสดงถงึการท่องเท่ียว เน่ืองจากจาํนวนนกัท่องเท่ียว

เป็นขอ้มลูท่ีสะทอ้นการท่องเท่ียวไดแ้มน่ยาํกว่ารายรบัจากการท่องเท่ียว และใชผ้ลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจ

ท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม ่(Gross Provincial Products: GPP) เป็นตวัแปรท่ีสะทอ้นถึงเศรษฐกิจของจงัหวดั

เชียงใหม ่โดยท่ีการวิจยันีใ้ชข้อ้มลูรายไตรมาสในช่วงปี 2538-2559 รวมจาํนวน 88 ตวัอย่าง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
สมมติฐาน “การท่องเท่ียวนาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ tourism-led growth (TLG) มาจาก

สมมติฐาน “การสง่ออกนาํไปสูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ export-led growth (Brida and Pulina, 2010) โดย
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ท่ีสมมติฐานการท่องเท่ียวนาํไปสูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้อยู่บนแนวคิดท่ีวา่ การท่องเท่ียวจะสง่ผลตอ่       การ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ในมุมมองแบบดั้งเดิมนั้น การท่องเท่ียวทาํใหเ้กิดเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถนาํไปใชน้าํเขา้สินคา้ทุนเพ่ือผลิตสินคา้และบริการ อนัจะนาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว
ยงัก่อใหเ้กิดการแข่งขนัและประสิทธิภาพระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายปลายทางภายในประเทศกับ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายท่องเท่ียวในประเทศอ่ืนๆ อนัจะนาํไปสู่การเพ่ิมขึน้ของรายไดใ้นระดบัทอ้งถ่ิน 
(Helpman and Krugman, 1985) นอกจากนี ้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวสง่ผลในทางบวกตอ่การเติบโตและ     การ
พฒันาทางเศรษฐกิจดว้ยเหตผุลหลายประการ เช่น การท่องเท่ียวนาํไปสู่การอาํนวยความสะดวกและสนบัสนุน
การใชท้รพัยากรท่ีสอดคลอ้งกบัพืน้ฐานปัจจยัการผลิตของประเทศการสรา้งโอกาสของการจา้งงาน  การส่งเสริม
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ทกัษะ การบริหารจดัการ และการสรา้งความเช่ือมโยง
ในทิศทางบวกกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ ดงันัน้ การเติบโตของภาคการท่องเท่ียวไดร้บัการคาดหวงัวา่
จะนาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผูใ้หบ้ริการการท่องเท่ียว ในทางกลบักนั สมมติฐาน “การเติบโต
ทางเศรษฐกิจนาํไปสู่การขยายตัวของการท่องเท่ียวหรือ growth-led tourism” มุ่งเนน้ไปยังบทบาทของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาภาคการท่องเท่ียว การเติบโตทางเศรษฐกิจของภายในประเทศจะ
ยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานและการพัฒนาสินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียว ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเท่ียวใหเ้ดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึน้ ดงันัน้การเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไดร้บัการคาดหวงัว่าจะทาํไดเ้กิด
การพฒันาภาคการท่องเท่ียวภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศและ
นาํไปสูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาพบว่า การท่องเท่ียวนาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยท่ีการศึกษาของ Chulaphan and Barahona (2017) พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวระหว่างจํานวน
นกัท่องเท่ียวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Unidirectional Causality) ในขณะท่ีการศกึษาของอคัรพงศ ์อัน้ทอง 
(2557) และ Chaivichayachat (2016) พบความสัมพันธ์ในสองทิศทางระหว่างรายรับจากการท่องเท่ียวและ  
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Bi-directional Causality) เช่นเดียวกนักบั Kumar and Sharma (2017) ซึ่งใชจ้าํนวน
นักท่องเท่ียวแทนรบัรบัจากการท่องเท่ียว นอกจากนีก้ารศึกษาของ Chulaphan and Barahona (2017) พบว่า 
การเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียวในทวีปเอเชียใตน้าํไปสูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แตส่มมติฐาน 
TLG ไม่เป็นจริงกับนักท่องเท่ียวในทวีปโอเชียเนีย ทวีปเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และทวีป
ยปุโรป ในทางกลบักนัการเติบโตทางเศรษฐกิจนาํไปสูก่ารเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียวในทวีปโอเชียเนีย 

การศึกษาเชิงประจักษ์ของประเทศไทยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ใช้วิธีของ Johanson ในการทดสอบ
ความสมัพันธเ์ชิงดุลยภาพในระยะยาวดว้ย VAR model และใช ้Granger causality test เพ่ือหาความสมัพันธ์
เชิงเหตผุล โดยท่ีการศกึษาส่วนใหญ่ใชร้ายรบัจากการท่องเท่ียวหรือจาํนวนนกัท่องเท่ียวโดยรวม ซึ่งไม่สามารถ
ทราบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้มาจากนกัท่องเท่ียวในประเทศใด ถึงแมว้่าการศกึษาของ Chulaphan and 
Barahona (2017) ทาํใหท้ราบว่ารฐับาลไทยควรส่งเสริมการท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียวในทวีปเอเชียใต ้แต่ผล
การศกึษายงัคงเป็นผลกระทบท่ีมีต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม อย่างไรก็ตาม การศกึษาท่ีผ่านมายังไม่สามารถให้
คาํตอบไดว้่าการมาเยือนของนกัท่องเท่ียวประเทศใดท่ีจะช่วยสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ินหรือ
ระดบัจงัหวดั โดยเฉพาะอย่างย่ิงจงัหวดัเชียง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัของประเทศ ดงันัน้ผลการศกึษาจาก
งานวิจัยนีจ้ึงเป็นองค์ความรูใ้หม่ท่ีมีประโยชน์ต่อการกําหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการท่องเท่ียวเพ่ือการเติบโตของการท่องเท่ียวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหมต่อ่ไป 
 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยนีใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ ผลิตภัณฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวัดเชียงใหม่จาก

สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และจาํนวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศท่ีเดินทางเขา้ประเทศ
ไทยจาํแนกตามถ่ินท่ีอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่ จาํนวนวนัท่ีพัก ค่าใชจ้่ายต่อวนั และรายไดจ้ากนักท่องเท่ียว จาก
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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การวิเคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย 1) การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายถึงสถานการณก์ารท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม ่และ 2) การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งจาํนวนนกัท่องเท่ียวใน    แต่
ละประเทศกบัผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยั bivariate VAR model 
ในการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวตามวิธีของ Johanson (1988) และนาํไปวิเคราะหห์า
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลดว้ย Granger causality test ดว้ย VECM ต่อไป แต่ถา้ไม่พบความสมัพนัธเ์ชิงดลุยภาพ
ในระยะยาวจะหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลดว้ย แบบจาํลอง VAR โดยสรา้งจากตวัแปรท่ีมีความหยุดน่ิง ซึ่งปรบั
ดว้ยการทาํผลตา่งอนัดบัท่ี 1 

 

แบบจาํลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

การวิจัยนีท้าํการทดสอบ co-integration เพ่ือศึกษาความสัมพันธเ์ชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่าง   
การท่องเท่ียวกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม ่โดยใช ้bivariate VAR model ซึง่ตวัแปรทกุตวัเป็น
ตวัแปรภายในท่ีตอ้งกาํหนดความลา่ชา้ของแบบจาํลอง ประกอบดว้ยจาํนวนนกัท่องเท่ียวในแตล่ะประเทศ ( ,i tTR
) และผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม ่(Gross Provincial Products: 

tGPP ) ซึ่งเป็น
ตวัแปรท่ีอยู่ในรูปลอการิทมึฐานธรรมชาติ (Natural Logarithm) ท่ีไดข้จดัอิทธิพลของฤดกูาล (Seasonality) และ
ความผิดปกติ (Irregular) ดว้ยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีกึ่งกลาง (Center Moving Average: CMA) เพ่ือการประมาณ
ท่ีไม่เอนเอียง (Unbiased Estimation) (Chulaphan and Barahona, 2017) โดยสามารถเขียนแสดงแบบจาํลอง
ไดด้งันี ้
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โดยท่ี ,i tTR  คือ จาํนวนนกัท่องเท่ียวในประเทศท่ี i  ในช่วงเวลา t  

 , 1i tTR −  คือ จาํนวนนกัท่องเท่ียวในประเทศท่ี i  ในช่วงเวลา 1t −  

 ,i t kTR −  คือ จาํนวนนกัท่องเท่ียวในประเทศท่ี i  ในช่วงเวลา t k−  

 
tGPP  คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหมใ่นช่วงเวลา t  

 
1tGPP−  คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหมใ่นช่วงเวลา 1t −  

 
t kGPP−  คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหมใ่นช่วงเวลา t k−  

 i  คือ ประเทศท่ี 1, 2, 3, … , 10 ประกอบดว้ยจีน มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้สิงคโปร ์สหราช

อาณาจกัร สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี และอินเดีย 

 t  คือ ช่วงเวลาท่ี 1 ถงึ 88 (ไตรมาสท่ี 1 ปี 2538 ถงึ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559) 

จากแบบจาํลองในสมการท่ี (1) เม่ือพิจารณาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนนกัท่องเท่ียว 10 ประเทศ 
กบัผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวดัเชียงใหม่แลว้ ทาํใหมี้จาํนวนแบบจาํลองท่ีจะประมาณ
คา่จาํนวน 10 แบบจาํลอง อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีจะนาํแบบจาํลองดงักลา่วขา้งตน้ไปทาํการทดสอบความสมัพนัธเ์ชิง
ดุลยภาพในระยะยาวตามวิธีการของ Johanson (1988)จาํเป็นตอ้งนาํขอ้มูลไปทาํการทดสอบความหยุดน่ิง 
(Stationarity) เน่ืองจากขอ้มูลจาํนวนนักท่องเท่ียวและผลิตภัณฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวัด
เชียงใหม่เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา ซึ่งจาํเป็นตอ้งมีคุณสมบัติเป็น “integrated of order 1 หรือ I(1)” (Johansen 
and Juselius, 1990; Johansen, 1988) หลังจากนั้นจึงนาํ bivariate VAR model ไปกาํหนดความล่าชา้ (Lag 
Length) ท่ี เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวชี ้วัด Likelihood Ratio Test (LR), Final Prediction Error (FPE), 
Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz Information Criterion (SC) และ  Hannan-Quin Information 
Criterion (HQ) ท่ีใหผ้ลตรงกันมากท่ีสุด และทดสอบจาํนวน rank (r) หรือจาํนวนเวกเตอร ์co-integration (r) 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

207 

ดว้ย trace test และ maximum eigenvalue test เพ่ือหาความสมัพนัธเ์ชิงดลุยภาพในระยะยาวระหว่างจาํนวน
นกัท่องเท่ียวในแต่ละประเทศกบัผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม่ ภายหลงัจากพบ
ความสมัพันธแ์ลว้จึงนาํไปวิเคราะหห์าความสัมพันธเ์ชิงเหตุผลดว้ย Granger causality test จากแบบจาํลอง 
VECM แต่ถา้ไม่พบความสมัพนัธเ์ชิงดลุยภาพในระยะยาวจะหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผลดว้ยแบบจาํลอง VAR 
โดยสรา้งจากตวัแปรท่ีมีความหยดุน่ิง ซึง่ปรบัดว้ยการทาํผลตา่งอนัดบัท่ี 1 

 
ผลและวิจารณผ์ลการศึกษา 

สถานการณก์ารทอ่งเทีย่วของจังหวัดเชยีงใหม่ 
เม่ือพิจารณาจาํนวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศท่ีเดินทางเขา้พกัสถานพกัแรมจงัหวดัเชียงใหม ่10 อนัดบั

แรก ในปี 2559 พบว่า นกัท่องเท่ียวประเทศจีนเดินทางเขา้พกัสถานพกัแรมจงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสดุ มีจาํนวน 
811,735 คน รองลงมา คือ นักท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น มีจาํนวน 186,343 ลา้นคน และนักท่องเท่ียวประเทศ
สหรฐัอเมริกา มีจาํนวน 175,999 ลา้นคน สาํหรบันักท่องเท่ียวประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส 
เยอรมนี มาเลเซีย เกาหลีใต ้และสิงคโปร ์มีจาํนวน 141,568 138,786 117,500 115,870 96,423 77,576 และ 
67,409 คนตามลาํดบั โดยท่ีจาํนวนนกัท่องเท่ียวจีนมีอตัราการเติบโตในช่วงปี 2555-2559 สงูท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ย
ละ 78.50 รองลงมา คือ นักท่องเท่ียวประเทศมาเลเซีย คิดเป็นรอ้ยละ 12.29 และนักท่องเท่ียวประเทศ สหราช
อาณาจักร คิดเป็นรอ้ยละ 6.46 สาํหรับประเทศเยอรมนี ญ่ีปุ่ น สิงคโปร ์เกาหลีใต ้ออสเตรีย ฝรั่งเศส และ
สหรฐัอเมริกา มีอตัราการเติบโต คิดเป็นรอ้ยละ 3.69 2.57 0.48 -0.07 -1.89 -5.28 และ -5.38 ตามลาํดบั 

ขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า นักท่องเท่ียวประเทศจีนเดินทางเขา้ประเทศไทยมากท่ีสุดในปัจจุบัน 
และมีอตัราการเติบโตมากท่ีสดุ นอกจากนีย้งัมีค่าใชจ้่ายต่อวนัและรายไดร้วมจากการท่องเท่ียวมากท่ีสดุ แตเ่ม่ือ
คาํนึงถึงค่าใชจ้่ายต่อคนแลว้กลบัพบว่า ประเทศออสเตรเลีย เยอรมนี และสหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมริกามี
ค่าใชจ้่ายต่อคนของนกัท่องเท่ียวมากกว่า 50,000 บาทต่อคน ซึง่มากกว่าประเทศจีนท่ีมีค่าเท่ากบั 47,869 บาท
ตอ่คน ทัง้นีป้ระเทศเยอรมนี สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา เป็นประเทศท่ีมีจาํนวนวนัท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยมากกว่า 10 วนั ซึ่งมากกว่าประเทศจีนท่ีมีค่าเท่ากบั 6.81 วนั 
(Table 2) ในขณะท่ีผลิตภัณฑม์วลรวมท่ีแทจ้ริงของจังหวดัเชียงใหม่ ปี 2559 (ณ ) เท่ากับ 2.22 แสนลา้นบาท 
โดยมีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 6.44 ในช่วงปี 2551-2559 

 

Table 1 Guest Arrivals at Accommodation Establishments in Chiang Mai 2012-2016. 

Year Guest arrivals at  accommodation Establishments in Chiang Mai (Person) 
China Japan USA Great 

Britain 

France Australia Germany Malaysia Korea Singapore 

2012 79,952 168,350 219,608 110,196 172,412 126,858 100,218 60,322 77,799 66,125 

2013 280,125 168,090 136,300 142,834 163,896 125,419 137,113 83,127 78,339 63,031 

2014 421,063 183,858 153,587 145,325 158,882 138,664 134,817 90,647 83,067 66,994 

2015 567,759 206,096 166,927 157,152 157,945 140,870 128,312 97,967 84,986 68,655 

2016 811,735 186,343 175,999 141,568 138,786 117,500 115,870 96,423 77,576 67,409 

Growth  

Rate 

(%) 

78.50 2.57 -5.38 6.46 -5.28 -1.90 3.70 12.44 -0.07 0.48 

Source   TAT Intelligence Center, 2018 
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Table 2 Guest arrivals, Length of stay, Expenditure per day, Expenditure per person, Income from 
tourist in 2016. 

 Countries Guest arrivals Length of 

stay 

Expenditure 

per day 

Expenditure 

per person 

Income from 

tourists 

 (Person) (Day) (Baht/Day) (Baht/Person) (Million baht) 

China 3,436,743 (1) 6.81 (5) 7,029 (1) 47,869 (5) 164,513 (1) 

Malaysia 1,431,890 (2) 4.38 (10) 5,626 (6) 24,642 (10) 35,284 (2) 

Korea 523,605 (3) 6.07 (7) 6,235 (4) 37,847 (7) 19,817 (3) 

India 331,818 (4) 6.26 (6) 5,423 (7) 33,948 (8) 11,265 (4) 

Australia 134,807 (7) 11.69 (3) 5,983 (5) 69,938 (1) 9,428 (5) 

Japan 205,395 (5) 5.89 (8) 6,675 (2) 39,313 (6) 8,075 (6) 

Germany 100,896 (8) 14.31 (1) 4,865 (10) 69,620 (2) 7,024 (7) 

Singapore 158,857 (6) 5.02 (9) 6,238 (3) 31,315 (9) 4,975 (8) 

Great Britain 84,827 (9) 13.86 (2) 4,885 (9) 67,705 (3) 3,023 (9) 

USA 78,537 (10) 11.03 (4) 5,242 (8) 57,824 (4) 2,323 (10) 

Source   TAT Intelligence Center, 2018 
 

การทดสอบความหยุดน่ิงของข้อมูล 
ขอ้มูลผลิตภัณฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวดัเชียงใหม่ (GPP) และจาํนวนนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศท่ีสาํคัญ 10 ประเทศ มีแนวโน้มตามเวลา และผลการทดสอบความหยุดน่ิงของข้อมูลจาํนวน
นักท่องเท่ียวในแต่ละประเทศท่ีค่าระดบั พบว่า ขอ้มูลจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศไม่มีความหยุดน่ิง โดยท่ี
ขอ้มลูผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม ่(GPP) และจาํนวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ
ส่วนใหญ่ไม่มีความหยุดน่ิงกับรูปแบบไม่มีค่าคงท่ี (None) และรูปแบบคาคงท่ี (Intercept) ไดแก จํานวน
นักทองเที่ยวประเทศจีน (TR_CHN) มาเลเซีย (TR_MYS) สหราชอาณาจกัร (TR_GBR) สหรฐัอเมริกา (TR_USA) 
ออสเตรเลีย (TR_AUS) เยอรมนี (TR_DEU) และอินเดีย (TR_IND) ในขณะท่ีจาํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น 
(TR_JPN) เกาหลีใต ้(TR_KOR) และสิงคโปร ์(TR_SGP) มีความหยุดน่ิงในรูปแบบค่าคงท่ีและแนวโนม้แบบ
เสน้ตรง (Trend and intercept) ท่ี α = 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มูลจาํนวนนักท่องเท่ียว 3 ประเทศดังกล่าว มี
ความหยุดน่ิงตามแนวโนม้แบบเสน้ตรง โดยมีการเคลื่อนไหว รอบ ๆ แนวโนม้แบบเสน้ตรงท่ีเรียกว่า “trend 
stationary” ภายหลงัการทาํผลต่างอนัดบัท่ี 1 แลว้ขอ้มูลผลิตภัณฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจในจังหวดัเชียงใหม่ 
(GPP) และจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีทาํผลต่างอนัดบัท่ี 1 ในทุกประเทศมีความหยุดน่ิงกับค่าคงท่ี ยกเวน้ประเทศ
ออสเตรเลียท่ีหยดุน่ิงกบัคา่ตวัเลขท่ีเป็นศนูย ์(Table 3) 
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Table 3 Results of augmented Dickey-Fuller (ADF) Test. 

Data Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test 

Level  First Difference 
None Intercept Trend and intercept  None Intercept Trend and 

intercept 
GPP_CMI 3.3494 -1.3645 -2.7494  -1.5031 -

3.8855** 
-3.4504* 

TR_CHN 1.6086 1.3621 -0.4359  -2.1339** -2.6624* -6.4524*** 
TR_MYS 3.4849 1.8634 -2.4857  -2.7819*** -4.6249*** -5.3594*** 
TR_JPN 0.8293 -2.1356 -3.6804**  -

3.13649*** 
-3.2431** -3.2224* 

TR_KOR 1.2919 -1.1613 -3.4798**  -3.1267*** -4.0154*** -3.9861** 
TR_SGP 1.4144 -1.8639 --3.5906**  -2.1981** -3.0270** -2.51906 
TR_GBR 1.9273 -1.8007 -2.1484  -2.6203*** -3.2838** -3.1519** 
TR_USA 2.1634 -1.4054 -2.9589  -1.9061* -2.9369** -2.9771 
TR_AUS 2.2099 -1.6158 -2.0345  -2.0279** -2.5616 -4.0905*** 
TR_DEU 3.8333 1.2888 -2.0058  -2.9593*** -4.9576*** -5.2962*** 
TR_IND 2.1410 -1.0618 -2.3229  -1.4684 -2.7275* -2.7881 

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5% and 10% levels, respectively 
 

ผลการทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างการท่องเทีย่วกับการเตบิโตทางเศรษฐกจิของจังหวัดเชยีงใหม่ 

1) การกาํหนดจาํนวนช่วงเวลาในอดีตของ bivariate VAR model 
ผลการกาํหนดจาํนวนช่วงเวลาในอดีต (Lag Length) พบว่า จาํนวนช่วงเวลาในอดีตท่ีเหมาะสม

สาํหรบัแบบจาํลอง bivariate model ระหว่างผลิตภัณฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจของจังหวดัเชียงใหม่ (GPP) กับ
จาํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศจีน (TR_CHN) มาเลเซีย (TR_MYS) ประเทศญ่ีปุ่ น (TR_JPN) เกาหลีใต ้(TR_KOR) 
สิงคโปร ์(TR_SGP) สหราชอาณาจักร (TR_GBR) สหรัฐอเมริกา (TR_USA) ออสเตรเลีย (TR_AUS) เยอรมนี 
(TR_DEU) และอินเดีย (TR_IND) มีค่าเท่ากับ 8 7 7 8 12 7 7 8 7 และ 8 ตามลาํดับ (Table 4) โดยท่ีตัวชีว้ัด 
Likelihood Ratio Test (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz 
Information Criterion (SC) และ Hannan-Quin Information Criterion (HQ) ใหผ้ลตรงกนัมากท่ีสดุ 

2) ผลการทดสอบความสมัพนัธเ์ชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศกบั
ผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม ่

ผลการทดสอบความสมัพันธเ์ชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศกบั
ผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหมพ่บว่า จาํนวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผลิตภัณฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) โดยท่ีค่า 
Trace statistics และค่า Max-eigenvalue statistics แสดงให้ถึงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว 2 
รูปแบบ โดยท่ีปฏิเสธสมมติฐาน r ≤ 0 ระหว่างผลิตภัณฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวัดเชียงใหม่ 
(GPP) กับจํานวนนักท่องเ ท่ียวประเทศจีน (TR_CHN) และสิงคโปร์ (TR_SGP) กับ ท่ี  α =0.05 จํานวน
นักท่องเ ท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น (TR_JPN) สหราชอาณาจักร (TR_GBR) สหรัฐอเมริกา (TR_USA) จํานวน
นักท่องเท่ียวประเทศออสเตรเลีย (TR_AUS) และสิงคโปร ์(TR_SGP) ท่ี α =0.10 สาํหรบัจาํนวนนักท่องเท่ียว
ประเทศเกาหลีใต ้(TR_KOR) และอินเดีย (TR_IND) แสดงความสมัพนัธเ์ชิงดลุยภาพในระยะยาว 1 รูปแบบ โดย
ปฏิเสธสมมติฐาน r=0 ท่ี α =0.10 ในขณะท่ีจาํนวนนักท่องเท่ียวประเทศมาเลเซีย (TR_MYS) และเยอรมนี 
(TR_DEU) ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงดลุยภาพในระยะยาวกบัผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวดั
เชียงใหม ่(GPP) (Table 4) 
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3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศกับผลิตภัณฑ์     
มวลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม ่

ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลด้วย VECM พบว่า จํานวนนักท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น 
(TR_JPN) สิงคโปร ์(TR_SGP) และออสเตรเลีย (TR_AUS) ส่งผลต่อผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง
ของจังหวดัเชียงใหม่ (TR) ท่ี α =0.01 ในขณะท่ีการเติบโตของผลิตภัณฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของ
จงัหวดัเชียงใหม่ (TR) เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอเมริกา (TR_USA) และ
เกาหลีใต ้(TR_KOR) ท่ี α =0.05 จาํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศจีน (TR_CHN) ท่ี α =0.10 แตจ่าํนวนนกัท่องเท่ียว
ประเทศสหราชอาณาจกัร (TR_GBR) และอินเดีย (TR_IND) ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ ทัง้นีผ้ลิตภณัฑม์วลรวมทาง
เศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม่ (TR) ส่งผลต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศจีน (TR_CHN) และเกาหลีใต ้
(TR_KOR) เท่านัน้ ท่ี α =0.01 (Table 4) 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลด้วย VAR กับจํานวนนักท่องเท่ียวประเทศมาเลเซีย 
(TR_MYS) และเยอรมนี (TR_DEU) ซึ่งไม่มีความสมัพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวกับผลิตภัณฑม์วลรวมทาง
เศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม่ (GPP) พบว่า จาํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศเยอรมนี (TR_DEU) ส่งผลต่อ
ผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม ่(GPP) ท่ี α =0.01 แตจ่าํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศ
มาเลเซีย (TR_MYS) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทัง้นีผ้ลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม ่
(TR) ส่งผลต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศประเทศสหราชอาณาจักร (TR_GBR) และอินเดีย (TR_IND) (Table 
4) 
 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของนักท่องเท่ียวประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนี มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไป
สนับสนุนสมมติฐาน “การท่องเท่ียวนาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ tourism-led growth (TLG)” และ
สอดคลอ้งกับการศึกษาของอัครพงศ ์อั้นทอง (2557) Chaivichayachat (2016) Chulaphan and Barahona 
(2017) และ Kumar and Sharma (2017) ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวประเทศมาเลเซียและสิงคโ์ปรท่ี์อยูใ่นทวีปเอเชีย
ตะวนัออก นกัท่องเท่ียวประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใตท่ี้อยูใ่นทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ และนกัท่องเท่ียว
ประเทศเยอรมนีและ สหราชอาณาจักรทีอยู่ในทวีปยุโรป มีอิทธิพลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ขดัแยง้กบัการศกึษาของ Chulaphan and Barahona ท่ีพบว่า นกัท่องเท่ียวในทวีปดงักล่าวไม่มีผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัง้นีจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศอินเดียไมมี่ผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดั
เชียงใหม ่เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวประเทศอินเดียไม่อยู่ใน 10 อนัดบัแรกของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้
พกัสถานพกัแรมจงัหวดัเชียงใหม ่
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Table 4 Results of co-integration and Granger causality tests. 

Bivariate model VAR Lag order  
selection criteria 

Cointegration Test Granger causality 
test 

Trace statistics Max-eigenvalue 
statistics 

TR-led 
GPP 

GPP -led 
TR  

LR FPE AIC SC HQ r = 0 r ≤ 1 r = 0 r ≤ 1 χ2 χ2 

TR_CHN and GPP 7 8 8 3 8 26.55*** 4.30** 22.25*** 4.30** 13.05* 20.73*** 
TR_MYS and GPP 

1/ 

7 7 8 3 7 6.29 0.26 6.03 0.26 8.18 9.07 

TR_JPN and GPP 7 7 7 6 7 12.77 2.93* 9.83 2.93* 16.95*** 1.92 
TR_KOR and GPP 8 10 10 8 8 14.13* 1.45 12.69* 1.45 14.24** 25.84*** 
TR_SGP and GPP 12 12 12 6 7 17.54** 5.06** 12.48* 5.06** 36.72*** 4.93 
TR_GBR and GPP 7 8 8 7 7 25.70*** 3.45* 16.38*** 3.45* 6.17 4.19 
TR_USA and GPP 7 7 7 6 7 20.59*** 2.83* 17.76** 2.82* 8.35** 4.27 
TR_AUS and GPP 8 12 12 8 8 18.36** 3.76* 14.61** 3.76* 24.95*** 2.77 
TR_DEU and GPP 

1/ 

7 7 7 7 7 11.93 0.06 11.88 0.06 38.01*** 16.95 

TR_IND and GPP 8 8 8 3 8 15.47* 1.87 13.60* 1.87 11.40 6.46 

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5% and 10% levels, respectively 
 1/ Granger causality test from VAR 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

วตัถุประสงคข์องการวิจัยนีเ้พ่ือศึกษาสถานการณก์ารท่องเท่ียว และศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการ
ท่องเท่ียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสถานการณ์การท่องเท่ียวพบว่า 
นกัท่องเท่ียวประเทศจีนเดินทางเขา้ประเทศไทยสงูท่ีสดุและมีอตัราการเติบโตมากท่ีสดุ โดยมีคา่ใชจ้่ายตอ่วนัและ
รายไดร้วมจากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด นักท่องเท่ียวประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกามีจาํนวนวันท่ีพักและ
ค่าใชจ้่ายต่อคนท่ีสูง ในขณะท่ีผลทดสอบความสัมพันธเ์ชิงดุลยภาพในระยะยาว พบว่า จาํนวนนักท่องเท่ียว
ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้สิงคโปร ์เยอรมนี และสหรฐัอเมริกา มีความสมัพันธเ์ชิงดุลยภาพในระยะยาวกับ
ผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวดัเชียงใหม่ ทัง้นีก้ารเติบโตของจาํนวนนักท่องเท่ียวประเทศ
ดงักลา่วนาํไปสูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม ่และการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจ
ท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหมส่ง่ผลตอ่การเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียวประเทศจีนและเกาหลีใต ้
เสนอแนะ 

รัฐบาลสามารถใช้นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือการสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาควรใหค้วามสาํคญักับนักท่องเท่ียวประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้
สิงคโปร ์เยอรมนี และสหรฐัอเมริกา เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่า จาํนวนนกัท่องเท่ียว
ต่างประเทศดงักล่าวมีความสมัพนัธเ์ชิงดลุยภาพในระยะยาวกบัผลิตภณัฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของ
จังหวดัเชียงใหม่ และการเติบโตของจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศดงักล่าวนาํไปสู่การเติบโตของผลิตภณัฑ์
มวลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจงัหวดัเชียงใหม ่

รฐับาลควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้น
การท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากผลการศกึษาไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า 
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวัดเชียงใหม่นาํไปสู่การเติบโตของจาํนวน
นักท่องเท่ียวประเทศจีนและเกาหลีใต ้โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวประเทศจีน ซึ่งมีจาํนวนและอัตราการเติบโต
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นักท่องเท่ียวท่ีสูงมาก และมีค่าใช้จ่ายต่อวันและรายไดร้วมจากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ดังนั้นการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวจึงเป็นสิ่งสาํคญัและจาํเป็นต่อการรองรบัการ
เติบโตของนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศดงักลา่วตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม ่
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ดัชนีความเข้มแข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

The Woman’s Empowerment in Agriculture Index: Case Study Central Region of Thailand 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพ่ือประเมินความเขม้แข็งผูห้ญิงในภาคการเกษตร   

ตามบริบทของประเทศไทย การศกึษาครัง้นีไ้ดร้วบรวมขอ้มลูจากครวัเรือนเกษตรกรจาํนวน 226 ครวัเรือน และ

เกษตรกรตัวอย่างทั้งสิน้ 414 ราย โดยไดส้าํรวจจากเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และ

สพุรรณบรุี ผลการศกึษาความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตร พบวา่ มีผูห้ญิงคิดเป็นรอ้ยละ 84.4 ท่ีมีความ

เขม้แข็ง สาํหรบัผลจากการศกึษาความไมเ่ท่าเทียมกนัทางเพศภายในครวัเรือน ปรากฏวา่ คา่ดชันีความเท่าเทียม

กนัทางเพศ (GPI) มีคา่เท่ากบั 0.982 ซึง่หมายความวา่ครวัเรือนเกษตรกรในภาคกลางส่วนใหญ่มีความเท่าเทียม

กนัทางเพศในระดบัสงู ผลจากการคาํนวณดชันีย้่อยทัง้ 2 ค่า เม่ือนาํมาคิดถ่วงนํา้หนกัเป็นค่าดชันีความเขม้แข็ง

ของผูห้ญิงในภาคการเกษตร (WEAI) พบวา่ มีคา่เท่ากบั 0.959 ผลจากการศกึษาใหข้อ้เสนอแนะวา่จาํเป็นจะตอ้ง

มีการสนบัสนนุแหลง่เงินทนุท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งใชห้ลกัทรพัยค์ ํา้ประกนัใหแ้ก่ผูห้ญิง และการสนบัสนนุบทบาทผูห้ญิง

ในครวัเรือนใหเ้พ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในการตดัสินท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตหลกัภายในครัวเรือน อนัจะทาํใหค้วาม

เขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study is evaluate the women’s empowerment in the agricultural sector of 

Thailand. This study collected data from 226 households and 414 sample farmers living in Kanchanaburi, 

Lop Buri and Suphan Buri. The collected data was used to calculate the strength index of women in 

agriculture sector. For the study of the women’s empowerment in agriculture sector, there was 84.4 

percent of women with the empowerment. For the results of the study on gender inequality within 

household, it appears that the Gender Parity index (GPI) is equal to 0.982. This means that most of the 

households in the central region have gender equality. The results of these two sub-calculations, when 

weighted into WEAI, found that the value is 0.959. The results of the study suggest that funding or 

special loan without collateral for women is needed, as well as supporting the increase of women’s role 

in the household, especially in judgments related to primary production in the household, which will 

strengthen the women in agriculture sector. 

 

 

Key words: women’s empowerment, agriculture sector, WEAI 
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คาํนาํ 

ผูห้ญิงในปัจุบันนับวนัจะมีบทบาทเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศทั้ง

ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ขณะเดียวกนัผูห้ญิงก็ยงัคงตอ้งแบกรบัภาระงานบา้น และดแูลคนในครอบครวัอยู่

เช่นเดิม ในแง่ของคณุภาพชีวิตในการทาํงานของแรงงานหญิง พิจารณาจากจาํนวนชั่วโมงทาํงานต่อสปัดาห ์ก็

พบความแตกต่างอย่างเห็นไดช้ัด โดยปกติผูห้ญิงจะมีการทาํงานเฉลี่ยอยู่ท่ี 35 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์แต่จากขอ้มูล

การสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2558) พบว่า ผูห้ญิงมีชั่วโมงการทาํงานเฉลี่ยสูงมาก คือ 45.14 ชั่วโมง 

โดยรอ้ยละ 34.03 ใชเ้วลาในการทาํงานระหว่าง 40-49 ชั่วโมง และประมาณ 1 ใน 5 ทาํงานมากกว่า 50 ชั่วโมง 

(รอ้ยละ 23.33) และเม่ือพิจารณาตามอตุสาหกรรม ปรากฎว่า ผูห้ญิงเกือบครึ่งหนึ่ง (รอ้ยละ 44.14) ท่ีทาํงานใน

ภาคเกษตรกรรม ทาํงานระหว่าง 40-49 ชั่วโมง และมากกว่า 1 ใน 3 (รอ้ยละ 36.95) ทาํงานมากกว่า 50 ชั่วโมง

ขึน้ไป ขณะท่ีผูห้ญิงรอ้ยละ 40.11 ท่ีทาํงานนอกภาคเกษตร ทาํงานสปัดาหล์ะ 40-49 ชั่วโมง และประมาณ 1 ใน 

3 ทาํงานมากกวา่ 50 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์(รอ้ยละ 23.33) 

จากขอ้มูลดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผูห้ญิงมีบทบาทสาํคญัและมีบทบาทในการพัฒนาภาค

การเกษตรมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศไทย แต่ทว่าผูห้ญิงท่ีอยู่ในภาคการเกษตรกลบัตอ้งเผชิญกบั

ขอ้จาํกดัตา่งๆ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม หรือแมแ้ตท่างดา้นการผลิตทางการเกษตรก็ตาม ดว้ยสาเหตดุงักล่าว 

ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงไดมี้การนาํเอาแนวคิดดชันีการวดัความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตร (Woman’s 

Empowerment in Agricultural Indication: WEAI) ท่ีใชว้ดัความเขม้แข็ง และการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในภาค

การเกษตร เพ่ือท่ีจะหาสาเหตุและขจัดอุปสรรคและขอ้จาํกัดต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ อนัจะนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะในการ

พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตร และนาํไปสู่ผลลพัธส์ดุทา้ยคือการ

พฒันาภาคการเกษตรของประเทศไทยใหมี้ความเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมขึน้ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตในการศึกษา 

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะหค์วามเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตรตามบริบทของ

ประเทศไทย โดยมีขอบเขตในการศึกษาท่ีสาํคญั คือ มุ่งศึกษาครวัเรือนเกษตรกรเฉพาะท่ีมีพืน้ท่ีทาํกินทางการ

เกษตรในเขตภาคกลางมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกเท่านัน้ ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุรี ลพบุรี และสพุรรณบุรี ซึ่งอาจทาํ

ใหผ้ลการศกึษาแตกตา่งจากบริบททางการเกษตรในภมิูภาคอ่ืนๆ 

 

แนวคดิทฤษฎี 

นิยามและการวัดความเข้มแขง็ 

ในปัจจบุนันิยามเก่ียวกบัความเขม้แข็ง (Empowerment) ไดมี้นกัวิชาการใหนิ้ยามไวแ้ตกตา่งกนัไปตาม

ทศันะคติ ความรู ้ประสบการณ ์และแรงบนัดาลใจของนกัวิชาการแต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม นิยามท่ีไดร้บัอา้งอิง

เก่ียวกับความเข้มแข็งมากท่ีสุด ได้แก่ Kabeer (1999) ได้นิยามความเข้มแข็งไว้ดังนี ้ คือ เป็นการขยาย

ความสามารถของคนในการท่ีจะเพ่ิมทางเลือกหรือกลยทุธใ์นการดาํเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสามารถใน

ส่วนท่ีไม่เคยมีมาก่อนในคนๆ นั้น สาํหรับ Alsop, Bertelsen & Holland (2006) ไดอ้ธิบายถึงความเขม้แข็งว่า 

"เป็นความสามารถของกลุม่คนหรือความสามารถของบคุคลท่ีทาํใหเ้ลือกทางเลือกท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถเปลี่ยนแปลงทางเลือกเหล่านัน้เป็นการปฏิบัติและผลลพัธท่ี์ตอ้งการ" และ Narayan (2002) ไดใ้ห้
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นิยามความเขม้แข็งว่าเป็น "การขยายตวัของสินทรพัยแ์ละความสามารถของคนในการเขา้ไปมีส่วนร่วม เจรจา

ต่อรอง มีอิทธิพล เขา้ควบคุม และร่วมรบัผิดชอบในสถาบันท่ีส่งผลต่อการดาํรงชีวิตของพวกเขา" ผ่านทาง 4 

องคป์ระกอบหลกัของความเขม้แข็ง คือ การเขา้ถึงขอ้มลู การเขา้ร่วมและการมีสว่นรว่ม การร่วมรบัผิดชอบ และ

ความสามารถขององคก์รในทอ้งถ่ิน 

การวัดความเข้มแขง็ของผู้หญิงในภาคการเกษตร 

United States Agency for International Development (USAID) จึงไดเ้สนอแนะว่า ดัชนีชีว้ัดความ

เขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตร (WEAI) ควรประกอบดว้ยดา้นท่ีสาํคัญ 5 ดา้น ซึ่งมีความสาํคัญในการ

พฒันาภาคการเกษตร ไดแ้ก่ (1) การตดัสินใจในการผลิตทางการเกษตร (2) การเขา้ถงึและการตดัสินใจเก่ียวกบั

การใชท้รพัยากร (3) การควบคมุการใชร้ายได ้(4) ความเป็นผูน้าํในชมุชน และ (5) การจดัสรรเวลาในการทาํงาน 

จากแนวคิดดงักล่าว จะถูกนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนดดชันีชีว้ดัความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาค

การเกษตร 5 ดา้น (5 Domains of Empowerment: 5DE) ท่ีไดถู้กพฒันาขึน้จากตวัชีว้ดัทัง้สิน้ 10 ตวั และมีการ

ใหน้ํา้หนกัในแตล่ะตวัชีว้ดัดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 (Table 1) ตามท่ี Alkire et al. (2012) ไดแ้นะนาํไว ้

Table 1 The domains, Indicators, and Weights in the Woman’s Empowerment in Agriculture Index. 

Domain Indicator Weight 

Production Input in productive decisions 1/10 

 Autonomy in production 1/10 

Resources Ownership of assets 1/15 

 Purchase, sale, or transfer of assets 1/15 

 Access to and decisions about credit 1/15 

Income Control over use of income   1/5 

Leadership Group member 1/10 

 Speaking in public 1/10 

Time Workload 1/10 

 Leisure 1/10 

Source  alkire et al. (2012) 

 

วิธีการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครัง้นีไ้ดร้วบรวมขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยแบบสมัภาษณท่ี์ไดจ้ัดทาํขึน้ โดยมีประชากรท่ีศึกษาคือ

เกษตรกรท่ีอยู่ในพืน้ท่ีภาคกลาง และเลือกสาํรวจข้อมูลใน 3 จังหวัดท่ีมีผู ้ถือครองท่ีดินทางการเกษตรหรือ

ครวัเรือนเกษตรกรมากท่ีสดุ 3 จงัหวดัแรก ไดแ้ก่ กาญจนบรุี สพุรรณบรุี และลพบรุี สาํหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู

การศกึษาครัง้นีไ้ดใ้ชก้ารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยสอบถามถึงความเต็มใจ

ในการใหข้อ้มูลของครัวเรือนเกษตรกร และไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลใน 2 ระดับ ไดแ้ก่ ขอ้มูลในระดับครัวเรือน

เกษตรกรซึ่งไดส้าํรวจขอ้มูลจาํนวน 226 ครัวเรือน และข้อมูลในระดับบุคคลท่ีไดส้าํรวจข้อมูลจากเกษตกร
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ตวัอย่างซึง่อาศยัอยู่ในครวัเรือนท่ีสาํรวจขอ้มลูในระดบัครวัเรือนทัง้สิน้ 414 คน จาํแนกเป็นผูช้ายจาํนวน 196 คน 

และผูห้ญิงจาํนวน 218 คน  

การวิเคราะหข้์อมูล 

ในการศึกษาครัง้นีไ้ดป้ระยุกตใ์ชก้ารคาํนวณดชันีความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตร (WEAI) 

ตามแนวคิดของ Alkire et al. (2012) ซึง่ดชันีดงักลา่วประกอบไปดว้ยดชันีย่อยทัง้สิน้ 2 ตวั คือ ดชันีความเขม้แข็ง 

5 ดา้น (5 Dimensions of Empowerment: 5DE) ซึง่อาศยัขอ้มลูระดบับคุคลของเกษตรกรในการคาํนวณ และคา่

ดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Parity Index: GPI) ซึ่งอาศัยขอ้มูลระดับครัวเรือนเกษตรกรในการ

คาํนวณ โดยวิธีการคาํนวณดงันี ้

การคาํนวณดัชนีความเข้มแขง็ 5 ด้าน (5DE) เริ่มจาการคาํนวณค่าดชันีความไม่เขม้แข็ง (M0) โดยท่ี

องคป์ระกอบของคา่ดชันี M0 จะมีทัง้สิน้ 2 สว่น คือ  

(1) สดัสว่นของบคุคลท่ีไมเ่ขม้แข็ง )Disempowered Headcount Ratio: Hp) ซึง่คาํนวณไดจ้าก 

n
qH p =  

เม่ือ q คือ จาํนวนผูท่ี้ถกูระบวุา่ไมมี่ความเขม้แข็ง และ n คือ จาํนวนตวัอย่างทัง้หมด 

(2) ความเขม้ขน้ของความไมเ่ขม้แข็ง )Intensity of Disempowerment: Ap) ซึง่ก็คือคา่เฉลี่ยของคะแนน

การไมผ่่านเกณฑข์องบคุคลท่ีไมมี่ความเขม้แข็ง ซึง่สามารถคาํนวณไดจ้าก 

q

kc
A

q

i
i

p

∑
== 1

)(
 

โดยท่ี ci(k) คือ ค่าคะแนนถ่วงนํา้หนักท่ีผ่านกระบวนการ Censor มาแลว้ของบุคคล i และ q คือ 

จาํนวนผูท่ี้ถกูระบวุา่ไมมี่ความเขม้แข็ง 

เม่ือไดค้่า Hp และ Ap สามารถนาํมาคาํนวณหาค่า M0 ไดโ้ดยการนาํค่าองคป์ระกอบทัง้สองมาคณูกนั 

กลา่วคือ M0 = Hp x Ap สดุทา้ย สามารถคาํนวณหาคา่ดชันี 5DE ไดจ้าก 

015 MDE −=  

นอกจากนี ้ประเด็นหนึ่งท่ีน่าสนใจ คือ การกาํหนดค่าเกณฑใ์นการระบุว่าบุคคลใดเป็นผูท่ี้ไม่มีความ

เขม้แข็ง (Disempowerment Cut-off) โดยในการศกึษาครัง้นีจ้ะไดก้าํหนดเกณฑใ์นการระบุการเป็นผูท่ี้ไมมี่ความ

เขม้แข็งท่ีรอ้ยละ 20 หรืออาจจะกลา่วไดว้่า นิยามผูห้ญิงท่ีมีความเขม้แข็งหากบคุคลดงักล่าวสามารถผ่านเกณฑ์

ดชันี 5DE ไดอ้ย่างนอ้ย 4 ดา้น หรือผลรวมคา่คะแนนถ่วงนํา้หนกัไดเ้กินรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

การคาํนวณค่าดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Parity Index: GPI) เป็นการวดัความไม่

เท่าเทียมกนัโดยเปรียบเทียบระหวา่งเพศชายและเพศหญิงภายในครวัเรือน ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 สว่น 

ไดแ้ก่ 

(1) สดัส่วนของผูห้ญิงท่ีขาดความเท่าเทียมกนัทางเพศสามารถคาํนวณไดจ้ากสดัส่วนของครวัเรือนท่ี

ขาดความเท่าเทียมกนัทางเพศ )HGPI) ดงัสมการ 

m
hH GPI =  
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เม่ือ h คือ จาํนวนครวัเรือนท่ีถกูระบวุ่าขาดความเท่าเทียมกนัทางเพศ และ m คือจาํนวนครวัเรือนท่ี

มีผูช้ายและผูห้ญิงท่ีเป็นผูใ้หญ่อยูร่ว่มกนั 

(2) ช่องว่างระหว่างความเข้มแข็งเฉลี่ย (Average Empowerment Gap) ซึ่งคาํนวณจากค่าเฉลี่ย

ระหว่างคะแนนการไม่ผ่านเกณฑข์องผูช้ายเปรียบเทียบกับผูห้ญิงท่ีอยู่ในครวัเรือนท่ีมีผูช้ายและผูห้ญิงท่ีเป็น

ผูใ้หญ่อยู่รว่มกนั )IGPI) 

∑
= −

−
=
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j
M

j
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เม่ือ c’j(k)W และ c’j(k)M ค่าคะแนนการไม่ผ่านเกณฑท่ี์ผ่านกระบวนการ Censor ของผูช้ายและ

ผูห้ญิงท่ีเป็นผูใ้หญ่ของครวัเรือน j และ h คือ จาํนวนครวัเรือนท่ีมีผูช้ายและผูห้ญิงท่ีเป็นผูใ้หญ่อาศยัอยู่รว่มกนั 

สามารถคาํนวณดชันี GPI ไดด้งัสมการตอ่ไปนี ้

)(1 GPIIGP IHGPI ×−=  

ดชันีความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตร (WEAI) คาํนวณไดโ้ดยการนาํดชันีความเขม้แข็ง 5 ดา้น 

(5 Dimensions of Empowerment: 5DE) และดชันีความเท่าเทียมกนัทางเพศ (Gender Parity Index: GPI) มา

คาํนวณคา่เฉลี่ยแบบถ่วงนํา้หนกั โดยใหน้ํา้หนกัคือ รอ้ยละ 90 และ รอ้ยละ 10 ตามลาํดบั 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาสามารถสรุปออกเป็นทั้งสิน้ 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่ วไปของเกษตรกร การวิเคราะห์

องคป์ระกอบดชันีความเขม้แข็งทัง้ 5 ดา้น และความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตร ดงันี ้

ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร 

จากผลการสาํรวจขอ้มลูทั่วไปของครวัเรือนเกษตรกรในภาคกลาง สามารถสรุปไดว้า่ สภาพความเป็นอยู่

ของเกษตรกรในภาคกลางค่อนขา้งมีความมั่นคง กล่าวคือ ครัวเรือนเกษตรกรในภาคกลางมีบา้นท่ีอยู่อาศยั

แข็งแรงและมีสภาพท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถว้นไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าและนํา้ประปาซึ่งช่วยในการ

ดาํรงชีวิตให้สะดวกสบายมากขึน้ นอกจากนี้ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกรในภาคกลางทาํ

การเกษตรหรือเพาะปลกูบนท่ีดินทาํการเกษตรของตนเอง หรือการท่ีมีสมาชิกในครวัเรือนบางรายประกอบธุรกิจ

อ่ืนๆ อนัจะเป็นการช่วยทาํใหเ้กษตรกรในภาคกลางมีความเขม้แข็งเพ่ิมขึน้ 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบดัชนีความเข้มแขง็ 5 ด้าน 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ในส่วนนีไ้ด้นาํเสนอถึงผลการวิเคราะห์ตัวชีว้ัดต่างๆ ท่ีได้นํามาเป็น

องคป์ระกอบในการคาํนวณดชันีความเขม้แข็ง 5 ดา้น (5DE) ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นทรพัยากร ดา้นรายได ้ดา้น

ความเป็นผูน้าํ และดา้นเวลา โดยตวัชีว้ดัในแตล่ะดา้นมีดงันี ้

ด้านการผลิต  

(1) ตวัชีว้ดัการตดัสินใจเก่ียวกับการผลิตทางการเกษตร ปรากฏว่า มีจาํนวนเกษตรกรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

หรือไมมี่ความเขม้แข็งจาํนวนทัง้สิน้ 82 ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.8 และเม่ือจาํแนกตามเพศ พบวา่ มีผูช้ายท่ีไม่

มีความเขม้แข็งในตวัชีว้ดัดงักลา่วจาํนวน 40 คน ในขณะท่ีเป็นเพศหญิงจาํนวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.4 และ 

19.3 ตามลาํดบั (2) ตวัชีว้ดัความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ปรากฏวา่ มีจาํนวนเกษตรกรท่ีไมผ่่านเกณฑห์รือไม่มี

ความเขม้แข็งจาํนวนทัง้สิน้ 70 ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.9 และเม่ือจาํแนกตามเพศ พบว่า มีผูช้ายท่ีไม่มีความ
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เขม้แข็งในตวัชีว้ดัดงักล่าวจาํนวน 28 คน ในขณะท่ีเป็นเพศหญิงจาํนวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 และ 19.3 

ตามลาํดบั 

ด้านทรัพยากร  

(1) ตวัชีว้ดัความเป็นเจา้ของในทรพัยส์ิน ปรากฏว่า มีจาํนวนเกษตรกรท่ีไม่ผ่านเกณฑห์รือไม่มีความ

เขม้แข็งจาํนวนทัง้สิน้ 26 ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.3 และเม่ือจาํแนกตามเพศ พบวา่ มีผูช้ายท่ีไมมี่ความเขม้แข็ง

ในตวัชีว้ดัดงักลา่วจาํนวน 12 คน ในขณะท่ีเป็นผูห้ญิงจาํนวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.1 และ 6.4 ตามลาํดบั (2) 

ตวัชีว้ดัความสามารถในการซือ้ ขาย หรือโอนทรพัยส์ิน ปรากฏว่า มีจาํนวนเกษตรกรท่ีไม่ผ่านเกณฑห์รือไม่มี

ความเขม้แข็งจาํนวนทัง้สิน้ 28 ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 และเม่ือจาํแนกตามเพศ พบว่า มีผูช้ายและผูห้ญิงท่ี

ไม่มีความเขม้แข็งในตวัชีว้ดัดงักล่าวจาํนวน 14 คน เท่ากัน คิดเป็นรอ้ยละ 7.1 และ 6.4 ตามลาํดบั (3) ตวัชีว้ดั

การเขา้ถึงและการตดัสินใจสาํหรบัสินเช่ือ พบว่า มีเกษตรกรท่ีไม่ผ่านเกณฑต์วัชีว้ดัดงักล่าวจาํนวนทัง้สิน้ 180 

รายหรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.5 และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบว่า มีผูช้ายท่ีไม่มีความเขม้แข็งในตัวชีว้ัด

ดงักลา่วจาํนวน 102 คน ในขณะท่ีเป็นผูห้ญิงจาํนวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.0 และ 35.8 ตามลาํดบั 

ด้านรายได้  

ตวัชีว้ดัการควบคมุการใชร้ายได ้พบว่า มีเกษตรกรตวัอย่างทัง้ 414 ราย ไม่ว่าจะเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิง

ผ่านเกณฑต์วัชีว้ดัดงักลา่วทัง้หมด  

ด้านความเป็นผู้นาํ  

(1) ตวัชีว้ดัการเป็นสมาชิกกลุม่ในชุมชน พบว่า มีเกษตรกรท่ีไม่ผ่านเกณฑต์วัชีว้ดัดงักลา่วจาํนวนทัง้สิน้ 

180 รายหรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.5 และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบว่า มีผูช้ายท่ีไม่มีความเขม้แข็งในตวัชีว้ดั

ดังกล่าวจาํนวน 102 คน ในขณะท่ีเป็นผูห้ญิง จาํนวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.0 และ 35.8 ตามลาํดับ (2) 

ตัวชีว้ัดการแสดงความคิดเห็นในท่ีสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า มีเกษตรกรท่ีไม่ผ่านเกณฑต์ัวชีว้ัดดงักล่าว

จาํนวนทั้งสิน้ 66 รายหรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.9 และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบว่า มีผูช้ายท่ีไม่มีความ

เขม้แข็งในตัวชีว้ัดดังกล่าวจาํนวน 34 คน ในขณะท่ีเป็นผูห้ญิงจาํนวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.3 และ 14.7 

ตามลาํดบั 

ด้านเวลา  

(1) ตวัชีว้ดัภาระงานของเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรท่ีไม่ผ่านเกณฑต์วัชีว้ดัดงักล่าวจาํนวนทัง้สิน้ 92 

รายหรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.2 และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบวา่ มีผูช้ายและผูห้ญิงท่ีไมผ่่านเกณฑด์งักลา่ว

หรือเป็นผู้ท่ีไม่มีความเข้มแข็งในตัวชีว้ัดดังกล่าวจาํนวน 46 คน เท่ากัน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23.5 และ 21.1 

ตามลาํดบั (2) ตวัชีว้ดัการพกัผ่อนของเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรท่ีไม่ผ่านเกณฑต์วัชีว้ดัดงักล่าวจาํนวนทัง้สิน้

เพียง 4 รายหรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.0 และเม่ือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบวา่ มีผูช้ายและผูห้ญิงท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

ดงักล่าวหรือเป็นผูท่ี้ไม่มีความเขม้แข็งในตวัชีว้ดัดงักล่าวจาํนวน 46 คน เท่ากนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.0 และ 0.9 

ตามลาํดบั 

ความเข้มแขง็ของผู้หญิงในภาคการเกษตร 

จากผลตัวชีว้ัดความเข้มแข็งในภาคการเกษตรทั้ง 10 ตัวดังท่ีนาํเสนอไวข้้างตน้ ไดถู้กนาํมาใช้เพ่ือ

คาํนวณดชันีความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตรซึง่มีรายละเอียดผลการศกึษาดงันี ้
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ค่าดัชนีความเข้มแขง็ 5 ด้าน  

ผลการศกึษาความเขม้แข็งของภาคการเกษตรหลงัจากผ่านวิธี Censored Headcount ของเกษตรกรใน

ภาคกลาง พบว่า มีผูห้ญิงคิดเป็นรอ้ยละ 84.4 ท่ีมีความเขม้แข็ง หรือกล่าวไดว้่ามีผูห้ญิงในภาคการเกษตรท่ีไมมี่

ความเขม้แข็งรอ้ยละ 15.6 สาํหรบัความเขม้ขน้ของความไม่เขม้แข็ง (Intensity of Disempowerment: Ap) ผล

การศกึษาแสดงวา่ความเขม้ขน้ของความไมเ่ขม้แข็งอยู่ท่ีรอ้ยละ 28.0 

นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาถึงดชันีความเขม้แข็ง พบว่า ผูช้ายและผูห้ญิงในภาคการเกษตรของภาคกลาง

นัน้มีความเขม้แข็งท่ีไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั โดยท่ีผูห้ญิงมีคา่ดชันีความเขม้แข็งเท่ากบั 0.956 ในขณะท่ีผูช้ายมีค่า

ดัชนีความเขม้แข็งเท่ากับ 0.950 จากค่าดัชนีดังกล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูห้ญิงมีความเข้มแข็งมากกว่าผู้ชาย

เลก็นอ้ย (Table 2) 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของความไม่เข้มแขง็  

เม่ือวิเคราะหจ์าํแนกความไม่เขม้แข็งออกตามตวัชีว้ดัและดา้น พบว่า ดา้นท่ีส่งผลต่อความไม่เขม้แข็ง

ของผูห้ญิงมากท่ีสดุ คือ ดา้นทรพัยากร โดยมีสดัส่วนในความไม่เขม้แข็งคิดเป็นรอ้ยละ 39.2 อนัเป็นผลมาจาก

ตวัชีว้ดัท่ีผูห้ญิงขาดการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือเป็นสาํคญั รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการผลิต โดยมีสดัส่วนในความไม่

เข้มแข็งคิดเป็นร้อยละ 37.8 อันเป็นผลมาจากการท่ีผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปร่วมตัดสินใจในการผลิตทาง

การเกษตรได ้และดา้นการเป็นผูน้าํ โดยมีสดัสว่นในความไมเ่ขม้แข็งคิดเป็นรอ้ยละ 39.2 (Figure 1) 

Table 2 Women’s empowerment in agriculture index . 

Indexed Men Women 

Disempowered headcount (HP)  17.3% 15.6% 

Average inadequacy score (AP)  28.8% 28.0% 

Disempowerment Index (M0)  0.050 0.044 

5DE Index (1-M0)  0.950 0.956 

 
Number of observations  196 218 

Percentage of women with no gender parity (HGPI)  
 

14.9% 

Average Empowerment Gap (IGPI)  
 

11.9% 

Gender Parity Index (GPI)  
 

0.982 

 
Number of women in dual households  

 
168 

Women’s empowerment in agriculture index (WEAI)  
 

0.959 
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Figure 1  Contribution of each indicator to disempowerment. 
 

ดัชนีความเทา่เทยีมกันทางเพศ  

ผลจากการศึกษาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภายในครวัเรือน ปรากฏว่า มีครวัเรือนท่ีมีความไม่เท่า

เทียมกนัทางเพศ (HGPI)  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.9 โดยความรุนแรงของความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ (IGPI) มี

ค่าเท่ากับรอ้ยละ 11.9 ซึ่งถือว่ามีค่าไม่สูงนัก จึงทาํใหเ้ม่ือนาํมาคาํนวณหาค่าดัชนีความท่าเทียมกันทางเพศ 

(GPI) จึงทาํใหมี้ค่าเท่ากับ 0.982 ซึ่งมีค่าใกลเ้คียงกับ 1 ซึ่งหมายความว่าครวัเรือนเกษตรกรในภาคกลางส่วน

ใหญ่มีความเท่าเทียมกนัทางเพศในระดบัสงู 

ดัชนีความเข้มแขง็ของผู้หญิงในภาคการเกษตร  

จากค่าดชันีความเขม้แข็ง 5 ดา้น (5DE) และดชันีความเท่าเทียมกนัทางเพศ (GPI) ดงัท่ีแสดงไวข้า้งตน้ 

เม่ือนาํค่าดชันีทัง้ 2 มาคาํนวณผลรวมแบบถ่วงนํา้หนัก ผลปรากฏว่า ค่าดชันีความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาค

การเกษตร (WEAI) มีคา่เท่ากบั 0.959 ซึง่มีคา่ใกลเ้คียงหนึ่ง อนัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงในภาคการเกษตร

มีความเขม้แข็งในระดบัสงู 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษาความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตร พบว่า มีผูห้ญิงคิดเป็นรอ้ยละ 84.4 ท่ีมีความ

เขม้แข็ง หรือกล่าวไดว้่ามีผูห้ญิงในภาคการเกษตรท่ีไม่มีความเขม้แข็งรอ้ยละ 15.6 โดยดา้นท่ีส่งผลต่อความไม่

เขม้แข็งของผูห้ญิงมากท่ีสดุ คือ ดา้นทรพัยากร โดยมีสดัส่วนในความไม่เขม้แข็งคิดเป็นรอ้ยละ 39.2 อนัเป็นผล

มาจากการท่ีผูห้ญิงขาดการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือเป็นสาํคญั สาํหรบัผลจากการศกึษาความไมเ่ท่าเทียมกนัทางเพศ

ภายในครวัเรือน ปรากฏวา่ คา่ดชันีความเท่าเทียมกนัทางเพศ (GPI) มีคา่เท่ากบั 0.982 ซึง่มีคา่ใกลเ้คียงกบั 1 ซึง่

หมายความว่าครัวเรือนเกษตรกรในภาคกลางส่วนใหญ่มีความเท่าเทียมกันทางเพศในระดับสูง ผลจากการ

คาํนวณดัชนีย้่อยทั้ง 2 ค่า เม่ือนาํมาคิดถ่วงนํา้หนักเป็นค่าดัชนีความเขม้แข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร 

(WEAI) พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.959 ซึ่งมีค่าใกลเ้คียงหนึ่ง อนัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูห้ญิงในภาคการเกษตรมี

ความเขม้แข็งในระดับสูงเช่นกัน ผลจากการศึกษาใหข้อ้เสนอแนะว่าหากตอ้งการสนับสนุนใหผู้ห้ญิงในภาค

การเกษตรมีความเขม้แข็งเพ่ิมขึน้ ควรมีการสนบัสนนุแหลง่เงินทนุหรือมีการจดัทาํโปรแกรมเงินกูแ้บบพิเศษท่ีไม่
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จาํเป็นตอ้งใชห้ลกัทรพัยค์ ํา้ประกนัใหแ้ก่ผูห้ญิง และการสนบัสนนุบทบาทผูห้ญิงในครวัเรือนใหเ้พ่ิมขึน้ โดยเฉพาะ

ในการตดัสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหลกัภายในครวัเรือน ซึ่งช่วยใหผู้ห้ญิงเขา้ไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ

จดัสรรทรพัยากรในการภาคการผลิตของครวัเรือนมากย่ิงขึน้ อนัจะทาํใหก้ารจดัสรรทรพัยากรมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ และช่วยสง่ผลใหชี้วิตความเป็นอยู่ของครวัเรือนเกษตรกรมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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The Effects of Banking Competition, Inflation and Transaction Costs on Electronic              

Transaction Service 
 

     Thanarak Laosuthi1* 

 

ABSTRACT 

The study aims to provide theoretical framework for the impact of banking competition, 

inflation and transaction costs on electronic transaction service. Electronic transaction service in this 

study is referred to the case that depositors can access their accounts from long distance. The 

examples of electronic transaction service are ATM and debit card. The results show that a higher 

degree of competition results in a higher aggregate amount of electronic transaction service. 

Interestingly, the effect of banking competition is stronger when the transaction costs decrease.         In 

addition, when the cost of processing electronic transaction service is lower, banks offer a higher 

amount of electronic transaction service. Furthermore, an increase in inflation rate results in a higher 

amount of electronic transaction service. In this manner, banks should compete more in the market for 

electronic transaction service and develop new technology system consistently to lower transaction 

costs. Consequently, depositors will gain more access and use more electronic transaction service. 
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INTRODUCTION 

There have been considerable changes in the market for electronic transaction services. For 

example, Hannan (2005) shows that removing the surcharge ban has resulted in a higher degree of 

banking concentration. In addition, Stavins (2000) argues that large banks impose higher surcharges 

than small institutions after controlling for the number of ATM machines and operating costs. Equally 

important to the development in the withdrawal fees is the evolution in costs of providing withdrawal 

services. Notably, switch fees have demonstrated a downward trend in recent years.  

From empirical studies, both the competitive structure and transaction costs have a significant 

impact on the availability of electronic transaction service. However, it is also important to examine 

whether productivity gains have been limited by pricing distortions in the market for electronic 

transaction service. Furthermore, as illustrated by numerous research, inflation plays a significant role 

in financial market activity. Yet, very little theoretical research has studied the impact of inflation on the 

use of electronic transaction service. Consequently, there is little formal analysis that provides the effect 

of inflation in an economy with different degree of imperfectly competition. 

In an attempt to address these issues, I develop a model in which banks play an important role 

in the economy. As in Diamond and Dybvig (1983), financial institutions promote risk sharing services 

in the economy. Furthermore, the role of money is well defined. In particular, following Townsend (1987) 

and Schreft and Smith (1997), spatial separation and private information generate a transactions role 

for money.  

 

LITERATURE REVIEWS 

Both Berger and Hannan (1991) and Neumark and Sharpe (1992) find that monopolistic banks 

exercise their influence by distorting prices. To be specific, Berger and Hannan observe that banks in 

markets with higher concentration pay lower rates on deposits. In contrast, Neumark and Sharpe (1992) 

examine the effect of competition on price rigidities. In addition to banking structure, a number of 

studies indicate that inflation has a significant impact on financial activity. Notably, Boyd, Levine, and 

Smith (2001) point out that inflation leads to a lower volume of loans.  

In term of economic model, previous research demonstrates that imperfect competition in the 

financial market has a significant impact on economic activity. For example, Ruckes (2004) applies 

Bertrand competition in the presence of asymmetric information to study the interactions between the 

screening activity of banks and prices in the credit market. Furthermore, Paal, Smith, and Wang (2005) 

develop an endogenous growth model to study the impact of financial competition on economic growth. 

Interestingly, they point out that banking concentration may be growth-enhancing. 
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THE MODEL 

I consider a discrete-time economy populated by an infinite sequence of two-period lived 

overlapping generations, plus an initial old generation. In particular, the economy consists of two 

geographically separated islands. Private information serves as the primary trade friction in the 

economy. In each period, a fraction of young agents must move to the other island. The probability of 

relocation,π , is exogenous, publicly known, and the same in each island. 

 

An Economy with Financial Intermediation 

 There are N identical banks in operation in each island. They offer rates of return  ( ,m n
t tr r ) to 

depositors. With deposits received, they can allocate funds to investment projects which yield 1R >

for each unit of goods invested in the previous period. Based upon account balances with one financial 

institution, depositors also gain access to their funds from any banks. Consequently, they have the 

ability to provide withdrawal services based upon requests of non-customers. However, depositors pay 

bank service fees, P  units of consumption goods, for processing their requests of withdrawal. In this 

manner, the provision of electronic transaction service is effectively similar to ATM or debit card 

services.  

 From the perspective of relocated individuals, withdrawal services offered by each bank are 

the same. As a result, the service fee per unit of payments will be the same across banks. In this 

manner, if a mover obtains tm  units of real money balance from a participating bank, a total of  

(1 ) tP m+  units of goods will be immediately debited from an agent’s account balance. Although banks 

have the ability to conduct transactions, it is not costless for them to perform these services. In 

particular, when an agent seeks to acquire tm  units of real money balance, the costs of processing 

transactions are given by tCm  units of goods. From the perspective of relocated individuals, 

withdrawal services offered by each bank are the same. As a result, the service fee per unit of payments 

will be the same across banks. In this manner, if a mover use electronic transaction service from a 

participating bank, the amount of currency and service fee will be immediately debited from an agent’s 

account balance. 
Agents 

Banks can offer a schedule rate of return so that all agents deposit all of their funds in banks. 

Therefore, the total amount of deposits in each location is given by: 

                                td x=                      (1)                                      
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Consequently, the inverse demand curve for the total amount of withdrawals is: 

   
( )1m d

t t
d
t

r x m
P

m
π σ+ −

=                  (2) 

The Market for Electronic transaction service 

 By providing electronic transaction service to customers of other banks, each financial 

institution receives service fees and incurs operating costs. In particular, if relocated depositors debit 

tm  unit of goods from their accounts, the bank’s total revenues and total costs are ( )d
t tP m m  and tCm  

respectively. In order to maximize profits, each bank offers the amount of electronic transaction service 

such that: 

  
1 1

1
m

t t
N xm r

N C N
σ π− +  =   +  

      (3) 

The Effect of Banking Competition on the Use of Electronic transaction service 

 The effect of banking competition on the provision of electronic transaction service of 

each bank can be demonstrated as: 

  
( )

3

1 1
1

Nm Rx
N N C

σ π
−∂ + = −  ∂ + 

                    (4) 

When the banking sector is more competitive, banks posses less market power. As a result, 

given the account balances of movers, each bank offers a high volume of electronic transaction service. 

However, In order to better understand the effects of degree of banking competition, I analyze the 

portfolio choices of the banks. Specifically, an increase in competition leads to a lower amount of 

deposits per bank. Thus, less funds are allocated to each individual’s account balances at a particular 

depository institution. Moreover, the effect of financial competition on the amount of deposits dominates 

the impact of banking competition from less market power. In this manner, a higher degree of 

competition causes each bank to provide a lower amount of electronic transaction service. 

 At the aggregate level, the effect of banking competition on the aggregate volume of 

electronic transaction service is: 

  2

1 1
1

dm Rx
N N C

σ π∂ +  =   ∂ +  
     (5) 

 An increase in competition can lead to a lower amounts of deposit and electronic 

transaction service per bank. However, the effect of financial competition on the amount of deposits is 

dominated by the impact of an increase in banking competition. As a result, at the aggregate level, a 

higher degree of competition results in a higher amount of electronic transaction service.  

The Effect of Transaction Costs on the Use of Electronic transaction service 

 The impact of transaction cost on the provision of electronic transaction service of each 

bank can be shown as: 
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( )
( )2

11
1

Rxm N
C N C N

σ π+∂ − = − ∂   +
      (6) 

Interestingly, when the cost of processing electronic transaction service is lower, each bank 

offers more electronic transaction service. In particular, the decrease in cost of providing electronic 

transaction service allows each bank to perform electronic transaction service more efficiently. 

Consequently, they offer a higher amount of electronic transaction service. Thus, the banking sector 

should develop new technology system consistently to lower transaction costs so depositors gain more 

access to electronic transaction service. 

By considering at the aggregate level, the effect of transaction costs on the use of electronic 

transaction service can be demonstrated as: 

  
( )
( )2

11
1

d Rxm N
C N C

σ π+∂ − = − ∂   +
     (7) 

When the cost of processing electronic transaction service is lower, each bank offers more 

electronic transaction service. Thus, the aggregate amount of electronic transaction service increases. 

The Effect of Inflation on the Use of Electronic transaction service 

 I begin the analysis by considering the effect of inflation on the provision of electronic 

transaction service of each bank. 

  
1

1
m N R x

N C N
π

σ
∂ −  =   ∂ +  

     (8) 

An increase in inflation leads to the lower value of real money balances. Depositors are risk 

averse. They want to get more insurance in the bad state. The principal economic function of banks is 

to provide opportunities for consumption insurance - since individuals are risk averse, they would prefer 

a consumption stream with less variability. Individuals face the problem of limited participation in 

financial markets. The bank provides depositors with access to the market for money and long-term 

investments. Banks serve this role well — in standard random relocation models such as Schreft and 

Smith (1998), banks acquire a diversified portfolio of assets. Consequently, individuals obtain higher 

consumption in the bad state (when the liquidity shock occurs) in exchange for less consumption in the 

good state (when agents do not experience the liquidity shock, they are non-movers). For a given 

portfolio of asset holdings, banks will choose to acquire greater money balances. In this manner, a 

depositor’s consumption in the bad state will not fall as much. As a result, banks offer more electronic 

transaction service. 

At the aggregate level, the relationship between inflation rate and electronic transaction service 

can be seen as: 
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When the rate of inflation is higher, each bank provides more electronic transaction service. 

Thus, the aggregate amount of electronic transaction service increases. 

The Interactions between the Degree of Banking Competition and Transaction Costs on the 

Use of Electronic transaction service. 

 The Interactions between the Degree of Banking Competition and Transaction Costs can be 

illustrated as: 
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     (10)

 The effect of banking competition is stronger when the transaction costs decrease. To be 

specific, a decrease in the unit cost of providing electronic transaction service allow banks to operate 

electronic transaction service more efficiently. Therefore, new banks have more incentives to enter to 

the market. Thus, the effect of financial competition is stronger. 

 At the aggregate level, the Interactions between the degree of banking 

competition and transaction costs is shown by: 
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    (11) 

As demonstrated in the previous result, the effect of financial competition on the amount of 

deposits is dominated by the impact of banking competition from higher market power. As a result, a 

higher degree of competition results in a higher amount of electronic transaction service. Furthermore, 

banks provide electronic transaction service more efficiently when the transaction costs are low. 

Consequently, the effect of banking competition is stronger when the transaction costs decrease.  

Therefore, the aggregate level of electronic transaction service increases even more. 

 

The Interactions between Inflation and Transaction Costs on the Use of Electronic transaction 

service. 

 I show that an increase in the rate of inflation can result in more electronic transaction service 

provided by each bank. Moreover, the impact is magnified as demonstrated by equation (12). 
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 Depositors are risk averse. The principal economic function of banks is to provide opportunities 

for consumption insurance. Consequently, banks will choose to acquire greater money balances when 

inflation is higher. Furthermore, when the transaction cost in the electronic transaction service is lower, 

banks operate electronic transaction service more effectively. In this manner, the effect of inflation on 
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electronic transaction service provided by each bank is stronger when the banking sector achieves 

productivity in the electronic transaction service market. 

At the aggregate level, the Interactions between inflation and transaction cost is illustrated by: 
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     (13) 

 

At the high level of inflation, each bank provides more electronic transaction service. 

Furthermore, the productivity in the electronic transaction service allows banks to offer more electronic 

transaction service. In this manner, the effect of inflation on the aggregate amount of electronic 

transaction service is stronger when the cost of providing electronic transaction service decreases. 
 

CONCLUSION 

The results show that a higher degree of competition results in a higher aggregate amount of 

electronic transaction service. Interestingly, the effect of banking competition is stronger when the 

transaction costs decrease. In addition, when the cost of processing electronic transaction service is 

lower, banks offer a higher amount of electronic transaction service. Furthermore, an increase in 

inflation rate results in a higher amount of electronic transaction service. In this manner, banks should 

compete more in the market for electronic transaction service and develop new technology system 

consistently to lower transaction costs. Consequently, depositors will gain more access and use more 

electronic transaction service. 
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Factors Affecting the Adoption of Sustainable Practices in Sugarcane Farming  

in Tayninh, Vietnam 
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ABSTRACT 

In Vietnam, the sugar and sugarcane industry is developing, especially at the farm level. 

Most sugarcane mills in Vietnam do not operate at full capacity due to insufficient resources. In 

the context of climate change and agricultural resource scarcity, the challenge is to encourage 

farmers to adopt sustainable practices (SPs). However, the adoption rate has been quite low. 

Therefore, the present research study aims to identify the factors affecting the adoption of 

sustainable practices among sugarcane farmers in Vietnam. Since sustainable practices entail 

a number of technologies, this study classifies the level of adoption of SPs into 3 categories: low, 

moderate, and high. An ordered logit model was applied to determine the adoption factors. The 

results show that there are ten significant factors that increase the probability of adoption of 

sugarcane SPs. In particular, farmers who have higher levels of education, their own tractor, a 

large or average lot size, a high risk tolerance, and use electricity as their primary energy source 

are able to access more information and earn higher profits. All of these factors are shown to 

lead to higher adoption rates of sustainable sugarcane farming practices. The recommendations 

derived from this study are that: (i) all stakeholders, including the Vietnam government and sugar 

cane millers, should expand their education programs for sugarcane farmers through mass 

media, and (ii) millers should launch a new campaign to encourage the use of farm machinery 

and modern equipment by offering soft loans to farmers.  
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INTRODUCTION 

The sugarcane industry is one of the most important sectors of Vietnam’s economy. It 

contributes to the income of 300,000 farmers and to rural industrialization (Ministry of Agriculture and 

Rural Development, 2017). However, most sugarcane mills in Vietnam do not operate at full capacity 

due to insufficient materials and the fact that raw sugar is cheaper to import from other countries. 

Therefore, the Vietnam government is focusing on improving the efficiency of sugarcane production at 

the farm level. The challenge, therefore, is to introduce new technologies that increase the productivity 

of the industry. Moreover, in the context of climate change and agricultural resource scarcity, the use 

of technology for the production of sugarcane at the farm level should be environmentally friendly.  

 The Thanh Thanh Cong (TTC) Group is the largest sugar business in Vietnam: it owns 

40% of the market share and three mills located in the Tayninh province, where the largest sugarcane 

production area in the Southern region of Vietnam is situated. TTC has signed contracts with 99% of 

the sugarcane farmers in order to supply sugarcane feedstock to their three mills: TTCS, Bien Hoa Tay 

Ninh, and Nuoc Trong Tayninh. In this area, sugarcane farmers are faced with the issue of agricultural 

resource degradation caused by sugarcane production practices that are harmful to these resources 

and the environment: for example, the use of tillage practices, overuse of fertilizer and chemicals, and 

pre- and post- harvesting burning. Between 2005 and 2010, 31% of the sugarcane areas were burned 

before harvesting. To overcome these issues, TTC has launched campaigns to expand sustainable 

practices since 2013. All the farmers who participated in these programs were educated step-by-step 

regarding sustainable sugarcane production practices: soil conservation, crop protection, water 

management, green cane harvesting and post-harvesting techniques. The initial results were positive: 

TTC’s data showed that sustainable practices led to a farm yield and revenue increase of 30.7% and 

39.3%, respectively, while the sugar yield increased by 38.7% compared to conventional farming 

practices. Although there has been a significant earning gap between SP and conventional farming, 

the adoption rate is still below the expected level: the subsoiling practice was only applied on 32.2% 

of the sugarcane areas, the trash blanket practice on 23.5% of the areas, and water-saving irrigation 

practices on 55% of the cultivated areas (TTC, 2017).   

 There are few studies which investigate the adoption of SPs in sugarcane production 

systems, especially in Vietnam. It remains unclear why sugarcane farmers in Vietnam are reluctant to 

adopt SPs. This study takes on the challenge of addressing this issue by investigating the factors that 

determine why farmers adopt SPs and providing ways to motivate them to do so. 
 

LITERATURE REVIEW 

Economic theory suggests that profit-maximizing farmers will adopt new practices if the 
expected utility is higher than those of existing conventional practices. However, Roger (2003) pointed 
out that the profitability of new practices is only one of the factors that affect adoption. These factors 
include the personal attributes of the farmer and other attributes related to the adoption of new 
practices, for example, compatibility, complexity and observability. Moreover, other factors, such as 
the farmer’s individual characteristics, human factors, farm resource endowments and organization 
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factors may affect the farmer’s decision to adopt these new practices. The farmer’s individual 
characteristics which may be relevant include age, gender, experience in innovation, knowledge of 
SPs, and attitude toward new technology benefits. A farmer’s age may have an effect on adoption. 
Some studies have pointed out that age has no effect on SP adoption, for example (Loan et al., 2016) 
and (Fan et al., 2015). However, empirical analyses by (Chi and Yamada, 2002),  and (Pongvinyoo, 
Yamao and Hosono, 2014) have shown that a farmer’s age can negatively impact adoption of 
sustainable agricultural practices in CanTho of Vietnam and Chumphon province of Thailand.  The 
education level of a farmer has a positive impact on the rate of adoption of new technology (Chi and 
Yamada, 2002; Pongvinyoo, Yamao and Hosono, 2014). Experience plays an important role in 
sugarcane cultivation, since it is related to the ability of the farmer to obtain, process and use 
information relevant to new farming technology (Adeogun et al., 2008). As shown in several studies, 
farmers’ attitudes toward risk greatly affect adoption of new technologies. Liu and Huang (2013) have 
shown that farmers who are more risk averse adopt new technology later than those who embrace risk 
(Liu and Huang, 2013). (Ross, Santos and Capon, 2010) found that farmers who were averse to 
ambiguity were more reluctant to adopt new technologies.  

Other characteristics of a farmer that may significantly affect adoption of sustainable practices 
are the farmer’s knowledge, perception, and participation in extension programs. A farmer’s knowledge 
has been shown to be a key factor affecting adoption of SPs (Sharma, K. R. and Leung, 2003; 
Athipanyakul and Pak-Uthai, 2012; Fan et al., 2015). Information can also be acquired from other 
producers who provide their perceptions and experiences with the use of the technology. Feder et al. 
(1985; 2004) were among the first to analyze the role of public extension systems in the transfer of 
agricultural technology.  

Resources such as land and labor are important determinants in the adoption of many 
technologies in agriculture, mainly because of the effects of economies of scale (Krasuaythong, 2008). 
Farm size is a key explanatory factor and has a positive relationship with the likelihood of adoption 
since farm size is correlated with the earning potential of a farm (Gebrezgabher et al., 2015; Chi and 
Yamada, 2002; Loan et al., 2016; Veisi, 2012).  Large-scale farmers have more freedom to allocate land 
to new crops and they also have access to more resources and credit since land is used as collateral 
(Mariano, Villano and Fleming, 2012). Further it has been shown that farmers who cultivated larger 
parcels of land were more socially active were at a higher adoption level with respect to SPs (Sharma, 
K. R. and Leung, 2003). In addition, the ownership of the land is also an initial concern for farmers when 
they decide to adopt improved technology. In other words, when farmers practice on hired or leased 
land, the additional cost of hiring or leasing the land should be carefully considered. Distance from 
farm to market and from farm to home are a proxy for farm location, and they have a negative effect on 
the probability of adoption (Langyintuo and Mekuria, 2008;   Sharma, K. R. and Leung, 2003).  

 Finally, the profit that farmers gain from the use of new technologies is a key factor 
affecting adoption (Loan et al., 2016). It is worth noting that adopting natural instead of commercial 
fertilizer and using hybrid seed can be expected to double a farmer’s profit (Bold et al., 2015).  
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MATERIALS AND METHODS 

1. Data Collection Process 

 Secondary data were collected from the TTC group and pertain to the types of practices 

introduced to the sugarcane farmers as well as to the implemented dissemination process. Moreover, 

government and private policies were also gathered to be corroborated by the empirical results of this 

study. 

 Primary data were collected from two stakeholders: the sugarcane farmers and experts in 

expanding the use of sustainable practices in the sugarcane production. The data were collected as 

follows. 

1.1 Survey of Sugarcane Farmers 

The study area was selected using a purposeful sampling technique. The field survey 

was conducted in the three districts where the TTC mills are located: Tan Chau, Tan Bien, and Chau 

Thanh. In these areas, there are 2,068 sugarcane growers, who represent 70% of the total number of 

sugarcane growers in the Tayninh province. A structured questionnaire was distributed to small, 

moderate-sized, and large farms, which led to interviewing 461 farmers.  

1.2 Expert Panel  

 Information from TTC shows that there are 9 sustainable practices relevant to 

sugarcane production: conducting soil tests before applying fertilizers, reducing tillage, subsoiling 

tillage, applying filter cake, rotating crops, deep fertilizing, applying a trash blanket, shredding trash, 

decomposing trash, and implementing water-efficient irrigation. However, each practice has a different 

contribution toward sustainability; thus, the experts were asked to rank these sustainable practices, 

and an aggregate SP weighing score was used to identify the level of adoption.  

2. Empirical model 

The corresponding adoption indicators are not always independent of one another since 

there are numerous sustainable practices; the adoption of a second practice may be dependent upon 

the adoption of a first practice or  the adoption of a second practice may be conditional on the adoption 

of a first practice  (Teklewold, et al., 2013). Therefore, the adoption of SPs should not be identified by 

1 and 0 for the adopter and non-adopter, respectively; rather, the adoption levels were measured by 

using the sample mean and standard deviation (SD). Every adopted SP was considered as one mark 

multiplied by its weight. The weight was primarily determined by the expert opinion survey as described 

above, and a total score was derived from the summation of the weighting scores. This score was used 

to classify an adoption level and as a dependent variable for our empirical adoption model.  

According to the identification of adoption variables, a binary choice model is not 

appropriate for this study because the probability of adopting three practices in the set of SP could 

differ from the probability of adopting five practices. Therefore, adoption was measured as an ordered 

variable. The empirical model in this study is an ordered logit model that can be written as follows: 
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     𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖′𝛽𝛽 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑁𝑁     (1) 

where: 

 𝑦𝑦𝑖𝑖 is the observable variable that represents the adoption decision of farmer 𝑖𝑖, 

 𝑖𝑖 is the observation (i.e., a farmer), 

 𝑋𝑋𝑖𝑖′ is a vector of latent variables such as personal or economic variables, 

  𝛽𝛽 is a vector of estimated parameters, and 

 𝜀𝜀𝑖𝑖 is the random error term.  

The resultant weightings from the expert panel can be described as a matrix: Ai,1 (i = 
1..9), in which ai,1 is the weighting score expressed as a percentage of adoption of SPs based 
on the expert’s ranking. The adoption of SPs for every farmer can be describe as a matrix Bi,1 (i 
= 1..9) in which bi,1 = 1 if a farmer adopts an SP and 0 otherwise. The total adoption score will be 
computed as a summation of (a1,1 b1,1 + a2,1 b2,1 +....+ a9,1 b9,1). Then the total score will be used 
to classify an adoption level using the sample mean and standard deviation (SD) of every sample, 
which are dependent variables in the empirical adoption model. 

Empirically, the dependent variable (𝑦𝑦𝑖𝑖) consists of ordinal data with three levels of 
adoption: low (𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1), average (𝑦𝑦𝑖𝑖 = 2), and high (𝑦𝑦𝑖𝑖 = 3). The independent variables used in the 
model are explained in Table 1. Based on the mean and SD, there will be three levels of adoption: 
yi = 1 if A ≤ Mean - SD; yi = 2 if Mean - SD < B  ≤  Mean; and yi = 3 if Mean < C. The results 
computed from the expert panel and farmers’ survey showed that the maximum total score was 
1, and the average total score was 0.487 with a SD = 0.196 

Table 1 Variable description, measurement type, and expected sign .  

Independent 
variables 

Unit/ 
measurement 

Definition 
Expected 
sign 

Age years Age of farmer - 
Education  years Number of years that the farmer spent in 

school 
+ 

Experience years Number of years the farmer has 
engaged in sugarcane production  

- 

Risk attitude  Farmer’s risk preference + 
Access to credit   1 if having credit, 0 otherwise + 
High-land ratio percentage High land area per total area +/- 
Household labor man-day Number of household labourers working 

fulltime in sugarcane production 
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Table 1 (Continued)  

Independent 
variables 

Unit/ 
measurement 

Definition 
Expected 
sign 

Total cane area ha Sugarcane area +/- 
Average plot 
size 

ha  Average sugarcane plot area +/- 

Tractor 
ownership 

Dummy 1 if owns a tractor, 0 otherwise + 

Source of energy Dummy 1 if using electricity, 0 otherwise + 
Profit VND Profit from the sugarcane farm in the 

previous year 
- 

Farmer’s 
perception 

 Farmer perceives that SPs can bring 
higher benefits than conventional 
practices (0 = disagree, 1 = agree) 

+ 

Major source of 
information 

Dummy 1 = major source of information is 
TTC, 0 otherwise 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Sustainable Practices Adopted by Farmers 

With respect to farmers’ adoption of each practice, the results showed that 6 SPs-subsoiling, 

implementing water-efficient irrigation, using organic fertilizer, rotating crops, green harvesting, and 

subsoiling fertilizing-were adopted by most of the farmers in the three districts. In contrast, the 

remaining 3 SPs (soil analysis, filter cake, and minimum tillage) were applied by only a small percentage 

of farmers (Figure 1). Even though performing a soil analysis, implementing minimum tillage, and 

applying filter cake are environmentally friendly options that can help farmers understand the nutrition 

demands in specific soil conditions and limit the use of chemical fertilizers, very few farmers adopted 

these three SPs.  
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Figure 1 Farmers’ adoption of each sustainable practices in crop year 2017/18 in tayninh, vietnam . 

According to Table 2, most of the farmers in Chau Thanh adopted SPs at average and high 
levels and only 2.2% were at a low level, while an average adoption level was common in Tan Bien 
(46.2%) and a high adoption level was common in Tan Chau (55.2%). 

Table 2 SP adoption rate by sugarcane farmers by district in Tayninh, Vietnam, 2017–2018. 

Adoption rate District Low Average High Total
n % n % n % n %

9 Sustainable 
Practices 

Chau Thanh 2 2.2 50 54.3 40 43.4 92 100
Tan Bien 30 28.3 49 46.2 27 25.5 106 100
Tan Chau 55 20.9 63 24.0 145 55.2 263 100

Total 87 18.9 162 35.1 212 45.9 461 100

2. Factors Affecting the Adoption of Sustainable Practices in the Sugarcane Industry

Table 3 presents the descriptive statistics of the expected factors as dependent variables in 

the model. The results of the order logit model, the goodness of fit of the model, and the marginal effect 

of each independent variable are reported in Table 4. Based on Ender (2014), the Collin test shows 

that the magnitude of the variance inflation factor (VIF) is less than 10; therefore, this is not a 

multicollinearity problem. In addition, the assumption of heteroscedasticity is also eliminated by using 
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a robust command when running the model, as suggested by Quynh (2018) and Gujarati (2009). 

Additional tests, such as the Wald 𝜒𝜒2 and pseudo-𝑅𝑅2, are statistically significant at a 1% confident 

level, while the log pseudo-likelihood of the model also has an acceptable value-the lower its value, the 

more significant the model (Gujarati, 2009). 

The results show that there were ten significant factors that influence the probability of 

adoption of SPs. The first was education, with a 1% significance level: farmers with higher education 

tended to recognize the benefits of and were more likely to adopt sustainable practices, along with the 

associated technologies. In addition, farmers who received information from TTC seemed to be more 

likely to adopt SPs than farmers who gained information from other sources. Since the TTC agents often 

visited and disseminated information to farmers, the information source variable could be interpreted 

as the acquired farming knowledge, which was found to increase the probability of high adoption levels, 

as concluded by Ntshangase, et al. (2018). The variable of perception is also significantly positively 

correlated with the adoption of sustainable practices. If a farmer perceives that SPs can bring higher 

benefits than conventional practices, they are more likely to adopt SPs, as suggested by the high levels 

of adoption. This correlation is confirmed by several studies: there is a link between farmers’ 

perceptions of technological options and benefits from adopting new technologies and the rates of 

actually adopting these new technologies (Rogers, 2003; Waibel and Zilberman, 2007; Ntshangase, et 

al., 2018). Next, it appears that farmers with high levels of SPs adoption are more risk-averse. Kallar, 

Serra, and Gil (2010) and Mzoughi (2011) reported that a risk-tolerant tendency is positively correlated 

with the adoption of organic farming. However, other studies suggested that the relation between risk 

preference and the adoption of SPs is still unclear (Trujillo-Barrera, Pennongs, and Hofemk, 2016).  

The high-land ratio variable represents the ratio of land located in high land to total land. 

This variable positively increases the level of adoption compared to the low-land ratio, since farmers 

located in high-land areas are more likely to suffer from environment degradation. Moreover, farmers 

who own a tractor are more willing to adopt SPs than those who do not. This variable could be explained 

by considering the plant size: farms with larger plant sizes would be more willing to adopt sustainable 

practices than those with smaller plant sizes because SPs often require more labor, and thus use more 

machinery. Finally, when comparing the costs of energy sources, electricity was found to be the energy 

source with the lowest cost. Our model found that farmers who had an electricity supply were more 

likely to adopt SPs.  
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Table 3 Coefficient estimates and marginal effects of the ordered logit model of sugarcane farmers in 
Tayninh, 2017–2018. 

Variables Coefficients Odds 
Ratio 

Marginal effects 
Prob 
(Y=1|X) 

Prob 
(Y=2|X) 

Prob 
(Y=3|X) 

Age -0.016 (0.011) 0.984 0.001 0.000 -0.002 
Education level 0.233** (0.109) 1.262** -0.017** -0.005 0.022** 
Experience 0.009 (0.020) 1.009 -0.001 -0.000 0.001 
Information source 1.025*** (0.201) 2.788*** -0.076*** -0.023** 0.099*** 
Perception  0.664*** (0.173) 1.942*** -0.049*** -0.015*** 0.064*** 
Risk preference 1.005*** (0.275) 2.731*** -0.075*** -0.022** 0.097*** 
Total cane area 0.025 (0.018) 1.025 -0.002 -0.001 0.002 
Average plot size 0.361** (0.152) 1.435** -0.027** -0.008* 0.035** 
High-land ratio 1.096*** (0.408) 2.992*** -0.081*** -0.024** 0.106*** 
Credit access 0.6 (0.388) 1.822 -0.045 -0.013 0.058 
Labor 0.250* (0.152) 1.284* -0.019 -0.005* 0.024* 
Own tractor 1.007** (0.462) 2.738** -0.075** -0.022** 0.097** 
Energy source 2.164*** (0.455) 8.705*** -0.161*** -0.048*** 0.208*** 
Profit 1.61e–08* (0.000) 1* -1.20e–09* -3.54e–10 1.55e-09* 
Number of Obs 461         
VIF 1.51 

    

Wald χ2 217.50*** 
    

Pseudo R2 44.37         
Log pseudo-likelihood –250.765 

    

Test coefficient χ2 17.50***         
Predict (Y = 1) 0.120*** (0.013) 

    

Predict (Y = 2) 0.416*** (0.018)         
Predict (Y = 3) 0.463*** (0.014)         

Note: *, **, *** Significant at 10%, 5%, and 1% confidence level, respectively 
 

Table 3 shows that there seem to be differences among low, moderate, and high levels of 
SPs adoption. For example, for each additional year of education that a farmer possesses, the 
probability of a high level of adoption of SPs increases by 2.2%, while this factor has a negative effect 
on the probability of low levels of adoption of SPs, reducing it by 1.7%. Farmers who are at a high level 
of adoption of SPs mainly gain information from a sugar mill, and this information source increases the 
probability of adoption by 9.9%. The perception factor has a positive effect on the probability of a high 
level of adoption of SPs, increasing it by 6.4%, while it has negative effect on the probability of low and 
moderate adoption levels, decreasing these by 4.9% and 1.5%, respectively. Other significant factors 
have positive effects on the probability of a high level of adoption of SPs, with variable marginal effects 
on the probability of adoption, and negative effects on the probability of low and moderate levels of 
adoption of SPs. 
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CONCLUSION 

The results revealed that most of the farmers adopted subsoiling, water-efficient irrigation, 
organic fertilizing, crop rotation, green harvesting, and subsoiling fertilizing practices, while soil 
analysis, filter cake, and minimum tillage were applied only by a small percentage of farmers. The 
results of our empirical model showed that a high level of education made farmers more willing to adopt 
a higher number of sustainable practices, since these practices entail knowledge-intensive 
technologies (Athipanyakul and Pak-Uthai, 2012; Weibel and Zilberman, 2007). Therefore, to increase 
the level of adoption of SPs, the Vietnam government and the millers should expand their education 
programs for sugarcane farmers. Furthermore, information about new technologies and SPs should be 
widely disseminated through mass media to help farmers better understand new farming techniques. 
Since SPs require labor-intensive technologies, and in order to enhance the number of farmers who 
adopt these practices, millers should launch a new campaign to encourage the use of farm machinery 
and modern equipment by offering soft loans to farmers.  
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The Benefit of Circular Economy Towards Zero Waste 
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ABSTRACT 

The circular economy aims to change the paradigm in relation to the linear economy, by 

limiting the environmental impact and waste of resources, as well as increasing efficiency at all stages 

of the product economy. The recent warnings about waste pollution and the limits of natural resources 

are encouraging the development of a circular economy. What are its benefits of circular economy and 

the solutions. Zero Waste is a goal that is both pragmatic and visionary, to guide people to emulate 

sustainable natural cycles, where all discarded materials are resources for others to use. Zero Waste 

means designing and managing products and processes to reduce the volume and toxicity of waste 

and materials, conserve and recover all resources, and not burn or bury them. Implementing Zero 

Waste will eliminate all discharges to land, water, or air that may be a threat to planetary, human, animal 

or plant health. 

A zero waste future is one in which goods are shared, designed to last and be easily recycled 

and repurposed. It’s about building a vibrant circular economy, where unwanted materials are not 

disposed in a landfill or incinerator, but become the raw materials for something new. A strong circular 

economy keeps valuable resources circulating in the local economy, supporting good green jobs, 

benefiting the community, and reducing harmful environmental impacts. The gears of the global 

economy, from finance and business models to consumer behavior and law, still embed waste as      a 

necessary. By moving toward a circular economy could recoup the $4.5 trillion wasted in the current 

take-make-waste consumer model and generate zero waste scenario.  

This article is document analysis methodology, by reviewing, evaluating documents - both 

printed and online media.  
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INTRODUCTION 

 Over the next decade, shifting global forces of consumers and the fourth industrial revolution 

will continue to change the landscape of consumption in the fast-growth consumer markets of China, 

India and the ASEAN region. The evolution of consumption in emerging markets that comprise more 

than 40% of the world’s population.(WEF, 2019) Critical foresights on drivers of growth and levers of 

inclusivity can benefit global resources and environment for sustainable and inclusive societies 

 Since the world population is growing, the demand for raw materials is increasing too. This 

has major consequences and reasons why we need to switch to a circular economy. Moving towards 

a circular economy offers opportunities for new and existing companies. The European Union expects 

the transition to a circular economy to boost economic growth by € 550 billion and create 2 million 

jobs.(Government of the Nederlands, 2018) In a circular economy, we will deal with our resources in a 

much smarter way. We will use and consume as little as possible, and we will maximise the reuse of 

raw materials. We will develop products that are more durable and find new, smart ways to produce 

them. And we will use them more intelligently by sharing and passing them on. 

 Zero waste is both a goal and a plan of action. The goal is to ensure resource recovery and 

protect scarce natural resources by ending waste disposal in incinerators, dumps, and landfills. The 

plan encompasses waste reduction, composting, recycling and reuse, changes in consumption habits, 

and industrial redesign. But as importantly, zero waste is a revolution in the relationship between waste 

and people. It is a new way of thinking that aims to safeguard the health and improve the lives of 

everyone who produces, handles, works with, or is affected by waste. Zero waste strategies help 

societies to produce and consume goods while respecting ecological limits and the rights of 

communities; they ensure that all discarded materials are safely and sustainably returned to nature or 

manufacturing.  

 The two concepts, Zero Waste and the Circular Economy, find a common base in the waste 

hierarchy, both seek to minimise the extent of what the Zero Waste community terms residual waste 

and which the proponents of the Circular Economy term ‘leakage’. In the more active pursuit of Zero 

Waste leads to engagement with businesses, however, typically on matters related to the design of 

products and packaging that are obstinately leaking into the residual waste stream. Transitioning to a 

Zero Waste System is certainly not an overnight process. It requires a fundamental mindset shift in how 

we create and consume and dispose of products. But what it does is reinvent our entire approach. The 

idea is to prevent waste and pollution in the first place, then use any discarded scraps or waste to 

create new products, to reuse when we can and so on. At the core of Zero Waste is clean, streamlined 

manufacturing processes. When we keep tapping into natural resources and continuing along this 

broken, linear cycle, we’re not changing our systems to accommodate for our planet’s massive 
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population growth. We’re now at more than 7 billion people on this planet, with the population doubling 

in just the last 40 years. That’s an incredible strain on the Earth’s natural, limited resources. 

 The circular economy concepts to deliver benefits for people, planet and profit. It allows a 

fully systemic view by drawing on the environmental principles of the circular economy and the societal 

vision of social enterprise, both of which are underpinned by a pursuit for economic prosperity. It thus 

aligns well with enhancing wellbeing for people and planet and the UN’s Sustainable Development 

Goals. 

WHAT IS A CIRCULAR ECONOMY? 

In essence, a circular economy represents a fundamental alternative to the linear take-make 

consume-dispose economic model that currently predominates. This linear model is based on the 

assumption that natural resources are available, abundant, easy to source and cheap to dispose of, 

but it is not sustainable, as the world is moving towards, and is in some cases exceeding, planetary 

boundaries (Steffen et al., 2015). 

The Ellen MacArthur Foundation defines a circular economy as one that is restorative and one 

which aims to maintain the utility of products, components and materials and retain their value (EMF 

and McKinsey Center for Business and Environment, 2015). It thus minimises the need for new inputs 

of materials and energy, while reducing environmental pressures linked to resource extraction, 

emissions and waste. A circular economy thus provides opportunities to create well-being, growth and 

jobs, while reducing environmental pressures. The concept can be applied to all kinds of natural 

resources, including biotic and abiotic materials, water and land. Eco-design, repair, reuse, 

refurbishment, remanufacture, product sharing, waste prevention and waste recycling are all important 

in a circular economy. The main idea is that waste generation and material inputs are minimised through 

eco-design, recycling and reusing of products. This will create economic and environmental co-

benefits, as the dependency on extraction and imports declines in parallel with a reduction in the 

emissions to the environment caused, for example, by extraction and processing of materials, 

incineration and landfill. (Government-wide Programme for a Circular Economy. 2016). 

The World Economic Forum’s definition of circular economy as “A circular economy is an 

industrial system that is restorative or regenerative by intention and design. It replaces the end-of-life 

concept with restoration, shifts towards the use of renewable energy, eliminates the use of toxic 

chemicals, which impair reuse and return to the biosphere, and aims for the elimination of waste through 

the superior design of materials, products, systems and business models. ” (WEF, 2019) 

Based on this definition, (Dutch Sustainabilty Business Association, 2015) the circular economy 

consists of: 

(1) Biomass cascades 
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Biomass consists of biological material derived from living, or recently living organisms. This 

includes biotic resources from plants and animals, such as food and fertilizer, but also biodegradable 

materials that are quickly broken down and absorbed by decomposers. Compostable resources that 

are free of dangerous materials must be collected and composted before they are considered biomass. 

(2) Closed loops of abiotic materials 

Closed loops of abiotic materials involve the reuse of products rather than discarding materials 

and products as waste and thus putting a burden on nature. Closed loops build on the concept of 

“Cradle to Cradle” by ensuring that all resources are used to make sustainable products, and are both 

socially and environmentally beneficial. The materials are clearly defined by origin, composition, 

characteristics, and suitability for use as nutrients or for reuse. 

(3) Circular products  

Examples of circular products are; product as service (e.g. the leasing of furnishings or 

appliances); products based on recycled resources (e.g. paper, juice cartons, plastics, building 

materials, and other cradle to cradle products); sharing platforms for companies and individuals (e.g. 

for vehicles, materials, services, and personnel).  

At its core, a circular economy aims to create more value and less waste out of the resources 

we use, looking beyond the current "take, make and dispose” extractive industrial model. The circular 

economy can create value, profits and jobs. The European Commission estimated that a circular 

economy could bring estimated savings of €600bn to European companies. Moreover, it is an attractive 

alternative in which we keep resources in use for longer, then recover and regenerate products and 

materials at the end of each service life. It also protects consumers from the price hikes caused by 

growing resource scarcity. (Kemp, 2019)  

Implementing a circular economy model in business is a significant change in ideology from 

the atypical “take, make, dispose” model we were all raised on. Concepts such as longevity-based 

design, repair or reuse of manufactured products have not always occupied the long-range business 

plans of a company. It’s obvious that companies would benefit, both financially and ideologically, by 

adopting a circular economy model. This is long-range thinking and requires a paradigm shift in culture. 

Simple things, like setting up a fully functional recycling center, with enough recycling bins to 

adequately handle the office needs, can start the ball rolling. Making recycling more accessible, by 

giving each workstation or desk it’s own recycling bin for each category of material is essential. People 

are less prone to comply if it requires additional effort, at least until it becomes a behavior. 

In January 2018 the European Union (EU) adopted a new set of measures to ensure its Circular 

Economy Action Plan is implemented across Europe as efficiently as possible. It is estimated that 

shifting towards circularity could add £760 billion to the global economy by 2025 and create 1,000,000 
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new jobs within five years. The Waste & Resources Action Programme similarly estimates that the EU 

could benefit from an improved trade balance of £90 billion (roughly €105 billion) and the creation of 

160,000 jobs because of the circular economy. (TechRadar Pro, 2018) 

  

BENEFITS OF A CIRCULAR ECONOMY 

There are benefits of a more extensive transition to a circular economy in four areas: resource 

use, the environment, the economy and social aspects such as job creation. The transition process, 

necessarily requires profound changes and thereby also creates transition costs. 

1. Resource benefits: improving resource security and decreasing import dependency  

A circular economy could increase the efficiency of primary resource consumption in Europe 

and the world. By conserving materials embodied in highvalue products, or returning wastes to the 

economy as high-quality secondary raw materials, a circular economy would reduce demand for 

primary raw materials. This would help to reduce Europe's dependence on imports, making the 

procurement chains for many industrial sectors less subject to the price volatility of international 

commodity markets and supply uncertainty due to scarcity and/or geopolitical factors. 

2. Environmental benefits: less environmental impact  

The absolute decoupling of economic output and social well-being from resource and energy 

use, and from related environmental impacts, is the main objective of the resource-efficiency policy 

Although, current waste policies already contribute to estimates that different combinations of more 

ambitious targets for recycling of municipal and packaging waste and reducing landfill could lead to a 

reduction in greenhouse gas emissions of around 424-617 million tonnes of carbon dioxide equivalent 

over 2015–2035, on top of reductions through the full implementation of existing targets (European 

Environmen Agency. 2016). 

3. Economic benefits: opportunities for economic growth and innovation  

A circular economy could provide significant cost savings for various industries. For example, 

implementation of circular economy approaches in the manufacture of complex durable goods with 

medium lifespans is estimated to result in net material cost savings of USD 340-630 billion per year in 

the EU alone, roughly 12-23 % of current material input costs in these sectors (EMF, 2012). For certain 

consumer goods (food, beverages, textiles and packaging) a global potential of USD 700 billion per 

year in material savings is estimated, about 20 % of the material input costs in these sectors (EMF, 

2013) 

4 Social benefits: sustainable consumer behavior and job opportunities 

Social innovation associated with sharing, eco-design, reuse, recycling and other 

developments can be expected to result in more sustainable consumer behaviour, while contributing 

to human health and safety. A circular economy is also expected to create job opportunities. According 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

246 

to the European Commission's impact assessment on a legislative proposal on waste, increased 

recycling targets, the simplification of legislation, improved monitoring and the diffusion of best practice 

to achieve increased recycling/preparing for reuse targets for municipal and packaging waste, in 

combination with reduced landfill of waste, could result in the creation of up to 178 000 new direct jobs 

by 2030 (European Environmen Agency. 2016). 

A circular economy, the future model is based on minimizing the extraction of raw materials 

and replacing it with resources locked up and forgotten in our waste. Combined with the use of 

renewable energy, reduced emissions, and greater industry efficiency, a circular economy provides 

our best chance to live within the bounds of the Earth’s capacity. Four key benefits are: (Waste wise, 

2017)   

1. Creation of new green industries and jobs 

2. Reduced dependence on importation of raw materials 

3. Avoidance of environmental damage caused by resource extraction 

4. Less pollution entering the earth’s life support systems 

To transition to a circular economy and unlock these benefits, we must all push for change. We 

need to show government and industry that a circular economy in the future. Consumers (citizens and 

companies) play an important part in fostering the transition to a circular economy. Consumers make 

conscious frequently unconscious choices when purchasing consumer products, and discard such 

products after a certain period of time. Consumer goods (things or stuff ) rank first in the environmental 

impact top ten of average annual consumption per capita. Many discarded products are already 

separated and recycled, but half of the mass still goes to waste because it is incinerated or ends up in 

a landfill. Residual waste from citizens and companies accounts for 80% of the total volume of 

incinerated or landfill waste. (Government-wide Programme for a Circular Economy, 2016)  

TOWARDS TO ZERO WASTE 

 Zero waste supports a local circular economy and creates jobs. A zero waste, such as Toronto, 

builds a circular economy, where one person's "waste" is a resource for something new. This creates 

good, green jobs as resources are endlessly recirculated through our economy instead of being used 

once and then disposed or destroyed. Ontario's recyding, composting and diversion programs create 

10 times more jobs than disposal. Green jobs are created in collecting and handling recyclable 

materials and processing at local recyders, waste depots and compost facilties. Reducing and reusing 

materials create even more jobs in rental and sharing businesses, repair and tailoring, and reuse 

businesses. Local money is spent on local jobs and stays within the community instead of leaving the 

community to buy imported products.  
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Zero waste needs businesses to play a key role now, people pay most of the costs of our waste 

system through waste fees. The Province sets a "zero waste" goal and new rules that will build a circular 

economy and eliminate waste. A key part of this is requiring companies that import or make products 

and packaging take responsibility for the waste from those products. This gives companies an incentive 

to reduce packaging, and make their products more durable, or easier to recycle. This will drive 

innovation for a circular resource economy and save residents money. For a case on Blue Bin materials 

alone (City of Toronto), extended producer responsibility will save the City of Toronto up to 530 Million 

each year on collecting. sorting and processing materials.(TEA, 2016) 

A zero waste future is one in which goods are shared, designed to last and be easily recycled 

and repurposed. Zero waste uses a hierarchy that focuses on the highest and best use of a resource: 

reduce, reuse and recycle (in that order). Disposal or destruction of resources is waste that we need to 

avoid and design out of our system. Zero waste is about building a vibrant circular economy, where 

unwanted materials are not disposed in a landfill or incinerator. but become the raw materials for 

something new. A strong circular economy keeps valuable resources circulating in the local economy. 

supporting good green jobs, benefiting the community, and reducing harmful environmental impacts. 

In Toronto, City waste diversion services mean we can reduce, reuse, recycle or compost 85% 

of the waste coming out of our homes.”Improving access and education will help more people get to 

85%, then we can look at simple and creative ways to reduce the other 15%.(TEA, 2016) Community 

groups and businesses right here in Toronto and around the world are showing that creative zero waste 

solutions prevent pollution, support healthy communities and drive a circular economy.The path to zero 

waste requires investing in people and nurturing a value almost all of us share: taking responsibility for 

our own actions and not being wasteful. It requires communities and governments to understand waste 

management is not a disposal problem to be solved by machines rather, it is a resource recovery 

challenge to be solved by empowering people. 

THE PILLARS OF ZERO WASTE: 

1. Commit to zero waste with targets and timelines  

2. Ensure equal access for everyone to the tools to reduce, reuse and recycle 

3. Prioritize education and effective communications 

4. Tap into community excitement and innovation 

5. Use incentives to keep moving forward 

6. Keep learning 

 Rapidly falling technology costs created major opportunities to reduce waste. The internet of 

things started to keep track of valuable products and materials much more cheaply than in the past, 

radically increasing opportunities to recover them. We focused on capturing more value from existing 

infrastructure and ‘designing out’ the impacts of pollution, climate change, toxins and congestion. We 
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got our act together. Large value chains finally started taking a ‘systems approach’ to how they 

managed materials and waste, recognising that one company’s output is another’s input. 

