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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).

Key words: psycho-neurolinguistics, left/right brain hemispheres, language learning
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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-inthe-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
6
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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-inthe-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
7
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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 psychoneurolinguistic 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, MeaningIdentification 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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ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในสถานการณ์ปัญหาทางชีววิทยา
Grade 10 Students’ Scientific Reasoning Ability in Biological Scenarios
ไอย์ลดา สมภาร1* จีระวรรณ เกษสิงห์1 และเมษยะมาศ คงเสมา2
Ilada Somparn1*, Jeerawan Ketsing1 and Mesayamas Kongsema2

บทคัดย่อ

งานวิ จัย นี ม้ ี เ ป้ าหมายเพื่ อ ตรวจสอบความสามารถในการให้เ หตุผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ข องนัก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 34 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นคําถามปลายเปิ ดจากสถานการณ์ปัญหาทางชีววิทยาจํานวน 6 ข้อ ครอบคลุม
องค์ประกอบของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนี ้ (1) แบบสมมตินยั (2) แบบนิรนัย (3) แบบอุปนัย และ (4)
การตั้ง สมมติ ฐ านนิ ร นัย จากนั้น วิ เ คราะห์เ ชิ ง เนื อ้ หาเพื่ อ จัด กลุ่ม คํา ตอบของนัก เรี ย นเป็ น 3 กลุ่ม คื อ ไม่ มี
ความสามารถ มีความสามารถบางส่วน และมีความสามารถสมบูรณ์ ผลการวิจยั พบว่านักเรียนสามารถระบุและ
ควบคุมตัวแปรได้มากที่สดุ (46.06%) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของการให้เหตุผลแบบนิรนัย แต่กลับพบว่านักเรียน
เกิ นกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีความสามารถในการสรุ ปความทั่วไปจากการค้นหารู ปแบบและการตัง้ สมมติฐานนิรนัย
(55.88% และ 61.76% ตามลํา ดับ ) ในขณะที่ ด ้า นการให้เ หตุ ผ ลแบบสมมติ นั ย พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่
มีความสามารถบางส่วน (58.82%) ผลการวิจยั นีใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะแก่วงการวิทยาศาสตร์ศกึ ษาว่าเราควรให้ความ
สนใจในการสอนการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในด้านอุปนัยและการตัง้ สมมติฐานนิรนัยให้มากขึน้

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.
Key words: scientific reasoning, biology
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คํานํา

การให้เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific reasoning) เป็ น ความสามารถพื ้น ฐานของการรู ้เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) (National Research Council, 2001) การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการแก้ปัญหา รวมทัง้ ยังมีส่วนส่งเสริมการสร้างและการประยุกต์ใช้องค์
ความรู แ้ ละทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (Zimmerman, 2007) การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยนี ้ หมายถึง
กระบวนการคิดของนักเรียนในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุ ปและหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ได้จากการ
สังเกตปั ญหาที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ แล้วใช้องค์ความรู ท้ ่ีเคยเรียนรู ม้ าเป็ นฐานในการสร้างสมมติฐานขึน้ มาใหม่
ซึ่งอาจมาจากกระบวนการสังเกต การตัง้ สมมติฐาน การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการลงข้อสรุ ปจาก
การประเมินข้อมูล หรือจากการวิเคราะห์ ตีความหมายข้อมูลที่ได้จากการสังเกต หรือการใช้ความรู เ้ ดิม แนวคิด
หลักการ หรือทฤษฎี ท่ีมีอยู่ก่อนหรือที่เคยเรียนรู ม้ า เพื่ อนํามาสนับสนุนการสร้างสมมติฐาน และการทดสอบ
สมมติฐาน สําหรับงานวิจยั นี ้ การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ ตาม Lawson (1985, 2005,
2009) และ Overholser (1993) ได้แก่ 1. การให้เหตุผลแบบสมมตินยั (Abductive reasoning) 2. การให้เหตุผล
แบบนิรนัย (Deductive reasoning) 3. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) และ 4. การให้เหตุผล
โดยการตัง้ สมมติฐานนิรนัย (Hypothetical-deductive reasoning)
การให้เหตุผลแบบสมมตินยั คือ ความสามารถในการสร้างสมมติฐานโดยใช้องค์ความรู ท้ ่ีเคยเรียนรู ม้ า
เป็ นฐานในการสร้างสมมติฐานขึน้ มาใหม่ ซึ่งสมมติฐานนีเ้ ป็ นคําอธิบายหรือคําตอบชั่วคราวของปั ญหา ขณะที่
การให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ ความสามารถในการสร้างข้อสรุ ปทั่วไปหรือหลักการ โดยผ่านกระบวนการทดสอบ
สมมติฐานที่มีความน่าเชื่อถือ และอาจนําไปสู่การทํานายเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
2.1 การสร้างสมมติฐานที่เป็ นไปได้ (Probabilistic thinking) คือ ความสามารถในการตัง้ สมมติฐาน และทํานาย
หรือคาดคะเนคําตอบที่เป็ นไปได้ของปรากฏการณ์จากสมมติฐานที่ตงั้ ขึน้ 2.2 การให้เหตุผลโดยการระบุและ
ควบคุมตัวแปร (Control of variables) คือ ความสามารถในการระบุตวั แปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม
ในการทดลองเพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน 2.3 การสร้า งคํา อธิ บ ายจากหลัก ฐานหรื อ การให้เ หตุผ ลเชิ ง สัด ส่วน
(Proportional thinking) คือ ความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างข้อสรุ ป หลักฐาน และเหตุผล
การให้เหตุผลแบบอุปนัย คือ ความสามารถในการสร้างข้อสรุ ปหรือสร้างองค์ความรู ้ จากการวิเคราะห์
ตีความ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มี 2 องค์ประกอบย่อย 3.1 การสรุ ปความทั่วไปจากการ
ค้นหารู ปแบบ (Enumerative generalization) คือ ความสามารถในการระบุรูปแบบที่ปรากฏในข้อมูล จําแนก
แยกแยะข้อมูลและลงข้อสรุ ปที่สอดคล้องกับข้อมูล 3.2 การให้เหตุผลโดยการกําจัดปั จจัยแทรกซ้อน (Eliminative
causal reasoning) คื อ ความสามารถในการจัด กระทําสิ่ ง แวดล้อมที่ เ ป็ น เงื่ อนไขหรื อลดปั จ จัย แทรกซ้อนใน
สถานการณ์ปั ญ หาเพื่ อ บ่ ง ชี ้ส าเหตุข องปั ญ หาที่ น่ า จะเป็ น ไปได้ม ากที่ สุด ในขณะที่ ก ารให้เ หตุผ ลโดยการ
ตัง้ สมมติฐานนิรนัย คือ ความสามารถในการให้เหตุผลที่ใช้ความรู ้ แนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีท่ีมีอยู่ก่อนหรือ
เคยเรียนรู ม้ า เพื่อนํามาสนับสนุนการสร้างสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ผลจากการทดลองที่เกิดขึน้ จะ
ช่วยยืนยันหรือปฏิเสธสมมติฐานที่สร้างขีน้
อย่างไรก็ดีงานวิจยั ในประเทศไทยชีว้ ่านักเรียนยังขาดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
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(ลฎาภา สุทธกูล และ ลือชา ลดาชาติ, 2556; นลินี สอนชา, 2561) อาทิ งานวิจัยของ นลินี สอนชา (2561)
ศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ คือการให้เหตุผลแบบนิรนัย แบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
การสร้างสมมติฐานที่ เป็ นไปได้ การสร้างคําอธิ บายจากหลักฐานและการให้เหตุผลเชิงสัดส่วน การระบุและ
ควบคุมตัวแปร และการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการให้เหตุผลแบบอุปนัย แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ การสรุ ปความทั่วไปจากการค้นหารู ปแบบ การอุปมาอุปไมย และการกําจัดปั จจัยแทรกซ้อน ในนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 งานวิจยั นีพ้ บว่าแม้นกั เรียนผ่านการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะที่มีการโต้แย้งแต่ยงั มีนกั เรียน
บางกลุม่ ที่มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ไม่สมบูรณ์หรือขาดความสามารถ โดยเฉพาะด้านการ
สร้างสมมติฐานที่เป็ นไปได้ และการสรุ ปความทั่วไปจากการค้นหารู ปแบบ อย่างไรก็ดียงั ขาดงานวิจยั ที่ศกึ ษาและ
พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีครอบคลุมทัง้ 4 รู ปแบบ (การให้เหตุผลแบบสมมตินยั การให้เหตุผลแบบ
นิรนัย การให้เหตุผลแบบอุปนัย และการให้เหตุผลโดยการตัง้ สมมติฐานนิรนัย) ทัง้ นี ้ Lawson (2005) ได้กล่าวถึง
บทบาทของการให้เหตุผลโดยการตัง้ สมมติฐานนิ รนัย ว่าถ้านัก เรียนขาดการตั้งสมมติฐานนิ รนัยจะส่งผลให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจเนือ้ หาทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ได้นอ้ ยลง ดังนัน้
งานวิจัยจึงสนใจตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในทัง้ สี่รูปแบบ โดยมี
คําถามวิจยั ดังนี ้

คําถามวิจัย

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์ปัญหา
ทางชีววิทยา อย่างไร

วิธีดาํ เนินการวิจัย

กลุ่มทีศ่ ึกษา
กลุ่มที่ ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แห่งหนึ่ง สังกัด
สํานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษากรุ ง เทพมหานครเขต 2 ซึ่ง เป็ น นัก เรี ย นห้องเรี ย นพิ เ ศษคณิ ต ศาสตร์ จํานวน
1 ห้องเรียน มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 34 คน เป็ นชาย 12 คน และเป็ นหญิง 22 คน นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับปาน
กลางถึ ง ดี โดยนัก เรี ย นไม่ เ คยผ่ า นการเรี ย นการสอนที่ เ น้น เรื่ อ งการพัฒ นาการให้เ หตุผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
โดยเฉพาะมาก่อน กลุ่มที่ศกึ ษาได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมงานวิจยั คือ นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จากห้องเรียนที่ผูว้ ิจยั
รับผิดชอบสอน ผูว้ ิจยั อ้างอิงนักเรียนรายบุคคลโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ S ตามด้วยหมายเลข 1-34 เช่น S1 S2 S3 เพื่อ
เป็ นการปกป้องสิทธิของกลุม่ ที่ศกึ ษาตามหลักจริยธรรมในการวิจยั ในมนุษย์
เครื่องมือวิจัย
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์รูปแบบคําถาม
จากแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิ งวิทยาศาสตร์ของ Lawson ฉบับปรับปรุ งปี 2000 เนื่องจากเป็ น
เครื่ อ งมื อพื น้ ฐานในการประเมิ น ความสามารถในการให้เ หตุผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้รับ การยอมรับ อย่ า ง
แพร่หลายในงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ (Bao et al., 2018) แบบวัดในงานวิจัยนีป้ ระกอบด้วยข้อคําถาม
ปลายเปิ ดจากสถานการณ์ปัญหาทางชี ววิทยา 6 สถานการณ์ ครอบคลุมองค์ประกอบของการให้เหตุผลเชิง
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วิทยาศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสมมตินยั 1 ข้อ (2) ด้านนิรนัย 2 ข้อ (3) ด้านอุปนัย 2 ข้อ และ (4) ด้านการ
ตัง้ สมมติฐานนิรนัย 1 ข้อ แบบวัดผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน คืออาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์
2 ท่าน และครู ชาํ นาญการพิเศษ 1 ท่าน แล้วจึงทดลองใช้แบบวัดกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ที่ไม่ใช่กลุม่ ที่
ศึกษาจํานวน 21 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รู ปภาพ และระยะเวลาในการทําแบบวัด ก่อน
นําไปใช้จริงกับกลุม่ ที่ศกึ ษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุม่ ที่ศกึ ษานวน 34 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ในคาบเรียนวิชาชี ววิทยาเพิ่ มเติ ม ใช้เวลาสอบ 60 นาที จากนั้นนําคําตอบมาวิเ คราะห์เชิ งเนื อ้ หา (Content
analysis) เพื่ อ จั ด กลุ่ ม คํ า ตอบออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ไม่ มี ค วามสามารถ (No scientific reasoning)
มีความสามารถบางส่วน (Incomplete scientific reasoning) และมีความสามารถสมบูรณ์ (Complete scientific
reasoning) โดยผู้วิ จั ย ได้ส ร้า งเกณฑ์ใ นการจั ด กลุ่ ม คํา ตอบจากการตี ค วามนิ ย ามของการให้เ หตุ ผ ลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในงามวิจยั นี ้ ร่วมกับพิจารณาเกณฑ์ท่ีใช้ในงานวิจยั ของ นลินี สอนชา (2561) ผูว้ ิจยั สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กบั ผลการวิจยั โดยใช้เทคนิคการประเมินความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน (inter-rater agreement
check) กับ เพื่ อนครู ท่ี มี ป ระสบการสอนชี ววิ ทยาและการทําวิ จัยปฏิ บัติ ก ารในชั้นเรี ย น จากนั้น เสนอผลการ
วิเคราะห์แก่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทงั้ สองท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้ ดังแสดงผลการวิจยั ใน
ภาพที่ 1 (Figure 1)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หาจากแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 แสดงในภาพที่ 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.
จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าโดยภาพรวม นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านการ
ให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) สูงที่ สุด เมื่อเที ยบกับสามด้านที่เหลือ ได้แก่ ด้านการให้เหตุผล
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แบบอุปนัย (Inductive reasoning) ด้านการให้เหตุผลแบบสมมตินัย (Abductive reasoning) และด้านการให้
เหตุผลโดยการตัง้ สมมติฐานนิรนัย (Hypothetical-deductive reasoning)
โดยในด้านนิรนัย (Deductive reasoning) พบว่านักเรียนสามารถระบุและควบคุมตัวแปร (Control of
variables) ได้ม ากที่ สุ ด (ร้อ ยละ 46.06) รองลงมาคื อ สามารถสร้า งสมมติ ฐ านที่ เ ป็ น ไปได้ (Probabilistic
thinking) (ร้อ ยละ 29.41) ขณะที่ พ บนั ก เรี ย นน้อ ยมากที่ มี ค วามสามารถในการให้เ หตุ ผ ลเชิ ง สั ด ส่ ว น
(Proportional thinking ) (ร้อยละ 2.94) สําหรับด้านอุปนั ย (Inductive reasoning) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 มิติย่อย
ได้แก่ การสรุ ปความทั่วไปจากการค้นหารู ปแบบ (Enumerative generalization) และการให้เหตุผลโดยการกําจัด
ปั จจัยแทรกซ้อน (Eliminative causal reasoning) พบว่านักเรียนเกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีความสามารถในด้านนี ้
(55.88% และ 85.29% ตามลําดับ) ในทํานองเดียวกับด้านการตั้งสมมติฐานนิรนัย (Hypothetical-deductive
reasoning) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.76) ขาดความสามารถในด้านนี ้ ขณะที่ด้านการให้เหตุ ผ ล
แบบสมมติ นั ย (Abductive reasoning) พบว่านัก เรี ย นส่วนใหญ่ มีค วามสามารถบางส่วน (ร้อยละ 58.82)
ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนในแต่ละด้านมีดงั นี ้
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิรนัย: การสร้างสมมติฐานทีเ่ ป็ นไปได้
สถานการณ์ในข้อคําถามเป็ นสถานการณ์เกี่ยวกับการทดลองวัดอัตราการคายนํา้ ของกิ่งชบา 4 กิ่ง โดย
มีการทาวาสลินเพื่อปิ ดรู ปากใบของพืชใบบริเวณที่ต่างกัน และแสดงกราฟค่าอัตราการคายนํา้ ของชบาแต่ละกิ่ง
จากนัน้ ให้นกั เรียนระบุสมมติฐานของการทดลองนี ้ ดังภาพที่ 2 (Figure 2)

Figure 2 The diagram shows the situation that students must present the Probabilistic thinking.
เมื่ อ วิ เคราะห์ค าํ ตอบของนัก เรีย นพบว่านัก เรีย นร้อยละ 50.00 อยู่ใ นกลุ่มมี ค วามสามารถบางส่วน
ดังนักเรียนรหัส S34 จะเห็นได้วา่ นักเรียนสามารถเขียนสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตามของการทดลองได้ หรือสามารถทํานายคาดคะเนคําตอบที่เป็ นไปได้ของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ขณะที่ นักเรียนร้อยละ 29.41 อยู่ในกลุ่มมีความสามารถสมบูรณ์ ดังคําตอบของนักเรียนรหัส S05 ที่ นักเรียน
สามารถเขียนสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการทดลองได้ถูกต้อง และ
สามารถคาดคะเนคําตอบที่เป็ นไปได้ของปรากฏการณ์จากสมมติฐานที่ตงั้ ขึน้ ได้ โดยอาจใช้ประโยค ถ้า...ดังนัน้ ...
และมีนักเรียนเพียงบางส่วน ร้อยละ 20.59 อยู่ในกลุ่มไม่มีความสามารถ เช่น นักเรียนรหัส S17 ที่ไม่สามารถ
เขียนสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการทดลองได้ และไม่สามารถทํานาย
คาดคะเนคําตอบที่เป็ นไปได้ของปรากฏการณ์ ดังตัวอย่างคําตอบในตารางที่ 1 (Table 1)
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Table 1 Example of student’s answers from probabilistic thinking question.
Group of scientific Student
Student’s answers
reasoning
code
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.
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบอุปนัย: การสรุ ปความทั่วไปจากการค้นหารู ปแบบ
ข้อคําถามเพื่อตรวจสอบความสามารถในด้านนีเ้ ป็ นสถานการณ์เกี่ยวกับการศึกษามัดท่อลําเลียงของ
พื ชใบเลีย้ งเดี่ย ว จากภาพตัดขว้างที่ ไ ด้จ ากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงของพื ชใบเลี ย้ งเดี่ย ว 4 ชนิ ด แล้วให้
นักเรียนสรุ ปลักษณะการกระจายตัวของมัดท่อลําเลียงในพืชใบเลีย้ งเดี่ยวทัง้ 4 ชนิดนี ้ ดังภาพที่ 3 (Figure 3)

Figure 3 The diagram shows the situation that students must present the enumerative generalization.
เมื่อวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 55.88 อยู่ในกลุ่มไม่มีความสามารถ
ดังเช่นนักเรียนรหัส S26 นักเรียนลงข้อสรุ ปรู ปแบบผิดและไม่มีการอธิบายที่ส่ือถึงการได้มาซึ่งคําตอบที่เป็ นการ
รวบรวมข้อมูลลักษณะการกระจายตัวของมัดท่อลําเลียงในพืชใบเลีย้ งเดี่ยวทัง้ 4 ชนิดที่กาํ หนดให้ ขณะที่นกั เรียน
ร้อยละ 38.24 อยู่ในกลุ่มมีความสามารถบางส่วน ดังเช่นนักเรียนรหัส S30 เพราะนักเรียนมีการสรุ ปรู ปแบบ
ครบถ้วนหรือเกือบครบถ้วน แต่ไม่มีการอธิบายที่ส่ือถึงการได้มาซึ่งคําตอบที่เป็ นการรวบรวมข้อมูลลักษณะการ
กระจายตัวของมัดท่อลําเลียงในพืชใบเลีย้ งเดี่ยวทัง้ 4 ชนิด หรือมีการอธิบายเพียงบางส่วน ขณะที่นกั เรียนเพียง
ร้อ ยละ 5.88 อยู่ใ นกลุ่ม มี ค วามสามารถสมบูรณ์ ดัง เช่ น นัก เรีย นรหัส S11 จะเห็ น ได้ว่านัก เรี ยนสรุ ปรู ปแบบ
ครบถ้วน และมีการอธิบายที่ส่ือถึงการได้มาซึง่ คําตอบที่เป็ นการรวบรวมข้อมูลการลักษณะการกระจายตัวของมัด
ท่อลําเลียงในพืชใบเลีย้ งเดี่ยวทัง้ 4 ชนิด ดังตัวอย่างคําตอบในตารางที่ 2 (Table 2)
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Table 2 Example of student’s answers from enumerative generalization.
Group of scientific Student
Students’ answers
reasoning
code
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.
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านสมมตินัย
ข้อคําถามเพื่อตรวจสอบความสามารถในด้านนีเ้ ป็ นสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่น่าจะพบต้น
ลํา พู ซึ่ง มี ร ากคํา้ จุ น พยุ ง ลํา ต้น และมี ร ากอากาศที่ โ ผล่ ขึ น้ มาจากดิ น หรื อ นํ้า ที่ ใ ช้ใ นการช่ ว ยรับ ออกซิ เ จน
เช่นเดียวกับต้นแสมที่พบในสภาพแวดล้อมที่มีนาํ้ ขึน้ นํา้ ลงบ่อยครัง้ แล้วจึงให้นกั เรียนสร้างสมมติฐานที่เป็ นไปได้
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่น่าจะพบต้นลําพู
เมื่อวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่รอ้ ยละ 58.82 อยู่ในกลุ่มมีความสามารถบางส่วน
ดังเช่นนักเรียนรหัส S15 นักเรียนสามารถสร้างสมมติฐานของสภาพแวดล้อมที่น่าจะพบต้นลําพู จากองค์ความรู ้
ที่โจทย์ให้มาเป็ นฐานในการสร้างสมมติฐานขึน้ มาใหม่ แต่เขียนสมมติฐานเพียงบางส่วน และนักเรียนร้อยละ
41.18 อยู่ ใ นกลุ่ ม ไม่ มี ค วามสามารถ ดัง เช่ น นั ก เรี ย นรหัส S32 นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถสร้า งสมมติ ฐ านของ
สภาพแวดล้อมที่ น่ าจะพบต้น ลําพู หรื อไม่ต อบคําถาม ทั้ง นี ไ้ ม่พ บนัก เรี ย นในกลุ่ม มี ค วามสามารถสมบูรณ์
ดังตัวอย่างคําตอบในตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 Example of student’s answers from abduction.
Group of scientific
Student
Students’ answers
reasoning
code
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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การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านสมมติฐานนิรนัย
ข้อคําถามเพื่อตรวจสอบความสามารถในด้านนีเ้ ป็ นสถานการณ์เกี่ยวกับการออกดอกของต้นเบญจมาศ
เมื่อได้รบั แสงเป็ นระยะเวลาต่างกัน และทําการทดลองปลูกต้นเบญจมาศให้ได้รบั แสงในช่วง 11-15 ชั่วโมง เพื่อ
สังเกตการออกดอกเมื่อต้นเบญจมาศได้รบั แสงต่างกัน แล้วให้นกั เรียนระบุสมมติของการทดลอง และอธิบายว่า
ผลการทดลองสามารถบอกได้อย่างไรว่าสมมติฐานที่นกั เรียนสร้างขึน้ ถูกหรือผิด
เมื่อวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 61.76 อยู่ในกลุ่มไม่มีความสามารถ
ดังเช่นนักเรียนรหัส S24 นักเรียนไม่สามารถตัง้ สมมติฐ าน และให้เหตุผลเพื่ อสนับสนุน ทดสอบ หรือยื นยัน
สมมติฐานที่สร้างขึน้ โดยไม่ใช้ความรู ท้ ่ีเคยเรียนรู ม้ าหรือผลที่ได้จากการทดลอง หรือไม่ให้เหตุผลเพื่อสนับสนุน
สมติฐานที่สร้างขึน้ และนักเรียนบางส่วนร้อยละ 26.47 อยู่ในกลุม่ มีความสามารถบางส่วน ดังเช่นนักเรียนรหัส
S26 เนื่องจากนักเรียนสามารถตัง้ สมมติฐาน แต่ให้เหตุผลเพื่อสนับสนุน ทดสอบ หรือยืนยันสมมติฐานที่สร้างขีน้
โดยใช้ความรู ท้ ่ีเคยเรียนรู ม้ าหรือผลที่ได้จากการทดลองเพียงบางส่วน ขณะที่นักเรียนพียงร้อยละ 11.77 อยู่ใน
กลุม่ มีความสามารถสมบูรณ์ ดังเช่นนักเรียนรหัส S18 นักเรียนสามารถตัง้ สมมติฐาน และให้เหตุผลเพื่อสนับสนุน
ทดสอบ หรือยืนยันสมมติฐานที่สร้างขึน้ โดยใช้ความรู ท้ ่ีเคยเรียนรู ม้ าหรือผลที่ได้จากการทดลองอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังตัวอย่างคําตอบในตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Example of student’s answers from hypothetical-deductive reasoning.
Level of scientific Student
Student’s answers
reasoning
code
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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สรุ ปและอภิปรายผล

จากผลการวิจยั พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีความสามารถในการให้เหตุผลในด้านการระบุและ
ควบคุมตัวแปรสูงที่สดุ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบของการให้เหตุผลแบบนิรนัย เหตุท่ีเป็ นเช่นนีอ้ าจเพราะนักเรียนเคยฝึ ก
ตัง้ คําถามหรือกําหนดปั ญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และได้ฝึกการกําหนดและควบคุมตัว
แปร การสร้า งสมมติ ฐ าน ซึ่ง เป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ท่ี ส อดคล้อ งกับ ตัว ชี ้วัด ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ทั้ง ระดับ
ประถมศึก ษา และมัธ ยมศึก ษาตอนต้น (กระทรวงศึก ษาธิ ก าร, 2560) อี ก ทั้ง ยัง สอดคล้องกับ งานวิ จัย ของ
ชญากานต์ ส่วนบุญ (2562) ที่พบว่าก่อนเรียนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ดา้ นนิรนัยในระดับดีเยี่ยมในด้านการระบุและความคุมตัวแปร ส่วนด้านการให้เหตุผลแบบอุปนัย
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในระดับปานกลาง
นอกจากนีผ้ ลการวิจัยนีพ้ บว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการให้
เหตุผลแบบอุปนัย แบบสมมตินยั และการตัง้ สมมติฐานนิรนัย เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่านักเรียนมักขาด
การเชื่อมโยงหลักฐานเชิงประจักษ์เข้ากับข้อสรุ ปของตนเอง นักเรียนมักใช้ความรู ส้ กึ มากกว่าเหตุผล และมักใช้
ความรู แ้ ละประสบการณ์เดิมโดยปราศจากการพิ จารณาข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ เช่น ผลการทดลอง หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทัง้ ขาดการจําแนกแยกแยะข้อมูลก่อนที่จะนํามาสร้างเป็ นข้อสรุ ป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Dawson and Venville (2009) ที่ พ บว่ า นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใ ช้ข ้อ มูล หรื อ ใช้ข ้อ มูล เพี ย งบางส่ ว น รวมถึ ง ใช้
ความรู ส้ กึ ในการให้เหตุผลสนับสนุนกล่าวอ้าง ซึ่งสาเหตุท่ีเป็ นเช่นนีอ้ าจเพราะนักเรียนไม่ได้รบั ประสบการณ์การ
เรียนรู ท้ ่ีเน้นการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เท่าที่ควร ทําให้ไม่สามารถให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ถกู ต้องสมบูรณ์
ทัง้ นีก้ ารที่นกั เรียนไม่เข้าใจความหมายการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์สง่ ผลให้นกั เรียนไม่เห็นความสําคัญของการ
เชื่อมโยงหลักฐานเชิงประจักษ์เข้ากับข้อสรุ ปของตนเอง (ลฎาภา สุทธกุล และ ลือชา ลดาชาติ, 2556)

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยในงานวิจัยนี ท้ ่ี พบว่านักเรียนบางส่วนยังขาดความสามารถในการให้เหตุผลแบบ
นิรนัย และนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัย แบบสมมตินยั และการตัง้ สมมติฐาน
นิ รนัย ดังนั้นผูว้ ิจัยขอเสนอแนะว่า ครู ควรเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือสืบเสาะหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง ผ่าน
กิจกรรมการสังเกตปั ญหา ตัง้ สมมติฐาน ระบุตวั แปร แล้วลงมือทําการทดลองด้วยตนเอง และควรเน้นให้นกั เรียน
ร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุ ปและหลักฐานที่ได้จากการทดลอง นอกจากนีค้ รู ควรจัด
กิ จกรรมการจําแนกแยกแยะข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และแลกเปลี่ยนความคิดแล้วลงข้อสรุ ปความรู ท้ ่ี ได้ให้
สอดคล้องกับข้อมูลที่มี เพื่อให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ให้ดีย่ิงขึน้
2. งานวิจยั ในอนาคตควรศึกษาการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการ
จัดการเรียนรู ท้ ่ีนักเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยใช้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชานนท์ คําปิ วทา, ธิ ติยา บงกชเพรช และ ปราณี
นางงาม (2561) ที่ พ บว่าการจัดการเรี ย นรู โ้ ดยใช้รู ป แบบการสอนแบบสร้างข้อโต้แ ย้งสามารถช่ วยพัฒ นา
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องมาจากรู ปแบบการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง
ในแต่ละขัน้ ช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้มีการแสดง
ความคิดเห็นบนพืน้ ฐานของข้อมูล
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การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เรื่อง เซลล์และการทํางานของเซลล์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะตีมศึกษา
The Development of Creative Problem Solving of Grade 10 Students
in Cells and Cell Functions by STEAM Education
กวินนาฏ พลอยกระจ่าง1* ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน1 และ บุญเสฐี ยร บุญสูง2
Kawinnat Ploykrajang1*, Sasithep Pitiporntapin1 and Boonsatien Boonsoong 2

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
เรื่องเซลล์และการทํางานของเซลล์ โดยใช้การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวสะตีมศึกษา กลุ่มที่ศกึ ษาได้แก่ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จํานวน 1 ห้องเรียน (26 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู ้ จํานวน
3 แผนการจัดการเรียนรู ้ และแบบประเมินชิน้ งานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วย
การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
แต่ละขัน้ ผลการวิจยั พบว่าหลังการจัดการเรียนรู ท้ งั้ 3 แผนการจัดการเรียนรู ้ นักเรียนมีทกั ษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 57) ถึงดีเยี่ยม (ร้อยละ 43) โดยนักเรียนมีทกั ษะของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในขัน้ ที่ 1 ขัน้ ทําความเข้าใจปั ญหา มากเป็ นอันดับหนึ่ง

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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คํานํา
การคิดแก้ปัญหาเป็ นทักษะที่สาํ คัญต่อวิถีการดําเนินชี วิตในสังคมของมนุษย์ ซึ่งผูท้ ่ี มีความสามารถ
ดังกล่าวจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง (Eberle and Stanish, 1996; อ้างถึงใน
ภัท รี สุร โรจน์ป ระจักษ์, 2558) เนื่ อ งจากเป็ นผู้ท่ี รูจ้ ักคิ ด อย่างมี เ หตุผล มี ค วามคิ ด ที่ ห ลากหลายและยื ดหยุ่น
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี (ฆนัท ธาตุทอง, 2554) โดยการคิดแก้ปัญหานัน้ ถูกระบุไว้เป็ น
ส่วนหนึ่งในทักษะด้านการเรียนรู แ้ ละนวัตกรรม (Learning and Innovation skills) ซึ่งประกอบไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา (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; วิจารณ์ พานิช, 2558) นอกจากนัน้ องค์กรเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาหรื อ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ได้
กําหนดให้การแก้ปัญหาเป็ นหนึ่งในสมรรถนะที่ถูกประเมินในการประเมิน The Programme for International
Student (PISA) (OECD, 2014) แต่อ ย่ างไรก็ ต าม Lumsdaine and Lumsdaine (1995) ได้ใ ห้ค าํ อธิ บ ายไว้ว่า
การอาศัยอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีการเดิม ๆ ที่เคยปฏิบตั ิอาจไม่เพียงพอสําหรับการแก้ปัญหา
และการนํามาซึง่ นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีความแปลกใหม่ ด้วยเหตุนี ้ “ความคิดสร้างสรรค์” จึงเป็ นกุญแจดอก
สํา คัญ ที่ จ ะนํา พาให้ส ามารถรับ มื อ และปรับ ตัว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ ทํา ให้ “การแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้า งสรรค์” เป็ นกรอบความคิ ด ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง (Lumsdaine and Lumsdaine, 1995) การแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving: CPS) เป็ นกระบวนการที่มงุ่ แก้ปัญหาและค้นหาคําตอบ โดยการทํางาน
ร่วมกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการวางแผนและวางโครงสร้างเป็ นอย่างดี
วิ ธี ก ารที่ น าํ มาใช้ใ นการแก้ปั ญ หามี ค วามหลากหลายและแปลกใหม่ สามารถวิ เ คราะห์แ ละประเมิ น หาวิ ธี
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (D’Zurilla and Goldfried, 1971; Mitchell and Kowalik, 1990; Lewin and Reed,
1998; Arbesman and Puccio, 2001; Treffinger et al., 2006; กรมวิชาการ, 2541; สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน์,
2544; ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, 2546; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2554; สิทธิชยั ชมพูพาทย์, 2554)
ปั จจุบนั รู ปแบบของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้พฒ
ั นามาจนถึงฉบับที่ 6.1 (Version 6.1)
พัฒนาโดย Isaksen et al. ในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งฉบับดังกล่าวเป็ นรู ปแบบที่มีความครอบคลุมแนวคิดทุกด้านของ
การแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้า งสรรค์ ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอนคื อ 1) ขั้น ทําความเข้าใจปั ญ หา (Understand the
challenge) 2) ขัน้ รวบรวมความคิด (Generating ideas) 3) ขัน้ เตรียมก่อนลงมือ (Preparing for action) และ
4) ขั้น การวางแผนการดําเนิ น การ (Planning your approach) จากกระบวนการดัง กล่าวพบว่ามี ลัก ษณะที่
คล้ายคลึงกับกระบวนการเชิ งวิศวกรรมตัง้ แต่ขั้นการระบุปัญหา ทําความเข้าใจและหาวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิธีการแก้ปัญหาต้องมีความหลากหลายและแปลกใหม่ท่ีตอ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ ความคิดสร้างสรรค์จะ
เกิดอย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อนักเรียนมีการพัฒนาศาสตร์ทางด้านศิลปะร่วมด้วย จึงสอดคล้องกับรู ปแบบการ
จัดการเรียนรู ร้ ู ปแบบหนึ่งคือ สะตีมศึกษา Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics Education
(STEAM Education) ซึ่งมีรากฐานที่พฒ
ั นามาจากสะเต็มศึกษา อักษรภาษาอังกฤษ 5 ตัวอักษร แสดงถึงเนือ้ หา
รายวิชาที่จะนํามาบูรณาการการสอนเข้าด้วยกัน 5 เนือ้ หาสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ
และคณิตศาสตร์ โดยรายวิชาศิลปะที่เพิ่มเข้ามาจะครอบคลุมทัง้ ด้านงานศิลปะที่มงุ่ เรื่องความสวยงาม การแสดง
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ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบ รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสาร ซึง่ รายวิชาต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกันผ่านการประยุกต์กับบริบทหรือสถานการณ์จริง นํามาสู่การออกแบบหรือสร้างชิน้ งานที่แสดงถึง
วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่าแนวคิดสะตีมศึกษาที่มีความสอดคล้องกับกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Isaksen et al. (2011) คือแนวคิดสะตีมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ (Creative Process) เสนอโดย Riley (2016) ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอนได้แก่ 1) ขัน้ ระบุสถานการณ์ท่ี
ต้องการหาคําตอบหรือแก้ปัญหา 2) ขัน้ วิเคราะห์สถานการณ์ 3) ขัน้ ศึกษาค้นคว้า 4) ขัน้ ประยุกต์ 5) ขัน้ นําเสนอ
และ 6) ขัน้ ประเมินและปรับปรุ ง
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์ พบว่าผลการวิจัยส่วนใหญ่ จ ะ
รายงานผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนในทิศทางที่สงู ขึน้ หรือตํ่าลงและมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าอย่างไร แต่ยังขาดการรายงานผลในแต่ละขัน้ ของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ว่านักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู อ้ ย่างไร ด้วยเหตุนีผ้ ูว้ ิจัยจึงนําการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวสะตีม
ศึกษามาใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนในรายวิชาชี ววิทยา เนื่ องจากเป็ น
รายวิชาที่เนือ้ หาส่วนใหญ่มีความเป็ นนามธรรมและเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตในหลากหลายด้าน เช่น ระบบร่างกาย
และระบบนิเวศ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จงึ ถือเป็ นอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยให้นกั เรียนเห็นความสัมพันธ์และ
ความสําคัญของเนื อ้ หาในรายวิช าชี ววิทยาในการนํามาแก้ปัญหาที่ เ กี่ ย วข้องกับชี วิตประจําวันได้อย่ างเป็ น
รู ปธรรมมากขึน้ โดยงานวิจัยนีจ้ ะรายงานผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนและ
พฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนในแต่ละขัน้ ของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนัน้ ผลที่ได้จาก
งานวิ จัย ยัง เป็ น ประโยชน์ต่อ ครู ใ นการศึก ษา ทําความเข้าใจ และนําไปพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ใ้ ห้
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ กับนักเรียนต่อไป

วิธีวิจัย

งานวิจยั นีใ้ ช้รูปแบบการวิจยั ปฏิบตั ิการในชัน้ เรียน (Classroom Action Research) โดยดําเนินการตาม
หลั ก การและขั้ น ตอนของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของ Kemmis and McTaggart (1998) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
4 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ วางแผน (Plan) ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ (Act) ขัน้ สังเกตผล (Observe) และขัน้ การสะท้อนความคิด
(Reflect) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
เรื่อง เซลล์และการทํางานของเซลล์ โดยการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวสะตีมศึกษา ผูว้ ิจยั ทําการวิจยั กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จํานวน 1 ห้องเรียน ที่เรียนในรายวิชาชีววิทยา กลุ่มที่ศกึ ษามีนกั เรียนจํานวนทัง้ หมด 26 คน
แบ่งเป็ นนักเรียนชาย 14 คน และนักเรียนหญิ ง 12 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) ซึ่ง ผู้วิจัย เลื อ กกลุ่ม ที่ ศึก ษาดัง กล่าวเนื่ องจากได้รับ มอบหมายให้ท าํ การจัด การเรียนรู ใ้ นรายวิชา
ชีววิทยา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ในฐานะนิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็ นห้องที่ผวู้ ิจยั รับผิดชอบสอน
ผูว้ ิจยั ใช้แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีบรู ณาการกระบวนการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวสะตีมศึกษาในการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน จํานวน 3 แผนการจัดการเรียนรู ้ (11 คาบ) ซึ่งในงานวิจัยนี ้
ผูว้ ิจยั อ้างอิงแนวคิดสะตีมศึกษาที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Riley (2016) ที่ประกอบด้วย
6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์ 2) ขั้นศึกษารายละเอียดของปั ญหาหรือสถานการณ์
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3) ขัน้ ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 4) ขัน้ การประยุกต์ 5) ขัน้ นําเสนอ และ 6) ขัน้ ประเมินและปรับปรุ ง เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินชิน้ งานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู ม้ ีการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 ท่าน อาจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน และครู ผูม้ ี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนในรายวิชาชีววิทยา 1 ท่าน ทัง้ ในด้านของความเหมาะสมของเนือ้ หา กิจกรรม สื่อการ
จัดการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล
หลังจากที่ได้ดาํ เนินการตามแผนการจัดการเรียนรู ้ นักเรียนได้คิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดย
ประยุกต์ใช้ความรู ท้ างชีววิทยาต่อสถานการณ์ปัญหาที่กาํ หนด จากนัน้ นํามาออกแบบและสร้างสรรค์เป็ นชิน้ งาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผูว้ ิจัยได้ประเมินผลภายหลังการจัดการเรียนรู โ้ ดยประเมินวิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยการใช้แบบประเมินชิน้ งานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีระบุประเด็น การ
ประเมินครอบคลุมกระบวนการแก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์แ ต่ละขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนนแบ่ ง ออกเป็ น
4 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ ยม (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) และควรปรับปรุ ง (1 คะแนน) แล้วนํามา
วิ เ คราะห์ข ้อ มูล เชิ ง ปริม าณด้วยสถิ ติเชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ ย ร้อยละ และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละ
ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ ทําความเข้าใจปั ญหา 2) ขัน้ รวบรวมความคิด 3) ขัน้ เตรียมก่อนลงมือ และ 4) ขัน้ การวาง
แผนการดําเนินการ

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิจยั พบว่า หลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวสะตีมศึกษาในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง
เซลล์และการทํางานของเซลล์ ทัง้ 3 แผนการจัดการเรียนรู ้ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 57) ถึงดีเยี่ยม (ร้อยละ 43) โดยรายละเอียดของระดับความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนแยกตามแผนการจัดการเรียนรู ้ ดังแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) และผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในขัน้ ที่ 1 ขัน้ ทําความเข้าใจปั ญหา มากเป็ นอันดับ
หนึ่ง ดังแสดงในตารางที่ 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).
Level of Creative Problem Solving skill
Lesson Plan
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
Total score
Mean score
Solving processes
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
จากตารางที่ 1 ผูว้ ิจยั พบว่าทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนมีความแตกต่างกันในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู ้ ทัง้ นีเ้ ป็ นผลมาจากความยากง่ายของเนือ้ หา รวมไปถึงสถานการณ์ปัญหาที่แตกต่างกัน
โดยหัวข้อย่อยของเรื่องเซลล์และการทํางานของเซลล์จะแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี
1 เรื่องการลําเลียงสารผ่านเข้าและออกจากเซลล์ แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 2 เรื่องการสื่อสารระหว่างเซลล์และ
โครงสร้างที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเซลล์ และแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 3 เรื่องการแบ่งเซลล์ ซึ่งผลจากแผนการ
จัดการเรียนรู ท้ ่ี 1 และ 2 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทกั ษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีพฒ
ั นาจากระดับดีไปสู่
ระดับดีเยี่ยม ในขณะที่ผลจากแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 3 นักเรียนส่วนใหญ่มีทกั ษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
อยู่ในระดับดี ทัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยคาดว่าเป็ นเพราะเนือ้ หาเรื่องการแบ่งเซลล์ทัง้ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิสมีความซับซ้อนและเป็ นกระบวนการมากกว่าเนือ้ หาในแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 1 และ 2 รวมถึง
ในแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 3 นักเรียนเป็ นผูค้ ิดสถานการณ์ปัญหาด้วยตนเอง
จากตารางที่ 2 ผูว้ ิจยั พบว่านักเรียนมีทกั ษะของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในขัน้ ที่ 1 ขัน้ ทํา
ความเข้าใจปั ญหา มากเป็ นอันดับหนึ่ง โดยนักเรียนส่วนใหญ่สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ปั ญหาได้ครบถ้วนรวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับความรู ท้ างชีววิทยา เพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยสถานการณ์ปัญหาที่กาํ หนดมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของนักเรียน
ไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป สามารถกระตุน้ ความสนใจของนักเรียนได้ สําหรับผลการวิจยั ที่พบว่านักเรียนมีทักษะของ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมความคิด ขั้นที่ 3 ขั้นเตรียมก่อนลงมือ และขั้นที่ 4
ขัน้ การวางแผนการดําเนินการ เป็ นลําดับที่ 2 3 และ 4 ตามลําดับนัน้ ผูว้ ิจยั คาดว่าเป็ นผลเนื่องมาจากเป็ นขัน้ ที่
นักเรียนต้องใช้ทกั ษะการคิดระดับสูงในการระดมความคิดของสมาชิกภายในกลุม่ เพื่อคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่มี
ความหลากหลายและแปลกใหม่ ซึ่งพบว่าในขัน้ ที่ 2 ขัน้ รวบรวมความคิด นักเรียนสามารถระดมความคิดเพื่อคิด
วิธีการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์ปัญหาที่กาํ หนดได้อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ ในขณะที่ขนั้ ที่ 3 ขัน้ เตรียม
ก่อนลงมือและขั้นที่ 4 ขั้นการวางแผนการดําเนิ นการ พบว่านักเรียนสามารถระบุรายละเอียดและหาข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ เพื่อนําไปสูก่ ารปรับปรุ งและพัฒนา แต่ยงั ขาดการเชื่อมโยงกับความรู ้
ทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดังกล่าว ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์
ชิน้ งาน พบว่านักเรียนสามารถใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ชิน้ งานได้อย่างสวยงาม และนําเสนอได้อย่างน่าสนใจ
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เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะของสมาชิกแต่ละกลุ่มนํามาสูข่ อ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาปรับปรุ งชิน้ งานให้
ดีย่ิงขึน้ แต่ยังขาดการประเมินความเป็ นไปได้ในการนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิภาวี ทะนานทอง และปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต (2561) ที่ศกึ ษาการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนรู ส้ ะตีมศึกษากับกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (5E) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบ 5E โดยข้อค้นพบที่แสดงถึงพฤติกรรมการ
เรียนรู ข้ องนักเรียนคือ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การประดิษฐ์เรือของเล่นให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วที่สดุ มีการออกแบบเรือของเล่นโดยเลือกใช้วสั ดุเหลือใช้หรือ
ราคาถูก และสารเคมีในชีวิตประจําวันในการประดิษฐ์เรือของเล่นให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่และสวยงาม
นอกจากนัน้ จากการศึกษาอนุทินสะท้อนการจัดการเรียนรู ข้ องนักเรียน พบว่านักเรียนแสดงความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนรู ด้ งั กล่าวออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ นักเรียนรู ส้ กึ สนุกสนานและมีความสุขต่อการจัดการ
เรียนรู ต้ ามแนวสะตีมศึกษา เนื่องจากได้ทาํ กิจกรรมที่มีความแปลกใหม่ ท้าทาย ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู ้
ทางศิลปะ และประยุกต์ใช้ความรู ช้ ีววิทยาที่ได้เรียนต่อสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน (ร้อยละ
92) และได้ฝึ ก การทํางานร่ ว มกับ ผู้อ่ื น ทําให้ส นิ ท กับ เพื่ อนร่ว มชั้น เรี ย นมากยิ่ ง ขึน้ (ร้อยละ 8) นอกจากนั้น
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนรู ข้ องนักเรียนได้แก่ อยากให้จดั กิจกรรมเช่นนีอ้ ีกในเนือ้ หาอื่น ๆ เนื่องจากช่วยให้
เห็นถึงประโยชน์ของเนือ้ หาที่เรียนและจําบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึน้

สรุ ป
ผู้วิจัย พบว่าภายหลัง การจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวสะตี ม ศึก ษา นัก เรี ย นมี ทัก ษะการแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม เมื่อพิจารณากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แต่ละขัน้ พบว่านักเรียนมี
ทัก ษะของกระบวนการแก้ปั ญ หาอย่ างสร้า งสรรค์ใ นขั้น ที่ 1 ขั้น ทําความเข้าใจปั ญ หา มากเป็ น อัน ดับ หนึ่ ง
เนื่องจากผูว้ ิจยั ใช้สถานการณ์ปัญหาที่มีความน่าสนใจ ไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป และเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของ
นักเรียน
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โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครูด้านจิตพิสัยของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Moral Promoting Program for Teacher in Affective Domain of Students of Faculty of Industrial
Education and Technology at Rajamangala University of Technology Srivijaya
วรลักษณ์ แก้วเอียด1* และ ฉารีฝ๊ะ หัดยี1
Woralak kaewead1* and Chareefah Hutyee1

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู
ด้านจิตพิสยั ของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั กลุม่
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่มีคะแนนจากแบบวัด
ความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ตํ่าสุด จํานวน 30 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 15 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั และแบบวัดความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่ เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีของ (Wilcoxon Signed Ranks Test) และ
(Mann – Whitney U test) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ น
จิตพิสยั มีความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั หลังทดลองสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .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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คํานํา
ทิ ศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สถานะของประเทศด้านสังคม พบว่า
คนไทย ยังมีปัญหาเชิ งคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู ้ และคุณธรรมจริยธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) การพัฒนาบุคคลโดยใช้คุณธรรมนัน้ เป็ นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคน
ในชาติให้เป็ นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ดว้ ยกาย วาจา ใจ การศึกษาจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนา
การศึกษาจึงเป็ นเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (60-64) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายพัฒนาให้คนไทย
มีจิตสํานึกพลเมืองที่มีทศั นคติและพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และค่านิยมตาม
บรรทัดฐานของสังคมไทย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู ้ พัฒนา
คนโดยใช้คุณธรรมเป็ นพื น้ ฐานประกอบด้วย 1. ขยัน 2. ประหยัด 3. ซื่อสัตย์ 4. มีวินัย 5. สุภาพ 6. สะอาด
7. สามัคคี และ 8. มีนาํ้ ใจ จากนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 8 คุณธรรมพืน้ ฐาน การศึกษาจึงเป็ นเงื่อนไข
สําคัญในการพัฒนาสังคมคุณธรรม ครู จงึ ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดี มีเมตตาแก่ผเู้ รียนอย่างแท้จริง พัฒนาเยาวชน
ของชาติ ให้เป็ นคนดี มีความรู ้ และอยู่ดีมีสขุ ก้าวสูส่ งั คมคุณธรรมนําความรู ้ ครู ตอ้ งมีจิตสํานึกและวิญญาณของ
ความเป็ น ครู เ พิ่ ม ขึ น้ ควรทํา งานให้เ ต็ ม กํา ลัง เต็ ม ความสามารถ และเต็ ม เวลาด้ว ย 8 คุณ ธรรมพื ้น ฐาน
ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยครู วันพฤหัสบดีท่ี 8 มิถุนายน 2521 สรุ ปใจความได้ว่า “...จากการศึกษาของชาตินนั้ ครู ย่อมเป็ นผูม้ ี
บทบาทอย่ า งสํา คัญ เพราะครู เ ป็ น ผู้ใ ห้ค วามรู ้ค วามสามารถที่ จ ะต่ อ สู้ชี วิ ต ต่ อ ไปได้. ..” ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ
พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ดงาน
วันครู ประจําปี 2544 วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2544 สรุ ปใจความได้ว่า “...ครู นอกจากจะมีหน้าที่ให้วิชา
ความรู ้ ให้สติปัญญาแก่ศิษย์ ยังต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ในด้านศีลธรรมจรรยา บ่มนิสยั ขัดเกลาจิตใจให้ศิษย์เป็ น
คนดีมีคณ
ุ ธรรมควบคูไ่ ปด้วย ความรู จ้ ะช่วยให้ศิษย์ทาํ ประโยชน์แก่สงั คมและชาติบา้ นเมืองได้ ส่วนคุณธรรมช่วย
สร้างเสริมให้ศิษย์เป็ นคนโดยสมบูรณ์ และดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครู จึงมีความสําคัญ เป็ นผูม้ ี
พระคุณอันยิ่งใหญ่ท่ีบรรดาศิษย์ทงั้ หลายพึงจดจํารําลึกไว้อยู่เสมอ...” จากพระราโชวาทของทัง้ สองพระองค์ เป็ น
เครื่องยืนยันให้เห็นถึงความสําคัญของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครู ท่ีมีต่อความเจริญงอกงามของบุคคลและชาติ
บ้านเมืองเป็ นอย่างยิ่ง ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องให้ความสําคัญกับการผลิตครู ท่ีมีคุณภาพ คือ คํานึงถึง
การพัฒ นาหลายมิ ติ เช่ น ด้า นวิ ช าการ ความเป็ น ครู ความสามารถในการถ่ า ยทอด เป็ น ต้น (สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550)
จากความสําคัญดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิต
พิสยั ของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เนื่องจาก
คุณลักษณะของการเป็ นครู ท่ีดีจะต้องเริ่มต้นจากมีคณ
ุ ธรรมเป็ นพืน้ ฐานก่อน ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาการศึกษาที่
เกิดประโยชน์กบั ผูเ้ รียนและสังคมไทย
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อุปกรณ์และวิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง
โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ที่คณะผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ มีลาํ ดับขัน้ ตอนการสร้าง ดังนี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั จากเอกสาร ตํารา
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั
2. คณะผูว้ ิจยั พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั โดยอ้างอิงแนวคิดจากนโยบาย
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 8 คุณธรรมพืน้ ฐาน ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินยั สุภาพ
สะอาด สามัคคี และมีนาํ้ ใจ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้ Pre- test คุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ฉันต้องเป็ น
ครู ท่ี มีคุณธรรม หอคอยสามัคคี ประหยัดวันนี เ้ ป็ นเศรษฐี วันหน้า จิ ตอาสาร่วมใจพัฒนาครุ ศาสตร์ มารยาทที่ ดี.
ฉันมีครบ เส้นทางของปิ งปอง และแสดงละครคุณธรรมความเป็ นครู
3. นําโปรแกรมส่ งเสริ มคุณธรรมความเป็ นครู ด ้านจิ ตพิ สัย เสนอต่ อผู้เชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่ าน คื อ
1) อาจารย์กนกกร เมตตาจิ ต โปรแกรมวิชาจิ ตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 2) อาจารย์ปนพงศ์ งามมาก คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และ 3) อาจารย์
ปวีรก์ รณ์ สุรบรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาตรวจสอบความตรงของ
เนือ้ หา ตรวจแก้ไขความถูกต้อง และให้ขอ้ เสนอแนะ
4. นําโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่าน มาศึกษาความเป็ นไปได้ ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนําโปรแกรมส่งเสริ ม
คุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ไปใช้ในการทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบวัดความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั คณะผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาโดยอ้างอิงจากนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 8 คุณธรรมพืน้ ฐาน ดังนี ้
1. ขยัน คือ ผูท้ ่ี มีความตัง้ ใจเพี ยรพยายามทําหน้าที่ การงานอย่ างจริ งจังในเรื่องที่ ถูกที่ ค วร มีความ
พยายาม ไม่ทอ้ ถอย กล้าเผชิญอุปสรรครักงานที่ทาํ
2. ประหยัด คือ ผูท้ ่ีดาํ เนินชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ายรู จ้ กั ฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อน
ซือ้ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุม้ ค่า ไม่ฟุ่มเฟื อย ฟุ้งเฟ้อรู จ้ กั ทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของตนเอง
อยู่เสมอ
3. ซื่อสัตย์ คือ ผูท้ ่ีมีความประพฤติตรงทัง้ ต่อเวลาต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ไม่ใช้เล่หก์ ล
คดโกงทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
4. มีวินยั คือ ผูท้ ่ีปฏิบตั ิตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร โดยที่ตนยินดีปฏิบตั ิ
ตามอย่างเต็มใจและตัง้ ใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ รวมถึงการมีวินยั ทัง้ ต่อตนเองและสังคม
5. สุภ าพ คื อ ผู้ท่ี มี ค วามอ่อ นน้อมถ่ อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มี สัมมาคารวะ เรี ย บร้อ ย
ไม่กา้ วร้าว รุ นแรงหรือวางอํานาจข่มผูอ้ ่ืนทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็ นผูม้ ีมารยาทดีงามวางตนเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย
6. สะอาด คือ ผูท้ ่ีรกั ษาร่างกาย ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึ กฝนจิต
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ให้แจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทัง้ กายใจ และสภาพแวดล้อม ทําให้เกิดความสบายใจแก่ผพู้ บเห็น
7. สามัคคี คือ ผูท้ ่ีรบั ฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน รู บ้ ทบาทของตนทัง้ ในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันเพื่อให้การงานสําเร็จลุล่วง สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ ยอมรับความแตกต่าง ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดและความเชื่อพร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่รว่ มกันอย่างสันติและสมานฉันท์
8. มีนาํ้ ใจ คือ ผูใ้ ห้และผูอ้ าสาช่วยเหลือสังคม รู จ้ กั แบ่งปั น เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทําประโยชน์
ให้แก่สว่ นรวม
ซึง่ แบบวัดความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั มีลกั ษณะเป็ น Rating Scale 5 ระดับ มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน คือ
มากที่ สุดให้ (5 คะแนน) มาก ให้ (4 คะแนน) ปานกลาง ให้ (3 คะแนน) น้อย ให้ 2 คะแนน และน้อยที่ สุด ให้
1 คะแนน
การดําเนินการทดลอง
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาโปรแกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมความเป็ นครู ด ้า นจิ ต พิ สั ย ของนั ก ศึ ก ษา
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็ นการวิจยั แบบทดลอง
(Experimental Research) โดยดําเนินการทดลองดังนี ้
1. ให้นกั ศึกษากลุม่ ทดลองห้อง 1 และกลุม่ ควบคุม ห้อง 2 ทําแบบวัดความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั
2. คณะผูว้ ิจัยคัดเลือกนักศึกษาที่มีคะแนนจากแบบวัดความเป็ นครู ดา้ นจิ ตพิ สยั ตํ่าที่ สุดแต่ละห้อง
ห้องละ 15 คน เพื่อเป็ นกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
3. คณะผูว้ ิจยั ดําเนินการนําโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั กับนักเรียนกลุม่ ทดลอง
ห้อง 1 จํานวน 15 คน รวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ ครัง้ ละ 60 นาที
4. ให้นกั ศึกษากลุม่ ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั
5. เมื่อคณะผูว้ ิจัยดําเนินการทดลองตามที่กาํ หนดแล้ว นําแบบวัดความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสัย ซึ่งเป็ น
เครื่องมือที่ใช้วัดก่อนการทดลอง มาวัดกับนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง (PostTest)
6. นําคะแนนจากแบบวัดความเป็ น ครู ดา้ นจิ ต พิ สัย ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั และวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนระหว่างนักศึกษากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การพั ฒ นาโปรแกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมความเป็ น ครู ด ้า นจิ ต พิ สัย ของนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ซึง่ เป็ นการวิจยั แบบทดลอง (Experimental
Research) ใช้รูปแบบที่มกี ลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ทดลองมีจาํ นวน 15 คน และกลุม่ ควบคุมมีจาํ นวน 15
คน ซึง่ มีการวัดตัวแปรตามก่อนทดลองและหลังทดลอง วัดตัวแปรตามคือ คะแนนจากแบบวัดความเป็ นครู ดา้ นจิต
พิสยั ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test แบบสัมพันธ์กัน และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม โดยใช้ Mann-Whitney U Test แบบเป็ นอิสระจากกัน
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ซึง่ มีสมมติฐานของ การวิจยั ดังนี ้
1. หลังการทดลองคะแนนความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
2. หลังการทดลองคะแนนความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
การนําเสนอผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมหลังการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 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.
A teacher in affective domain
SD
X̅
3.75
1.2
1.53
.51

Group
Experimental group
Control group

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดความเป็ นครู ดา้ น
จิ ต พิ สัย ของกลุ่ม ทดลองมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3. 75 และมี ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.2 และกลุ่มควบคุม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .51 ซึ่งหลังการทดลองกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั มีคา่ เฉลี่ยความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 คือ หลังการทดลองคะแนนความเป็ นครู
ด้าน จิตพิสยั ของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 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 posttest by using Wilcoxon Signed Ranks Test.
A teacher in affective
domain
Pre - test
Post - test
**p <0. 1

X̅

3.37
3.75

SD

Min

Max

.20
.32

2.63
2.57

3.50
3.90

Wilcoxon Signed Ranks Test
z
p
-4.78

.000**

จากตารางที่ 2 พบว่าหลังการทดลองกลุม่ ทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ น
จิตพิสยั มีคา่ เฉลี่ยคะแนนความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
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3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 คือ หลังการทดลอง คะแนนความเป็ นครู
ด้านจิตพิสยั ของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 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
Experimental group
Control group
*p < .05

X̅

3.75
1.53

SD

Min

Max

Mann-Whitney U Test
z
p

.32
.51

2.57
1.00

3.90
2.00

-4.67

.000*

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม
คุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลังการทดลองคะแนนความเป็ นครู ดา้ น
จิตพิสยั ของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
จะมีคะแนนความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั สูงกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
คณะผูว้ ิจัยมองว่าโปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ซึ่งอ้างอิงแนวคิดจากนโยบาย
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิ การ 8 คุณธรรมพืน้ ฐาน ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนาํ้ ใจ นัน้ ช่วยให้นกั ศึกษามีความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั เพิ่มขึน้ จริง โดยนักศึกษาเข้าใจ
ความหมายของคุณ ธรรม ช่ วยกัน ระดมความคิ ด เห็ นให้ค วามหมายของคุณ ธรรมความเป็ น ครู ลงใน mind
mapping ใช้ความขยันควบคูก่ บั ความสามัคคี เพียรพยายาม ตัง้ ใจทํางานด้วยความอดทนไม่ทอ้ ถอยต่ออุปสรรค
ร่วมมือกันทํางานให้เกิ ดผลสําเร็จ สร้างความรัก ความสามัคคี และความกลมเกลียวให้เกิดการทํางานอย่าง
สร้างสรรค์ เช่น จากกิจกรรมหอคอยสามัคคี นักศึกษารับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เปิ ดใจกว้างรับฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื ช่วยกันแก้ปัญหาจนงานออกมาสําเร็จ รู จ้ กั วางแผนการใช้เงินของตนเอง สามารถทําบัญชีรายรับ
– รายจ่ายของตนเองในแต่ละวันได้ ซึ่งนักศึกษาบางคนทําเป็ นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้ว แต่อีกหลายๆคน ไม่เคย
ทําสมุดบัญชี รายรับ- รายจ่าย แต่บอกว่าหลังจากนี จ้ ะเริ่มทํา เพื่ อได้รูจ้ ักฐานะการเงิ นของตน ได้คิดก่อนใช้
คิดก่อนซือ้ ไม่ฟุ่มเฟื อย และจะเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุม้ ค่า ไม่ฟุ้งเฟ้อรู จ้ ักทําบัญชีรายรับ –
รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ และจากกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาครุ ศาสตร์ เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมให้นกั ศึกษา
มี น าํ้ ใจ รู จ้ ัก แบ่ ง ปั น ช่ วยเหลือสัง คม รัก ษาความสะอาดโดยนัก ศึก ษาแบ่ ง กลุ่มทําความสะอาดบริ เวณที่ ได้
รับผิ ดชอบ ทั้งภายในตึกและบริเวณรอบตึกคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เช่น ช่วยกันล้างพื น้
ลานจอดรถ ช่วยทาสีริมฟุตบาท ช่วยรถนํา้ ต้นทานตะวันบริเวณรอบคณะ ช่วยเก็บจัดเก้าอีท้ ่ีโรงอาหารให้เป็ น
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ระเบียบเรียบร้อย ในส่วนเรื่องมารยาทนัน้ นักศึกษามีการปรับตัว แสดงกิริยามารยาทที่ดีงามปฏิบตั ิตนเหมาะสม
กับความเป็ นครู ไหว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมไปถึงการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะเหมาะสมกับคุณลักษณะ
ความเป็ นครู มีวินยั ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ เข้าใจกฎกติกาของสังคม ปฏิบตั ิ
ตน เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์ ประพฤติชอบ และจริงใจกับผูอ้ ่ืน หลังจากที่นกั ศึกษาได้ทาํ กิจกรรมที่สอดแทรกไปด้วย
คุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการแล้ว ก็นาํ ความรู ค้ วามเข้าใจทัง้ หมดมาร่วมกันแสดงละครคุณธรรมความเป็ นครู เพื่อ
นําความรู จ้ ากการเข้าร่วมโปรแกรมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั มาปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของรุ ่งฟ้า ล้อมในเมือง (2549) การพัฒนาโปรแกรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงามของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็ นผูต้ รงต่อเวลา
กล้าคิด กล้าทํา รับผิดชอบ เสียสละและเห็นใจผูอ้ ่ืน สามารถทํางานเป็ นทีมตามคุณลักษณะของนักศึกษาที่ดี
8 ประการ
จากผลการวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ช่วยพัฒนา
ให้นกั ศึกษามีจิตวิญญาณความเป็ นครู มีคณ
ุ ลักษณะความเป็ นครู ท่ีดี สามารถพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็ นคน
ดี มีความรู ้ อยู่ดีมีสขุ และก้าวสูส่ งั คมคุณธรรมนําความรู ไ้ ด้

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อ
นํามาใช้กับกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
2. โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อ
นํามาใช้กบั กลุ่มทดลอง มีคะแนนจากแบบวัดความเป็ นครู ดา้ นจิตพิสยั หลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้
เข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็ นฐานทีม่ ีต่อการรู้เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Effects of Context-Based Learning on Chemical Literacy of Upper Secondary School Students
ภูริต สงวนศักดิ1*์ ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์1 และเจนจิรา ปานชมพู2
Phurit Sa-nguansak1*, Parinda Limpanont Promratana1 and Janjira Panchompoo2

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีรูปแบบงานวิจยั เป็ นแบบทดลองเบือ้ งต้นหนึ่งกลุม่ วัดครัง้ เดียว วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
การรู เ้ คมีในแต่ละองค์ประกอบของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐานกับเกณฑ์มาตรฐาน
กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่เรียนในภาคเรียนที่
1 ปี การศึกษา 2562 ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั นี ้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน ในเนือ้ หาเรื่อง กรด – เบส จํานวน 4 แผน รวมระยะเวลา
6 สัปดาห์ และแบบวัดการรู เ้ คมี วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติคา่ เฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขนาดของผล
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ t-test ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากการหา
คะแนนจุดตัดด้วยวิธีการของเบอร์ก ผลการศึกษา พบว่าการรู เ้ คมีในองค์ประกอบการรู เ้ คมีดา้ นความรู เ้ นือ้ หาทาง
เคมี ทักษะการเรียนรู ร้ ะดับสูง และเจตคติต่อเคมีของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 และองค์ ป ระกอบด้ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ บ ริ บ ททางเคมี ข องนั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ไม่แตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .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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คํานํา
การรู เ้ คมีเป็ นหนึ่งในสาขาวิชาของการรู ว้ ิทยาศาสตร์ โดยเป็ นเป้าหมายหลักในการพัฒนาผูเ้ รียนจากการ
เรียนรู ใ้ นวิชาเคมี (AAAS, 1993) ผ่านการศึกษาลักษณะสมบัติ และการทําปฏิกิริยาของสสาร เน้นกระบวนการ
เรียนรู เ้ ชิงทดลองและปฏิบตั ิการทางเคมี เพื่อให้มนุษย์ประยุกต์ใช้ความรู แ้ ละทักษะการเรียนรู เ้ หล่านัน้ เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องอุปโภคหรือบริโภคในชี วิตประจําวัน
สนับสนุนให้มนุษย์ตระหนักถึงความสําคัญของเคมีตอ่ สิ่งแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Shwartz
et al., 2006) ดังนัน้ การรู เ้ คมีจงึ เป็ นคุณลักษณะสําคัญที่เป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการพัฒนานักเรียน
ในปั จจุบนั ของประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการรู เ้ คมีของนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาอย่าง
เป็ นรู ปธรรม โดย Shwartz et al. (2006) ได้กาํ หนดนิยามองค์ประกอบของการรู เ้ คมีไว้ดว้ ยกัน 4 องค์ประกอบ
องค์ประกอบแรก ได้แก่ ความรู เ้ นือ้ หาทางเคมี โดยในองค์ประกอบนีจ้ ะครอบคลุมเนือ้ หาความรู ไ้ ว้ 2 ส่วนด้วยกัน
คื อ 1) ความรู ้วิ ท ยาศาสตร์ท่ ั ว ไปที่ เ ป็ นพื ้น ฐานของเคมี (Scientific and Chemical Content Knowledge)
กล่าวถึงหลักการฝึ กฝนและการทดลองของนักเคมีท่ีใช้การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และสร้างคําอธิบายทั่วไป
และแนะนําทฤษฎีเพื่ออธิบายธรรมชาติของโลก 2) แนวคิดสําคัญทางเคมี (Key ideas) ได้แก่การศึกษาโครงสร้าง
โมเลกุล กระบวนการเกิดปฏิ กิริยาเคมี และการเปลี่ยนแปลงพลังงานของสสาร และพัฒนาเป็ นหลักการและ
ภาษาเฉพาะทางเคมี องค์ประอบที่สองคือการประยุกต์ใช้บริบททางเคมี เป็ นการเชื่อมโยงความรู ข้ องนักเรียนสู่
ความเป็ นจริง ด้วยการใช้ความรู ท้ างเคมีในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในชีวิตประจําวัน ใช้ความรู ค้ วาม
เข้าใจทางเคมีในชีวิตประจําวัน ในการประกอบการตัดสินใจในฐานะของผูบ้ ริโภค และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างเคมีกบั เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหรือสังคมรอบข้างของนักเรียน องค์ประกอบที่สาม
คือทักษะการเรียนรู ร้ ะดับสูงที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับเคมี ยกตัวอย่างเช่น การตัง้ คําถาม การค้นหา
ข้อ มู ล การประเมิ น ข้อ ได้เ ปรี ย บ/เสี ย เปรี ย บของข้อ มู ล ที่ มี ต่ อ การโต้แ ย้ง และการให้เ หตุ ผ ลเป็ น ต้น และ
องค์ป ระกอบสุด ท้ายคื อ เจตคติ ต่อ เคมี ท่ี ผู้ท่ี มีก ารรู เ้ คมี จ ะต้องเป็ น ผู้ท่ี จ ะมี มุม มองทางเคมี ท่ี ไ ม่ อคติ ต่ อ การ
ประยุกต์ใช้เคมีในด้านต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั แสดงถึงความสนใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเคมี
จากองค์ประกอบของการรู เ้ คมีในข้างต้นพบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้
บริบทเป็ นฐาน (Context-based approach) โดยแนวคิดการจัดการเรียนรู น้ ีเ้ น้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ภ้ ายใต้
บริบทที่ตงั้ ไว้ ซึง่ เป็ นบริบทที่เกี่ยวข้องกับตัวของนักเรียนเป็ นสภาพแวดล้อมรอบตัวที่นกั เรียนรู จ้ กั คุน้ เคยเป็ นอย่าง
ดี และทําการผลักดันให้นกั เรียนไปอยู่ในจุดที่ “ต้องการรู ”้ เกี่ยวกับเนือ้ หาทางเคมีท่ีจาํ เป็ นต้องใช้อธิบายบริบท
เหล่านั้น มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิ จกรรม เป็ นผูล้ งมือปฏิ บัติดว้ ยตนเอง และใช้ทักษะการเรียนรู ท้ าง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายปรากฏการณ์จากบริบทที่ตงั้ ไว้ ซึ่งการใช้บริบทที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
และการจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถกระตุน้ ความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนรู ้ และสร้างความตระหนักของ
ผลกระทบที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เคมีอีกด้วย (Gilbert, 2006)
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐานต่อการรู ้
เคมีของนักเรียนว่าจะส่งผลต่อองค์ประกอบการรู เ้ คมีในแต่ละองค์ประกอบอย่างไร เพื่อเป็ นแหล่งความรู ห้ นึ่งที่จะ
ช่วยเสริมสร้างการรู เ้ คมีของนักเรียนในประเทศไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการรู เ้ คมีในแต่ละองค์ประกอบของนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึง่ ได้จากวิธีการหาคะแนนจุดตัด (cut-off score) ของเบอร์ก

วิธีดาํ เนินการวิจัย
รู ปแบบงานวิจยั เป็ นแบบเชิงทดลองเบือ้ งต้น (pre-experimental research design) โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง
หนึ่งกลุม่ วัดผลครัง้ เดียว ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Posttest only research design.
Experimental Group
X---------------O
การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
การเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ใช้วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง โดยเป็ น นัก เรี ย นในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรียน จากโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึง่
ในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีการจัดการเรียนเนือ้ หาเรื่อง กรด – เบส ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั นีแ้ บ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็ นฐาน
แผนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน ในเนือ้ หาเรื่อง กรด - เบส ที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ จํานวน 4 แผน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ มีรายละเอียดแต่ละแผนดังตารางที่ 2 (Table 2) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้
บริบทเป็ นฐานตามแนวคิดของ Gilbert (2006) ดังนี ้
1) ขั้นกําหนดบริบท เป็ นขัน้ ที่ครู นาํ เสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์สาํ คัญ
ทางเคมีให้เป็ นจุดสนใจของนักเรียน ซึง่ ในขัน้ นีน้ กั เรียนจะได้ทาํ ความเข้าใจกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เล็งเห็น
ถึงความสําคัญหรือปั ญหาที่เกิดขึน้ ว่าส่งผลกระทบต่อตนเองหรือสังคม
2) ขั้นกํา หนดภาระงาน เป็ นขั้นที่ ครู จัดกิ จกรรมการเรียนรู ้ โดยกําหนดภาระงานที่ สอดคล้องกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์เป็ นจุดสนใจ และนําไปสูก่ ารเรียนรู ม้ โนทัศน์สาํ คัญทางเคมีท่ีตอ้ งการให้นกั เรียนเข้าใจ
ซึง่ ในขัน้ นีน้ กั เรียนจะได้ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเรียนรู ม้ โนทัศน์สาํ คัญทางเคมี
3) ขั้ น พั ฒ นาภาษาเฉพาะทางเคมี เป็ น ขั้น ที่ ค รู เ ปิ ด โอกาสให้นัก เรี ย นได้น าํ เสนอความเข้าใจ
มโนทัศน์สาํ คัญทางเคมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็ นจุดสนใจของกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยให้นกั เรียนนําเสนอความเข้าใจ
ของตนเองผ่านการสื่อสารระหว่างครู และเพื่อนนักเรียน เช่นการอธิ บาย หรือการอภิปราย เป็ นต้น ซึ่งในขัน้ นี ้
นักเรียนจะได้รบั การพัฒนาให้ใช้ศพั ท์เฉพาะหรือศัพท์ทางเทคนิคของเคมีในการสื่อสารความเข้าใจของตนเอง
4) ขั้นเชื่อมโยงบริ บท เป็ นขั้นที่ ครู นาํ เสนอเหตุการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ท่ีมีความเกี่ ยวข้องกับ
มโนทัศน์เดิม โดยให้นกั เรียนได้ใช้ความรู เ้ ดิมของตนเองในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์
เหล่านัน้ ซึง่ ในขัน้ นีน้ กั เรียนจะได้ประยุกต์ใช้ความรู ข้ องตนเองกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่
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Table 2 Determination of contexts, key questions and concepts for developing context-based learning
on acid -base concept.
Lesson
Lesson theme
Lesson contexts
Key questions and concepts
plan
1

2

3

4

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 )
Search for the cause of abnormal
pH value in water sample (examine
the chemical in wastewater sample
from factory)
Fisheries issues which is fish dying
in water source (solving the water
quality problem)
Treat and control the quality of
discharged water from the
industrial factory (using the
chemical methods)

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
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
Key question: Which acid-base reaction can
resolve the agricultural issues? How?
Concept 5: Acid-base reaction
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

จากตารางที่ 2 แสดงแนวทางการใช้บริบทของแผนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน โดยเนือ้ เรื่อง
หลักของแผนการจัดการเรียนรู ช้ ุดนี ้ คือเรื่องการจัดการนํา้ เสียจากโรงงานสู่ชุมชน ซึ่งจะแบ่งการเรียนรู อ้ อกเป็ น
ทัง้ หมด 4 สถานการณ์ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องซึง่ กันและกันภายใต้เนือ้ เรื่องเดียวกัน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดการรู้เคมี
นิยามการรู เ้ คมีท่ีใช้ในการวิจยั นีย้ ดึ นิยามคิดของ Shwartz et al. (2006) โดยการรู เ้ คมีประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู เ้ นือ้ หาทางเคมี การประยุกต์ใช้บริบททางเคมี ทักษะการเรียนรู ร้ ะดับสูง และเจตคติ
ต่อเคมี มีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1. ความรู เ้ นือ้ หาทางเคมี (chemical content knowledge)
โดยผูม้ ีการรู เ้ คมีมีความเข้าใจในแนวคิดดังต่อไปนี ้
ก. แนวคิดทั่วไปของวิทยาศาสตร์ (general scientific ideas)
เคมีเป็ นหนึ่งในแขนงวิชาที่ตอ้ งทําการทดลอง นักเคมีดาํ เนินการโดยใช้กระบวนการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเป็ นหลักการทั่วไป และเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบายธรรมชาติของโลก ทําให้เกิดองค์ความรู ท้ ่ีใช้
อธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์พืน้ พิภพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ข. ลักษณะของเคมี (แนวคิดสําคัญ) (characteristics of chemistry, key ideas)
เคมีพยายามอธิบายปรากฏการณ์ระดับมหภาคในรายละเอียดของโครงสร้างโมเลกุลของสสาร
ศึกษาความเป็ นพลวัตของกระบวนการและปฏิกิริยา ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในขณะที่เกิดปฏิกิรยิ า
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เคมี ทําความเข้าใจและอธิ บายสิ่งมีชี วิต ด้วยรายละเอียดของโครงสร้างทางเคมีและกระบวนการของระบบ
สิ่งมีชีวิต และนักเคมีใช้วิธีการสื่อสารด้วยภาษาเฉพาะ ซึ่งผูม้ ีการรู เ้ คมีอาจไม่จ าํ เป็ นต้องสื่ อสารด้วยภาษา
ดังกล่าว แต่ควรเห็นคุณค่าของการสนับสนุนเพื่อพัฒนาในสาขาวิชาเคมีตอ่ ไป
2. การประยุกต์บริบททางเคมี (chemistry in context)
โดยผู้ท่ี มีก ารรู เ้ คมี มี ค วามสามารถที่ จ ะรับ รู ถ้ ึ ง ความสําคัญ ของความรู ท้ างเคมี ใ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ท่ี เกิ ดขึน้ ในชี วิตประจําวัน ใช้ความรู ค้ วามเข้าใจทางเคมีในชี วิตประจําวัน ในการประกอบการ
ตัดสินใจในฐานะของผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีส่วนร่วมในการโต้แย้งทางสังคมที่
มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเคมี และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3. ทักษะการเรียนรู ร้ ะดับสูง (higher-order learning skills)
ผูม้ ีการรู เ้ คมีคือผูท้ ่ีสามารถที่จะตัง้ คําถาม ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้เมื่อต้องการ วิเคราะห์ถึง
ข้อดี/ข้อเสียในแต่ละการโต้แย้ง
4. เจตคติตอ่ เคมี (affective aspects)
ผูม้ ีการรู เ้ คมีจะไม่อคติ มีมมุ มองทางเคมีและการประยุกต์ใช้เคมีท่ีสมเหตุสมผล นอกจากนีย้ งั แสดง
ถึงความสนใจในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับเคมี โดยเฉพาะในขอบข่ายที่ไม่เป็ นทางการ (ตัวอย่างเช่น ทางรายการ
โทรทัศน์)
โครงสร้างแบบวัดการรู เ้ คมีนีป้ รับปรุ งมาจากแนวคิดโครงสร้างแบบวัดของ Cigdemoglu et al. (2017)
ที่ใช้พืน้ ฐานนิยามการรู เ้ คมีของ Shwartz et al. (2006) ในการพัฒนา โดยเป็ นแบบวัดเชิงสถานการณ์ จํานวน 5
สถานการณ์ แต่ ล ะสถานการณ์มี 4 ข้อ รวมทั้ง สิ ้น 20 ข้อ ข้อ ละ 2 คะแนน สํา หรับ วัด การรู ้เ คมี ใ นแต่ ล ะ
องค์ประกอบตามลําดับ ซึ่งข้อสอบวัดการรู เ้ คมีในองค์ประกอบด้านความรู เ้ นือ้ หาทางเคมี การประยุกต์ใช้บริบท
และทักษะการเรียนรู ร้ ะดับสูงเป็ นข้อสอบแบบเขียนตอบคําถามปลายเปิ ด มีเกณฑ์การให้คะแนนได้แก่ 0.0, 0.5,
1.0, 1.5 และ 2.0 ตามรู บริคที่กาํ หนด ในขณะที่ขอ้ สอบวัดด้านเจตคติต่อเคมีเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่าของ
ลิเคอร์ท และมีขอ้ คําถามย่อยอีก 4 ข้อย่อย มีเกณฑ์การให้ระดับคะแนน 4 ระดับได้แก่ 0.5 (สนใจน้อย), 1.0
(สนใจค่อ นข้า งน้อ ย), 1.5 (สนใจค่ อ นข้า งมาก) และ 2.0 (สนใจมาก) ดัง นั้น จํา นวนคะแนนเต็ม ของแต่ล ะ
องค์ประกอบเท่ากับ 10 คะแนน รวมทัง้ สิน้ 40 คะแนน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในงานวิจยั นีใ้ ช้โปรแกรมวิเคราะห์ค่าสถิติสาํ เร็จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของแต่ละองค์ประกอบการรู เ้ คมี จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้จาก
การหาคะแนนจุดตัดด้วยวิธีการของเบอร์ก (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539) โดยใช้สถิติทดสอบทีของ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (paired sample t-test) กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ .05 และหา
ร้อยละความถี่ของจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทัง้ นีค้ ะแนนจุดตัด (cut-off score) เป็ นคะแนนที่ใช้สาํ หรับเป็ นเกณฑ์ในการวัดผลนักเรียนว่าสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู ห้ รือไม่ เป็ นคะแนนขัน้ ตํ่าของการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ้ หากคะแนนนักเรียน
นักเรียนสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่านักเรียนมีความรอบรู ้ และผ่านวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ โดยการหา
คะแนนจุดตัดของเบอร์กสามารถหาได้จากการนําเอาคะแนนแจกแจงความถี่ระหว่างกลุม่ ที่ยงั ไม่ได้เรียนและกลุม่
38

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาศึกษาศาสตร์

ที่ได้รบั การเรียนเนือ้ หานัน้ แล้วมาสร้างกราฟเพื่อหาจุดตัดของสองชุดข้อมูล

ผลการวิจัย

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรู เ้ คมีในแต่ละองค์ประกอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์มาตรฐาน
และหาร้อยละความถี่ของจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ผลดังตารางที่ 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
Frequency of
SD
Standard score
t value
X̅
Literacy
passing (%)
Chemical content
1.81*
1.42
1.38
1.00
63.89
knowledge
-1.39
Chemistry in context
1.78
0.96
2.00
50.00
4.39*
Higher-order learning skills
2.04
1.42
1.00
80.56
11.55*
Affective aspects
8.09
1.57
5.25
94.44
*p < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการรู เ้ คมีของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบท
เป็ นฐานในองค์ประกอบด้านความรู เ้ นือ้ หาทางเคมี ทักษะการเรียนรู ร้ ะดับสูง และเจตคติต่อเคมีสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบด้านการประยุกต์ใช้บริบททางเคมี
ไม่แตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และพบว่านักเรียนจํานวนครึ่งหนึ่งสามารถผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในทุก ๆ องค์ประกอบของการรู เ้ คมีหลังจากได้รบั การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน

สรุ ปและอภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐานต่อการรู เ้ คมีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐานสามารถช่วยพัฒนาการรู เ้ คมีของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปถึงเกณฑ์มาตรฐานได้ทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งองค์ประกอบด้านความรู ้
เนือ้ หาทางเคมี ทักษะการเรียนรู ร้ ะดับสูง และเจตคติต่อเคมีท่ีสงู กว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี ้
ประการแรก เนื่องจากการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐานมีการนําเสนอบริบทเพื่อเป็ นการกําหนด
เป้าหมายการเรียนรู ข้ องนักเรียน นักเรียนจะถูกกระตุน้ ความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญของความรู ท้ าง
เคมีท่ีส่งผลต่อบริบทที่ใช้นาํ เสนอ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อเคมี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ilhan et al.
(2016) ที่ ก ล่าวว่า บริ บ ทเป็ น เครื่ องมื อหนึ่ง ของการสอนให้นัก เรี ย นเกิ ด แรงจูง ใจใฝ่ เรี ย นรู ้ และตระหนัก ถึง
ความสําคัญของมโนทัศน์ตอ่ สิ่งแวดล้อม
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ประการที่สอง ในขัน้ กําหนดบริบทนีน้ กั เรียนจะได้ทบทวนความรู เ้ ดิมของตนเอง และตรวจสอบความรู ้
พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีกาํ หนด ทําให้นกั เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
เดิมของตนเอง กับความรู ใ้ หม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู อ้ ย่างมีความหมาย
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) ที่มีแนวคิดว่า เมื่อนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู เ้ ดิมของตนเอง กับความรู ใ้ หม่ได้
จะทําให้โครงสร้างทางปั ญญา (cognitive structure) ปรับขยายมากยิ่งขึน้
ประการที่สาม แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ นขัน้ กําหนดภาระงานที่ม่งุ เน้นให้นกั เรียนได้ลงมือ
ปฏิ บัติ ก ารทดลองจริ ง ด้ว ยตนเอง และสัง เกตการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ จะนํา พาให้นัก เรี ย นได้พิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการทางทฤษฎีกับผลลัพธ์จากการปฏิบัติจริงว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร
นําไปสูก่ ารทําความเข้าใจเนือ้ หาในระดับจุลภาค (micro level) แล้วจึงสรุ ปผลและอภิปรายผลการทดลองเพื่อนํา
กลับไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํ หนด เชื่อมโยงความรู ร้ ะดับจุลภาคสู่
ระดับมหภาคได้ (macro level) สอดคล้องกับงานวิจยั ของจินดา พราหมณ์ชู (2553) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู ้
ที่ให้นกั เรียนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จะทําให้นกั เรียนสามารถมองเห็นการเชื่อมโยงของผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ ใน
ระดับมหาภาคสูก่ ารทําความเข้าใจในระดับจุลภาคได้
ประการที่ ส่ี การจัดกิ จกรรมการเรียนรู ท้ ่ี เน้นให้นักเรียนจําเป็ นที่ จะต้องอ่านและเขี ยนบทความเป็ น
จํานวนมาก โดยนักเรียนจะต้องอ่านบทความเกี่ยวกับบริบทที่ครู กาํ หนด อ่านแนวทางการเรียนรู จ้ ากภาระงานที่
ครู กาํ หนด จากนัน้ จึงเขียนข้อค้นพบของตนเองในแต่ละส่วน และจึงเขียนสรุ ปเพื่ออธิบายบริบทด้วยความเข้าใจ
นัน้ ออกมาเป็ นภาษาของตนเอง ทําให้นกั เรียนได้ฝึกฝนการสังเกต ตัง้ คําถามและค้นหาข้อมูลที่มีความจําเป็ นต่อ
การเรียนรู ม้ โนทัศน์นนั้ ๆ แล้วทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปและเขียนอธิบายเหตุผลเชิงหลักการทางวิทยาศาสตร์
ด้วยตนเอง จนนําไปสูก่ ารพัฒนาทักษะการเรียนรู ร้ ะดับสูง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cigdemoglu et al. (2015)
ที่ได้กล่าวว่า การอ่านและเขียนบทความจํานวนมาก เป็ นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การแปล
ความหมายข้อมูล และการพิสจู น์ทราบความถูกต้องของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ประการสุดท้ายการประยุกต์ใช้บริบททางเคมีในการอธิ บายปรากฏการณ์หรือแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับ
เนือ้ หา เรื่อง กรด-เบส อาจมีความซับซ้อนมากเกินไป เนื่องด้วยธรรมชาติของเนือ้ หาที่รวมเอาพืน้ ฐานความรู จ้ าก
หลายมโนทัศน์ ได้แก่ การเขี ยนสมการการแตกตัวของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ และสมดุลเคมีมารวมเข้าไว้
ด้วยกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cigdemoglu et al. (2017) ที่ได้กล่าวว่า มโนทัศน์เรื่องกรด-เบส เป็ นหนึ่งใน
หั ว ข้อ การเรี ย นรู ้ท่ี ย ากของวิ ช าเคมี ใ นการทํา ความเข้า ใจและและถ่ า นโอนความรู ้สู่ ก ารประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
ชีวิตประจําวัน โดยมีเนือ้ หาที่กว้าง และครอบคลุมหลายหัวข้อการเรียนรู ใ้ นวิชาเคมี ทําให้นักเรียนจําเป็ นต้อง
รวบรวมความรู ท้ ่ี จ าํ เป็ น และเชื่ อมโยงความรู เ้ หล่านั้นมากยิ่ ง ขึน้ จึง เป็ น เหตุผ ลทําให้องค์ประกอบด้านการ
ประยุกต์ใช้บริบททางเคมีมีประสิทธิผลน้อยกว่าองค์ประกอบอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

สําหรับงานวิจัยในครัง้ ต่อไปควรศึกษาการรู เ้ คมีในมิติท่ีความซับซ้อนยิ่งขึน้ กล่าวคือในงานวิจยั นีเ้ ป็ น
การศึกษาการรู เ้ คมีแบบแยกส่วนในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งแท้จริงแล้วการใช้การรู เ้ คมีของบุคคลในการอธิบาย
ปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาหนึ่งๆ มีความจําเป็ นต้องใช้ทกุ ๆ องค์ประกอบในการสังเคราะห์คาํ อธิบายหรือวิธีการ
แก้ไขปั ญหาออกมา หากเราสามารถศึกษาถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการคิดการใช้แต่ละองค์ประกอบของ
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การรู เ้ คมีท่ีสามารถผนวกทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันได้ อาจนําไปสูก่ ารเรียนรู เ้ คมีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนภาษาอังกฤษ ระหว่างกลุ่มที่ใช้ตาํ ราเรียนเชิง
พาณิชย์ (Commercial Textbooks) และเนือ้ หาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นจํานวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั และเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ บทเรียนที่เน้นเนือ้ หาท้องถิ่น จํานวนสองแผน และ แบบทดสอบความรู แ้ บบประเมินความสามารถ
ในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี ้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนือ้ หาท้องถิ่นสูงกว่า
กลุม่ ที่ใช้ตาํ ราเรียนเชิงพาณิชย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ABSTRACT
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.

Key words: local content, english reading and writing, lesson
*Corresponding author; e-mail address: supat.s@sskru.ac.th
1*

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
Program in General Science, Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University, Sisaket 33000
2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
2
Program in English, Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University, Sisaket 33000
1

42

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาศึกษาศาสตร์

คํานํา
การศึก ษาเป็ น ส่วนสําคัญ ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ท่ี ทุ ก ชาติ ใ ห้ค วามสํา คัญ โดยเฉพาะเมื่ อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการตัง้ เป้าหมายด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วย
การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครู ดา้ นภาษา ดังที่ ตัง้ เป้าหมายไว้ว่าต้องมีการยกระดับวิชา
ภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื น้ ฐานอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง และสัง กัด สํานัก งานคณะกรรมการ การอาชี วศึก ษา โดยจัด ทํา Echo English Vocational ซึ่ง เป็ น
application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot camp ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของประชาชนในรู ปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสัน้ Application และสื่อต่างๆ
ที่หลากหลาย ด้วยเหตุนีก้ ารเรียนรู ด้ า้ นการใช้ภาษาจึงเป็ นหนึ่งในประเด็นสําคัญที่ตอ้ งมีการปลูกฝั งให้ประชาชน
ไทยได้มีความตระหนักถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชาติในระยะยาวต่อไป
หากแต่เป็ นที่ ทราบดีว่าภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนไทยไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร สาเหตุหลักได้แก่
ภาษาอังกฤษไม่ได้มีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของผูเ้ รียน เริ่มตัง้ แต่ครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนตลอดเวลา เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษา ทัง้ ทักษะการพูดและการฟั งเพื่อให้เกิด
ทักษะการใช้ภาษา และมักจะไม่ได้มีการสนทนานอกเรื่องกับนักเรียนไปด้วยเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้จริงใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งจุดนีจ้ ะเป็ นการเสริมสร้างการใช้ภาษาอังกฤษกับผูเ้ รียนในสถานการณ์อ่ืนๆ นอกห้องเรียน
ด้วยนั่นเอง แต่เมื่อไม่มีการใช้ภาษาอังกฤษมากนัก ผูเ้ รียนก็จะเน้นไปที่การเรียนเพื่อสอบแทนที่จะใส่ใจด้านการ
สื่อสาร ในประเด็นปั ญหาที่สอง ได้แก่ขอ้ จํากัดด้านการใช้ส่อื เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ต าํ ราเรี ย นเชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial textbooks) กล่าวคื อเป็ น ตําราเรี ย นที่ พิ ม พ์
จําหน่ายเพื่อใช้กบั ผูเ้ รียนทั่วโลก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับผูเ้ รียนไทย ทําให้ผูเ้ รียนอาจไม่สนใจในบทเรียนหรือขาด
แรงจูงใจในบทเรียน เพราะบทเรียนหรือตําราไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผูเ้ รียนไทยเท่าไรนัก ส่งผล
ให้การพัฒนาการเรียนรู แ้ ละความสามารถในการสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง
ในฐานะที่ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ศรี ส ะเกษเป็ น สถาบัน การศึก ษาที่ มุ่ง ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพซึ่ง มี
คุณลักษณะที่จะต้องมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับอาเซียนได้ เนื่องจากการเกิดขึน้ ของประชาคมอาเซียน
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอันจะทําให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ี จะต้องเรียนรู ้ ปรับตัวและเตรียมการ (จิ รวัฒน์
วีรงั กร, 2554) โดยการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษเป็ นพืน้ ฐานสําคัญของการเข้าสูก่ ารประกอบอาชีพและการ
แข่งขันในระดับสากล จึงควรมีการผนวกเนือ้ หาของท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษเข้าไปในบทเรียนเพื่อทําให้ผเู้ รียน
สามารถเชื่อมโยงความรู เ้ ดิมเข้ากับการเรียนรู ภ้ าษาอันอาจทําให้ผูเ้ รียนเกิดเจตคติท่ีดีในการพัฒนาการเรียนรู ้
ภาษาอังกฤษของตนเองต่อไป ตลอดจนเป็ นการเสริมสร้างความสามารถในการเล่าเรื่องของท้องถิ่นของตนด้วย
การใช้ภาษาสากลอีกด้วย ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทดลองนําเนือ้ หาท้องถิ่นศรีสะเกษมาผนวกกับการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษแล้วเทียบกับการใช้ส่ือการสอนแบบที่เป็ นตําราเรียนเชิงพาณิ ชย์ (Commercial textbooks)
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยสืบไป
จากผลสอบของผูเ้ รียนไทยที่สอบข้อสอบ O-NET และ GAT 2 ในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ได้คะแนนตํ่า
กว่าค่าเฉลี่ย สะท้อนถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนไทยที่ยงั ไม่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอ หรืออาจกล่าว
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ได้ว่าผูเ้ รียนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ฉะนัน้ เพื่อดําเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
จึงจําเป็ นต้องศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่ทาํ ให้ผเู้ รียนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างน่าพอใจ
รัฐบาลไทยเองก็ตระหนักถึงปั ญหาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี จึงพยายาม
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจ้างชาวต่างชาติจาํ นวนมากเป็ นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ แต่น่าเสียดายที่
รัฐบาลไม่ได้คดั กรองและประเมินความเหมาะสมของชาวต่างชาตินนั้ ๆ บนพืน้ ฐานของความรู ค้ วามสามารถใน
การถ่ายทอดความรู ้ ท้ายที่สดุ ผูเ้ รียนเหล่านีก้ ็ไม่ได้รบั การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
นอกจากนัน้ ข้อสอบที่ใช้วดั และประเมินผลทัง้ ในโรงเรียนและระดับประเทศก็มีเนือ้ หาที่ไม่สอดรับกับ
การประเมินความสามารถการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน (Karnnawakul, 2004; Kimsuwan, 2004) ตัวอย่างเช่น
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษมักทดสอบเนือ้ หาความรู ท้ างด้านไวยากรณ์และคําศัพท์ แต่ไม่มีส่วนใดของข้อสอบที่
ทดสอบทักษะการพูดและการฟั ง ทําให้ผูเ้ รียนรู ส้ ึกเบื่ อหน่ายและขาดแรงจูงใจในการเรียน เพราะไม่เห็นถึง
ผลประโยชน์ของความรู น้ นั้ อย่างเป็ นรู ปธรรม (ณัฏฐิ ณี ทินวงษ์, 2554)
ยิ่งไปกว่านัน้ เอกสารหนังสือและตําราเรียนที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็ นหนังสือ
แบบเรียนที่จดั ทําโดยสํานักพิมพ์ต่างประเทศเป็ นหลัก ทําให้เนือ้ หาบทเรียนไม่สอดคล้องกับลักษณะความเป็ น
ไทย ภูมิหลังของผูเ้ รียนไทย และวัฒนธรรมไทย ดังนัน้ ผูเ้ รียนไทยอาจไม่เข้าใจหรือไม่สามารถเชื่อมโยงกับเนือ้ หา
บทเรียนได้ ยกตัวอย่างเช่น หากกล่าวถึง “iceberg” ที่แปลว่า “ก้อนนํา้ แข็ง” ผูเ้ รียนไทยอาจไม่สามารถเข้าใจหรือ
จินตนาการภาพได้เพราะประเทศไทยไม่มีปรากฏการณ์การเกิดก้อนนํา้ แข็ง หรือหากกล่าวถึง “การเฉลิมฉลองวัน
ชาติของสหรัฐอเมริกา” หรือ “independence day” ผูเ้ รียนไทยอาจไม่เข้าใจความสําคัญและที่มาของเทศกาลนี ้
เพราะผูเ้ รียนไม่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงในบริบทของประเทศไทยได้ ดังนัน้ การอ่านหนังสือเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องเหล่านีจ้ งึ เป็ นเรื่องน่าเบื่อหน่าย และอาจส่งผลให้ผเู้ รียนมีทศั นคติท่ีไม่ดีเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษไปด้วย
ความจําเป็ นที่ ตอ้ งสร้างเอกสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชี วิตประจําวัน ของ
ผู้เ รี ย นไทยจึง เด่นชัด มากขึน้ ดัง นั้น เพื่ อช่ วยสร้างความน่าสนใจในตัวเนื อ้ หา เพื่ อให้ผู้เ รีย นเข้าใจเชื่ อ มโยง
เนื อ้ หาวิชาที่ เรียนเข้ากับชี วิตจริงของผูเ้ รียนได้บา้ ง และเพื่ อสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้ รียนตัง้ ใจเรียนภาษาอังกฤษ
จึงควรปรับปรุ งและพัฒนาตําราเรียนภาษาอังกฤษของไทยให้มีความสอดคล้องและเชื่ อมโยงกับบริบทของ
ประเทศไทย และสามารถนําไปใช้ได้จริงตามที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุ งตําราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว โดย
กระทรวงศึกษาธิ การมีความพยายามที่จะสร้างตําราเรียนให้มีมาตรฐาน เพราะตําราที่ ดีจะช่วยส่งเสริมและ
กระตุน้ ให้เด็กอยากรู ้ อยากเห็น อยากตัง้ คําถาม ดังนั้น ตําราเรียนต้องตอบสนองต่อผูเ้ รียนจริงๆ ขณะนี อ้ ยู่
ระหว่างการจัดทํามาตรฐานตําราเรียน โดยจะมีการให้คะแนน (ดาว) ตามองค์ประกอบของตําราที่กาํ หนดขึน้ เช่น
มีรูปเล่มสวยงาม มีภาพประกอบที่ดี มีหัวเรื่องบทเรียนและเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการและตัวอย่างในการแก้
โจทย์-แก้ปัญหา ตลอดจนมีแบบฝึ กหัดและมีการเชื่อมโยงในแบบออนไลน์ (เชียงใหม่นิวส์, 2559)
การวิ จัย ครั้ง นี ้มี เ ป้ า หมายเพื่ อ พัฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของนวัต กรรมการเรี ย นการสอน
ภาษาอัง กฤษ ที่ มีฐ านรากจากความเป็ น ท้องถิ่ นศรี สะเกษสําหรับ ผูเ้ รี ย นระดับ ปริ ญญาตรี อันประกอบด้วย
บทเรียนภาษาอังกฤษ 1 ชุด
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อุปกรณ์และวิธีการ
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอนหลัก ๆ ดังนี ้
1) การสังเคราะห์องค์ความรู จ้ ากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเก็บข้อมูลภาคสนาม
2) การสํารวจทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ควรต้องมีการพัฒนา
3) การพัฒนาบทเรียนที่มีการเชื่อมโยงเนือ้ หาท้องถิ่น
4) การทดลองจัดการเรียนรู ก้ ารสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 3
ก่อนการทดลองจัดการเรียนรู ก้ ารสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบที่ได้จากการ
วิจยั ระยะที่ 3 นัน้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันเพื่อทําการ
ทดลอง โดยจัดให้มีการทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้นกั ศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น จํานวน 84 คนได้ทาํ เพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ แล้วคัดเฉพาะนักศึกษาที่ได้
คะแนนระหว่าง 11-15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย
จํานวน 2 กลุม่ กลุม่ ละ 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
13.05
2.076316
group
จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นได้วา่ นักศึกษาทัง้ สองกลุม่ มีระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสําคัญ สามารถแบ่งกลุม่ เพื่อทําการทดลองการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เนือ้ หาที่มี
สาระท้องถิ่นและเนือ้ หาที่เป็ นตําราพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสม

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการวิจัย
กลุ่ม ทดลอง ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ หมายถึง นัก ศึก ษาที่ ใ ช้เ นื อ้ หาท้องถิ่ น ในการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษ
กลุม่ ควบคุม ในการวิจยั ครัง้ นี ้ หมายถึงนักศึกษากลุม่ ที่ใช้ตาํ ราเรียนเชิงพาณิชย์ (commercial textbooks)
โดยนัก เรี ย นทั้งสองกลุ่มมี ค วามสามารถด้านการใช้ภาษาอัง กฤษในระดับ ใกล้เคี ยงกันจากการทํา
pre-test โดยเป็ นกลุ่มที่ได้คะแนน 11-15 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จํานวนทัง้ สิน้ 40 คน จากนักเรียน
ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพืน้ ฐานทัง้ สิน้ 84 คน
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ชดุ โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลสําเร็จรู ปดังนี ้
1) วิเคราะห์คา่ สถิติพืน้ ฐาน ได้แก่คา่ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระจากกัน (t-test
independent group) แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 2 (Table 2)
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Table 2 Comparing English proficiency between controlled group and experimental group after using
the local lessons.
SD
t
p
X̅
Controlled group
12.3250
1.52415
4.091**
0.00022
Experimental group
14.2000
1.37075
จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษาอังกฤษระหว่างนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เนือ้ หา
ท้องถิ่นแตกต่างจากกลุม่ ที่ใช้ตาํ ราเรียนเชิงพาณิชย์ (commercial textbooks) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจยั ในการเปรียบเทียบผลการเรียนของผูเ้ รียนระหว่างกลุ่มที่ใช้ตาํ ราเรียน
เชิงพาณิชย์ (commercial textbooks) และเนือ้ หาท้องถิ่น สรุ ปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน
โดยใช้เนือ้ หาท้องถิ่นสูงกว่ากลุม่ ที่ใช้ตาํ ราเรียนเชิงพาณิชย์ (commercial textbooks) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

สรุ ป

ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ภาษาโดยใช้เนือ้ หาเป็ นสื่อ (Content – based instruction)
ผลจากการวิจัยในครัง้ นีท้ าํ ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลสัมฤทธิ์นนั้ ไม่ควร
มุ่งเน้นเฉพาะด้านความถูกต้องของหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเท่านัน้ หากแต่การนําเนือ้ หาที่
ใกล้ตัวผูเ้ รียนมาเป็ นสื่อในการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็ นสิ่งสําคัญที่ จะทําให้ผูเ้ รียนมีพัฒนาการการเรียนรู ้
ภาษาอังกฤษที่ดีได้แม้ว่าจะมีความพยายามในการสร้างกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอนในรู ปแบบที่เป็ นทัง้
กิ จ กรรมเพื่ อ ฝึ กให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู ้ ด ้ า นภาษา (Linguistic exercises) และกิ จ กรรมทางการสื่ อ สาร
(Communicative tasks) ในรู ปแบบที่หลากหลาย เพราะหากผูเ้ รียนไม่สามารถเชื่อมโยงเนือ้ หาในกิจกรรมการ
เรียนรู น้ นั้ ๆ เข้ากับชีวิตของตนเองได้ การเรียนรู ก้ ็จะเกิดขึน้ ได้ค่อนข้างยาก ด้วยเหตุดงั กล่าว การจัดการเรียนรู ้
ภาษาโดยใช้เนือ้ หาเป็ นสื่อ (Content – based instruction) จึงควรนํามาใช้เป็ นแนวคิดหลักในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนการสอนภาษาโดยใช้เนือ้ หาเป็ นสื่อ หมายถึง การสอนภาษาที่นาํ
เนือ้ หาวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษาผูเ้ รียนใช้ภาษาเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู แ้ ละใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารไปด้วย ดังนัน้ การคัดเลือกเนือ้ หาที่นาํ มาให้ผูเ้ รียนได้เรียน
จึงเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะเนือ้ หาที่คดั เลือกมาจะต้องเอือ้ ต่อการบูรณาการการสอนทัง้ 4 ทักษะ นอกจากนี ้
ยังช่วยให้ผูเ้ รียนมีการคิดวิเคราะห์ สามารถตีความ ประเมินข้อมูลของเรื่องและพัฒนาการเขี ยนเชิ งวิชาการ
ที่เกี่ยวกับเรื่องนัน้ ๆ ทําให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ภ้ าษาในลักษณะองค์รวม (Whole language learning)
จากการจัดทําบทเรียนเพื่ อประกอบการวิจัยในครัง้ นี น้ ั้น ผูว้ ิจัยได้มองเห็นแนวทางหลักๆ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเนือ้ หาไปใช้ ว่าควรมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. การเลือกแก่นสาระ (Selecting the theme)
ครู ผูส้ อนจะต้องเลือกหัวเรื่ อง (Topic) ที่ สอดคล้องกับสถานการณ์จริ งและเลือกหัวเรื่องย่ อย (Subtopic) ที่ สัมพันธ์กัน นอกจากนี ค้ รู ผูส้ อนจะต้องคํานึงถึงความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียน ครู ผูส้ อน
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สามารถเลือกเรื่องที่จะสอนจากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
2. การเลือกสื่อการสอนหรือบทเรียน (Selecting the material or the text)
เป็ น ขั้น ตอนที่ สาํ คัญ ที่ สุด เพราะครู ผู้สอนจะต้องหาบทเรี ยนในกรอบเนื อ้ หาที่ ค าดว่าผู้เ รียนสนใจ
ทั้งจะต้องฝึ กให้ผูเ้ รียนพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง เช่น สามารถตีความ หรือสังเคราะห์ขอ้ มูล หรือแยก
ประเด็นที่เป็ นความเห็นจากข้อเท็จจริง สามารถเห็นภาพตามคําบรรยาย สามารถระบุความเป็ นเหตุเป็ นผลโดย
ใช้โครงสร้างของภาษา
ในการเลือกบทเรียนที่จะใช้สอน อาจใช้แนวทางที่ม่งุ เน้นให้เนือ้ หาของบทเรียนเป็ นเรื่องจริง (Content
authenticity) ทันสมัย มีขอ้ มูล พอที่จะให้ผเู้ รียนฝึ กทักษะการอ่าน เขียน ฟั งและพูดได้ อีกทัง้ ควรจะให้สอดคล้อง
กับระดับความสนใจ (Interest level) เนือ้ หาในการเรียนสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รียนอีกด้วย
3. การสร้างแผนภูมิแสดงเครือข่าย (Web)
หลังจากเลือกเนือ้ หาแล้วจึงกําหนดหัวเรื่อง (Topic) และหัวเรื่องย่อย (Sub-topic) เพื่อเจาะลึกเนือ้ หา
โดยให้มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กนั ตลอดจนสอดคล้องกับเนือ้ หาวิชาอื่นในหลักสูตร จากเนือ้ หาในแต่ละหัว
เรื่อง ผูเ้ รียนจะได้รูข้ อ้ มูลใหม่พร้อมกับพัฒนาทักษะทางภาษา รวมทัง้ ฝึ กกลวิธีการเรียนและพัฒนาทักษะการคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์ไปพร้อมกัน ฉะนัน้ ครู ผสู้ อนควรเลือกหัวเรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผูเ้ รียน
และมีรูปแบบภาษาหลากหลาย
4. การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (Developing the instruction tasks and activities) ครู ผสู้ อน
จะวิเคราะห์เนือ้ หาเพื่อจะประเมินว่า ผูเ้ รียนจะต้องมีความรู เ้ บือ้ งต้นอะไรบ้าง ก่อนที่จะอ่านบทเรียน หรือทํา
กิ จ กรรม หลัง จากนั้นจึงเตรีย มกิ จ กรรมจากเนื อ้ หาเพื่ อสอนคําศัพท์และโครงสร้างทางภาษา วิ ธี เ รี ย บเรียง
เนือ้ ความ กลวิธีการเรียน ทักษะการเรียนและฝึ กการสื่อความหมายในรู ปแบบปฏิสมั พันธ์ (Interaction) กิจกรรม
ที่ผเู้ รียนทําเป็ นการฝึ กให้สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การพูดและการ
เขียนเรื่องเกี่ยวกับบทเรียน กิจกรรมแต่ละขัน้ ตอนต้องสัมพันธ์และเสริมสร้างซึง่ กันและกัน
ข้อเสนอแนะในการจัดทําบทเรียนทีม่ ีเนือ้ หาท้องถิน่
นอกเหนื อ ไปจากการจัด ทําเนื อ้ หาการเรี ยนแล้วกระบวนการพัฒนาหลักสูต รท้องถิ่ นภาษาอังกฤษ
ในงานวิจัยควรมีขั้นตอนของการมีส่วนร่วม (Participation) จากผูส้ อนคืออาจารย์ทุกท่านที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
จัด การเรี ย นการสอน และนัก ศึก ษา ซึ่ง การมี ส่ ว นร่ว มนี เ้ ป็ น กระแสของความคิ ด ที่ ท าํ ให้ผู้ค นในหน่ วยงาน
การศึกษาทั่วไปได้ตระหนักว่า การดําเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม ผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบและมีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
ควรมี โอกาสได้แ สดงความคิ ด เห็ นและเสนอแนะ จากประสบการณ์ค วรใช้ก ารมี ส่วนร่วมแบบปรึก ษาหารือ
(Public consultation) ซึ่งเป็ นรู ปแบบการมีส่วนร่วมที่ มีการจัดการและหารือระหว่างผูด้ าํ เนิ นโครงการกับผูท้ ่ี
เกี่ ยวข้องเพื่ อจะได้รบั ฟั งความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจในโครงการและ
กิจกรรมมากขึน้ (จินตวีร ์ เกษมศุข, 2556)
ในการวิจัยต่อยอดนัน้ อาจทําได้โดยจัดให้มีการลงพืน้ ที่และสอบถามจากประชาชนในชุมชน เพื่อนํา
เนือ้ หาหรือรายละเอียดที่ได้มาสร้างเป็ นบทเรียน รู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เนือ้ เรื่องในท้องถิ่นจะช่วย
ให้ผูเ้ รียนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตวั และของจริง โดยมีปราชญ์ชาวบ้านหรือผูร้ ู ใ้ นหมู่บา้ นเป็ นผูใ้ ห้
ความรู ้ ซึ่ง มัก เป็ น ที่ รู จ้ ัก ในชุม ชนอยู่แล้ว องค์ป ระกอบเหล่านี เ้ กื อ้ กูลกันและเป็ นรู ปแบบการอนุรักษ์วิถี ชีวิต
ในท้องถิ่นให้เยาวชนได้เรียนรู อ้ ย่างลึกซึง้ มากขึน้ กว่าในปั จจุบนั ที่เยาวชนส่วนใหญ่รูจ้ กั เพียงสินค้าที่โฆษณาตาม
สื่อต่างๆ แต่ไม่รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นของดีในชุมชนตนเอง

47

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาศึกษาศาสตร์

เอกสารอ้างอิง
จินตวีร ์ เกษมศุข. 2556. การใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเพือ่ การพัฒนาชุมชนทีย่ ่งั ยืน. กรุ งเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
จิรวัฒน์ วีรงั กร. 2554. "การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์". การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุ งเทพมหานคร.
เชียงใหม่นิวส์. 2559. การศึกษาในยุค Thailand 4.0. จาก:
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/540859, 22 พฤศจิกายน 2559.
ณัฏฐิ ณี ทินวงษ์. 2554. ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ประถมศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุ งเทพฯ.
Karnnawakul, P. 2004. Summary of research report: Foreign language teaching in the southern part of
Thailand. Manusya: Journal of Humanities 7(3): 80-81.
Kimsuwan, A. 2004. Summary of research report: Foreign language teaching in the northern part of
Thailand. Manusya Journal of Humanities 7: 78-79.