 It was the public sector and policymakers who could strongly influence industries through 

infrastructure investments, public transport, zoning laws, building standards and agricultural subsidies. 

They were able to steer outcomes at a system level. Urban planning, mobility systems and food systems 

managed to integrate new technologies effectively, avoiding the risk of massive structural waste. 

POLICY SUGGESTION FOR BUILDING CIRCULAR ECONOMY 

1. Circular design and production processes 

2. Empowering consumer  

3. Turning waste into resources  

4. Closing loops of recovered materials 

5. A systemic approach: The strategy for plastics in a circular economy 

6. Innovation and investments 

7. Strong stakeholder engagement 

 

CONCLUSION 

The umbrella concept of the circular economy has gained traction in recent years. It typically 

refers to an industrial economy that is regenerative and restorative by design, keeping resources in use 

at their highest value for as long as possible. It is an economy where products, components and 

materials are designed and made for loops such as reuse, refurbishment and recycling. Circular 

economy protagonists have looked to governments and corporations to support the transition. This has 

meant a focus on the economic benefits, with the implication that circular economy is still expected to 

play within the current economic paradigm and match or improve upon profitability, risk or growth 

metrics. It has focused on maximising material resources and labour productivity to generate highly 

efficient answers, but not always highly effective ones, once a system greater than just the economic 

domain is considered. In circular economy, where waste becomes nutrients and energy is renewable, 

economic growth would be decoupled from environmental restraints. Companies could sell more stuff 

without generating pollution. Consumers could buy more stuff, without guilt. Everything, at the end of 

its life, should be made into something else, just as in the natural world, one species’ waste is another’s 

food. 
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การศึกษาส่วนชดเชยความเสี่ยงด้วยแบบจาํลองความเส่ียงระยะยาวกรณีศึกษาประเทศไทย 

Long-Run Risks Model for Solution of Asset Pricing Puzzle: The Case of Thailand 
 

ธวัชชัย บุญสิม1* 

Tawaschai Boonsim1* 

 

บทคัดย่อ 

********งานวิจัยนีใ้ชแ้บบจาํลองความเสี่ยงระยะยาวท่ีประกอบดว้ยแบบจาํลองของอัตราการเติบโตของการ

บริโภคและอตัราการเติบโตของเงินปันผล ซึง่แบบจาํลองทัง้ 2 มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู่ 2 สว่น ดงันี ้(1) A small 

long-run predictable component (2) กาํหนดใหค้่าความแปรปรวนของการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

โดยพลวัตของแบบจาํลองทั้ง 2 จะเช่ือมโยงกับฟังกช์ันอรรถประโยชนข์อง Epstein and Zin’s (1989) เพ่ือใช้

อธิบายการกาํหนดราคาสินทรพัย ์จากแบบจาํลองจะเห็นว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจจะส่งผล

ใหร้าคาสินทรพัยเ์กิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวยังส่งผลต่อราคาสินทรพัยใ์นระยะยาว อีก

ดว้ย เม่ือกลบัมาพิจารณาในกรณีของประเทศไทยจากการศกึษาพบว่าแบบจาํลองความเสี่ยงระยะยาวสามารถ

อธิบายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงไดแ้ต่ไม่สามารถอธิบายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงของสินทรัพยท่ี์

ปราศจากความเสี่ยงได ้

 

ABSTRACT 

********This study models consumption and dividend growth rates as containing (1) a small long-run 

predictable component, (2) fluctuating economic uncertainty (consumption volatility). These dynamics, 

in conjunction with Epstein and Zin’s (1989) preferences, can explain key asset market phenomena. In 

our economy, financial markets dislike economic uncertainty and better long-run growth prospects 

raise equity prices. In the case of Thailand, the model can explain equity premium puzzle but can’t 

explain risk-free rate puzzle. 
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คาํนาํ 

********ในอดีตจนถงึปัจจบุนัมีนกัเศรษฐศาสตรม์ากมายท่ีพยายามอธิบายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยง (equity 

premium puzzle) โดยท่ีส่วนชดเชยความเสี่ยงคือผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดอย่างเช่น 

ผลตอบแทนของหุน้ เป็นตน้ กบัอตัราผลตอบแทนของสินทรพัยท่ี์ปราศจากความเสี่ยงอย่างเช่น ผลตอบแทนของ

พันธบัตรรฐับาล เป็นตน้ ดว้ยแบบจาํลองต่าง ๆ ซึ่งแบบจาํลองแรกเริ่มท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของตลาด

การเงินผ่านตวัแปรราคาสินทรพัย ์คือแบบจาํลองของ Lucas (1978) ซึ่งเป็นแบบจาํลองท่ีแสดงความสมัพันธ์

ระหว่างราคาสินทรพัยก์ับการบริโภค แบบจาํลองดงักล่าวมกัจะถูกเรียกว่าแบบจาํลอง Consumption-based 

Asset Pricing Model (CAPM) เขาพบว่าสินทรัพย์ใดๆ ท่ีมีค่าความแปรปรวนร่วมระหว่าง The Stochastic 

Discount Factor กับอตัราผลตอบแทนของสินทรพัยน์ัน้ๆ มีค่าเป็นลบจะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของสินทรพัยน์ัน้ๆ สูงกว่าอตัราผลตอบแทนของสินทรพัยท่ี์ปราศจากความเสี่ยง เพ่ือท่ีจะชดเชยความเสี่ยงท่ี

เกิดขึน้ ตอ่มา Mehra and Prescott (1985) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างราคาของสินทรพัยก์บัการบริโภค เขา

พบว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงของสินทรพัยจ์ากการประมาณค่าของแบบจาํลองมีค่ามากกว่าส่วนชดเชยความ

เสี่ยงของสินทรพัยข์องขอ้มลูจริงท่ีเกิดขึน้ จากความแตกต่างดงักล่าวจงึถูกเรียกว่าปริศนาสว่นชดเชยความเสี่ยง 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ming Chan (2003) ท่ีสรุปว่า Consumption-based Capital Asset Pricing 

Model (C-CAMP) ไมส่ามารถอธิบายพฤติกรรมของตลาดหุน้ของประเทศไตห้วนัได ้ 

********Ravi Bansal and Amir Yaron (2004) ไดน้าํเสนอแบบจาํลองท่ีสามารถอธิบายปริศนาส่วนชดเชยความ

เสี่ยงและปริศนาสว่นชดเชยความเสี่ยงของสินทรพัยท่ี์ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate puzzle) โดยท่ีปริศนา

ส่วนชดเชยความเสี่ยงของสินทรพัยท่ี์ปราศจากความเสี่ยงคือผลการประมาณค่าผลตอบแทนของสินทรพัยท่ี์

ปราศจากความเสี่ยงจากแบบจาํลองไมเ่ท่ากบัขอ้มลูจริงท่ีเกิดขึน้ ซึ่งใชแ้บบจาํลองความเสี่ยงระยะยาว (Long-

Run risk model) เช่ือมโยงกับอรรถประโยชข์อง Epstein and Zin (1989) พวกเขาพบว่าแบบจาํลองสามารถ

อธิบายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงต่าง ๆ ได ้และพวกเขาสรุปว่าระบบเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอนและใน

ขณะเดียวกนัเกิดความผนัผวนเป็นสิ่งท่ีสะทอ้นถงึส่วนชดเชยความเสี่ยงท่ีสงูขึน้ ดงันัน้ในงานศกึษาจงึใชง้านวิจยั

เชิงประจักษ์ของ Ravi Bansal and Amir Yaron (2004) เป็นแนวทางของการศึกษาในกรณีของประเทศไทย

เน่ืองจากในบริบทของประเทศไทยงานศึกษาส่วนใหญ่จะใชแ้บบจาํลอง C-CAMP ในการอธิบายส่วนชดเชย

ความเสี่ยงอย่างเช่นงานศึกษาของ Khanthavit (1993) และ Direkudomsak (2012) เป็นตน้ ซึ่งพวกเขาพบว่า

แบบจาํลอง C-CAMP ไม่สามารถอธิบายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงและปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงของ

สินทรพัยท่ี์ปราศจากความเสี่ยงได ้ดงันัน้ในงานศึกษานีจ้ึงใชแ้บบจาํลองความเสี่ยงระยะยาวเพ่ือท่ีจะอธิบาย

บริบทของประเทศไทย 

 

แบบจาํลองที่ใช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองความเสีย่งระยะยาว 

********พิจารณาฟังกช์ั่นอรรถประโยชนช์องผูบ้ริโภคในระบบเศรษฐกิจของ Epstein and Zin (1989) จากฟังกช์ั่น

อรรถประโยชนข์อง Epstein and Zin (1989) จะไดส้มการการกาํหนดราคาสินทรพัยข์องอตัราผลตอบแทนท่ี

แทจ้ริง (Real return) , 1Ri t+  สามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี 1 
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ซึ่ง 1Gt+ คืออตัราการเติบโตของการบริโภค (Growth rate of consumption) และ a, 1R t+ คืออตัราผลตอบแทนท่ี

แทจ้ริงของการบริโภคแตล่ะช่วงเวลา พารามิเตอร ์δ  คือปัจจยัคิดลด (Discount factor) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1, 

พารามิเตอร ์
1

11

γ
θ

ψ

−
≡

−
, พารามิเตอร์ 0γ ≥  คือค่าความกลัวความเสี่ยง (Risk aversion) และพารามิเตอร์ 

0ψ ≥  คือความยืดหยุ่นของการทดแทนการบริโภคขา้มเวลา (Intertemporal elasticity of substitution; IES) 

โดยท่ีเครื่องหมายของ θ  ถกูกาํหนดโดยขนาดของค่าความกลวัความเสี่ยง(Risk aversion) และคา่ความยืดหยุ่น

ของการทดแทน (Elasticity of substitution) 

********จากสมการท่ี 1 จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจะขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคโดยการ

เปลี่ยนแปลงของการบริโภคจะเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคในระบบเศรษฐกิจใหค้วามสาํคญักบัความไม่แน่นอนของ

ระบบเศรษฐกิจในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

********เน่ืองจากในความเป็นจริงอัตราผลตอบแทนของการบริโภค” a, 1R t+ ” ไม่สามารถวัดในเชิงปริมาณได ้

ดงันัน้เพ่ือใหง่้ายต่อการศกึษาจึงใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของตลาด (Real market return) “ m, 1R t+ ”ในการ

พิจารณาทัง้นีก้ระบวนการของการบริโภคและเงินปันผลมีความแตกต่างกันในแง่ของรายได ้ซึ่งในแบบจาํลอง

ความเสี่ยงระยะยาวไดแ้ยกพิจารณาของกระบวนการของทัง้สอง  

********เพ่ือใหเ้ห็นถงึกลไกในการทาํงานของแบบจาํลองและการไดม้าซึง่สมการอตัราผลตอบแทนของการบรโิภค

และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของตลาดในการศกึษาครัง้นีจ้ะใชวิ้ธีการของ Campbell and Shiller (1988) ใน

การประมาณคา่สามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี 2 และสมการท่ี 3 ตามลาํดบั 

                                         , 1 0 1 1 1r k k z z gta t t t= + − ++ + +                                                                    (2)                                 

                                ,0, 1, , 1 , 1, 1r z z gm tm m m t d tm t κ κ= + − ++ ++                                                     (3) 

ซึง่ตวัอกัษรเลก็อา้งถงึ “log” อย่างเช่น ( )log, 1 , 1r Ra t a t=+ +  คืออตัราผลตอบแทนตอ่เน่ือง (Continuous return), 

log
Ptzt
Ct

=
 
 
 

 คืออตัราส่วนราคาสินทรพัยต์่อการบริโภคในรูปของลอการิทึม(log price-consumption ratio), 

( )log1 1g Gt t=+ + คืออัตราการเติบโตของการบริโภคในรูปของลอการิทึม และ 0k , 1k เป็นค่าคงท่ี ในทาํนอง

เดียวกัน m, 1r t+ และ m,z t  ก็จะสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของตลาด (Real market return), 

logm,
Ptz t
Dt

=
 
 
 

 คืออัตราส่วนราคาสินทรัพย์ต่อเงินปันผลในรูปของลอการิทึม (log price-dividend ratio), 

( )log 1, 1g Dtd t = ++ คืออตัราการเติบโตของเงินปันผลในรูปของลอการิทมึ 

จากสมการท่ี 2 จะเห็นว่า a, 1r t+  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ zt และ 1gt+ เม่ือไหร่ท่ีอตัราการเติบโต

ของระบบเศรษฐกิจสูงขึน้ ผูบ้ริโภคจะบริโภคมากขึน้และซือ้สินทรพัยม์ากขึน้ ส่งผลใหท้ัง้ zt  และ 1gt+ สูงขึน้ 

ดงันัน้มนัจึงทาํให ้ a, 1r t+ เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีเป็นบวก ในทาํนองเดียวกันสมการท่ี 3 จะเห็นว่าเม่ือทัง้ ,zm t  

และ , 1gd t+ สงูขึน้ มนัจงึทาํให ้ m, 1r t+ เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีเป็นบวกเช่นเดียวกนั 
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********ในส่วนของอตัราส่วนเพ่ิมการทดแทนกนัขา้มเวลาในรูปของลอการิทึม (Intertemperal marginal rate of 

substitution) สามารถแสดงไดด้งันี ้

                                      ( ) ( )log 11 1 , 1m g rt t a t
θ

θ δ θ
ϕ

= − + −+ + +                                                       (4) 

จากสมการ 1mt+ จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ 1mt+  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 1gt+ และ , 1ra t+  ซึ่งใน

การศกึษาครัง้นีท้าํการศกึษาในกรณีท่ีระบบเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอนและในขณะเดียวกนัเกิดความผนัผวน 

(Incorporating fluctuating economic uncertainty) 

แบบจาํลองกรณีท่ีระบบเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอนและในขณะเดียวกนัเกิดความผนัผวนมีลกัษณะ

คลา้ยกบัความแปรปรวนของการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ซึง่พลวตัของระบบเศรษฐกิจสามารถแสดง

ไดด้งันี ้                                                    

                                        1 1x x et e tt tρ ϕ σ= ++ +                                                                    (5) 

                                        1 1g xt tt tµ σ η= + ++ +                                                                   (6) 

                   1, 1g x ut t td t d dµ φ ϕ σ= + + ++                                                             (7) 

                        ( )2 2 2 2
1 1 1wt wt tσ σ ν σ σ σ= + − ++ +                                                        (8) 

( ), , u , w . . . d . 0,11 1 1 1e N i it t t tη+ + + + 
      

โดยท่ี 1tσ +  แสดงใหเ้ห็นถึงความแปรปรวนของการบริโภคในช่วงเวลาต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจท่ีมีความไม่

แน่นอนและในขณะเดียวกนัเกิดความผนัผวน สมมติใหเ้กิดเหตกุารณท่ี์ทาํความแปรปรวนของการบริโภคสงูขึน้ 

(Shocks) มนัจะทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงและยงัส่งผลกระทบต่อการบริโภคและเงินปันผล ทัง้นี ้

ถา้ในช่วงเวลาถัดไประบบเศรษฐกิจไม่เกิดความผนัผวน ความแปรปรวนของการบริโภคจะปรบัเขา้สู่ค่าเฉลี่ย ”
2σ ” 

********จากพลวตัของระบบเศรษฐกิจจะเห็นว่าตวัแปรสภาวะ(State Variable) ท่ีส่งผลกระทบไปยังอตัราการ

เติบโตของการบริโภคและอตัราการเติบโตของเงินปันผลคือ xt  และ 2
tσ ดงันัน้การประมาณค่าอตัราส่วนราคา

สินทรัพย์ต่อการบริ โภค  คือ  2
0 1 2z A A x At t tσ= + +  และอัตราส่ วนราคาสิ นทรัพย์ต่อ เ งิน ปัน ผ ล คื อ 

2
, 0, 1, 2,z A A x Am t t tm m mσ= + +   จากสมการจะไดว้า่สมัประสิทธ์ิ 1A  เป็นตวัท่ีปรบัระดบัผลกระทบของอตัราการ

เติบโตของระบบเศรษฐกิจต่ออตัราสว่นราคาต่อการบริโภคและค่าสมัประสิทธ์ิของ 2A เป็นการวดัความอ่อนไหว

ของอตัราส่วนราคาสิมทรพัยต์่อการบริโภคท่ีมีต่อความความแปรปรวนของการบริโภค ซึ่งสามารถแสดง 1A , 

1,A m  และ 2A , 2,mA  ไดด้งันี ้

   

1
1

1 1 1
A

ψ

κ ρ

−

=
−

  ,     
( )

( )

2
2

1 1
0.52 1 1 1

A e
A

θ
θ θ κ ϕ

ψ

θ κ ν

− +

=
−

    
  
 
 
  

 

1

1, 1 1,
A m

m

φ
ψ

κ ρ

−

=
−

  , 
( ) ( )

( )
1 1 0.52 1 1

2,
1 1, 1

A HmA m
m

θ κ ν

κ ν

− − +
=

−
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ในทาํนองเดียวกนัสมัประสิทธ์ิของอตัราส่วนราคาสินทรพัยต์่อเงินปันผล (Price-Dividend ratio) 1,A m และ 2,mA

มีความคลา้ยคลึงกัน จากสมการ 1A  และ 2A จะเห็นว่ามีคุณสมบัติอยู่สองประการของแบบจาํลองท่ีมีความ

น่าสนใจ 1) ถา้ความยืดหยุ่นของการทดแทนการบริโภคขา้มเวลาและสมัประสิทธ์ิความกลวัความเสี่ยง มากกว่า 

1 จะทาํให ้θ  มีค่าติดลบ เม่ือระบบเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอนเกิดความผันผวนทาํใหค้วามความแปรปรวน

ของการบริโภคสงูขึน้ส่งมายงัอตัราส่วนราคาสินทรพัยต์่อการบริโภคลดตํ่าลง ในทาํนองเดียวกนัอตัราสว่นราคา

สินทรพัยต์่อเงินปันผลของตลาดลดตํ่าลง 2) ถา้การปรบัตวัของผูบ้ริโภคต่อระบบเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน

เกิดความผนัผวนชา้ ซึง่จะทาํ 1ν  สงูขึน้ เม่ือ 1ν  สงูขึน้ ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจท่ีมีความไมแ่น่นอนเกิดความ

ผนัผวนก็จะมีความรุนแรงมากขึน้ 

จากสว่นชดเชยความเสี่ยงของสินทรพัยใ์ด ๆ (Risk premium) สามารถหาไดจ้ากความแปรปรวนรว่ม

ระหวา่งผลตอบแทนของสนิทรพัยก์บั 1tm + ดงันี ้                                                                               

( ) ( ) ( ) ( )cov , r r 0.5 var r1 1,, 1 , 1 , 1 , 1E r r m E m Et t t t tt tf tm t m t m t m t− = − − − −+ ++ + + +
 
                   (9) 

จะไดว้า่ผลตอบแทนท่ีพงึพอใจตอ่การลงทนุในตลาดท่ีเพ่ิมขึน้ในขณะท่ีเกิดความไมแ่น่นอนของเศรษฐกิจใน

ช่วงเวลาตา่ง ๆ สามารถแสดงไดด้งันี ้ 

( ) 2 2 0.5 ( )m, m,e m,w m,wm, 1 m, 1f,E r r Var rt e t w tt tt β λ σ β λ σ− = − −+ +                                               (10) 

ซึง่ 
1

m, 1,m 1 1,m

e
e

ϕ
β κ φ

ψ κ ρ
≡ −

−

  
  

   
, m,w 1,m 2,mAβ κ≡ , ( )1m, 2 1Awλ θ κ≡ −  และ 

( )1m,e 1 1 1

eϕλ θ κ
κ ρ

≡ −
−

 
 
 

 

********จากสมการของผลตอบแทนท่ีพึงพอใจต่อการลงทุนในตลาดท่ีเพ่ิมขึน้จะมีสาเหตุของความเสี่ยงอยู่ 2 

ประการ ประกอบดว้ย 1) ผลกระทบท่ีส่งผลต่อการคาดการณ์การเติบโตของการบริโภคท่ีมีความผันผวน 2) 

ผลกระทบท่ีส่งผลต่อความแปรปรวนของการบริโภค ดงันัน้จึงกล่าวไดว้่าส่วนชดเชยความเสี่ยงจะขึน้อยู่กบัการ

เปลี่ยนแปลงของ tσ  แต่ละช่วงเวลา นัน้ก็หมายความวา่ในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนอย่างมากจะ

ทาํใหส้ว่นชดเชยความเสี่ยงสงูขึน้ 

 

ข้อมูลและผลการศึกษา 

********ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา เป็นขอ้มูลรายไตรมาสท่ีตัง้แต่ปี 2542-2561 รวมทัง้สิน้ 75 ตวัอย่าง การ

ไดม้าของขอ้มลูเป็นดงันี ้ขอ้มลูของอตัราการเติบโตของการบริโภคและผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ1 ปี 

จากธนาคารแห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภคไดจ้ากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ผลตอบแทนของหุน้และเงินปันผลรวมของตลาด ไดจ้ากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

********ตารางท่ี 1 จะแสดงคุณลักษณะอนุกรมเวลาของแบบจาํลอง โดยพารามิเตอรใ์นแบบจาํลองไดจ้าก

ประมาณค่าจากกระบวนการของสมการท่ี 5 ถึงสมการท่ี 7 ประกอบดว้ย 0.0336µ = (Mean consumption 

growth), 0.0017dµ = (Mean dividend growth), 0.949ρ = (Long run risk persistence), 0.0078σ =

(Consumption volatility), 1.9φ = (Dividend leverage), 0.251eϕ = (Long run risk volatility multiple) แ ล ะ

0.753dϕ = (Dividend volatility multiple) ซึ่งในตารางท่ี 1 แสดงค่าสถิติของข้อมูลจะใช้ข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี 
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2542-2561 และคา่สถิติของแบบจาํลองประกอบดว้ย (g)σ (Consumption volatility), (j)AC (Autocorrelation), 

(g )dσ (Dividend volatility) และ corr(g, g )d (Correlation) ในส่วนค่าสถิติของแบบจาํลองไดจ้ากการจาํลองคา่ 

1,000 ครัง้ แตล่ะครัง้มี 840 คา่สงัเกตรายเดือนและทาํการแปลงใหเ้ป็นรายปี แสดงผลดงันี ้

Table 1 Annualized time-averaged growth rates. 

Variable  Data   Model 

Estimate SE Mean********95%*******b       5%*****p-Val 

(g)σ  

(1)AC  

(2)AC  

(5)AC  

(10)AC  

(g )dσ  

(1)AC  

corr(g, g )d  

0.03       

0.79                           

0.52 

0.06                

0.26 

0.12 

0.46 

0.20 

 0.26 

13.52 

 10.72 

 13.05 

 10.80 

  0.34 

 14.45 

 10.66               

 0.03             0.03 

0.72               0.80   

0.53               0.66                  

0.25               0.44 

0.06               0.27      

0.04               0.08  

0.85             0.90 

0.87             0.91 

  0.02        0.00 

  0.62        0.00 

  0.37        0.00 

  0.06        0.05 

 -0.14        0.30 

 -0.07        0.00 

  0.78        0.00 

  0.81        0.00 

Source : Calculated by Author. 

********จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่าค่าสถิติของแบบจาํลองจะใหผ้ลการศกึษาซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งกบัรูปแบบ

การบริโภคและเงินปันผลของประเทศไทยระหวา่งปี 2542 ถงึ 2561 

 

Asset Pricing Implication 

********ในสว่นนีจ้ะแสดงผลการศกึษาของแบบจาํลองโดยพิจารณา 2 กรณี ประกอบดว้ยกรณีท่ี 1 การเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจเกิดความผนัผวน ซึ่งพารามิเตอรใ์นกรณีท่ี 1 ประกอบดว้ย 0.0336µ = , 0.0017dµ = , 0.949ρ = ,

0.0078σ = , 1.9φ = , 0.251eϕ = , 0.753dϕ =  แ ล ะ 0wσ = (volatility of volatility consumption) โ ด ย ทํา การ

ประมาณคา่สมการท่ี 10 แสดงผลดงัตารางท่ี 2 

Table 2 Asset pricing implication-case I. 

γ  ψ  (r )E rm f−  (r )E f  (r )mσ  (r )fσ  (p )dσ −  
Panel A: 3, 0.949φ ρ= =  

7.5 0.5 0.50 35.08 2.98 2.27 0.04 
7.5 1.5 3.75 16.41 9.51 0.76 0.15 

10.0 0.5 0.76 35.16 2.98 2.27 0.04 
10.0 1.5 5.35 16.19 9.51 0.76 0.15 

Panel B: 3.5, 0.949φ ρ= =  
7.5 0.5 0.71 35.08 4.22 2.27 0.07 
7.5 1.5 4.38 16.41 11.48 0.76 0.18 

10.0 0.5 1.09 35.16 4.22 2.27 0.07 
10.0 1.5 6.33 16.19 11.48 0.76 0.18 

Source: Calculated by author  
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จากตารางท่ี 2 จะเห็นว่าผูบ้ริโภคในระบบเศรษฐกิจจะใหค้วามสาํคญักับความไม่แน่นอนของระบบ

เศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในปัจจบุนัดงัจะเห็นไดจ้ากการเพ่ิมขึน้ของ ψ  

จะส่งผลกระทบต่อส่วนชดเชยความเสี่ยง( (r )E rm f− )มากกว่าการเพ่ิมขึน้ของ γ ในส่วนการเพ่ิมขึน้ของ φ ก็

ส่งผลให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงสูงขึน้ด้วยเช่นกัน ในส่วน (r )E f , (r )mσ , (r )fσ และ (p )dσ − จะไม่ได้รับ

ผลกระทบเม่ือ γ สงูขึน้แตจ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงเม่ือคา่ ψ สงูขึน้ นัน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคในระบบเศรษฐกิจ

จะใหค้วามสาํคญัตอ่ความไมแ่น่นอนของระบบเศรษฐกิจในอนาคตกบัการบริโภคของเขา 

********ในส่วนกรณีท่ี 2 จะทาํการพิจารณาในการเพ่ิมความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน ซึ่ง

พารามิเตอร์ในกรณีท่ี 2 ประกอบดว้ย 0.0336µ = , 0.0017dµ = , 0.949ρ = , 0.0078σ = , 1.9φ = , 0.251eϕ = ,

0.753dϕ = และ 50.23 10xwσ −= โดยทาํการประมาณคา่สมการท่ี 10 แสดงผลดงัตารางท่ี 3 

Table 3 Asset Pricing Implication—Case II. 

Variable Data  Model 

Estimate SE  4, 1.5γ ψ= =  

Return 

(r )E rm f−  2.88 1.11  2.86 

(r )E f  0.10 0.08  50.20 

(r )mσ  11.10 1.26  10.34 

(r )fσ  0.96 0.00  0.05 

Price Dividend 

(exp(p d))E −  5.52 7.29  0.26 

(p d)σ −  0.54 4.17  0.01 

1(p d)AC −  0.92 13.57  0.94 

2(p d)AC −  0.76 11.65  0.89 

Source : Calculated by Author  

 

********จากตารางท่ี 3 จะเห็นว่าในกรณีท่ีเพ่ิมความไม่แน่นอนต่อระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดความผันผวน(

50.23 10xwσ −= ) ผลการประมาณคา่สถิติดา้นผลตอบแทน(Return) พบวา่สว่นชดเชยความเสี่ยง( (r )E rm f− ) ,

ความแปรปรวนของผลตอบแทนตลาด( (r )mσ ) และความแปรปรวนของผลตอบแทนสินทรพัยท่ี์ปราศจากความ

เสี่ยง( (r )fσ )จากแบบจาํลองมีค่ามีค่าเฉลี่ยใกลเ้คียงกบัขอ้มลูอย่างมากแตค่่าเฉลี่ยผลตอบแทนของสินทรพัยท่ี์

ปราศจากความเสี่ยงค่อนขา้งท่ีจะสงูกว่าขอ้มลู ในสว่นสถิติดา้นราคาเงินปันผล(Price dividend)  มีเพียงผลการ

ประมาณค่า สหสมัพันธต์วัล่าชา้ 1 และ 2 ( 1(p d)AC − , 2(p d)AC − ) ค่ามีค่าเฉลี่ยใกลเ้คียงกับขอ้มูล ดงันัน้ใน

บริบทของประเทศไทยจึงกล่าวไดว้่าประเทศไทยยังคงมีปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงของทัง้ผลตอบแทนของ

สินทรพัยท่ี์ปราศจากความเสี่ยง, ความแปรปรวนของผลตอบแทนสินทรพัยท่ี์ปราศจากความเสี่ยง, ค่าเฉลี่ยของ

ราคาสินทรพัยต์อ่เงินปันผลและความแปรปรวนของราคาสินทรพัยต์อ่เงินปันผล 
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บทสรุป 

********งานวิจยันีท้าํการทดสอบเชิงประจกัษ์ของแบบจาํลองความเสี่ยงระยะยาว โดยใชข้อ้มลูรายไตรมาสของ

ประเทศไทยระหว่างปี 2542 ถึง 2561 จากการศึกษาพบว่าถึงแมแ้บบจาํลองจะสามารถอธิบายปริศนาส่วน

ชดเชยความเสี่ยงได ้(equity premium rate puzzle) แตก่็ยงัไมส่ามารถอธิบายปริศนาสว่นชดเชยความเสี่ยงของ

สินทรพัยท่ี์ปราศจากความเสี่ยงได ้
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Industrial Concentration and Employment 
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บทคัดย่อ 

การท่ีเศรษฐกิจกระจกุตวัในบางพืน้ท่ี ไมก่ระจายไปทกุจงัหวดัหรือภมิูภาค เป็นผลของการตดัสินใจเลอืก

ทาํเลท่ีตัง้และลงทุนทาํกิจการในพืน้ท่ีของผูป้ระกอบการ   วตัถุประสงคข์องงานวิจยัประกอบดว้ย 1) ศกึษาการ

กระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทนาํดา้นการสรา้งมูลค่าเพ่ิมในธุรกรรมทางเศรษฐกิจพืน้ท่ี   2) 

วิเคราะหป์ฏิสมัพันธร์ะหว่างทุนและแรงงาน เพ่ือทดสอบขอ้สนันิษฐานท่ีกล่าวว่า ทุนและแรงงานขยายตัวใน

อตัราเดียวกนั  โดยใชข้อ้มลูท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) และ 2) ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรม

จาํแนกรายประเภท คณะวิจยัไดน้าํขอ้มลูจดักลุ่มใหมใ่หมี้จาํนวนลดลงเหลือ 19 สาขาอตุสาหกรรมในช่วงเวลาท่ี

ศกึษา ปี พ.ศ. 2556-2560   ผลการศกึษาพบวา่ นอกจากการกระจกุตวัของการลงทนุอตุสาหกรรมในบางจงัหวดั

แลว้ มูลค่าอุตสาหกรรมต่อหัวแรงงาน และรายไดต้่อหัวของประชากร ยังกระจุกอยู่กับบางจังหวัดเท่านัน้ ไม่

กระจายไปสู่ประชากรกลุ่มต่างๆ การพฒันาอตุสาหกรรมในแต่ละจงัหวดัอาจมีผลต่อการกระจายรายไดท่ี้สรา้ง

ความเหลื่อมลํา้ตอ่ประชากรในแตล่ะจงัหวดัมากขึน้ 

 

ABSTRACT 

The economic concentration located in some areas without situated in regions or provinces 
equally is to consider from the entrepreneurs’ decision making to select the location and invest in the 
target areas. The main objectives of the research are to 1) study the industrial concentration sector 
which have an important role to create the value added in the local economic transaction 2) analyse 
the relationship between the capital and labour which is to test the hypothesis that the capital and 
labour increase in the same rate. The dataset of GPP and factory by classification during 2013-2017 
was employed. The results show that apart from the industrial concentration investment are in some 
provinces, the industrial values per labour and per capita still be concentrated in only some provinces 
and will not be extend to other group of people. The industrial development in each province may effect 
on income distribution which will derive the increase in population inequality in each province    

 
 
 

Key words:  concentration, industrial sector, regional, employment, economic inequality  
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คาํนาํ 

เหตใุดเศรษฐกิจจึงกระจกุตวัในบางพืน้ท่ี ไม่กระจายไปทกุจงัหวดัอย่างเท่าเทียมกนั  ผูท่ี้จะตอบคาํถาม

นีดี้ท่ีสดุน่าจะเป็นผูป้ระกอบการ ซึ่งเป็นผูต้ดัสินใจเลือกทาํเลท่ีตัง้และลงทุนทาํกิจการ  โดยอาจมีเหตผุลในการ

เลือกท่ีสอดคลอ้งกบัการเลือกทาํเลท่ีตัง้ของสถานประกอบการเป็นหวัขอ้ท่ีสาํนกัเศรษฐศาสตรใ์หมท่ี่ศกึษาปัจจยั

เชิงภูมิศาสตร ์(New Economic Geography) ปัจจุบันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา พยายามผลักดัน

ยุทธศาสตรภ์ายใตช่ื้อ ประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตสรา้งมูลค่าเพ่ิม (Value added) โดยใช้

เทคโนโลยีใหม่  เพ่ิมมลูค่าการผลิต ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเติบโตพรอ้มกนั  โดยคาํนึงถึงหลกัการพฒันาท่ียั่งยืน 

เป็นแนวคิด การลดความเหลื่อมลํา้และกระตุน้ใหมี้การเติบโตอย่างมีสว่นรว่ม (Inclusive growth)  วตัถุประสงค์

ของงานวิจัย ไดแ้ก่ ประการแรก ศึกษาการกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทนาํดา้นการสร้าง

มลูค่าเพ่ิม การส่งออก การจา้งงานและเสียภาษีใหร้ฐั  แหล่งขอ้มลูมาจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม จากการจด

ทะเบียนสถานประกอบการอุตสาหกรรม เป็น “ข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA)” ประการที่สอง วิเคราะห์

ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งทนุและแรงงาน เพ่ือทดสอบขอ้สนันิษฐานท่ีกลา่ววา่ ทนุและแรงงานขยายตวัในอตัราเดียวกนั   

บทความพิจารณาการกระจกุตวัและการจา้งงานในมิติของจงัหวดั โดยใชข้อ้มลูเงินทนุรายจงัหวดัในการ

ลงทุนประกอบกิจการอตุสาหกรรม ตลอดจนพิจารณาการจา้งงานในมิติพืน้ท่ี ระดบัจงัหวดัซึง่ยงัไม่ปรากฏการศึ

กาในลกัษณะดงักล่าวในประเทศไทยมาก่อน ปัจจัยมีองคป์ระกอบดว้ย ส่วนแรก พัฒนาการของอุตสาหกรรม

ไทยสู่การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ส่วนท่ีสอง กรอบแนวคิดและวิธีวิทยา ส่วนท่ีสาม ผลการศึกษาเชิง

ประจักษ์ ท่ีมุ่งทดสอบขอ้สนันิษฐานเก่ียวกับ ประการแรก การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม โดยยึด

นโยบายการกระจายความเจริญออกไปต่างจังหวัด ความพยายามไล่กวดจังหวัดชั้นนํา (Catching up 

hypothesis) ภายใตก้รอบความคิดนี ้อตัราการกระจุกตวั (Concentration index) ของอตุสาหกรรมน่าจะลดลง 

การวดัค่าความยืดหยุ่นต่อการจา้งงาน (Employment elasticity) ของแต่ละอุตสาหกรรมสะทอ้นแนวโนม้การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ประการท่ีสอง การศกึษาปฏิสมัพนัธร์ะหว่างทนุกบัการจา้งงานในภาคอตุสาหกรรม ส่วนท่ี

สาม สรุปสง่ทา้ย 

   

พัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยสู่การเจริญเตบิโตของเศรษฐกจิภูมิภาค   

       นบัแต่การเริ่มใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2504 จวบจนปัจจุบนั เศรษฐกิจไทยมี

การพฒันาในอตัราขยายตวัเฉลี่ยคอ่นขา้งสงูเม่ือเทียบกบัมาตรฐานสากล (สมชยั จิตตส์ชุน,2557) คนไทยมีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ในหว้ง 20 กว่าปีท่ีผ่านมาสามารถหลุดพน้จากความยากจนไปกว่ารอ้ยละ 40 การพัฒนา

เศรษฐกิจ มุง่เนน้การพฒันาดา้นอตุสาหกรรมอย่างตอ่เน่ือง จากอดีตจวบจนปัจจบุนั  การขยายตวัทางเศรษฐกิจ

มุ่งเนน้ความเจริญจากกรุงเทพไปสู่ภูมิภาคตามแผนพัฒนาฯ การรวมศูนยก์ลางสู่การพัฒนาภาคฯ ควบคู่กับ

มาตรการการส่งเสริมการลงทุน (Bhagaporn, 2010) การพัฒนาภาคหรือจังหวัดผ่านมิติทางเศรษฐกิจ อาทิ 

ผลิตภณัฑจ์งัหวดั (Gross Provincial Products: GPP) ท่ีมีการเจริญเติบโตสงูมากท่ีกรุงเทพและปริมลฑล  ชลบรุี 

ระยอง อยุธยา เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ สาํหรบัการไมเ่ท่าเทียมกนัของการกระจายรายไดย้งัคงเกิดขึน้ใน

วงกวา้ง โดยเฉพาะมีการกระจกุตวัของทนุในกรุงเทพเม่ือเทียบกบัภมิูภาค 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

260 

ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนาฯ ควบคู่กับการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเอือ้ต่อการผลิต เริ่มตน้จากช่วงปี พ.ศ. 250-2512 การพฒันาอตุสาหกรรมเนน้การผลิตเพ่ือ

ทดแทนการนาํเขา้ ในเวลาตอ่มาเนน้นโยบายสง่เสริมการสง่ออกผ่านแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) มี

ผลทาํใหส้นิคา้สง่ออกมีความหลากหลายมากขึน้  บทบาทของการสง่ออกสินคา้เกษตรกรรมลดลง ในหว้งปี พ.ศ. 

2520  หรือนบัจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 เป็นตน้ มีการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่ น ไตห้วนั 

(ช่วงคา่เงินแข็งค่า) การพฒันาสิ่งอาํนวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การลงทนุ และนโยบายการสง่เสริมการลงทุนแบบ

แบ่งโซนของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และจดัแบ่งเป็น   คลสัเตอรร์ายพืน้ท่ี รวมถึงการ

เปิดใหบ้รกิารท่าเรือแหลมฉบงัและการนิคมอตุสาหกรรม มีสิ่งอาํนวยความสะดวกในการผลิตและสิทธิประโยชน ์ 

ซึ่งการลงทุนก็ไม่ไดมี้ส่วนในการพฒันาโครงสรา้งอตุสาหกรรมในประเทศสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากระดบัการพฒันา

ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ียงัตํ่าของภาคอตุสาหกรรมไทย (พีระ เจริญพร, 2553)   การกระจายอตุสาหกรรม

ไปชนบทหรือภูมิภาคและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าเป็นการนโยบายรายสาขา 

(Sectoral Policies)1 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามชายฝ่ังทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ทาํให้มีการ

กระจายอตุสาหกรรมสู่ภูมิภาค และมีการปรบัเปลี่ยนการพฒันาตามแนวนโยบาย การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ

ด้านตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) การ

กระจุกตวัของอตุสาหกรรมสง่ผลตอ่การปรบัตวัของผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นความทา้ทายของอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีจะเป็น

อย่างไรเป็นเรื่องชวนขบคิดและไขประเดน็ตอ่ไป (กองบญัชีรายไดป้ระชาชาติ, 2562)  

   

ทฤษฎี กรอบแนวคิดและวิธีวิทยา 

       สาํหรบัแนวคิดทฤษฎีและกรอบการวิจัย มีแนวคิดจากทฤษฎีการเจริญเติบโต ควบคู่กับการกระจายและ

การกระจุกความเจริญจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค  Setiawan et al. (2012a, 2013a), Bird (1999) ประมาณค่า

การกระจกุตวัทางดา้นอตุสาหกรรมและตน้ทนุสว่นเพ่ิมดา้นราคาจากผูป้ระกอบการรายอตุสาหกรรม 30 ประเภท

ระหว่างปี 2000-2010 พบว่า อตุสาหกรรมย่อยส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นโครงสรา้งแบบกึ่งผูกขาดและตน้ทุนสว่น

เพ่ิมของราคามีมลูค่าสงูขึน้ เม่ือเทียบกบัตน้ทนุดา้นราคา Setiawana, Maman and Nury Effend (2016) สาํรวจ

การกระจุกตวัของโรงงานอตุสาหกรรมการผลิตของประเทศอินโดนีเซีย ในมิติการจา้งงานกบัการกระจุกตัวของ

โรงงานอตุสาหกรรม 

การพิจารณาเศรษฐกิจรายจงัหวดัซึ่งประเทศไทยมีทัง้หมด 77 จงัหวดั ในแต่ละจงัหวดัมีทรพัยากรการ

ผลิตและเป็นท่ีตัง้ของสถานประกอบการ คือ ภาคการผลิต (Productive sector) ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สรา้งมลูค่าเพ่ิมจาํแนกได ้ 3 หมวด คือ หมวดการเกษตร อตุสาหกรรม และการบริการ สาํหรบังานศกึษาครัง้นี ้

นิยามขอบเขตของหน่วยผลิตไดแ้ก่ สถานประกอบการท่ีทาํการผลิตสินคา้ จาํแนกตามประเภทอตุสาหกรรม  ใน

การวิจยัครัง้นี ้คณะวิจยัไดใ้ชข้อ้มลูเชิงปริมาณจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ (1) ขอ้มลูผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) และ (2) 

ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมจาํแนกรายประเภท ซึง่จาํแนกประเภทโดยใชร้หสัโรงงาน คณะวิจยัไดน้าํขอ้มลูทัง้หมด

มาจัดกลุ่มใหม่ใหมี้จาํนวนลดลงเหลือ 19 สาขาอุตสาหกรรมท่ีสาํคญั ในช่วงเวลาท่ีศึกษา ปี พ.ศ. 2556-2560  

                                           
1อตุสาหกรรมเป้าหมาย" ไดร้บัสิทธิพิเศษในเรือ่งตา่ง ๆ เชน่ เงินกู ้การยกเวน้ภาษีเงินได ้ภาษีศลุกากร ฯลฯ    
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หน่วยวิเคราะหจ์าํแนกเป็น 2 ระดบั ตามขอบเขตจงัหวดั ท่ีเป็นแหลง่ท่ีตัง้ของภาคการผลิตและสาขาอตุสาหกรรม 

(Industrial subsectors)  ตวัแปรสาํคญั ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมอตุสาหกรรมรายจงัหวดั (Y) จาํนวนโรงงาน (F)  

ขนาดทุน (K) และการจา้งงาน (L) โดยบนัทึกมิติเวลา (ปี) เพ่ือเขา้ใจการเปลี่ยนแปลง  ในแต่ละตวัแปร สามารถ

จาํแนกออกเป็น 3 มิติ โดยใชส้ญัลกัษณ ์คือ  Yijt , โดยท่ี  i=จงัหวดั  j=สาขาอตุสาหกรรม t=เวลา  คณะวิจยัไดท้าํ

การพิจารณาความสมัพนัธข์องตวัแปร ดงันี ้                    

    Y = {F, K, L} 

 การเลือกทาํเลทีตั่ง้สถานประกอบการอุตสาหกรรม 

พิจารณาจากการชีว้ดัการกระจกุตวัของโรงงานอตุสาหกรรมและการจา้งงานผ่าน 5 ตวัชีว้ดัสาํคญั คือ 

(1) การสรา้งมูลค่าเพ่ิม (Industrial value added) หมายถึง มูลค่าของผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึน้

จากการเลือกใชเ้ทคโนโลยีในแตล่ะปี โดยจาํแนกเป็นรายจงัหวดั (i) ทัง้นีส้นันิษฐานว่าสมัพนัธท์างบวกกบัขนาด

ทนุ โดยมีตวัแปรท่ีสาํคญัคือ VAij.=มลูคา่เพ่ิมจากสาขาอตุสาหกรรมท่ี j ในจงัหวดัท่ี i 

(2) ความเข้มข้นของการใชแ้รงงานเทียบกับทุน (Labor intensity) หมายถึง การนาํจาํนวนการจา้ง

แรงงานหารดว้ยทนุอตุสาหกรรม โดยแยกเป็นรายกลุม่อตุสาหกรรมและรายจงัหวดั 

(3) การเจริญเติบโตของมลูคา่เพ่ิม ทนุ และการจา้งงานภาคอตุสาหกรรม  

(4) โครงสรา้งการผลิต เป็นการวดัสดัสว่นของมลูคา่เพ่ิมภาคการเกษตร-ภาคอตุสาหกรรม-และภาคการ

บริการ จากมลูคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) ในแตล่ะปี (t) 

(5) อตัราการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม (Industrial concentration ratio) ของจงัหวดัในประเทศ  

(i=1,2,……77) โดยวดัจาก 3 ตวัแปร ประกอบดว้ย  ทนุ แรงงานและ จาํนวนโรงงานในภาคอตุสาหกรรม 

การชีว้ดัการกระจกุตวัของโรงงานอตุสาหกรรมและการจา้งงาน ในการศกึษาไดพิ้จารณาผ่าน 5 ตวัชีว้ดั

สาํคญั คือ 

(1) การสรา้งมูลค่าเพ่ิม (Industrial value added) หมายถึง มูลค่าของผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึน้

จากการเลือกใชเ้ทคโนโลยีในแตล่ะปี โดยจาํแนกเป็นรายจงัหวดั (i) ทัง้นีส้นันิษฐานว่าสมัพนัธท์างบวกกบัขนาด

ทนุ โดยมีตวัแปรท่ีสาํคญัคือ VAij=มลูคา่เพ่ิมจากสาขาอตุสาหกรรมท่ี j ในจงัหวดัท่ี i 

(2) ความเข้มข้นของการใชแ้รงงานเทียบกับทุน (Labor intensity) หมายถึง การนาํจาํนวนการจา้ง

แรงงานหารดว้ยทนุอตุสาหกรรม โดยแยกเป็นรายกลุม่อตุสาหกรรมและรายจงัหวดั 

WCij =   
Lij

Kij  
 

WCij =  จาํนวนการจา้งแรงงานตอ่ทนุอตุสาหกรรมจากสาขาอตุสาหกรรมท่ี j ในจงัหวดัท่ี i 

(3) การเจริญเติบโตของมลูคา่เพ่ิม ทนุ และการจา้งงานภาคอตุสาหกรรม ซึง่พิจารณาจาก 

(3.1) GRVAit  = อตัราการเจริญเติบโตของมลูคา่เพ่ิมอตุสาหกรรมในจงัหวดั i ในปีท่ี t 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺/(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺, 𝐺𝐺 = 0))^(1/𝐺𝐺) −  1 

(3.2) GRKit = อตัราการเจริญเติบโตของทนุอตุสาหกรรมในจงัหวดั i ในปีท่ี t 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺/(𝐺𝐺𝐺𝐺, 𝐺𝐺 = 0))^(1/𝐺𝐺) −  1 

(3.3) GRLit = อตัราการเจริญเติบโตของการจา้งงานภาคอตุสาหกรรมในจงัหวดั i ในปีท่ี t 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺/(𝐺𝐺𝐺𝐺, 𝐺𝐺 = 0))^(1/𝐺𝐺) −  1 

(4) โครงสรา้งการผลิต เป็นการวดัสดัสว่นของมลูคา่เพ่ิมภาคการเกษตร-ภาคอตุสาหกรรม-และภาคการ

บริการ จากมลูคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product : GPP) ในแตล่ะปี (t) 
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GPPit = Ait + Iit +Sit 

โดยท่ี 

SHAit = สดัสว่นของมลูคา่เพ่ิมภาคการเกษตรเทียบกบั GPP ในจงัหวดั i ในปีท่ี t 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺it =    Ait/(GPPit  ) * 100 

SHIit = สดัสว่นของมลูคา่เพ่ิมภาคอตุสาหกรรมเทียบกบั GPP ในจงัหวดั i ในปีท่ี t 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆it =    Iit/(GPPit  ) * 100 

SHSit = สดัสว่นของมลูคา่เพ่ิมภาคบริการเทียบกบั GPP ในจงัหวดั i ในปีท่ี t 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆it =    Sit/(GPPit  ) * 100 

(5) อตัราการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม (Industrial concentration ratio) ของจงัหวดัในประเทศ 

(i=1,2,……77) โดยวดัจาก 3 ตวัแปร ประกอบดว้ย 

Conc (K) = ดชันีการกระจกุตวัของทนุภาคอตุสาหกรรม 

Conc (L) = ดชันีการกระจกุตวัของแรงงานภาคอตุสาหกรรม 

Conc (F) = ดชันีการกระจกุตวัของจาํนวนโรงงานภาคอตุสาหกรรม 

สาม ผลการศึกษาเชงิประจักษแ์ละการอภปิรายผล 

จากการประมวลผลขอ้มูลตามแบบจาํลองท่ีกาํหนด ผลการศึกษา พบว่า การตดัสินใจจัดตัง้โรงงาน

อุตสาหกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีการกระจายตวัไปตามพืน้ท่ีท่ีมีปัจจัยการผลิตท่ีมีความ

พรอ้มและไดร้บัการสนบัสนุนจากนโยบาย มีขอ้สนันิษฐานย่อย 3 ประการ ไดแ้ก่ หน่ึง การเลือกทาํเลท่ีตัง้ของ

โรงงานและภาคการผลิตอุตสาหกรรม คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม พิจารณาไดจ้ากตวัแปร ก) จาํนวน

โรงงาน ข) ขนาดทุน และ ค) การจา้งงาน สอง การกระจุกตวัของภาคการผลิตอุตสาหกรรม มีแนวโนม้ลดลง 

เน่ืองจากนโยบายกระจายความเจริญสู่ภมิูภาคและนโยบายสง่เสรมิการลงทนุของภาครฐั  พิจารณาไดจ้ากดชันี

การกระจกุตวัของภาคการผลิตอตุสาหกรรม (Concentration index) และสาม ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีเขา้

มาทดแทนแรงงานมากขึน้ (Capital substitution) จึงอาจเป็นไปไดว้่าการใชทุ้นในภาคอุตสาหกรรมขยายตวั

อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจา้งงานมีอัตราการเติบโตลดลง ลักษณะดังกล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากดัชนีความ

เขม้ขน้ของการจา้งงานต่อทุน และค่าความยืดหยุ่นของการจา้งงานต่อมูลค่าเพ่ิม ท่ีนอ้ยกว่าหนึ่ง หลกัฐานเชิง

ประจกัษ์จากฐานขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมจาํนวน 139,446 แห่ง เงินทุน 7.3 ลา้นลา้นบาท และการจา้งงาน 4 

ลา้นคน สรุปไดว้า่ 

(1) การเลือกทาํเลท่ีตัง้เพ่ือการลงทุนของโรงงานอตุสาหกรรมกบัการจา้งงานยงัคงมีลกัษณะกระจุกตวั

ในบางจงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นศนูยก์ลางการผลิต มีความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และ

อยู่ใกลก้ับศูนยก์ลางการพัฒนาอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก มี

ขอ้สงัเกตว่า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจาํนวนโรงงานอตุสาหกรรมมากกว่ากรุงเทพและปริมณฑล แต่กรุงเทพ

และปริมณฑลมีความสามารถในการดดูซบัการจา้งแรงงานไดม้ากกว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.9 เท่าและมี

คา่ความยืดหยุ่นทนุอตุสาหกรรมตอ่การจา้งแรงงานมากกวา่พืน้ท่ีภมิูภาคอ่ืนๆ 

(2) การลงทุนภาคการผลิตอตุสาหกรรมมีแนวโนม้การกระจุกตวัลดลง ซึ่งแนวโนม้ดงักล่าวมีการลดลง

อย่างชา้มาก จากการวิเคราะหอ์ตัราการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม (Industrial concentration ratio) ท่ีพิจารณา
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ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ จาํนวนโรงงาน ทนุอตุสาหกรรม การจา้งแรงงาน และการสรา้งมลูคา่เพ่ิม โดยเปรยีบเทียบระหวา่ง

ปี 2556 และปี 2560 ผ่านการใชค้า่สมัประสิทธ์ิจีนี (Gini coefficient) พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิจีนี ในปี 2560 ลดลง

จากปี 2556 ทัง้สี่มิติท่ีนาํมาพิจารณา โดยท่ี หนึ่ง ค่าสมัประสิทธ์ิจีนี จาํนวนโรงงานลดลง รอ้ยละ 0.6 สอง ค่า

สมัประสิทธ์ิจีนีทนุอตุสาหกรรมลดลง รอ้ยละ 0.07 สาม ค่าสมัประสิทธ์ิจีนีการจา้งงานลดลง รอ้ยละ 0.5 และ สี่ 

คา่สมัประสิทธ์ิจีนีมลูคา่เพ่ิมอตุสาหกรรมลดลง รอ้ยละ 0.3 

จากคา่สมัประสิทธ์ิจีนี ทัง้  4 มิติ ดงักลา่ว ท่ีมีแนวโนม้ลดลง แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยมีการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรมลดลง หรือมีการกระจายตวัของอุตสาหกรรมออกไปยังจังหวดัต่าง ๆ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม 

ปรากฏการณก์ารกระจายตวัของอตุสาหกรรมยงัอยู่ในระดบัท่ีตํ่า (อตัราการกระจุกตวัลดลงไม่ถึงรอ้ยละ 1 เม่ือ

ผ่านไป 5 ปี) อีกทัง้ ค่าสมัประสิทธ์ิจีนี ในปี 2560 ทัง้ 4 มิติ มีค่าระหว่าง 0.52 - 0.78 ซึ่งค่าใกลเ้คียง 1.00 แสดง

ใหเ้ห็นวา่ยงัมีการกระจกุตวัของอตุสาหกรรมในบางพืน้ท่ี ซึง่ยงัคงกระจกุตวัอยู่ในระดบัสงู 

(3) ภาคอุตสาหกรรมมีการใชทุ้นอย่างเขม้ขน้มากขึน้ (Capital intensive) และเขา้มาทดแทนการจา้ง

แรงงานจาํนวนมาก ในบางกลุ่มอตุสาหกรรม ค่าความยืดหยุ่นอตัราการจา้งแรงงานต่อกาลงทุน มีการใชทุ้นเขา้

มาทดแทนแรงงานมากขึน้อย่างมีนยัสาํคญั โดยค่าความยืดหยุ่นทุนอตุสาหกรรมมีคา่เป็นบวก (มีค่า 0.46) และ

คา่สมัประสิทธ์ิจาํนวนโรงงานอตุสาหกรรม มีคา่เป็นบวก (มีคา่ 0.53) คา่ความยืดหยุ่นทัง้ 2 คา่มีคา่นอ้ยกวา่ 1.00 

สื่อใหเ้หน็วา่ แนวโนม้การพฒันาอตุสาหกรรมของไทยจะมีการจา้งแรงงานเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีลดลง การเติบโตของ

ภาคอตุสาหกรรมจะใชแ้รงงานนอ้ยลง มุ่งเนน้การใชท้นุมากขึน้ โดยท่ี หนึ่ง กลุ่มอตุสาหกรรมท่ีใชท้นุเขม้ขน้จะมี

การจา้งแรงงานจาํนวนนอ้ยและมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง หรือเปลี่ยนรูปแบบการจา้งแรงงานจากทกัษะตํ่า

ไปสู่ทกัษะสงู และสอง กลุ่มอตุสาหกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานจาํนวนมากมีการปรบัตวัต่อการจา้งแรงงานไปสูก่ารใช้

ทุนมากขึน้ เพ่ือลดภาระตน้ทุนการผลิตและการขาดแคลนแรงงาน ทัง้นี ้ขอ้สรุปดงักล่าว จาํเป็นตอ้งมีการศกึษา

เพ่ิมเติมถงึการทดแทนกนัระหวา่งแรงงานกบัทนุผ่านสมการการผลิตในรายจงัหวดัหรือรายกลุม่อตุสาหกรรม 

 (4) การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัดมีส่วนสาํคัญต่อการเพ่ิมขึน้ของ GPP โดยเฉพาะ

จังหวดัในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอ้สรุปของการศึกษานี ้พบว่า 

อตัราการเติบโตของมลูค่าเพ่ิมอตุสาหกรรม (Growth of industrial value added) โดยใชข้อ้มลู GPP ตามมลูค่า

ท่ีเกิดขึน้รายปี (Current price) ระหวา่งปี 2539 - 2559 พบขอ้สงัเกตวา่ ช่วงพิสยัอตัราการเติบโตตํ่าสดุ-สงูสดุใน

แตล่ะปี ท่ีมีการถ่างกวา้งมาก เป็นผลมาจาก วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มีผลตอ่คา่ช่วงพิสยัอตัราการเติบโตท่ีถ่าง

กวา้งในช่วงปี 2541-2545 และวิกฤตการณก์ารเมืองภายในประเทศ ตัง้แต่ปี 2551 และวิกฤตการณน์ํา้ท่วมใหญ่ 

ในปี 2554 มีผลตอ่คา่ช่วงพิสยัอตัราการเติบโตท่ีถ่างกวา้งในช่วงปี 2552-2555 นัน้หมายความว่า คา่ช่วงพิสยัย่ิง

ถ่างกวา้งมากเท่าไร แต่ละจังหวดัมีอตัราการเติบโตของมูลค่าเพ่ิมแตกต่างกันมากขึน้ ซึ่งมีผลต่อการกระจาย

รายไดแ้ตล่ะพืน้ท่ี 
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Table 3 The analysis of the change in capital rate ratio and the number of factories which impact the 
changes in employment.   

Dependent variable: Number of employment (log of employment) 

Variables Coefficient t-statistic 

Value of industrial capital (capital log) 0.4612 83.364*** 

Number of factory (lnfact, log)  0.5305 53.203*** 

Regional dummy (reg)   

North 0.1653 7.698*** 

South 0.0925 3.965*** 

East  0.2562 9.131*** 

West  0.1788 5.954*** 

Central  0.2401 7.874*** 

Bangkok and vicinities  0.4709 14.461*** 

Industrial sector dummy   

Drug, pharmaceutical, and science equipment 0.5855 9.811*** 

Chemical product  0.0237 0.478 

Wood and product from wood 0.77 17.552*** 

Industry for agriculture -0.1392 -2.84*** 

Steel, metal, and non-metal  0.0667 1.536* 

Textile, clothes, and leather  1.8796 38.193*** 

Publishing and paper  0.3933 7.799*** 

Petroleum, gas and energy -1.0222 -19.787*** 

Construction materials -0.0709 -1.574* 

Plastic, glass, and ceramic  0.5027 10.626*** 

Vehicle 0.0305 0.69 

Electronics and machine 0.8939 18.401*** 

Rubber and rubber products 0.408 8.35*** 

Gem and accessary 1.6678 26.804*** 

Music instrument, exercise, entertainment 1.3857 24.099*** 

Agriculture machine 0.1743 3.77*** 

Environment management  -0.0591 -1.132 

Others 0.2742 5.751*** 

Constant 1.1499 23.704 

N = 6,524 , ll = -5866.42 , F = 2,971.265 , Adj R-squared = 0.9221 

Remarks: *** significant level at 0.01 ** significant level  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
นโยบายพัฒนาการภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในระยะ 60 ปีท่ีผ่านมา มุ่งเนน้การใชแ้รงงาน

จํานวนมาก ราคาถูก เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนจํานวนมาก การลงทุนพัฒนา

อตุสาหกรรมจะมีการกระจายไปสูพื่น้ท่ีจงัหวดัต่างๆ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม  ผลการศกึษาสรุปไดว้่า(1) การเลือก

ทาํเลท่ีตัง้เพ่ือการลงทนุของโรงงานอตุสาหกรรมกบัการจา้งงานยงัคงมีลกัษณะกระจุกตวัในบางจงัหวดั (2) การ

ลงทนุภาคการผลิตอตุสาหกรรมมีแนวโนม้การกระจกุตวัลดลง  (3) ภาคอตุสาหกรรมมีการใชท้นุอย่างเขม้ขน้มาก

ขึน้ (Capital intensive) และเขา้มาทดแทนการจา้งแรงงานจาํนวนมาก ในบางกลุ่มอตุสาหกรรม  (4) การลงทุน

ภาคอตุสาหกรรมของแตล่ะจงัหวดัมีสว่นสาํคญัตอ่การเพ่ิมขึน้ของ GPP โดยเฉพาะจงัหวดัในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก 

ภาคกลาง และกรุงเพทมหานครและปริมณฑล   สง่ผลตอ่ความเหลื่อมลํา้รายไดข้องแรงงานในภาคอตุสาหกรรม

ท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญั   
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ความเส่ียงทีจ่ะเป็นคนจน ชนช้ัน และสัดส่วนคนจนรายจังหวัด 

Risk of Being Poor, Social Class, and Poverty Headcount Ratio by Province 
 

สุวิมล เฮงพัฒนา1* ดิเรก ปัทมสริวิฒัน์2 และ สมบตัิ เหสกลุ3 

Suwimon Hengpatana1*, Direk Patmasiriwat2 and Sombat Haesakul3 

 

บทคัดย่อ 

บทความนีเ้สนอการวิเคราะหค์วามเสี่ยงท่ีจะเป็นคนจนจาํแนกตามชนชัน้ในสงัคม และวิเคราะหส์ดัส่วน

คนจนรายจงัหวดั ใชข้อ้มลูการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน ปี พ.ศ. 2560 จากสาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ โดยนิยามครวัเรือนยากจน หมายถึงหวัหนา้ครวัเรือนท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตํ่ากว่าเสน้ความยากจนท่ีคาํนวณ

จากรอ้ยละ 60 ของรายไดม้ธัยฐาน (4,123 บาท ต่อคนต่อเดือน) การวิเคราะหค์วามเสี่ยงท่ีจะเป็นคนจนใชก้าร

คาํนวนตามวิธีของ Foster, Greer and Thorbecke (1984) และใชแ้บบจาํลองโพรบิตคาํนวณความน่าจะเป็นท่ี

ครวัเรือนมีรายไดต้ ํ่ากว่าเสน้ความยากจนพรอ้มกบัทดสอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ชนชัน้ ระดบัการศกึษา อายุ 

เพศ สภาพเมือง/ชนบท และอนมุานสดัสว่นคนจนเป็นรายจงัหวดั และจดักลุม่จงัหวดัท่ีสะทอ้นความยากจน (สงู-

ปานกลาง-ตํ่า) เพ่ือนาํเสนอเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการสรา้งตวัชีว้ดัในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ คือ 

การจดัสรรงบประมาณพืน้ท่ี (จงัหวดั) ท่ีกาํหนดเป้าหมายเพ่ือคนจน โดยตอ้งคาํนงึถงึสดัสว่นคนจนในจงัหวดัหรือ

กลุม่จงัหวดั 

 

ABSTRACT 
This article proposes an analysis of the risk of being poor by social classes and poverty 

headcount ratio by provinces using Household Socioeconomic Survey 2017. By defining the poverty 
line at 60 percent of median income (4,123 Baht/month), the head of households whose average 
income is below the poverty line is defined as a poor household. The analysis of the risk of being poor 
of households use Foster, Greer and Thorbecke method (1984) and the probit model estimates the 
probability that household incomes are below the poverty line, along with related factors such as social 
classes, education level, age, gender, and living area (rural/urban). Moreover, deducing poverty 
headcount ratio by provinces and grouping as a high/ medium/ low province group could be used as 
an indicator in determining public policy. Government budget allocation by area targeted to the poor 
is proposing as a budget allocation indicator.    

 
 

Key words: risk of being poor, social class, poverty headcount ratio, provincial budget allocation 
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คาํนาํ 

การกาํจัดความยากจนและความหิวโหยเป็นเป้าหมายสาํคัญของการพัฒนาท่ียั่ งยืน (sustainable 

development goal: SDG) ซึ่งรฐับาลทั่วโลกไดน้าํมากาํหนดเป็นเป้าหมายของการพัฒนา รฐับาลไทยกาํหนด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาํคญัคือ “ประเทศไทย 4.0” และ “นโยบายไม่ทอดทิง้กนั” ในช่วงสองทศวรรษขา้งหนา้ 

ทัง้นีมี้หลกัฐานว่าคนไทยจาํนวนหลายลา้นคนเผชิญความเสี่ยงในการเป็นคนจน เน่ืองจากหลายสาเหตุ อาทิ 

ความดอ้ยโอกาสการศกึษา การขาดเงินทุนและท่ีดินทาํกิน การทาํงานนอกระบบท่ีรายไดไ้ม่มั่นคง การเขา้ไม่ถึง

หลักประกันทางสังคม และอ่ืนๆ ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์ความยากจนในประเทศเป็นสิ่งจาํเป็นเพ่ือการ

วิเคราะหท่ี์นาํไปสูก่ารนาํเสนอนโยบายเพ่ือแกปั้ญหาสถานการณค์วามยากจนใหต้รงจดุ 

บทความนีมี้วตัถปุระสงคใ์นการศกึษาความน่าจะเป็นของครวัเรือนท่ีรายไดต้ ํ่ากว่าเสน้ความยากจนโดย

นิยามความยากจนโดยใชฐ้านรายไดโ้ดยเปรียบเทียบ (Income threshold approach) ท่ีรอ้ยละ 60 ของรายได้

มธัยฐานของครวัเรือน (Mack J., 2016) พรอ้มกบัศกึษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองความยากจน โดยใชห้ลกัฐานเชิง

ประจักษ์จากการสาํรวจครัวเรือน ของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งเป็นการสาํรวจขนาดใหญ่จากทุก

จังหวดัทัง้เมืองและชนบท และวิเคราะหส์ดัส่วนคนจนเป็นรายจังหวดั เพ่ือประโยชนต์่อการกาํหนดนโยบายใน

การจัดสวสัดิการท่ีมีเป้าหมายเพ่ือคนจน และการจัดสรรงบประมาณพืน้ท่ี (จังหวดัหรือทอ้งถ่ิน) พรอ้มกับการ

อภิปรายขอ้เสนอแนวทางการกระจายอาํนาจจากรฐับาลใหห้น่วยงานพืน้ท่ีทาํบทบาทคดักรองคนจน และการ

จดัสรรความช่วยเหลือใหต้รงกลุม่เป้าหมาย  

 

กรอบแนวคิดและการวิเคราะห ์

กลุ่มนกัวิจัยของธนาคารโลกโดย Inchauste G.,และคณะ (2012) ศึกษาความยากจนใน 16 ประเทศ 

(รวมประเทศไทย) โดยตัง้คาํถามวา่ การลดลงของความยากจนเกิดจากปัจจยัใด ใชฐ้านขอ้มลูระดบัครวัเรือนและ

เทคนิคแยกองคป์ระกอบ พบว่า การเพ่ิมรายไดจ้ากการทาํงาน (Labor income) เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยบรรเทา

ความยากจน และใหข้อ้สงัเกตวา่ บงัคลาเทศ เปรู และไทย ท่ีประสบผลสาํเรจ็ในการลดความยากจนเกิดจากการ

ส่งเสริมให ้“รายไดข้องแรงงาน” เพ่ิมขึน้ ส่วนปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลทาํใหค้วามยากจนลดลงของแต่ละประเทศมีความ

แตกตา่งกนั อาทิ การลดลงของอตัราการพึ่งพิงในครวัเรือน แตต่วัแปรหลกัๆ ท่ีทาํใหค้วามยากจนเปลี่ยนแปลงไป 

คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดแรงงาน เช่น จาํนวนผูมี้งานทาํต่อครวัเรือนเพ่ิมขึน้ทาํใหโ้ดยภาพรวมแลว้ รายได้

ของคนจนก็จะเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญั 

การศึกษาท่ีว่าดว้ยความยากจนมีคาํถามหลกัคือ ใครคือคนจนและหลดุพน้จากความยากจนอย่างไร

ดงักลา่วขา้งตน้ คาํถามถดัมา คือ แลว้แตล่ะคนหรือแตล่ะครวัเรือนมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นคนจนในช่วงชีวิตหรือไม่ 

เน่ืองจากสาเหตคุวามไม่แน่นอนต่างๆ เช่น สมาชิกในครวัเรือนเจ็บป่วยหรือพิการ กิจการธุรกิจขาดทุน ถูกออก

จากงาน ภยัพิบติัทาํลายทรพัยส์ินท่ีสะสมมาเป็นเวลายาวนาน และสาเหตอ่ืุนๆ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงท่ีจะเป็น

คนจน (Risk of being poor) เป็นปัญหาเรื่องสาํคญัในชีวิตของประชาชน แต่ละคนแต่ละครวัเรือนสรา้งรายได ้

(generated income) ออมเงิน (Saving) และสะสมเป็นทรพัยส์ินและความมั่งคั่ง (Accumulation of wealth and 

assets) ไวจ้าํนวนหนึ่ง ท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุและแต่ละช่วงเวลา ทฤษฎีวงจรชีวิต (Life cycle theory) 

เป็นกรอบความคิดท่ีสาํคญั ท่ีใชอ้ธิบายพลวตัของตวัแปร (รายได ้การออม ทรพัยส์ิน) ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลง

ในช่วงชีวิตของทุกคน บนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน อธิบายพฤติกรรมของครวัเรือนท่ีเก่ียวกับการสรา้ง
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รายได ้การออม และทรัพยส์ิน ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากเด็ก ผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุ ท่ีมีความผันผวนของ

รายไดแ้ละรายจ่าย พฤติกรรมกลวัความเสี่ยงอาจจะทาํใหค้รวัเรือนเก็บออมเพ่ิมเผ่ือเหตฉุกุเฉิน (Precautionary 

saving) นอกเหนือจากการออมเป็นบาํนาญ (Pension saving)  การลดความเสี่ยงระดบัหนึ่งท่ีจะไมก่ลายเป็นคน

จนของแตล่ะคนหรือแตล่ะครวัเรือนในแตล่ะช่วงเวลาถกูอธิบายผ่านปัจจยัของการมีทนุพืน้ฐานท่ีมั่นคง ทฤษฎีทนุ

มนษุย ์(Human capital) ถกูนาํมาใชเ้ป็นกรอบการวิจยั ซึง่ใหค้วามสาํคญักบัทนุมนษุยท่ี์ฝังในตวัคน ไดแ้ก่ทกัษะ 

ความรูค้วามสามารถ การตดัสินใจอย่างมีเหตุผล อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีช่วยเพ่ิมผลิตภาพการทาํงาน จากการ

อบรมในสถานศึกษาและการเรียนรูร้ะหว่างทาํงาน (On-the-job training) โดยชีใ้หเ้ห็นว่า ผลประโยชนท่ี์ไดร้บั

คุม้ค่ากับค่าใชจ้่ายการลงทุน (รวมตัวเงินและค่าเสียโอกาสท่ีเกิดขึน้) นอกจากนั้น แบบจาํลองของมินเซอร ์

(Mincer earnings function) ถกูนาํไปประยกุตใ์นผลงานวิจยัเชิงประจกัษเ์พ่ือวดัอตัราผลตอบแทนของการลงทุน

ดา้นการศึกษา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลต่อปัจเจก อีกส่วนหนึ่งเป็นผลประโยชนข์องส่วนรวม ทฤษฎีทุนมนุษยย์ังมี

บทบาทสาํคญัในการอธิบายอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศอีกดว้ย Barro and Lee (2001)  

ชนชั้นทางสังคม (Social class) เป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีถูกนาํมาเป็นเครื่องมือการวิจัยครัง้นี ้จากการ

ตระหนกัว่า ฐานะทางสงัคมมีส่วนสาํคญัในการหล่อหลอมพฤติกรรมของทุกคน รวมถึงพฤติกรรมของครวัเรือน

ดว้ย โดยอาจจะไมรู่ต้วัหรือรูต้วัก็ตาม การจาํแนกชนชัน้ทางสงัคมเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจจะชีว้ดัไดไ้มช่ดัเจน จน

ระบุไดว้่าใครคือชนชัน้นายทุน ใครคือกลุ่มแรงงานท่ีไดร้ายไดพ้อยังชีพ ใครคือกลุ่มทางสงัคมท่ีมีการสะสมทุน

มากนอ้ยเพียงใด ตามแนวคิดชนชัน้ทางสงัคมของคารล์ มารก์ซ ์ท่ีเสนอการแบ่งชนชัน้ผ่านความขดัแยง้ของกลุม่

ชนชัน้จากการสะสมทุนและการเป็นเจา้ของทุน (Accumulation and owner of capital) ในการศึกษาจึงไดน้าํ

ขอ้มลูกลุม่อาชีพของครวัเรือนท่ีสาํนกังานสถิติแห่งชาติใชใ้นการสาํรวจมาเป็นแนวทาง พรอ้มกบัจาํแนกกลุม่ใหม่

ใหเ้หลือ 6 กลุ่ม ท่ีมีความแตกต่างของวิถีชีวิตและการทาํงานของแต่ละชนชั้น ประกอบดว้ย กลุ่มเกษตรกร 

(Farmers) คือกลุ่มท่ีมีปัจจัยแรงงานเป็นหลัก และมีท่ีดินเป็นของครัวเรือน ซึ่งรวมไปถึงการมีปัจจัยการผลิต

จาํนวนหนึง่ท่ีจะสามารถนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง กลุ่มเกษตรกรผูเ้ช่า (Tenant farmers) คือ 

กลุ่มท่ีเป็นเจา้ของปัจจัยแรงงาน แต่ไม่ไดเ้ป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต (ไดแ้ก่ ท่ีดิน ทุนทรัพย ์หรือเครื่องมือ) 

นอกเหนือจากกาํลงัแรงงานและความสามารถในการเช่าปัจจยัการผลิต กลุ่มผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs) 

เป็นกลุ่มผู้มีทุนทรัพย์ (Capital and asset) เป็นเจ้าของกิจการและมีลูกจ้างในการดูแล กลุ่มนักวิชาชีพ 

(Professionals) สว่นใหญ่ทาํงานเป็นลกูจา้งแตมี่ระดบัของการสะสมทนุผ่าน “ทนุมนษุย”์ ในตวั มีความสามารถ

ดา้นการบริหาร การวิเคราะหแ์ละวางแผน เป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ ไดร้บัค่าจา้งเงินเดือนหรือโบนสั 

นอกจากนีมี้โอกาสการยา้ยงานได ้ภายใตเ้ง่ือนไขการสะสมทุนความรูแ้ละความสามารถ กลุ่มแรงงานทั่วไป 

(Workers) คือ กลุ่มลูกจา้ง ผูใ้ชแ้รงงาน และกลุ่มท่ีไม่ไดท้าํงาน (Inactive workers) ประกอบไปดว้ยผูว้่างงาน

โดยสมคัรใจและไมส่มคัรใจ เช่น ผูเ้กษียณอาย ุ

 

การศึกษาเชิงประจักษ ์

ในการศกึษานีไ้ดแ้บ่งหน่วยวิเคราะหใ์นการศกึษาออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัแรกหมายถึงครวัเรือนและ

สมาชิกในฐานะหน่วยเศรษฐกิจ ในการศกึษาจะพิจารณาวา่ใครคือกลุม่คนท่ีจะมีความเสี่ยงเป็นคนจน และระดบั
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ท่ีสองหมายถึงจงัหวดั ซึ่งเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีมีหน่วยงานของรฐัท่ีรบัมอบอาํนาจจากรฐับาลในการสง่เสริมการ

เติบโตและลดความเหลื่อมลํา้  

ฐานข้อมูลและสถติเิชงิพรรณนา 

จากขอ้มูลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน (Household Socio-Economic Survey: 

SES) พ.ศ. 2560 มีกลุ่มตัวอย่าง 43,210 ครัวเรือน กระจายทุกจังหวัดทั่ วทุกภูมิภาค จําแนกลักษณะทาง

ประชากรของกลุ่มตวัอย่าง(Table 1)โดยกลุ่มตวัอย่างมีอายุเฉลี่ย 54.6 ปี มีหัวหนา้ครวัเรือนสวนใหญ่เป็นเพศ

ชาย (รอ้ยละ 60) จาํนวนปีการศึกษาของแต่ละกลุ่มชนชัน้ทางสงัคมมีความแตกต่างกัน เฉลี่ยอยู่ท่ี 8.6 ปี กลุ่ม

เกษตรกรและเกษตรกรผูเ้ช่ามีจาํนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 6-7 ปี ในขณะท่ีนักวิชาชีพ และผูป้ระกอบการ มีระดบั

การศกึษาเฉลี่ยสงูกวา่ คือ 12.82 และ 9.85 ปีตามลาํดบั กลุม่ตวัอย่างอาศยัอยู่ในเมืองมากกวา่ในชนบท แตก่ลุม่

เกษตรกร และเกษตรกรผูเ้ช่าสว่นใหญ่อาศยัในชนบทมากกว่าในเมือง ซึ่งสอดคลอ้งกบัการทาํการเกษตรกรรมท่ี

อยู่ในพืน้ท่ีชนบทมากกวา่ในเมือง  แตล่ะครวัเรือนมีสดัสว่นผูส้งูอายคุอ่นขา้งสงู 

 

Table 1 Demographic characteristic of the samples by social class. 

Social Class Age (year) Years of 

education (year) 

Living in Rural 

area (%) 

Female (%) 

Farmers  56.678 7.019 0.614 0.272 

Tenant Farmers 54.143 6.802 0.601 0.311 

Entrepreneurs 52.283 9.852 0.264 0.339 

Professionals 52.304 12.823 0.258 0.404 

Workers 49.044 8.361 0.380 0.367 

Inactive Workers 59.649 8.133 0.366 0.468 

Average 54.642 8.608 0.392 0.396 

Source: calculated by researchers using SES 2017 data set 

 

จากการวิเคราะหด์า้นรายได ้พบว่า รายไดค้รวัเรือนเฉลี่ย 25,813 บาท โดยมีขอ้สงัเกตว่ารายไดเ้ฉลี่ย

ของชนชัน้แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก (Table 2) ครวัเรือนเกษตรกรผูเ้ช่ามีรายไดเ้พียง 17,931 บาทต่อเดือน และ

กลุ่มครวัเรือนท่ีไม่ไดท้าํงานมีรายไดเ้ฉลี่ย 19,514 บาทต่อเดือน ถือเป็นชนชัน้ท่ีรายไดน้อ้ย นอกจากนัน้พบว่า

กลุ่มอาชีพผูป้ระกอบการมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อครวัเรือน 63,830 บาทต่อเดือน ตลอดจนมีทรพัยส์ินสงูท่ีสดุ รองลงมา

คือนกัวิชาชีพท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยครวัเรือน 53,680 บาท และมีสินทรพัยร์องลงมา กลุ่มเกษตรกรผูเ้ช่า มีรายไดต้่อหวั

ตํ่าท่ีสุดคือ 6,461 บาทต่อเดือน ซึ่งนอ้ยกว่าทุกกลุ่มอาชีพ ส่วนกลุ่มผูป้ระกอบการมีรายไดต้่อหัวสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 

22,806 บาท หากเปรียบเทียบรายไดต้อ่หวักบัชนชัน้ผูป้ระกอบการนัน้พบว่ารายไดต้อ่หวัของเกษตรกรผูเ้ช่านอ้ย

กว่าของผูป้ระกอบการถึง 3.5 เท่า ในขณะท่ีรายไดต้่อหวัเฉลี่ยของคนไทยคือ 10,490 บาทต่อเดือน ขณะท่ีมีชน

ชัน้ในสงัคมเพียงสองกลุ่มคือกลุ่มผูป้ระกอบการและกลุ่มนกัวิชาชีพท่ีมีรายไดต้่อหวัสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งมีสดัส่วน

เพียงรอ้ยละ 15 ของกลุม่ตวัอย่าง 
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Table 2 Socioeconomic characteristic of household by social class. 

Social Class 

 

No. of 

Household 

Med. 

Inc./Cap. 

(Baht/month) 

Ave. 

Inc./Cap. 

(Baht/month) 

Max. 

Inc./Cap. 

(Baht) 

Ave. 

Household Inc. 

(Baht/month) 

Household 

Asset 

(1000 Baht) 

Farmers  4,684 4,910.50 7,907.83 2,156,067.00 21,913.50 3,181.84 

Tenant Farmers 1,875 4,251.00 6,461.56 728,066.00 17,931.00 1,136.35 

Entrepreneurs 1,730 12,105.50 22,806.71 835,293.00 63,830.20 4,255.52 

Professionals 4,481 16,750.00 21,722.84 404,167.00 53,680.20 3,421.90 

Workers 13,810 7,149.00    8,866.37 146,066.00 21,987.10    933.37 

Inactive Workers 16,630 6,174.50 8,714.24 396,167.00 19,514.00 1,678.51 

Average 43,210 6,871.00 10,490.94 2,156,067.00 25,813.30 1,863.77 

Source: calculated by researchers using SES 2017 data set 

 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเป็นคนจน 

นกัเศรษฐศาสตรนิ์ยมใช ้เสน้ความยากจน (Poverty line) เป็นดชันีชีว้ดัความยากจน จากขอ้มลูของสภา

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดค้าํนวณค่าเสน้ความยากจนไวอ้ย่างต่อเน่ืองทุกปีโดยวดัจากรายจ่าย

ดา้นอุปโภคบริโภค จาํแนกเป็นเสน้ความยากจนเฉลี่ยและความยากจนระดบัจังหวดั ซึ่งใชนิ้ยามความยากจน

จากการประมาณการค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อเดือนท่ีเพียงพอต่อการใชจ้่ายเพ่ือการยงัชีพ 1

2 ปี 2560 เสน้ความยากจน

ระดบัประเทศมีค่าเท่ากบั 2,686 บาทต่อเดือน 2

3(NESDB, 2019) คณะวิจยัพิจารณาว่าเป็นค่าท่ีคอ่นขา้งตํ่า หาก

คาํนวณค่าใชจ้่ายต่อหัวจากขอ้มูลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ปี 2560 พบว่า 

ค่าใชจ้่ายต่อหวัเฉลี่ยอยู่ท่ี 8,235 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าใชจ้่ายมธัยฐานอยู่ท่ี 6,105 บาทต่อคนต่อเดือน ดงันัน้

หากประชาชนมีรายไดเ้ท่ากบัเสน้ความยากจนหรือสงูกว่าเลก็นอ้ย ซึ่งถือว่าพน้ระดบัความยากจนแลว้นัน้ น่าจะ

มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ ในการศกึษานีค้ณะนกัวิจยัจะนาํการนิยามเสน้ความยากจนท่ีรอ้ยละ 

60 ของรายไดต้อ่หวัมธัยฐาน มาเป็นเครื่องมือชีว้ดั ซึง่เป็นการชีว้ดัจากระดบัรายไดฐ้านเชิงเปรียบเทียบ (Income 

threshold approach) หรือระดบัรายไดม้ธัยฐานสมัพทัธ ์(Relative average median income threshold) วิธีการ

นีเ้ป็นท่ีนิยมใชใ้นกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU countries)และสหราชอาณาจักร (UK)4และจากขอ้มูลการ

สาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ปี 2560 รายไดต้่อหัวมัธยฐาน คือ 6,871 บาทต่อเดือน 

ดงันัน้ รอ้ยละ 60 ของรายไดต้อ่หวัมธัยฐาน ท่ีเป็นขอบเขตเสน้ความยากจนจงึมีคา่ 4,123 บาทตอ่คนตอ่เดือน 

การวิเคราะหค์วามยากจนนอกจากวดัจากเสน้ความยากจนโดยภาพรวมแลว้ การวดัความยากจนในแต่

ละกลุ่มอาชีพจะสามารถวิเคราะห์ความยากจนไดล้ะเอียดย่ิงขึน้เพ่ือการแก้ปัญหาความยากจนไดต้รงจุด 

(Targeting to the poor) ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาความยากจนแบบองค์รวม (Universal) เน่ืองจากเป็นการ

สิน้เปลืองงบประมาณภาครฐั นอกจากดชันีเสน้ความยากจนแลว้ การวดัความยากจนจากดชันีชีว้ดัความยากจน

                                           
2 การชีว้ดัจากความสามารถในการใชจ้า่ยปรมิาณอาหาร (แปลงเป็นคา่พลงังานที่รา่งกายตอ้งการอยา่งเพียงพอตอ่การดาํรงชีวิต) และ

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่จาํเป็นตอ่การดาํรงชีพ ชีว้ดัออกเป็นจาํนวนเงินตอ่วนัหรอืตอ่หน่วยเวลา 
3 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากเว็ปไซตข์องสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=3534&template=2R2C&yeartype=M&subcatid=24 
4 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน http://www.poverty.org.uk/summary/choices-of-low-income-threshold/ 
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อ่ืนๆ เช่น สดัส่วนคนยากจน (headcount ratio) ช่องว่างความยากจน (poverty gab) ก็มีความสาํคญัท่ีนาํไปสู่

การวิเคราะห์เชิงนโยบาย ในส่วนนีเ้ป็นการแสดงผลวิเคราะห์ความยากจนตามวิธีของ Foster, Greer and 

Thorbecke (1984) หรือ FGT(a) ซึ่งเป็นการวิเคราะหค์วามยากจนจากดัชนีชีว้ัดความยากจน โดยวิธีจาํแนก

องค์ประกอบตามกลุ่มชนชั้นอาชีพ (poverty decomposition analysis) (Jenkins, 2006) โดย FGT(0) คือ

สัดส่วนคนจน (poverty headcount ratio) และ FGT(1) คือ ช่องว่างความยากจน (poverty gap)  ผลการ

คาํนวณ (Table 3) ชีใ้หเ้ห็นว่าสัดส่วนครัวเรือนยากจน ประมาณรอ้ยละ 24.4 ของครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด 

(FGT(0) มีค่า 0.244) ช่องว่างความยากจนเฉลี่ยโดยวดัจากความห่างจากเสน้ความยากจนและนบัเฉพาะกลุ่ม

ครวัเรือนท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่หวัตํ่ากวา่เสน้ความยากจน มีคา่ประมาณรอ้ยละ 7.9   

ความเสี่ยงท่ีจะเป็นคนจนของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ช่า กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มไม่ไดท้าํงาน สงูกว่าค่าเฉลี่ย 

กล่าวคือ เท่ากบัรอ้ยละ 48.4, 38.9 และ 27.9 ตามลาํดบั ส่งผลใหช้่องว่างความยากจนเฉลี่ยของเกษตรกรผูเ้ช่า

มากท่ีสดุ รองลงมาคือกลุ่มของเกษตรกร ส่วนกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นคนจนนอ้ยกว่าค่าเฉลี่ย คือ กลุ่มนัก

วิชาชีพท่ีมีความเสี่ยงนอ้ยท่ีสุด ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพประจาํมีเงินเดือนค่าจา้ง มีทุนมนุษยส์ูง สงัเกตไดจ้ากนัก

วิชาชีพจะมีจาํนวนปีการเรียนมากท่ีสดุ รองลงมาคือกลุม่ผูป้ระกอบการ โดยมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นคนจนท่ีรอ้ยละ 

4.2 และ 7.8 ตามลาํดับ ส่วนค่าของ FGT(1) ช่องว่างความยากจน พบว่ากลุ่มผูป้ระกอบการมีช่องว่างความ

ยากจนตํ่าท่ีสุดเพียงรอ้ยละ 1.1 จากช่องว่างความยากจนเฉลี่ยรอ้ยละ 7.9 หากคาํนวณจากค่าเฉลี่ยจะได้

ช่องวา่งความยากจนเท่ากบั 325.72 บาทตอ่คนตอ่เดือน จาํนวนครวัเรือนยากจน 5,218,903.8 ครวัเรือน จะมีคน

จนประมาณ 9,237,459 คน หากรฐับาลใหเ้งินช่วยเหลือแก่คนจนเหล่านีโ้ดยยกระดบัรายไดใ้หเ้ท่ากบัเสน้ความ

ยากจน จะตอ้งใชง้บประมาณสงูถงึ 36,105.9 ลา้นบาทตอ่ปี4

5 ขอ้สงัเกต คือ กลุม่ผูป้ระกอบการมีรายไดเ้ฉลี่ยของ

ครวัเรือนยากจนนอ้ยท่ีสดุคือ 1,457 บาทตอ่เดือน สง่ผลใหมี้ช่องวา่งความยากจนเฉลี่ยมากท่ีสดุอยู่ท่ี 2,665 บาท 

ในขณะท่ีชนชัน้อาชีพนกัวิชาชีพและแรงงานทั่วไปมีรายไดเ้ฉลี่ยของครวัเรือนยากจนสงูอยู่ท่ีประมาณ 3,000 บาท

ตอ่เดือน ช่องวา่งความยากจนเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 1,100 บาท สว่นครวัเรือนยากจนในชนชัน้เกษตรกร เกษตรกร

ผูเ้ช่า และกลุ่มผูท่ี้ไม่ไดท้าํงานมีรายไดเ้ฉลี่ยประมาณ 2,700 บาท ช่องว่างความยากจนเฉลี่ยจึงอยู่ท่ีประมาณ 

1,400 บาท 
 

Table 3 FGT Poverty Decomposition Analysis Results, Poor Household Average Income and Poverty Gap.  

Social class a=0 a=1 Poor household Ave. Inc. 

(Baht/month) 

Poverty gap 

(Baht) 

Farmers 0.389 0.135 2,695.76 1,427.24 

Tenant Farmers 0.484 0.175 2,636.59 1,486.41 

Entrepreneurs 0.078 0.050 1,457.16 2,665.84 

Professionals 0.042 0.011 3,049.24 1,073.76 

Workers 0.204 0.054 3,025.66 1,097.34 

Inactive Workers 0.279 0.093 2,745.14 1,377.86 

Average 0.244 0.079   

Source: calculated by researchers using SES 2017 data set 

 

 

                                           
5 จาํนวนครวัเรอืนยากจน = 0.244 x (43,210 x 495) = 5,218,903.8 ครวัเรอืน จาํนวนคนจน = 1.77 x 5,218,903.8 = 9,237,459 คน 
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การประมาณการโอกาสการเป็นคนจน 

นอกจากการวิเคราะหค์วามยากจนจากดชันีชีว้ดัความยากจนแลว้ การประมาณโอกาสในการเป็นคนจน

หรือมีรายไดต้ ํ่ากว่าเสน้ความยากจนตลอดจนทดสอบปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับความยากจน เช่น ชนชั้น ระดับ

การศกึษา อายุ เพศ เป็นตน้ จะช่วยใหห้าสาเหตท่ีุทาํใหเ้กิดความยากจนและป้องกนัหรือบรรเทาปัญหาไดต้รง

เป้ามากขึน้ การวิเคราะหส์่วนนีค้ณะวิจัยใชแ้บบจาํลองโพรบิท ศึกษาโอกาสการเกิดความยากคนและปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ปี 2560 เช่นเดียวกัน ผลการ

ประมาณการดงัแสดงในTable 4 ซึ่งเป็นการประมาณค่าความยากจนกรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างอาศยัอยู่ในเมืองและ

ในชนบท  การแยกวิเคราะหจ์ากแหลง่ท่ีอยู่อาศยัเน่ืองจากมีขอ้สนันิษฐานว่าท่ีอยู่อาศยัมีผลต่อปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิด

ความยากจน 

ผลการประมาณการจากแบบจาํลองโพรบิทแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความยากจนไปในทิศทาง

เดียวกันทัง้ผูท่ี้อาศยัในเมืองและในชนบท ปัจจัยท่ีมีผลทางลบคือ อายุมากขึน้โอกาสเป็นคนจนจะลดลงแต่ใน

ระยะยาวก็มีโอกาสท่ีเป็นคนจนเม่ืออายุมากขึน้ไดเ้ช่นกนั จาํนวนปีท่ีเรียนมากขึน้ก็ลดโอกาสการเป็นคนจน เพศ

หญิงมีโอกาสเป็นคนจนนอ้ยกว่าเพศชาย ส่วนชนชัน้อาชีพเทียบกับอาชีพเกษตรกรนัน้พบว่า อาชีพเกษตรกรผู้

เช่ามีโอกาสเป็นคนจนมากกว่าอาชีพเกษตรกร ส่วนกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ มีโอกาสเป็นคนจนนอ้ยกว่ากลุ่มเกษตรกร

ทัง้สิน้ ส่วนผูท่ี้อาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีโอกาสเป็นคนจนมากท่ีสดุ การอาศยัอยู่ทุกภาคมีโอกาสเป็น

คนจนมากกว่าอาศัยในกรุงเทพมหานครในกลุ่มผูอ้าศยัอยู่ในเมือง และมากกว่าภาคกลางในกลุ่มท่ีอาศยัใน

ชนบท 
 

Table 4 Probit Estimation Result. 

Variable Urban  Rural 

Poor Coef. Std. Err. z  Coef. Std. Err. z 
Age -0.0081 0.0040 -2.0500  -0.0214 0.0050 -4.3100 
Age2 0.0001 0.0000 2.4200  0.0002 0.0000 4.5000 
Years of Schooling -0.1254 0.0042 -30.1200  -0.0987 0.0053 -18.7300 
Female -0.1083 0.0210 -5.1600  -0.1156 0.0230 -5.0400 
Social Class        

Tenant Farmers 0.2434 0.0585 4.1600  0.2459 0.0492 5.0000 
Entrepreneurs -0.8261 0.0671 -12.3100  -0.6691 0.0851 -7.8700 
Professionals -0.9931 0.0618 -16.0600  -0.6748 0.0632 -10.6700 
Workers -0.3947 0.0366 -10.7800  -0.1702 0.0327 -5.2100 
Inactive Workers -0.2608 0.0350 -7.4400  -0.0128 0.0313 -0.4100 
Region        

Central 0.5953 0.0621 9.5800     

North 0.9232 0.0621 14.8700  0.4055 0.0309 13.1300 
North East 1.1777 0.0610 19.3100  0.6435 0.0296 21.7600 
South 0.8914 0.0641 13.9100  0.3748 0.0343 10.9400 
Coefficient -0.2049 0.1402 -1.4600  0.5450 0.1602 3.4000 

  N= 25261   Pseudo R2=0.1709  N= 15839   PseudoR2=0.0894 

Source: calculated by researchers using SES 2017 data set 
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การวิเคราะหค์วามยากจนรายจังหวัด 

การวิเคราะหค์วามยากจนรายจังหวัดโดยแบ่งการวิเคราะหต์ามภูมิภาคจะพบว่าภูมิภาคท่ีมีสัดส่วน

ครวัเรือนยากจนตามนิยามท่ีเสน้ความยากจน 4,123 บาทต่อคนต่อเดือนจะอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็น

ส่วนใหญ่โดยมีสดัส่วนครวัเรือนยากจนเฉลี่ยถึงรอ้ยละ 35 โดยจังหวดัท่ีมีสดัส่วนครวัเรือนยากจนมากท่ีสดุคือ

จงัหวดั กาฬสินธุ ์นครพนม มีสดัสว่นครวัเรือนยากจนมากกวา่รอ้ยละ 50 บรุีรมัย ์มกุดาหาร อาํนาจเจิญ สกลนคร 

หนองบวัลาํภ ูและสรุินทร ์มีสดัสว่นครวัเรือนยากจนมากกว่ารอ้ยละ 40  ถดัมาคือภาคเหนือท่ีมีสดัสว่นครวัเรือน

ยากจนเฉลี่ยรอ้ยละ 29.5 จงัหวดัท่ีมีสดัส่วนครวัเรือนยากจนสงูสดุคือจงัหวดัพะเยา และแม่ฮ่องสอน มีอยู่ท่ีรอ้ย

ละ 42.5 และ 41.2 ตามลาํดบั ภาคใตมี้จงัหวดันราธิวาสและปัตตานี มีสดัสว่นรอ้ยละ 51.8 และ 40.8 ตามลาํดบั 

สว่นภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตกไมมี่จงัหวดัท่ีมีสดัสว่นครวัเรือนยากจนเกินรอ้ยละ 40 

Table 5 Number of Household and Poverty Headcount Ratio by Region.  

Region No. of household  Poverty headcount ratio 

Bangkok 2,368 0.029 

Central 12,342 0.149 

North 10,299 0.295 

North East 11,432 0.351 

South 6,769 0.232 

 
43,210 0.244 

Source: Calculated by researchers using SES 2017 data set 

 

สรุป 

จากผลการวิเคราะหข์า้งตน้จะเห็นว่า หากใชเ้กณฑด์ชันีเสน้ความยากจนท่ีรอ้ยละ 60 ของรายไดต้่อหวัมธัย

ฐานแลว้เสน้ความยากจนปี 2560 จะอยู่ท่ี 4,123 บาทต่อเดือนซึ่งเป็นรายไดท่ี้น่าจะเพียงพอต่อการยังชีพเฉลี่ยใน

ปัจจุบัน จะพบว่าคนจนในประเทศมีสัดส่วนท่ีสูงโดยมีจาํนวนครัวเรือนยากจน 5,218,903.8 ครัวเรือน จะมีคนจน

ประมาณ 9,237,459 คน หากรฐับาลใหเ้งินช่วยเหลือแก่คนจนเหล่านีโ้ดยยกระดบัรายไดใ้หเ้ท่ากบัเสน้ความยากจน 

จะตอ้งใชง้บประมาณสงูถึง 36,105.9 ลา้นบาทต่อปี  การกระจุกตวัจะอยู่ในอาชีพท่ีไม่มีความมั่นคง มีความเสี่ยงใน

การประกอบอาชีพสูงคือกลุ่มอาชีพเกษตรกรผูเ้ช่า สัดส่วนครัวเรือนยากจนในบางจังหวดัสูงถึงรอ้ยละ 50 และมี

จงัหวดัท่ีสดัส่วนครวัเรือนยากจนมากกว่ารอ้ยละ 40 มากถึง 12 จงัหวดั ดงันัน้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายคือ ทอ้งถ่ินใน

ระดบัจงัหวดัควรมีบทบาทในการช่วยเหลือครวัเรือนยากจน ซึ่งนโยบายภาครฐัไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนคนจน การ

จัดสรรสวัสดิการให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็ก ผู ้สูงอายุ ท้องถ่ินจะทราบสถานการณ์ความยากจนและ

กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสดุ นอกจากนัน้การจัดสรรงบประมาณในระดบัพืน้ท่ีหรือจงัหวดัก็ควรคาํนึงถึงสดัส่วนคนจนใน

แต่ละพืน้ท่ีเพ่ือการใชง้บประมาณในการแกปั้ญหาความยากจนไดมี้ประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย (Targeting 

to the poor) 
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การคาดการณท์ศิทางการเคล่ือนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้ตัวชีวั้ด

ทางเทคนิคร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเคร่ือง 

Predicting SET Index Movement Direction Using Technical Indicators and Machine Learning 

 

ปฏิวัติ ขว่งบุญ1* และ ธนา สมพรเสรมิ1 

Patiwat Khuongbun1* and Thana Sompornserm1 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษานีใ้ชต้วัชีว้ดัทางเทคนิคจาํนวน 10 ตวั ท่ีคาํนวณจากขอ้มลูดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยยอ้นหลงัจาํนวน 9 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 2,194 วนั มาสรา้งเป็นแบบจาํลองการ

เรียนรูด้ว้ยเครื่องแบบป่าสุ่ม ซึ่งเป็นแบบจาํลองท่ีพฒันามาจากแบบจาํลองตน้ไมต้ดัสินใจ โดยสรา้งแบบจาํลอง

ตน้ไมต้ัดสินใจขึน้มาจาํนวนหนึ่งดว้ยชุดขอ้มูลท่ีแตกต่างกันและเลือกคาํตอบท่ีแบบจาํลองตน้ไมต้ัดสินใจ      

ตอบเหมือนกนัมากท่ีสดุเป็นคาํตอบของแบบจาํลองป่าสุ่ม เพ่ือทาํนายทิศทางของดชันีตลาดหลกัทรพัยล์ว่งหนา้ 

1 วนั จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองโดยใหแ้บบจาํลองทาํนายทิศทางดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นปี 

พ.ศ. 2561 จาํนวน 245 วนั ผลการทดลองพบวา่แบบจาํลองมีคา่ความถกูตอ้งในการทาํนายรอ้ยละ 73.06 และมี

คา่ความแมน่ยาํในการทาํนายสงูถงึ    รอ้ยละ 80.61 

 

ABSTRACT 

 This study uses 10 technical indicators calculated from the Stock Exchange of Thailand index 

for the past 9 years from 2009 to 2017 for 2,194 days to create a machine learning model with a Random 

Forest uniform which is a model developed from a Decision Tree model by creating many Decision 

Tree models with different data sets and choosing the answer that the Decision Tree model answers 

the most, the same as the answers to the Random Forest model. To predict the direction of the stock 

market index 1 day in advance. From the model's performance test by used the model to predict the 

direction of the stock market index in 2018 for 245 days, the results showed that the models were an 

accuracy score for 73.06 percent and precision score high as 80.61 percent. 
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บทนาํ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดถู้กจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2517 มีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นตลาดรองของการระดมทุนในการพัฒนาประเทศ พัฒนาการลงทุน และเป็น

ศูนย์กลางการซือ้ขายหลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนและได้รับอนุญาตในตลาด

หลกัทรพัยจ์าํนวน 545 บริษัท มีมลูคา่การซือ้ขายสงูถงึ 11,870 พนัลา้นบาท นอกจากตลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษัิท

จดทะเบียน อีกองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัของตลาดหลกัทรพัย ์คือ นกัลงทุน เน่ืองจากเป็นผูส้รา้งอปุสงคใ์น

ตลาด การตดัสินใจซือ้และขายของนกัลงทุนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหร้าคาหลกัทรพัยใ์นตลาดขยบัตวัขึน้ลง นกั

ลงทุนสามารถแบ่งตามลกัษณะการลงทุนไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) นกัลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในรูปเงินปันผล ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะยาว การพิจารณาเลือกหลกัทรพัยจ์ะใชวิ้ธีการวิเคราะห์

ปัจจยัพืน้ฐาน วิธีการนีจ้ะพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เสถียรภาพทางดา้นการเมือง นโยบายของ

รฐับาลท่ีส่งผลต่อกลุ่มอตุสาหกรรม การเติบโตของกลุ่มอตุสาหกรรม และผลประกอบการของธุรกิจ และ 2) นกั

ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปส่วนต่างของราคา ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะสัน้ การ

พิจารณาเลือกหลักทรัพย์จะใชวิ้ธีการท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิค วิธีการนีจ้ะวิเคราะห์ลักษณะการ

เคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซือ้ขายจากข้อมูลในอดีต เพ่ือคาดการณ์แนวโนม้ราคาในอนาคต การ

วิเคราะหท์างเทคนิคตอ้งใชค้วามเขา้ใจแนวโนม้และรูปแบบของราคา เพ่ือประกอบการตดัสินใจซือ้ขายในจงัหวะ

เวลาท่ีเหมาะสม (อดิสรณ ์ กาํลงัเพชร,์ พนิดา  หลอ่วงศต์ระกลู และ อริยะ  นามวงศ,์ 2558: 54) 

อย่างไรก็ตาม ขอ้มลูราคาหลกัทรพัยเ์ป็นขอ้มลูท่ีไม่เป็นเชิงเสน้ (อดิสรณ ์ กาํลงัเพชร ์และคณะ, 2558: 

54) ไมมี่ความน่ิง (Non–stationary Time Series) และมีการเคลื่อนท่ีแบบสุม่ (Random Walk) ทาํใหย้ากต่อการ

พยากรณ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานเก่ียวกับประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis) (Fama, 

1970) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า ตลาดหลักทรพัยเ์ป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ราคาของหลกัทรพัยไ์ดส้ะทอ้นถึงขอ้มูล

ข่าวสารทุกอย่างเก่ียวกับหลกัทรพัยน์ัน้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลการซือ้ขายในอดีต สภาวะ

เศรษฐกิจ ผลประกอบการของธุรกิจ ฯลฯ ทาํใหวิ้ธีการวิเคราะหท์างเทคนิคและวิธีการวิเคราะหปั์จจยัพืน้ฐานไม่

สามารถสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุสงูกว่าผลตอบแทนของตลาดอย่างสมํ่าเสมอ แตจ่ากงานวิจยัของ Patel 

et al. (2014) ซึ่งไดท้ดลองทาํนายทิศทางการเคลื่อนไหวของดชันีราคาหลกัทรพัยแ์ละราคาหลกัทรพัยจ์ากตลาด

หลักทรัพย์ประเทศอินเดีย โดยนําตัวชี ้วัดทางเทคนิคมาใช้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู ้ด้วยเครื่องเพ่ือสร้าง

แบบจาํลองพยากรณ ์ผลการทดลองพบว่าแบบจาํลองมีความถูกตอ้งในการทาํนายสูงสุดถึงรอ้ยละ 90.19 ซึ่ง

ดว้ยค่าความถูกตอ้งในการทาํนายทิศทางนีน้ักลงทุนสามารถนาํไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการซือ้ขาย

หลกัทรพัยเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนมากกวา่ตลาดได ้

ดงันัน้การศึกษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวดัประสิทธิภาพของการคาดการณทิ์ศทางการเคลื่อนไหว

ของหลกัทรพัยจ์ากการประยุกตใ์ชต้วัชีว้ดัทางเทคนิคร่วมกบัเทคนิคการเรียนรูด้ว้ยเครื่องเม่ือนาํมาใชก้ับดัชนี

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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วิธีการวิจัย 

การจัดเตรียมข้อมูลและตัวชีวั้ดทางเทคนิค 

ขอ้มลูท่ีใชศ้กึษาคือขอ้มลูทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายวนัของราคาเปิด ราคาสงูสดุ ราคาตํ่าสดุ ราคา

ปิด และปริมาณการซือ้ขายของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 10 ปี นบัตัง้แต ่วนัท่ี 5 มกราคม 

พ.ศ. 2552 ถึง วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 2,439 ขอ้มลู โดยขอ้มลูทัง้หมดจะถูกนาํมาคาํนวณค่าของ

ตวัชีว้ดัทางเทคนิคจาํนวน 10 ตวั ตามตารางท่ี 1 จากนัน้นาํขอ้มลูมาแบ่งออกเป็นชุดขอ้มลูสอน (Training Data) 

และชุดขอ้มลูทดสอบ (Test Data) โดยกาํหนดใหข้อ้มลูตัง้แต่วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง วนัท่ี 29 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 จาํนวน 2,194 ข้อมูล เป็นขอ้มูลสอน และข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันท่ี 28 

ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 245 ขอ้มลู เป็นขอ้มลูทดสอบ 
 

Table 1  Selected Technical Indicators and formulas. 

Indicators Formulas 

Simple Moving Average (∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=0 ) 𝑛𝑛⁄   

Weighted Moving Average �∑ (𝑛𝑛 − 𝐺𝐺) × 𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=0 � �∑ 𝑛𝑛 − 𝐺𝐺𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0 ��   

Momentum 𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑛𝑛  

Stochastic Oscillator %K 
𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡−𝑛𝑛

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡−𝑛𝑛−𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡−𝑛𝑛
× 100  

Stochastic Oscillator %D (∑ %𝐺𝐺𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=0 ) 𝑛𝑛⁄   

Relative Strength Index 100 − 100
1+���∑ Upt−in−1

i=0 � n⁄ �/��∑ Dwt−i
n−1
i=0 � n⁄ ��

  

Moving Average Convergence/Divergence 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐶𝐶𝑀𝑀(𝑛𝑛)𝑡𝑡−1 + � 2
𝑛𝑛+1

× (𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐶𝐶𝑀𝑀(𝑛𝑛)𝑡𝑡−1)�  

Larry William’s %R 𝐻𝐻𝑛𝑛−𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐻𝐻𝑛𝑛−𝐿𝐿𝑛𝑛

× 100  

Chaikin A/D Oscillator 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐺𝐺 3 𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐺𝐺/𝑀𝑀 − 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐺𝐺 10 𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐺𝐺/𝑀𝑀  

𝐺𝐺/𝑀𝑀 = �(𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐿𝐿𝑡𝑡)−(𝐻𝐻𝑡𝑡−𝐶𝐶𝑡𝑡)
𝐻𝐻𝑡𝑡−𝐿𝐿𝑡𝑡

× 𝐺𝐺𝑡𝑡� + 𝐺𝐺/𝑀𝑀𝑡𝑡−1  

Commodity Channel Index 
𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑆𝑆𝑀𝑀𝑡𝑡
0.015×𝐷𝐷𝑡𝑡

  

where 𝑛𝑛  = 10 in 𝑛𝑛-day moving average; 𝐶𝐶𝑡𝑡  is closing price; 𝐺𝐺𝑡𝑡  is low price at time 𝐺𝐺 ; 𝑆𝑆𝑡𝑡  is high price at time𝐺𝐺 ; 𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷 =

𝐸𝐸𝑀𝑀𝐺𝐺(12)𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐺𝐺(26)𝑡𝑡 ; 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐺𝐺  is exponential moving average; 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐺𝐺(𝑘𝑘)𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐺𝐺(𝑘𝑘)𝑡𝑡−1+∝ (𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐺𝐺(𝑘𝑘)𝑡𝑡−1) ; ∝  is 

smooting factor = 2
1+𝑘𝑘

; 𝑘𝑘 = 10 in 𝑘𝑘-day exponential moving average; 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 and 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 are the lowest low and highest high in the 

last 𝐺𝐺 days, respectively; 𝑀𝑀𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑡𝑡+𝐿𝐿𝑡𝑡+𝐶𝐶𝑡𝑡
3

; 𝑆𝑆𝑀𝑀𝑡𝑡 = ∑ 𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖+1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
; 𝑀𝑀𝑡𝑡 = ∑ |𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖+1−𝑆𝑆𝑀𝑀𝑡𝑡|𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

; 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 is upward index change at time 𝐺𝐺; 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑡𝑡 

is downward index change at time 𝐺𝐺. 
 

 

แบบจาํลองป่าสุ่ม (Random Forest) 

แบบจําลองการเรียนรู ้ด้วยเครื่องป่าสุ่มเป็นเทคนิคหนึ่งของการเรียนรู ้แบบรวมกลุ่ม (Ensemble 

Learning) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีใช้แบบจําลองการเรียนรูด้ ้วยเครื่องชนิดจาํแนกประเภทข้อมูล (Classification) 

หลายๆ แบบจาํลองมาใชใ้นการหาคาํตอบ เน่ืองจากแบบจาํลองจาํแนกประเภทขอ้มลูเพียงแบบจาํลองเดียวไม่

สามารถแยกแยะระหว่างค่าผิดปกติ (Noise) และรูปแบบ (Pattern) ได ้การเรียนรูแ้บบรวมกลุ่มสามารถอธิบาย

และแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะกวา้งๆ ดงันี ้1) Vote Ensemble เป็นการใชข้อ้มลูสอน (Training Data) ชุดเดียวกนั 

แตส่รา้งแบบจาํลองดว้ยเทคนิคจาํแนกประเภทขอ้มลูท่ีแตกต่างกนั และ 2) Bootstrap Aggregating (Bagging) 

เป็นการสุ่มขอ้มูลสอน (Training Data) ใหเ้ป็นหลายชุด แต่สรา้งแบบจาํลองดว้ยเทคนิคเดียวกันทัง้หมด โดย 
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Random Forest เป็นเทคนิคท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั Bagging แต่แทนท่ีจะสุ่มขอ้มลูสอน (Training data) ใหเ้ป็น

หลายชุดเพียงอย่างเดียว ก็ทาํการสุ่มคุณลกัษณะของขอ้มูล (Attribute) ดว้ย และนาํมาสรา้งแบบจาํลองดว้ย

เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) เพียงเทคนิคเดียว (Figure 1) 

 

 
Figure 1  Example of Random Forest modeling. 