48

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาศึกษาศาสตร์

การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนทีข่ อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็ นฐาน
Development of Grade 10 Students’ Transfer of Learning of
Force and Motion by Using Context-based Learning
สุทธิดา ใส่ยะ 1 จีระวรรณ เกษสิงห์1 และ พงศกร จันทรัตน์2
Suthida Saiya1, Jeerawan Ketsing1 and Pongsakorn Jantaratana2
4

5

บทคัดย่อ
การวิจยั ปฏิบตั ิการในชัน้ เรียนนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้ เรื่อง แรง
มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน
เครื่องมือวิจยั ประกอบด้วยแบบวัดการถ่ายโอนความรู ้ ซึง่ วิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนโดยการให้คะแนนและจัด
กลุ่มระดับการถ่ายโอนความรู เ้ ป็ น 5 ระดับ คือ การถ่ายโอนไม่เจาะจง การถ่ายโอนตามบริบท การถ่ายโอนแบบ
ใกล้ การถ่ายโอนแบบไกล การถ่ายโอนอย่างสร้างสรรค์ จากผลการวิจยั พบว่า หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้บริบทเป็ นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีการถ่ายโอนความรู อ้ ยู่ในระดับที่ 5 คือ การถ่ายโอนอย่างสร้างสรรค์
(ร้อยละ 53.85) รองลงมาคือระดับที่ 4 คือ การถ่ายโอนแบบไกล (ร้อยละ 42.30) และระดับที่ 3 คือ การถ่ายโอน
แบบใกล้ (ร้อยละ 3.85) ตามลําดับ ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่า การใช้คาํ ถามของครู ในแต่ละขัน้ ของการจัดการ
เรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน และการสะท้อนความคิดและประเมินผลของครู ดว้ ยการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบท
เป็ นฐานระหว่างทางอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอน
ความรู ไ้ ด้

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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คํานํา
ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี เน้น ยํา้ เรื่ องการขับ เคลื่ อนประเทศไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0 คื อการเปลี่ ย น
โครงสร้างเศรษฐกิจจากที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก การลงทุนและการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศไปสู่
“เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือ “Value-based Economy” เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากการ
ผลิตสินค้าเกษตรหรือโภคภัณฑ์ดงั้ เดิม ไปสู่ สินค้าเชิงนวัตกรรม (สุวิทย์ เมษิ นทรีย,์ 2560) ซึง่ จะเห็นว่าหัวใจหลัก
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ “นวัตกรรม” โดยการจะสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได้นัน้ บุคคลจําเป็ นต้องมี
ความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้ (Transfer of learning) (Gagne, 1996) กล่าวคือการนําความรู ห้ รือทักษะ
ที่ได้เรียนไปแล้วมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างจากสิ่งที่ได้เรียนรู ม้ า โดยการถ่ายโอนความรู เ้ ป็ นทักษะสําคัญ
ของการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์หรือการคิดค้นนวัตกรรม จึงนับเป็ นทักษะสําคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่เน้นการ
ประยุกต์ความรู เ้ พื่อแก้ไขปั ญหาทางวิศวกรรมและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ (Johnson et al., 2011) ซึ่งในงานวิจยั นี ้
ผูว้ ิจัยได้จัดแบ่งระดับของการถ่ายโอนความรู อ้ อกเป็ น 5 ระดับ ตามกรอบแนวคิดของ Haskell (2001) ที่แบ่ง
ระดับการถ่ายโอนความรู ต้ ามความซับซ้อนที่เพิ่มขึน้ ของสถานการณ์ท่ีใช้ในการถ่ายโอน ดังนี ้ ระดับที่ 1 การ
ถ่ายโอนแบบไม่เฉพาะเจาะจง (Nonspecific transfer) หมายถึง ผูเ้ รียนสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่กาํ ลังเรียนกับ
สิ่งที่ได้พบเจอมาในอดีต ระดับที่ 2 การถ่ายโอนตามบริบท (Context transfer) หมายถึงนักเรียนสามารถตีความ
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของบริบทที่ครู ยกตัวอย่างได้ในการสอนในชัน้ เรียนว่า บริบทดังกล่าวสะท้อน
แนวคิดอย่างไร ระดับที่ 3 การถ่ายโอนแบบใกล้ (Near transfer) หมายถึง การที่นกั เรียนสามารถนําความรู ห้ รือ
ทักษะที่เรียนในห้องเรียน มาอธิบายหรือแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ีใกล้เคียงกับที่ได้เรียนมาในห้องเรียนได้
ระดับที่ 4 การถ่ายโอนแบบไกล (Far transfer) หมายถึง การที่นักเรียนสามารถนําความรู ห้ รือทักษะที่เรียนใน
ห้องเรียนมาใช้อธิบายหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างออกไปจากที่ได้เรียนรู ใ้ นห้องเรียนได้ ระดับที่ 5
การถ่ายโอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative transfer) หมายถึง นักเรียนจะต้องใช้ความรู เ้ พื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หรือ
นวัตกรรมขึน้ มา
โดยจากประสบการณ์ของผูว้ ิจัยที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ที่เรียนรายวิชาฟิ สิกส์มีปัญหาในการถ่ายโอนความรู ้ อาทิ เมื่อครู ถามถึงการนํา
ความรู ไ้ ปใช้ในการปรับปรุ งรถยนต์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) ไม่มีการถ่ายโอน
ความรู ้ นักเรียนในกลุม่ นีม้ กั ตอบว่า นําไม้เสียบลูกชิน้ ไปไว้ตรงกลางระหว่างหลอด เพื่อทําให้รถสามารถเคลื่อนที่
ได้เร็วขึน้ ซึ่งคําตอบของนักเรียนจะเห็นว่านัก เรียนไม่ส ามารถนําแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้อธิ บายการ
ปรับปรุ งรถยนต์ของเล่นได้อย่างถูกต้อง โดยผลการสังเกตคําตอบของนักเรียนที่ได้นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ก่อน
หน้าของ กุลธิ ดา สุวชั ระกุลธร (2556) ที่พบว่านักเรียนไม่สามารถนําความรู ท้ ่ีได้ในห้องเรียนในรายวิชาฟิ สิกส์
ไปใช้กบั สถานการณ์อ่นื ๆ ที่มีความแตกต่างออกไปได้
จากการตรวจเอกสารพบว่าการถ่ายโอนความรู ม้ ีกาํ เนิดมาจากการศึกษาทางจิตวิทยาโดยธอร์นไดค์
(Thorndike, 1913) ที่กล่าวว่าการสอนความรู แ้ ละทักษะในโรงเรียนที่เหมือนกับสิ่งที่นกั เรียนสามารถพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน จะช่วยให้นกั เรียนเกิดการถ่ายโอนความรู ไ้ ด้ และจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
ความรู ้ พบว่า หลักการสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการถ่ายโอนความรู ม้ ีองค์ประกอบที่สาํ คัญ คือ การเรียนรู ้
หลักการจะช่วยให้นกั เรียนเกิดความสามารถในการถ่ายโอนความรู ไ้ ด้มากขึน้ (Judd, 1908) และ การถ่ายโอน
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ความรู จ้ ะเกิดขึน้ ได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ จึงจะสามารถนําความรู ไ้ ปใช้ในสถานการณ์ท่ีมี
ความคล้ายคลึงกันได้ (Klausmeier et al., 1964) จากทฤษฎี ของธอร์นไดค์และหลักการสอนเพื่อให้นักเรียนมี
ทัก ษะการถ่ ายโอนความรู ้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ การจัด การเรี ย นรู โ้ ดยใช้บ ริ บ ทเป็ น ฐาน (Context-based
learning) ที่เป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู แ้ ละเชื่อมโยงความรู ก้ บั ชีวิตจริงของนักเรียน โดยเน้นจัด
ประสบการณ์ท่ีใช้บริบทที่อยู่รอบตัวนักเรียนมาเป็ นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู ค้ วามเข้าใจใน
แนวคิดทางวิทยาศาตร์ มีทกั ษะการปฏิบตั ิเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ มีจิตวิทยาศาสตร์ (ณัฐมน ชัยสุรตั น์, 2554)
ด้วยเหตุนี ้ ผูว้ ิจัยในฐานะครู ผสู้ อนวิชาฟิ สิกส์จึงสนใจพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความรู ข้ อง
นักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน (Context-based learning) เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การถ่ายโอนความรู ข้ องนักเรียนโดยมีนิยามของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน ดังนี ้

นิยามศัพท์

การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู ท้ ่ีให้นักเรียนเกิ ดการเรียนรู โ้ ดยใช้
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ปั ญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียน โดยนักเรียนจะถูกกระตุน้ ให้สร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างความรู แ้ ละการประยุกต์ใช้ความรู ก้ บั การดําเนินชีวิตของนักเรียน เมื่อนักเรียนเชื่อมโยง
ความรู แ้ ละประยุกต์ใช้ความรู ก้ บั การดําเนินชีวิตของนักเรียนได้แล้วนัน้ นักเรียนยังสามารถนําความรู เ้ หล่านัน้ ไป
แก้ไขสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันได้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ตามกรอบแนวคิดของ Crawford and Witte (1999)
ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ สัมพันธ์ (Relating) คือ การนําบริบทที่ใกล้ตวั นักเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ความสนใจของนัก เรียน ขั้นที่ 2 ขั้นประสบการณ์ (Experiencing) คือ การนําประสบการณ์ชีวิต ของ
นักเรียนมาห้องเรียน เป็ นการเรียนรู ผ้ ่านกิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบตั ิ ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ประยุกต์ (Applying) คือ การให้
ผูเ้ รียนนําความรู ้ แนวคิด หรือข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์อ่ืนที่ต่างออกไป ขั้นที่ 4 ขั้น
ร่ ว มมื อ (Cooperating) คื อ การให้ผู้เ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ส่ิ ง ต่ า ง ๆ โดยการทํา งานกลุ่ม ขั้น ที่ 5 ถ่ า ยโอนความรู ้
(Transferring) คือการให้ผเู้ รียน นําความรู น้ นั้ ไปใช้ในสถานการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่คนุ้ เคย

วิธีดาํ เนินการวิจัย

งานวิจยั นีด้ าํ เนินการภายในรู ปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชัน้ เรียนภายใต้กรอบแนวคิดของ Kemmis
and Mctaggart (1998) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นวงจรซํา้ แต่ละวงจรประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ การวางแผน (Plan)
การปฏิ บั ติ (Act) การสัง เกต (Observe) และการสะท้อ นความคิ ด (Reflect) โดยงานวิ จั ย จะดํา เนิ น การ
ต่อเนื่ องกันไป 4 วงจร ตามแผนการจัดการเรียนรู จ้ าํ นวน 4 แผน ที่ แต่ละแผนได้สอดแทรกระดับการถ่ายโอน
ความรู ท้ งั้ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การถ่ายโอนแบบไม่เฉพาะเจาะจง (Nonspecific transfer) ระดับที่ 2 การถ่าย
โอนตามบริบท (Context transfer) ระดับที่ 3 การถ่ายโอนแบบใกล้ (Near transfer) ระดับที่ 4 การถ่ายโอนแบบ
ไกล (Far transfer) และระดับที่ 5 การถ่ายโอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative transfer) ครอบคลุมเรื่อง แรง มวล
และกฎการเคลื่อนที่ ใช้เวลาเรียนทัง้ สิน้ 11 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
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กลุ่มทีศ่ ึกษา
กลุ่มที่ ศึก ษา คื อ นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 4 จํานวน 1 ห้องเรี ย น ที่ เ รี ย นในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยมีนกั เรียนจํานวนทัง้ สิน้ 26 คน เป็ นชาย 12 คน (ร้อยละ 46) และหญิง 14 คน (ร้อยละ 54) โดย
นักเรียนทัง้ 26 คน

เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ แบบวัดการถ่ายโอนความรู ้ เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ซึ่งเป็ นข้อคําถามปลายเปิ ดจํานวน 20 ข้อ แบบวัดครอบคลุมเรื่องกฎการเคลื่อนที่ ขอ้ ที่ 1 ของนิ วตัน กฎการ
เคลื่อนที่ขอ้ ที่ 2 ของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 3 ของนิวตัน และกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน โดยในแต่
ละระดับของการถ่ายโอนความรู จ้ ะมีการวัดใน 4 ข้อตามจํานวนแนวคิดหลัก 4 เรื่อง แบบวัดผ่านตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่านได้แก่ อาจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 ท่าน และครู ท่ี มีประสบการณ์การสอนในระดับ
มัธยมศึกษาเอกวิชาฟิ สิกส์เกิน 10 ปี หลังจากแก้ไขแบบวัดได้นาํ ไปทดลองใช้กบั กลุม่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
4 จํานวน 20 คน ซึ่งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ศกึ ษา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจด้านการใช้ภาษา และเวลาที่
เหมาะสมในการทําแบบวัด เพื่อปรับปรุ งแก้ไขแบบวัดแล้วจึงนําไปใช้กบั กลุม่ ที่ศกึ ษา

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ที่ศกึ ษาด้วยตนเอง ในเดือนสิงหาคม ปี การศึกษา 2562 ในคาบเรียน
รายวิชาฟิ สิกส์ ใช้เวลาสอบ 65 นาที จากนัน้ นําคําตอบมาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content analysis) จัดกลุ่มคํา
ตอบเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการถ่ายโอนความรู ้ และกลุ่มที่ไม่มีการถ่ายโอนความรู ้ โดยแบ่งการถ่ายโอนความรู ้
เป็ น 5 ระดับตามกรอบแนวคิดของ (Haskell, 2001) ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น โดยผูว้ ิจัยใช้เทคนิคการหาความ
เที่ ยงภายในผูป้ ระเมิน (Inter-rater reliability) (รวีวรรณ ชิ นะตระกูล, 2540) เพื่ อสร้างความน่ าเชื่ อถื อให้กับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากนัน้ ผูว้ ิจยั ส่งผลให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบอีกครัง้

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ภาพที่ 1 (Figure 1) แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับการถ่ายโอนความรู ข้ องนักเรียนหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐานในเรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่มีการถ่ายโอนความรู ใ้ นระดับที่ 5 การถ่ายโอนอย่างสร้างสรรค์ (ร้อยละ 53.85) รองลงมาคือนักเรียนมีการ
ถ่ายโอนความรู ใ้ นระดับที่ 4 การถ่ายโอนแบบไกล (ร้อยละ 42.3) และพบนักเรียนส่วนน้อยมีการถ่ายโอนแบบใกล้
(ร้อยละ 3.85) ขณะที่ไม่พบนักเรียนที่มีการถ่ายโอนความรู ใ้ นระดับที่ 1 และ 2 โดยเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
การถ่ายโอนความรู ท้ ่ีตงั้ ไว้ว่าต้องมีจาํ นวนนักเรียนที่มีการถ่ายโอนความรู ใ้ นระดับที่ 4 ขึน้ ไปมากกว่าร้อยละ 70
(19 คน ของนักเรียนทัง้ หมด) พบว่าหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบทเป็ นฐาน นักเรียนมีการถ่ายโอน
ความรู ใ้ นระดับที่ 4 ขึน้ ไปร้อยละ 92.31 ซึง่ นับว่าผ่านเกณฑ์ ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนมีดงั นี ้
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Figure 1 Level of transfer of learning of 10 graders in Physic subject.
ระดับที่ 3 การถ่ายโอนแบบใกล้ (Near transfer)
การถ่ายโอนแบบใกล้ คือ การที่นกั เรียนสามารถนําความรู ห้ รือทักษะที่เรียนในห้องเรียน มาอธิบายหรือ
แก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ีใกล้เคียงกับที่ได้เรียนมาในห้องเรียนได้ โดยข้อคําถามที่วดั การถ่ายโอนความรู ้
ในระดับนีเ้ ป็ นการกําหนดสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกับสิ่งที่ครู ได้สอนไปในห้องเรียน จากนัน้ ให้นกั เรียนนําความรู ท้ ่ี
ได้เรียนไปในห้องเรียนไปตอบคําถามสถานการณ์นนั้ ให้ถูกต้อง ซึ่งในหัวข้อกฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 3 ของนิวตันใน
ห้องเรียนนักเรียนได้ทาํ กิจกรรมการทดลองแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา โดยให้นกั เรียน 2 คนออกแรงดึงเครื่องชั่ง
สปริง ซึง่ จะเหมือนกับสถานการณ์ชกั เย่อที่ครู ถามคําถามในการถ่ายโอนความรู ใ้ นระดับที่ 3
ตัวอย่างคําถามในการถ่ายโอนความรู ร้ ะดับที่ 3 ในหัวข้อกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จะมีการแข่งขันกีฬาชักเย่อ โดยแต่ละฝ่ ายดึงเชือกแข่งกัน
คนละฝั่ งในทิศทางตรงข้าม ให้นกั เรียนวิเคราะห์วา่ ถ้าอยากจะชนะการแข่งขันในครัง้ นีน้ กั เรียนจะต้องทํา
อย่างไร โดยใช้กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
เมื่อวิเคราะห์คาํ ตอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนทัง้ หมดสามารถถ่ายโอนความรู ใ้ นระดับที่ 3
ได้ ซึง่ ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนแสดงดังต่อไปนี ้
กลุ่มทีม่ ีการถ่ายโอนความรู้ : S1 ออกแรงให้เยอะ และสร้างแรงเสียดทานระหว่างมือกับพืน้ เพือ่ ไม่ให้
ลืน่ ไปข้างหน้า, S9 สร้างแรงเสียดทานระหว่างเท้าและพืน้
จากคาํ ตอบของนักเรียนจะเห็นว่านักเรียน รหัส S1 และ S9 สามารถนาํ กฎการเคลือ่ นที่ขอ้ ที่ 3 ไปใช้
อธิ บ ายสถานการณ์ ก ารแข่ ง ขัน กี ฬ าชัก เย่ อ ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง แสดงให้เ ห็ น ว่ า นัก เรี ย น S1 และ S9
มีความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้
ระดับที่ 4 การถ่ายโอนแบบไกล (Far transfer)
การถ่ายโอนแบบไกล คือ คือ การที่นกั เรียนสามารถนําความรู ห้ รือทักษะที่เรียนในห้องเรียนมาใช้อธิบาย
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างออกไปจากที่ได้เรียนรู ใ้ นห้องเรียนได้ โดยข้อคําถามที่วดั การถ่ายโอน
ความรู ใ้ นระดับนีเ้ ป็ นการกําหนดสถานการณ์ท่ี ต่างจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู ใ้ นห้องเรียน จากนัน้ ให้นักเรียน
นําความรู ท้ ่ีได้เรียนไปในห้องเรียนไปตอบคําถามสถานการณ์นนั้ ให้ถกู ต้อง
ตัวอย่างคําถามในการถ่ายโอนความรู ร้ ะดับที่ 4 ในหัวข้อกฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 2 ของนิวตัน
รองเท้า Nike React เพิ่งเปิ ดตัวเมื่อต้นปี 2561 มีจดุ เริ่มต้นจาก Nike ต้องการสร้างรองเท้าที่เบา และให้
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ความรู ส้ กึ เหมือนวิ่งด้วยเท้าเปล่า ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่คิดค้นโดยทีมผลิดรองเท้า Nike ให้รองเท้า
มีความทนทาน, เบา และตอบสอบสนองได้ดีกว่าเดิม จากสถานการณ์ดงั กล่าว ให้นกั เรียนวิเคราะห์วา่
เพราะเหตุใด รองเท้าวิ่งจึงต้องออกแบบให้มีความเบา ให้นกั เรียนอธิบายโดยใช้กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
เมื่อวิเคราะห์คาํ ตอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนจํานวนมาก ร้อยละ 96.15 สามารถถ่ายโอน
ความรู ใ้ นระดับที่ 4 ได้ ซึง่ ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนแสดงดังต่อไปนี ้
กลุ่มมีการถ่ายโอนความรู้ : S16 จากกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน ทีก่ ล่าวว่า ความเร่งแปรผกผันกับมวล คือ
ถ้ารองเท้ายิ่งเบา เมือ่ เราเคลือ่ นที่ จะเคลือ่ นทีไ่ ด้เร็วและจากกฎข้อที่ 2 แรงแปรผันกับมวล รองเท้าชนิด
นีจ้ ึงใช้แรงน้อยกว่า, S21 เพราะเมือ่ นา้ํ หนักเบา จะทาํ ให้สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้เร็วมากยิ่งขึน้ เป็ นไปตาม
กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน ความเร่งแปรผกผันกับมวล
กลุ่มไม่มีการถ่ายโอนความรู้ : S 22 รองเท้าชนิดนีจ้ ะสามารถลดแรงเสียดทานได้ เพราะวัสดุ
จากคาํ ตอบของนักเรียนจะเห็นว่านักเรียน รหัส S16 และ S21 สามารถนาํ กฎการเคลือ่ นทีข่ อ้ ที่ 2 ไปใช้
อธิบายสถานการณ์การออกแบบรองเท้าได้อย่ างถู กต้อง แสดงให้เห็นว่านักเรียน S16 และ S21 มี
ความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้ แต่นกั เรียน S22 ไม่สามารถอธิบายสถานการณ์โดยใช้กฎการ
เคลือ่ นทีข่ อ้ ที่ 2 ได้อย่างถูกต้อง จึงได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มไม่มกี ารถ่ายโอนความรู ้
ระดับที่ 5 การถ่ายโอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative transfer)
การถ่ายโอนอย่างสร้างสรรค์ คือการถ่ายโอนความรู ข้ นั้ สูง ที่นกั เรียนจะต้องนําความรู ท้ ่ีเรียนในชัน้ เรียน
ไปใช้อธิบายหรือแก้ปัญหาในบริบทใหม่ท่ีไม่เคยพบเจอมาก่อน โดยจะต้องสามารถบูรณาการความรู ท้ ่ีมีอยู่เดิม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างออกไปได้ ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความรู เ้ พื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หรือ
นวัตกรรมขึน้ มา โดยข้อคําถามที่วดั การถ่ายโอนความรู ใ้ นระดับที่ 5 เป็ นการกําหนดสถานการณ์เพื่อให้นกั เรียน
ได้สร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ โดยนักเรียนจะต้องใช้ความรู ท้ ่ีได้เรียนไปในห้องเรียนมาใช้ในการออกแบบและอธิบายให้ได้
ตัวอย่างคําถามในการถ่ายโอนความรู ร้ ะดับที่ 5 ในหัวข้อกฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 3 ของนิวตัน
ให้นักเรียนออกแบบของเล่น 1 ชิน้ ซึ่งมีอุปกรณ์ให้ดงั นี ้ คือ 1. ลูกโป่ ง 2. ฝาขวดนํา้ 3. ขวดพลาสติก
4. เชือก 5. สกอตเทป และ 6. กระดาษแข็ง โดยวาดรู ปพร้อมทัง้ อธิบายหลักการของของเล่นชิน้ นัน้ โดย
ใช้กฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 3 ของนิวตัน พบว่า นักเรียนจํานวนมาก ร้อยละ 53.85 สามารถถ่ายโอนความรู ้
ในระดับที่ 5 ได้ ซึง่ ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนแสดงดังภาพที่ 2 และ 3 (Figure 2 and 3)

Figure 2 An example of the level 5 answer of a group student who has knowledge transfer.
กลุ่มมีการถ่ายโอนความรู้ : S12 ติดลูกโป่ งไว้กบั เครื่องบินกระดาษ แล้วนาํ ไปใส่ในเชือก เมือ่ ปล่อย
ลมในลูกโป่ งออกจะมีแรงที่กระทาํ ต่ออากาศ และแรงที่อากาศกระทาํ ต่อลู กโป่ งกลับมาทาํ ให้ลูก โป่ ง
เคลือ่ นที่ ตามกฎการเคลือ่ นทีข่ อ้ ที่ 3 ของนิวตัน จากคาํ ตอบของนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนสามารถนาํ
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ความรู ท้ ี่ได้เรียนไปในห้องเรียนมาออกแบบของเล่นตามกฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 3 ของนิวตันได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความแปลกใหม่ จึงได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทีม่ กี ารถ่ายโอนความรู ้

Figure 3 An example of the level 5 answer of a group student who has no knowledge transfer.
กลุ่มไม่มีการถ่ายโอนความรู้ : S 2 แรงดันอากาศดันอากาศภายนอกทาํ ให้ขวดเคลือ่ นที่ จากคาํ ตอบ
ของนักเรียน S2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไม่สามารถนาํ กฎการเคลือ่ นทีข่ อ้ ที่ 3 ของนิวตันไปใช้ในการ
อธิบายของเล่นได้อย่างถูกต้อง และของเล่นทีน่ กั เรียน S2 ออกแบบไม่มีความแปลกใหม่ โดยของเล่น
ชิน้ นีเ้ หมือนกับกิจกรรมที่ได้ทาํ ไปในห้องเรียน จึงส่งผลให้นกั เรียน S2 จัดอยู่ในกลุ่มไม่มีการถ่ายโอน
ความรู ้

สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากผลวิ จัย พบว่าหลัง เรี ยนด้วยการจัด การเรียนรู โ้ ดยใช้บ ริบทเป็ นฐาน นัก เรี ย นส่วนใหญ่ สามารถ
ถ่ายโอนความรู ไ้ ด้ในระดับที่ 5 ระดับที่ 4 และระดับที่ 3 ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่าการนําเอาสถานการณ์หรือ
บริบทใกล้ตวั ของนักเรียนมาใช้ในการเรียนการสอนที่นกั เรียนเคยประสบในชีวิตประจําวัน ไม่ใช่แค่เคยเห็นตาม
โทรทัศน์หรือในหนังสือเท่านัน้ เป็ นสิ่งสําคัญมากที่จะช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกการถ่ายโอนความรู ้ นอกจากนีก้ ารใช้
คําถามแบบซักไซ้ไล่เรียงของครู ยังช่วยกระตุน้ การคิดของนักเรียนให้สามารถถ่ายโอนความรู ไ้ ด้ โดยจากการ
วิเคราะห์คาํ ถามของตนเองที่ถามในห้องเรียน พบว่าในการสนับสนุนการถ่ายโอนความรู ร้ ะดับที่ 1 ครู ควรใช้
คําถามให้นักเรียนได้เปรียบเทียบสถานการณ์กับสิ่งที่ได้เรียนไปในห้องเรียน เช่น นักเรียนคิดว่ากฎข้อที่ 1 ใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนมีอะไรบ้าง เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกเชื่อมโยงสถานการณ์ในชีวิตประจําวันกับเนือ้ หาที่ได้
เรียนไปในชัน้ เรียน ระดับที่ 2 ควรใช้คาํ ถามในการยกสถานการณ์มาให้นกั เรียนเลือกตอบ อาทิ นักเรียนคิดว่า
สถานการณ์ชกั เย่อเกี่ยวข้องกับกฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 3 หรือไม่ ระดับที่ 3 ควรใช้คาํ ถามให้นกั เรียนได้ฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้มากขึน้ เช่น นักเรียนคิดว่าเรือสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้อย่างไร ระดับที่ 4
ควรใช้คาํ ถามให้นกั เรียนได้ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีแตกต่างออกไปจากสิ่งที่นกั เรียนเรียน เช่น นักเรียนคิดว่า
จรวดสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้อย่างไร ระดับที่ 5 ควรใช้คาํ ถามที่ ให้นักเรียนออกแบบ หรือแก้ปัญหา
สถานการณ์ เพื่ อเป็ นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ ด้วยตนเอง ซึ่งคําถามเหล่านีจ้ ะ
สามารถช่วยให้นกั เรียนได้ฝึกเชื่อมโยงสถานการณ์ท่ีครู นาํ มาในชัน้ เรียนกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้อง
กับ วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545 ที่กล่าวถึงการใช้คาํ ถามว่า เป็ นส่วนหนึ่งของรกะบวนการเรียนรู ้ ช่วยให้นกั เรียน
สร้างความรู ้ ความเข้าใจ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ และนําไปสูก่ ารถ่ายโอนความรู ไ้ ด้ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ โสริญา เอียดจุย้ (2548) ที่ พบว่านักเรียนที่ ได้รับการสอนโดยการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู แ้ บบใช้ค าํ ถาม
มีความสามารถในการคิดที่สงู ขึน้ เพราะการใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้นกั เรียนอยากเรียนรู ้ สนใจในเรื่องที่เรียนมากขึน้
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ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้ ช่วยสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ของนักเรียน
จากผลการวิจยั ที่ได้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี ้
1. ครู ควรให้นกั เรียนได้นาํ เอาหลักการ แนวคิดทางวิทยาศาตร์ไปสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์เพื่อเป็ นการฝึ กให้
นักเรียนได้มีการถ่ายโอนความรู ใ้ นระดับที่ 5 การถ่ายโอนความรู อ้ ย่างสร้างสรรค์มากขึน้
2. การเลือกสถานการณ์ท่ีนาํ มาใช้ในการจัดการเรียนรู ค้ วรเลือกใช้สถานการณ์ท่นี กั เรียนเคยประสบ หรือพบ
เจอมาก่อนในชีวิตปนะจําวันของนักเรียน ไม่ควรเลือกใช้สถานการณ์ท่ีนกั เรียนไม่เคยพบเจอ เพราะส่งผลให้
นักเรียนไม่สามารถเชื่อโยงสถานการณ์นนั้ กับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้
3. ครู ควรมีการสะท้อนความคิดและประเมินการสอนของตนเองระหว่างทางอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้นกั เรียน
สามารถพัฒนาการถ่ายโอนความรู ไ้ ต่ขนึ ้ สูร่ ะดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง
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การสํารวจการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ
The Survey of Grade 10 Students’ Scientific Explanation in Health Science Issues
ณัฐวดี ปฐมมีโชค 1* จีระวรรณ เกษสิงห์1 และ เมษยะมาศ คงเสมา 2
Nattavadee Pathommeechok1*, Jeerawan Ketsing1 and Mesayamas Kongsema2
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
4 จํานวน 28 คน ในประเด็นด้านสุขภาพ ได้แก่ ความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันอุดตันใน
เส้นเลือด พฤติกรรมการบริโภค และการให้และรับเลือด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความสามารถใน
การสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ จากนัน้ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบของการ
สร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผล เพื่อจัดกลุม่ คําตอบของนักเรียน
เป็ น 3 กลุ่ม คือ ดี ปานกลางและปรับปรุ ง ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถสร้างคําอธิ บายทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง (มากกว่าร้อยละ 60) เนื่องจากสามารถตอบคําถามและแสดงหลักฐานได้
ถูก ต้อ งแต่ไ ม่ค รบถ้วน รวมถึง แสดงเหตุผ ลได้ถูก ต้องบางส่วน นัก เรี ย นบางส่วนมี ค วามสามารถในระดับ ดี
เนื่องจากสามารถตอบคําถาม แสดงหลักฐานและแสดงเหตุผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ขณะที่นกั เรียนส่วนน้อย
อยู่ในระดับปรับปรุ ง เนื่องจากตอบคําถามได้ถกู ต้องแต่ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถตอบคําถามได้ แสดงหลักฐาน
ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน รวมถึงไม่สามารถแสดงเหตุผล อย่างไรก็ดีจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของการ
สร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ท่ีนกั เรียนมักประสบปั ญหาคือการใช้หลักฐานและการให้เหตุผล

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.
Key words: scientific explanation, biology
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บทนํา

การอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ (Scientific explanation) เป็ นการอธิ บายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ บนพืน้ ฐานของการให้เหตุผลและการใช้หลักฐานเชิง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ได้เป็ นเพียงการบรรยายข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ แต่ตอ้ งอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
ในการตีความร่วมกับหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ การสร้างคําอธิบาย
ทางวิ ท ยาศาสตร์เ ป็ นส่ ว นสํา คั ญ ของการรู ้วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific literacy) (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.), 2558; Sampson and Clark, 2009) ในการสร้า งคํา อธิ บ ายทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลหลักฐาน จากนัน้ ทําการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลด้วยการวิเคราะห์และตีความข้อมูล พร้อมทัง้ หาเหตุผลโดยอาศัยองค์ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนมา
ร่วมกับประสบการณ์เดิม เพื่อสร้างคําอธิ บายหรือลงข้อสรุ ป (Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD), 2009) ซึ่งกระบวนการเหล่านีช้ ่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในแนวคิดและธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ได้ลมุ่ ลึกมากยิ่งขึน้ (McNeil and Krajcik, 2006)
แม้ว่าการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์จะเป็ นส่วนสําคัญต่อการเรียนรู ว้ ิชาวิทยาศาสตร์ แต่จาก
การศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มกั ไม่คนุ้ ชินกับการคิดวิเคราะห์ ตีความข้อมูลและลงข้อสรุ ป
ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมักเลือกใช้หลักฐานที่ไม่เหมาะสม ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของหลักฐานที่
นํามาใช้ในการลงข้อสรุ ปและการให้เหตุผล จึงไม่สามารถใช้หลักฐานในการสนับสนุนความคิดของตนเองได้
(กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ ายคําตา, 2553) รวมถึง การเลื อกใช้ข ้อ มูลหลักฐานจากแหล่ง ที่ ไม่น่ าเชื่ อถื อ
ไม่สามารถยกเหตุผลมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนได้อย่างถูกต้อง (ลือชา ลดาชาติ, 2558) สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั หลายชิน้ ที่พบว่า นักเรียนไทยมีปัญหาเรื่องการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ลือชา ลดาชาติ
และคณะ (2558) ที่ พบว่า นักเรียนไม่สามารถนําข้อสรุ ปจากหลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์ม าเชื่ อมโยงกันเพื่ อสร้าง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนไม่สามารถพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียด และมักมองว่าหลักฐานและ
ข้อสรุ ปคือสิ่งเดียวกัน นอกจากนีน้ กั เรียนมักใส่ความรู ส้ กึ ลงไปในข้อสรุ ป โดย กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ ายคํา
ตา (2553) และ ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกูล (2555) อธิบายสาเหตุท่ีนกั เรียนไทยไม่สามารถใช้หลักฐาน
เชิ ง ประจัก ษ์มาสร้างองค์ค วามรู ท้ างวิ ท ยาศาสตร์ไ ด้ เกิ ด เพราะไม่ไ ด้รับ การฝึ ก ฝนให้ท าํ เช่ น นี ใ้ ห้ห ้องเรี ย น
นอกจากนี ้ McNeil และคณะ (2006) พบว่าในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนในส่วน
ของการให้เหตุผลตํ่ากว่าข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน
จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจยั นีจ้ งึ ต้องการศึกษาความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาทางด้านสุขภาพมาเป็ นข้อคําถามในการวัด เนื่องจากเป็ นเนือ้ หาที่นกั เรียน
ได้ผ่ านการเรี ย นรู ม้ าจากระดับ ชั้น ก่ อ นหน้า และมี ค วามเกี่ ย วข้องโดยตรงกับ ชี วิ ต ของนัก เรี ย น รวมถึง เป็ น
สถานการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างบริบทใกล้ตวั กับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทาํ ให้นกั เรียนมีความรู ค้ วามเข้าใจ
ในเนือ้ หาได้ง่ายมากยิ่งขึน้ โดยผลวิจยั จะเป็ นประโยชน์ในการอ้างอิงว่านักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความสามารถในการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์เป็ นอย่างไร องค์ประกอบใดของคําอธิ บายทาง
วิทยาศาสตร์ท่ี นักเรียนมีและไม่มี นอกจากนี ย้ ังสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและสร้างเครื่องมื อ วัด
ความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ตอ่ ไป
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นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร

ความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเขียน
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยระบุขอ้ กล่าวอ้างและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
มาเชื่ อ มโยงข้อ กล่ า วอ้า งและหลัก ฐาน คํา อธิ บ ายทางวิ ท ยาศาสตร์ป ระกอบด้ว ย 3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่
1. ข้อกล่าวอ้าง คือ ข้อสรุ ป ข้อยื นยันหรือคําตอบของปรากฏการณ์ท่ีสนใจศึกษา 2. หลักฐาน คือ ข้อมูลทาง
วิ ท ยาศาสตร์ท่ี ใ ช้ส นับ สนุ น ข้อ กล่ า วอ้า ง ซึ่ง ข้อ มูล เหล่ า นี ไ้ ด้ม าจากการสัง เกต การสํา รวจตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์ หรือการทดลอง ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ มีความเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอในการสนับสนุนข้อ
กล่าวอ้าง และ 3. การให้เหตุผล คือ การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่เกิดขึน้ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ประกอบกับความรู เ้ ดิม แนวคิด หลักการ กฎ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ที่นาํ ไปสูก่ ารสร้างข้อสรุ ป
หรือคํากล่าวอ้างที่สมเหตุสมผล

คําถามวิจัย
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีความสามารถในการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์
ปั ญหาด้านสุขภาพ อย่างไร

วิธีดาํ เนินการวิจัย

งานวิจยั นีเ้ ป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจของโครงการวิจยั เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการสร้างคําอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่องสารชีวโมเลกุล ด้วยการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บริบท
เป็ นฐาน เรื่องศาสตร์การบริโภคอาหาร โดยในการสํารวจครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ในการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่ อจักได้นาํ ข้อมูลนี ไ้ ปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้
ในงานวิจยั ระยะต่อไป โดยมีรายละเอียดวิธีดาํ เนินการวิจยั ในระยะนี ้ ดังนี ้
กลุ่มทีศ่ ึกษา
กลุม่ ที่ศกึ ษาคือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสตรีลว้ น
แห่งหนึ่ง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุ งเทพมหานคร ซึง่ เป็ นนักเรียนห้องเรียนที่ผวู้ จิ ยั
รับผิดชอบสอนในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรียน ประกอบด้วยนักเรียนหญิง
จํานวน 28 คน นักเรียนทุกคนไม่เคยผ่านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการสร้าง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ในบทความนีผ้ วู้ ิจยั มีการใช้สญ
ั ลักษณ์ในการอ้างถึงนักเรียนรายบุคคล คือ
S01 S02 โดย S ย่อมาจาก Student ตามด้วยตัวเลข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ตวั นักเรียน โรงเรียนและผูท้ ่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ซึง่ เป็ นไปตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
เครื่องมือทีใ่ ช้วิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 ด้าน
ได้แก่ ความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด พฤติกรรมการบริโภค และการ
ให้และรับเลือด โดยแบบวัดได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์
1 ท่ านและครู ผู้มี ป ระสบการณ์ใ นการสอนวิ ช าชี ววิ ท ยา 2 ท่ าน แล้วนําแบบวัด ไปทดลองใช้กับ นัก เรี ย นชั้น
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มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ที่ ไม่ใช่กลุ่มที่ ศึกษาจํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมของ
รู ปภาพ ภาษาและระยะเวลาในการทําแบบวัด ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุม่ ที่ทาํ การศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาจํา นวน 28 คน ด้ว ยตนเองในเดื อ นกั น ยายน
ปี การศึกษา 2562 ในรายวิชาชีววิทยา ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 50 นาที (1 คาบเรียน) จากนัน้ ผูว้ ิจยั นํา
คําตอบของนักเรียนมาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content analysis) จัดระดับความสามารถในการสร้างคําอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์เป็ น 3 ระดับ คือ ความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ดี (Competent level) ระดับ
ปานกลาง (Developing level) ระดับปรับปรุ ง (Unsatisfied level) โดยผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกับครู ท่ีมี
ประสบการณ์การทําวิจยั และสอนในรายวิชาชีววิทยาอย่างอิสระ หรือที่เรียกว่าเทคนิคการหาความเที่ยงภายในผู้
ประเมิน (Inter-rater reliability) (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540) จากนัน้ นําผลการวิเคราะห์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทงั้ สองท่านตรวจสอบ จากนัน้ จึงคํานวณหาค่าความถี่และร้อยละของนักเรียนในแต่ละองค์ประกอบ
โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 1
(Figure 1)

ผลการวิจัย
ภาพที่ 1 (Figure 1) แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบวัดความสามารถในการสร้างคําอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการสํารวจนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จํานวน 28 คน เพื่อบ่งชีร้ ะดับความสามารถ
ในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสถานกาณ์ปัญหาด้านสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงในการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด พฤติกรรมการบริโภค และการให้และรับเลือด

Figure 1 Level of grade 10 students’ scientific explanation ability in health science issues.
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 60) มีความสามารถในการสร้างคําอธิบายทาง
วิ ท ยาศาสตร์ใ นเรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์สุข ภาพทั้ง สามหัว ข้อ ในระดับ ปานกลาง ขณะที่ มี นั ก เรี ย นส่ ว นหนึ่ ง มี
ความสามารถในระดับดี ดังแสดงตัวอย่างคําตอบของนักเรียนในแต่ละสถานการณ์ปัญหา ดังนี ้
ความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือด
ข้อคําถามที่ใช้วดั ความสามารถในการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาโรค เป็ นการ
กําหนดสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลการตรวจสุขภาพของหญิงคนหนึ่งซึง่ พบว่ามีระดับคลอเรสเตอรอลและ LDL
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ที่สงู กว่าปกติ และมี HDL ที่ต่าํ กว่าปกติ โดยนักเรียนต้องพิจารณาข้อมูลที่โจทย์กาํ หนดให้และนํามาตอบคําถาม
ว่าจากผลตรวจดังกล่าว หญิ งคนนีม้ ีโอกาสเป็ นโรคอะไรบ้างในอนาคต พร้อมบอกเหตุผลประกอบ จากนัน้ ให้
นักเรียนเขียนคําตอบแล้วนําคําตอบมาวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 67.86 (19 คน) มีคะแนนการสร้าง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะนักเรียนสามารถเขียนคําตอบได้ แต่ไม่ครบถ้วน
ตามที่โจทย์กาํ หนด และแม้ว่านักเรียนจะสามารถแสดงหลักฐานจากข้อมูลที่กาํ หนดให้ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน
รวมถึงแสดงเหตุผลซึ่งเป็ นความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ในกรณี นีค้ ือนักเรียนสามารถตอบ
คําถามได้เพียงแค่ว่าหญิ งคนดังกล่าวมีโอกาสเป็ นโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่กล่าวถึงภาวะไขมันอุดตันในเส้น
เลือดซึ่งถือว่าไม่ครบถ้วนตามที่โจทย์กาํ หนด การแสดงหลักฐานมีการกล่าวถึงระดับของ LDL เท่านัน้ ซึ่งยังขาด
การกล่าวถึงระดับของ HDL และคลอเรสเตอรอล ในส่วนของเหตุผลนักเรียนสามารถแสดงเหตุผลได้ถกู ต้องตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากตอบเพียงแค่การสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดแต่ไม่แสดง
ความเชื่อมโยงว่าเมื่อมีการสะสมของไขมันผนังหลอดเลือดแล้วจะก่อให้เกิดการอุดตันและส่งผลให้เกิดความดัน
โลหิตสูง
นอกจากนีพ้ บว่านักเรียนที่เหลือร้อยละ 32.14 (9 คน) มีคะแนนการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์
ในระดับดี เนื่องจากนักเรียนสามารถเขียนคําตอบได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่โจทย์กาํ หนด รวมถึงสามารถแสดง
หลักฐานจากข้อมูลที่กาํ หนดให้เพื่อนํามาสนับสนุนคําตอบได้อย่างถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ และยังมีการ
แสดงเหตุผลที่เป็ นไปตามความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ในกรณี นีค้ ือนักเรียนสามารถตอบคําถามได้
ถูกต้องและครบถ้วนว่าหญิ งคนดังกล่าวมีโอกาสเป็ นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคความดันโลหิตสูง การ
แสดงหลักฐานสามารถตอบได้อย่างครบถ้วนโดยกล่าวถึงระดับของ HDL LDL และคลอเรสเตอรอล ในส่วนของ
เหตุผลนักเรียนสามารถแสดงเหตุผลได้ถกู ต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ไม่แสดงความเชื่อมโยงว่าเมื่อมีการ
สะสมของไขมันผนังหลอดเลือดแล้วจะก่อให้เกิดการอุดตันและส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูง ตัวอย่างคําตอบ
ของนักเรียนมีดงั นี ้
ระดับดี : หญิงคนดังกล่าวมีโอกาสเป็ นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคความดันโลหิตสูง (ข้อกล่าว
อ้าง) เนือ่ งจากระดับคลอเรสเตอรอลสูงกว่าปกติ เมือ่ พิจารณา HDL พบว่ามีคา่ ต่ าํ กว่าปกติ (หลักฐาน)
ทาํ ให้ระบบในร่างกายกาํ จัดไขมันส่วนเกินได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร เกิดการสะสมของคลอเรสเตอรอล (เหตุผล)
นอกจากนีย้ งั มีไขมัน LDL ในค่าทีส่ ูงกว่าปกติ (หลักฐาน) ยิ่งทาํ ให้เกิดการสะสมของไขมันบริเวณผนัง
หลอดเลือดแดง (เหตุผล) (S13)
ระดับปานกลาง : ทาํ ให้เป็ นโรคความดันโลหิตสูง (ข้อกล่าวอ้าง) เพราะค่า LDL ของหญิงคนดังกล่าว
สูงกว่าเกณฑ์ปกติ (หลักฐาน) ซึ่งเป็ นไขมันไม่ดสี ูง จะทาํ ให้ไปสะสมทีผ่ นังของหลอดเลือดและทาํ ให้เส้น
เลือดอุดตัน (เหตุผล) (S12)
พฤติกรรมการบริโภค
ข้อคําถามที่ใช้วดั ความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภค เป็ น
การกําหนดสถานการณ์ท่ี เกี่ ย วข้องกับการตรวจเลื อดของหญิ ง 4 คน โดยให้นักเรียนพิ จารณาระดับนํา้ ตาล
ในเลือดก่อนและหลังรับประทานอาหารพร้อมพิจารณาร่วมกับข้อมูลประกอบ เพื่อนํามาตอบคําถามว่าหญิ ง
คนใดควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร เนื่องจากยังไม่เป็ นโรคเบาหวาน แต่มีโอกาสเสี่ยงที่จะ
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เป็ นในอนาคต พร้อมบอกเหตุผลประกอบ จากนัน้ ให้นกั เรียนเขียนคําตอบแล้วนําคําตอบมาวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 82.14 (23 คน) มีคะแนนการสร้าง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในกรณีนีค้ ือนักเรียนสามารถตอบคําถามได้ถกู ต้องและ
ครบถ้วนว่า นางสาว C ไม่เป็ น โรคเบาหวานแต่มีโอกาสเสี่ย งที่ จะเป็ นโรคเบาหวานได้ใ นอนาคต การแสดง
หลักฐานนั้นนักเรียนมีการกล่าวถึงระดับนํา้ ตาลในเลือดว่ามีค่ามากกว่าปกติซ่งึ เป็ นการกล่าวถึงในภาพรวม
เท่านัน้ และไม่มีการแสดงเหตุผล
รองลงมาคือนักเรียนที่มีคะแนนการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์โดยในระดับดี ในกรณีนีค้ ือนักเรียน
สามารถตอบคําถามได้ถูก ต้อ งและครบถ้วนว่ า นางสาว C ไม่เ ป็ น โรคเบาหวานแต่มี โ อกาสเสี่ ย งที่ จ ะเป็ น
โรคเบาหวานได้ในอนาคต การแสดงหลักฐานนัน้ นักเรียนมีการกล่าวถึงระดับนํา้ ตาลในเลือดทัง้ ก่อนและหลัง
รับประทานอาหารที่มีค่าสูงกว่าปกติ รวมถึงสามารถแสดงเหตุผลได้ถูกต้องแม้จะไม่ครบถ้วนว่า การที่ ระดับ
นํา้ ตาลในเลือดสูงแต่ไม่ถึงระดับของผูป้ ่ วยเบาหวานทําให้นางสาว C มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็ นโรคเบาหวานได้ใน
อนาคต
ขณะที่พบนักเรียนเพียง 1 คน (ร้อยละ 3.57) มีคะแนนการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
ปรับปรุ ง เนื่องจากนักเรียนเขียนคําตอบได้ถกู ต้อง แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่โจทย์กาํ หนด หรือนักเรียนบางคน
อาจเขียนคําตอบไม่ถูกต้อง นอกจากนีน้ กั เรียนยังไม่สามารถแสดงหลักฐานจากข้อมูลที่กาํ หนด รวมถึงไม่แสดง
เหตุผล หรือแสดงเหตุผลไม่เป็ นไปตามความรู ้ กฎ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ในกรณีนีค้ ือนักเรียนสามารถตอบ
คําถามได้ถกู ต้องแม้จะเป็ นคําตอบสัน้ ๆ ว่า นางสาว C การแสดงหลักฐานนัน้ นักเรียนมีการกล่าวถึงระดับนํา้ ตาล
ในเลือดที่อยู่ระหว่างคนปกติและผูป้ ่ วยเบาหวานซึ่งเป็ นการกล่าวถึงในภาพรวมเท่านัน้ และไม่มีการแสดงเหตุผล
ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนมีดงั นี ้
ระดับดี : นางสาว C ไม่เป็ นโรคเบาหวานแต่มีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นโรคเบาหวานได้ในอนาคต (ข้อกล่าว
อ้าง) เพราะจากผลการตรวจระดับนา้ํ ตาลในเลือดของนางสาว C มีระดับนา้ํ ตาลในเลือดก่อนและหลัง
รับประทานอาหารสูงกว่าคนปกติ (หลักฐาน) และยังไม่ถงึ ระดับนา้ํ ตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวาน แต่
มีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นโรคเบาหวานได้ในอนาคต (เหตุผล) (S02)
ระดับปานกลาง : นางสาว C มีโอกาสเสีย่ งที่จะเป็ นโรคเบาหวานในอนาคต (ข้อกล่าวอ้าง) เพราะ
ระดับ น้าํ ตาลในเลือดของนางสาว C มากกว่าคนปกติ แต่ย ัง ไม่ ม ากเท่ ากับ คนที่เ ป็ น โรคเบาหวาน
(หลักฐาน) (S27)
ระดับปรับปรุ ง : นางสาว C (ข้อกล่าวอ้าง) เพราะค่าระดับนา้ํ ตาลในเลือดของนางสาว C อยู่ระหว่าง
คนปกติและผูป้ ่ วยเบาหวาน (หลักฐาน) (S06)
การให้และรับเลือด
ข้อคําถามที่ใช้วดั ความสามารถในการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทําความเข้าใจการ
ทํางานของร่างกาย โดยให้นกั เรียนวิเคราะห์ว่าหากมีผปู้ ่ วยที่ตอ้ งการเลือดหมู่ A จะสามารถรับเลือดจากใครที่มี
หมูเ่ ลือดใดได้บา้ ง พร้อมบอกเหตุผลประกอบ จากนัน้ ให้นกั เรียนเขียนคําตอบแล้วนําคําตอบมาวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 78.57 (22 คน) มีคะแนนการสร้าง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง ในกรณีนีค้ ือนักเรียนสามารถตอบคําถามได้ถูกต้องว่านางสาวนก
และนาวสาวแมว การแสดงหลักฐานนัน้ นักเรียนมีการกล่าวถึงเพียงแค่ภาพรวมว่า เพราะ Antigen ที่ไม่ตรงกับ
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Antibody ของนางสาวไก่โดยไม่ระบุว่า Antigen หรือ Antibody นั้นคืออะไร นักเรียนสามารถแสดงเหตุผลได้
ถูกต้องแม้จะไม่ครบถ้วนว่า การที่ Antigen ที่ไม่ตรงกับ Antibody ของนางสาวไก่นนั้ จะทําให้เลือดไม่จบั ตัวกัน
รองลงมาคือนักเรียนมีคะแนนการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี ในกรณี นีค้ ือนักเรียน
สามารถตอบคําถามได้ถูกต้องและครบถ้วนว่า นางสาวไก่สามารถรับเลือดจากนางสาวนกและนางสาวแมวได้
นักเรียนสามารถแสดงหลักฐานจากข้อมูลที่กาํ หนดได้ว่า นางสาวไก่ซ่งึ เป็ นผูร้ บั มีเลือดหมู่ A ซึ่งมี Antibody B
และมีการแสดงเหตุผลที่ ถูกต้องและครบถ้วนว่า หลักการให้เลือดที่ กล่าวว่า Antigen ของผูใ้ ห้ตอ้ งไม่ตรงกับ
Antibody ของผูร้ บั และหาก Antigen และ Antibody ตรงกันจะทําให้เลือดตกตะกอนและเสียชีวิตได้
นอกจากนีพ้ บนักเรียนเพียง 1 คน (ร้อยละ 3.57) มีคะแนนการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
ปรับ ปรุ ง ในกรณี นี ค้ ือ นัก เรีย นสามารถตอบคําถามได้ถูกต้องเพี ยงหนึ่ง คําตอบ คื อ นางสาวแมว การแสดง
หลักฐานนัน้ นักเรียนการกล่าวถึงเพียงแค่ภาพรวมว่า เพราะมี Antigen บนผิวของเม็ดเลือดแดงไม่ตรงกับนางสาว
ไก่ แต่มี Antibody ในพลาสมาตรงกัน และไม่มีการแสดงเหตุผล ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนมีดงั นี ้
ระดับดี : นางสาวไก่สามารถรับเลือดจากนางสาวนกและนางสาวแมวได้ (ข้อกล่าวอ้าง) ตามหลักการ
ให้เลือดทีก่ ล่าวว่า Antigen ของผูใ้ ห้ตอ้ งไม่ตรงกับ Antibody ของผูร้ บั (เหตุผล) นางสาวไก่ซ่ึงเป็ นผูร้ บั
มีเลือดหมู่ A ซึ่งมี Antibody B (หลักฐาน) สามารถรับเลือดได้จากหมู่ A และ O เท่านัน้ เพราะหมู่เลือด
B และ AB มี Antigen B หากรับไปจะทาํ ให้เลือดตกตะกอนจนเสียชีวิตได้ (เหตุผล) ดังนัน้ คนที่มีหมู่
เลือด A หรือ O คือนางสาวนก และนางสาวแมว นางสาวไก่จึงรับเลือดได้จาก 2 คนนีเ้ ท่านัน้ (S13)
ระดับปานกลาง : นางสาวนกและนางสาวแมว (ข้อกล่าวอ้าง) เพราะมี Antigen ทีไ่ ม่ตรงกับ Antibody
ของนางสาวไก่ (หลักฐาน) ทาํ ให้เลือดไม่จบั ตัวกัน (เหตุผล) (S12)
ระดับปรับปรุ ง : นายเป็ ดและนางสาวแมว (ข้อกล่าวอ้าง) เพราะมี Antigen บนผิวของเม็ดเลือดแดง
ไม่ตรงกับนางสาวไก่ แต่มี Antibody ในพลาสมาตรงกัน (หลักฐาน) (S07)

สรุ ปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยนี ท้ ่ี พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ส่วนใหญ่ มีระดับความสามารถในการสร้าง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องสถานการณ์ปัญหาสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ของการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทงั้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผล พบว่า
องค์ประกอบของข้อกล่าวอ้างนัน้ นักเรียนสามารถเขียนข้อกล่าวอ้างได้ถูกต้อง เหตุท่ีเป็ นเช่นนีอ้ าจเนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปในโรงเรียนนั้น เน้นให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ท้ ฤษฎี และคิด วิ เคราะห์ทาํ ให้นัก เรี ย น
มี ค วามรู เ้ ดิ ม จากสิ่ ง ที่ เ คยเรี ย นมาในชั้น เรี ย นก่ อนหน้า ซึ่ง นัก เรี ย นมี ค วามคุน้ เคยส่ง ผลให้นัก เรี ย นสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเขียนข้อกล่าวอ้างได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดีในองค์ประกอบของหลักฐานพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงหลักฐานจากข้อมูลที่กาํ หนดให้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่โจทย์กาํ หนด
เนื่ อ งจากขาดความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความสํา คัญ และบทบาทของหลัก ฐาน ทํา ให้นัก เรี ย นเลื อกใช้ห ลัก ฐาน
ยังไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ ายคําตา (2553) ที่พบว่านักเรียนมัก
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของหลักฐานที่นาํ มาใช้ในการลงข้อสรุ ปและการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ จึง
ไม่สามารถใช้หลักฐานในการสนับสนุนความคิดของตนเองได้ ผลการวิจยั ในองค์ประกอบของการให้เหตุผลพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่แสดงเหตุผลได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพี ยงบางส่วนไม่ครบถ้วนตามที่ โจทย์
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กําหนด และนักเรียนบางคนไม่มีการแสดงเหตุผล ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกตินนั้ อาจยัง
ไม่ ส ามารถพั ฒ นาองค์ป ระกอบของการสร้า งคํา อธิ บ ายทางวิ ท ยาศาสตร์ใ นส่ ว นของการให้เ หตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ได้ดีเท่าที่ควร ทําให้คะแนนในส่วนของการให้เหตุผลอยู่ในระดับตํ่ากว่าองค์ประกอบอื่นๆ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ McNeil และคณะ (2006) ที่พบว่าในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนน
ในส่วนของการให้เหตุผลตํ่ากว่าข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน ซึ่ง ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกูล (2555) และ
กฤตกร สภาสันติกุล (2558) ได้เสนอว่าการที่นักเรียนจะสามารถสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ได้ดี มีการ
เลือกใช้หลักฐานที่มีความเหมาะสมและมีการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ได้นัน้ ต้องผ่านกระบวนการฝึ กฝน
เพื่อให้เกิดความคุน้ ชินในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ฝึ กให้นักเรียนได้คิด ตีความและลงข้อสรุ ปด้วย
ตนเอง เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้เชื่อมโยงการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์กบั บริบทในชีวิตประจําวัน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ในงานวิ จั ย นี ้ท่ี พ บว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วามสามารถในการสร้า งคํา อธิ บ ายทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะว่า
1. การเลื อ กสถานการณ์ปั ญ หาที่ น าํ มาใช้ใ นการสร้า งคําอธิ บ ายนั้น ควรเป็ น สถานการณ์ท่ี นัก เรี ย น
มีความคุน้ เคยหรือมีความรู เ้ กี่ยวกับสถานการณ์ปัญหานัน้ ๆ อยู่ก่อนแล้วจะสามารถทําให้นกั เรียนสามารถสร้าง
คําอธิ บายได้ดีกว่าสถานการณ์ปัญหาที่มีความไกลตัวและมีความซับซ้อน ดังนัน้ ในการฝึ กการสร้างคําอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ควรเริ่มจากเรื่องใกล้ตวั ที่นกั เรียนในวัยนัน้ ๆ ให้ความสนใจ แล้วจึงค่อยเพิ่มความซับซ้อนของ
สถานการณ์ขนึ ้ ตามลําดับต่อไป และต้องมีการฝึ กอย่างสมํ่าเสมอ
2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีเน้นให้นกั เรียนได้เก็บรวบรวมหลักฐานด้วยตนเอง เช่น การทําปฏิบตั ิการ
ทดลอง เนื่องจากการทําเช่นนีจ้ ะช่วยให้นักเรียนเข้าใจที่มาที่ไปของข้อมูลหลักฐาน หลังจากนัน้ อาจใช้การให้
ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท่ี มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ 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
การทําเช่นนีย้ งั ช่วยลดความสับสนของนักเรียนในการสร้างคําอธิบายระหว่างตัวหลักฐานและการให้เหตุผลได้
3. ควรจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ท้ ่ี เ น้น ให้นัก เรี ย นได้ร่วมกัน ศึก ษาค้น คว้า นําเสนอข้อมูล และอภิ ป ราย
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุ ปของคําตอบ โดยอาศัยการยกเหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุนซึ่งเป็ นเหตุผลที่แสดงถึง
ความเชื่ อมโยงระหว่างหลักฐานที่ มีกับหลัก การ แนวคิดหรือทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์มารองรับ ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการให้เหตุผลได้ดีย่ิงขึน้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี ้ไ ด้รับ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย จากโครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ท่ี มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
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A Study of STEM Based Physics Instruction on The Development of Grade 11 Student’s
Innovative Creativity and Achievement
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่ อ 1) เปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนตามรู ปแบบการสอนกับ
เกณฑ์ 2) ศึก ษาพัฒ นาการความคิ ด สร้างสรรค์เชิ ง นวัต กรรมของนัก เรียนที่ เรียนด้วยรู ปแบบการสอน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จังหวัดสระบุรี 33 คน โดยการสุม่ แบบ
กลุ่ม ใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่วยสุ่มจับฉลาก ด้วยเครื่องมือ 1) แผนการจัดการเรียนรู ฟ้ ิ สิกส์ 4 แผน มีระดับความ
เหมาะสมมากที่ สุด (x� =4.8, SD= 0.447) 2) แบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 20 ข้อ มี ค่า IOC 0.80 -1.00
ค่าอํานาจจําแนก 0.20 -1.00 ค่าความยาก 0.20 - 0.80 และความเชื่อมั่น 0.807 3) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์
เชิ งนวัตกรรม 4 ชุด มีความเหมาะสมมากที่ สุด (x� = 4.6, SD = 0.547) ใช้สถิ ติ one sample t-test วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกับเกณฑ์ และใช้ one - way repeated measure ANOVA วิเคราะห์พฒ
ั นาการความคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
การวิ จัย พบว่า 1) ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นตามรู ป แบบการสอนสูง กว่าเกณฑ์ 2)
นักเรียนมีพฒ
ั นาการความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสูงขึน้ ตามลําดับ (F = 36.382, p <.05) มีนัยสําคัญทาง
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

Key words: Innovative creativity, Physics instruction, STEM
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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

คํานํา
การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การค้า และการคมนาคมขนส่งทําให้หลาย
ประเทศให้ความสําคัญในการเตรียมคนรุ ่นใหม่ให้สามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ยุคปั จจุบนั จากสภาพ
ปั ญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบัน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เนื่องจากครู เน้นการ
ถ่ายทอดเนือ้ หาให้เด็กท่องจํา ทําให้นกั เรียนคิดไม่เป็ น ก่อให้เกิดความเบื่อหมายต่อการเรียน ขาดความตัง้ ใจใน
การเรียนรู ้ ส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) วิชาฟิ สิกส์ของนักเรียนโรงเรียนสุธี
วิ ท ยาตํ่ากว่าเกณฑ์ใ นระดับ ประเทศ ซึ่ง อาจส่ง ผลต่อการประกอบอาชี พ ของเยาวชนไทยในอนาคต ดัง นั้น
จําเป็ นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่คาดหวังโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีเน้น
นักเรียนเป็ นสําคัญ ให้นกั เรียนเป็ นผูล้ งมือกระทําและคิดด้วยตนเอง
ปั ญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิ สิกส์ของผูว้ ิจยั กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสุธี
วิทยา จังหวัดสระบุรี พบว่าเมื่อผูส้ อนจัดกิจกรรมการนําความรู จ้ ากเรื่องที่ เรียนมาออกแบบสร้างสิ่งประดิ ษฐ์
ชิ ้น งาน ผลงานขาดความหลากหลาย เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นไม่ ส ามารถคิ ด สิ่ ง ใหม่ ท่ี แ ตกต่ า งไปจากสิ่ ง เดิ ม
ลอกเลียนแบบความคิดของเพื่อน และไม่สามารถอธิ บายที่มาของแนวคิด และการวิเคราะห์การทํางานได้ ซึ่ง
ชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนมีความรู ไ้ ม่เพียงพอ ขาดความมั่นใจในการนําเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ ดังนัน้ การจัดการเรียน
การสอนวิชาฟิ สิกส์ จึงควรเน้นการเรียนรู ผ้ ่านกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตั ิ เพื่อสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเอง
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สามารถนําความรู ใ้ ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีมีกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีหลากหลายรู ปแบบจะทํา
ให้นักเรียนสามารถเชื่ อมโยงความรู ก้ ับชี วิตจริงและสิ่ งแวดล้อม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ,2557:2) และฝึ กให้นักเรียนเป็ นผูม้ ีความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์เชิ งนวัตกรรมเพื่อให้
สังคมไทยในอนาคตเป็ นสังคมที่มีความเจริญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (อารี พันธ์มณี, 2545) การศึกษา
งานวิจยั พบว่า นักเรียนในวัยมัธยมศึกษาเป็ นช่วงที่นกั เรียนมีความคิดเป็ นตัวของตัวเองสูง เหมาะแก่การพัฒนา
และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ (Torrance, 1992) รวมถึงวิชาฟิ สิกส์เป็ นวิชาที่เหมาะสําหรับการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากเป็ นพืน้ ฐานของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งต้องที่ตอ้ งอาศัยการสืบ
เสาะหาความรู ้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าหาคําตอบ ใน
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตอ่ ไป
ดังนัน้ ในการพัฒนานักเรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมดังกล่าว คือการนําแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) มาใช้จัดการศึกษาเพื่อบูรณาการความรู ใ้ น 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยการนําความรู ไ้ ปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทัง้ การพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตการทํางาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนสามารถบูรณา
การความคิ ด ได้อย่ างรอบด้าน รู เ้ ท่ ากัน สถานการณ์ สิ่ ง แวดล้อม สามารถตัด สิ น ใจแก้ไขปั ญ หา สร้างสรรค์
นวัตกรรมทัง้ ในด้านความคิด กระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ และเป็ นการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
ด้านปั ญญา ทําให้นกั เรียนเข้าใจเนือ้ หา ด้านการคิด ทําให้นกั เรียนสามารถพัฒนาความคิดขัน้ สูงได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ด้านคุณลักษณะ ทําให้นกั เรียนมีทกั ษะการทํางานกลุม่ การสื่อสาร โดยจัดการเรียนรู ้
ที่ไม่เน้นการท่องจํา ทฤษฎี หรือกฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่เป็ นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎ
เหล่านัน้ ผ่านการปฏิบตั ิให้เห็นจริงควบคูก่ บั การพัฒนาความคิด การตัง้ คําถาม แก้ปัญหา การหาข้อมูล วิเคราะห์
ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทัง้ สามารถนําข้อค้นพบนัน้ ไปบูรณาการในชีวิตได้
จากปั ญหาและความสําคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษามาใช้พัฒนารู ปแบบการสอนฟิ สิกส์กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสุธีวิทยาโดยให้นักเรียนใช้
ความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยในการแก้ปัญหา โดยคาดหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารู ปแบบการ
สอนดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้นกั เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาความรู ด้ า้ นเนือ้ หาสาระ
โดยกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความตื่นเต้นท้าทาย กล้าเผชิญสถานการณ์ ปั ญหาที่เกิดขึน้ และลงมือปฏิบตั ิจริง ทํา
ให้นัก เรี ย นมี ค วามสุข กับ การเรี ย น เข้า ใจ สามารถเชื่ อ มโยงวิ ท ยาศาสตร์กับ วิ ช าอื่ น ๆ และสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ใน
ชีวิตประจําวัน อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เ้ พิ่มสูงขึน้ อีกทัง้ ยังพัฒนานักเรียนให้เป็ นบุคคลที่มีความรู ้
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การ
เรียนรู ต้ ามรู ปแบบการสอนฟิ สิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาหลังเรียนกับเกณฑ์ 65%
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การ
เรียนรู ต้ ามรู ปแบบการสอนฟิ สิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาหลังเรียน
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สมมติฐานของการวิจัย

1.นักเรียนกลุ่มทดลอง มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิ สิกส์สูงกว่า
เกณฑ์ 65%
2. นักเรียนกลุม่ ทดลองมีพฒ
ั นาการความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสูงขึน้ ตามลําดับ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที 5/1 โรงเรียนสุธีวิทยา จํานวน 33 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยห้องเรียนเป็ นหน่วยสุ่ม
ด้วยวิธีการจับฉลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู ฟ้ ิ สิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ผวู้ ิจยั ได้ออกแบบมีลกั ษณะการจัดกิจกรรม
การนําความรู ว้ ิชาฟิ สิกส์เรื่องคลื่น มาใช้ในการออกแบบวางแผนเพื่อสร้างสรรค์ชิน้ งาน ผ่านกระบวนการทาง
เทคโนโลยี และกระบวนการเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอน จํานวน 4 ชุด ใช้เวลาในการ
จัดการเรียน 36 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผ่านการตรวจสอบมีความเหมาะสมระดับมากที่สดุ
2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เป็ นแบบข้อเขียนสะท้อนความคิด และสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน ในด้านความคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ และการใช้งานได้จริงของ
นวัตกรรม จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) เรื่องการเกิดคลื่น 2) เรื่องสมบัติการสะท้อนของคลื่น 3) เรื่องสมบัติการหักเห
ของคลื่น 4) เรื่องการแทรกสอดของคลื่น มีความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ที่ระดับ .800
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิช าฟิ สิกส์ เป็ นแบบทดสอบชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลือ ก
จํานวน 20 ข้อ ใช้ในการวัดทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์หลังการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา มีคา่ ความยากตัง้ แต่ 0.2-0.6 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อตัง้ แต่ 0.2-0.6 และค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ 0.807

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้รูปแบบการสอนฟิ สิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่ อพัฒนาความคิ ด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม จํานวน 4 แผน ใช้เวลาสอน 36 คาบ คาบละ 50 นาที จํานวน 12 สัปดาห์ และทดสอบ
หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 4 ชุด
2. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิ สิกส์ หลังเรียนกับกลุ่มที่เรียนด้วย
รู ปแบบที่พฒ
ั นาขึน้

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน ดังนี ้
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1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม่ นักเรียนที่เรียนด้วยรู ปแบบการสอนกับเกณฑ์
65 % ด้วยการทดสอบที (One sample t-test)
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ของนักเรียนที่เรียนด้วยรู ปแบบ
การสอน ด้วยการทดสอบความแปรปรวนโดยการวัดซํา้ (One - way repeated measure ANOVA)

ผลการวิจัย
1. นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้ต ามรู ป แบบการสอนฟิ สิ ก ส์ต ามแนวแนวคิ ด สะเต็ ม ศึก ษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 65 ดังตารางที่ 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.

Average
14.25

Test at average (x�) =13
SD
df
T

p-value

3.24

0.037

31

2.181*

* มีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่า Sig < .05
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลัง
การทดลองการจัด การเรี ย นรู ป ที่ ใ ช้รูป แบบการสอนฟิ สิ กส์ต ามแนวคิ ด สะเต็ม ศึก ษาเท่ ากับ 14.25 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.24 มีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการ
สอนฟิ สิกส์ท่ี คาดหวังเท่ากับ 13 แสดงว่าหลังการทดลองการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนฟิ สิก ส์ต าม
แนวคิดสะเต็มศึกษาที่พฒ
ั นาขึน้ นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 65 อย่างมีนยั สําคัญ .05
2. นักเรียนที่ได้รบั การเรียนรู ต้ ามรู ปแบบการสอนฟิ สิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีพฒ
ั นาการความคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสูงขึน้ ดังตารางที่ 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)
1
2
3
4

N

SD

MEAN

32
32
32
32

3.05857
2.52408
3.01237
3.27734

7.5000
9.6250
10.8281
14.0313

The level of
Innovative creativity
little
medium
medium
good

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมของนักเรียน
กลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ใ้ นรายวิชาฟิ สิกส์ท่ีใช้รูปแบบการสอนฟิ สิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม จํานวน 4 ครัง้ เพิ่มขึน้ ตามลําดับการวัด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายค่อนข้างมาก
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 กลุม่ ทดลองหลังเรียนมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 14.2500 สูงว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 65 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
2. ผลความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ของกลุ่มทดลองที่ได้รบั
การเรียนตามรู ปแบบการสอนฟิ สิกส์ตามแนวคิดสะเต็มมีความก้าวหน้าขึน้ ตามระยะ ดังนี ร้ ะยะที่ 1 มีระดับ
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ระดับน้อย ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มีระดับความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
ระดับปานกลาง และระยะที่ 4 มีระดับความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในระดับ ดี อย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05
จากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบว่านักเรียนที่เรียนตามรู ปแบบการสอนฟิ สิกส์ท่ีพฒ
ั นาขึน้
มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมมีผลการพัฒนาขึน้ ตามลําดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์สงู ขึน้
อภิปรายผล
1. การศึก ษาผลการใช้รู ป แบบการสอนฟิ สิ ก ส์ต ามแนวคิ ด สะเต็ม ศึก ษาเพื่ อพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 65 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากมีการจัดการเรียนรู อ้ ย่างเป็ นลําดับขัน้ ตอน อีกทัง้ การจัดการเรียนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษานักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองทุกขัน้ ตอน โดยในด้านความจําและความเข้าใจเป็ นสิ่ง
แรกที่ นักเรียนต้องนํามาใช้เพื่ อนําข้อมูลไปใช้เพื่ อค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีท่ี
ถูกต้อง ทําให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู ไ้ ด้ดว้ ยตัวเองสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ ขัน้ การออกแบบช่วย
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พัฒนาให้สามารถนําความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ ขัน้ ประเมินพัฒนา ทดสอบ ปรับปรุ ง
และแก้ปัญหาอย่างเป็ นลําดับเป็ นการพัฒนาการประเมินค่า ซึ่งในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมมีการสอดแทรกพฤติกรรมคิดโดยบูรณาการด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการ
ทางวิศวกรรม ได้อย่างเหมาะสม ทําให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่ างมีประสิทธิ ภาพ ดังนั้นรู ปแบบการสอนที่
พัฒนาขึน้ จึงส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองของกลุม่ ทดลองสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํ หนด ตามทฤษฏีคอน
สตัค ติ วิ ส ต์เ พื่ อ ให้นัก เรี ย นสร้า งความรู ้ไ ด้ด ้ว ยตนเองจากประสบการณ์ต รงจากการปฏิ บัติ เชื่ อ มโยงกับ
ประสบการณ์เดิมด้วยกระบวนการดูดซึม และปรับขยายโครงสร้างทางปั ญญา ส่งผลให้เกิดการเรียนรู ท้ ่ีเพิ่มขึน้
สอดคล้องกับ นํา้ เพชร กะการดี (2560) ศึกษาการจัดการเรียนรู แ้ บบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับ ราวรรณ์ ทิลานันท์ (2558) ศึกษาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู แ้ บบโครงงานสะเต็มศึกษาที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้าน
ความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ข องนัก เรี ย น พบว่ า นัก เรี ย นมี ค ะแนนผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และสอดคล้องกับ อชิรวัตติ์ ตัง้ สมบัติ
สันติ (2560) ศึกษาการเรียนรู ต้ ามแนวคิดสะเต็มศึกษา ในรายวิชาฟิ สิกส์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 เรื่องแสง
และทัศนอุปกรณ์ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
2. รู ปแบบการสอนฟิ สิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ส่งผล
ให้นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด สร้างสรรค์เ ชิ ง นวัต กรรมพัฒ นาขึน้ ตามลํา ดับ อย่ างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05
เนื่ อ งจากนัก เรี ย นได้ฝึ ก ฝนด้า นความคิ ด สร้า งสรรค์เ ชิ ง นวัต กรรมผ่ า นสถานการณ์ปั ญ หาที่ ส ามารถนําไป
ประยุกต์ใช้สาํ หรับการออกแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ในชีวิตจริง และสอดคล้องกับเนือ้ หารายวิชาที่สอน
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึง่ ในแต่ละขัน้ ตอนได้สอดแทรกพฤติกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
คิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ และคํานึงถึงการใช้งานได้จริงจากนวัตกรรม โดยมีการบูรณาการ
ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางวิศวกรรม ได้อย่างเหมาะสมดังนี ้
1) ขัน้ ระบุปัญหาหรือให้คาํ จํากัดความของปั ญหา จากสถานการณ์ปัญหาง่าย ๆ ไปสู่ปัญหาที่ยากขึน้
นักเรียนได้ฝึกการตัง้ ปั ญหา และคําจํากัดความของปั ญหาให้ได้เยอะที่สดุ เป็ นการแยกแยะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหา ฝึ กความคิดยืดหยุ่นให้สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ 2) ขัน้ รวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหา เป็ นการนําประเด็นปั ญหามารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แยกแยะสาเหตุของปั ญหา สืบค้นข้อมูลผ่าน
เครื่องมือสื่อสาร เป็ นการฝึ กความคิดละเอียดลออ โดยนํารายละเอียดมาตกแต่งความคิดให้สมบูรณ์ ทําให้ภาพ
ชัดเจนในเวลาจํากัด เป็ นการฝึ กความคิดคล่อง จนสามารถนําความรู ท้ ่ีได้มาเชื่อมโยงกันจนเกิดแนวคิดใหม่ใน
การทํา งานเป็ น การฝึ ก ความคิ ด ยื ด หยุ่ น และคิ ด ริ เ ริ่ ม 3) ขั้ น ออกแบบและวางแผนการทํา งาน เป็ นขั้น
ออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีหลากหลายวิธี และเลือกแบบที่ดีท่ีสุดมาจัดเรียงลําดับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ วาง
แผนการเผื่ อความผิ ดพลาดที่ จ ะเกิ ดขึน้ เป็ นการฝึ กความคิ ดยื ดหยุ่นในการดัด แปลงแนวคิดที่ มีอยู่เดิม โดย
คํานึง ถึง ความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรที่ มี จาํ กัด คุณ สมบัติ ข องวัส ดุในการสร้าง และปรับ ปรุ งชิ น้ งานให้
สมบูรณ์ขนึ ้ ฝึ กความคิดละเอียดลออจากการคิดวิเคราะห์แนวทางการทํางานอย่างเป็ นระบบ ละเอียดรอบคอบได้
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อย่างสมเหตุสมผล 4) ขัน้ ปฏิบัติสร้างชิน้ งาน เป็ นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามลําดับขัน้ ตอนตามแผนการที่วางไว้
เป็ นการฝึ กความคิดละเอียดลออ โดยต้องควบคุมความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ จนผลงานสําเร็จตามที่ตงั้ เป้าหมาย
ได้ 5) ขัน้ ประเมินพัฒนาทดสอบ และปรับปรุ ง เป็ นขัน้ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ สิ่งประดิษฐ์สามารถใช้งาน
ได้จริงจนเป็ นที่พอใจตามข้อกําหนด เป็ นการฝึ กความคิดละเอียดลออ และฝึ กการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ จนกว่างาน
จะสําเร็จ เป็ นการฝึ กความคิดยืดหยุ่น และการใช้งานได้จริงของนวัตกรรม 6) ขัน้ นําเสนอผลงาน เป็ นการฝึ กการ
นําเสนอความรู ใ้ ห้เป็ นที่ยอมรับของเพื่อน โดยการตอบคําถาม แลกเปลี่ยนความรู ้ เป็ นการฝึ กความคิดยืดหยุ่น
ความคิดละเอียดลออ และการใช้งานได้จริงของนวัตกรรมไปพร้อมๆ กัน 7) ขัน้ สรุ ปและประยุกต์ เป็ นขัน้ การนํา
ความรู เ้ ดิม ความรู จ้ ากการทํากิจกรรมมาสรุ ปเป็ นความรู ใ้ หม่ จากการร่วมกันระดมสมองความรู ท้ ่ีได้ เป็ นการฝึ ก
ความคิดยืดหยุ่น สอดคล้องกับภัสสร ติดมา (2558) ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการเรียนรู ้
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เมื่อจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ ทุกครัง้ ที่มีการจัดกิจกรรมแผนการเรียนใหม่
นักเรียนมีแนวทางการเรียนรู ้ สามารถบอกเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลในการจิ นตนาการ การวางแผนการ
ทํางาน การเลือกวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ โดยคํานึงถึงราคา การสร้างและปรับปรุ งเพื่ อให้งานสมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับ สุกญ
ั ญา เชือ้ หลุบโพธิ์ (2561) ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
4 ด้วยการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องการเคลื่อนที่แบบ
หมุน พบว่าการจัดการเรียนรู ส้ ามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิด
ละเอียดลออ และคิดคล่องได้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมผูส้ อนจําเป็ นต้องจัดหาอุปกรณ์ท่ีจาํ เป็ นในขัน้ ตอนการประเมิน พัฒนา ทดสอบ
และปรับปรุ ง ซึง่ อาจเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นนอกเหนือจากวัสดุท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบตั ิการฟิ สิกส์
1.2 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ขั้นตอนการปฏิ บัติสร้างชิ น้ งาน และขั้นประเมิน พัฒนา
ทดสอบและปรับปรุ ง เป็ นขัน้ ตอนที่ใช้เวลามาก ผูส้ อนต้องควบคุมเวลาให้รดั กุม และบางขัน้ ตอนได้ขนั้ ตอนการ
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา สามารถให้ทาํ นอกเวลาเรียนได้
1.3 ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเผื่อเวลาไว้สาํ หรับการอธิบายหรือซักถามเนือ้ หา
ทางการเรียนและปั ญหาของนักเรียนบ้าง หรือถ้าเวลาในชัน้ เรียนไม่เพียงพอก็อาจเรียกนักเรียนที่มีปัญหามาพบ
เพื่อซักถามทําความเข้าใจนอกเวลา เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนซึง่ จะส่งผลต่อไปได้
1.4 ในการจัดกลุม่ ครู ควรจัดโดยพิจารณาจากความสามารถในการออกแบบ การสร้างสิ่งประดิษฐ์
มากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยให้นกั เรียนพิจารณากันเองภายในห้อง ว่าเพื่อนควรอยู่ในกลุม่
ใด เก่ง กลาง หรืออ่อน หลังจากนัน้ เพื่อนที่อยู่ในกลุม่ เก่ง 1 คน มาจับสลากเพื่อนกลุม่ กลาง กลุม่ ละ 2 คน เพื่อน
กลุม่ อ่อน 2 คนต่อกลุม่ ในอัตรา 1:2:2
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ นักเรียนได้เรียนรู ผ้ ่านกระบวนการวิจยั มีการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การอธิบาย
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หลักการทางวิทยาศาสตร์ในขัน้ ตอนการออกแบบและวางแผนการทํางาน ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิสร้างชิน้ งาน และ
ขัน้ ตอนการประเมิน พัฒนา ทดสอบและปรับปรุ งสิ่งประดิษฐ์ซ่งึ สอดคล้องกับลักษณะสําคัญของความฉลาดรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ จึงควรมีการวิจยั พัฒนารู ปแบบการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดรู ท้ าง
วิทยาศาสตร์

เอกสารอ้างอิง
นํา้ เพชร กะการดี . 2560.การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการโดยใช้ รู ป แบบสะเต็ ม ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความคิ ด สร้ า งสรรค์ เรื่ อ ง แรงและการเคลื่ อ นที่ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3. ปริญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน
เรื่อง ไดโอด รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
The Development of Learning Media Using Multimedia Augmented Reality Technology on
Smartphone on Diodes Subject in Fundamental Electronics Engineering Course, Bachelor of
Science in Technical Education
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบน
สมาร์ทโฟน เรื่องไดโอด 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียน กลุม่
ตัวอย่าง เป็ นผูเ้ รียนชัน้ ปี ท่ี 1 ที่เรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น ภาคการศึกษา 1/2562 จํานวน
24 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพของสื่อ
การเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเ้ รียน ผลการวิจยั พบว่า 1) สื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมีคณ
ุ ภาพด้านเนือ้ หาอยู่ในระดับดีมาก
ุ ภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี (X� = 4.16) 2) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
(X� = 4.70) และมีคณ
กว่าก่อนเรียน หลังจากเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 และ 3) ผูเ้ รียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้ส่อื เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน อยู่ในระดับดี (�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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คํานํา
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทนั สมัยได้มีการประดิษฐ์คน้ คว้านวัตกรรมเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบสมัยใหม่ ได้แก่ สมาร์ทโฟน ซึ่งในปั จจุบนั นีจ้ ะเห็นได้ว่ามีการนํา สมาร์ทโฟนมาใช้เพื่อ
การศึกษาโดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้ผสู้ อนต้องปรับกลยุทธ์ในการสอนโดยสร้างสื่อการเรียน
การสอนและใช้งานสื่อผ่านสมาร์ทโฟนในรู ปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็ นการเรียนการสอนที่ สร้างความสนใจต่อ
ผูเ้ รียน อีกทัง้ เป็ นการสนับสนุนการเรียนรู ร้ ายบุคคลและการเรียนรู แ้ บบร่วมมือ โดยมีครู ผูส้ อนเป็ นผูค้ อยดูแล
จัดเตรียมแหล่งทรัพยากรการเรียนต่าง ๆ และชีแ้ นะวิธีการเรียนรู ผ้ ่านทางจอภาพสมาร์ทโฟน (กิตติศกั ดิ์ คําผัด
และคณะ, 2558) นอกจากนัน้ ยังพบว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่สาํ คัญในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งได้ให้ความตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยการนําสื่อการสอนหลากหลายรู ปแบบที่มีความทันสมัยในปั จจุบนั มาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เช่น สื่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book), บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย
(MMCAI), บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) และสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เป็ น
ต้น ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นีจ้ ะขอกล่าวถึง สื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR ) ซึ่ง
เป็ นสื่อที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็ นจริง เช่น ภาพกราฟิ ก วิดีโอ และข้อความ ในรู ปแบบภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่
ลอยออกมาเหนื อหน้าจอใช้งาน ซึ่งเป็ นการนําเสนอการเรียนรู ใ้ นรู ปแบบใหม่บนโลกสังคมออนไลน์ และยัง
สามารถนํามาพัฒนาเป็ นสื่อประกอบการเรียนรู ้ เป็ นสื่อการเรียนรู ท้ ่ีไม่จาํ กัดเพียงอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านัน้ โดย
การนํา หลัก การออกแบบมัล ติ มี เ ดี ย เข้า มาใช้ส ร้า งสื่ อ ประกอบไปด้ว ย ข้อ ความหรื อ ตัว อัก ษร ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพวิดีโอ แล้วนํามาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อการปฏิสมั พันธ์หรือโต้ตอบระหว่างการ
ใช้งาน ซึ่งจะทําให้ส่ือที่เราออกแบบมีเนือ้ หาที่เข้าใจได้มากยิ่งขึน้ และง่ายต่อการเข้าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของ
ผูเ้ รียน (จิราภรณ์ ปกรณ์, 2561)
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิ ดการเรียน
การสอนหลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซึง่ นักศึกษา
ชัน้ ปี ที1 จะต้องเรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พืน้ ฐาน
รวมถึง การใช้ง าน ซึ่ง เนื อ้ หาเรื่ อ งไดโอดถื อว่าเรื่ องสําคัญ ในวิ ชาดัง กล่าว ไดโอดถื อเป็ น อุป กรณ์พื น้ ฐานที่ มี
ความสําคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาต้องมีความรู เ้ รื่องไดโอดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะนําความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องวงจรไฟฟ้าที่มีการทํางานสลับซับซ้อนต่อไปได้ (คณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี,
2558) ซึง่ จากที่ผวู้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น พบว่าอาจารย์ผสู้ อน
ใช้ส่ือนําเสนอแบบพาวเวอร์พอยเพื่อสอนเรื่องไดโอด โดยยังไม่มีส่ือการสอนที่มีความน่าสนใจเท่าที่ควร และสื่อ
การสอนยังขาดความทันสมัย
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยจึงสนใจที่จะสร้างสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง แบบ
มัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องไดโอด เพื่อใช้สาํ หรับการเรียนการสอนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
หลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต เพื่อเป็ นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กบั ผูเ้ รียน และเป็ นสื่อที่ผเู้ รียน
สามารถเรียนรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเอง อีกทัง้ ยังเป็ นสื่อที่มีกา้ วทันยุค ทันสมัย สอดรับกับการเรียนการสอนในยุคปั จจุบัน
หรือยุคดิจิทลั นั่นเอง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อพัฒ นาสื่อการเรีย นรู โ้ ดยใช้เ ทคโนโลยี เ สมื อนจริง แบบมัล ติมีเ ดี ยบนสมาร์ท โฟน เรื่ องไดโอด
รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบ
มัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องไดโอด วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
3. เพื่ อศึก ษาความพึง พอใจของผู้เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ว ยสื่ อ การเรี ย นรู โ้ ดยใช้เ ทคโนโลยี เ สมื อนจริ ง แบบ
มัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องไดโอด วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น

สมมติฐานการวิจัย

1. คุณภาพของสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยี เสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องไดโอด
วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น ที่ผวู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดีขนึ ้ ไป
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนด้วยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่อง
ไดโอด วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
3. ผู้เรี ย นมี ค วามพึงพอใจต่อ การเรีย นการสอนด้วยสื่ อการเรี ยนรู โ้ ดยใช้เ ทคโนโลยี เ สมื อนจริงแบบ
มัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องไดโอด วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น ไม่ต่าํ กว่าระดับดี

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับ
1. ผูเ้ รียนสามารถเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี เสมื อนจริงแบบมัลติ มีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่อง ไดโอด วิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น ซึ่งเป็ นสื่อที่มีความน่าสนใจ เร้าความสนใจผูเ้ รียน และมีความทันยุค ทันสมัย
สอดรับกับเทคโนโลยีทางการศึกษาที่กา้ วลํา้ ในปั จจุบนั ส่งผลให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู เ้ รื่องไดโอดได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนโดยภาพรวมเพิ่มขึน้
2. ผูเ้ รียนสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี เสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เป็ นสื่อเสริมเพื่ อทบทวน
เนือ้ หานอกชัน้ เรียน โดยสามารถเรียนรู ไ้ ด้ตามศักยภาพของตนเอง และสามารถเรียนรู ไ้ ด้ทกุ ที่ ทุกเวลาบนสมาร์ท
โฟนในพืน้ ที่ท่ีมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา
1.1 สําหรับงานวิจยั ครัง้ นีจ้ ะนําเนือ้ หาเรื่อง ไดโอด มาพัฒนาเป็ นสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดีย
บนสมาร์ทโฟน โดยเนือ้ หาเรื่องไดโอด เป็ นหัวข้อหนึ่งในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น ในหลักสูตร
ครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซึ่งผูเ้ รียนในหลักสูตรจะต้องเรียน
รายวิชาดังกล่าวในชัน้ ที่ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรได้กาํ หนดไว้ โดยเนือ้ หาในเรื่องไดโอด
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย คือ 1) ลักษณะและคุณสมบัติของไดโอด 2) ประเภทและโครงสร้างของไดโอด และ
3) การประยุกต์ใช้งานไดโอด (คณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี, 2558)
1.2 งานวิจยั ครัง้ นีผ้ เู้ รียนจะเรียนรู ้ เรื่องไดโอด ด้วยสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดีย
บนสมาร์ทโฟน ได้นนั้ ผูเ้ รียนจะต้องเรียนรู ผ้ ่านโปรแกรม V-Player ซึง่ สามารถใช้งานได้ทงั้ ระบบปฏิบตั ิการ
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Android และ ios บนสมาร์ทโฟน
1.3 สื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน ที่พฒ
ั นาขึน้ จะอยู่ในรู ปแบบ
ของสื่อมัลติมีเดีย ซึง่ จะประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ และปฏิสมั พันธ์ โดยกิจกรรม
การเรียนรู ผ้ ่านสื่อดังกล่าวจะประกอบด้วย 1) การทําแบบทดสอบก่อนเรียนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Kahoot
2) เรียนเนือ้ หาไดโอดด้วยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน ผ่านโปรแกรม V-Player 3) การ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Kahoot
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นัก ศึก ษาหลัก สูต รครุ ศ าสตร์อุต สาหกรรมบัณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ละ
โทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เป็ นนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น ภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวนทัง้ หมด 50
คน ซึ่งแบ่งตามกลุ่มเรียน คือ 1) กลุ่มเรียนที่ 1 มีนักศึกษาลงทะเบียนทัง้ หมด 24 คน และ 2) กลุ่มเรียนที่ 2 มี
นักศึกษาลงทะเบียนทัง้ หมด 26 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์แ ละ
โทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เป็ นนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยใช้วิธีการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกกลุม่ เรียนที่ 1 จํานวนทัง้ หมด 24 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปรทีต่ ้องการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แ ก่ สื่ อ การเรี ย นรู โ้ ดยใช้เ ทคโนโลยี เ สมื อนจริ งแบบมัลติ มี เ ดี ยบนสมาร์ทโฟน เรื่ องไดโอด
วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) คุณภาพของสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน และ 3) ความพึงพอใจของผูเ้ รียน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังภาพที่ 1 (Figure 1)

Figure 1 Research procedure.
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จากภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั นี ้
1. ศึก ษาข้อ มูล เบื อ้ งต้น โดยผู้วิจัย ได้มี ก ารศึก ษาเกี่ ย วกับ การออกแบบสื่ อมัล ติ มี เ ดี ย วิ ธี ก ารสร้างสื่ อ
เทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ได้แก่โปรแกรม Vidinoti และโปรแกรม
สําหรับการใช้งานสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยผ่านแอพพลิเคชั่น V-Player
2. ออกแบบเนื อ้ หา เริ่ ม จากนําเนื อ้ หาเรื่ องไดโอด ซึ่ง ประกอบไปด้วยหัวข้อ ย่ อย คื อ 1) ลัก ษณะและ
คุณสมบัติของไดโอด 2) ประเภท และโครงสร้างของไดโอด และ 3) การประยุกต์ใช้งานของไดโอด มาออกแบบ
เนือ้ หาลงในบทดําเนินเรื่อง (Storyboard)
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียน เริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค์การสอน
สําหรับเรื่องไดโอดทั้งหมด 4 ข้อ จากนั้นร่างข้อสอบจํานวน 36 ข้อที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอน และ
ดําเนิ นการประเมินความเที่ ยงตรงของข้อสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด 3 คน พบว่า มีจาํ นวนข้อสอบทัง้ หมด
24 ข้อที่มีคณ
ุ ภาพผ่านเกณฑ์ IOC และสุดท้ายนําข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ใช้เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียนซึ่งประกอบด้วย 1) แบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 10 ข้อ และ 2) แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน
10 ข้อ ซึง่ แบบทดสอบทัง้ สองชุดมีลกั ษณะเป็ นข้อสอบแบบคูข่ นาน
4. สร้างสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน โดยเริ่มจากนําเนือ้ หาเรื่อง
ไดโอดที่ออกแบบไว้มาสร้างเป็ นสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมโปรแกรม Vidinoti และทดลองใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแอพพลิเคชั่น V-Player และนําข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีผ่านการหาคุณภาพไว้แล้วใน
เบือ้ งต้น บรรจุไว้ในฐานข้อมูลของโปรแกรม Kahoot เพื่อให้ผเู้ รียนได้ทาํ ข้อสอบแบบออนไลน์ จากนัน้ สร้างคู่มือ
การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนสําหรับผูเ้ รียน ดังภาพที่ 2 (Figure 2)

Figure 2 Multimedia Augmented Reality Technology on smartphone
5. สร้างแบบประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน
ประกอบด้วยแบบประเมิน 2 ชุด 1) แบบประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หาสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ และ 2) แบบประเมิน
คุณภาพด้านเทคนิคสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพมีลกั ษณะเป็ น Rating Scale 5 ระดับ
6. ประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยี เสมื อนจริง แบบมัล ติ มีเดียบนสมาร์ทโฟน การ
ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง มีการประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ย วชาญ
3 คน และประเมินคุณภาพด้านเทคนิคโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ดังภาพที่ 3 (Figure 3)
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Figure 3 Quality evaluation by specialist.
7. ปรับปรุ งแก้ไขสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน
โดยผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขสื่อตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น ปรับปรุ งรู ปแบบตัวอักษรให้อา่ นง่ายขึน้
8. ทดลองใช้ส่อื การเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน นําสื่อไปทดลองใช้กบั
ผูเ้ รียนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 24 คน ดังภาพที่ 4 (Figure 4) โดยใช้แผนการทดแบบ One Group Pre-test Posttest Design (มนต์ชยั เทียนทอง, 2555) ดังตารางที่ 1 (Table 1) เริ่มจากให้ผูเ้ รียนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบ
ก่ อ นเรี ย นแบบออนไลน์ผ่ า นโปรแกรมKahoot จากนั้น ให้ผู้เ รี ย นเรี ย นด้ว ยสื่ อ เทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง ผ่ า น
แอพพลิ เ คชั่น V-Player และทําแบบทดสอบหลัง เรี ย นแบบออนไลน์ผ่ านโปรแกรมKahoot และสุด ท้ายเก็บ
รวบรวมความพึงพอใจของผูเ้ รียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
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. วิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจัย ดําเนิ นการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียนของผู้เรียน โดยใช้ส ถิ ติ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนัน้ วิเคราะห์และสรุ ปผลความพึงพอใจของผูเ้ รียน โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยนําค่าเฉลี่ย เที ยบกับ เกณฑ์แปลผลความพึงพอใจ ดังนี ้ 4.50-5.00
(ดีมาก), 3.50-4.49 (ดี), 2.50-3.49 (ปานกลาง), 1.50-2.49 (พอใช้), 1.00-1.49 (ควรปรับปรุ ง) (ปริญญา มีสุข,
2559)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี ้
1. คุณภาพของสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน
Table 2 The content quality analysis of Multimedia Augmented Reality Technology on smartphone.
�
Quality of Content
SD
Level
X
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
SD
Level
X
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
จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 (Table 2 and 3) พบว่าคุณภาพของสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน โดยภาพรวมมีคณ
ุ ภาพด้านเนือ้ หาอยู่ในระดับดีมากด้วยค่าเฉลี่ย 4.70 และมี
คุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.16 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
Table 4 The achievement of learner for Multimedia Augmented Reality Technology on smartphone.
�
Score
Amount of students Total score
SD
Tคํานวณ Tตาราง
X
Pre-test
24
10
3.92
0.87
11.50** 1.71
Post-test
24
10
7.38
0.54
** ระดับนัยสําคัญ 0.05, df=23
จากตารางที่ 4 (Table 4) พบว่าสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน
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เรื่อง ไดโอด ทําให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ โดยผูเ้ รียน
ทําแบบทดสอบก่อนเรียนโดยภาพรวมได้คา่ เฉลี่ยที่ 3.92 และทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยมีคา่ เฉลี่ย 7.38
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน
Table 5 The learner’s satisfaction for Multimedia Augmented Reality Technology on smartphone.
�
Satisfaction
SD
Level
X
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
จากตารางที่ 5 (Table 5) ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 24 คน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้

การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพด้านเนือ้ หาของสื่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบน
สมาร์ทโฟน โดยภาพรวมมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.70 ซึง่ สูงกว่าสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ อาจจะ
เป็ นเพราะว่าผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสื่อดังกล่าวเป็ นสื่อที่เร้าความสนใจ และ
มีการออกแบบเนือ้ หาของสื่อได้อย่างดีเยี่ยม โดยผลการประเมินคุณภาพของสื่อพบว่าเนือ้ หามีการออกแบบอย่าง
กระชับและเข้าใจได้ง่าย (�X=5.00, SD=0.00) และการนําเสนอสื่อมีความน่าสนใจและชวนติดตามเป็ นอย่างยิ่ง
(�X=5.00, SD=0.00) ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ เมื่อนําไปทดลองใช้กับผูเ้ รียนพบว่า
ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน อาจเป็ นเพราะว่าผูเ้ รียนเห็นว่าการออกแบบสื่อใน
ด้านของภาพนิ่งและแอนิเมชันสามารถส่งเสริมการเรียนรู ไ้ ด้อย่างดีมาก (X�=4.66, SD=0.63) อีกทัง้ การออกแบบ
สื่อในด้านวิดีโอสามารถส่งเสริมการเรียนรู ไ้ ด้อย่างดีมาก (X�=4.67, SD=0.63) เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า สื่อเทคโนโลยี เสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องไดโอดที่ พัฒนาขึน้ มี
จุดเด่น คือ เป็ นสื่อที่เร้าความสนใจแก่ผูเ้ รียนได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ในด้านของภาพนิ่ง แอนิ เมชัน และวิดีโอ ที่
สามารถส่งเสริมการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนได้ดี แต่ทงั้ นีก้ ารเข้าถึงสื่อดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้สญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วสูง ดังนั้นหากจะนําสื่อดัง กล่าวไปใช้กับผู้เรี ยนให้มีประสิทธิ ภาพที่ ดี ย่ิ ง ขึน้ ในครั้งถัดไป ผูส้ อนหรือ
หน่วยงานของสถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมสถานที่หรือห้องเรียนให้มีความพร้อมเกี่ยวกับความเร็วของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตในห้องเรียน เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ง่ายและรวดเร็ว
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนจากการเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบมัล ติ มี เดี ย บนสมาร์ท โฟน กับ การเรี ย นด้วยสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย อื่ น ๆ เช่ น สื่ อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ช่ วยสอน
มัลติมีเดีย หรือ สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
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การสร้างสื่อการสอนชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้ า รายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน 2
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
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
อภิรพ แก้วมาก1 และ กฤษฎา คงพูน1*
Apirop Kaewmak1and Kritsada Kongphoon1*

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการทํางานของเครือ่ งเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงสําหรับการเชื่อม
อาร์คด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ 2) สร้างสื่อการสอนเรื่องเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลง 3) หาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียนที่ เรียนด้วยสื่อการสอนเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงโดยวิธีการอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์
4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลง โดยกลุม่ ตัวอย่างที่นาํ มา
ศึ ก ษาในครั้ง นี ้เ ป็ น ผู้เ รี ย นที่ เ รี ย นรายวิ ช าทัก ษะงานช่ า งพื น้ ฐาน 2 จากการเลื อ กแบบเจาะจงจํา นวน 30 คน
ในภาคเรี ย นที่ 2/2561 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ แบบประเมิ น คุณ ภาพของสื่ อ การสอนโดยผู้เ ชี่ ยวชาญ
แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูเ้ รียน
ผลการวิ จัย ปรากฏว่ า 1) ผลการประเมิ น คุณ ภาพของสื่ อ การสอนเครื่ อ งเชื่ อ มไฟฟ้ า แบบหม้อ แปลง
โดยภาพรวมมีคณ
ุ ภาพด้านเนือ้ หาและด้านเทคนิคอยูใ่ นระดับดีมาก 2) สื่อการสอนเครือ่ งเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลง
มีประสิทธิ ภาพ 85.22/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตงั้ ไว้คือ 80/80 3) ผูเ้ รียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
แบบหม้อแปลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนเครือ่ งเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (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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บทนํา
เนื่องจากวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน 2 เป็ นวิชาภาคทฤษฏี เนือ้ หาวิชามุ่งเน้นด้านความรู ใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน
นําไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิ เช่น รู ห้ ลักการเชื่อม รู ว้ ิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม และเข้าใจหลักการ
ทํางานของเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเชื่อม เป็ นต้น
จากผลสัม ฤทธิ์ ข องผู้เ รี ย น พบว่ า ผู้เ รี ย นยั ง ไม่ เ ข้า ใจหลัก ทฤษฎี ข องงานเชื่ อ มอย่ า งแท้จ ริ ง ที่ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้ รียนมีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถนําไปประกอบอาชีพตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน คือ ความสามรถที่ทาํ งานได้ ผูเ้ รียนจึงต้องเข้าใจเนือ้ หาสาระของวิชาชีพอย่างลึกซึง้ ดังนัน้
เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจหลักการในการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและสามารถนําไปปฏิบตั ิงานได้
เครื่องเชื่ อมไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์หลักที่ สาํ คัญในการเชื่อมไฟฟ้า ขณะที่ ใช้งานชิ น้ ส่วนที่ อยู่ภายในบางตัวมีการ
เคลื่อนไหว ชิน้ ส่วนบางตัวมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ในขณะก่อน-หลัง เปิ ดเครื่องเชื่อมมีกระแสไหลผ่านเท่าไหร่
และเมื่อทําการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์แล้วกระแสไหลผ่านเท่าไหร่และเมื่อทําการเชื่อมอาร์คด้วยลวด
เชื่อมหุม้ ฟลักซ์แล้วกระแสไฟฟ้าคงที่ตามที่ปรับหรือกําหนดหรือไม่ การใช้ส่ือการสอนบางชนิดไม่สามารถทําให้
ผูเ้ รียนเข้าใจหลักการทํางานของชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ตา่ งๆ ของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
จากปั ญหาดังกล่าวผูจ้ ดั ทําวิจยั ได้เล็งเห็นแล้วว่าปั ญหาที่ผเู้ รียนไม่เข้าใจในหลักการทํางานของเครื่อง
เชื่ อมไฟฟ้า ทําให้การปฏิ บัติงานของผูเ้ รียนไม่มีประสิทธิ ภาพและผลการปฏิ บัติงานไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ ทําให้ผูเ้ รียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิค และจะมีผลต่อการประกอบอาชีพต่อไปใน
อนาคต ดังนัน้ ผูจ้ ัดทําวิจัย จึงมีความสนใจที่จะสร้างสื่อการสอน ในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน 2 สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต เรื่องเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงโดยวิธีอาร์คด้วยลวดเชื่อม
หุ้มฟลักซ์ เพื่ อ แก้ปั ญ หาดัง กล่ า วและเป็ น แระโยชน์ต่อ การเรี ย นการสอนในรายวิ ช างานทัก ษะช่ า งพื น้ ฐาน
2 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงโดยวิธีการอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงโดยวิธีการอาร์คด้วยลวดเชื่ อม
หุม้ ฟลักซ์

สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดฝึ กปฏิบัติเพื่อฝึ กทักษะการเชื่อม รายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน 2 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุ
ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีคณ
ุ ภาพไม่ต่าํ กว่าระดับมาก
2. ประสิ ท ธิ ภ าพของชุด ฝึ ก ปฏิ บัติ เ พื่ อฝึ กทัก ษะการเชื่ อม รายวิ ช างานทัก ษะช่ างพื น้ ฐาน 2 สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต ที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ไม่ต่าํ กว่า 80/80
3. การเรียนด้วยชุดฝึ กปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะการเชื่อม รายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน 2 สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต ทําให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึ กปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะการเชื่อม รายวิชางานทักษะช่าง
พืน้ ฐาน 2 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต
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ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง

เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ (Welding equipment)
เครื่องเชื่อม (Welding machine) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบ่งตามชนิดตามการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สองชนิด
คือ 1) เครื่องเชื่อมกระแสคงที่ (Constant Current; CC ) 2) เครื่องเชื่อมแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage; CV )
หม้อแปลงไฟฟ้ า (Transformer)
1) แกนเหล็ก (Core) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นเหล็กบางๆ เคลือบด้วยฉนวนนํามาอัดซ้อนกันเป็ นรู ปแกนของ
หม้อแปลงทําหน้าที่เป็ นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก แกนเหล็กที่ดีตอ้ งเป็ นเหล็กอ่อนมีสว่ นผสมของสารซิลิกอนมี
ความซึมซับได้ (Permeability)
2) ขดลวด (Winding) ขดลวดที่ใช้พนั หม้อแปลงมีลกั ษณะเป็ นขดลวด ทองแดงหรือขดลวดอลูมิเนียม
ที่หมุ้ หรือเคลือบด้วยฉนวนอาจจะเป็ นได้ทงั้ ลวดแบนที่มีพืน้ ที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือลวดกลมก็ได้ หม้อแปลง
ไฟฟ้ามีขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) โดย
ขดลวดปฐมภูมิจะเป็ นชุดที่รบั ไฟเข้าส่วนขดลวดทุติยภูมิเป็ นชุดที่จ่ายไฟออกไปใช้งาน
3) ฉนวน (Insulation) ฉนวนมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ขดลวดสัมผัสกับส่วนที่เป็ นแกนเหล็กและป้องกัน
ไม่ให้ขดลวดแต่ละชัน้ สัมผัสกันได้ (Short turn)
เรคติไฟเออร์
1) วงจรเรียงกระแสด้วยเพาเวอร์ไดโอด (Rectifier circuit with Power diode)
ไดโอด (Diode) เป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนําที่มีคณ
ุ สมบัติยอมให้กระแสไหลผ่านได้เพียงทิศทางเดียวจากขัว้ แอโนด
(Anode: A) ซึ่งมีศกั ย์เป็ นบวกไปยัง ขัว้ แคโทด (Cathode : K) ซึ่งมีศกั ดิ์เป็ นลบเมื่อได้รบั ไบอัสแบบฟอร์เวิรด์ (Forward
Bias) แต่ถา้ ไดโอดได้รบั ไบอัสแบบตรงกันข้ามหรือรีเวิรส์ (Reverse Bias) ไดโอดจะไม่ยอมให้กระแสไหลผ่าน ดังนัน้ ไดโอด
จึงถูกนําไปใช้ในวงจรเรียงกระแสหรือวงจรเร็กติไฟร์ (Rectifire Circuit) ซึง่ จะทําหน้าที่ในการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC
Voltage) ให้เป็ นไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็ นไฟฟ้ากระแสตรง
แบบครึง่ คลื่นหรือแบบฮาร์ฟเวฟ (Halfwave) และแบบเต็มคลื่นหรือฟูลเวฟ (Full wave)
2) ความหมายของวงจรเรียงกระแส
วงจรเรียงกระแส (Rectifire Circuit) หมายถึง วงจรเรียงกระแส วงจรเรียงกระแสหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
เร็ ค ติ ไ ฟเออร์ คื อ วงจรไฟฟ้ า ที่ มี คุณ สมบัติ ใ นการแปลงสัญ ญาณกระแสสลับ ให้ก ลายเป็ น สัญ ญาณไฟฟ้ า
กระแสตรงหรือมีคุณสมบัติยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านไปในทิ ศทางใดทิ ศทางหนึ่ง อุปกรณ์ท่ี นิยมใช้ในการแปลง
สัญญาณได้แก่ ไดโอด
3) การแปลงแรงดันไฟสลับเป็ นแรงดันไฟตรง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะต้องใช้แรงดันเลีย้ งวงจรเป็ นแรงดันไฟตรง (DC) โดยทําการแปลงแรงดันไฟสลับ (AC) ให้
เป็ นแรงดันไฟตรง (DC) วงจรที่ทาํ หน้าที่ดงั กล่าวนีเ้ รียกว่าวงจรเร็กติไฟเออร์ (Rectifier Circuit) หรืออาจเรียกว่าวงจรเรียง
กระแส อุปกรณ์ท่ีทาํ หน้าที่นีค้ ือไดโอด ไดโอดที่นิยมนํามาใช้งานในวงจรเร็กติไฟเออร์เป็ นไดโอดชนิดซิลิกอน
4) การทํางานของไดโอดเร็กติไฟเออร์ใช้หลักการจ่ายไบอัสตรง
การจ่ายไบอัสกลับให้ตวั ไดโอดเพื่อทําให้ไดโอดนํากระแสและหยุดนํากระแสตามสภาวะไบอัสที่จ่ายแรงดัน
ที่ ผ่านการเร็กติไฟเออร์แล้วได้แรงดันออกมาเป็ นไฟตรงซีกบวกหรือแรงดันไฟตรงซีกลบ แรงดันไฟตรงจะได้
ออกมาซีกใดขึน้ อยู่กบั การจัดวงจรไดโอดเร็กติไฟเออร์ ถ้าไดโอดจัดให้ขาแคโถด (K) ออกเอาต์พุตได้แรงดันซีก
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บวกออกมาและถ้าไดโอดจัดให้ขาแอโนด (A) ออกเอาต์พุตได้แรงดันซีกลบออกมา ลักษณะการเร็กติไฟเออร์
เบือ้ งต้น
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การสร้างอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจําลองสถานการณ์ของการฝึ กทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าเบือ้ งต้น โดย
ชรัด เทพชยุติมนั ต์ การพัฒนาผูเ้ รียนทางไกลผ่านวิทยุกระจายเสียงรายวิชาวัตกรรมอีเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน
โดย ดร. บุษราคัม ทองเพชร ไชยะ ธนพัฒน์ศิริ พลวัฒน์ เกือ้ ขํา การสร้างและทดลองหาประสิทธิ ภาพของชุด
ทดลองวงจรดิจิตอล โดย จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม

วิธีการดําเนินการวิจัย
จากงานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการสอนชุดเครื่องเชื่ อมไฟฟ้ า รายวิชางานทักษะช่างพื น้ ฐาน 2 สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี ้
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชารายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน 2 ในสาขาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการและหลักสูตรอิ เล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้คื อกลุ่มนัก ศึก ษา
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 30 คน
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ชุดฝึ กปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะการเชื่อม ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 30 คน และผูว้ ิจยั
ได้ใ ช้แ ผนการทดลองแบบ One Group Pretest -Posttest Design ดัง ตารางที่ 1 (Table 1) และเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลกับผูเ้ รียนกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และสุดท้ายเก็บรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของผูเ้ รียน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และสุดท้ายวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
สรุ ปผลความพึงพอใจของผูเ้ รียน
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

ผลการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์ของชุดฝึ กปฏิบัตเิ พือ่ ฝึ กทักษะการเชือ่ ม
จากการนําชุดฝึ กปฏิบัติเพื่อฝึ กทักษะการเชื่อมพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการฝึ กทักษะให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 9 คนประเมินคุณภาพของชุดฝึ กทักษะเพื่ อเก็บรวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์เพื่ อหาคุณภาพของ
ชุด ฝึ ก ทัก ษะซึ่ง ผลที่ ได้แ บ่ง ออกเป็ น 4 ด้านคื อ ด้านการออกแบบชุด ฝึ กปฏิ บัติ ด้านการใช้งานชุดฝึ กปฏิ บัติ
ด้านเอกสารประกอบชุดฝึ กปฏิบตั ิ และด้านคูม่ ือการใช้งาน ดังตารางที่ 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
1. Training package design
2. Usability of training package
3. Documentation of training package
4. Manual of training package
Total average

Mean
4.31
4.21
4.15
4.22
4.23

SD
0.50
0.53
0.51
0.53
0.53

Level
High
High
High
High
High

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์หาคุณภาพชุดฝึ กปฏิบัติเพื่อฝึ กทักษะการเชื่อมทัง้ 4 ด้านพบว่า
ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 9 คนมีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชุดฝึ กปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะการเชื่อมทัง้ 4 ด้าน มีคา่ ระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ซึง่ อยู่ในระดับ ที่สงู กว่า 3.5 ตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ ดังนัน้ ชุดฝึ กปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะการเชื่อมที่
สร้างขึน้ จึงมีคณ
ุ ภาพสามารถนําไปใช้งานจริงได้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

จากตารางที่ 3 (Table 3) ผลการวิจยั พบว่าชุดฝึ กปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะการเชื่อม ทําให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
Table 3 Learning achievement of students that use the welding training package.
Score
Amount of students
Total score
Mean
Pre-test
30
15
6.91
Post-test
30
15
12.44

SD
0.74
0.69

ความพึงพอใจของผู้เรียนทีเ่ รียนด้วยชุดฝึ กปฏิบัตเิ พือ่ ฝึ กทักษะการเชือ่ ม
ความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่เรียนด้วยชุดฝึ กปฏิบตั เิ พื่อฝึ กทักษะการเชื่อม รายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน
2 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต ซึง่ แสดงดังตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Overall satisfaction with the welding training package.
Satisfaction
1. The efficiency of the welding training package
2. Modernization of the welding training package
3. Principle accuracy of the welding training package
4. The safety of welding training package
Total average
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Mean
4.66
4.65
4.68
4.54
4.63

SD
0.47
0.48
0.50
0.67
0.53

Level
Highest
Highest
Highest
Highest
Highest
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จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าผูเ้ รียนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 30 คนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อ
ชุดฝึ กปฏิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะงานเชื่อมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.63 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้

สรุ ปผลการวิจัย
สื่อการสอนเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงโดยวิธีการอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ท่ีได้ทาํ การ
ออกแบบสร้างและทดสอบโดยการสร้างชุดวัดกระแสไฟฟ้าเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าจริงที่ใช้ในการเชื่อมแต่ละครัง้
เพราะกระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมไม่มีความคงที่ โดยขึน้ อยู่กับระยะอาร์คของลวดเชื่ อมซึ่งชุดวัดกระแสไฟฟ้าจะใช้
Current Transformer เป็ นเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าโดยทําการวัดทัง้ Input และ Output จากการทดลองที่ได้
ปรากฏว่ า ค่ า กระแสไฟฟ้ า จากชุ ด วัด กระแสไฟฟ้ า จะมี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น 5.586 แอมแปร์ เมื่ อ นํา ค่ า
กระแสไฟฟ้าที่วดั จากชุดวัดกระแสไฟฟ้ามาเปรียบเทียบกับกระแสไฟฟ้าที่วดั จากแคลมป์ มิเตอร์ กระแสไฟฟ้าที่วดั
จากชุดวัดกระแสไฟฟ้าจะมีค่ามากกว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่วดั จากแคลมป์ มิเตอร์ เฉลี่ย 64.642 แอมแปร์ เครื่อง
เชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงโดยวิธีการอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ โดยการใช้อะคริลิคใสเป็ นส่วนประกอบของ
โครงเครื่องเชื่อม ทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของขดลวดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน
การเชื่ อมนั้นจะขึน้ อยู่กับจํานวนรอบของขดลวด นอกจากนี ม้ ีการติดตัง้ พัดลมระบายอากาศระบบ On Time
บริเวณหลังเครื่องเชื่ อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงโดยวิธีการอาร์คด้วยลวดเชื่ อมหุม้ ฟลักซ์เพื่อควบคุมความร้อนที่
เกิ ดขึน้ ระหว่างการใช้งานเครื่องเชื่ อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงโดยวิธีการอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ใช้ได้จริง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
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การใช้ส่อื สังคมออนไลน์สาํ หรับการทําธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
Social Media Usage for Conducting the Business of Young Entrepreneurs
สุธีรา เดชนครินทร์1*
Suteera Detnakarin1*

บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ส่ือสังคมออนไลน์สาํ หรับการทําธุรกิ จของ
ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ จําแนกตาม เพศ เจเนอเรชั่น สาขาที่ศกึ ษา ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจออนไลน์ และประสบการณ์ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการทําธุรกิจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ระกอบการที่มี
อายุอ ยู่ร ะหว่าง 18-25 ปี จํานวน 238 คน โดยใช้วิธี ก ารสุ่ม ตัวอย่ างแบบง่ าย เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติเปรียบเทียบตัวอย่างสองกลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ผลของการวิจยั
ค้นพบว่า 1) การใช้ส่ือสังคมออนไลน์สาํ หรับการทําธุรกิ จของผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์อยู่ในระดับมาก และ 2)
ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ีมีรายได้ ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ และประสบการณ์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการ
ทําธุรกิจต่างกันมีการใช้ส่อื สังคมออนไลน์สาํ หรับการทําธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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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คํานํา

ปั ญหาการว่างงานของนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งจบกําลังกลายเป็ นปั ญหาสําคัญที่ท่ วั โลกกําลังเผชิญ จาก
รายงานของยูนิเซฟ (UNICEF) หรือองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2561
พบว่า ประชากรไทยที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอตั ราการว่างงานสูงขึน้ และเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้รบั การฝึ กอบรมเพื่อ
ประกอบอาชี พ สู ง ถึ ง 1.3 ล้า นคน (UNICEF Thailand, 2018) การสร้า งผู้ ป ระกอบการรุ ่ น เยาว์ (Young
Entrepreneurs) จึงกลายมาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ทั้งนี เ้ ป็ นเพราะผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ได้รับการ
ยอมรับว่ามีส่วนช่วยกระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (European Training Foundation, 2014) แต่ดว้ ยข้อจํากัด
ทางด้านทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเงินทุน ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนองค์ความรู ท้ างด้านการจัดการจึงกลาย
มาเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ (Guelich, 2018) นักวิชาการและนักบริหาร
ได้คน้ พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็ นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังมากในปั จจุบนั และกลายมาเป็ น
กลยุทธ์สาํ คัญของผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ในการทําธุรกิจในยุคดิจิทลั (Turan and Kara, 2018) เพราะสื่อสังคม
ออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง สามารถพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจน
สามารถปรับ ปรุ ง กระบวนการสื่ อสารการตลาดได้อย่ างมี ประสิทธิ ภาพ (Etayib et al., 2018) ทําให้ส่ื อสังคม
ออนไลน์ถูกเลือกมาเป็ นอาวุธสําคัญของผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ในการสร้างโอกาสที่จะเป็ นเจ้าของกิจการได้ แม้ว่า
พวกเขามีเงินทุนเริ่มต้นค่อนข้างจํากัด (Turan and Kara, 2018)
ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์สามารถใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการทําการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้
อย่างง่ายดายและสะดวกสบายกว่าการทําการตลาดแบบดัง้ เดิม ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะสื่อสังคมออนไลน์มีแพลตฟอร์ม
(Social Media Platform) ที่เอือ้ อํานวยต่อการทําธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) ที่ช่วย
โปรโมทสินค้าของผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ไปสู่เพื่อน คนรู จ้ ัก ตลอดจนลูกค้าได้อย่างไม่จาํ กัดทัง้ ระยะทางและ
ระยะเวลา รวมทั้ง ยัง ใช้ส่ื อ สัง คมออนไลน์ใ นการแสวงหาข้อมูล และโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ได้อี ก ด้ว ย
(Guelich, 2018; Turan and Kara, 2018) ยิ่ ง ไปกว่านั้น จากการศึก ษาปั จ จัย แวดล้อมที่ เกื อ้ หนุนต่อการเป็ น
ผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ของสําคัญสุด และพิทกั ษ์ (2561) ยังค้นพบว่าผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้
และมีความคิดแตกต่างจากผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูใ้ หญ่ โดยมีความเป็ นตัวเองสูง ชอบความท้าทาย และไม่กลัว
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ มี ทัก ษะทางด้า นเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมใหม่ ๆ ซึ่ง เป็ น ข้อ ได้เ ปรี ย บที่ มี ส่ วนทําให้
ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ และสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตัวเองให้ขยาย
ใหญ่โตได้อย่างมั่นคง
ดังนัน้ การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์จงึ เป็ นเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงวิชาการ
แต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ พบว่า ยังมีองค์ความรู ใ้ นประเด็นนีอ้ ยู่อย่าง
จํากัด (สุชาติ และชาคริต, 2561; สําคัญสุด และพิทกั ษ์, 2561) ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
ของผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ในยุคดิจิทัล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
สําหรับการทําธุรกิจของผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ ซึ่งผลของการศึกษาจะช่วยเติมเต็มองค์ความรู พ้ ืน้ ฐานด้านการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพแก่ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ ตลอดจนยังเป็ นแนวทางในการออกแบบ
หลักสูตรการสร้างผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ เพื่อพัฒนาคนรุ น่ ใหม่ให้กลายมาเป็ นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีค่าในระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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การทบทวนวรรณกรรม

ผู้ประกอบการรุ ่นเยาว์
ผู้ป ระกอบการ หมายถึ ง บุ ค คลผู้ซ่ึ ง สร้า งและพัฒ นาธุ ร กิ จ ผ่ า นความคิ ด สร้า งสรรค์ โดยการใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการผลิตหรือจําหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้า ตลอดจนสามารถยอมรับความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้ ได้ รวมทัง้ จัดการธุรกิจของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ (Tehseen and Ramayah, 2015) จาก
การศึกษาผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ของสุชาติ และชาคริต (2561) ได้แบ่งผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ออกเป็ น 3 ระยะ
ได้แ ก่ ระยะที่ 1 เรี ย กว่ า ระยะ pre entrepreneurship ซึ่ง มี ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 15-19 ปี เป็ น ระยะเริ่ ม ต้น ของ
ผูป้ ระกอบการที่ใช้การลองผิดลองถูก โดยพยายามนําความรู ท้ ่ีได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้จริง ส่วนระยะที่ 2
เรียกว่า ระยะ budding entrepreneurship ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี เป็ นระยะที่ผูป้ ระกอบการกําลังสั่งสม
ทัก ษะและประสบการณ์ ตลอดจนทุน เพื่ อใช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และระยะที่ 3 เรี ย กว่า ระยะ emergent
entrepreneurship ซึ่งมีอายุระหว่าง 26-29 ปี เป็ นระยะที่ มีประสบการณ์ในการทําธุรกิ จมากขึน้ และมีโอกาส
ประสบความสําเร็จมากที่สดุ โดยการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเน้นศึกษาผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เท่านัน้
เพราะต้องการพัฒนาผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไปสูผ่ ปู้ ระกอบการระยะที่ 3 ในอนาคต
แนวคิดเกีย่ วกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็ นการซือ้ และการขายสินค้าผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนีย้ ังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปั นข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้ดว้ ยกัน (Fisher et al.,
2007) สําหรับกิจกรรมที่ผปู้ ระกอบการสามารถดําเนินการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การรับคําสั่งซือ้ การรับชําระเงิน การบริการหลังการขาย การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
และพนักงาน การค้นหาข้อมูลลูกค้าหรือคู่แข่งขัน ตลอดจนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์องค์การ (Daniel et
al., 2002) ดังนัน้ การเติบโตของระบบอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงช่วยอํานวยความสะดวก
ให้กบั ผูป้ ระกอบการในการดําเนินธุรกิจผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การใช้ส่อื สังคมออนไลน์สาํ หรับการทําธุรกิจของผู้ประกอบการ
การใช้ส่อื สังคมออนไลน์สาํ หรับการทําธุรกิจเป็ นส่วนหนึ่งของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ สามารถทํา ได้ห ลายกิ จ กรรมไม่ ว่ า จะเป็ น ใช้เ พื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและสร้า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า การค้นหาและนําเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ การสร้างตราสินค้าให้เป็ นที่จดจําของ
ลู ก ค้า รวมทั้งเป็ นช่ องทางสําหรับการทําธุ รกรรมทางการเงิ น โดยแพลตฟอร์ม ของสื่ อ สัง คมออนไลน์ท่ี ช่ ว ย
ผูป้ ระกอบการในการทําธุรกิจ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ อิน สตาแกรม และยูทูป (Etayib et al., 2018) โดยการศึกษา
การใช้ส่ื อ สัง คมออนไลน์ข องผู้ป ระกอบการรุ ่น เยาว์ใ นประเทศอิ น เดี ย ของ Pandya (2012) แสดงให้เห็ น ถึง
ความสําคัญของการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในยุคดิจิทลั เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ช่วยทําให้การสื่อสารระหว่างกัน
มีความสะดวกมากขึน้ รวมทัง้ ยังมีตน้ ทุนตํ่าในการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย จึงมีความจําเป็ นที่ผปู้ ระกอบการจะนํา
สื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Etayib et al. (2018) ที่คน้ พบว่าสื่อสังคมออนไลน์
มีสว่ นช่วยให้ผปู้ ระกอบการทําการตลาดและสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ ทัง้ นี ้
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เป็ น เพราะแพลตฟอร์ม ของสื่ อ สั ง คมออนไลน์เ อื ้อ ประโยชน์ใ นการเชื่ อ มโยงและแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ระหว่ า ง
ผูป้ ระกอบการกับลูกค้า (Singh and Sinha, 2017)
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์
นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิ พลต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะพฤติกรรมการเป็ นผูป้ ระกอบการเกิดจากคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคล โดย
การศึกษาของ Setti (2017) ค้นพบว่าตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ การศึกษา และรายได้มีผลอย่างมี
นัยสําคัญต่อความตัง้ ใจเป็ นผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ ซึ่ง Welmilla et al. (2011) อธิบายว่าทักษะของแต่ละคนจะ
ถูก พัฒ นาเมื่ อพวกเขาอายุ ม ากขึน้ หรื อ ระดับ การศึก ษาและประสบการณ์ข องแต่ล ะคนจะแสดงให้เ ห็ น ถึ ง
ความก้าวหน้าและการได้มาซึง่ ความรู ้ ทัง้ จากคุณวุฒิทางการศึกษาหรือการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง นอกจากนี ้ Sajilan
et al. (2015) อธิ บายเพิ่ มเติมว่าวัฒนธรรมที่ แตกต่างกันทําให้ความเท่าเที ยมกันทางเพศแตกต่างกัน จึงอาจ
ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น ผู้ป ระกอบการ ดัง นั้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้น จึ ง กํา หนดสมมติ ฐ านได้ว่ า
ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ตา่ งกันจะทําให้มีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อ
การทําธุรกิจแตกต่างกัน ซึง่ มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี ้
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

Figure 1 Research Framework.