Source: quinlan (1986) 

 

จากการท่ีตน้ไมไ้ดร้ับขอ้มูลแบบสุ่มรวมถึงคุณลักษณะของขอ้มูลท่ีไดร้ับมีความแตกต่างกัน ดังนั้น

ผลลพัธจ์ากการตดัสินใจของตน้ไมจ้งึแตกตา่งกนั แบบจาํลอง Random Forest จะเลือกผลลพัธท่ี์ตน้ไมส้ว่นใหญ่

ตอบเหมือนกัน (Voting) เป็นคาํตอบของแบบจาํลอง วิธีการนีเ้ป็นการแกปั้ญหาค่าผิดปกติของขอ้มูล (Noise) 

และปัญหาท่ีแบบจาํลองปรบัตวัเขา้กนัขอ้มลูสอนมากจนเกินไป (Overfitting) 

 

การวัดประสิทธิภาพของแบบจาํลอง 

โดยทั่วไปแลว้แบบจาํลองจาํแนกประเภทขอ้มลูจะมีตวัชีว้ดัประสิทธิภาพท่ีนิยมใชอ้ยู่ 4 คา่ คือ 

1. Precision เป็นการวดัความแมน่ยาํของแบบจาํลอง โดยพิจารณาแยกทีละประเภท 

2. Recall เป็นการวดัความถกูตอ้งของแบบจาํลอง โดยพิจารณาแยกทีละประเภท 

3. F-measure เป็นการวดัคา่ Precision และ Recall พรอ้มกนัของแบบจาํลอง 

4. Accuracy เป็นการวดัความถกูตอ้งของแบบจาํลอง โดยพิจารณารวมทกุประเภท 

 

การคาํนวณค่าของตวัชีว้ดัประสิทธิภาพจะใชเ้ครื่องมือท่ีเรียกว่า Confusion Matrix ซึ่งมีลกัษณะเป็น

ตารางแบบจตัรุสัท่ีมีจาํนวนแถวเท่ากบัคอลมันแ์ละเท่ากบัจาํนวนประเภทขอ้มลู ในงานวิจยันีป้ระเภทคาํตอบอยู่ 

2 ค่า คือ Yes และ No ตาราง Confusion Matrix จะสรา้งเป็นตารางขนาด 2x2 (Table 2) โดยท่ีขอ้มูลท่ีเป็น
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คอลัมน์ คือ ประเภทท่ีอยู่ในข้อมูลทดสอบ (Actual) และข้อมูลในแถวคือ ประเภทท่ีแบบจาํลองทาํนายได ้

(Predicted) 

 

Table 2  Confusion Matrix. 

Predicted/Actual Yes No 

Yes True Positive False Positive 

No False Negative True Negative 

 

โดยท่ี True Positive คือ จาํนวนครัง้ท่ีทาํนายวา่ดชันีจะขึน้แลว้ถกู 

 False Positive คือ จาํนวนครัง้ท่ีทาํนายวา่ดชันีจะขึน้แลว้ผิด 

 True Negative คือ จาํนวนครัง้ท่ีทาํนายวา่ดชันีจะไมข่ึน้แลว้ถกู 

 False Negative คือ จาํนวนครัง้ท่ีทาํนายวา่ดชันีจะไมข่ึน้แลว้ผิด 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝑜𝑜𝑛𝑛 =  
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹 =  
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 

𝐷𝐷 −𝑚𝑚𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
2 ×  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝑜𝑜𝑛𝑛 ×  𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝑜𝑜𝑛𝑛 +  𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷 =  
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝐷𝐷𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษานีใ้ชชุ้ดคาํสั่ง Scikit Learn ซึ่งเป็นชุดคาํสั่งสาํหรบัการศึกษาการเรียนรูด้ว้ยเครื่องในภาษา 

Python โดยใหแ้บบจาํลองเรียนรูข้อ้มลูจากตวัชีว้ดัทางเทคนิคจาํนวน 10 ตวั ในวนัท่ี t และจดจาํผลท่ีเกิดขึน้ใน

วนัท่ี t+1 กล่าวคือ หากราคาปิดในวนัท่ี t+1 มากกว่าราคาปิดในวนัท่ี t จะแทนค่าผลลพัธเ์ท่ากบั 1 แต่หากราคา

ปิดในวนัท่ี t+1 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัราคาปิดในวนัท่ี t จะแทนคา่ผลลพัธเ์ท่ากบั 0  

เม่ือใหแ้บบจาํลองทาํการเรียนรูแ้ละจดจาํชุดขอ้มลูสอนทัง้หมดแลว้จึงนาํชุดขอ้มูลทดสอบมาทาํการ

ทาํนาย โดยใหแ้บบจาํลองทาํนายผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จากตวัชีว้ดัทัง้ 10 ตวั แลว้นาํมาเทียบกบัผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จริง 

โดยแยกผลการทาํนายท่ีไดไ้วเ้ป็น 4 กลุ่มตาม Confusion Matrix คือ ทาํนายทิศทางขึน้แลว้ขึน้จริง (TP) จาํนวน 

79 ครัง้ ทาํนายทิศทางขึน้แต่ท่ีจริงแลว้ลง (FP) จาํนวน 19 ครัง้ ทาํนายทิศทางลงแลว้ลงจริง (TN) จาํนวน 100 

ครัง้ และ ทาํนายทิศทางลงแต่ท่ีจริงแลว้ขึน้ (FN) จาํนวน 47 ครัง้ (Table 3) จากนั้นจึงนาํค่าท่ีไดม้าคาํนวณ

ตวัชีว้ดัประสิทธิภาพพบวา่แบบจาํลองมีค่าความแมน่ยาํ (Precision) ในการทาํนายสงูถงึรอ้ยละ 80.61 และมีคา่

ความถกูตอ้งโดยรวมในการทาํนายอยู่ท่ีรอ้ยละ 73.06 (Table 4) 
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Table 3  Confusion Matrix of the experimental. 

Predicted/Actual Up Down or same Sum 

Up 79  (TP) 19    (FP)   98 

Down or same 47  (FN) 100  (TN) 147 

Sum 126 119 245 

 

Table 4  Scores of the experimental. 

Score Value 

Precision 0.8061 

Recall 0.6270 

F1 0.7054 

Accuracy 0.7306 

 

สรุปผล 

จากสมมติฐานเก่ียวกบัประสิทธิภาพของตลาดท่ีไดอ้ธิบายไวว้่าตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ หากตลาดหลกัทรพัยมี์ประสิทธิภาพในระดบัอ่อน นกัลงทนุจะไมส่ามารถไดร้บัผลตอบแทน

สงูกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดอย่างสมํ่าเสมอโดยใชก้ารวิเคราะหท์างเทคนิคท่ีมีพืน้ฐานมาจากการ

ใชข้อ้มลูการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นอดีตมาคาํนวณ แตจ่ากการทดลองโดยใชต้วัชีว้ดัทางเทคนิคมาทาํงาน

รว่มกบัเทคนิคการเรียนรูด้ว้ยเคร่ืองแบบ Random Forest พบว่าผลการศกึษาไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

เน่ืองจากแบบจาํลองมีความแม่นยาํในการทาํนายสงูถึงรอ้ยละ 80.61 และมีความถกูตอ้งในการทาํนาย

รวมอยู่ท่ีรอ้ยละ 73.06 มากกว่างานวิจยัของ Inthachot et al., (2015) ท่ีใชวิ้ธีการเรียนรูด้ว้ยเคร่ืองแบบ

โครงข่ายประสาทเทียมกบัดชันี SET50 ของประเทศไทยโดยมีคา่ความถกูตอ้งอยู่ท่ีรอ้ยละ 59.50 แตก็่ยงั

ตํ่ากว่างานวิจยัของ Patel et al., (2014) ท่ีใชแ้บบจาํลองป่าสุ่มกับดชันีตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอินเดีย

โดยมีคา่ความถกูตอ้งเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 83.59 ทัง้นี ้อาจเป็นผลจากหลายปัจจยั เชน่ แบบจาํลองท่ีเลือกใช ้

ตวัชีว้ดัทางเทคนิคท่ีเลือกใช ้ดชันีหรือหลกัทรพัยท่ี์ทาํการศกึษา รวมถึงชว่งเวลาของขอ้มลูท่ีทาํการศกึษา 

ทัง้นีแ้มว้่าคา่ความแม่นยาํในการทาํนายจะคอ่นขา้งสงูแตค่า่ความถกูตอ้งในการทาํนายรวมยงัมี

ค่าไม่สูงมากนกั ยงัสามารถปรบัปรบัปรุงโดยเพิ่มจาํนวนตวัชีว้ดัหรือการปรบัจาํนวนวนัในการคาํนวณ

ตวัชีว้ดัใหเ้หมาะสมกบัชว่งจาํนวนวนัท่ีทาํการทาํนาย (การศกึษานีท้าํนายล่วงหนา้ 1 วนั) เพ่ือใหส้ามารถ

ทาํนายไดแ้มน่ยาํมากขึน้ 
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แผนการผลิตทีเ่หมาะสมภายใต้ความเสี่ยงสาํหรับฟารม์อ้อยขนาดเล็กในจังหวัดอุดรธานี 
Optimum Crop Production Plan under Risk for Small Sugarcane Farm  

in Udon Thani Province 
 

ธนากร ยรรยงพาณิชย์1 ธนาภรณ ์อธิปัญญากุล1* และ จกัรกฤษณ ์พจนศิลป์1 

Tanakorn Yanyongpranich1, Thanaporn Athipanyakul1* and Chakrit Potchanasin1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยันีมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือวิเคราะหแ์ผนการผลิตท่ีเหมาะสมภายใตส้ถานการณค์วามเสี่ยงดา้น

รายไดแ้ก่ฟารม์ออ้ยขนาดเล็ก ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรจาํนวน 100 ราย วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชแ้บบจาํลอง Target-MOTAD และใชวิ้ธีวิเคราะหแ์บ่งกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นขนาด
ฟารม์ รายไดแ้ละรายจ่าย ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ และกาํหนดการวิเคราะหแ์ผนการผลิตออกเป็น 2 กรณี 
คือ แบบมีเง่ือนไขของเกษตรกรพนัธสญัญาในการผลิตออ้ย และแบบไมมี่เง่ือนไข ผลการวิเคราะหพ์บวา่       เดิม
เกษตรกรทัง้สามกลุ่มผลิตออ้ยตามพนัธสญัญาเพ่ือสง่โรงงาน ปลกูมนัสาํปะหลงัเป็นพืชรอง และปลกูขา้วเหนียว
สาํหรบัการบริโภคในครวัเรือน แผนการผลิตท่ีเหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มท่ี 1 และ 2 ภายใตก้ารวิเคราะหแ์บบมี
เง่ือนไขไม่แตกตา่งจากแผนการผลิตเดิมท่ีเกษตรกรดาํเนินการอยู่ แต่เม่ือไม่มีการกาํหนดเง่ือนไขพบว่า แผนการ
ผลิตท่ีเหมาะสม ณ ระดบัความเสี่ยงตํ่าเสนอว่าเกษตรกรทัง้สองกลุ่มควรเลือกปลกู มนัสาํปะหลงัเป็น  พืชหลกั 
ขา้วเหนียว และออ้ย เป็นพืชรอง ในขณะท่ีแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มท่ี 3 จะแตกต่างจาก
แผนการผลิตเดิมท่ีเกษตรกรดาํเนินการอยู่ แผนการผลิตเสนอว่าหากเกษตรกรตอ้งการเผชิญกบัความเสี่ยงดา้น
รายไดใ้นระดบัตํ่า เกษตรกรควรปลกู  ออ้ยเป็นพืชหลกั ขา้วเหนียวและมนัสาํปะหลงัเป็นพืชรอง ตามลาํดบั  

 

ABSTRACT 

A primary objective of this research is to investigate optimal farm plans for small sugarcane 
farms under an income risk situation. Data was collected from 100 sugarcane farmers using a purposive 
sampling technique. Cluster analysis was used to classify farmers into three groups based on farm 
size, income, and expenditures, and a target-MOTAD model was then applied to each farm plan under 
income risk. The existing farm plan decided by farmers requires that farmers grow sugarcane under 
contract with the sugar mill, grow cassava as their second crop, and grow sticky rice for household 
consumption. The target-MOTAD was carried out using two conditional farm plan models: those under 
contract to produce sugarcane, and those without sugarcane farming contracts. The results of the 
conditional farm plans for the first and second group of farmers show that these plans do not differ from 
the existing farm plan in their levels of income risk. The unconditional farm plan, however, shows that, 
if farmers in the first and second group of farmers, want to lower their income risk, they should grow 
cassava as their primary crop, sugarcane as their secondary crop, and rice for household consumption. 
Considering, the optimal farm plan for the third group, there is no difference when compared with the 
conditional and unconditional plans. If sugarcane farmers do not want to take any risk, they should 
consider growing sugarcane as their primary crop, rice as their secondary crop, and cassava for 
household consumption.  

 
Key words: sustainability, sugarcane, MOTAD 
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จังหวัดท่ีมีการก่อตัง้โรงงานนํา้ตาลมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2501 และในปี 2562 มีจาํนวนโรงงานนํา้ตาลทั้งหมด 4

โรงงาน ดงันัน้ เกษตรกรในพืน้ท่ีจงึไดร้บัการสง่เสริมใหมี้การเพาะปลกูออ้ยเพ่ือสง่โรงงานนํา้ตาลเน่ืองจากมีตลาด

ท่ีแน่นอน ประกอบกับในปี พ.ศ. 2500 รัฐบาลมีกลไกการส่งเสริมใหป้ลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว เช่นปอ มัน

สาํปะหลัง หรือออ้ย (กีรติพร  จูตะวิริยะ และ พัชรินทร ์ ลาภานันท,์ 2557)  การท่ีเกษตรกรปลูกออ้ยเป็นพืช

เชิงเด่ียว (Monoculture) อาจก่อใหเ้กิดปัญหาความเสี่ยงท่ีรายไดจ้ะไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเน่ืองจากเกษตรกร

ไดร้บัรายไดจ้ากออ้ยเพียงปีละ 1 ครัง้และจากการวิจัยของ Athipanyakul (2014)  พบว่าเกษตรกรผูเ้พาะปลูก

ออ้ยท่ีมีพืน้ท่ีไม่เกิน 59 ไร่ หรือฟารม์ออ้ยขนาดเล็กตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการออ้ยและนํา้ตาลกาํหนดและ

ปลกูออ้ยเพียงอย่างเดียวมกันาํเงินท่ีไดม้าซือ้ขา้วเหนียวเพ่ือบริโภคทาํใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีโอกาส

สูงท่ีจะเขา้สู่ภาวะความยากจน จากสถานการณด์า้นแนวโนม้ราคานํา้ตาลในตลาดโลกท่ีลดลงในช่วงปี 2558-

2562 ส่งผลทาํใหร้าคาออ้ยท่ีเกษตรกรไดร้บัลดลง ดงังานศึกษาของ วิริยกิตต ์พุทธสมัฤทธ์ิและอภิชาต ดะลุณ

เพธย์ (2559) ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของราคานํา้ตาลและราคาออ้ยท่ีเกษตรกรไดร้ับ ดังนั้น การ

วางแผนการผลิตท่ีเหมาะสมพืชเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านรายได้เกษตรกรควรมีการผลิตพืชท่ี

หลากหลายและเพ่ิมโอกาสใหมี้กระแสเงินสดเขา้ในแต่ละเดือนเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยง การวิจยันีจ้ึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือวิเคราะหแ์ผนการผลิตท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเสี่ยงดา้นรายไดท่ี้เกษตรกรไดร้บัเพ่ือให้

เพียงพอกบัคา่ใชจ้่ายของครวัเรือน โดยมุง่ศกึษาในกลุม่ของฟารม์ออ้ยขนาดเลก็ดงัเหตผุลท่ีกลา่วมาขา้งตน้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมขอ้มูลเชิงกายภาพและขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจเบือ้งตน้ของ

เกษตรกรในพืน้ท่ีศกึษาจากสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร และสาํนกังานเกษตรจงัหวดัอดุรธานี สาํนกังานสถิติ

จงัหวดัอดุรธานี และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary data) กาํหนดพืน้ท่ีศกึษา คือ เกษตรกรท่ีมีฟารม์ออ้ยขนาดเล็กในเขตส่งเสริม

ของโรงงานนํา้ตาลท่ีมีรศัมีห่างจากโรงงานไม่เกิน 60 กิโลเมตรซึ่งมีลกัษณะเชิงกายภาพท่ีไม่แตกต่างกัน และ

รวบรวมขอ้มลูจากประชากรสองกลุม่คือ เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมของโรงงานนํา้ตาลเพ่ือใหท้ราบกิจกรรมการเกษตรใน

พืน้ท่ีศกึษา และเกษตรกรผูป้ลกูออ้ย ใชวิ้ธีการกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยอา้งอิงจากงานวิจยัของ Jones (1984) 

ซึ่งทดสอบขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมของการวิเคราะหโ์ดยใชแ้บบจาํลอง Target-MOTAD :และใหข้อ้เสนอแนะ

วา่เพ่ือใหผ้ลการวิเคราะหข์องแบบจาํลองเช่ือถือไดต้วัอย่างท่ีใชค้วรมีขนาดท่ีใหญ่กว่า 30 ตวัอย่าง ดงันัน้ เพ่ือให้

ตวัอย่างครอบคลมุเขตส่งเสริมในอาํเภอกุมภวาปี อาํเภอหนองแสง และอาํเภอโนนสะอาดท่ีมีรศัมีกระจายรอบ

โรงงานจึงกาํหนดขนาดตัวอย่างอาํเภอละ 35 ตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) แตจ่ากผลการออกภาคสนามมีจาํนวนท่ีสามารถใชวิ้เคราะหไ์ดเ้พียง 100 ตวัอย่าง โดยรวบรวมขอ้มลู

จากฟารม์ออ้ยขนาดเล็กซึ่งมีขนาดพืน้ท่ีเพาะปลกูออ้ยไม่เกิน 59 ไร่ (สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํา้ตาล, 

2561) เป็นตวัแทนของเกษตรกรในพืน้ท่ีและใชข้อ้มลูของปีการเพาะปลกู 2560/61  
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การวิเคราะหข้์อมูล 

 เน่ืองจากเกษตรกรตวัอย่างท่ีรวบรวมไดมี้การกระจายของขนาดฟารม์ รายไดแ้ละรายจ่ายอยู่ในช่วงท่ี

กวา้งและแตกต่างกัน ดังนั้น การแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใชก้ารวิเคราะหก์ลุ่ม (Cluster Analysis) เพ่ือจัดกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัใหอ้ยู่ในกลุม่เดียวกนั โดยใชปั้จจยัในการแบ่งกลุม่คือ ขนาดพืน้ท่ีทาํการเกษตร 

ขนาดพืน้ท่ีเพาะปลูกออ้ย รายไดเ้ฉลี่ยจากออ้ย รายไดแ้ละรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์

แผนการผลิตภายใต้ความเสี่ยงด้านรายได้ของฟาร์มอ้อยขนาดเล็กโดยใช้แบบจําลองความเสี่ยง (Risk 

programming) แบบ Target-MOTAD เพ่ือให้ได้แผนการผลิตภายใต้ความเสี่ยงจากรายได้ท่ีคาดหวังของ

เกษตรกร โดยมีการคาํนึงถึงความเสี่ยงจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรายไดส้ทุธิของแต่ละกิจกรรมการผลิต 

(Tauer, 1984) 
 

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝐺𝐺𝑚𝑚𝐺𝐺𝑀𝑀𝑃𝑃 𝐸𝐸(𝑀𝑀) =  �𝑃𝑃𝚥𝚥�𝑀𝑀𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1

 

 

โดยท่ี 

∑ 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑗𝑗𝑀𝑀𝑗𝑗 ≤ 𝑏𝑏𝑡𝑡3
𝑗𝑗=1 ( 𝐺𝐺 = 1 − 4)          (1) 

𝑇𝑇 − ∑ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑗𝑗𝑀𝑀𝑗𝑗 − 𝐷𝐷𝑟𝑟 ≤ 03
𝑗𝑗=1 (𝑃𝑃 = 1 − 12)         (2) 

∑ 𝑈𝑈𝑟𝑟𝐷𝐷𝑟𝑟12
𝑟𝑟=1 = λ (λ = 𝑀𝑀 → 0)         (3) 

 

กาํหนดให ้

E(z) = รายไดท่ี้เกษตรกรคาดหวงั  

xj = กิจกรรมการผลิตท่ี j โดยท่ี j เท่ากบั 1 ถงึ 3 

𝑃𝑃𝚥𝚥�  = คา่เฉลี่ยรายไดเ้หนือตน้ทนุเงินสดของกิจกรรมการผลิตท่ี j โดยท่ี j เท่ากบั 1 ถงึ 3  

𝐷𝐷𝑡𝑡𝑗𝑗 = สมัประสิทธ์ิปัจจยัการผลิตตอ่หน่วยการผลิตของกิจกรรมการผลิตท่ี j และสาํหรบัทรพัยากรท่ี t  

𝑏𝑏𝑡𝑡 = ขอ้จาํกดัดา้นทรพัยากรท่ี t โดยท่ี t เท่ากบั 1 ถงึ 4 

T = ระดบัรายไดท่ี้คาดหวงั 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑗𝑗  = รายไดเ้หนือตน้ทนุเงินสดของกิจกรรมการผลิตท่ี j ในเดือนท่ี r  

𝐷𝐷𝑟𝑟 = สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานทางลบภายใตร้ายไดท่ี้คาดหวงัในเดือนท่ี r 

𝑈𝑈𝑟𝑟 = ความน่าจะเป็นของสถานการณก์ารเกิดรายไดใ้นเดือนท่ี r 

𝜆𝜆 = คา่คงท่ี 

M = จาํนวนความเสี่ยงท่ีสงูท่ีสดุ 

 

การกาํหนดข้อสมมตด้ิานกจิกรรมการผลิค สัมประสิทธิแ์ละข้อจาํกัด 

การกาํหนดขอ้สมมติดา้นกิจกรรมการผลิต สมัประสิทธ์ิและขอ้จาํกดัของปัจจยัตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. การกาํหนดกิจกรรมท่ีเลือกได ้(xj ) จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ีส่งเสริมและการรวบรวมขอ้มูลทุติย

ภูมิพบว่า กิจกรรมการเกษตรท่ีเกษตรกรสามารถเลือกได ้ไดแ้ก่ ออ้ย มนัสาํปะหลงัและขา้วเหนียว โดยเกษตรกร

นิยมปลูกขา้วเหนียวไวเ้พ่ือบริโภคในครัวเรือน ในการเพาะปลูกออ้ยเกษตรกรจาํเป็นตอ้งเปิดโควตาออ้ยกับ
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โรงงานนํา้ตาล หรือเป็นการทาํเกษตรพนัธะสญัญา และเกษตรกรมกัรบัสินเช่ือจากโรงงานนํา้ตาล (ภาษาท่ีใชก้นั

ทั่วไปคือ เงินเก๊ียว) โดยหลงัจากส่งออ้ยโรงงานจะจ่ายเงินค่าออ้ยท่ีไดห้กัจาํนวนเงินกูด้งักลา่วออกแลว้ หรือหาก

เกษตรกรไม่เปิดโควตากบัโรงงานนํา้ตาลโดยตรง เกษตรกรจะผลิตออ้ยใหก้บัหวัหนา้โควตาและรบัสินเช่ือผ่าน

หัวหนา้โควตา ดงันัน้ ในการวิเคราะหแ์ผนการผลิตกาํหนดสถานการณ์ออกเป็น 2 แบบ คือ การกาํหนดพืน้ท่ี

เพาะปลกูขัน้ต ํ่าของออ้ยและขา้วเหนียว ดว้ยเหตผุลขา้งตน้ดา้นความมั่นคงทางดา้นอาหารของครวัเรือนและการ

ทาํเกษตรพนัธะสญัญา และไมมี่การกาํหนดพืน้ท่ีเพาะปลกูขัน้ต ํ่าของพืชทัง้สอง 

2. การกาํหนดขอ้จาํกดัและสมัประสิทธ์ิของปัจจยัการผลิตท่ีจะกาํหนดในสมการท่ี 1 มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ขอ้จาํกัดดา้นท่ีดิน (𝑏𝑏1) และสมัประสิทธ์ิการใชท้ี่ดิน (𝐷𝐷1𝑗𝑗) ขอ้จาํกัดดา้นท่ีดินวิเคราะหจ์ากค่าเฉลี่ย

ของพืน้ท่ีถือครองทางการเกษตรกรท่ีเกษตรกรเป็นเจา้ของ และกาํหนดสมัประสิทธ์ิการใชท่ี้ดินของแตล่ะกิจกรรม

เท่ากบั 1 ไร ่เน่ืองจากสมัประสิทธ์ิผลตอบแทนของกิจกรรมท่ี j วิเคราะหม์าจากรายไดเ้หนือตน้ทนุเงินสดต่อพืน้ท่ี

เพาะปลกูซึง่มีหน่วยเป็นไร ่ 

2.2 ขอ้จาํกัดดา้นแรงงาน (𝑏𝑏2) และสมัประสิทธ์ิการใชแ้รงงาน (𝐷𝐷2𝑗𝑗) ขอ้จาํกัดดา้นปัจจัยแรงงานกาํหนด

จากค่าเฉลี่ยของแรงงานคนท่ีทาํการเกษตรเต็มเวลาในแต่ละกลุ่มตวัอย่าง แลว้เปลี่ยนจากหน่วยแรงงานต่อคน

เป็นชั่วโมงการทาํงานใชเ้กณฑ ์1 เดือนมี 22 วนังานและ 1 วนังานมี 5 ชั่วโมง ตวัอย่างเช่น 1 คนจะได ้110 ชั่วโมง

งานใน 1 เดือน 

2.3 ขอ้จาํกัดดา้นเงินทุน (𝑏𝑏3) และสมัประสิทธ์ิดา้นเงินทนุ (𝐷𝐷3𝑗𝑗)  ขอ้จาํกัดของเงินทุนเพ่ือใชใ้นการผลิต

ทางการเกษตรวิเคราะหจ์ากผลต่างของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีไดร้บัหลงัจากการผลิตทางการเกษตรและ

ค่าใชจ้่ายของครวัเรือน ส่วนสมัประสิทธ์ิการใชเ้งินทุน วิเคราะหม์าจากค่าเฉลี่ยการใชเ้งินทุนเพ่ือการผลิตพืชใน

แตล่ะเดือนของเกษตรกร  

2.4 ขอ้จาํกัดการกูเ้งิน (𝑏𝑏4) และสมัประสทิธ์ิดา้นการกูเ้งิน (𝐷𝐷4𝑗𝑗) ขอ้จาํกัดการกูยื้มวิเคราะหจ์ากค่าเฉลี่ย

การกูยื้มเงินของตวัอย่าง และสมัประสิทธ์ิอตัราดอกเบีย้กาํหนดจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเกษตรกรตอ้งจ่ายใหก้บัผูกู้ใ้น

ปีการเพาะปลกู 2560/61 

3. การกาํหนดขอ้จาํกดัทางดา้นรายไดท่ี้คาดหวงั (T) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยัในสมการ

ท่ี (2) กาํหนดสมัประสิทธ์ิรายไดท่ี้คาดหวงัหรือรายไดเ้ป้าหมายของครวัเรือนเกษตรกรท่ีไดร้บัจากรายจ่ายของ

ครวัเรือน และกาํหนดรายไดท่ี้เกษตรกรจะไดร้บั (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑗𝑗) จากรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดซึง่ Vieth and Suppanya 

(1996) เสนอแนะว่า การใชร้ายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเพ่ือวิเคราะหก์ารกระจายของรายไดท่ี้คาดหวังจะใหผ้ล

ดีกวา่การใชร้ายไดเ้หนือตน้ทนุผนัแปร  

4. การกาํหนดขอ้จาํกัดทางดา้นความเสี่ยง ในสมการท่ี (3) กาํหนดค่าความน่าจะเป็นของสถานการณ ์

(𝑈𝑈𝑟𝑟) จากการสาํรวจขอ้มลูพบว่ารายไดท่ี้เกษตรกรไดร้บัจากการขายผลผลิตทางการเกษตรมีโอกาสเกิดขึน้จาก

การผลิตพืชเพียงสามชนิดและมีการขายผลผลิตเพียงสามครัง้ในเดือน มกราคม ตลุาคม และธันวาคม ดงันัน้ ใน

เดือนดังกล่าวจึงมีโอกาสของรายไดท่ี้จะไดร้ับเท่ากับ 0.33 และในส่วนค่าความเสี่ยงของรายไดท่ี้เกิดขึน้ (𝜆𝜆) 

คาํนวณมาจากระดบัการยอมรบัความเสี่ยงของเกษตรกรโดยมีคา่ตัง้แต ่0-1 คณูดว้ยรายไดท่ี้คาดหวงั  
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ผลการวิจัย 

การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มโดยใช ้Cluster Analysis พบว่า ขนาดพืน้ท่ีเพาะปลูกออ้ย

เฉลี่ย และรายไดเ้ฉลี่ยต่อครวัเรือน แต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ใน

กลุ่มท่ี 1 คิดเป็นจาํนวน 60 ราย หรือรอ้ยละ 60 ของจาํนวนตวัอย่างทัง้หมด มีพืน้ท่ีทาํการเกษตรทัง้หมดเฉลี่ย

เพียง 27.92 ไร่ ใชเ้พาะปลกูออ้ยออ้ยเฉลี่ย 18.65 ไร่ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70.58 ของพืน้ท่ีถือครองทางการเกษตร

ทัง้หมด ในขณะท่ีกลุม่ท่ี 2 มีพืน้ท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 42.75 ไร ่และจดัสรรเพ่ือการปลกูออ้ย 30.61 ไร ่คิดเป็น

รอ้ยละ 77.46 ส่วนกลุ่มท่ี 3 มีพืน้ท่ีถือครองเฉลี่ย 62.34 ไร่ และใชเ้ป็นพืน้ท่ีปลกูออ้ย 51.15 ไร่มากท่ีสดุในทัง้ 3 

กลุ่ม เม่ือพิจารณารายไดเ้ฉลี่ยตอ่ครวัเรือน รายไดจ้ากออ้ยเฉลี่ย และรายจ่ายเฉลี่ย พบว่าทัง้ 3 กลุ่มแตกต่างกนั 

โดยกลุ่มท่ี 3 มีรายไดเ้ฉลี่ย รายไดจ้ากออ้ย และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครวัเรือนสงูท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มท่ี 2 และ 1 

ตามลาํดบั ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ของครวัเรือนเป็นค่าใชจ้่ายดา้นการอปุโภคบริโภคและค่าสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

คา่เลา่เรียนบตุร คา่ประกนั และการทาํบญุ ตามลาํดบั  (Table 1) 

 Table 1 Average farm size, average sugarcane farm size, household income, household expenditure, 

 and income from sugarcane cultivation classified by group. 

Items Unit Group 1 Group 2 Group 3 

Sample size Household 60 28 12 

Farm size Rais/Household 27.92 42.75 62.34 

Size of sugarcane growing area Rais/Household 18.65 30.61 51.15 

Household income Baht/Household 82,281.83 81,795.71 111,181.33 

Income from sugarcane Baht/Household 66,870.75 189,272.32 372,714.58 

Household expenditure Baht/Household 58,871.53 69,457.64 73,388.83 

 

ผลผลิตเฉลี่ย รายได้เหนือต้นทุนเงนิสด และข้อจาํกัดของปัจจัยการผลิต 

 เม่ือเปรียบเทียบเกษตรกรทัง้สามกลุม่ พบว่า เกษตรกรกลุ่มท่ี 3 มีผลผลิตออ้ยเฉลี่ยต่อไรส่งูท่ีสดุเท่ากบั 

11.41 ตนัต่อไร่ แต่เกษตรกรทัง้สามกลุ่มมีผลผลิตเฉลี่ยของมนัสาํปะหลงัและขา้วเหนียวไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญั เม่ือวิเคราะหร์ายไดเ้หนือตน้ทนุเงินสดหรือรายไดส้ทุธิตอ่ไร่ในการผลิตออ้ยพบว่า เกษตรกรกลุม่ท่ี 3 มี

รายไดส้ทุธิในการผลิตออ้ยสงูสดุเน่ืองจากมีผลผลิตออ้ยเฉลี่ยต่อไรส่งูสดุ สาํหรบัเกษตรกรกรกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 

มีรายไดส้ทุธิจากการปลกูมนัสงูกว่ารายไดส้ทุธิจากการปลกูออ้ยและขา้วเหนียว โดยปัจจยัการผลิตแต่ละชนิดท่ี

เกษตรกรหาไดแ้สดงดงั Table 2 
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Table 2 Average yield per rais, Net revenue and input constraints. 

Item Unit Group 1 Group 2 Group 3 
Yield     

- Sugarcane Ton/rais 9.04 10.96 11.41 
- Cassava Ton/rais 3.63 4.04 4.25 
- Sticky rice Ton/rais 0.60 0.624 0.65 

Net revenue      
- Sugarcane Baht/rais 2,220.25 3,647.94 4,027.35 
- Cassava Baht/rais 2,509.34 4,374.29 2,951.11 
- Sticky rice Baht/rais 1,403.09 1,489.07 2,191.78 

Input constraints     
- Land Rais 27.37 42.18 61.65 
- Labour Hours 220 220 330 
- Cash Baht 42,461.03 86,284.14 133,441.30 
- Loan Baht 202,166.7 340,178.6 311,666.7 

 

แผนการผลิตทีเ่หมาะสมภายใต้ความเสี่ยง 

 การวิเคราะหแ์ผนการผลิตแบ่งออกเป็นสองกรณี กรณีที่หนึ่ง มีการกาํหนดเง่ือนไขดา้นพืน้ท่ีเพาะปลูก
ออ้ยและพืน้ทีเพาะปลกูขา้วเหนียวเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรผูป้ลกูออ้ยและมีพนัธะสญัญากบัโรงงาน
นํา้ตาล เกษตรกรอาจจะตอ้งมีการเพาะปลูกออ้ยใหเ้พียงพอต่อการส่งโรงงานนํา้ตาล และมีการเพาะปลกูขา้ว
เหนียวเพ่ือใหเ้พียงพอตอ่การบริโภค กรณทีีส่อง เป็นการวิเคราะหแ์บบไมก่าํหนดเง่ือนไข 
 1.แผนการผลิตแบบไมก่าํหนดเง่ือนไข 
 ผลการวิเคราะหจ์ากแบบจาํลอง Target-MOTAD พบว่า หากเกษตรกรยอมรบัความเสี่ยงท่ีสงูขึน้ระดบั
รายไดท่ี้เกษตรกรจะไดร้บัก็จะสงูขึน้ และยงัพบว่าแผนการผลิตท่ีเหมาะสมแบบไม่กาํหนดเง่ือนไขของเกษตรกร
ทัง้สามกลุ่มจะแตกต่างจากแผนการผลิตเดิมของเกษตรกร กล่าวคือ ณ ความเสี่ยงรอ้ยละ 0-25 เกษตรกรกลุม่ท่ี 
1 และ 2 ควรผลิต มนัสาํปะหลงัเป็นพืชหลกั  ขา้วเหนียวและออ้ยเป็นพืชรองตามลาํดบั แต่หากเกษตรกรยินดีท่ี
จะเสี่ยงเพ่ิมขึน้จนถงึรอ้ยละ 100  แผนการผลิตท่ีเหมาะสมแนะนาํใหผ้ลิตมนัสาํปะหลงัเพียงอย่างเดียว ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองจากมนัสาํปะหลงัมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่าพืชอ่ืนๆ ส่วนแผนการผลิตท่ีเหมาะสมสาํหรบัเกษตรกรกลุม่ท่ี 3 
เสนอว่าหากเกษตรกรตอ้งการลดระดบัความเสี่ยงควรผลิตออ้ยเป็นพืชหลกั ขา้วเหนียวและมนัสาํปะหลงัเป็นพืช
รอง แต่หากเกษตรกรยินดีท่ีจะเสี่ยง แผนการผลิตท่ีเหมาะสมเสนอใหผ้ลิตออ้ยและขา้วเหนียว ตามลาํดับ 
(Figure 1) 

2. แผนการผลิตแบบมีเง่ือนไข 
ผลการวิเคราะหพ์บว่า เสน้ขอบเขตการยอมรบัความเสี่ยงและระดบัรายไดข้องแผนการผลิตท่ีเหมาะสม

แบบมีเง่ือนไขของเกษตรกรกลุ่มท่ี 1 และ 2 ซึ่งมีลกัษณะเป็นเสน้ตรง แสดงใหเ้ห็นว่าไม่ว่าท่ีระดบัความเสี่ยงใด
เกษตรกรจะมีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่ายและมีแผนการผลิตท่ีไมแ่ตกตา่งกนั เน่ืองจากการทาํเกษตรพนัธะสญัญา
เป็นหนึ่งในวิธีการท่ีช่วยลดความเสี่ยงดา้นราคาซึ่งจะมีผลต่อรายไดข้องเกษตรกร แต่จะเห็นว่าแผนการผลิตท่ี
เหมาะสมจะแตกต่างกนัสาํหรบัเกษตรกรกลุ่มท่ี 3 กล่าวคือ หากเกษตรกรตอ้งการเผชิญความเสี่ยงในระดบัตํ่า
ควรปลกูออ้ยเป็นพืชหลกั ขา้วเหนียว และมนัสาํปะหลงัเป็นพืชรองตามลาํดบั อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรยินท่ีจะ
เสี่ยงควรปลกูออ้ยเป็นพืชหลกัและขา้วเหนียวเป็นพืชรอง  (Figure 2) 
 
 นอกจากนีแ้ผนการผลิตท่ีเหมาะสมทัง้แบบมีเง่ือนไขและไม่มีเง่ือนไขแสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรมีแรงงาน
เหลือในช่วงเดือนท่ีวา่งจากการเพาะปลกูพืชในช่วงเดือนมกราคม เมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม 
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Figure 1 Unconditional optimal farm plan of each group. 
 

Figure 2 Conditional optimal farm plan of each group. 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์แผนการผลิตท่ีเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงโดยใช้แบบจาํลอง Target MOTAD  

สาํหรบัฟารม์ออ้ยขนาดเล็ก พบว่าเกษตรกรในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 มีผลผลิตออ้ยเฉลี่ยต่อไร่ต ํ่ากว่ากลุ่มท่ี 3 

ดังนั้น หากเกษตรกรไม่มีการทาํเกษตรพันธะสัญญากับโรงงานนํา้ตาล และผลิตออ้ยเพียงอย่างเดียวทาํให้

เกษตรกรมีความเสี่ยงดา้นรายไดท่ี้สงู เพ่ือลดความเสี่ยงดงักล่าวเกษตรกรกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 ควรปลูกมนั

สาํปะหลงัเป็นพืชหลกั ออ้ยและขา้วเหนียวเป็นพืชรอง ส่วนเกษตรกรกลุ่มท่ี 3 ควรปลกูออ้ยเป็นพืชหลกัและปลกู

ขา้วเหนียวและมนัสาํปะหลงัเป็นพืชรอง สาํหรบัแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของเกษตรกรท่ีทาํเกษตรพนัธะสญัญา

กบัโรงงานนํา้ตาล ผลการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2  ควรปลกูออ้ยเป็นพืชหลกั ปลกู

มนัสาํปะหลงัและปลกูขา้วเหนียวเป็นพืชรอง ซึง่แผนการผลิตดงักลา่วแตกตา่งจากเกษตรกรกลุม่ท่ี 3 กลา่วคือ ใน

ส่วนของเกษตรกรท่ีไม่ตอ้งการเผชิญความเสี่ยงดา้นรายได ้ ควรปลูกออ้ยเป็นพืชหลัก ข้าวเหนียวและมัน

สาํปะหลงัเป็นพืชรองตามลาํดบั อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรยินดีท่ีจะรบัความเสี่ยงเพ่ิมขึน้หรือเกษตรกรท่ีชอบ

ความเสี่ยงอาจเลือกแผนการผลิตโดยการปลูกพืชเชิงเด่ียว จากผลการศึกษาจึงเสนอแนะไดว้่าถึงแมก้ารทาํ

เกษตรพนัธะสญัญาในกรณีของการผลิตออ้ยจะช่วยลดความเสี่ยงดา้นรายไดใ้หก้บัเกษตรกร แต่เกษตรกรก็ไม่

ควรปลกูพืชเชิงเด่ียวหรือปลกูออ้ยเพียงอย่างเดียว ควรปลกูขา้วเพ่ือใชบ้ริโภคในครวัเรือนและปลกูพืชอ่ืนเพ่ือเป็น

รายไดเ้สริมเพ่ือใหร้ายไดท่ี้ไดร้บัเพียงพอตอ่รายจ่ายท่ีเกิดขึน้ตลอดทัง้ปี 
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ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้มิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน JOOX 
Factors Influencing the Selection of JOOX Music Streaming Applications 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX โดย

ประชากรคือ นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน ท่ีใชบ้ริการมิวสิกสตรีมมิง  

แอปพลิเคชัน โดยเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ใชส้ถิติ Chi-

Square เพ่ือทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัการเลอืกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั JOOX ใช ้

t-test ทดสอบค่าเฉลี่ยของรายไดร้ะหว่างผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั JOOX และผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัอ่ืน และใชแ้บบจาํลอง 

Binary logistic Regression ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั JOOX จาก

การศึกษาพบว่า รายไดต้่อเดือน การมีประสบการณก์ารใชแ้อปพลิเคชนัอ่ืน ผูท่ี้ใชเ้ครือข่ายเอไอเอส ค่าบริการ

เฉลี่ยตอ่เดือน แนวเพลงท่ีช่ืนชอบ ฟังกช์นัวิทย ุฟังกช์นัคาราโอเกะ ความรวดเร็วของแอปพลิเคชนั ราคาท่ีถูกกว่า

รายอ่ืน ความเหมาะสมของค่าบริการ การบริการท่ีดีของบคุลากร และความหลากหลายและคณุภาพของเพลง มี

อิทธิพลตอ่การเลือกใชแ้อปพลิเคชนั JOOX 

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the factors affecting the selection of JOOX 

application. The population is Kasetsart University students, undergraduate, Bangkhen Campus that 

used music streaming application. The primary data was collected by using questionnaires from 400 

people. Chi-square is used to test the relationship between the usage behavior and the selection of 

JOOX application. The t-test is used to examine the average income between the JOOX application 

user and another application user. Estimation of the Binary logistic regression to study the factors that 

may influence the probability of using JOOX music streaming applications. The results suggest that 

income, experience using other applications, the AIS network, average service fee per month, music 

genre, radio functions, karaoke function, application speed, price cheaper than other providers, 

appropriateness of service fees, good service of staff and the variety and quality of music influencing 

the choice of the JOOX application. 

 
 

 

Key words: JOOX, music streaming application, affecting factors 
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คาํนาํ 
ในปัจจุบันพฤติกรรมการฟังเพลงนั้นเปลี่ยนไปเป็น การฟังเพลงแบบสตรีมมิง (Streaming) ท่ีผู ้ฟัง

สามารถฟังเพลงออนไลนไ์ดใ้นทุกท่ีทุกเวลาท่ีมีสญัญาณอินเทอรเ์น็ตโดยเฉพาะการฟังเพลงผ่านโทรศพัทมื์อถือ 

ตลาดมิวสิกสตรีมมิงในประเทศไทยปี 2018 เติบโตรอ้ยละ 50 เม่ือเทียบจากปี 2016 (JOOX in progress, 2019) 

จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขันกันระหว่างผูป้ระกอบการ แต่อย่างไรก็ตามในตลาดมิวสิกสตรีมมิงของประเทศไทยนัน้ 

กลบัเป็น JOOX ท่ีมีคนเลือกใชม้ากท่ีสุด ถึงรอ้ยละ 72 (JOOX in progress, 2019) ดงันัน้ JOOX จึงมีแนวโนม้

ครองสว่นแบ่งตลาด และผกูขาดตลาดมิวสิกสตรีมมิงในไทย สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผูป้ระกอบการแอปพลิเคชนั

อ่ืน การท่ีJOOX ครองสว่นแบ่งตลาดอาจมีสาเหตมุาจากผูใ้ชง้านไมรู่จ้กัแอปพลิเคชนัอ่ืน อาจจะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ไม่ทราบถึงขอ้ดีขอ้เสียของแอปพลิเคชนัอ่ืนๆ เช่น การเสียค่าบริการหากจะใชบ้ริการเต็มรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจาก 

JOOX ท่ีสามารถใชฟ้รีได ้คนจงึมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกใชบ้ริการ (วิรชั วิรชันิภาวรรณ, 2556) อีกทัง้ JOOX ยงัมีแนว

เพลงไทยซึง่เป็นท่ี ช่ืนชอบของคนไทยอยู่ในแอปพลิเคชนัมากกวา่ ประกอบกบัการท่ี JOOX มีฟังกช์นัการใชง้านท่ี

มากกว่า เช่น  คาราโอเกะ และยังมีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท เช่น การท่ี JOOX ร่วมมือกับบริษัท เทนเซ็นต ์

(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ บริษัท เอไอเอส เป็นตน้ การมีคู่หูทางธุรกิจจะทาํใหมี้โอกาสประสบผลสาํเร็จมากกวา่ 

(Robet E Spekman ,Lynn A Isabella and Thomas C MacAvoy, 2000) ดังนั้นหากผูป้ระกอบการแอปพลิเค

ชนัอ่ืนเชน่แอปพลิเคชนั Sportify Apple music ทราบถงึปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชมิ้วสิกสตรีมมิงแอป

พลิเคชนั จะเป็นประโยชนต์อ่การปรบัปรุงและพฒันาแอปพลิเคชนั เพ่ือใหส้ามารถเพ่ิมสว่นแบ่งตลาดได ้  
 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์พฤติกรรมผูบ้ริโภค และระดบัคะแนนความสาํคญัของสว่น

ประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกใชแ้อปพลิเคชนั JOOX   
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  นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน ท่ีมีประสบการณใ์นการใช ้

มิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชนั เน่ืองจากขอบเขตดา้นเวลาและงบประมาณ เก็บขอ้มลูในเดือนกนัยายน  

ถงึ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎ ี  

  การเลือกใช้บริการมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคตามทฤษฎี

อรรถประโยชน์ (วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, 2560) ในดา้นความพึงพอใจท่ีไดร้ับจากการฟังเพลง และทฤษฎี 

อุปสงค ์นาํมาใชอ้ธิบายการเลือกใชบ้ริการมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน ซึ่งขึน้อยู่กับราคาของแอปพลิเคชัน 

เน่ืองจากการใหบ้ริการมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชนันัน้เป็นสินคา้ทดแทนกนั ผูบ้ริโภคจะหนัไปเลือกใชบ้ริการท่ีมี

ราคาท่ีตํ่ากวา่ ในดา้นของรสนิยมของผูบ้ริโภค แอปพลิเคชนัจะมีแนวเพลงท่ีแตกตา่งกนั สง่ผลใหผู้บ้ริโภคเลือกใช้

บริการแอปพลิเคชนัตามรสนิยมของผูบ้ริโภค และดา้นรายได ้ ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พ่ิมขึน้แลว้มีการเปลี่ยนไปใช้

แอปพลิเคชนัอีกตวัหนึ่งจะแสดงใหเ้ห็นว่าแอปพลิเคชนัใหม่มีคณุภาพดีกว่าแอปพลิเคชนัเดิมซึ่งรายไดเ้ป็นปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร ์นอกจากนี ้(ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2550) ชีใ้หเ้ห็นวา่เพศชายและเพศหญิงมีรสนิยม ความชอบ

และทัศนคติของการฟังเพลงท่ีแตกต่างกัน อีกทั้งยังมีปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(ศิริวรรณ เสรีรตัน ์

,2552) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชนั JOOX เช่น การมีฟังกช์นัคาราโอเกะ 
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และเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้  

 
งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง   
  งานวิจยัท่ีผ่านมา ไดมี้การศกึษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั โดยการทดสอบ t-
test ศ ศิณัฏฐ์  กลัดพิบูลย์ และณัฐยา ประดิษฐ์สุวรรณ (2560) พบว่า  เพศหญิงมีค่า เฉลี่ ยความ ถ่ี 
ในการฟังเพลงต่อสัปดาห์มากกว่าเพศชาย ในด้านรายได้ จากการทดสอบ One-way ANOVA ศศิณัฏฐ์  
กลดัพิบูลย ์และณัฐยา ประดิษฐ์สวุรรณ (2560) พบว่า ความถ่ีในการฟังเพลงต่อสปัดาห ์แตกต่างกนั โดยผูท่ี้มี
รายไดเ้ฉลี่ยตํ่ากว่า 10,000 บาทมีค่าเฉลี่ยความถ่ีในการฟังเพลงต่อสัปดาห์ มากกว่าผู้มีรายไดใ้นกลุ่มอ่ืน 
นอกจากนี ้ผลการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การใชบ้ริการแอปพลิเคชนั จากแบบจาํลอง Multiple Regression สดุา
รัตน ์สิริมหาวงศ,์ สุวนันท ์คงใหม่ และ ฐิติพร สาํราญศาสตร ์(2561) พบว่า ปัจจัยดา้นราคา ช่องทางการจัด
จาํหน่าย และ การสง่เสริมการขาย สง่ผลตอ่ความถ่ีในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั LINE MAN  
 งานวิจัยนีจ้ะใชต้วัแปรประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ กับรายได ้ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และใช้สถิติ t-test เหมือนงานวิจัยท่ีผ่านมาแต่ใช้ในการทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายไดต้่อเดือน 
ค่าเฉลี่ยค่าบริการรายเดือน และ ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสาํคัญในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ทัง้ 7 ดา้น ระหว่างผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั JOOX และผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัอ่ืน นอกจากนีจ้ะใช ้Chi-Square เพ่ือทดสอบ
ความสมัพันธร์ะหว่าง เพศ และปัจจัยดา้นพฤติกรรม กับ การเลือกใชแ้อปพลิเคชัน JOOX และใชแ้บบจาํลอง 
Binary logistic Regression ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช ้
แอปพลิเคชนั JOOX ซึ่งไม่เคยมีการศกึษามาก่อน เน่ืองจากงานวิจยัท่ีผ่านมาศกึษาเรื่องความถ่ีในการใชบ้ริการ 
นํามาสู่ ข้อค้นพบใหม่  เ พ่ือให้ผู ้ประกอบการราย อ่ืนในตลาด สามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนา  
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถเพ่ิมสว่นแบ่งตลาดจากแอปพลิเคชนั JOOX ได ้
 

วิธีการศึกษา 

การรวบรวมข้อมูล  

  การวิจัยครัง้นีมี้ประชากรคือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน 

กาํหนดกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 ตัวอย่าง จากสูตรค่าสัดส่วนของ W.G. Cochran (1977) โดยกาํหนดระดบั

ความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 0.05 การสุ่มตวัอย่างในการศกึษา

ครัง้นีใ้ชวิ้ธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอ้มลูปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถาม 

ซึ่ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย คํา ถ า ม  3 ส่ ว น คื อ ข้อ มู ล ทั่ ว ไ ป  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้  แ ล ะ ปั จ จั ย 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกฟังเพลงผ่านมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชนั ทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูในเดือนกนัยายนถงึเดือนตลุาคม 2562  

 

การวิเคราะหข้์อมูล  

  การวิเคราะหข์อ้มลูใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลี่ย ความถ่ี และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและ 

ใชส้ถิติเชิงอนมุานทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั JOOX กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

และปัจจัยดา้นพฤติกรรม ดว้ย Chi-Square ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย รายไดต้่อเดือน ค่าบริการราย

เ ดื อ น  แ ล ะ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด  ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ใ ช ้

แอปพลิเคชัน JOOX  และผู้ใชแ้อปพลิเคชันอ่ืน ดว้ย t-test และใช้การประมาณแบบจาํลอง Binary logistic 

Regression เพ่ือหาขนาดและทิศทางของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความน่าจะเป็นในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั JOOX 

ดว้ยวิธี Maximum Likelihood Estimation ซึ่งตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใชใ้นแบบจาํลอง มาจากสมมติุฐานของคณะ
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ผู ้ จั ด ทํา  เ ช่ น  ผู้ ใ ช้ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  JOOX จ ะ มี ร า ย ไ ด้น้อ ย ก ว่ า ผู้ ใ ช้ แ อ ป พ ลิ เ ค ชัน อ่ื น  เ น่ื อ ง จ า ก 

แอปพลิเคชนัอ่ืน มีคา่บริการในการใชง้าน โดยมีแบบจาํลอง ดงันี ้
 

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1)
𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 0)   =   𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1FEMALE𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼NCOME𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3EVER𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4AIS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5EXPEN𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6THSO𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7NUMS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8DIVS𝑖𝑖  

+𝛽𝛽9QUAS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽10INTS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽11DOOF𝑖𝑖 + 𝛽𝛽12RADI𝑖𝑖 + 𝛽𝛽13KARA𝑖𝑖 + 𝛽𝛽14EASY𝑖𝑖 + 𝛽𝛽15FAST𝑖𝑖 + 𝛽𝛽16APPR𝑖𝑖 + 𝛽𝛽17NOEX𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽18ALLS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽19CHPA𝑖𝑖 + 𝛽𝛽20ADTV𝑖𝑖 + 𝛽𝛽21ADIN𝑖𝑖 + 𝛽𝛽22FRTR𝑖𝑖 + 𝛽𝛽23PROM𝑖𝑖 + 𝛽𝛽24COAN𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽25CONC𝑖𝑖 + 𝛽𝛽26ORAC𝑖𝑖 + 𝛽𝛽27POLI𝑖𝑖 + 𝛽𝛽28KNOW𝑖𝑖 + 𝛽𝛽29ICON𝑖𝑖 + 𝛽𝛽30INTF𝑖𝑖 + 𝛽𝛽31INFO𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽32CONV𝑖𝑖 + 𝛽𝛽33FIXX𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 

โดยท่ี  Y = 1   คือ ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนั JOOX 

 Y = 0   คือ ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจไมใ่ชบ้ริการแอปพลิเคชนั JOOX  

 β0  คือ คา่คงท่ี   βj คือ คา่สมัประสิทธ์ิของคา่ประมาณตวันัน้ๆ โดยท่ี ( j = 1 ถงึ 33 ) 

 FEMALE คือ เพศ โดย FEMALE = 1 คือเพศหญิง และ FEMALE = 0 คือเพศชาย 

INCOME คือ รายรบัเฉลี่ยตอ่เดือน (บาท) 

EVER คือ การมีประสบการณ์การใช้บริการแอปพลิ เคชัน อ่ืน โดย EVER = 1 คือมี
ประสบการณก์ารใชบ้ริการแอปพลิเคชันอ่ืน EVER = 0 คือไม่มีประสบการณก์ารใช้
บริการแอปพลิเคชนัอ่ืน 

AIS คือ การใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท ์โดย AIS = 1 คือใชเ้ครือข่ายเอไอเอส AIS = 0 คือ
ใชเ้ครือข่ายอ่ืนๆ นอกจากเอไอเอส 

EXPEN  คือ คา่ใชจ้่ายตอ่เดือนในการใชบ้ริการมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชนั (บาท) 
THSO คือ แนวเพลงท่ีช่ืนชอบ โดย THSO = 1 คือช่ืนชอบแนวเพลงไทย THSO = 0 คือช่ืน

ชอบแนวเพลงสากลและอ่ืนๆ 
NUMS   คือ ระดบัความสาํคญัของจาํนวนเพลงท่ีใหบ้ริการ (คะแนน) 
DIVS   คือ ระดบัความสาํคญัของความหลากหลายของแนวเพลง (คะแนน) 
QUAS   คือ ระดบัความสาํคญัของคณุภาพและความชดัของเสียง (คะแนน) 
INTS   คือ ระดบัความสาํคญัของความทนัสมยัของเพลง (คะแนน) 
DOOF คือ ระดบัความสาํคญัของการดาวนโ์หลดและฟังขณะออฟไลนไ์ด ้(คะแนน) 
RADI  คือ ระดบัความสาํคญัของการมีฟังกช์นัวิทยใุหบ้รกิาร (คะแนน) 
KARA  คือ ระดบัความสาํคญัของการมีฟังกช์นัคาราโอเกะใหบ้ริการ (คะแนน) 
EASY  คือ ระดบัความสาํคญัของความง่ายในการใชง้าน ไมซ่บัซอ้น (คะแนน) 

FAST  คือ ระดบัความสาํคญัของความรวดเรว็ของแอปพลิเคชนั (คะแนน) 

APPR  คือ ระดบัความสาํคญัของความเหมาะสมของคา่บริการรายเดือน (คะแนน) 

NOEX  คือ ระดบัความสาํคญัของราคาท่ีถกูกวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน (คะแนน) 

ALLS  คือ ระดบัความสาํคญัของความสามารถในการรองรบัของแอปพลิเคชนั (คะแนน) 

CHPA  คือ ระดบัความสาํคญัของช่องทางในการชาํระคา่บรกิารท่ีหลากหลาย (คะแนน) 

ADTV  คือ ระดบัความสาํคญัของการโฆษณาทางโทรทศัน ์(คะแนน) 

ADIN  คือ ระดบัความสาํคญัของการโฆษณาทางอินเทอรเ์น็ต (คะแนน) 

FRTR  คือ ระดบัความสาํคญัของการใหท้ดลองใชบ้ริการฟรีก่อนการตดัสินใจ (คะแนน) 

PROM  คือ ระดบัความสาํคญัของการลดราคาหรือแถมสิทธิพิเศษตา่งๆ (คะแนน) 

COAN  คือ ระดบัความสาํคญัของการใหด้าราเป็นพรีเซนเตอร ์(คะแนน) 
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CONC  คือ ระดบัความสาํคญัของการมีฟังกช์นัคอนเสิรต์ใหบ้ริการ (คะแนน) 

ORAC  คือ ระดบัความสาํคญัของการจดักิจกรรมกบัแอปพลิเคชนัอ่ืน (คะแนน) 

POLI  คือ ระดบัความสาํคญัของการบริการท่ีดีของของบคุลากร (คะแนน) 

KNOW คือ ระดบัความสาํคญัของความรู ้ความเช่ียวชาญของบคุลากร (คะแนน) 

ICON  คือ ระดบัความสาํคญัของความสวยงามของไอคอนแอปพลิเคชนั (คะแนน) 

INTF  คือ ระดบัความสาํคญัของความสวยงามของหนา้ตา่งใชง้าน (คะแนน) 

INFO  คือ ระดบัความสาํคญัของการใหร้ายละเอียดบริการท่ีชดัเจน (คะแนน) 

CONV  คือ ระดบัความสาํคญัของความสะดวกในการสั่งซือ้และชาํระเงิน (คะแนน) 

FIXX  คือ ระดบัความสาํคญัของการพฒันาและปรบัปรุงแอปพลิเคชนัอยู่เสมอ (คะแนน) 

 
ผลการศึกษา 

  กลุ่มตัวอย่าง เลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX จํานวน 244 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีรายไดเ้ฉลี่ย 
7,997.13 บาทต่อเดือน ไม่มีประสบการณ์ใช้แอปพลิเคชันอ่ืน ไม่เสียค่าบริการต่อเดือน และเลือกใช ้
แอปพลิ เคชัน อ่ืน  จํานวน 156 คน  ส่วนใหญ่เ ป็น เพศหญิง  มีรายได้เฉลี่ ย  9,135.26 บาทต่อ เ ดือน  
มีประสบการณใ์ชแ้อปพลิเคชันอ่ืน เสียค่าใชจ้่ายต่อเดือนในการใชบ้ริการมิวสิกสตรีมมิง แอปพลิเคชันเฉลี่ย 
91.28 บาทต่อ เ ดือน   ส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องท าง 
การจัดจาํหน่าย ดา้นการสรา้งและนาํเสนอลกัษณะ ดา้นกระบวนการอยู่ในเกณฑม์าก ( มากกว่า 3.50 )  และ
ดา้นกิจกรรมสง่เสริมการตลาดและดา้นบคุคลากร อยู่ในเกณฑป์านกลาง ( ไมต่ ํ่ากวา่ 2.50 )  
ผลการทดสอบไคสแควร ์ 
  ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างผูใ้ชง้านแอปพลิเคชัน JOOX และผูใ้ชง้านแอปพลิเคชันอ่ืน กับ
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัดา้นพฤติกรรมดว้ยไคสแควรพ์บว่าการมีประสบการณใ์ชแ้อปพลิเคชนัอ่ืน 
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ และแนวเพลงท่ีช่ืนชอบ มีความสมัพันธก์ับการเลือกใชง้านแอปพลิเคชัน JOOX และ
แอปพลิเคชนัอ่ืน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 โดยผูท่ี้ไมมี่ประสบการณก์ารใชแ้อปพลิเคชนัอ่ืน เลือกใชบ้ริการเครือข่าย 
AIS และช่ืนชอบแนวเพลงไทย มีความสมัพนัธก์บัการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั JOOX 
  
Table 1 Results of Chi-square Statistics. 

Variable Chi-square   P-value 

Personal factors              
Gender      0.85  0.3546 
Choosing behavior              
No Experience in using other 
applications    62.51  0.0000*** 
Mobile network      7.33  0.0000*** 
Favorite music genre         19.68   0.0000*** 

Note: * significant at the 10% level ,** significant at the 5% level ,*** significant at the 1% level  
 

ผลการทดสอบ t-test   

  ผลการทดสอบความแตกต่างของรายไดเ้ฉลี่ยและค่าบริการรายเดือนเฉลี่ยของผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั JOOX 

และผู้ใช้แอปพลิ เคชัน อ่ืนด้วยสถิติ  t-test พบว่า  มีความแตกต่างกันของรายได้เฉลี่ยและค่าบริการ 

รายเดือนเฉลี่ย โดยผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัอ่ืนจะมีรายไดเ้ฉลี่ยและค่าบริการรายเดือนเฉลี่ย มากกว่าผูใ้ชง้านแอป

พลิเคชัน JOOX ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญของ  

จาํนวนเพลงท่ีใหบ้ริการ ความหลากหลายของแนวเพลง คุณภาพและความชัดของเสียง ความเหมาะสมของ
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ค่าบริการ ความเหมาะสมของช่องทางชําระค่าบริการท่ีหลากหลาย การให้ทดลองใช้บริการฟรีก่อน 

การตัดสินใจ ความสวยงามของไอคอนแอปพลิเคชัน ความสวยงามของหนา้ต่างใชง้าน การใหร้ายละเอียด

บริการท่ีชดัเจน ความสะดวกในการสั่งซือ้และชาํระเงิน และการพฒันาและปรบัปรุงแอปพลิเคชนัอยู่เสมอ ของ

ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชันอ่ืน มากกว่า ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชัน JOOX ส่วนค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความสาํคัญของ

ฟังกช์ันคาราโอเกะ ราคาท่ีถูกกว่ารายอ่ืน การจัดคอนเสิรต์ร่วมกับมหาวิทยาลยัต่างๆ การจัดกิจกรรมกับแอป

พลิเคชนัอ่ืน ของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั JOOX มากกวา่ ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัอ่ืน  (Table 2) 

Table 2 Results of t-test statistics. 
Variable Users of the JOOX 

application (n=244)
Users of other

applications (n=156)
t-test P-value

X S.D. X S.D.
   Average income 7997.13 4484.77 9135.26 4638.67 2.4426 0.0150 ** 

Average service charge
per month

17.4344 64.4968 68.2776 100.867 5.6055 0.0000 **
*

    Product 
   Number of songs 4.2418 0.8719 4.5897 0.6897 4.4312 0.0000 **

*
A variety of music

genres
4.2254 0.8809 4.5064 0.7491 3.4129 0.0007 **

*
   Sound quality and clarity 4.0983 0.9109 4.4679 0.7221 4.5004 0.0000 **

*
   Modernity of music 4.2828 0.9802 4.3974 0.8627 1.2286 0.2200 

 

   Can listening in offline 4.1762 1.1248 4.1282 1.2060 -0.4049 0.6858

   Radio Function 2.2705 1.5689 2.3333 1.6277 0.3850 0.7004 

   Karaoke function 2.5286 1.7006 1.8782 1.6078 -3.8108 0.0001 **
*

   Easy to use 4.3033 0.8596 4.3526 0.7518 0.6043 0.5460 
 

   Application speed 4.4139 0.8043 4.4615 0.7308 0.5981 0.5501 

Price 
   Appropriateness of 
service fees

3.7213 1.3893 4.0512 1.0398 2.7085 0.0070 **
*

Price cheaper than
others place

3.6598 1.4095 3.4166 1.3196 1.7249 0.0853 * 

Supports all operating
systems and       

networks

4.1271 0.9793 4.1859 1.0211 0.5765 0.5646 

Various payment
methods

3.7377 1.1850 4.0448 1.1265 2.5774 0.0103 ** 

Promotion 
    TV advertisement 2.7951 1.4139 2.6026 1.3897 -1.3371 0.1819

    Internet advertisement 3.2008 1.4013 3.0962 1.4581 -0.7172 0.4737

    Free trial 3.8155 1.2417 4.0384 1.1352 1.8097 0.0710 * 
    Discount or special 
privileges

3.5287 1.3468 3.6539 1.3662 0.9014 0.3679 
 

Giving a star as a
presenter

2.2500 1.5579 2.0128 1.5112 -1.5025 0.1338

    Concert 2.8852 1.6213 2.4487 1.6589 -2.6027 0.0095 **
*

Organize activities with
other   

applications

2.9098 1.5422 2.5897 1.6456 -1.9721 0.0492 **
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Table 2 (Continued) 
Variable Users of the JOOX 

application (n=244) 
Users of other 
applications 

(n=156)

t-test P-value

X S.D. X S.D.

People 
    Good service of staff 3.4016 1.3343 3.4936 1.3464 0.6699 0.5033 
    Knowledgeable staff 
and expertise

3.5246 1.2354 3.5385 1.3217 0.1066 0.9152 

Physical Evidence 
    Beauty of icon 3.5123 1.2422 3.7179 1.1233 1.6755 0.0946 * 
    The beauty of the 
interface

3.6434 1.1582 3.9102 1.0917 2.2976 0.0221 ** 

    Explicit term of service 3.9139 1.0247 4.1859 0.9284 2.6842 0.0075 **
*

Process 
    Convenient to order / 
pay

3.7827 1.0952 4.1282 1.1399 3.0277 0.0026 **
*

    Develop and improve 
applications constantly

4.0573 1.0407 4.2628 0.9778 1.9711 0.0494 ** 

Note: * Significant at the 10% level ,** Significant at the 5% level ,*** Significant at the 1% level 

ผลการประมาณค่าแบบจาํลองการถดถอยโลจสิตกิ (Binary logistic Regression) 
แบบจําลอง ท่ี  1 คือแบบจําลอง ท่ีใส่ตัวแปรอิสระตามสมมติฐานทุกตัว  พบว่า เ กิดปัญหา 

Multicollinearity จึงแก้ปัญหาโดยการรวม 3 ตัวแปร ได้แก่ ระดับคะแนนความสําคัญของจํานวนเพลง 
ท่ีใหบ้ริการ (NUMS) ความหลากหลายของแนวเพลง (DIVS) และคณุภาพและความชดัของเสียง (QUAS) มาหา
ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ค ว า ม สํา คั ญ เ ฉ ลี่ ย  ส ร้ า ง เ ป็ น ตั ว แ ป ร ใ ห ม่ คื อ  ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ค ว า ม สํา คั ญ ข อ ง 
ความหลากหลายและคุณภาพของเพลง (NuDiQu) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรสามตัว และตัดตัวแปร 
ท่ีไมมี่นยัสาํคญัทิง้ ไดแ้บบจาํลองท่ี 2 ซึง่แกไ้ขปัญหา Multicollinearity และเป็นแบบจาํลองท่ีนาํไปใชค้าํนวณค่า 
Marginal Effect เน่ืองจากมีคา่ Adjusted R-squared เท่ากบั 0.2409 ซึง่สงูกวา่แบบจาํลองท่ี 1 ท่ีมีคา่ Adjusted 
R-squared เท่ากับ 0.1952 นอกจากนีต้ัวชีว้ัด Akaike criterion Schwarz criterion และ Hannan-Quinn ของ
แ บ บ จํ า ล อ ง ท่ี  2 มี ค่ า เ ท่ า กั บ  406.1167 458.0058 แ ล ะ  426.6655 ต า ม ลํ า ดั บ  ซึ่ ง มี ค่ า
ตํ่ากว่าตวัชีว้ดัดงักล่าวของแบบจาํลองท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 430.5458 566.2556 และ 484.2886 ตามลาํดบั (Table
3) จากการประมาณค่าในแบบจาํลองท่ี 2 พบว่า การมีประสบการณก์ารใชแ้อปพลิเคชนัอ่ืน (EVER) ค่าบริการ
เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เ ดื อ น  ( EXPEN) แ น ว เ พ ล ง ท่ี ช่ื น ช อ บ  ( THSO) ก า ร มี ฟั ง ก์ ชั น ค า ร า โ อ เ ก ะ  ( KARA)
ความรวดเร็วของแอปพลิเคชัน (FAST) ความหลากหลายและคุณภาพของเพลง (NuDiQu) มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชแ้อปพลิเคชัน JOOX ท่ีระดับนัยสาํคัญทางสถิติท่ี α=0.01 รายได ้(INCOME) เครือข่ายโทรศัพท ์
(AIS) การมีฟังก์ชันวิทยุ (RADI) ราคาท่ีถูกกว่าผู้ให้บริการรายอ่ืน (NOEX) และการบริการท่ีดีของบุคลากร
(POLI) มี อิ ท ธิ พ ล ต่อ ก า ร เ ลื อ กใ ช้แ อ ปพ ลิ เ ค ชัน  JOOX ท่ี ร ะ ดับ นัย สํา คัญ ทา ง ส ถิ ติ ท่ี  α=0.05 แ ล ะ
ความเหมาะสมของค่าบริการรายเดือน (APPR) มีอิทธิพลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั JOOX ท่ีระดบันยัสาํคญั
ท า ง ส ถิ ติ ท่ี  α=0.1 จ า ก ก า ร พิ จ า ร ณ า ค่ า  Marginal Effect ใ น แ บ บ จํา ล อ ง ท่ี  2 พ บ ว่ า  แ น ว เ พ ล ง ท่ี
ช่ืนชอบ (THSO) (0.1555) การใช้เครือข่ายเอไอเอส (AIS) (0.1369) ความรวดเร็วของแอปพลิเคชัน (FAST)
(0.1149) ราคาท่ีถูกกว่าผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน (NOEX) (0.0698) และการมีฟังกช์นัคาราโอเกะ (KARA) (0.0690) มี
ค ว า ม สัม พัน ธ์ เ ชิ ง บ ว ก กับ ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ มิ ว สิ ก ส ต รี ม มิ ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชัน  JOOX
ในขณะท่ี การมีประสบการณก์ารใชแ้อปพลิเคชนัอ่ืน (EVER) (0.3522) ความหลากหลายและคณุภาพของเพลง
(NuDiQu) (0.1856) ค่าบริการรายเดือน (EXPEN) (0.1444) ความเหมาะสมของค่าบริการรายเดือน (APPR)
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(0.0597) การมีฟังก์ชันวิทยุ  (RADI) (0.0503) การบริการท่ี ดีของบุคลากร (POLI) (0.0468) และรายได้ 
( INCOME) (0.0132) มี ค ว า ม สัม พัน ธ์ เ ชิ ง ล บ กับ ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ มิ ว สิ ก ส ต รี ม มิ ง 
แอปพลิเคชนั (Table 3) *หมายเหต ุตวัเลขในวงเลบ็คือคา่ Marginal Effect  
Table 3 Estimation results from Binary Regression Model. 

variable model 1 model 2 marginal effect 

    coefficient S.D.   coefficient S.D.     

c 
 

4.3519 1.2354 * 4.0978 1.0563 *** 
 

FEMALE 
 

-0.2105 0.2762 
     

INCOME 
 

-0.0000 0.0000 * -0.0000 0.0000 ** -0.0132 

EVER 
 

-2.0885 0.3809 *** -1.9212 0.3580 *** -0.3522 

AIS 
 

0.7487 0.2901 *** 0.6525 0.2741 ** 0.1369 

EXPEN 
 

-0.0060 0.002 *** -0.0066 0.0019 *** -0.1444 

THSO 
 

0.8194 0.2861 *** 0.7387 0.2719 *** 0.1555 

NUMS 
 

-0.4192 0.2242 * 
    

DIVS 
 

0.1761 0.2188 
     

QUAS 
 

-0.6631 0.2004 * 
    

INTS 
 

0.0715 0.1663 
     

DOOF 
 

0.1063 0.1349 
     

RADI 
 

-0.2779 0.1131 ** -0.2298 0.0989 ** -0.0503 

KARA 
 

0.3021 0.1145 *** 0.3157 0.0999 *** 0.069 

EASY 
 

-0.2243 0.2280 
     

FAST 
 

0.7124 0.2488 *** 0.5254 0.2030 *** 0.1149 

APPR 
 

-0.2999 0.1841 
 

-0.273 0.1621 * -0.0597 

NOEX 
 

0.3928 0.1578 ** 0.3192 0.1423 ** 0.0698 

ALLS 
 

0.0958 0.1742 
     

CHPA 
 

-0.0744 0.1743 
     

ADTV 
 

0.0063 0.1513 
     

ADIN 
 

0.0855 0.1469 
     

FRTR 
 

-0.0753 0.1598 
     

PROM 
 

0.0391 0.1390 
     

COAN 
 

0.0189 0.1364 
     

CONC 
 

-0.0270 0.1304 
     

ORAC 
 

0.0536 0.1351 
     

POLI 
 

-0.4481 0.0300 ** -0.2139 0.1079 ** -0.0468 

KNOW 
 

0.2977 0.2207 
     

ICON 
 

0.1557 0.3850 
     

INTF  -0.1914 0.2203      

INFO  -0.1905 0.1805      

CONV  -0.0973 0.1971      

FIXX  0.0492 0.1882      
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Table 3 (Continued). 
variable model 1 model 2 marginal effect 

    coefficient S.D.   coefficient S.D.     

NuDiQu     -0.8488 0.2513 *** -0.1856 

McFadden R-squared 0.3223 0.2895   

Adjusted R-squared    0.1952 0.2409   

Akaike criterion     430.5458 406.1167   

Schwarz criterion     566.2556 458.0058   

Hannan-Quinn         484.2886 426.6655   

All correct prediction (%) 79 77.3   

correct predition (P = 

0)(%) 

71.1538 66.67   

correct predition (P = 

1)(%) 

84.0163 84.0164   

Note: * significant at the 10% level, ** significant at the 5% level, *** significant at the 1% level 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX ได้แก่ แนวเพลง 
ท่ี ช่ืนชอบ รองลงมาคือ ผู้ท่ีใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส ความรวดเร็วของแอปพลิเคชัน ราคาท่ีถูกกว่า 
ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน และการมีฟังกช์นัคาราโอเกะ มีความน่าจะเป็นในการใชมิ้วสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชนั JOOX 
เพ่ิมขึน้ ตามลาํดบั ในขณะท่ี ผูท่ี้มีประสบการณก์ารใชแ้อปพลิเคชนัอ่ืน ความหลากหลายและคณุภาพของเพลง 
การเสียค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน ความเหมาะสมของค่าบริการรายเดือน การมีฟังกช์ันวิทยุ การบริการท่ีดีของ
บุคลากร และรายไดต้่อเดือน มีความน่าจะเป็นในการใชมิ้วสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน JOOX ลดลงตามลาํดบั 
นาํไปสูข่อ้เสนอแนะท่ีมีตอ่ผูป้ระกอบการแอปพลิเคชนัอ่ืน ไดแ้ก่  

ด้านผลิตภัณฑ ์เน่ืองจากแนวเพลงและฟังกช์ันคาราโอเกะ มีอิทธิพลต่อการใชแ้อปพลิเคชัน JOOX 
แอปพลิเคชันอ่ืนควรมีความเช่ือมโยงกับเพลงไทยมากขึ ้น อาจทําการปรับเพลย์ลิสต์ในหน้าแรกของ 
แอปพลิเคชันใหเ้ป็นเพลงไทยมากขึน้ หรือเพ่ิมจาํนวนเพลงไทยในแอปพลิเคชัน และควรมีฟังกช์ันคาโอเกะ  
ดา้นราคา จากตวัแปรความเหมาะสมของค่าบริการ ผูใ้หบ้ริการควรทดลองตลาดเพ่ือหาความเหมาะสมของ
ค่าบริการ เพ่ือดาํเนินกลยุทธก์ารตัง้ราคา โดยตอ้งเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่งในอตุสาหกรรม อาจใชก้ลยุทธก์าร
ตั้งราคาท่ีแตกต่างกัน เช่น การตั้งราคาตามเวลา หรือตามกลุ่มของผู้บริโภค กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ให้ชัดเจน และมีราคาขายท่ีแตกต่างกันตามกลุ่มผู้บริโภค ด้านการส่งเสริมการตลาด  จากตัวแปร  
การมีประสบการณ์การใชแ้อปพลิเคชันอ่ืน และ เครือข่ายเอไอเอส ผู้ให้บริการควรมีการส่งเสริมใหท้ดลอง 
ใชฟ้รีก่อนการตัดสินใจชาํระค่าบริการ เพ่ิมช่องทางโฆษณา และจัดกิจกรรมควบคู่กันไป เพ่ือส่งเสริมใหเ้ป็น 
ท่ีรูจ้ักมากขึน้และทาํใหผู้บ้ริโภคมีประสบการณก์ารใชแ้อปพลิเคชัน นอกจากนีค้วรมีการร่วมมือกับเครือข่าย 
เอไอเอส  หรือ  เครือข่ ายมือถือค่าย อ่ืน  เ พ่ือดึงดูดฐานผู้ใ ช้เ ดิมให้หัน มาใช้งาน แอปพลิ เคชันตน  
ด้านกระบวนการ จากตัวแปร ความรวดเร็วของแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันควรมีความรวดเร็ว ตอบสนอง
ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตในปัจจบุนั รวมไปถงึการพฒันาแอปพลิเคชนัใหล้ื่นไหล ไมส่ะดดุ และไมเ่กิดจดุบกพรอ่ง 
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง ต่ อ ไ ป ค ว ร ศึ ก ษ า ใ น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ก ว้ า ง ขึ ้น  เ ช่ น  ปั จ จั ย ด้ า น อ า ยุ  อ า ชี พ  
ระดบัการศกึษาเป็นตน้ เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างในครัง้นีเ้จาะจงแค่นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ท่านัน้ เน่ือง
ดว้ยข้อจาํกัดต่างๆ นอกจากนีอ้าจเพ่ือตัวแปรอิสระบางตัว เพ่ือให้สามารถอธิบายตัวแปรตามไดดี้ขึน้ เช่น 
ประเภทของเพลง (อาทิ ลกูทุ่ง ลกูกรุง ป๊อป) การใชบ้ญัชีร่วมกบัผูอ่ื้น ซึ่งตวัแปรดงักล่าวไดม้าจากขอ้เสนอแนะ
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์ากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

Factors Influencing the Decision to Resign from the Government Medical Provider to 

the Private Sector in Bangkok Metropolitan Area 
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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์าก
ภาครฐัไปสูภ่าคเอกชน โดยใชข้อ้มลูปฐมภมิูจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างบคุลากรทางการแพทย ์3 
กลุม่ ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์และพยาบาลวิชาชีพ ท่ีทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน 400 คน โดย
ใชก้ารทดสอบ t-test  Chi-square และแบบจาํลอง Binary Logistic Regression ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่การตดัสินใจลาออกของบคุลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชน ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัสว่น
บุคคล (2) ปัจจยัดา้นการใหค้วามสาํคญักบังานหรือปริมาณงาน (3) ปัจจยัดา้นทศันคติต่ออาชีพ (4) ปัจจยัดา้น
อัตราค่าจา้งและสวัสดิการ (5) ปัจจัยดา้นทัศนคติต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (6) ปัจจัยดา้นทัศนคติต่อ
องคก์ร ปัจจยัในดา้นตา่งๆ เหลา่นีล้ว้นสง่ผลตอ่การตดัสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐัไป   สู่
ภาคเอกชนทั้งสิน้ ดังนั้นผูบ้ริหารโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรจะมีการออกมาตรการหรือแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา เช่น การกาํหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบใหช้ดัเจนตรงตามตาํแหน่งงาน และการเสริมสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจใหบุ้คลากรทางการแพทยมี์ความรูส้ึกมั่นคงในการทาํงานในองคก์ร เพ่ือลดแนวโนม้การ
ลาออกของบคุลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชน 
 

ABSTRACT 
This study aims to examine the factors that influence the decision to resign from the public 

sector to the private sector of healthcare providers. The samples are 400 people of a healthcare 
provider in three groups including doctor dentists and nurses who work in the Bangkok Metropolitan 
Region by using paper and web-based questionnaires. T-test Chi-square test and Binary model are 
used for analyzing information. The result of the study indicates that there are six factors affecting the 
decision to the resignation of the sample from the public sector to the private sector (1) Personal factors 
such as gender, duration of work in the public sector and receipts a scholarship (2) Prioritization of 
work or workload factors (3) Attitude toward career (4) Wage rate and welfare (5) Attitude toward 
working environment (6) Attitude toward organization. All of these factors are influencing a healthcare 
provider to decide to resign from the public sector to the private sector. 
 
Key words: healthcare providers, resignation, public sector 
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1ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900  
1Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

302 

คาํนาํ 

หน่วยงานสาธารณสุขของไทยกาํลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์แมว้่า
บุคลากรทางการแพทยห์นึ่งคนต่อจาํนวนประชากรในปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2561 มีแนวโนม้ลดลง แต่เม่ือ
เทียบกับประเทศในอาเซียนแลว้ ประเทศไทยมีการรบัผิดชอบคนไขท่ี้มากกว่า เช่น ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศ
สิงคโปร ์แพทย ์1 คน รบัผิดชอบคนไข ้526 คน ประเทศบรูไน แพทย ์1 คน รบัผิดชอบคนไข ้666 คน และประเทศ
มาเลเซีย แพทย ์1 คน รบัผิดชอบคนไข ้833 คน (สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ) และจากอตัราการลาออก
ของแพทย ์ทันตแพทย ์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาเพ่ิมขึน้เช่นกันในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 
กระทรวงสาธารณสขุไดร้บัการจดัสรรทนัตแพทยเ์พ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 3,042 คน และมีการลาออก 1,531 คน ซึ่งมี
อตัราการลาออกอยู่ในช่วงรอ้ยละ 48.9 ถงึรอ้ยละ 56.6 (สาํนกัทนัตสาธารณสขุ, 2561) และอตัราการลาออกของ
พยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุมีปริมาณการผลิตพยาบาลปีละประมาณ 10,000 คน ในจาํนวนนีเ้ขา้สูร่ะบบ
รอ้ยละ 80 และค่อยๆ มีการทยอยลาออกในช่วง 5 ปี จนมีอตัราการคงอยู่ของพยาบาลในระบบอยู่ประมาณรอ้ย
ละ 50 (กฤษฎา แสวงดี, 2558) การท่ีบุคลากรทางการแพทยมี์อัตราการลาออกท่ีเพ่ิมสูง ส่งผลใหบุ้คลากรท่ี
เหลืออยู่แตล่ะคนจะตอ้งแบกรบัภาระงานท่ีเพ่ิมมากย่ิงขึน้ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรทางการแพทยป์ระกอบดว้ยสาเหตหุลกั 14 ประการ ไดแ้ก่ (1) 
การทาํงานนอกเวลาท่ีมากเกินพอดีราชการ (กาํธร พฤกษานนท,์ 2546) (2) ความกา้วหนา้ในสายอาชีพบคุลากร
ทางการแพทย ์(กรรณิการ ์เกตทอง, 2559) (3) ความชดัเจนของงาน (จิดาภา เสน่หน์ุช, 2553)  (4) บรรยากาศ
ขององคก์ร (กุลธิดา ไชยจาํเริญ, 2557) (5) อตัราค่าจา้ง (กาํธร พฤกษานานนท,์ 2546 กุลธิดา สุดจิตร,์ 2549 
และ กรรณิการ ์เกตทอง, 2559) (6) โอกาสในการเลือกงาน (กุลธิดา ไชยจาํเริญ, 2557) (7) ความเสี่ยงในการถกู
ฟ้องรอ้ง (กาํธร พฤกษานานนท์, 2546) (8) เวลาท่ีใช้ในการเดินทาง (พงศพ์รรณ คุม้ทรัพย์ และ กิตติพันธ์           
คงสวสัดิ์เกียรติ, 2556) (9) ความภาคภูมิใจในสายอาชีพ (อิงครตั แพททริคค ์สีเขียวสขุวงกฎ, 2559) (10) ความ
มั่นคงในสายอาชีพ (อิงครตั แพททริคค ์สีเขียวสขุวงกฎ, 2559 และ ศภุานนั พุฒตาล, 2560) (11) สวสัดิการใน
การรกัษาพยาบาลแก่บพุการี บตุร และคูส่มรส (พงษพ์รรณ คุม้ทรพัย ์และ กิตตพนัธ ์คงสวสัดิเ์กียรติ, 2561) (12) 
สิทธิในการลาหยุด ลาป่วย และลากิจท่ีไดร้ับ (ม่ิงกมล ภิบาลวงษ์, 2561) (13) ระบบพิจารณาเลื่อนตาํแหน่ง      
(ศุภานัน พุฒตาล, 2560 และ ม่ืงกมล ภิบาลวงษ์, 2561) (14) ความสุขในการทาํงาน   (อิงครัต แพททริคค ์        
สีเขียวสขุวงกฎ, 2559) 

 ดงันัน้ การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจลาออกของบคุลากรทางการแพทยจ์งึมีความสาํคญัและ
จาํเป็นย่ิง ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจ้ะนาํไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการลาออกของบุคลากรทางการแพทย ์
รวมถึงการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการกาํหนดนโยบายท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทาง
การแพทยต์อ่ไป 

 
วัตถุประสงค ์

         การศกึษานีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจลาออกของบคุลากรทางการแพทย์
จากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 

ขอบเขตการศึกษา 
         การศกึษานีท้าํการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย ์ไดแ้ก่ แพทย ์
ทันตแพทย ์และพยาบาล จากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เน่ืองจากบุคลากรทาง
การแพทยท่ี์ปฏิบติังานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีอตัราการลาออกมากท่ีสดุ ดว้ยการใชข้อ้มลูปฐมภูมิจาก
การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง โดยการใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มลูระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2562 
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การทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจยันีมี้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีการเคลื่อนยา้ยแรงงาน (Ravenstein,1889)  ทฤษฎี

อุปสงค ์ (นงนุช สุนทรชวกานต,์ 2559) และทฤษฎีอุปทานแรงงาน (นงนุช สุนทรชวกานต,์ 2559)  แนวคิด
เก่ียวกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970) และทฤษฎีการตัดสินใจลาออกของมอบเลย์ 
(Mobley,1982) จากทฤษฎีการเคลื่อนยา้ยแรงงาน อธิบายว่า แรงงานจะมีการตดัสินใจยา้ยงานจากตลาดหนึ่ง
ไปสู่อีกตลาดหนึ่ง มีสาเหตมุาจาก อตัราคา่ตอบแทนของตลาดใหม่สงูกว่าอตัราค่าตอบแทนในตลาดเดิมทาํให้
ผลประโยชนส์ุทธิสูงขึน้ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว สอดคลอ้งกับทฤษฎีอุปทานแรงงาน เน่ืองจากอัตรา
ค่าตอบแทนส่งผลต่ออุปทานของแรงงานในตลาด ทําให้อุปทานแรงงานในตลาดภาครัฐลดลง ในขณะท่ี
ภาคเอกชนมีการเสนอค่าตอบแทนท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากอปุสงคแ์รงงานของสถานพยาบาลภาคเอกชนซึง่เป็นอปุสงค์
สืบเน่ืองมาจากความตอ้งการรักษาพยาบาลของผูป่้วยในภาคเอกชนท่ีเพ่ิมขึน้ ตามนโยบายการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ จึงเกิดการเคลื่อนยา้ยของแรงงานจากภาครัฐมาสู่ภาคเอกชน 
นอกจากนีย้งัมีทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรเ์บิรก์ ซึง่เป็นทฎษฎีท่ีกลา่วถึงแรงจูงใจท่ีมีโอกาสจงูใจใหเ้กิดการตดัสินใจ
ลาออก จากการท่ีบุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติังานในภาครฐัไม่พึงพอใจกับสิ่งท่ีไดร้บัในขณะปฏิบัติงานใน
ภาครฐั เช่น บุคคลากรทางการแพทยท่ี์ไม่พึงพอใจในการพิจารณาเลื่อนตํ่าแหน่งของภาครฐั ความไม่พึงพอใจ
อาจจะกลายเป็นแรงจงูใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจลาออกจากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชนได ้

งานวิจัยท่ีผ่านมาชีใ้หเ้ห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรทางการแพทย ์คือ อตัราค่าจา้ง 
(กาํธร พฤกษานานนท,์ 2546; กุลธิดา สุดจิตร,์ 2549; อิงครัต แพททริคค ์สีเขียวสุขวงกฏ, 2559) โดยอัตรา
ค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกันระหว่างสถานพยาบาลในภาครัฐและเอกชน ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรทาง
การแพทย ์ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ภาระงาน (กาํธร พฤกษานานนท,์ 2546 และ อิงครตั แพททริคค ์สีเขียวสขุวงกฏ, 
2559) ภาระงานท่ีไดร้ับมากเกินกว่าหนา้ท่ีท่ีควรจะไดร้ับส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรทางการแพทยใ์น
ภาครฐั โดยใชวิ้ธีในการศกึษาดว้ยวิธี Pearson correlation สถิติเชิงพรรณนา ตามลาํดบั แต่งานวิจยัท่ีผ่านมา
เป็นการศกึษาของแต่ละอาชีพ ไดแ้ก่ แพทย ์และพยาบาลเท่านัน้ ดงันัน้ในการศกึษานีจ้ะทาํการศกึษาภาพรวม
ของบคุลากรทางการแพทยข์องอาชีพ แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์ซึง่มีอตัราการลาออกท่ีสงู และทาํการคาํนงึถึง
ตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ ทัศนคติต่อองค์กร เช่น ระบบการพิจารณาเลื่อนตาํแหน่ง โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร ระบบอาวุโสในองคก์ร ระบบอุปถัมภใ์น
องคก์ร และนโยบายและมาตรการขององคก์ร และตวัแปรในดา้นปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ ความสขุในการทาํงาน 
และปัญหาสขุภาพส่วนตวั โดยใชแ้บบจาํลองสถิติ Binary Logistic Regression เพ่ือหาขนาดและทิศทางของ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัตอ่การเลือกตดัสินใจลาออกและตดัสินใจไมล่าออก ดงัท่ีกลา่วในงานวิจยันี ้

 
วิธีการศึกษา 

 การศกึษาวิจยัครัง้นีใ้ชก้ารเก็บขอ้มลูแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บแบบสอบถามเก่ียวกับ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย ์ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีเ้ป็นบุคลากร
ทางการแพทย ์ซึ่งประกอบดว้ยแพทย ์ทันตแพทย ์และพยาบาลวิชาชีพ ท่ีทาํงานในโรงพยาบาลท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นจึงใชก้ารสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็นแบบเจาะจง ตามหลัก 
Cochran(1997) ในการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีระดบัความเช่ือมั่นท่ีรอ้ยละ 95 เน่ืองจากไม่สามารถ
ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่ชดั และไมท่ราบคา่สดัสว่นของประชากร ผลการคาํนวณไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั 384 
คน โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัการใหค้ะแนน
ความพึงพอใจในขณะทาํงานในภาครฐั เช่น ความพึงพอใจในชั่วโมงการทาํงานต่อสปัดาหข์ณะปฏิบัติงานใน
ภาครฐั และขอ้เสนอแนะ 
 การวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของบคุลากรทางการแพทยใ์ชส้ถิติ t-test เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างของคา่เฉลี่ยระดบัคะแนนความพงึพอใจของบคุลากรทางการแพทยท่ี์คงอยู่และลาออก
จากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชน สถิติ Chi-square เพ่ือทดสอบหาความสมัพนัธร์ะหวา่งการตดัสินใจของบุคลากรทาง
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การแพทย์ท่ียังคงทาํงานอยู่ในภาครัฐหรือลาออกไปสู่ภาคเอกชนกับปัจจัยส่วนบุคคล แบบจาํลอง Binary 
Logistic Regression เพ่ือหาขนาดและทิศทางของความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่อการตดัสินใจคงอยู่ในภาครฐั
และลาออกไปสูภ่าคเอกชนของบคุลากรทางการแพทย ์
 โดยการศึกษาครัง้นีก้าํหนดตวัแปรอิสระท่ีไดม้าจากทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม จึงไดต้ัวแปร
อิสระในการวิเคราะหข์อ้มลูดงัสมการนี ้
 

𝑙𝑙 �
𝑃𝑃𝑖𝑖

1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖
� =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑌𝑌𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌 +𝑖𝑖 𝛽𝛽3𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑀𝑀𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝑆𝑆𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑙𝑙𝑀𝑀𝑌𝑌𝑆𝑆ℎ𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽7𝐻𝐻𝐷𝐷𝑆𝑆𝑌𝑌𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8𝑊𝑊𝐷𝐷𝑌𝑌𝑊𝑊𝑖𝑖 + 𝛽𝛽9𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽10𝑃𝑃𝑌𝑌𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝛽𝛽11𝑊𝑊𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖  + 𝛽𝛽12𝑊𝑊𝑀𝑀𝑙𝑙𝑊𝑊𝑀𝑀𝑌𝑌𝑀𝑀𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽13𝐷𝐷𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖 + 𝛽𝛽14𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽15𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖 + 𝛽𝛽16𝑃𝑃𝑌𝑌𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖 + 𝛽𝛽17𝑇𝑇𝑌𝑌𝑀𝑀𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖 + 𝛽𝛽18𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽19𝑆𝑆𝑀𝑀𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝑌𝑌𝑖𝑖 + 𝛽𝛽20𝐵𝐵𝑀𝑀𝐷𝐷𝑊𝑊𝑖𝑖  + 𝛽𝛽21𝐷𝐷𝑌𝑌𝐴𝐴𝑀𝑀𝑙𝑙𝐷𝐷𝑂𝑂𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖 + 𝛽𝛽22𝐻𝐻𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽23𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑆𝑆ℎ𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖  

โดยท่ี 

𝑃𝑃𝑖𝑖  คือ ความน่าจะเป็นของการตดัสินใจลาออกของบคุลากรทางการแพทย ์

1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖  คือ ความนา่จะเป็นของการตดัสินใจไมล่าออกของบคุลากรทางการแพทย ์

𝛽𝛽0,𝛽𝛽1, … ,𝛽𝛽23 คือ คา่สมัประสิทธ์ิ 

𝑋𝑋𝑖𝑖  คือ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจลาออกของบคุลากรทางการแพทย ์

𝐷𝐷  คือ ตวัอย่างท่ี 1,2,3,…,i 
𝜀𝜀𝑖𝑖  คือ คา่ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา่ 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑀𝑀𝑖𝑖   คือ เพศ กาํหนดให ้1 = เพศชาย  0 = เพศหญิง 

𝑌𝑌𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑖𝑖   คือ จาํนวนปีท่ีปฏิบติังานในภาครฐั กาํหนดให ้1 = จาํนวนปีการปฏิบติังาน ระหวา่ง 1 ถงึ 5 ปี   

0 = จาํนวนปีการปฏิบติังาน ตัง้แต ่6 ปี ขึน้ไป 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖   คือ อาย ุกาํหนดให ้1 = อายรุะหวา่ง 21 ถงึ 30 ปี  0 = อาย ุตัง้แต ่31 ปี ขึน้ไป 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖   คือ สถานภาพสมรส กาํหนดให ้1 = โสด  0 = สมรส, หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑀𝑀𝐷𝐷𝑖𝑖 คือ ภมิูลาํเนา กาํหนดให ้1 = ภาคกลาง  0 = ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคใต ้
ภาคตะวนัตก และภาคเหนือ 

𝑆𝑆𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑙𝑙𝑀𝑀𝑌𝑌𝑖𝑖   คือ การไดร้บัทนุศกึษาตอ่ กาํหนดให ้1 = ไดร้บัทนุการศกึษาตอ่  0 = ไมไ่ดร้บัทนุการศกึษาตอ่ 

𝐻𝐻𝐷𝐷𝑆𝑆𝑌𝑌𝑖𝑖   คือ ความพงึพอใจในชั่วโมงการทาํงานตอ่สปัดาห ์(คะแนน) 
𝑊𝑊𝐷𝐷𝑌𝑌𝑊𝑊𝑖𝑖  คือ ความพงึพอใจในการไดร้บังานท่ีตรงตามสายอาชีพ (คะแนน) 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖  คือ ความพงึพอใจในความมั่นคงในสายอาชีพ (คะแนน) 
𝑃𝑃𝑌𝑌𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀𝑖𝑖   คือ ความพงึพอใจในความภาคภมิูใจในสายอาชีพ (คะแนน) 
𝑊𝑊𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖   คือ ความพงึพอใจในอตัราคา่จา้งท่ีไดร้บั (คะแนน) 
𝑊𝑊𝑀𝑀𝑙𝑙𝑊𝑊𝑀𝑀𝑌𝑌𝑀𝑀𝑖𝑖  คือ ความพงึพอใจในสวสัดิการในการรกัษาพยาบาลแก่ บพุการี บตุร และคูส่มรส (คะแนน) 
𝐷𝐷𝑀𝑀𝑆𝑆 𝐷𝐷𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖 คือ ความพงึพอใจในสิทธิในการลาหยดุ ลาป่วย และลากิจท่ีไดร้บั (คะแนน) 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖  คือ ความพงึพอใจในระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล (คะแนน) 
𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖  คือ ความพงึพอใจในอปุกรณแ์ละสถานท่ีทาํงานเอือ้อาํนวยตอ่การปฏิบติัหนา้ท่ี (คะแนน) 
𝑃𝑃𝑌𝑌𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖  คือ ความพงึพอใจในระบบการพิจารณาเลื่อนตาํแหน่ง (คะแนน) 
𝑇𝑇𝑌𝑌𝑀𝑀𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖   คือ ความพงึพอใจในโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคล (คะแนน)  
𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖   คือ ความพงึพอใจในการบริหารงานของผูบ้ริหาร (คะแนน) 
𝑆𝑆𝑀𝑀𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝑌𝑌𝑖𝑖   คือ ความพงึพอใจในระบบอาวโุสในองคก์ร (คะแนน) 
𝐵𝐵𝑀𝑀𝐷𝐷𝑊𝑊𝑖𝑖  คือ ความพงึพอใจในระบบอปุถมัภภ์ายในองคก์ร (คะแนน) 
𝐷𝐷𝑌𝑌𝐴𝐴𝑀𝑀𝑙𝑙𝐷𝐷𝑂𝑂𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖   คือ ความพงึพอใจในนโยบายและมาตรการขององคก์ร (คะแนน) 
𝐻𝐻𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖   คือ ความพงึพอใจในความสขุในการทาํงาน (คะแนน) 
𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑆𝑆ℎ𝑖𝑖   คือ ความพงึพอใจในความเสี่ยงดา้นสขุภาพ (คะแนน) 
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ผลการศึกษา 
 จากกลุ่มตวัอย่างของบุคลากรทางการแพทยท่ี์ยังคงทาํงานอยู่ในภาครฐัหรือลาออกจากภาครัฐไปสู่
ภาคเอกชน ท่ีนาํมาใชใ้นการศกึษาทัง้หมดจาํนวน 400 คน แบ่งออกเป็น บุคลากรทางการแพทยท่ี์ยงัคงทาํงาน
อยู่ในภาครฐัจาํนวน 232 คน และบุคลากรทางการแพทยท่ี์ลาออกจากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชนจาํนวน 168 คน  
จากการเก็บแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ ภมิูภาคอยู่ในภาคกลาง  สถานท่ีทาํงานอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร และไมไ่ดร้บัทนุการศกึษา  

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทยท์ีค่ง

อยู่หรือลาออกจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน 

 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดบัคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทยท่ี์คง
อยู่หรือลาออกจากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชน ดว้ยสถิติ t-test พบว่า บุคคลท่ีคงอยู่ในภาครฐัมีการใหค้่าเฉลี่ยระดบั
คะแนนความพึงพอใจดา้นชั่วโมงการทาํงานต่อสปัดาห ์การไดร้บังานท่ีตรงตามสายอาชีพ ความมั่นคงในสาย
อาชีพ ความภาคภูมิใจในสายอาชีพ อตัราค่าจา้งท่ีไดร้บั สวสัดิการในการรกัษาพยาบาลแก่บุพการี บุตร และคู่
สมรส สิทธิในการลาหยดุ ลาป่วย และลากิจท่ีไดร้บั ท่ีพกัอาศยัท่ีหน่วยงานจดัหาให ้อปุกรณแ์ละสถานท่ีทาํงานท่ี
เอือ้อาํนวยตอ่การปฏิบติัหนา้ท่ี ระบบการพิจารณาเลื่อนตาํแหน่ง โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคล การ
บริหารงานของผูบ้ริหาร ระบบอาวุโสในองคก์ร ระบบอุปถัมภภ์ายในองคก์ร นโยบายและมาตรการขององคก์ร 
ความสขุในการทาํงานและปัญหาสขุภาพส่วนตวั สงูกว่าบุคคลท่ีลาออกจากภาครฐั อย่างมีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีบุคคลท่ีคงอยู่ในภาครฐัมีการใหค้่าเฉลี่ยระดบัคะแนนความพึงพอใจดา้นระบบการ
ป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาลสงูกว่าบคุคลท่ีลาออกจากภาครฐัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (Table1) 
 
Table 1 Results for the average of healthcare provider’s satisfaction level.  

Variables Remain Resignation t-test p-value 
n x� S.D. N x� S.D. 

Hour 232   3.0776 1.3811 168     1.9405 1.3300 8.2541 0.0000 *** 
Work 232   3.3966 1.1463 168 2.1964 1.3053 9.5463 0.0000 *** 
Stability 232   4.0431 1.0141 168 3.5714 1.2648 3.9929 0.0000 *** 
Pride 232   4.0733 0.9252 168 3.6191 1.1979 4.1072 0.0000 *** 
Wage 232   2.8966 1.2159 168 2.0060 1.1812 7.3172 0.0000 *** 
Welfare 232   3.6595 1.2062 168 3.0536 1.2586 4.8688 0.0000 *** 
Day Off 232 3.1897 1.3087 168 2.3155 1.2580 6.7013 0.0000 *** 
Dormitory 232 2.3664 1.4622 168 1.8452 1.2186 3.8786 0.0001 *** 
IC 232 3.3578 0.9427 168 3.0952 1.2585 2.2800 0.0233 ** 
Tool 232 3.1078 1.0492 168 2.6369 1.2782 3.9142 0.0001 *** 
Promotion 232 2.9483 1.0800 168 1.8988 1.1768 9.2365 0.0000 *** 
Train 232 3.0776 1.1022 168 2.4881 1.2855 4.8016 0.0000 *** 
Admin 232 2.9440 1.1477 168 2.0655 1.2675 7.2300 0.0000 *** 
Senior 232 2.8405 1.2116 168 1.8691 1.2882 7.7068 0.0000 *** 
Back 232 2.7845 1.2401 168 1.7560 1.1556 8.4233 0.0000 *** 
Organization 232 2.9828 1.0890 168 2.1488 1.2315 7.0134 0.0000 *** 
Happy 232 3.0431 1.1872 168 2.3631 1.1706 5.6873 0.0000 *** 
Health 232 3.1897 1.1042 168 2.5357 1.2230 5.5863 0.0000 *** 

Note: * significant at the 10% level, ** significant at the 5% level, *** significant at the 1% level 
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ผลการทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างการตัดสินใจคงอยู่หรือลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์าก

ภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างการตัดสินใจคงอยู่หรือลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์าก

ภาครฐัไปสู่ภาคเอกชนกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยสถิติ Chi-square พบว่า เพศ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในภาครฐั 

ภูมิภาค และการไดร้บัทุนการศึกษาต่อขณะปฏิบัติงานในภาครฐั มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจลาออกของ

บุคลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01  โดยผูท่ี้เป็นเพศชาย ผูท่ี้มีระยะเวลา

ปฏิบติังานในภาครฐัตัง้แต ่0-5 ปี อาศยัอยู่ในภาคอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่ภาคกลาง และไมไ่ดร้บัทนุการศกึษาตอ่ มีแนวโนม้

ท่ีจะตดัสินใจลาออกจากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชนสงูกวา่ ในขณะท่ีช่วงอาย ุและสถานภาพสมรส ไมมี่ความสมัพนัธ์

กบัการคงอยู่และการลาออกของบคุลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชน (Table 2) 

Table 2 Results of the relationship between the variables and the decision of resignation made by 
healthcare provider.  

Variables  Chi-Square  p-value 

Male  34.6697  0.0000 *** 

Age  2.3458  0.1256  

Year  11.7319  0.0006 *** 

Status  0.8455  0.3578  

Domiciled  7.0492  0.0079 *** 

Scholar  25.4627  0.0000 *** 

Note: * Significant at the 10% level,** Significant at the 5% level,*** Significant at the 1% level  

ผลการประมาณค่าแบบจาํลอง Binary Logistic Regression 

ผลการประมาณคา่แบบจาํลอง Binary Logistic Regression ของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจลาออก

ของบุคลากรทางการแพทย ์พบว่า แบบจาํลองท่ี 3 เป็นแบบจาํลองท่ีนาํไปใชใ้นการคาํนวณค่า Marginal Effect 

เพ่ือนาํไปใชอ้ธิบายถงึปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความน่าจะเป็นของการลาออก เน่ืองจาก คา่ Adjusted R-squared 

ของแบบจาํลองท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0.29 ซึ่งสงูกว่าแบบจาํลองท่ี 1 ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.28 และแบบจาํลองท่ี 2 ซึ่งมีค่า

เท่ากบั 0.25 ตวัชีว้ดั Akaike criterion Schwarz criterion และ Hannan-Quinn ของแบบจาํลองท่ี 3 มีคา่เท่ากบั 

388.33 420.27 และ 400.98 ตามลาํดับ ซึ่งมีค่าตํ่ากว่าตัวชีว้ัดดังกล่าวของแบบจาํลองท่ี 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

391.90  491.69 และ 431.42 ตามลาํดับ และแบบจาํลองท่ี 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 410.79 502.60 และ 447.15 

ตามลาํดบั จากแบบจาํลองท่ี 2 พบว่าเกิดปัญหา multi collinearity คือมีสหสมัพนัธ ์กนัเองระหว่างตวัแปรอิสระ

มากกว่า 2 ตวั จึงทาํการยุบรวมตวัแปรเป็นดา้นเดียวกนั คือ ดา้นทศันคติต่อการทาํงาน ไดแ้ก่ ชั่วโมงการทาํงาน

ต่อสปัดาห ์การไดร้บังานท่ีตรงตามสายอาชีพ ความมั่นคงในอาชีพ ความภาคภูมิใจในสายอาชีพ สิทธิในการลา

หยุด ลาป่วย และลากิจ ความสุขในการทาํงาน และความเสี่ยงดา้นสุขภาพ และดา้นทัศนคติต่อองคก์ร ไดแ้ก่ 

ระบบการพิจารณาเลื่อนตาํแหน่ง โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร การบริหารงานของผูบ้ริหาร 

ระบบอาวโุสในองคก์ร ระบบอปุถมัภภ์ายในองคก์ร จากการแกปั้ญหา multi collinearity ในแบบจาํลองท่ี 2 ทาํ

ใหแ้บบจาํลองท่ี 3 เป็นแบบจาํลองท่ีดีท่ีสุด เม่ือพิจารณาถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทยใ์นแบบจาํลองท่ี 3 พบว่า เพศ (Male) อายุ (Age) ระยะเวลาในการ
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ปฏิบติังานในภาครฐั (Year) ภมิูลาํเนา (Domiciled) การไดร้บัทนุการศกึษาต่อ (Scholar) ทศันคติตอ่การทาํงาน

(ATW) ทศันคติท่ีมีตอ่องคก์ร (ATO) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

Table 3 Size and direction of the relationship between factors that affecting to the resignation of  
Healthcare provide. 

Variables Model 1 Model 3 

Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error Marginal 
Effect 

const  2.2070 *** 0.7264 2.7375 *** 0.5904  
Male  1.4290 *** 0.3197 1.4461 *** 0.2888  0.3438 
Age -2.1238 *** 0.4973 -2.0625 *** 0.4538 -0.4425 
Year  2.1616 *** 0.4782 2.1486 *** 0.4628  0.4683 
Status  0.3373  0.3770     

Domi -0.6543 ** 0.2866 -0.7275  
*** 0.2653 -0.1709 

Scholar -1.9193 *** 0.4408 -1.4271 *** 0.3567 -0.2914 
Hour -0.1024  0.1388     
Work -0.5284 *** 0.1435     
Stabi  0.2063  0.1846     
Pride -0.2558  0.1918     
Wage  0.0352  0.1525     
Welfare -0.1846  0.1497     
Dayoff  0.1288  0.1392     
Dorm  0.0657  0.1200     
IC  0.2627  0.1725     
Tools -0.0943  0.1669     
Promo -0.4990 ** 0.1939     
Train  0.2246  0.1668     
Admin -0.0536  0.1944     
Senior  0.1110  0.1908     
Back -0.1152  0.2105     
Organize -0.2091  0.2067     
Happy  0.1534  0.1594     
Health -0.1449  0.1363     

ATW     -0.6502 **
* 0.1964 -0.1538 

ATO     -0.4452 **
* 0.1584 -0.1054 

McFadden R-squared 0.3718   0.3159    
Adjusted R-squared 0.2799   0.2865    
Akaike criterion 391.9008   388.3341    
Schwarz criterion 491.6874   420.2658    
Hannan-Quinn 431.4175   400.9795    

 
ผลการประมาณคา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดสินใจคงอยู่หรือลาออกของบคุลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐั

ไปสู่ภาคเอกชน พบว่า ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในภาครฐัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกมากท่ีสุด โดยคนท่ีมี
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในภาครฐัตัง้แต่ 0-5 ปี มีความน่าจะเป็นท่ีจะลาออกมากกว่าคนท่ีปฏิบัติงานในภาครฐั
มากกวา่ 6 ปี ขึน้ไป เท่ากบั 0.4683 หรือรอ้ยละ 46.83 ซึง่ตวัแปรดงักลา่วเป็นตวัแปรท่ีเกิดขึน้ใหมย่งัไมมี่งานวิจยั
หรือทฤษฏีรองรบั ตวัแปรท่ีรองลงมา คือ เพศ โดยเพศชายมีความน่าจะเป็นท่ีจะตัดสินใจลาออกจากภาครัฐ
มากกว่าเพศหญิงเท่ากับ 0.3438 หรือรอ้ยละ 34.38 ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ กาํธร พฤกษานานนท ์
และคณะ (25466) กับพงศพ์รรณ คุม้ทรพัยแ์ละกิตติพันธ ์คงสวสัดิ์เกียรติ (2556) ภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกันก็มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจลาออกเช่นกนั โดยคนท่ีมีภมิูลาํเนาในภาคกลางมีความน่าจะเป็นท่ีจะลาออกนอ้ยกว่าคน
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ท่ีมีภมิูลาํเนาในภาคอ่ืนๆ เท่ากบั 0.1709 หรือรอ้ยละ 17.09  ซึง่ผลท่ีไดเ้ป็นไปตามทฤษฎีเคลื่อนยา้ยแรงงานของ
แกรี่ เบคเกอร ์เช่นเดียวกนักบัผลการศกึษาของ กาํธร พฤกษานานนท ์และคณะ (2546) กบั วินิต หลงละเลิง และ 
มชัฌิมา พรหมบุตร (2557) การไดร้บัทุนการศกึษาต่อ คนท่ีไดร้บัทุนการศกึษาต่อมีความน่าจะเป็นท่ีจะลาออก
จากภาครฐันอ้ยกว่าคนท่ีไมไ่ดร้บัทนุการศกึษา เท่ากบั 0.2914 หรือรอ้ยละ 29.14   ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
กาํธร พฤกษานานนท ์(2546) ช่วงอายุของบุคคลากรทางการเเพทย ์ช่วงอายุ  21-30 ปี มีความน่าจะเป็นท่ีจะ
ลาออกนอ้ยกวา่ช่วงอาย ุ31 ปีขึน้ไปเท่ากบั 0.4425 หรือรอ้ยละ 44.25   ซึง่ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 
กาํธร พฤกษานานนท ์และคณะ (2546)  พงศพ์รรณ คุม้ทรพัย ์และ กิตติพนัธ ์คงสวสัดิเ์กียรติ (2556) นอกจากนี้
ทศันคติต่อการทาํงานส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกเช่นกนั โดยคนท่ีใหร้ะดบัคะแนนความพึงพอใจดา้นทศันคติ
ต่อการทาํงานท่ีเพ่ิมขึน้ 1 คะแนน สง่ผลทาํใหค้วามน่าจะเป็นท่ีจะลาออกจากภาครฐัลดลงเท่ากบั 0.1538 หรือ
รอ้ยละ 15.38  สอดคลอ้งกับทฤษฎีอรรถประโยชน ์ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์และ ทฤษฎีตลาดแรงงาน 
เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของวรรษพร อากาศแจง้ (2556) พงศพ์รรณ คุม้ทรัพย ์และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์

เกียรติ (2556) กรรณิการ ์เกตทอง (2559) ศุภานัน พุฒตาล(2560) และม่ิงกมล ภิบาลวงษ์ (2561) ทัศนคติต่อ
องคก์ร โดยคนท่ีใหร้ะดบัคะแนนความพึงพอใจดา้นทศันคติต่อองคก์รท่ีเพ่ิมขึน้ 1 คะแนน มีผลทาํใหค้วามน่าจะ
เป็นท่ีจะลาออกจากภาครัฐลดลงเท่ากับ 0.1054 หรือรอ้ยละ 10.54  ผลท่ีไดเ้ป็นไปตามทฤษฎีการตัดสินใจ
ลาออกของ มอบเล่ย ์และทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซ์เบอรก์ เช่นเดียวกบัผลการศกึษาของ กาํธร พฤกษานานนท ์
(2546) จิดาภา เสน่หน์ชุ (2553) และวรรษพร อากาศแจง้ (2556) และอิงครตั แพททริคค ์สีเขียวสขุ (2559) 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคงอยู่และลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐัไปสู่

ภาคเอกชน พบว่า เพศชายท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ปฏิบัติงานในภาครฐัตัง้แต่ 0 ถึง 5 ปี มีภูมิภาคอยู่ในภาค
กลาง และไม่ไดร้บัทุนการศึกษา รวมถึงผูท่ี้มีระดบัความพึงพอใจท่ีนอ้ยลงในเรื่องทัศนคติต่อการทาํงาน เช่น 
ชั่วโมงการทาํงานต่อสปัดาห ์การไดร้บังานท่ีตรงตามตาํแหน่งงาน และความพึงพอใจต่อความมั่นคงในอาชีพ 
เป็นตน้ และทศันคติตอ่องคก์ร เช่น ระบบการพิจารณาเลื่อนตาํแหน่ง โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 
และความพงึพอใจตอ่การบริการงานของผูบ้ริหาร เป็นตน้ จะมีความน่าจะเป็นท่ีจะลาออก นาํไปสูข่อ้เสนอแนะท่ี
จะเพ่ิมความพงึพอใจ และลดแนวโนม้ในการลาออกของบคุลากรทางการแพทย ์ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งนี ้คือ (1) ผู ้บริหารโรงพยาบาลในภาครัฐควรมีการจัดสรรคนให้
เหมาะสมกบังาน การกาํหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบใหช้ดัเจนตรงตามตาํแหน่งงาน (2) กระทรวงสาธารณสขุควร
มีการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหบุ้คลากรทางการแพทยมี์ความรูส้กึมั่นคงในการทาํงานในองคก์ร เพ่ือให้
บุคลากรมีความตัง้ใจและทุ่มเททาํงานท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยการพิจารณาค่าตอบแทน
ใหเ้หมาะสมกบัภาระงานท่ีบุคลากรตอ้งแบกรบั และระบกุฎระเบียบในการเขา้รบัราชการในเรื่องของความมั่นคง
ใหช้ัดเจน (3) กระทรวงสาธารณสุขควรสรา้งมาตราฐานในการตรวจสอบ และประเมินผลงานของผูบ้ริหาร
โรงพยาบาลในภาครฐัใหดี้ย่ิงขึน้ มีตวัชีว้ดัการบริหารงานท่ีชดัเจนสาํหรบัผูบ้ริหารโรงพยาบาลในเเตล่ะระดบั (4) 
ผูบ้ริหารโรงพยาบาลในภาครฐัควรมีการสง่เสริมโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคลากร โดยจดัสรรเวลาให้
บคุลากรทางการเเพทยมี์เวลาทาํงานกบัเวลาการฝึกอบรมและพฒันาสมรรถภาพอย่างเหมาะสมเพ่ือท่ีจะเพ่ิมพูน
ทกัษะ และพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรทางการแพทยใ์หม้ากย่ิงขึน้ โดยท่ีไม่กระทบการภาระงานท่ี
ไดร้บั (5) กระทรวงสาธารณสขุควรปรบัปรุงมาตรการท่ีเป็นแนวทางในการพิจารณาเลื่อนตาํแหน่งของบุคลากร
ทางการแพทยใ์นภาครัฐ โดยมีหลักเกณฑห์รือตัวชีว้ัดท่ีมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได ้
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาครัง้ต่อไป มีดังต่อไปนี ้(1) ควรทาํการศึกษาโดยเจาะจงเฉพาะโรงพยาบาลท่ี
ประสบปัญหาขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์(2) ควรนาํปัจจยัต่อไปนี ้มาวิเคราะหเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลการศกึษาท่ีมี
ความแม่นยาํมากย่ิงขึน้ ไดแ้ก่ ความอ่ิมตวัในการทาํงาน และตอ้งการประสบการณใ์นการทาํงานท่ีมีความทา้
ทาย ปัญหาความขดัแยง้ในท่ีทาํงาน ความกดดนัและคาดหวงัในการทาํงาน และ มาตรการจดัการเก่ียวกบัดา้น
กฎหมาย 

http://aumnuychai.blogspot.com/2013/09/herzberg-and-other.html
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เรียนจบไป (ทาํไม) ไม่กลับบ้าน 

After Graduating, Why Won’t You Return to Your Hometown  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัฉบบันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นพฤติกรรมและปัจจยัดา้นจูงใจท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจทํางานในกรุงเทพมหานครหรือภูมิล ําเนาของผู้ท่ีส ําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ทาํการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 391 ชุด ทาํการทดสอบดว้ยวิธีการทางสถิติ T-Test และ Chi-square รวมถึงใช้แบบจาํลอง Binary 

Logistic Regression เ พ่ือ วิ เคราะห์หาขนาดความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยต่อการตัดสินใจทํางานใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจทาํงานในกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนั 

ไดแ้ก่ ช่วงอายุ ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัคนรกั ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกับเพ่ือน การคาํนึงถึงช่ือเสียงของ

องคก์ร ความตอ้งการขนส่งสาธารณะท่ีหลากหลาย และความตอ้งการทางการแพทยท่ี์หลากหลาย ในขณะท่ี

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํงานในกรุงเทพมหานครในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบั

ครอบครวั ซึง่นาํไปสูข่อ้เสนอแนะ คือ รฐับาลควรมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ท่ี

ต่างจังหวัดใหใ้กลเ้คียงกับในกรุงเทพมหานคร เช่น ระบบการขนส่งสาธารณะ และการพัฒนาคุณภาพของ

สถานพยาบาล เพ่ือเป็นแรงจงูใจใหแ้รงงานยา้ยกลบัมาทาํงานในภมิูลาํเนา 

 

ABSTRACT 
This study aims to study personal, incentive and lifestyle factors which have an impact on 

decisions of rustic people who graduated from universities in Bangkok and chose to work in Bangkok 
or hometown. The primary data were collected by questionnaires from 391 people who are working in 
Bangkok, and the hypotheses were tested by Chi-square, T-test and Binary Logistic Regression to 
analyze the size and relationship between factors which have an impact on decisions to work in 
Bangkok. The results indicate that age range, desire to live with lover and friend, concerning on the 
reputation of an organization, transportation systems, and medical treatment accessibility have an 
impact on the decision to work in Bangkok. Whereas, desire to live with family has an opposite impact. 
All of these lead to the suggestion that the national budget should be more spent on infrastructure 
especially in rural areas, for instance, transport systems, improvement of local clinics so, it will instead 
attract people to return to work in their hometown.  

 
Key words: rustic people, medical treatment accessibility, infrastructure 
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บทนาํ 

กรุงเทพมหานครเป็นศนูยก์ลางของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีสถาบันอุดมศึกษามาก

ท่ีสุดในประเทศ 68 สถาบัน จากจาํนวนทั้งหมด 310 สถาบัน (สาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558) 

จาํนวนสถาบนัอดุมศกึษาในกรุงเทพมหานครท่ีมีมากนีท้าํใหส้ามารถรองรบันกัศกึษาไดใ้นจาํนวนท่ีสงู ส่งผลให้

เกิดการเขา้มาศกึษาตอ่ยงัสถาบนัระดบัอดุมศกึษาในกรุงเทพมหานครของคนตา่งจงัหวดัเป็นจาํนวนมาก เม่ือคน

ต่างจงัหวดัสาํเรจ็การศกึษาจากสถาบนัระดบัอดุมศกึษาในกรุงเทพมหานครแลว้ มีผูจ้บการศกึษาจาํนวนหนึง่ไม่

กลบัไปยงัภูมิลาํเนาของตนเอง โดยเม่ือพิจารณาความหนาแน่นของประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่ามีความ

หนาแน่น 5,575.2 คนตอ่พืน้ท่ีหนึ่งตารางกิโลเมตร ซึง่หากคาํนวณเฉพาะประชากรท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น ควร

มีความหนาแน่นเพียง 4,277.2 คน ต่อพืน้ท่ีหนึ่งตารางกิโลเมตร (กองสถิติพยากรณ,์ 2561) จากการท่ีมีการยา้ย

ถ่ินฐานเข้ามาตั้งรกรากทํางานอยู่ในกรุงเทพมหานครของคนต่างจังหวัดหลังจากท่ีสาํเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครแลว้นัน้ส่งผลทาํใหก้รุงเทพมหานครเกิดความแออดัเน่ืองมาจากความหนาแน่น

ของประชากร เกิดปัญหาแหล่งชุมชนแออดั ท่ีอาคารส่วนมากมีสภาพท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นท่ีอยู่อาศยั หรือมี

ลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผูอ้ยู่อาศยัและประชาชน (จตรุงค,์ 2534)   ในขณะท่ีในตา่งจงัหวดัอตัราการเพ่ิมจาํนวน

ประชากรมีแนวโนม้ลดลง สง่ผลใหอ้ตัราการขยายตวัลดลงและไมไ่ดร้บัการพฒันา (ฉตัรชยั พงศป์ระยรู, 2542)  

จากงานวิจยัท่ีผ่านมาไดก้ลา่วถงึสาเหตท่ีุสง่ผลใหย้า้ยถ่ินในการทาํงาน พบวา่ การทาํงานในพืน้ท่ีท่ีไดร้บั

ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับในพืน้ท่ีของตนเอง ทาํใหมี้แนวโนม้ในการเกิดการ

เคลื่อนยา้ยของแรงงานไปสู่พืน้ท่ีนัน้ (วิภารตัน ์จงดีและลลิตา จนัทรวงศไ์พศาล หงุ่ยตระกูล, 2561) การท่ีเมือง

หลวงมีความทนัสมยัในระบบสาธารณปูโภคและมีโอกาสในการเรียนรูจ้ากการทาํงานท่ีมากกวา่ในชนบททาํใหมี้

การเคลื่อนยา้ยของแรงงาน (BARRY MCCORMICK and JACKLINE WAHBA, 2546) การท่ีกรุงเทพมหานคร

เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจทาํใหธุ้รกิจเติบโตขึน้เรื่อยๆ ส่งผลใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ

ตามไปดว้ย (พรทวี เถ่ือนคาํแสนและบุญญรตัน ์สมัพันธว์ฒันชัย, 2556) หากตอ้งการทาํงานท่ีมีความเฉพาะ

ทางตรงกบัท่ีเรียนจบมามกัจะมีแนวโนม้เลือกทาํงานในกรุงเทพมหานคร เพราะมีความหลากหลายของอาชีพท่ี

มากกว่า (สุวิชชา หย่องฮวย, 2551) นอกจากนีย้ังคิดว่ามีสาเหตุอ่ืนท่ียังไม่เคยมีการศึกษาท่ีคิดว่ามีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกทํางานในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ลักษณะวิถีการดําเนินชีวิตเหมาะกับการอาศัยอยู่ ใน

กรุงเทพมหานคร การท่ีมีเพ่ือนอาศัยอยู่ในกรุงเทพ และการท่ีกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่ีตัง้ขององคก์รท่ีมี

ช่ือเสียงจาํนวนมาก หากตอ้งการทาํงานในองคก์รท่ีมีช่ือเสียงอาจจะมีแนวโนม้เลือกทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและจาํเป็นในการศึกษาว่าอะไรเป็นสาเหตุในการ
ตดัสินใจเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครหลงัจบการศกึษาของคนตา่งจงัหวดั โดยผลการศกึษาจะนาํไปสูก่ารหา
แนวทางใหค้นต่างจังหวดัท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครกลบัไปทาํงานยังภูมิลาํเนาของ
ตนเอง เพ่ือใหช้นบทไดร้บัการพฒันา และบรรเทาปัญหาท่ีเกิดจากความแออดัของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรม และปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจทํางานใน
กรุงเทพมหานครหรือตดัสินใจทาํงานในภมิูลาํเนาของผูท่ี้สาํเรจ็การศกึษามหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจยัใชข้อ้มลูปฐมภูมิ โดยกาํหนดขอบเขตการศกึษา คือ  ประชาชนผูมี้ภูมิลาํเนาจากต่างจงัหวดัท่ี
สาํเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครท่ีเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครหรือภูมิภาคของตนเอง 
ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ตลุาคม 2562 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยฉบับนี ้มีความสอดคล้องกับกฎแห่งการการเคลื่ อนย้ายแรงงานของ Ravenstein’s                          
(Ravenstein’s Law of Migration, 2432) ท่ีอธิบายว่า ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและความหลากหลายของ
การคมนาคมจะกระตุ้นให้เกิดการย้ายถ่ินฐานเข้ามายังพื ้นท่ีท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความ
หลากหลายของการคมนาคมมากขึ ้น กล่าวคือคนต่างจังหวัดมีแนวโน้มย้ายถ่ินฐานเข้ามาทํางานใน
กรุงเทพมหานครซึ่งมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและความหลากหลายของการคมนาคมมากกว่าต่างจังหวดั 
และปัจจยัสว่นบคุคลดา้นเพศมีผลต่อการยา้ยถ่ินฐาน คือประชากรเพศหญิงมีแนวโนม้ในการอพยพยา้ยถ่ินฐาน
มากกว่าเพศชาย งานวิจยันีย้งัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดงึดดู (Lee, E.S., 2509)  ท่ี
อธิบายว่าการตัดสินใจยา้ยหรือไม่ยา้ยถ่ินเพ่ือไปทาํงานนั้นจะขึน้อยู่กับปัจจัยผลกัดันและปัจจัยดึงดูด ไดแ้ก่  
ระดบัเงินเดือนและความกา้วหนา้ในอาชีพ กล่าวคือคนต่างจังหวดัจะเกิดแรงผลกัดนัและดึงดูดใหย้า้ยเขา้มา
ทาํงานในกรุงเทพมหานครซึง่มีเงินเดือนเฉลี่ยและสิ่งอาํนวยความสะดวกท่ีจะช่วยเพ่ิมโอกาสในความกา้วหนา้ใน
อาชีพมากกว่าต่างจังหวัด นอกจากนีย้ังมีความสอดคลอ้งกับทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขัน้ของมาสโลว ์
(Hierarchy of Needs, 2486) ขัน้ท่ี 3 ท่ีว่ามนุษยค์วามตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีรกัของผูอ่ื้น  ตอ้งการมีสมัพนัธภาพท่ีดี
กบับุคคลอ่ืน และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ จึงกล่าวไดว้่าคนมีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปทาํงานในพืน้ท่ีท่ีตนมี
คนรัก ครอบครัว เพ่ือนอยู่ด ้วย และขั้นท่ี 5 ท่ีว่ากระบวนการท่ีจะพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้
ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู่มนุษยท์ุกคนตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตามศกัยภาพ กล่าวคือ คนจะมีการยา้ยถ่ิน
ฐานไปทาํงานในพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสในการเรียนรูพ้ฒันาทกัษะมากกวา่ 

จากการคน้ควา้เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องของการตดัสินใจเลือกทาํงาน สามารถแยกปัจจัย
ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยดา้นแรงจูงใจ โดยปัจจัยดา้นพฤติกรรม งานวิจัยของสวุพร 
ผาสกุ (2558) ใช ้Multinomial Logit Model ศกึษาพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานท่ีตดัสินใจยา้ยถ่ิน พบว่า เพศมีผล
ต่อการยา้ยถ่ินฐานของแรงงาน แรงงานเพศหญิงมีแนวโนม้ในการยา้ยถ่ินฐานไปสู่กรุงเทพมากกว่าเพศชาย 
งานวิจยัยงัพบว่าอายมีุผลต่อการยา้ยถ่ินฐานของแรงงาน แรงงานท่ีมีอาย ุ15-24 ปี มีแนวโนม้ในการยา้ยถ่ินฐาน
ไปสู่กรุงเทพมหานครมากกว่าช่วงอายุท่ีมากกว่า สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Barry Mccormick and Jackline 
Wahba (2546) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีทําให้เกิดการย้ายถ่ินฐานไปยังเมืองอุตสาหกรรม 3 เมือง ของแรงงานใน
สหรฐัอเมริกา พบว่าแรงงานท่ีมีอายุนอ้ย (15-26 ปี) มีโอกาสยา้ยถ่ินฐานจากชนบทสู่เมืองมากกว่าแรงงานท่ีมี
ช่วงอายุสูงกว่า งานวิจัยของ Theodore Fuller (2528) ใช้ Speare’s Model ในการอธิบายความสัมพันธ์ของ
แรงงานต่อการยา้ยถ่ินฐานจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้มากรุงเทพมหานคร พบวา่ ความสมัพนัธก์บัคนรกั
และครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจยา้ยถ่ินฐานของแรงงาน งานวิจัยของวิภารัตน ์จงดีและลลิตา จันทรวงศ์
ไพศาล หงุ่ยตระกูล (2558) ศึกษาปัจจัยด้านระดับรายได้ต่อการย้ายถ่ินฐานของแรงงานเมียนมาเข้าสู่
กรุงเทพมหานครโดยใชส้ถิติเชิงอนุมานแบบ Chi-Square เช่นเดียวกับ งานวิจัยของชนิดา เทวสิงห ์(2557) ท่ี
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานของพนักงานรายวนั พบว่าระดบัรายไดมี้ความสมัพันธต์่อการตดัสินใจ
เลือกทาํงาน ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ พบวา่ ระบบสาธารณปูโภค และโอกาสในการเรียนรูจ้ากการทาํงานมีผลต่อการ
เลือกตดัสินใจยา้ยถ่ินฐานของแรงงาน (Barry Mccormick and Jackline Wahba, 2546)  สวสัดิการท่ีไดจ้ากการ
ทาํงานก็มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกทาํงานของแรงงานเช่นกัน (งานวิจัยของชนิดา เทวสิงห ์
2557)  นอกจากนีพ้บว่า ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้และสาขาท่ีจบมามีความสมัพนัธต์่อการตดัสินใจในการเลือก
ทาํงาน โดยการวิเคราะหปั์จจยัดว้ยสถิติ Chi-square ตามผลการศกึษาของพรทวี เถ่ือนคาํแสนและบุญญรตัน ์
สัมพันธ์วัฒนชัย (2556) และสุวิชชา หย่องฮวย (2551) ตามลาํดับ งานวิจัยนีจ้ะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
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ตัดสินใจเลือกทาํงานจากการศึกษาท่ีผ่านมา โดยจาํแนกเป็นปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ รายไดต้่อเดือน 
ความสมัพนัธก์บัครอบครวั ความสมัพนัธก์บัคนรกั การทาํงานตรงกบัคณะสาขาท่ีจบมา  และปัจจยัดา้นแรงจงูใจ 
คือ ระบบสาธารณูปโภค โอกาสในการเรียนรู ้ความกา้วหนา้ในการทาํงาน นอกจากนีจ้ะทาํการศึกษาปัจจัย
เพ่ิมเติมจากงานวิจัยท่ีผ่านมา คือ ศกึษาปัจจยัดา้นวิถีการดาํเนินชีวิต ความสมัพนัธก์ับเพ่ือน และช่ือเสียงของ
องคก์ร เน่ืองจากคาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจทาํงานของแรงงาน โดยการวิจัยนีจ้ะเป็น
การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกทาํงานของคนสองกลุ่ม ไดแ้ก่ คนตา่งจงัหวดัท่ีจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ในกรุงเทพมหานครท่ีเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานคร และท่ีเลือกกลบัไปทาํงานยงัภมิูลาํเนาของตนเอง โดยจะใช้
สถิติเชิงอนุมาน T-test ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบรายไดเ้ฉลี่ยและการใหค้ะแนนความสาํคญักบั
ปัจจยัดา้นวิถีการดาํเนินชีวิตเฉลี่ย ระหวา่ง 2 กลุม่ ใช ้Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัจูงใจกบัการตดัสินใจทาํงานในกรุงเทพของคนต่างจงัหวดั และใชแ้บบจาํลอง 
Binary Logistic Regression วิเคราะหข์นาดและทิศทางความสมัพนัธข์องปัจจยัในแตล่ะดา้น 

 
วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยฉบับนีเ้ก็บข้อมูลปฐมภูมิผ่านการเก็บแบบสอบถาม โดยประชากรคือคนต่างจังหวัดท่ีจบ
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาจากกรุงเทพมหานครและเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครหรือภูมิลาํเนาของตนเอง ใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็นแบบตามสะดวก ซึ่งจาํนวนกลุ่มตวัอย่างคาํนวณไดจ้ากสตูรของ  
W.G. Cochran(1977) โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมั่นทางสถิติรอ้ยละ 95 ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตวัอย่างท่ียอมใหเ้กิดขึน้ได ้รอ้ยละ 5 (e=0.05) ไดค้่าเท่ากับ 385 ตวัอย่าง จึงทาํการเก็บขอ้มูลจาํนวน 391 ชุด 
การสาํรวจจะใชก้ารสมัภาษณด์ว้ยแบบสอบถามอนัประกอบไปดว้ยส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ขอ้มูล
ดา้นแรงจงูใจ และสว่นท่ี 3 ขอ้มลูดา้นวิถีการดาํเนินชีวิต 

การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยใชค้า่เฉลี่ย คา่รอ้ยละ ในการอธิบายลกัษณะปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจทาํงานท่ีกรุงเทพมหานครหรือภูมิลาํเนาของตนเอง และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
อนุมาน ในการวิเคราะหปั์จจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครหรือภูมิลาํเนาของคน
ต่างจงัหวดัท่ีจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครใชส้ถิติ T-test ในการทดสอบความแตกต่างดา้น
รายไดเ้ฉลี่ย และความแตกต่างของการใหค้ะแนนเฉลี่ยของความสาํคัญในวิถีชีวิต ใชส้ถิติ chi-square เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจทํางานท่ี
กรุงเทพมหานครหรือภูมิลาํเนาของตนเองกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยดา้นแรงจูงใจ โดยทาํการประมาณค่า
แบบจาํลอง Binary Logistic Regression Model เพ่ือหาขนาดและทิศทางของความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ และปัจจัยดา้นวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นในการตัดสินใจเลือก
ทาํงานในกรุงเทพมหานครหรือภมิูลาํเนาของคนตา่งจงัหวดัท่ีจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร  
โดยการศกึษาครัง้นีก้าํหนดตวัแปรอิสระท่ีไดม้าจากทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม จึงไดต้วัแปรอิสระในการ

วิเคราะหข์อ้มลูดงัสมการนี ้

ln �
𝑃𝑃𝑖𝑖

1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖
� =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3+. . . +𝛽𝛽𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ 

 

ln �
𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1)
𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 0)� =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐹𝐹𝑀𝑀𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑌𝑌𝑙𝑙𝐴𝐴𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐼𝐼𝑙𝑙𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐹𝐹𝑀𝑀𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐿𝐿𝐷𝐷𝐿𝐿 + 𝛽𝛽6𝐹𝐹𝑌𝑌ก𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7𝐹𝐹𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖 +  𝛽𝛽8𝑊𝑊𝑀𝑀𝑙𝑙𝑖𝑖  

+𝛽𝛽9𝑃𝑃𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽10𝐹𝐹𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽11𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽12𝑇𝑇𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽13𝑀𝑀𝑀𝑀𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛽𝛽14𝐿𝐿𝑊𝑊𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖  
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𝑃𝑃𝑖𝑖   คือ ความนา่จะเป็นของการตดัสินใจเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖  คือ ความนา่จะเป็นในการเลือกตดัสินใจทาํงานในภมิูลาํเนาของตนเอง 

𝛽𝛽0,𝛽𝛽1, … ,𝛽𝛽9 คือ คา่สมัประสิทธ์ิ 

𝐷𝐷  คือ ตวัอย่างท่ี 1,2,…,391 

𝜀𝜀𝑖𝑖   คือ คา่ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา่ 

𝐹𝐹𝑀𝑀𝐷𝐷𝑖𝑖 คือ เพศ โดยท่ี 1 คือ เพศหญิง และ 0 คือ เพศชาย 

𝑌𝑌𝑙𝑙𝐴𝐴𝑖𝑖   คือ อาย ุโดยท่ี 1 คือ ช่วงอาย ุ21 – 26 ปี และ 0 คือ ช่วงอาย ุ27 ปีขึน้ไป 

𝐼𝐼𝑙𝑙𝐷𝐷  คือ รายไดต้อ่เดือน (บาท) 

𝐹𝐹𝑀𝑀𝐷𝐷𝑖𝑖 คือ ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัครอบครวั โดยท่ี 1 คือ อาศยัอยู่กบัครอบครวั และ 0 คือ ไม่ได้

อาศยัอยู่กบัครอบครวั 

Lov𝑖𝑖  คือ ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัคนรกั โดยท่ี 1 คือ อาศยัอยู่กบัคนรกั และ 0 คือ ไม่ไดอ้าศยัอยู่

กบัคนรกั 

𝐹𝐹𝑌𝑌𝐷𝐷𝑖𝑖 คือ ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัเพ่ือน โดยท่ี 1 คือ เลือกสถานท่ีทาํงานท่ีอยู่ใกลก้บัเพ่ือน และ 0 

คือ ไมไ่ดเ้ลือกสถานท่ีทาํงานท่ีอยู่ใกลก้บัเพ่ือน  

𝐹𝐹𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖 คือ ทาํงานคณะหรือท่ีศกึษาจบมา โดยท่ี 1 คือ ทาํงานตรงกบัคณะหรือสาขาท่ีจบมา และ 0 คือ 

ทาํงานไมต่รงกบัคณะหรือสาขาท่ีจบมา 

𝑊𝑊𝑀𝑀𝑙𝑙𝑖𝑖 คือ สวสัดิการท่ียอมรบัได ้โดยท่ี 1 คือ สวสัดิการท่ีเป็นขอ้บงัคบัตามและท่ีเกิดจากการเจรจา

รว่มกนั และ 0 คือ สวสัดิการครอบคลมุสวสัดิการท่ีเป็นขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 

𝑃𝑃𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖 คือ ความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยท่ี 1 คือ มีการแข่งขนัสงู ไปสูค่วามกา้วหนา้ในอาชีพ และ 0 คือ 

มีการแข่งขนัตํ่า พอใจกบัตาํแหน่งงานปัจจบุนัหรือไมช่อบการเปลี่ยนแปลง 

𝐹𝐹𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖 คือ ช่ือเสียงองคก์ร โดยท่ี 1 คือ คาํนึงถึงองคก์รท่ีมีช่ือเสียง และ 0 คือ ไม่คาํนึงถึงองคก์รท่ีมี

ช่ือเสียง 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  คือ โอกาสในการเรียนรู ้โดยท่ี 1 คือ ตอ้งการโอกาสในการเรียนรู ้และ 0 คือ ตอ้งการโอกาสใน

การทาํกิจกรรมท่ีตนสนใจ 

𝑇𝑇𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖  คือ การคมนาคมท่ียอมรบัได ้โดยท่ี 1 คือ การมีระบบขนส่งสาธารณะท่ีหลากหลาย และ 0 คือ 

ระบบขนสง่สาธารณะมีนอ้ย แตมี่ความแออดัทางดา้นการจราจรอยู่ในระดบัตํ่า 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐷𝐷𝑖𝑖  คือ การบริการทางการแพทย ์โดยท่ี 1 คือ มีการบริการทางการแพทยท่ี์หลากหลาย และ 0 คือ 

สถานพยาบาลและอนามยัท่ีเพียงพอตอ่ความตอ้งการ 

𝐿𝐿𝑊𝑊𝑆𝑆𝑖𝑖  คือ วิถีการดาํเนินชีวิต โดยท่ี 1 คือ ชอบความเป็นส่วนตัว ความบันเทิงและไดพ้บปะผูค้นท่ี

หลากหลาย และ 0 คือ วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ไมเ่รง่รีบและใกลชิ้ดธรรมชาติ 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาจากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 391 คน พบว่า คนท่ีตดัสินใจทาํงานในกรุงเทพมหานคร
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีอายอุยู่ในช่วง 26 ปีขึน้ไป มีรายไดต้อ่เดือนเฉลี่ย 24697.4 บาท เป็นผูท่ี้ไมต่อ้งการอาศยั
อยู่กบัครอบครวั แตต่อ้งการอาศยัอยู่กบัคนรกัและตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัเพ่ือน เป็นผูท่ี้คาํนงึถงึช่ือเสียงขององคก์ร 
การขนส่งสาธารณะท่ีหลากหลาย การบริการทางการแพทยท่ี์หลากหลาย   และเป็นผูท่ี้ใหค้วามสาํคญักบัความ
เป็นส่วนตวัในการใชชี้วิต ความหลากหลายดา้นเทคโนโลยี อาหาร ความบันเทิง การพบปะผูค้นท่ีหลากหลาย 
ในขณะท่ีคนท่ีตัดสินใจทาํงานในภูมิลาํเนาส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีช่วงอายุ 21-26 ปี มีรายไดต้่อเดือนเฉลี่ย 
25994.7 บาท เป็นผูท่ี้ตอ้งการอาศยัอยู่กบัครอบครวั แต่ไม่ตอ้งการอาศยัอยู่กบัคนรกั และไม่ตอ้งการอยู่ใกลชิ้ด
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กบัเพ่ือน ไมไ่ดค้าํนงึถงึช่ือเสียงขององคก์ร การขนสง่สาธารณะ การบริการทางการแพทยท่ี์หลากหลาย และเป็นผู้
ท่ีใหค้วามสาํคญักบัวิถีชีวิตเรียบง่ายไมเ่รง่รีบ วิถีชีวิตท่ีไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ 

ผลการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยของเงินเดือนและคะแนนการใหค้วามสาํคญักบัวิถีชีวิตในดา้น
ต่างๆ  ระหว่างคนต่างจังหวัดท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและตัดสินใจทาํงานใน
กรุงเทพมหานคร กบั คนต่างจงัหวดัท่ีจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครและตดัสินใจทาํงานใน
ภมิูลาํเนา ดว้ยสถิติ T-test  พบวา่ ทัง้ 2 กลุม่มีความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยคะแนนในการใหค้วามสาํคญักบัวิถีชีวิต
ในดา้นตา่งๆ  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี α = 0.01 ในขณะท่ีรายไดต้อ่เดือนเฉลี่ยไมมี่ความแตกตา่งกนัระหว่าง
คนต่างจงัหวดัท่ีจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครและตดัสินใจทาํงานในกรุงเทพมหานคร กบั 
คนต่างจังหวดัท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครและตดัสินใจทาํงานในภูมิลาํเนา โดยเม่ือ
พิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการใหค้วามสาํคัญกับวิถีชีวิตดา้นต่างๆ  พบว่า กลุ่มท่ีตัดสินใจ
ทาํงานในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยการใหค้วามสาํคญักบัวิถีชีวิตเรียบง่ายไมเ่ร่งรีบเท่ากบั 3.16 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ยการใหค้วามสาํคัญกับวิถีชีวิตใกลชิ้ดธรรมชาติ เท่ากับ 3.23 คะแนน ซึ่งนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีตดัสินใจ
ทาํงานในภูมิลาํเนา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 คะแนน และ 4.23 คะแนน ตามลาํดับ ในขณะท่ีกลุ่มท่ี
ตดัสินใจทาํงานในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยการใหค้วามสาํคญักบัความเป็นสว่นตวัในการใชชี้วิต เท่ากบั 
3.92 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยการใหค้วามสาํคญักบัความหลายกหลายดา้นเทคโนโลยี อาหาร ความบนัเทิงเท่ากบั 
3.91 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยการใหค้วามสาํคัญกับการพบปะผู้คนท่ีหลากหลาย เท่ากับ 3.63 คะแนน 
มากกว่ากลุ่มท่ีตัดสินใจทาํงานในภูมิลาํเนา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 คะแนน 2.73 คะแนน และ 2.68 
คะแนน ตามลาํดบั (Table 1) 
Table 1  Results of the difference between the mean of the variables. Between group  intention to work 

 in hometown and group intention to work in Bangkok. 

Note: *** Significant at the 1% level 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างผูท่ี้จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจ
ทาํงานท่ีกรุงเทพมหานครหรือภูมิลาํเนากับปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยดา้นแรงจูงใจ ดว้ยสถิติ Chi-square 
พบวา่ ผูท่ี้จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจทาํงานท่ีกรุงเทพมหานครหรือภูมิลาํเนามี
ความสมัพนัธก์บัเพศ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี α = 0.1 และมีความสมัพนัธก์บัอายุ ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ด
กบัครอบครวั ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัคนรกั ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัเพ่ือนและความตอ้งการทาํงานตรง
กบัคณะหรือสาขาท่ีจบมา สวสัดิการท่ียอมรบัได ้ความกา้วหนา้ในอาชีพ ช่ือเสียงองคก์ร โอกาสในการเรียนรู ้การ
คมนาคมท่ียอมรบัไดแ้ละการบริการทางการแพทยท่ี์ยอมรบัไดท่ี้ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี α = 0.01 
 จากการวิเคราะหด์งักล่าว ชีใ้หเ้ห็นวา่ผูท่ี้จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจ
ทาํงานท่ีกรุงเทพมหานครมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูท่ี้มีอายุ 21-26 ปี ไม่ตอ้งการอาศยัอยู่กับครอบครวั แต่ตอ้งการ
อาศัยอยู่กับคนรักและตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกับเพ่ือน คาํนึงถึงช่ือเสียงขององคก์ร การขนส่งสาธารณะและการ
บริการทางการแพทย์ท่ีหลากหลาย และเป็นผู้ท่ีให้ความสาํคัญกับความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิต ความ
หลากหลายดา้นเทคโนโลยี อาหาร ความบนัเทิง การพบปะผูค้นท่ีหลากหลาย 

Variable Intention to work in  

Bangkok 

Intention to work in 

Hometown 

 

P-value T-test 

x ̄ S.D. x ̄ S.D.  

Monthly income 25994.7 19698.2 24697.4 13564.3 0.4473 0.7607 

Scores of taking interest in slow living lifestyle 3.16 1.0734 4.12 0.8194 0.0000 -10.00*** 

Scores of taking interest in back-to-nature lifestyle 3.23 1.0703 4.23 0.8200 0.0000 -10.47*** 

Scores of taking interest in private lifestyle 3.92 0.9740 3.08 1.0595 0.0000 3.08*** 

Scores of taking interest in modern lifestyle 3.91 1.0907 2.73 0.9542 0.0000 11.44*** 

Scores of taking interest in socially lifestyle 3.63 1.0205 2.68 1.0829 0.0000 8.97*** 
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Table 2 Results of the relationship between the variables and intention to work in hometown or Bangkok. 

Variable P-value χ2 

Gender 0.0659 3.38* 

Age 0.0000 37.51*** 

Desire to live with family 0.0000 67.21*** 

Desire to live with lover 0.0000 18.07*** 

Pleasure with social communication and civilization 0.0000 18.36*** 

Work position relate directly to degree graduation 0.0000 83.69*** 

Welfare accessibility 0.0000 58.53*** 

Pressure on work to reach higher position 0.0000 86.00*** 

Reputation of organization 0.0000 99.35*** 

Opportunity on self-improvement 0.0000 68.75*** 

Concerning on transportation system 0.0000 183.15*** 

Concerning on medical treatment accessibility 0.0000 112.05*** 

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5% and 10% levels, respectively 
 

การประมาณค่าแบบจําลอง Binary Logistic Regression พบว่า แบบจําลองท่ี 2 (Model 2) มีค่า 
Adjusted R Square เท่ากบั 0.4821 ซึ่งสงูว่าแบบจาํลองท่ี 1 (Model 1) ท่ีเท่ากบั 0.4748 รวมไปถึงค่า Akaike, 
Schwarz แ ล ะ  Hannan-Quinn ท่ี แ บ บ จํา ล อ ง ท่ี  2  มี น้อ ย ก ว่ า  แ บ บ จํา ล อ ง ท่ี  1 โ ด ย มี ค่ า เ ท่ า กับ 
280.6516,320.3387 และ 296.3822 ตามลาํดับ ในขณะท่ี แบบจาํลองท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 284.5972,340.1591
และ 306.6201 ตามลาํดบั นอกจากนี ้แบบจาํลองท่ี 2 ไดค้า่ McFadden R-square เท่ากบั 0.5190 หมายความ
วา่ ตวัแปรสามารถอธิบายความน่าจะเป็นท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครหรือในภมิูลาํเนา
ไดร้อ้ยละ 51.90 แบบจาํลองท่ี 2 จงึเป็นแบบจาํลองท่ีนาํมาใชค้าํนวณคา่ Marginal Effect เพ่ือนาํไปใชอ้ธิบายถงึ
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความน่าจะเป็นของการตดัสินใจเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครหรอืภมิูลาํเนา (Table 3) 

เม่ือพิจารณาถงึนยัสาํคญัทางสถิติของตวัแปรอิสระ พบวา่ คนท่ีมีช่วงอาย ุ21-26 ปี (Yng) คนท่ีตอ้งการ
อยู่ใกลชิ้ดกับครอบครวั (Fam) คนท่ีตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกับคนรกั (Lov) คนท่ีคาํนึงถึงช่ือเสียงขององคก์ร (Fms) 
คนท่ีมีความตอ้งการในเรื่องการขนสง่สาธารณะท่ีหลากหลาย (Trp) คนท่ีมีความตอ้งการบริการทางการแพทยท่ี์
หลากหลาย(Med) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01α =  และ คนท่ีตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัเพ่ือน (Frd)  และคนท่ีชอบ
ความเป็นส่วนตวั ความบนัเทิงและไดพ้บปะผูค้นท่ีหลากหลาย (Lft) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05α =  ในขณะท่ี 
เพศหญิง (Fem) คนท่ีทาํงานตรงคณะหรือสาขาท่ีจบมา (Fct)  คนท่ีตอ้งการสวสัดิการท่ีมากกว่าตามกฎหมาย 
(Wel) และคนท่ีตอ้งการโอกาสในการเรียนรู ้(Opp) ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ (Table 3) 

จากการคาํนวณค่า Marginal Effect ในแบบจาํลองท่ี 2 สามารถอธิบายความหมายได ้ดงันี ้ผูท่ี้มีอายุ 
21-26 ปี มีความน่าจะเป็นของการเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครมากกวา่ผูท่ี้มีอายุ 27 ปีขึน้ไป เท่ากบั 0.2515 
ผูท่ี้อาศยัอยู่กบัครอบครวั มีความน่าจะเป็นของการเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานคร นอ้ยกว่าผูท่ี้ไม่อาศยัอยู่กบั
ครอบครวั เท่ากบั 0.3340 ผูท่ี้อาศยัอยู่กบัคนรกั มีความน่าจะเป็นของการเลือกทาํงานในกรุงเทพ มากกว่าคนท่ี
ไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัคนรกั เท่ากบั 0.2478 ผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดกบัเพ่ือน มีความน่าจะเป็นของการเลือกทาํงานในกรุงเทพ 
มากกว่าผูท่ี้ไม่อยู่ใกลชิ้ดกบัเพ่ือน เท่ากบั 0.1710 ผูท่ี้คาํนึงถึงช่ือเสียงขององคก์ร มีความน่าจะเป็นในการเลือก
ทาํงานในกรุงเทพมหานครมากกว่าผูท่ี้ไม่คาํนึงถึงช่ือเสียงองคก์ร เท่ากบั 0.2320 ผูท่ี้มีความตอ้งการในเรื่องการ
ขนส่งสาธารณะท่ีหลากหลาย มีความน่าจะเป็นในการเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครมากกว่าผูท่ี้ไม่ตอ้งการ
ขนส่งสาธารณะท่ีหลากหลาย เท่ากับ 0.4895 ผูท่ี้มีความตอ้งการบริการทางการแพทยท่ี์หลากหลาย มีความ
น่าจะเป็นในการเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครมากกวา่ผูท่ี้ไมต่อ้งการบริการทางการแพทยท่ี์หลากหลายเท่ากบั 
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0.2732 ผูท่ี้ชอบความเป็นส่วนตวั ความบันเทิงและไดพ้บปะผูค้นท่ีหลากหลาย มีความน่าจะเป็นในการเลือก
ทาํงานในกรุงเทพมหานครมากกวา่ผูท่ี้ชอบใชชี้วิตเรียบง่ายไมเ่รง่รีบใกลชิ้ดธรรมชาติเท่ากบั 0.2100 

Table 3 Estimation results from Binary Regression Model. 
Variable Model 1 Model 2 Marginal Effected 

Cont -2.9208 (0.5367)*** -2.6564 (0.4585) ***  

Fem -0.1244 (0.3436)    

Yng 1.0258 (0.3586) *** 1.0297 (0.3518) ***  0.2515 

Fam -1.3156 (0.3464) *** -1.4116 (0.3369) *** -0.3340 

Lov 0.9788 (0.3517) *** 1.0218 (0.3448) ***  0.2478 

Frd 0.6554 (0.3283) ** 0.6931 (0.3247) ***  0.1710 

Fct 0.3554 (0.3691) -  - 

Wel 0.5648 (0.3473) -  - 

Pmt -0.7358 (0.4330) * -0.6609 (0.4180) -0.1633 

Fms 0.8332 (0.3642) ** 0.9505 (0.3492) ***  0.2320 

Opp -0.1985 (0.3871)    

Trp 2.0606 (0.3863) *** 2.16014 (0.3794) ***  0.4895 

Med 1.0063 (0.3665) *** 1.1238 (0.3531) ***  0.2732 

Lft 0.9271 (0.3544) *** 0.862319 (0.3427) **  0.2100 

McFadden R-squared     0.5089      0.5190  

Adjusted R-squared     0.4748     0.4821  

Akaike criterion 284.5972 280.6516  

Schwarz criterion 340.1591 320.3387  

Hannan-Quinn 306.6201 296.3822  

All correct prediction(%)  87.46%  87.46%  

Correct prediction(P=1)(%)      88.4422%      88.9447%  

Correct prediction(P=0)(%)     86.4583%      85.9375%  

Note:  the value in parentheses is the tolerance of the estimator (standard error of estimator)  * 
significant at the 10% level, ** significant at the 5% level, *** significant at the 1% level 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความแตกต่างกันในดา้นคะแนนเฉลี่ยการใหค้วามสาํคญักับวิถีการดาํเนินชีวิต พบว่า คน

ต่างจงัหวดัท่ีเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานครใหค้วามสาํคญักบัคะแนนเฉลี่ยในดา้นความเป็นส่วนตวัในการใช้
ชีวิต ความหลากหลายทางเทคโนโลยี อาหาร ความบันเทิง และการพบปะผู้คนท่ีหลากหลายมากกว่าคน
ต่างจงัหวดัท่ีเลือกทาํงานในกรุงเทพมหานคร อีกทัง้ พบว่า คนท่ีมีอายุ 21-26 ปี ไม่มีความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบั
ครอบครวั แตมี่ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัคนรกั และเพ่ือน คาํนงึถงึช่ือเสียงองคก์ร การขนสง่สาธารณะและการ
บริการทางการแพทย์ท่ีหลากหลายมีแนวโนม้ท่ีจะตัดสินใจทาํงานในกรุงเทพมหานคร นอกจากนีใ้นการใช้
แบบจาํลอง พบว่า คนท่ีมีอายุ 21-26 ปี ไม่มีความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัครอบครวั มีความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบั
คนรักและเพ่ือน คาํนึงถึงช่ือเสียงขององคก์ร มีความตอ้งการขนส่งสาธารณะท่ีหลากหลาย มีความตอ้งการ
บริการทางการแพทยท่ี์หลากหลายและชอบความเป็นส่วนตวั ความบันเทิงและไดพ้บปะผูค้นท่ีหลากหลาย มี
ความน่าจะเป็นท่ีจะทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 
จากผลการศกึษานาํไปสูข่อ้เสนอแนะซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดงันี ้  
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ระยะสัน้ภาคธุรกิจในระดบัภมิูภาคท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถไปรว่มงานควรมีการใชปั้จจยัท่ีไม่ใช่
เงินเดือนประกอบในการจูงใจแรงงาน เช่น เสนอสวัสดิการท่ีมากกว่าท่ีภาครฐักาํหนด  มีการฝึกอบรมทักษะ
ความรูเ้พ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชนต์อ่การทาํงาน หรือระบเุกณฑใ์นการเลื่อนตาํแหน่งไวอ้ย่างชดัเจน 

ระยะกลางภาครฐับาลควรออกนโยบายท่ีก่อใหเ้กิดการกระจายตวัของภาคธุรกิจไปสู่ภูมิภาคมากขึน้ และ

ส่งเสริมธุรกิจระดับภูมิภาคใหเ้ติบโตและมีช่ือเสี่ยง โดยการใหแ้รงจูงใจหรือสิทธิประโยชนใ์นการลงทุน สิทธิ

ประโยชนใ์นการละเวน้ภาษี หรือสิทธิประโยชนใ์นการเปิดโรงงานในตา่งจงัหวดัมากย่ิงขึน้ เม่ือสถานประกอบการ

เหลา่นีก้ลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จะทาํใหมี้ความตอ้งการจา้งแรงงานเฉพาะทางมากขึน้  

ระยะยาวรฐับาลควรมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัใหใ้กลเ้คียง
กับในกรุงเทพมหานคร เช่น การพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล และระบบการขนส่งสาธารณะ เพ่ือเป็น
แรงจงูใจใหแ้รงงานยา้ยกลบัมาทาํงานในภมิูลาํเนา 
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การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการลดใช้บรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

The Study of Factors Affecting Plastic Reduction Behavior in Kasetsart University 
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and Puttiphat Thaweevachiraphat1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีมี้จุดประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติระหว่างผูท่ี้มีพฤติกรรมลดใชก้ับผูท่ี้มี

พฤติกรรมไม่ลดใช ้และเพ่ือศกึษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการลดใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติก รวบรวมขอ้มลู

ดว้ยแบบสอบถามจากบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน จาํนวน 426 คน ทดสอบ

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมลดใชถ้งุและแกว้พลาสติกดว้ยแบบจาํลอง Binary Logistic Regression ผลการศกึษา

พบว่าผูท่ี้ตระหนกัถงึโทษของถงุพลาสติกมีความน่าจะเป็นท่ีจะลดใชถ้งุพลาสติกมากกว่าผูท่ี้ไม่ตระหนกั และผูท่ี้

รับรูโ้ครงการ “KAPI Green Campaign” มีความน่าจะเป็นท่ีจะลดใชแ้กว้พลาสติกมากกว่าผูท่ี้ไม่รับรูอ้ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้จึงควรใหค้วามสาํคญักบัใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูเรื่องโทษของถุงพลาสติกเพ่ือสรา้งความ

ตระหนักต่อสิ่งแวดลอ้ม และควรสรา้งการรบัรูถ้ึงโครงการ “KAPI Green Campaign” ใหม้ากขึน้ เน่ืองจากผูท่ี้

รบัรูโ้ครงการยงัมีนอ้ย 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study and compare the attitude between the single-use 

plastic reduction group. Moreover, this research aims to investigate factors affecting single-use plastic 

reduction behavior. The study population was 426 students and personnel of Kasetsart University 

Bangkhen Campus. Data collection was conducted by utilizing questionnaire composed by the authors 

and analyzed by using Binary Logistic Regression Model. The result of the statistic significantly 

indicated that the attitudes towards the environment affect the probability of the plastic bag reduction 

behavior. Another result outstandingly indicated that the probability of the plastic bag reduction 

behavior increases for those who are acknowledged about the “KAPI Green Campaign”. Therefore, 

providing information about plastic bag pollution and promoting the campaign can raise awareness 

regarding the environment concern. 
 

 

Key words: single-use plastic, single-use plastic reduction behavior, plastic bag, plastic cup 
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คาํนาํ 

ปัจจุบันการผลิตและใชพ้ลาสติกในผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑต์่างๆ เพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองทั่วโลก  

ดว้ยคณุสมบติัท่ีโดดเด่นหลายดา้นของพลาสติก คือ มีนํา้หนกัเบา ทนทาน มีความยืดหยุ่น และราคาถูก ทาํให้

พลาสติกไดร้บัการยอมรบัและมีปริมาณการใชง้านมาก (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) จากขอ้มูลขององคก์าร

สหประชาชาติ (UN) และองคก์รรณรงคด์า้นสิ่งแวดลอ้มระดบัโลกอย่างกลุ่มกรีนพีซ (Greenpeace) พบวา่ตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2493 ภาคอตุสาหกรรมทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกเพ่ิมขึน้จาก 1.5 ลา้นตนัตอ่ปีเป็นมากกวา่ 330 ลา้นตนั

ตอ่ปี  

ในปัจจุบนัไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีใชพ้ลาสติกมากติดอนัดบั 6 ของโลก หรือราว 27 ลา้นตนัต่อปี ทาํให้

มีปริมาณขยะพลาสติกจาํนวนมากอนัเกิดจากการลดใชพ้ลาสติกท่ียังไม่มากพอจึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีควรเร่ง

แกไ้ข ซึ่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นสถาบันแห่งหนึ่งท่ีหน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมการลดใชบ้รรจุ

ภัณฑพ์ลาสติก แต่ยังไม่มีมาตรการลดใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติกครอบคลุมและไม่นาํไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม 

สาเหตท่ีุการลดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกนัน้ยงัคงไม่มากพอมาจากหลายประการ ประการแรก จากการท่ี 

คนบางกลุ่มไม่รบัรูถ้ึงผลกระทบของบรรจุภัณฑพ์ลาสติกต่อชีวิตประจาํวนัของตวัเอง (Jirawanchaikul, 2015)  

ประการท่ีสอง การไมร่บัรูถ้งึมาตรการสง่เสริมการลดใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกจากรา้นคา้ (Jirawanchaikul, 2015) 

และประการสดุทา้ย การท่ีผูค้นไม่ตระหนกัถึงโทษของบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ทัง้ท่ีรูถ้ึงโทษ แต่คนเหล่านัน้ยงัคงไม่

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตนเอง นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวท่ีมีการศึกษามาแลว้เป็นไปไดว้่าน่าจะมี

สาเหตมุาจากการคาํนึงถึงความสะดวกสบายในการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกและการคาํนึงถึงค่าใชจ้่ายในการใช้

บรรจภุณัฑพ์ลาสติก  

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า การลดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกและมาตรการยงัมีไม่มากพอจึงเป็น

ปัญหาท่ีสาํคญั ดงันัน้ มีความจาํเป็นในการศกึษาถงึพฤติกรรมการลดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกเพ่ือนาํผลการศกึษา

ท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือแกไ้ขปัญหาแก่บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต

บางเขน เพ่ือสรา้งความตะหนกัถงึโทษของบรรจภุณัฑพ์ลาสติก หนัมาใชบ้รรจภุณัฑท่ี์เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มและ 

ลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากการใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติก 

 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบเจตคติระหวา่งผูท่ี้มีพฤติกรรมลดใชแ้ละไมล่ดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติก 

2. เพ่ือศกึษาถงึปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมในการลดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกของนิสิตและบคุลากร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสาํรวจด้วยแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ และได้กําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี ้ 

ประชากรเป้าหมาย คือ บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เขตบางเขน เน่ืองจากสถาบนัอดุมศกึษา

นั้นมีมาตรการหรือมีการรณรงคใ์นการลดใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติก แต่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ยังไม่มี
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มาตรการหรือการรณรงคใ์นการลดใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยศกึษาเฉพาะบรรจุ

ภณัฑพ์ลาสติกท่ีเป็นถงุและแกว้พลาสติกเท่านัน้ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศกึษานีอ้ยู่บนพืน้ฐานของแนวคิดเศรษฐศาสตรพ์ฤติกรรม (สินาด ตรีวรรณไชย, 2559) ซึง่อธิบายถงึ

กระบวนการตดัสินใจ เม่ือบคุคลหนึ่งเผชิญสถานการณท่ี์มีโอกาสในการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติก หากบุคคลนัน้มี

การตระหนกัคิดถงึสิ่งแวดลอ้มก่อนการกระทาํใด ๆ บคุคลนัน้จะลดการใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกซึง่เป็นพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม รวมถึงเม่ือบุคคลนัน้เผชิญสถานการณท่ี์จะทาํใหมี้ค่าใชจ้่ายมากขึน้เม่ือเลือกใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติก  

หากบุคคลนั้นมีการใชก้ระบวนการไตร่ตรอง บุคคลนั้นจะปฏิเสธการรับบรรจุภัณฑพ์ลาสติก สอดคลอ้งกับ

แนวคิดความเต็มใจจ่าย (ภราดร ปรีดาศกัดิ์, 2549) ท่ีว่าคนจะมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากเดิมท่ีใชบ้รรจุภัณฑ์

พลาสติก หากค่าใชจ้่ายในตวับรรจุภณัฑพ์ลาสติกนัน้มากขึน้จนเกินระดบัความเตม็ใจจ่ายท่ีบุคคลนัน้ยอมรบัได ้

บุคคลนัน้จะ ไม่ยินดีท่ีจะใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติก ในแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรม 

(KAP) (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) ท่ีไดอ้ธิบายถึงสิ่งท่ีจะตามมาเม่ือบุคคลหนึ่งรับรูข่้าวสาร จะทาํใหเ้กิด

ความรู ้ซึ่งความรูท้าํใหเ้กิดทศันติ และสดุทา้ยจะนาํมาซึง่การกระทาํเป็นไปในลกัษณะต่อเน่ือง ในท่ีนีคื้อการรบัรู ้

ผลกระทบจากโทษของบรรจภุณัฑพ์ลาสติก และการรบัรูถ้ึงการรณรงคก์ารลดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติก เม่ือบุคคล

นัน้รบัรู ้จะนาํมาซึง่ทศันคติตอ่สิ่งแวดลอ้ม ตามดว้ยพฤติกรรมการลดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติก ซึง่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (Ajzen and Fishbein 1975,1980) ไดก้ล่าวว่าทุกคนมีเหตุผลในการ

กระทาํโดยมาจากการรบัรูข้อ้มลูจนกลายมาเป็นทศันคติของบุคคลนัน้ซึง่ส่งผลต่อการกระทาํต่อมา นอกจากนีย้งั

มีทฤษฎีกลอ่งดาํท่ีกล่าวถึงการตดัสินใจของบุคคลจะมาจากหลายปัจจยัท่ีบุคคลหนึ่งไดร้บัถูกนาํไปประมวลผล

รวมกนัออกมาเป็นการตดัสินใจ หรือก็คือการรบัรูข้อ้มลูเรื่องโทษของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกรวมถึงการรณรงค ์จะ

ถกูนาํไปประมวลผลเพ่ือตดัสนิใจออกมาเป็นการกระทาํของบคุคลนัน้ดว้ย 

 การศกึษาประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การลดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกท่ีผ่านมา พบวา่ งานวิจยั

ของ Jirawanchaikul (2015) ผูท่ี้มีพฤติกรรมไม่ปฏิเสธถุงพลาสติกมากจากการท่ีบุคคลนัน้ใหค้วามสาํคัญกับ

ความสะดวกสบายในการใชถุ้งพลาสติกมากท่ีสดุ และยงัมีการศกึษาถงึระดบัความชอบของผูบ้ริโภคต่อกิจกรรม

ส่งเสริมการลดใชถุ้งพลาสติกของหา้งสรรพสินคา้ ซึ่งมีแต่รูปแบบการใหค้ะแนนสมาชิก และการบริจาค แต่ไม่ได้

ศึกษาว่าหากมีการเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ผูค้นจะปฏิเสธพลาสติกหรือไม่ ต่อมาจากแบบจาํลองการถดถอยพหุ 

จากงานวิจัยของ ปาลิดา สามประดิษฐ์ (2559) พบว่าการรับรูถ้ึงการรณรงค ์และความรับผิดชอบทางสงัคม 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งผา้ในทิศทางเดียวกนั แต่ทศันคติต่อสิ่งแวดลอ้มไม่ส่งผล ในท่ีนีมี้เพียงงานวิจยัของ 

เออวดี เปรมษัเฐียร (2561) ท่ีใชก้ารวิเคราะหแ์บบจาํลอง Binary Logistic Regression ผลท่ีไดคื้อการตระหนกั

ถงึสิ่งแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัตอ่ความน่าจะเป็นท่ีบคุคลจะเลือกใชบ้รรจภุณัฑท่ี์ย่อยสลายไดท้างชีวภาพ 

 จากงานวิจยัท่ีผ่านมาสว่นใหญ่ศกึษาในเรื่องการใชถ้งุพลาสติก และบรรจภุณัฑท่ี์เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม ซึง่งานวิจยันีศ้กึษาเรื่องการลดใชถ้งุพลาสติกท่ีคลา้ยกบังานวิจยัท่ีผ่านมา ท่ีแตกตา่งคือการศกึษานี้

ศกึษาเรื่องการลดใชแ้กว้พลาสติกดว้ย รวมถงึปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การลดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติก ดา้นการรบัรู ้

ยงัไมมี่การศกึษาเรื่องการรบัรูถ้งึผลกระทบจากโทษของบรรจภุณัฑพ์ลาสติก ดา้นการคาํนงึถงึความสะดวกสบาย
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มีเพียงงานวิจยัของ Jirawanchaikul (2015) เท่านัน้ท่ีศกึษา งานวิจยันีจ้งึมีการนาํปัจจยัเหลา่นีม้าศกึษาเพ่ือหา

ขอ้สรุปวา่ปัจจยัใดมีผลหรืออิทธิพลตอ่การลดการใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกมากนอ้ยเพียงใด 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษานีไ้ดมี้การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม โดยศึกษาบุคลากรและนิสิตใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างดว้ยสตูร W.G.Cochran โดยกาํหนดใหค้่า

สดัสว่นประชากร (P) เท่ากบั 0.5 ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ไดค้า่เท่ากบั 385 ตวัอย่าง จงึทาํการเก็บขอ้มลู

จาํนวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 426 ตวัอย่าง ซึ่งแบบสอบถามประกอบไปดว้ย ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัปัจจยั

สว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม สว่นท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติก สว่นท่ี 3 ปัจจยัทศันคติคติต่อ

สิ่งแวดลอ้ม ส่วนท่ี 4 ปัจจัยการรบัรูข้องบุคคลไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงผลกระทบจากการใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติก และ

การรับรูถ้ึงการรณรงคก์ารลดใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติก ส่วนท่ี 5 การคาํนึงถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการใชบ้รรจุภัณฑ์

พลาสติกไดแ้ก่ การคาํนงึถงึความสะดวกสบายในการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกและการคาํนึงถงึค่าใชจ้่ายในการใช้

บรรจภุณัฑ ์สว่นท่ี 6 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามซึง่เป็นแบบปลายเปิด 

การศกึษานีไ้ดท้าํการวิเคราะหปั์จจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชถ้งุ/แกว้พลาสติก ดว้ยการถดถอย

แบบโลจิสติกส ์(Logistic Regression Analysis) ซึ่งการประมาณค่าแบบจาํลองใชเ้ทคนิคดว้ยวิธีภาวะความ

น่าจะเป็นสงูสดุ (Maximum likelihood Estimation: MLE) และทาํการวิเคราะหถ์งึผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal 

effect) เพ่ือพิจารณาค่าอนุพนัธข์องความน่าจะเป็นว่า ปัจจยัท่ีกาํลงัพิจารณาจะส่งผลต่อความน่าจะเป็นท่ีจะมี

พฤติกรรมลดใชถ้งุและแกว้พลาสติก เพ่ิมขึน้หรือลดลงโดยวิธีแปลงค่าสมัประสิทธ์ิใหอ้ยู่ในรูปผลกระทบส่วนเพ่ิม 

(Marginal effect) แสดงไดด้งันี ้

B
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P(Y = 1)
ln [ ] = + FEM + AGE + JOB + EDU + INC + CON_B + IMP_x

P(Y = 0)

                   + CAMP_1 + CAMP_3 + COMF_B + XPN_4 + ε

       

      

 โดยตัวแปรอิสระท่ีนาํมาใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ P(YB = 1) คือความน่าจะเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมลดใช้

ถงุพลาสติก P(YB = 0) คือความน่าจะเป็นผูท่ี้คนมีพฤติกรรมไมล่ดใชถ้งุพลาสติก β0 - β11 คือคา่สมัประสิทธ์ิของตวั

แปรต่าง ๆ ท่ีจะทาํการประมาณค่า εI คือค่าความคลาดเคลื่อน FEM คือเพศโดย 1 เท่ากับเพศหญิง และ 0 

เท่ากับเพศชาย AGE คืออายุ จากการวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการลดใชถุ้งพลาสติกดว้ยแบบจาํลองการ

วิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติค (Binary Logistic  Regression)  พบปัญหา multicollinearity ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคลดา้นอายุและอาชีพ เพราะอายุมีความสมัพนัธก์บัอาชีพมากกว่าพฤติกรรมการลดใชถุ้งพลาสติก จึงไดท้าํ

การแกไ้ขปัญหานีด้ว้ยการปรบัตวัแปรอาย ุจากตวัแปรเชิงปริมาณเป็นตวัแปรเชิงคณุภาพ เน่ืองจากอายเุฉลี่ยของ

กลุม่ตวัอย่างมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 29 ปี จงึทาํการแบ่งกลุม่อายอุอกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่และเท่ากบั 

29 ปี และกลุม่ท่ีมีอายสุงูกว่า 29 ปีขึน้ไป EDU คือระดบัการศกึษาโดย 1 เท่ากบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

กบัปริญญาตรี และ 0 เท่ากบัสงูกว่าปริญญาตรี JOB คืออาชีพ โดย 1 เท่ากบันิสิต และ 0 เท่ากบับุคลากร INC 

คือรายไดต้่อเดือน CON_B คือตระหนกัถึงโทษต่อสิ่งแวดลอ้มจากการใชถุ้งพลาสติกโดย 1 เท่ากับตระหนกัถึง

โทษ และ 0 เท่ากับไม่ตระหนักถึงโทษ IMP_x คือคะแนนการรับรูผ้ลกระทบของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเฉลี่ย 

CAMP_1 คือการรบัรูโ้ครงการ “KAPI Green Campaign” ของ KU โดย 1 เท่ากบัรบัรูโ้ครงการ และ 0 เท่ากบัไม่
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รบัรูโ้ครงการ CAMP_3 คือการรบัรูถ้งึการรณรงคง์ดแจกถงุพลาสติก โดย 1 เท่ากบัรบัรูถ้งึการรณรงค ์0 เท่ากบัไม่

รบัรูถ้งึการรณรงค ์COMF_B คือการคาํนงึถงึความสะดวกสบายในการเลือกใชถ้งุพลาสติก โดย 1 เท่ากบัคาํนงึถงึ

ความสะดวกสบาย และ 0 เท่ากบัไม่คาํนึงถึงความสะดวกสบาย XPN_4 คือการคาํนึงถึงค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้หาก

ตอ้งการรบัถงุพลาสติก โดย 1 เท่ากบัคาํนงึถงึคา่ใชจ้่าย และ 0 เท่ากบัไมค่าํนงึถงึคา่ใชจ้่าย  

G
0 1 2 3 4 5 6 7 8

G

9 10 11 12 13 14 i

P(Y = 1)
ln [ ] + FEM + AGE + JOB + EDU + INC + CON_3 + CON_4 + IMP_x

P(Y = 0)

                   + CAMP_1 + CAMP_2 + COMF_G + XPN_1 + XPN_2 + XPN_3 + 

=

ε

        

       
 

 โดยตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ P(YG = 1) คือความน่าจะเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมลดใชแ้กว้

พลาสติก P(YG = 0) คือความน่าจะเป็นผูท่ี้คนมีพฤติกรรมไมล่ดใชแ้กว้พลาสติก β0 - β14 คือคา่สมัประสิทธ์ิของตวั

แปรต่าง ๆ ท่ีจะทาํการประมาณค่า ε คือค่าความคลาดเคลื่อน FEM คือเพศ โดย 1 เท่ากับเพศหญิง และ 0 

เท่ากบัเพศชาย AGE คืออาย ุEDU คือระดบัการศกึษาโดย 1 เท่ากบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ากบัปริญญา

ตรี และ 0 เท่ากบัสงูกวา่ปริญญาตรี  INC คือรายไดต้อ่เดือน CON_3 คือทศันคติตอ่ข่าวเก่ียวกบัสตัวท์ะเลท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากพลาสติก โดย 1 เท่ากบัตระหนกัถึงโทษ และ 0 เท่ากบัไม่ตระหนกัถึงโทษ CON_4 คือทศันคติต่อ

มาตรการกาํกับการใชพ้ลาสติก โดย 1 เท่ากับเห็นดว้ยกับการมีมาตรการ และ 0 เท่ากับไม่เห็นดว้ยกับการมี

มาตรการ IMP_x คือ คะแนนการรบัรูผ้ลกระทบของบรรจุภัณฑพ์ลาสติกเฉลี่ย CAMP_1 คือการรบัรูโ้ครงการ 

“KAPI Green Campaign” ของ KU โดย 1 เท่ากบัรบัรูโ้ครงการ และ 0 เท่ากบัไม่รบัรูโ้ครงการ CAMP_2 คือการ

รับรูโ้ปรโมชั่นส่วนลดเม่ือนาํแกว้มาเอง โดย 1 เท่ากับรับรูโ้ปรโมชั่น และ 0 เท่ากับไม่รับรู ้COMF_G คือการ

คาํนึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกแกว้พลาสติก โดย 1 เท่ากับคาํนึงถึงความสะดวกสบาย และ 0 

เท่ากบัไมค่าํนงึถงึความสะดวกสบาย XPN_1 คือการคาํนงึถงึคา่ใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้หากตอ้งการแกว้พลาสติก โดย 1 

เท่ากับคาํนึงถึงค่าใชจ้่าย และ 0 เท่ากับไม่คาํนึงถึงค่าใชจ้่าย XPN_2 คือการคาํนึงถึงค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้หาก

ตอ้งการฝาปิดแกว้พลาสติก โดย 1 เท่ากบัคาํนึงถึงค่าใชจ้่าย และ 0 เท่ากบัไม่คาํนึงถงึค่าใชจ้่าย XPN_3 คือการ

คาํนงึถงึสว่นลดเม่ือนาํแกว้มาเอง โดย 1 เท่ากบัคาํนงึถงึสว่นลด และ 0 เท่ากบัไมค่าํถงึสว่นลด 
 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพพบว่าผูท่ี้มีพฤติกรรมลดใชถุ้งพลาสติกซึ่งเป็นเพศหญิงรอ้ยละ 70.71 

ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ารอ้ยละ 79.92 เป็นบคุลากรรอ้ยละ 51.05 ผูท่ี้มีความตระหนกัถึง

โทษต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 79.92 ผู้ท่ีไม่รับรู ้โครงการ “KAPI Green Campaign”ของ KU คิดเป็น 

รอ้ยละ 75.31 ผูท่ี้รบัรูถ้งึการรณรงคง์ดแจกถงุพลาสติกคิดเป็นรอ้ยละ 97.91 ผูท่ี้ไมค่าํนงึถงึความสะดวกสบายใน

การเลือกใชถ้งุพลาสติกคิดเป็นรอ้ยละ 82.85 ผูท่ี้ไมค่าํนงึถงึคา่ใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้หากตอ้งการรบัถงุพลาสติกคิดเป็น

รอ้ยละ 74.48  

จากการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพพบว่าผูท่ี้มีพฤติกรรมลดใชแ้กว้พลาสติกซึ่งเป็นเพศหญิงรอ้ยละ 

76.03 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ารอ้ยละ 72.73 เป็นบุคลากรรอ้ยละ 77.69 ผูท่ี้มีความ

ตระหนกัถึงโทษต่อสิ่งแวดลอ้มคิดเป็น 95.87 ผูท่ี้เห็นดว้ยต่อมาตรการการกาํกบัการใชพ้ลาสติกคิดเป็นรอ้ยละ 

85.12 ผูท่ี้ไม่รบัรูโ้ครงการ “KAPI Green Campaign”ของ KUคิดเป็นรอ้ยละ57.85 ผูท่ี้รบัรูถ้ึงโปรโมชั่นส่วนลด

เม่ือนาํแกว้มาคิดเป็นรอ้ยละ 85.12 ผูท่ี้ไม่คาํนึงถงึความสะดวกสบายหากมีการงดแจกแกว้พลาสติกคิดเป็นรอ้ย

ละ 84.30 ผูท่ี้ไม่คาํนึงถึงค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้หากตอ้งการแกว้พลาสติกคิดเป็นรอ้ยละ 51.24 ผูท่ี้คาํนึงถึงส่วนลด

เม่ือนาํแกว้มาคิดเป็นรอ้ยละ 61.98 
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Table 1  Estimate results from Binary Logistic Regression of plastic bag reduction behavior. 
Variables plastic bag reduction behavior Marginal Effect 

Coefficient Std. error 
const -0.9745 *** 0.3328 - 
INC 1.8920 * 0.0000 0.4653 
CON_B 0.7292 *** 0.2303 0.1799 
COMF_B -0.4406 * 0.2478 -0.1092 
AGE_D 0.7376 *** 0.2448 0.1815 
Adjusted R-squared 0.036077  Schwarz criterion 583.3940 
Akaike criterion 563.1218  Hannan-Quinn 571.1297 
All correct prediction (%) 62.00    

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 0.01, 0.05, and 0.10 levels, respectively 

เม่ือพิจารณาถึงนัยสาํคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระพบว่า ผลการประมาณค่าแบบจาํลอง Binary 

Logistic Regression ของพฤติกรรมลดใชถุ้งพลาสติก พบว่าแบบจาํลองท่ี 3 เป็นแบบจาํลองท่ีนาํไปใชใ้นการ

คาํนวณค่า Marginal Effect เพ่ือนาํไปใชอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการลด

ใชถุ้งพลาสติก ความตระหนกัถงึโทษต่อสิ่งแวดลอ้มจากการใชถุ้งพลาสติก (CON_B) และช่วงอาย ุ(AGE_D ) มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01α =  รายได ้(INC) และการคาํนงึถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกแกว้พลาสติก 

(COMF_B) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.10α =  ภายหลงัจากการนาํค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี ไปคํานวณค่า Marginal Effect ซึ่งสามารถอธิบายความหมายได้ดังนี ้ ผู ้ท่ีตระหนักถึงโทษต่อ

สิ่งแวดลอ้มจากการใชถุ้งพลาสติก (CON_B) มีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมลดใชถุ้งพลาสติกมากกว่าผูท่ี้ไม่

ตระหนักถึงโทษต่อสิ่งแวดลอ้มจากการใชถุ้งพลาสติกเท่ากับ 0.1799 ผูท่ี้มีอายุไม่เกิน 29 ปี (AGE_D) มีความ

น่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมการลดใชถ้งุพลาสติกมากกว่าผูท่ี้มีอายุสงูกว่า 29 ปีขึน้ไป เท่ากบั 0.1815 ผูท่ี้มีรายได ้

(INC) เพ่ิมขึน้ 100,000 บาท มีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมลดใชถุ้งพลาสติกเพ่ิมขึน้เท่ากับ 0.46 และผูท่ี้

คาํนึงถึงความสะดวกสบาย (COMF_B ) มีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมลดใชถุ้งพลาสติกนอ้ยกว่าผูท่ี้ไม่

คาํนงึถงึความสะดวกสบายหากมีการงดแจกถงุพลาสติกเท่ากบั 0.1092 
 

Table 2  Estimate results from Binary Logistic Regression of plastic cup reduction behavior. 
Variables plastic cup reduction behavior Marginal Effect 

Coefficient Std. error 
const -1.7070 *** 0.5327  
AGE 0.0275 * 0.0141 0.0052 
JOB -0.7383 ** 0.3355 -0.1374 
CAMP_1 0.6903 *** 0.1411 -0.1092 
COMF_G -0.2878 * 0.1536 -0.0547 
XPN_2 0.3480  0.2388  
Adjusted R-squared 0.087990  Schwarz criterion 488.0023 
Akaike criterion 463.6757  Hannan-Quinn 497.9074 
All correct prediction (%) 74.40    

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 0.01, 0.05, and 0.10 levels, respectively 

เม่ือพิจารณาถึงนัยสาํคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระพบว่า ผลการประมาณค่าแบบจาํลอง Binary 

Logistic Regression ของพฤติกรรมลดใชถุ้งพลาสติก พบว่าแบบจาํลองท่ี 3 เป็นแบบจาํลองท่ีนาํไปใชใ้นการ

คาํนวณค่า Marginal Effect เพ่ือนาํไปใชอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นของพฤติกรรมการลด
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ใช้ถุงพลาสติก การรับรู ้โครงการ “KAPI Green Campaign” ของ KU (CAMP_1) มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี  

0.01α =  อาชีพ (JOB) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05α =  อายุ (AGE) และการคาํนงึถึงความสะดวกสบายหาก

มีการงดแจกแกว้พลาสติก (COMF_G)  มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี 0.10α =  ในขณะท่ีการคาํนึงถึงค่าใชจ้่ายท่ี

เพ่ิมขึน้หากตอ้งการฝาปิดแกว้พลาสติก (XPN_2) ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ ภายหลงัจากการนาํคา่สมัประสิทธ์ิของ

ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติไปคาํนวณค่า Marginal Effect ซึ่งสามารถอธิบายความหมายไดด้งันี ้ผูท่ี้รบัรู ้

ถึงโครงการ “KAPI Green Campaign” ของ KU (CAMP_1) มีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมลดใช้แก้ว

พลาสติกมากกวา่ผูท่ี้ไมร่บัรูถ้งึโครงการ “KAPI Green Campaign” ของ KU เท่ากบั 0.1092 นิสิต (JOB) มีความ

น่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมลดใชแ้กว้พลาสติกนอ้ยกว่าบคุลากรเท่ากบั 0.1374 ผูท่ี้ไมค่าํนงึถงึความสะดวกสบาย

หากมีการงดแจกแกว้พลาสติก (COMF_G) มีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมลดใชแ้กว้พลาสติก นอ้ยกว่าผูท่ี้

คาํนึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกแกว้พลาสติกเท่ากบั 0.0547 ผูท่ี้มีอายุ (AGE) เพ่ิมขึน้ 1 ปี มีความ

น่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมลดใชแ้กว้พลาสติกเพ่ิมขึน้เท่ากบั 0.0052 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลดใชถุ้งพลาสติก คือ ความตระหนกัถึงโทษต่อ

สิ่งแวดลอ้มจากการใชถุ้งพลาสติก อายุ รายไดแ้ละผูท่ี้คาํนึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกถุงพลาสติก 

ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลดใชแ้กว้พลาสติก คือ การรบัรูโ้ครงการ “KAPI Green Campaign”ของ KU 

อาชีพ อายุ และการคาํนึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกแก้วพลาสติก ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะแก่

สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนาํผลการศกึษาไปใชใ้นทางปฏิบติั เพ่ือใหนิ้สิตและบุคลากรมี

พฤติกรรมการลดใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกท่ีมากขึน้ โดยแบ่งเป็นขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการศกึษาของถงุพลาสติก

และแกว้พลาสติก ตามลาํดบั ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ควรจดัโครงการลดใชถ้งุพลาสติกอาทิตยล์ะ 1 ครัง้ และติดตามผลการดาํเนินงานเพ่ือขยายผลการจดั

โครงการต่อไป ออฟไลนค์วรนาํสื่อสิ่งพิมพเ์ก่ียวกับโทษต่อสิ่งแวดลอ้มจากการใชถุ้งพลาสติกมาติดตามบันได

ทางเดินหรือลิฟตภ์ายในคณะ เพ่ือใหนิ้สิตและบคุลากรซมึซบัขอ้มลูข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้ม  

  2. ค ว ร เ พ่ิ ม ก า ร ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ ใ น ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น์ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  เ ฟ ซ บุ๊ ก  ป ร ะ ช า สัม พันธ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละองคก์ารบริหาร องคก์ารนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรบ์างเขน เพ่ือใหนิ้สติและ

บุคลากรรบัรูโ้ครงการ “KAPI Green Campaign” มากขึน้และไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมในการลดใชแ้กว้

พลาสติก เช่น การนาํแกว้นํา้สว่นตวัหรือแกว้ท่ีสามารถย่อยสลายไดม้าใชแ้ทนแกว้พลาสติก 
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ปัจจัยทีส่่งผลให้เกิดหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting non – Performing Loan of Working People in Bangkok 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลใหเ้กิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องคนวยัทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนวัยทาํงานในเขตท่ีเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจใน

กรุงเทพมหานคร 4 เขต ไดแ้ก่ เขตจตุจักร เขตบางรกั เขตคลองเตย และเขตหว้ยขวาง จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปัจจยัส่วน

บุคคลระหว่างผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดก้ับผูท่ี้ไม่เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดด้ว้ยสถิติ t-test รวมถึงทดสอบ

ปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีความสมัพนัธก์บัการเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดห้รือหนีท่ี้ก่อใหเ้กิด

รายได ้ดว้ยสถิติ Chi-Square test และใชแ้บบจาํลอง Binary Logistic Regression อธิบายตวัแปรท่ีมีผลกระทบ

ตอ่ความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้ ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลใหเ้กิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิด

รายไดข้องคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ

การศกึษาปริญญาตรี อาชีพ รายได ้จาํนวนบตัรเครดิตในครอบครอง พฤติกรรมการผ่อนชาํระหนีข้ัน้ต ํ่าหรือคา้ง

ชาํระ การขาดการวางแผนทางการเงิน และการขาดความเขา้ใจในการกูยื้มทางการเงิน   

 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze factors affecting non performing loan of workers in Bangkok.The 

data was collected by using questionaires, distributed to 400 samples in 4 districts examples Bangrak, 
Chatuchak, Klogtoey and Huaykwang. Moreover, this study applied T-test in order to explore the 
relationships non performing loan.In addition, this study applied chi-square test to explore the 
relationships between gender, status, education, occupation, payment behaviors, and non performing 
loan. Binary logistic regression was applied to explain the effect of probability of non performing loan. 
The result showed that factors affecting non - performing loan of workers in Bangkok examples were 
gender, age, status, family members, education, occupation, income, credit cards and behaviors.  

 
 
 
 
 

Key words: non-performing loan, factors affecting non-performing loan of workers  

* Corresponding author; email address: meenandmac@hotmail.com 
1ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

329 

บทนาํ 

ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีการลงทนุในหลายภาคส่วนเพ่ือเป็นการรองรบัต่อความตอ้งการของตลาด

ในปัจจุบนั รวมถึงการบริโภคท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ในส่วนของภาคครวัเรือนมีการกูยื้มเพ่ือการอุปโภคบริโภค

มากขึน้ การกูยื้มสามารถสรา้งประโยชนใ์หก้บัชีวิตได ้และ ยงัช่วยใหภ้าคครวัเรือนสามารถรกัษาระดบัการบริโภค

ไดใ้นกรณีท่ีเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งการกู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจ เช่น การกูยื้มเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยั การกูยื้มเพ่ือการศกึษา การกูยื้มเพ่ือการสรา้งอาชีพ การ

กูยื้มเพ่ือนาํมาซือ้สินคา้คงทนถาวร แต่อย่างไรก็ตาม การกูยื้มเพ่ือการบริโภคและขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ

ภาคครวัเรือนก็ทาํใหเ้กิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้0 1 คือ การท่ีภาคครวัเรือนตอ้งการใชร้ายไดใ้นอนาคตเพ่ือมา

บริโภคในวนันีจ้าํนวนมากเกินไป ซึ่งส่งผลใหเ้ศรษฐกิจดีในระยะแรกแต่จะแผ่วลงภายหลงัตามภาระหนีท่ี้จ่ายสงู 

และเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงิน โดยหนีท่ี้สงูขึน้เน่ืองจากการขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหนีค้งคา้ง

มากท่ีสดุ โดยท่ีการกูยื้มเพ่ือท่ีอยู่อาศยั มีปริมาณหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดม้ากท่ีสดุ ในปี 2561 อยู่ท่ี รอ้ยละ 3.25 

รองลงมา คือ สินเช่ือส่วนบุคคล ท่ีมีปริมาณหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยู่ท่ี รอ้ยละ 2.51  สินเช่ือบัตรเครดิต มี

ปริมาณหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 2.34 และ สินเช่ือรถยนต ์มีปริมาณหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดอ้ยู่ท่ี รอ้ย

ละ 1.66 ตามลาํดับ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งจะสะทอ้นถึงความเปราะบางทางการเงินของภาค

ครวัเรือน จึงทาํใหภ้าคครวัเรือนขาดภูมิคุม้กันและอยู่ในสภาวะท่ีอ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่าง

มาก จากรายงานสดัส่วนหนีค้รวัเรือนต่อ GDP ขยบัขึน้จากรอ้ยละ 78.3 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 78.6 ในปี 2561 

โดยยอดคงคา้งหนีค้รวัเรือนไทยเติบโตขึน้รอ้ยละ 6.0 สูงกว่าการเติบโตของ GDP ซึ่งอยู่ท่ีรอ้ยละ 5.6 เป็นการ

สะทอ้นว่าหนีค้รวัเรือนมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมขึน้จากขอ้มลูยอดคงคา้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องภาคครวัเรือนคิด

เป็นรอ้ยละ 27.8 ต่อ NPLs รวม และมีสดัส่วนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับยอดสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นประเภท

ธุรกิจอ่ืน โดยมลูค่ายอดคงคา้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดภ้าคครวัเรือนมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 0.8 

แสนลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 เป็น 1.2 แสนลา้นบาท ณ สิน้ปี 2561 (สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ, 2562) 

ผลการศกึษา แสดงใหเ้ห็นว่ากลุม่บคุคลท่ีเป็นหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้ซึ่งมีงานวิจยัไดพ้บสาเหตท่ีุทาํให้

บุคคลเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้คือ กลุ่มคนท่ีมีช่วงอายุ  31-40 ปี เพศหญิงท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี  อาชีพคา้ขายและประกอบกิจการสว่นตวั รายไดต้อ่เดือนของลกูหนี ้20,001-40,000 บาทตอ่เดือน สถานภาพ

สมรส (ปัทมา คูทอง, 2558) ในขณะท่ีผลการศึกษาอ่ืนกล่าวว่าบุคคลท่ีมีจาํนวนบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบใน

ครอบครองสง่ผลใหเ้กิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตและผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากว่า 20,000 บาท

ต่อเดือน (ปาริชาติ วรวิทยส์ตัถญาณ, 2548) นอกจากนี ้การเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้าจจะมีสาเหตมุาจาก

ปัจจยัขา้งตน้ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชจ้่ายอย่างฟุ่ มเฟือย การขาดการวางแผนทางการเงิน และการขาดความรูใ้น

การกูยื้มเงิน 

จากประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้หากทราบถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได ้งานวิจัยนีจ้ึง

ทาํการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยดา้นพฤติกรรม และ ปัจจัยดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิด

รายไดข้องคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยการเป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท้าํใหส้ถาบนัการเงินตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายในติดตามทวงถามหนี ้และเสียค่าใชจ้่ายส่วนอ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้ ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยนีท้าํใหเ้ป็น

ขอ้มลูนาํไปสูปั่จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ซึ่งสามารถจะเป็นแนวทางป้องกนัใหแ้ก่ผูท่ี้เป็น

หนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดไ้ม่ใหมี้การก่อหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมขึน้ อีกทัง้สถาบนัการเงินไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย

ในติดตามทวงถามหนี ้มีเงินสาํรองเพ่ิมขึน้ และมีสภาพคล่องท่ีดีขึน้ (ประเวช สุพรรณพยัคฆ,์ 2553) และเป็น

ขอ้มลูเพ่ือช่วยในการติดตามเฝา้ระวงักลุม่เสี่ยงของธนาคารพาณิชยใ์นการปลอ่ยสินเช่ือมีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ 

                                           
1 หนีท้ี่ไมก่่อใหเ้กิดรายไดห้รอืหนีเ้สีย คือการที่ลกูหนีไ้มส่ามารถชาํระดอกเบีย้และเงินตน้คืนใหส้ถาบนัการเงินเป็นระยะเวลาตดิตอ่กนั 3 เดือน 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 . เ พ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เ กิดรายได้ของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของคนวัยทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร   

3. เ พ่ือศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ี มีผลต่อการเกิดหนี้ท่ี ไม่ก่อให้เ กิดรายได้ของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยนีศ้ึกษาเก่ียวกับหนีเ้สียในครัวเรือนของกลุ่มคนวัยทาํงาน ช่วงอายุ 25-60 ปี  ท่ีเป็นหนีท่ี้

ก่อใหเ้กิดรายไดห้รือหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้โดยศกึษาในกรุงเทพมหานครฯ จาํนวน 4 เขต ไดแ้ก่ เขตจตจุกัร เขต

บางรกั  เขตคลองเตย และเขตหว้ยขวาง เน่ืองจากมีความหนาแน่นของงานมากท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร เป็นเขต

เช่ือมต่อกับเขตศูนยก์ลางทางธุรกิจ ประกอบไปดว้ย แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล และอาคาร

สาํนกังานท่ีกระจายอยู่ในย่านธุรกิจตา่งๆ และมีประชากรวยัทาํงานจาํนวนมาก (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) 
 

 การทบทวนวรรณกรรม 

การศกึษาของวิจยันีมี้พืน้ฐานอยู่บนทฤษฎีการบริโภคขา้มเวลาของ Irving Fisher และ Roy Harrod ท่ี

กลา่ววา่ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคเพ่ือใหไ้ดอ้รรถประโยชนส์งูสดุในการบริโภคสินคา้ในปัจจบุนั หากคนวยัทาํงานมี

พฤติกรรมขาดการวางแผนทางดา้นการเงิน โดยใหค้วามสาํคญักบัการบริโภคในปัจจบุนัมากกวา่อนาคตมีการขอ

สินเช่ือส่วนบคุคล สินเช่ืออเนกประสงค ์ใชบ้ตัรเครดิตเบิกเงินสดล่วงหนา้ เพ่ือนาํมาบริโภคในปัจจบุนั หากภาระ

หนีส้ินมีจาํนวนมากขึน้ ความสามารถในการชาํระหนีจ้ะลดลง สง่ผลใหเ้กิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมขึน้ รวมถงึ

คนวยัทาํงานท่ีมีอายนุอ้ยจะมีพฤติกรรมการก่อหนีม้ากกวา่คนวยัทาํงานท่ีมีอายมุาก ซึง่สอดคลอ้งตามทฤษฎีการ

บริโภคแบบรายไดถ้าวรในวงจรชีวิต ของ Franco Modigliani ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมการก่อหนีมี้ความสมัพนัธก์บั

อายุ ใชท้ฤษฎีการบริโภคท่ีสัมพันธ์กับรายไดเ้ปรียบเทียบผูบ้ริโภคของ James S.Duesenberry ท่ีกล่าวว่า

ผูบ้ริโภคจะพยายามรักษาการครองชีพของตนใหใ้กลเ้คียงกับเกณฑม์าตรฐานของสังคม หากคนวยัทาํงานมี

พฤติกรรมการใชจ้่ายฟุ่ มเฟือย ลอกเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคของคนในสงัคม เช่น การพยายามกูยื้มเงินมา

ซือ้สินคา้ตามกระแสสงัคมท่ีมีมลูค่าสงู โดยไมค่าํนงึถงึความสามารถในการชาํระหนีข้องตนเอง สง่ผลใหเ้กิดหนีท่ี้

ไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมขึน้ และใช้ทฤษฎีการถือเงินของ John Maynard Keynes ท่ีกล่าวว่า มนุษย์มีความ

ตอ้งการถือเงินเพ่ือใชย้ามฉุกเฉิน หากคนวัยทาํงานเกิดรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ยามฉุกเฉิน แต่เงินท่ีถืออาจไม่เพียง

พอท่ีจะจ่ายในคา่ใชจ้่ายฉุกเฉินท่ีไมส่ามารถคาดการณไ์ดล้่วงหนา้ สง่ผลใหจ้าํเป็นตอ้งกูยื้มไปใชผิ้ดวตัถปุระสงค์

ในการกูยื้ม จึงมีโอกาสคา้งชาํระหนีติ้ดต่อกันในหลายๆ งวดหากเงินท่ีกูน้ั้นมีมูลค่าสูง ส่งผลใหเ้กิดหนีท่ี้ไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมขึน้ นอกจากนีย้งัใชแ้นวคิดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องทางการเงิน financial Literacy หากคนวยั

ทาํงานขาดความรูใ้นการกูยื้มเงิน เช่น การไม่รูว้่าเม่ือคา้งชาํระหนีเ้กิน 3 เดือน ดอกเบีย้ท่ีจ่ายจะเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้

มีโอกาสเป็นผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้พบว่า ผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิด

รายได้ส่วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ปาริชาติ วรวิทย์สัตถญาณ, 2548)  

วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินเพ่ือชาํระสินคา้และบริการ และการเบิกเงินสดล่วงหนา้ (บุปผชาติ ตนัมณีรตัน,์ 2553)  

ในขณะท่ีเพศชายมีความสมัพนัธต์่อการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(รวิวรรณ เสือสกุล, 2549) การศกึษาระดบั

ปริญญาตรี และสถานภาพสมรส มีความสมัพนัธต์อ่การเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้(ปัทมา คทูอง, 2558) และผู้
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ท่ีมีระดับรายไดต้ ํ่ากว่า 20,000 บาท มีความน่าจะเป็นมากขึน้ในการก่อใหเ้กิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูมี้ระดบัรายไดอ่ื้น (พฒันา กนัยานนท,์ 2543) อย่างไรก็ตาม การทดสอบสมมติฐานทางสถิติจาก

งานวิจยัท่ีผ่านมายงัไมไ่ดค้าํนงึถึงปัจจยัดา้นพฤติกรรม โดยท่ีผูมี้พฤติกรรมการใชเ้งินผิดวตัถปุระสงค ์พฤติกรรม

การใชจ้่ายฟุ่ มเฟือย พฤติกรรมการผ่อนชาํระขัน้ต ํ่า รวมถึงการขาดการวางแผนทางการเงิน และการขาดความรู ้

ทางการกูยื้ม ปัจจัยเหล่านีน้่าจะมีแนวโนม้หรือเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

เน่ืองจาก พฤติกรรมการใชจ้่ายฟุ่ มเฟือยเป็นการใชจ้่ายเกินความจาํเป็น ทาํใหเ้กิดการกูยื้มเงิน จนอาจเกิดการ

คา้งชาํระหนี ้และหากมีการชาํระหนีข้ัน้ต ํ่าในแต่ละเดือน จะทาํใหมี้หนีค้า้งชาํระสะสมเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ จึงมีความ

น่าจะเป็นท่ีจะทาํใหเ้กิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้ขณะท่ีการขาดการวางแผนทางการเงินก็เป็นปัจจยัท่ีอาจจะทาํให้

เกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้เน่ืองจาก หากมีการใชเ้งินเกินงบประมาณท่ีกาํหนดไวห้รือไม่มีการออมเงินอย่าง

สมํ่าเสมอ  

ดงันัน้ งานวิจยัครัง้นีไ้ดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา สถิติ Chi-square test เพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างการเกิด

หนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดห้รือการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยดา้นพฤติกรรม และปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ  รวมถึงประมาณค่าแบบจาํลอง  Binary Logistic Regression เพ่ืออธิบายตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อ

ความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้เช่นเดียวกับงานวิจัยท่ีผ่านมา นอกจากนี ้งานวิจัยนีไ้ดใ้ช้

สถิติ T-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่ คา่เฉลี่ยของอาย ุคา่เฉลี่ยของ

จาํนวนสมาชิกในครอบครวั คา่เฉลี่ยของรายได ้และคา่เฉลี่ยของจาํนวนบตัรเครดิตในครอบครอง ระหวา่งผูท่ี้เป็น

หนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัผูท่ี้ไมเ่ป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายได ้เพ่ือเป็นแนวทางป้องกนัการเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้
 

วิธีการศึกษา 

การรวบรวมและวิเคราะหข้์อมูล 

การศึกษานีใ้ช้ข้อมูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร        

ดว้ยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น โดยสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก โดยไม่ทราบ

สัดส่วนของคนวัยทํางานท่ีเป็นหนี้ท่ีก่อให้เกิดรายได้และคนวัยทํางานท่ีเป็นหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ใน

กรุงเทพมหานครท่ีแน่นอน จึงคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ของ W.G.Cochrane ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 

95 และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ดงันัน้ ตอ้งใชข้นาดของกลุม่ตวัอย่างอย่างนอ้ย 384.16 คน ในงานวิจยันี ้

จงึทาํการเก็บขอ้มลูทัง้หมด 400 ตวัอย่าง ซึง่ขอ้มลูในแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 สว่น คือ สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดหนีข้องคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร และส่วนท่ี 3 

การวดัระดบัความเขา้ใจในการกูยื้มเงิน และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัเรื่องหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิด

รายได ้

งานวิจัยนีใ้ชวิ้ธีการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงถึง ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายถึงปัจจยัสว่นบุคคลของผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้และการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ

ดว้ยวิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชส้ถิติ T-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตวั

แปรอิสระในแตล่ะกลุม่ ไดแ้ก่ อายเุฉลี่ย จาํนวนสมาชิกในครอบครวัเฉลี่ย รายไดต้อ่เดือนเฉลี่ย จาํนวนบตัรเครดิต

ในครอบครองเฉลี่ยของผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ใชส้ถิติ Chi-square test 

เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดห้รือการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้ับปัจจัยส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได ้จาํนวนบคัรเครดิต

ในครอบครอง ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การผ่อนชาํระหนี ้วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินกู ้การใชจ้่าย และปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การขาดการวางแผนทางการเงิน การขาดความรูใ้นการกูยื้มเงิน และประมาณค่าแบบจาํลอง 

Binary Logistics Regression เพ่ือวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได้

ของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรตามในแบบจาํลองเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ จึงเหมาะกับ
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แบบจาํลองนี ้และใชวิ้ธี Maximum Likelihood Estimation โดยมีรูปแบบของแบบจาํลอง Binary Logistics 

Regression ดงันี ้ 
 

ln �p(y=0)
p(y=1)

�  =    β
0 +  β

1
FEMi + β

2
AGEi + β

3
STAi +  β

4
FAMi + β

5
EDUi  +  β

6
OCCUi 

          + β
7
INCOi + β

8
CREi + β

9
PAYi  +  β

10
MISPi  +  β

11
EXTi  + β

12
NOPi + β

13
NOKi  +  εi 

 

โดย Y = 0   คือ หนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายได ้
Y = 1   คือ หนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้
P ( y = 0) คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายได ้

 P ( y = 1) คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้

β
0
  คือ คา่คงท่ี 

β
1
− β

13  คือ คา่สมัประสิทธ์ิ 

 εi  คือ คา่ความคาดเคลื่อนของสดัสว่นประชากรผูท่ี้มีหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้      
i  คือ ตวัอย่างท่ี 1,2,3,…,400  
FEM            คือ เพศ โดย 1 คือ เพศหญิง และ 0 คือ เพศชาย 
AGE  คือ อาย ุโดย 1 คือ อาย ุ31-40 ปี และ 0 คือ อายนุอ้ยกวา่ 31 และมากกวา่ 40 
STA         คือ สถานภาพ โดย 1 คือ สมรส และ 0 คือ โสดหรือหย่ารา้ง 
FAM  คือ จาํนวนสมาชิกในครอบครวั โดย 1 คือ มากกวา่ 2 คนขึน้ไป และ 0 คือ 1-2 คน   
EDU                   คือ ระดบัการศกึษา โดย 1 คือ ปริญญาตรี และ 0 คือตํ่ากวา่ปริญญาตรีและสงูกวา่    

      ปริญญาตร ี
OCCU   คือ อาชีพ โดย 1 คือ พนกังานบริษัทเอกชน และ 0 คือ อาชีพขา้ราชการ พนกังาน 

      รฐัวิสาหกิจ 
 INCO         คือ รายได ้โดย 1 คือ 20,001-40,000 บาท และ 0 คือ นอ้ยกวา่ 20,001 และมากกวา่  

      40,000 บาท 
CRE        คือ จาํนวนบตัรเครดิตในครอบครอง โดย 1 คือ มากกวา่ 3 ใบขึน้ไป และ 0 คือ 1-2 ใบ 
PAY     คือ พฤติกรรมการผ่อนชาํระหนี ้โดย 1 คือ ผ่อนชาํระขัน้ต ํ่า และ 0 คือ ผ่อนชาํระเตม็   

      จาํนวน 
MISP      คือ วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งินกู ้โดย 1 คือ ใชเ้งินผิดวตัถปุระสงค ์และ 0 คือ ใชเ้งิน 

      ถกูวตัถปุระสงค ์
EXT คือ พฤติกรรมการใชจ้่าย โดย 1 คือ ใชจ้่ายฟุ่ มเฟือย และ 0 คือ ใชจ้่ายไมฟุ่่ มเฟือย   
NOP      คือ การขาดการวางแผนทางการเงิน โดย 1 คือ ขาดการวางแผนทางการเงิน และ 0  

     คือ มีการวางแผนทางการเงิน 
NOK      คือ ความรูใ้นการกูยื้มเงิน  โดย1 คือ ขาดความรูใ้นการกูยื้มเงิน และ 0 คือ มีความรู ้

      ในการกูยื้มเงิน 
  

 จากแบบจาํลอง Binary Logistic Regression ในการวิเคราะหถ์งึผลกระทบสว่นเพ่ิม (Marginal Effect) 

พิจารณาคา่อนพุนัธบ์างสว่นของความน่าจะเป็นวา่ปัจจยัท่ีทาํการพิจารณานัน้จะสง่ผลตอ่ความน่าจะเป็นของ

การเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมขึน้หรือลดลง (บณัฑิต ชยัวิชญชาติ, 2558) ดงันี ้ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

 =  �̂�𝛽𝑖𝑖(1 − 𝑃𝑃)𝑃𝑃 
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ผลการศึกษา  

ผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผูเ้ป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นเพศหญิง 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานรฐัวิสาหกิจ อายุในช่วง 31-40 ปี จาํนวน

สมาชิกในครอบครวั 4-5 คน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 มีพฤติกรรมการใชเ้งินถูกวตัถุประสงค ์และมี

พฤติกรรมการใชจ้่ายไม่ฟุ่ มเฟือย ในขณะท่ีผูเ้ป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดมี้บตัรเครดิตเฉลี่ย 3.31 ใบ มีพฤติกรรม

การผ่อนชาํระขัน้ต ํ่า ขาดการวางแผนทางการเงินและขาดความรูใ้นการกูยื้มเงิน 
 

ผลการทดสอบทางสถติ ิ

 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของอายุ จาํนวนสมาชิกในครอบครวั รายได ้และจาํนวน

บัตรเครดิตท่ีครอบครองระหว่างผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดก้ับผูเ้ป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ดว้ยสถิติ T-test 

พบว่า อายุเฉลี่ย และรายไดเ้ฉลี่ยระหว่างผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มีความ

แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 สว่นจาํนวนบตัรเครดิตเฉลี่ยระหวา่งผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัผู้

ท่ีเป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 โดยผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิด

รายได ้มีอายเุฉลี่ยและรายไดเ้ฉลี่ย เท่ากบั 39.6054 ปี และ 46,736.9 บาทตอ่เดือนตามลาํดบั ซึง่มีคา่สงูกว่าผูท่ี้

เป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ซึ่งมีอายุเฉลี่ยและรายไดเ้ฉลี่ย เท่ากับ 36.7353 ปี และ 33,366.9 บาทต่อเดือน 

ตามลาํดบั โดยจาํนวนบัตรเครดิตในครอบครองเฉลี่ยของผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ท่ากบั 2.6958 ใบ ซึ่งมี

คา่เฉลี่ยนอ้ยกว่าจาํนวนบตัรเครดิตในครอบครองเฉลี่ยของผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดซ้ึง่มีคา่เท่ากบั 3.3088 

ใบ ในขณะท่ีจาํนวนสมาชิกในครอบครวัเฉลี่ยระหวา่งผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัผูห้นีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดไ้ม่

มีความแตกตา่งกนั (Table 1)  
 

Table 1 T-Test estimation results.  

     Variables 
Performing loan  Non - performing loan  T - test P - value 

n x� S.D  n �̅�𝑥 S.D    

Age (years) 332 39.6054 10.324  68 36.7353 7.6599  2.64 0.0094*** 

Family Members 

(person) 
332 3.78916 1.3897 

 
68     4.1471 1.7127 

 
-1.62 0.1095 

Income 

(Baht/Month) 
332 46736.9 54587.8 

 
68  33366.9 19412.5 

 
3.51 0.0005*** 

Credit Cards 

(cards) 
332 2.69578 2.1332 

 
68    3.3088 1.7471 

 
-2.53 0.0127** 

Note: ***,** and * indicate statistical significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively. 
 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการเกิดหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดห้รือการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

กบัปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัพฤติกรรม ดว้ยสถิติ Chi-Square test พบวา่ การเกิดหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดห้รือการ

เกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มีความสัมพันธ์กับสถานภาพ ระดับการศึกษา การผ่อนชาํระ การวางแผนทาง

การเงิน ความรูใ้นการกูยื้มเงิน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเพศ มีความสมัพนัธท่ี์ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.10 โดยสถานภาพโสดหรือหย่ารา้ง ระดบัการศกึษาปริญญาตรี การผ่อนชาํระขัน้ต ํ่าขาดการวางแผนทาง

การเงิน ขาดความรู ้ในการกู้ยืมเงิน มีความสัมพันธ์กับการเกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดย เพศชายมี
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ความสมัพันธก์ับการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ในขณะท่ีปัจจัยอ่ืนๆ ไม่มีความสมัพันธอ์ย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ (Tabel 2) 

Table 2 Chi-square estimation results. 

         Variables   Chi Square P-Value  

Personal Factors      

FEM         Gender 2.73 0.0985 * 

STA          Status 4.91 0.0267 ** 

EDU         Education 11.05 0.0009 *** 

OCCU      Occupation 0.80 0.3718  

Behaviors  

PAY          Payment 51.59 0.0000 *** 

MISP        Mispurpose 0.27 0.6028  

EXT          Extragravant 1.38 0.2407  

NOP         No plan in using money 68.27 0.0000 *** 

NOK         Lack of loaning knowledge 41.80 0.0000 *** 

Note: ***,** and * indicate statistical significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively. 

 
ผลการประมาณค่าแบบจาํลองการถดถอยโลจสิตคิ 

 การทดสอบสมมติฐานด้วยแบบจําลอง Binary Logistic Regression เลือกใช้แบบจําลองท่ี 2

เน่ืองจากแบบจาํลองท่ี 2 เป็นแบบจาํลองท่ีสามารถอธิบายค่า Marginal Effect ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความน่าจะ

เป็นของการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ทาํใหก้ารพยากรณค์่ารอ้ยละของการเกิดหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละการ

เกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดถู้กตอ้งมากขึน้ ซึง่คา่ Adjusted R-squared ของแบบจาํลองท่ี 2 มีคา่เท่ากบั 0.3490 

ซึง่สงูกวา่แบบจาํลองท่ี 1 ซึง่มีคา่เท่ากบั 0.3300 และตวัชีว้ดั Akaike criterion Schwarz criterion และ Hannan-

Quinn ของแบบจาํลองท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 237.4181 277.3327 และ 253.2248 ตามลาํดบั ซึ่งมีค่าตํ่ากว่าตัวชีว้ดั

ดังกล่าวของแบบจําลองท่ี 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 244.3528 300.2333 และ 266.4822 ตามลําดับ นอกจากนี้

แบบจาํลองท่ี 2 ยงัมีความสามารถในการพยากรณค์่าของการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดดี้กวา่แบบจาํลองท่ี 1 

เพราะว่าแบบจาํลองท่ี 2 มีค่ารอ้ยละของความถูกตอ้งในการพยากรณค์่าของการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

ทัง้หมดและคา่ของการเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มีคา่เป็น 0 และ 1 เท่ากบั 89.8 95.78 และ 60.29 ตามลาํดบั 

ซึ่งสูงกว่ารอ้ยละของความถูกตอ้งในการพยากรณข์องแบบจาํลองท่ี 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 89.5 96.08 และ 57.35 

ตามลาํดบั (Table 3) 

 เม่ือพิจารณาถงึนยัสาํคญัทางสถิติของตวัแปรอิสระ พบวา่ พฤติกรรมการผ่อนชาํระหนีห้รือคา้งชาํระ  

การวางแผนทางการเงิน และความรูใ้นการกูยื้มเงิน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01α =  เพศชาย อายุ 31-40 ปี 

และจาํนวนบตัรเครดิตในครอบครอง 3 ใบขึน้ไป มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05α =  และรายได ้20,001 - 40,000 

บาท มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.10α =  ในขณะท่ีสถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครวั 2 คนขึน้ไป ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน พฤติกรรมการใชเ้งินผิดวตัถุประสงค ์และพฤติกรรมการใช้

จ่ายฟุ่ มเฟือย ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ 

 จากแบบจาํลองท่ี 2 สามารถอธิบายคา่ Marginal Effect ของปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความน่าจะเป็นของการ

เกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้ดงันี ้สถานภาพสมรสมีความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดน้อ้ยกวา่

สถานะโสดหรือหย่ารา้ง เท่ากับ 0.3419 การขาดการวางแผนทางการเงินมีความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดม้ากกว่าการมีการวางแผนทางการเงินเท่ากับ 0.1426 การขาดความรูใ้นการกูยื้มเงินมีความ
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น่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดม้ากกวา่การมีความรูใ้นการกูยื้มเงินเท่ากบั 0.1225 พฤติกรรมการ

ผ่อนชาํระหนีข้ัน้ต ํ่าหรือคา้งชาํระมีความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดม้ากกว่าพฤติกรรมการ

ผ่อนชาํระหนีเ้ตม็จาํนวน เท่ากบั 0.1021 เพศหญิง มีความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดน้อ้ยกว่า

เพศชายเท่ากบั 0.0538 จาํนวนบตัรเครดิตในครอบครองท่ีเพ่ิมขึน้ 1 ใบ มีผลทาํใหค้วามน่าจะเป็นของการเกิดหนี้

ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดเพ่ิมขึน้ 0.0516 อายุท่ีเพ่ิมขึน้ 1 ปี มีผลทาํใหค้วามน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

เพ่ิมขึน้เท่ากับ 0.0510 รายได ้ท่ีเพ่ิมขึน้ 10,000 บาท มีผลทาํใหค้วามน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิด

รายไดเ้พ่ิมขึน้เท่ากับ 0.0375 และ พฤติกรรมการใชเ้งินผิดวตัถุประสงคมี์ความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดน้อ้ยกวา่พฤติกรรมการใชเ้งินถกูวตัถปุระสงค ์เท่ากบั 0.0323 (Table 3)  

Table 3 Binary logistic regression results. 