วิธีการศึกษา

การวิ จั ย ครั้ง นี ้เ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้วิ จั ย เชิ ง สํ ารวจ (Survey
Research Method)
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากรท่ี ใ ช้ใ นการวิ จัยครัง้ นี ้ คื อ ผู้ ประกอบการท่ี ขายสิน ค้าผ่ านสื่อ สังคม
ออนไลน์ โดยมี อ ายุอ ยู่ระหว่าง 18-25 ปี ซ่ึง ไม่ท ราบจํานวนประชากรท่ี แ น่นอน ดัง นั้น จึง กําหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power (ธวัชชัย และสุรียพ์ ันธุ,์ 2561) กําหนดค่านัยสําคัญความผิดพลาด เท่ากับ
0.05 กําหนดค่าอํานาจการทดสอบ เท่ากับ 0.90 และกําหนดขนาดของอิทธิ พล เท่ากับ 0.25 จากการคํานวณ
ด้วยโปรแกรมจะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 209 กล่มุ ตัวอย่าง และเพ่ือป้องกันการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์
ผูว้ ิจยั จึงแจกแบบสอบถามทัง้ สิน้ 250 ชุด
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การสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล การศึกษาครัง้ นีส้ ่มุ ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-Probability
Sampling) โดยเทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยตนเองในช่วง
วันที่ 1 กรกฎาคม-15 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยไปแจกแบบสอบถามบริเวณสถาบันการศึกษาต่างๆ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจากกลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา ซึง่ ข้อมูลที่เก็บได้และสามารถนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลมีทงั้ สิน้ 238 คน คิดเป็ นอัตราการตอบกลับ 95.2%
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่พฒ
ั นาขึน้ จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ โดยแบบสอบถามแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ และ 2) การใช้ส่อื สังคมออนไลน์สาํ หรับการทําธุรกิจของผูป้ ระกอบการ จํานวน 12 ข้อ เป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (จาก 1 = ไม่เคยใช้เลย ถึง 5 = ใช้ทกุ วัน) โดยแบบสอบถาม
ฉบับนีผ้ ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.943
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติเปรียบเทียบตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อ
กัน และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
จากการศึกษาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ จํานวน 238 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 22-25 ปี กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ/การจัดการ มีรายได้
มากกว่า 5,001 บาท ประเภทสินค้าที่ขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ เครื่องสําอาง โดยมีประสบการณ์
ทําธุรกิจและมีประสบการณ์การใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพื่อทําธุรกิจ 1-3 ปี
ผลการวิเคราะห์การใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพือ่ ทําธุรกิจของผู้ประกอบการรุ ่นเยาว์
ผู้ป ระกอบการรุ ่นเยาว์ใช้ส่ือ สัง คมออนไลน์เ พื่ อทําธุ รกิ จโดยรวมอยู่ร ะดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.06) และเมื่ อ
พิจารณารายละเอียด พบว่า ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่ อสนทนาโต้ตอบกับลูกค่าเกี่ ยวกับ
สินค้าหรือบริการมากที่สดุ (𝑥𝑥̅ =4.23) รองลงมา คือ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อเป็ นช่องทางในการรับคําสั่งซือ้
หรือรายละเอียดการซื อ้ จากลูก ค้า (𝑥𝑥̅ = 4.17) ตามมาด้วยการใช้ส่ือสัง คมออนไลน์เพื่ อให้ข ้อมูล เช่น ราคา
รายละเอียดสินค้าแก่ลกู ค้า (𝑥𝑥̅ = 4.13) และเพื่อหาข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการทําธุรกิจเช่น ความต้องการของลูกค้า
ความเคลื่อนไหวของคูแ่ ข่ง (𝑥𝑥̅ = 4.12) รองลงมาตามลําดับ
ผลการทดสอบความแตกต่างของการใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพือ่ ดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรุ ่นเยาว์
ผลการทดสอบความแตกต่างของการใช้ส่อื สังคมออนไลน์สามารถแสดงผลได้ดงั Table 1
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Table 1 The results of independent sample t-test and one-way ANOVA.
Demographic Variables
1. Gender
2. Generation
3. Program
4. Educational level
5. Income
6. Selling online experience
7. Social media usage
experience in the businesses

Male
female
Y (22-25 years)
Z (18-21 years)
Business/Management
Other
Bachelor’s degree
Diploma/Certificate
0-5,000 Baht
More than 5,001 Baht
1-3 years
More than 3 years
no
1-3 years
More than 3 years

S.D.

𝑥𝑥̅

4.04
4.08
4.10
4.05
4.04
4.10
4.06
4.15
4.19
3.99
4.02
4.50
3.89
4.08
4.65

0.76
0.71
0.70
0.73
0.74
0.68
0.73
0.63
0.72
0.71
0.72
0.53
0.84
0.68
0.34

t-test/
F-test
t -0.40

p-value

t 0.541

0.589

t -0.616

0.539

t -0.632

0.528

t 2.159*

0.032

t -4.076***

0.000

F 7.992**

0.001

0.689

Note: * p-value < 0.05; ** p-value < 0.01; *** p-value < 0.001
จาก Table 1 พบว่า ผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ท่ีมีรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาทจะมีการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ใน
การทําธุรกิจมากกว่าผูป้ ระกอบการที่มีรายได้มากกว่า 5,000 บาท (t = 2.159, p = 0.032) นอกจากนีย้ งั ค้นพบ
ว่าผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ท่ีมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมากกว่า 3 ปี จะมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการทํา
ธุรกิจมากกว่าผูป้ ระกอบการที่มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี (t = -4.076, p = 0.000) รวมทัง้ ยัง
พบว่าผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ีมีประสบการณ์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการดําเนินธุรกิจต่างกันมีการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ในการทําธุรกิ จแตกต่างกัน ผูว้ ิจัยจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ต ามวิ ธีข อง Dunnett’s T3 ผลการ
วิเคราะห์ แสดงได้ดงั Table 2
Table 2 Comparative of the social media usage experience in the young entrepreneurs business.
Social media usage experience in the
business

1-3 years (𝑥𝑥̅ = 4.08)

-

1-3 years
(𝑥𝑥̅ = 4.08)
-0.195
(0.310)
-

More than 3 years (𝑥𝑥̅ = 4.65)

-

-

no (𝑥𝑥̅ = 3.89)

no
(𝑥𝑥̅ = 3.89)
-

Note: *** p-value < 0.001
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More than 3 years
(𝑥𝑥̅ = 4.65)
-0.761***
(0.000)
-0.565***
(0.000)
-
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จาก Table 2 แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ท่ีมีประสบการณ์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากกว่า 3 ปี
จะมีการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการทําธุรกิจมากกว่าผูป้ ระกอบการที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ 1-3 ปี

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ตาม Table 1 สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี ้
1. การใช้ส่อื สังคมออนไลน์สาํ หรับการทําธุรกิจของผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์
ผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อสนทนา
โต้ตอบกับลูกค้ามากที่สดุ รองลงมาคือ ใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพื่อเป็ นช่องทางในการรับคําสั่งซือ้ จากลูกค้า ตามมา
ด้วยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ลกู ค้า ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะคุณลักษณะสําคัญของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมี
แพลตฟอร์มสนับสนุนให้ผรู้ บั สารและผูส้ ง่ สารสามารถโต้ตอบกันได้โดยไม่จาํ กัดระยะเวลาและระยะทาง รวมทัง้
ยังเอือ้ ประโยชน์ต่อการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารแก่ผูใ้ ช้งานอื่นๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถส่งได้ทั้งเป็ น
ข้อความ รู ปภาพ วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว (เขมธัชกานท์ และณารีญา, 2561) ด้วยคุณสมบัติของสื่อสังคม
ออนไลน์ขา้ งต้นได้เปลี่ยนแปลงการปฏิ สัมพัน ธ์แบบดัง้ เดิ มระหว่างบุคคล รวมไปถึงการซือ้ ขายสินค้าในยุ ค
ปั จจุบันด้วย โดยมีส่ือสังคมออนไลน์เป็ นสะพานเชื่ อมการสื่ อสารให้ผูซ้ ื อ้ กับผูข้ ายมีค วามใกล้ชิ ดกัน มากขึน้
(Chena and Lin, 2019) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์สามารถใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่ อเอือ้
ประโยชน์ในการทําธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่เป็ นอุปสรรค ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์จึงสามารถบริหารเวลาทํา
ธุรกิจได้ในช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียน ยิ่งไปกว่านัน้ สื่อสังคมออนไลน์ยงั เป็ นโอกาสที่ดีในการเริ่มทําธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ เพราะมีตน้ ทุนตํ่าในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีอยู่นับล้านคนบนสื่อสังคมออนไลน์
(Pandya, 2012)
2. เปรียบเทียบการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อทําธุรกิจของผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ จําแนกตาม เพศ เจเนอเรชั่น
สาขาที่ศกึ ษา ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ และประสบการณ์ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ใน
การทําธุรกิจ โดยแยกอภิปรายได้ดงั นี ้
2.1 ผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ท่ีมีเพศ เจเนอเรชั่น สาขาที่ศกึ ษา และระดับการศึกษาต่างกันมีการ
ใช้ส่ื อ สัง คมออนไลน์เพื่ อ ทําธุ รกิ จ ไม่แ ตกต่างกัน ทั้ง นี เ้ ป็ น เพราะการเติ บ โตของเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบ
อินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดรู ปแบบใหม่ของการสื่อสารนั่นคือสื่อสังคมออนไลน์ และในปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์รูจ้ กั
กันอย่างแพร่หลายและเป็ นสื่อสาธารณะ รวมทัง้ คุณลักษณะเด่นของผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ีมีความเป็ นตัวของ
ตัวเองสูง ชอบความเสี่ยง ชอบความท้าทาย และมีทกั ษะทางด้านเทคโนโลยีสงู กว่าผูป้ ระกอบการรุ ่นเก่า ทําให้
ผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ทกุ เพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาไม่วา่ จะศึกษาในสาขาใดสามารถใช้ส่อื สังคมออนไลน์เป็ น
พืน้ ที่สร้างผลประโยชน์ให้กบั ตนเองได้ (สําคัญสุด และพิทกั ษ์, 2561) จึงทําให้ผปู้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์เพื่อทําธุรกิจไม่ตา่ งกัน
2.2 ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ีมีรายได้ตา่ งกันมีการใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพื่อทําธุรกิจแตกต่างกัน
กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ีมีรายได้ต่าํ กว่าจะมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อหาข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการทํา
ธุรกิจ เช่น การหาความต้องการของสินค้า และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมทัง้ ใช้เป็ นสื่อเพื่อส่งรายละเอียด
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เกี่ยวกับสินค้าไปยังลูกค้ามากกว่าผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ีมีรายได้สงู กว่า ทัง้ นีม้ ีความเป็ นไปได้ว่าผูป้ ระกอบการ
ที่ มีรายได้นอ้ ยกว่าจําเป็ นต้องใช้ความพยายามในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่ อหาข้อมูลของลูกค้าที่ มีค วาม
ต้องการตรงกับสินค้าของพวกเขา และส่งรายละเอียดไปยังลูกค้ากลุ่มนัน้ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการและ
ตามมาด้วยสั่งซือ้ สินค้าในที่ สุด (Ahmad et al., 2018) นอกจากนี ้ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อหาข้อมูลและ
ความเคลื่อนไหวของคูแ่ ข่งขันยังทําให้ผปู้ ระกอบการที่มีรายได้นอ้ ยได้ศกึ ษากลยุทธ์ของคู่แข่ง และนํากลยุทธ์การ
ดําเนินงานมาปรับใช้ เพื่อสร้างรายได้ท่ีมากขึน้ ในอนาคต (Tajudeen et al., 2018)
2.3 ผู้ป ระกอบการรุ ่น เยาว์ท่ี มี ป ระสบการณ์ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ า งกัน มี ก ารใช้ส่ื อ สัง คม
ออนไลน์สาํ หรับการทําธุรกิจแตกต่างกัน โดยผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ีมีประสบการณ์การทําธุรกิจมากกว่าจะมี
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์สาํ หรับการรับส่งข้อมูลให้แก่ลกู ค้า การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูป้ ระกอบการรุ ่น
เยาว์กับลูกค้า ตลอดจนใช้เป็ นช่องทางในการชําระเงิ นมากกว่าผูท้ ่ี มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า ทั้งนี เ้ ป็ นเพราะ
ผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ท่ีมีประสบการณ์การทําธุรกิจมานานจะมีความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ลูกค้ามากกว่าผูป้ ระกอบการ
ที่เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจ โดย Park et al. (2017) อธิบายว่าผูท้ ่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะมีความสามารถในการ
ทําความเข้าใจปั ญหาและแก้ปัญหาของลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ดี ตลอดจนทราบวิธีการในการให้บริการ
ลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านัน้ Siegel และ Renko (2012) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า
ผูป้ ระกอบการที่มีประสบการณ์การทําธุรกิจมาก่อนสามารถตัดสินใจใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการหาโอกาสทาง
การตลาดและบริหารจัดการธุรกิจได้ดี นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังค้นพบว่า ผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ท่ีมีประสบการณ์
ใช้ส่ื อ สัง คมออนไลน์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ ต่างกัน มี การใช้ส่ือสัง คมออนไลน์ส าํ หรับการทําธุร กิ จ แตกต่ างกั น
กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ีมีประสบการณ์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากกว่าจะมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่ อ
การรับส่งข้อมูลให้แก่ลกู ค้า และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์กบั ลูกค้ามากกว่าผูท้ ่ีไม่
มี ป ระสบการณ์ห รือ มี ป ระสบการณ์ใ ช้ส่ื อสัง คมออนไลน์น ้อยกว่า ทั้ง นี เ้ ป็ น เพราะผูป้ ระกอบการรุ ่น เยาว์ท่ี มี
ประสบการณ์การใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากกว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
เพราะมีความชํานาญในการใช้พืน้ ที่ส่อื สังคมออนไลน์ในการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูซ้ อื ้ กับผูข้ าย และสามารถ
ตอบสนองได้ทั น ที (Ahmad et al., 2018) นอกจากนี ้ Itani et al. (2017) ยั ง กล่ า วว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ มี
ประสบการณ์การใช้ส่ือสังคมออนไลน์สามารถใช้ส่ื อสังคมออนไลน์ใ นการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านัน้ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ทุกเพศทุกวัย และทุกระดับการศึกษาสามารถใช้
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อทําธุรกิจได้ ดังนั้น นักเรียน/นักศึกษาที่ สนใจจะเป็ นผูป้ ระกอบการสามารถใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นเฟซบุ๊ก และไลน์ เป็ นช่องทางในการขายสินค้าระหว่างเรียนได้
2. จากผลการศึกษาค้นพบว่าผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ในการสนทนาโต้ตอบ
กับลูกค้า ตลอดจนใช้เป็ นช่องทางในการรับคําสั่งซือ้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า
ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาควรออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
เทคนิคการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ใหม่ๆ เช่น อบรมเทคโนโลยีการแพร่ภาพสดออนไลน์ (Live Streaming) เป็ นต้น
เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็ นไปด้วยความรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าโดยตรงโดยใช้ตน้ ทุนตํ่า ยิ่งไปกว่านัน้
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ควรแบ่ ง หัวข้อการฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับ ประสบการณ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จและประสบการณ์ใช้ส่ื อสังคม
ออนไลน์ของผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ในแต่ละบุคคลด้วย
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงสํารวจเท่านัน้ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์และปั จจัยความสําเร็จของผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์ท่ี
ประสบความสําเร็จในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์สาํ หรับการดําเนินธุรกิจ
2. การศึกษาครัง้ นีเ้ ก็บข้อมูลจากแหล่งเดียวทําให้ขอ้ มูลที่ได้อาจก่อให้เกิดปั ญหาความแปรปรวนจากวิธี
วัด (Common Method Variance) ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรสร้างเครื่องมือที่มีวิธีการวัดที่หลากหลาย
เช่น แทนที่จะใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าอาจจะให้ผูต้ อบแบบสอบถามเติมเป็ นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ของผูป้ ระกอบการ

เอกสารอ้างอิง
เขมธัชกานท์ สกุลกฤติธีนนั ท์ และณารีญา วีระกิจ. 2561. การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการตลาดของโรงแรม
อิสระระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต. Veridian E-Journal 11: 345-362.
ธวัชชัย วรพงศธร และสุรียพ์ ันธ์ วรพงศธร. 2561. การคํานวณขนาดตัวอย่างสําหรับงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรู ป G*Power. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 41: 11-21.
สุชาติ ไตรภพสกุล และชาคริต พิชญางกูร. 2561. ปั จจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการรุ น่ เยาว์ของประเทศ
ไทย. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 22: 44-60.
สําคัญสุด สีหตุลานนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์. 2561. ปั จจัยแวดล้อมที่เกือ้ หนุนต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการรุ ่นเยาว์
กรณี ศึก ษานัก ศึก ษา คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.
Veridian E-Journal 11: 1155-1168.
Ahmad, S.Z., N.Ahmad and A.R.A.Bakar. 2018. Reflections of entrepreneurs of small and mediumsized enterprises concerning the adoption of social media and its impact on performance
outcomes: Evidence from the UAE. Telematics and Informatics 35: 6-17.
Chena, S-C. and C-P.Lin. 2019. Understanding the effect of social media marketing activities: The
mediation of social identification, perceived value, and satisfaction. Technological Forecasting
& Social Change 140: 22-32.
Daniel, E., H.Wilson and A.Myers. 2002. Adoption of e-commerce by SMEs in the UK. International
Small Business Journal 20: 253-270.
Etayib, N.H.E., A.M.C.Bhimani, I.A.K.Gandhi and T.S.A.Kamdar. 2018. The effect of social media
marketing in small business performance. International Journal of Novel Research in Marketing
Management and Economics 5: 141-147.
European Training Foundation. 2014. Empowering a next generation of young entrepreneurs. from
https://www.etf.europa.eu/ sites/default/ files/m/A1A914D40D0ACB54C1257D5B002C8748_
INFORM_19_Youth%20entrepreneurs.pdf, October 1, 2019.
100

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Fisher, J., A. Craig and J. Bentley. 2007. Moving from a web presence to e-commerce: The importance of ebusiness. Electronic Markets 17: 253-262.
Guelich, U. 2018. GEM Thailand Report (Online). file:///C:/ Users/Windows7/Downloads/201718-gem-thailand-report-1543199469.pdf, August 4, 2019.
Itani, O.S., R.Agnihotri and R,Dingus. 2017. Social media use in B2b sales and its impact on competitive
intelligence collection and adaptive selling: Examining the role of learning orientation as an
enabler. Industrial Marketing Management 66: 64-79.
Pandya, K. 2012. Social media empowering young entrepreneurs – A case study of discount district
duo. Indian Journal of Commerce & Management Studies 3: 63-66.
Park, J.Y., C.S. Sung and I.Im. 2017. Does Social Media Use Influence Entrepreneurial Opportunity?
A Review of Its Moderating role (Online). https://doi.org/10.3390/su9091593, October 9, 2019.
Sajilan, S., N.U. Hadi and S. Tehseen. 2015. Impact of entrepreneur’s demographic characteristics and
personal characteristics on firm’s performance under the mediating role of entrepreneur
orientation. Society of Interdisciplinary Business Research 4: 36-52.
Setti, Z. 2017. Entrepreneurial intentions among youth in MENA countries: Effects of gender, education,
occupation and income. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 30: 308324.
Siegel, D.S. and M.Renko. 2012. The role of market and technological knowledge in recognizing
entrepreneurial opportunities. Management Decision 50: 797-816.
Singh, T.P. and R.Sinha. 2017. The impact of social media on business growth and performance in
India. International Journal of Research in Management & Business Studies 4: 36-40.
Tajudeen, F.P., N.I.Jaafar and S.Ainin. 2018. Understanding the impact of social media usage among
organizations. Information & Management 55: 308-321.
Tehseen, S. and T.Ramayah. 2015. Entrepreneurial competencies and SMEs business success: The
contingent role of external integration. Mediterranean Journal of Social Sciences 6: 50-61.
Turan, M. and A.Kara. 2018. Online social media usage behavior of entrepreneurs in an emerging
market: Reasons, expected benefits and intentions. Journal of Research in Marketing and
Entrepreneurship 20: 273-291.
UNICEF Thailand. 2018. UNICEF Thailand annual report (Online). UNICEF%20Thailand%20Annual%
20Report%202018%20(English%20-%20High%20resolution)%20(1).pdf, August 4, 2019.
Welmilla, I., W.A.S.Weerakkody and A.N.Ediriweera. 2011. The Impact of Demographic Factors of
Entrepreneurs on Development of SMEs in Tourism Industry in Sri Lanka. Faculty of
Commerce and Management Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka.

101

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ความท้าทาย และทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Challenges and Skills in Small and Medium Enterprises in Industry 4.0
สุขมงคล เลิศภิรมย์สุข1* พิทวัส เอือ้ สังคมเศรษฐ์1 และ ยุรพร ศุทธรัตน์1
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความท้าทายและทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามส่วนมากจาก ผูป้ ระกอบการ ซึ่งเป็ นตัวแทน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน 87 ราย พบว่า SMEs ให้ความสําคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัล แต่ยังมีการนําเทคโนโลยี 4.0 ไปปรับใช้ในแผนกลยุทธ์ค่อนข้างน้อย ในด้านทักษะพบว่า ทักษะที่
SMEs ให้ความสําคัญมากที่สดุ คือ ความรับผิดชอบ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถในการทํางานเป็ น
กลุ่ม ภาวะผูน้ าํ และ ความฉลาดทางอารมณ์ ตามลําดับ แต่ทกั ษะที่เกิดช่องว่างของทักษะมากที่สดุ คือ ภาวะ
ผูน้ าํ การตัดสินใจที่รวดเร็วและมุ่งเน้นการแก้ปัญหา การบูรณาการองค์ความรู จ้ ากหลายๆสาขาวิชา การทํางาน
เชิงรุ ก และการสื่อสารแบบอินโฟกราฟิ ก ตามลําดับ ผลการศึกษานําไปสู่การปรับตัว และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของ SMEs และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสูตรในสถาบันการศึกษาสําหรับแรงงานใหม่ท่ีเตรียมเข้าสู่
ตลาดให้มีคณ
ุ สมัตติ รงกับสิ่งที่ตลาดต้องการ ในยุคอุตสาหกรรม 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.
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คํานํา

ปั จจุบันวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) มีบทบาทใน
ระบบเศรษฐกิ จ ในหลายๆด้าน ทั้ง ในด้านการผลิ ต การลงทุน การจ้างงาน และการส่ง เสริ ม ผู้ป ระกอบการ
โดยเฉพาะในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมีมูลค่าถึง 6,551,718
ล้านบาท ซึ่งมีสดั ส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเป็ นร้อยละ 42.4 (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561)ซึ่ง มีจาํ นวน SMEs อยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครมากที่สดุ คือ 552,606 ราย
ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 18.14 ของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ ประเทศ และเกิดการจ้างงาน
ถึง 3,531,657 คน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 29.05 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ ประเทศ (สํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561)
ถึงแม้ว่า SMEs จะมีบทบาทที่ สาํ คัญต่อระบบเศรษฐกิ จ แต่ SMEs ก็มีขอ้ จํากัดและอุปสรรคในการ
ดําเนิ นกิ จกรรมหลายด้านเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่ องจาก SMEs ยังขาด
ความรู พ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีทนั สมัยที่จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้าและบริการ ซึ่งสามารถ
สร้างมูลค่าและทํากําไรให้กับองค์การได้ ปั ญหาด้านการเงิน ที่ SMEs ยังขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งสาเหตุ
ดังกล่าวมากจากการขาดประสบการณ์และความน่าเชื่ อถือของ SMEs ทําให้สถาบันทางการเงินและธนาคาร
พาณิ ช ย์ต่ า งๆ ต้อ งมี ข ้อ จํา กั ด ในการเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น และการพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ เป็ น ต้น
(Smart SME, 2559)
อี ก หนึ่ง ในสาเหตุท่ี ส าํ คัญ คื อ การเข้ามาของเทคโนโลยี ใ นยุค อุต สาหกรรม 4.0 ทําให้ SMEs ขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และขาดแรงงานที่มีทกั ษะและความสามารถที่สอดคล้องกัน (Aulbur et al., 2016)
โดยมีงานวิจยั ก่อนหน้าพบว่าความต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ย่อมมาพร้อมกับความสามารถใหม่ของแรงงาน
เช่ น เดี ย วกัน (Grzelczak et al., 2017) โดยมี ค วามต้องการแรงงานที่ มี ค วามรู ้ และทัก ษะใหม่ ที่ จ ะสามารถ
ปรับตัวใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ (Bermúdez, 2017) นอกจากนี ้ หนึ่งในสามของทักษะที่มีความสําคัญในปั จจุบนั จะมี
การเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ อาจมีความสามารถที่จะทํางานทดแทนมนุษย์
ได้ ทําให้แรงงานจะถูกบังคับให้ตอ้ งพัฒนาทักษะที่เครื่องจักรไม่สามารถทํางานทดแทนได้ (Heinrich, 2018) จึง
มีความต้องการทักษะที่เป็ น Soft Skills มากขึน้ ซึ่งทักษะเหล่านี ้ สถาบันการศึกษาส่วนมากไม่ได้ให้ความสําคัญ
แต่มงุ่ เน้นในทักษะที่เป็ นทักษะทางเทคนิค หรือ Hard Skills มากกว่า (Simiyu and Cheng, 2017)
การเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีจึงทําให้เกิ ดช่องว่างของความสามารถและทักษะของแรงงาน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานของแรงงานเหล่า (Hecklaua et al., 2016) นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วยังส่งผลให้นายจ้างไม่สามารถหาแรงงานที่มีคณ
ุ สมบัติตรงกับความต้องการที่แท้จริงได้จงึ มี
แนวโน้มที่จะทําให้เกิดช่องว่างของทักษะ (Grugulis, 2007) ซึง่ ผูบ้ ริหารกว่า 70% ให้ขอ้ มูลว่าพนักงานในปั จจุบนั
ของพวกเขาขาดทักษะดังกล่าว และอาจก่อให้เกิ ดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิ จได้อย่างมหาศาล (Daily
Infographic, 2019)
อย่างไรก็ตามการศึกษาช่องว่างของทักษะในประเทศไทย พบว่ามีเพี ยงงานศึกษาระดับประเทศ ซึ่ง
ประเทศไทยมีช่องว่างของทักษะประมาณร้อยละ 17.8 เมื่อเที ยบกับสหราชอาณาจักร และประเทศแคนาดา
(เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2561) แต่ไม่มีการศึกษาเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็ นส่วนที่สาํ คัญ
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ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ประเทศไทยเองก็มีแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม ซึ่ ง ปั จ จุ บัน อยู่ ร ะหว่ า งการดํา เนิ น แผนการส่ ง เสริ ม ฯ ฉบั บ ที่ 4 (ปี พ.ศ.2560-2564) ซึ่ ง หนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์หลัก คือ การส่งเสริมและพัฒนา SMEs รายประเด็น ซึ่งมีกลยุทธ์เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมความ
เป็ นผูป้ ระกอบการ ที่ตอ้ งการสร้างความพร้อมทัง้ ในด้านองค์ความรู แ้ ละทักษะใหม่ท่ีควรจะมี (สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560)
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็ น ว่า มี ค วามท้าทายอย่ า งมากสําหรับ SMEs ในการปรับ ตัวเข้า สู่
อุตสาหกรรมยุค 4.0 การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการยอมรับและแนวทางการปรับตัวเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงทักษะที่มีความต้องการในยุคอุตสาหกรรม
4.0 และช่องว่างของทักษะที่เกิดใน เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน
เป็ นแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่ อการพัฒนา ปรับปรุ ง และลดช่องว่างของทักษะ
ดังกล่าว และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสูตรในสถาบันการศึกษาสําหรับแรงงานใหม่ท่ีเตรียมเข้าสูต่ ลาดให้
มีคณ
ุ สมัติตรงกับสิ่งที่ตลาดต้องการ และทําให้แรงงานไทยสามารถปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
4.0 นีไ้ ด้

วิธีการศึกษา
การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง
โดยเก็บตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น จํานวน 87 จากประชากรที่เป็ น SMEs ในงาน Care Expo Thailand
2019 จํานวน 150 ราย ณ ศูน ย์นิ ท รรศการและการประชุมไบเทค วัน ที่ 29 สิ ง หาคม-1 กัน ยายน พ.ศ.2562
ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม ยารักษาโรค
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รองเท้า ที่ นอนยางพารา เป็ นต้น ในการสํารวจจะใช้การสัมภาษณ์ดว้ ย
แบบสอบถามที่ได้ขอ้ คําถามมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะในยุคอุตสาหกรรม
4.0 อันประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ ยวกับบริษัทของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมของ
บริ ษั ท ตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ตามมาตรฐานสากล จํา นวนสิ น ทรัพ ย์ถ าวร และจํา นวนการจ้า งงาน
2) ข้อ มูล ของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ตําแหน่ ง ในบริ ษัท และระยะเวลาในการดํารงตํา แหน่ ง
3) ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางดิ จิ ทัล ได้แ ก่ การให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางดิ จิ ทัล
4) แผนการยอมรับอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ การรับรู ถ้ งึ อุตสาหกรรม 4.0 การนําเทคโนโลยี 4.0 ไปปรับใช้ในแผน
กลยุทธ์ของบริษัท 5) ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การให้ความสําคัญกับทักษะของพนักงาน
ในอุตสาหกรรม 4.0 การประเมินทักษะของพนักงานในอุตสาหกรรม 4.0 ในปั จจุบนั โดยใช้ Likert Scale ในการ
จัดอันดับคะแนนความสําคัญ มีคะแนนตัง้ แต่ 1-5 ซึ่ง 1 จะเป็ นการให้คะแนนความสําคัญน้อยสุด และ 5 จะเป็ น
การให้คะแนนความสําคัญมากสุด และ 6) ความคิดเห็นทิง้ ท้ายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรม 4.0 และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของบริษัท ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม และแผนการยอมรับอุตสาหกรรม
4.0 โดยใช้ การแจกแจงความถี่เป็ น จํานวน และร้อยละ สําหรับการให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั
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และความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ใช้คา่ เฉลี่ย ในการแปลความหมาย โดยคํานวณความกว้างของอันตร
ภาคชัน้ ตามหลักการหาค่าพิสยั
การวิเคราะห์ช่องวางของทักษะที่เกิดขึน้ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ได้ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ทักษะในด้านต่างๆ ระหว่างความสําคัญที่ ผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญ กับระดับทักษะที่ พนักงานมีอยู่ใ น
ปั จจุบนั

ผลการศึกษา

ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากถึงร้อยละ 63.22 อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต รองลงมาอยู่ในอุตสาหกรรม
ขายปลีกและขายส่ง อุตสาหกรรมโรงแรม และภัตตาคาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามลําดับ มีจาํ นวนสินทรัพย์
ถาวรน้ อ ยกว่ า 50 ล้ า นบาท ถึ ง ร้ อ ยละ 88.51 มี ก ารจ้ า งงานน้ อ ยกว่ า 50 คน ถึ ง ร้ อ ยละ 94.25
เกินกว่าครึ่งนึงของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี โดยเป็ นผูป้ ระกอบการ ถึงร้อยละ 40.23
ดํา รงตํา แหน่ ง มาแล้ว 1-3 ปี ถึ ง ร้อ ยละ 58.62 และส่ ว นมาก กว่ า ร้อ ยละ 96.55 รับ รู ้ถึ ง อุ ต สาหกรรม 4.0
ดังตารางที่ 1
Table 1 Company Information, Answerer Information and Adoption Plan of Industry 4.0.
Company Information
Category

Company Capital
Number of Employees

Answerer Information
Gender
Age

Position

Lists

Frequency

Percentage

Manufacturing
Wholesale and retail trade
Hotels and restaurants
Others
Total
Less than 50 million Baht
50 million – 100 million Baht
Total
Less than 50 people
50 – 100 people
More than 100 people
Total

55
23
6
3
87
77
10
87
82
4
1
87

63.22
26.43
6.90
3.45
100
88.51
11.49
100
94.25
4.60
1.15
100

Male
Female
Total
20 – 29
30 – 39
More than 40
Total
Entrepreneur
Manager
Officer

27
60
87
46
30
11
87
35
28
18

31.03
68.97
100
52.87
34.48
12.65
100
40.23
32.18
20.69
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Table 1 (Continued)
Lists
Experience in position

Adoption Plan of Industry 4.0

Frequency
6

Engineer and Others
Total
Less than 1 year
1 – 3 years
More than 3 years
Total

Perception of
Industry 4.0

87

16
51
20

87

Yes
No
Total

84
3

87

Percentage
5.90

100

18.39
58.62
18.99

100

96.55
3.45

100

ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 50 ให้ความสําคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั แต่
การนําเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ไปประยุกต์ใช้ในแผนธุรกิ จระดับปานกลาง โดยมากกว่าครึ่งยังมีการนํา
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม 4.0 ไปปรั บ ใช้ค่ อ นข้า งน้อ ย นอกจากนี ้ ผู้ต อบแบบสอบถามยั ง เห็ น ด้ ว ยว่ า
อุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยให้ผลิตภาพโดยรวมเพิ่ มขึน้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ และสามารถทํากําไรมากขึน้ ใน
ขณะเดียวกัน ผูต้ อบแบบสอบถามก็ได้แสดงความเห็นด้วยว่า อุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่ มี
ความคล่องตัว มากขึน้ แต่ เป็ น ภัย คุก คามต่ อ SMEs เพราะต้องการเงิ น ลงทุน เป็ น จํานวนมาก และมี ค วาม
จําเป็ นต้องใช้ทกั ษะที่พนักงานใน SMEs ยังไม่มี
ทัง้ นีผ้ ตู้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงั มีความไม่แน่ใจว่า อุตสาหกรรม 4.0 เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก
หรือไม่ และอุตสาหกรรม 4.0 จะมีผลต่อส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจที่จะมีส่วนช่วยให้ SMEs ความสามารถขยาย
ความสามารถในการแข่ง ขันในตลาดได้ นอกจากนี ย้ ังไม่แน่ ใจว่าอุตสาหกรรม 4.0 จะสามารถทําให้ SMEs
เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อพัฒนาให้เกิดธุรกิจในรู ปแบบที่แตกต่างได้เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 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

1

Digital Transformation
Importance of the
0
digital transformation
(0%)
Adoption Plan of Industry 4.0
Implementing Industry
4
(11.5%)
4.0 technologies in
company’s strategy
Industry 4.0’s Effects
I4.0 will increase
0
Productivity
(0%)
I4.0 will increase your
2
market share
(2.3%)

Mean S.D.

Meaning

14
23
40
10
3.53 0.89
(16.1%) (26.4%) (46.0%) (11.5%)

Important

24
32
27
(46.0%) (26.4%) (16.1%)

Medium

2

Score
3

4

5

0
0%

3.00 0.91

11
29
36
11
3.54 0.87
Agree
(12.6%) (33.3%) (41.4%) (12.6%)
33
17
35
0
2.98 0.87 Undecided
(37.9%) (19.5%) (40.2%) (0%)
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Table 2 (Continued)
Lists
I4.0 will defend your
market shared
I4.0 will increase your
product/service quality
I4.0 will make more
profitable
I4.0 will develop
different business
model
Industry 4.0’s Statements
I4.0 isn’t suit for SMEs
I4.0 requires huge
investments
I4.0 make Large
companies more agile
but threatening for
SMEs
I4.0 make SMEs more
efficient
I4.0 make SMEs more
competitive on market
I4.0 is important but
requires skills that we
don’t have
Who fail to seize the
opportunities will
being excluded from
market

Score
3
28
(32.2%)
48
(55.2%)
23
(26.4%)
40
(46.0%)

4
5
29
0
(33.3%) (0%)
22
2
(25.3%) (2.3%)
54
0
(62.1%) (0%)
38
2
(43.7%) (2.3%)

Mean S.D.

Meaning

1
2
(2.3%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

2
28
(32.2%)
15
(17.2%)
10
(11.5%)
7
(8.0%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

34
16
23
14
3.20 1.12 Undecided
(39.1%) (18.4%) (26.4%) (16.1%)
15
15
47
10
3.60 0.90
Agree
(17.2%) (17.2%) (54.0%) (11.5%)
5
3.78 0.90
32
27
23
Agree
(5.7%) (36.8%) (31.0%) (26.4%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

11
27
48
1
3.45 0.72
Agree
(12.6%) (31.0%) (55.2%) (1.1%)
11
59
17
0
3.07 0.56 Undecided
(12.6%) (67.8%) (19.5%) (0%)
26
42
19
Agree
0
3.92 0.71
(0%) (29.9%) (48.3%) (21.8%)

5
(5.7%)

22
36
12
12
3.44 1.07
(13.8%) (25.3%) (41.4%) (13.8%)

2.97 0.93 Undecided
3.13 0.86 Undecided
3.51 0.71

Agree

3.40 0.69 Undecided

Agree

ผลการศึกษาด้านทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ผปู้ ระกอบการให้ความสําคัญและเป็ นที่ตอ้ งการมาก
ที่ สุ ด คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) รองลงมาคื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal
Relationship) ความสามารถในการทํางานเป็ นกลุม่ (Ability to work in a group) ภาวะผูน้ าํ (Leadership) และ
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ตามลําดับ
นอกจากนี ้ ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความสําคัญในทักษะด้านต่างๆ ใน
ยุค อุต สาหกรรม 4.0 (Required Skills) กับ ระดับ คะแนนทัก ษะของพนัก งานในปั จ จุบัน ที่ ไ ด้รับ การประเมิ น
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(Existed Skills) เพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างของทักษะที่เกิดขึน้ ระหว่างสิ่งที่นายจ้างคาดหวังกับทักษะของแรงงานที่
มีอยู่ โดยผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า ทุกทักษะ มีคะแนนเฉลี่ยของการให้ความสําคัญในทักษะต่างๆ
และคะแนนเฉลี่ยของการประเมินทักษะที่พนักงานมีอยู่ในปั จจุบนั แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยทักษะ
ต่างๆ นั้นนายจ้างให้คะแนนความสําคัญมากกว่าคแนนทักษะที่ พนักงานมีอยู่ในปั จจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ช่องว่างของทักษะที่เกิดขึน้ ซึง่ ทักษะที่เกิดช่องว่างของทักษะมากที่สดุ คือ ภาวะผูน้ าํ (Leadership) รองลงมาคือ
การตัด สิ น ใจที่ ร วดเร็ ว และมุ่ ง เน้น การแก้ปั ญ หา (Fast and focused decision making to solve problem)
การบูรณาการองค์ความรู จ้ ากหลายๆสาขาวิชา (Interdisciplinary) การทํางานเชิ งรุ ก (Proactivity) และการ
สื่อสารแบบอินโฟกราฟิ ก (Infographic communication) ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
Table 3 A t-test between Required Skills Score and Existed Skills Score.
Competences
Required
Existed
Mean S.D. Mean S.D.
Interdisciplinary
4.15
0.27 2.62 0.38
Team building
3.53
0.39 2.59 0.31
Leadership
4.63
0.24 2.69 0.47
Responsibility
4.99
0.01 4.08 0.07
Adaptability
4.11
0.29 2.99 0.06
Proactivity
3.76
0.56 2.51 0.28
Fast and focused decision making to 4.40
0.29 2.80 0.37
solve problem
Interpersonal relationship
Emotional intelligence
Ability to work in a group
Infographic communication
Digital communication

4.85
4.53
4.69
4.26
4.21

0.13
0.32
0.22
0.50
0.65

4.09
3.83
3.85
3.01
3.03

0.08
0.19
0.20
0.57
0.59

Difference

P-Value

1.53
0.94
1.94
0.91
1.12
1.25
1.60

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

0.76
0.70
0.84
1.25
1.18

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

Note: *significant at 0.01

สรุ ปและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาด้านทักษะของพนักงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า ทุกทักษะได้รบั การ
ประเมินว่ามีความสําคัญมากถึงมากที่สดุ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรก็ตามพบว่าทักษะทัง้ หมด เกิดช่องว่าง
ของทักษะขึน้ ทัง้ สิน้ ในการลดช่องว่างของทักษะที่เกิ ดขึน้ จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี ้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้
ความสําคัญ กับ การแก้ปั ญ หาช่ อ งว่า งของทัก ษะที่ เ กิ ด ช่ อ งว่า งมากที่ สุด ก่ อ น โดยสําหรับ พนัก งานที่ อ ยู่ ใ น
ตลาดแรงงานและมีงานทําอยู่ในปั จจุบัน วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมต้องมี การลงทุนในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ี มีอ ยู่ ไม่ว่าจะเป็ นจัด อบรมให้กับพนักงานเพื่ อเพิ่ มทัก ษะให้กับพนักงานที่ ยัง ขาดทัก ษะที่
ต้องการ รวมถึงการจ้างงานพนักงานให้มีคณ
ุ สมบัติตรงกับงานที่ทาํ ในขณะที่พนักงานใหม่ท่ีเตรียมเข้าสู่ตลาด
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มหาวิทยาลัยหรือสถานบันการศึกษาต่างๆ ต้องมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้รบั การพัฒนา
ทักษะที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน อันจะเป็ นการลดช่องว่างของทักษะที่เกิดขึน้
ทัง้ นี ้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนมากรับรู ถ้ งึ อุตสาหกรรม 4.0 โดยให้ความสําคัญอย่างมาก
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ยังมีการนําเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ไปใช้ในแผน
กลยุทธ์ของบริษัทในระดับปานกลางเท่านัน้ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชื่อว่าการปรับตัวเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ต้องการเงิ นลงทุนเป็ นจํานวนมาก และวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในปั จจุบันยังมี
เงินทุนไม่เพียงพอในการลงทุนในเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงมีขอ้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีส่วนในการ
สนับสนุนเงินทุนให้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนได้งา่ ยมากยิ่งขึน้ อันจะนําไปสู่
การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป
นอกจากนี ้ ยังพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยว่าอุตสาหกรรม 4.0
จะสามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันซึ่งมีผลต่อส่วนแบ่งการตลาด
ของธุรกิจทัง้ ในด้านการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและการป้องกันการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด นําไปสู่ขอ้ เสนอแนะว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู แ้ ก่วิสาหกิจขนาดกลางแลขนาดย่อม ต้องมีการให้ความรู ้ อบรม เผยแผ่
ข้อมูล หรือให้การประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับความสําคัญของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้วิสาหกิจขนด
กลางและขนาดย่อมมองเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รบั จากการปรับตัวเข้าสู่อตุ สาหกรรม 4.0 ทัง้ ในด้านคุณภาพสินค้า
และบริการ การตลาด อันจะทําให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการทํากําไรได้มากขึน้
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ความไว้วางใจทีส่ ่งผลต่อการยอมรับการใช้ E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศไทย
An Effect of Trust on the Acceptance of E-HRM of Private Companies in Thailand
เตชวัน เจริญภัณฑารักษ์1* และ ยุรพร ศุทธรัตน์1
Taychawan Charoenbhantarak1* and Yuraporn Sudharatana1

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความไว้วางใจที่สง่ ผลต่อการยอมรับการใช้ E-HRM เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจาก ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท เอกชนในประเทศไทย จํานวน 30 บริษัท โดยใช้สถิ ติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิ ง พหุ เ พื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ความไว้ว างใจส่ ง ผลต่ อ การยอมรับ E-HRM ในด้า น
E-Employee Profile and E-Leave, E-Learning and E-Training และ E-Performance Management system
ผ่านการรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน ส่วนในด้าน E-Recruitment and E-Selection และ E-Compensation
พบว่าความไว้วางใจไม่สง่ ผลต่อการยอมรับ ผลการวิจยั นําไปสูก่ ารสร้างความไว้วางใจในการใช้งาน E-HRM ของ
แผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์และเป็ นแนวทางในการอบรมและพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของพนักงานใน
การใช้งาน E-HRM โดยการสร้างความไว้วางใจผ่านการรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งานเพื่อให้เกิดการยอมรับ EHRM

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 EHRM
Key words: trust, acceptance, E-HRM
* Corresponding author; e-mail address: Taychawan.c@ku.th
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บทนํา

ในปั จจุบนั โลกได้เข้าสูย่ คุ ดิจิตอล (Digital) เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความทันสมัยมากขึน้
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนีส้ ง่ ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้านไม่วา่ จะเป็ นด้านการทํางาน
การทําธุรกิจ การวิจยั การวิจยั พัฒนา หรือความบันเทิงต่างๆ สามารถสังเกตได้จากสิ่งของเครื่องใช้ตา่ งๆ รอบตัว
ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมการทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ทงั้ สิน้ และจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้ตอ้ งปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปเพื่อความอยู่รอด รักษา
ความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตในอนาคต ซึ่งในปั จจุบนั นัน้ สถานประกอบการต่างๆ มีการใช้
งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้ ในทุกๆ ปี (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) เนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการ
พั ฒ นาและเข้า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํา วัน หรื อ ในองค์ก รมากขึ น้ ไม่ ว่ า จะเป็ น การช่ ว ยอํา นวยความ
สะดวกสบายต่างๆ ช่วยประหยัดเวลา ช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมากขึน้ ในหลายๆ องค์กรได้
นําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้และพัฒนาในหลายๆ แผนก ซึง่ รวมถึงแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดว้ ย
แผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) เป็ นหนึ่งในแผนกภายใน
องค์กรที่มีการพัฒนาและปรับปรุ งในการนําเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน โดยการนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เรียกว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Human
Resource Management : E-HRM) E-HRM เป็ นนวัตกรรมที่สง่ เสริม พัฒนา และอํานวยความสะดวกในการฝึ ก
การจัด การทรัพ ยากรมนุ ษย์ ทั้ง สําหรับ แผนกทรัพ ยากรมนุษ ย์แ ละสําหรับ ผูจ้ ัด การและพนัก งาน (Berber,
Dordevic and Milanovic, 2018) ซึง่ จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรับปรุ งการสื่อสาร ลด
งานเอกสาร ระยะเวลา พนักงานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ลงและช่วยในการบริหารจัดการต่างๆให้ง่ายมากขึน้ เช่น
จากการจัดอบรมพนักงานเป็ นการใช้ E-Learning และ E-Training ในการอบรมพนักงานออนไลน์ หรือ จากการ
ไปสมัค รงานที่ บ ริ ษัท ด้ว ยตนเองเป็ น การใช้ E-Recruitment และ E-Selection ในการรับ สมัค รและคัด เลื อ ก
พนักงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือบนเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการจัดหางาน เป็ นต้น (Swaroop, 2012; Zafar, 2012)
การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ควรได้รบั ความไว้วางใจจากผูใ้ ช้ เนื่องจากความไว้วางใจนัน้ เป็ นปั จจัย
ที่ สาํ คัญที่ ส่งผลต่อทั้งการยอมรับเทคโนโลยี (Reid and Levy, 2008; Tsai, 2014; Rubel et al., 2017) หากมี
ความไว้วางใจจะเป็ นการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีและส่งผลให้เกิดการยอมรับในการใช้งานที่ง่ายขึน้ ซึ่ง
บริษัทที่มีการนํา E-HRM มาใช้ตอ้ งเป็ นบริษัทที่มีความสามารถด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิ ภาพ
เพราะอาจจะก่อให้เกิดความล้มเหลวในการใช้งาน (Bondarouk, Harms, and Lepak, 2017) E-HRM ได้
จากที่ กล่าวมาข้างต้น E-HRM ได้มีเข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากขึน้ ช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานแทนการใช้ HRM แบบเดิม โดยความไว้วางใจเป็ นหนึ่งในปั จจัยสําคัญที่จะส่งผลให้
เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่ ซึ่งหากผูใ้ ช้งานเกิดการยอมรับในการใช้งานจะทําให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมาก
ขึน้ การวิจัยครัง้ นีจ้ ึงศึกษาถึงความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศ
ไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะทราบว่าความไว้วางใจใน E-HRM ส่งผลต่อการยอมรับในการใช้ E-HRM หรือไม่
หรือหากต้องการให้เกิดการยอมรับในการใช้ E-HRM นัน้ ต้องสร้างความไว้วางใจให้แก่พนักงานอย่างไร และนํา
ผลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนา นําไปปรับใช้หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรในอนาคต
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วิธีการวิจัย

การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นข้อมูลทุติยภูมิจากการวิจยั ค้นคว้าและการทบทวนวรรณกรรม
และข้อมูลปฐมภูมิซ่ึง เป็ น ข้อมูล ที่ ได้จ ากการสํารวจกลุ่มตัวอย่ าง แบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยวิธีการเก็ บ
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 30 บริษัท จากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเอกชนในประเทศไทย ในการ
สํา รวจจะใช้แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้อ มู ล อั น ประกอบด้ว ย 1) ข้อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แ ก่ ประเภทกลุ่ม อุต สาหกรรม ขนาดของอุต สาหกรรม และระดับ ตําแหน่ง งานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ E-HRM ได้แก่ ความไว้วางใจ การรับรู ถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้
ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ และความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรม ของ E-HRM ซึ่งประกอบด้วย E-Employee Profile
และ E-Leave, E-Recruitment และ E-Selection, E-Learning และ E-Training, E-Performance Management
system, และ E-Compensation โดยใช้ Likert Scale ในการจัดอันดับคะแนนความคิดเห็น มีคะแนนตัง้ แต่ 1-5
ซึง่ 1 มีความเห็นด้วยน้อยที่สดุ และ 5 มีความเห็นด้วยมากที่สดุ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ การแจกแจงความถี่เป็ นจํานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ E-HRM ได้ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นมาก ร้อ ยละ 33.3 อยู่ ใ นกลุ่ม อุต สาหกรรมบริ ก าร รองลงมาอยู่ ใ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุม่ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เป็ นบริษัทขนาดใหญ่ ร้อยละ 73.3 รองลงมา
เป็ นขนาดกลางและขนาดเล็กตามลําดับ ตําแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นระดับเจ้าหน้าที่ ร้อย
ละ 90 และในส่ ว นของการใช้ง านระบบ E-HRM มี ก ารใช้ E-Employee Profile and E-Leave ทุ ก บริ ษั ท ใช้
E-Recruitment and E-Selection ร้อยละ 83.3 ใช้ E-Learning and E-Training ร้อยละ 50 ใช้ E-Performance
Management system ร้อยละ 83.3 และใช้ E-Compensation ร้อยละ 76.7 ดังตารางที่ 1
Table 1 Company Profile.
Company Information
Industry

Lists
Agro & Food Industry
Consumer Products
Financials
Industrials
Property & Construction
Resources
Services
Technology
Total

113

Frequency
2
5
2
2
3
5
10
1
30

Percentage
6.7
16.7
6.7
6.7
10.0
16.7
33.3
3.3
100.0
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Table 1 (Continuted)
Company Information
Company Size

Position

Using E-HRM
E-Employee Profile and
E-Leave
E-Recruitment and
E-Selection
E-Learning and E-Training
E-Performance Management system
E-Compensation

Lists
Small
Medium
Large
Total
Officer
Supervisor
Manager
Total

Frequency
1
7
22
30
27
2
1
30

Yes
No
Total
Yes
No
Total
Yes
No
Total
Yes
No
Total
Yes
No
Total

30
0
30
25
5
30
15
15
30
25
5
30
23
7
30

Percentage
3.3
23.3
73.3
100.0
90
6.7
3.3
100.0
100.0
0
100.0
83.3
16.7
100.0
50.0
50.0
100.0
83.3
16.7
100.0
76.7
23.3
100.0

ผลการวิจัยความไว้วางใจในการใช้ E-HRM
Table 2 Multiple Regressions Analysis of Trust and Behavioral Intention for E-HRM.
Function E-HRM
E-Employee Profile and E-Leave
TRUST
PEU
TRUST
PU
PEU
PU
PEU
BI
PU
BI
E-Recruitment and E-Selection
TRUST
PEU
TRUST
PU
PEU
PU
PEU
BI
PU
BI

Beta
.516
.420
-.231
.609
.239
.811
.602
.183
.377
.264
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.004
.055
.280
.000*
.114
.000*
.019
.450
.119
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Table 2 (Continued)
Function E-HRM
E-Learning and E-Training
TRUST
PEU
TRUST
PU
PEU
PU
PEU
BI
PU
BI
E-Performance Management system
TRUST
PEU
TRUST
PU
PEU
PU
PEU
BI
PU
BI
E-Compensation
TRUST
PEU
TRUST
PU
PEU
PU
PEU
BI
PU
BI

Beta

P-Value

.671
.567
.356
.441
.543

.006
.018
.110
.023
.007

.732
.649
.144
.982
-.327

.000*
.004
.485
.000*
.047

.301
.131
.395
.746
-.045

.162
.537
.073
.000*
.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
E-Employee Profile and E-Leave
TRUST
PEU
BI
E-Learning and E-Training
TRUST
PEU
BI
TRUST
PU
BI
E-Performance Management system
TRUST
PEU
BI
TRUST
PU
BI

Direct Effect

Indirect Effect

Total Effect

-

.314

.314

-

.296
.308

.296
.308

-

.719
-0.212

.719
-0.212

Note: TRUST= Trust, PEU= Perceived Ease of Use, PU= Perceived Usefulness, BI= Behavioral intention
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จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบว่า ด้าน E-Employee Profile and E-Leave ความไว้วางใจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้โดยมีการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานเป็ นตัวแปรส่งผ่านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 โดยส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน (B=0.314) ดังภาพที่ 1

TRUST

.516

Perceived Ease of Use
Employee Profile and
E-Leave

.609

Behavioral
Intention

Figure 1 Multiple Regression Analysis of Trust and Behavioral Intention for E-Employee Profile and
E-Leave.
ด้าน E-Recruitment and E-Selection ความไว้วางใจไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน
ด้าน E-Learning and E-Training ความไว้วางใจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โดยมีการรับรู ป้ ระโยชน์ท่ีเกิด
จากการใช้เป็ นตัวแปรส่งผ่านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน (B=0.308)
รองลงมาเป็ นความไว้วางใจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โดยมีการรับรู ถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน (B=0.296) ดังภาพที่ 2

.671

Perceived Ease of Use
E-Learning and E-Training

.441
Behavioral
Intention

TRUST
.567

Perceived Usefulness
E-Learning and E-Training

.543

Figure 2 Multiple Regression Analysis of Trust and Behavioral Intention for E-Learning and E-Training.
ด้าน E-Performance Management system ความไว้วางใจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โดยมีการรับรู ถ้ งึ
ความง่ายในการใช้งานเป็ นตัวแปรส่งผ่านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน
(B=0.719) รองลงมาเป็ นความไว้วางใจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โดยมีการรับรู ป้ ระโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้เป็ นตัว
แปรส่งผ่านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยส่งผลไปในทิศทางตรงกันข้าม (B=-0.212) ดังภาพที่ 3
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Perceived Ease of Use
E-Performance Management
system

.982

Perceived Usefulness
E-Performance Management
system

-.327

Behavioral
Intention

Figure 3 Multiple Regression Analysis of Trust and Behavioral Intention for E-Performance
Management system.
และด้าน E-Compensation ความไว้วางใจไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน

สรุ ปและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจยั ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศไทยพบว่า
การใช้ง านระบบ E-HRM มี ก ารใช้ E-Employee Profile and E-Leave ทุ ก บริ ษั ท ใช้ E-Recruitment and ESelection ร้อยละ 83.3 ใช้ E-Learning and E-Training ร้อยละ 50 ใช้ E-Performance Management system
ร้อยละ 83.3 และใช้ E-Compensation ร้อยละ 76.7
ในส่ ว นของความไว้ว างใจที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรับ E-HRM พบว่ า ด้า น E-Employee Profile and ELeave, E-Learning and E-Training และ E-Performance Management system ความไว้ ว างใจส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้งาน โดยสร้างความไว้วางใจผ่านการรับรู ถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้
งานและเกิ ด การยอมรับ E-HRM ทั้ง 3 ด้าน ซึ่ง การยอมรับ E-HRM จะส่ง ผลให้ก ารทํางานภายในองค์ก รมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทํางาน ทําให้พนักงานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
สามารถการบริหารจัดการงานต่างๆ ได้ง่ายมากขึน้ จึงมีขอ้ เสนอแนะให้บริษัทควรสร้างความไว้วางใจใน EEmployee Profile and E-Leave, E-Learning and E-Training และ E-Performance Management system
ผ่านการรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งานเพื่อให้เกิ ดพฤติกรรมการใช้งานและเกิดการยอมรับ โดยบริษัทควรให้
ความรู ค้ วามเข้าใจแก่ พนักงานในการใช้งานของระบบ E-Employee Profile and E-Leave, E-Learning and
E-Training และ E-Performance Management system ที่ แ ตกต่างกัน ตามบริ บ ทของบริ ษัท นั้น ๆ เพื่ อให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ส่วนในด้าน E-Recruitment and E-Selection และ E-Compensation พบว่าความ
ไว้วางใจไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
ควรทําการศึกษาเป็ นกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนําข้อมูลไป
ปรับใช้กบั ธุรกิจนัน้ ๆ ได้ และในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับในการใช้งาน
เพื่อให้เกิดการยอมรับและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้
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การวิจัยนีเ้ ป็ นเพียงข้อมูลขัน้ ต้น โดยมีขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างพียง 30 ชุด จึงอาจะทําให้ผลการวิจยั ที่ได้มี
คลาดเคลื่อนหรือมีขอ้ ผิดพลาดบางส่วน อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั จะทําการวิจยั และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพิ่ มเติม
เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2560ก. จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตามการมีและการใช้
คอมพิวเตอร์ในการประกอบกิจการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และขนาดของสถานประกอบการ
(จํานวนคนทํางาน) ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (Oline). http://statbbi.nso.go.th/staticreport/
page/sector/th/16.aspx, 6 สิงหาคม 2562.
. 2560ข. จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตามการใช้อนิ เทอร์เน็ตในการ
ดําเนินกิจการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (Oline). http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/16.aspx,
6 สิงหาคม 2562.
Berber, N., B.Dordevic, and S.Milanovic, 2018. Electronic Human Resource Management (eHRM): A New Concept for Digital Age. Strategic Management 232): 22-32
Bondarouk, T., Harms, R., and Lepak, D. 2017. Does e-HRM lead to better HRM service?. The
International Journal of Human Resource Management 28(9): 1332-1362.
Reid, M., and Levy, Y. 2008. Integrating Trust and Computer Self-Efficacy with TAM: An Empirical
Assessment of Customers’ Acceptance of Banking Information Systems (BIS) in Jamaica.
Journal of Internet Banking and Commerce 12(3): 1-18.
Rubel, M.R.B. et al. 2017. Adapting Technology: Effect of High-Involvement HRM and
Organisational Trust. Behaviour and Information Technology 36(3): 281–293.
Swaroop, K.R. 2012. E-HRM and How IT Well Reduce the Cost in Organization. Journal of
Marketing and Management Review 1(4): 133-139.
Tsai, C. 2014. Integrating Social Capital Theory, Social Cognitive Theory, and the Technology
Acceptance Model to Explore a Behavioral Model of Telehealth Systems. International Journal
of Environmental Research and Public Health 11(5): 4905-4925.
Zafar, J. 2012. An Analysis of E-Human Resource Management Practices: A Case Study of State
Bank of Pakistan. European Journal of Social Sciences 15(1): 18-26.