Variables Model 1  
      Std 

     Error 
 Model 2  

Std 

Error 
Maginal effect 

FEM -0.8883 *** 0.3796  -0.8435 ** 0.3738 -0.0538 

Table 3 (Continue)        

AGE 0.7934 ** 0.3653  0.8372 ** 0.3581 0.0510 

STA -0.6735 * 0.3939  -0.6315  0.3896 -0.3419 

FAM -0.0024  0.4855      

EDU 0.1046  0.5141      

OCCU -0.3617  0.3697      

INCO 0.6659  0.4075  0.6834 * 0.4000 0.0375 

CRE 0.9207 ** 0.3735  0.8863 ** 0.3656 0.0516 

PAY 1.5013 *** 0.4009  1.5469 *** 0.3892 0.1021 

MISP -0.7874  0.7313  -0.7742  0.7308 -0.0323 

EXT 0.2507  0.8226      

NOP 1.9975 *** 0.4047  1.9551 *** 0.3659 0.1426 

NOK 1.7044 *** 0.3686  1.6857 *** 0.3660 0.1225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: ***,** and * indicate statistical significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively. 
หมายเหต ุ        Model ท่ี 1 ใสต่วัแปรทกุตวัท่ีตัง้ไวใ้นสมมติฐาน    
                        Model ท่ี 2 โมเดลท่ีใชใ้นการคาํนวณหาคา่ Marginal Effect 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดมี้ความสมัพันธก์ับสถานภาพโสดหรือ

อย่ารา้ง และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี อีกทั้งเพศชาย ท่ีมีอายุเพ่ิมขึน้ มีจาํนวนบัตรเครดิตในครอบครอง

McFadden R-squared  0.4068             0.4039 

Adjusted R-squared 0.3300             0.3490 

Akaike criterion 244.3528             237.4181 

Schwarz criterion 300.2333             277.3327 

Hannan-Quinn 266.4822             253.2248 

All correct prediction (%) 

Correct prediction (P=0) 

Correct prediction (P=1) 

89.5 

96.08 

57.35 

            89.8 

            95.78 

            60.29 
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เพ่ิมขึน้ มีพฤติกรรมการผ่อนชาํระขัน้ต ํ่า ขาดการวางแผนทางการเงิน และขาดความรูใ้นการกูยื้มเงิน จะมีความ

น่าจะเป็นท่ีจะเป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมขึน้ ผลการศกึษาจึงนาํไปสู่แนวทางในการป้องกนัการเกิดหนีท่ี้ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ดงันัน้ สถาบนัการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทย ควรมีมาตรฐานในการป้องกนั ดงัตอ่ไปนี ้

1. สถาบนัการเงิน ควรเพ่ิมความเขม้งวดในการตรวจสอบคณุสมบติัของผูข้อสินเช่ือท่ีมีลกัษณะเป็นเพศ

ชาย ช่วงอาย ุ31-40 ระดบัรายได ้20,001-40,000 บาท ตอ่เดือน เน่ืองจากจากผลการศกึษา พบวา่ กลุม่ดงักลา่ว

มีความน่าจะเป็นท่ีจะก่อใหเ้กิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้อีกทัง้สถาบนัการเงินท่ีปลอ่ยสินเช่ือควรใหผู้ข้อสินเช่ือทาํ

แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจ วัดความรูท้ั่ วไปของสินเช่ือ หากไม่ผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรูด้ังกล่าว 

พนักงานธนาคารท่ีทาํหนา้ท่ีปล่อยสินเช่ือควรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการขอสินเช่ือกับผูท่ี้ทาํขอสินเช่ือ ผูค้ ํา้

ประกนั และผูกู้ร้่วม เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งในการรบัภาระของสินเช่ือร่วมกนั โดยเฉพาะการใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจดา้นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั เพราะเป็นสินเช่ือท่ีก่อใหเ้กิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดม้ากท่ีสดุ 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรมีมาตรการทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวเพ่ือลดโอกาสการเกิด

หนีส้งสยัจะสญู ซึง่ตอ้งอาศยัความรว่มมือจากสถาบนัการเงิน โดยมาตรการระยะสัน้ หน่วยงานของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยควรมีขอ้บงัคบัใหธ้นาคารทุกแห่งมีแผนกบริการลกูคา้ใหค้าํปรกึษาดา้นการวางแผนทางการเงินกบัผู้

เป็นหนี ้เพ่ือเร่งแกไ้ขผูท่ี้เป็นหนีป้กติท่ีเสี่ยงต่อการเป็นหนีส้งสยัจะสูญ มาตรการระยะกลางควรออกกฎเกณฑ์

ขอ้บังคบัใหส้ถาบันการเงินเขม้งวดในการรายงานประวติัของผูข้อสินเช่ือผ่านระบบ Blockchain ซึ่งเป็นระบบ

เครือข่ายในการเก็บบญัชีธุรกรรมออนไลน ์ท่ีรวบรวมสถิติการทาํธุรกรรมทางการเงิน โดยไม่ผ่านตวักลาง เพ่ือให้

สถาบนัการเงินสามารถเขา้ถึงขอ้มลูผูข้อสินเช่ือท่ีเป็นระบบเดียวกนั รวมถึงลดขัน้ตอนในการทาํงานใหเ้รยีบง่าย

ขึน้และเป็นการป้องกนัการขอสินเช่ือหลายๆ แห่งของผูท่ี้ผ่อนชาํระขัน้ต ํ่าในช่วงเวลาเดียวกนั เน่ืองจากดอกเบีย้

จากการผ่อนชาํระขัน้ต ํ่ามีระดบัท่ีสงู มีความเสี่ยงท่ีจะทาํใหเ้กิดหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ และมาตรการเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาในระยะยาว ธนาคารแห่งประเทศไทยควรส่งเสริมการรว่มมือกันระหว่างธนาคารพาณิชยท์ุกแห่งในการ

จดัตัง้องคก์รท่ีใหค้วามรูก้ารวางแผนทางการเงินเป็นโครงการตามสถานศกึษา ใหค้วามรูเ้ชิงปฏิบติัจริง และเพ่ิม

หลกัสตูรการศกึษาเก่ียวกบัความรูก้ารวางแผนทางการเงิน เพ่ือปรบัทศันคติการวางแผนการเงินท่ีไม่ถูกตอ้งของ

เยาวชน และชีใ้หค้นเห็นว่าการขอสินเช่ือหากมีการวางแผนท่ีถูกตอ้งจะสามารถลดโอกาสเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิด

รายไดเ้ช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 
การศกึษาครัง้นี ้พบว่าปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเกิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดย้งัไม่ครอบคลุม  

เพ่ือใหผ้ลการศกึษาท่ีไดมี้ประสิทธิภาพและเป็นผลการศกึษาท่ีดีมากย่ิงขึน้ในครัง้ต่อไปควรท่ีจะเพ่ิมตวัแปรการ

คํา้ประกัน เน่ืองจากผลจากการสาํรวจแบบสอบถาม ในส่วนของขอ้เสนอแนะส่วนท่ี 3 ผูท้าํแบบสอบถามได้

เสนอแนะว่า การคํา้ประกันใหบุ้คคลอ่ืนอาจทาํใหเ้กิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ และในการศึกษาครัง้นี ้สาํรวจ

เพียงผู้ท่ีเป็นหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นระบบเท่านั้น ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรท่ีจะศึกษาผู้ท่ีเป็นหนีท่ี้ไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดน้อกระบบ เน่ืองจากผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดน้อกระบบ อาจมีสดัส่วนท่ีก่อใหเ้กิดหนีท่ี้ไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นสดัสว่นท่ีมากกวา่ผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดใ้นระบบ 
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พนกังานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พนกังานและลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์และผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์

ทกุท่าน 
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ผอมเพรียวไม่เกี่ยวยา (ลดความอ้วน) 

No Fat No (Diet) Pills 

 

อารยา จารุไพบูลย์1* พาณิชยภ์กัดิ ์กิคาํ1 กตญั�ตุา งามพรอ้ม1  

ณพสร พิศาลวนิชยก์ลุ1 สารศิา พลูผล1 และพฒุิพฒัน ์ทววีชิรพฒัน์1 

Araya Jarupaibul1*, Panichapak Kikam1, Katunyuta Ngamprom1, 

Napasorn Pisanwanichkul1, Sarisa Poolpol1, and Puttiphat Thaweevachiraphat1 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาถงึพฤติกรรมสว่นบคุคลและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจบริโภคยา

ลดความอ้วน โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรบ์างเขนท่ีมีความตอ้งการลดความอว้น จาํนวน 400 คน โดยใชวิ้ธีเลือกตวัอย่างตามแบบสะดวก 

ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Chi-Square t-test และประมาณคา่แบบจาํลองความถดถอยโลจิสติคทวิ เพ่ือ

ใชใ้นการวิเคราะหปั์จจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลตอ่ความน่าจะเป็นในการตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้น ผลศกึษา 

พบว่า คะแนนความพอใจและความมั่นใจในตนเอง ความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืน นาที

ในการออกกาํลงักายต่อสปัดาห ์และความสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืนๆ มีผลต่อความน่าจะเป็นใน

การตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้น โดยขอ้เสนอแนะจากการศกึษา คือ ผูท่ี้ตอ้งการลดความอว้นควรเลือกวิธีการ

ออกกาํลงักาย และการควบคมุการรบัประทานอาหาร และมหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและ

สรา้งความมั่นใจ 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to study behaviors and the factors who decide to take diet pills.  By 

using primary data from questionnaire collected from a sample of students from Kasetsart 

University Bang Khen that has a desire to lose weight by using the convenient sampling method 

distributed to 400 samples. Moreover, this study applied Chi-Square t-test and binary logistic 

regression model. In order to analyze factors and behaviors that affect the probability of deciding to 

consume diet pills. The study found that self-satisfaction and self-confidence score, risk of consuming 

other dietary supplements, Minutes of exercise per week and interest in other dietary supplements. All 

of these factors affecting the probability to consume diet pills.  The recommendation of the study is that 

people who want to lose weight should choose exercise methods and diet control and universities 

should organize activities about personality development. 

Key word: diet pills, binary logistic regression model, lose weight 
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บทนาํ 

ในปัจจุบนัผูค้นใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณภ์ายนอกและไม่มีความพึงพอใจในรูปร่างของตนเอง จึง

หันมาใหค้วามสนใจในเรื่องการลดนํา้หนกัมากขึน้ เพ่ือรกัษารูปร่างใหเ้ป็นไปตามแบบค่านิยมท่ีสงัคมกาํหนด 

(นนนิตา ตัง้ไพบรูณท์รพัย,์ 2553) พฤติกรรมการลดนํา้หนกัของแตล่ะบคุคลแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัเง่ือนไขปัจจยั

สว่นบคุคล การกินยาลดความอว้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดนํา้หนกัท่ีทาํใหน้ ํา้หนกัลดลงไดง่้ายและรวดเร็ว 

ในปัจจุบนัการกินยาลดความอว้นเป็นท่ีนิยมมากขึน้ ซึ่งผูท่ี้มีอายุระหว่าง 15-29 ปี เป็นกลุ่มประชากรท่ีมีสดัสว่น

การใชย้าลดความอว้นมากท่ีสดุ (สาํนกังานสาํรวจสขุภาพประชาชนไทย, 2551) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่นิสิต 

นกัศกึษา สะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นิยมท่ีตอ้งการมีรูปรา่งผอมหรือหุ่นเพรียวบาง 

 การบริโภคยาลดความอว้นก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อรา่งกายจนอาจถงึแก่ชีวิตได ้เหตผุลใน

การบริโภคยาลดความอว้นมาจาก บุคคลท่ีมีความรูเ้ก่ียวกับผลกระทบของผลิตภัณฑเ์สริมอาหารท่ีใชค้วบคมุ

นํา้หนกัท่ีตํ่า (ศิริวรรณ เลิศสชุาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช, 2550) อิทธิพลจากครอบครวัทางลบ (ดวงมาลย ์

พละไกรและคณะ, 2556) และการพบเห็นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมากขึน้ (ชวลั วินิจชยันนัท ์และปรีชา วิจิตร

ธรรมรส, 2560) นอกจากนีย้งัเป็นไปไดว้า่การบริโภคยาลดความอว้นอาจมาจากสาเหตอ่ืุนๆ ไดแ้ก ่ความไมม่ั่นใจ

ในตนเองท่ีสงู ระยะเวลาท่ีสัน้ในการเห็นผลจากการลดความอว้น ความอดทนตํ่าในการควบคมุอาหาร มีความ

สนใจในผลิตภัณฑอ์าหารเสริมอ่ืนๆ มีครอบครวัท่ีบริโภคยาลดความอว้น มีเพ่ือนท่ีบริโภคยาลดความอว้น มี

ความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมอ่ืน ปริมาณการบริโภคของหวานท่ีมาก ระดบัการบริโภคผกั

และผลไมท่ี้ตํ่า ระดบัการด่ืมนํา้ท่ีไมเ่พียงพอตอ่วนั และนาทีในการออกกาํลงักายตอ่สปัดาหท่ี์ตํ่า 

ดงันัน้การทราบถึงปัจจยัและพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้น

ของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรบ์างเขน ท่ีตอ้งการลดความอว้น จะเป็นขอ้มลูนาํไปสูค่วาม

เขา้ใจและสามารถมีแนวทางหรือมาตรการในการลดจาํนวนของผูท่ี้บริโภคยาลดความอว้น รวมถึงเป็นขอ้มูล

ใหแ้ก่องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนรณรงคแ์ละกาํหนดนโยบายการสรา้งเสริมสขุภาพอย่างถกูวิธี 

 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือศกึษาพฤติกรรมสว่นบคุคลและปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้นของนิสิตระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรบ์างเขน 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยครั้งนีมุ้่งเนน้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคยาลดความอว้นของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรบ์างเขน ท่ีตอ้งการลดความอว้น เน่ืองจากนิสิตระดบัปริญญา-ตรีส่วน

ใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะดูแลตนเองใหด้ดีู อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีนิสิตจากหลากหลายจงัหวดัมารวมตวักนั โดย

ระยะเวลาท่ีผูวิ้จยัทาํการศกึษาอยู่ระหวา่งเดือนสิงหาคมถงึเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

จากทฤษฎีอปุสงคต์่อรายได ้ยาลดความอว้นถือเป็นสินคา้ดอ้ยคณุภาพ เน่ืองจากความสมัพนัธร์ะหว่าง

สินคา้ดอ้ยคุณภาพกับรายไดจ้ะเป็นไปในทิศทางตรงกันขา้ม (สุกัญญา ตนัธนวฒัน,์ 2552) เม่ือรายไดเ้พ่ิมขึน้ 
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การบริโภคยาลดความอว้นจะลดลงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนท่ีบริโภคยาลดความอว้นมีรายไดต้ ํ่า และจากทฤษฎี

อรรถประโยชน์แสดงให้เห็นว่าการท่ีบุคคลเกิดความพึงพอใจจากการบริโภคยาลดความอ้วน มาจาก

อรรถประโยชนด์า้นเวลา สาํหรบัคนท่ีตอ้งการลดความอว้นแลว้เห็นผลเร็ว (นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2546) นอกจากนี้

การท่ีบุคคลพยายามท่ีจะลดความอว้นจะมีแนวโน้มท่ีจะพยายามพัฒนาปรับปรุงรูปลักษณ์ของตนเองตาม

บรรทัดฐานของกลุ่มเพ่ือนอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล ของ Ajzen and Fishbein (1980) โดย

บุคคลท่ีไดร้บัอิทธิพลจากคนรอบขา้ง โดยการพูดถึงรูปร่าง หรือมีพฤติกรรมบริโภคยาลดความอว้นจะมีแนวโนม้

ในการบริโภคยาลดความอว้น  

ในงานวิจัยท่ีผ่านมาสามารถแสดงปัจจัยท่ีมีผลการตดัสินใจไดด้งันี ้เพศหญิงมีแนวโนม้ในการบริโภค

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีใชค้วบคมุนํา้หนกัมากกว่าเพศชาย (ศิริวรรณ เลิศสชุาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช, 

2550) ดชันีมวลกายไม่มีความสมัพนัธก์บัการใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภาพเพ่ือควบคมุนํา้หนกัอย่างไม่เหมาะสม (วารุณี 

ชลวิหารพนัธ,์ 2559)  ความพงึพอใจต่อรูปร่างของตนเองมีความสมัพนัธก์บัการใชผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือควบคมุนํา้หนกั

อย่างไมเ่หมาะสม (วารุณี ชลวิหารพนัธ,์ 2559) คะแนนเฉลี่ยของอิทธิพลจากครอบครวั อิทธิพลจากเพ่ือนระหวา่ง

ผูท่ี้บริโภคและไม่บริโภคยาลดความอว้นแตกต่างกนั (ปวีณา ยุกตานนท,์ 2549) รายไดเ้ฉลี่ยในแต่ละเดือนมีผล

ตอ่พฤติกรรมการใชย้าลดความอว้น (ชวลั วินิจชยันนัทแ์ละปรีชา วิจิตรธรรมรส, 2560) ช่องทางการจดัจาํหน่ายมี

ผลตอ่การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือควบคมุนํา้หนกั (ชวลั วินิจชยันนัทแ์ละปรีชา วิจิตรธรรมรส, 2560) 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี ้ท ําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ท่ีส ํารวจจากนิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรบ์างเขนท่ีมีความตอ้งการลดความอว้น  โดยใชวิ้ธีเลือกตวัอย่างตามแบบสะดวก และ

คาํนวณจาํนวนตวัอย่างจากสูตรของ Cochran (1977) ไดค้่าเท่ากับ 384 ตวัอย่าง จึงทาํการเก็บขอ้มูลจาํนวน 

400 ชุด ซึ่งแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2) 

ทศันคติเก่ียวกบัรูปรา่ง 3) พฤติกรรมสว่นบคุคล และ 4) ปัจจยัอ่ืนๆ 

การศกึษาครัง้นีจ้ะทาํการวิเคราะหปั์จจยัและพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคยาลด

ความอว้น โดยใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา เพ่ือใชใ้นการอธิบาย และนาํเสนอปัจจยัและพฤติกรรมท่ีเก็บขอ้มูล

เชิงคุณภาพในรูปแบบความถ่ี รอ้ยละ ในขณะท่ีปัจจัยและพฤติกรรมท่ีเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจะแสดงในรูป

คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ โดยการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั

และพฤติกรรมส่วนบุคคลกับการตัดสินใจบริโภคยาลดความอว้นดว้ยสถิติ Chi-Square และทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจยัและพฤติกรรมส่วนบุคคลระหว่างผูท่ี้บริโภคยาลดความอว้นและผูท่ี้ไม่บริโภคยา

ลดความอว้นดว้ยสถิติ t-test และประมาณค่าแบบจาํลองความถดถอยโลจิสติคทวิ เพ่ืออธิบายถึงปัจจัยและ

พฤติกรรมท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอว้น เม่ือตัวแปรตามท่ีเป็นตัวแปรเชิง

คุณภาพท่ีมีค่าไดเ้พียง 2 ค่า  คือ 1 (บริโภคยาลดความอว้น) และ 0 (ไม่บริโภคยาลดความอว้น)  โดยสามารถ

แสดงสมการความสัมพันธ์ตามแบบจําลองความถดถอยโลจิสติคทวิ และประมาณค่าด้วยวิธี Maximum 

Likelihood ไดด้งันี ้    
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ln (P(Y=1)
P(Y=0)

) = β0 + β1FEMALEi + β2BMIi+ β3ATTi + β4PLEASEDi +β5CFDi + β6TIMEi + β7TLRi + β8ITRi + β9KNOWi + β10FAM1i 

+ β11FAM2i + β12FRIEND1i + β13FRIEND2i + β14INCi + β15CHANNELi + β16RISKi + β17DESSi + β18VEFTi + β19WATERi + β20EXCi 

+ Ɛi  

ln (
P(Y = 1)
P(Y = 0)) คือ ความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้น  

โดยท่ี 1 = การบริโภคยาลดความอว้น และ 0 = การไมบ่รโิภคยาลดความอว้น 

β0 -β20  คือ สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีทาํการประมาณคา่ Ɛ คือ คา่คลาดเคลื่อน i  คือ ขอ้มลูชดุท่ี 1 ถงึ 

400            

FEMALE   คือ เพศ โดยกาํหนดให ้1 = เพศหญิง และ 0 = เพศชาย 

BMI คือ คา่ดชันีมวลกาย (หน่วย: กิโลกรมัตอ่ตารางเมตร (kg/m2) 

ATT    คือ ทศันคติสว่นบคุคลตอ่รูปรา่งของตน โดยท่ี 1 = คิดวา่รูปรา่งตนเองอว้นปานกลางและอว้น

มาก และ 0 = คิดวา่รูปรา่งตนเองอว้นเลก็นอ้ยและปกติ  

PLEASED  คือ คะแนนความพอใจในรูปรา่งของตน (ระดบัคะแนน 0-5) 

CFD  คือ คะแนนความมั่นใจในตนเอง (ระดบัคะแนน 0-5) 

TIME   คือ ระยะเวลาท่ีคาดหวงัในการลดความอว้น (หน่วย: วนั) 

TLR    คือ  จาํนวนวนัท่ีสามารถอดทนในการควบคมุอาหาร (หนว่ย : วนั) 

ITR     คือ ความสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืนๆ โดยท่ี 1=สนใจ และ 0=ไมส่นใจ  

KNOW    คือ คะแนนความรูเ้ก่ียวกบัผลกระทบของการบริโภคยาลดความอว้น (หน่วย : คะแนน) 

FAM1   คือ อิทธิพลจากครอบครวัท่ีคนในครอบครวัมีการบริโภคยาลดความอว้น โดยท่ี 1=มีคนใน

ครอบครวับริโภคยาลดความอว้น และ 0 = ไมมี่คนในครอบครวับริโภคยาลดความอว้น 

FAM2   คือ อิทธิพลจากครอบครวัท่ีครอบครวัมีการพดูถงึรูปรา่งในทางลบ โดยท่ี 1=ครอบครวัพดูถงึ

รูปรา่งในทางลบเป็นประจาํ หรอืบ่อยครัง้ และ 0=ครอบครวัพดูถงึรูปรา่งในทางลบเป็นนานๆ 

 ครัง้ หรือไมเ่คยเลย 

FRIEND1 คือ อิทธิพลจากเพ่ือนท่ีเพ่ือนมีการบริโภคยาลดความอว้น โดยท่ี 1=มีเพ่ือนบริโภคยาลดความ

อว้น และ 0 = ไมมี่เพ่ือนบริโภคยาลดความอว้น 

FRIEND2   

  

คือ อิทธิพลจากเพ่ือนท่ีเพ่ือนมีการพดูถงึรูปรา่งในทางลบ  โดยท่ี 1=เพ่ือนพดูถงึรูปรา่งในทางลบ

เป็นประจาํ หรือบ่อยครัง้ และ 0=เพ่ือนพดูถงึรูปรา่งในทางลบเป็นนานๆ ครัง้ หรือไมเ่คยเลย 

INC         คือ รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน (หน่วย: บาท) 

CHANNEL คือ จาํนวนช่องทางการขายท่ีพบเห็น (หน่วย : ช่องทาง) 

RISK   คือ ความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืน โดยท่ี 1 = กลา้เสี่ยง 0 = ไมก่ลา้เสี่ยง 

DESS   คือ ปริมาณการบริโภคของหวาน  (หน่วย : ครัง้ตอ่สปัดาห)์ 

VEFT   คือ ระดบัการบริโภคผกัและผลไม ้โดยท่ี 1=ไมบ่ริโภคผกัและผลไม ้0=บริโภคผกัและผลไม ้

WATER     คือ ระดบัการด่ืมนํา้ท่ีเพียงพอตอ่วนั โดยท่ี 1=การด่ืมนํา้ท่ีไมเ่พียงพอตอ่วนั (นอ้ยกวา่นํา้หนกัตวั*

33) และ 0=ารด่ืมนํา้ท่ีเพียงพอตอ่วนั (มากกว่านํา้หนกัตวั*33) 

EXC    คือ นาทีในการออกกาํลงักายเฉลี่ยตอ่สปัดาห ์(หน่วย: นาที/สปัดาห)์ 
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ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบทางสถติ ิ

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีผูท่ี้บริโภคยาลดความอว้นจาํนวน 100 คน และไม่บริโภคยาลด

ความอว้นจาํนวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ไม่มีคนในครอบครวัท่ีมีการบริโภคยาลดความอว้น มีคนใน

ครอบครวัพดูถึงรูปรา่งในทางลบนานๆ ครัง้ มีการบริโภคผกัและผลไม ้1-3 ทพัพีต่อวนัและมีระดบัการด่ืมนํา้ท่ีไม่

เพียงพอต่อวนั และผูท่ี้บริโภคยาลดความอว้นจาํนวน 100 คน ส่วนใหญ่มีความคิดว่าตนเองมีรูปร่างอว้นปาน

กลาง มีความสนใจเก่ียวกับผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอ่ืน มีเพ่ือนท่ีบริโภคยาลดความอว้น มีเพ่ือนท่ีพูดถึงรูปร่าง

ในทางลบบ่อยครัง้และมีความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืน อีกทัง้กลุ่มท่ีบริโภคยาลดความ

อว้นมีจาํนวนช่องทางการขายท่ีพบเห็นเฉลี่ย ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย และปริมาณการบริโภคของหวานเฉลี่ย

มากกว่ากลุ่มท่ีไม่บริโภคยาลดความอว้น ในขณะท่ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน คะแนนเฉลี่ยความพอใจในรูปร่างของ

ตนเอง คะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในตนเอง ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีคาดหวงัในลดความอว้น จาํนวนวนัท่ีสามารถอดทน

ในการควบคมุอาหาร คะแนนความรูเ้ฉลี่ยเก่ียวกบัผลกระทบของการบริโภคยาลดความอว้นและนาทีในการออก

กาํลงักายเฉลี่ยตอ่สปัดาหน์อ้ยกวา่กลุม่ท่ีไมบ่ริโภคยาลดความอว้น 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้นกบัปัจจัยและพฤติกรรมส่วน

บุคคลดว้ยสถิติ Chi-Square พบว่า ทัศนคติส่วนบุคคลต่อรูปร่างของตนเองและความสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารอ่ืนๆ อิทธิพลจากเพ่ือนท่ีมีการบริโภคยาลดความอว้นและอิทธิพลจากเพ่ือนท่ีมีการพูดถึงรูปร่าง

ในทางลบ ระดบัการบริโภคผกัและผลไมแ้ละความกลา้เสี่ยงมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจบริโภคยาลดความ

อว้นท่ีระดบันัยสาํคญั 0.01 และเพศมีความสมัพันธก์ับการตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้นท่ีระดบันัยสาํคัญ 

0.05 ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ ไมมี่ความสมัพนัธก์บัการบริโภคยาลดความอว้นอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 1)  

ความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืนมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคยาลดความอว้น 

 

Table 1 Results of relationship between the variables and decision to take diet pills. 

Variables chi-square p-value  

Predisposing factors 

Gender (FEMALE) 4.14 0.0418 ** 

Personal attitude in their physical body  (ATT) 32.60 0.0000 *** 

Interest in other supplement products  (ITR) 195.89 0.0000 *** 

Reinforcing factors  

Influence from the family that consume diet pills (FAM1) 0.38 0.5378  

Influence from the family that talks about the negative shape. (FAM2) 5.71 0.1267  
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Table 1 (Continued) 

Variables chi-square p-value  

Reinforcing factors (continued)  

Influence from friends that consume diet pills  (FRIEND1) 57.51 0.0000 *** 

Influence from friends that talks about the negative shape 

(FRIEND2) 

32.61 0.0000 *** 

Personal behavior 

Fruit and vegetable consumption level (VEFT) 45.79 0.0000 *** 

Level of daily water intake (WATER) 0.43 0.5141  

Risk of consuming other supplement products (RISK) 140.34 0.0000 *** 

Note: the value in parentheses is the tolerance of the estimator (standard error of estimator)  
          *significant at the 10%, **significant at the 5%, ***significant at the 1% level 

 
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจยัและพฤติกรรมส่วนบคุคลดว้ยสถิติ t-test พบวา่ ผูท่ี้

บริโภคและไม่บริโภคยาลดความอว้นมีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความพอใจในรูปร่างของตนเอง  คะแนน
เฉลี่ยความมั่นใจในตนเอง ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีคาดหวงัในการลดความอว้น คะแนนความรูเ้ฉลี่ยเก่ียวกบัผลกระทบ
ของการบริโภคยาลดความอว้น จาํนวนช่องทางการขายท่ีพบเห็นเฉลี่ย ปริมาณการบริโภคของหวานเฉลี่ย  และ
นาทีในการออกกาํลงักายเฉลี่ยต่อสปัดาหท่ี์ท่ีระดบันัยสาํคญั 0.01 และ ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีคาดหวงัในลดความ
อว้นมีความแตกต่างระหว่างผูท่ี้บริโภคและไม่บริโภคยาลดความอว้นท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ 
ไม่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างผูท่ี้บริโภคกับผูท่ี้ไม่บริโภคยาลดความอว้นอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
(ตารางท่ี 2) 

 
Table 2 Results of the difference between the mean of 2 groups, tested with t-test statistics. 

Variables Y X� S.D. t-test p-value  

Predisposing factors 

Body mass index (BMI) Consume 23.44 3.85 -1.1255 0.2611  

Not Consume 22.85 4.23 

Pleasure in their physical  
appearance score (PLEASED) 

Consume 1.84 1.11 7.9457 0.0000 *** 

Not Consume 2.84 1.02 

Self-Confidence score (CFD) Consume 2.01 1.11 8.4737 0.0000 *** 

Not Consume 3.08 1.07 

Expected time for losing weight  
(TIME) 

Consume 41.00 56.53 3.1604 0.0016 ** 

Not Consume 68.18 79.52 
Time to go diet (TLR) Consume 8.40 36.92 0.2759 1.0910  

Not Consume 11.37 17.04 

Knowledge (KNOW) Consume 2.87 1.26 3.6135 0.0004 *** 

Not Consume 3.38 1.13 
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Table 2  (Continued) 
Variables Y X� S.D. t-test p-value  

Enabling factors 

Numbers of channel 

(CHANNEL)  

Consume 3.92 1.70 
 

 

-4.9051 

 

 

0.0000 

 

 

*** 
Not Consume 2.94 1.81 

Average income per month 

(INC) 

Consume 9,200 3050.09 
 

 

0.5299 

 

 

0.6287 
 

Not Consume 9,475.70 16,918.55 

Personal behavior 

Volume of consume dessert   

(DESS) 

Consume 6.46 3.45 
 

 

-4.4528 

 

 

0.0000 

 

 

*** 
Not Consume 4.73 3.10 

Minutes of exercise per week   

(EXC) 

Consume 24.20 34.64 
 

 

5.0381 

 

 

0.0000 

 

 

*** 
Not Consume 76.89 102.57 

Note: the value in parentheses is the tolerance of the estimator (standard error of estimator)  
          *Significant at the 10%, **Significant at the 5%, ***Significant at the 1% level 
 

ผลการประมาณค่าแบบจาํลอง 

            แบบจําลองท่ี 2 มีค่า Adjusted R-squared เท่ากับ 0.5002 สูงกว่าแบบจําลองท่ี 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

0.4653  ดงันัน้จึงใชแ้บบจาํลองท่ี 2 ในการคาํนวณค่า Marginal Effect (ตารางท่ี 3) ซึ่งผลจากการประมาณค่า

สมัประสิทธ์ิความน่าจะเป็นในการบริโภคยาลดความอว้นของแบบจาํลอง พบวา่ ความสนใจเก่ียวผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารอ่ืนๆ (ITR) ความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืน (RISK) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

น่าจะเป็นในการตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้นในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ในขณะท่ีนาทีในการ

ออกกาํลงักายต่อสปัดาห ์(EXC) คะแนนความพอใจและความมั่นใจในตนเอง (PLECFD) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.01 สาํหรบัตวัแปรอ่ืนๆไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ 

ในการศึกษานี ้พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการบริโภคยาลดความอว้นนอกเหนือจาก

งานวิจยัท่ีผ่านมา คือ ผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืนๆ (ITR) จะมีความน่าจะเป็นในการบริโภค

ยาลดความอว้นมากกว่าผูท่ี้ไม่มีความสนใจเก่ียวผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืนๆ ในขณะท่ีคะแนนความพอใจและ

ความมั่นใจในตนเอง (PLECFD) ท่ีเพ่ิมขึน้จะมีความน่าจะเป็นในการบริโภคยาลดความอว้นลดลง  ผูท่ี้มีความ

กลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอ่ืน (RISK) จะมีความน่าจะเป็นในการบริโภคยาลดความอว้น

มากกวา่ผูท่ี้ไม่มีความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืน และนาทีในการออกกาํลงักายต่อสปัดาห์

เฉลี่ย (EXC) ท่ีเพ่ิมขึน้จะมีความน่าจะเป็นในการบริโภคยาลดความอว้นลดลง 
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Table 3 Estimation results from Binary Regression Model. 

Note: the value in parentheses is the tolerance of the estimator (standard error of estimator)  
          *significant at the 10% level, **significant at the 5% level, ***significant at the 1% level 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา พบว่า ผูท่ี้บริโภคยาความอว้นมีความคิดว่าตนเองมีรูปร่างอว้นปานกลาง มีความ

สนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารอ่ืน มีเพ่ือนท่ีบริโภคยาลดความอว้น มีเพ่ือนท่ีพดูถงึรูปรา่งในทางลบบ่อยครัง้ 

และมีความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืน จากการศกึษาสถิติ Chi-Square พบว่า เพศหญิงท่ี

คิดว่าตนเองมีรูปร่างอว้นปานกลางและอว้นมาก มีเพ่ือนท่ีบริโภคยาลดความอว้น มีเพ่ือนท่ีพูดถึงรูปร่างในทาง

ลบเป็นประจาํและบ่อยครัง้ และไม่บริโภคผกัและผลไมเ้ลยมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคยาลดความอว้น จากการศกึษา

สถิติ t-test พบวา่ผูท่ี้บริโภคยาลดความอว้นมีจาํนวนช่องทางการขายท่ีพบเห็นเฉลี่ย และปริมาณการบริโภคของ

Variables Model 1  Model 2 Marginal 
Effect Coefficient Std.error  Coefficient Std.error 

c -2.1130 1.8605   -1.3450 0.6981 *  
FEMALE -0.1252 0.5088       

BMI 0.0235 0.0597       

ATT 0.5699    0.4947     

PLECFD -0.1859 0.1113 *  -0.2395 0.0916 *** -0.0244 

TIME -0.0027 0.0030       

TLR 0.0049 0.0062       

ITR 2.0802 0.4372 ***  2.7306 0.3914 *** 0.4192 

KNOW 0.0765 0.1645       

FAM1  0.1597 0.6209       

FAM2 -0.2387 0.4981       

FRIEND1 -0.2387 0.4265   0.1059 0.3998   
FRIEND2 2.9993 0.4691       

INC 0.0000 4.5875       

CHANNEL 0.0802 0.1112   0.0365 0.1031   

RISK 1.5193 0.4519 ***  1.4390 0.4225 *** 0.1963 

DESS -0.0072 0.0591       

VEFT 0.8115 0.6628   0.7466 0.5991   

WATER -0.6958 0.6380       

EXC  -0.2092 0.0042 ***  -0.0119 0.0036 *** -0.0012 

McFadden R-squared   0.5429   0.5358 
Adjusted R-squared 0.4763   0.5002 
Akaike criterion 235.6179   224.8076  

Schwarz criterion 295.4898   256.7394  

Hannan-Quinn 259.3279   237.4530  

All correct prediction (%) 89.50   90.80  
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หวานเฉลี่ยมากกว่าผูท่ี้ไม่บริโภคยาลดความอว้น  ในขณะท่ีระยะเวลาท่ีคาดหวงัในการลดความอว้นเฉลี่ย และ

คะแนนความรูเ้ก่ียวกบัผลกระทบของการบริโภคยาลดความอว้นเฉลี่ยนอ้ยกว่าผูท่ี้ไมบ่ริโภคยาลดความอว้น และ

ผลการประมาณค่าแบบจาํลองความทดถอยโลจิสติคทวิ พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นในการ

ตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้นไปในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

อ่ืน และความสนใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ่ืนๆ ส่วนตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นในการ

ตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ คะแนนความพอใจและความมั่นใจในตนเอง และ

นาทีในการออกกาํลงักายตอ่สปัดาห ์จงึนาํมาสูข่อ้เสนอแนะ ดงันี ้         

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. จากผลการศกึษา ชีใ้หเ้ห็นวา่ระหว่างผูท่ี้บริโภคและไมบ่ริโภคยาลดความอว้นมีนาทีในการออกกาํลงั

กายต่อสัปดาหแ์ละปริมาณการบริโภคของหวานเฉลี่ยต่างกัน และผูท่ี้ไม่บริโภคผักและผลไมมี้แนวโนม้ท่ีจะ

บริโภคยาลดความอว้น ดงันัน้ ผูท่ี้ตอ้งการลดความอว้นควรหลีกเลี่ยงการบริโภคยาลดความอว้นและเลือกวิธีการ

ลดความอว้นอย่างถกูวิธี โดยการออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอและควบคมุการรบัประทานอาหาร 

2. จากผลการศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่าระหว่างผูท่ี้บริโภคและไม่บริโภคยาลดความอว้นมีคะแนนเฉลี่ยความ

มั่นใจในตนเอง และมีคะแนนความรูเ้ก่ียวกบัผลกระทบของการบริโภคยาลดความอว้นเฉลี่ยแตกต่างกนั ดงันัน้ 

ผู ้ปกครองควรเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิตด้วยการสร้างความมั่นใจในภาพลักษณ์และรูปร่าง และ

มหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรมสง่เสริมบุคลิกภาพและสรา้งความมั่นใจอย่างต่อเน่ือง เพ่ิมการประชาสมัพนัธเ์ม่ือมี

การจดักิจกรรม มีการจดัอบรมหรือการบรรยายเพ่ือใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัทางเลือกในการ

ลดนํา้หนกั และควรมีการพิจารณาเนือ้หาเก่ียวกบัผลกระทบจากการบริโภคยาลดความอว้นเขา้ไปในรายวิชาท่ี

นิสิตสว่นใหญ่ตอ้งเรียน 

3. จากผลการศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่าระหว่างผูท่ี้บริโภคและไม่บริโภคยาลดความอว้นมีจาํนวนช่องทางการ

ขายท่ีพบเห็นเฉลี่ยท่ีแตกต่างกนั ซึ่งช่องทางท่ีผูบ้ริโภคยาลดความอว้นพบเห็นการขายมากท่ีสดุ คือเฟซบุ๊กและ

อินสตาแกรม ดงันัน้ สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคควรเนน้การควบคมุใหผู้ป้ระกอบธุรกิจไม่โฆษณา

เกินจริงและให้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนเพ่ือให้ผู ้บริโภคมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้สาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตอ้งเขา้ไปตรวจสอบว่าผลติภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีการโฆษณาเกินจริงนัน้มีสารท่ีเป็น

อนัตรายต่อร่างกายหรือไม่ และกองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคควร

ดาํเนินการทางกฎหมายทนัทีหากพบวา่ผูป้ระกอบธุรกิจใชส้ารท่ีเป็นอนัตรายตอ่รา่งกาย 
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เหตุไฉนคนไทยจึงไปญ่ีปุ่น 

Why Do Thais Go to Japan 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่ นหรือประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวไทย Gen Y (อายุ 22-39 ปี) ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชข้อ้มูลปฐม

ภูมิจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 455 ชุด และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Chi-Square และ

วิธีการวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติกสท์วิ ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่ นมีรอ้ยละ 55.16 ของทัง้หมด โดยปัจจัยดา้นช่วงอายุ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 

ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ รายได ้กิจกรรมการท่องเท่ียว ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์การ

สง่เสริมการตลาด สิ่งอาํนวยความสะดวก และความสะอาด สามารถอธิบายถงึการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียว

ประเทศญ่ีปุ่ นไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวควรมีการลดราคาดา้นการบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวผ่านแอปพลิเคชนั เพ่ิมความเขม้งวดในกฎระเบียบความสะอาดการใชง้านสถานท่ีนัน้ 

ในสว่นภาครฐั ตอ้งคอยติดตามผลการดาํเนินงาน พฒันามาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีท่องเท่ียว  

 

ABSTRACT 

This study aimed to study the personal factors and tourism behavior of Thai tourists, Gen Y 

aged 22-39 Year in Bangkok area by using the primary data which is collected the data by using 

questionnaires from 455 people and the hypotheses were tested with Chi-square, and binary logistic 

regression. The results showed that about 55.16% of the samples decide to go to Japan. Factors that 

compose of educational background, ability to communicate in English, income, activity, diversity of 

products, promotion, facilities, cleanliness. All of these factors can statistically significant describe the 

decision of the Thai tourists to travel in Japan. Therefore, tourism operators should reduce the price of 

services related to tourism through the application. Government should develop safety measures in 

tourist attractions, try to control the cleanliness of the public places that have not yet passed the criteria.  

 

 

Key words: japan, behavior of Thai tourists, generation y 
* Corresponding author; e-mail address: Kookkie.11051998@gmail.com 
1ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900  

mailto:Kookkie.11051998@gmail.com


การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

349 

บทนาํ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมากแต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีนักท่องเท่ียวไทยเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศดว้ยเช่นกัน โดยประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวไทย

เดินทางไปท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีรายจ่ายสงูสุด 1.13 ลา้นคน (องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่ น

,2561) ก่อใหเ้กิดรายจ่ายนกัท่องเท่ียวขาออกจาํนวนมาก ทาํใหป้ระเทศไทยสญูเสียรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ซึ่ง

ส่งผลกระทบกับรายไดม้วลรวมประชาชาติ จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าสาเหตท่ีุนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไป

ท่องเท่ียวท่ีประเทศญ่ีปุ่ น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มปัจจยัคือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศหญิง อายุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย (ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2557) และกลุ่มปัจจัยพฤติกรรม ไดแ้ก่ ความตอ้งการ

พกัผ่อนหย่อนใจ (Marital status, 2019) พฤติกรรมการใชบ้ริการการท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพ (จรรยา เหลา่ชาํนาญ

วฒิุ, 2558) และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือศกึษาหาความรู ้(จกัรกฤษณ ์สิริริน, 2561) นอกจากนี ้อาจมีสาเหตุ

มาจาก ช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางท่องเท่ียว และระดบัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของตวับคุคล  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าการศกึษาปัจจยัสว่นบคุคล และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุม่

นกัท่องเท่ียวไทย Gen Y มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นหรือประเทศไทย เน่ืองจาก

การศึกษานีจ้ะนาํไปสู่แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการบริการการท่องเท่ียวต่อผูป้ระกอบการท่องเท่ียวไทย 

ตลอดจนรัฐบาลสามารถนําไปวางแผนกลยุทธ์ และนโยบายในการส่งเสริมการตลาดการท่องเ ท่ียว

ภายในประเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติตดัสินใจท่องเท่ียว

ในประเทศไทยมากขึน้ อนัจะเป็นการช่วยลดรายจ่ายขาออกจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย และช่วยเพ่ิมรายไดข้อง

ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวไทยใหม้ากขึน้ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากทฤษฎีอปุสงคก์ารท่องเท่ียว (Morley, 1992) ผูท่ี้เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีรายไดม้ากมี

ผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวไทย Gen Y ส่วนทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Jame F. Engle, Roger D. 

Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990) นั้น ผูท่ี้ตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวท่ีเลือกเดินทางท่องเท่ียวในเดือน

เมษายนถงึมิถนุายน และเพ่ือนสนิทมีสว่นสาํคญัในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว อีกทัง้ยงัมีแนวคิดรูปแบบการ

ท่องเท่ียวตามวตัถปุระสงค ์(องคก์ารท่องเท่ียวโลก, 2540) โดยรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลินมีผลต่อ

การตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนีแ้นวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

(Wendell R. Smith, 1956) กลา่ววา่บคุคลท่ีมีคณุสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั

ไปดว้ย โดยผูท่ี้ตดัสินใจเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเพศหญิง ชว่งอาย ุGen Y ตอนตน้ (22-27ปี) สถานภาพโสด 

ระดบัการศกึษาสงูปริญญาตรี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมาก และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ รวมไป

ถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) (Booms, B. and Bitner, M., 1981) ทั้ง 9 ปัจจัยท่ีกาํหนด

ขึน้มามีผลตอ่การตดัสินใจเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ น 

จากงานวิจยัท่ีผ่านมาไดมี้การกล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ และ

อาชีพ ตามผลการศึกษาของอติกานต ์ไพโรจนพิ์ริยะกุล (2553) และเฉลิมเกียรติ เฟ่ืองแกว้ (2556) ในขณะท่ี 

ปัจจยัดา้นช่วงอาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ และรายได ้ตามผลการศกึษาของวนิดา เลิศพิพฒันานนท ์(2561) 
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เฉลิมเกียรติ เฟ่ืองแกว้ (2556) และ พงศส์ิริ วิธิวรวีร ์(2559) งานวิจยันีไ้ดศ้กึษาปัจจยัท่ียงัไม่เคยทาํการศกึษามา

ก่อนไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางท่องเท่ียว และบคุคลท่ีมีสว่นสาํคญัในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซึง่ไดม้า

จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990) ในขณะท่ี

จาํนวนวันหยุดยาวติดต่อกันใน 1 ปี และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มาจากแนวคิดเก่ียวกับ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(Wendell R. Smith, 1956) และรูปแบบการท่องเท่ียว มาจากแนวคิดรูปแบบการ

ท่องเท่ียวตามวตัถปุระสงค ์(องคก์ารท่องเท่ียวโลก, 2540) 

 

วิธีการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 งานวิจัยฉบบันีเ้ก็บขอ้มูลปฐมภูมิผ่านแบบสอบถามโดยประชากรคือนกัท่องเท่ียวไทย Gen Y ท่ีมีอายุ 

22-39 ปี (Howard Goller, 2019) ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสดุและ

กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยท่ีมีความสาํคญัตอ่เศรษฐกิจ โดยทาํการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลู

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือนาํไปวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าพารามิเตอรโ์ดยใชวิ้ธีการสุม่แบบบงัเอิญ และ การ

สุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวไทย Gen Y ท่ีตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น และกลุ่มนักท่องเท่ียวไทย Gen Y ท่ีตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศไทย ซึ่งเป็น

จาํนวนตวัอย่างท่ีดีพอในการอนุมานประชากรทัง้หมดโดยสูตรการหาขนาดตัวอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบจาํนวน

ประชากร โดยควรใชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ย 385 ตวัอย่าง (Cochran, 1977) แต่เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจาก

แบบสอบถามท่ี จงึทาํการเก็บขอ้มลูจาํนวน 455 ชดุ 

 

การวิเคราะหข้์อมูลทางสถิต ิ

งานวิจัยฉบับนีเ้ก็บขอ้มูลโดยสถิติเชิงอนุมานทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นหรือประเทศไทยของนักท่องเท่ียวไทย Gen Y กับปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียว ดว้ยสถิติ Chi-square และใชแ้บบจาํลองการวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติกสท์วิ เน่ืองจากแบบจาํลอง

ดงักล่าวสามารถบอกขนาดและทิศทางของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นได้

ดีกวา่ โดยมีแบบจาํลองดงันี ้

ln �𝑃𝑃(𝑦𝑦=1)
𝑃𝑃(𝑦𝑦=0)

�  =  𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1 M1_3i+𝛽𝛽2 M4_6+𝛽𝛽3 M7_9i+𝛽𝛽4 M9_12i+𝛽𝛽5FEMAi+𝛽𝛽6SINGi 

+𝛽𝛽7MARi+𝛽𝛽8BGENYi+𝛽𝛽9MGENYi+𝛽𝛽10BACHi+𝛽𝛽11HBACHi+𝛽𝛽12STUDi+𝛽𝛽13GOVi+𝛽𝛽14OWNi+𝛽𝛽15OFFi+𝛽𝛽16
GOVOFi+𝛽𝛽17HOUSKi +𝛽𝛽18INCi+𝛽𝛽19HOLi+𝛽𝛽20FRIENDi+𝛽𝛽21FAMi+𝛽𝛽22COLLI+𝛽𝛽23FAMOi +𝛽𝛽24LANi+𝛽𝛽25JOYi

+𝛽𝛽26 NTUREi  +𝛽𝛽27 A_SHOPi +𝛽𝛽28 A_SHOWi +𝛽𝛽29 PRO_BRANi +𝛽𝛽30 PRO_RESTi +𝛽𝛽31 PRI_PROi +𝛽𝛽32 PRI_SERVi

+𝛽𝛽33M_DISCi+𝛽𝛽34M_EVENi+𝛽𝛽35H_GENTi+𝛽𝛽36SAFEi+𝛽𝛽37C_AREAi+𝛽𝛽38C_OLDi+𝛽𝛽39CN_AREAi+𝛽𝛽40S_WEATi

+𝛽𝛽41S_RULEi+𝜀𝜀i 

โดยท่ี 𝑌𝑌𝑖𝑖  คือ ฟังกช์นัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเดินทางไปทอ่งเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น  

P(y=1) คือ โอกาสท่ีจะตดัสินใจท่องเท่ียวญ่ีปุ่ น P(y=0) คือ โอกาสท่ีจะตดัสินใจท่องเท่ียวไทย 

M1_3i = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i ท่องเท่ียวในช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่
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M4_6i = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i ท่องเท่ียวในช่วงเดือนเมษายน-เดือนมิถนุายน = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

M7_9i = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i ท่องเท่ียวในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกนัยายน = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

M10_12i = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i ท่องเท่ียวในช่วงเดือนตลุาคม-เดือนธนัวาคม = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

FEMAi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i เป็นเพศหญิง = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i เป็นเพศชาย 

SINGi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีสถานภาพโสด = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมมี่สถานภาพโสด 

MARi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีสถานภาพสมรส = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมมี่สถานภาพสมรส 

BGENYi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีช่วงอายรุะหวา่ง 22-27 ปี = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

MGENYi= 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีช่วงอายรุะหวา่ง 28-33 ปี = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมมี่ช่วงอาย ุ28-33 ปี 

BACHi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

HBACHi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

STUDi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i เป็นนิสิต/นกัศกึษา = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

GOVi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีอาชีพขา้ราชการ = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

OWNi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีอาชีพธุรกิจสว่นตวั = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

OFFi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีอาชีพพนกังานบริษัท = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

GOVOFi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีอาชีพพนกังานรฐัวิสาหกิจ = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

HOUSKi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีอาชีพแมบ่า้น = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมมี่อาชีพแมบ่า้น 

INCi คือ รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน (หน่วย: บาท) 

HOLi คือ จาํนวนวนัหยดุยาวติดตอ่กนัใน 1 ปี (หน่วย: วนั) 

FRIENDi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i คิดว่าเพ่ือนสนิทสาํคญัในการตดัสินใจท่องเท่ียว = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไม่ใช่FAMI = 1 

ถา้ตวัอย่างท่ี i คิดวา่ครอบครวัมีสว่นสาํคญัในการตดัสินใจท่องเท่ียว = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

COLLi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i คิดวา่เพ่ือนรว่มงานสาํคญัในการตดัสินใจท่องเท่ียว = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่

FAMOi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i คิดวา่ดารา/นกัรอ้ง/บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีสว่นสาํคญัในการตดัสินใจท่องเท่ียว 

= 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช่ 

LANi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i มีความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่  

JOYi = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i ตอ้งการท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลิน = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่  

NTUREi  = 1 ถา้ตวัอย่างท่ี i ตอ้งการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ = 0 ถา้ตวัอย่างท่ี i ไมใ่ช ่  

A_SHOPi คือ คะแนนความสาํคญัของการชอ้ปป้ิง (หน่วย: คะแนน) 

A_SHOWi คือ คะแนนความสาํคญัของการจดันิทรรศการงานแสดง และพิพิธภณัฑ ์(หน่วย: คะแนน) 

PRO_BRANi คือคะแนนความสาํคญัของสินคา้แบรนดเ์นม (หน่วย: คะแนน) 

PRO_RESTi คือ คะแนนความสาํคญัของความหลากหลายของรา้นอาหาร (หน่วย: คะแนน) 

PRI_PROi คือ คะแนนความสาํคญัของสินคา้อปุโภคบริโภค (หน่วย: คะแนน) 

PRI_SERVi คือ คะแนนความสาํคญัของบริการทางการท่องเท่ียว (หน่วย: คะแนน) 

M_DISCi คือคะแนนความสาํคญัของการลดราคาการท่องเท่ียวผ่านแอปพลิเคชนั (หน่วย: คะแนน) 

M_EVENi คือ คะแนนความสาํคญัของการประชาสมัพนัธ ์(หนว่ย: คะแนน) 
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H_GENTi คือ คะแนนความสาํคญัของบคุลากรมีความสภุาพ ออ่นโยน (หน่วย: คะแนน) 

H_SERVi คือ คะแนนความสาํคญัของการบริการมีมาตรฐานเป็นไปตามท่ีกาํหนด (หน่วย: คะแนน) 

SAFEi คือ คะแนนความสาํคญัของความปลอดภยั (หน่วย: คะแนน) 

C_AREAi คือ คะแนนความสาํคญัของพืน้ท่ีใชส้อยในท่ีพกั (หน่วย: คะแนน) 

C_OLDi คือ คะแนนความสาํคญัของสิ่งอาํนวยความสะดวกของผูส้งูอายแุละผูพิ้การ (หน่วย: คะแนน) 

CN_AREAi คือ คะแนนความสาํคญัเฉลี่ยของความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ (หน่วย: คะแนน) 

S_WEATi คือ คะแนนความสาํคญัดา้นสภาพอากาศ (หน่วย: คะแนน) 

S_RULEi คือ คะแนนความสาํคญัความมีระเบียบและการปฏิบติัตามกฎระเบียบในสงัคม (หน่วย: คะแนน) 

 

ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบทางสถติ ิ

 ผลการศกึษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 455 คน ไดแ้ก่ กลุม่นกัท่องเท่ียวไทย Gen Y ท่ีตดัสินใจ

เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นและไทย จาํนวน 251 และ 204 คนตามลาํดบัโดยสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ

22 – 27 ปี สถานภาพโสด เป็นนิสิต/นักศึกษา ศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ้โดย

ครอบครวัมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจท่องเท่ียวมากท่ีสดุ และสว่นใหญ่จะเลือกช่วงเวลาท่องเท่ียวเดือนเมษายน ถงึ 

เดือนมิถนุายน มีรายไดเ้ฉลี่ย 33,323 บาท 

 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นหรือไทยกบัปัจจยั 

ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเท่ียวดว้ยสถิติ Chi-square พบว่า ช่วงอายุ Gen Y ตอนกลางและตอนปลาย 

(อายุ 27-39 ปี) ระดบัการศกึษาปริญญาตรีและสงูกว่าปริญญาตรี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

และรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลิน และเชิงสขุภาพและการศกึษา มีความสมัพนัธท่ี์ระดบันยัสาํคญั 

0.01 Gen Y (Table 1) 

Table 1 Results of the relationship between the variables and sufficiency of the decision of 
tourism to go to travel to Japan or Thailand for Thai tourists, Gen Y. 

Variable P-value Chi-Square 
Gender 0.4957 0.46 
Age 0.0025 12.02 *** 
Relationship status 0.3486 2.11 
Education 0.0000 36.79 *** 
Job 0.2112 8.39 
Communication 0.0017 9.89 *** 
Period 0.2501 5.38 
Types of tourism 0.0068 17.78 *** 
People who are important in the travel decision 0.1549 6.66 

Note: ***, ** and * indicate statistical significance at 1%, 5 % , and 10 % levels , respectively 
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ผลการประมาณค่าแบบจาํลอง 

 ผลจากการประมาณค่าแบบจาํลองการวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติกสท์วิ พบว่าแบบจาํลองท่ี 3 มีค่า 

Adjusted R-squared เท่ากบั 0.1478 ซึ่งสงูกว่าแบบจาํลอง ท่ี 1 ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.1319 ค่ารอ้ยละความถูกตอ้งใน

การพยากรณมี์ค่าเท่ากบัรอ้ยละ 71.20 นอ้ยกว่าแบบจาํลองท่ี 1 ท่ีมีค่าเท่ากบัรอ้ยละ 74.90 แต่ค่า McFadden 

R-squared ของ แบบจาํลองท่ี 3 ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.2099 ตํ่ากว่าแบบจาํลอง ท่ี 1 ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.2693 ดงันัน้จึง

ใชแ้บบจาํลองท่ี 3 ในการคาํนวณคา่ Marginal effect (ตารางท่ี 3)  

ผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของแบบจาํลองการวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติกสท์วิพบว่า ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่การตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นหรือประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวไทย Gen Y  ไดแ้ก่  

คะแนนจากการใหค้วามสาํคญัของสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้นพืน้ท่ีใชส้อยในท่ีพกั (C_AREA)  และคะแนนจาก

การใหค้วามสาํคญัของการส่งเสริมการตลาดดา้นการลดราคาการท่องเท่ียวผ่านแอปพลิเคชนั เช่น Traveloka, 

Agoda เป็นตน้ (M_DISC) มีความสมัพันธใ์นทิศทางตรงกันขา้มกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่ นหรือประเทศไทยของนักท่องเท่ียวไทย Gen Y ท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.01 และ 0.05 รวมถึงระดับการศึกษา

ระดบัสงูกว่าระดบัปริญญาตรี (HBACH) คะแนนจากการใหค้วามสาํคญัของกิจกรรมการท่องเท่ียวดา้นการชอ้ป

ป้ิง (A_SHOP) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (BACH) คะแนนจากการ

ใหค้วามสาํคญัของความหลากหลายของผลิตภณัฑด์า้นรา้นอาหาร (PRO_REST) ความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาองักฤษ (LAN) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 คะแนนจากการใหค้วามสาํคญัของความหลากหลายของผลิตภณัฑ์

ดา้นสินคา้แบรนดเ์นม (PRO_BRAN) คะแนนจากการใหค้วามสาํคญัของความสะอาดของสถานท่ีสาธารณะ 

(CN_AREA) รายไดเ้ฉลี่ย (INC) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.1 และสาํหรบัตวัแปรอ่ืนๆ ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ 

 
Table 2 Parameter estimates and marginal effect from binary logistic model.  

Variables Model 1  Model 2 Marginal 
Effect Coefficient Std. Error  Coefficient Std. Error 

const -5.9305 2.3107 **  -3.3650 1.019 ***   
M1_3    3.0177 1.3622 **          
M4_6    2.9782 1.3595 **          
M7_9    2.4953 1.3632 *          
M9_12    3.3647 1.3654 **          
FEMA -0.1025 0.2635            
SING    0.7619 0.9451            
MAR    0.9698 0.9494            
BGENY  0.01255 0.4266            
MGENY    0.4162 0.4774            
BACH    0.8410 0.4002 **  0.8154 0.3443 ** 0.2002 
HBACH    2.4831 0.5977 ***  2.3032 0.4794 *** 0.4239 
STUD -1.2115 1.0645          

 

COV -1.6818 1.0841          
 

OWN -1.2550 1.1316          
 

OFF -1.7974 1.0660 *        
 

GOVOF -1.3642 1.2529          
 

HOUSK -1.4413 1.4383          
 

INC    0.0075 0.0055    0.0085 0.0047 * 0.0021 
HOL    0.0051 0.0087            
FRIEND -0.5160 0.8441            
FAM -0.9060 0.8301            
COLL    1.554 1.3389            
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Table 2 (Continued) 

Variables Model 1  Model 2 Marginal 
Effect Coefficient Std. Error  Coefficient Std. Error 

FAMO    1.7538 1.4785            
LAN  0.9378 0.3910 **  0.7434 0.3440 ** 0.1837 
JOY -0.5911 0.4742            
NTURE -1.1209 0.5506 **          
A_SHOP    0.4522 0.1402 ***  0.4184 0.1217 *** 0.1023 
A_SHOW -0.0814 0.1125            
PRO_BRAN    0.2908 0.1317 **  0.2088 0.1154 * 0.0510 
PRO_REST    0.4660 0.171 ***  0.3803 0.1490 ** 0.0930 
PRI_PRO    0.3475 0.2077 *          
PRI_SERV -0.1904 0.1999            
M_DISC -0.2754 0.1435 *  -0.2934 0.1191 ** -0.0717 
M_EVEN -0.1654 0.134            
H_GENT    0.3983 0.2701            
H_SERV -0.1414 0.2437            
SAFE -0.0333 0.2457            
C_AREA -0.6425 0.1813 ***  -0.5861 0.1272 *** -0.1433 
C_OLD -0.0107 0.1448            
CN_AREA    0.2749 0.2052    0.3087 0.1590 * 0.0755 
S_WEAT -0.1025 0.1814            
S_RULE    0.1009 0.1711            
McFadden R-squared 0.2693  0.2099 0.2099 
Adjusted R-squared 0.1319  0.1748 0.1748 
Akaike criterion              543.3600             516.5200 516.5200 
Schwarz criterion              720.5300             561.8400 561.8400 
Hannan-Quinn              613.1600             534.3800 534.3800 
All correct prediction (%)                74.9000               71.2000 71.2000 
Correct prediction  
(P = 1) (%) 

               79.6800               76.8900 76.8900 

Note: ***,** and * indicate statistical significance at 1%, 5 % , and 10 % levels , respectively 

 

อภปิรายผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหปั์จจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นหรือประเทศไทยของ

นกัท่องเท่ียวไทย Gen Y โดยการวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติกสท์วิ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความน่าจะเป็นใน

การตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นในทิศทางเดียวกนั ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการตดัสินใจเดินทาง

ไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่ นของนกัท่องเท่ียวไทย Gen Y ไดแ้ก่ วฒิุการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี วฒิุการศกึษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในดา้นกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวดา้นการชอ้ปป้ิง ดา้นความหลากหลายของรา้นอาหาร ดา้นความสะอาดของสถานท่ีสาธารณะ ดา้น

ความหลากหลายของสินคา้แบรนด-์เนม และรายได ้โดยมีค่า Marginal Effect เท่ากบั 0.4239 0.2002 0.1837 

0.1023 0.093 0.0755 0.051 และ 0.0021 ตามลาํดบั และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นในการตดัสินใจ

เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น ในทิศทางตรงกันขา้ม ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเท่ียวไทยของนกัท่องเท่ียวไทย Gen Y ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นสิ่งอาํนวยความสะดวกของ

พืน้ท่ีใชส้อยของท่ีพกั การส่งเสริมการตลาดของการลดราคาการท่องเท่ียวผ่านแอปพลิเคชนั โดยมีค่า Marginal 

Effect เท่ากบั 0.1433 และ 0.0717 ตามลาํดบั 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า เพศหญิง ช่วงอายุ Gen Y ตอนกลางและตอนปลาย (อายุ 27-39 ปี) สถานภาพ

โสด เป็นนิสิตนกัศกึษา ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ มีรายได้

เฉลี่ย 33,323 บาท เลือกเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน บุคคลท่ีมีส่วนสาํคัญในการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสดุคือครอบครวั และสว่นใหญ่มีรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลิน หรือ

รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการศึกษา และใหค้วามสาํคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในดา้น

กิจกรรมการท่องเท่ียวดา้นการชอ้ปป้ิง ความหลากหลายของสินคา้แบรนดเ์นม ความหลากหลายของรา้นอาหาร 

และความสะอาดของสถานท่ีสาธารณะ จะมีแนวโนม้หรือโอกาสตดัสินใจเดินทางเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น 

ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจการท่องเท่ียวควรดาํเนินการมาตรการต่างๆ เพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียว

โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก กลุม่ธุรกิจอาหารในพืน้ท่ีแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการจดัทาํการส่งเสริมการตลาด 

ดว้ยการลดราคาดา้นการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวผ่านแอปพลิเคชัน ผูป้ระกอบการควรเพ่ิมความ

เขม้งวดในกฎเกณฑก์ารตรวจสอบการทาํความสะอาดตามตารางทาํความสะอาด 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจัดการขยะพลาสตกิของผู้ใช้บริการ Food Delivery 

Factors Affecting the Plastic Waste Management Behavior of Food Delivery Consumer 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล วิถีชีวิต และปัจจัยทางสังคมระหว่าง

ผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery ท่ีมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกและไม่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก 

และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของผู้ใช้บริการ Food Delivery โดยใช้ข้อมูล       

ปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้อาศยัในกรุงเทพฯ และเคยใชบ้ริการ Food Delivery จาํนวน 

400 ชดุ และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test, chi-square และประมาณคา่แบบจาํลองโลจิต (Binary Logistic 

Regression) ผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery ท่ีมีพฤติกรรมการจดัการขยะ คิดเป็นรอ้ยละ 52.5 

โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นในการมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก คือ ปัจจัยดา้นความรูเ้ก่ียวกบั   

การจัดการขยะพลาสติก ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก การคาํนึงถึงบรรจุภัณฑอ์าหาร การเขา้ถึง    

จุดคดัแยกขยะบริเวณท่ีพกัอาศยั และการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารของโครงการต่างๆ  ดงันัน้ สถานศกึษาควรมีการ

ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการจัดการขยะพลาสติกใหแ้ก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมการจัดการขยะ

พลาสติก และลดการเกิดขยะพลาสติกได ้  

 

ABSTRACT 

 This research paper aims to study personal factors, lifestyle, and social factors between food 

delivery users who manage plastic waste and who do not manage plastic waste. In addition, to study 

factors effecting plastic waste management behavior of food delivery users by using primary data 

collected questionnaires from 400 people who live in Bangkok and use food delivery services. T-test 

and chi-square are used for hypothesis testing and binary logistic regression is used for estimating 

model. The study shows that 52.50 percent of food delivery users are those who manage plastic waste. 

Plastic waste management knowledge, plastic waste management attitude, food package awareness, 

waste separation spot accessibility in living area, and accessibility of project information are factors 

effecting probability of food delivery users’ plastic waste management behavior. Therefore, schools 

should cultivate the good plastic management attitude to students in order to create plastic waste 

management behavior and reduce the number of plastic generating. 
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คาํนาํ 

 ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพ่ิมขึน้ในทกุๆ  ปี จากการขยายตวัของชมุชนเมือง การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

และการบริโภคท่ีเพ่ิมขึน้ ทาํให้ในปี 2561 มีขยะมูลฝอยเกิดขึน้ประมาณ 27.8 ลา้นตัน เพ่ิมขึน้จากปี 2560 

ประมาณรอ้ยละ 1.64 (BLT Bangkok, 2562) จากปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ในปี 2561 พบวา่ รอ้ยละ 27 เป็น

ขยะมลูฝอยท่ีถูกกาํจดัอย่างไม่ถูกวิธี โดยเป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ลา้นตนั ซึ่งมีการนาํกลบัมา ใชป้ระโยชน์

เพียง 0.5 ลา้นตนั และรอ้ยละ 17 เป็นขยะมลูฝอยท่ีเกิดในกรุงเทพมหานครหรือ ประมาณ 4.85 ลา้นตนั (ภรภทัร 

จทุรากลุ, 2562) ทัง้นี ้สว่นหนึ่งของขยะมลูฝอยท่ีเพ่ิมมากขึน้มาจากการใชบ้ริการ Food Delivery โดยมีการสรา้ง

ขยะถึง 1,095,000 ชิน้ต่อปี โดยการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 1 ครัง้ สาํหรบั 1 เมนู จะทาํใหเ้กิดการใชข้ยะ

พลาสติกมากกวา่ 5 ชิน้ขึน้ไป (สาํนกัข่าวไทยพีบีเอส, 2562) ขยะพลาสติกท่ีเพ่ิมขึน้นี ้อาจทาํใหเ้กิดสารพิษในชัน้

บรรยากาศจากการเผาในท่ีโลง่ และอาจนาํไปสูก่ารปนเป้ือนของแหลง่นํา้ ดิน รวมถงึอาหาร ผูท่ี้ไดร้บัสารพิษจาก

การสดูดม ด่ืมนํา้และทานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน จะส่งผลใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบต่างๆ  ในร่างกาย เพ่ิมความ

เสี่ยงในการเป็นโรคหวัใจ โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เป็นสารก่อมะเรง็ ไปจนถึงทาํลายระบบประสาท ตบั

และไต (สาํนกัข่าวผูจ้ดัการออนไลน,์ 2558) 

 การท่ีผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกนอ้ย หรือ ไม่จดัการขยะพลาสติก

หลงัการบรโิภคนัน้ มีงานวิจยัท่ีผ่านมาพบวา่ เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา มีผลตอ่คะแนนพฤติกรรมการจดัการ

ขยะมูลฝอยท่ีต่างกัน โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยนอ้ยกว่าเพศหญิง       

คนท่ีมีอายุมากจะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าคนท่ีมีอายุนอ้ย (ปรเมษฐ     

ห่วงมิตร, 2550) และคนท่ีมีระดบัการศกึษาสงูจะค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยมากกวา่

คนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า ส่วนปัจจัยดา้นความรู ้โดยคนท่ีมีคะแนนความรูใ้นการจัดการขยะมูลฝอยมาก            

จะทาํใหมี้คะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะมลูฝอยมากตามไปดว้ย และปัจจยัดา้นทศันคติ โดยคนท่ีมีคะแนน

ทัศนคติท่ีมาก จะมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าคนท่ีมีคะแนนทัศนคติท่ีนอ้ย (บุญจง        

ขาวสิทธิวงษ์, 2554) นอกจากนี้การท่ีคนท่ีไม่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกอาจมีสาเหตุมาจาก               

การไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของโครงการต่างๆ  ท่ีมีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติก การไม่คาํนึงถึง     

บรรจุภณัฑอ์าหาร การมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ การไม่สามารถเขา้ถึงจุดคดัแยกขยะบริเวณท่ีพกัอาศยั 

และไมไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากครอบครวัในเรื่องการจดัการขยะพลาสติก 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าการทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก

ของผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery มีความสาํคญั เน่ืองจากผลการศกึษาท่ีไดจ้ะนาํไปสูแ่นวทางท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

Food Delivery มีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกรวมทัง้จดัการขยะมากขึน้ และเป็นขอ้มลูเพ่ือหาขอ้เสนอแนะ

รูปแบบการสง่เสริมการจดัการขยะพลาสติกระหวา่งประชาชนกบัภาครฐั 

 

วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยฉบับนีเ้ก็บข้อมูลปฐมภูมิผ่านแบบสอบถาม โดยประชากร คือ ผู้ใช้บริการ Food Delivery         

ในกรุงเทพมหานคร ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการสุ่มตามจุดมุ่งหมาย (Purposive 

Sampling) ใชจ้าํนวนตวัอย่าง 400 คน ตามสูตรการประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างของ Cochran กรณีไม่ทราบค่า

สดัสว่นของประชากร โดยกาํหนดใหค้า่ Sampling Error (E) มีคา่เท่ากบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95  
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การวิเคราะหข้์อมูล  

1. ใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ เพศ ความรูเ้ก่ียวกับการจัดการ ขยะ

พลาสติก ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก การเขา้ถงึจดุคดัแยกขยะบริเวณท่ีพกัอาศยั การคาํนงึถงึบรรจุ

ภณัฑอ์าหาร การเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของโครงการตา่งๆ  ท่ีมีสว่นช่วยในการลดขยะพลาสติก และการอบรมเลีย้ง

ดจูากครอบครวัในเรื่องการจดัการขยะพลาสติก ดว้ยความถ่ี และคา่รอ้ยละ และอธิบายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ อายุ จาํนวนปีท่ีใชใ้นการศึกษา และคะแนนรูปแบบการดาํเนินชีวิต ดว้ยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณประกอบดว้ย การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน โดยทดสอบความสมัพนัธ์

ระหว่างพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกกับปัจจัยต่างๆ  ดว้ยสถิติไคสแควร ์ (chi-square) และทดสอบ      

ความแตกต่างของอายุเฉลี่ยและจาํนวนปีท่ีใชใ้นการศกึษาเฉลี่ย ระหว่างผูท่ี้มีพฤติกรรมและไม่มีพฤติกรรมการ

จดัการขยะพลาสติก ดว้ยสถิติ t-test นอกจากนีมี้การประมาณคา่แบบจาํลองการถดถอยโลจิต (Binary Logistic 

Regression) ด้วยวิธี Maximum Likelihood เพ่ือทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรม      

การจดัการขยะพลาสติกของผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery โดยมีแบบจาํลองดงันี ้

ln �
p (Y=1)

p (Y=0)
� = α+β

1
GEN+β

2
AGE+β

3
EDU+β

4
PACK+β

5
DIS+β

6
KNOW+β

7
PRO+β

8
FAM+β

9
ATT+β

10
LIFE+ε 

โดยท่ี  p (Y=1)  คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก  

 p (Y=0)  คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะไมมี่พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก 

 GEN  คือ เพศ โดยท่ี 1 คือ หญิง และ 0 คือ ชาย  

 AGE  คือ อายขุองผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery (ปี) 

 EDU  คือ จาํนวนปีท่ีใชใ้นการศกึษาของผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery (ปี) 

 PACK  คือ การคาํนงึถงึบรรจภุณัฑอ์าหารของผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery                                   

   โดย 1 คือ มีการคาํนงึถงึบรรจภุณัฑ ์และ 0 คือ ไมมี่การคาํนึงถงึบรรจภุณัฑ ์

 DIS  คือ มีจดุคดัแยกขยะบริเวณท่ีพกัอาศยัและความสะดวกตอ่การเดินเพ่ือไปทิง้ขยะ 

   ของผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery โดย 1 คือ มีจดุคดัแยกขยะบริเวณท่ีพกัอาศยัและ 

   สามารถเดินไปได ้และ 0 คือ คาํตอบเป็นอ่ืนๆ 

 KNOW   คือ ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกของผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery                

   โดย 1 คือ มีความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก และ 0 คือ ไมมี่ความรูเ้ก่ียวกบั       

   การจดัการขยะพลาสติก 

 PRO   คือ การสามารถเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของโครงการตา่งๆ ท่ีมีสว่นช่วยในการลด      

   ขยะพลาสติกของผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery โดย 1 คือ สามารถเขา้ถงึขอ้มลู 

   ข่าวสารได ้และ 0 คือ ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารได ้

 FAM   คือ การอบรมเลีย้งดูจากครอบครวัในเรื่องการจัดการขยะพลาสติกของผูใ้ชบ้ริการ       

   Food Delivery โดย 1 คือ มีการอบรมเลีย้งดจูากครอบครวั และ 0 คือ ไมมี่การ 

   อบรมเลีย้งดจูากครอบครวั 
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 ATT   คือ ทัศนคติเ ก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติกของผู้ใช้บริการ Food Delivery           

   โดย 1 คือ มีทศันคติท่ีดีเก่ียวกับการจดัการขยะพลาสติก และ 0 คือ มีทัศนคติท่ีไม่ดี

   เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก 

 LIFE   คือ รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเรง่รีบของผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery                                  

   โดย 1 คือ รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเรง่รีบ และ 0 คือ รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีไมเ่รง่รีบ 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก     

รอ้ยละ 52.5 และเป็นผูท่ี้ไม่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกรอ้ยละ 47.5 โดยผูท่ี้มีพฤติกรรมการจัดการ     

ขยะพลาสติกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 39.52 ปี และจํานวนปีท่ีใช้ในการศึกษาเฉลี่ย 15.90 ปี             

คาํนึงถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร มีการอบรมเลีย้งดูจากครอบครัวในเรื่องการจัดการขยะพลาสติก มีทัศนคติท่ีดี

เก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก มีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีไม่เร่งรีบ สามารถเขา้ถึงจุดคดัแยกขยะในบริเวณ       

ท่ีพักอาศยั มีความรูเ้ก่ียวกับการจดัการขยะพลาสติก และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ท่ีมี

สว่นช่วยในการลดขยะพลาสติก 

ผลการทดสอบทางสถติ ิ 

 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างผูท่ี้มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกกับผูท่ี้ไม่มี

พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก ดว้ยสถิติ t-test พบว่า อายเุฉลี่ยมีความแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

โดยผูท่ี้มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 39.52 ปี มากกว่าผูท่ี้ไม่มีพฤติกรรมการจดัการ

ขยะพลาสติก ซึ่งมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 37.04 ปี ในขณะท่ีจาํนวนปีท่ีใชใ้นการศึกษาเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกัน       

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.1 (Table 1) 

Table 1 Result of the difference between the mean of the variables of people who manage plastic 
waste and people who do not manage plastic waste, tested with t-test statistics.  

Variables Manage plastic waste  Not manage plastic 

waste 

t-test p-value 

n   X̅ S.D.  n   X̅ S.D. 

Age (years old) 210 39.52 14.4256  190 37.04 14.7003 1.703 0.0447 ** 

Years of schooling 

(years) 

210 15.90   2.3738  190 15.49   2.4939 1.645 0.0504 * 

Note: * significant at α = 0.10, ** significant at α = 0.05, *** significant at α = 0.01 

 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก กับปัจจัยต่างๆ ดว้ยสถิติ      

ไคสแควร ์(chi-square) พบว่า เพศ และการคาํนึงถึงบรรจภุณัฑอ์าหาร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการจดัการ

ขยะพลาสติกท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.01 ในขณะท่ีการเข้าถึงจุดคัดแยกขยะบริเวณท่ีพักอาศัย ความรูเ้ก่ียวกับ        

การจัดการขยะพลาสติก การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติก และ

ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะ มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกท่ีระดบันัยสาํคญั 0.05 
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ในขณะท่ีปัจจยัการอบรมเลีย้งดจูากครอบครวัในเรื่องการจดัการขยะพลาสติก และรูปแบบการดาํเนินชีวิตเรง่รีบ 

ไมมี่ความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Table 2)  

จากผลการทดสอบดว้ยสถิติไคสแควร ์(chi-square) แสดงใหเ้ห็นว่า ผูท่ี้เป็นเพศหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะมี

พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปรเมษฐ ห่วงมิตร (2550) ซึ่งวดัความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณด้วยสถิติ t-test ผู ้ท่ีมีความรูเ้ก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก มีแนวโนม้ท่ีจะมี

พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ผกามาศ รินรกัษา (2559) ซึ่งวดัความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณดว้ยการวิเคราะหส์หสมัพันธข์องเพียรส์นั และผูท่ี้มีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกบัการจัดการ   

ขยะพลาสติก มีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพงษ ์แกว้ประยรู 

(2558) ซึง่วดัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณดว้ยการวิเคราะหส์หสมัพนัธข์องเพียรส์นั 

Table 2 Result of the relationship between the variables and plastic waste management behavior. 

Variables chi-square p-value 

Gender 13.49      0.0002   *** 

Food package awareness 12.47      0.0004     *** 

Waste separation spot accessibility in living area 4.27       0.0388  ** 

Plastic waste management knowledge 5.93      0.0149   ** 

Accessibility of plastic waste reducing project 

information 

4.52      0.0335   ** 

Parenting about plastic waste management  2.06       0.1510  

Plastic waste management attitude 5.84      0.0156   ** 

Rush lifestyle            0.00028       0.9958  

Note: * significant at α = 0.10, ** significant at α = 0.05, *** significant at α = 0.01 

ผลการประมาณค่าแบบจาํลอง 

 ผลจากการประมาณค่าแบบจาํลองโลจิต (Binary Logistic Regression) พบว่า แบบจาํลองท่ี 2 มีค่า 

Adjusted R-squared เท่ากบั 0.0454 สงูกวา่แบบจาํลองท่ี 1 ซึง่มีคา่เท่ากบั 0.0357 และคา่รอ้ยละความถูกตอ้ง

ในการพยากรณ์ มีค่าเท่ากับร้อยละ 64.20 สูงกว่าแบบจําลองท่ี 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 64.00 เน่ืองจาก

แบบจาํลองท่ี 2 มีการตดัตวัแปรท่ีไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติออก ทาํใหค้า่สถิติในแบบจาํลองดีขึน้ ดงันัน้ แบบจาํลอง

ท่ี 2 จงึเป็นแบบจาํลองท่ีใชใ้นการคาํนวณคา่ Marginal Effect (Table 3) 
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Table 3 Estimation results from Binary Logistic Regression Model. 

Variables Model 1 Model 2 Marginal 
Effect 

c -2.73 *** -2.20 ***  
 (0.82)  (0.47)   
GEN 0.50 ** 0.52 ** 0.1310 
 (0.23)  (0.22)   
AGE 0.01  0.01  0.0030 
 (0.01)  (0.01)   
PACK 0.73 *** 0.73 *** 0.1814 
 (0.25)  (0.24)   
DIS 0.41 * 0.41 * 0.1006 
 (0.24)  (0.24)   
KNOW 0.52 ** 0.54 ** 0.1339 
 (0.22)  (0.22)   
PRO 0.33  0.34  0.0851 
 (0.23)  (0.23)   
ATT 0.53 * 0.58 ** 0.1433 
 (0.29)  (0.28)   
EDU 0.03     
 (0.05)     
FAM 0.08     
 (0.23)     
LIFE 0.02     
 (0.23)     
McFadden R-squared 0.0755 0.0743  
Adjusted R-squared 0.0357 0.0454  
Akaike criterion   533.7509  528.4103  
Schwarz criterion   577.6570  560.3420  
Hannan-Quinn   551.1383  541.0557  
All correct prediction (%)     64.00    64.20  
correct prediction (P = 0) 
(%) 

    55.26    55.79  

correct prediction (P = 1) 
(%) 

    71.90    71.90  

Note: the value in parentheses is the tolerance of the estimator (standard error of estimator) 

          * significant at α = 0.10, ** significant at α = 0.05, *** significant at α = 0.01 
 

ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจาํลอง พบว่า ปัจจัยทั้งหมดมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการ      

ขยะพลาสติกในทิศทางเดียวกัน ไดแ้ก่ การคาํนึงถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร ท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.01 เพศ ความรู ้

เก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก และทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และการเขา้ถึง     

จุดคดัแยกขยะบริเวณท่ีพักอาศยั ท่ีระดบันัยสาํคญั 0.10 สาํหรบัตวัแปรอายุและการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ

โครงการตา่งๆ ท่ีมีสว่นช่วยในการลดขยะพลาสติก ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ (Table 3) 
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จากการประมาณค่าแบบจําลองโลจิต (Binary Logistic Regression) แสดงให้เห็นว่า ผู ้ท่ีคาํนึงถึง    

บรรจภุณัฑอ์าหารมีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกมากกว่าคนท่ีไม่คาํนึงถึงบรรจุภณัฑ์

อาหารเท่ากบั 0.1814 คนท่ีมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกมีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมการ

จดัการขยะพลาสติกมากกว่าคนท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก เท่ากบั 0.1433 คนท่ีมีความรู ้

เก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติกมีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกมากกว่าคนท่ีไม่มี

ความรูเ้ก่ียวกบัการจัดการขยะพลาสติก เท่ากบั 0.1339 เพศหญิงมีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมการจัดการ

ขยะพลาสติกมากกว่าเพศชายเท่ากับ 0.1310 คนท่ีมีการเขา้ถึงจุดคดัแยกขยะบริเวณท่ีพักอาศยัและสามารถ  

เดินไปได ้มีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกมากกว่าคนท่ีมีการเขา้ถึงจุดคดัแยกขยะ

บริเวณท่ีพักอาศัยแต่ไม่สามารถเดินไปได ้และไม่สามารถเขา้ถึงจุดคัดแยกขยะบริเวณท่ีพักอาศัยได ้เท่ากับ 

0.1006 (Table 3) 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาดว้ยสถิติ t-test แสดงใหเ้ห็นว่า ผูท่ี้มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกมีอายุเฉลี่ยและ

จาํนวนปีท่ีใชใ้นการศึกษาเฉลี่ยมากกว่าผูท่ี้ไม่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก ในส่วนของการศึกษาดว้ย

สถิติไคสแควร์ (chi-square) แสดงให้เห็นว่า เพศหญิงท่ีมีการคาํนึงถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร สามารถเข้าถึง            

จุดคดัแยกขยะบริเวณท่ีพักอาศยั มีความรูเ้ก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ

โครงการต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติก และมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก และจากผลการประมาณคา่แบบจาํลองแสดงใหเ้ห็นว่า การ

คาํนึงถึงบรรจุภัณฑอ์าหารเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นในการมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกมาก

ท่ีสดุ โดยมีค่า Marginal Effect มากท่ีสดุเท่ากบั 0.1814 รองลงมาคือ ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก 

ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก เพศ และการเขา้ถึงจุดคดัแยกขยะบริเวณท่ีพกัอาศยั ซึ่งมีค่า Marginal 

Effect เท่ากับ 0.1433 0.1339 0.1310 และ 0.1006 ตามลาํดบั โดยปัจจัยทัง้หมดท่ีกล่าวมา    มีความสมัพันธ์

เชิงบวกกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก 

 จากผลการศกึษาสามารถนาํมาสูข่อ้เสนอแนะทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ท่ีมีตอ่หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการ Food Delivery มีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกรวมทัง้จัดการขยะ   

มากขึน้ ดงันี ้

 

ขอ้เสนอแนะในระยะสัน้ 

1. องคก์รดา้นสิ่งแวดลอ้มและภาคเอกชนท่ีเป็นผูจ้ัดทาํโครงการต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการลด ขยะ

พลาสติก ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสมัพนัธแ์ละเพ่ิมช่องทางการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัข่าวสารของโครงการ ท่ีมีสว่น

ช่วยในการลดขยะพลาสติก เพ่ือใหป้ระชาชนส่วนใหญ่สามารถทราบข้อมูลของโครงการและมีส่วนร่วม ใน

กิจกรรมเหลา่นัน้ได ้ 

2. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินควรปรบัจดุคดัแยกขยะในชมุชนใหเ้พียงพอและใกลก้บัท่ีอยู่อาศยัมากขึน้ 

เพ่ิมจาํนวนถังขยะแยกประเภท รวมทั้งซ่อมแซมถังขยะแยกประเภทใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการ    

อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
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3. องคก์รดา้นสิ่งแวดลอ้ม กรมควบคมุมลพิษ และหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามรูด้า้นการ

จดัการขยะ การคดัแยกขยะ ประเภทของขยะ แก่ประชาชนทั่วไป และเพ่ิมถงัขยะท่ีคดัแยกประเภทต่างๆ เพ่ือเป็น

การคดัแยกขยะตัง้แตต่น้ทาง 

ขอ้เสนอแนะในระยะกลาง 

1. รา้นคา้ รา้นอาหาร และผูใ้หบ้ริการ Food Delivery ควรเพ่ิมรูปแบบของบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีสามารถ

นาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้(Recycle) หรือบรรจุภณัฑร์กัษ์โลกท่ีใชว้สัดจุากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได ้แทนการมี

บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ ้ง (Single Use Plastics) เพียงอย่างเดียว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่              

ผูท่ี้คาํนงึถงึบรรจภุณัฑอ์าหาร ใหส้ามารถเลือกบรรจภุณัฑอ์าหารท่ีสามารถใชซ้ ํา้ได ้จดัการหลงัการบริโภคไดง่้าย 

หรือเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม แต่เน่ืองจากการเพ่ิมรูปแบบ ของบรรจุภณัฑอ์าหารจะทาํใหร้า้นคา้ รา้นอาหาร และ  

ผูใ้หบ้ริการ Food Delivery ท่ีมีบรรจุภัณฑท์างเลือกมีตน้ทุนสูงขึน้ ดังนั้น   ผูท่ี้คาํนึงถึงบรรจุภัณฑอ์าหารหรือ      

มีความตอ้งการจะช่วยลดขยะพลาสติก อาจจาํเป็นตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมสาํหรบัราคาสว่นตา่งของบรรจภุณัฑเ์หลา่นัน้ 

ขอ้เสนอแนะในระยะยาว 

1. สถานศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ องคก์รดา้นสิ่งแวดลอ้ม กรมควบคมุมลพิษ และหน่วยงานภาครฐั   

ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก โทษของขยะพลาสติก วิธีการลดขยะดว้ยวิธี 3R 

และการแยกประเภทขยะพลาสติก สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับขยะพลาสติกและการ

จดัการขยะภายในโรงเรียนมากขึน้ 

2. สถานศึกษา ควรปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการจัดการขยะพลาสติก เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเห็น

ประโยชนข์องการจดัการขยะพลาสติกและเห็นคณุค่าของขยะพลาสติก โดยสถานศกึษาควรมีการจัดโครงการ

ระยะยาวเก่ียวกบัการจดัการขยะเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดทศันคติท่ีดีและไดมี้สว่นรว่มในการปฏิบติัจริง เช่น โครงการ

ธนาคารขยะ เป็นโครงการท่ีใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการแยกขยะภายในสถานศึกษา รบัซือ้และจาํหน่ายขยะ       

ซึ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละความสะอาดภายในสถานศึกษา รวมทัง้มีการประชาสมัพนัธข์อ้มูลและความรูเ้ก่ียวกบั

ขยะพลาสติกอย่างสมํ่าเสมอ 
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ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ และการซือ้ซํา้ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาการซือ้สินค้า 

ผ่านทางเคร่ืองจาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

The Influence of Satisfaction and Repurchasing Factors: Case Study of Purchasing via 

Vending Machine 
 

ศิริวัลยา คชาธาร1*  ยวุรนิธร ไชยโชติชว่ง1 และ ศรนิทิพย ์กาสขุ1 

Sirivalaya Kachathan1*, Yuvarinthorn Chaichotchuang1 and Sarinthip Kasuk1  

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค ์คือ 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจ อนัไดแ้ก่ การรบัรูค้ณุภาพ 

การรับรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  การรับรูด้า้นการใชง้านท่ีสะดวกสบายของผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ผ่านเครื่อง

จาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ซ ํา้ อนัไดแ้ก่ ความพึงพอใจ โดยการใชวิ้จยัเชิง

ปริมาณและใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูซ้ือ้สินคา้ผ่าน เครื่องจาํหน่ายสินคา้

อตัโนมติั จาํนวน 396 ราย จากผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั  ขอ้มูลนัน้วิเคราะหด์ว้ย

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการวิเคราะหค์วามถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยดา้นการรับรูด้า้นความสะดวกสบาย 

ปัจจัยดา้นการรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรูคุ้ณภาพ มีผลอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ 

สาํหรบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจนัน้ก็มีความสมัพนัธท์างบวกต่อการซือ้ซ ํา้ ส่วนผลวิจยัดา้นนยัสาํคญัทางสถิติ 

คือ ทัง้สามปัจจยัมีผลต่อการสรา้งความพึงพอใจ คือ การรบัรูด้า้นการใชง้านท่ีสะดวกสบาย (β=0.40) การรบัรู ้

คณุภาพ (β=0.26) การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (β=0.25) และ ปัจจยัความพึงพอใจ (β=0.80) มีอิทธิพล

ตอ่การซือ้ซ ํา้ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study (1) the factors that influence satisfaction which are the 
following:  the perceived convenience, perceived quality value and perceived ease of use; (2) the 
factors that influence repurchasing decision which is the satisfaction.  The quantitative method is used; 
and a questionnaire is used as an instrument to collect data from 396 customers who have used a 
vending machine. The descriptive analysis includes frequency, percentiles and standard deviations. 
Multiple Regression Analysis is used to analyze the data. Findings suggest that factors (Perceived 
Quality, Perceived Ease of Use and Perceived Convenience) are positively influenced satisfaction. The 
satisfaction factor also has a positive relationship with the repurchasing. The following factors: 
Perceived Convenience (β=0.40), Perceived Quality (β= 0.26), Perceived Ease of Use (β=0.25) show 
a significant level in the regression analysis. The repurchasing is influenced by the satisfaction factors 
and statistically significant (β=0.80). 
 
Key words: repurchasing, satisfaction, vending machine 
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1สาขาการจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม ่คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์กรุงเทพฯ 11120 
1Modern Trade Management Major, Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management, Bangkok 11120 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

368 

บทนาํ 

การซือ้ซ ํา้(Repurchasing) ของผูบ้ริโภคในปัจจบุนัมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่แตล่ะช่วงเวลามี

การเปลี่ยนแปลงท่ีแตกต่างกันออกไป โดยมีหลายปัจจัยท่ีเขา้มามีผลกระทบ ไดแ้ก่ การซือ้ การผลิต การจัด

จาํหน่าย และรูปแบบการบริโภค (Irtema, Ismail, Borhan, Das, & Alshetwi, 2018) ปัจจัยสาํคัญอีกประการ

หนึ่ง ไดแ้ก่ เทคโนโลยีซึง่ทาํใหค้วามเขา้ใจ ความสามารถในการคาดการณ ์และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

การซือ้ของผูบ้ริโภคในยุคในปัจจุบนัมีความทา้ทายมากย่ิงขึน้ (Mencarelli & Lombart, 2017) เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึง

พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคมากย่ิงขึน้ จึงไดมี้การศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้ซ ํา้ เช่น พฤติกรรมการซือ้ซ ํา้กบั

พฤติกรรมการใชชี้วิตประจาํวนั ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การซือ้ซ ํา้ หรือพฤติกรรมการตดัสินในกบัซือ้กบัเทคโนโลยี (Hew, 

Badaruddin, & Moorthy, 2017; Liao, Lin, Luo, & Chea, 2017) โดยตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติันับเป็นอีกหนึ่ง

เทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก ซึง่ธุรกิจ

คา้ปลีกในปัจจบุนันีไ้ดมี้การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภคมากย่ิงขึน้ ทัง้ยงัช่วย

เพ่ิมความสะดวกสบายในการเลือกซือ้สินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค โดยการศกึษาท่ีผ่านมานัน้ทาํใหท้ราบว่าผูบ้ริโภคมี

ความตอ้งการความรวดเรว็  ความสะดวกสบายมากย่ิงขึน้  จงึมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องช่องทางการจดัจาํหน่าย

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค เช่น การเพ่ิมขึน้ของตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัใหมี้ความหลากหลายมาก

ย่ิงขึน้ รวมไปถึงการเพ่ิมขึน้ของจุดให้บริการตู้จ ําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Carrillo-Álvarez, Caro-García, 

Cayssials, & Jakszyn, 2020) 

 แนวโนม้ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซือ้ซ ํา้เกิดขึน้ไดจ้ากหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลกั คือ การ

เปลี่ยนแปลงในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โครงสรา้งของครอบครวั เทคโนโลยีดา้นการเงิน ทาํใหปั้จจุบนัเกิดการ

เพ่ิมขึน้ของเครื่องจาํหน่ายอตัโนมติัมากย่ิงขึน้ เช่น การเพ่ิมของเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัตามท่ีสาธารณะ 

และบริเวณท่ีอยู่อาศัยมากย่ิงขึน้ (Business Insider, 2017) และในอนาคตแนวโนม้ของเครื่องอัตโนมัติอาจมี

จาํนวนเพ่ิมมากย่ิงขืน้เน่ืองมากจากปัจจัยทางประชากรศาสตร ์เช่น จาํนวนประชากรท่ีนิยมตอ้งการความ

สะดวกสบายทางดา้นเทคโลยีของเจเนอเรชั่น Z ในขณะท่ีอตัราการเกิดของประชากรท่ีลดลงอาจสง่ผลกระทบต่อ

การขาดแคลนตลาดแรงงาน  ผลกระทบเหล่านีส้่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจคา้ปลีก เช่น ในประเทศ

ญ่ีปุ่ นท่ีมีการพฒันาเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านเครื่องอตัโนมติัท่ีกา้วไกลไปมากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ

อ่ืนๆ โดยปัจจุบันการขาดแคลนบุคคลกรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีทาํใหก้ารลดเวลาการใหบ้ริการรา้นสะดวกซือ้

(Insider Trends, 2019) ดงันัน้ปัจจยัทัง้ทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคเจนเนอรเ์รชั่น Z และการขาดแคลนแรงงาน

ในธุรกิจคา้ปลีกสง่ผลใหเ้ครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัสามารถตอบโจทยท์ัง้กลุม่ผูบ้ริโภค และกลุม่ผูป้ระกอบการ 

(The Washington Post, 2019) 

  สาํหรบัในประเทศไทยพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางดา้นประชากรและการ

พฒันาทางดา้นเทคโนโลยีดา้นการเงิน ทาํใหด้เูหมือนวา่รา้นสะดวกชือ้ท่ีมีมากกวา่ 10,000 สาขา ยงัมีไมเ่พียงพอ

ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค (CEO Blog, 2562) ดงันัน้เครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัจึงไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึ่ง

ของทางเลือกในการให้บริการช่องทางจําหน่ายสินค้ามากย่ิงขึ ้น (Brand Buffet, 2562) นักวิจัยจึงเห็น

ความสาํคญัในการสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ซ ํา้สินคา้จากเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั เม่ือ

เปรียบเทียบกบัขอ้มลูการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมเครื่องจาํหนา่ยสินคา้อตัโนมติัแลว้ นกัวิจยัพบว่างานวิจยั
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ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวิชาการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัยงัไม่ไดมี้การศกึษาอย่าง

แพร่หลาย โดยทาํการศกึษาว่าปัจจยัดา้นการรบัรูค้ณุภาพ การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน การรบัรูด้า้นความ

สะดวกสบาย ความพงึพอใจ และการซือ้ซ ํา้  

 ในการอธิบายเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจพฤติกรรมการซือ้ซ ํา้จากเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั ผูวิ้จยัยงัมุ่งไป

ท่ี 3 ปัจจยัคือ การรบัรูค้ณุภาพ คณุคา่รบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การรบัรูด้า้นความสะดวกสบาย ท่ีสง่ผลผ่าน

ความพึงพอใจ ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้จากเครื่องจาํหนายสินคา้อตัโนมติั โดยในงานวิจยันีใ้หค้วามสาํคญักับ

การสรา้งความพึงพอใจจากการสรา้งการรบัรูค้ณุภาพ การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และการรบัรูด้า้นความ

สะดวกสบาย งานวิจยัชิน้นีศ้กึษาเพ่ือประโยชนต์่อการซือ้ซ ํา้ของผูบ้ริโภค และเป็นแนวทางต่อผูป้ระกอบการใน

การพฒันาแผนธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากย่ิงขึน้ 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั อนั

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรบัรูค้ณุภาพ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การรบัรูด้า้นความสะดวกสบาย 

           2. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของความพงึพอใจท่ีมีตอ่การซือ้ซ ํา้สินคา้ผา่นเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั   

 

กรอบแนวคิดและสมมตฐิานการวิจัย 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ 

 Oliver L (1980) กลา่ววา่ ความพงึพอใจเป็นอารมณท่ี์เกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคประเมินสิ่งท่ีไดร้บั และการ

สนองตอบหลังจากการใชง้านสินคา้ การรับรูคุ้ณภาพส่งผลต่อความพึงพอใจโดยมีอิทธิพลในเชิงบวก โดย

ผูบ้ริโภคจะมีระดบัความพงึพอใจสงูขึน้ เม่ือการรบัรูค้ณุภาพของตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัสงูขึน้ ดงันัน้ปัจจยัดา้น

คณุภาพของสินคา้ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และกาํไรของบริษัทเป็นสิ่งท่ีสมัพนัธก์นั ดงันัน้สินคา้ท่ีมีคณุภาพ

มากขึน้ย่อมส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมากขึน้ตามอีกดว้ย (Kotler & Keller, 2011) คณุค่าท่ีรบัรู ้

ดา้นคุณภาพของสินคา้ก่อใหเ้กิดการรับรูด้า้นคุณค่าของผูบ้ริโภค ซึ่งมีอิทธิพลก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค ซึ่งความพึงพอใจนัน้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณข์องผลิตภณัฑใ์นทิศทางบวก ดงันัน้คณุค่าท่ี

รบัรูด้า้นคณุภาพ จงึสง่ผลในทางออ้มตอ่ภาพลกัษณท่ี์ดีของผลิตภณัฑ ์(Ozdemir & Simsek, 2015)  

H1: การรบัรูค้ณุภาพมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความพงึพอใจผูบ้รโิภคท่ีซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่าย 

สินคา้อตัโนมติั 

Davis (1989) กลา่ววา่ การรบัรูถ้งึคณุประโยชนจ์ากการใชง้านเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิมคณุคา่ทางดา้นการ

รบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์ การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านสามารถใชข้ับเคลื่อนการ

ยอมรับทางดา้นเทคโนโลยีใหม่ โดยส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง (Calvo-Porral, Faíña-

Medín, & Nieto-Mengotti, 2017) คุณค่าท่ีการรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความพึงพอใจโดยมี

อิทธิพลในเชิงบวก   นอกจากนีก้ารรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ยงัส่งผลใหเ้กิดการยอมรบัต่อผลิตภณัฑข์อง

ผูบ้ริโภคทัง้ในทางตรง และทางออ้ม (Warkentin, Sharma, Gefen, Rose, & Pavlou, 2018)  

H2: คณุคา่ท่ีรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความพงึพอใจผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ 

ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั 
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Yoon & Kim (2007) กลา่ววา่ การรบัรูด้า้นความสะดวกสบาย คือ สิ่งท่ีผูบ้ริโภครบัรูถ้งึความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือใหส้ามารถลุล่วงสิ่งท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไดภ้ายใตเ้วลา สถานท่ี และวิธีการท่ีสะดวกสบาย 

ในขณะท่ีความสะดวกสบายดา้นสถานท่ี หมายถึง ความสามารถในการนาํเสนอสินคา้ผา่นช่องทางท่ีสรา้งความ

สะดวกสบายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  (Wang, Yuan, Turel, & Tu, 2015) ความสะดวกสบายจงึนบัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของ

การทาํการตลาดใหก้บัสินคา้ในยคุปัจจบุนั (Kim, Mirusmonov, & Lee, 2010) 

H3: การรบัรูด้า้นความสะดวกสบายมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความพงึพอใจผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ผ่านเครื่อง

จาํหน่ายสนิคา้อตัโนมติั 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการซือ้ซํา้ 

 (Chang, 2015)  การซือ้ซ ํา้ของผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมการเลือกซือ้การเลือกซือ้สินคา้หรือบริการ ท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภครูส้กึพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณก์ารใชง้านท่ีดีของผูบ้ริโภคเอง ซึ่งคณุภาพของสินคา้ส่งผล

ต่อการซือ้ซ ํา้ของผูบ้ริโภคโดยผ่านทางความพึงพอใจซึ่งมีอิทธิพลในทางบวก (Atulkar & Kesari, 2017) โดย

ผูบ้ริโภคมกัช่ื
ิ
นชอบสินคา้ท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริโภครูส้กึพึงพอใจต่อคุณภาพของสินคา้ท่ีไดร้บั 

ตามคณุสมบติัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้(Pee, Jiang, & Klein, 2018) ความพงึพอใจสง่ผลตอ่การซือ้ซ ํา้ของผูบ้ริโภค

โดยมีอิทธิพลในเชิงบวก โดยการซือ้ซ ํา้ของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้อย่างรวดเร็วหากผูบ้ริโภคมีความรูส้กึพึงพอใจต่อ

สินคา้ หรอืบริการนัน้ (Hew et al., 2017)  

H4: ความพงึพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอ่การซือ้ซ ํา้ของผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสนิคา้

อตัโนมติั 
 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

งานวิจยัครัง้ใชข้อ้มลูจากการเก็บสาํรวจ (Survey) จากแบบสอบถามในการเลือกสุ่มตวัอย่างประชากร

ครัง้นีคื้อ การใชวิ้ธีสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก การสุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีคื้อประชากรท่ีเคยใชเ้ครื่องจาํหน่าย

สินคา้อตัโนมติัในเขตพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของการแบ่งสดัสว่นนัน้เก็บตามสถานท่ี

มีเครื่องจาํหน่ายอตัโนมติั เช่น หา้งสรรพสินคา้ อาคารสาํนกังาน สถานศกึษา จดุตอ่รถ สถานท่ีอยู่อาศยั เพ่ือเพ่ิม

ความน่าจะเป็นในการเขา้ถึงผูท่ี้มีประสบการณก์ารใชเ้ครื่องจาํหน่ายอัตโนมัติ โดยใชม้าตรวัดลิเคิรท์ (Likert 

Scale) ส่วนในรูปแบบการเก็บขอ้มูลนั้นเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 420 ชุด หลังจากไดน้าํแบบสอบถามไป

ทดสอบแลว้ 30 ชุด โดยมีการคาํนวณหาค่าผิดปกติจากแบบสอบถามและคัดเลือกให้เหลือเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามท่ีมีค่าปกติจนเหลือจาํนวน 396 ชุด เพ่ือวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงใหมี้ความน่าเช่ือถือและเท่ียงตรง

มากย่ิงขึน้  

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผูวิ้จยัวดัความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และความเท่ียง (Reliability) เพ่ือวดัขอ้คาํถามของตวั

แปรว่ามีความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha 

coefficient) เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งภายใน  โดยความเท่ียงท่ีสามารถยอมรบัไดมี้ดังนี ้ความสอดคลอ้ง

ภายในตัง้แต ่0.7 ขึน้ไป (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014) คา่การแจกแจงรายขอ้ตอ้งมีคา่ตัง้แต ่0.3 ขึน้
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ไป (Everitt & Skrondal, 2010) นอกจากนีผู้ ้วิจัยไดต้รวจสอบทดลองเก็บข้อมูล (pre-test) (n=30)  และเก็บ

ขอ้มลูจริง (n=420)  

 

วิธีการวิเคราะหข้์อมูล 

 ผูว้ิจยัทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ โดยทาํการตรวจสอบ ลกัษณะการแจกแจงแบบปกตขิองขอ้มลู (Normality) การ

ตรวจสอบความเป็นเอกพนัธข์องการกระจาย (Homoscedasticity) และตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงระหวา่งตวั

แปรตน้และตวัแปรตาม (Linearity) (Hair 2014) และทดสอบสมมตุิฐานโดยการใชส้มการถดถอยพห ุ

 

ผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีจาํนวนทั้งหมด 396 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่

ระหวา่ง 14 – 24 ปี มีอาชีพเป็น นกัเรียน นกัศกึษา โดยทาํเลท่ีตัง้ท่ีมีผูซ้ือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโมนติั

มากท่ีสดุ ไดแ้ก่  หา้งสรรพสินคา้  

ผลการวิเคราะหร์ะดบัการรบัรูคุ้ณภาพ (PVQ) มีค่าเฉลี่ย 4.08 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง โดยเม่ือ 

พิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้พบวา่  ขอ้คาํถามท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ คือ เครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัจาํหน่าย

สินคา้ท่ีมี มาตรฐานไดร้บัการยอมรบั (PVQ2)  มีคา่เฉลี่ย 4.15 แปลความวา่ อยู่ในระดบัสงู  รองลงมา คือ เครื่อง

จาํหน่ายสนิคา้ อตัโนมติัจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคณุภาพท่ีดี (PVQ1) มีคา่เฉลี่ย 4.06 แปลความวา่ อยู่ในระดบัสงู และ

นอ้ยท่ีสดุ คือ เครื่อง จาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคณุภาพเสมอตน้เสมอปลาย (PVQ3) มีค่าเฉลี่ย 

4.05 แปลความวา่ อยู่ในระดบัสงู  

ผลการวิเคราะหร์ะดับการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (PEU) มีค่าเฉลี่ย 4.15 แปลความว่า อยู่ใน

ระดบัสงู  โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดในแตล่ะขอ้พบว่า  ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านคน้พบว่าการใช้

เครื่องจาํหน่าย สินคา้อัตโนมัติสามารถใช้งานไดง่้าย (PEU1) มีค่าเฉลี่ย 4.19 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง  

รองลงมา คือ ท่านคน้พบว่า การเรียนรูก้ารใชง้านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัเป็นเรื่องง่าย (PEU2) มีค่าเฉลี่ย 

4.14 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง  และเท่ากับ ท่านคน้พบว่าการฝึกหัดใชเ้ครื่องจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติให้

เช่ียวชาญเป็นเรื่องง่ายดาย (PEU3) มีคา่เฉลี่ย  4.14 แปลความวา่ อยู่ในระดบัสงู  

ผลการวิเคราะหร์ะดบัการรบัรูด้า้นการใชง้านท่ีสะดวกสบาย (PVC) มีคา่เฉลี่ย 4.17 แปลความวา่ อยู่ใน

ระดบัสูง โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้พบว่า  ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านรูส้ึกว่าการซือ้

สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติเป็นเรื่องสะดวกสบาย (PVC3) มีค่าเฉลี่ย 4.22 แปลความว่า อยู่ใน

ระดบัสงู  รองลงมา คือ ท่านสามารถซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัไดจ้ากสถานท่ีท่ีสะดวกสบาย

ย่ิงขึน้ (PVC2) มีค่าเฉลี่ย 4.16 แปลความว่า อยู่ในระดบัสงู และนอ้ยท่ีสดุ คือ ท่านสามารถซือ้สินคา้ผ่านเครื่อง

จาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัไดต้ลอดเวลา (PVC1) มีคา่เฉลี่ย 4.15 แปลความวา่ อยู่ในระดบัสงู 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ (SAT) มีค่าเฉลี่ย 4.07 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง โดยเม่ือ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้พบวา่  ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ  โดยภาพรวมแลว้ท่านรูส้กึพึงพอใจกบั

การซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั (SAT4) ) มีคา่เฉลี่ย 4.12 แปลความวา่ อยู่ในระดบัสงู  รองลงมา 

คือ ท่านรูส้กึพงึพอใจในความสะดวกสบายในการซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั (SAT2) มีคา่เฉลี่ย 

4.11 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง  รองลงมา คือ ท่านรูส้ึกพึงพอใจในคุณภาพของการซือ้สินคา้ผ่านเครื่อง



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

372 

จาํหน่ายสนิคา้อตัโนมติั (SAT1) มีคา่เฉลี่ย 4.07 แปลความวา่ อยู่ในระดบัสงู และนอ้ยท่ีสดุ คือ ท่านรูส้กึพงึพอใจ

ในความรวดเร็วในการซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั (SAT3) มีค่าเฉลี่ย 3.99 แปลความว่า อยู่ใน

ระดบัสงู 

ผลการวิเคราะหร์ะดบัการซือ้ซ ํา้ (REP) มีค่าเฉลี่ย 3.97 แปลความว่า อยู่ในระดบัสงู โดยเม่ือพิจารณา

รายละเอียดในแตล่ะขอ้พบวา่  ขอ้คาํถามท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านจะกลบัมาซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสนิคา้

อตัโนมติัอีกครัง้ถา้มีโอกาส (REP1) มีค่าเฉลี่ย 4.13 แปลความว่า อยู่ในระดบัสงู รองลงมา คือ ท่านจะยงัคงซือ้

สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป (REP4) มีคา่เฉลี่ย 3.99 แปลความวา่ อยู่ในระดบัสงู 

รองลงมา คือ ท่านมีความตัง้ใจในการกลับมาซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีกครัง้ในอนาคต 

(REP3) มีค่าเฉลี่ย 3.93 แปลความว่า อยู่ในระดบัสูง และนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านมีความผูกพันกับสินคา้ผ่านเครื่อง

จาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั และตอ้งการกลบัมาซือ้ซ ํา้ (REP2) มีคา่เฉลี่ย 3.84 แปลความวา่ อยู่ในระดบัสงู 

PVQ

PEU

PVC

SAT REP

0.263 R2 = 0.707

0.257

0.400

0.805

R2 = 0.647

 
Figure 1 Multiple regression analysis result. 

 

การวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหคุณูเพ่ือทดสอบอิทธิพลระหวา่ง  การรบัรูค้ณุภาพ การรบัรูถ้งึความง่าย

ในการใชง้าน การรบัรูด้า้นการใชง้านท่ีสะดวกสบาย และ ความพึงพอใจ ท่ีมีผลต่อการซือ้ซ ํา้ของผูบ้ริโภคท่ีซือ้

สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินถา้อตัโนมติั การวิเคราะหค์รัง้นีน้กัวิจยัการทาํการตรวจสอบภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ 

(Multicollinearity) เพ่ือหาคา่สถิติ 2  ตวั คือ Tolerance และ  Variance Inflation Factor (VIF) ผลการตรวจสอบ

พบว่า ผ่านเกณท่ีกาํหนดโดยมีค่าสดัส่วนความแปรปรวนในตวัแปร ท่ีประกอบดว้ย ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 

0.26 ถึง 0.32   และค่า  VIF  มีค่าระหว่าง  2.9  ถึง 3.4  ซึ่งควรมีค่ามากกว่า  0.1  และ  นอ้ยว่า 10  ตามลาํดบั 

(Hair et al., 2014) 

 ส่วนการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุในการทดสอบสมมติุฐาน ในสมการท่ี 1 (สมมติุฐานท่ี 1, 2  และ 3) มี 

ตวัแปรอิสระ คือ การรบัรูค้ณุภาพ การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และการรบัรูด้า้นความสะดวกสบาย ของ

ผูบ้ริโภคสินคา้จากเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัท่ีรวมกนัอธิบายตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจ จากสมการนี ้

พบว่า สมมุติฐานท่ี 1, 2  และ 3 ไดร้ับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญ (p< 0.01) โดยตัวแปรทั้ง 3 มี

อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจตามลาํดบั ดงันี ้การรบัรูด้า้นการใชง้านท่ีสะดวกสบาย (β=0.40, Sig < 0.01) 

การรบัรูคุ้ณภาพ (β=0.26, Sig < 0.01) การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (β=0.25, Sig < 0.01) และตวัแปร

ทั้งหมดมีประสิทธิภาพในการอธิบายความพึงพอใจขอของผูบ้ริโภครอ้ยละ 70 เปอรเ์ซ็นต ์( Adjusted R2 =  

0.70) ส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 30 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ ส่วนสมการท่ี 2 (สมมติุฐานท่ี 4) พบว่าตวัแปร

อิสระ คือ ความพึงพอใจ ของผูบ้ริโภคสินคา้จากเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัมีอิทธิพลเชิงบวกกบัตวัแปรตาม 

คือ การซือซ ํา้  (β=0.80, Sig < 0.01) และตวัแปรนีมี้ประสิทธิภาพในการอธิบายความพึงพอใจขอของผูบ้ริโภค
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รอ้ยละ 65 เปอรเ์ซน็ต ์( Adjusted R2=0.65) สว่นท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 35 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ Adjusted 

R2 ท่ีค่าเท่ากับ 0.65 หมายถึง ตวัแปรทัง้หมดสามารถอธิบายความพึงพอใจของลูกค่า ได ้65 เปอรเ์ซ็นต ์จาก

สมการนี ้พบวา่ สมติุฐานท่ี4 ไดร้บัการสนบัสนนุทางสถิติอย่างมีนบัสาํคญั (p< 0.01)  

 

การอภปิรายผล 

 จากผลวิจยัดงักลา่ว ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายไดต้ามสมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1: การรับรูคุ้ณภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ผ่านเครื่อง

จาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ (Gamedze-Mshayisa, Kuo, Liu, & Lu, 2018) และเป็นไป

ตามทฤษฎีของ Buchanan, Simmons, and Bickart (1999)  การรบัรูค้ณุภาพของสินคา้จงึมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความความพึงพอใจอย่างมีนยัสาํคญั เน่ืองจากคณุภาพนบัเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีผูบ้ริโภคใชเ้พ่ือตดัสินใจซือ้สินคา้ 

และสรา้งความพงึพอใจใหผู้บ้ริโภคได ้ 

ดังนั้นผลวิจัยทาํใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการควรพิจารณาใหค้วามสาํคัญต่อการนาํสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานมา

จาํหน่ายผ่านช่องทางเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ  เช่น สินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายควรมีเครื่องหมายตราสญัลกัษณ ์อย. 

หรอื สนิคา้ท่ีมีตราฮาลาลท่ีชดัเจน 

สมมติฐานท่ี 2: คณุค่าท่ีการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางบวกต่อความพงึพอใจผูบ้ริโภคท่ี

ซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัซึง่สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ (Chen, Yen, & Peng, 2018) และเป็นไป

ตามทฤษฎีของ Davis (1989) คุณค่าท่ีการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านของผูบ้ริโภคจึงมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความความพงึพอใจอย่างมีนยัสาํคญั เน่ืองจากความง่ายในการใชง้านย่อมก่อใหเ้กิดความพงึพอใจ 

   ดัง้นัน้การสรา้งประสบการณก์ารใชง้านท่ีง่ายในการเลือกซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ควรมี

ขัน้ตอนการเลอืกซือ้ ภาษาท่ีอา่นง่าย และการชาํระเงินท่ีไมซ่บัซอ้น  

สมมติฐานท่ี 3: การรบัรูด้า้นความสะดวกสบายมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความพงึพอใจผูบ้รโิภคท่ีซือ้สนิคา้ 

ผา่นเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตั ิซึ่งสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ (Richard & Purnell, 2017) และเป็นไปตามทฤษฎี

ของ Yoon and Kim (2007) การรบัรูด้า้นความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ

อย่างมีนัยสาํคัญ เน่ืองจากผู้บริโภคมักเลือกซือ้สินค้าจากเครื่องจําหน่ายสินคา้อัตโนมัติท่ีเข้าถึงได้อย่าง

สะดวกสบายมาเป็นอนัดบัแรก  

 ดงันัน้ผูป้ระกอบการจึงควรเลือกทาํเลท่ีสรา้งความสะดวกสบายสงูสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เช่น ท่ีอยู่อาศัย 

สถานศกึษา จุดต่อรถในขณะท่ีความง่ายในการใชง้านสง่ผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และมีการติดตัง้เครือ่ง

จาํหนา่ยสนิคา้อตัโนมตัิใหผู้บ้รโิภคเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบายตลอด 24 ชม.  

 สมมติฐานท่ี 4: ความพงึพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอ่การซือ้ซ ํา้ของผูบ้รโิภคท่ีซือ้สนิคา้ผา่นเครือ่งจาํหนา่ยสนิคา้ 

อตัโนมตัิ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ (Graciola, De Toni, de Lima, & Milan, 2018) และเป็นไปตามทฤษฎีของ 

Oliver L (1980) ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลทางบวกต่อการซือ้ซ ํา้อย่างมีนยัสาํคญั เน่ืองจากความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองนัน้ ย่อมก่อใหเ้กิดการซือ้ซ ํา้ไดอี้กในอนาคต 

  เน่ืองดว้ยความพงึพอใจนัน้มีผลตอ่การซือ้ซ ํา้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้การสรา้งความพงึพอใจจึง

จาํเป็นอย่างย่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัต่อการรบัรูด้า้นความสะดวกสบาย คุณค่าท่ีรบัรูถ้ึงความง่าย 

การรับรูคุ้ณภาพ เพราะการซือ้ซ ํา้นับเป็นหนึ่งเป้าหมายทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ โดยผูวิ้จัยเสนอแนะว่า



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

374 

ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมัติควรทาํความเขา้ใจถึงปัจจัยท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคเพ่ือนาํมาพฒันาเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั การสรา้งความพึงพอใจควรมาจากองคป์ระกอบทัง้สาม

ดา้นรวมอยู่ดว้ย คือ ความสะดวกสบายสง่ผลตอ่ความพงึพอใจสงูสดุ รองลงมา คือ การรบัรูค้ณุภาพ และการรบัรู ้

ถงึความง่ายในการใชง้าน เป็นอนัดบัสดุทา้ย  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผูวิ้จยัเสนอวา่ในการวิเคราะหส์มการท่ี 4 เก่ียวกบัความพงึพอใจซึง่เป็นตวัแปรสง่ผ่านไปยงัการซือ้

ซ ํา้ ควรใชร้ะเบียบวิธีวิจยัโดยใชส้มการโครงสรา้ง (SEM) ในการวิเคราะห ์เพ่ือเพ่ิมความแมน่ยาํเก่ียวกบัอิทธิพล

ของความพงึพอใจท่ีมีตอ่การซือ้ซ ํา้  

2. ผูวิ้จยัเสนอแนะวา่ควรศกึษาตวัแปรอ่ืนๆ โดยควรศกึษาตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ การรบัรู ้

ความเสี่ยงเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบอกตอ่  การเพ่ิม

ความถ่ีในการซือ้ซ ํา้ 

3. ผูวิ้จยัเสนอวา่ตวัแปรหลกัในการรบัรูท้ัง้สามดา้น มีผลบวกตอ่ความพงึพอใจอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรพิจารณาใหค้วามสาํคญัตอ่ปัจจยัทัง้สามเรียงตามลาํดบัความสาํคญัหรือพรอ้ม

กนัๆรวมกบัปัจจยัอ่ืนๆ ในการวางแผนทางธุรกิจ โดยเลือกทาํเลท่ีตัง้ของครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัท่ีก่อใหเ้กิด

ความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภคสงูสดุ ท่ีสามารถใหบ้ริการไดต้ลอด 24 ชม. รวมทัง้การออกแบบเครื่องจาํหน่าย

สินคา้อตัโนมติัใหส้ามารถจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 

เอกสารอ้างอิง 

Atulkar, S., and B.Kesari, 2017. Satisfaction, loyalty and repatronage intentions: Role of hedonic 

shopping values. Journal of Retailing and Consumer Services, 39:23-34. 

Brand Buffet. 2562. ถอด 5 กลยุทธ ์“เวนดิง้ พลัส” ขอเป็นผู้นาํ Vending Machine ล้มแชมป์ “ซันร้อย

แปด” เครือสหพัฒน ์(Online).  https://www.brandbuffet.in.th/2018/12/5-strategies-

vendingplus-leader-vendig-machine/,  2 มกราคม 2563. 

Buchanan, L., J.C.Simmons, and B.Bickart, 1999. Brand equity dilution: Retailer display and context 

brand effects. Journal of Marketing Research, 36: 345-355. 

Business Insider. 2017. Japan's Vending Machines Tell You a Lot about the Country's Culture 

(online). https://www.businessinsider.com/why-so-many-vending-machines-in-japan-2017-1/ 

,2 January 2019, 2019, 

Calvo-Porral, C., A.Faíña-Medín, and M.Nieto-Mengotti, 2017. Exploring technology satisfaction: An 

approach through the flow experience. Computers in Human Behavior, 66: 400-408. 

Carrillo-Álvarez, E., E.Caro-García, V.Cayssials, and P.Jakszyn, 2020. Application of nutrient profile 

models to compare products offered in ‘healthy’ vs ‘conventional’ vending machines in a 

Spanish hospital environment. Public Health, 179: 135-146. 

CEO Blog. 2562. 7-Eleven บกุตลาด Vending Machine คาดแข่งด ุตลาดโตปีละ 25% (online). 

https://ceoblog.co/seven-eleven-vending-machine/. 2563, 25 มกราคม 2562. 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

375 

Chang, C.-C. 2015. Exploring the Repurchase Intention of Smart Phones. Modelling, computation and 

optimization in information systems and management sciences, 360(5): 189-196. 

Chen, S.-C., D.C.Yen, and S.-C.Peng, 2018. Assessing the impact of determinants in e-magazines 

acceptance: An empirical study. Computer Standards & Interfaces, 57: 49-58. 

Davis, F.D. 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information 

technology. MIS Quarterly, 13(3): 319-340. 

Everitt, B.S., and A.Skrondal, 2010. The Cambridge dictionary of statistics. New York: Cambridge 

University Press. 

Gamedze-Mshayisa, D.I., Kuo, S.-C., Liu, C.-Y., & Lu, Y.-Y. 2018. Factors associated with women's 

perception of and satisfaction with quality of intrapartum care practices in Swaziland. 

Midwifery, 57: 32-38. 

Graciola, A.P., De Toni, D., de Lima, V.Z., & Milan, G.S. 2018. Does price sensitivity and price level 

influence store price image and repurchase intention in retail markets?. Journal of Retailing 

and Consumer Services. 44: 201-213. 

Hair, J.F., Jr, Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. 2014. Multivariate data analysis. Harow, 

Essex: Pearson. 

Hew, J.-J., Badaruddin, M.N.B.A., & Moorthy, M. K. 2017. Crafting a smartphone repurchase decision 

making process: Do brand attachment and gender matter?. Telematics and Informatics. 

34(4): 34-56. 

Insider Trends. 2019. Should vending machines be part of your retail strategy?  (Online). www.insider-

trends.com/should-vending-machines-be-part-of-your-retail-strategy/, 26 December 2019 

Irtema, H.I.M., Ismail, A., Borhan, M.N., Das, A.M., & Alshetwi, A.B.Z. 2018. Case study of the 

behavioural intentions of public transportation passengers in Kuala Lumpur. Case Studies on 

Transport Policy, 6(4): 462-474. 

Kim, C., Mirusmonov, M., & Lee, I. 2010. An empirical examination of factors influencing the intention 

to use mobile payment. Computers in Human Behavior. 26(3): 310-322. 

Kotler, P., & Keller, K.L. 2011. Marketing Management.14th ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson 

Prentice Hall. 

Liao, C., Lin, H.-N., Luo, M.M., & Chea, S. 2017. Factors influencing online shoppers’ repurchase 

intentions: The roles of satisfaction and regret. Information & Management. 54(5): 651-668. 

Mencarelli, R., & Lombart, C. 2017. Influences of the perceived value on actual repurchasing 

behavior: Empirical exploration in a retailing context. Journal of Retailing and Consumer 

Services, 38: 12-21. 

Oliver L, R. 1980. A cognitive model of antecedents and consequences of satisfaction decisions. 

Journal of Marketing Research. 17: 460-469. 

Ozdemir, G., & Simsek, O.F. 2015. The antecedents of complex destination image. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 175: 503-510. 

Pee, L.G., Jiang, J., & Klein, G. 2018. Signaling effect of website usability on repurchase intention. 

International Journal of Information Management, 39: 228-241. 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

376 

Richard, J.E., & Purnell, F. 2017. Rethinking Catalogue and Online B2B Buyer Channel Preferences in 

the Education Supplies Market. Journal of Interactive Marketing, 37: 1-15. 

The Washington Post. 2019. Hold on to your honey buns: American vending machines are getting 

healthier (Online). https://www.washingtonpost.com/business/2019/10/24/hold-onto-your-

honey-buns-american-vending-machines-are-getting-healthier/, 2 January 2020 

Wang, Y., Yuan, Y., Turel, O., & Tu, Z. 2015. Understanding the Development and Diffusion of Mobile 

Commerce Technologies in China: A Biographical Study with an Actor-Network Theory 

Perspective. International Journal of Electronic Commerce, 19(4): 47-76. 

Warkentin, M., Sharma, S., Gefen, D., Rose, G.M., & Pavlou, P. 2018. Social identity and trust in 

internet-based voting adoption. Government Information Quarterly, 35(2): 195-209. 

Yoon, C., & Kim, S. 2007. Convenience and TAM in an ubiquitous computing environment: the case of 

wireless lan. Electronic Commerce Research and Applications, 6(1): 102-112. 

 
 



Subject: Humanities
and Social Science

ÊÒ¢ÒÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�
áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�

ÀÒ¤ºÃÃÂÒÂ
Oral Presentation



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

378 

ผลการจัดการเรียนรู้ไวยากรณภ์าษาญ่ีปุ่น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ 

Quizlet Application สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

Effectiveness of Japanese Grammar Learning Using Learning Together Technique with  

Quizlet Application for Grade 12 Students 

 

ศรัญยาพร แกล้วกล้า1* 

Saranyapond Kaewkla1* 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์(1) เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรูไ้วยากรณ ์(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการ

จัดการเรียนรูก้่อนและหลงัเรียนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application (3) เพ่ือ

ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียน ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6/4 

โรงเรียนเมืองเชลียง อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ปีการศกึษา 2562 จาํนวน 31 คน 

 ผลการวิจัย พบว่า (1) แผนการจดัการเรียนรู ้โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet 

Application สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีพฒันาขึน้ทาํใหไ้ดข้ัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

ขัน้เตรียม ขัน้นาํเขา้สูบ่ทเรียน ขัน้สอน ขัน้สรุป และขัน้ประเมินผล โดยใช ้Quizlet Application ในขัน้ท่ี 2, 3 และ 

5 (2) นักเรียนมีคะแนนผลสมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนความกา้วหนา้รอ้ยละ 

64.57 (3) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ย 4.52  

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were (1) to develop Japanese grammar lesson plans using 

learning together technique with Quizlet Application (2) to compare effectiveness between pre-test and 

post-test results after learning together technique with Quizlet Application (3) to study the students‘  

satisfaction toward the lessons. The population was 31 Grade 12 students of Muang Chaliang School 

in Si Satchanalai District, Sukhothai Province 

The results of the research revealed that (1) the Japanese Grammar learning using learning 

together with Quizlet Application consists of 5 steps of effective learning : preparation, introduction,  

presentation, conclusion and evaluation by apply in steps 2,3 and 5 (2) l the learning achievement of 

post-test is higher than pre-test with 0.6457 of the effectiveness index (3) the students’ satisfaction 

towards Japanese Grammar learning using learning together with Quizlet  Application was at the 

highest level of 4.52 

 

Key words:  Japanese grammar learning, learning together, Quizlet Application 
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คาํนาํ 

 การศึกษาภาษาญ่ีปุ่ นในระดับพืน้ฐานถือว่ามีความสาํคัญเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาของ 

การวางรากฐานการศึกษาภาษาญ่ีปุ่ นและเป็นระดับท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งผ่านไปเพ่ือไปสู่ระดับท่ีสูงขึน้ ซึ่งหาก

ผู้เรียนมีพืน้ฐานท่ีดีก็จะช่วยให้สามารถศึกษาต่อไปในระดับสูงขึน้ไดอ้ย่างราบรื่นและประสบความสาํเร็จ  

(ปราณี และคณะ, 2547) ซึ่งภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาต่างประเทศท่ียากมากอีกภาษาหนึ่งสาํหรับคนไทย  

เพราะมีไวยากรณท่ี์แตกต่างกันมากอีกดว้ย ในการเรียนการสอนไวยากรณ์นัน้ กุสยา เบญจกาญจน ์(2530)  

ไดก้ลา่ววา่ การสอนไวยากรณโ์ดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนท่องจาํแตก่ฎเกณฑจ์ะทาํใหผู้เ้รียนเกิดทศันคติท่ีไมดี่ตอ่การเรียน

ภาษา เพราะผูเ้รียนไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและเพ่ือนร่วมชัน้เรียน บรรยากาศภายใน

หอ้งเรียนตงึเครียด และยงัเป็นการปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีความเช่ือว่า การเรียนภาษาเป็นเพียงการท่องจาํกฎเกณฑ์

โครงสรา้งจึงส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเมืองเชลียง ปี

การศึกษา 2561 (โรงเรียนเมืองเชลียง, 2561) พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่ น นักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิรอ้ยละ 74.28 จากเกณฑร์อ้ยละ 80 ถือว่าตํ่ากว่าเกณฑ ์โดยมี

นกัเรียนจาํนวนมากท่ีไมเ่ขา้ใจหลกัการไวยากรณ ์ทัง้นีเ้พราะในเรื่องของโครงสรา้งไวยากรณใ์นภาษาญ่ีปุ่ นมกัจะ

เป็นปัญหาในการพฒันาความรูแ้ละความเขา้ใจในภาษาญ่ีปุ่ น จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่

ในระดบัพอใช ้และเม่ือผูเ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัไวยากรณไ์ม่เพียงพอต่อการนาํไปใช ้จึงส่งผลใหเ้ป็น

จดุออ่นในการพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่ นในการศกึษาตอ่เป็นอย่างมาก  

 การสอนวิธีหนึ่งท่ีน่าสนใจท่ีจะสามารถช่วยในการจดัการเรียนรูไ้วยากรณส์าํหรบันกัเรียน คือ การเรียนรู ้

แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้สามารถนาํมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

ไดเ้หมาะสมวิธีหนึ่ง ซึ่งทิศนา แขมมณี (2554) กล่าวไวว้่า ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ถือว่าเป็นทฤษฎี 

ท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนได ้เพราะมีกระบวนการเรียนรูท่ี้พึ่งพาและเกือ้กลูกนั และเทคนิค

ท่ีสนใจนาํมาใชใ้นการสอนคือเทคนิคการเรียนรูแ้บบเรียนรูร้่วมกนั (Learning  Together: LT) ดงักรณีการศกึษา

ของ ประภาพรรณ เทเวลา (2554) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง การจดัการเรียนรูด้ว้ยแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค

เรียนดว้ยช่วยกนั (LT) โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป วิชาภาษาองักฤษ เรื่องการใชพ้จนานุกรม องักฤษ-ไทย สาํหรบั

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า การเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นการเรียนรูท่ี้ช่วยใหผู้เ้รียนมีความพยายามท่ีจะ

เรียนรูใ้หบ้รรลเุป้าหมายผลทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะกบันกัเรียนท่ีอ่อน 

เรียนปานกลาง และเรียนเก่ง เพราะกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูร้่วมกนัโดยทาํงานกลุม่ 

ตดัสินใจและช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนั  

ในปัจจบุนันิยมใชเ้ครื่องมือในรูปแบบของแอปพลิเคชนัออนไลนแ์ละเหมาะอย่างย่ิงสาํหรบัการเรียนรูใ้น

ศตวรรษท่ี 21 ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการใชเ้ครื่องมือในรูปแบบนีคื้อ ทาํใหผู้เ้รียนไดร้บัผลป้อนกลบัไดท้นัทีท่ีผูเ้รียน 

ได้ทํางานตามท่ีได้รับมอบหมายหรือทาํแบบทดสอบแลว้เสร็จและในทาํนองเดียวกัน ผู้สอนก็ไดร้ับทราบ

ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนในทันทีทัง้แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเรียน (Faber, Luyten and Visscher, 2017) 

ทัง้นีผู้วิ้จยัเห็นว่า Quizlet  Application เป็นแอปพลิเคชนัท่ีใชใ้นการสรา้งเครื่องมือการเรียนรูอ้ย่างหนึ่ง ท่ีแปลก

ใหม่ไม่น่าเบ่ือและเป็นไปไดง่้ายขึน้ เหมาะสาํหรบัการเรียนในรายวิชาท่ีมีคาํเฉพาะ ซึ่งลว้นจาํเป็นต่อการเรียน 

การสอนในรายวิชานั้นๆ โดยผู้สอนสามารถสร้างการ์ดคําเหล่านั้นลงใน Quizlet เ พ่ือให้ผู ้เรียนศึกษา 
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ทาํความเขา้ใจ และทาํใหห้อ้งเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบรุี, 2562) 

 จากเหตุผลดังกล่าวผูวิ้จัยตระหนักว่า การเรียนไวยากรณน์ั้นมีความสาํคัญในการเรียนเป็นอย่างย่ิง 

เพราะจะสง่ผลใหเ้ป็นปัญหาในการพฒันาความรูแ้ละความเขา้ใจในภาษาญ่ีปุ่ น ถือวา่เป็นปัญหาท่ีสาํคญัสาํหรบั

ครูผูส้อนท่ีจะตอ้งหาวิธีการ และแนวทางแกปั้ญหา เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ รวมทัง้

เกิดความเขา้ใจ เห็นความสาํคญั กระตือรือรน้ในการเรียน และมีความสนกุสนานในการเรียนไวยากรณ ์อีกทัง้ยงั

เป็นการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้งภาษาใหดี้ขึน้ เน่ืองจากนกัเรียนท่ีไดร้บัการสอนโดยวิธีการเรียนรู ้

แบบรว่มมือ LT ท่ีมีทกัษะแบบฝึกมาเสริมเป็นสื่อ จะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ๆ ไดดี้ มีทกัษะ

ในการอ่าน การเขียน ทักษะกระบวนการในดา้นต่าง ๆ ตามหลกัสูตรกาํหนด ผูวิ้จัยจึงนาํเอาเครื่องมือมาเสริม

แทรกในการจดัการเรียนรู ้ดว้ยการนาํ Quizlet  Application เขา้มามีบทบาทในการจดัการเรียนรูเ้พ่ือใหน้กัเรียน

เกิดความเขา้ใจมากขึน้และทาํใหเ้กิดความสนกุสนานในการเรียนรู ้ดงันัน้จงึเป็นประเดน็สาํคญัท่ีผูวิ้จยั สนใจท่ีจะ

นาํมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูไ้วยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT 

ร่วมกับ Quizlet  Application เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสู้งขึน้ และหากผูเ้รียนไดร้ับ

พืน้ฐานท่ีดีก็จะช่วยใหส้ามารถศกึษาตอ่ไปในระดบัสงูขึน้ไดอ้ย่างราบรื่นและประสบความสาํเรจ็ 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูไ้วยากรณ์รายวิชาภาษาญ่ีปุ่ น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช ้

การเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค LT รว่มกบั Quizlet Application 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น ก่อนและหลงัเรียนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบ

รว่มมือเทคนิค LT รว่มกบั Quizlet Application สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูไ้วยากรณร์ายวิชาภาษาญ่ีปุ่ น โดยใช้

การเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค LT รว่มกบั Quizlet Application 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

 1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น เรื่องไวยากรณรู์ปถกูกระทาํ ก่อนเรียน

และหลงัเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

  2. แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบรว่มมือ

เทคนิค LT รว่มกบั Quizlet  Application จาํนวน 15 ขอ้ 

  การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูไ้วยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่ น โดยใช ้

การเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 

เมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย โดยใช้ประชากรเป้าหมายแบบกลุ่มเดียว โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี ้

  1. พฒันาแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยการสรา้งแผนการจดัการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น เรื่องไวยากรณ์

รูปถูกกระทาํ โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกบั Quizlet  Application จาํนวน 16 แผน 16 ชั่วโมง 
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พรอ้มทัง้สรา้งการเรียนรูภ้ายใน Quizlet  Application โดยศกึษาหลกัสตูรแกนกลางฯ ภาษาญ่ีปุ่ น ศกึษาเอกสาร 

งานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้วิเคราะหห์ลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่ นในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6

พิจารณากาํหนดไวยากรณ์ท่ีจะใชส้อน หลังจากนั้นนาํแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ผูวิ้จัยสรา้งขึน้เสนออาจารยท่ี์

ปรกึษางานวิจยั เม่ือไดร้บัการตรวจสอบแลว้ จึงนาํไปปรบัปรุง ตามขอ้เสนอแนะ และนาํแผนการจดัการเรียนรูท่ี้

ปรบัปรุง แกไ้ข เรียบรอ้ยแลว้ เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินความถูกตอ้งและความเหมาะสม

ของแผนการเรียนรู ้ตามเกณฑป์ระเมินเครื่องมือ ซึ่งปรบัปรุงมาจากการประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating 

Scale) โดยยดึเกณฑต์ดัสิน ระดบัคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไป ถือวา่แผนการจดัการเรียนรูใ้ชไ้ด ้ 

2. สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เรื่องไวยากรณรู์ปถูกกระทาํ แบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

รวม 30 คะแนน แลว้นาํมาเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) 

3. แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบรว่มมือ

เทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet  Application จาํนวน 15 ขอ้ แลว้นาํมาเสนอใหผู้ ้เช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือ

ประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) 

4. ผูวิ้จยัดาํเนินการสอนกับกลุ่ม Try out โดยใชเ้ครื่องมือการจัดการเรียนรูท่ี้ผูวิ้จัยสรา้งขึน้ เพ่ือหาขอ้

ปรับปรุงและพัฒนาก่อนนาํมาใชก้ับกลุ่มประชากรเป้าหมายได ้ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.41-0.96  

คา่อาํนาจจาํแนก (r) อยู่ระหวา่ง 0.06-0.71 และคา่ความเช่ือมั่น (Rxx) คือ 0.81 

 5. เม่ือปรับปรุงและพัฒนาแลว้แลว้ผูวิ้จัยดาํเนินการทดสอบก่อนเรียนกับประชากรเป้าหมายดว้ย

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้  

  6. จัดการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค 

LT ร่วมกบั Quizlet  Application กบัประชากรเป้าหมายคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6/4 โรงเรียนเมืองเชลียง 

จาํนวน 31 คน โดยใชเ้วลาทัง้หมด 16 ชั่วโมง  

7. หลงัจากเสรจ็สิน้การทดลองแลว้ ทาํการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน และใหผู้เ้รียนตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนไวยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกบั 

Quizlet  Application เพ่ือนาํขอ้มูลไปวิเคราะหต์่อไป โดยวิเคราะหห์าค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.), ค่าเฉลี่ย (μ) 

และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

1. ผลพัฒนาการจัดการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ 

Quizlet Application สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู ้วิจัยไดพ้ัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยศึกษา 

ถงึองคป์ระกอบของ แผนการจดัการเรียนรูวิ้เคราะหข์ัน้ตอนการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT และการใช ้Quizlet 

Application ท่ีจะนาํมาประยุกตใ์ช้ แลว้สังเคราะหข์ั้นตอนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ 

Quizlet Application ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือ

เทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี 5 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) ขัน้เตรียม  

2) ขัน้นาํเขา้สูบ่ทเรียน 3) ขัน้สอน 4) ขัน้สรุป 5) ขัน้ประเมินผล โดยใช ้Quizlet Application ในขัน้ท่ี 2, 3 และ 5 

ในการจดัการทาํแผนการจดัการเรียนรูค้รัง้นีผู้วิ้จยัไดด้าํเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนรูข้องผูรู้อ้อกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application ในการจัดการ
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เรียนรู ้ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่ น ส ําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 6  ส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู ้มี 

ความเหมาะสมในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 4.41 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อาภรณ ์ใจเท่ียง (2553) ท่ีกลา่วไวว้่า 

แผนการสอนท่ีดีจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนประสบผลสาํเร็จไดดี้ สอดคลอ้งกับหลกัสูตรและแนวการสอนของ

กระทรวงศึกษาธิการ นาํไปใชส้อนไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ เขียนอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชา มีความกระจ่าง

ชัดเจน ทาํใหผู้อ้่านเขา้ใจง่ายและเขา้ใจไดต้รงกัน มีรายละเอียดมากพอท่ีทาํใหผู้อ้่านสามารถนาํไปสอนได ้ 

ทกุหวัขอ้ในแผนการสอนมีความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  

 2. ผลการเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น ก่อนและหลงัเรียนโดยใชก้ารเรียนรู ้

แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet  Application สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า คะแนนก่อน

เรียนและหลงัเรียนมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 6.71 และ 21.84 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียน 

พบวา่ คะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และคา่ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น 

โดยใช้การเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet  Application สาํหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6457 หรือนักเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรูเ้พ่ิมขึน้รอ้ยละ 64.57 หมายความว่า 

นกัเรียนมีความรูเ้รื่องไวยากรณม์ากขึน้ เป็นผลมาจากการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกบั Quizlet  

Application เพราะการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT เป็นเทคนิคการสอนท่ีดี เหมาะสาํหรบัการแกปั้ญหาในการ

เรียนรู ้ดว้ยบริบทของผูเ้รียนจึงตอ้งเลือกใชเ้ทคนิค LT เพราะเป็นการเนน้กระบวนการกลุ่ม โดยคละกลุ่มตาม

ความสามารถ เก่ง-กลาง-อ่อน ซึ่งคดัเลือกจากการวิเคราะหค์ะแนนและวิเคราะหผ์ูเ้รียน โดยนักเรียนเก่ง คือ 

นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นดี อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่ นคลอ่ง นกัเรียนปานกลาง คือ นกัเรียนท่ีมีผลการ

เรียนภาษาญ่ีปุ่ นปานกลาง อ่านและเขียนไดป้านกลาง และนกัเรียนอ่อน คือ นกัเรียนท่ีผลการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น

คอ่นขา้งตํ่า อา่นไมไ่ด ้และเขียนยงัสลบัตวัอกัษร เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดจากเรียนรูร้ว่มกนั โดยมอบหมายหนา้ท่ีของแต่

ละบุคคลใหร้บัผิดชอบภายในกลุม่ เพ่ือฝึกการทาํงานร่วมกนั ซึ่งผลงานของกลุ่มจะเป็นผลงานของทุกคนภายใน

กลุ่ม ในขณะท่ีนกัเรียนเก่งทบทวนความเขา้ใจ นกัเรียนท่ีปานกลางและอ่อนก็พฒันาตนเองขึน้ เพ่ือช่วยเหลือซึง่

กนัและกนัจึงทาํใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรูเ้พ่ิมขึน้ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของประภาพรรณ  

เทเวลา (2554) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูด้ว้ยแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคเรียนดว้ยช่วยกนั 

(LT) โดยใช้บทเรียนสาํเร็จรูป วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการใช้พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย สาํหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.615 และนอกจากนีก้ารนาํ Quizlet  Application เขา้มามี

บทบาทในการจัดการเรียนรู ้จึงทาํใหก้ารสอนมีความน่าสนใจมากขึน้ สามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจมากขึน้เพราะ

ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดห้ลากหลายใน Quizlet  Application ไดแ้ก่ รูปแบบการด์ไวยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ นท่ีผูวิ้จยั

สรา้งขึน้ แบบฝึกจบัคู ่แบบฝึกการสะกด แบบฝึกการฟัง แบบฝึก gravity การแข่งขนัแบบ Live และแบบทดสอบ 

ทัง้นีเ้พราะผูเ้รียนไดใ้ชเ้ครื่องมือท่ีสอดคลอ้งกบัยุคปัจจบุนั จงึสง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรูม้ากขึน้ 

และสนุกสนานไปกับการเรียนรูไ้วยากรณ ์เพราะสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจไดง่้าย ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือรน้ 

เขา้ใจเนือ้หาการเรียนมากขึน้ ตลอดจนส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ กรณีการศึกษาของ 

Yusuf and Fitriyati (2019) ไดท้าํการศึกษาเรื่อง การสนับสนุนความสนใจในการเรียนรูไ้วยากรณ์โดยใช้ 

Quizlet พบว่า Quizlet สามารถเพ่ิมความเช่ียวชาญดา้นไวยากรณข์องนกัเรียนในเชิงคณุภาพถูกนาํมาใชใ้นการ

วิเคราะหว์า่ เป็นแอปพลเิคชั่นท่ีเป็นประโยชนใ์นการฝึกฝนการเรียนรู ้ สามารถเพ่ิมความเช่ียวชาญดา้นไวยากรณ์

ของนกัเรียนไดเ้น่ืองจากนกัเรียนจะมีสว่นรว่มในการเรียนรูม้ากขึน้ 
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Table 1 The comparison of Japanese Grammar Learning Using Learning Together Technique with 

Quizlet Application form pre-test and post-test. 

 

Tests N scores μ σ 

Pre-test 31 30 6.71 1.55 

Post-test 31 30 21.84 3.71 

   

  จากตารางท่ี 1 (Table 1) พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.71 คะแนน และหลงัเรียนมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 21.84 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบว่า คะแนนหลงัเรียนของ

นกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 

Table 2 The results of effectiveness of Japanese Grammar Learning Using Learning Together 

Technique with Quizlet Application for Grade 12 Students. 

Tests N scores total μ σ E.I. 

Before using  LT with Quizlet  Application 31 30 216 6.71 1.55 0.6457 

After using  LT with Quizlet  Application 31 30 677 42.31 3.71 

 

 จากตารางท่ี 2 (Table 2)  ผลการวิเคราะหด์ชันีประสิทธิผลทางการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดยใช้

การจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกบั Quizlet  Application สาํหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ซึ่งมีคะแนน

เต็ม 30 คะแนน และผลรวมคะแนนของนกัเรียนทกุคนก่อนเรียนเท่ากบั 216 คะแนน ผลรวมคะแนนของนกัเรียน

ทุกคนหลงัเรียนเท่ากับ 677 พบว่ามีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6457 หรือนักเรียนมีความกา้วหนา้ทางการ

เรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค LT รว่มกบั Quizlet  Application เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ 64.57 

 3. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6/4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูไ้วยากรณ์

ภาษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet  Application พบว่า นักเรียนมีความพึง

พอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.52 ทัง้นีเ้พราะวา่การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ  LT 

เป็นการเรียนรูแ้บบกลุ่มคละความสามารถ โดยตอ้งศึกษาเนือ้หาร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนจึงมี

ความพอใจในการเรียนรูอ้ย่างมากท่ีสดุ สอดคลอ้งกบัอรษา จนัทรส์วา่ง (2550) ท่ีไดท้าํการศกึษาเรื่อง ผลการจดั

กิจกรรมการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง สังขท์อง โดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค Learning Together พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 4 เรื่องสงัขท์อง โดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือดว้ยเทคนิค LT  มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ และ Quizlet  Application ท่ีเป็นเครื่องมือในการเรียนรูน้ัน้ภายในชั่วโมงการเรียนผูเ้รียนสามารถเรียนรูจ้าก

เกมการแข่งขนั หรือเกมจบัคู่ หรือการแข่งขนัแบบเรียลไทม ์ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในการเรียนมากขึน้ รูส้กึ

สนกุสนาน ไมน่่าเบ่ือในการเรียนรู ้สอดคลอ้งกบั Chin Wen Chien (2013) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ความเขา้ใจและ
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การฝึกฝนของนักเรียนท่ีเรียน EFL ชาวไตห้วนั ต่อการสรา้งบัตรคาํศพัทโ์ดยแอปพลิเคชัน Quizlet โดยการวิจัย

ครัง้นีก้ลา่วถงึเดก็รุน่ใหมรู่ส้กึสนกุสนานท่ีใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการเรียนภาษา 

 

Table 3 The results of the students’ satisfaction toward Japanese Grammar Learning Using Learning 

Together Technique with Quizlet Application for Grade 12 Students. 

Question 
Satisfaction level 

μ σ summary 

1.  Allowing students to participate in activities 4.58 0.50 highest 

2.  Make responsible for themselves and the group 4.32 0.60 high 

3.  Make students enthusiastic about their studies 4.55 0.57 highest 

4.  Causing a variety of ideas 4.55 0.51 highest 

5.  Suitable for content 4.55 0.68 highest 

6.  Promote thinking and decision making 4.55 0.57 highest 

7.  Make students to make to comments 4.45 0.57 high 

8.  The students understand the learning content better 4.45 0.72 high 

9.  Promoting collaborative learning 4.71 0.46 highest 

10.  Make it easy to understand the content 4.35 0.61 high 

11.  Make the content remember for a long time 4.19 0.75 high 

12. Help students build knowledge and understanding by 

themselves 
4.71 0.53 highest 

13. Students want to use this learning method in other 

subjects 
4.55 0.57 highest 

14. My Quizlet  Application It is an interesting and fun 

learning medium 
4.58 0.56 highest 

15. Students are satisfied with the learning management by 

using learning together technique with Quizlet  Application 
4.74 0.44 highest 

Overall satisfaction 4.52 0.27 highest 

  

  จากตารางท่ี 3 (Table 3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดย

ใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet  Application พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 

4.52 ซึง่อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ โดยท่ีความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่แตกตา่งกนัมาก (สว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.27) รายการท่ีมีคา่เฉลี่ยท่ีสงูสดุคือ ขอ้ท่ี 15 นกัเรียนพอใจตอ่การจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้าร

เรียนรูร้ว่มมือ LT รว่มกบั Quizlet  Application  
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สรุป 

 ผลการจัดการเรียนรูไ้วยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ น โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet 

Application สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบ

รว่มมือเทคนิค LT รว่มกบั Quizlet Application สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ทาํใหไ้ดข้ัน้ตอนการจัดการ

เรียนรู ้5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้เตรียม ขัน้นาํเขา้สู่บทเรียน โดยใช ้Quizlet Application ในขัน้ท่ี 2, 3 และ 5 จาํนวน 

16 ชั่วโมง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และค่าดชันีประสิทธิผลทางการเรียนรู ้เท่ากบั 0.6457 และ

นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนแบบ LT รว่มกบั Quizlet Application อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  
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ลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลภาษาเชิงคู่ขนานและเชิงเทยีบเคียง  

The Distinctive Features of Parallel Corpora and Comparable Corpora 

 
นิชุตา บุญขาํ1*  

Nichuta Bunkham1* 

 

บทคัดย่อ  

 คลังขอ้มูลภาษาท่ีใชใ้นงานวิจัยดา้นภาษาศาสตรมี์หลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะ

แตกต่างกันไป งานวิจัยชิน้นีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลภาษาเชิงคู่ขนานและ

คลงัขอ้มลูภาษาเชิงเทียบเคียง ทัง้นี ้หากดผิูวเผินจะพบว่าคลงัขอ้มลูทัง้สองประเภทมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัมาก 

เน่ืองจากแต่ละประเภทประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยสองภาษา อย่างไรก็ตาม จากการศกึษาพบว่า คลงัขอ้มูล

ดงักล่าวมีลกัษณะเฉพาะท่ีชัดเจน กล่าวคือ ขอ้มลูในคลงัขอ้มลูเชิงคู่ขนานจะประกอบดว้ยขอ้มลูภาษาตน้ทาง

หนึ่งภาษาและขอ้มลูภาษาปลายทางหรือภาษาแปลอย่างนอ้ยหนึ่งภาษา ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นใหญ่เป็นรูปแบบภาษา

เขียน ส่วนขอ้มูลในคลงัภาษาเชิงเทียบเคียงจะประกอบดว้ยขอ้มูลภาษาต่างๆ ท่ีเก็บรวบรวมจากผูบ้อกขอ้มลู

ภาษานัน้ๆ โดยตรง ไม่ผ่านกระบวนการแปลภาษา และส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบภาษาพูด แมว้่าท่ีมาของขอ้มูล 

ในคลงัขอ้มูลเชิงคู่ขนานและในคลงัขอ้มูลเชิงเทียบเคียงจะแตกต่างกนั แต่ขอ้มูลทัง้สองประเภทมีประโยชนต์่อ

การศึกษาวิจัยเชิงเปรียบต่างและเชิงขา้มภาษาเป็นอย่างย่ิงเน่ืองจากประกอบดว้ยขอ้มูลมากกว่าสองภาษา

เหมือนกนั 

 

ABSTRACT 

There are many types of corpora used in linguistic research. Each type has a particular feature. 

The aim of this study was to highlight the distinctive features of parallel and comparable corpora, which 

are very similar because both of these types of corpora consist of data from at least two languages. 

The results showed that the parallel Corpora consist of source language and its translation in at least 

one language. Most of the parallel corpora are in the written form. Unlike the parallel corpora, the data 

in the comparable corpora consist of various languages data, collected with informants through the 

elicitation process, but not through the translation process. Most of them are in the spoken form. 

Although the sources of data in the parallel and comparable corpora are different, both of these types 

of corpora are very useful for the Contrastive and Cross-linguistic studies. 
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คาํนาํ 

คลงัขอ้มลูภาษาเป็นเครื่องมือสาํคญัตอ่การตัง้สมมติฐานและการศกึษาวิเคราะหภ์าษาหรือการใชภ้าษา

ดา้นต่าง ๆ ในภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษาพรอ้มกัน ในการผลิตงานวิจัยแต่ละชิน้ นักวิจัยอาจสรา้ง

คลงัขอ้มูลขึน้มาใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้วิจยั หรืออาจใชค้ลงัขอ้มูลเก่าของตนเอง นอกจากนี ้ยังสามารถใช้

คลังขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นเคยใชใ้นงานวิจัยอ่ืนๆ มาแลว้ หรือใชค้ลังขอ้มูลท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได ้ เช่น คลังขอ้มูล

ภาษาไทยแห่งชาติ (Thai National Corpora)1 หรือคลงัขอ้มลูภาษาฝรั่งเศสท่ีมีช่ือวา่ Frantext2 อีกทัง้ยงัสามารถ

ใชค้ลงัขอ้มลูประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทพรอ้มกนั 

Bowker and Pearson (2002) แบ่งคลงัขอ้มลูออกเป็นประเภทตา่ง ๆ และจบัคู่ดงัต่อไปนี ้1. คลงัขอ้มลู

เชิงอา้งอิง (Reference corpora) กบั คลงัขอ้มลูเฉพาะดา้น (Specialised corpora) 2. คลงัขอ้มลูเนน้เฉพาะยคุ

สมัย (Synchronic corpora) กับ คลังขอ้มูลเทียบเคียงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรา้ง (Diachronic corpora)  

3. คลังขอ้มูลเปิด (Opened corpora) กับ คลังขอ้มูลปิด (Closed corpora) 4. คลังขอ้มูลภาษาพูด (Spoken 

corpora) กับ คลังขอ้มูลภาษาเขียน (Written corpora) 5. คลังขอ้มูลภาษาเด่ียว (Monolingual corpora) กับ 

คลังขอ้มูลหลากภาษา (Multilingual corpora) ทั้งนี ้คลังขอ้มูลหลากภาษาประกอบดว้ยคลังข้อมูลย่อยสอง

ประเภท ไดแ้ก่ คลงัขอ้มลูเชิงเทียบเคียง (Comparable corpora) และ คลงัขอ้มลูเชิงคูข่นาน (Parallel corpora)  

งานวิจยัชิน้นีมุ้่งศกึษาคลงัขอ้มลูเชิงคู่ขนานและคลงัขอ้มลูเชิงเทียบเคียง ซึ่งหากดผิูวเผินคลงัขอ้มลูทัง้

สองประเภทมีลกัษณะคลา้ยคลึงกันอย่างย่ิง กล่าวคือ ประกอบดว้ยภาษาอย่างนอ้ยสองภาษาเหมือนกัน จน

บางครัง้เขา้ใจว่าเป็นคลงัขอ้มลูประเภทเดียวกนั ท่ีมาของปัญหาวิจยั คือ ผูวิ้จยัไดศ้กึษาคลงัขอ้มลูภาษาท่ีใชใ้น

งานวิจัยต่างๆ และพบว่าโครงการวิจยั HimalCo (2013-2016)3 ไดน้าํเสนอคลงัขอ้มูลเชิงคู่ขนานรูปแบบภาษา

พูด โครงการวิจยัดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาระบบคาํในกลุ่มภาษาแถบเทือกเขาหิมาลยัจาํนวนสิบภาษา

จากตระกูลภาษาย่อยสามตระกูลในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan Languages) และนํามาสร้าง

พจนานุกรม ภาษาดงักล่าวไม่มีภาษาเขียนและยงัไม่มีการศกึษาวิจยัมากนกั  ดงันัน้ นกัภาษาศาสตรเ์ก็บขอ้มลู

โดยให้ผู ้บอกภาษาเล่าเรื่องในตาํนานท่ีเป็นท่ีรูจ้ักอย่างแพร่หลายในแถวเทือกเขาหิมาลัย นอกจากนี ้เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการอคติทางภาษา (Linguistic bias) นกัภาษาศาสตรไ์ดน้าํวิดีโอสัน้ท่ีมีความยาวประมาณหกนาทีเรื่อง 

Pear Stories (Chafe, 1980) มาใชเ้ป็นเครื่องมือสาํหรบัเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยคลิปวิดีโอดงักล่าวเล่าเรื่องราว

เก่ียวกบัเดก็ผูช้ายคนหนึ่งท่ีมาขโมยสาลี่ของชาวสวนในขณะท่ีชาวสวนกาํลงัเก็บสาลี่อยู่บนตน้ (Figure 1) 

 

 

 

                                                           
1 http://www.arts.chula.ac.th/ling/tnc/searchtnc/ 
2 https://www.frantext.fr/ 
3 https://anr.fr/Projet-ANR-12-CORP-0006 

 

http://www.arts.chula.ac.th/ling/tnc/searchtnc/
https://www.frantext.fr/
https://anr.fr/Projet-ANR-12-CORP-0006
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Figure 1 Example of scenes in Pear Stories (Chafe, 1980). 

จากการศึกษางานวิจัยของ Nádvorníková (2017) เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยและกับดักในการใช้

คลงัขอ้มลูเชิงคูข่นานรวมถึงความแตกต่างระหวา่งคลงัขอ้มลูเชิงคู่ขนานกบัคลงัขอ้มลูเชิงเทียบเคียง ผูวิ้จยัพบว่า

คลงัขอ้มูลในโครงการวิจัยดงักล่าวไม่จัดอยู่ในประเภทเชิงคู่ขนานแต่จดัอยู่ในประเภทเชิงเทียบเคียง ดงันัน้ ใน

งานวิจยัชิน้นีผู้วิ้จัยจะมุ่งศึกษาลกัษณะเฉพาะของคลังขอ้มูลเชิงคู่ขนานและเชิงเทียบเคียง พรอ้มยกตวัอย่าง

ขอ้มลูในงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัคลงัขอ้มลูแตล่ะประเภทเพ่ือเปรียบเทียบกบัคลงัขอ้มลูในโครงการวิจยั  Himalco 

รวมทัง้ชีใ้หเ้ห็นถงึขอ้เดน่และขอ้ดอ้ยของคลงัขอ้มลูทัง้สองประเภท  

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

 ผูวิ้จยัศกึษาวิเคราะหล์กัษณะเฉพาะของคลงัขอ้มลูเชิงคู่ขนานและคลงัขอ้มลูเชิงเทียบเคียง โดยอาศยั

คลงัขอ้มลูท่ีมีท่ีมาแตกต่างจากงานวิจยัสามชิน้ ไดแ้ก่ 1. คลงัขอ้มลูในโครงการวิจยั HimalCo (2013-2016)4 ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระบบคาํและเพ่ือสรา้งพจนานุกรมภาษาต่าง ๆ แถบเทือกเขาหิมาลยั 2. คลงัขอ้มูลใน

โครงการวิจยั « Typologie de la Trajectoire  ̶  Complexité et Changements des Systèmes Typologiques » 

(2006-2008 และ 2008-2011)5 ท่ีมุง่ศกึษาสาํนวนท่ีใชบ้รรยายอาการเคลื่อนท่ีในภาษาต่าง ๆ และ 3. คลงัขอ้มลู

จ า ก บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง  Harry Potter meets Le petit prince – On the usefulness of parallel corpora in 

crosslinguistic investigations (Stolz, 2007) ท่ีเนน้ศกึษาคลงัขอ้มลูคูข่นานเชิงขา้มภาษา 

ผลและการวิจารณผ์ล 

 จากการวิเคราะหค์ลังขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จัยพบว่าคลังขอ้มูลเชิงคู่ขนานและคลังขอ้มูลเชิงเทียบเคียง 

ปรากฏลกัษณะร่วมกนัสองประการ ประการแรก ประกอบดว้ยภาษาอย่างนอ้ยสองภาษา ประการท่ีสอง ขอ้มลู

จะเป็นรูปแบบภาษาเขียนหรือภาษาพดูก็ได ้อย่างไรก็ตาม คลงัขอ้มลูแตป่ระเภทมีลกัษณะเฉพาะดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียง (Comparable Corpora) 

McEnery – Xiao – Tono (2006 อา้งใน Nádvorníková, 2017) ไดก้ลา่วไวว้า่ “คลงัขอ้มลูเชิงเทียบเคียง

ประกอบดว้ยขอ้มลูภาษาตัง้แตส่องภาษาขึน้ไป ขอ้มลูดงักลา่วมกัจะเก็บรวบรวมมาจากผูบ้อกขอ้มลู (Informant) 

โดยตรง ไมไ่ดม้าจากการแปลหรือการถอดความจากภาษาตน้ทาง” ดงันัน้ ขอ้มลูแตล่ะภาษาท่ีบรรจใุนคลงัขอ้มลู

เชิงเทียบเคียงจะมีอิสระต่อกนั แต่จดัอยู่ในหวัขอ้ประเภทเดียวกนั เช่น คาํปราศรยัของผูน้าํประเทศตา่งๆ ในช่วง

ใดช่วงหนึ่ง หรือการเลา่นิทานท่ีรูจ้กัอย่างแพรห่ลาย เช่น หนนูอ้ยหมวกแดง เป็นตน้  

                                                           
4
 http://www.tsrali.com 

5 http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/trajectoire/ 

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/trajectoire/
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วิธีการเก็บขอ้มลูเชิงเทียบเคียงมีหลายวิธี เช่น ในรูปแบบภาษาพูด นกัภาษาศาสตรส์ามารถเก็บขอ้มูล

โดยการใหผู้บ้อกขอ้มูลเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือดูสื่อต่างๆ แลว้บรรยายสิ่งท่ีปรากฏในสื่อนัน้ๆ (Stimuli) หรือ

รวบรวมขอ้มูลจากสื่อวิดีทัศน ์ในส่วนของรูปแบบภาษาเขียน สามารถเก็บขอ้มูลโดยการใหผู้บ้อกข้อมูลทาํ

แบบสอบถาม (Questionnaire) หรือเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีมีหวัขอ้เรื่องเดียวกนัจากสื่อสิ่งพิมพต์่างๆ อย่างไรก็ตาม 

ในคลงัขอ้มลูเชิงเทียบเคียงมกัจะพบขอ้มลูรูปแบบภาษาพดูมากกวา่ภาษาเขียน  

 ทั้ง นี ้ ผู ้วิจัยขอยกตัวอย่างคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียงจากโครงการวิจัยเรื่อง « Typologie de la 

Trajectoire  ̶  Complexité et Changements des Systèmes Typologiques » โครงการ วิจัยดังก ล่ า ว มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาสาํนวนท่ีใชบ้รรยายอาการเคลื่อนท่ีในภาษาต่าง ๆ เชิงลกัษณภ์าษา (Typology) และเชิง

ขา้มภาษา (Cross-linguistic Study) คลงัขอ้มลูดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มลูภาษาต่าง ๆ จาํนวน 34 ภาษา จาก 

13 ตระกูลภาษา นักภาษาศาสตรใ์ช้คลิปวิดีโอจํานวน 76 คลิปเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล แต่ละคลิป

ประกอบดว้ยตวัละครหลกั (Protagonist) ท่ีเคลื่อนท่ีจะจุดหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่ง และมีความยาวประมาณ 10-15 

วินาทีดงัปรากฏในภาพท่ี 25

6   (Figure 2) 

 
Figure 2 Example of scenes in video-clips for the elicitation of Path expressions. 

นักภาษาศาสตรใ์หผู้บ้อกขอ้มูลดูคลิปวิดีโอทีละคลิปแลว้บรรยายเหตุการณท่ี์เกิดขึน้จนครบ 76 คลิป 

พรอ้มบันทึกเสียง จากนั้นนาํขอ้มูลดังกล่าวมาถอดเสียงและถอดความในลาํดับถัดไป ทั้งนี ้จะยกตัวอย่าง

ประโยคในภาษาพม่า ภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาฮงักาเรียน ท่ีผูบ้อกขอ้มลูใชบ้รรยายฉากผูห้ญิงเดินออกมาจากทุ่ง

ขา้วโพด (Figure 3)  

 

 

 

 

 

Figure 3 Example of scene in in video-clips for the elicitation of Path expressions. 

(1) ภาษาพมา่ (ตระกลูทิเบต-พมา่, เมียนมาร)์ (Vittrant, 2012 อา้งใน Vittrant, 2014) 
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3
 pyɔN

3
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pyaN

2      
thwɛʔ        la

2
=Tɛ

2  
      

woman           corn-area         interior=ABL7 back go.out      come:CTP=REAL 

                                                           
6 http://tulquest.huma-num.fr/fr/node/132 
7 รายการคาํยอ่ระบใุนหนา้สดุทา้ย 

http://tulquest.huma-num.fr/fr/node/132
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The young woman came out back from the [interior of] corn field (toward the viewpoint). 

(2) ภาษาญ่ีปุ่ น (ตระกลูจาโปนิก, ญ่ีปุ่ น) (Ishibashi, 2012 อา้งใน Vittrant, 2014) 

Onnanohito-ga kusamura-no   naka        kara      de-te           ki-masi-ta         

 woman-NOM grass-GEN        interior      ABL       go.out-CONN    come:CTP-POL-PST 

 The woman went out from the inside of the grass field (toward the viewpoint). 

(3) ภาษาฮงักาเรียน (ตระกลูฟินโน-ยกูริก, ฮงัการี) (Sörés, 2012 อา้งใน Vittrant, 2014) 

Egy nö    egy  kukoricamezö  böl jön         ki 

IND woman    IND  field   ELA come:CTP     out_of 

The woman comes out from the corn field (toward me).  

ขอ้มลูในตวัอย่างท่ี (1), (2) และ (3) เป็นอิสระตอ่กนั กลา่วคือ เป็นขอ้มลูท่ีเก็บมาจากผูบ้อกขอ้มลูภาษา

พมา่ ภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาฮงักาเรยีน โดยตรง (Elicitation) ไมไ่ดม้าจากการแปลภาษา จะเห็นไดว้า่ผูบ้อกขอ้มลู

ภาษาพมา่และภาษาญ่ีปุ่ นบรรยายอาการเคลื่อนท่ีในฉากดงักล่าวโดยใชค้าํกริยาสองคาํ คาํแรกมีความหมายว่า 

“ออก” ส่วนคาํท่ีสองมีความหมายว่า “มา (ยงัผูบ้อกขอ้มลู)” ไดแ้ก่ thwɛʔ ‘go.out/exit’ กบั la2 ‘come’ ในภาษา

พมา่ และ de ‘go.out/exit’ กบั ki ‘come’ ในภาษาญ่ีปุ่ น และใชค้าํบอกตน้ทาง (ablative) ท่ีมีความหมายตรงกบั

คาํว่า “จาก” ในภาษาไทย ไดแ้ก่คาํว่า Ka1ne2 ในภาษาพม่า และคาํว่า kara ในภาษาญ่ีปุ่ น ในขณะท่ีในภาษา    

ฮงักาเรียน ผูบ้อกขอ้มลูใชค้าํกริยา jön ‘come’ เพ่ือบอกอาการท่ีตวัละครหลกัเคลื่อนท่ีเขา้หาตนเอง ส่วนอาการ

เคลื่อนท่ีออกจากสถานท่ีนัน้แสดงโดยคาํบอกตน้ทาง ki ‘out.of’ เพียงคาํเดียว โดยไม่ปรากฏกริยา “ออก” ใน

ประโยค ดงัท่ีปรากฏในภาษาพม่าและภาษาญ่ีปุ่ น  จึงสรุปไดว้่า ลกัษณภ์าษาของภาษาฮงักาเรียนแตกต่างจาก

ภาษาพม่าและภาษาญ่ีปุ่ น ในขณะท่ีลกัษณภ์าษาของภาษาพม่าและภาษาญ่ีปุ่ นมีความคลา้ยคลงึกนั  ขอ้เด่น

ของคลงัขอ้มลูเชิงเทียบเคียง คือ ภาษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดจะมีความเป็นธรรมชาติเพราะผูบ้อกภาษาไม่

ตอ้งยึดติดกบัภาษาตน้ทาง และสามารถใหข้อ้มลูเป็นทางเลือกเพ่ือใหวิ้เคราะหไ์ดห้ลายแง่มมุ เช่น ในภาษาไทย 

อาจบรรยายว่า ผู ้หญิงออก (มา) จากทุ่งข้าวโพด หรือ ผูห้ญิงเดินออก (มา)จากทุ่งข้าวโพด อย่างไรก็ตาม 

คลงัขอ้มลูดงักลา่วมีขอ้ดอ้ยคือ  นกัภาษาศาสตรไ์ม่สามารถกาํหนดขอบเขตและจาํนวนของขอ้มลูได ้เพราะไมมี่

ภาษาตน้ทางเป็นตวัควบคมุเม่ือเปรียบเทียบกบัคลงัขอ้มลูเชิงคูข่นานท่ีจะกลา่วในหวัขอ้ถดัไป 

2. ลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลเชงิคู่ขนาน (Parallel Corpora)  

คลงัขอ้มลูเชิงคูข่นานประกอบดว้ยขอ้มลูภาษาตน้ทาง (Source language) และขอ้มลูภาษาปลายทาง  

(Target language) ทั้งนี ้ขอ้มูลภาษาปลายทางอาจมีมากกว่าหนึ่งภาษาตามท่ีปรากฏคาํนิยามจากสถาบัน

ภาษาศาสตรค์อมพิวเตอรแ์ห่งอิตาลีวา่  

“A parallel corpus is a collection of texts, each of which is translated into one or more other 

languages than the original. The simplest case is where two languages only are involved: one 

of the corpora is an exact translation of the other. Some parallel corpora, however, exist in 
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several languages” (Institute for Computational Linguistics « A.Zampolli », National Research 

Council of Italy8). 

Malmkjaer (2004) กล่าวว่า คลังข้อมูลเชิงคู่ขนานชิ้นแรกเป็นคลังข้อมูลจากรัฐสภาแคนาดา 

(Canadian Hansard)9 จัดทาํขึน้โดย Mona Baker ในช่วงปี 90 คลงัขอ้มูลดงักล่าวประกอบดว้ยภาษาองักฤษ

และภาษาฝรั่งเศส โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชศ้กึษาการแปลอตัโนมติัและใชค้ดัศพัทเ์ทคนิคในภาษาองักฤษและ

ภาษาฝรั่งเศสมาใชใ้นสาขาวิชาศาสตรก์ารแปล  

คลงัขอ้มูลเชิงคู่ขนานมกัเป็นขอ้มูลภาษาเขียนเน่ืองจากสามารถรวบรวมขอ้มูลไดง่้ายกว่าภาษาพูดท่ี

อาจจะตอ้งอาศัยรูปแบบการทาํล่ามระหว่างการสนทนา การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่อง ฯลฯ ขอ้มูลเชิงคู่ขนาน

รูปแบบภาษาเขียนท่ีรูจ้กักันทั่วโลก ไดแ้ก่ คมัภีรไ์บเบิล วรรณกรรมเรื่องเจา้ชายนอ้ย และเรื่องแฮรร์ี่ พอตเตอร ์

ผูวิ้จยัขออา้งอิงงานวิจยัของ Stolz (2007) ท่ีไดน้าํวรรณกรรมเรื่องเจา้ชายนอ้ยและแฮรร์ี่ พอตเตอรม์าศกึษาดา้น

สถิติ และขอยกตวัอย่างขอ้มลูบางประการในเรื่องเจา้ชายนอ้ย 

 Stolz (ibid.)เก็บขอ้มลูเชิงคู่ขนานเรื่องเจา้ชายนอ้ยจากตน้ฉบบัภาษาฝรั่งเศสและบทแปลภาษาต่างๆ 

ในทวีปยุโรป อีก 64 ภาษา (วรรณกรรมเรื่องนีไ้ดร้ับการแปลมากกว่า 300 ภาษาทั่วโลก) ในงานวิจยัดงักล่าว 

Stolz ระบุว่า ประโยคในแต่ละภาษามีจาํนวนใกลเ้คียงกัน ทัง้นี ้ตน้ฉบับภาษาฝรั่งเศสมีจาํนวนทัง้หมด 1,652 

ประโยค ในส่วนของบทแปล ภาษาอาเซอรีหรืออาเซอรไ์บจนัมีจาํนวนประโยคนอ้ยท่ีสุด (1,528 ประโยค) และ

ภาษากรีซมีจาํนวนประโยคมากท่ีสดุ (1,663 ประโยค) นอกจากนี ้Stolz ยงัระบุจาํนวนของคาํท่ีมีความหมายว่า 

“ดว้ย/กับ” ในแต่ละภาษา ในตน้ฉบับภาษาฝรั่งเศสปรากฏคาํว่า avec “ดว้ย/กับ” จาํนวน 37 ครัง้ ในขณะท่ี 

คาํดงักล่าวปรากฏในบทแปลภาษาต่าง ๆ มากกว่า 100 ครัง้ เม่ือเทียบกบัภาษาอ่ืนๆ ภาษาฟรีเชีย ภาษาโรมานี 

และภาษาจอรเ์จียปรากฏคาํว่า “ดว้ย/กับ” นอ้ยท่ีสุด (111 ครัง้) ในขณะท่ีคาํท่ีมีความหมายเดียวกันปรากฏใน

ภาษาแอลเบเนียมากท่ีสดุ (403 ครัง้) ทัง้นี ้ผูวิ้จัยเพ่ิมเติมตวัอย่างขอ้ความสาํคญัในเรื่องเจา้ชายนอ้ยท่ีปรากฏ 

คาํวา่ avec, with, mit และคาํวา่ ดว้ย ในแตล่ะภาษาตามลาํดบัตอ่ไปนี ้  

(4) ภาษาฝรั่งเศส (Le Petit Prince, Saint-Exupéry, 1943) 

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. 

(5) ภาษาองักฤษ (The Little Prince, Woods, 1943) 

It is only with the heart that on can see rightly what is essential is invisible to the eye. 

(6) ภาษาเยอรมนั (Der kleine Prinz, Leitgeb, G & Leitgeb, J, 1950) 

Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wessentliche ist für die Augen unsichtbar. 

(7) ภาษาไทย (เจา้ชายนอ้ย, อาํพรรณ โอตระกลู, 1943) 

                                                           
8 http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/corpustyp/node20.html 
9 http://www.tsrali.com 

http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/corpustyp/node20.html
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สิ่งทีส่าํคญันัน้ไม่อาจมองเหน็ไดด้ว้ยตา เราจะสามารถมองเหน็มนัไดด้ว้ยหวัใจเท่านัน้ 

แมว้่าคลงัขอ้มลูเชิงคู่ขนานส่วนใหญ่เป็นรูปแบบภาษาเขียน ผูท่ี้สนใจคลงัขอ้มลูภาษาพูดสามารถพบ

ขอ้มลูดงักลา่วไดใ้นคลงัขอ้มลูขององคก์รสาํคญัต่างๆ เช่น คลงัขอ้มลูขององคก์ารสหประชาชาติท่ีประกอบดว้ย

คลงัขอ้มลูเชิงคูข่นานจาํนวนหกภาษาหลกัท่ีใชใ้นท่ีประชมุ ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษา

รสัเซีย ภาษาจีน และภาษาอาหรบั  

คลงัขอ้มูลเชิงคู่ขนานมีขอ้เด่น คือ ขอ้มูลท่ีไดม้ามีความคลา้ยคลึงกันมากกว่าขอ้มูลในคลงัขอ้มูลเชิง

เทียบเคียงและจาํนวนขอ้มลูในแต่ละภาษาไม่แตกต่างกนัมากนกั ดงัท่ี Altenberg and Granger (2002)  กล่าว

ไวว้า่ “คลงัขอ้มลูเชิงคูข่นานเหมาะสาํหรบัการศกึษาเชิงเปรียบต่าง (Contrastive study) เน่ืองจากขอ้มลูในแตล่ะ

ภาษาถ่ายทอดมาจากตน้ฉบบัเดียวกนัจึงมีสถานการณบ์ริบทสอดคลอ้งกนั”  อย่างไรก็ตาม คลงัขอ้มลูดงักล่าวก็

มีขอ้ดอ้ยเช่นกนั  ประการแรก มีขอ้จาํกดัในการศกึษาขอ้มลูในภาษาท่ีมีเฉพาะภาษาพดู  เน่ืองจากขอ้มลูดงักลา่ว

ตอ้งอาศยัขัน้ตอนการแปลท่ีมกัจะเป็นรูปแบบภาษาเขียน ประการท่ีสอง ขอ้มูลท่ีปรากฏในภาษาปลายทางมี

จาํนวนจาํกดั ไม่หลากหลายเพราะตอ้งยึดติดกบัภาษาตน้ทาง กล่าวคือ นกัแปลไม่สามารถใส่ประโยคทางเลือก

ลงในบทแปลได ้ประการท่ีสาม ภาษาตน้ทางหรือภาษาปลายทางอาจไดร้บัการขดัเกลาจากนกัเขียนและนักแปล

เพ่ือใหภ้าษามีความสละสลวย จนบางครัง้ขอ้มลูท่ีไดแ้ตกตา่งไปจากภาษาท่ีใชก้นัทั่วไป  

สรุป 

จากการศกึษาลกัษณะและตวัอย่างขอ้มลูของคลงัขอ้มลูเชิงคู่ขนานและเชิงเทียบเคียง สามารถสรุปได้

ว่าคลงัขอ้มลูท่ีใชใ้นโครงการวิจยั HimalCo ไม่จดัเป็นคลงัขอ้มลูเชิงคู่ขนานตามท่ีระบไุวใ้นโครงการ แต่จดัเป็น

คลงัขอ้มลูเชิงเทียบเคียง ดว้ยเกณฑต์อ่ไปนี ้ เกณฑท่ี์หนึ่ง คือ ท่ีมาและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู  ทัง้นี ้คลงัขอ้มลู

ในโครงการดงักลา่วมาจากการเก็บขอ้มลูจากผูบ้อกภาษาโดยตรง โดยผูบ้อกภาษาเลา่เรื่องในตาํนานท่ีเป็นท่ีรูจ้กั

กนัดีในแถวเทือกเขาหิมาลยัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในหวัขอ้เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั และการใหผู้บ้อกขอ้มลูดวิูดีโอเรื่อง 

Pear Stories และบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ วิธีการดังกล่าวสอดคลอ้งกับการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัย 

« Typologie de la Trajectoire  ̶  Complexité et Changements des Systèmes Typologiques » จะเห็นไดว้า่ 

คลงัขอ้มลูในโครงการวิจยัทัง้สองโครงการไมไ่ดผ้่านกระบวนการแปลแตอ่ย่างใด ซึง่แตกตา่งจากวิธีการเก็บขอ้มลู

ในงานวิจยัของ Stolz (2007) ท่ีอาศยัขอ้มลูภาษาตน้ทางและภาษาปลายทางท่ีผ่านกระบวนการแปลเป็นสาํคญั

ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ประการท่ีสอง จะสงัเกตไดว้่า คลงัขอ้มูลเชิงคู่ขนานส่วนใหญ่เก็บมาจากภาษาเขียน 

ส่วนขอ้มลูท่ีเก็บมาจากภาษาพูดนัน้มกัจะมาจากท่ีประชมุขององคก์รสาํคญัระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ เช่น 

ในท่ีประชมุรฐัสภาแคนาดาและในท่ีประชมุสหประชาชาติ ในทางกลบักนั ขอ้มลูในคลงัขอ้มลูเชิงเทียบเคียงมกัจะ

เก็บมาจากภาษาพูด ขอ้มลูในรูปแบบภาษาเขียนไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั อย่างไรก็ตาม คลงัขอ้มลูทัง้สองประเภท

ลว้นมีประโยชนใ์นการศึกษาวิเคราะหภ์าษาเชิงเปรียบต่าง (Contrastive study) และเชิงขา้มภาษา (Cross-

linguistic study) ท่ีมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือศกึษาวิเคราะหภ์าษาตัง้แตส่องภาษาขึน้ไปทัง้ในระดบัระบบหน่วยคาํ
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และระดบัวากยสมัพนัธ ์การเลือกใชค้ลงัขอ้มลูจึงขึน้อยู่กบัหวัขอ้งานวิจยัและความสนใจนกัภาษาศาสตรแ์ต่ละ

ราย 

กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการวิจัย Dynamique du Langage (DDL) แห่งมหาวิทยาลัยลูมิแยร ์ลียง 2 

(Université Lumière Lyon 2) สาธารณรฐัฝรั่งเศสท่ีสนบัสนนุทนุนาํเสนองานวิจยัชิน้นี ้

คาํย่อทีป่รากฏในประโยคตัวอย่าง 

ABL ablative   CONN connective particle  CTP centripetal 

ELA elative case  GEN genitive    IND indefinite 

NOM nominative  PST past    POL polite 

REAL realis  
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การเปิดรับการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ความผูกพัน และความภักดตี่อแบรนด ์

เคร่ืองสาํอางไทย 

Exposure to Content Marketing in Social Media, Customer Engagement and the Loyalty of 

Thai Cosmetic Brands 
 

สุปรียา พัฒนพงศธ์ร1* และ ศรณัยธ์ร ศศิธนากรแกว้1 

Supriya Pattanapongtorn1* and Saranthorn Sasithanakornkaew1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หา 

ผ่านสื่อสงัคมออนไลนก์ับความผูกพันและความภักดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย และศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนักบัความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย โดยใชแ้บบสอบถาม

ออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยเปิดรับการตลาดเชิงเนือ้หาบนสื่อสังคมออนไลนข์อง

เครื่องสาํอาง 1 ใน 3 แบรนด ์ไดแ้ก่ คิวทเ์พรส มิสทิน และศรีจนัทร ์จาํนวน 385 คน จากผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ การเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลนมี์ความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความผูกพนั

และความภักดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความ

ผูกพันมีความสมัพันธใ์นเชิงบวกกับความภักดีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน นอกจากนีย้งัสามารถนาํผลวิจัยครัง้นีม้าใชว้างแผนกลยุทธท์างการสื่อสารตลาดหรือ

เป็นแนวทางในการนาํเสนอเนือ้หาบนสื่อสงัคมออนไลนไ์ด ้
 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the relationship between exposure to content 

marketing via social media and customer engagement and loyalty towards Thai cosmetic brands, and 

study the relationship between consumer engagement and loyalty to Thai cosmetic brands by using 

online questionnaires to collect data from 385 consumers who have been exposed to an official social 

media account of 1 in 3 brands of cosmetics, including Cute Press, Mistine and Srichand. According 

to the hypothesis testing, it was found that exposure to content marketing via social media positively 

correlated with customer engagement and loyalty towards Thai cosmetic brands, with the 0.05 level of 

statistical significance, and the consumer engagement had a positive relationship with loyalty to the 

cosmetic brand, with the 0.05 level of statistical significance. In addition, the results of this research 

can be used to plan marketing strategies or as a way to present content on social media. 

Key words: content marketing, social media, customer engagement, brand loyalty 
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คาํนาํ 

ในปัจจุบนัสื่อสงัคมออนไลนถื์อเป็นหนึ่งในช่องทางท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการติดตอ่สื่อสารกนัอย่างแพรห่ลาย 

เน่ืองจากสามารถใชง้านไดไ้ม่ยากอีกทัง้ยงัสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนัน้ผูบ้ริโภคยงัสามารถบอกเล่าเรื่องราว

หรือประสบการณข์องตนเองไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆไดอ้ย่างเป็นวงกวา้ง และยงัสามารถติดตามเรื่องราวของผูอ่ื้น

ไดอี้กดว้ย จึงทาํใหส้ื่อสงัคมออนไลนก์ลายเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารการตลาดท่ีสาํคญัท่ีสดุ เพราะผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่กลายไปเป็นผูใ้ชง้านบนสื่อสงัคมออนไลน ์และผูบ้ริโภคนัน้มกัจะเลือกเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารท่ีตรงกบั

ความสนใจ ความตอ้งการ และคิดว่าขอ้มลูข่าวสารนัน้เป็นประโยชนต์่อตนเอง จากผลสาํรวจพบว่าคนไทยมีการ

ใชง้านอินเทอรเ์น็ตเพ่ิมขึน้ถึงประมาณ 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวนั (สาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,์ 

2561) โดยมีจาํนวนบญัชีผูใ้ชง้านสื่อสงัคมออนไลนใ์นประเทศไทยแตล่ะช่องทางเป็นดงันี ้เฟสบุ๊ค : 51 ลา้นบญัชี

ผูใ้ช ้ไลน ์: 42.7 ลา้นบัญชีผูใ้ช ้ทวิตเตอร ์: 20 ลา้นบัญชีผูใ้ช ้และอินสตาแกรม : 13.6 ลา้นบัญชีผูใ้ช ้(ณัฐจิตต ์

วลยัรตัน,์ 2561)  

ส่งผลใหแ้บรนดต์่างๆ หนัมาสนใจตลาดออนไลนม์ากขึน้ มีการสรา้งบญัชีผูใ้ชท่ี้เป็นของทางแบรนดเ์อง

บนสื่อสังคมออนไลนต์่างๆ เพ่ือปรับตัวใหเ้ขา้กับผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบัน เพ่ือท่ีผูบ้ริโภคนั้นจะไดร้ับรูถ้ึงขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆ ท่ีทางผูผ้ลิตตอ้งการจะสื่อสารออกไปยงัผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูข่าวสารต่างๆเก่ียวกบัแบรนด ์

การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัโปรโมชั่นต่างๆ หรือการแจง้ถึงผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ของทางแบรนด ์และยงัสามารถเห็น

ถึงกระแสตอบรบัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโปรโมชั่น สินคา้ใหม่ๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางแบรนดจ์ัด ว่าผูบ้ริโภคมี

ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอย่างไร ทาํใหผู้ผ้ลิตแต่ละแบรนดต์อ้งแข่งขันกันในการทาํการตลาดเพ่ือใหผู้ค้น

สนใจและมาติดตาม  

หนึ่งในตลาดออนไลนท่ี์มีการแข่งขนัสงูคือตลาดของเครื่องสาํอางโดยมีอตัราการเติบโต 8.7 เปอรเ์ซน็ต ์

ซึ่งเป็นอตัราการเติบโตท่ีสงูท่ีสดุเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑบ์าํรุงใบหนา้ ผม และผิวกาย (Positioning, 2561) ทาํให้

แบรนดเ์ครื่องสาํอางแตล่ะแบรนดจ์าํเป็นจะตอ้งมีการสื่อสารกบัผูบ้ริโภค เพ่ือแจง้ถงึขอ้มลูข่าวสารตา่งๆ เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑใ์หม่ เป็นตน้ ซึ่งทางแบรนดจ์าํเป็นท่ีจะตอ้งผลิตเนือ้หาท่ีน่าสนใจ ชวนใหผู้บ้ริโภค

ติดตาม โดยท่ีเนือ้หาควรมีประโยชนต์อ่ผูบ้ริโภคดว้ย ไมเ่นน้การขายมากจนเกินไป  

ผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการเปิดรบัการตลาดเชิงเนือ้หาของแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยผ่านสื่อ

สงัคมออนไลนข์องผูบ้ริโภคว่ามีความสมัพันธ์กับความผูกพันและความภักดีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของ

ผูบ้ริโภคหรือไม ่โดยจะเลือกศกึษาแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยทัง้หมด 3 แบรนดด์ว้ยกนั ไดแ้ก่ คิวทเ์พรส มิสทิน และ

ศรีจันทร ์เน่ืองจากทัง้ 3 แบรนดน์ัน้มีการปรบัตวัใหเ้ขา้กับตลาดออนไลน ์โดยมีการทาํการตลาดบนสื่อสังคม

ออนไลน์อย่างสมํ่าเสมอ และมีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นจํานวนมาก ประกอบกับเป็นแบรนด์

เครื่องสาํอางท่ีมีความเก่าแก่ อยู่คูช่าวไทยมาอย่างยาวนาน ไมว่า่จะเป็นศรีจนัทร ์ท่ีก่อตัง้ในปี 2491 คิวทเ์พรส ท่ี

ก่อตัง้ในปี 2519 และมิสทิน ท่ีก่อตัง้ในปี 2531 แต่ยังคงมีผลิตภัณฑใ์หม่ๆ ออกมาอย่างต่อเน่ือง และยังมีการ

เจาะกลุม่ผูบ้ริโภควยัรุน่มากย่ิงขึน้อีกดว้ย 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ความผกูพนั และความภกัดี

ตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของผูบ้ริโภค 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลนก์ับ

ความผกูพนัท่ีมีตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของผูบ้ริโภค 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลนก์ับ

ความภกัดีตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของผูบ้ริโภค 

4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนักบัความภกัดีตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของผูบ้ริโภค 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

1. การเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลนมี์ความสมัพนัธก์บัความผูกพนัท่ีมีต่อ        

แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย 

2. การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนื ้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความภักดี 

ตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย 

3. ความผกูพนัมีความสมัพนัธก์บัความภกัดีตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง (Sample) และใชแ้บบสอบถามออนไลน ์(Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอ้มลู 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคของเครื่องสาํอาง 1 ใน 3 แบรนด ์ประกอบไปดว้ย คิวท์

เพรส มิสทิน และศรีจันทร ์และเป็นผูท่ี้เคยเปิดรับการตลาดเชิงเนือ้หาบนสื่อสังคมออนไลนข์องทางแบรนด ์     

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชสู้ตรของ Cochran (1963) ในกรณีท่ีไม่รูส้ดัส่วนของประชากรท่ีตอ้งการ

ศกึษาซึง่มีจาํนวน 385 คน และใชวิ้ธีการสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้จะนาํขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 30 คน มาประมวลผลเพ่ือหา

ค่าความเช่ือมั่นโดยใชส้ตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยคาํถามวดั

การเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หา 

ผ่านสื่อสงัคมออนไลนข์องแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย 

ความผกูพนัท่ีมีตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย 

ความภกัดีท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย 

H1 

H2 

H3 
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ตวัแปรการเปิดรบัการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลนข์องแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย ความผกูพนั และความ

ภกัดีท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย มีค่าความเช่ือมั่น  0.82  0.90 และ 0.94 ตามลาํดบั เก็บรวบรวมขอ้มลูและ

นาํขอ้มลูทัง้หมดมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) 

ในการหาคา่เฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือมาอธิบายเก่ียวกบัการเปิดรบั

การตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ความผูกพัน และความภักดีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของกลุ่ม

ตวัอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นรอ้ยละ 83.60 มีอายุระหว่าง  

15 - 25 ปีคิดเป็นรอ้ยละ 60.78 มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นรอ้ยละ 68.05 เป็นนกัเรยีนหรือนกัศกึษาคิด

เป็นรอ้ยละ 40.80 และมีรายไดต้ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 37.10 

สาํหรับการเปิดรบัการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลนข์องแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของกลุ่ม

ตวัอย่าง ซึ่งประกอบดว้ย ประเภทของสื่อสงัคมออนไลน ์รูปแบบของเนือ้หา และประเภทของเนือ้หา พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีความบ่อยครัง้ในการใชส้ื่อสงัคมออนไลนโ์ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีความบ่อยครัง้ในการใชเ้ฟสบุ๊ค อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.84 

รองลงมาคืออินสตาแกรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และทวิตเตอร ์อยู่ในระดับปานกลาง  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ตามลาํดบั นอกจากนัน้ยังพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความบ่อยครัง้ในการเปิดรบัรูปแบบของ

เนือ้หาโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.36 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีความ

บ่อยครัง้ในการเปิดรบัเนือ้หาในรูปแบบรูปภาพ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 รองลงมาคือการเปิดรบั

เนือ้หาในรูปแบบวิดีโอ หรือ GIF image อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.63 และการเปิดรบัเนือ้หาในรูปแบบ

ขอ้ความ อยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 ตามลาํดบั และยงัพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความบ่อยครัง้ใน

การเปิดรบัประเภทของเนือ้หาโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความบ่อยครัง้ในการเปิดรบัเนือ้หาประเภทเนือ้หาท่ีมาจากขอ้มลูของผูใ้ช ้อยู่ในระดบัมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือการเปิดรับเนือ้หาประเภทการนาํเสนอข้อมูลเป็นรูปภาพท่ีเข้าใจง่าย 

(Infographic) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และการเปิดรบัเนือ้หาประเภทคาํแนะนาํหรือเคล็ดลบั 

(tips) ตา่งๆ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.69 ตามลาํดบั 

สาํหรบัความผกูพนัท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของกลุม่ตวัอย่างในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างอา่น ด ูหรือฟัง เนือ้หาท่ีทางแบรนดส์รา้งขึน้บน

สื่อสงัคมออนไลน ์อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างชอบท่ีจะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเก่ียวกบัแบรนดก์บัผูใ้ชท้่านอ่ืนๆ อยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.85 และกลุม่ตวัอย่างมกัจะแชร์
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เนือ้หาจากสื่อสงัคมออนไลนข์องทางแบรนด ์กล่าวถึงแบรนดบ์นสื่อสงัคมออนไลนข์องตนเอง อยู่ในระดบัปาน

กลาง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.67 ตามลาํดบั 

สาํหรบัความภกัดีท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของกลุม่ตวัอย่างในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรูส้กึและทศันคติท่ีดีต่อแบรนด ์อยู่ใน

ระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.61 รองลงมาคือกลุม่ตวัอย่างช่ืนชอบในผลิตภณัฑข์องทางแบรนด ์อยู่ในระดบัมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และกลุ่มตัวอย่างเคยซือ้ผลิตภัณฑข์องทางแบรนด ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.26 ตามลาํดบั 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ การเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์

ของแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยมีความสมัพันธใ์นเชิงบวกกับความผูกพนัท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.661 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน

ระดบัสงู 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ การเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์

ของแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยมีความสัมพันธใ์นเชิงบวกกับความภักดีท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.628 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน

ระดบัสงู  

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่า ความผูกพนัมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความภกัดีต่อแบรนด์

เครื่องสาํอางไทยอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.733 ซึง่เป็น

ความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาวิจยัเรื่อง “การตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ความผูกพนั และความภกัดีต่อ

แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย” พบวา่ 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1: เพ่ือศกึษาการเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ความ

ผกูพนั และความภกัดีตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของผูบ้ริโภค พบวา่  

กลุ่มตัวอย่างมีความบ่อยครั้งในการเปิดรับเนือ้หาประเภทเนือ้หาท่ีมาจากขอ้มูลของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภสัสร แยม้อทุยั (2558) ท่ีศกึษาเก่ียวกบั ทศันคติของผูบ้ริโภคในการอ่านบทความ

รีวิวผ่านช่องทางออนไลน ์พบว่า ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือและเห็นประโยชนใ์นการอ่านบทความรีวิวเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะกับบทความรีวิวประเภท Consumer Review (CR) ท่ีผูบ้ริโภครูส้ึกถึงการตกอยู่ในสถานะเดียวกัน

ระหวา่งผูบ้ริโภคดว้ยกนัเอง 
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กลุ่มตวัอย่างมีความผูกพันท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางคิวทเ์พรส มิสทิน และศรีจันทร ์โดยรวม อยู่ใน

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างอ่าน ด ูหรือฟัง เนือ้หาท่ีทางแบรนดส์รา้งขึน้บนสื่อ

สงัคมออนไลนม์ากท่ีสดุ รองลงมาคือกลุม่ตวัอย่างชอบท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัแบรนดก์บัผูใ้ชท้่าน

อ่ืนๆ และกลุ่มตัวอย่างมักจะแชรเ์นือ้หาจากสื่อสังคมออนไลนข์องทางแบรนด ์กล่าวถึงแบรนดบ์นสื่อสังคม

ออนไลนข์องตนเอง ตามลาํดบั กล่าวคือการท่ีกลุ่มตวัอย่างอ่าน ดู หรือฟัง เนือ้หาท่ีทางแบรนดส์รา้งขึน้บนสื่อ

สังคมออนไลนท่ี์น่าสนใจ ตรงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคก็จะคอยติดตามความเคลื่อนไหวของ       

แบรนดน์ัน้ๆ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความผูกพันกับแบรนดน์ัน้ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับวิเลิศ ภูริวชัร (2555) ท่ีกล่าวว่าเม่ือ

ลกูคา้ไดร้บัการปฏิบติัอย่างน่าประทบัใจและมีประสบการณท์างบวกอย่างตอ่เน่ือง ความผกูพนัลกึซึง้ก็จะเกิดขึน้  

กลุ่มตวัอย่างมีความภกัดีท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางคิวทเ์พรส มิสทิน และศรีจนัทรโ์ดยรวม อยู่ในระดบั

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีความรูส้กึและทศันคติท่ีดีตอ่แบรนดม์ากท่ีสดุ รองลงมา

คือกลุม่ตวัอย่างท่านช่ืนชอบในผลิตภณัฑข์องทางแบรนด ์ตามลาํดบั กลา่วคือการท่ีกลุม่ตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อ

แบรนด ์มีความช่ืนชอบในแบรนด ์ก็มีแนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและกลบัมาซือ้สินคา้และบริการ

อย่างสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบั Schiffman and Kanuk (1994) ท่ีกลา่วถงึความหมายของความภกัดีตอ่ตราสินคา้

วา่เกิดจากความพอใจท่ีมีอย่างความสมํ่าเสมอ 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2: เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อ

สงัคมออนไลนก์บัความผกูพนัท่ีมีตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยของผูบ้ริโภค พบวา่ การเปิดรบัการสื่อสารการตลาด

เชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลนมี์ความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความผกูพนัท่ีมีตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคม

ออนไลน์ของแบรนด์เครื่องสาํอางมาก ก็จะมีความผูกพันท่ีมีต่อแบรนด์เครื่องสาํอางมากตามไปดว้ย ซึ่ง

สอดคลอ้งกับท่ี Kotler (2017) ไดก้ล่าวถึงการตลาดเชิงเนือ้หาว่าเป็นการสื่อสาร จัดการ และเผยแพร่ขอ้มูล

เก่ียวกับแบรนด ์ดว้ยเนือ้หาท่ีถูกสรา้งสรรคม์าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชนต์่อผูบ้ริโภค ซึ่งการทาํ

การตลาดเชิงเนือ้หาผ่านช่องทางต่างๆ ถือเป็นตัวช่วยในการสรา้งความสัมพันธ์อันลึกซึง้ระหว่างแบรนดก์ับ

ผูบ้ริโภค และยงัสอดคลอ้งกบั วิเลิศ ภรูิวชัร (2555) ท่ีกลา่ววา่ เม่ือลกูคา้ไดร้บัการปฏิบติัอย่างน่าประทบัใจและมี

ประสบการณท์างบวกอย่างต่อเน่ือง ความผูกพันลึกซึง้ก็จะเกิดขึน้ โดยการท่ีผูบ้ริโภคเขา้ไปมีส่วนร่วมกับการ

สื่อสารการตลาดออนไลนอ์ยู่เสมอ ไมว่า่จะเป็นการ ไลค ์แชร ์หรือคอมเมนต ์และการมีสว่นรว่มกบักิจกรรมต่างๆ

ท่ีแบรนดจ์ดัขึน้ ก็ถือวา่เป็นความผกูพนัของผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่แบรนด ์

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3: เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อ

สงัคมออนไลนก์ับความภักดีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางของผูบ้ริโภค พบว่า การเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิง

เนือ้หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความภักดีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคม

ออนไลนข์องแบรนดเ์ครื่องสาํอางมาก ก็จะมีความภกัดีท่ีมีตอ่แบรนดเ์ครื่องสาํอางมากตามไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้ง

กับท่ีณัฐพัชร ์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ์ (2549) กล่าวถึงความภักดีของผูบ้ริโภคว่า ไม่ใช่แค่พฤติกรรมการซือ้ซ ํา้เท่านัน้ 
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แต่ยังรวมไปถึงความรูส้กึนึกคิด และความสมัพันธร์ะยะยาวอีกดว้ย โดยความภักดีของผูบ้ริโภคนัน้ เป็นผลมา

จากการท่ีผูบ้ริโภคเกิดความพงึพอใจขึน้อย่างตอ่เน่ืองจนกลายเป็นความภกัดีไปในท่ีสดุ และสอดคลอ้งกบัท่ีภาณุ 

ลิมมานนท ์(2554) กล่าวถึงการท่ีผูบ้ริโภคกลบัมาซือ้สินคา้หรือใหก้ารสนับสนุนในสินคา้และบริการท่ีช่ืนชอบ

อย่างต่อเน่ือง โดยไม่สนใจต่ออิทธิพลทางสถานการณแ์ละความพยายามทางการตลาดท่ีมีแนวโนม้ในการทาํให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึง่ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ เพราะเม่ือลกูคา้มีความภกัดีอย่างแทจ้ริงแลว้ จะ

เป็นการสรา้งฐานในสว่นแบ่งการตลาดท่ีคูแ่ข่งไมส่ามารถทาํลายได ้ 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4: เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนักบัความภกัดีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอาง

ของผูบ้ริโภค พบว่า ความผูกพันมีความสัมพันธใ์นเชิงบวกกับความภักดีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความผูกพันต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางมาก ก็จะมีความ

ภกัดีท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางมากตามไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบั Keller (2013) ท่ีกล่าววา่ เม่ือผูบ้ริโภคมีความ

ผูกพันกับแบรนด ์อาจจะเป็นการรบัรองท่ีแข็งแกร่งว่าผูบ้ริโภคนัน้มีความภักดีต่อแบรนด ์และยังสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของศรณัญา พานิชสกลุ (2561) ท่ีไดท้าํการศกึษาเก่ียวกบั กระบวนการทาํการตลาดเชิงเนือ้หาของ     เฟ

ซบุ๊กท่ีเป็นทางการของสโมสรลิเวอรพ์ูลสาํหรบัประเทศไทย กบัการสรา้งความผกูพนั  และความภกัดีต่อสโมสรลิ

เวอรพ์ลู พบวา่ ความผกูพนัมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความภกัดีต่อสโมสรลิเวอรพ์ลู หรืออาจกลา่วไดว้่า หาก

แฟนบอลมีความผกูพนัอยู่ในระดบัสงู ความภกัดี ตอ่สโมสรลิเวอรพ์ลูก็จะสงูตามไปดว้ย และจากศกึษาทาํใหเ้ห็น

วา่ความผกูพนัตอ่สโมสรนัน้ สง่ผลใหแ้ฟนบอลมีความภกัดีตอ่สโมสรอย่างไมเ่ปลี่ยนแปลง  

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

1. จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรบัการตลาดเชิงเนือ้หาในรูปแบบรูปภาพ และวิดีโอ หรือ 

GIF image อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้จงึควรท่ีจะทาํการตลาดเชิงเนือ้หาโดยเนน้ไปท่ีการสรา้งและนาํเสนอเนือ้หาใน

รูปแบบรูปภาพ และวิดีโอ หรือ GIF image เพ่ือดงึดคูวามสนใจของผูบ้ริโภคเน่ืองจากรูปภาพและวิดีโอนัน้จะทาํ

ใหผู้บ้ริโภคสามารถเห็นถงึตวัอย่างผลิตภณัฑแ์ละการนาํไปใชง้าน  

2. จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความสนใจเนือ้หาประเภทเนือ้หาท่ีมาจากขอ้มลูของผูใ้ช ้เช่น การ

แนะนําผลิตภัณฑ์ (Product Review) จากโฆษณาในโทรทัศน์หรือบนสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก  

ทางแบรนดเ์ครื่องสาํอางต่างๆ จงึควรทาํการตลาดเชิงเนือ้หาจากเนือ้หาประเภทนี ้เพราะเนือ้หาทุกอย่างท่ีทาง 

แบรนดส์ื่อสารออกไปยงัผูบ้ริโภคผ่านช่องทางต่างๆ ส่งผลต่อความคิดและการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์

และตวัผลิตภณัฑ ์นอกจากจะเป็นการสรา้งและนาํเสนอเนือ้หาตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคแลว้ยงัเป็นการให้

ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการสรา้งเนือ้หารวมไปถึงแบรนดต์่างๆ และไดร้บัฟังความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเพ่ือนาํมา

ปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรจะศึกษาสื่อสงัคมออนไลนอ่ื์นๆเพ่ิมเติม เพ่ือใหง้านวิจัยมีความครอบคลุมย่ิงขึน้ เน่ืองจากการ

สื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ไมไ่ดมี้เพียงแคใ่นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร ์และอินสตาแกรม เท่านัน้  

2. ควรจะศกึษาแนวคิดในการสรา้งเนือ้หา การวางแผนกลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดบนสื่อสงัคมออนไลน ์

ซึ่งสามารถทาํไดโ้ดยการการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูดู้แลดา้นการสื่อสารการตลาดของ 

แบรนดเ์ครื่องสาํอางตา่งๆ  
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Potential of Farming Community in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province for Agrotourism 
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Usaradee Phumalee1* and Kanitta Yampochai2 

 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาศกัยภาพของชมุชนเกษตรกรท่ีสง่เสรมิการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นวิจัยเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึกและการสนทนากลุ่ม โดยมีผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีดาํเนินงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จาํนวน 5 คน และ  

2) แกนนาํเกษตรกร จาํนวน 20 คน โดยเลือกเจาะจงไปท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเสริมสรา้งขีดความสามารถในการ

ปรบัตวัของเกษตรกร ทัง้หมด 10 ตาํบล รวมทัง้สิน้ 25 คน ผลการศกึษา พบว่า เครือข่ายเกษตรกรมีศกัยภาพท่ี

โดดเด่น ทั้งสิน้ 3 ดา้น ดังนี ้1) การสรา้งความหลากหลายในภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยเฉพาะความรูท้างการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2) ความ

เขม้แข็งของการรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรท่ีจนนาํไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูท้างการเกษตร และ 3) การ

บริการการท่องเท่ียวทางการเกษตร โดยเฉพาะความสามารถในการสรา้งการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและการ

เช่ือมโยงเครือข่ายรา้นอาหารทอ้งถ่ิน รวมถึงท่ีพักแรม แต่ยังพบขอ้จาํกัดดา้นการบริหารจดัการท่ีขาดแผนการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม  

 

ABSTRACT 
This study aimed to understand potential in a farming community which promotes agrotourism 

in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. This qualitative research applied in-depth interview and focus 

group techniques to gather data from two groups of key informants 1) Five local leaders who ran quality 

of life development activities for farmers and 2) Twenty farmer leaders. Those 25 people were selected 

from participants of Farmer’s Adaptation Capacity Development Project from 10 sub-districts by using 

a purposive sampling technique. Findings revealed that a farmer network had distinctive potential in 

three areas as follow: 1) Creating diversity in local wisdom relating to agritourism resource 

management, especially agricultural knowledge under Sufficiency Economy philosophy, 2) Strength of 

farmer network integration which led to develop of agricultural learning center, and 3) Providing 

agrotourism services, especially competency to create an access to tourist attractions and to link a 

network of local restaurants and hotels. However, management capacity was still limited due to lack of 

concrete agrotourism development plans.  