118

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การทํางานเป็ นทีมและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ีขององค์การทีม่ ีต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ านของพนักงานระดับปฏิบัตกิ ารโรงกลั่นนํา้ มันในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Team Working and Organizational Citizenship Behavior on Performance Efficiency
of Operational Level Worker of Oil Refineries in Leamchabang Industrial Estate
ทิพย์โกศล หริ่งกระโทก1* และ ฐิ ติมา ไชยะกุล1
Thipgoson Ringkrathok1* and Thitima Chaiyakul

บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ง นี ม้ ี วัต ถุประสงค์เพื่ อศึก ษาระดับ การทํางานเป็ นที ม พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ของ
องค์การ และประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการทํางานเป็ นทีมและพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการโรงกลั่นนํา้ มัน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จํานวน 362 คน โดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้คา่ สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบว่า
1) ระดับการทํางานเป็ นที ม ระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ขององค์ก าร และระดับประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิ บัติ ง าน มี ค่าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ สูง 2) การทํางานเป็ น มี อิท ธิ พ ลต่อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 3) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิ พลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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.

Key words: team working, organizational citizenship behavior, performance efficiency
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คํานํา

โรงกลั่น นํ้า มัน เป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ท่ี ใ ช้เ งิ น ลงทุ น สู ง เพื่ อ ให้เ กิ ด การประหยั ด จากขนาด
(Economies of scale) ทําให้มี ร ะยะเวลาคื น ทุน นาน สําหรับ โครงสร้างอุต สาหกรรมโรงกลั่น นํา้ มัน ของไทย
ปั จจุบนั มีกาํ ลังการกลั่นเป็ นอันดับสองของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กระทรวงพลังงาน 2558: 63) ข้อมูลตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 ชีใ้ ห้เห็นถึงความสามารถ
ในการกลั่นรวมทัง้ สิน้ 1,235 พันบาร์เรลต่อวัน โดยมีการใช้นาํ้ มันดิบเพื่อการกลั่น 1,052 พันบาร์เรลต่อวัน คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 85 ของความสามารถในการกลั่นทัง้ ประเทศ โดยบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วน
การใช้กาํ ลังการกลั่นมากที่สดุ 99 % รองลงมาคือ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จํากัด มีสดั ส่วนการใช้กาํ ลัง
การกลั่น 95 % บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการใช้กาํ ลังการกลั่น 90 % บริษัท ไออาร์พีซี
จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการใช้กาํ ลังการกลั่น 93 % บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการใช้
กําลังการกลั่น 81 % บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการใช้กาํ ลังการกลั่น 61 % และ
โรงกลั่นนํา้ มันฝาง มีสดั ส่วนการใช้กาํ ลังการกลั่นน้อยที่สดุ 21 % (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน, 2562) โดยนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็ นแหล่งจ้างงานที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีมูลค่าการลงทุน
มากกว่า 70,000 ล้านบาท (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, 2554) มีศนู ย์โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
แห่งใหม่ของภาคตะวันออก เป็ นแหล่งนําความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญของไทย และเป็ นพืน้ ที่ท่ีนกั
ลงทุนมีความต้องการสูงเนื่องจากได้รบั การพัฒนาให้เป็ นนิคมอุตสาหกรรมท่ามีระบบ สาธารณูปโภค และระบบ
โทรคมนาคมที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ประกอบกับมีท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ (ท่าเรือแหลมฉบัง) อยู่ในพืน้ ที่ จึง
เป็ นศูนย์รวมทางอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีและของประเทศ จึงทําให้มีความต้องการกําลังคนสําหรับ
มาขับ เคลื่ อ นภาคอุต สาหกรรมให้ด าํ เนิ น ต่ อ ไปเพื่ อ ให้บ รรลุเ ป้ า หมายและประสบความสํา เร็จ นอกจากนี ้
อุ ต สาหกรรมโรงกลั่น นํ้า มัน เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี มู ล ค่ า การลงทุ น สู ง ที่ สุ ด ในเขตเทศบาลแหลมฉบั ง ซึ่ ง
ประกอบด้วยโรงกลั่นนํา้ มัน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) (ESSO) (การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), 2561) ผูว้ ิจัยจึงสนใจศึก ษา
อิ ท ธิ พ ลของการทํา งานเป็ น ที ม และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของโรงกลั่นนํา้ มันในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จากการดําเนินงานใน
ปั จจุบันจึงเล็งเห็นว่า การทํางานเป็ นทีมและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีเป็ นส่วนสําคัญต่อองค์การ ถ้าหาก
พนักงานภายในทีมมีความรู ส้ กึ ดีกบั งานที่ได้รบั มอบหมายจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานดีขนึ ้
รู ปแบบการทํางานที่สามารถลดความขัดแย้งของพนักงาน คือ “การทํางานเป็ นทีม” เพราะงานแต่ละงาน
นัน้ ไม่สามารถทําได้ดว้ ยคนเพียงคนเดียวต้องช่วยกันเป็ นกลุ่มหรือเป็ นทีมเพราะฉะนัน้ ความสําเร็จในการบริหาร
จะอยู่ท่ีความสําเร็จของการนําทีมและการสนับสนุนของพนักงาน ในการทํางานที่เป็ นกลุ่มหรือเป็ นทีมร่วมกัน
ออกแบบและการทํา งานขององค์ก รแบบใหม่ ต ้อ งอาศัย ความผู ก พัน โดยการมอบอํา นาจและการสร้า ง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ทีมงาน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549: 273) ซึง่ ลักษณะการทํางานเป็ นทีมที่ดีมีประสิทธิภาพนี ้
ประเด็นสําคัญที่ผบู้ ริหารและหัวหน้างานจะต้องคํานึงถึงเป็ นอย่างยิ่ง คือ การให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน เพื่อให้สมาชิกของทีมทุกคนปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ (ทองทิพภา วิริยะ
พันธุ์ 2551: 45-47 อ้างถึง สุภาพร อัคราวัฒนา, 2541) นอกจากการทํางานเป็ นทีมแล้ว พฤติกรรมที่มีสว่ นช่วยให้
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องค์ก ารสามารถบรรลุเ ป้ า หมายตามที่ ก ํา หนดไว้สูง สุด นั้น ต้อ งอาศัย พฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ง านด้ว ยความ
ขยัน หมั่น เพี ย ร ตั้ง ใจทํา งานด้ว ยความกระตื อ รื อ ร้น และความอุต สาหะพยายาม พฤติ ก รรมดัง กล่ า ว คื อ
“พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ” ผูท้ ่ีมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่าบุคคลอื่น จะ
มีแนวโน้มได้รบั การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดีกว่าผูท้ ่ีมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การน้อยกว่า
บุคคลอื่น (Podsakoff and Mackenzie, 1994)
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น เห็ น ได้ว่า การทํางานเป็ น ที มเป็ น การเพิ่ มทัก ษะ ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันมาส่งเสริมกันร่วมมือกันในการทํางาน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน เน้นให้ความสําคัญกับ
ทีมและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่ กันเพื่อลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึน้ และให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ดี
ต่อองค์กร ทําให้ผวู้ ิจยั มีความสนใจทําการศึกษาการทํางานเป็ นทีมและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานโดยใช้พนักงานระดับปฏิบตั ิงานของโรงกลั่นนํา้ มัน ในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง มาเป็ นประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร และนําผลที่ได้เป็ นข้อมูลที่
จะสามารถนําไปปรับปรุ งและพัฒนาการทํางานเป็ นทีมของพนักงานในอุตสาหกรรม เพื่อให้มีพฤติกรรมที่ดีตอ่
องค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสูงขึน้ ต่ออุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับการทํางานเป็ นทีม พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน รวมถึงศึกษาอิทธิพลของการทํางานเป็ นทีมและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีท่ีส่งผลต่อประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

การตรวจเอกสาร
แนวคิดและทฤษฎี
การทํางานเป็ นทีม การทํางานร่วมกันระหว่างบุคคล 2 คน ขึน้ ไป ที่มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันมาส่งเสริมกันร่วมมือกันในการทํางาน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน เน้นให้ความสําคัญกับ
ทีมและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันเพื่อลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึน้ และให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีต่อองค์กร
ตามแนวคิดของ Romig (1996) แบ่งองค์ประกอบการวัดออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร การร่วมมือ
การประสานงาน การมีความคิดสร้างสรรค์ และการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ีขององค์กร เกิดขึน้ จากตัวของพนักงานเอง โดยพฤติกรรมที่เกิดขึน้ นัน้
เป็ นพฤติกรรมที่สนับสนุนและก่อให้เกิดประสิทธิ ผลและประสิทธิภาพ รวมถึงมีประโยชน์ต่อองค์การเป็ นอย่าง
มาก ตามแนวคิดของ Organ (1991) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการ
คํานึงถึงผูอ้ ่นื พฤติกรรมมีนาํ้ ใจเป็ นนักกีฬา พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม และพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน การที่บคุ คลใช้ทกั ษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อการปฏิบตั ิงานมาใช้ในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้กาํ หนดไว้ ตามแนวคิดของ Peterson and Plowman (1953) โดยมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปริมาณ
คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเป็ นทีมและประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดย พุทธิ ฉัตร
ปั ญญาประชุม (2559) ชีใ้ ห้เห็นว่า การทํางานเป็ นทีมด้านการร่วมมือมีผลต่อประสิทธิ ภาพการทํางานโดยรวม
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการร่วมมือและด้านการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องมีผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานด้านคุณภาพและด้านค่าใช้จ่าย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนีย้ งั มีงานวิวิจยั ที่ใช้แนวคิด
ของ Romig (1996) เช่น งานวิจยั ของ กาญจนา แสนทวี (2547); ธนัณฎา ประจงใจ (2557) และ อริศษรา อุม่ สิน
(2560) โดยจากงานวิจยั เป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า การทํางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และการทํางานเป็ นทีมส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานดีขนึ ้
ลําดับ ถัด มางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารและประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง าน โดยในแต่ล ะงานวิ จัย ได้น าํ แนวคิ ด จากนัก วิ ช าการหลายท่ านมาปรับ ประยุ ก ต์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ศกึ ษา ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Ribeiro, Duarte and Filipe (2018) ได้ประยุกต์
องค์ป ระกอบพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารตามแนวคิ ด ของ Organ (1991) ผลการวิ จัย พบว่า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน โดยมีความคิ ด
สร้างสรรค์ของพนักงานเป็ นสื่อกลางในการก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และ Eyupoglu (2016) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การทํางานเป็ นทีม
1. การติดต่อสื่อสาร
2. การร่วมมือ
3. การประสานงาน
4. การมีความคิดสร้างสรรค์
5. การปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
(Romig, 1996)

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ีของ
องค์การ
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ ื่น
3. พฤติกรรมมีนาํ้ ใจเป็ นนักกีฬา
4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
5. พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที ่
(Organ, 1991)

H1

H2

Figure 1 Conceptual Framework.
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. ปริมาณ
2. คุณภาพ
3. เวลา
4. ค่าใช้จ่าย
(Peterson and Plowman, 1953)
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สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานข้อที่ 1 การทํางานเป็ นทีมมีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการของพนักงานโรงกลั่นนํา้ มัน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของพนักงานโรงกลั่นนํา้ มัน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานระดับปฏิบตั ิการของโรงกลั่นนํา้ มัน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง รวมทัง้ สิน้ 1,842 คน (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561) โดยคํานวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของประชากร โดย
ใช้สตู รคํานวณของ Yamane (1970) ด้วยการกําหนด ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ
5 ได้ จํานวน 362 คน ชุด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ นแบบบังเอิญ เมื่อพบประชากรที่เป็ น
ตัวอย่างก็จะทําการเก็บแบบสอบให้ได้ตามที่กาํ หนดไว้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ 1) คําถามข้อมูลส่วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม 2) เป็ นคําถามเกี่ยวกับการทํางานเป็ นทีม 3) เป็ นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ 4) เป็ นคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ให้คะแนนแบบประมาณ
ค่าตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบ 5 ระดับ (5 Point Likert Scale) จากนัน้ ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดย
การตรวจสอบเนื อ้ หาแบบสอบถามให้ต รงและครอบคลุมกับสิ่ง ที่ จะศึกษาและนําเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิท่ี มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) และนํามา
คํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ในการยอมรับ
IOC > 0.5 สุดท้ายทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองเก็บกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความคล้าย
กับกลุม่ ตัวอย่างที่จะศึกษามากที่สดุ จํานวน 30 คน นําผลการตอบแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ของแบบสอบถามรวมทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.836 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง สามารถ
ทดสอบสมมติฐานและนําไปใช้ในการวิจยั ต่อไปได้ และเมื่อได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วจึงนําไปเก็บข้อมูลจริง
และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล นําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จ รู ป สําหรับ การวิ จัย ทางสัง คมศาสตร์ โดยสถิ ติ เชิ ง พรรณนา ประกอบด้ว ย
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ออธิบายถึงข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise

ผลการวิจัย
จากข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 188 คน
คิดเป็ นร้อยละ 51.90 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจาํ นวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.10 มีระดับการศึกษาปริญญา
123

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ตรี มี จ ํา นวน 242 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 66.90 มี ส ถานภาพสมรส มี จ ํา นวน 243 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 67.10 มี
ระยะเวลาในการทํางาน 11-15 ปี มีจาํ นวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000
บาท มีจาํ นวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00
ผลการวิเคราะห์ระดับการทํางานเป็ นที ม ระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์การ และระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเป็ นทีมโดย
รวมอยู่ในระดับสูง (X̅=3.75, S.D.=0.55) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅=4.46, S.D.=0.46) และระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅=4.17, S.D.=0.50)
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตัวแปรอิสระจะต้องเป็ นอิสระต่อกัน เพื่ อป้องกันการเกิ ดปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรอิสระ เพื่อป้องกันการเกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
โดยตัวแปรที่นาํ มาใช้ พยากรณ์ไม่ควรมีความสัมพันธ์กนั สูงเกินไป เพราะหากตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั สูงเกินไป
แสดงว่าว่าตัวแปร ที่นาํ มาพยากรณ์ดงั กล่าวอาจจะเกือบเป็ นตัวแปรเดียวกัน ผูว้ ิจยั จึงทําการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพี ยร์สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระว่ามีความสัมพันธ์สูงเกินไปหรือไม่ โดยตัวแปร
อิสระแต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ไม่สงู เกิน 0.80 (สุชาติ ประสิทธิ์รฐั สินธ์, 2540) จากการทดสอบ พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรเป็ นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
โดยตัวแปรอิ ส ระแต่ล ะตัวแปรมี ค วามสัม พัน ธ์กัน ไม่สูง เกิ น ตามเกณฑ์ท่ี ก าํ หนดไว้จึ ง สามารถนํา มาใช้ร่ ว ม
พยากรณ์ได้
สมมติฐานข้อที่ 1 การทํางานเป็ นทีมมีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการของพนักงานโรงกลั่นนํา้ มัน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Table 1 multiple regression analysis of team working influenced on performance efficiency.
Model
Performance Efficiency
B
SE(B)
t
Sig.
β
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
จากตารางที่ 1 การวิ เ คราะห์ส มการถดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ น ขั้น ตอน (Stepwise multiple linear
regression analysis) พบว่า การทํางานเป็ นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของพนักงาน โดยพบว่ามี 4 ตัวแปร ที่มีประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติท่ี
ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการร่วมมือ ด้านการประสานงาน และด้านการปรับปรุ งงานอย่าง
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ต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ท่ี R = 0.789 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานได้รอ้ ย
ละ 62.3 (R2 = 0.623) โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ± 0.128
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของพนักงานโรงกลั่นนํา้ มัน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Table 2 multiple regression analysis of organizational citizenship behavior influenced on
performance efficiency.
Model
Performance Efficiency
B
SE(B)
t
Sig.
β
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
จากตารางที่ การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ นขั้ น ตอน (Stepwise multiple linear
regression analysis) พบว่ า พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพบว่ามี 3 ตัวแปร ที่มีประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่ ด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ ่ืน และด้านพฤติกรรมมีนาํ้ ใจ
เป็ นนักกีฬา ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ท่ี R = 0.780 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานได้
ร้อยละ 60.9 (R2 = 0.609) โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ± 0.130

การอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานทัง้ 2 ข้อ พบว่า สมมติฐานข้อที่ 1 การทํางานเป็ นทีมรายด้านมีอิทธิ พลต่อ
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงกลั่นนํา้ มัน ในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง ใช้ส ถิ ติ วิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ แบบเป็ นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
พบว่า ตัวแปรการทํางานเป็ นทีมรายด้านมีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานมากที่สดุ ได้แก่ ด้านการ
ร่วมมื อ รองลงมาคื อ ด้านการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่ อง ด้านการติ ด ต่อสื่ อสาร และด้านการประสานงาน
ตามลําดับ ส่วนการทํางานเป็ นทีมด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Trimble and Miller (1996: 40); กาญจนา แสนทวี (2547); ธนัณ ฎา
ประจงใจ (2560) และ อริศษรา อุม่ สิน (2560) ผลการวิจยั พบว่า การทํางานเป็ นทีมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิ
ภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ พุทธิฉัตร ปั ญญาประชุม (2559) ผลการวิจยั พบว่า การทํางาน
เป็ นทีมไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานโดยรวม ซึ่งสามารถอธิบายในภาพรวมได้ว่า พนักงานที่มี
การทํางานร่วมกันระหว่างบุคคล 2 คน ขึน้ ไป ที่มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันมา
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ส่งเสริมกันร่วมมือกันในการทํางาน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน เน้นให้ความสําคัญกับทีมและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกันเพื่อลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึน้ และให้มีการปฏิบตั ิงานที่ดีตอ่ องค์กร
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงกลั่นนํา้ มัน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ใช้สถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบเป็ นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การรายด้านมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สดุ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการ
สํานึกในหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ ่ืน และด้านพฤติกรรมมีนาํ้ ใจเป็ นนักกีฬา ตามลําดับ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ เลาห์จีระกุล (2554) ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่มีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานโดยรวม นอกจากนีย้ ัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวินท์พร สุวรรณรัตน์ (2560) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีของ
องค์การด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่ และด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ ่นื มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวม และงานวิจยั ของ ณปภัช วิเศษชูชาติกุล (2559) ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์การด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่ ด้านพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ ่นื และด้านพฤติกรรมมีนาํ้ ใจเป็ น
นักกีฬา มีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม สําหรับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้า นพฤติ ก รรมการให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และด้า นพฤติ ก รรมการมี ส่ว นร่ว มมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติงาน ซึ่งสามารถอธิ บายในภาพรวมได้ว่า พนักงานที่ มีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ เกิ ดขึน้ ซึ่งองค์การไม่ไ ด้
กําหนดไว้ให้ปฏิบตั ิอย่างเป็ นทางการ แต่เป็ นพฤติกรรมที่เกินกว่าบทบาทหน้าที่ของพนักงานและพนักงานเต็มใจ
ปฏิ บัติ ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานและองค์ก าร โดยพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ น้ นั้น เป็ น พฤติ ก รรมที่ ส นับ สนุน และก่ อ ให้เ กิ ด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงมีประโยชน์ตอ่ องค์การเป็ นอย่างมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Shanker
(2018); Eyupoglu (2016); และ Ribeiro et al. (2018)

ข้อเสนอแนะ
1. องค์ก ารควรสนับ สนุ น ให้พ นัก งานเกิ ด ความร่ ว มมื อ กัน ภายในที ม รวมไปถึ ง การแบ่ ง ปั น ข้อ มูล
ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นในการทํางานให้ท าํ สมาชิ ก ในที มได้รับทราบอย่ างทั่วถึงกัน จะทําให้สมาชิ ก ใน
องค์การมีการสื่อสารที่ ชัดเจนกันภายในที ม นอกจากนี อ้ งค์การควรจัดการฝึ กอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการ
ทํางานเป็ นทีม และให้ความสําคัญระหว่างการประสานงานกันในทีม อีกทัง้ ยังนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุ ง
วิธีการทํางานภายในทีมให้มีประสิทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง เป็ นวิธีท่ีตอ้ งปฏิบัติในระยะเวลานานเพื่อให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายของทีมและผลักดันให้พนักงานมีการทํางานภายในทีมของตนไม่ให้ตกไปจากมาตรฐานของ
เป้าหมายการทํางานที่องค์การกําหนดไว้
2. องค์การควรให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงาน รู จ้ กั หน้าที่และความรับผิดชอบในงาน
อย่างดีท่ีสดุ เห็นอกเห็นใจกัน เคารพสิทธิผอู้ ่ืน เพื่อป้องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้
องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานมีการนําความรู จ้ ากการปฏิบัติงานไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงแบ่งปั น
ความรู ้ ให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิงานแก่ผอู้ ่ืนได้ อย่างไรก็ตามการที่องค์การให้พนักงานได้มีส่วนร่วมผูกพันกับ
องค์การมากขึน้ ทําให้เกิดความรู ส้ ึกในการเป็ นเจ้าของร่วมกัน เกิดความภาคภูมิใจในองค์การ เกิดแรงจูงใจใน
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การแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การออกมา เป็ นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่าง
ราบรื่น และส่งผลต่อผลของงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
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การประยุกต์ใช้สมการเส้นตรงภายใต้เงือ่ นไขการขนส่งเพือ่ จัดเส้นทาง
และตารางเวลาการเดินรถทีเ่ หมาะสมในการขนส่งสินค้าไปประเทศลาว
กรณีศึกษา: บริษัท ซีทไี อ ดีสตริบิวชั่น จํากัด
Application of Linear Equation for Transportation with Conditions for Appropriate Routes
and Schedules for Transporting Goods to Laos
Case Study: CTI Distribution Co., LTD.
กฤษณา ยินดีขนั ธ์¹ ٭และ ปริญ วีระพงษ์¹
Kritsana Yindeekhan¹ ٭and Prin Weerapong¹

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการจัดเส้นทางและตารางเวลาการขนส่งสินค้าไปประเทศลาว โดยการ
จัดเส้นทางการขนส่งสินค้าและคํานึงถึง กรอบเวลา (Time Window) ซึ่งกรอบเวลานีค้ ิดจากการทํางานเฉลี่ยใน
แต่ละกิจกรรมของพนักงานขับรถ ซึง่ ศึกษาจากการขนส่ง ระยะทาง รวมไปถึงในเรื่องของข้อจํากัดในการเดินทาง
ไปถึงหน้าด่านพรมแดนหนองคาย อีกทัง้ ยังคํานึงถึงกฎหมายในเรื่องของความเร็ว และจุดพักรถบรรทุก แล้ว
นํามาจัดตารางเวลาการวิ่งรถ และเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าแต่ละครัง้ โดยใช้แนวคิด Shortest Path
โดยการสร้างสมการภายใต้ขอ้ จํากัดต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าเส้นทางที่มีความเหมาะสม ด้านค่าใช้จ่ายและ
กรอบระยะเวลา คือ เส้นที่ผ่านฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี-นครราชสีมา-โดยปลายทางอยู่ท่ีด่านพรมแดนหนองคาย
ส่วนด่านสะหวันนะเขตเส้นที่มีตน้ ทุนตํ่าที่สุดคือ เส้นที่ผ่านสระแก้ว-บุรีรมั ย์-ยโสธร คือ 5261.62 บาท และ
4863.9 บาท ตามลําดับ เนื่องจากใช้ตน้ ทุนในการขนส่งที่ต่าํ และสอดคล้องกับระยะเวลา อีกทัง้ ยังสามารถนําไป
เป็ นข้อเสนอแนะให้กบั พนักงานจัดรถใช้ในการบริหารค่าใช้จ่ายให้กบั บริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

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
* Corresponding author; e-mail address: king172541@gmail.com
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บทนํา

เนื่องจากปั จจุบนั ระบบโลจิสติกส์ในด้านการขนส่งของประเทศไทยนัน้ ได้มีการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และในขณะเดียวกันก็มีบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการด้านการขนส่งมากมาย ซึ่งทางบริษัทก็
ต้องมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขนส่งไม่ว่าจะเป็ น ด้านระยะทาง ระยะเวลา รวมไปถึงปริมาณนํา้ มันที่
ใช้ เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่ามากที่สดุ โดยบริษัท ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น จํากัด เป็ นบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจร โดยเฉพาะด้านการขนส่ง ทางบริษัทมีการบริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนใหญ่แล้วจะมีการส่งสินค้าไปยังประเทศลาวประมาณ 100 เที่ยวต่อเดือน ใช้รถหัวลากทัง้ สิน้ 26 คัน
จากการศึกษาการขนส่งสินค้าไปประเทศลาว ในการนําเส้นทางมาวิเคราะห์นนั้ ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเส้นทาง
จาก Google Map ประกอบกับสอบถามจากพนักงานจัดรถและพนักงานขับรถว่าเส้นทางไหนที่สามารถเดินทาง
ไปได้ ซึง่ จากการศึกษาและสอบถามนัน้ พบว่าเส้นทางการขนส่งนัน้ สามารถวิ่งได้ทงั้ หมด 6 เส้นทางหลักแบ่งเป็ น
ด่านพรมแดนหนองคาย 3 เส้นทาง และด่านสะหวันนะเขต(มุกดาหาร) 3 เส้นทาง การรับสินค้าจะมีจุดเริ่มต้นที่
ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และบางนา แต่ผวู้ ิจยั คิดแค่จดุ เริ่มต้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเท่านัน้ เพราะสามารถ
เก็บข้อมูลได้มากกว่า โดย 6 เส้นทางที่กล่าวมานัน้ จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ และข้อจํากัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
ผูว้ ิจัยต้องมาศึกษาเส้นทางที่ เหมาะสมกับข้อจํากัดนัน้ ๆ นอกจากในเรื่องของเส้นทางแล้วนัน้ สิ่งที่ ตอ้ งนํามา
พิจารณาคือ เวลาในการขนส่ง โดยทางบริษัทจะให้พนักงานขับรถเดินทางไปถึงหน้าด่าน 9:00 ของวันถัดมา
เพื่อที่จะได้เคลียร์เอกสารต่างๆ ได้ทนั เวลาพอดี
นอกจากการศึก ษาในเรื่ อ งของเส้น ทางและเวลาในการขนส่ง แล้วนั้น ทางบริ ษัท ได้มีม าตรการให้
พนักงานขับรถปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาํ หนดไว้ โดยขับรถที่ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถขับรถ
ติดต่อกันได้ 4 ชั่วโมง พัก 30 นาที
งานวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั มุง่ เน้นไปที่การหาระยะทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าแต่ละครัง้ โดยใช้ Shortest
Path(ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ศักดิช์ ยั ปรีชาวีรกุล และวิวฒ
ั น์ สุทธิวิภากร, 2554, หน้า 105-111) เพื่อหาต้นทุน
รวมในการขนส่งแต่ละเส้นทางที่ดีท่ีสดุ รวมไปถึงการจัดตารางเวลาการวิ่งรถให้เหมาะสมโดยใช้กรอบเวลา (Time
Window) และต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่ได้กล่าวมาในข้างต้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อหาเส้นทางการวิ่งรถที่มีระยะทางและต้นทุนในการขนส่งสินค้าไปประเทศลาว
2) เพื่อศึกษาขัน้ ตอนการขนส่งสินค้าไปยังประเทศลาว
3) เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมให้กบั พนักงาน ขับรถและสอดคล้องกับกฎหมาย
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ
1) ได้ทราบเส้นทางการจัดส่งสินค้าไปยังด่านหนองคายและด่านสะหวันนะเขตที่สนั้ ที่สดุ
2) ได้ทราบขัน้ ตอนการส่งสินค้าไปยังประเทศลาว
3) พนักงานขับรถมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง
4) ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดทําคูม่ ือให้กบั พนักงานขับรถ

130

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ขอบเขตของการศึกษา
1) ประเภทรถใช้รถหัวลากที่สามารถขนส่งสินค้าไปประเทศลาวได้
2) เวลาในการดําเนินงานทําการศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 เดือน คือเดือน ตุลาคม 2562
3) ประเภทการบรรทุกศึกษาเฉพาะตูล้ าก (CY) ตูเ้ ปล่าขาไป และบรรทุกสินค้าตอนกลับ สถานที่บริษัท

ซีทีไอ ดีสตริบวิ ชั่น จํากัด

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1) การสร้างตัวแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ จากการศึกษากระบวนการขนส่งสินค้าของบริษัท และ
ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างแบบจําลองได้ดงั นี ้ (โรสะนา แวหะยี, 2557)
ดัชนี
I = จุดเริ่มต้นที่ i (i=1,2)
j = จุดพักรถ
k = ด่านพรมแดน
n = จํานวนเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง (n=1,2,3,4,5,6)
x = ความเร็วในการขนส่ง
c = เบีย้ เลีย้ งพนักงานขับรถ
b= ระยะทางที่ใช้ในการขนส่ง
d = ราคานํา้ มัน
พารามิเตอร์
F = ต้นทุนคงที่ เมื่อเส้นทางที่ n ระยะทางที่ b ถูกใช้ในการขนส่ง
V = ต้นทุนผันแปร เมื่อเส้นทางที่ n ระยะทางที่ b ถูกใช้ในการขนส่ง
Di = เวลาที่ออกจากท่าเรือ
Ei = เวลาที่รถมาถึงด่านได้เร็วที่สดุ
Li = เวลาที่รถมาถึงด่านได้ชา้ ที่สดุ
t = เวลาเดินทางจาก i ไป j
3.30 คือ นํา้ มัน 1 ลิตรสามารถเดินทางได้ 3.3 กิโลเมตร เป็ นเรทนํา้ มันที่บริษัทกําหนด
ตัวแปรตัดสินใจ
1 เมือเสนทาง n ระยะทางที b ถูกใชในการขนสง
Unb
0 กรณีอืนๆ
Xijkbn

1 เมือเสนทาง n ระยะทางที b ถูกใชในการขนสง จาก i-j-k
0 กรณีอืนๆ

ฟั งก์ช่ นั วัตถุประสงค์ (Objective Function)
𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 ∑ 𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 + d(b/3.30) ∑ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

ฟั งก์ช่ นั เงื่อนไข (Constraint Function) ด้านเวลา
t = 0 for i =1
D = 0 for i=1
x <= 60
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จากการเขียนสมการสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
Z min คือ ต้นทุนที่ต่าํ ที่สดุ ในการขนส่ง
สมการ (1) ต้นทุนรวมขนส่งมีคา่ น้อยที่สดุ
สมการ (2) เป็ นเงื่อนไขทางด้านเวลาในการมาถึงด่านกําหนดว่าการมาถึงด่านต้องเท่ากับ 0 เสมอ i =1
สมการ (3) เป็ นเงื่อนไขทางด้านเวลาในการกําหนดว่าการออกจากท่าเรือต้องเท่ากับ 0 เสมอ
สมการ (4) ความเร็วต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2) การหาเส้นทางที่มีระยะทางตํ่าที่สดุ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีกราฟเข้ามาช่วยในการลากเส้นเพื่อหาระยะทาง
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ส่วนประกอบของกราฟมีดงั นี ้ (ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ศักดิ์ชยั ปรีชาวีรกุล และ
วิวฒ
ั น์ สุทธิวิภากร, 2554, หน้า 105-111)
- เซตของจุดยอด (Vertex) แทนด้วย V(G)
- เซตของเส้นเชื่อม (Edge) แทนด้วย E(G)
ในการสร้างกราฟถ้าไปด่านพรมแดนหนองคาย จัง หวัด หนองคายจะมี ก ารเปรี ย บเที ย บทั้ง หมด 3
เส้นทาง โดยทําการหาระยะทางรวมทัง้ หมดของแต่ละเส้นทาง ปริมาณนํา้ มัน ค่าทางด่วน จากนัน้ นํามาสรุ ปผล
ว่าเส้น ทางแต่ล ะเส้น ทาง เส้น ไหนมี ค่าใช้จ่ ายตํ่าที่ สุด ส่วนด่านสะหวัน นะเขต จัง หวัด มุก ดาหารก็ มี วิ ธี คิ ด
เช่นเดียวกับด่านพรมแดนหนองคายซึ่งด่านสะหวันนะเขตก็สามารถไปได้ 3 เส้นทางเช่นเดียวกัน ซึ่งผลจากการ
ลากเส้นระยะทางจะได้ ดังรู ปภาพที่ 1
Figure 1 Distance to Nong khai Border and Savannakhet Border.

การกําหนดสัญลักษณ์แทนความหมายดังนี ้
A = ท่าเรือแหลมฉบัง
C = แยกเข้าหินซ้อน
B = CTI Distribution
D = จุดพักรถทับลาน จังหวัดนครราชสีมา E = จุดพักรถโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
H = ปั๊ มบางจาก แก๊ส LPG ตําบล ห้วยไร่ อําเภอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 36140 I = ปั๊ มนํา้ มันบางจาก
- ห้างหุน้ ส่วนจํากัด วิฑูรย์ บริการ 96 หมู่ 9 ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140
K=
ตําบล โคคลาน อําเภอ ตาพระยา สระแก้ว 27180
F = ด่ า นพรมแดนหนองคา G = ฉางท่ า นา
แล้ง N = แยกถนนเจนจบทิศ ตําบล เทพาลัย อําเภอคง นครราชสีมา
O = ถนน ปั ทมานนท์ ตําบล ห้วยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
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M = 202 ตําบล โพธิ์ใหญ่ อําเภอ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 R = ด่านสะหวันนะเขต
จากรู ปภาพที่ 2 เส้นทางที่รถสามารถวิ่งได้จะเป็ นลูกศรตามสีท่ีได้กาํ หนดไว้ โดยตําแหน่งแต่ละจุดจะระบุ
ตาม GPS
3) การหาค่าเฉลี่ยเวลาการทํางานของพนักงานขับรถ งานวิจัยนี่ได้ศึกษาการหาค่าเฉลี่ยเวลาจากการ
ทํางานของพนักงานขับรถ เช่น เวลารับตูส้ ินค้า เวลาเคลียร์ด่านขาเข้า เป็ นต้น โดยทําการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง
จาก GPS MIMAMORI จากนั้น ทํา การหาค่ า เฉลี่ ย ย้อ นหลัง 50 เที่ ย วโดยจะเป็ น ตู้ CY เปล่ า เท่ า นั้น ที่ ผู้วิจัย
ทําการศึกษา แล้วนํามาสร้างกรอบเวลาการทํางาน
Table 1 Average time of activity for drive.
Activity
Detail
Average time
SD
(hr.)
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
จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่าจากการหาค่าเฉลี่ย การใช้เวลาในการรับตูส้ ินค้าใช้เวลาประมาณ
50 นาที เคลียร์ด่านขาเข้า 31 นาที รอเอกสารตรวจปล่อยที่ฉาง 1ชั่วโมง 54 นาที ถึงโรงงานลูกค้าพร้อมกับบรรจุ
2 ชั่วโมง 48 นาที รอเอกสารตรวจปล่อยออกที่ฉาง 1ชั่วโมง 7 นาที เคลียร์ด่านขาออก 27 นาที รอเอกสารจาก
Shipping ที่ท่าเรือ 42 นาที และคืนตูท้ ่ีมีสินค้า 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึง่ เวลาที่ได้มานัน้ เป็ นเวลาจากการหาเฉลี่ยจาก
MIMAMORI เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นนั้ ๆ
4) การสร้างเวลาการวิ่งรถโดยใช้กรอบเวลา (Time Window) การสร้างกรอบเวลานัน้ ผูว้ ิจยั นําค่าเฉลี่ยที่
ได้จากตารางที่ 1 มาหาเวลาที่เหมาะสมโดยยึดเวลาการไปถึงด่าน 09:00 ของวันถัดไป และในการสร้างกรอบ
เวลานัน้ จะต้องพิจารณาในเรื่องของความเร็วในขับรถโดยคิดความเร็วที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ เรื่องของขับรถ
ที่ ส ามารถขับ ติ ด ต่อ กัน ได้ไ ม่เ กิ น 4 ชั่วโมงและพัก 30 นาที ผู้วิจัย ได้ท าํ การศึก ษาจุด พัก รถโดยศึก ษาจาก
GOOGLE MAP และศึกษาจากการสอบถามพนักงานขับรถและพนักงานจัดรถที่สามารถพักได้ เช่น ปั๊ มนํา้ มัน
ไหล่ทางถนนที่มีขนาดใหญ่ และเลือกเส้นทางที่ดีท่ีสดุ ในการนํามาสร้างกรอบเวลา
5) ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีการจัดเส้นทาง ในส่วนของ การหาเส้นทางที่สนั้ ที่สดุ (shortest
path) เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในการจัดเส้นทาง ซึ่งเป็ นการหาระยะทางที่สนั้ ที่สดุ ในการเดินทางจาดจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง
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Table 2: Time window for Nongkhai Border.
Destination

Origin

Receive container
Rest area 1
Rest area 2
Nongkhai Border
Warehouse thanaleang
Customer’s factory
Rest area 2
Rest area 1
X-ray
Return container

Laemchabang Port
Start time
End time

15:32
20:42
4:12
9:00
9:31
11:36
19:21
0:09
7:33
8:42

16:18
23:42
4:42
9:31
11:36
14:36
19:51
3:09
8:42
9:52

จากตารางที่ 2 อธิ บายได้ว่า เวลาที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าด้วยความเร็วและระยะเวลาการพักที่
เหมาะสมให้กบั พนักงานขับรถในการไปด่านพรมแดนหนองคายจะเริ่มรับตูส้ ินค้าที่เวลาประมาณ 15:30 ของวัน
นัน้ จนกระทั่งคืนตูส้ ินค้าวันที่ 3 เวลาประมาณ 8:42 ซึง่ ตารางเวลาที่ได้ดงั กล่าวอาจยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์
Table 3 Time window for Savannekhet Border.
Destination

Origin

Receive container
Rest area 1
Rest area 2
Savannakhet border
Rest area 2
Rest area 1
X-ray
Return container

Laemchabang Port
Start time
End time

16:50
22:50
5:46
9:00
13:45
18:35
23:50
0:32

16:50
2:50
6:14
9:31
14:15
19:05
0:32
1:42

จากตารางที่ 3 อธิ บายได้ว่า เวลาที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าด้วยความเร็วและระยะเวลาการพักที่
เหมาะสมในการไปด่านสะหวันนะเขตให้กบั พนักงานขับรถจะเริ่มรับตูส้ ินค้าที่เวลาประมาณ 16:00 ของวันนัน้
จนกระทั่ง คื น ตูส้ ิ นค้าวัน ที่ 3 เวลาประมาณ 0:32 ซึ่ง ตารางเวลาที่ ไ ด้ดัง กล่าวจะไม่เหมื อนกับด่านพรมแดน
หนองคายเพราะไปส่ง สิ น ค้าที่ ห น้าด่านแล้วก็ เดิ น ทางกลับ ทัน ที แต่ต ารางอาจยื ด หยุ่น ได้ต ามสถานการณ์
เช่นเดียวกัน
5) การศึกษาขัน้ ตอนการส่งสินค้าไปประเทศลาว ศึกษาโดยการสอบถามพนักงานจัดรถและพนักงานขับ
รถ ซึง่ ขัน้ ตอนการขนส่งสินค้าที่เป็ นตู้ CY จะแบ่งเป็ นตูท้ ่ีมีสินค้า กับตูเ้ ปล่า ซึง่ มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป
ดังภาพที่ 5
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาจะแยกตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กล่าวมา ได้แก่ เส้นทางการวิ่งรถที่มีระยะทางและต้นทุนใน
การขนส่ง ที่ ต่ าํ ที่ สุด ในการส่งสิ นค้าสินค้าไปประเทศลาว ผู้วิจัย ได้ศึก ษาเส้นทางที่ สามารถไปด่านพรมแดน
หนองคาย และด่านสะหวันนะเขตได้ จาก Google Map และสอบถามจากพนักงานจัดรถและพนักงานจัดรถ ซึ่ง
สามารถไปได้อย่างละ 3 เส้นทาง ทําให้ผวู้ ิจยั ต้องมาคิดระยะทาง และต้นทุนรวมในการขนส่งดังตารางที่ 4
Table 4 comparing travel time and transportation costs.
origin
Route 1
Route 2
Route 3
destination
Total cost Time travel Total cost Time travel Total cost
Time
travel

Nongkhai
Savannakhet

5261.62
4863.9

12.52
11.55

5525.7
5171.83

13.15
12.18

หมายเหตุ: ราคานํา้ มันเท่ากับ 22.59 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

5841.28
5890.72

13.42
14.05

การคํานวณนัน้ จะคิดเฉพาะขาไปผลการคํานวณนัน้ เช่น ด่านหนองคาย Route 1 ได้ 5261.62 มาจาก
ผลรวมของค่านํา้ มันกับค่าทางด่วน ซึ่งค่านํา้ มันคิดได้จาก ระยะทางคือ 751.1 กิโลเมตร หารด้วย 3.3 จะได้เป็ น
ปริมาณนํา้ มันที่ใช้จากนัน้ นําไปคูณกับราคานํา้ มัน 22.59 จะได้ 5141.62 บาท แล้วนําไปรวมกับค่าทางด่วนซึ่ง
เท่ ากับ 120 บาท ส่วนระยะเวลานั้น 12.52 ชั่วโมงมาจาก ระยะทาง 751.1 กิ โลเมตร หารด้วยความเร็ว 60
กิโลเมตร/ชั่วโมง
CY

Heavy container

Clear incoming
border

unload

Empty container

Bring container
Receive document
from Shipping

-Bohte n

Re ce ive
conta iner

ne xt s ta tion

X-ray

wrong

Clear incoming
border

-Nongkhai
-Sa va nnakhet

Arrive at the
customer's factory

1 day

Go to warehouse

wrong
corre ct
Che ck a ll documents

Pa cki ng

wait for
documents until
it is complete

Arrive at the
customer's factory

Clear outbound
border

no i n time

wait for
next day

i n ti me

wait for the document to be released out

Empty
container

Contact agent

corre ct

-Nongkhai
-Sa va nnakhet

Clear incoming
border

Re l ease thetruck

Check the
size

Heavy
container

wait for the
document at gate 1

X-ray

Return
container

Figure 5 The process of transporting goods to Laos.
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1) เส้นทางการวิ่งรถที่มีระยะทางและต้นทุนในการขนส่งที่ต่าํ ที่สดุ ในการส่งสินค้าสินค้าไปประเทศลาว
จากตารางที่ 4 พบว่า ถ้าจุดเริ่มต้นไปด่านหนองคาย ถ้าไปเส้นที่ 1 จะมีระยะทาง 751.1 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง 5261.62 บาท เส้นทางที่ 2 จะมีระยะทาง 759 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 5525.7 บาท เส้นทาง
ที่ 3 จะมีระยะทาง 805.1 กิโลเมตรค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 5841.28 บาท ส่วนจุดเริ่มต้นด่านสะหวันนะเขต ถ้าไป
เส้นที่ 1 จะมีระยะทาง 693 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 4863.9 บาท เส้นที่ 2 ระยะทาง 705.7 กิโลเมตร
ค่าใช้จ่าย 5171.83 บาท และเส้นที่ 3 ระยะทาง 843 กิโลเมตร ค่าใช้จ่าย 5890.72 บาท ซึ่ง จะเห็นได้ว่าถ้าไป
ด่านพรมแดนหนองคายควรเลื อ กเส้น ทางที่ 1 ในการเดิ น ทาง ถ้าไปด่านสะหวัน นะเขตควรไปเส้น ทางที่ 1
เช่นเดียวกัน
2) เพื่อศึกษาขัน้ ตอนการขนส่งสินค้าไปยังประเทศลาว ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวทําให้ผูว้ ิจยั ทราบได้ว่า
ในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศลาวนัน้ ต้องผ่านบุคคลใดบ้าง แล้วต้องทํากิจกรรมอะไรบ้าง เช่น เคลียร์ด่าน XRay คืนตู้ เป็ นต้น
3) เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมให้กบั พนักงานขับรถและสอดคล้องกับกฎหมาย พนักงานขับรถสามารถ
ทราบเวลาในการรับตูส้ ินค้าแต่ละครัง้ ว่าประมาณเวลาใดที่จะเหมาะสม โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย สิ่งที่ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษานัน้ เป็ นเพียงการเสนอแนวทางเท่านัน้
4) เพื่ อ เป็ น ข้อ มูล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ใ นการทํา คู่มื อ ให้กับ พนัก งานขับ รถที่ ม าใหม่ ข้อ มูล ในเรื่ อ งของ
ระยะทางที่เกิดขึน้ หากไปเส้นทางนัน้ ๆ จุดจอดรถที่ทางบริษัทกําหนดให้

สรุ ปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่าเส้นทางที่ มีระยะทางตํ่าที่ สุดในก็จะทําให้ค่าใช้จ่าตํ่าสุดเช่นกัน
เพราะว่าปริมาณนํา้ มันนัน้ จะแปรผันตามระยะทางที่ว่งิ นอกจากนีใ้ นเรื่องของเวลาก็จะมากขึน้ ตามระยะทางด้วย
ส่วนเรื่ อ งของการจัด ตารางเวลาการวิ่ ง รถนั้น เป็ น เพี ย งการเสนอแนวทางเท่ านั้น เพราะในบางครั้ง อาจเกิ ด
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ อยู่นอกเหนื อขอบเขตของการศึกษาซึ่งผูว้ ิจัยไม่ส ามารถเข้าไปศึก ษาได้ ซึ่งตารางนั้นก็จ ะ
แบ่งเป็ น 2 ตารางคือไปด่านพรมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคายกับด่านสะหวันนะเขต จังหวัดมุกดาหาร และ
ในเรื่องของขั้นตอนการส่งสินค้าไปประเทศลาวนั้นถ้าเป็ น CY ตูเ้ ปล่าขาไปจะมีการเอกซเรย์เฉพาะตอนคืนตู้
เท่านัน้ ซึ่งแตกต่างกับ CY ที่บรรทุกสินค้าตอนขาไปและตอนกลับกรณีนีจ้ ะมีการเอกซเรย์ทงั้ ขาไปและขากลับ
ส่วนการนําไปใช้นนั้ หากต้องการนําไปใช้กับด่านอื่นๆ ก็อาจจะหาเส้นทางที่สามารถเดินทางไปได้ แล้ววางแผน
ด้านระยะเวลาในการเดินทางใหม่เพราะระยะเวลาการเดินทางนัน้ ก็จะแปรผันตามระยะทาง หรือถ้าหากเปลี่ยน
ประเภทรถก็ตอ้ งตัง้ เรทนํา้ มันใหม่ ซึ่งถ้าหากจัดสรรระยะเวลาในการเดินทาง ปริมาณนํา้ มัน ความเร็วในการ
เดินทางที่ดีก็จะทําให้การขนส่งสินค้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทนัน้ ยังไม่มีการจ่ายนํา้ มันเหมาเป็ น
เที่ยวทําให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่สงู ซึ่งถ้าบริษัททราบระยะทางการเดินทางที่แน่นอน จะทําให้พนักงานจัดรถ
บริหารนํา้ มันได้มีประสิทธิภาพมากขึน้
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การเสนอแนวทางการแจ้งเตือนก่อนทีจ่ ะซ่อมบํารุ ง กรณีศึกษา: บริษัท ABC จํากัด
Proposal of Notification before Maintenance Case Study: ABC Company Limited
สุพัฒตรา บัวจันทร์1* และ ชุลกี ร ชูโชติถาวร1
Supattra Buachan1* and Chuleekorn Chuchottaworn1

บทคัดย่อ

บทความวิจยั ฉบับนีเ้ ป็ นการเสนอแนวทางการแจ้งเตือนก่อนที่จะเข้าซ่อมบํารุ ง กรณีศกึ ษา : บริษัท ABC
จํากัด จากปั ญหาที่พบคือ พนักงานขับรถลืมเลขไมล์ท่ีจะเข้าศูนย์ซ่อมในรอบถัดไปและ เนื่องจากไม่มีการแจ้ง
เตือนระยะที่จะเข้าศูนย์ลว่ งหน้าซึง่ การเข้าศูนย์ซอ่ มไม่ตรงระยะอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานต่อเครื่องยนต์
โดยบทความวิจยั นีผ้ ูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาโดยใช้ Fishbone Diagrams และทฤษฎีหลักการ
วางแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิด Microsoft office Excel
Version 2016 ในการสร้างไฟล์การแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะล่วงหน้าเส้นทางไทย – กัมพูชา (ด่านปอยเปต พนมเปญ) ของรถหัวลากในแต่ละทะเบี ย น ผลการศึกษา จากการสร้างไฟล์ก ารแจ้งเตื อนการเข้าเช็คระยะ
ล่วงหน้าเส้นทางไทย - กัมพูชา(ด่านปอยเปต - พนมเปญ) พบว่าสามารถนําไฟล์การแจ้งเตือนเข้าเช็คระยะไป
ใช้ได้จริงการทดลองใช้และการประเมินผลความพึงพอใจกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนก จํานวน 7 คน
พนักงานมีความพึงพอใจต่อไฟล์การแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะล่วงหน้าเส้นทางไทย- กัมพูชา(ด่านปอยเปต พนมเปญ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( 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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คํานํา

เนื่องด้วยปั จจุบนั นีม้ ีการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์เริ่มมีการเติบโตและการ
แข่งขัน ซึ่งปั จจัยที่สนับสนุนธุรกิจโลจิสติกส์ให้มีความได้เปรียบประกอบด้วย การส่งมอบที่ตรงเวลา ความพึง
พอใจของลูกค้า ต้นทุนการดําเนินงาน ความยืดหยุ่นในการให้บริการ การดูแลลูกค้า ในด้านการส่งมอบมอบที่
ตรงเวลาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกิจกรรมที่เป็ นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์คือการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องความตรงต่อ
เวลา ความปลอดภัย ความรวดเร็ว ล้วนส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าทัง้ สิน้
ซึง่ ทางบริษัท ABC จํากัดก็เป็ นบริษัทที่ประกอบการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าทางบก ครอบคลุม
ทั่วทัง้ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ สิ่งที่สาํ คัญของธุรกิจนีก้ ็คือ พาหนะที่ใช้ในการส่งสินค้าไปยังจุดหมาย
ให้ทนั เวลาและปลอดภัย ซึ่งในบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศกัมพูชา
จะใช้รถหัวลากเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อถึงเวลาในการเข้าเช็คระยะก็จะมีตน้ ทุนในการบํารุ งรักษารถ จากที่ได้ขอ้ มูล
ในการเข้าบํารุ งรักษาของรถบรรทุกพบว่า รถบรรทุกจะต้องมีการตรวจเข้าเช็คระยะทุกๆ 20,000 กิโลเมตร แต่จาก
สถิติการเข้าเช็คระยะของกลุ่มตัวอย่างรถหัวลากทัง้ 9 ทะเบียน ที่ว่ิงในเส้นทางไทย – กัมพูชา(ด่านปอยเปต –
พนมเปญ) มี ก ารเข้าเช็ ค ระยะไม่ตรงตามรอบ ตั้ง แต่ปี 2015-2019 มี ก ารเข้าเช็ ค ระยะไม่ต รงตามรอบเฉลี่ย
ทะเบียนละประมาณ 4 ครัง้ /ปี ซึ่งการไม่เข้าศูนย์ตามรอบอาจจะส่งผลให้รถบรรทุกเกิดการชํารุ ด เสียหาย หรือ
อาจทําให้รถบรรทุกเกิดเหตุขดั ข้องระหว่างทางที่กาํ ลังขนส่งและทําให้สง่ สินค้าไม่ตรงเวลา จากปั ญหาดังกล่าว
ผู้วิจัย จึง ได้ท าํ การวิ เ คราะห์สาเหตุข องปั ญ หาโดยใช้ Fishbone Diagrams และทฤษฎี ห ลัก การวาง
แผนการบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ประยุกต์ใช้แนวคิด Microsoft office Excel 2016
ในการแจ้งเตือนครัง้ ที่จะเข้าเช็คระยะในรอบถัดไป เพื่อให้พนักงานฝ่ าย maintenance ทราบระยะเข้าศูนย์และ
นัดหมายการเข้าศูนย์ได้ลว่ งหน้า และยังช่วยให้ฝ่าย Fleet Planning สามารถวางแผนการจัดรถได้โดยไม่กระทบ
ต่อรอบการเข้าเช็คระยะ ซึ่งการเข้าเช็ค ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถหัวลากและป้องกันการเสียต้นทุนค่าใช้จ่าย
การซ่อมบํารุ งที่มากจนเกินไป
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการเสนอแนวทางการแจ้งเตือนก่อนที่จะซ่อมบํารุ งกรณีศกึ ษา บริษัท ABC จํากัด โดยการ
วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีตอ้ งแก้ไข Fishbone Diagrams และทฤษฎีหลักการวางแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้องกันใน
การสร้างไฟล์เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป 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.
จากรู ปที่ 1 คือ กราฟสถิติการเข้าเช็คระยะไม่ตรงตามรอบของกลุ่มตัวอย่างรถหัวลากทัง้ 9 คันตัง้ แต่ปี
2015-2019 ซึง่ แนวตัง้ แสดงจํานวนครัง้ ที่รถเข้าเช็คระยะไม่ตรงตามรอบ และแนวนอนแสดงเลขทะเบียนของกลุ่ม
ตัวอย่างรถหัวลากทัง้ 9 คัน ซึง่ บริษัท มีเกณฑ์ KPI ในการเข้าเช็คระยะตรง 100%
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.) เพื่อศึกษาปั ญหาการที่รถหัวลากเข้าเช็คระยะไม่ตรงรอบ
2.) เพื่อจัดทําไฟล์แจ้งเตือนให้รถหัวลากเข้าเช็คระยะได้ตรงตามรอบ
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ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ
1) มีไฟล์ท่ีช่วยในการแจ้งเตือนให้เข้าเช็คระยะตรงตามรอบการเข้าศูนย์
2) ช่วยให้พนักงานฝ่ าย Fleet planning วางแผนการวิ่งรถหัวลากได้โดยไม่กระทบต่อรอบการเข้าเช็ค
ระยะ
ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนือ้ หา
ทําการศึกษาเฉพาะเส้นทางในประเทศไทยกัมพูชา (ด่านปอยเปต-พนมเปญ) โดยศึกษาจากการสุ่ม
ตัวอย่างของรถหัวลากที่ว่ิงเข้าปอยเปตและพนมเปญที่บ่อยที่สดุ ได้ จํานวน 9 ทะเบียน เป็ นรถ 5 ปี ท่ีจดทะเบียน
ในกลุม่ ทดลอง
2) ขอบเขตด้านระยะเวลา
เป็ นส่วนงานที่ได้รบั ในระยะเวลาฝึ กงาน 3 สัปดาห์ ในแผนก Fleet Planning (ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
2 เดือน นําไฟล์การแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะล่วงหน้าเส้นทางไทย-กัมพูชา (ด่านปอยเปต-พนมเปญ) มาทดลอง
ใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์)

ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง

1) หลักการบํารุ งรักษาเครื่องจักรการบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
เป็ น กิ จ กรรมที่ มีค วามสํา คัญ ต่อ การลดค่ าใช้จ่ ายในการบํารุ ง รัก ษา และเป็ น การรัก ษาสภาพการ
เดินเครื่องให้เหมาะสมก่อนที่ เครื่องจักรจะเกิ ดการเสียหาย โดยจะต้องมีการจัดทําแผนงานบํารุ งรักษาตาม
ช่วงเวลา เพื่อลดโอกาสการชํารุ ดของเครื่องจักร
2) เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
1. กราฟ (Graph) คือแผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิตทิ ่ีใช้เมื่อต้องการนําเสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผลของข้อมูล
2. แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือเรียกอีกอย่างว่าแผนผังก้างปลา
คือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของปั ญหา (ผล) กับปั จจัยต่างๆ (สาเหตุ) ที่เกี่ยวข้อง
3) โปรแกรม Microsoft Excel Version 2016 คื อ โปรแกรมประเภทสเปรดชี ท (Speadsheet) หรื อ
โปรแกรมตารางงาน ซึ่งเก็บข้อมูลต่างๆ ลงบนแผนตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่อง
ตารางทัง้ แนวนอนและแนวตัง้ ซึง่ สะดวกต่อการคํานวณและการนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้สามารถจัดข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างเป็ นหมวดหมูแ่ ละเป็ นระเบียบมากยิ่งขึน้

วิธีการดําเนินงาน

ขัน้ ที่ 1 ศึกษาขัน้ ตอนของปั ญหาที่พบในแผนก Fleet Planning และศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาเพื่อทําการปรับปรุ งการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะทําการปรับปรุ ง จะพิจารณา
จากการเลือกกลุม่ ตัวอย่างของรถหัวลากทัง้ 9 ทะเบียนที่ว่งิ ในเส้นทางประเทศไทย –กัมพูชาซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจาก
การศึกษาพบว่าเกิดสาเหตุของการเข้าเช็คระยะไม่ตรงรอบซึง่ พอจะสรุ ปสาเหตุสาํ คัญได้ดงั นี ้

Figure 2 Analysis of the cause of periodic check errors.
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จาก ปั ญหาที่พบ ด้าน Man 1.) พนักงานขับรถลืมเลขไมล์ท่ีจะเข้าศูนย์ในรอบถัดไป 2.) พนักงานขับรถ
คนใหม่ ด้าน Material 1.) ไม่มีการเก็บข้อมูลการเข้าเช็คระยะครัง้ ล่าสุดให้เป็ นระบบ 2.) ไม่มีฐานเก็บรวบรวม
ข้อ มูล ที่ แ น่ ชัด ด้าน Method 1.) มี ก ารส่ง สิ น ค้ากะทัน หัน 2.) ไม่มี ก ารวางแผนงานที่ ถูก ต้อง ด้าน Machine
1.) ไม่มีไฟล์ในการเก็บข้อมูลและไม่มีการแจ้งเตือนการเข้าศูนย์ในแต่ละครัง้ 2.) ไม่มีโปรแกรมมาตรฐานในการ
ติดตามเลขไมล์
จากการวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปั ญหาทัง้ 2 ด้านพบว่าแนวทางในการแก้ไขที่สามารถดําเนินการได้มี 2 ด้าน
ได้แก่ดา้ น
1. ด้าน Man แก้ไขโดยจัดให้ฝ่าย Maintenance แจ้งเตือนพนักงานขับรถในเรื่องรอบของการเข้าเช็ค
ระยะ
ในครัง้ ถัดไปเพื่อป้องกันการเลยรอบการเข้าเช็คระยะ
2. ด้าน Material แก้ไขโดยการสร้างไฟล์ในการแจ้งเตือนในการเข้าเช็คระยะล่วงหน้าของรถหัวลาก
ในแต่
ละทะเบียนแก้ไขโดยใช้ทฤษฎีการวางแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้องกันและประยุกต์ใช้ Microsoft office
(Excel) และเพื่อให้แผนก Fleet Planning สามารถวางแผนการจัดรถโดยไม่กระทบต่อการเข้าเช็คระยะครัง้ ถัดไป
โดยเก็บข้อมูลดังต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 3 การรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเส้นทางการวิ่งประเทศไทย-กัมพูชาจากใบงาน Job Cambodia (job expenses
trucking) หรือเรียกว่าใบบันทึกการวิ่งของรถของประเทศกัมพูชาตัง้ แต่เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 ข้อมูล
ระยะทางที่รถทัง้ 9 ทะเบียนที่ว่งิ จริง
2. นําข้อมูลระยะทางการวิ่งของกลุ่มตัวอย่างรถหัวลากทัง้ 9 ทะเบียน มาหาค่าเฉลี่ยระยะทางวิ่งไป
กลับแต่ละเที่ยวของเส้นทางการวิ่งไทย-กัมพูชาซึ่งรถหัวลากจะสิน้ สุดการวิ่งที่ (ด่านปอยเปต-พนมเปญ) และ
กลับมายังบริษัท

Figure 3 The average distance of Cambodian routes
จากรู ป จะได้ค่าเฉลี่ยเที่ยวที่ว่ิงต่อเดือนประมาณ 7 เที่ ยว ซึ่งระยะทางของการวิ่งในแต่ละเที่ ยวของ
เส้นทางกัมพูชาจะสิน้ สุดที่ดา่ นปอยเปตและบริษัทมินิแบพนมเปญซึง่ ค่าเฉลี่ยต่อเที่ยวของการพนมเปญประมาณ
1,545.54 กิโลเมตร ด่านปอยเปตประมาณ 602.41 กิโลเมตร
3. เก็บข้อมูลเลขกิโลปั จจุบนั ของรถหัวลากทัง้ 9 ทะเบียน (ซึง่ ทางบริษัทจะต้องมีการเก็บเลขไมล์รถใน
รอบวันที่ 1 ของทุกๆเดือนเพื่อดูเฉลี่ยปริมาณการใช้นาํ้ มันว่าตรงตามเลทนํา้ มัน) จากการสอบถามพนักงานขับรถ

Figure 4 Example of a vehicle registration number 61-9393.
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และเก็บข้อมูลการเข้าเช็คระยะครัง้ ล่าสุดของรถหัวลากทัง้ 9 ทะเบียน จากใบแจ้งซ่อมบํารุ งและเก็บ
ข้อมูลการเข้าเช็คระยะครัง้ ล่าสุดของรถหัวทัง้ 9 ทะเบียน จากใบแจ้งซ่อมบํารุ ง

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

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเมื่อเก็บข้อมูลครบแล้วนําข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างรถหัว
ลากทัง้ 9 ทะเบียน มาสร้างไฟล์การแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานฝ่ าย Maintenance และ
ฝ่ าย Fleet Planning ใช้งานร่วมกันทัง้ 2 ฝ่ ายลง Google Sheet ได้ดงั ภาพที่ 6 รายละเอียดไฟล์ มีดงั นี ้

Figure 6 The notification file that is applied to employees.
จากรู ป 6 จะมีสว่ นประกอบดังนี ้ :
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ ให้ฝ่าย Maintenance ต้องกรอก คือ 1.) วันที่ เข้าเช็คระยะ 2.) เลขกิ โลเช็คระยะครัง้
ล่าสุด (ซึง่ ในไฟล์จะระบุสว่ นที่แผนกใดต้องกรอก)
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ส่วนที่ 2 ส่วนที่ให้ฝ่าย Fleet planning ต้องกรอกคือ 1.) เที่ยววิ่งพนมเปญ 2.) เที่ยววิ่งปอยเปต (กรอก
ทุกครัง้ ที่รถวิ่งจบงานในแต่ละเที่ยว) (ซึง่ ในไฟล์จะระบุสว่ นที่แผนกใดต้องกรอก)
ส่วนที่ 3 ส่วนการแจ้งเตือนรายละเอียดมี ดังนี ้
สถานะการเข้าศูนย์ (กิโลเมตร) คือ แถบสถานะที่แจ้งเตือน มีดงั นี ้

Figure 7 Status bar symbol
จากรู ปที่ 7 สถานะการเข้าศูนย์ จะมีการแจ้งเตือน เมื่อ
1. ระยะทางเหลือก่อนเข้าเช็คระยะน้อยกว่าหรือเท่ากับ -2,001กิโลเมตร สถานะจะขึน้ เป็ นสีแดง "เกิน
รอบในการเข้าเช็คระยะ”
2. ระยะทางเหลือก่อนเข้าเช็คระยะน้อยกว่า 0 กิโลเมตร สถานะจะขึน้ เป็ นสีสม้ "ต้องเข้าเช็คตามระยะ"
3. ระยะทางเหลือก่อนเข้าเช็คระยะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 กิโลเมตรสถานะจะขึน้ เป็ นสีเหลือง"
เตรียมเข้าเช็คตามระยะ"
4. ระยะทางเหลือก่อนเข้าเช็คระยะมากกว่า 1,000 กิโลเมตร สถานะจะขึน้ เป็ นสีเขียว "วิ่งงานได้ปกติ"

Figure 8 The results of the trial of the advance check notification file for the Thai-Cambodian route
(Poipet - Phnom Penh)
จากรู ปที่ 8 เป็ นการนําไฟล์มาทดลองใช้เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์จะเห็นว่า
ทะเบียน 61-9393 ขึน้ สถานะ คือ “เตรียมเข้าเช็คตามระยะการเข้าศูนย์” คือ จากระยะทางที่ว่ิงไปแล้ว
เหลือแค่ 516 กิ โลเมตร แต่ระบบกําหนดเตือนให้เข้าเช็คระยะที่ นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 1000 กิ โลเมตร ก็คือยัง
สามารถวิ่งได้อีก 516 กิโลเมตร
ทะเบียน 62-6750 ขึน้ สถานะ คือ “เกินรอบในการเข้าเช็คระยะ” คือ จากระยะทางที่ว่ิงไปแล้วเท่ากับ
2,373 กิโลเมตร ระบบกําหนดเมื่อครบ 2,000 กิโลเมตร จะเกินระยะเวลาเข้าศูนย์ท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งในปั จจุบนั
แจ้งให้รถคันนีร้ ีบเข้าเช็คระยะเรียบร้อยแล้ว หลังจากวิ่งงานเสร็จ
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และทางผูจ้ ัดทําได้นาํ เสนอไฟล์การแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะล่วงหน้าเส้นทางไทย- กัมพูชา(ด่านปอยเปต พนมเปญ) ต่อฝ่ ายผูบ้ ริหาร ซึ่งทางผูบ้ ริหารก็ให้ความสนใจต่อไฟล์ในการแจ้งเตือนนีแ้ ละจะนําไฟล์การแจ้งเตือน
นีไ้ ปปรับใช้กบั ฝ่ าย Maintenance และฝ่ าย Fleet Planning

Figure 9 Presenting to the management department in the department .
ซ่งึ ไฟล์นไ้ี ด้ให้พนักงานฝ่าย Fleet Planning และฝ่ าย Maintenance ทดสอบใช้จริงรายละเอียดไฟล์จะ
ช่วยพนักงานฝ่ าย Maintenance ในเร่ืองการติดตามรถให้เข้าเช็คระยะตรงตามรอบการเข้าศูนย์และช่วยฝ่ าย
Fleet Planning สามารถวางแผนการใช้รถได้ลว่ งหน้า

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

สรุ ปผลการศึกษา

ซึง่ การจัดทําไฟล์การแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะล่วงหน้าเส้นทางไทย- กัมพูชา(ด่านปอยเปต - พนมเปญ)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีการวางแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้องกันโดยประยุกต์ใช้ Microsoft office Excel Version 2016
เพื่อให้มีการแจ้งเตือนก่อนที่จะเข้าเช็คตามระยะซึ่งในการจัดทําไฟล์การแจ้งเตือนนีว้ ดั ผลจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของพนักงานฝ่ าย Maintenance และพนักงานฝ่ าย Fleet Planning จํานวน 7 คนใน Google Forms
เพื่อทราบผลการจัดทําไฟล์การแจ้งเตือนว่ามีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้และตรงกับ
หัวข้อกับงานวิจยั ที่จดั ทําขึน้ ดังนี ้
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Figure 11 Mean, standard deviation Satisfaction, File Trial, Early Access Check, Thai-Cambodian
Route (Poi pet - Phnom Penh).
ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจการทดลองไฟล์การแจ้งเตือนการเข้าเช็คระยะล่วงหน้าเส้นทาง
ไทย-กัมพูชา(ด่านปอยเปต - พนมเปญ) ของพนักงานฝ่ าย Maintenance และพนักงานฝ่ าย Fleet Planning
จํานวน 7 คน พบว่า พนัก งานมี ค วามพึง พอใจต่อไฟล์ก ารแจ้งเตื อนการเข้าเช็ค ระยะล่วงหน้าเส้น ทางไทยกัมพูช า(ด่านปอยเปต - พนมเปญ) โดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุด ( x�=4.34) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า
พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทัง้ 4 ข้อจากเรียงมากไปหาน้อยดังนี ้ 1.) เป็ นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน ( x�=4.57) 2.) เนื อ้ หาในไฟล์Job maintenance (Thai-Cambodia) มีความชัดเจน
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ( x�=4.43) 3.) ไฟล์Job maintenance (Thai-Cambodia) มีการจัดรู ปแบบง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน ( x�=4.43) 4.) ไฟล์Job maintenance (Thai-Cambodia) มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ ( x�=4.29) และอยู่ในระดับมากจํานวน 1 ข้อ คือ สีพืน้ หลังกับตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
( x�=4.00)
ข้อเสนอแนะ
สามารถนําข้อมูลไปพัฒนาเขียนโปรแกรมในการติดตามรถหัวลากเพื่อให้มีแจ้งเตือนที่แม่นยํา และ
สะดวกต่อการวางแผนการใช้งานรถหัวลากเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง

ศูน ย์บ รรณสารและสื่ อ สารการศึก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี . 2553. โปรแกรม Microsoft Excel
(Online). http://clrem-opac.sut.ac.th, 3 พฤศจิกายน 2562.
เษกสรร สิงห์ธนู. 2550. การบํารุ งรักษาเชิงแผนงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร กรณีศึกษาสาย
การบรรจุ น้ํ า ยาทํา ความสะอาดสุ ข ภั ณ ฑ์ (Online). http://newtdc.thailis.or.th, 2 พฤศจิ ก ายน
2562.
สมศักดิ์ สัมฤทธิ์. 2553. การลดเวลาสูญเสียในการผลิตโดยวิธกี ารบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันบนพืน้ ฐาน
ทฤษฎี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ กรณี ศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมคอนกรี ต (Online). http://www.kku.ac.th, 5
พฤศจิกายน 2560
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย,ญี่ปน).
ุ่ 2559. เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) (Online).
http://www.tpif.or.th/WebDev/index.php, 4 พฤศจิกายน 2562.
อิงควัต คงคุณาวัฒน์. 2560. การออกแบบระบบการซ่อมบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันของเครื่องจักรกลงาน
ก่ อสร้ า ง กรณี ศึ ก ษา ศู นย์เ ครื่ องจั ก รกลและระบบจราจรเทศบาล เมื องกาฬสินธ์ (Online).
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ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
และมูลค่าหลักทรัพย์ กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Business Performance Profitability Intangible Assets and Stock Value:
Case Study of Agriculture and Argo-Food Industry
สุภทั รา ทัศนกิจ1* และ ธนโชติ บุญวรโชติ1
Tanachote Boonvorachote1 and Suphatra Thasanakit1*

บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี ศ้ ึก ษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างประสิ ท ธิ ภ าพการดําเนิ น งาน ความสามารถในการทํากําไร
ทรัพย์สินไม่มีตวั ตนกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้วิธีวดั
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจด้วยมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทํากําไร โดยใช้ขอ้ มูล
จากงบการเงินของบริษัทธุรกิจกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 จํานวน 40 บริษัท
โดยแบ่งกลุ่มบริษัทเป็ นกลุ่มที่มีผลประกอบการดีและผลประกอบการผันผวน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และทัง้ คูล่ ว้ น
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ ทัง้ นีร้ าคาหลักทรัพย์สามารถอธิบายได้ดว้ ยความสามารถในการทํา
กําไรได้ดีกว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์เล็กน้อย โดยภาพรวมแล้ว ดัชนีชีว้ ดั ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ธุรกิจกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ แต่การลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
ของธุรกิจกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารยังไม่ช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้หลักทรัพย์

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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คํานํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรสามารถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ทัง้
ผลิตเพื่อบริโภคอุปโภคภายในประเทศ รวมถึงส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปยังต่างประเทศ และสภาวะ
เศรษฐกิจทั่วโลกนัน้ มีความไม่แน่นอน ทําให้บริษัทผูท้ ่ีทาํ ธุรกิจต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทอยู่
รอดและยังสามารถทํากําไรให้ได้สงู ที่สดุ บริหารจัดการให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทคือบริษัท
มีความมั่งคั่งสูงสุด มีหลากหลายปั จจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถในการทํากําไร การบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ เช่น การจัดการการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง กลยุทธ์ทางการตลาด การลงทุน การจัดหาเงินทุน
การจัดการความเสี่ยงต่างๆ รวมทัง้ ดัชนีชีว้ ดั ประสิทธิภาพการดําเนินงานต่างๆ ก็เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่มีส่วนที่จะ
ทําให้บริษัทมีความมั่งคั่งสูงที่สดุ โดยในปั จจุบนั ทรัพย์สินไม่มีตวั ตนก็เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่สาํ คัญในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจะมีการลงทุนในด้านทรัพย์สินไม่มีตวั ตน เช่นเครื่องหมายการค้า
แบรนด์ท่ีลูกค้าจงรักภักดีท่ีลูกค้าจะสามารถนึกถึงเป็ นอันดับแรกๆ กล่าวคือ ถ้าบริษัทมีเครื่องหมายการค้าที่มี
ชื่อเสียงเป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย บริษัทก็จะสามารถหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้านีไ้ ด้มากขึน้ นอกจากนี ้
ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร นิยมลงทุนทรัพย์สินไม่มีตวั ตนในการวิจยั และพัฒนา ในการพัฒนาวัตถุดิบ
อาหาร สูตรอาหารหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษหรือรสชาติท่ีแตกต่างเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
และตอบสนองต่อความต้องการของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้ ซึ่งทรัพย์สินไม่มีตวั ตนเหล่านีส้ ามารถจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบริษัทได้ในอนาคต ซึง่ ปั จจัยเหล่านีส้ ง่ ผลไปยังราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอีกด้วย
ในการศึก ษาครั้ง นี ้ผู้จัด ทํา ได้เ ล็ง เห็ น ถึง ความสํา คัญ และประโยชน์จ ากการหาความสัม พัน ธ์ข อง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร ทรัพย์สินไม่มีตวั ตนและมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อที่จะทํา
ให้ผูท้ ่ีมีอาํ นาจบริหารจัดการสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายหลักหรือว่าการมี
ความมั่งคั่งสูงที่สุดได้เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และบริษัทมีการเติบโต
ต่อไป นอกจากนีน้ กั ลงทุนก็สามารถศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องนีเ้ พื่อช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการดําเนินงานกับมูลค่าของหลักทรัพย์ของธุรกิจกลุม่
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถในการทํากําไรกับมูลค่าของหลักทรัพย์ของธุรกิจกลุม่
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตวั ตนกับมูลค่าของหลักทรัพย์ของธุรกิจกลุม่
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

การตรวจเอกสาร

อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีวตั ถุดิบทางการเกษตรที่สามารถแปรรู ปได้อย่างหลากหลาย มีแรงงานที่มี
ความชํานาญและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนีย้ งั มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัยในการผลิต
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ทําให้ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับของทั่วโลก (ศิริมา, 2557) และจากสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดการวิกฤตบ่อยครัง้ ทําให้ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรต้องมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทนัน้ อยู่รอดและสามารถทํากําไรได้สงู สุด บรรลุเป้าหมาย
หลักของบริษัทที่ตอ้ งการความมั่งคั่งสูงสุด (Stockholder wealth maximization) ซึ่งการวัดประสิทธิภาพและผล
การดําเนินงานของธุรกิจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมูลค่าตลาดของหุน้ (สุมาลี, 2559)
การวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงานได้หลายวิธี เช่น วัดโดยใช้อตั ราส่วนกําไรสุทธิ ต่อหุน้ (Earning
per share) หรือ EPS และวัดโดยใช้อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) หรือ ROA ซึง่ การ
วัดประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกําไรนัน้ สะท้อนถึงสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ ทําให้เกิดกําไรได้เท่าใด วัดโดย
ใช้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity) หรือ ROE ในปี 2559 ประภัสสร ได้ทาํ การศึกษา
และพบว่า ROA, ROE, EPS สามารถอธิ บายราคาหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์ไปในทิ ศทางเดียวกัน และ EPS
สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์ได้ รองลงมาคือ ROE กับ ROA และ
นอกจากนี ้ยั ง สามารถวัด ได้โ ดยใช้มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added) หรื อ EVA ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือกําไรที่ได้จากการปรับค่าแล้ว (NOPAT) และต้นทุนของเงินทุนที่ลงทุน (Capital Cost) ซึง่
EVA เป็ น การวัด ประสิ ท ธิ ภ าพความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท เนื่ องจากบริ ษัท ที่ มี EVA สูง จะต้อ ง
ประกอบด้วยต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุนตํ่าและมีมลู ค่าหลักทรัพย์สงู และบริษัทที่มี EVA สูงยังมีการจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราที่สูงอีกด้วย (ธนโชติ, 2553) บริษัทหลายๆ บริษัทมีการลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตวั ตน ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
หมายถึง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้องได้ และไม่มีลกั ษณะทางกายภาพ แต่บริษัทสามารถควบคุมทรัพย์สิน
รวมถึงใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสามารถควบคุมไม่ให้ผูอ้ ่นื มาใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินรายการนีไ้ ด้ (สุภรา,
2559) ในปี 2549 Ritter และ Wells ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินไม่มีตวั ตนที่ระบุได้กับราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่าทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
ที่ ระบุได้มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับราคาหลักทรัพย์ และในปี 2550 วรลักษณ์ได้ทาํ การศึกษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างทรัพย์สินไม่มีตวั ตนที่ระบุได้กบั ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่าทรัพย์สินไม่มีตวั ตนทัง้ ที่ระบุได้และระบุไม่ได้ (ค่าความนิยม) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคา
หลักทรัพย์ ดังนัน้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีความสําคัญกับการกําหนดราคาหลักทรัพย์ของนักลงทุน

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย

1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
บริษัทธุรกิจกลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย จํานวน 40
บริษัท โดยใช้ขอ้ มูลรายปี จํานวน 3 ปี ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 ทัง้ หมด 120 ข้อมูล
2. เครื่องมือวิจยั
โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล งบการเงิน, การลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตวั ตน, ดัชนีชีว้ ดั ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ, ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 15 ปี , อัตราผลตอบแทนของทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ่ีใช้
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4.1 การคํานวณข้อมูล
4.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ EVA = NOPAT – Capital Cost
4.1.2 กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษี NOPAT = EBIT(1-T)
4.1.3 ต้นทุนของเงินทุนที่ลงทุน Capital Cost = CE x WACC
4.1.4 ต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน WACC = Wd Rd (1-T) + Ws Rs
4.1.5 ต้นทุนของกําไรสะสม Rs = Rrf + (Rm - Rrf) β
4.1.6 ความสามารถในการทํากําไรรู ปแบบที่ 1 Profitability 1 =
4.1.7 ความสามารถในการทํากําไรรู ปแบบที่ 2Profitability 2 =

EBITDA

Equity + Long term debt
EBIT

Equity + Long term debt

- WACC

– WACC

งานวิจัยนีไ้ ด้ใช้เทคนิคของการวัดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเพิ่มเติม คือ Profitability 1 และ
Profitability 2 โดย ทั้งสองวิธีต่างกันตรงที่ ใช้ตัวแปรไม่เหมือนกันคือ EBIT และ EBITDA ในธุรกิ จเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารจะมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็ นจํานวนมาก ซึ่งเป็ นข้อสังเกตว่าถ้าใช้ค่า
เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายนัน้ มาคํานวณด้วย จะสามารถอธิบายมูลค่าหลักทรัพย์ได้ดีกว่าหรือไม่
4.1.8 ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน Intangible Assets =

Intangible Assets
Total Assets

X 100

4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์สถิติพรรณนา, วิเคราะห์สหสัมพันธ์ ของประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ความสามารถในการทํากําไร ทรัพย์สนิ ไม่มีตวั ตน และข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression Analysis) เป็ นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว
เมื่อนําเทคนิควิเคราะห์ขา้ งต้นมาใช้ โดยเขียนความสัมพันธ์ในรู ปแบบของสมการได้ดงั นี ้
สมการที่ 1
P/BV = b0 + b1 EVA/CE + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE
สมการที่ 2
P/BV = b0 + b1 Profitability1 + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE
สมการที่ 3
P/BV = b0 + b1 Profitability2 + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE
สมการที่ 4
P/S = b0 + b1 EVA/CE + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE
สมการที่ 5
P/S = b0 + b1 Profitability1 + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE
สมการที่ 6
P/S = b0 + b1 Profitability2 + b2 IA + b3 WACC + b4 DIY + b5 In CE
ตัวแปรตามประกอบด้วย P/BV
คือ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ ทางบัญชี
P/S
คือ อัตราส่วนราคาตลาดต่อยอดขาย
ตัวแปรอิสระประกอบด้วย EVA/CE
คือ อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ตอ่ ทรัพย์สินที่ใช้ดาํ เนินงาน
IA
คือ อัตราส่วนทรัพย์สินไม่มีตวั ตนต่อทรัพย์สินทัง้ หมด
WACC
คือ ต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน
DIY
คือ อัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน
In CE
คือ ทรัพย์สินที่ใช้ดาํ เนินงาน
Profitability1 คือ ความสามารถในการทํากําไรรู ปแบบที่ 1
Profitability2 คือ ความสามารถในการทํากําไรรู ปแบบที่ 2
149

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Table 1 List of Abbreviations.
Abbreviation
EVA
NOPAT
EBIT
CE
Rs
Rd
WACC
DIY
DPS
EPS
P/BV
P/S

English
Economic Value Added
Net Operating Profit after Tax
Profit before Interest and Tax
Capital Employed
Cost of Retained Earnings
Cost of Debt
Weighted Average Cost of Capital
Dividend Yield
Dividend per Share
Earnings per Share
Price / Book Ratio
Price / Sales

ผลการวิจัย

Definition

Thai
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษี
กําไรของบริษัทก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี
ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการดําเนินงาน
ต้นทุนของกําไรสะสม
ต้นทุนของหนีส้ ินก่อนหักภาษี
ต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุน
อัตราส่วนเงินปั นผลตอบแทน
เงินปั นผลตอบแทนต่อหุน้
กําไรต่อหุน้
อัตราส่วนราคาต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย

ผลการวิจัยการศึกษาดัชนี ชีว้ ัดประสิทธิ ภาพการดําเนิ นงานของบริษัทวิเคราะห์ 3 รู ปแบบคือ EVA,
Profitability1 และ Profitability2 ดังแสดงในตารางที่ 2 วิเคราะห์ตาม EVA พบว่าค่า NOPAT, EBIT, Net Profit
ของกลุม่ บริษัทที่มี EVA เป็ นบวกมีคา่ มากกว่ากลุม่ บริษัทที่มี EVA เป็ นลบแสดงว่ามีความสามารถในการทํากําไร
สูงกว่า แต่กลุ่มบริษัทที่มี EVA เป็ นบวกมีการใช้ทรัพย์สินในการดําเนินงานเท่าๆ กับกลุ่มบริษัทที่มี EVA เป็ นลบ
เมื่อพิจารณาด้านทรัพย์สินพบว่าขนาดบริษัทของทัง้ สองกลุ่มมีขนาดใกล้เคียงกัน กลุ่มบริษัทที่มี EVA เป็ นบวก
จะมีค่า Rs, Rd และ WACC น้อยกว่าแสดงให้เห็นว่ามีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่าํ กว่ากลุ่มบริษัทที่มีEVA เป็ นลบ
นอกจากนีห้ ากพิจารณาค่ามัธยฐานของอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตวั ตนพบว่ากลุม่ บริษัทที่มี EVA เป็ น
บวกจะมีการลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตวั ตนสูงกว่ากลุ่มบริษัทที่มี EVA เป็ นลบเล็กน้อย กลุ่มบริษัทที่มี EVA เป็ น
บวกจะมีคา่ P/BV, P/S ที่สงู กว่ากลุม่ บริษัทที่มี EVA เป็ นลบซึง่ สะท้อนถึงการมีมลู ค่าหลักทรัพย์ท่ีสงู กว่า วิเคราะห์
ตาม Profitability1 และ Profitability2 ให้ผลไปทางเดียวกับ EVA กลุม่ บริษัทที่มี Profitability1 และ Profitability2
เป็ นบวกมีความสามารถในการทํากําไรสูงกว่าและมีการใช้ทรัพย์สินในการดําเนินงานเท่าๆ กับกลุ่มบริษัทที่มี
Profitability1 และ Profitability2 เป็ น ลบ เมื่ อ พิ จ ารณาด้า นทรัพ ย์สิ น พบว่ า ทั้ง สองกลุ่ม เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ข นาด
ใกล้เคียงกัน กลุ่มบริษัทที่มี Profitability1 และ Profitability2 เป็ นบวกจะมีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่าํ กว่านอกจากนี ้
จะมีการลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตวั ตนสูงกว่ากลุม่ บริษัทที่มี Profitability1และ Profitability2เป็ นลบเล็กน้อย กลุ่ม
บริษัทที่มี Profitability1 และ Profitability2 เป็ นบวกจะมีมูลค่าตลาดที่สูงกว่า จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ดัง
แสดงในตารางที่ 3 พบว่า EVA, Profitability1, Profitability2 มี ค วามสัม พัน ธ์ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน แสดงว่ า
Profitability1และ Profitability2 สามารถใช้เป็ นดัชนีช้ ีว้ ดั ประสิทธิ ภาพการดําเนินงานของธุรกิจกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่นเดียวกับ EVA ที่ เป็ นวิธีท่ี นิยม นอกจากนี ้ EVA/CE, Profitability1, Profitability2ยังมี
ความสัม พัน ธ์ไ ปในทางเดี ย วกับ P/BV และ P/S อี ก ด้ว ย แสดงให้เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท ที่ มี ร าคาหลัก ทรัพ ย์สูง จะมี
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ประสิทธิ ภาพในการดําเนินงานที่สูง จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณดังที่แสดงในตารางที่ 4 พบว่า
P/BV และ P/S ที่สะท้อนราคาหลักทรัพย์สามารถอธิบายได้ดว้ ย EVA/CE WACC DIY
Table 2 Comparison financial information.
(Unit:
Million)

Positive-EVA

Mea
EVA
158
NOPAT
323
EBIT
378
Total
5,88
CE
4,02
Net Profit 176
Rs
8.47
Rd
2.92
WACC
5.84
DIY
3.94
Intangible 1.44
DPS
1.63
EPS
2.32
P/BV
3.63
P/S
1.32

Med
29
50
55
554
369
40
5.91
3.00
4.19
3.61
0.58
0.65
0.94
2.47
0.97

NegativeEVA

Mea
-9
68
81
1,57
1,17
81
11.8
3.25
7.88
2.75
2.36
0.07
0.50
2.05
1.44

Med
-6
23
27
583
393
22
10.8
3.08
7.34
2.12
0.23
0.10
0.23
1.40
0.91

Positive–
NegativePositive–
Profitability 1 Profitability 1 Profitability 2

NegativeProfitability 2

Mea
125
269
317
4,76
3,28
150
9.70
2.79
6.96
3.79
1.25
1.38
2.01
3.74
1.61

Mea
-13
66
77
1,70
1,25
85
11.4
3.42
7.34
2.66
2.69
-0.01
0.42
1.67
1.23

Medi
27
50
58
478
364
41
8.26
2.59
5.12
3.37
0.41
0.64
1.13
2.39
1.14

Mean
-13
66
77
1,708
1,258
85
11.42
3.42
7.34
2.66
2.69
-0.01
0.42
1.67
1.23

Med
-8
19
23
626
398
17
11.0
3.30
7.04
1.98
0.26
0.05
0.21
1.25
0.77

Mea
125
269
317
4,76
3,28
150
9.70
2.79
6.96
3.79
1.25
1.38
2.01
3.74
1.61

Med
27
50
58
478
364
41
8.26
2.59
5.12
3.37
0.41
0.64
1.13
2.39
1.14

Medi
-8
19
23
626
398
17
11.02
3.30
7.04
1.98
0.26
0.05
0.21
1.25
0.77

Profitability1 และ Profitability2 ซึง่ แสดงว่าบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่สงู จะทําให้ราคา
หลักทรัพย์เพิ่มขึน้ ตามไปด้วย แต่จะมีการจ่ายเงินปั นผลที่นอ้ ยลง เมื่อสังเกตค่าAdjusted R Square จะเห็นได้วา่
ตัวแปร Profitability1จะสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ดกี ว่า EVA/CE เล็กน้อยและทรัพย์สินไม่มีตวั ตนไม่
สามารถใช้ในอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้

สรุ ปผลการวิจัย
จากการใช้วิธีวดั ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 3 วิธี คือ EVA Profitability1 และ Profitability2 สามารถ
แบ่งกลุ่มบริษัทได้แต่ละวิธีดังนี ้ บริษัทที่มี EVA เป็ นบวก(14 บริษัท) มี EVA เป็ นลบ(26 บริษัท) และบริษัทที่ มี
Profitability1 Profitability2 เป็ นบวก (18 บริษัท) มี Profitability1 Profitability2 เป็ นลบ (22 บริษัท) พบว่าบริษัท
ที่มี EVA เป็ นบวกนัน้ มีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่าํ กว่ารวมถึงมีตน้ ทุนเฉลี่ยของเงินทุนที่ต่าํ กว่าบริษัทที่มี EVA เป็ นลบ
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตวั ตนพบว่ากลุม่ บริษัทที่มี EVA เป็ นบวกจะลงทุน
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ในทรัพย์สินไม่มีตวั ตนสูงกว่ากลุ่มบริษัทที่มี EVAเป็ นลบซึ่งProfitability1 และ Profitability2 สามารถอธิ บายได้
ใกล้เคียงกับ EVA กล่าวคือบริษัทที่ มี Profitability1 และ Profitability2 เป็ นบวกจะสามารถสร้างผลตอบแทน
เทียบกับทรัพย์สินที่ใช้ไปได้สูงเช่นเดียวกันและบริษัทที่มี Profitability1 และ Profitability2 เป็ นบวกจะมีตน้ ทุน
ทางการเงินที่ต่าํ กว่า และมีตน้ ทุนเฉลี่ยของเงินทุนที่ต่าํ กว่าและการลงทุนในทรัพย์สนิ ไม่มีตวั ตนสูงกว่ากลุม่ บริษัท
ที่ มี Profitability1 และ Profitability2 เป็ นลบ ผลการวิ เ คราะห์ส หสั ม พั น ธ์ พบว่ า EVA/CE, Profitability1,
Profitability2 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและยังมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย์
อีกด้วยและผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพบว่าP/BV และ P/S ที่สะท้อนราคาหลักทรัพย์สามารถอธิบายได้
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
Intercept
3.362
0.260
EVA/CE
18.796
(0.000)***
Profitability 1
Profitability 2
WACC
DIY
ln CE
Intangible Assets
R Square
Adjusted

R

30.938
(0.000)***
-23.165
(0.006)***
-0.168
0.367
5.372
0.334
0.415
0.389

P/BV
3.101
0.287

3.103
0.286

16.885
(0.000)***

16.883
(0.000)***
26.928
26.927
(0.000)*** (0.000)***
-22.837
-22.844
(0.006)*** (0.006)***
-0.149
-0.149
0.411
0.410
5.695
5.693
0.295
0.295
0.440
0.440
0.416
0.416
152

1.120
0.511
6.116
(0.000)***

P/S
1.062
0.527
5.674
(0.000)***

1.063
0.526

5.675
(0.000)***
15.109
13.813
13.812
(0.000)*** (0.000)*** (0.000)***
-12.128 -12.113 -12.116
(0.013)*** (0.011)*** (0.011)***
-0.037
-0.033
-0.033
0.730
0.755
0.755
3.365
3.544
3.543
0.291
0.260
0.260
0.262
0.281
0.281
0.230
0.250
0.250
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ด้วย EVA Profitability1 และ Profitability2 โดยที่ Profitability1 สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ดีกว่าเล็กน้อย
ทั้ง นี ้จ ากการวิ จัย ที่ ไ ด้ใ นครั้ง นี ้ สามารถชี ้ใ ห้เ ห็ น ถึ ง การประยุ ก ต์ใ ช้ EVA, Profitability1 และ Profitability2
กล่าวคือ EVA, Profitability1 และ Profitability2 เป็ นดัชนีชีว้ ดั ประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจกลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทที่มี EVA, Profitability1 และ Profitability2
เป็ นบวกจะเป็ นหลักทรัพย์ท่ี ดีให้กับนักลงทุน แต่การลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตัวตนของธุรกิ จ กลุ่ม เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารไม่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้หลักทรัพย์ เนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินไม่มีตวั ตนของกลุ่มธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนัน้ อาจจะยังเป็ นแค่การลงทุนในเครื่องหมายการค้าหรือการลงทุนอื่นๆ อาจจะยัง
ไม่ใช่การลงทุนในนวัตกรรมใหม่ทางสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ทางการผลิตที่จะนําไปสูค่ วามมั่งคั่งในอนาคตได้
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การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
Investment Diversification of Retirement Mutual Funds (RMFs)
ธนพร แซ่ล1*ู่ และ ธนโชติ บุญวรโชติ1
Thanaporn Saelu1* and Tanachote Boonvorachote1

บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง
ชีพ (Retirement Mutual Fund) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมในการเลือกลงทุนของนักลงทุน โดยได้ทาํ การ
รวบรวมข้อมูลกองทุนที่มีการลงทุนในหุน้ จํานวน 35 กองทุน ที่มีอายุกองทุนอย่างน้อย 5 ปี (มกราคม พ.ศ. 2557
ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561) นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) และค่าการเบี่ยงเบน
จากดัชนีอา้ งอิง (Tracking Error) พบว่าค่าเฉลี่ยของการเบี่ยงเบนจากดัชนีอา้ งอิง ร้อยละ 1.4 – 1.5 ถือว่าเป็ น
ค่าที่ต่าํ ความเสี่ยงที่เป็ นระบบมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66 และพบว่าการเบี่ยงเบนจากดัชนีอา้ งอิงจะลดลงเมื่อความ
เสี่ยงที่ เป็ นระบบเพิ่ มขึน้ ผลตอบแทนของกองทุนเพิ่ มขึน้ ขนาดของกองทุนใหญ่ ขึน้ และปริมาณการซือ้ ขาย
หมุนเวียนหลักทรัพย์ของกองทุนรวมเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนรวมไม่มีผลในการลด
การเบี่ยงเบนจากดัชนี อา้ งอิง โดยภาพรวมแล้ว ถือได้ว่ากองทุน RMFs มีการกระจายความเสี่ยงที่ ดี สามารถ
เลียนแบบการลงทุนได้ใกล้เคียงดัชนีอา้ งอิง เป็ นประโยชน์ตอ่ ความมั่นคงของนักลงทุนในระยะยาว

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.

Key words: RMFs, investment, systematic risk, tracking error
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คํานํา

การวางแผนทางการเงินในปั จจุบนั นัน้ ถือว่าเป็ นเรื่องที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ งั รวมไปถึงระบบการเงิน และตราสารทางการเงินที่มีการพัฒนา
มากขึน้ จากอดีต ก่อให้เกิ ดการลงทุนเพื่ อการวางแผนทางการเงิ นที่ ต อบสนองต่อความต้องการให้คนในยุค
ปั จจุบนั ได้อย่างครอบคลุม และสะดวกสบายมากขึน้ ซึ่งการลงทุนนัน้ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการออม
เงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยที่การลงทุนสามารถทําได้หลากหลายวิธีเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยง และทําให้
เกิดประสิทธิ ผลสูงสุด เช่น หุน้ ตราสารหนี ้ ตราสารทุน กองทุนรวม เป็ นต้น (Money Added, 2558) ซึ่งในการ
เลือกลงทุนก็จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ อัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ และความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
(อรสิริ, 2559)
กองทุนรวม ถือเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกลงทุนสําหรับนักลงทุนรายย่อยที่อาจจะมีขอ้ กําจัดใน
ด้านทุนทรัพย์ หรือประสบการณ์ในการลงทุน ซึ่งจะมีผูจ้ ัดการลงทุน หรือผูจ้ ัดการกองทุน ซึ่งมีความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญด้านการลงทุน ช่วยบริหารกองทุนให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได้ (ลักษมี, 2558) ซึ่ง
กองทุนรวมสามารถแบ่งได้หลากหลาย โดยมีนโยบายที่แตกต่างกัน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือเรียกย่อว่า RMF เป็ นกองทุนรวมประเภท
หนึ่ง ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ต่างจากกองทุนรวมประเภทอื่น คือเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินออมระยะยาวไว้ใช้จ่าย
ยามเกษี ยณ โดยที่ผลู้ งทุนต้องลงทุนจนถึงอายุครบ 55 ปี และต้องมีการลงทุนในกองมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (ตลาด
หลักทัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งนโยบายในการลงทุนมีหลายประเภทตัง้ แต่กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงตํ่า
เน้นการลงทุนในตราสารหนี ้ เช่น พันบัตร หรือกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางที่มีการผสมระหว่างการ
ลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารทุน โดยที่ RMF ทุกกองจะไม่มีการจ่ายเงินปั นผล (ธี รพงศ์, 2560) แต่จะได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็ นการยกเว้นภาษี เงินได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปี (สูงสุดไม่เกินปี ละ 500,000
บาท) (ลักษมี, 2558)
ความเสี่ยงจากการลงทุน คือ โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ ได้ในการลงทุน ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่นกั ลงทุนคาดหวังที่จะได้รบั (จิรตั น์, 2547) หากอัตราผลตอบแทนสูง การ
ลงทุนก็จะมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน จะส่งผลให้ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่คาดหวังยิ่งมีมากขึน้ (Sharpe,
1964) โดยความเสี่ยงจากการลงทุนสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ ซึ่งมีอิทธิผลต่อ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์โดยส่วนรวมพร้อมๆ กัน และความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2557) โดยความเสี่ยงที่เป็ นระบบจะเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอย่างมากในการอธิบายการกระจายตัวของ
ผลตอบแทนกองทุน (Bali and Caglayan, 2011) และความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบหากมีมาก ผลตอบกองทุนจะ
น้อย นอกจากนีข้ นาดของกองทุนไม่มีผลต่อความเสี่ยงโดยรวม (เปมิกา, 2562)
การวัดการกระจายความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยใช้ Tracking Error เป็ น
เครื่องมือ เป็ นการวัดความสามารถในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง (Benchmark Index) ซึง่ สามารถบอกได้วา่
กองทุนรวมนัน้ ๆ มีโอกาสที่ผลตอบแทนของกองทุนจะไม่เป็ นไปตามดัชนีอา้ งอิง (สิริลกั ษณ์, 2561) แต่ไม่ได้บอก
ถึงทิศทางของผลตอบแทนที่จะเกิดขึน้ ถ้าหากกองทุนใดมีคา่ TE ตํ่า ก็หมายความว่า กองทุนนัน้ สามารถ
เลียนแบบดัชนีอา้ งอิงได้มาก แต่ถา้ กองทุนนัน้ มีคา่ TE สูงก็แสดงว่าการลงทุนกองทุนนัน้ มีความเสี่ยงสูง ดังนัน้ นัก
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ลงทุนจึงไม่นิยมลงทุนในกองทุนที่มคี า่ TE สูง นอกจากนี ้ ค่า TE ยังสะท้อนถึงลักษณะการบริหารงานของผูจ้ ดั การ
กองทุนอีกด้วย (ศศิน, 2556) แต่อย่างไรก็ตามการที่กองทุนนัน้ มีคา่ Tracking error สูงก็ไม่ได้หมายความว่า
กองทุนนัน้ จะมีความเสี่ยงโดยรวมสูงด้วย อาจเกิดจาการที่หนุ้ ปั นผลจํานวนมาก ไม่ใช้หนุ้ ขนาดใหญ่ และใน
ขณะเดียวกัน หุน้ ขนาดใหญ่หลายหุน้ ก็ไม่ใช่หนุ้ ที่จ่ายปั นผลดี ดังนัน้ ในการศึกษาข้อมูลลงทุนของกองทุนจําเป็ นที่
ต้องดูคา่ Tracking error และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานควบคูไ่ ปด้วย (ฐนิตพงศ์, 2550) มีศกึ ษาผลการวิเคราะห์ TE
และปั จจัยที่มีผลต่อ TE โดยใช้กองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัยพ์ของฮ่องกง (ETF) ทัง้ หมด 18 กองทุน
พบว่า เมื่อนําค่า TE ของประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ค่า TE ของตลาดฮ่องกงมีคา่ สูงกว่า ซึง่ อาจมีผล
มาจากความแตกต่างของการบริหารจัดการกองทุนของผูจ้ ดั การ หมายความว่ากองทุนมีความเสี่ยงในการลงทุน
ที่มากขึน้ นอกจากนีย้ งั พบว่าค่า TE มีผลทางลบกับขนาดของกองทุน แต่ให้ผลทางบวกกับอัตราส่วนค่าใช้จา่ ย
ของ ETF กองนัน้ ๆ อีกด้วย (Chu 2011)
การศึกษาครัง้ นี ้ จึงมีแนวความคิดที่จะวิเคราะห์การกระจายตัวของความเสี่ยงในการลงทุน โดยการใช้
ข้อมูลทุติยภูมิของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถอธิบายการกระจายเสี่ยงจาก
การลงทุนของกองทุน RMFs ได้ ซึง่ เป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMFs ของนักลงทุนราย
ย่อยได้

อุปกรณ์และวิธีการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลกองทุน
การศึกษานีใ้ ช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary data) แหล่งข้อมูลกองทุนมาจากเว็บไซต์ Wealthmagik.com
โดยได้ทาํ การคัดเลือกกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชี พที่ มีก ารลงทุนในหุน้ เนื่ องจากมีความเสี่ย งในการลงทุน ที่
ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้ โดยมีอายุกองทุน อย่างน้อย 5 ปี (ตัง้ แต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) จํานวนทัง้ สิน้ 35 กองทุน และข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ จากเว็บไซต์
Setsmart.com
การกําหนดขนาดของ Tracking errors
Tracking error ถูกกําหนดให้เป็ นความแตกต่างของผลตอบแทนที่แน่นอนในระหว่างกองทุน และดัชนี
เขียนแทนด้วย 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 โดยมีสตู รคํานวณดังนี ้
โดย

𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑏𝑏,𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑖𝑖

𝑛𝑛
Σ𝑡𝑡=1
�𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 �
=
𝑛𝑛

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 คือ อัตราผลตอบแทนของ RMF𝑖𝑖 ในระยะเวลา t

คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีอา้ งอิง b ในระยะเวลา t
𝑛𝑛
คือ จํานวนของช่วงระยะเวลา
Tracking error โดยใช้ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุน RMFs และ ผลตอบแทนจาก The
Market model เขียนแทนด้วย 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 และค่า 1-R2 ของแบบจําลองดังกล่าว
𝑅𝑅𝑏𝑏,𝑡𝑡

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∝𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑚𝑚 + 𝜀𝜀𝑡𝑡,𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑡𝑡,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
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Tracking error โดยใช้ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุน RMFs และ ผลตอบแทนจาก
The CAPM model เขียนแทนด้วย 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 และค่า 1-R2 ของแบบจําลองดังกล่าว
𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝛽𝛽(𝑅𝑅𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑓𝑓 ) + 𝜀𝜀𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

การวัดการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยวัดความแปรปรวน (σ) ของอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกองทุน สามารถแสดงอยู่ในรู ปแบบสมการได้ดงั นี ้
Total Risk = Systematic Risk + Unsystematic Risk
2
𝜎𝜎𝑝𝑝2 = 𝛽𝛽𝑝𝑝2 𝜎𝜎𝑀𝑀2 + 𝜎𝜎𝑒𝑒,𝑝𝑝

การวิ เ คราะห์ปั จ จัย ที่ ท าํ ให้เ กิ ด Tracking errors ของกองทุ น ดัช นี ซึ่ง ได้วิ เ คราะห์ต าม Multiple regression
model
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝑏𝑏1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝑏𝑏2 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 + 𝑏𝑏3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝑏𝑏4 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸1 + 𝑏𝑏5 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑏𝑏6 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖
+ 𝜀𝜀𝑖𝑖
โดย 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖
ความเสี่ยงเปนระบบในการลงทุนของกองทุน 𝛽𝛽𝑝𝑝2 𝜎𝜎𝑀𝑀2 /𝜎𝜎𝑝𝑝2
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตอหนวยของทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน
ขนาดของทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน
คํานวณมาจากอัตราสวนคาใชจาย (Expense Ratio) เปนอัตราสวนคาใชจายทั้งหมดตอ
มูลคาทรัพยสุทธิ
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

คาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุน
× 100
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม หรือเงินปนผลที่กองทุนนัน้ ๆ มีการจาย
คาเฉลี่ยของอัตราการหมุนเวียน (Turnover Ratio) ของกองทุนรวม

การวิเคราะห์ผลข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อทําการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป Microsoft
Excel Version 2016 และ โปรแกรม SPSS For Window Version 25.0 โดยได้วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Analysis) วิ เคราะห์ก ารถดถอย (Regression Analysis) และวิ เ คราะห์สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์
(Correlation Analysis)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์สถิติพรรณนา ข้อมูลกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMFs) จํานวนทัง้ หมด 35 กองทุน
ในระยะเวลาดําเนินกองทุนมา 5 ปี (Table 1) พบว่ามีคา่ เฉลี่ยของ Tracking errors ระหว่าง 0.014 – 0.015 หรือ
ร้อยละ 1.4 – 1.5 และค่าเฉลี่ยของความเสี่ยงที่เป็ นระบบร้อยละ 66 ซึ่งเป็ นค่าที่ต่าํ แสดงถึงความสามารถของ
กองทุนในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง และมีการกระจายความเสี่ยงของกองทุนมีสอดคล้องกับดัชนีอา้ งอิงได้ดี
ผลตอบแทนกองทุนร้อยละ 0.38 ขนาดของกองทุนเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,755 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
เฉลี่ยร้อยละ 0.12 และค่าเฉลี่ยของอัตราการหมุนเวียนของกองทุนเฉลี่ยร้อยละ 93
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Table 1 Descriptive analysis of Retirement Mutual Funds (RMFs) performance.
Mean
Std. Error
Std.
Variance
Minimum Maximum
Deviation
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
จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Table 2) ของกองทุน RMFs พบว่าการเบี่ยงเบนจาก
ดัชนีอา้ งอิงจะลดลงเมื่อความเสี่ยงที่เป็ นระบบเพิ่มขึน้ ผลตอบแทนของกองทุนเพิ่มขึน้ ขนาดของกองทุนใหญ่ขนึ ้
และปริมาณการซือ้ ขายหมุนเวียนหลักทรัพย์ของกองทุนรวมเพิ่มขึน้ ซึ่งบ่งบอกว่าการลงทุนของกองทุน RMFs มี
การกระจายความเสี่ยงได้ใกล้เคียงกับดัชนีอา้ งอิง และมีการเบี่ยงเบนของดัชนีท่ีใกล้เคียงกับดัชนีอา้ งอิง
Table 2 Correlation analysis of RMFs systematic risk and tracking errors
Independent
Variable
TEAD
1
TEAD
0.909***
TEMKT
(0.000)
0.942***
TE1-R2_MKT
(0.000)
0.910***
TECAPM
(0.000)
0.942***
TE1-R2_CAPM
(0.000)
SysRsk
NAV
Size

-0.942***
(0.000)
-0.617***
(0.000)
-0.613***
(0.000)

TEMKT

Dependent Variable
TE1-R2_MKT TECAPM TE1-R2_CAPM SysRsk

NAV

Size

1
0.743***
1
(0.000)
1.000*** 0.744***
1
(0.000) (0.000)
0.743*** 1.000*** 0.744***
(0.000) (0.000) (0.000)
-0.743***
(0.000)
-0.578***
(0.000)
-0.650***
(0.000)

-1.000***
(0.000)
-0.536***
(0.001)
-0.589***
(0.000)

1

-0.744*** -1.000***
1
(0.000) (0.000)
-0.574*** -0.536*** 0.536***
1
(0.000) (0.001) (0.001)
-0.654*** -0.589*** 0.589*** 0.363**
(0.000) (0.000) (0.000) (0.032)
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จากการวิเคราะห์การถดถอย (Table 3) พบว่า การเพิ่มของความเสี่ยงที่เป็ นระบบมีผลต่อการลดการ
เบี่ยงเบนของดัชนีกองทุนออกจากดัชนีอา้ งอิงอย่างมีนัยสําคัญทางสิถิติ (P<0.01) ซึ่งการลดลงของ Tracking
Errors หรือการเพิ่ มขึน้ ของความเสี่ยงที่ เป็ นระบบ หมายความว่า การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของ
กองทุน RMFs มีการกระจายที่ดี นอกจากนีผ้ ลการวิเคราะห์ยังแสดงค่าเฉลี่ยอัตราการหมุนเวียนของกองทุน
(PTR) พบว่ามีการพยายามในการจัดการปริมาณการซือ้ ขายหมุนเวียนหลักทรัพย์ของกองทุนรวมให้เข้าใกล้ดชั นี
อ้างอิงมากขึน้ ทําให้การกระจายความเสี่ยงการลงทุนและการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิงทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และขนาดกองที่ใหญ่จะช่วยเพิ่มความเสี่ยงที่เป็ นระบบมากขึน้ อีกด้วย แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าขนาดของ
กองทุนที่ใหญ่ขนึ ้ จะทําให้อตั ราค่าใช้จ่าย (Expense) เพิ่มขึน้ แต่การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
รวมนัน้ ไม่มีผลในการลดการเบี่ยงเบนจากดัชนีอา้ งอิง
Table 3 Regression analysis
Independent
Variable
TEAD
C
0.047065**

Dependent Variable
TE1-R2 MKT
TECAPM

TEMKT

TE1-R2 CAPM

(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)

0.923312

0.722748

0.999993

0.723577

0.999996

0.910090

0.674946

0.999992

0.675918

0.999995

69.831053

15.119603

R-squared
Adjusted Rsquared
F-statistic
Remark

* Significant at the 0.05 level
** Significant at the 0.01 level
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สรุ ป