Key words: agrotourism, farming community 
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คาํนาํ 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพืน้ฐานดา้นเกษตรกรรมและมีภูมิปัญญาทางดา้นการทาํไร่ ทาํนา ทาํสวน 

และฟารม์ ความหลากหลายนีจ้ึงเป็นจุดดึงดูดใจและนาํไปสู่การสรา้งความประทับใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ในลกัษณะท่ีเรียกว่าการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism) ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ

นักท่องเท่ียวในการดาํเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรูแ้ละสร้างรายไดต้่อชุมชนผ่านกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

การเกษตร เช่น การเท่ียวชมฟารม์ เรือกสวนไร่นาของเกษตรกร รวมไปถึงภูมิปัญญาของเกษตรกรในการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543) ทัง้นีก้ารท่องเท่ียวเชิง

เกษตร ถือเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายรฐับาลในการพฒันาประเทศ ตามยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี ดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัสรา้งความหลากหลายดา้นการท่องเท่ียว จดัอยู่ในกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรคแ์ละ

วฒันธรรม และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ในการสรา้งความเขม้แข็งทาง

เศรษฐกิจ เสริมสรา้งและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมการสรา้ง

รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือรูปแบบการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีมีการทาํเกษตรกรรมเนน้ใหน้กัท่องเท่ียวมี

ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารม์ปศุสตัวแ์ละสตัวเ์ลีย้ง 

แหล่งเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ต่างๆ รวมทั้งสถานท่ีราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาท่ีมีงานวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร เพ่ือช่ืนชมความสวยงาม ความสาํเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรมทาง

การเกษตรในลกัษณะต่างๆ และไดค้วามรู ้ไดร้บัประสบการณใ์หม่ๆ บนพืน้ฐานความรบัผิดชอบ และมีจิตสาํนกึ

ต่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีนัน้ๆ และยงัสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในชุมชนนอกเหนือจาก

รายไดใ้นการทาํการเกษตร ถือเป็นยุทธศาสตรท่ี์ดาํเนินการควบคู่ไปกับยุทธศาสตรด์า้นอ่ืนๆ ในการอนุรักษ์

ทรพัยากรการเกษตร เช่น การสง่เสรมิการทาํการเกษตรอินทรียใ์หเ้ป็นสิ่งดงึดดูทางการท่องเท่ียว (Maruti, 2009) 

ในรูปแบบให้การศึกษาด้านการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เพ่ือสร้างจิตสาํนึกของ

นักท่องเท่ียว และการเกษตรในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี ้รายไดท่ี้เพ่ิมจากการ

ท่องเท่ียวจะช่วยลดความต้องการของเกษตรกรในการใช้พื ้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ือขยายพื้นท่ีทางการเกษตร 

(Scialabba and Williamson, 2004) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพืน้ฟูทรพัยากรเกษตร

และการจัดสรรผลประโยชนท์างดา้นเศรษฐกิจและสังคม (Lopez and Garcia, 2006) กรณีการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของไทยนั้น เกิดจากเกษตรกรประสบปัญหาราคาสินคา้ทางการเกษตรมีความผันผวน 

ปริมาณการผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินฟ้าอากาศและตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ ประกอบกับการนาํ

เทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช ้ทัง้เครื่องจกัรและสารเคมีท่ีส่งผลใหท้รพัยากรเกษตรเสื่อมโทรม เพ่ือเป็นการแกไ้ข

ปัญหาดงักลา่วรฐับาลจงึหาวิธีเพ่ิมช่องทางการตลาดใหส้ินคา้เกษตรกร โดยการผนวกการเกษตรและการพกัผ่อน

หย่อนใจเขา้ดว้ยกนั มีเป้าหมายใหเ้กษตรกรสามารถสรา้งรายไดเ้พ่ิมนอกเหนือจากรายไดจ้ากภาคเกษตร และ

เป็นการอนุรกัษ์พืน้ท่ีทางการเกษตรของประเทศไทยใหอ้ยู่ต่อไป  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ี

สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกร จากการจาํหน่ายสินคา้ผลผลิตจากไร่นา สินคา้แปรรูปและค่าบริการในการ

บริการแก่นักท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2543) 

จาํแนกองคป์ระกอบการท่องเท่ียวท่ีสนับสนุนใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมไว ้3 ปัจจัย คือ 1) ดา้น



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

404 

ทรพัยากร ไดแ้ก่ พืน้ท่ีประกอบอาชีพของเกษตรกร  วิถีชีวิตชมุชนเกษตรกร และวฒันธรรมการเกษตร 2) ดา้นการ

บริหาร ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม รวมถึงหน่วยงานบริหารจดัการ เช่น กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร องคก์ารบริหารสว่นตาํบล และประชาชนทอ้งถ่ินผูเ้ป็นเจา้ของแหลง่ท่องเท่ียว และ 

3) ดา้นการบริการ คือ สิ่งอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว  รวมถงึระบบสื่อความหมายท่ีใหค้วามรูเ้รื่องการ

ประกอบอาชีพการเกษตร 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาถือเป็นจงัหวดัหนึ่งท่ีมีชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่เป็นจาํนวนมากและมี

การรวมกลุม่สรา้งอาชีพเพ่ือเพ่ิมมลูค่าผลผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร ซึง่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ

เพ่ิมรายไดใ้หก้บัครวัเรือน นอกจากนี ้ยงัมีการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือลดรายจ่ายในครวัเรือน เช่น การลดการใชแ้ก๊ส

หงุตม้ (LPG) โดยหนักลบัไปมองหาวสัดท่ีุมีอยู่ในบา้นในชมุชน อาทิ เศษไม ้เศษฟืน กะลามะพรา้ว หรือแกลบมา

ใชก้บัเตาแก๊สชีวมวล และบางรายก็หนักลบัไปใชถ้่านหงุตม้ดว้ยเตาซุปเปอรอ์ัง้โลท่ี่ประหยดัถ่านกวา่เตาทั่วไปได้

ถึงรอ้ยละ 40 โดยกลุ่มเกษตรกรตาํบลดอนหญา้นาง ตาํบลลาดชะโด ตาํบลบางนมโค ตาํบลบางย่ีโท และตาํบล

ช่างเหล็กเป็นตาํบลนาํร่องในกิจกรรมดงักล่าว อีกทัง้ยงัมีการดแูลรกัษาสขุภาพ โดยการปลกูผกัและเพาะเห็ดไว้

บริโภคเอง และยงัทาํเป็นอาหารมงัสวิรติัจาํหน่ายใหก้บัคนในชมุชนไดอี้กดว้ย จากผลสาํเรจ็ใน 5 ตาํบลดงักลา่ว 

สามารถเป็นตวัอย่างในการขยายผลสูต่าํบลท่ีมีศกัยภาพในการพฒันากิจกรรมดว้ยกนัอีก 5 ตาํบล คือ ตาํบลมาร

วิชัย ตาํบลสิงหนาท ตาํบลบา้นใหม่ ตาํบลสาํพะเนียง และตาํบลบา้นโพธ์ิ การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศกึษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรกรในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมุง่เนน้ไปกลุม่เกษตรกรเป้าหมาย 10 ตาํบล

ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประเมินศกัยภาพของชมุชนเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึง่ถือวา่เป็นการเสริมสรา้งศกัยภาพทัง้ในเรื่องของการพฒันาดา้นอาชีพเกษตรกรรมและ

อาชีพเสริมใหเ้กษตรกรเขม้แข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดโ้ดยผ่านรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสามารถสรา้งรายได้

เสริมจากอาชีพเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทาํการเกษตรใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปได้

ตระหนกัถึงความสาํคญัของอาชีพเกษตรกร และสามารถขยายผลแนวปฏิบติัท่ีดีสูชุ่มชนเกษตรกรรายอ่ืนเพ่ือให้

เกิดการพฒันาทางการเกษตรและสงัคมเกษตรกรอย่างสรา้งสรรคแ์ละยั่งยืนสืบตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การศึกษาครัง้นีใ้ชวิ้ธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิจัย

เอกสาร (Documentary Research) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลูภาคสนาม (Field Study) โดยการสมัภาษณ์

เชิงลกึ (In-depth Interview) และการสนทนากลุม่ (Focus group) มีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (key information) โดยใชวิ้ธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) ผู ้ให้ข้อมูลสาํคัญท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนีแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ผู ้น ําท้องถ่ินท่ี

ดาํเนินงานดา้นการพฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกรในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาโดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกคือเป็น

ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบัติราชการและ/หรือมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานดา้นการพัฒนาเกษตรกรและเป็นผูท่ี้มี

ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับอาชีพเกษตรกรในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีประสบการณไ์ม่นอ้ยกว่า 10 ปี 

และ 2) แกนนาํเกษตรกรของ 10 ตาํบลกลุ่มเป้าหมายในโครงการเสริมสรา้งขีดความสามารถในการปรบัตวัของ

เกษตรกรจังหวดัพระนครศรีอยุธยาเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะชุมชน  โดยแกนนาํในท่ีนีเ้ป็นผูน้าํชุมชนท่ีมีบทบาทใน
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การขบัเคลื่อนการดาํเนินงานดา้นการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในตาํบลเป้าหมายทัง้ 10 

ตาํบล มีประสบการณแ์ละความสามารถในการทาํงานดา้นการเกษตร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

การศกึษาวิจยัในครัง้นีใ้ชข้อ้มลูจากการสมัภาษณแ์บบเชิงลกึ (In-depth Interview) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ี

ถกูตอ้งและ ครอบคลมุมากท่ีสดุ และแบบสนทนากลุม่ (Focus Group) โดยคาํถามจะมีลกัษณะของคาํถามแบบ

ปลายเปิด (Open-ended Question) โดยผูวิ้จยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึและการ

สนทนากลุม่กบัผูเ้ขา้รว่มวิจยัจาํนวนทัง้หมด 25 คน สถานท่ีเก็บขอ้มลูคือ ลานเอนกประสงคโ์รงเรียนวดับางนมโค 

อาํเภอเสนา และหอ้งประชมุองคก์ารบริหารสว่นตาํบลดอนหญา้นาง อาํเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1) การสมัภาษณแ์บบเชิงลกึใชแ้นวคาํถามแบบกึ่งโครงสรา้ง โดยใชร้วบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นผูน้าํทอ้งถ่ิน  ผูวิ้จยัสมัภาษณผ์ูเ้ขา้รว่มวิจยัแบบหนึ่งตอ่หนึ่ง บรรยากาศเป็นกนัเองกบัผูเ้ขา้รว่มวิจยั โดยมีการ

สมัภาษณห์นึ่งครัง้หรือสมัภาษณจ์นขอ้มูลอ่ิมตวัจึงหยุดทาํการสมัภาษณใ์นการสมัภาษณเ์ชิงลึกนี ้ผูใ้หข้อ้มูล

สาํคญัมี 5 คน ระหว่างสมัภาษณมี์การขออนุญาตบนัทึกเสียงการพูดคุยกนัระหว่างผูวิ้จัยและผูเ้ขา้ร่วมวิจัยทุก

ครัง้ 

2) การสนทนากลุม่ใชแ้นวคาํถามแบบกึ่งโครงสรา้ง โดยใชร้วบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นแกนนาํ

เกษตรกร ผูวิ้จยัจดัสนทนากลุม่กบัผูเ้ขา้รว่มวิจยัจาํนวน 2 กลุม่ๆ ละประมาณ 10 คน ดงันัน้มีผูใ้หข้อ้มลูคนสาํคญั

ในการสนทนากลุ่มจาํนวน  20 คน ผูวิ้จัยจัดกลุ่มสนทนาเป็นวงกลมเพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจัยทุกคนเกิดความรูส้ึก

เสมอภาคเท่าเทียมกนั ผูวิ้จยันั่งอยู่ในกลุม่สนทนาเหมือนกบัผูเ้ขา้รว่มวิจยั โดยระหวา่งสนทนามีผูช้่วยนกัวิจยัเป็น

ผูจ้ดบนัทกึ สงัเกตการสนทนา บรรยากาศ เหตกุารณ ์และพฤติกรรมต่างๆ ของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัระหว่างการสนทนา

กลุม่ รวมทัง้มีการขออนญุาตบนัทกึเสียงการพดูคยุกนัระหวา่งผูวิ้จยัและผูเ้ขา้รว่มวิจยัทกุครัง้ 

การวิเคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหแ์ละการตรวจสอบขอ้มลู ในการศกึษาวิจยัครัง้นีใ้ชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูวิธีการเชิงคุณภาพ 

โดยเป็นการวิเคราะหข์อ้มูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือเก็บขอ้มูลใช้แนว

คาํถามซึ่งผูวิ้จัย ไดก้าํหนดดาํเนินการวิเคราะหข์อ้มลู เม่ือผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้เอกสารและภาคสนามได้

เพียงพอต่อการศกึษาตามวตัถุประสงคบ์า้งแลว้ ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะหข์อ้มลูขัน้ตน้ โดยนาํมาจดัหมวดหมู่ให้

เป็นระเบียบ ตามเคา้โครงเรื่องแลว้สรุปออกมา เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะหแ์ละหาขอ้มูลเพ่ิมเติมต่อไป 

หลงัจากนัน้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์โดยการสมัภาษณซ์ํา้ในบางประเด็นท่ีเป็น

ประโยชนต์่อการวิเคราะหข์อ้มลูมากขึน้ และทาํการวิเคราะหข์อ้มลูอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งและเป็น

จริง 

การวิจัยครัง้นี ้ใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (data triangulation) และดา้นวิธีการ

รวบรวมขอ้มูล (methodology triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบคณุภาพขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีนิยมใชอ้ย่าง

ไดผ้ล โดยมีการตรวจสอบขอ้มูลแหล่งบุคคลจาํนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีดาํเนินงานดา้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเกษตรกรในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มแกนนาํเกษตรกรของ 10 ตาํบลกลุ่มเป้าหมายใน

โครงการเสริมสรา้งขีดความสามารถในการปรบัตวัของเกษตรกรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเพ่ือส่งเสริมสขุภาวะ

ชมุชน 
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ผลและวิจารณผ์ล 

วิถีชุมชนเกษตรทัง้ 10 ตาํบล มีรูปแบบและตน้ทุนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีแตกต่างกนั 

คือ   1) ตาํบลดอนหญา้นางเป็นเกษตรกรรุน่ใหมท่ี่มีการศกึษา โดยมีการใชเ้ทคนิคการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ มีแห่งผลิตว่าวโบราณ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีสถานท่ีทาง

ประวติัศาสตร ์2) ตาํบลสิงหนาทมีการรวมกลุ่มในการสรา้งทางเลือกดา้นอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่มอาชีพ

เลีย้งแพะเลีย้งสตัว ์กลุ่มทาํนาหญา้กลุ่มผักปลอดสารพิษ และมีการรวมกลุ่มทาํผลิตภัณฑแ์ปรรูป และมีการ

จัดตัง้ชมรมอนุรกัษ์ไก่ชนดนตรีไทย นวดแผนไทยและจกัสาน 3) ตาํบลสาํพะเนียงมีตน้ทุนดา้นผูน้าํท่ีมีความรู ้ 

ประสบการณ ์ วิสยัทศันด์า้นการตลาด  รูจ้ักแสวงหาความรูเ้พ่ิมเติมและคิดอย่างเป็นระบบ 4) ตาํบลบางย่ีโท 

เกษตรกรมีการผลิตท่ีหลากหลาย เช่น มีการเลีย้งเป็ด เลีย้งไก่ เลีย้งปลา เลีย้งววัการทาํสวน 5) ตาํบลช่างเหลก็ มี

การรวมกลุม่ของเกษตรกรในการทาํเกษตรผกัปลอดสารพิษและเผาถ่าน เกษตรกรมีความตระหนกัถงึผลกกระทบ

ของการใชส้ารเคมีท่ีจะส่งผลต่อตนเองและผูบ้ริโภค 6) ตาํบลบา้นใหม่ สมาชิกในชุมชนใหก้ารยอมรบัวิทยา

การเกษตรแผนใหม่และปฏิบติัตามเป็นส่วนมาก เกษตรกรมีการรกัษาระบบนิเวศ เช่น  ปล่อยงูกาํจดัหนูนา  นาํ

หอยเชอรี่มาเป็นส่วนประกอบในการทาํนํา้หมักชีวภาพ 7) ตาํบลบางนมโค เกษตรกรมีการปรบัตัวใหเ้ขา้กับ

สถานการณก์ารตลาดและมีการรวมกลุ่มปลกูพืชผกัปลอดสารเคมี 8) ตาํบลบา้นโพธ์ิ มีกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย 

เช่น การเลีย้งสัตว ์การเพาะเห็ด ผลิตสินคา้ประเภทแชมพูสระผมนํา้ยาลา้งจานนํา้ยาปรับผ้านุ่มและรับทาํ

ดอกไมจ้นัทน ์9) ตาํบลมารวิชยั มีกลุ่มแม่บา้นมีความเป็นผูน้าํค่อนขา้งสูง มีความพยายามท่ีจะเรียนรูเ้พ่ือเพ่ิม

ผลผลิตผลต่างๆท่ีตนเองทาํขึน้ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐัและเอกชนเป็นอย่างดีสมํ่าเสมอ และ 10) 

ตาํบลลาดชะโด มีทุนทางวฒันธรรมในตาํบลลาดชะโดมีศกัยภาพสงู เน่ืองจากชมุชนเป็นชมุชนเก่าแก่ตัง้แตส่มยั

อยธุยา มีวิถีชีวิตแบบริมคลองท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในพืน้ท่ี 

ผลการประเมินศักยภาพด้านทรัพยากรการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พบว่า  เครือข่ายเกษตรกรทั้ง  10 ตําบลในจังหวัด

พระนครศรีอยธุยามีความหลากหลายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะความรูท้างการเกษตรท่ีมีการลองผิดลอง

ถูกจนเกิดผลสาํเร็จ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมานาน ประสบกับปัญหาดา้นผลผลิตทางการเกษตรมา

หลายครัง้ ทาํใหมี้ภูมิตา้นทานและมีทกัษะในการปรบัตวัเพ่ือการดาํรงชีวิตไดพ้อสมควร ซึ่งถือว่าเป็นพืน้ฐานท่ีดี

สาํหรบัการถ่ายทอดประสบการณด์า้นการปรบัตวัและการประยกุตใ์ชแ้นวคิดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ใชเ้ทคนิคการผลิตแบบเกษตรผสมผสานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนมาก  ประกอบกับเกษตรกรเป็น 

ผูใ้ฝ่หาความรูอ้ยู่เสมอ โดยบางสว่นเป็นเกษตรกรรุน่ใหมท่ี่มีการศกึษาท่ีลาออกจากงานประจาํมาทาํการเกษตรท่ี

บา้นตนเอง แรงเสริมท่ีสาํคญัคือการมีผูน้าํชมุชนท่ีเป็นพวกหวัไวใจกลา้ ยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  มีความกลา้เสี่ยง

ท่ีจะดาํเนินงานดา้นการเกษตรเพ่ือเป็นตน้แบบในกบัเกษตรกรในตาํบลของตนเอง 

นอกจากนี ้เครือข่ายเกษตรกรทัง้ 10 ตาํบล มีทุนทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํการเกษตร มีทุน

ทางวฒันธรรมสูง มีแหล่งผลิตว่าวโบราณ มีปราชญช์าวบา้น มีสถานท่ีทางประวัติศาสตร ์โดยเฉพาะทุนทาง

วฒันธรรมในตาํบลลาดชะโดท่ีมีศกัยภาพสงู เน่ืองจากชมุชนเป็นชุมชนเก่าแก่ตัง้แตส่มยัอยุธยา มีวิถีชีวิตแบบริม

คลองท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในพืน้ท่ี มีการ

รวมกลุม่ในการสรา้งทางเลือกดา้นอาชีพท่ีหลากหลาย อาทิ กลุม่อาชีพเลีย้งแพะ เลีย้งสตัว ์กลุม่ทาํนาหญา้ กลุม่



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

407 

ผักปลอดสารพิษ การรวมกลุ่มทาํผลิตภัณฑแ์ปรรูป คือการทาํปลาสม้บูดู และขนมทองหยอด ดา้นทุนทาง

วฒันธรรมไดมี้การจดัตัง้ชมรมอนรุกัษไ์ก่ชนดนตรีไทย นวดแผนไทยและจกัสาน 

ผลการประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พบว่า ผูน้าํชุมชนอย่างเป็นทางการมีความรู ้ประสบการณ์  

วิสยัทศันด์า้นการตลาด  รูจ้กัแสวงหาความรูเ้พ่ิมเติมและคิดอย่างเป็นระบบ  และมีความเสียสละและตัง้ใจจริง

ในการทาํงานเพ่ือชุมชน มีแหล่งเงินจากกองทุนหมู่บา้นท่ีสามารถระดมออกมาใชใ้นใหเ้กิดประโยชนใ์นการ

ประกอบอาชีพเสริม  สรา้งรายไดเ้พ่ิม องคก์รในทอ้งถ่ินทัง้นิติบุคคล  และมิใช่นิติบุคคล มีการประสานงานกนั

ระหวา่งภายในองคก์รเดียวกนัและนอกองคก์รเป็นอย่างดี  ในขณะท่ีศกัยภาพของเกษตรกร พบวา่ กลุม่เกษตรกร

ทัง้ 10 ตาํบล มีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลร่วมกนัของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละตาํบลเพ่ือนาํเอาขอ้มูลไปแกไ้ขปัญหา

และพัฒนาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีของตนเอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือ

รว่มกนัแสดงความคิดเห็นเพ่ือการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้รว่มกนั มีแนวโนม้ความเขม้แข็งของเครือข่ายเกษตรกรทัง้ 

10 ตาํบล มีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างเกษตรกรต่างตาํบลท่ีทาํเรื่องเดียวกัน เช่น เกษตรกร

ตาํบลลาดชะโดตอ้งการเพาะเห็ด ซึ่งเกษตรกรท่ีตาํบลมารวิชัยเป็นเจา้ของโรงเพาะเห็ดท่ีมีการดาํเนินงานมา

หลายปีและมีประสบการณ์ในการเพาะเห็ด จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กันระหว่างเกษตรกรทั้ง 2 ตาํบล 

นอกจากนั้นคณะทาํงานยังเป็นตัวกลางเช่ือมองคค์วามรู ้เช่น เกษตรกรท่ีมีปัญหาเรื่องหนูนาทาํลายตน้ขา้ว 

คณะทาํงานไดแ้นะนาํว่าท่ีตาํบลช่างเหล็กไดน้าํมูลแพะมาทาํเป็นปุ๋ ยไล่หนูนาประสบความสาํเร็จ และแนะนาํ

เกษตรกรใหรู้จ้กักนัเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้

ดา้นการประสานงานเช่ือมโยงเครือข่าย พบว่า ยงัมีขอ้จาํกดัดา้นการสรา้งเครือข่ายท่ีจะตอ้งร่วมมือใน

การพฒันาสินคา้เกษตรใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน ตลอดจนการวางแผนการผลิตการตลาดอย่างเป็นระบบ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด หรือการบริหารจดัการการตลาดขอ้ตกลงล่วงหนา้  การเพ่ิมมูลค่าสินคา้

เกษตรกร การพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละการประชาสมัพนัธส์รา้งช่ือเสียงใหก้บัสินคา้ทางการเกษตรท่ีเป็นผลติภณัฑ์

ของกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัตลาดสินคา้ทางการเกษตรใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร

และเครือข่าย นาํไปสู่การผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภัยและไดม้าตรฐาน ซึ่งจะเป็นอัตลักษณ์สาํคัญของการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา นอกจากนัน้ขอ้จาํกดัสาํคญัดา้นการบริหารจดัการ คือ การขาด

แผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และทกัษะการเขียนขอ้เสนอโครงการเพ่ือรบัเงินสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ต่างๆ  ซึ่ง รฐันันท ์(2558) ไดก้ล่าวว่าการสรา้งเครือข่ายเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ควรตอ้งมีการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองคก์รต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวในชุมชน ท่ีจะช่วยสนับสนุนองค์

ความรู ้การสนบัสนนุงบประมาณในการผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาท่ีเป็นรูปธรรม 

ผลการประเมินศักยภาพด้านการบริการ 

จากการสมัภาษณแ์ละการสนทนากลุ่ม พบว่า  เครือข่ายเกษตรกรมีเกษตรกรตน้แบบท่ีสามารถเป็น

วิทยากรถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการทาํการเกษตร สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูก้ารเกษตรใหแ้ก่ผูท่ี้

สนใจได ้เช่น การศกึษาดงูานแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมท่ีนกัวิชาการและเกษตรกรมีโอกาสไดร้ว่มกนัพฒันา

องคค์วามรูด้า้นนิเวศเกษตรโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างเครือข่ายเกษตรกร  ซึ่งนักท่องเท่ียวจะได้

สมัผสัตัง้แต่การเริ่มตน้ของการผลิตว่ามีวิธีขัน้ตอนอย่างไร และจะไดเ้รียนรูถ้ึงวิถีชีวิตของเกษตรกร หรือกิจกรรม

สาธิตการแปรรูป (agriproduct processing) ซึ่งการไดน้าํเอาวสัดุจากธรรมชาติในหมู่บา้นเอามาแปรรูป เป็น
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งานหัตถกรรม และงานจักสานเครื่องมือทางการเกษตรของตาํบลดอนหญ้านางและตาํบลบ้านใหม่ ซึ่ง

นักท่องเท่ียวจะไดท้ราบถึงการแปรรูปของผลผลิตต่างๆ ในสวนว่าเกษตรกรมีการนาํผลผลิตต่างๆมาแปรรูป

อย่างไร แปรรูปเป็นอะไร และใหท้ราบถงึการสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ หรือการทาํอาหารและขนม เช่น การทาํ

ขนมหวานของเกษตรกรตาํบลสาํพะเนียง  

ดา้นศักยภาพของสิ่งอาํนวยความสะดวกพืน้ฐานเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร พบว่า จังหวดั

พระนครศรีอยธุยามีการคมนาคมท่ีสะดวกทัง้ทางรถไฟ และทางรถยนต ์มีถนนภายในหมูบ่า้นท่ีสามารถติดตอ่กนั

ไดทุ้กหมู่บา้น และมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร สามารถพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวแบบเชา้ไปเย็น

กลบัได ้หรือหากจะมีการพกัคา้งก็จะมีโฮมสเตยแ์ละท่ีพักรองรบั แต่ทัง้นีศ้กัยภาพในการพัฒนาท่ีพักคา้งแบบ

โฮมสเตยข์องเกษตรกรทัง้ 10 ตาํบล ยงัเป็นขอ้จาํกดัทัง้ในเรื่องของความรูด้า้นการจดัการท่ีพกั การบริการ และยงั

ไม่มีการศกึษาความตอ้งการการพกัคา้งของนักท่องเท่ียว ซึ่งสอดคลอ้งกบั อร (2544) ท่ีกล่าวว่าขอ้ควรระวงัใน

การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือ การพฒันาสิ่งอาํนวยความสะดวกในพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีตอ้งคาํนงึถงึความ

พรอ้มของพืน้ท่ีและบคุลากรในการพฒันา ตลอดจนความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัพืน้ท่ี  

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า  ศักยภาพท่ีปรากฏในพื้น ท่ีชุมชนเกษตรกร ทั้ง  10 ตําบลของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มี 3 ดา้น ท่ีสาํคญั คือ 1) ดา้นทรพัยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นพืน้ท่ีท่ีมีฐานความอุดม

สมบูรณข์องทรพัยากรทางธรรมชาติและทรพัยากรท่ีเรียกว่า ฐานของทุนชุมชน และมีความหลากหลายของทุน

ทางวฒันธรรม ทาํใหใ้นระดบัพืน้ท่ีมีศกัยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาไปสู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

2) ดา้นการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรจะเป็นชุมชนท่ีมีการประสานความสัมพันธ์ไดดี้ทัง้ภายในกลุ่มและ

ระหวา่งกลุม่ และยงัพบวา่บทบาทของตวักลางการพฒันาว่ามีความสาํคญัในการประสานความเป็นภาคีระหว่าง

กลุม่ชมุชนเกษตรกร และ 3) ดา้นการบรกิาร เป็นดา้นท่ีมีจดุเดน่ เน่ืองจากในพืน้ท่ีดงักลา่วศกัยภาพดา้นนีจ้ะช่วย

เสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และกาํหนดทิศทางการจดับริการดา้นการทอ่งเท่ียวในรูปแบบดงักล่าว ส่วน

ในเรื่องขององคค์วามรูใ้นการบริการ ยงัพบขอ้จาํกดัท่ีรฐั หรือหน่วยงานควรช่วยเสริมความรู ้หากทาํไดช้มุชนจะมี

ศกัยภาพครบทกุมิติและเพียงพอท่ีจะสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรตอ่ไป 

 จากการประเมินศกัยภาพของชุมชนเกษตรกรจะเห็นไดว้่า แนวทางในการพฒันาส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงเกษตรนัน้ ควรเป็นไปในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในโครงข่ายการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงแหลง่เรียนรู ้

ในพืน้ท่ีเกษตรกรรมของเครือข่ายเกษตรกรทัง้ 10 ตาํบล ซึง่เหมาะกบัพืน้ท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีกระจายอยู่

ในจังหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไปไดท่ี้จะจัดใหเ้ป็นโครงข่ายการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยอาจมีการจัด

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรผสมกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตรท่ี์ถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัของจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ทัง้นีค้วรมีการรวบรวมองคค์วามรูข้องเกษตรกรทอ้งถ่ินทัง้หมดในหมู่บา้นท่ีเขา้ร่วม เพ่ือเป็น

ฐานการพฒันาอตุสาหกรรมการเกษตรเช่ือมโยงไปสูก่ารท่องเท่ียวและแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงความรูก้บันกัวิชาการ

ทาํใหไ้ดร้บัแนวทางในการผลติสินคา้การเกษตรอย่างถกูตอ้ง และลดการพึ่งพาการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช อนัจะ

ส่งผลใหเ้กิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคและตวัเกษตรกรเอง ตลอดจนพัฒนาเป็นเอกลกัษณก์าร

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเป็นเกษตรปลอดสารพิษ นอกจากนัน้แกนนาํหรือผูน้าํทอ้งถ่ินควรมีการประสานงานกับ
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หน่วยงานทัง้ภาครฐัและสถาบนัการศกึษาเพ่ือศกึษาศกัยภาพ และแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าทาํแผนพฒันาท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาชีวิตและผลงานของศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ ผูน้าํการพลกิ

ฟ้ืนคืนชีวิตผืนป่าชายเลนไทยโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาดว้ยเทคนิคการเก็บขอ้มูลสมัภาษณแ์ละ

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแบบสามเสา้นาํเสนอผลงานความสาํเร็จในศาสตรด์า้นนิเวศวิทยาและ

การจัดการป่าชายเลนซึ่งเป็นศาสตรแ์ห่งแผ่นดินท่ีเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรผ์ลการ

วิเคราะหวิ์จยัความสาํเร็จท่ีสมัพนัธก์บัการดาํเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการอนุรกัษ์ป่าชายเลนและนาํไปสู่การพลิกฟ้ืน

คืนชีวิตผืนป่าชายเลนไทยใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูข้องเยาวชนใหมี้วิญญาณป่านบัเป็นคณุค่าของการสรา้งคนและการ

สรา้งงานท่ีย่ิงใหญ่เพ่ือเป็นพลงัการอนรุกัษค์วามอดุมสมบรูณท่ี์ยั่งยืนของประเทศไทย 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the life, ethical beliefs, and publications of Professor 

Dr. Sanit Aksornkoae, the leader of restoration of mangroves in Thailand. Research methods in 

anthropology were used including collecting data from interviews and various sources of relevant 

empirical evidence. This research presents his successful publications in ecology and mangrove 

management which provide Knowledge of the Land, which is a core belief of Kasetsart University. The 

results of analysis of the key success factors are relevant to the way of life which leads to mangrove 

restoration and conservation in Thailand so that his research can be used as a learning source for youth 

to have a ‘forest mind’. This is considered of great value in terms of people development and job 

creation to fuel the power of sustainable conservation of abundance in Thailand. 
 

Key words: Sanit Aksornkoae, wisdom, mangrove forests-Thailand, coastal biodiversity, restoration, conservation, ecology 
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คาํนาํ 

 การวิจยัวิถีชีวิตบุคคล เป็นการศกึษาการดาํเนินชีวิตของบุคคลเพ่ือการเรียนรู ้ความเขา้ใจ และหวงันาํ

ความรูค้วามเขา้ใจไปพัฒนายกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมของคนในสงัคม นักวิจัยสาขา

สงัคมวิทยาเป็นกลุ่มแรกๆ ท่ีใหค้วามสนใจในเรื่องนีม้านาน และพัฒนาระเบียบวิธีวิจยัอย่างต่อเน่ือง เรียกการ

วิจัยแบบนีว้่า Life course research ดว้ยความพยายามของนกัวิจยั พบว่า การคน้หาความจริงดว้ยการศึกษา

ประวติัชีวิต (Life history) และติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยนาํสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมวิเคราะห ์ทาํใหไ้ดค้วามจริง

มากกว่า ดงันัน้ วิธีวิจยัท่ีใชเ้ป็นฐานของความคิดจึงไดเ้ปลี่ยนจากการศกึษาเป็นจดุ ๆ หรือเป็นส่วนๆ ในชีวิตของ

คน มาเป็นการศกึษาติดตามการดาํเนินชีวิต หรือเรียกว่าเป็น Longitudinal study ทัง้นีเ้พราะ คน เป็นเป้าหมาย

การศกึษาท่ีแตกต่างจากวตัถุอ่ืน ๆ ท่ีนกัวิจยัทางวิทยาศาสตรค์ุน้เคย ตวัแปรหรือสิ่งท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในชีวิตจึง

เป็นเรื่องท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างซบัซอ้นตลอดเวลา ดงัท่ี เกลล ์และเอลเดอร ์(Giele and Elder, 1998) เรียก

แบบแผนนี้ว่า ‘Four Key Elements of the Life Course Paradigm’ ท่ีใช้ศึกษาวิถีชี วิตของคน ท่ีต้องเลือก

เหตกุารณ ์และวิเคราะหข์อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งตามจริง โดยตีความจากความเก่ียวขอ้งท่ีคาํนึงถึงองคป์ระกอบอย่าง

นอ้ย 4 สว่น คือ 1) ประวติัและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ซึง่เป็นสภาพสงัคมตามกาลและสถานท่ี (Location in time 

and place) ท่ีทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีซบัซอ้น โดยขึน้กับสภาพสงัคมและสภาพทางกายภาพในขณะนัน้ เช่น 

ผูน้าํสตรีท่ีเคยมีชีวิตวยัเด็กในสงัคมกดข่ีผูอ่ื้น ย่อมมีความคิดท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากคนอ่ืน 2) ชีวิตท่ี

ผกูพนั (Linked lives) เป็นความสมัพนัธข์องบคุคลตอ่บคุคล พฤติกรรมการอยู่ การเป็น การคิดท่ีมกัไดร้บัอิทธิพล

ตอ่กนัและกนั จนบางครัง้กลืนเป็นเนือ้เดียวกนั หรือเป็นกลุม่พวกเดียวกนั 3) ตวัการมนษุย ์(Human agent) เป็น

พฤติกรรมของคนท่ีดิน้รนดว้ยการยึดเป้าหมายท่ีตนตอ้งการท่ีจะไปใหถ้ึง เช่นความใฝ่ฝันหรือความมั่นคง ความ

ปลอดภัย 4) จังหวะชีวิต (Timing of lives) เป็นยุทธวิธีการปรบัตัวของบุคลเพ่ือไปใหถ้ึงความตอ้งการ ดังนั้น

จังหวะเวลาจึงเป็นคาํอธิบายการเลือกแสดงพฤติกรรม การเลือกโอกาสการกระทาํ ซึ่งเหตุการณท่ี์เกิดในชีวิต

บางครัง้บุคคลนั้นเป็นฝ่ายกระทาํ (Active) แต่บางครัง้เป็นฝ่ายไดร้ับการสนับสนุนและมีผูห้ยิบย่ืนโอกาสให ้

(Passive) จึงเป็นองค์ประกอบท่ีจะอธิบายเหตุการณ์อย่างเหมาะสม ดังนั้นการเก็บข้อมูลให้ครบทั้งสี่

องคป์ระกอบท่ีกลา่วมานี ้จะช่วยอธิบายวิถีชีวิตของบคุคลไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์(ภาวิณี, 2546)  ดงัตวัอย่างงานวิจยั

เชิงสาํรวจของเทเลอร ์(Taylor, 2010) ซึ่งวิจัยกระบวนการแสวงหาภูมิปัญญาในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษยจ์าก

ประสบการณชี์วิตบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือโดยผูท้รงภูมิปัญญาจาํนวน 4 คนท่ีสามารถสะทอ้นถึงกระบวนการ

แสวงหาภูมิปัญญาอนัเกิดจากประสบการณเ์ดิมของบุคคลนัน้จนทาํใหเ้กิดภูมิปัญญาในตวับุคคลท่ีนาํไปใชใ้น

การดาํเนินชีวิตตลอดชั่วชีวิตของบุคคลคนนัน้จากการแสดงความคิดเห็นประสบการณแ์ละความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลท่ีไดร้บัเลือกกบัผูเ้สนอช่ือผ่านแบบสอบถามและการสมัภาษณเ์ชิงลกึผลการวิจยัพบว่าการไดม้าของภูมิ

ปัญญาเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ซ ํา้ตลอด โดยแนวทางการจดัการชีวิตและแนวทางในการสรา้งประสบการณชี์วิต

ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรูส้ี่ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1) ความตระหนักโดยแต่ละคนจะตอบสนองในลกัษณะ

บางอย่างจนเกิดประสบการณชี์วิตและผลลพัธข์องปฏิกิริยาดงักล่าว ขัน้ตอนท่ี 2) บทเรียนจากประสบการณ์

เกิดขึน้จากการสะทอ้นบนปฏิกิริยาและผลลพัธข์องขัน้ตอนท่ีหนึ่ง ขัน้ตอนท่ี 3) การรวมบทเรียนเชิงประสบการณ์
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เรียนรูใ้นขัน้ตอนท่ีสองของกระบวนการดว้ยความรูท่ี้มีอยู่และผลการทดลองในบทเรยีนชีวิตท่ีผ่านมา และขัน้ตอน

ท่ี 4) การตรวจสอบบทเรียนชีวิตดว้ยแหล่งขอ้มูลภายนอกรวมกับการสะทอ้นท่ีสาํคญัช่วยใหส้ามารถปรับค่า

ฐานความรู ้เป็นบทเรียนชีวิตเพ่ือยืนยันหรือวนกลับ ทั้งนี ้ทุกขั้นตอนตั้งอยู่บนฐานความรู ้ของบุคคลท่ีมี  

อนัประกอบดว้ยความรูค้วามเช่ือคุณค่าและความทรงจาํ โดยขึน้อยู่กับปฏิกิริยาท่ีจะตอบสนองหรือหลีกเลี่ยง

โอกาสในการเรียนรู ้โดยสามขัน้ตอนแรกมุ่งเนน้ไปท่ีการปฏิบติัตนในการพึ่งพาตนเอง ส่วนขัน้ตอนท่ีสี่เก่ียวกบั

ความเช่ือและการปฏิบติัทางจิตวิญญาณของบคุคลท่ีทรงภมิูปัญญาเหลา่นัน้ 

 งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งภายใตโ้ครงการวิจัย “หกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:์ ศาสตรแ์ห่ง

แผ่นดิน” อนัเน่ืองมาจากคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจยัและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท่ี์จดัทาํ

โครงการเฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นปี พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายในการวิเคราะหปั์จจยัตอ่

การสรา้งศาสตรข์องภมิูปัญญาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ท่ีใชแ้นวคิดขององคป์ระกอบสาํคญั 4 มิติ คือ มิติ

ทางปัญญา มิติทางสงัคม มิติทางจิตวิทยา และมิติเวลา โดยศกึษาประวติับุคคลในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ไดส้รา้งศาสตรใ์ห้แก่แผ่นดินรวมถึงศึกษาการดาํเนินชีวิตของภูมิปัญญาควบคู่กับการพัฒนาผลงานเพ่ือ

วิเคราะหปั์จจัยท่ีสมัพันธก์ับการพัฒนาศาสตรห์รือองคค์วามรูแ้ละคุณลกัษณะท่ีเป็นแบบฉบับของบุคคลและ

นาํเสนอกระบวนการพฒันาองคค์วามรูต้ามพืน้ภูมิของบุคคลนัน้ ๆ ท่ีเป็นภูมิปัญญาผูส้รา้งและพัฒนาศาสตร ์

จนเป็นองคค์วามรูท่ี้ย่ิงใหญ่สมควรไดร้บัการศกึษา โดยจารกึใหอ้นชุนไดเ้กิดความภาคภูมิใจและเป็นแรงบนัดาล

ใจให้เรียนรูก้ารปฏิบัติตนท่ีดีงามอันเป็นแบบอย่างของบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใ์หเ้ป็นท่ี

ประจกัษแ์ก่สงัคมไทย 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การวิจยัเชิงคณุภาพโดยใชวิ้ธีการศกึษาเชิงมานษุยวิทยา กลา่วคือเป็นการศกึษาเจาะลกึและบรรยายใน

เชิงวิเคราะห์เฉพาะภูมิปัญญาแต่ละกรณี ซึ่งมีบริบทและวัฒนธรรมท่ีเป็นพืน้ฐานสาํคัญ แลว้รายงานเป็น

กรณีศกึษา (case study) ท่ีเนน้การเก็บขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ ์บรรยาย และลงขอ้สรุปตามปรากฏการณข์อง

ข้ อ มู ล  โ ด ย ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ใ น รู ป แ บ บ เ ดี ย ว กั น จ า ก “ คู่ มื อ นั ก วิ จั ย โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ห ก สิ บ ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:์ ศาสตรแ์ห่งแผ่นดิน” (ภาวิณี, 2546) ซึ่งนักวิจัยจะตอ้งผ่านการอบรมใหค้วามรู ้

เก่ียวกบัทฤษฎี เทคนิคการจัดเก็บขอ้มูล และการสงัเคราะหส์รุป เพ่ือตอบคาํถาม 3 ขอ้ ว่า ศาสตรท่ี์สรา้งคือ

ศาสตรอ์ะไร เจา้ของผลงานนัน้มีภูมิหลงัและกระบวนการสรา้งศาสตรอ์ย่างไร และผลงานของท่านมีคุณค่าต่อ

การศกึษาของสงัคมและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอ์ย่างไร โดยใชวิ้ธีการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ นั่นคือ

การศึกษาเอกสาร การสมัภาษณเ์จา้ของผลงานรวมถึงผูใ้กลชิ้ด และการไปศึกษาสถานท่ีจริงท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งจะ

ช่วยใหผู้วิ้จัยมีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง และประจักษ์อย่างถ่องแทใ้นประเด็นเนือ้หาของผลงาน ทั้งนี ้

บคุคลท่ีเป็นเจา้ของศาสตรต์อ้งผ่านขัน้ตอนการคดัเลือกโดยมีขอ้กาํหนดคณุลกัษณะตามเกณฑ ์4 ประการพรอ้ม

หลกัฐานไดแ้ก่ 1) บุคคลนัน้เป็นอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท่ี์ไดส้รา้งองคค์วามรูท่ี้เป็นองคค์วามรู ้

สาํคญัเป็นท่ียอมรบัจากคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2) องคค์วามรูน้ัน้ไดน้าํไปใชเ้พ่ือประโยชนต์่อ

ส่วนรวมและมีผลกระทบต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 3) บุคคลนัน้ไดใ้ชเ้วลาในการคิดคน้พัฒนาองคค์วามรูห้รือ
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ศาสตรน์ั้นอย่างต่อเน่ืองยาวนานและเป็นระบบ 4) มีกระบวนการพัฒนาองค์ความรูไ้ปสู่คนรุ่นหลังท่ีเป็น

แบบอย่างท่ีดีของสงัคมจากนัน้จึงตรวจสอบความถูกตอ้งจากแหล่งต่าง ๆ และใหน้กัวิจยัท่ีอาสาศกึษาเป็นผูน้าํ

เสนอผลการสืบคน้เบือ้งตน้ต่อท่ีประชมุคณะวิจยัเพ่ือการรบัรองเป็นบคุคลเป้าหมายเพ่ือศกึษาของโครงการวิจยั 

ท่ีเรียกบุคคลท่ีไดร้บัการคดัเลือกว่า “ภูมิปัญญา” และระบุศาสตรท่ี์ไดพ้ฒันาหรือคิดคน้ขึน้ ซึ่งศาสตราจารย ์ดร. 

สนิท อกัษรแกว้ เป็นเจา้ของศาสตรท์่านหนึ่งในจาํนวน 15 ท่านท่ีผ่านการคดัเลือกจากคณะวิจัย ซึ่งมีลกัษณะ

ตามเกณฑ ์4 ประการดงัท่ีกลา่วขา้งตน้ 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

จากการรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัชีวประวติั การดาํเนินชีวิตในวยัต่างๆ ของ ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษร

แกว้ ท่ีไดร้บัการตรวจทานและรบัรองความถูกตอ้งของเนือ้หาจากท่าน แลว้นาํมาวิเคราะหค์วามสมัพนัธก์บัการ

สรา้งหรือพัฒนาศาสตร ์พบว่า ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ เป็นผูท่ี้ไดร้บัการหล่อหลอมใหเ้ป็นผูมี้ความ

มุ่งมั่น รบัผิดชอบการงานจากครอบครัวท่ีอบอุ่น ตลอดจนการไดร้บัการศึกษาท่ีหอ้มลอ้มดว้ยความรักของครู 

อาจารย ์และเพ่ือนๆ นับตัง้แต่ในวยัเด็กพบว่าท่านเป็นลูกท่ีดีท่ีเช่ือฟังคาํสั่งสอนของบิดามารดาและผูอุ้ปการะ

เลีย้งด ูเป็นผูใ้ฝ่เรียนรูต้ัง้ใจศกึษาเลา่เรียนดว้ยความอตุสาหะมุ่งมั่นจนเป็นลกูศิษยอ์นัเป็นท่ีรกัของครูอาจารย ์อนั

เป็นการปลกูฝังอปุนิสยัโอบออ้มอารีต่อผูค้น สะทอ้นไปยงัหนา้ท่ีการงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานการสอนและ

วิทยากรนัน้ท่านเป็นผูใ้หค้วามรูแ้ก่ศิษยด์ว้ยความเสียสละเวลาและอุทิศตวัเพ่ือเผยแพร่ความรู ้ความคิด และ

ประสบการณไ์ปสูช่นทกุระดบั เป็นหวัหนา้ครอบครวัชัน้ยอดท่ีเอาใจใสต่อ่ครอบครวัอย่างอบอุ่นดว้ยการใหค้วาม

รกั และอบรมดูแลลูกๆ อย่างสมํ่าเสมอ เป็นผูบ้ริหารท่ีรกัความเป็นประชาธิปไตย โดยรบัฟังความคิดเห็นของ

ผูร้่วมงาน ใหเ้กียรติ และใหโ้อกาสแก่ผูร้่วมงานจนไดร้บัการยอมรบันบัถือ และทาํหนา้ท่ีนกัวิจยัท่ีทุ่มเทแรงกาย

แรงใจกาํลงัสติปัญญาเพ่ือสรา้งงานวิจยัอนัทรงคณุค่าเป็นประโยชนต์อ่มวลชนและประเทศชาติ ท่านเป็นนกัวิจยั

ท่ีมุ่งเนน้การผลิตนักวิจัยการสรา้งกลุ่มนักวิจัย การทาํงานเป็นคณะ การสรา้งขยายและประสานเครือข่ายทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศใหท้าํงานอย่างมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประสิทธิผลตอ่ประเทศชาติและสงัคมโลก 

ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ มีองคค์วามรูใ้นศาสตรอ์นรุกัษ์ป่าชายเลนจากความสนใจศกึษา และ

ลงมือปฏิบติัผ่านการทาํวิจยัภาคสนามอย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้สรา้งเครือข่ายการอนรุกัษป่์าชายเลนในระดบัชาติ

และนานาชาติซึง่มีผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ละเป็นท่ียอมรบัในระดบันานาชาติ ไดผ้ลิตผลงานทางวิชาการในหลาย

ดา้นท่ีเก่ียวกบันิเวศวิทยาป่าชายเลนและนาํออกเผยแพรอ่ย่างกวา้งขวางทัง้ในประเทศและต่างประเทศนานกวา่ 

50 ปี (พ.ศ. 2511-ปัจจบุนั) สาํหรบัในประเทศไทยไดใ้ชผ้ลงานวิจยัดา้นตา่ง ๆ กาํหนดนโยบายการจดัการป่าชาย

เลนและทรพัยากรชายฝ่ังทะเลของชาติ และประการสาํคญัคือ ขอ้มูลขัน้พืน้ฐานจากผลงานวิจัยท่านไดน้าํมา

เขียนตาํราบทความและผลิตสื่อต่าง ๆในการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ความรูเ้รื่องป่าชายเลนเป็นจาํนวนมาก 

เพ่ือใหป้ระชาชนทุกระดบัไดเ้ขา้ใจคณุค่าการใชป้ระโยชนแ์ละการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และ

นอกจากนีท้่านยงัเป็นบุคคลสาํคญัคนหนึ่งในการวางแผนการวิจยัเก่ียวกบัทรพัยากรป่าชายเลนของชาติรว่มกบั

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนอีกดว้ยในขณะเดียวกันยังเป็นกรรมการวางแผนการวิจัยกับ

คณะกรรมการทรพัยากรป่าชายเลนระหว่างชาติภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพ่ือนาํผลวิจยัมาใชจ้ดัการทรพัยากร
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ป่าชายเลนร่วมกันในอนาคต ทั้งนีส้ามารถสรุปแนวปฏิบัติของท่านในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 6 ประการคือ  

1) การสรา้งจิตสาํนึกแก่ประชาชนในชุมชนใหเ้กิดความหวงแหนและเห็นความสาํคญัของทรพัยากรป่าชายเลน 

2) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับทรัพยากรป่าชายเลนในแง่คุณค่าการใชป้ระโยชนใ์นทุกดา้นท่ีกล่าวมาแลว้ข้างตน้ให้

กวา้งขวางย่ิงขึน้และใหมี้ขอ้มลูทกุดา้นเพ่ือเป็นขอ้มลูดา้นวิชาการในการปลกู การฟ้ืนฟูพืน้ฐาน การใชป้ระโยชน ์

และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนต่อไป 3) ผสมผสานแผนการจัดการ การป้องกันฟ้ืนฟู และ

อนุรกัษ์ป่าชายเลนของหน่วยงานต่างๆ ของรฐัทัง้ส่วนกลางและจังหวดั เอกชน รวมไปถึงประชาชนในทอ้งถ่ิน 

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและประจกัษ์อย่างถ่องแทใ้นประเดน็เนือ้หาของผลงาน อย่างไรก็ตามบคุคลท่ี

เป็นเจา้ของศาสตรต์อ้งผ่านความเขา้ใจและสามารถประสานงานและดาํเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 4) สง่เสริม

และสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและมีจิตสาํนึกในการป้องกนัฟ้ืนฟูปลูกป่าและอนุรกัษ์ใหม้ากขึน้ผ่านกิจกรรม

ตา่ง ๆ 5) การใชก้ฎหมายบงัคบัเป็นเรื่องท่ีมีความจาํเป็น และจะตอ้งดาํเนินการอย่างจริงจงัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

รวมถึงการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายระเบียบต่างๆ ใหเ้กิดความรดักุม และควรเพ่ิมบทลงโทษใหเ้หมาะสม และ 6) 

เร่งประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ใหค้วามรูแ้ละใหก้ารศกึษาต่อบุคคลทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอเพ่ือใหมี้ความรู ้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัป่าชายเลนท่ีถูกตอ้งอย่างแทจ้ริง ซึ่งจะส่งผลใหมี้การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรป่าชายเลน

อย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืนและมิใหเ้กิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศป่าชายเลนอนัเป็นสมบติัของชาติ ประชาชนทุก

คน และระบบนิเวศชายฝ่ังในระยะยาวตอ่ไป จากผลงานท่ีไดร้ิเริ่มและสั่งสมมาตลอด และจากท่ีไดผ้ลิตนกันิเวศ

ป่าชายเลนในหลายสถาบันหลายกรมกอง เยาวชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนเป็นท่ีรูจ้ักอย่าง

กวา้งขวาง ทาํใหค้นในวงวิชาการป่าชายเลนขนานนามใหศ้าสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ ว่า “เจา้พ่อป่าชาย

เลน” ของประเทศไทย 

ความภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว คือได้มีโอกาสถวายงานดา้น 

ป่าชายเลนตอ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร รชักาลท่ี 9 และสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ซึง่ทัง้สองพระองคท์รงใหค้วามสาํคญักบัป่าชายเลนเป็นอย่างย่ิง เพราะทรงมี

ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน ความห่วงใยของพระองคท่ี์จะทรงเห็นป่าชายเลนได้

เอือ้อาํนวยประโยชน์ในหลายดา้น ทั้งดา้นป่าไม ้สัตวน์ ํา้ ป้องกันชายฝ่ังทะเล และสรา้งความสมดุลให้แก่

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มบริเวณชายฝ่ังทะเล ดงัภาพท่ี 1 (Figure 1) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั พรอ้มดว้ย

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดาํเนินพืน้ท่ีแปลงปลูกป่าชายเลนปากนํา้

ปราณบุรี ของบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีศาสตราจารย ์ดร.สนิท 

อกัษรแกว้ถวายรายงาน (สนิท, 2550) และเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชดาํเนินไปเป็นองคป์ระธานเปิดโครงการพลิกฟ้ืนคืนป่าชายเลนสูธ่รรมชาติเพ่ือ

นอ้มระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลท่ี 9 จดัโดยกรมทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง (ทช.) รว่มกบัสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ณ บา้นเสมด็งาม ต.หนองบวั อ.เมือง จ.จนัทบรุี ในโอกาสนี ้

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลกูพนัธุไ์มโ้กงกางใบใหญ่ ทรงปล่อยพนัธุส์ตัวน์ ํา้ ทรง

ทอดพระเนตรนิทรรศการเก่ียวกับระบบนิเวศป่าชายเลน และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา โดย

ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ ร่วมรบัเสด็จ ดงัภาพท่ี 2 (Figure 2) ซึ่งยงัผลใหจ้ดัตัง้ “สวนพฤกษศาสตรป่์า
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ชายเลนนานาชาติ ร.9” ในเวลาตอ่มาบนเนือ้ท่ีประมาณ 518 ไร ่เป็นแห่งแรกของโลก (เกศศินีย,์ 2561) ดงัภาพท่ี 

3 (Figure 3) อนัเป็นแหลง่รวบรวม จดัแสดงพรรณไมป่้าชายเลนจากพืน้ท่ีส่วนต่างๆ ของโลก และเป็นพิพิธภณัฑ์

ท่ีมีชีวิต เป็นแหลง่เรียนรู ้และแหล่งศกึษาวิจยั สรา้งองคค์วามรูใ้นทางพฤกษศาสตร ์ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือ

เป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรูท้างวิชาการดา้นพฤกษศาสตร ์และการใชป้ระโยชนจ์ากพรรณไมป่้าชายเลนท่ี

เหมาะสม และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่ งยืนของสหประชาชาติ และนอกจากนีย้ังเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ ์และเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในทางธรรมชาติของประชาชน เพ่ือเป็นแหลง่สรา้งกิจกรรม

ท่ีหลากหลายของนกัวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ และร่วมทาํงานกบัสถาบนัการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือเป็น

ศูนย์เครือข่ายในการอนุรักษ์พรรณพืชป่าชายเลน ร่วมกับสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ 93 

ประเทศ ท่ีมีป่าชายเลนทั่วโลก โดยเม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม พ.ศ. 2561  กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ซึ่งศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ สมาชิกสนช.รว่มเฝา้รบั

เสดจ็  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The Ceremony for Presenting the Permanent Forest Plantations of One Million Rais (395,369 

Acres) Project to His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej in Commemorating the 50th 

Anniversary of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej’s Accession to the Throne by 

Professor Dr. Sanit Aksornkoae who presented the information on November 16, 2002 at the 

Forest Plantation Target (FPT) 29 and 29/3, Pak Nam Pran District, the Pranburi Estuary, 

Prachuab Khiri Khan Province.  (สนิท, 2550) 
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Figure 2 Professor Dr. Sanit Aksornkoae has served Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn who proceeded to preside over the Opening Ceremony of the Mangrove 

Restoration to Nature Project conducted by the National Legislative Assembly at Ban Samet 

Ngam, Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi Province on May 19, 2017.  (กรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง, 2560) 

 

Figure 3 "The International Mangrove Botanical Garden Rama 9" National Legislative Education Office 

Explore the Ban Samed Ngam Mangrove Forest Chanthaburi Province before preparing to 

implement the world's first international mangrove forest botanical garden project.  (เกศศินีย,์ 

2561) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Professor Dr. Snit Aksornkoae received BIWAKO Prize for Ecology 1993 from Japan. 
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วิเคราะหแ์ละสรุปผล 

การศกึษาชีวประวติัการดาํเนินชีวิต และผลงานของศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ ผูท้รงภูมิปัญญา

ดา้นระบบนิเวศวิทยาและการจดัการป่าชายเลน ซึ่งผูวิ้จยัสามารถวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อ

ความสาํเร็จของศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ 4 ปัจจัย ไดแ้ก่ 1) ประวติัและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินท่ีทาํให้

ท่านมีลกัษณะนิสยัทางดา้นอนรุกัษธ์รรมชาติ ดงัท่ีท่านไดเ้ลา่ถงึชีวิตเม่ือวยัเดก็วา่ “แมท้่านจะขาดมารดาดแูล แต่

ไดร้บัความอบอุน่ โดยอยู่ใกลชิ้ดกบัยายและบิดาซึง่คอยปลกูฝังแตส่ิ่งท่ีดี นอกจากนีส้ภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัยงั

เป็นธรรมชาติ เช่น มีควายและสตัวเ์ลีย้งเป็นเพ่ือนเล่น ตวับา้นลอ้มรอบดว้ยป่าและผืนนา มีตน้ไมม้ากมาย เดิน

ไปโรงเรียนก็ผ่านป่า เดินกลบับา้นก็ผ่านป่าอีก เวลาเล่นก็เล่นในป่า หาของกินก็เขา้ไปในป่า ชีวิตจงึผูกพนัแย่กบั

ป่า อยากไดอ้ะไรก็หาไดจ้ากป่า ป่าจงึเปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต” 2)  ชีวิตท่ีผูกพนั (Linked lives) เป็น

ความสมัพนัธข์องบุคคลท่ีทาํใหท้่านมีแนวทางสู่ความสาํเรจ็ คือมีอปุนิสยั ขยนั อดทน และซื่อสตัย ์ดงัท่ีท่านเคย

เล่าว่า “ในวยัเด็ก คณุยายเป็นผูเ้ลีย้งด ูผมนอนกบัยาย ยายทาํหนา้ท่ีแทนแม่ สอนผมทุกอย่าง ทุกเรื่อง ผมเรียก

ยายว่า ‘แม่จนั ‘ ส่วนบิดาตอนกลางวนัจะออกไปทาํนา ตอ้งเดินผ่านสวนยาง ผ่านป่า กว่าจะไปถงึนาของตนเอง

และการทาํนาสมยัก่อนลาํบากมาก เพราะไม่มีเครื่องทุ่นแรง แมว้่า กลางวนัจะทาํงานหนกั กลางคืนก่อนนอน 

บิดามกัจะเล่านิทานใหล้กูๆ ฟังเกือบทุกคืน โดยมกัจะเป็นนิทานสรา้งปัญญาแก่ใหแ้ก่ลกู เม่ือเล่านิทานจบแลว้ 

บิดาก็จะสรุป ใหข้อ้คิด เช่น เล่าเรื่องศรีธนญชัยหลอกใหพ้ระเจา้แผ่นดินกระโดดนํา้ไดส้าํเร็จ บิดาก็จะบอกใน

ตอนทา้ยว่า ศรีธนญชัยมีปัญญาฉลาด แต่คนไม่ค่อยชอบ เพราะมกัจะเป็นความฉลาดแต่แฝงไวด้ว้ยเล่หก์ล 

ฉะนัน้ คนเรามีปัญญา มีความคิด เป็นเรื่องดี แต่อย่าใชปั้ญญาในทางท่ีผิดหรือเอาเปรียบคนอ่ืน ท่านกล่าวถึง

บิดาวา่ ถงึคณุพ่อไมไ่ดเ้รียนหนงัสือสงู แตจ่ะปลกูฝังใหล้กูๆ มีจิตสาํนกึ มีความคิด ความอา่นท่ีดี” นอกจากนีท้่าน

ยงัเคยไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากคณุอาในช่วงท่ีท่านเรียนหนงัสือซึง่ตอ้งไปอยู่อาศยัท่ีบา้นคณุอา  โดยท่านไดเ้ล่า

ว่า “ไปอยู่บา้นอาในเมือง ตอ้งช่วยทาํงานบา้นทกุอย่าง ลาํบากมาก แต่ก็ไดเ้รียนรูห้ลายสิ่งหลายอย่างจนนาํไปสู่

ความสาํเร็จในชีวิต คือ ต่ืนเชา้ ตี 4 ครึ่ง หุงขา้วใส่บาตรและเก็บไวร้ับประทานทั้งบา้น ช่วงท่ีคอยขา้วสุกก็ใช้

โอกาสนัน้อ่านหนงัสือเรียน นอกจากนีย้งัตอ้งทาํกบัขา้ว ซกัผา้ รีดผา้ กวาดบา้น ถูบา้น ทาํงานทุกอย่างท่ีอาบอก

ใหท้าํ” จะเห็นไดว้่าชีวิตในวัยรุ่นค่อนขา้งลาํบาก แต่ไม่ว่าจะลาํบากอย่างไร สิ่งหนึ่งท่ีศาสตราจารย ์ดร.สนิท 

อกัษรแกว้ ปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอคือ ตัง้ใจทาํงานทกุเรื่องดว้ยความเอาใจใสอ่ย่างไม่ย่อทอ้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน

หรืองานบา้นก็ตาม รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์โดยท่านกลา่วว่า “สิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากชีวิตในช่วงนี ้คือ การได้

รูจ้ักตนเอง 3) ตวัการมนุษย ์(Human agent) ท่ีแสดงเหตุการณห์รือพฤติกรรมในการศึกษาและอนุรกัษ์ป่าชาย

เลนของท่าน ท่ีบ่งบอกถงึความใฝ่ฝัน การมีอดุมการณข์องท่าน พบวา่ ในปี พ.ศ. 2503 ศาสตราจารย ์สนิท อกัษร

แกว้ ไดผ้่านการสอบคดัเลือกเขา้ศกึษาต่อท่ีคณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ตามความตัง้ใจตามท่ีได้

เลือกเป็นอนัดบัหนึ่ง เหตผุลท่ีเลือกคือ การเป็นลกูชาวสวนยาง ชาวนา ชาวขนบท ชีวิตวยัเดก็ผกูพนักบัป่ามาโดย

ตลอด ดงันัน้ จึงอยากเรียนวิชาป่าไม ้คือท่ีคณะวนศาสตร ์ประการต่อมา พลอากาศโทกุศล สุวรรณวิหคผูเ้คย

อปุการะนัน้เคยเรียนจบจากโรงเรียนนายเรืออากาศ ไดเ้ล่าใหท้่านฟังว่า ท่านเคยไปเรียนท่ีโรงเรียนป่าไมแ้พรแ่ต่

เรียนไม่จบ ทัง้ๆ ท่ีชอบ เพราะสถานท่ีเรียนอยู่ไกลและเป็นห่วงทางบา้น เม่ือทราบว่า ศาสตราจารย ์ดร.สนิท 

อกัษรแกว้ ชอบป่าไม ้จึงสนับสนุนใหเ้รียน เสมือนเรียนแทนท่านดว้ย อีกทัง้ป่าไมส้มยันัน้สมบรูณม์าก มีตน้ไม้

ขนาดใหญ่มากมายจึงคิดว่าจะไดมี้ชีวิตโลดโผน ผจญภัย และมีโอกาสไดท้่องเท่ียวทั่วไทย” 4) จังหวะชีวิต 
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(Timing of lives) ท่านไดร้บัการสนบัสนุนและมีผูห้ยิบย่ืนโอกาสให ้(Passive) จากศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพ

ศรี ซึ่งเป็นอาจารยป์ระจาํภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร ์ท่ีสนับสนุนและชักชวนใหท้่านเป็นอาจารย ์

สนบัสนุนดา้นการศกึษา ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณก์ารทาํวิจยั โดยท่านเลา่ใหฟั้งว่า “อาจารย ์ดร.สง่า ได้

คยุกบัผมหลายครัง้ เรื่องใหผ้มเป็นอาจารย ์ท่านบอกผมวา่ ถา้อยู่คณะวนศาสตรก์็จะตอ้งเรียนหนงัสือสงูขึน้ อาจ

จบดอกเตอรน์ะและอาจไดมี้โอกาสไดท้าํอะไรอีกมาก ไดม้าทาํงานวิจยัช่วยประเทศชาติ ผมฟังอาจารย ์ดร.สง่า 

พูดชักจูงใหเ้ห็นขอ้ดีหลายเรื่อง เป็นชีวิตท่ีน่าจะมีคุณค่าและเป็นประโยชนอ์ย่างมาก ผมจึงตอบรบัคาํชวนของ

ท่าน ทั้งนี ้ คงเป็นเพราะท่านเอ็นดูผม เห็นผมทํางานเร็ว และได้คะแนนเรียนดี” นอกจากงานสอนแล้ว 

ศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพศรี จะมอบงานพิเศษใหคื้อ ชักชวนศาสตราจารยช์าวต่างประเทศหลายท่านมา

ทาํงานวิจยัในประเทศไทย ไปตามสถานท่ีตา่งๆ นอกจากนัน้ท่านยงัไดติ้ดตามอาจารย ์ดร.สง่า สรรพศรีไปทาํงาน

วิจัย จึงทาํใหไ้ดเ้ห็นวิธีการดาํเนินงานวิจัยในรูปแบบท่ีต่างไป ซึ่งการติดตามผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศไปยงั

สถานท่ีต่างๆ ทาํให้ศาสตราจารย์ ดร.สนิท ไดเ้รียนรูวิ้ธีการทาํงานวิจัยหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งยังไดมี้

ประสบการณใ์นเรื่องการใชภ้าษาองักฤษเพ่ิมขึน้ดว้ย สิ่งตา่งๆ เหลา่นีล้ว้นช่วยเสริมความมั่นใจใหแ้ก่ ท่านมากขึน้

เป็นลาํดบั ท่านไดก้ล่าวถึง ศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพศรี ว่า “อาจารยเ์ป็นผูท่ี้มองการณไ์กล มีความคิดริเริ่ม

สรา้งสิ่งใหม่ๆ  ท่านคิดวิธีพฒันาภาษาองักฤษใหอ้าจารยค์ณะวนศาสตรโ์ดยตัง้เป็นสโมสรภาษาองักฤษ (English 

Club) และหากมีศาสตราจารยช์าวต่างประเทศมาเย่ียมคณะวนศาสตร ์อาจารยค์ณะวนศาสตรม์กัไดร้บัโอกาส

ฟังบรรยายถึงงานวิจยัเป็นภาษาองักฤษและใหซ้กัถามขอ้ขอ้งใจเป็นภาษาองักฤษ ทาํใหอ้าจารยใ์นคณะคุน้เคย

กบัภาษาองักฤษมากขึน้”  

 ศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ ์ตัง้ธรรม ผูซ้ึ่งเคยทาํงานกับ ศาสตราจารย ์ดร.สนิท มาไม่นอ้ยกว่า 15 ปี ได้

กล่าวถึงการทาํงานร่วมกนัว่า “เม่ือประมาณพ.ศ. 2513 งานวิจยัทางดา้นนิเวศวิทยาป่าไมห้รือการจดัการลุม่นํา้ 

สมัยนั้น เป็นงานวิจัยท่ีพวกเราเริ่มทาํ จึงเป็นของใหม่สาํหรับพวกเรา อาจารย์ทุกท่านทุ่มเททั้งเวลาและ

ความสามารถต่างๆ เพ่ือท่ีจะไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ๆ จากข้อมูลในบ้านของเรา” และกล่าวถึงการทาํงานของ 

ศาสตราจารย ์ดร.สนิท ว่า “อาจารยส์นิทช่วยทาํงานให ้อาจารย ์ดร.สง่า สรรพศรีมานาน เพราะฉะนัน้อะไรท่ี

อาจารย ์ดร.สง่า รู ้อาจารยส์นิทก็จะรู ้และขณะเดียวกนัอะไรท่ี ดร.เกษม จนัทรแ์กว้รู ้อาจารยส์นิทก็พยายามท่ีจะ

เรียนรูไ้ปดว้ย โดยเฉพาะทางนิเวศวิทยา ผมคิดว่า อาจารยส์นิทใหค้วาม สนใจเป็นพิเศษ เพราะ อาจารยท์าํงาน

ในสาขานี ้และก็รูว้่าจะนาํมาประยุกตก์บังานทางดา้นอ่ืนอย่างไร ทัง้นีมี้ อาจารย ์ดร.สง่า เป็นผูน้าํท่ีดี ส่วนการ

ทาํงานนัน้ อาจารยส์นิทมีแผนในการทาํงานท่ีดี เช่นวางแผนเรื่องการวิจัยตามระเบียบขัน้ตอน ว่าจะมีขัน้ตอน

อย่างไร ส่วนการดาํเนินชีวิตถึงช่วงเวลานี ้ตาํแหน่งอย่างนีค้วรตอ้งมีผลงานอย่างไร ก็จะเตรียมไวใ้หพ้รอ้ม คือมี

ระเบียบทัง้ขัน้ตอนในการวิจัย และทัง้ขัน้ตอนในการดาํเนินชีวิต และดาํเนินการไปตามนัน้ รวมทัง้มีการทาํงาน

เป็นทีม รว่มกนัคิดรว่มกนัปรกึษาหารือกนั ทาํงานกบัอาจารยส์นิทไมเ่คยมีปัญหา มีแตเ่รื่องสนกุสนาน นอกจากนี้

อาจารยส์นิทเป็นคนชอบทาํของยากๆ ใหดู้ง่าย เช่น งานวิจัยเชิงวิชาการ ถา้พูดใหค้นฟังทั่วๆ ไปฟังไม่เขา้ใจ 

อาจารยส์นิทมีวิธีนาํเสนอผลงานเป็นขัน้ตอนท่ีทาํใหเ้ขา้ใจง่าย”  

 ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ ไดก้ล่าวถึงประสบการณข์องการร่วมทาํงานวิจัยกับคณะวิจัยจาก

สหรัฐอเมริกา ในช่วงปีพ.ศ. 2514-2515 เพ่ือนาํความรูไ้ปฟ้ืนฟูป่าชายเลนท่ีสาธารณรฐัเวียดนาม ท่ีถูกโปรย

สารพิษทาํลายในช่วงสงครามเวียดนาม สิ่งมีชีวิตในป่าไม ้รวมถึงป่าชายเลนตลอดชายฝ่ังทะเลไดร้บัผลกระทบ
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เป็นอนัมาก แต่เน่ืองจากคณะนกัวิจยักลุม่นีไ้ม่สะดวกเขา้ไปศกึษาท่ีเวียดนาม จึงตอ้งเดินทางมาศกึษาสภาพป่า

ชายเลนของประเทศไทย เพราะมีสภาพคลา้ยกนั ศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพศรี ไดม้อบหมายให ้ศาสตราจารย ์

ดร.สนิท อกัษรแกว้ นาํนกัวิจยักลุม่นีไ้ปศกึษาวิจยัป่าชายเลนท่ี อาํเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี ซึง่ป่าชายเลนบริเวณนี้

ในขณะนั้นมีสภาพสมบูรณ์และสวยงามมากหากเทียบกับปัจจุบัน โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิเลียม บี. ดรู 

(Professor Dr. William B. Drew) จากมหาวิทยาลยั แห่งรฐัมิชิแกน เป็นผูน้าํในคณะวิจัยท่ีศกึษาเก่ียวกับการ

สืบพนัธุต์ามธรรมชาติของป่าชายเลน ส่วนศาสตราจารย ์ดร.พอล เจ ซิงกี (Professor Dr. Paul J. Zinke) ศกึษา

เก่ียวกับสภาพและคุณสมบัติดา้นดินป่าชายเลน โดยมีศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพศรี เป็นผูร้่วมวิจัย และมี

ศาสตราจารย ์ดร.สนิท ร่วมทาํงานวิจยัดว้ย  ว่า “เม่ือลงไปศกึษา และสมัผสัป่าชายเลนอย่างแทจ้ริงก็รูส้กึสนกุดี 

ไดล้งไปแช่นํา้ ดตูน้ไม ้พบว่า มีลกัษณะสภาพท่ีแตกต่างไปจากตน้ไมป่้าบกมาก มีสิ่งท่ีน่าสนใจมาก เพราะเป็น

ป่าท่ีขึน้อยู่ในนํา้ และสงสยัว่ามนัขึน้ไดอ้ย่างไร ดไูปดมูามีสตัวน์ ํา้เต็มไปหมด และสตัวพ์วกนีก้็เป็นอาหารของคน

ชายฝ่ังหรือคนท่ีอยู่บนบก เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ท่ีอยู่บริเวณป่าชายเลนนี ้ทาํใหท้่านมีความสนใจเรื่องป่าชายเลน 

ประกอบกบัเม่ือไดพิ้จารณาจากคณาจารยใ์นคณะวนศาสตรท่ี์จบปริญญาเอกในขณะนัน้มี 4 คน ท่ีเรียนทางดา้น

ป่าบก จึงคิดว่า ทาํไมไม่เรียนทางป่าชายเลน ในเม่ืออาจารยค์ณะวนศาสตรย์งัไม่มีใครเรียนดา้นป่าชายเลนเลย” 

หลงัจากกลบัจากอาํเภอขลงุ จงึไดป้รกึษาศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพศร ีวา่ตอ้งการเรียนตอ่ทางดา้นป่าชายเลน 

ท่านเห็นดว้ยและไดแ้นะนาํใหไ้ปเรียนนิเวศวิทยาป่าชายเลน ศาสตราจารย ์ดร.สนิท จึงไดต้ดัสินใจสอบชิงทุน

ธนาคารโลกไปศกึษาตอ่ขัน้ปรญิญาเอก ซึง่การสอบชิงทนุนีต้อ้งใชผ้ลคะแนนสอบ TOFEL ศาสตราจารย ์ดร.สง่า 

จึงใหเ้งินสนับสนุนไปสอบ TOFEL จนในท่ีสุดท่านไดศ้ึกษาต่อระดบัปริญญาเอกทางนิเวศวิทยาป่าชายเลน ท่ี

มหาวิทยาลยัแห่งรฐัมิชิแกน ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยท่านไดก้ลบัมาทาํวิทยานิพนธป์ริญญาเอกท่ีอาํเภอ ขลงุ 

จังหวดัจันทบุรี เรื่องนิเวศวิทยาป่าชายเลน โดยเนน้โครงสรา้งและผลผลิตของป่าชายเลน จนจบปริญญาเอก

ทางดา้นนิเวศวิทยาของพืชสาขานิเวศวิทยาป่าชายเลน จากมหาวิทยาลยัแห่งรฐัมิชิแกน ในปี พ.ศ. 2518 

หลังจากจบการศึกษาขั้นปริญญาเอกแลว้ ศาสตราจารย ์ดร.สนิท ไดท้าํงานดา้นป่าชายเลนมาโดย

ตลอด ทั้งทาํใหเ้ห็นความสาํคัญของป่าชายเลนอย่างชัดเจน เพราะถา้ไม่มีป่าชายเลนทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญ

หายไปรวมทัง้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต และหากยอ้นไป 15-20 ปี พบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเรื่องป่า

ชายเลนนอ้ยมาก จงึไดร้ว่มกบันกัวิจยัหลายท่านจดัการประชมุระดบัชาติและระดบันานาชาติเก่ียวกบัป่าชายเลน

เพ่ือยกระดบัความสนใจ โดยแต่ละครัง้จะไดร้บัการสนบัสนุนจาก สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติสาํหรบั

การประชุมระดบันานาชาติ ซึ่งไดป้ระสบความสาํเร็จเป็นอย่างมาก หลงัจากนัน้ทางกลุ่มนกัวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งจึง

ช่วยกันจัดทาํโครงการระยะยาว 8 ปี เพ่ือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสิ่งแวดลอ้ม กลุ่ม

ทรพัยากรป่าไม ้กลุม่ทรพัยากรประมง และกลุม่สงัคมเศรษฐกิจ ภายใตก้ารสนบัสนนุจาก UNDP และ UNESCO 

จากโครงการนีท้าํใหผ้ลิตนักวิจัยป่าชายเลนทัง้ระดับชาติ และระดบันานาชาติ แถบเอเชียแปซิฟิค ซึ่งมาจาก

มหาวิทยาลยัต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์รวมทั้ง

สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมป่าไม ้ และกรมประมง โดยมี ศาสตราจารย ์ดร.สนิท ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้โครงการ

และระหว่างปี พ.ศ. 2519-2520 ศาสตราจารย ์ดร.สง่า สรรพศรี ไดเ้ชิญชวนศาสตราจารยจ์ากมหาวิทยาลยัของ

ประเทศญ่ีปุ่ นมาทาํวิจยัร่วมกนั ขณะนัน้ ศาสตราจารยด์ร.สนิท เห็นวา่เรื่องป่าชายเลนน่าจะทาํเป็นโครงการวิจยั

แลกเปลี่ยนกับชาวต่างประเทศไดอ้ย่างดี จึงเป็นผู้นาํในโครงการ Japanese Society for the Promotion of 
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Science ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนกัวิจัยป่าชายเลนระหว่างประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น ทาํใหมี้อาจารย์

จากมหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ นเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือทาํวิจยัดา้นป่าชายเลนมากขึน้ ขณะเดียวกนัทางประเทศไทย

สง่ผูท่ี้ทาํงานดา้นป่าชายเลนไปศกึษาดงูานท่ีประเทศญ่ีปุ่ นดว้ย 

ดร. สนใจ หะวานนท ์เพ่ือนรว่มงาน เลา่ถงึการทาํงานร่วมกบัศาสตราจารย ์ดร.สนิท วา่ “ทาํงานรว่มกบั

อาจารยส์นิทมักจะแกไ้ขปัญหาไดต้ลอด อาจารยเ์ป็นผูท้าํเรื่องยากใหเ้ป็นเรื่องง่าย อาจารยส์นิทยังเป็นผู้มี

อารมณข์นั ทาํใหท้าํงานร่วมกนัไม่เกิดความเครียด เป็นผูป้ระสานงานท่ีดีทัง้ในและต่างประเทศ ดงัเช่นโครงการ 

Japanese Society for the Promotion of Science ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกบัประเทศญ่ีปุ่ นอาจารยส์นิท

เป็นคนประสานงานในเรื่องของงานวิจยักบัประเทศญ่ีปุ่ น ทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะดบัอาจารย ์นกัวิทยาศาสตรข์อง

ประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่ นมีความสมัพนัธอ์นัดี อาจารยส์นิทมีบคุลิกดีสามารถสรา้งความรว่มมือกนัทาํใหง้าน

ขยายผลไปไดท้ัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ ”   

ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ มีแนวคิดและวิธีทาํงานกบัผูร้ว่มงานเป็นจาํนวนมากและแตล่ะท่านท่ี

มีความคิดเห็นเป็นของตนเองและทาํงานดว้ยกนัเป็นระยะเวลานานอย่างสาํเร็จไดร้าบรื่นและท่ีสาํคญัคือ ไดน้าํ

ความรูเ้รื่องนิเวศวิทยาซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติมาปรบัใชด้ว้ย ทัง้นีร้องศาสตราจารย ์ณิฎฐารตัน ์ปภาวสิทธ์ิ จาก

ภาควิชาวิทยาศาสตรท์างทะเล คณะวิทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดท้าํงานวิจยักบั ศาสตราจารย ์ดร.

สนิท ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) กล่าวถึงวิธีการทาํงานของ ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษร

แกว้ ว่ามีจุดเด่นท่ีการใหเ้กียรติและใหโ้อกาสผูร้ว่มงาน โดย ศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ จะเป็นผูป้ระสาน

งานวิจยักลุม่ตา่งๆ ใหเ้รียนรูซ้ึง่กนัและกนั ทาํใหน้กัวิจยัแตล่ะคนมีความรูท่ี้ลกึซึง้ และกวา้งขวาง ท่ีสาํคญัคือ ท่าน

มีการวางแผนงานก่อนเสมอและตรงเวลา เม่ือผูร้่วมงานถามปัญหาจะไดร้บัคาํตอบทุกครัง้ ท่านรบัฟังผูร้ว่มงาน

และใหค้าํปรึกษา ท่านเป็นผูอ้่านและเขียนรายงานวิจัยรวมถึงใหค้าํแนะนาํไดอ้ย่างรวดเร็ว ส่วนงานบริการ

การศึกษานั้น ศาสตราจารย ์ดร.สนิท ตัง้ใจท่ีจะเป็นวิทยากรทุกครัง้ท่ีมีโอกาส โดยมีแนวคิดว่าการเผยแพร่

ความคิดไปสู่ประชาชนหรือนักเรียน ซึ่งถือเป็นระดับรากหญ้าก็จะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้การพัฒนา

ทรพัยากรธรรมชาติหรือรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึงการเขียนหนังสือ การเป็น

วิทยากรทัง้ในรายการทางวิทยุโทรทศันเ์ก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มหรือป่าชายเลน นอกจากนี ้ท่านยังมีแนวคิดว่าการ

จดัการอนุรกัษ์ป่าชายเลนตอ้งร่วมมือกนัหลายฝ่าย ถึงแมว้่าจะไดเ้ตรียมนกัวิจยั ประชาชน ผูส้นใจไวพ้รอ้มท่ีจะ

ช่วยงานแลว้ก็ตาม หากขาดนโยบายงานก็จะดาํเนินไปไดย้าก 

งานวิจยัเรื่องนี ้ผูวิ้จยัไดน้าํเสนอเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ีหนึ่ง ผลงานของศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษร

แก้ว ตอนท่ีสอง ชีวิตในวัยต่างๆ และตอนท่ีสาม คุณค่าของงานและชีวิตท่ีให้ไวก้ับแผ่นดิน ผู้วิจัยพบว่า 

ความสาํเรจ็ของศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ ท่ีก่อเกิดผลงานทัง้องคค์วามรูด้า้นนิเวศวิทยาและการจดัการ

ป่าชายเลน วิธีการจดัการ การใชแ้ละบาํรุงอย่างเป็นรูปธรรมในฝ่ายผูป้ฏิบติั ตลอดจนการกาํหนดนโยบายของ

ฝ่ายรฐั มาจากปัจจยัต่าง ๆ ของศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ ผลการศกึษาสรุปเป็นปัจจยัหลกั 7 ประการ 

ไดแ้ก่ 1) ความกตญั� ู2) ความขยนั ใฝ่เรียนรู ้3) มีการวางแผนอย่างรอบคอบ สามารถทาํงานใหญ่นอ้ยลุล่วง

ดว้ยดี 4) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชีวิตเพ่ือตนและสังคมใหย้ั่ งยืน 5) มองการณ์ไกล คิดแบบไรพ้รมแดน  

6) สรา้งแนวการพฒันางานเพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัท่ีสรา้งสรรค ์7) เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย ์
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กลไกทางอุดมการณข์องรัฐในวิชาหน้าที่พลเมืองระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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บทคัดย่อ 

 บทความนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะหก์ลไกทางอุดมการณข์องรฐัท่ีกระทาํผ่านการเรียนการสอนวิชา

หนา้ท่ีพลเมืองระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 โดย

มองผ่านมโนทศันก์ลไกทางอดุมการณข์องรฐั ของหลยุส ์อลัธูแซร ์ใชแ้นวทางการหาความรูแ้บบต่อตา้นปฏิฐาน

นิยมและวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หาและเขียนบรรยายแบบเล่าเรื่อง ผลการศกึษาพบว่า รฐัใชวิ้ชาหนา้ท่ีพลเมือง

เป็นกลไกทางอดุมการณข์องรฐัเพ่ือสรา้งสงัคมท่ีสนัติสขุ แต่ในอีกดา้นหนึ่งรฐัใชวิ้ชาหนา้ท่ีพลเมืองใหก้ลายเป็น

อดุมการณ ์เป็นโล่กาํบงักลไกทางการปราบปรามท่ีใชค้วามรุนแรงของรฐั เพ่ือสรา้งอาํนาจท่ีเหนือกว่าระหว่างรฐั

กบัพลเมือง ใหพ้ลเมืองมีความเช่ือไปในทิศทางเดียวกบัรฐั จนกระทัง้หล่อหลอมใหน้กัเรียนกลายเป็นพลเมืองท่ี

เช่ือฟังรฐั และอยู่ภายใตอ้าํนาจของรฐัดว้ยความยินยอมแบบเตม็ใจหรือไมรู่ต้วั 

 

ABSTRACT 

 This article aims to analyze the ideological state apparatus of civic education subject, 

complying with core curriculum of Thai basic education B.E. 2551 (A.D. 2008), in the Thai Lower 

Secondary Schools. Based on theory of Althusser’s ideological state apparatus, content analysis and 

narrative techniques are employed in the way of anti-positivism paradigm. Adherence to ideological 

state apparatus, the result shows that the State uses civic education subject for conducing to create a 

peaceful society. At the same time, the State uses the subject for producing more power over its citizen 

which shed light on repressive state apparatus. In this regard, the article concluded that the State 

maintains its hegemony through the performance of these two major apparatuses in socializing 

schoolchildren’s obedience. 
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บทนาํ 

 การปลกูฝังคณุลกัษณะของนกัเรียนในสถานศกึษาเพ่ือสรา้งใหเ้ป็น “พลเมืองดีของชาติ” กระทาํโดยตรง

ผ่านการเรียนการสอนในวิชาหน้าท่ีพลเมือง โดยพิจารณาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ไดก้ล่าวถึงแนวทางการเรียนการสอนรายวิชาหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต 

พบว่า ขอบเขตเนื ้อหาการเรียนการสอนระบุถึง “ระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข ลกัษณะและความสาํคญัการเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม คา่นิยม ความเช่ือ ปลกูฝังคา่นิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุ สิทธิ หนา้ท่ี 

เสรีภาพ การดาํเนินชีวิตอย่างสนัติสขุในสงัคมไทยและสงัคมโลก” (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552) นอกจากนี ้วิชา

หนา้ท่ีพลเมืองยังถูกเนน้ยํา้เพ่ือเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดีของชาติตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) และนโยบายรฐับาล (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

 รายงานการวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาการเรียนการสอนวิชาหนา้ท่ีพลเมืองคน้พบว่า การ

ใหค้วามรูใ้นแบบเรียนถูกใชเ้ป็นกลไกของรฐัเพ่ือสรา้งคุณลกัษณะของนักเรียนท่ีพึงประสงคข์องรฐั เพ่ือสรา้ง

ความมั่นคงใหก้บัรฐั ดงัพบหลกัฐานจากกลุ่มงานวิจัยในกลุ่มท่ีเป็นการศกึษาในเชิงสงัคมศาสตร ์เช่น งานของ 

วรุตม ์อินทฤทธ์ิ (2562) ศึกษาเรื่อง สงัคมศึกษาและการสรา้งความเป็นพลเมืองดีภายใตร้ะบอบการเมืองการ

ปกครองไทย พบว่า วิชาหนา้ท่ีพลเมืองเป็นวิชาท่ีใชส้รา้งพลเมืองเพ่ือตอบสนองคณุลกัษณะของพลเมืองในแบบ

ท่ีรฐัตอ้งการ ดงันัน้การเรียนการสอนจงึขึน้อยู่กบัทิศทางของผูมี้อาํนาจทางการเมือง และรฐัตอ้งการสรา้งพลเมือง

ดีแบบชาตินิยมมุ่งเนน้ความสาํคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์มีสาํนึกในความเป็นไทย และ

รว่มกนัสืบสานวฒันธรรมท่ีดีงามของชาติ  

งานของ นฤมล น่ิมนวล, ประจักษ์ กอ้งกีรติ และอรรถสิทธ์ิ พานแกว้ (2560) ศึกษาเรื่อง การเมืองใน

แบบเรียน พบว่า แบบเรียนวิชาหนา้ท่ีพลเมืองเป็นหนึ่งในกลไกการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐ มีเนือ้หา

สอดคลอ้งกับระบอบการเมืองการปกครองในแต่ละช่วงเวลา และเนือ้หาส่วนใหญ่มุ่งเนน้บทบาทหนา้ท่ีของรฐั

มากกว่าการเช่ือมั่นในศกัยภาพของพลเมืองท่ีจะมีต่อการแกไ้ขปัญหากับความขัดแยง้ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  

งานของ เอกชยั ภูมิระรื่น (2557) ศกึษาเรื่อง แบบเรียนสงัคมศึกษา ภาพสะทอ้นความตอ้งการของรฐั 

พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2555 พบว่า วิชาหนา้ท่ีพลเมืองเป็นวิชาท่ีมีเนือ้หาท่ีแสดงถึงความตอ้งการของรฐัไดม้ากท่ีสดุ 

มีเนือ้หามาจากบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม เพ่ือสรา้งพลเมืองในแบบท่ีรฐัตอ้งการ แมว้่าบริบททาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไดมี้การเปลี่ยนแปลงแต่รฐัยังคงรักษาจุดร่วมในประเด็นความมั่นคงของชาติ 

ความเป็นพลเมืองดี และสถาบนัพระมหากษัตริย ์ 

และงานของ ฐิติมดี อาพนัธนานนท ์(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง เนือ้หาความเป็นพหุวฒันธรรมในแบบเรียน 

พบว่า รฐัใชแ้บบเรียนวิชาหนา้ท่ีพลเมืองนาํเสนอเนือ้หาท่ีแสดงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมของชาติไทย

ในมิติของความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ เช่น อาหาร การแต่งกาย ประเพณี เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือ

สรา้งความมั่นคงใหก้บัรฐั ในประเด็นของการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจ และการใหค้วามสาํคญักบัสิทธิมนษุยชน 

และรฐัมองว่าวฒันธรรมเป็นสิ่งตายตวั รวมถึงไม่ไดมี้การกล่าวถึงชนกลุ่มต่างๆ ในประเด็นปัญหา และอาํนาจท่ี

ไมเ่ท่าเทียมกนัอนัเป็นสว่นหนึ่งของสาเหตคุวามขดัแยง้ทางวฒันธรรม  
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 ดงันัน้ขอ้คน้พบจากงานวิจยัในเชิงสงัคมศาสตรไ์ดใ้หข้อ้คน้พบในลกัษณะเดียวกนั โดยมองวา่วิชาหนา้ท่ี

พลเมืองเป็นวิชาท่ีรฐันาํมาใชส้รา้งพลเมืองท่ีดีของชาติเพ่ือสรา้งสงัคมท่ีทุกคนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ แต่ในอีก

ดา้นหนึ่งวิชาหนา้ท่ีพลเมืองเป็นกลไกของรฐัเพ่ือนาํมาใชส้รา้งนักเรียนใหมี้คุณลกัษณะตามแบบท่ีรฐัตอ้งการ 

และเลือกท่ีจะไม่กล่าวถึงบางประเด็นท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้กบัรฐั ดว้ยการบรรจุกลไกทางอุดมการณ์

ของรฐัไวใ้นแบบเรียน ดงันัน้ผูศ้กึษาจึงตอ้งการวิเคราะหก์ลไกทางอุดมการณข์องรฐัท่ีกระทาํผ่านการเรียนการ

สอนในรายวิชาหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามมโนทศันก์ลไกทาง

อุดมการณ์ของรัฐ (Ideological State Apparatuses: ISAs) ของหลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser: 1918 – 

1990)  

 

วัตถุประสงค ์

บทความนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะหก์ลไกทางอุดมการณข์องรฐัท่ีกระทาํผ่านการเรียนการสอนวิชา

หนา้ท่ีพลเมืองระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

 

กลไกทางอุดมการณข์องรัฐ 

มโนทศันก์ลไกทางอดุมการณข์องรฐั ของอลัธูแซร ์เสนอว่ารฐัมีกลไกทางอดุมการณเ์พ่ือผลิตซํา้เง่ือนไข

การผลิต (Althusser, 1971) ความเป็นกรรมกรของกาํลงัแรงงาน (Althusser, 1971) โดยรฐัดาํเนินการผลิตซํา้

ผ่านกลไกของรฐั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) กลไกทางการปราบปรามของรฐั (Repressive State Apparatus: RSAs) 

และ 2) กลไกทางอดุมการณข์องรฐั (Ideological State Apparatuses: ISAs) (Althusser, 1971) เพ่ือมุง่เนน้การ

ทาํหนา้ท่ีแตกต่างกนั แต่กลไกทัง้สองไม่ไดแ้ยกออกจากกนัอย่างเดด็ขาด กล่าวคือกลไกทางการปราบปรามของ

รฐัทาํหนา้ท่ีโดยใชค้วามรุนแรง ตรงกนัขา้มกบักลไกทางอดุมการณข์องรฐัทาํหนา้ท่ีโดยใชอ้ดุมการณ ์(Althusser, 

1971) ดงันัน้กลไกทางอดุมการณข์องรฐัจงึเปรียบเสมือนเป็นเสาเข็ม รวมถึงเป็นตาํแหน่งของการต่อสูท้างชนชัน้ 

(Althusser, 1971)  

อัลธูแซรไ์ดเ้นน้ยํา้ว่ากลไกท่ีรัฐไดติ้ดตัง้ใหก้ับพลเมืองมากท่ีสุดคือ กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐทาง

การศกึษา (Educational Ideological Apparatus State) โดยเขากล่าวว่า “ไม่มีกลไกทางอดุมการณข์องรฐัทาง

ใดนอกจากโรงเรียน ท่ีสามารถบงัคบัเดก็ใหน้ั่งฟังอย่างสงบน่ิงไดว้นัละ 7-8 ชั่วโมง สปัดาหล์ะ 5-6 วนั ตอ่เน่ืองกนั

ไปหลายปี” (Althusser, 1971) โดยมีเง่ือนไขการทาํงาน ประกอบดว้ย 1) มีเป้าหมายเพ่ือผลิตซํา้ความสัมพันธ์

ของการผลิตท่ีขุดรีดแบบทุนนิยม 2) หล่อหลอมอุดมการณห์ลกัของสงัคม คือ อุดมการณ์ของชนชัน้ปกครอง

ใหก้บันกัเรียน 3) มีการทาํงานรว่มกนัระหวา่งกลไกทางอดุมการณต์า่งๆ และ 4) บรรจกุลไกทางอดุมการณข์องรฐั

ท่ีโดด่เดน่ท่ีสดุเขา้ไปในโรงเรียน คือ กลไกทางอดุมการณข์องรฐัทางการศกึษา (Althusser, 1971)  

บทความนีผู้ศ้กึษาจึงไดน้าํเง่ือนไขการทาํงานของกลไกทางอดุมการณข์องรฐัมาวิเคราะหก์ารเรียนการ

สอนวิชาหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ เน่ืองจากระดบัชัน้นีคื้อกลุม่นกัเรียนท่ีกาํลงัอยู่

ในขัน้ตอนสดุทา้ยของการศกึษาภาคบงัคบัและจะถกูสง่ไปยงัตลาดแรงงานการผลิต 
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ผลการศึกษา 

การทาํงานของกลไกทางอดุมการณข์องรฐั ประกอบดว้ย 4 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ 1) มีเป้าหมายเพ่ือผลิต

ซํา้ความสมัพนัธข์องการผลิตท่ีขดุรีดแบบทนุนิยม 2) หลอ่หลอมอดุมการณห์ลกัของสงัคม คือ อดุมการณข์องชน

ชัน้ปกครองใหก้ับนักเรียน 3) มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างกลไกทางอุดมการณต์่าง ๆ และ 4) บรรจุกลไกทาง

อุดมการณ์ของรัฐท่ีโด่ดเด่นท่ีสุดเข้าไปในโรงเรียน คือ กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐทางการศึกษานั่นเอง ซึ่ง

สามารถอธิบายได ้ดงันี ้ 

 

การผลิตซํา้ความสัมพันธข์องการผลิตทีขุ่ดรีดแบบทุนนิยม 

เป้าหมายแรกของกลไกทางอดุมการณข์องรฐั คือ การผลิตซํา้ความสมัพนัธข์องการผลิตท่ีขดุรีดแบบทุน

นิยม ทั้งนีก้ารทาํงานของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐดาํเนินการควบคู่กันทั้งสองกลไก ประกอบดว้ย กลไก

ทางการปราบปรามท่ีใชค้วามรุนแรง และกลไกทางอดุมการณท่ี์ใชอ้ดุมการณเ์พ่ือเป็นโลก่าํบงัใหก้บัความรุนแรง

ของกลไกทางการปราบปราม ฉะนัน้วิชาหนา้ท่ีพลเมืองจึงมีการทาํงานของกลไกทางอุดมการณ ์กล่าวคือ รฐั

เริ่มตน้จากกลไกทางการปราบปรามดว้ยการใชก้ฎหมายเพ่ือสรา้งอาํนาจท่ีเหนือกว่าระหว่างรฐัและพลเมือง 

ฉะนั้นตามแนวทางการปกครองของประเทศไทยท่ีใชร้ัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ในมาตรา 80 (3) ของ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายในช่วงเวลาของการออกแบบหลกัสตูรฯ 

พบวา่ รฐัใหอ้าํนาจตวัเองเพ่ือสรา้งคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีพงึประสงค ์ความวา่ 

 

มาตรา 80 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม 

ดงัต่อไปนี ้(3) พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม จดัใหมี้แผนการศกึษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพฒันาการศกึษาของชาติ จดั

ใหมี้การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก รวมทั้ง

ปลูกฝังใหผู้้เรียนมีจติสาํนึกของความเป็นไทย มีระเบยีบวินัย คาํนึงถงึประโยชนส่์วนรวม และยดึม่ันใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

(รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2551, 2551: 23-24) 

 

 ดงันัน้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงทาํหนา้ท่ีโดยใชอุ้ดมการณส์รา้ง

ตวัตนของนกัเรียนใหมี้ความเช่ือไปในทิศทางเดียวกบัรฐั จนกระทัง้หลอ่หลอมใหน้กัเรียนกลายเป็นพลเมืองท่ีเช่ือ

ฟังรฐั และอยู่ภายใตอ้าํนาจของรฐัดว้ยความยินยอม 

 

การหลอมรวมอุดมการณห์ลักของสังคม 

เป้าหมายท่ีสองของกลไกทางอดุมการณข์องรฐั คือ หลอ่หลอมอดุมการณห์ลกัของสงัคม คือ อดุมการณ์

ของชนชั้นปกครองใหก้ับนักเรียน ดังปรากฎเนือ้หาในแบบเรียนในฐานะสื่อกลางทางการสื่อสารของรัฐกับ

นกัเรียนเพ่ือหลอ่หลอมความเป็นพลเมืองดีของชาติ จากกลไกทางการปราบปรามผ่านการใชก้ฎหมาย มาอยู่ใน

ลกัษณะของกลไกทางอดุมการณ ์เช่น แบบเรียนวิชาหนา้ท่ีพลเมือง ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีเนือ้หากลา่วถงึหนา้ท่ี

ของพลเมืองดี เช่น 
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“พลเมืองดีมีหนา้ท่ีพิทกัษ์รกัษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

ชาติ เป็นสิ่งท่ีมีความสาํคญัต่อพลเมืองเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากบรรพบรุุษของเราไดเ้อาเลือดเนือ้และชีวิตเขา้แลก

ไว ้ดงันัน้ เราตอ้งเชิดชูและพิทกัษ์รกัษาชาติ ไม่กระทาํการใด ๆ ใหเ้ป็นท่ีเสื่อมเสียแก่ชาติ และทาํนุบาํรุงชาติให้

เจริญกา้วหนา้สืบไป ศาสนา เป็นสิ่งยดึเหน่ียวจิตใจ ทาํใหจิ้ตใจมีความบริสทุธ์ิผ่องใส มีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่และ

มีเมตตากรุณาต่อกนั ช่วยประสานจิตใจของคนในชาติใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ทาํสิ่งท่ีดีใหแ้ก่ส่วนรวม ดงันัน้ 

พลเมืองดีทุกคนตอ้งรกัษาศาสนาใหค้งอยู่คู่กบัสงัคมไทยตลอดไป พระมหากษัตริย ์เป็นศนูยร์วมจิตใจของคน

ไทยทัง้ชาติ ทรงร่วมทุกขร์่วมสขุกบัประชาชนมาโดยตลอด ทรงแนะนาํช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรของพระองคท์ั่ว

ราชอาณาจกัร ทรงแผ่เมตตาบารมีปกป้องคุม้ครองชนชาวไทยใหด้าํเนินชีวิตไดอ้ย่างร่มเย็นเป็นสขุถว้นหนา้กัน 

ดงันัน้พลเมืองดีทกุคนทกุคนจงึยอมพลีชีพเพ่ือรกัษาพระมหากษัตริยใ์หเ้ป็นม่ิงขวญัแก่ชาติไทยตลอดไป”  

(ธวชั ทนัตโตภาส และคณะ, 2562: 8-9) 

 

 หรือแบบเรียนวิชาหนา้ท่ีพลเมือง ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีเนือ้หากลา่วถงึหนา้ท่ีของพลเมืองดีตอ่จิตสาํนกึ

ของความเป็นไทยวา่ 

 

“วฒันธรรมไทยมีเอกลกัษณห์รือลกัษณะท่ีแตกต่างและโดดเดน่จากสงัคมอ่ืน ๆ หลายประการ เช่น การ

ไหว ้อาหารไทย มารยาทไทย ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านีไ้ดส้รา้งความภาคภูมิใจแก่คนในสงัคมไทยและเป็นเครื่อง

ยืนยนัถงึความเจริญรุง่เรืองและความเป็นเอกลกัลกัษณข์องชาติไทย วฒันธรรมกบัสงัคมมนษุยเ์ป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัตลอดเวลา เน่ืองจากมนษุยเ์ป็นผูส้รา้งวฒันธรรมเพ่ือการดาํรงอยู่รว่มกนัในสงัคม วฒันธรรมของเราจะมุง่เนน้

ท่ีรูปแบบ หรือวิถีการดาํเนินชีวิตของกลุ่มคนเหล่านัน้ เช่น เราทุกคนเป็นสมาชิกของสงัคมไทย ดงันัน้ ทุกคนจึง

ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมไทยดว้ย”  

(ธวชั ทนัตโตภาส และคณะ, 2555: 84) 

 

การทาํงานร่วมกันระหว่างกลไกทางอุดมการณต่์าง ๆ 

 เป้าหมายท่ีสามของกลไกทางอุดมการณข์องรฐั คือ มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างกลไกทางอุดมการณ์

ต่าง ๆ ในวิชาหนา้ท่ีพลเมืองนอกจากรฐัไดใ้ชก้ลไกทางการศกึษา โดยเฉพาะการบรรจุลงในแบบเรียนแลว้ รฐัยงั

สรา้งการความเป็นพลเมืองดีของชาติผ่านกลไกทางอุดมการณ์อ่ืน ๆ ท่ีสามารถทาํงานประสานกับการสรา้ง

คุณลกัษณะของเยาวชนในวิชาหนา้ท่ีพลเมือง เช่น กลไกทางการสื่อสาร ดว้ยการใชบ้ทเพลงเขา้มาทาํงานร่วม

เพ่ือสรา้งจิตสาํนึกในความเป็นไทยให้กับนักเรียน เห็นไดช้ัดจากการสอดแทรกพิธีกรรมทั้งในโรงเรียนและ

ชีวิตประจาํวนั ในกรณีตวัอย่างคือการเคารพธงชาติ นกัเรียนทกุคนจะตอ้งยืนตรงเคารพธงชาติ ประกอบกบักลไก

ทางศาสนา นกัเรียนจะตอ้งพนมมือสวดมนต ์แผ่เมตตา และท่องคาํปฏิญาณวา่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ 

 

 การบรรจุกลไกทางอุดมการณข์องรัฐทางการศึกษา 

 และเป้าหมายสุดทา้ยของกลไกทางอุดมการณข์องรฐั คือ การบรรจุกลไกทางอุดมการณข์องรฐัท่ีโดด

เด่นท่ีสุดเข้าไปในโรงเรียน คือ กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐทางการศึกษา เม่ือพิจารณาวิชาหน้าท่ีพลเมือง

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 พบว่า วิชาหนา้ท่ี
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พลเมืองเป็นวิชาท่ีรฐัใหค้วามสาํคญัมากท่ีสดุสาํหรบัการสรา้งพลเมืองดีของชาติ ในท่ีสดุการการเรียนการสอน

วิชาหนา้ท่ีพลเมืองจึงไดป้ระกอบสรา้งคุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องนักเรียนใหเ้ป็นพลเมืองดีตามแบบท่ีรัฐ

ตอ้งการ ซึง่สอดประสานกบักระบวนการทาํงานของกลไกทางอดุมการณข์องรฐัท่ีกลา่วมาขา้งตน้ทัง้สามเง่ือนไข  

 

บทสรุป และอภปิรายผล 

กลไกทางอดุมการณข์องรฐัในวิชาหนา้ท่ีพลเมืองระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ของหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 มีเนือ้หาสอดคลอ้งกับกลไกการทาํงานของกลไกทางอุดมการณข์องรฐั

เน่ืองจากองคป์ระกอบของการออกแบบวิชาหนา้ท่ีพลเมือง มีการนาํกลไกทางอุดมการณข์องรฐัเขา้มาใชเ้พ่ือ

สรา้งคณุลกัษณะของนกัเรียนใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติ ในแบบท่ีรฐัตอ้งการ โดยพบวา่ รฐัไดส้รา้งอดุมการณห์ลกั

ของสงัคมเพ่ือตอ้งการพลเมืองท่ีมีคณุลกัษณะ ดงันี ้1) พลเมืองท่ีสาํนกึในความเป็นไทย และ 2) พลเมืองท่ียดึมั่น

ในระบอบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ สอดคลอ้งกบังานของ 

พิณสดุา สิริธรงัศร (2560) ศกึษาเรื่อง การพฒันาการศกึษาเพือ่ความเป็นพลเมอืง พบวา่ รฐัมีแนวทางการพฒันา

การศกึษาเพ่ือสรา้งพลเมืองในทกุระดบัการศกึษา นอกจากนี ้ขอ้คน้พบยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนไมส่ามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนัเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในประเดน็บริบททางสงัคมและวฒันธรรม และการปฏิบติั

ตนตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ พบวา่ การ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพลเมืองใชก้ารจัดกระบวนการเรียนรูท้ัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

รวมถึงใชก้ารจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยตามบริบทของประเทศนัน้ๆ ดว้ยการใชก้ระบวนการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต  

เม่ือพิจารณาประเทศท่ีมีระบอบการเมืองการปกครองคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย เช่น ประเทศองักฤษ 

และประเทศญ่ีปุ่ น พบว่า ประเทศองักฤษมุ่งเนน้การเรียนการสอนใหพ้ลเมืองมีส่วนร่วม มีความรบัผิดชอบ มี

ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถโตแ้ยง้ทางการเมืองได ้(พิณสดุา สิริธรงัศร, 2560) ขณะเดียวกนั

ประเทศญ่ีปุ่ น มุ่งเนน้การเรียนการสอนใหพ้ลเมืองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเคารพในศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนุษยไ์ดช้ัดเจนกว่าหลักสูตรของประเทศไทยท่ีมุ่งเนน้เพียงการเป็นพลเมืองดีของชาติท่ียึดมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ (เจษฎา แกว้วรา, ชาตรี มณีโกศล, และยพิุน อินทะยะ, 

2559) 

นอกจากนีง้านของ ไพศาล บรรจุสุวรรณ ์(2558) ศึกษาเรื่อง การนาํนโยบายหลกัสูตรการศึกษาขัน้

พืน้ฐานไปปฏิบตัใินเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีพบว่า เนือ้หาของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ไม่สอดคลอ้งกับทักษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากหลกัสูตรฯ มุ่งเนน้การให้

ความสาํคญักับความเป็นไทยและความรกัชาติมากกว่าท่ีจะเอือ้ใหน้ักเรียนใชก้ารแสวงหาความรูจ้ากการตัง้

คาํถามและคิดวิเคราะหด์ว้ยตนเอง  ดว้ยเหตนีุ ้จึงกล่าวไดว้่ากลไกทางอดุมการณข์องรฐัในวิชาหนา้ท่ีพลเมืองได้

ประกอบสรา้งคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีอยู่ภายใตก้ารจาํนนตอ่รฐั 

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของ Heggart, Arvanitakis, &  Matthews (2018) ไดโ้ตแ้ยง้แนวทางการจัด

การศึกษาหนา้ท่ีพลเมืองว่า รัฐไม่ควรนาํแนวทางการกาํหนดเนือ้หาการเรียนท่ีกาํหนดจากบนลงล่าง (Top-

down) เน่ืองจากแนวทางดงักล่าวไม่ไดท้าํใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีกระตือรือรน้ท่ีจะเขา้ไปพัวพนักับกิจกรรม
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ทางประชาธิปไตยมากไปกว่าการถูกบงัคบั ซึ่งแนวทางดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีรฐัไทยไดน้าํมาใชก้บัการ

เรียนการสอนวิชาหนา้ท่ีพลเมือง ดงัพบไดจ้ากการอธิบายวิธีการทาํงานของกลไกทางอดุมการณข์องรฐัไทย  

ดงันัน้ขอ้เสนอของบทความนีคื้อ การเสนอรูปแบบการจดัการศกึษาหนา้ท่ีพลเมืองท่ีจะช่วยลดการผลิต

ซํา้ของความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมทางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธข์องการผลิตเช่นเดียวกบัการขุดรีดแบบ

ทุนนิยม ประกอบดว้ยแนวทาง 4 ประการ 1) หลกัสตูรตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีอิสระในการเลือกเนือ้หาและ

กระบวนการเรียน 2) หลกัสตูรตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันานกัเรียนแต่ละคนตามความสนใจท่ีแตกต่างกัน 

3) หลกัสตูรตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเขา้มาพวัพนัและประสบการณท่ี์ผ่านมาของนกัเรียน และ 4) หลกัสตูรตอ้ง

ใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ไปพวัพนักบัชุมชน ซึ่งแนวทางนีจ้ะช่วยสง่เสริมใหน้กัเรียนมีคณุลกัษณะเป็นพลเมืองท่ี

กระตือรือรน้ในการเข้าไปพัวพันกับกิจกรรมทางประชาธิปไตย (Active Citizens) (Heggart, Arvanitakis, &  

Matthews, 2018) 
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แนวทางการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์

Approaches to Control and Promote Personal Income Tax Payment 

of Real Estate Brokers 
 

ศิวพร เสาวคนธ์1

Siwaporn Saowakon1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ 

ผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรพัย ์เน่ืองจากในปัจจุบันอาชีพดังกล่าวมีการขยายตัวไปพรอ้มกับการ

เติบโตของอสงัหาริมทรพัย ์เม่ือการซือ้ขายและแลกเปลี่ยนอสงัหาริมทรพัยมี์ปริมาณเพ่ิมขึน้ในทกุปี ย่อมสง่ผลให้

อาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยเ์ติบโตตามไปดว้ยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แมว้่าประเทศไทยจะมีหลกัเกณฑก์าร

จดัเก็บภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาตามท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรษัฎากร แตใ่นทางปฏิบติักลบัพบวา่ผูป้ระกอบอาชีพ

นายหนา้อสงัหาริมทรพัยบ์างกลุม่ยงัหลีกเลี่ยงการเสียภาษาเงินไดบ้คุคลธรรมดา เพราะกรมสรรพากรไมท่ราบวา่

เงินไดท่ี้เกิดขึน้มีแหลง่ท่ีมาจากการประกอบอาชีพ และสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากในปัจจบุนัยงัไมมี่กฎหมายควบคมุ

ผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์อีกทัง้ยังไม่มีระบบควบคุมจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพอันมี

สภาพบังคบัทางกฎหมาย จึงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีทาํใหมี้การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได ้ดงันัน้ เพ่ือป้องกันการ

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์และเป็นการยกระดบั 

ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ผูเ้ก่ียวขอ้ง จงึเห็นควรมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคมุการประกอบวิชาชีพดงักลา่ว   
 

ABSTRACT 
This article aimed to investigate controlling and promoting personal income tax payment of real 

estate brokers.  Due to expansion of this profession along with real estate growth, transaction of real 

estate has been increasing every year, which also has led the growth of real estate broker profession. 

Although Thailand has established the criteria of personal income tax collection in the Revenue Code, 

in practice some of the real estate brokers have avoided to pay personal income tax because the 

Revenue Department does not know the profession’ s income sources.  Moreover, it is partly because 

at present there are no laws to control the real estate brokers and no systems to control professional 

code of conduct as the law binding force.  Therefore, it is one of the reasons for avoiding income tax 

payment. In order to prevent avoidance of personal income tax payment among the real estate brokers 

and to enhance the real estate brokers to be accepted in the international standard and making benefits 

to relevant people, it is recommended to establish specific laws to control this profession.       

Key words: controlling, promote, personal income tax, real estate brokers   

* Corresponding author ; e-mail address: siwaporn.so@spu.ac.th 

1คณะนิติสาสตร ์มหาวิทยาลยัศรปีทมุ กรุงเทพฯ 10900 
1School of Law, Sripatum University, Bangkok 10900 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

431 

คาํนาํ 

 อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 139 ไดใ้หค้วามหมายว่า “ท่ีดินและ

ทรพัยอ์นัติดอยู่กบัท่ีดินมีลกัษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอนัเดียวกนักบัท่ีดินนัน้ และหมายความรวมถึง

ทรัพย์สินอันเก่ียวกับท่ีดินหรือทรัพย์อันติดกับท่ีดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดินนั้น” (ส ํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2562) จากความหมายดงักลา่ว อสงัหาริมทรพัยจ์งึประกอบดว้ย ท่ีดิน ทรพัยอ์นัติดกบั

ท่ีดินมีลกัษณะเป็นการถาวร ทรพัยท่ี์ประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนัน้ ทรพัยสิทธิอนัเก่ียวกบัท่ีดิน หรือทรพัยอ์นั

ติดอยู่กบัท่ีดินหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนัน้  

 ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ การประกอบการดา้นอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่ง

เป็นลักษณะหลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลาย และกลุ่มท่ีสองคือการเป็นวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ

อสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งความหลากหลายเป็นไปตามยุคสมยั เช่น วิชาชีพรงัวดั วิชาชีพสถาปนิก วิชาชีพนายหนา้

อสงัหาริมทรพัย ์เป็นตน้ (โสภณ พร โชคชยั, 2559) 

 สาํหรบัการประกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ในทางธุรกิจหากบุคคลดงักลา่วมีความสนใจใน

สาขาวิชาวิชาชีพดงักล่าว มีใจรกับริการ สนใจการขาย และเรียนรูท่ี้จะปรบัตวัไปพรอ้มกบัระบบเศรษฐกิจแลว้ ก็

ย่อมสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้ ไม่ต้องขออนุญาตประกอบวิชาชีพเหมือนดังเช่นวิชาชีพแพทย์  

ทนายความ เป็นตน้ การประกอบอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรพัยจ์ึงสามารถประกอบไดง่้ายและสรา้งรายได้

เริ่มตน้หลกัหม่ืนไปจนถงึแสน  

 ในกรณีท่ีเป็นประเด็นปัญหาและนาํมาสู่การเขียนบทความในครัง้นีคื้อ เน่ืองดว้ยลกัษณะการ

ประกอบอาชีพนายหนา้อสงัหารมิทรพัยไ์มมี่กฎหมายควบคมุ ทาํใหก้ารประกอบอาชีพเป็นไปโดยอิสระ ส่งผลให้

ในเรื่องของการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผู้ประกอบอาชีพนายหน้า จึงไม่ไดอ้ยู่ในระบบท่ีสามารถ

ตรวจสอบไดเ้หมือนดังเช่นอาชีพแพทย์ ทนายความ นักบัญชี เป็นตน้ เพราะการจ่ายค่าตอบแทนการเป็น

นายหนา้อสงัหาริมทรพัยม์กัจ่ายกนัในรูปแบบของเงินสด จึงเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีทาํใหมี้การหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

เงินได ้ส่งผลใหร้ฐัไม่สามารถจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ด ้

ดงันัน้ บทความนีจ้ึงไดมี้การศึกษาถึงแนวทางการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผู้

ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผู้

ประกอบอาชีพนายหนา้อสงัหารมิทรพัย ์และเป็นการยกระดบัผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ป็นท่ี

ยอมรบัในระดบัสากล ตลอดจนก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่รฐัและผูเ้ก่ียวขอ้ง  

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศกึษาถงึการควบคมุผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์

 2.  เ พ่ือศึกษาถึงการส่งเสริมการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้ประกอบอาชีพนายหน้า

อสงัหาริมทรพัย ์

 3. เพ่ือศกึษาถงึลกัษณะของการประกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์
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แนวคิดเกี่ยวกับทางการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้ประกอบอาชีพ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย ์

 1. แนวคดิเกีย่วกับผู้ประกอบอาชพีนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์

 1.1 อสังหาริมทรัพย ์

 อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 139 ไดใ้หค้วามหมายวา่ “ท่ีดินและ

ทรพัยอ์นัติดอยู่กบัท่ีดินมีลกัษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอนัเดียวกนักบัท่ีดินนัน้ และหมายความรวมถึง

ทรพัยส์ินอนัเก่ียวกบัท่ีดินหรือทรพัยอ์นัติดกบัท่ีดินหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนัน้”  

 จากความหมายดงักลา่วนัน้ อสงัหาริมทรพัยจ์งึมีลกัษณะประกอบดว้ย  

 (1) ท่ีดิน ซึ่งเป็นพืน้ผิวดินหรือพืน้ดินทั่ว ๆ ไปท่ีอยู่ตามธรรมชาติ ย่อมไม่หมายถึงท่ีดินท่ีขุดขึน้มาจาก

พืน้ดิน เพราะเม่ือถูกขุดขึน้มาแลว้ ย่อมไม่มีสภาพเป็นท่ีดินอีกต่อไป จะเป็นเพียงกอ้นดินหรือกองดินท่ีจะถูก

เคลื่อนยา้ยไปท่ีอ่ืน จงึกลายเป็นสงัหาริมทรพัยไ์ป  

 (2) ทรัพยอ์ันติดกับท่ีดินมีลักษณะเป็นการถาวร ซึ่งอาจเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ หรือมีการทาํขึน้ใน

ภายหลงัใหติ้ดเป็นการถาวรก็ได ้กรณีท่ีทรพัยน์ัน้ติดอยู่กบัท่ีดินเป็นการถาวรโดยธรรมชาติ ไดแ้ก่ ไมยื้นตน้ ส่วน

กรณีทรพัยน์ัน้มีผูน้าํมาติดกบัท่ีดินเป็นการถาวร ไดแ้ก่ บา้นเรือน ตกึแถว อาคารพาณิชย ์หรือสิ่งปลกูสรา้งตา่งๆ 

ท่ีมีผูท้าํขึน้บนท่ีดินหรือในท่ีดินเป็นการถาวร มิใช่เป็นการนาํมาติดเพียงชั่วคราว เช่น อาคารท่ีปลกูในงานแสดง

สินคา้ เป็นตน้  

 (3) ทรพัยท่ี์ประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนัน้ คือทรพัยท่ี์รวมอยู่กบัเนือ้ดินตามธรรมชาติ เช่น กอ้นดิน ดิน 

ทราย หรือมีผูน้าํมาไวก้บัดินจนหลายเป็นสว่นหนึ่งของพืน้ดินตามธรรมชาติ เช่น นาํทรายมาถมท่ีดินจนกลายเป็น

ดินไป เป็นตน้  

 (4) ทรพัยสิทธิอนัเก่ียวกบัท่ีดิน หรือทรพัยอ์นัติดอยู่กบัท่ีดินหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนัน้ กรณี

ของทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับท่ีดิน ไดแ้ก่ กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง สิทธิจาํนองและทรัพยสิทธิตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 4  ซึ่งไดแ้ก่ ภาระจาํยอม สิทธิอาศยั สิทธิเหนือพืน้ดิน สิทธิเก็บกิน และภาระติด

พนัในอสงัหาริมทรพัย ์กรณีของทรพัยสิทธิเก่ียวกบัทรพัยอ์นัติดอยู่กบัท่ีดิน คือทรพัยสิทธิอนัเกิดจากทรพัยท่ี์ติด

อยู่กบัท่ีดิน เช่น บา้นเรือน ตกึแถว ย่อมเป็นทรพัยสิทธิของท่ีดินนัน้และเป็นอสงัหาริมทรพัยไ์ปดว้ย ส่วนกรณีของ

ทรพัยสิทธิอนัเก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดิน คือกรณีท่ีทรพัยน์ัน้ประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินไป

แลว้ย่อมกลายสภาพเป็นสว่นหนึ่งของท่ีดิน จงึมีทรพัยสิทธิในลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีดิน (บญัญติั สชีุวะ, 2559) 

 จากความหมายและลกัษณะของอสงัหาริมทรพัยท่ี์กลา่วมาขา้งตน้นัน้ จะเห็นไดว้า่ หากอสงัหาริมทรพัย์

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีการซือ้ขายหรือแลกเปลี่ยนกันขึน้ การกระทาํดงักล่าวในปัจจุบันนิยมดาํเนินการโดยผ่านผู้

ประกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดการซือ้ขายหรือแลกเปลี่ยนท่ีรวดเรว็ขึน้ เพราะมีตวัแทน

เป็นผูด้าํเนินการและเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการดาํเนินการดังกล่าวนั้น นอกจากนั้นยังทาํใหเ้กิดความ

สะดวกสบายแก่คูส่ญัญา (ผูซ้ือ้และผูข้ายอสงัหาริมทรพัย)์ นัน้ 

 1.2 การประกอบอาชพีนายหน้าอสังหริมทรัพย ์ 

  (1) องคก์รท่ีกาํกบัดแูลนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์

 ประเทศไทยมีการรวมกลุ่มของผูด้าํเนินธุรกิจตวัแทนและนายหนา้อสงัหาริมทรพัยใ์นช่วงปี พ.ศ. 2535 

ประมาณ 20 ราย โดยไดมี้การจัดตัง้ภายใตช่ื้อ “ชมรมธุรกิจตัวแทนการคา้อสงัหาริมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย” 
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(Real Estate Agency Club of Thailand) มีคุณไพศาล บัณฑิตยานนท ์กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท แคท พร็อพ

เพอรตี์ ้จาํกัด เป็นประธานชมรม บริหารงานร่วมกับคณะกรรมการของชมรมอีกทัง้หมด 7 ท่าน และวันท่ี 22 

ธันวาคม 2536 ชมรมธุรกิจตวัแทนการคา้อสงัหาริมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดร้บัการสถาปนาจากกองสถาบนั

การค้า กรมการค้าภายใน ขึน้เป็น “สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” (Real Estate Broker 

Association) โดยมี คณุไพศาล บณัฑิตยานนท ์ไดร้บัเลือกตัง้ใหเ้ป็นนายกก่อตัง้ของสมาคมตวัแทนและนายหนา้

อสังหาริมทรัพยใ์นสมัยแรกประจาํปี 2537-2538 และไดด้าํรงตาํแหน่งนายกสมาคมฯ จนถึงกระทั้งปี 2539- 

2540 และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมคุณภาพธุรกิจนายหนา้อสงัหาริมทรพัยท่ี์สมาชิกเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายใหไ้ด้

มาตรฐานท่ีดี ตลอดจนวินยัและปรบัปรุงระบบนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ใหมี้ประสิทธิภาพและใหไ้ดผ้ลดีย่ิงขึน้ 

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 ไดมี้การเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ คุณธีรพันธ ์นาทีกาญจนลาภ

กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ยูเค คอนซัลทิง จาํกัดไดร้ับเลือกตัง้เป็นนายกสมาคมฯ ไดบ้ริหารสมาคมฯ จนถึง

ประจาํปี 2543-2544 ต่อมาไดมี้การเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ประจาํปี 2545-2546 คุณไพโรจน์ สุขจั่น 

ประธานและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บวัทอง พรอ็พเพอรตี์ ้จาํกดั ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นนายกสมาคมฯ คนตอ่มา ได้

บริหารสมาคมฯ ตอ่มานายแพทยส์มศกัดิ์ มนีุพีระกุล ประธานบริษัท ฟอรเ์บสท ์พร็อพเพอรตี์ส้ ์จาํกดั ไดร้บัเลือก

ใหเ้ป็นนายกสมาคมฯ ประจาํปี 2547-2548 จนกระทั่งปัจจุบันนี ้นายแพทยส์มศกัดิ์ มุนีพีระกุล ประธานบริษัท 

ฟอรเ์บสท ์พรอ็พเพอรตี์ส้ ์จาํกดั ยงัไดร้บัเลือกใหเ้ป็นนายกสมาคมฯ ประจาํปี 2549-2550 ตอ่ไป 

ในปัจจบุนันีส้มาคมฯ ไดมี้การเปลี่ยนช่ือจากเดิมคือ “สมาคมตวัแทนและนายหนา้อสงัหาริมทรพัย”์ เป็น 

“สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ทย” (สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ทย, 2562) 

ดงันัน้ สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ทยจึงเป็นสมาคมท่ีมีวตัถุประสงคห์ลักเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ

ธุรกิจนายหนา้อสงัหาริมทรพัยท่ี์สมาชิกเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายใหไ้ดม้าตรฐานท่ีดี ตลอดจนวินยัและปรบัปรุงระบบ

นายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ใหมี้ประสิทธิภาพและใหไ้ดผ้ลดีย่ิงขึน้  

 (2) ประเภทใบอนญุาต 

 ธุรกิจและวิชาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยเ์ป็นอีกหนึ่งในวิชาชีพท่ีตอ้งการความเป็นมืออาชีพเพ่ือการ

เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการบริหารธุรกิจใหเ้ติบโตจากธรุกิจเลก็ๆ หรือธุรกิจท่ีอาจประสบปัญหาในระยะหนึ่งแตฟ้ื่น

ตวัไดดี้นัน้ ย่อมเป็นกลไกหนึ่งท่ีทาํใหวิ้ชาชีพดงักล่าวมีการพฒันาและเติบโต นอกจากนัน้ในเรื่องของการรกัษา

มาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณของวิชาชีพเพ่ือประโยชนส์่วนตวั ย่อมเป็นอีก

แนวทางหนึ่งท่ีส่งผลใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพนายหนา้ไดร้บัการยอมรบัในทางธุรกิจและคู่สญัญา (ผูซ้ือ้และผูข้าย

อสงัหาริมทรพัย)์  

 อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องของใบอนุญาตนั้น เน่ืองดว้ยในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการ

ควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยท่ี์ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จึงพบว่ายังไม่มีหลกัเกณฑท่ี์

ชดัเจนเก่ียวกบัประเภทของใบอนญุาตในการประกอบวิชาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งส่งผลใหเ้กิดช่องโหว่

เพ่ือการฉอ้โกงหรือทจุริต เช่น ผูป้ระกอบวิชาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยร์ว่มกนักบัเจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์ขาย

ท่ีดินในราคาท่ีสูงกว่าท่ีควรเป็น โดยร่วมกันออกรายงานประเมินท่ีเป็นเท็จ เป็นตน้ ดงันัน้ ในประเด็นนีจ้าํเป็น

อย่างย่ิงท่ีรฐัจะตอ้งดาํเนินการควบคมุผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์(โสภณ พร โชคชยั, 2559) 
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 (3) คณุสมบติัของผูข้ออนญุาต 

 ในปัจจบุนัการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัยน์ัน้มีหลายประเภท ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 

  (1) การซือ้ขายทั่วไป เป็นการซือ้ขายอสงัหาริมทรพัยท่ี์มีลกัษณะคลา้ยกบัการซือ้ขายในธุรกิจอ่ืนๆ 

ทั่วไป เช่น การซือ้มาแลว้ขายไป ผลตอบแทนหรือส่วนต่างท่ีไดคื้อกาํไร แต่จะต่างกันท่ีการซือ้ขายในธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัย ์ในทางกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งทาํนิติกรรมเป็นหนังสือและจดทะเบียนการไดม้ากับพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี เช่น โฉนดท่ีดินเป็นเอกสารสิทธิท่ีแสดงตัวผู้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแปลงนั้นๆ ทั้งนี ้ เพราะว่า

อสงัหาริมทรพัยเ์ป็นทรพัยส์ินท่ีมลูคา่สงู จงึตอ้งมีกฎหมายควบคมุเพ่ือไมใ่หเ้กิดปัญหา  

  (2) การปลอ่ยเช่า เป็นการทาํธรุกิจอสงัหาริมทรพัยท่ี์เรียกวา่ “เสือนอนกิน” เพราะเม่ือลงทนุสรา้งหรือ

ซือ้อาคารซือ้ท่ีดินวา่งเปล่าแลว้นาํออกใหเ้ช่า ก็จะทาํใหเ้กิดรายไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และเป็นรายไดท่ี้ตายตวั ทาํให้

มีเงินใชส้อยไม่ขาดมือ เช่น การใหเ้ช่าหอพกั อพารต์เมนต ์เช่าหอ้งพกั เช่าบา้น ใหเ้ช่าโกดงัเก็บสินคา้ เช่าอาคาร

พาณิชย ์สาํนกังานใหเ้ช่า หรือการเช่าท่ีดินวา่งเปลา่  

 จากประเภทของการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้นัน้และสืบเน่ืองจากประเดน็เก่ียวกบั

ประเภทใบอนุญาตนัน้ จะเห็นไดว้่า นายหนา้อสงัหาริมทรพัยถื์อเป็นวิชาชีพหนึ่งท่ีจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ซือ้ขายและการปล่อยเช่าทรพัยส์ิน ซึ่งการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหรือเช่า เป็นอาชีพเสริมหรือทาํเป็นงานเสริม แต่

การซือ้ขายแต่ละครัง้อาจทาํใหน้ายหนา้มีรายไดส้งูถึง 100 เปอรเ์ซ็นต ์ขึน้อยู่กบัความสามารถและองคป์ระกอบ

ดา้นอ่ืนๆ ดว้ย ดงันัน้ การเป็นนายหนา้ขายท่ีดิน ผูป้ระกอบวิชาชีพนีไ้มต่อ้งใชเ้งินลงทนุแตอ่ย่างใด เพียงแตบ่คุคล

ดังกล่าวมีความสามารถในการโน้มน้าวผู้ซือ้ให้มาซื ้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้าน ท่ีดิน) ก็ทําให้บุคคลนั้นได้

คา่ตอบแทนโดยไมต่อ้งลงทนุหรือใชเ้งินทนุสาํรองในการซือ้อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ก่อน และไมต่อ้งมีอสงัหาริมทรพัย์

นัน้อยู่ในความครอบครอง จึงถือเป็นวิชาชีพท่ีเปิดกวา้งใหบุ้คคลทุกเพศ สามารถประกอบอาชีพดงักล่าวได ้ขอ

เพียงแค่บุคคลดงักลา่วสนใจและมีความสามารถในการขายก็สามารถประกอบธุรกิจดงักลา่วได ้เช่น ก. ตอ้งการ

ขายท่ีดิน 10 ไร่ ท่ีจงัหวดันนทบุรี จึงไดปิ้ดประกาศขายไวท่ี้หนา้ท่ีดินและลงขายตามเวปไซต ์ข. ตอ้งการไดท่ี้ดิน

แถวนนทบุรี จึงไดเ้ล่าให ้ค. ฟัง ค. จึงไดค้น้หาขอ้มูลทางเวปไซต ์และนาํขอ้มูลไปเสนอใหก้ับ ข. เช่นนี ้หาก ข. 

พอใจในราคาท่ีเสนอขายและท่ีดินดงักล่าว ข. ไดต้กลงซือ้ท่ีดินดงักล่าวจาก ก. เรียบรอ้ย ค. ในฐานะนายหนา้

ย่อมไดค้า่นายหนา้จากการขายท่ีดินนัน้ เป็นตน้ ซึง่การประกอบอาชีพดงักล่าวเพียงแค่มีขอ้มลู และโนม้นา้วผูซ้ือ้

ได ้ก็ทาํใหไ้ดม้าซึ่งรายได ้นอกจากนัน้หากขยันและส่งขอ้มูลใหล้กูคา้ท่ีสนใจอย่างต่อเน่ือง ย่อมทาํใหไ้ดม้าซึ่ง

รายไดเ้ดือนเป็นแสน ซึ่งถือว่าเป็นการไดม้าซึ่งรายไดท่ี้สูง โดยไม่ตอ้งลงทุน และเหมาะกับผูเ้ยาวท่ี์ตอ้งการหา

รายไดเ้สรมิและหาประการณใ์หม ่ๆ นอกหอ้งเรียน (โสภณ พรโชคชยั, 2562) 

 ดังนั้น ในเรื่องคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้น จึงยังไม่มี

หลกัเกณฑใ์ดกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน มีเพียงคณุสมบติัท่ีว่า หากบุคคลใดมีความสามารถในการโนม้นา้วผูซ้ือ้ให้

มาซือ้อสงัหาริมทรพัย ์(บา้น ท่ีดิน) ก็ทาํใหบ้คุคลนัน้สามารถประกอบวิชาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ดแ้ลว้ 

 (4) การควบคมุการปฎิบติังานนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์

ในปัจจบุนันีป้ระเทศไทยมี “สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ทย” ซึง่เป็นการรวมกลุม่ของผูด้าํเนินธุรกิจ

ตวัแทนและนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมคุณภาพธุรกิจนายหนา้อสงัหาริมทรพัยท่ี์

สมาชิกเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายใหไ้ดม้าตรฐานท่ีดี ตลอดจนวินัยและปรบัปรุงระบบนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ใหมี้
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ประสิทธิภาพและใหไ้ดผ้ลดีย่ิงขึน้ (สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ทย, 2562) และมีบนัทกึขอ้ตกลงรว่มสมาคม

นายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ทย วา่ดว้ย “จรรยาบรรณของนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์พ.ศ. 2544” อย่างไรก็ตาม จาก

การรวมกลุ่มของผูด้าํเนินธุรกิจตัวแทนและนายหนา้อสังหาริมทรัพย์และการทาํบันทึกขอ้ตกลงร่วมสมาคม

นายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ทยนัน้ ถือไดว้่าเป็นการรวมกลุ่มกนัของภาคเอกชนเท่านัน้ ซึ่งไม่ไดอ้ยู่ในสภาพบงัคบั

ทางกฎหมาย  

ดังนั้น ในปัจจุบันประเทศไทยจึงยังไม่มีหลักเกณฑท่ี์มีสภาพบังคับทางกฎหมายในการควบคุมการ

ปฎิบติังานนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์

2. การจัดเกบ็ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาจากผู้ประกอบอาชพีนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลักษณะพิเศษ 

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดและมีรายไดเ้กิดขึน้ตามเกณฑท่ี์กาํหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดขึน้ในปี

ใดๆ ผูมี้รายไดมี้หนา้ท่ีตอ้งนาํไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีกาํหนดภายในเดือนมกราคม

ถึงมีนาคมของปีถัดไป สาํหรบัผูมี้เงินไดบ้างกรณีกฎหมายยังกาํหนดใหย่ื้นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สาํหรบั

รายได ้ท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงครึ่งปีแรก เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งชาํระและเงินไดบ้างกรณี กฎหมาย

กาํหนดให ้ผูจ้่ายทาํหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน เพ่ือใหมี้การทยอยชาํระภาษีขณะท่ีมีเงินได้

เกิดขึน้อีกดว้ย 

สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาจากผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ 

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

    มาตรา 38 ภาษีเงินไดนี้อ้ยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และใหเ้จา้พนกังานประเมินเป็นผูป้ระเมิน

เก่ียวกบัภาษีในหมวดนี ้

    มาตรา 39 ในหมวดนี ้เวน้แตข่อ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นอย่างอ่ืน 

   “เงินไดพ้ึงประเมิน” หมายความว่า เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี ้เงินไดท่ี้กล่าวนีใ้ห้

หมายความรวมตลอดถงึทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ย่างอ่ืนท่ีไดร้บั ซึง่อาจคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงิน เงินคา่ภาษีอากรท่ี

ผูจ้่ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้าํหรบัเงินไดป้ระเภทตา่งๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ดว้ย 

    มาตรา 40 “เงินไดพ้ึงประเมินนัน้ คือเงินไดป้ระเภทต่อไปนี ้รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ้่ายเงิน

หรือผูอ่ื้นออกแทนใหส้าํหรบัเงินไดป้ระเภทตา่ง ๆ ดงักลา่ว ไมว่า่ในทอดใด 

(1) เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบีย้เลีย้ง โบนัส เบีย้หวดั 

บาํเหน็จ บาํนาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมลูค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีนายจา้งใหอ้ยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 

เงินท่ีนายจา้งจ่ายชาํระหนีใ้ดๆ ซึ่งลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระ และเงิน ทรัพยส์ิน หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดาท่ีได้

เน่ืองจากการจา้งแรงงาน 

(2) เงินได้เน่ืองจากหน้าท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทํา หรือจากการรับทํางานให้ ไม่ว่าจะเป็น

ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าสว่นลด เงินอดุหนุนในงานท่ีทาํ เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ี

คาํนวณไดจ้ากมลูค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีผูจ้่ายเงินไดใ้หอ้ยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีผูจ้่ายเงินไดจ้่ายชาํระหนีใ้ดๆ 

ซึง่ผูมี้เงินไดมี้หนา้ท่ีตอ้งชาํระ และเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ี

ทาํ หรือจากการรับทาํงานใหน้ั้นไม่ว่าหนา้ท่ี หรือตาํแหน่งงาน หรืองานท่ีรับทาํใหน้ั้นจะเป็นการประจาํหรือ

ชั่วคราว 
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(3) คา่แห่งกู๊ดวิลล ์คา่แห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปีอนั

ไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอย่างอ่ืน หรือคาํพิพากษาของศาล 

      (4) เงินไดท่ี้เป็น...” (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2562 : ออนไลน)์ 

 จากหลกัเกณฑก์ารเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดงักล่าวขา้งตน้ ผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริม

ทรพัยมี์หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยนาํเงินไดท่ี้เป็นค่านายหนา้มาเสียภาษีเงินไดพ้งึประเมินตาม

มาตรา 40(2) แห่งประมวลรษัฎากร อย่างไรก็ตาม ท่ีเป็นประเดน็ปัญหาคือ เน่ืองดว้ยเงินค่านายหนา้เป็นเงินไดท่ี้

ไม่ปรากฏแหล่งท่ีมาของเงินได ้จึงทาํใหก้รมสรรพากรไม่ทราบว่าเงินไดท่ี้เกิดขึน้มีแหล่งท่ีมาจากการประกอบ

อาชีพใด และหากผูป้ระกอบวิชาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์มแ่จง้แหลง่ท่ีมาของเงินไดน้ัน้ ย่อมเป็นเรื่องยากแก่

การท่ีจะตรวจสอบ สง่ผลใหก้ารเรียกเก็บเงินไดพ้ึ่งประเมินท่ีเป็นคา่นายหนา้ไมส่ามารถเรียกเก็บได ้ 

  

สรุปผล 

1. ปัญหาการควบคุมผู้ประกอบอาชพีนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์

ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยถื์อเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีไดร้ับความนิยม ทั้งนี ้

เน่ืองจากลกัษณะของการประกอบวิชาชีพดงักล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มของการเป็นนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์จะ

เห็นไดว้่าไม่ตอ้งลงทุนหรือทรพัยส์ินใดๆ เพียงแต่บุคคลดงักล่าวมีความสามารถในการขาย การตลาด และการ

บริหารท่ีดี ย่อมทาํใหป้ระกอบอาชีพดังกล่าว และสรา้งรายไดม้หาศาล ดว้ยลักษณะพิเศษของการประกอบ

วิชาชีพดงักลา่ว จงึทาํใหวิ้ชาชีพดงักลา่วมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนัน้ยงัมีการจดัตัง้สมาคมนายหนา้

อสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ด ําเนินธุรกิจตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมี

วตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือส่งเสริมคณุภาพธุรกิจนายหนา้อสงัหาริมทรพัยท่ี์สมาชิกเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายใหไ้ดม้าตรฐาน

ท่ีดี ตลอดจนวินยัและปรบัปรุงระบบนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ใหมี้ประสิทธิภาพและใหไ้ดผ้ลดีย่ิงขึน้ 

อย่างไรก็ตาม การมีสมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ทยอย่างเดียว ผูเ้ขียนเห็นว่าไม่เพียงพอต่อการ

ยกระดบัวิชาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยใ์หมี้มาตรฐานและใหเ้ทียบเท่าระดบัสากล เพราะยงัขาดหลกัเกณฑท่ี์

ชัดเจนเก่ียวกับใบอนุญาต คุณสมบัติผูข้ออนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์และ

องคก์รท่ีกาํกบัดแูลนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์หรือส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เน่ืองจากนบัแต่อดีตท่ีผ่านมาในเรื่อง

ของการเป็นนายหนา้อสงัริมทรพัยน์ัน้เกิดปัญหาขึน้บ่อยครัง้ เช่น การหลอกลวงขายอสงัหาริมทรพัยใ์นราคาท่ีสงู

เกินจริง การฉอ้โกงเงินค่านายหนา้ เป็นตน้ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรฐกิจและสงัคม ตลอดจนภาพลกัษณข์อง

วิชาชีพดงักลา่วเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการหลอกลวงนกัลงทนุชาวตา่งชาติท่ีเขา้มาลงทนุซือ้อสงัหาริมทรพัยใ์น

ประเทศไทย ในประเด็นปัญหาดงักล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมวิชาชีพ

นายหนา้อสงัริมทรพัย ์และไม่มีหน่วยงานกาํกบัดแูลมาตรฐานการเป็นนายหนา้อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย 

จงึมกัเกิดปัญหาตามท่ีกลา่วมาขา้งตน้ 

ในสหพันธรัฐมาเลเซียนั้น จะเห็นได้ว่า มีการออกกฎหมายเก่ียวกับการประกอบอาชีพนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์ เ รี ยกว่า  The Valuers, Appraisers and Estate Agents Act 1981 ซึ่ ง เ ป็นกฎหมาย ท่ี มี

วัตถุประสงค์ในการควบคุมธุรกิจการซื ้อขายอสังหาริมทรัพย์และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการซือ้ขาย

อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ โดยภายใตก้ฎหมายฉบบัดงักล่าวไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑท์ัง้ในเรื่องของคณุสมบติัการขอ
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ออกใบอนุญาตประกอบอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์อายุใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงาน การจด

ทะเบียนและการสอบขอใบอนญุาต จริยธรรม และอตัราโทษ  

  ดังนั้น ในประเด็นนี ้ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า การผลักดันใหมี้กฎหมายเฉพาะท่ีมาควบคุมวิชาชีพ

นายหนา้อสงัริมทรพัย ์โดยเฉพาะในเรื่องของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัใบอนญุาต คณุสมบติัผูข้ออนญุาต การควบคมุ

การปฏิบติังานนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์และองคก์รท่ีกาํกบัดแูลนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์หรือสว่นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใหมี้ความชัดเจน ย่อมส่งผลใหก้ารเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในทางธุรกิจ 

ตลอดจนคู่สญัญา (ผูซ้ือ้และผูข้ายอสังหาริมทรัพย)์ นอกจากนัน้ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งใหส้ามารถเอาผิดกับ

วิชาชีพนายหนา้อสงัริมทรพัยท่ี์ไม่มีจรรยาบรรณ หลอกลวงขายอสงัหาริมทรพัยใ์นราคาท่ีสงูเกินจริง การฉอ้โกง

เงินคา่นายหนา้ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจ  

2. ปัญหาการส่งเสริมการเสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาจากผู้ประกอบอาชพีนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์

ในปัจจบุนัผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยมี์เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยขยายตวัไปพรอ้มกบัการ

เติบโตของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ไมว่า่จะเป็นท่ีดิน บา้น คอนโด หรืออสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เน่ืองจาก

การประกอบอาชีพดงักล่าว หากเปรียบเทียบกบัอาชีพอ่ืน ๆ แลว้พบว่าค่อนขา้งเปิดกวา้งกว่าอาชีพอ่ืนๆ เพราะ

คณุสมบติัของการเป็นประกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์หวัใจสาํคญัคือ มีความรกัในอาชีพการขาย เขา้ใจ

การตลาด และเขา้ใจระบบเศรษฐกิจ ก็สามารถทาํใหมี้รายไดห้ลกัหม่ืนถงึหลกัแสน  

แต่ท่ีเป็นประเด็นปัญหาของการประกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์และนาํมาสูก่ารเขียนบทความ

นีคื้อ เน่ืองจากในปัจจบุนัอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยย์งัไม่มีกฎหมายเฉพาะควบคมุ ทาํใหบุ้คคลใดก็ตามท่ีมี

ความสนใจในอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยก์็สามารถประกอบอาชีพดงักล่าวได ้หากไม่เขา้ใจในเรื่องของการ

เป็นนายหนา้ก็สามารถเขา้เรียนและอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ท่ีภาครฐัและเอกชนไดมี้การเปิดใหผู้ส้นใจเขา้อบรม 

เพ่ือนาํความรูท่ี้ไดม้าพฒันาการประกอบอาชีพการเป็นหนายหนา้อสงัหาริมทรพัยข์องตน ดงันัน้ ในประเด็นเรื่อง

ของการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้จึงไม่ไดอ้ยู่ในระบบท่ีสามารถตรวจสอบได้

เหมือนดงัเช่นอาชีพแพทย ์ทนายความ นักบัญชี เป็นตน้ ทัง้นี ้เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนการเป็นนายหนา้

อสงัหาริมทรพัยม์กัจ่ายกนัในรูปแบบของเงินสด เช่น ก.เป็นนายหนา้ขายท่ีดิน เนือ้ท่ี 10 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดินของ ข. 

เม่ือ ค. มาซือ้ท่ีดินดงักลา่ว จากการแนะนาํของ ก. ท่ีเป็นนายหนา้ ก. ย่อมไดค้า่นายหนา้ตามท่ีตกลงกบั ข. ไว ้(ซึง่

ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงของ ก. และ ข.) เป็นตน้ รูปแบบเงินสดดงักลา่วสว่นใหญ่จะไมผ่่านระบบของสถาบนัการเงิน จงึ

เป็นเรื่องยากท่ีกรมสรรพากรจะตรวจสอบหรือพิสจูนแ์หล่งท่ีมาของเงินไดด้งักล่าววา่มาจากแหล่งใด สง่ผลใหเ้งิน

ไดด้งักลา่วไมต่อ้งนาํมาเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

ดังนั้น ในประเด็นเรื่องการส่งเสริมการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากผูป้ระกอบอาชีพนายหน้า

อสงัหาริมทรพัยนี์ ้ผูเ้ขียนเห็นว่า เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา จึง

เห็นควรใหมี้การผลกัดนัใหมี้กฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุมการประกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรัพยเ์หมือน

ดงัเช่นสหพนัธรฐัมาเลเซีย และเพ่ือใหมี้ฐานขอ้มลูของนายหนา้อสงัหาริมทรพัยอ์ยู่ในระบบ อนันาํไปสู่การเรียก

เก็บภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยไ์ดเ้พ่ิมขึน้ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. เสนอใหเ้รง่ผลกัดนัออกกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัการประกอบนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ซึง่เกิดจากการ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัใบอนุญาต คณุสมบติัผูข้ออนุญาต 

การควบคมุการปฏิบติังานนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์และองคก์รท่ีกาํกบัดแูลนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์หรือส่วน

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหมี้ความชดัเจน 

2. เสนอใหเ้ร่งผลกัดันออกกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการประกอบนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ตามหลกั

เกฑณท่ี์กล่าวมาในขอ้ (1) เพ่ือใหมี้ฐานขอ้งมูลของผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรพัย ์อนันาํมาสู่การ

จดัเก็บภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาของผูป้ระกอบวิชาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ 
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บทคัดย่อ 

งานสรา้งสรรคป์ระติมากรรมประยุกตจ์ากรูปแบบศิลปกรรม วดัพระธาตุลาํปางหลวง ถ่ายทอดความ

สง่างามของรูปทรงชา้งไทยสวมเครื่องทรงประยุกตก์ับลวดลายตน้ศรีมหาโพธ์ิและลายหมอ้ดอกบูรณฆฏะ 

ในวิหารนํา้แตม้ มีแนวคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงานเป็นการนาํเสนอ ประติมากรรมรูปชา้งในท่ายืน มีชดุเครื่องทรง 

ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งสี เป็นลวดลายประยุกตต์น้ศรีมหาโพธ์ิและลายหมอ้ดอกบูรณฆฏะ ร่วมกับการวาดเสน้

ระบายสีท่ีงดงาม วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศกึษารูปแบบศิลปกรรมวดัพระธาตลุาํปางหลวงมาสรา้งสรรคผ์ลงาน

ประติมากรรมประยกุต ์2) เพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงานประติมากรรมประยกุตมี์เอกลกัษณศิ์ลปกรรมวดัพระธาตลุาํปาง

หลวง ผลงานท่ีสรา้งสรรคเ์ป็นประติมากรรมสื่อผสม รูปชา้งไทยในท่ายืน จาํนวน 5 ชิน้ นาํเสนองานศิลปะเชิงจดั

วางปรบัเปลี่ยนตามพืน้ท่ี เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดท้าํการวิเคราะหอ์ธิบายผลงานเป็นรูปทรงชา้งไทยสวมใส่

เครื่องทรงท่ีมีผา้คลุม เป็นชุดเครื่องแต่งตวัของชา้งท่ีพระมหากษัตริยพ์ระราชทานใหใ้นวนัสมโภชขึน้ระวางเพ่ือ

เป็นเครื่องยศ โดยประยุกตต์กแต่งลวดลายจากวดัพระธาตลุาํปางหลวง ดว้ยการใชเ้ศษกระเบือ้งสีและการวาด

เสน้ระบายสีท่ีออ่นชอ้ยงดงาม 
 

ABSTRACT 

 Creative Sculpture from Wat Phra Thaht Lampang Luang. Conveying the elegance of the shape 

of the Thai elephant with the pattern of the Si Maha Pho tree and the Buranaka flower pot pattern in 

Nam Tam. The concept is Sculpture of Thai elephant shape in standing position has a set of ornaments 

Decorated with various colored tiles, applied patterns of Sri Mahapho tree and Burapha pot flower 

pattern and drawing beautiful coloring lines. Objective 1) to study the art forms of Wat Phra That 

Lampang Luang to create applied sculpture works 2) To create unique sculpture works of art, Wat Phra 

That Lampang Luang. The creative works are mixed media sculptures 5 pieces of Thai elephants The 

objective was analyzed and explained the work in Thai elephant shape, wearing the robe, it is a dress 

of the elephant that the King gave, applying decorative patterns from Wat Phra That Lampang Luang 

By using colored tiles and drawing lines that are delicately beautiful. 

 

Key words: creative, applied sculptures 
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บทนาํ 
 

  วดัพระธาตุลาํปางหลวง ตัง้อยู่ท่ีตาํบลลาํปางหลวง อาํเภอเกาะคา จังหวดัลาํปาง วดัตัง้อยู่บนเนินสงู  

มีการจัดวางผัง และส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบท่ีสุด มีศิลปกรรมสิ่งก่อสรา้ง และสถาปัตยกรรมต่างๆ 

บริเวณพทุธาวาสประกอบดว้ย องคพ์ระธาตลุาํปางหลวง เป็นประธาน มีบนัไดนาคนาํขึน้ไปสูซุ่ม้ประตโูขง ถดัซุม้

ประตโูขงขึน้ไปเป็น วิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององคพ์ระธาตมีุวิหารบริวารตัง้อยู่คือ วิหารนํา้แตม้ และ วิหาร

ตน้แกว้ ดา้นตะวนัตกขององคพ์ระธาตุประกอบดว้ย วิหารละโว ้และหอพระพุทธบาท ดา้นใตมี้ วิหารพระพุทธ 

และ อโุบสถ ทัง้หมดนีจ้ะแวดลอ้มดว้ยแนวกาํแพงแกว้ทัง้สี่ดา้น บริเวณนอกกาํแพงแกว้ดา้นใตมี้ประตท่ีูจะนาํไปสู่

เขตสงัฆาวาส ซึง่ประกอบดว้ยอาคาร หอพระไตรปิฎก กฏิุสาํหรบัประดิษฐานพระแกว้ดอนเตา้ อาคารพิพิธภณัฑ์

และกุฏิสงฆ ์ทัง้ยังเป็นวดัเก่าแก่ท่ีสาํคญัวดัหนึ่งของจังหวดัลาํปาง ท่ียังคงรกัษารูปแบบอนัเป็นลกัษณะสาํคญั

ของศิลปกรรมยุคลา้นนาเอาไวไ้ดอ้ย่างมั่นคง ทัง้ดา้นจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ดว้ยจุดเดน่นี ้

เองทาํใหว้ดันีจ้งึเป็นแหลง่ท่องเท่ียวดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัลาํปาง โดยทกุวนัจะมีนกัท่องเท่ียว

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศจาํนวนมากมาเย่ียมชมและสกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิในพุทธศาสนาท่ีสาํคญัของวดั 

เช่น พระแกว้ดอนเตา้ องคพ์ระธาตเุจดีย ์รอยพระพุทธบาท ตลอดจนซมึซบัเอาความศรทัธาท่ีพุทธศาสนิกชนยคุ

ก่อนไดแ้สดงฝีมือช่างสรา้งสรรคผ์ลงานอทิุศถวายใหก้บัศาสนา จึงจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งมีการศกึษาท่ีแสดงให้

เห็นถงึเอกลกัษณข์องวดัพระธาตลุาํปางหลวง โดยนาํเอารูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏอยู่ในวดัมาออกแบบงานงาน

ศิลปสรา้งสรรคป์ระยุกตใ์หผ้สมกลมกลืนกบัฝีมือช่างพืน้บา้น สรา้งสรรคใ์หเ้ป็นผลงานท่ีเหมาะสมและแสดงถึง

ภมิูปัญญาของช่างศิลป์โบราณแห่งเมืองลาํปาง              

  ดงันัน้ ในโครงการศกึษางานสรา้งสรรคจ์ากรูปแบบศิลปกรรมวดัพระธาตุลาํปางหลวง อาํเภอเกาะคา  

จงัหวดัลาํปาง จงึมุง่เนน้การศกึษาหาองคค์วามรูใ้นกระบวนการสรา้งสรรครู์ปแบบศิลปกรรม จากภมิูปัญญาของ

คนในอดีตท่ีอาจสญูสิน้ไปตามกาลเวลา โดยศกึษาร่วมกบัชุมชน ช่างฝีมือ วดั และนกัศกึษาสาขาวิชาศิลปะและ

การออกแบบ เพ่ือสรา้งจิตสาํนกึใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัเห็นคณุคา่ รว่มมือกนัอนรุกัษใ์หค้งอยู่สบืไป  
 

แนวคดิการสร้างสรรคง์านศิลปะ 

 พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายของศิลปะว่า ศิลปะ หมายถึง ฝีมือ ฝีมือ

ทางการช่าง การทาํใหวิ้จิตรพิสดาร เช่น รูปสลกัวีนัสเป็นรูปศิลป์ เขาทาํดอกไมป้ระดิดประดอยอย่างมีศิลปะ 

ผูห้ญิงสมยันีมี้ศิลปะในการแต่งตวั การแสดงออกซึ่งอารมณส์ะเทือนใจใหป้ระจกัษ์ดว้ยสื่อต่างๆ เสียง เสน้ สี ผิว 

รูปทรง เป็นตน้ เช่น วิจิตรศิลป์ ศิลปะการดนตรี ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร   

 กิติมา อมรทัต (2530) ไดก้ล่าวว่า อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกเช่ือว่า ศิลปะคือการเลียนแบบ

ธรรมชาติ ผลงานศิลปะของกรีกจึงมีลกัษณะเหมือนจริงมาก และ ตอลสตอย เช่ือว่า ศิลปะคือการถ่ายทอด

ความรูส้กึ ศิลปินจะเป็นคนท่ีมีความไวในการรบัรูส้ิ่งแวดลอ้มต่างๆมาก จนบางครัง้ทาํใหด้เูป็นคนอ่อนไหวง่าย 

ซมึซบัความรูส้กึตา่งๆและนาํมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ ทาํใหผู้ด้ผููช้มมีความรูส้กึคลอ้ยตามไปดว้ย 

 กล่าวโดยสรุป ศิลปะคือสิ่งท่ีมนุษยส์รา้งสรรคข์ึน้ เพ่ือสนองความตอ้งการทางใจ โดยมีความงาม 

ความไพเราะ ท่ีเกิดขึน้จากความคิด สติปัญญา ตลอดจนทกัษะฝีมือของผูส้รา้งสรรค ์เป็นการกระตุน้ใหผู้ด้หูรือ

ผูช้มเกิดความรูส้กึเพลิดเพลิน ปิติยินดี 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
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 จิระพัฒน ์พิตรปรีชา (2554) ไดก้ล่าวว่า การดาํรงชีวิตจนเกิดเป็นสิ่งต่างๆ ท่ีเราสัมผัสไดใ้นสมัย

ปัจจบุนัจดุเริ่มตน้ของศิลปะ คือ การท่ีมนษุยต์อ้งประดิษฐ์และสรา้งสรรคส์ิ่งอาํนวยความสะดวกเพ่ือความเป็นอยู่

ท่ีปลอดภัย ในการดาํรงชีพและความอยู่รอด ไดแ้ก่ ท่ีพักอาศัยอย่างง่ายๆ อาวุธท่ีสรา้งขึน้อย่างหยาบ สรา้ง

ภาชนะท่ีทาํจากเครื่องป้ันดินเผาอย่างง่าย ลว้นเป็นการใชค้วามคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือแกปั้ญหา และตอบสนองความ

ตอ้งการของมนุษยใ์นการดาํรงชีวิตเป็นไปในลกัษณะท่ีแตกต่างจากธรรมชาติ ในระยะต่อมาเม่ือมนุษยไ์ดส้มัผสั

กับปรากฏการณธ์รรมชาติ บางเหตุการณเ์ป็นสิ่งท่ีเหนือคาํอธิบายไดใ้นยุคนัน้ ดว้ยความเกรงกลวัในอิทธิฤทธ์ิ

อาํนาจของสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ จึงไดเ้กิดพิธีกรรมต่างๆ พฒันามาเป็นลทัธิ ความเช่ือ จนกลายเป็นศาสนาใน

ปัจจบุนัศิลปะจงึไดถ้กูสรา้งสรรคข์ึน้เพ่ือประกอบในพิธีกรรมเหล่านี ้ดว้ยการสรา้งสรรคส์ิ่งตา่งๆ เป็นรากฐานและ

แรงบนัดาลใจใหม้นษุยใ์นยคุหลงัสรา้งงานท่ีมีลกัษณะแปลกแตกตา่งและพฒันาใหเ้กิดผลงานท่ีดีขึน้ตอ่ไป 

การสร้างสรรคง์านศิลปะ 

การสรา้งสรรคง์านศิลปะ มีกระบวนการหรือขัน้ตอนตามลาํดบั โดยเริ่มตน้จากการเรียนรู ้หรือสมัผสักบั

ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม นาํมาสูก่ารสรา้งประสบการณ ์หรือความชาํนาญแลว้จงึเกิดความคิดสรา้งสรรคใ์น

การปฏิบติังานศิลปะท่ีแปลกใหมต่อ่ไป ซึง่มีขัน้ตอนในขัน้รายละเอียดดงันี ้

1. การรับรู้ (Perception) หมายถึง การท่ีมนุษยใ์ชป้ระสาทสัมผัส รับรูแ้ละช่ืนชมในธรรมชาติ และ

สภาพแวดลอ้มรอบตวั ไดแ้ก่ การสมัผสัรอบรูด้ว้ยตามองเห็นความงามของธรรมชาติ และการสมัผสัดว้ยห ูในการ

ยินเสียงจากธรรมชาติหรือจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ ภาพและเสียงเหล่านีเ้ป็นแรงบนัดาลใจใหม้นุษยส์รา้งสรรค์

งานศิลปะ เช่น เขียนภาพบันทึกความงามความรูส้ึกจากธรรมชาติ แต่งเพลงหรือบรรเลงเพลงดนตรี บรรยาย

ความงามของธรรมชาติ หรือเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นตน้ 

2. ประสบการณ ์ (Experience) หมายถึง การท่ีมนุษยผ์่านภาวการณร์บัรู ้ไดเ้ห็น ไดฟั้ง และไดป้ฏิบติั

ดว้ยตนเองมาบ่อยครัง้จนสะสมเป็นประสบการณแ์ละความชาํนาญ เช่น ศิลปินท่ีมีใจรกัช่ืนชมความงามของ

ธรรมชาติจะเขา้ไปสมัผสัช่ืนชมกบัความงามเหลา่นัน้และถ่ายทอดความงามดว้ยการเขียนภาพ เกิดประสบการณ์

และความชาํนาญในการเขียนภาพธรรมชาติเป็นพิเศษ นกัเรียนท่ีสรา้งสรรคง์านศิลปะเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์

จากชีวิตประจาํวนัของตนไดอ้ย่างมีอิสระบนัทกึอย่างตรงไปตรงมานัน้ คือ ความงดงามท่ีมีคณุคา่ย่ิงนกั 

3. จินตนาการ (Imagination) หมายถึง การคิดภาพในใจก่อนสรา้งสรรคอ์อกมาเป็นผลงานศิลปะ  

มีพืน้ฐานมาจากการไดส้มัผสัรบัรูธ้รรมชาติและสภาพแวดลอ้ม จนเกิดแรงบนัดาลใจสะสมเป็นประสบการณแ์ละ

ความชาํนาญ ขยายผลเป็นการสรา้งสรรคง์านศิลปะดว้ยการจินตนาการ มิใช่เป็นการถ่ายทอดสิงท่ีตามองเห็น

เท่านัน้ แตเ่ป็นการแสดงออกจากภายในสูภ่ายนอก สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคอิ์สระและหลากหลาย 

แนวคดิในงานประตมิากรรม 

ประเสริฐ วรรณรัตน ์(2552) ไดก้ล่าวว่า งานประติมากรรมไทยทั่วไป หมายถึง รูปภาพท่ีเป็นรูปร่าง

ปรากฏแก่สายตาสามารถสมัผสัไดโ้ดยตรงดว้ยการจบัตอ้งซึง่เกิดจากการสรา้งสรรคด์ว้ยวิธีการป้ัน หลอ่ แกะสลกั 

เป็นตน้ เพ่ือตอบสนองความเช่ือ ความพงึพอใจ ความภาคภมิูใจ รว่มไปกบัการดาํรงชีวิต ทัง้สว่นบคุคลและชนใน

สงัคมไทย เป็นการถ่ายทอดความรูส้กึนึกคิดประสบการณ ์ค่านิยมท่ีไดร้บั จากสิ่งแวดลอ้มและไดแ้สดงออกมา

เป็นงานประติมากรรมอนัเป็นสญัลกัษณป์ระจาํชนชาตินัน้ ๆ ประติมากรรม เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ย

การสรา้งรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีนํา้หนกัและกินเนือ้ท่ีในอากาศ  โดยการใชว้สัดชุนิดต่างๆ วสัดท่ีุใชส้รา้งสรรค์

งานประติมากรรม จะเป็นตวักาํหนด วิธีการสรา้งผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและ
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เงา ท่ี เกิดขึน้ในผลงานการสรา้งงานประติมากรรมทาํได ้4 วิธี ไดแ้ก่ 1. การป้ัน (Casting) 2. การแกะสลัก 

(Carving) 3. การหลอ่ (Molding) 4. การประกอบขึน้รูป (Construction) 

การสรา้งสรรคง์านประติมากรรมมีหลกัการท่ีเหมือนกบัทศันศิลป์สาขาอ่ืน ไดแ้ก่ จิตรกรรม ภาพพิมพ ์

คือ การสรา้งงานตอ้งคาํนึงถึง องคป์ระกอบ ท่ีเกิดจากการนาํส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันใหเ้กิดเป็นรูปทรงเกิด 

เรื่องราว และความงาม ดงันี ้1. โครงสรา้ง (Structure) คือ รูปทรงของทกุสิ่งในโลกย่อมตอ้งมี โครงสรา้งในตวัเอง

ไมว่า่รูปทรงจะเลก็ใหญ่จะเรียบง่ายหรือซบัซอ้นเพียงใดโครงสรา้งจงึจาํเป็นในการสรา้งงานประติมากรรม เปรียบ

ดั่งแกนหลกัท่ีสาํคญั ดว้ยเหตนีุผู้ส้รา้งงานประติมากรรม จึงตอ้งศกึษาและเขา้ใจโครงสรา้งของสิ่งต่างๆก่อนการ

สรา้งงาน 2. เสน้ (Line) เสน้ท่ีปรากฏในผนังถํา้ของมนุษยย์ุคหิน หลักฐานทางประวัติศาสตรพ์บว่าเป็นงาน

ทศันศิลป์ชิน้แรกของมนุษย ์ดงัท่ีเห็นไดจ้ากภาพเขียนศิลปะในวยัเด็กเช่นกนั เสน้เป็นพืน้ฐานของโครงสรา้งของ

ทุกสิ่งในจักรวาลเป็นทศันะธาตุเบือ้งตน้ท่ีสาํคญัท่ีสดุแสดงความรูส้ึกไดท้ัง้ ในตวัของมนัเองและดว้ยการสรา้ง

รูปทรง เสน้ถือวาเป็นทศันธาตท่ีุสาํคญัในงานประติมากรรมเน่ืองจากเสน้เม่ือนาํมาประกอบกนัจะเกิดรูปรา่ง และ

รูปทรง ไดแ้ก่  เสน้เรขาคณิต (Basic line) เช่น เสน้ด่ิงหรือเสน้ตัง้ เสน้โคง้ เสน้นอน เสน้เฉียง เสน้ซิกแซก หรือเสน้

ฟันปลา เป็นตน้ และ เสน้อิสระ (Free line) เป็นเสน้ท่ีไมค่งท่ีถาวรคดโคง้ไปมา ไมมี่ความแน่นอนตายตวั  

วัตถุประสงคข์องการวจัิย 

1. เพ่ือศกึษารูปแบบศิลปกรรมวดัพระธาตลุาํปางหลวงมาสรา้งสรรคผ์ลงานประติมากรรมประยกุต ์  

2. เพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงานประติมากรรมประยกุตมี์เอกลกัษณศิ์ลปกรรมวดัพระธาตลุาํปางหลวง 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

1.  สาํรวจเก็บขอ้มลูรูปแบบศิลปกรรมวดัพระธาตลุาํปางหลวง  

 ศกึษาเก็บขอ้มลูศิลปกรรมในวดัพระธาตลุาํปางหลวง ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 

โดยวิธีการศกึษาจากสถานท่ีจริง  การเก็บขอ้มลูจากภาพถ่าย  การเก็บขอ้มลูจากภาพรา่งวาดเสน้ 

2. วิเคราะหข์อ้มลูรูปแบบศิลปกรรม  

กาํหนดเนือ้หาขอ้มลูพืน้ฐานการสรา้งสรรคก์ารวิเคราะหข์อ้มลูจากภาพถ่าย เก็บขอ้มลูจากภาพร่าง

วาดเสน้ รวมทั้งกาํหนดรูปแบบงานประติมากรรม นาํมาใชเ้ป็นตน้แบบการทาํงาน และหาแนวทางการนาํ

ลวดลายจากงานศิลปกรรมวดัพระธาตลุาํปางหลวงมาสรา้งสรรค ์

3. การสรา้งสรรคผ์ลงานประติมากรรมประยกุต ์

นาํภาพร่างมาสรา้งงานตน้แบบกาํหนดโครงสรา้ง  รูปแบบตามเวลาท่ีกาํหนด การทดลองวสัดุท่ี

ทนทาน สวยงาม สะทอ้นแนวคิดในการสรา้งสรรคไ์ดส้มบรูณ ์

 

ผลการวิจัย 

 การศกึษางานสรา้งสรรคป์ระติมากรรมประยกุต ์แบ่งผลการศกึษาออกเป็น 3 สว่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

 ส่วนที ่1 ผลการศึกษาข้อมูลด้านศิลปกรรม วัดพระธาตุลาํปางหลวง 

วดัพระธาตุลาํปางหลวงเป็นวดัท่ีมีส่วนประกอบ ยังคงสมบูรณแ์บบตามคติท่ีไดร้บัอิทธิพลจากศิลปะ

ขอมมีสิ่งสาํคญัอนัทรงคณุคา่  ไดแ้ก่ 
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วิหารหลวง ตัง้อยู่บนแนวเดียวกบัประตโูขง และองคพ์ระธาตเุจดีย ์เป็นวิหารประธานของวดั ทรงวิหาร

โลง่ตามแบบลา้นนายคุแรก หลงัคาจั่วซอ้นกนัรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ ดา้นในมีภาพเขียนสีโบราณเรื่องชาดก 

วิหารพระพุทธ สนันิษฐานว่าเดิมเป็นวิหารโล่ง สรา้งคู่กบัวิหารนํา้แตม้ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป

ปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 40 นิว้ มีลกัษณะ และสว่นสดัท่ีงดงามมาก  ตอ่มาไดมี้การบรูณะซอ่มแซมภายหลงั  

วิหารนํา้แต้ม เป็นวิหารเครื่องไมส้ี่เหลี่ยมผืนผา้ รูปรา่งและสดัสว่นงดงาม เป็นวิหารบริวารตัง้อยู่ทางทิศ

เหนือขององคพ์ระธาตุเจดีย์ ภาพเขียนในวิหารนํา้แตม้ไดร้ับการบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2531 ภายในคอสองมี

ภาพเขียนสีโบราณท่ีเก่าแก่ เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปสาํริด ขนาดหนา้ตกักวา้ง 44 นิว้   

เจดีย ์เป็นเจดียข์นาดใหญ่หุม้ดว้ยแผ่นทองเหลือง ฉลลุายหรือท่ีเรียกว่าทองจงัโก ตามตาํนานกล่าวว่า

เป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นเจดีย์ลา้นนาผสมเจดียท์รงลังกา ก่ออิฐถือปูน 

ประกอบดว้ยฐานสี่เหลี่ยมย่อมมุดว้ยบวัมาลยัสามชัน้  

หอพระพุทธ สรา้งขึน้สมัยเจา้หาญแต่ทอ้ง เม่ือปี พ.ศ.1992 เป็นสถาปัตยกรรมก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยม  

ฐานเจดียส์รา้งครอบรอยพระพทุธบาทไว ้ 

ประตูโขง มียอดแหลมเป็นชั้นๆ สี่ทิศ ก่ออิฐถือปูนทาํเป็นซุม้ ประดับตกแต่งดว้ยลวดลายปูนป้ัน  

รูปดอกไม ้และสัตวหิ์มพานต ์ฝีมือช่างหลวงโบราณสวยงามทั้งยังเป็นสัญลักษณ์เมืองลาํปางในตราจังหวัด

ลาํปาง  

บันไดทางขึ้นด้านหน้า  สร้างในสมัยเจ้าหอคาํดวงทิพย์ เจ้าผู้ครองนครลาํปาง เม่ือประมาณ  

ปี พ.ศ.2331 ออกแบบเป็นรูปมงักรคายพญานาคทัง้สองขา้งบนัได เชิงบนัไดมีรูปสิงหป์นูป้ันขนาดใหญ่สองตวั  
  

การศกึษาลวดลายมาใชป้ระกอบการออกแบบผลงานประติมากรรมประยกุต ์ มีจาํนวน 2 ลาย ไดแ้ก่   

ลวดลายต้นศรีมหาโพธิ์  ตน้ศรีมหาโพธ์ิบนฝาผนังทา้ยวิหารนํา้แตม้เป็นส่วนประทับดา้นหลังพระ

ประธานหมายถึงเหตกุารณท่ี์พระพุทธเจา้ทรงตรสัรู ้เป็นภาพตน้ศรีมหาโพธ์ิ 3 ตน้ มีก่ิงกา้นสาขางดงาม ตอนบน

ดา้นซา้ยมีพระจนัทรแ์ละดา้นขวาภาพพระอาทิตยเ์ป็นสญัลกัษณข์องจกัรวาล แทรกดว้ยภาพนกหรือหงสบิ์น  

ลายหม้อดอกหรือบูรณฆฏะ ลกัษณะของลายหมอ้ดอกในวิหารนํา้แตม้ประกอบดว้ยลายช่อดอกบัว

กา้นยาวจาํนวนเจ็ดดอกปักอยู่ในหมอ้ทรงสงู มีลายเครือเถาท่ีมีใบเป็นกระหนกมว้นโคง้ปลายแหลมเลือ้ยจาก

ปากหมอ้ลงมา ประกอบอยู่ดา้นขา้งสองดา้น ช่อดอกบวัจะเป็นดอกบวับานอยู่กึ่งกลางหนึ่งดอก มีช่อดอกบวัตมู 

ส่วนที่ 2 ผลการสร้างสรรค์และขั้นตอนการทํางานประติมากรรมประยุกต์ จากรูปแบบ

ศิลปกรรม วัดพระธาตุลาํปางหลวง   

ผลจากการสรา้งสรรคแ์ละขัน้ตอนการสรา้งงานประติมากรรม ไดแ้ก่ 

1.  รูปแบบประติมากรรมท่ีใชใ้นผลงาน คือ รูปชา้ง เพราะชา้งเป็นสตัวป์ระจาํชาติไทยอยู่คู่บารมีของ

พระมหากษัตริยไ์ทยในอดีต ชา้งเป็นสตัวใ์หญ่ดสูง่างาม โดยเฉพาะชา้งเผือกตามคติความเช่ือของคนไทย ตัง้แต่

อดีตจนปัจจบุนั ทางพระพทุธศาสนาเป็นสญัลกัษณม์งคลแห่งการบาํเพ็ญบารมีและความศกัดิส์ิทธ์ิ ดงัปรากฏใน

ชาดกเก่ียวกับพระโพธิสตัว ์ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เคยเสวยพระชาติเป็นพระยาชา้งท่ีทรง

บาํเพ็ญบารมี เช่น พระยาฉัททันตแ์ละพระยาชา้งปัจจัยนาเคนทร ์ เป็นส่วนหนึ่งของการบาํเพ็ญบารมีในพระ

เวสสนัดรชาดก  ตามท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดในภาคเหนือ  ดว้ยแรงบนัดาลใจเหล่านี ้จึงตอ้งการ

สรา้งสรรคป์ระติมากรรมรูปชา้งท่ีออกแบบในลกัษณะท่ายืนในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ แบบเรียบง่าย เป็นชา้งสวม
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ใสเ่ครื่องทรงท่ีมีผา้คลมุ เป็นชดุเครื่องแตง่ตวัของชา้งท่ีพระมหากษัตริยพ์ระราชทานใหใ้นวนัสมโภชขึน้ระวางเพ่ือ

เป็นเครื่องยศตกแตง่พืน้ผิวดว้ยเซรามิกสีตา่งๆ รวมทัง้ใชส้ีท่ีสดใสวาดลวดลายสีประกอบเพ่ิมความน่าสนใจ 

    การสรา้งสรรคป์ระติมากรรมเพ่ือตกแต่งเพ่ิมความงามใหก้ับสถานท่ีแลว้ยังเกิดประโยชนใ์ชส้อยได ้  

ติดตัง้ไดท้ัง้ในและนอกสถานท่ี  ในรูปแบบชดุสนามโต๊ะและเกา้อี ้ในท่ีนีจ้ะนาํไปติดตัง้ภายในวดัพระธาตลุาํปาง

หลวง  ใหผ้ลงานมีปฏิสมัพนัธร์ว่มกบัผูช้ม ดว้ยรูปทรงของชา้งสีขาว ลายเสน้สีทองและสีกระเบือ้ง รวมทัง้พืน้ผิว

เซรามิกของผลงานท่ีมีความนา่สนใจ สื่อถงึความบริสทุธ์ิ สง่างาม ตามคติความเช่ือท่ีวา่ชา้งเป็นอดีตชาติขององค์

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ชา้งเผือกจงึเป็นท่ีนบัถือวา่เป็นสตัวม์งคลท่ีสาํคญัประเภทหนึ่งในพระพทุธศาสนา 

2.  แรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคล์วดลายท่ีมาจากรูปแบบศิลปกรรม วดัพระธาตลุาํปางหลวง ไดแ้ก่  

ลวดลายต้นศรีมหาโพธ์ิและลายหม้อดอกหรือบูรณฆฏะในวิหารนํา้แต้ม (Figure 1) เป็นลวดลายท่ีนํ้ามา

ประกอบการออกแบบโดยนาํมาวาดลงบนดา้นขา้งและดา้นบนรูปชา้งในทรงโต๊ะ เพราะเป็นลวดลายท่ีมีความ

สมบรูณแ์บบในโครงสรา้งแบบดลุยภาพ แสดงถงึลวดลายท่ีออ่นชอ้ยงดงามเป็นเอกลกัษณข์องวดัพระธาตลุาํปาง

หลวง   
 

 

 

 

 

 
 

Figure 1  Flower pot pattern and Si Mahapho tree is the pattern of applied to the creation of works. 

3.  ขัน้ตอนในการทาํผลงานประติมากรรมมีการใชว้สัดหุลายขัน้ตอน ไดแ้ก่   

    3.1 นาํเศษโฟมมาอดัดว้ยกาวลาเท็กซใ์หไ้ดข้นาดและใชมี้ดตดัโฟมตดัแตง่ใหไ้ดต้ามแบบท่ีตอ้งการ 

การขึน้โครงสรา้งดว้ยโฟมเพ่ืองานมีนํา้หนกัเบาเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก 

    3.2 นาํตะแกรงลวดมาติดใหแ้นบกบัโครงสรา้งโฟม เพ่ือเป็นตวัเช่ือมใหเ้นือ้ปนูติดบนผิวโฟมดา้นใน 

    3.4 การฉาบปนูบนผิวงาน 2 ชัน้ ชัน้แรกฉาบแบบหยาบและชัน้ท่ี 2 ฉาบเพ่ือตกแตง่ผิวใหเ้รียบรอ้ย 

    3.5 เลือกเซรามิกท่ีมีกลุม่สีและขนาดเหมาะสมติดดว้ยปนูซิเมนตก์าว บนผิวงานตามแบบท่ีกาํหนด 

จากนัน้ทิง้ไวใ้หป้นูแหง้ประมาณ 1-2 วนั จากนัน้ใชป้นูยาแนวเช่ือมระหวา่งเศษเซรามิกแต่ละชิน้ 

    3.6 ใชส้ีขาวทาชิน้งานใหท้ั่ว รอใหแ้หง้เช็ดสท่ีีติดกระเบือ้งออก ลงสีและตดัเสน้ตามท่ีออกแบบไว ้ 

    3.7 ทานํา้ยาเคลือบเงาเซรามิกเคลือบผิวดา้นนอก 2 รอบ รอใหแ้หง้จะไดผ้ลงานท่ีสมบรูณส์วยงาม 

    3.8 การติดแผ่นยางกนักระแทกใตผิ้วงานดา้นลา่งดว้ยกาวยางนํา้ หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร  

ส่วนที ่3 แนวทางการนาํผลการสร้างสรรคไ์ปใช้ใหเ้กดิประโยชน ์

1. จดัทาํรูปเลม่เอกสารนาํไปเผยแพรแ่ก่ผูท่ี้สนใจและแสดงนิทรรศการเผยแพรใ่หก้บัชมุชนผูท่ี้สนใจ 

2.  นาํกระบวนการสรา้งสรรคแ์ละองคค์วามรูท่ี้ไดไ้ปถ่ายทอดใหก้บันกัศกึษาและผูท่ี้สนใจไปปรบัใชก้บั

แนวคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงาน เช่น การออกแบบผลิตภณัฑข์องใชแ้ละของตกแตง่จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมชน 

และสรา้งอาชีพไดใ้นอนาคต ผ่านช่องทางออนไลนใ์นเพจเฟสบุค้และเผยแพร่ผลงานในโครงการบริการวิชาการ

ของ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปา 
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อภปิรายผล 

แนวทางการนาํผลการศึกษาข้อมูลด้านศิลปกรรม ไปประยุกตใ์ช้ 

จากการศกึษาพบว่า รูปแบบศิลปกรรมงานสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  และลวดลายเขียนสีในงาน

จิตรกรรมท่ีมีความน่าสนใจสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะแขนงอ่ืนๆ ได ้ดงันี ้   

1.  งานสถาปัตยกรรมในวดัพระธาตลุาํปางหลวงมีเอกลกัษณท์างลา้นนาท่ีงดงามตามแบบชาวเหนือ  

ไดแ้ก่ วิหารหลวง วิหารพระพทุธ วิหารนํา้แตม้ เจดีย ์หอพระพทุธ ซุม้ประตโูขงบนัไดทางขึน้รูปพญานาคดา้นหนา้  

เป็นตน้ นาํไปเป็นแนวทางการสร้างสรรค ์ซึ่งควรระมัดระวังเพราะเป็นรูปแบบศิลปกรรมจากวัดเป็นเรื่อง

ละเอียดออ่นตอ่การนาํไปประยกุตใ์ช ้ตอ้งคาํนงึถงึความเช่ือและความศรทัธาท่ีมีตอ่พระพทุธศาสนาอย่างย่ิง 

2.  งานประติมากรรมท่ีเป็นส่วนประกอบของงานสถาปัตยกรรม มีความสวยงามละเอียดอ่อนเป็นแบบ

ฉบับของชาวลา้นนาในอดีต มีความน่าสนใจแปลกตาสามารถนาํไปเป็นแรงบันดาลใจในการสรา้งงานศิลปะ

รูปแบบใหม ่ๆ ได ้ทัง้นีต้อ้งคาํนงึถงึเรื่องความเช่ือและความศรทัธาไมส่ง่ผลตอ่พระพทุธศาสนา 

3.  งานจิตรกรรมเขียนสีท่ีประดบัตกแต่งภายในอาคาร ไดแ้ก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัและลายรดนํา้ปิด

ทองภาพจิตรกรรม จะอยู่ตาํแหน่งฝายอ้ยดา้นในวิหาร เป็นเรื่องมาฆะมาณพ หรือประวติัพระอินทรแ์ละเรื่องนาง

สามาวดี ท่ีเป็นรูปแบบทรงผมและการแต่งกายของผูห้ญิงลา้นนาในอดีต ภาพบุคคล ภาพสตัว ์ภาพอาคารและ

ตน้ไม ้ลว้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจิตรกรรมวัดพระธาตุลาํปางหลวงนี ้สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการ

สรา้งสรรคง์านได ้และภาพเขียนท่ีวิหารนํา้แตม้เป็นลวดลายท่ีแสดงว่าไดร้บัอิทธิพลมาจากจีน เป็นตน้ ทัง้นีต้อ้ง

คาํนงึถงึเรื่องความเช่ือและความศรทัธาไมส่ง่ผลตอ่พระพทุธศาสนาเช่นกนั 

แนวทางการนาํผลการออกแบบและขัน้ตอนการทาํประตมิากรรมไปประยุกตใ์ช้  

จากการศกึษาพบวา่ ขัน้ตอนการสรา้งงาน สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรค ์ได ้ดงันี ้   

1.  ผลการออกแบบรูปแบบประติมากรรมท่ีใชใ้นผลงาน คือ รูปชา้ง (Figure 2, 3 and 4) นัน้สามารถ

นาํไปประยุกตอ์อกแบบเป็นรูปแบบในลกัษณะท่าทางอ่ืนๆ ได ้ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับแนวความคิดในการสรา้งสรรค์

ผลงาน ซึง่อาจปรบัเปลี่ยนจากชา้งเป็นรูปแบบอ่ืนได ้เช่น สตัวป์ระเภทอ่ืน รูปแบบจากลวดลายตา่งๆ เป็นตน้ 

2.  แรงบนัดาลใจในการออกแบบลวดลายท่ีมาจากรูปแบบศิลปกรรม วดัพระธาตลุาํปางหลวง นอกจาก

ลวดลายตน้ศรีมหาโพธ์ิและลายหมอ้ดอกหรือปูรณฆฏะในวิหารนํา้แตม้ ท่ีผูจ้ัดทาํนาํมาประยุกตใ์ชแ้ลว้ ยังมี

ลวดลายอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ  เช่น  ลายรูปคนท่ีมีทรงผมการแตง่กายเป็นเอกลกัษณช์าวลา้นนาโบราณ  หรือลวดลาย

พรรณพฤกษา ลายช่อดอกท่ีประดบับนเสาวิหารตา่งๆ เป็นตน้ 

3.  การประยกุตข์ัน้ตอนในการทาํผลงานประติมากรรม ไดแ้ก่ นอกจากเศษโฟมเป็นโครงสรา้งแลว้ยงัใช้

วสัดไุด ้เช่น เศษกระดาษเหลือใช ้เศษไม ้เศษพลาสติก ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน รวมถึงการติดตะแกรงลวด

เพ่ือเป็นตวัเช่ือมใหเ้นือ้ปนูติดบนผิวโฟมดา้นใน อาจใชว้สัดอ่ืุนแทนได ้เช่น ตะปู เศษผา้ ทัง้นีต้อ้งมีความแข็งแรง

ไม่ทาํใหง้านผิดไปจากรูปท่ีออกแบบไว ้ส่วนการติดเศษเซรามิกบนผิวงานดว้ยปูนซิเมนตก์าว นอกจากการใช ้

เศษเซรามิกแลว้ อาจใชว้สัดอ่ืุนแทนได ้เช่น เศษแกว้ กอ้นหิน เกิดความสวยงามแปลกใหม ่  
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Figure 2 Elephant table sculptures that inspired the design. 

 
Figure 3 Elephant chair sculptures that inspired the design. 

 
Figure 4 Applied Sculpture, Elephant Table and Chair Set That can be placed and used. 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนก์ลุ่มชุมชนอ่ืนท่ีสนใจ ชุมชนควรมีการ

สาํรวจขอ้มลูภมิูปัญญาในทอ้งถ่ินของตนก่อน เพ่ือใหท้ราบถงึประวติัความเป็นมา ขอ้มลูสถานท่ีตา่งๆ และนาํมา

วางแผนการจดัการองคค์วามรูใ้นทอ้งถ่ิน นาํผลสาํรวจท่ีได ้มาหาขอ้สรุปและแนวทางในการนาํรูปแบบจากงาน

ศิลปกรรมหรือภมิูปัญญาในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้นงานสรา้งสรรคห์รือในการตอ่ยอดผลิตภณัฑช์มุชน 

 2. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ นาํไปสู่การศกึษารูปแบบศิลปกรรมภมิูปัญญาทอ้งถ่ินชมุชนอ่ืนไดร้วมทัง้

นาํมาปรบัใชก้บังานศิลปะแขนงอ่ืนไดก้ระบวนการขัน้ตอนนาํมาถ่ายทอดในโครงการบริการวิชาการอ่ืนได ้
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ทัศนคตขิองหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน           

ในพืน้ทีอ่าํเภอสุขสาํราญ จังหวัดระนอง 

The Family Leader’s Attitude on The Role of Relationship between                                    

The Elder and The Younger Generation in Suk Saran District, Ranong Province 

 

สุรินทรภ์รณ ์ศรีอินทร์1* นชุนารถ วงศจ์าํปา2 และประลนิทร ์ไกรวิชยั1 

Surinporn Sri-in1*, Nuchanard Wongjumpa2 and Pralin Kraiwichai1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาทศันคติของหวัหนา้ครอบครวัตอ่บทบาทในสมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายุ

กบับตุรหลาน และ 2) ศกึษาเปรยีบเทียบทศันคติของหวัหนา้ครอบครวัตอ่บทบาทในสมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายกุบับตุร

หลาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากหวัหนา้ครอบครวัในเขตอาํเภอสุข

สาํราญ จงัหวดัระนอง จาํนวน 486 คน วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่  

t-test และ ค่า F-test ผลการวิจยัพบว่า หวัหนา้ครอบครวัมีทศันคติต่อบทบาทในสมัพนัธภาพระหว่างผูส้งูอายกุบับตุร

หลาน อยู่ในระดบัดี ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อบทบาทในสมัพนัธภาพระหว่างผูส้งูอายกุับบตุรหลาน พบวา่ 

หวัหนา้ครอบครวัท่ีมีระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดท่ี้ตา่งกนั มีทศันคติตอ่บทบาทในสมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายกุบั

บตุรหลานแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นี ้หวัหนา้ครอบครวัควรมีบทบาทในการเช่ือมประสานให้

บุตรหลานและผูส้งูอายุทาํกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ โดยนาํหลกัศาสนามาเป็นแนวทางในการสอนบุตรหลาน รวมทัง้

ปลกูฝังใหบ้ตุรหลานมีความภาคภมูิใจในตวับรรพบรุุษ  

 

ABSTRACT 
The purpose of this research were 1)  To study the family leader’s attitude on the role of 

relationship between the elder and the younger generation. 2) To compare the family leader’s attitude 
on the role of relationship between the elder and the younger generation in term of socio-demographic 
factors. Data collected from 489 family leaders in Suk Saran district, Ranong province using 
questionnaire. Data analysis comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and 
F-test. The finding showed that the family leader’s attitude on the role of relationship between the elder 
and the younger generation were at a good level. Family leader who differed on education, occupation 
and income were significantly different on family leader’s attitude on the role of  
relationship between the elder and the younger generation at the .05 level. The family leader should 
work closely were seen to be a linkage for allowing children and the elderly to always have activities 
together, adopt religious principles as a guideline to teach children. Including, cultivate children to be 
proud of their ancestors. 
 

Key words:  family leader’s attitude, role of relationship, elder, younger generation 
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บทนาํ 

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมอันดับแรกของมนุษย ์โดยนักมานุษยวิทยาไดแ้บ่งครอบครัวออกเป็น  

4 ประเภท ไดแ้ก่ ครอบครวัเนือ้แทห้รือครอบครวัพืน้ฐาน ครอบครวัขยายหรือครอบครวัร่วม ครอบครวัซอ้น และ

ครอบครัวสาระ (Snit Smacker, 2011 ; The Committee for National Women Promotion, 1994) ส ําหรับ

ครอบครวัไทยในชนบทสว่นใหญ่เป็นครอบครวัขยายท่ีมีความเป็นอยู่รว่มกนัอย่างอบอุน่ แตใ่นปัจจบุนัการพฒันา

ทาํใหโ้ลกเขา้สู่ยุคใหม่ท่ีมีความเจริญทางดา้นวตัถุ ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครวัของสงัคมไทย

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ผูสู้งอายุไทยท่ีอยู่ในเขตเมืองและชนบทมีสภาพทางเศรษฐกิจท่ีต่างกัน ยังมีความ

เหลื่อมลํา้ไมเ่ท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงบริการสขุภาพอนามยั อนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัในการเดินทาง และการรบัรู ้

สิทธิของผูสู้งอายุในกลุ่มต่างๆ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสู้งอายุไทย, 

2560) มีคนจาํนวนมาก คิดว่าผูส้งูอายไุม่มีประโยชน ์เป็นเหตใุหค้รอบครวัและสงัคมใหค้วามสาํคญัแก่ผูส้งูอายุ

นอ้ยลง ผูสู้งอายุท่ีอยู่กับลูกหลานก็อยู่อย่างไม่มีความสุขไม่ไดร้บัการดแูลดา้นความเป็นอยู่เอาใจใส่จากบุตร

หลานอย่างท่ีเคยเป็นมาแมว้่าจะอาศยัอยู่ในครอบครวัเดียวกนัก็ตาม (สาํนกัวิชาการ สาํนกังานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร, 2561) 

สมัพนัธภาพในครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในครอบครวั พ่อ แม่ ลกู ญาติพ่ีนอ้ง ปู่  

ย่า ตา ยาย หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอาศยัอยู่ในครวัเรือนเดียวกัน โดยมีการปฏิสมัพันธ ์และปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง

อย่างเหมาะสม (ปราณี สุทธิสุคนธ,์ 2552) โดยหัวหนา้ครอบครวันัน้ มีความสาํคญัอย่างย่ิงในการเสริมสรา้ง

สมัพนัธภาพในครอบครวั เพราะจะเป็นแบบอย่างใหก้บับตุรหลานในครอบครวั เม่ือหวัหนา้ครอบครวัมีทศันคติท่ี

ดีต่อบทบาทในสมัพันธภาพระหว่างผูสู้งอายุกับบุตรหลาน มีการประพฤติปฏิบัติดีในการดาํเนินชีวิต ใหค้วาม

เคารพ และเลีย้งดตูอ่พ่อ แมข่องตนเป็นอย่างดี ก็จะเป็นภาพสะทอ้นปลกุจิตสาํนกึใหก้บับตุรหลานไดไ้ปประพฤติ

ปฏิบติัตนเองใหเ้ป็นคนดี และตอ่ผูส้งูอาย ุรวมถงึตอ่สงัคม สิ่งเหลา่นีจ้ะทาํใหบุ้ตรหลานมีความคิดถึงเหตแุละผล

ของการท่ีพ่อ แม่ของตนมีความกตญั�ตู่อผูสู้งอายุ บุตรหลานสามารถตระหนักไดเ้องว่าเป็นเพราะผูส้งูอายุให้

การอบรม สั่งสอนและถกูเลีย้งดมูาอย่างดีดว้ยความรกัและความอบอุน่ ดงันัน้ ผูเ้ป็นหวัหนา้ครอบครวัจะตอ้งเป็น

ผูน้าํและเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้บับตุรหลาน เพ่ือใหบ้ตุรหลานมีทศันคติท่ีดีต่อผูส้งูอาย ุบิดามารดาและพรอ้มท่ีจะ

เป็นผูน้าํและแบบอย่างท่ีดีของครอบครวัตนเองตอ่ไปในอนาคต (พนม เกตมุาน, 2553) 

  ผูวิ้จัยเห็นว่า ทศันคติของหัวหนา้ครอบครวัต่อบทบาทในสมัพันธภาพระหว่างผูสู้งอายุกับบุตรหลานมี

ความสาํคญัอย่างย่ิง ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครวั ดงันัน้ จึงเกิดแรงจูงใจท่ีจะศกึษาทศันคติ

ของหวัหนา้ครอบครวัต่อบทบาทสมัพนัธภาพระหว่างผูส้งูอายุกบับุตรหลานในเขตพืน้ท่ีอาํเภอสขุสาํราญ จงัหวดั

ระนอง ซึ่งเป็นชุมชนท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีชายฝ่ังอนัดามนั ประชากรส่วนใหญ่ถึงรอ้ยละ 80 นบัถือศาสนาอิสลาม 

และมีเพียงรอ้ยละ 20 ท่ีนบัถือศาสนาพุทธ (สาํนกับริหารการทะเบียน อาํเภอสขุสาํราญ, 2562) โดยศาสนิกชน

ทัง้สองศาสนาต่างยึดถือหลกัคาํสอนทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

ทาํใหศ้าสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างปกติสขุ (สุรินทรภ์รณ ์ศรีอินทร,์ 2554) ซึ่งผลการวิจัยสามารถเป็น

แนวทางสาํหรบัผูท่ี้สนใจหรือผูมี้หนา้ท่ีและบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุและสมาชิกในครอบครวัในการจัด

สภาพแวดลอ้มของครอบครวั รวมทัง้สมาชิกในครอบครวัสามารถปฏิบัติตนไดอ้ย่างเหมาะสมอนัจะทาํใหเ้กิด

สมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครวั 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาทศันคติของหวัหนา้ครอบครวัตอ่บทบาทในสมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายกุบับตุรหลาน 

2. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบทศันคติของหวัหนา้ครอบครวัต่อบทบาทในสมัพนัธภาพระหว่างผูส้งูอายกุบับุตร

หลาน จาํแนกตามลกัษณะสว่นบคุคลแตกตา่งกนั 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรใชใ้นการศกึษา คือ หวัหนา้ครอบครวัในเขตพืน้ท่ี

อาํเภอสุขสาํราญ จงัหวดัระนอง มีจาํนวนครวัเรือนทัง้สิน้ 2,327 ครวัเรือน (สาํนักบริหารการทะเบียน อาํเภอ    

สขุสาํราญ, 2562) กาํหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 486 คน โดยการคาํนวณตามสตูรของ Yamane (Yamane, 

1973) สุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน กระจายตามสดัสว่นของประชากร โดยตาํบลกาํพวน จาํนวน 268 คน และ

ตาํบลนาคา จาํนวน 218 คน จากนัน้สุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญจนครบจาํนวนตวัอย่างในแตล่ะตาํบล 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ลกัษณะสว่นบคุคลของหวัหนา้

ครอบครวั เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ตอนท่ี 2 ทศันคติของหวัหนา้ครอบครวัตอ่การบทบาทในสมัพนัธภาพ

ระหว่างผูส้งูอายุกับบุตรหลาน (Best, 1989) เป็นแบบ Likert Scale (สุชาติ ประสิทธ์ิรฐัสินธุ,์ 2546) มี 5 ระดบั 

คือ เห็นดว้ยมากท่ีสดุ เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ จาํนวน 54 ขอ้ แบ่งเป็น 

10 ดา้น ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด ทดสอบเครื่องมือโดยวิเคราะหห์าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ได้ค่า  Cronbach’ s Alpha Coefficient  เท่ ากับ  0.992  ด ํา เ นินการ เก็บรวบรวมข้อมูลจ าก

แบบสอบถามดว้ยตนเอง ระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าความถ่ี รอ้ยละ เฉลี่ย เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห ์t-test (2 กลุ่ม) และใชส้ถิติวิเคราะห ์F-test (ตัง้แต่  

3 กลุม่ขึน้ไป) ใชวิ้ธีของ LSD เพ่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู ่กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของหวัหน้าครอบครัวในเขตพืน้ทีอ่าํเภอสุขสาํราญ จังหวัดระนอง 

หวัหนา้ครอบครวักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (62.14%) และเพศหญิง (37.86%)  ส่วนใหญ่อายุ

ระหว่าง 40-49 ปี (31.69%) รองลงมา อายุระหว่าง 30-39 ปี (27.37%) อายุเฉลี่ย 42 ปี อายุต ํ่าท่ีสดุ 18 ปี และ

อายสุงูท่ีสดุ 82 ปี มากกวา่กึ่งหนึ่งจบการศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้ (59.05%) รองลงมา ระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย (16.67 %) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (37.04%) รองลงมา อาชีพรบัจา้งทั่วไป (22.43) มีรายไดต้่อเดือน 

ระหว่าง 5,001-10,000 บาท (48.35%) รองลงมา 5,000 บาทหรือตํ่ากว่า (41.36%) รายไดเ้ฉลี่ย 7,339 บาท 

รายไดต้ ํ่าท่ีสดุ 1,000  บาท และรายไดสู้งท่ีสดุ 90,000 บาท ส่วนใหญ่หวัหนา้ครอบครวัแยกกันอยู่กับผูส้งูอายุ  

แต่พ่อแม่ ลูกอยู่ร่วมกัน (54.12%) รองลงมา อยู่ร่วมในครวัเรือนเดียวกัน (36.83%) มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศัย

ปัจจบุนัของตนเองมากท่ีสดุ (79.63%) รองลงมา เป็นกรรมสิทธ์ิของพ่อแม ่(15.43%)  
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2. ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานในเขต

พืน้ทีอ่าํเภอสุขสาํราญ จังหวัดระนอง  

ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหนา้ครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูสู้งอายุกับบุตรหลาน      

ดงัตารางท่ี 1 (Table 1) พบว่า หัวหนา้ครอบครวัมีทัศนคติอยู่ในระดบัดี (X� = 4.09) สามารถพิจารณาเป็นราย

ดา้นไดด้งันี ้

2.1 ดา้นความสนิทสนมระหว่างผูส้งูอายุกบับุตรหลาน พบว่าอยู่ในระดบัดี (X� = 4.20) เน่ืองจากหวัหนา้

ครอบครวัเห็นว่าบุตรหลานไดร้บัการเลีย้งดูจากผูส้งูอายุตัง้แต่วยัเด็กดว้ยความเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดทาํใหเ้กิด

ความรกัความผูกพันและความสนิทสนม สอดคลอ้งกับการศึกษาของ วนัเพ็ญ แวววีรคุปต ์และคณะ (2553)      

ท่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีอยู่กบัผูส้งูอายตุัง้แตเ่ลก็ จะมีสมัพนัธภาพท่ีดีและใหค้วามรกัใคร ่สนิทสนมและห่วงใยผูส้งูอาย ุ 

 2.2 ดา้นการรบัฟังและการใหค้าํปรกึษา พบว่าอยู่ในระดบัดี (X� = 4.06) เน่ืองจากหวัหนา้ครอบครวัเห็น

ว่าผูสู้งอายุใหค้วามสนใจต่อรบัฟังความคิดและปัญหาของบุตรหลาน และเต็มใจใหข้อ้คิดและใหค้าํปรกึษาแก่

บตุรหลาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ มนสั วณิชชานนท ์(2550) ท่ีเห็นวา่ จาํเป็นจะตอ้งสรา้งสถาบนัครอบครวั

ใหมี้ความเขม้แข็ง โดยเริ่มจากบคุคลในครอบครวัมีความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั มีการพดูคยุปรกึษาหารือกนั  

 

Table 1 Mean and standard deviation of the family leader’s attitude on the role of relationship  

             between the elder and the younger generation. 

                                                                                                                 (n=486) 

The family leader’s attitude on the role of relationship 

between the elder and the younger generation 

X� SD Attitudes level 

(1) Intimacy between the elderly and children 4.20 0.61 Good 

(2) Listening and counseling 4.06 0.65 Good 

(3) Adjustment 4.03 0.67 Good 

(4) Giving love and warmth 4.16 0.67 Good 

(5) Attention 4.06 0.61 Good 

(6) Morale 4.00 0.65 Good 

(7) Protection 4.07 0.64 Good 

(8) Training for morals and ethics 4.17 0.61 Good 

(9) Helping to strengthen emotional and rational maturity 4.08 0.66 Good 

(10) Transfer of wisdom, traditions, and traditions 4.10 0.66 Good 

Generally 4.09 0.57 Good 

 

 2.3 ดา้นการปรบัทุกขส์ขุ พบว่าอยู่ในระดบัดี (X� = 4.03) เน่ืองจากหวัหนา้ครอบครวัเห็นว่าบุตรหลาน

และผูส้งูอายุมีการปลอบใจซึ่งกนัและกนั ผูส้งูอายุในครอบครวัมีความเขา้ใจในความรูส้ึกนึกคิดของบตุรหลาน 

ถึงแมจ้ะมีอายท่ีุต่างกนัก็ตาม สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ จิราพร ชมพิมล และคณะ (2552) ท่ีพบวา่ การพูดคยุ

กนั การปรองดองกนั ใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั เช่ือฟังกนั เป็นปัจจยัสาํคญัตอ่การสรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวัท่ีดี  
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2.4 ดา้นการใหค้วามรกัและความอบอุน่ พบวา่อยู่ในระดบัดี (X� = 4.16) เน่ืองจากหวัหนา้ครอบครวัเห็น

ว่าผูสู้งอายุใหค้วามรักความเอ็นดูต่อบุตรหลานในครอบครัวอย่างสมํ่าเสมอ จึงทาํใหอ้ยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น 

สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ธีรนันท ์วรรณศิริ และสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา (2559) ท่ีพบว่า การทาํกิจกรรม

รว่มกนัในครอบครวัก่อใหเ้กิดความใกลชิ้ด ผกูพนักนัในครอบครวัและก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครวั  

2.5 ดา้นการเอาใจใสด่แูล พบวา่อยู่ในระดบัดี (X� = 4.06) เน่ืองจากหวัหนา้ครอบครวัเห็นวา่ ผูส้งูอายใุห้

ความสนใจและสอบถามความเป็นอยู่ของบุตรหลาน โดยบุตรหลานใหค้วามสนใจสขุภาพของผูส้งูอายุในเวลาท่ี

เจ็บป่วย ทาํใหเ้กิดการแบ่งปันความรกั ความเอาใจใส่ระหว่างกนั สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สนั่นทา เชือ้ชาติ 

แกะสลกัยา บนุนาค (2553) ท่ีพบวา่ ผูส้งูอายใุหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกกบัการใชเ้วลาอยู่กบัครอบครวั  

2.6 ดา้นการใหค้ติสอนใจ พบว่าอยู่ในระดับดี (X� = 4.00) เน่ืองจากหัวหนา้ครอบครวัเห็นว่า ผูสู้งอายุ

สามารถใหข้อ้คิดและคาํสั่งสอนในการใชชี้วิตท่ีถูกตอ้งแก่บุตรหลาน และผูสู้งอายุมักจะพาบุตรหลานไปทาํ

กิจวตัรท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคมรว่มกนัเสมอ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ มนสั วณิชชานนท ์(2550) ท่ีเห็นวา่ การ

พดูคยุปรกึษาหารือกนัเป็นประจาํ เป็นการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนัในครอบครวั ซึง่จะทาํใหส้ถาบนัครอบครวั

มีความเขม้แข็ง 

2.7 ดา้นการใหค้วามปกป้องคุม้ครอง พบว่าอยู่ในระดบัดี (X� = 4.07) เน่ืองจากหวัหนา้ครอบครวัเห็นว่า

ผูส้งูอายใุหก้ารติดตามดแูล ตกัเตือน และอบรมสั่งสอนในเรื่องของความมั่นคงปลอดภยัแก่บุตรหลาน สอดคลอ้ง

กบัการศกึษาของ สรุีย ์กายจนวงศ ์(2553) ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่ผูส้งูอายอุยู่กบัลกูหลานมาตัง้แต่เล็ก การมีหลาน

คอยช่วยเหลือเหมือนกบัเป็นแรงสนบัสนนุทางสงัคม ทาํใหบ้คุคลสามารถเผชิญกบัเหตกุารณวิ์กฤติตา่งๆ ในชีวิต  

2.8 ดา้นการอบรม หลกัคณุธรรม ศีลธรรม พบวา่อยู่ในระดบัดี (X� = 4.17) เน่ืองจากหวัหนา้ครอบครวัเห็น

ว่าผูส้งูอายุอยากเห็นบตุรหลานเป็นคนดี จึงมกัจะใหก้ารอบรมสั่งสอนใหบุ้ตรหลานมีความซื่อสตัยส์จุริต และยดึ

มั่นในความกตญั� ูสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ เบญจมาศ ยศเสนา (2560) ท่ีพบวา่ ผูส้งูอายเุป็นผูท่ี้ดาํเนินชีวิต

มาอย่างยาวนาน สามารถถ่ายทอดความรู ้และใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินชีวิตแก่สมาชิกในครอบครวั  

2.9 ดา้นการช่วยเสริมสรา้งวุฒิภาวะทางอารมณ์และความมีเหตุผล พบว่าอยู่ในระดับดี (X� = 4.08) 

เน่ืองจากหวัหนา้ครอบครวัเห็นว่าผูส้งูอายุมกัจะสอนใหบุ้ตรหลานรูจ้กัจดัการกบัอารมณข์องตนเองใหเ้หมาะสม 

และทาํใหบุ้ตรหลานเป็นท่ียอมรบัของสงัคม สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ธีรนนัท ์วรรณศิริ และสมบติั ประทกัษ์

กุลวงศา (2559) ท่ีพบว่า ผูส้งูอายุและหลานมกัมีความรกัใคร่กนั แต่สภาพร่างกายของผูส้งูอายุเปลี่ยนแปลงไป 

สว่นวยัรุน่ก็มีพฒันาการตามวยั ซึง่แตล่ะฝ่ายจะตอ้งเรียนรูซ้ึง่กนัและกนั ก็จะทาํใหอ้ยู่รว่มกนัอย่างมีความสขุ  

2.10 ดา้นการถ่ายทอดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี พบว่าอยู่ในระดับดี (X� = 4.10) เน่ืองจาก

หัวหนา้ครอบครวัเห็นว่าผูสู้งอายุมีความรู ้และสามารถถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีใหแ้ก่บุตรหลานได ้

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ เบญจมาศ ยศเสนา (2560) ท่ีพบว่า ผูส้งูอายุเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาจาก

คนรุน่หนึ่งไปอีกรุน่หนึ่ง ทาํใหข้นบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมตา่งๆ ของแตล่ะสงัคมมีความยั่งยืน  

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่าง

ผู้สูงอายุกับบุตรหลาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ผลการศกึษาเปรียบเทียบทศันคติต่อบทบาทในสมัพนัธภาพระหว่างผูส้งูอายุกบับตุรหลานในพืน้ท่ีอาํเภอ

สขุสาํราญ จงัหวดัระนอง จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดข้องหวัหนา้

ครอบครัวท่ีต่างกัน มีทัศนคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูสู้งอายุกับบุตรหลานแตกต่างกัน อย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นหวัหนา้ครอบครวัท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพการอยู่รว่มกนั และกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่

อาศยัตา่งกนั มีทศันคติไมแ่ตกตา่งกนั โดยสามารถพิจารณาผลการศกึษาไดด้งัตอ่ไปนี ้

3.1 หวัหนา้ครอบครวัท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกนั มีทศันคติต่อบทบาทในสมัพนัธภาพระหว่างผูส้งูอายกุบั

บตุรหลานแตกตา่งกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Table 2)  

 

Table 2 Compare mean of the family leader’s attitude on the role of relationship between 

            the elder and the younger generation follow education of family leader. 

 (n = 486) 

Source df SS MS F p 

Between Groups 4 7.09 1.47 4.037 0.003* 

Within Groups 481 152.10    

Total 485 159.19    

* p < .05 

 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Table 3) พบว่า หัวหนา้ครอบครวัท่ีจบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือสงูกว่า (X� = 4.56) มีทศันคติสงูกว่า หวัหนา้ครอบครวัท่ีจบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดบัประถมศกึษา และระดบัอนุปริญญา/ปวส. (X� = 4.17, 4.17, 

4.06 และ 3.80) ตามลาํดบั เน่ืองจากหัวหนา้ครอบครวัท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจะมีความรู ้ความ

เขา้ใจในบทบาทและเห็นคุณค่าของผูส้งูอายุ ขณะเดียวกนัก็มีความเขา้ใจถึงการดาํเนินชีวิตและวุฒิภาวะของ

บุตรหลานซึ่งอยู่ในช่วงวยัเจริญเติบโต ทาํใหห้วัหนา้ครอบครวัเห็นความสาํคญั และมีความตระหนกัถึงบทบาท

ของตนเองท่ีมีต่อการสรา้งความสัมพันธภ์ายในครอบครัว สอดคลอ้งกับการศึกษาของ กวินารตัน ์สุทธิสุคนธ ์

(2560) ท่ีพบว่า การศึกษาของหัวหน้าครอบครัว เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสัมพันธภาพในครอบครัวไทย 

นอกจากนี ้ยงัพบวา่ หวัหนา้ครอบครวัท่ีจบการศกึษาในระดบัอนปุริญญา/ปวส.  (X� = 3.80) มีทศันคติตอ่บทบาท

ในสัมพันธภาพระหว่างผูสู้งอายุกับบุตรหลาน ตํ่ากว่าหัวหนา้ครอบครัวท่ีจบการศึกษาในกลุ่มอ่ืน เน่ืองจาก

หวัหนา้ครอบครวักลุม่นี ้เป็นผูท่ี้อยู่ในระบบการศกึษาท่ีเนน้การเรียนเพ่ือนาํไปการประกอบอาชีพ หรือเป็นการฝึก

วิชาชีพขั้นสูง ซึ่งอาจมีเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินชีวิตประจาํวันไม่มากนัก จึงทาํใหมี้ความตระหนักใน

บทบาทและความสาํคัญของตนเองต่อการสรา้งสัมพันธภาพในครอบครัวน้อยกว่า หัวหน้าครอบครัวท่ีจบ

การศกึษาในระดบัอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ดิเรก ปัทมสิริวฒัน ์สวิุมล เฮงพฒันา และพดุตาน พนัธุเณร 

(2554) ท่ีพบว่า ผูท่ี้จบท่ีมีการศกึษานอ้ยและไดร้บัอตัราค่าจา้งตํ่าจาํเป็นตอ้งเพ่ิมเวลาทาํงาน จึงมีเวลาดแูลเด็ก

และเยาวชนในครอบครวัของตนจะนอ้ย  
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Table 3 Compare mean of the family leader’s attitude on the role of relationship between the elder  

             and the younger generation lay a pair follow education of family leader. 

 (n=486) 

Education X� SD (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) Primary School 4.06 0.57 -   * * 

(2) Lower Secondary School 4.17 0.42  -  * * 

(3) Senior high school 4.17 0.53   - * * 

(4) Diploma 3.80 0.87    - * 

(5) Bachelor's degree or more 4.56 0.40     - 

* p < .05 

 

3.2 หวัหนา้ครอบครวัท่ีมีอาชีพต่างกนัมีทศันคติต่อบทบาทในสมัพนัธภาพระหว่างผูส้งูอายุกบับุตรหลาน

แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Table 4)  

 

Table 4 Compare mean of the family leader’s attitude on the role of relationship between 

            the elder and the younger generation follow occupation of family leader. 

 (n = 486) 

Source df SS MS F p 

Between Groups 4 3.91 0.98 3.025 0.018* 

Within Groups 481 155.28    

Total 485 159.19    

* p < .05 

 

ผลการศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่ (Table 5) พบว่า หวัหนา้ครอบครวัท่ีประกอบอาชีพรบั

ราชการ (X� = 3.90) มีทศันคติตํ่ากวา่ หวัหนา้ครอบครวัท่ีประกอบอาชีพรบัจา้ง และอาชีพเกษตรกรรม (X� = 4.30 

และ 4.24) ตามลาํดบั เน่ืองจากหวัหนา้ครอบครวัท่ีประกอบอาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย รบัจา้ง หรือเกษตรกรรม มี

ทศันคติต่อบทบาทในสมัพนัธภาพระหว่างผูสู้งอายุกบับุตรหลานสูงกว่า หวัหนา้ครอบครวัท่ีทาํงานประจาํ เช่น 

รบัราชการ หรือพนกังานบริษัทเอกชน ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากหวัหนา้ครอบครวัท่ีประกอบอาชีพอิสระจะมีเวลาใน

การดูแลครอบครัวและมีช่วงเวลาในการทาํกิจกรรมร่วมกันในครอบครวัมากกว่า หัวหนา้ครอบครัวท่ีทาํงาน

ประจาํ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ (2560) ท่ีพบว่า อาชีพหลักท่ีสรา้งรายได้เลี ้ยง

ครอบครวั เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมัพนัธภาพในครอบครวัไทย 
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Table 5 Compare mean of the family leader’s attitude on the role of relationship between the elder 

             and the younger generation lay a pair follow occupation of family leader. 

 (n = 486) 

Occupation X� SD (1) (2) (3) (4) (5)

(1) Government officer or private officer 3.90 1.05 - * * 

(2) Orchard or plant crops 4.24 0.57 - *

(3) Trade 4.04 0.67 - *

(4) Work for general 4.30 0.43 -

(5) Private business 4.13 0.73 - 

* p < .05

3.3 หวัหนา้ครอบครวัท่ีมีรายไดต้่างกนัมีทศันคติตอ่บทบาทในสมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายกุบับตุรหลาน

แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Table 6)  

Table 6 Compare mean of the family leader’s attitude on the role of relationship between 

  the elder and the younger generation follow income of family leader. 

 (n = 486) 

Source df SS MS F p 

Between Groups 4 3.42 0.85 2.638 0.033* 

Within Groups 481 155.77 

Total 485 159.19 

* p < .05

ผลการศกึษาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู ่(Table 7) พบวา่ หวัหนา้ครอบครวัท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 

10,001-15,000 บาท ต่อเดือน (X� = 4.35) มีทัศนคติสูงกว่าหัวหนา้ครอบครวัท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 5,001-10,000 

บาท ต่อเดือน และรายไดต้่อเดือน 5,000 บาทหรือตํ่ากว่า (X� = 4.09 และ 4.05) ตามลาํดบั เน่ืองจากหัวหนา้

ครอบครวัท่ีมีรายไดส้งู จะมีความพรอ้มและมีกาํลงัในการจบัจ่ายซือ้สิ่งของหรือสิ่งอาํนวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือ

ใชใ้นครอบครวั รวมถึงการกิจกรรมดา้นการนันทนาการ การพักผ่อน การท่องเท่ียวซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความ

สมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายกุบับุตรหลานไดดี้ย่ิงขึน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อมุาภรณ ์ภทัรราวาณิชย ์และ

ภวูไน พุ่มไทรทอง (2552) ท่ีพบวา่ ผูท่ี้มีฐานะครอบครวัดีมกัทาํใหค้วามสมัพนัธใ์นครอบครวัดีไปดว้ย นอกจากนี ้

ยังพบว่า หัวหน้าครอบครัวท่ีมีรายได้สูงกว่า 20,001 บาทต่อเดือน (X� = 3.94) มีทัศนคติต่อบทบาทใน

สมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายกุบับตุรหลาน ตํ่ากวา่หวัหนา้ครอบครวัท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่า เน่ืองจากหวัหนา้ครอบครวั

ท่ีมีรายไดต้่อเดือนสูงอาจมีระยะเวลาท่ีทาํกิจกรรมหรือใช้เวลาในการดูแลสมาชิกในครอบครัวน้อย เพราะ

จาํเป็นตอ้งทุ่มเทระยะเวลาใหก้บัการหารายได ้หรือใชเ้วลาในการทาํงานมากกว่าหวัหนา้ครอบครวัท่ีมีรายไดต้ ํ่า
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กว่านั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2549) ท่ีพบว่า ในครอบครวัอบอุ่น นัน้มี

ระดับความสุขของครอบครัวอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งหัวหนา้ครอบครัวมีทัศนคติว่าการทาํงานเพ่ือใหไ้ดเ้งินมา

เสริมสรา้งความสขุในครอบครวั  

 

Table 7 Compare mean of the family leader’s attitude on the role of relationship between the elder  

             and the younger generation lay a pair follow income of family leader. 

 (n = 486) 

Income X� SD (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) 5,000 bath or lower  4.05 0.52 -  *   

(2) 5,001-10,000 bath 4.09 0.63  - *   

(3) 10,001-15,000 bath 4.35 0.43   -   

(4) 15,001-20,000 bath 4.39 0.49    -  

(5) Upper 20,001 bath 3.94 0.63     - 

* p < .05 

 

สรุป 

ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหนา้ครอบครวัต่อบทบาทในสมัพันธภาพระหว่างผูสู้งอายุกับบุตรหลานใน

พืน้ท่ีอาํเภอสุขสาํราญ จังหวัดระนอง พบว่าหัวหน้าครอบครัวมีทัศนคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่าง

ผูสู้งอายุกับบุตรหลาน อยู่ในระดบัดี ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า 

หัวหนา้ครอบครัวท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่างกัน มีทัศนคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่าง

ผูส้งูอายกุบับตุรหลานแตกตา่งกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. หัวหนา้ครอบครวัควรเป็นแบบอย่างในการสรา้งสมัพันธภาพท่ีดีในครอบครัว โดยใหบุ้ตรหลานเห็น

ความสาํคญัและความมีคณุคา่ของผูส้งูอาย ุเช่น ใหบ้ตุรหลานมีความเคารพ รูจ้กักตญั�ตูอ่ผูส้งูอายใุนครอบครวั 

หรือมีเหตมีุผลในการกระทาํสิ่งต่างๆ ดว้ยความสขุมุ รอบคอบ และรูจ้กัจดัการกบัอารมณข์องตนเองใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณ ์เป็นตน้ เพ่ือเสริมสรา้งวฒันธรรมอนัดีงามสูรุ่น่ตอ่ไป 

2. หวัหนา้ครอบครวัควรมีบทบาทสาํคญัในการเช่ือมประสานใหบ้ตุรหลานและผูส้งูอายุมีการทาํกิจกรรม

ร่วมกันอยู่เสมอ เช่น การพูดคุยกันเป็นประจาํ ใหผู้สู้งอายุเล่าประวัติศาสตรข์องตระกูลใหบุ้ตรหลานฟังเพ่ือ

ปลูกฝังใหบุ้ตรหลานมีความภาคภูมิใจในตวับรรพบุรุษ เป็นตน้ ซึ่งสิ่งเหล่านีช้่วยใหบุ้ตรหลานและผูสู้งอายุใน

ครอบครวัช่วยกนัดแูลปกป้องซึง่กนัและกนั  

3. ผูส้งูอายุในครอบครวัเป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการดาํเนินชีวิต ดงันัน้ หวัหนา้ครอบครวัควร

ส่งเสริมใหผู้ส้งูอายุไดมี้บทบาทในการอบรมสั่งสอน ใหค้าํปรกึษาแนะนาํ ถ่ายทอดความรูแ้ละภูมิปัญญาใหก้ับ

บตุรหลาน โดยนาํหลกัศาสนามาเป็นแนวทางในการสั่งสอนบตุรหลาน สนบัสนนุใหบ้ตุรหลานปฏิบติัตนตามหลกั

ศาสนา รูจ้กัการรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความเสียสละ รูจ้กัการใหอ้ภยั และมองโลกในแง่ดี  
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27. ผศ.ดร.นลินรตัน ์รกักศุล   ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

28. รศ.ดร.สมบติั ออ่นศิร ิ    ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

29. ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

30. ดร.ธนนนัท ์ธนารชัตะภมิู   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
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5. รศ.ปภสัวดี วีรกิตติ    ผูท้รงคณุวฒิุ 

6. รศ.ดร.สริิพร ทิพยค์ง    ผูท้รงคณุวฒิุ 
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11. รศ.อลิสา นิติธรรม     ผูท้รงคณุวฒิุ 

12. รศ.ดร.บญุสง่ โกสะ    ผูท้รงคณุวฒิุ 
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14. รศ.ดร.สวิุมล ตัง้สจัจพจน ์   ผูท้รงคณุวฒิุ 
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สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ: ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. ผศ.ดร.กนกวรรณ จนัทรเ์จรญิชยั   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

2. ดร.กนกอร สีมานนท ์    ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

3. ผศ.ดร.กมัปนาท เพ็ญสภุา ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

4. ผศ.ดร.กมัปนาท วิจิตรศรีกมล ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

5. รศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรติ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

6. ม.ล.กณุฑลรตัน ์ทวีวงศ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

7. ผศ.ดร.กลุภา กลุดิลก    ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

8. ผศ.ดร.จกัรกฤษณ ์พจนศิลป์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

9. ผศ.ดร.ชญาดา ภทัราคม   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

10. ดร.ชยนัต ์พิภพลาภอนนัต ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

11. รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทกัษ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

12. ผศ.ดร.ชิดตะวนั ชนะกลุ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

13. รศ.ดร.ฐิติมา พฒิุทานนัท ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

14. ผศ.ดร.ณคณุ ธรณีนิติญาณ   ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

15. ผศ.ดร.ณฐัพล พจนาประเสริฐ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

16. ดร.ณิธิชา ธรรมธนากลู   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

17. ดร.เดชรตั สขุกาํเนิด    ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

18.ดร.ธนสนิ ถนอมพงษพ์นัธ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

19. ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์



20. ผศ.ดร.ธนาภรณ ์อธิปัญญากลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

21. ผศ.ดร.ธนารกัษ ์ เหลา่สทุธิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

22. ผศ.ดร.ธีรศกัดิ ์ทรพัยว์โรบล   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

23. ผศ.ดร.นงนชุ  ปรมาคม   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

24. ผศ.ดร.นนทร ์วรพาณิชช ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

25. ดร.นภสม สินเพ่ิมสขุสกลุ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

26. ผศ.ดร.นชุนาถ มั่งคั่ง ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

27. รศ.ดร.บณัฑิต ชยัวิชญชาติ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

28. ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศภุลกัษณ ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

29. ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวฒันชยั   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

30. ดร.พรชยั ศภุวิทิตพฒันา   ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

31. ดร.พิมพพ์ร โสววฒันกลุ   ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

32. ดร. พฒิุพฒัน ์ทวีวชิรพฒัน ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

33. ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

34. ดร.มนตช์ยั พินิจจิตรสมทุร   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

35. ดร.มานะ ลกัษมีอรุโณทยั   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

36. ผศ.ดร.รวิสสาข ์สชุาโต    ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

37. ผศ.รสดา เวษฎาพนัธุ ์    ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

38. รศ.ดร.เรวตัร ธรรมาอภิรมย ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

39. รศ.ดร.วรดี จงอศัญากลุ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

40. ผศ.ดร.วรวรรณ ตุม้มงคล   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

41. ผศ.ดร.วลรีตัน ์สพุรรณชาติ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

42. รศ.ดร.วิจิตตศ์รี สงวนวงศ ์   ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

43. ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิม้สมบญุชยั   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์



44. รศ.ดร.วิษณ ุอรรถวานิช   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

45. ผศ.ดร.วฒิุยา สาหรา่ยทอง   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

46. ดร.ศศิเพ็ญ ภวูพานิช     ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

47. ดร.ศศิภา พจนว์าที    ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

48. ดร.ศกัดิส์ิทธ์ิ บศุยพลากร   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

49. ผศ.ดร.ศิวพงศ ์ธีรอาํพน   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

50. ดร.สมหมาย อดุมวิทิต    ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

51. ดร.สรวฒัน ์วิศาลาภรณ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

52. ดร.สณัหะ เหมวนิช    ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

53. ผศ.ดร.สนัติ  แสงเลิศไสว   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

54. รศ.ดร.สภุาณี หาญพฒันะนสุรณ ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

55. ผศ.ดร.สมุาลี พุ่มภิญโญ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

56. ดร.สวุพร ผาสกุ    ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

57. รศ.ดร.สวุรรณา ประณีตวตกลุ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

58. ดร.สวุรรณา สายรวมญาติ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

59. รศ.ดร.เสาวลกัษณ ์กูเ้จริญประสิทธ์ิ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

60. ดร. โสภณ แยม้กลิ่น    ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

61. รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

62. ผศ.ดร.อภิชาต ดะลณุเพธย ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

63. ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

64. ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร   ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

65. ผศ.ดร.อรรถสดุา เลิศกลุวฒัน ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

66. ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวสัดิส์ทุธ์ิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

67. ผศ.ดร.อคัรนนัท ์คิดสม   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

68. ผศ.ดร.อารียา โอบิเดียวกว ู   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์



69. ผศ.ดร.อิทธิพงศ ์มหาธนเศรษฐ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

70. รศ.ดร.อิสริยา บญุญะศิร ิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

71. ผศ.ดร.อชุกุ ดว้งบตุรศร ี   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

72. รศ.อุน่กงั แซล่ิม้    ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

73. ผศ.ดร.เออวดี เปรมษัเฐียร   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

74. รศ.ดร.ยรุพร ศทุธรตัน ์    ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

75. ผศ.ดร.พิทวสั เอือ้สงัคมเศรษฐ   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

76. ผศ.ดร.วรญัพงศ ์บญุศิริธรรมชยั   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

77. ดร.ปานิสรา ทิตาพร    ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

78. ดร.อรวี ศรีบญุลือ      ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

79. ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชยั   ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธรุกิจ 

80. ผศ.ดร.ธีรารตัน ์วรพิเชฐ   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

81. ผศ.ดร.ศิริรตัน ์โกศการิกา   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

82. ดร.ชลลดา สจัจานิตย ์    ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

83. รศ.ดร.ภทัรกิตติ ์เนตินิยม   ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 

84. ผศ.ดร.พรวรรณ นนัทแพศย ์   ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 

 

สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ: ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. รศ.จีรพรรณ กลุดิลก    ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. รศ.จฑุาทิพย ์ ภทัราวาท    ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาสหกรณ ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3. รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล   ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4. รศ.นงนชุ องัยรุีกลุ    ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

และทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5. รศ.นภาภรณ ์พรหมชนะ    ผูท้รงคณุวฒิุ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 



6. ผศ.ดร.บญุจิต ฐิตาภิวฒันกลุ   ผูท้รงคณุวฒิุ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

7. ดร.ปรีชา สทิธิกรณไ์กร    ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

8. รศ.ดร.ปิติ กนัตงักลุ     ผูท้รงคณุวฒิุ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

9. ผศ.ดร.รชัพนัธุ ์เชยจิตร    คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

10. รศ.วรนนัท ์กิตติอมัพานนท ์   ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

11. รศ.ดร.วินยั พทุธกลู    ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

และทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร ์

12. รศ.วินยั อาจคงหาญ    ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

13. รศ.ดร.ศรณัย ์วรรธนจัฉริยา   ผูท้รงคณุวฒิุ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

14. รศ.ศานิต เกา้เอีย้น    ผูท้รงคณุวฒิุ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

15. ดร.ศิวลาภ สขุไพบลูยว์ฒัน ์   คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

16. ผศ.ดร.ศภุชาติ สขุารมณ ์   ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

17. รศ.สมพร อิศวิลานนท ์    ผูท้รงคณุวฒิุ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

18. รศ.ดร.สมศกัดิ ์เพรียบพรอ้ม   ผูท้รงคณุวฒิุ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

19. ผศ.ดร.สงัเวียน จนัทรท์องแกว้   ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

20. รศ.ดร.สนัติยา เอกอคัร    ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

21. รศ.ดร.สาโรช องัสมุาลิน   ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 



คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

22. ผศ.สชิุน ปลีหะจินดา    ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาสหกรณ ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

23. รศ.ดร.สมุาลี สนัติพลวฒิุ   ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

24. รศ.สวุรรณา  ธุวโชติ    ผูท้รงคณุวฒิุ ภาควิชาสหกรณ ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

25. ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร      คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

26. ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมลออภกัดี      คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

27. ดร.จรชัวรรณ จนัทรตัน ์   คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

28. ผศ.ดร.ประเสริฐ สทิธิจิรพฒัน ์   คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

29. ผศ.ดร.ปณทัพร เรืองเชิงชมุ   วิทยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

30. ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชยั    คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

31. ดร.ภทัรวดี เพ่ิมวานิชกลุ     คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

32. รศ.ดร.แกว้ตา โรหิตรตันะ   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

33. ดร.คมน ์พนัธรกัษ ์       คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

34. ผศ.ดร.พฒัน ์พิสิษฐเกษม     คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรงัสิต 

35. ผศ.ดร.พฒัน ์พิสิษฐเกษม     คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรงัสิต 

36. ดร.นพปฎล สวุรรณทรพัย ์   คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรงัสิต 

37. ดร.ธญัภสั เมืองปัน    คณะโลจิสติกส ์มหาวิทยาลยับรูพา 

38. ดร.ฑิภาวิณี สวุรรณวงศ ์รอดบณัฑิต  สาํนกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง 

39. ดร.ณรฐั หสัช ู    สาํนกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง 

40. ดร.พรวศิน ศิริสวสัดิ ์    สาํนกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง 

41. ดร.ใกลรุ้ง่ พรอนนัต ์ วิทยาลยัโลจิสติกสแ์ละโซอ่ปุทาน มหาวิทยาลยันเรศวร 

42. ผศ.ดร.ไตรรงค ์สวสัดิกลุ   Walailak University International College 

43. ผศ.ดร.ธีรพรรณ อึง๊ภากรณ ์   คณะการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

44. ผศ.ดร.อศัวิน วงศวิ์วฒัน ์       วิทยาลยัโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

45. ผศ.ดร.ไพโรจน ์เรา้ธนชลกลุ        คณะโลจิสติกส ์มหาวิทยาลยับรูพา 

46. ดร.ฐิติมา วงศอิ์นตา    คณะโลจิสติกส ์มหาวิทยาลยับรูพา 



47. ดร.พรพิมล ไชยสนิท       สาํนกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง 

48. ดร.ณฐมน บวัพรมมี      คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ ี

49. ดร.สนุนัทา เหมทานนท ์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

50. ผศ.ดร.โรจนศกัดิ ์โฉมวิไลลกัษณ ์  คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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