การศึกษานี ต้ อ้ งการวิ เคราะห์การกระจายความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ (Retirement
Mutual Fund) หรือ RMFs เพื่อหาความเหมาะสมในการเลือกลงทุนระยะยาวของนักลงทุน โดยพบว่ากองทุน
RMFs มีความเสี่ยงที่เป็ นระบบในอัตราที่สูง และมีค่าการเบี่ยงเบนจากดัชนีอา้ งอิงที่ต่าํ แสดงว่า RMFs มีการ
กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนที่ดี สามารถเลียนแบบการลงทุนได้ใกล้เคียงดัชนีอา้ งอิง เป็ นประโยชน์ตอ่ ความ
มั่นคงของนักลงทุนในระยะยาว มีความเหมาะสมที่ผูล้ งทุนจะเลือกวางแผนทางการเงินโดยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่ อการเลีย้ งชี พ แต่ทั้งนี ใ้ นการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการนําข้อมูลส่วนนึง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งมาวิเคราะห์เท่านัน้
ดังนัน้ ในการตัดสินใจลงทุนจึงจําเป็ นต้องอาศัยปั จจัยอื่นๆ ร่วมด้วย
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การออกแบบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่งตู้แช่เย็น:
กรณีศึกษาบริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพลส จํากัด
Design to Increase the Efficiency of the Refrigerator Transport Route Arrangement:
The Case Study of Thanyathip Express Co., LTD.
รัตนาพร บุญครอบ1 และ ชุลกี ร ชูโชติถาวร1*
Rattanaporn Boonkrob1 and Chuleekorn Chuchottaworn1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งตูแ้ ช่เย็นให้กบั บริษัท Bevpro Asia ซึง่ เป็ นลูกค้าของบริษัท
ธัญ ญทิ พ ย์ เอ็ก ซ์เ พลส จํากัด วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อวางแผนการจัด เส้นทางการขนส่ง ตูแ้ ช่เ ย็น ให้กับลูกค้าให้มี
ระยะทางรวมสัน้ ที่สดุ และเพื่อเป็ นแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งให้กบั บริษัทบริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพลส
จํากัด ผูว้ ิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการวางแผนเพื่อหาเส้นทางการขนส่งที่สนั้ ที่สุด โดยจากการ
ขนส่งของพนักงานขับรถ 3 โซน ผลจากการการหาระยะทางที่สนั้ ที่สุด จากพนักงานขับรถโซนที่ 1 มีระยะทาง
ก่อนจัดเส้นทางใหม่อยู่ท่ี 202 กิโลเมตร หลังปรับปรุ งเท่ากับ 149 กิโลเมตร พนักงานขับรถโซนที่ 2 มีระยะทาง
ก่อนจัดเส้นทางใหม่อยู่ท่ี 242 กิโลเมตร หลังปรับปรุ งเท่ากับ 218 กิโลเมตร พนักงานขับรถโซนที่ 3 มีระยะทาง
ก่อนจัดเส้นทางใหม่อยู่ท่ี 224 กิโลเมตร หลังปรับปรุ งเท่ากับ 202 กิโลเมตร ระยะทางรวมก่อนปรับปรุ งเท่ากับ
668 กิโลเมตร หลังปรับปรุ งเส้นทางเท่ากับ 569 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 14.82 ทําให้สามารถจัดส่งตูแ้ ช่เย็นได้
เร็วขึน้ และลดเวลาในการขนส่ง

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 rearranging 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
* Corresponding author; e-mail address: chuleekorn_c@rmutt.ac.th
1
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คํานํา

ในยุค โลกาภิ วัต น์ ธุ ร กิ จ การขนส่ง เป็ นส่วนหนึ่ง ในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ ของประเทศตามกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละขัน้ ตอนการผลิตจนไปถึงผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย
หรือเรียกว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิต ผูบ้ ริโภคมีความต้องการบริโภคมากขึน้ บริษัทที่ผลิตสินค้าจึงมี
ความต้องหาการวัตถุดิบที่มาผลิตให้ทนั เวลาและทันต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค บริษัทรับขนส่งจึงเป็ นส่วน
ช่วยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต ซึ่งทําให้บริษัทขนส่งมีเพิ่มมากขึน้ ในปั จจุบนั ยิ่งส่งผลให้
เกิดการแข่งขันที่สูง เฉพาะอย่างยิ่งในด้านความพร้อมที่จะให้บริการ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจะต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อลดต้นทุนและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบริษัท ธัญญ
ทิพย์ เอ็กซ์เพลส จํากัด ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ประกอบธุรกิจขนส่งภายในประเทศ โดยบริษัทมีรถที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าคือ รถขนส่งสินค้าประเภท 6 ล้อ รถขนส่งสินค้า ประเภท 18 ล้อ รถขนส่งสินค้าประเภท
pick up รถขนส่งสินค้าประเภท pick up ห้องเย็น บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จึงได้รบั ความไว้วางใจ
จากลูกค้ารายใหญ่ ในประเทศไทยจํานวนหลายราย เนื่ องจากบริษัทมีการคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า
รวมทัง้ บริษัท Bevpro Asia ได้ไว้วางใจทําสัญญากับบริษัทให้ขนส่งตูแ้ ช่เย็น ซึง่ ในการขนส่งสินค้าให้กบั Bevpro
Asia ยังไม่มีเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนจัดเส้นทางที่เหมาะสม ทําให้ไม่มีลาํ ดับการจัดส่งที่ชัดเจน การจัด
เส้นทางการเดินรถในแต่ละวันจะใช้ความเคยชินของพนักงานขับรถ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเกินที่สงู
ความจําเป็ น บริษัทจึงต้องมีการวางแผนและศึกษาเส้นทางในการเดินรถขนส่งเพื่ อให้เกิ ดประสิทธิ ภาพ ลด
ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง โดยการจัดเส้นทางการเดินรถว่าควรที่จะไปส่งลูกค้ารายใดก่อนและรายใด
ส่งหลังถือว่ามีผลต่อการเพิ่มหรือลดประสิทธิ ภาพ โดยก่อให้เกิดกําไรและลดต้นทุนการขนส่ง ที่ผูว้ ิจัยเลือกรถ
กระบะ 4 ล้อ เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลในส่วนงานนี ้
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้มีการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นมาแก้ไขปั ญหาในการจัดเส้นทางการขนส่ง โดยใช้
Solver เป็ นเครื่องมือในการช่วยค้นหาคําตอบใน Microsoft Excel เพื่อให้ง่ายต่อการนําใช้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขัน้ ตอนการทํางานของฝ่ ายการขนส่งบริษัทบริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพลส จํากัด
2. เพื่อวางแผนการจัดเส้นทางการขนส่งตูแ้ ช่เย็นให้กบั ลูกค้าให้มีระยะทางรวมสัน้ ที่สดุ

ขอบเขต
1. มีระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั 2 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน-8 พฤศจิกายน 2562
2. วางแผนการจัดเส้นทางขนส่งให้กับการจัดส่งตูแ้ ช่เย็นให้กับบริษัท Bevpro Asia ในเขต กรุ งเทพมหานคร
อยุธยา และ ชลบุรี

ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ
1. สามารถทราบขัน้ ตอนการทํางานของฝ่ ายการขนส่งบริษัทบริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพลส จํากัด
2. สามารถจัดเส้นทางการขนส่งตูแ้ ช่เย็นให้กบั ลูกค้าให้มีระยะทางรวมสัน้ ที่สดุ
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ทฤษฎีเกี่ยวข้อง

1. Excel Solver เป็ นโปรแกรม Add-in ของ Microsoft Excel ที่คณ
ุ สามารถใช้เพื่อทําการวิเคราะห์แบบ
What-If ใช้ Solver เพื่ อหาค่า (สูงสุดหรือตํ่าสุด) ที่ เหมาะสมสําหรับสูตรในเซลล์หนึ่ง ซึ่งจะเรียกว่าเป็ นเซลล์
วัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจํากัดในค่าของเซลล์สตู รอื่นๆ บนเวิรก์ ชีต Solver ทํางานร่วมกับกลุ่มของ
เซลล์ ซึ่งจะเรียกว่าเป็ นเซลล์ตวั แปรการตัดสินหรือเซลล์ตวั แปร ที่ใช้ในการคํานวณสูตรในเซลล์วตั ถุประสงค์และ
เซลล์ขอ้ จํากัด Solver จะปรับค่าในเซลล์ตวั แปรการตัดสินเพื่อให้เหมาะกับขีดจํากัดในเซลล์ขอ้ จํากัด และสร้าง
ผลลัพธ์ท่ีคณ
ุ ต้องการสําหรับเซลล์วตั ถุประสงค์
2. ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (traveling salesman problem: TSP) เป็ นที่รูจ้ กั กันในนาม
ของปั ญหา ทีเอสพี (TSP) เป็ นปั ญหาที่ได้รบั ความสนใจจากนักวิจยั อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนานในการ
พัฒนาวิธีการในการหาคําตอบให้ดีและเร็ว โดยปั ญหา TSP เป็ นปั ญหาที่ทาํ การตัดสินใจหาเส้นทางการเดินทาง
เมื่อมีเมืองหรือสถานที่ท่ีตอ้ งเดินทางไปจํานวน N เมืองหรือ N สถานที่ การเดินทางจะเดินทางจากเมืองใดเมือง
หนึ่งในจํานวน N เมือง โดยเส้นทางการเดินทางนัน้ ต้องเดินทางผ่านเมืองทุกเมืองใน N และกลับมาที่เมืองที่ทาํ
การเริ่มต้นในการเดินเหมือนการเดินวนรอบ ปั ญหา TSP เป็ นปั ญหาที่ได้รบั ความนิยมจากนักวิจยั 3
3. Microsoft Excel เป็ นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึง่ จะเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ลงบนแผ่นตารางงาน คล้ายกับการเขี ยนข้อมูลลงไปในสมุดที่ มีการตีช่องตารางทัง้ แนวนอนและ
แนวตัง้ ซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีช่ือประจําแต่ละช่อง ทําให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล สะดวกต่อ
การคํานวณและการนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ สามารถจัดข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็ นหมวดหมู่และเป็ นระเบียบมาก
ยิ่งขึน้

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

นคร ไชย วงศ์ ศักดาและคณะ (2558) นคร ไชยวงศ์ศกั ดา เสนอการจัดเส้นทางการขนส่งนํา้ ดื่มโดยการ
แบ่งพืน้ ที่ในการให้บริการแล้วนําลูกค้าในแต่ละพืน้ ที่นาจัดเส้นทางโดยวิธีเชฟวิ่งอัลกอริทมึ หลังจากนัน้ นําเส้นทาง
ที่ ได้มาจัดลําดับในการขนส่งใหม่โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงตัวแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานชายซึ่ง
วิธีการนีจ้ ะช่วยให้ปัญหามีขนาดที่เล็กลงสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ Solver ใน Microsoft Excel ได้โดยตัวแบบ
ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขายจะให้คาํ ตอบที่ดีท่ีสุดคือระยะทางที่สนั้ ที่สุดในแต่ละซึ่งผลจากการศึก ษา
เส้นทางตัวอย่างจากโซนพื น้ ที่ท่ี 3 จํานวน 6 เส้นทางการจัดเส้นทางโดยตัวแบบญหาขอะพนักงานขายทําให้
ระยะทางลดลงกว่าวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทีม 4.169 %
เพชรา ยุทธแซ่หลีและคณะ (2560) ศึกษาปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่งนํา้ ดื่มของห้างหุน้ ส่วนจํากัด
รัศมี 2015 ซึ่งเป็ นวิสาหกิจขนาดเล็กทําการผลิตและจัดส่งนํา้ ดื่มให้กบั ลูกค้าแต่ละร้านเองบริษัทยังไม่มีแผนการ
จัดส่งที่ เหมาะสมทําให้เกิ ด ค่าใช้จ่ ายที่ เกิ ดจากการขนส่ง มากเกิ น ความสําเป็ นดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ประยุ ก ต์ใ ช้
โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) ในการวางแผนเพื่อหาเส้นทางการจัดส่งนํา้ ดื่มที่สนั้ ที่สุดโดยคํานึงถึง
ปั จจัยและข้อจํากัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยหลังจากนัน้ ได้ใช้ Open Solver เป็ นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์หา
คําตอบใน Microsoft Excel ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการเดินรถขนส่งนํา้ ดื่มออกเป็ น 3 กรณีตามเส้นทางและที่ตงั้ ของร้านค้า
ผลจากการหาระยะทางการขนส่งรวมที่สนั้ ที่สุดจากทัง้ 3 กรณี พบว่าการจัดเส้นทางการขนส่งนํา้ ดื่มโดยแบ่ง
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เส้นทางการขนส่งออกเป็ น 2 เส้นทางมีความเหมาะสมที่สดุ มีระยะทางรวมที่สนั้ ที่สดุ เท่ากับ 72.26 กิโลเมตรและ
รถขนส่งสามารถบรรทุกและขนส่งนํา้ ดื่มได้เพี ยงพอในแต่ละเที่ ย วที่ ทาํ การจัดส่งได้และเมื่ อเที ยบผลการจัด
เส้นทางที่ได้กบั การดําเนินงานในปั จจุบนั พบว่ามีระยะทางที่สนั้ กว่า 108.24 กิโลเมตรคิดเป็ นร้อยละ 59.97 ส่งผล
ให้ตน้ ทุนค่าขนส่งลดลง 4,138. 56 บาท / เดือน ทําให้สามารถจัดส่งนํา้ ดื่มได้รวดเร็วขึน้ และลดเวลาในการจัดส่ง
นํา้ ดื่ม
คลอเคลีย วจนะและคณะ (2561) งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถเก็บขยะ
ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลอุบลจังหวัดอุบลราชธานีโดยจัดเส้นทางการเดินรถใหม่เพื่อให้ระยะทางราบน้อย
ที่สดุ ส่งผลต่อการเตตับทุนและรอบเวลาการทํางานการเดินรถเก็บขยะทัง้ นีเ้ ทศบาลตําบลอุบลรับผิดชอบพืน้ ที่ 35
ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็ น 2 ตาปลาชุมชนใช้รถบรงทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายมีการเดินรถ 4 เส้นทางจํานวน
รถ 4 คันขนาด 1, 200 กิโลกรัมและ 6CNC ไสยมมีบุตบกวนก็บขยะทัง้ สิน้ 45 จุดระยะทางรวม 123 กิโลเมตร
จากการศึกษาคณะผูว้ ิจัยได้จดั กลุ่มจุดเก็บขยะใหม่เหลือเพียง 27 จุดระยาเมงรวม 3 โอเมตรโดยใช้ฟังก์ชันเชิง
วิวฒ
ั นาการ (Actionar, ทารการและวิธีแบบประหยัด (Saving algorithm) โดยแบ่งเป็ น 2 11 คือปารณีการเดินรถ
1 เส้นทางและกรณีการเดินรถ 2 เส้นทางเเพกจากการศึกษาพบว่าวิธีเชิงวิวฒ
ั นาการให้ระยะทางการเดินรถสัน้
ที่สุดโดยกรณี เดินรถ 1 เส้นทางวิธีเชิงวิวฒ
ั นาการให้ระยะทางรวมเท่ากับ 23.75 กิโลเมตรเมื่อระยะทางเดินรถ
ก่อนปรับปรุ งคือ 73 กิโลเมตรลดลงจากเดิม 49. 3 กิโลเมตรคิดเป็ นร้อยละ 653 และการเป็ เดินรถ 2 เส้นทางวิธี
เชิ งวิวัฒนาการให้ระยะทางเดินรถทั้งสิน้ 33 กิ โลเมตรเมื่อเปรียบเที ยบกับระยะเดินรถก่อนปรับปรุ งคือ 15 ติ
โลเมตรระยะทางเดินนมสดลงจากเดิม 40 กิโลเมตรคิดเป็ นร้อยละ 54.79

วิธีดาํ เนินการวิจัย

ในงานวิจยั นีไ้ ด้แบ่งการดําเนินงานออกเป็ นขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษาขัน้ ตอนการทํางานของบริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส ที่ขนส่งสินค้าให้กบั บริษัท Bevpro Asia
2. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดรู ู ปแบบของปั ญหาและแบ่งลําดับขัน้ ตอนในการดําเนินงาน คัดแยกข้อมูล
ที่ไม่มีผลกับงานวิจยั
3. ศึก ษาข้อมูล จากเอกสาร ได้ศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฏี ต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การศึก ษา บทความ,
วารสาร, วิชาการ, สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และงานวิจยั ที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจยั กับงานวิจยั นี ้
4. สร้างแผ่นงานใน Microsoft Excel 2010 และ Solver เป็ นเครื่องมือช่วยในการหาคําตอบที่เหมาะสม
ที่สดุ
5. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จบั ระยะทางโดย Google Maps และประยุกต์ใช้ตวั แบบโปรแกรมเชิงเส้นใน
การจัดเส้นทางการขนส่งตูแ้ ช่เย็น
6. เปรียบเทียบเส้นทางจากเส้นทางที่พนักงานขับรถวิ่งจริงและผลที่ได้จากการ Solver
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวแปรโปรแกรมเชิงเส้นของปั ญหาการเดินทางของพนักงานขายมาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั นี ้
เพื่อนํามาสร้างตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นสําหรับจัดเส้นทางการขนส่งตูแ้ ช่เย็น โดยในแบบจําลองไม่ได้พิจารณาถึง
จํานวนและการจัดเรียงตูแ้ ช่เย็นในการบรรทุกแต่ต อ้ งการพิ จ ารณาระยะทางที่ สนั้ ที่ สุดในการขนส่ง ตัวแบบ
โปรแกรมเชิงเส้นมีรายละเอียดดังนี ้
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สมการจุดประสงค์

Min Z = ∑ni=1 ∑nj=1 dij xij

สมการข้อจํากัด
∑ni=1 xij =1
∑nj=1 xij =1

(1)

เมื่อ i= 1,2,3,…,n ∀j

(2)

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 เมื่อกําหนดให้จดุ ที่ 1 เป็ นบริษัท Bevpro Asia

(5)

กําหนดให้
Z คือ ระยะทาง
i, j คือ จุดรับส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า i และ j ใด เมื่อ i,j ∈{1,2,3,…,n}
n คือ จํานวนจุดรับส่งสินค้าทัง้ หมด
dij คือ ระยะทางจากจุดรับส่งสินค้า i ไปจุดรับส่งสินค้า j (กิโลเมตร)
xij คือ ตัวแปรตัดสินใจในการเลือกเดินทางจากจุดรับส่งสินค้า i ไปยังจุดรับส่งสินค้า j
Ui คือ ลําดับการเดินทางจากจุดรับส่งลูกค้า i
สําหรับความหมายของแต่ละสมการเป็ นดังนี ้
สมการการที่ 1 คือ สมการวัตถุประสงค์เพื่อหาระยะทางรวมการขนส่งที่ต่าํ ที่สดุ
สมการการที่ 2 คือ สมการเงื่อนไขบังคับว่าการเดินทางจากจุด i ไปยังจุด j จะมีจดุ หมายปลายทางแค่จดุ เดียว
สมการการที่ 3 คือ สมการเงื่อนไขบังคับว่าการเดินทางออกจากจุด i ไปยังจุด j เดินทางออกได้แค่ครัง้ เดียว
สมการการที่ 4 คือ สมการเงื่อนไขบังคับที่ตอ้ งการจัดเรียงลําดับการขนส่งโดยต้องทําการขนส่งตูใ้ ห้ครบทุกจุด
ก่อนจะกลับมายังบริษัท Bevpro Asia ในแต่ละรอบ)
สมการการที่ 5 คื อ สมการเงื่ อ นไขบัง คับ ที่ ก ําหนดลํา ดับ ขนส่ง (Ui ) มี ค่าเท่ ากับ 1 เมื่ อกําหนดจุด ที่ 1 เป็ น
จุดเริ่มต้นในการขนส่งแต่ละรอบ
จากข้อมูลพืน้ ฐานที่ได้นาํ มาสร้างเมตริกซ์ระยะทาง โดยใช้แผนที่จาก Google map ในการหาระยะทาง
ระหว่ า งจุ ด ขนส่ ง วิ ธี ก ารเชิ ง วิ วัฒ นาการในโปรแกรม Microsoft Excel โดยการใช้ฟั ง ก์ชัน Evolutionary ใน
เครื่องมือ Solver สําหรับการจัดเส้นทาง ผูว้ ิจยั อธิบายการหาคําตอบ มีขนั้ ตอนดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 นําข้อมูลเส้นทางขนส่งของแต่ละลูกค้ามาสร้างฐานข้อมูลในการจัดส่งในโปรแกรม Microsoft Excel
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างหน้าแสดงกรอกข้อมูลจากฐานข้อมูลและจากการหาผลลัพธ์ระยะทางที่สนั้ ที่สุด และทําการ
สร้าง Drop Down List ใน เซลล์
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ขัน้ ตอนที่ 3 สร้างตัวแบบสําหรับการค้นหาคําตอบในโปแกรมMicrosoft Excel และเมตริกซ์ระยะทางระหว่างจุด
ขนส่งใดๆ
ขัน้ ตอนที่ 4 หลังจากการสร้างตัวแบบสําหรับการค้นหาคําตอบ เรียกใช้เครื่องมือ Solver มาช่วยในการคํานวณ
โดนการกําหนดค่าน้อยที่สดุ ระยะทางรวมที่ได้ (เซลล์ $C$2 ) เป็ นเซลล์ของฟั งก์ชนั เป้าหมายใน Set Objective
จากนัน้ ในช่อง “To” ให้เลือก Min เพื่อให้ได้ค่าน้อยที่สดุ ใน “By Changing Variable Cell” เลือกเซลล์ท่ีตอ้ งการ
จัดเส้นทางซึ่งเป็ นตัวแปรในการตัดสินใจ ตัวอย่างคือ เซลล์C5 ถึง J5 จากนัน้ ในช่อง Select a Solving Method
เลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยเลือกฟั งก์ชนั “Evolutionary” จากนัน้ จึงกด Solve ดังรู ปที่ 1

Figure 1 Show settings in the Solver tool.
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดทําคูม่ ืออธิบายการใช้งาน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่ารถขนส่งกระบะ 4 ล้อของบริษัทบริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส ที่ว่งิ ขนส่งสินค้าให้กบั
บริษัท Bevpro Asia มีจาํ นวน 4 คัน มีจาํ นวนลูกค้าเฉลี่ยต่อรอบการขนส่งของสินรถ 1 คันใน 1 วันเท่ากับ 7 ราย
ขั้น ตอนการขนส่ง สิ น ค้า ของบริ ษั ท ธั ญ ญทิ พ ย์ เอ็ ก ซ์เ พรส ที่ ว่ิ ง ขนส่ ง สิ น ค้า ให้กับ บริ ษั ท Bevpro Asia เป็ น
ดังต่อไปนี ้
จากการหาระยะทางที่สนั้ ที่สดุ โดยการคํานวณโดยใช้เครื่องมือ Solver ใน Microsoft Excel ผลจากการ
จัดเส้นทางใน 1วัน ของพนักงานขับรถ 3 คนพบว่า
1. การวิ่ ง รถขนส่ง ก่ อ นการปรับ ปรุ ง พนัก งานขับ รถ แสน บาดาจัน ทร์ ที่ มีก ารวิ่ ง ขนส่ง อยู่ใ นพื น้ ที่
กรุ งเทพมหานคร มีลาํ ดับเส้นทาง คือ 1->2->3->4->5->6->7->8->1 มีระยะทางรวมเท่ากับ 202 กิโลเมตร หลัง
จาการ Solver พบว่าลําดับเส้นทางขนส่งมีการเปลี่ยนเปลี่ยนคือ 1->4->8->7->2->3->6->5->1 มีระยะทางรวม
เท่ากับ 149 กิโลเมตร
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2. การวิ่งรถขนส่งก่อนการปรับปรุ งพนักงานขับรถ อนุรกั ษ์ จันทร์รอด ที่มีการวิ่งขนส่งอยู่ในพืน้ ที่ชลบุรี
มีลาํ ดับเส้นทาง คือ1-> 2->3->4->5->6->7->1 มีระยะทางรวมเท่ากับ 242 กิโลเมตร หลังจาการ Solver พบว่า
ลําดับเส้นทางขนส่งมีการเปลี่ยนเปลี่ยนคือ 1->2->3->5->4->7->6->1 มีระยะทางรวมเท่ากับ 218
3. การวิ่งรถขนส่งก่อนการปรับปรุ งพนักงานขับรถ สุนทร จันทร์ทรง ที่ มีการวิ่งรถขนส่งอยู่ในพื น้ ที่
พระนครศรีอยุธยา มีลาํ ดับเส้นทาง คือ 1->2->3->4->5->6->7->8->1 มีระยะทางรวมเท่ากับ 224 กิ โลเมตร
หลังจาการ Solver พบว่าลําดับเส้นทางขนส่งมีการเปลี่ยนเปลี่ยนคือ 1->2->6->7->8->4->3->5->1 มีระยะทาง
รวมเท่ากับ 202 กิโลเมตร

สรุ ปและอภิปลายผล
จากปั ญหาวิธีการเดินรถขนส่งของพนักงานขับรถ 3 คน ที่ใช้ความเคยชินของพนักงานขับรถในการเดิน
รถขนส่ง ของบริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพลส จํากัด ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้น
ช่วยในการหาคําตอบใน Microsoft Excel เพื่อให้เกิดระยะทางในการขนส่งที่สนั้ ที่สดุ ในการดําเนินงานผูว้ ิจยั แบ่ง
เส้น ทางในการเดิ นรถขนส่ง ออกเป็ น 3 พนัก งานขับรถ คื อ พระนครศรีอยุธ ยากรุ ง เทพมหานคร และ ชลบุรี
หลังจากนัน้ ทําการประมวลผลหาคําตอบ นําผลก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ งมาเปรียบเทียบกัน ผลจากการ
เปรียบเทียบคําตอบที่ได้จากทัง้ 3 พนักงานขับรถ พบว่า ก่อนการปรับปรุ งแต่ละเส้นทางมีระยะทางดังนี ้ พนักงาน
ขับรถ แสน บาดาจันทร์ มีระยะทาง 202 กิโลเมตร พนักงานขับรถ อนุรกั ษ์ จันทร์รอด มีระยะทาง 242 กิโลเมตร
พนักงานขับรถ สุนทร จันทร์ทรง มีระยะทาง 224 กิโลเมตร ระยะทางรวมใน 1 วัน เท่ากับ 668 กิโลเมตร หลังจาก
การปรับปรุ งแต่ละเส้นทางมีระยะทางดังนี ้ พนักงานขับรถ แสน บาดาจันทร์ มีระยะทาง 149 กิโลเมตร พนักงาน
ขับรถ อนุรกั ษ์ จันทร์รอด มีระยะทาง 218 กิโลเมตร พนักงานขับรถ สุนทร จันทร์ทรง มีระยะทาง 212 กิโลเมตร
ระยะทางรวมใน 1 วัน เท่ากับ 569 กิ โลเมตร เมื่อเปรียบเที ยบผลจากการจัดเส้นพบว่าระยะทางจากการจัด
เส้นทางใหม่ลดลง 99 กิ โลเมตร ลดลงร้อยละ 14.82 ทําให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจาก
ระยะทางที่สนั้ ลงเป็ นส่วนช่วยทําให้ใช้เวลาในการจัดส่งน้อยลง
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การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถขนส่ง
กรณีศึกษา: บริษัท วิศวกิจ พัฒนา จํากัด
Study of the Quality of Working Life of Transport Drivers: Case Study of
Visavakitpatana Co., Ltd
จิราภรณ์ ไชยวิเศษสกุล1 และ วิญ�ู ปรอยกระโทก1*
Jiraporn Chaiwisetsakul1 and Winyu Proykratok1*

บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ผ้ ูว้ ิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1. เพื่ อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน 2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการทํางานได้แก่ รายได้ และประสบ
การ์ณด้านการขับรถขนส่งที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานชับรถ 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้
ผูบ้ ริหารในการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยสุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานขับรถขนส่งประจําบริษัท สาขา
ปทุมธานี จํานวน 20 คน งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานขับรถขนส่ง โดยการ
นําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อใช้ในการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทํางานในทัง้ หมด 4 ด้านเพื่อหาแนวทางในการเสนอการพัฒนา
ได้ผลการศึกษาว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถขนส่งโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 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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1
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ทีม่ าและความสําคัญ

การขนส่งนั้นคือการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็ นคนหรือสิ่งของโดยรวมแล้วการขนส่งนัน้ มีองค์ประกอบ
ด้วยกันทัง้ หมด 4 อย่างคือ เส้นทางในการขนส่ง แบ่งออกเป็ นเส้นทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ ทางราง พาหนะซึง่
เป็ นพาหนะเป็ นสื่อกลางในการลําเลียงผูโ้ ดยสารหรือสินค้า สถานีซ่งึ จะมีสถานีตน้ ทางและสถานีปลายทาง และ
ประกอบด้วยผูป้ ระกอบการ
สําหรับบริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัดนัน้ มีการทําการนําเข้าชิน้ ส่วนวัตถุดิบเพื่อการประกอบชิน้ งานตาม
โครงการที่ลกู ค้าสั่ง โดยมีการผลิตและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กไม่วา่ จะเป็ น ท่อ หม้อไอนํา้ โดยสินค้ามีขนาดใหญ่
และนํา้ หนักมาก และยังมีการส่งออกชิน้ งานออกต่างประเทศ มีจาํ นวนสาขาด้วยกันทัง้ หมด สาขา 1. สาขาบาง
ซื่อ ซึ่งเป็ นสํานักงานออฟฟิ ต 2.สาขาลาดหลุมแก้ว เป็ นหลักในการประกอบชิน้ ส่วน 3.สาขาบางบัวทอง 4.สาขา
ทุ่ง สุข ลา 5.สาขาหนองขาม 6.สาขาแหลมฉบัง ฉะนั้น จึง มี ก ารขนส่ง เป็ น จํานวนมาก จากความเป็ น มาของ
การศึกษาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ให้ความสนใจกลุ่มของพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทวิศวกิจพัฒนา จํากัด เนื่องจาก
พนักงานขับรถถือว่าเป็ นบุคลากรที่สาํ คัญและมีความจําเป็ นมาก เพราะพนักงานขับรถขนส่งถือได้วา่ เป็ นตัวกลาง
ในการเคลื่อนย้ายชิน้ งาน พนักงานขับรถขนส่งจึงต้องมีศกั ยภาพในการทํางานเพื่อที่จะได้ทาํ งานที่มปี ระสิทธิภาพ
ไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรืออุบตั ิเหตุบนท้องถนน พนักงานขับรถควรมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพจิตของบุคลากร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการทํางานได้แก่ รายได้ และประสบการ์ณด้านการขับรถขนส่งที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิต
การทํางานของพนักงานชับรถ
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้ผบู้ ริหารในการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตการทํางาน

ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ

1. ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีสง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
2. ได้ทราบปั จจัยด้านการทํางานที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถ
3. สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเป็ นแนวทางในการปรับปรุง
การทํางาน สําหรับผูบ้ ริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานขับรถขนส่ง

สมมติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และปั จจัยด้านการทํางาน ได้แก่ รายได้ ประสบการณ์
ด้านการขับรถขนส่งแตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทํางานที่แตกต่างกัน
2. ด้านของคําถามแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิเคราะห์เพื่ อหาคําถามของบทความวิจัย ทางผูว้ ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้อง ที่ มี
เนื อ้ หาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและนําข้อมูลที่ ได้ศึกษามานั้น มาประกอบสนับสนุนในการ
วิเคราะห์ดงั นี ้
1. เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา Why Why Analysis
เป็ น เครื่ อ งมื อ พื น้ ฐานของการวิ เ คราะห์หาสาเหตุร ากเหง้าของปั ญ หา เครื่ องมื อนี เ้ ป็ น เครื่ องมือที่ มี
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ประสิทธิภาพสูงมากหากผูว้ ิเคราะห์มีความเข้าใจและมีความชํานาญในงานที่ตนทําอยู่ เมื่อเรามีปัญหาอย่างใด
อย่างหนึ่งเกิดขึน้ เราจะมาคิดกันดูวา่ อะไรเป็ นปั จจัยหรือสาเหตุท่ีทาํ ให้มนั เกิดโดยการตัง้ คําถามว่า “ทําไม”
2. แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งาน(Quality Of Working Life) ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ส าํ คัญ อย่ า งยิ่ ง เพราะคนเป็ น
ทรัพยากรที่มีค่าและความสําคัญต่อองค์กร ดังนัน้ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ทาํ งานต้องมีความ
เหมาะสมและเอือ้ ต่อการทํางาน คือ ทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรู ส้ กึ ที่ดีต่องาน มีความมั่นคง ทําให้เกิดความสุข
โดยจะส่งผลดีทงั้ ตัวบุคคลและองค์กร
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการ
วิจยั โดยมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เลือกแนวคิดของ Richard E. Walton (1975,อ้าง
ถึงใน ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์, 2551) ที่ชีใ้ ห้เห็นถึงปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
เลือกมาทัง้ หมด 4 ด้าน ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม สภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ ความมั่นคงและโอกาสในการเจริญ เติบ โต ความสมดุลระหว่างงานและกิ จกรรมอื่น มา
เชื่ อมโยงกับแนวความคิดของ Shermerhorn (1996, อ้างถึงใน เชษฐา ไชยเดช, 2550) ซึ่งกล่าวถึงปั จจัยการ
พิจารณาคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที่มีความ
ปลอดภัย โอกาสในการเรียนรู แ้ ละทักษะใหม่ๆ โอกาสก้าวหน้าและความเติบโตในสายอาชี พ การได้รับการ
ป้ อ งกัน สิ ทธิ ส่วนบุคคล และความภูมิใจในงานและองค์ก าร และ Nagayama (1993) ซึ่ง สรุ ป มาตรฐานของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานว่าจะต้องประกอบด้วยเรื่อง ค่าตอบแทนที่พอใจและเป็ นธรรม สภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสุขอนามัย ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
นํามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถขนส่ง บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด และเกิด
จากการปรึกษาสอบถามร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานเพื่อหาความเหมาะสมของเนือ้ หา ทําให้มีตวั แปรที่ใช้ในการ
วิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถขนส่ง ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2.
สภาพการทํางานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัย 3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4. ความสมดุลระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตัว
ตัวแปรต้น

กรอบแนวความคิดการวิจัย

1.ปั จจัยส่วนบุคคล
1.1

อายุ

1.2

ระดับการศึกษา

1.3

สถานภาพ

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถขนส่ง
บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด ทัง้ หมด 4 ด้าน
ั ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
1.การได้รบ
2.สภาพการทํางานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัย
สุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
4. ความสมดุลระหว่างงานและชีวติ ส่วนตัว

2.ปั จจัยด้านการทํางาน
2.1 รายได้

2.2 ประสบการ์ณด้านการขับรถขนส่ง
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ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา

ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั ทําการเรียนรู ง้ านจากหน่วยงานนําเข้าส่งออก และหน่วยงานขนส่ง เพื่อเรียนรู ก้ าร
ทํางานของพนักงานขับรถขนส่ง
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั ทําการทําแบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถามสําหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนําส่ง
ให้กบั หัวหน้างานหน่วยงานขนส่ง หัวหน้าโลจิสติกส์ และอาจารย์ ทําการประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม
ขัน้ ตอนที่ 3 ผูว้ ิจยั ทําการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถขนส่ง
และนําไปแจกกับพนักงานขับรถขนส่ง
ขั้นตอนที่ 4 ผูว้ ิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากไม่สมบูรณ์จะไม่นาํ มา
วิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 5 ผูว้ ิจัยนําแบบสอบถามที่ได้มาบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ อนําไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
ขัน้ ตอนที่ 6 ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของกลุม่ ประชากร โดยคิดค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
เชิงเนือ้ หา

1. การทํา Item-Objective Congruence Index: IOC คือการนําผลของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาความตรง

2. การวิ เคราะห์ข ้อมูลทั่วไปเกี่ ย วกับลักษณะส่วนบุคคล ใช้ค่าเฉลี่ ย (mean) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
3. การทดสอบความสัมพันธ์ของด้านคําถามแต่ละด้านด้วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่อิสรต่อกัน
4. การหาค่า F Test

สรุ ปผลการศึกษาและอภิปรายผล
การวิจยั เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถขนส่ง บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถขนส่ง และเพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริหารใน
การพัฒนา ปรับปรุ งคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถขนส่ง โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ
พนักงานขับรถขนส่ง บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด จํานวน 20 คน โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วน
บุคคลและปั จจัยด้านการทํางานจะใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้านการทํางานผูต้ อบแบบสอบถามอายุอยู่ระหว่าง 41-50
ปี มากที่สดุ โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากกว่าครึง่ มีสถานภาพสมรส และโดยส่วนใหญ่มี
รายได้ 20,001-25,000 บาทต่อเดือน มีประสบการ์ณขับรถขนส่งอยู่ในช่วง 10 ปี ขนึ ้ ไปมากที่สดุ
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถขนส่งบริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด พบว่า
ในภาพรวมมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลางที่ 2.81
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ผลการทดสอบสมมตติฐานการวิจัย
H0: ปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานขับรถขนส่ง ด้านปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณ ภาพ
ชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
H1: ปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานขับรถขนส่ง ด้านปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณ ภาพ
ชีวิตในการทํางาน แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1 อายุแตกต่างกันคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน
Table 1 The results of the variance analysis to compare the differences in quality of working life and
age.
Source of variance
Between groups
Within the group
Total

SS
0.608
5.964
6.571

df
3
16
19

MS
0.203
0.373

F
0.543

Sig.
0.660

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย โดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน คุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน
Table 2 Analysis of variance in order to compare the difference in quality of working life with education
levels.
Source of variance
Between groups
Within the group
Total

SS
0.245
6.326
6.571

df
2
17
19

MS
0.123
0.372

F
0.330

Sig.
0.724

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
สมมติฐานข้อที่ 1.3 สถานภาพแตกต่างกัน คุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน
Table 3 results of the variance analysis to compare the differences in the quality of work life and status.
Source of variance
Between groups
Within the group
Total

SS
0.002
6.569
6.571

df
1
18
19

MS
0.002
0.37

F
0.006

Sig.
0.93

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
สมมติฐานข้อที่ 1.4 รายได้แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน
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Table 4 results of the variance analysis to compare the differences in the quality of work life and income.
Source of variance
Between groups

SS
0.957

df
3

MS
0.319

Within the group
Total

5.614
6.571

16
19

0.351

F
0.909

Sig.
0.458

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยโดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ประสบการณ์ดา้ นการขับรถแตกต่างกัน คุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน
Table 5 results of the variance analysis to compare the differences in the quality of work life and work
experience.
Source of variance
Between groups
Within the group
Total

SS
0.942
5.629
6.571

df
2
17
19

MS
0.471
0.331

F
1.423

Sig.
0.268

จากตารางที่ 5 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย ANOVA พบว่าp ≥ 0.05 คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
สมมติฐานข้อที่ 2 ความสัมพันธ์กนั ของด้านคะถามแต่ละด้าน
ด้านที่ 1 ด้านการได้รบั ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ด้านที่ 2 ด้านสภาพการทํางานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัย
ด้านที่ 3 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ด้านที่ 4 ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
H0: ด้านของคําถามแต่ละด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1: ด้านของคําถามแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์กนั
จากการศึกษา พบว่า ค่าที่1คือ ด้านที่1 และด้านที่2 มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.037 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านที่1 และด้านที่2 มีความสัมพันธ์
กัน
ค่าที่ 2 คือ ด้านที่ 1 และด้านที่3 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.179 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านที่1 และด้านที่3 ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ค่าที่ 3 คือ ด้านที่ 1 และด้านที่4 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.234 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านที่1 และด้านที่4 ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ค่าที่ 4 คือ ด้านที่ 2 และด้านที่3 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านที่2 และด้านที่3 มีความสัมพันธ์กนั
ค่าที่ 5 คือ ด้านที่ 2 และด้านที่4 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านที่2 และด้านที่4 มีความสัมพันธ์กนั
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ค่าที่ 6 คือ ด้านที่ 3 และด้านที่4 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านที่3 และด้านที่4 มีความสัมพันธ์กนั
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บุหรี่ไฟฟ้ ากับสมมติฐานเกทส์เวย์: กรณีศึกษาประเทศไทย
E-Cigarette and the Gateway Hypothesis: Thailand Case Study
อุ่นกัง แซ่ลิม้ 1* โสมสกาว เพชรานนท์1 และ นรา แป้นประหยัด1
Aunkung Saelim1* Somskaow Bejranonda1 and Nara Panprayad1

บทคัดย่อ

บุห รี่ ไ ฟฟ้ าเป็ นเหตุนาํ ไปสู่การเกิ ด ขึน้ จริง ของสมมติฐ านเกตเวย์ใ นเยาวชนหรือไม่ จึง ทําการศึกษา
พฤติกรรมของเยาวชนในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและความสัมพันธ์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล (Causality) ของสมมติฐาน
Gateway เครื่องมือแบบสอบถามและวิเคราะห์ตวั ประกอบหลัก (PCA) เพื่อจัดอันดับความมีอิทธิพลของตัวแปร
ที่มีต่อสมมติฐาน Gateway ใช้วิธีสาํ รวจออนไลน์ได้ 153 ราย ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มเคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบนั เลิกสูบ
บุหรี่แล้วและหันมาใช้บหุ รี่ไฟฟ้าอย่างเดียวมากที่สดุ เคยทดลองสิ่งเสพติดอื่นที่ถกู กฎหมายมาก่อน ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนเพื่อสูบบุหรี่กบั เพื่อใช้บหุ รี่ไฟฟ้าไม่ได้เพิ่มขึน้ ไม่เห็นด้วยว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าสามารถนําไปสูก่ ารใช้ส่งิ เสพติดที่
ออกฤทธิ์แรงขึน้ ผลจากการวิเคราะห์ตวั ประกอบหลัก บุหรี่ไฟฟ้านําไปสูส่ มมติฐานเกทส์เวย์จริง แต่ระดับความมี
อิทธิ พลดังกล่าวกลับมีค่าตํ่าที่สดุ ในบรรดาตัวประกอบทัง้ 10 ตัว โดยครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมีผลต่อการเกิด
สมมติฐานเกทส์เวย์ ดังนัน้ การกําหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็ นสิ่งผิดกฎหมายไม่ใช่วิธีป้องกันเยาวชนหันเหไปสู่ส่ิงเสพ
ติดอื่นที่ออกฤทธิ์แรงขึน้

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

สมมติฐานประตูไปสูส่ ่งิ อื่นหรือ Gateway Hypothesis ได้ถกู ศึกษาครัง้ แรกโดย Kandel ในปี ค.ศ. 1975
มีประเด็นหลัก คือ เยาวชนที่เริ่มต้นด้วยการทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบยาสูบหรือกัญชา ย่อมมีโอกาส
เสพสิ่งเสพติดที่ ผิดกฎหมายเมื่ อเริ่ มเข้าสู่วัยผูใ้ หญ่ (Adulthood) แม้ว่าสมมติฐานดังกล่าวได้ถูกศึก ษาอย่ าง
มากมายและต่อเนื่องในหลายประเทศ แต่ผลที่ได้กลับมีลกั ษณะผสมผสาน (Mixed results) นอกจากนี ้ แนวคิด
Gateway ยังเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีหรือสารเสพติดในทางที่ไม่ถกู ต้อง เกี่ยวข้องกับความผันแปร (Variation)
ของภาวะเริ่มต้นของเยาวชนก่อนที่ จะเริ่มใช้สารเสพติดอีกด้วย เป็ นต้น สมมติฐาน Gateway ยังได้ถูกนํามา
เชื่อมโยงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า (E-Cigarette) ที่อาจเป็ นสาเหตุท่ีทาํ ให้เกิดการสูบบุหรี่ในเยาวชนผูซ้ ่งึ ไม่เคยสูบบุหรี่มา
ก่ อ น จึง ทําให้เกิ ด การควบคุม บุหรี่ไ ฟฟ้ าอย่ างเข้มงวดในกรณี ของประเทศไทยเพราะมี ค วามกังวลเกี่ ยวกับ
สมมติฐาน Gateway ที่อาจนําเยาวชนผูซ้ ง่ึ ไม่ได้เป็ นผูส้ บู บุหรี่แต่อย่างใด ดังนัน้ เพื่อทําความเข้าใจในประเด็นของ
สมมติฐาน Gateway ในบรรดาเยาวชนไทยผูซ้ ง่ึ กําลังลองใช้บหุ รี่ไฟฟ้าว่าสามารถเป็ นเหตุนาํ ไปสูก่ ารเกิดขึน้ จริง
ของสมมติฐาน Gateway หรือไม่ จึงนํามาสู่การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเยาวชนในการใช้บุหรี่
ไฟฟ้ าและการสูบ บุห รี่ ท่ ัวไป และเพื่ อ ศึก ษาความสัมพัน ธ์อย่ างเป็ น เหตุเ ป็ น ผล (Causality) ของสมมติ ฐ าน
Gateway ในกลุ่มเยาวชนไทยที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า สมมติฐาน Gateway มีองค์ประกอบ 3 อย่าง (1) ลําดับในการใช้
สารเสพติด (2) ความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จากสารเสพติดที่เข้มข้นขึน้ โดยเปรียบเทียบกับผูท้ ่ีไม่ได้ใช้สารเสพติดเหล่านัน้
และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของสารเสพติดกับความถี่หรือความเข้มข้นของสารเสพติดที่ใช้ในช่วงแรกที่
จะนําไปสูส่ ารเสพติดที่ผิดกฎหมายตามมา

อุปกรณ์และวิธีการ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามมีโครงสร้าง 5 ส่วน คือ (1)
ข้อมูลพืน้ ฐาน (2) ลักษณะพืน้ ฐานครอบครัว (3) พฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดต่างๆ (4) ทัศนคติท่ีมี
ต่อสมมติฐานเกทส์เวย์ และ (5) บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์ ด้วยการสํารวจออนไลน์ (On-line Survey)
ช่วงการสํารวจวันที่ 14-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จํานวน กลุม่ ตัวอย่างเยาวชนอายุไม่เกิน 25ปี จํานวน 153 คน
ซึ่งต้องมีสถานะเป็ นผูใ้ ช้บหุ รี่ไฟฟ้าในปั จจุบนั โดยทําการประมวลข้อมูลด้วยตารางแสดงความถี่ ร้อยละพร้อมทัง้
คําอธิ บ ายเพื่ อค้นหาปั จจัย ที่ มี อิทธิ พ ล (Confounder) ต่อสมมติ ฐ านดัง กล่าว การวิ เคราะห์ตัวประกอบหลัก
(Principal Component Analysis: PCA) เพื่ อ หาระดั บ อิ ท ธิ พ ลของปั จจั ย ที่ เ ป็ นเหตุ เ ป็ นผลเพื่ อ จั ด อั น ดั บ
(Ranking) ความมีอิทธิพลของตัวแปร

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ประเด็นแรก สถานภาพการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็ นกลุ่มเคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบนั เลิกสูบบุหรี่แล้วและหันมาใช้
บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวมีมากที่สดุ เพศชาย ยังเรียนอยู่กบั เป็ นลูกจ้างเอกชนเต็มเวลา อายุนอ้ ยที่สดุ คือ 15 ปี เป็ นผู้
ที่มีอายุตงั้ แต่ 20 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้จาก 2 ช่องทางมากที่สดุ มาจากงานประจํา
ของตนเอง และ/หรื อ งานอิ ส ระประกอบกัน โดยรายได้เ ฉลี่ ย อยู่ ใ นช่ ว ง 5,001-10,000 บาท มากสุด และมี
สถานภาพโสด เป็ นส่วนใหญ่แสดงใน Table 1

176

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Table 1 Bio-data of Responder.
Issue
1. Quit smoking but only use the e-cig
2. Sex: Male
3. Aged: 20 years old and more
4. Education: Bachelor degree
5. Occupation: studying
6. Monthly income: 5,000-10,000 THB
7. Marital status: Single

Case
108
142
147
97
60
58
77

% of total
70.59
92.81
96.08
63.40
39.22
37.91
50.33

ประเด็นทีส่ อง ลักษณะพืน้ ฐานครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพปั จจุบนั ของบิดาและมารดายัง
อยู่ดว้ ยกันมากที่สดุ ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็ นห้องเช่า มีความผูกพันกันและสนิทกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว
ในระดับมาก และกับสมาชิ กคนอื่นๆ ในครอบครัวก็มีความผูกพันกันและสนิ ทในระดับมาก ไม่เคยมีสมาชิ ก
ครอบครัวเข้ารับการรักษา บําบัด ฟื ้ นฟูผปู้ ่ วยยาเสพติด ไม่เคยมีการใช้ความรุ นแรงในครอบครัวพบมากที่สดุ รอง
มาคือ พบมีการใช้ความรุ นแรงในบางครัง้ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาพบมีการใช้บหุ รี่และยังพบกลุ่มเพื่อนในปั จจุบนั
มีการใช้ส่งิ เสพติดอื่นใน Table 2
Table 2 General Background of Responders’ family.
Issue
1. Living with parent together
2. Rental apartment
3. Highly closed relationship of family
4. Family member drug treatment: None
5. Respondent drug treatment: None
6. Violence in family: None
Violence in family: Sometimes
7. Cigarette smoking within 30 days found
8. Legal drug consumption within 30 days found

Case
91
41
104
145
133
102
46
141
133

% of total
59.48
26.80
69.97
94.77
86.93
66.67
30.07
92.16
86.93

ประเด็นที่สาม พฤติกรรมการใช้ส่ิงเสพติด พบมากที่ สุด คือ เริ่มจากบุหรี่ก่อนจากนัน้ หันมาใช้บุหรี่
ไฟฟ้า จนปั จจุบนั ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียว ซึ่งก่อนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า ได้เคยทดลองสิ่งเสพติดอื่นที่ถูกกฎหมาย เช่น
สุรา เบียร์ มาก่อน อีกทัง้ ปั จจุบนั ก็ยงั คงใช้ส่ิงเสพติดอื่นที่ถูกกฎหมายเหล่านัน้ ด้วยสาเหตุหลัก คือ คลายเครียด
เบียร์เป็ นสิ่งเสพติดที่ถกู กฎหมายที่ใช้มากที่สดุ ใน 30 วันที่ผ่าน โดยพบว่ามีปริมาณการสูบบุหรี่/การใช้บหุ รี่ไฟฟ้า
ประกอบใช้ประเภทสิ่งเสพติดอื่นๆ ในระดับเท่าเดิมหรือไม่เพิ่มขึน้ ความถี่ในการใช้บหุ รี่ไฟฟ้าของทุกกลุ่มพบมาก
ที่สดุ คือ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่กลุม่ ใช้ควบคู่ (Dual user) พบว่า ใช้บหุ รี่ไฟฟ้ามากกว่าบุหรี่ ส่วนมากเคยใช้ส่ิง
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เสพติดที่ผิดกฎหมาย อาทิ กัญชา ใบกระท่อม ยาไอซ์ ฝิ่ น เฮโรอิน ยาบ้า เป็ นต้น โดยใช้แบบครัง้ เป็ นคราวมาก
ที่สุด สาเหตุเพื่อคลายเครียด ส่วนมากไม่พบความเชื่อมโยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับสิ่งเสพติดอื่นที่ผิดกฎหมาย ใช้
บุหรี่ไฟฟ้าทุกวันพบมากสุด ซือ้ บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ได้จากคนรู จ้ กั กัน/ร้านค้าที่รูจ้ กั ในอินเตอร์เนต มากที่สดุ
ส่วนค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพื่อใช้บหุ รี่ไฟฟ้า พบว่าไม่ได้เพิ่มขึน้ แต่อย่างใด แสดงใน Table 3
Table 3 Smoking Behavior of Responder.
Issue
1. Starting with conventional cigarette
2. Only use the e-cig at present
3. Have ever taken legal drugs prior to the e-cig
4. The legal drugs have been consumed presently
5. Key reason for legal drugs use: relax stress
6. Most frequent use the legal drugs within 30 days: Beer
7. E-cig consumption increased before and after: None
8. Dual users: Vaping the E-cig more than cigarette
9. Have ever been taken Illegal drugs ie., marijuana: Yes
10. Illegal drugs in taken: 1-2 times only
11. Main reason of illegal drugs use: Relax stress
12.Relevance between the e-cig and illegal drugs: None
13.Dairy using the e-cig
14.The e-cig and e-liquid purchasing: familiar Internet shops
15.Expense on the e-cig vaping: Rather constant each month

Case
131
131
128
138
68
108
151
14 (out of only 17 cases)
79
66
35
59
118
85
110

% of total
85.62
85.62
83.66
90.20
44.44
70.59
98.69
82.35
51.63
43.14
22.88
74.68
77.12
55.56
71.90

ประเด็นทีส่ ่ี ทัศนคติท่ีมีตอ่ สมมติฐานเกทส์เวย์ ใช้ Likert สเกล 5 ระดับจากเห็นด้วยน้อยที่สดุ (1) ไปถึง
เห็นด้วยมากที่สดุ (5) โดยมีผตู้ อบ “เห็นด้วยน้อยที่สดุ ” และ “เห็นด้วยน้อย” ในคําถามที่ 2 ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างไม่เห็น
ด้วยว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้านําไปสู่การใช้สารเสพติดที่ออกฤทธิ์แรงขึน้ และในข้อคําถามที่ 10 ซึ่งเกี่ยวข้องการใช้
บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน มีโอกาสทําให้เยาวชนหันเหไปสู่การใช้ส่งิ เสพติดที่ออกฤทธิ์แรงขึน้ ได้ ส่วนข้อคําถามอื่นๆ
เช่น ข้อที่ 3,4,6,7,8 และ 9 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างตอบ “เห็นด้วย” และ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ของแต่ละข้อรวมกันคิดเป็ น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ทุกข้อ สําหรับคําถามข้อ 1 มีผตู้ อบ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ร้อยละ 39.22 ที่การสูบบุหรี่
นําไปสู่การใช้สารเสพติดที่ออกฤทธิ์ แรงขึน้ ส่วนคําถามที่ 5 การพบเห็นการใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ เบี ยร์ ใน
ครอบครัว เป็ นการเพิ่มโอกาสใช้สารเสพติดที่ออกฤทธิ์แรงขึน้ คําตอบค่อนข้างกระจายในแต่ละระดับสเกล ดัง
Table 4
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Table 4 Responders’ Attitude toward the Gateway Hypothesis.
Issue
1
1. Cigarette smoking has a tendency to use
(39.22)
stronger drugs
2. The e-cig vaping has a tendency to use
(78.43)
stronger drugs
3. Broken family would lead smoker to use
(30.72)
stronger drugs
4. Family parenting could be stronger drugs
(14.38)
avoidance
5. Drug consumption as usual in family, higher
(22.88)
probability to stronger drugs
6. Abnormal neural could be more chance to
(18.95)
stronger drugs
7. Stresses in family and school could be more
(16.34)
chance to stronger drugs
8. Close friends whom taken drugs, could be more (16.99)
chance to stronger drugs
9. Adolescent curiosity could be more chance to
(13.07)
stronger drugs
10. E-cig used by adolescent probably lead to
(45.75)
stronger drugs as adulthood

2
3
4
5
(8.50) (17.65) (16.99) (17.65)
(12.42) (7.84) (1.31)

-

(7.19) (19.61) (21.57) (20.92)
(7.19) (16.34) (17.65) (44.44)
(17.65) (28.10) (20.26) (11.11)
(14.38) (23.53) (22.88) (20.26)
(9.80) (20.26) (28.10) (25.49)
(15.69) (26.80) (20.26) (20.26)
(9.15) (28.76) (24.18) (24.84)
(20.92) (17.65) (11.76)

(3.92)

ประเด็นทีห่ า้ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพสิ่งเสพติดที่ออกฤทธิ์แรงขึน้ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ตัวประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) ซึ่งแนวคิดของการวิเคราะห์ PCA นัน้ หลักการคือจะ
นําทุกข้อคําถามใน Table 4 มาประมวลโดยอยู่ภายใต้ขอ้ สมมติว่าแต่ละข้อคําถามมีความสําคัญเท่ากันและมี
ความเชื่อมโยงกับข้อคําถามอื่นๆ จากนัน้ จึงประมวลผลโดยจัดอันดับความมีอิทธิพลของแต่ละข้อคําถามจากมี
อิทธิพลมากไปยังน้อย ที่มีต่อการดํารงอยู่ของสมมิตฐานเกทส์เวย์ ค่า Ranking ที่มากจากแบบจําลอง หมายถึง
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพสิ่งเสพติดที่ออกฤทธิ์แรงขึน้ ส่วนค่าที่นอ้ ยหมายถึงเป็ นปั จจัยเช่นกันแต่อิทธิพล
น้อยกว่า โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ ความกดดันในครอบครัวและสถานศึกษา มีค่า Ranking 0.4021
ส่วนการใช้บหุ รี่ไฟฟ้ามีอิทธิพลน้อยที่สดุ เพียง 0.1883 เท่านัน้ แสดงใน Table 5
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Table 5 Result of the Principal Component Analysis: Gateway Hypothesis.
Issue
Stresses in family and school could be more chance to stronger drugs
Drug consumption as usual in family, higher probability to stronger drugs
Broken family would lead smoker to use stronger drugs
Abnormal neural could be more chance to stronger drugs
Close friends whom taken drugs, could be more chance to stronger drugs
Adolescent curiosity could be more chance to stronger drugs
Cigarette smoking has a tendency to use stronger drugs
The e-cig vaping has a tendency to use stronger drugs
Family parenting could be stronger drugs avoidance
E-cig used by adolescent probably lead to stronger drugs as adulthood

Ranking Significant Level
0.4021
0.367
0.3557
0.3535
0.3452
0.3414
0.2664
0.2643
0.2004
0.1883

จากผลการวิจยั พบว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ปัจจัยหลักในการหันเหไปสูส่ ่ิงเสพติดอื่นที่ออกฤทธิ์แรงขึน้
แต่มาจากปั จจัยเสี่ยงทางพืน้ ฐานครอบครัว พืน้ ฐานกลุม่ เพื่อนที่คบอยู่ก่อนแล้ว ข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ การ
กําหนดให้บหุ รี่ไฟฟ้าเป็ นสิ่งผิดกฎหมายโดยสิน้ เชิงมิได้เป็ นการแก้ปัญหาทัง้ หมดในแง่ปอ้ งกันเยาวชนไปใช้ส่งิ เสพ
ติดอื่นที่ออกฤทธิ์แรงขึน้ แต่การควบคุมการเข้าถึงบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า มีความจําเป็ นแต่ตอ้ งใช้เครื่องมือและกลไกทาง
กฎหมายที่ควบคุมยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีอยู่ในปั จจุบนั แทนการกําหนดให้เป็ นสิ่งผิดกฎหมายในปั จจุบนั
เพราะการใช้บหุ รี่ไฟฟ้าที่ปราศจากการควบคุมต่างหากที่ไม่สามารถป้องกันได้เนื่องจากทุกอย่างลงใต้ดินทัง้ หมด
ยิ่งหากเป็ นเยาวชนที่มีความกดดันจากทัง้ ครอบครัวและสถานศึกษาอยู่ก่อนแล้ว ยิ่งเพิ่มโอกาสทําให้หนั เหไปสูส่ ่ิง
เสพติดอื่นที่ออกฤทธิ์แรงขึน้

สรุ ป
สมมติฐาน Gateway ได้ถกู นํามาเชื่อมโยงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า (E-Cigarette) เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับ
เยาวชนไทยผูซ้ ง่ึ กําลังลองใช้บหุ รี่ไฟฟ้าว่าสามารถเป็ นเหตุนาํ ไปสูก่ ารเกิดขึน้ จริงของสมมติฐาน Gateway หรือไม่
จึง ทําการศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้บุห รี่ ไ ฟฟ้ าและศึก ษาความสัมพัน ธ์อย่ างเป็ น เหตุเ ป็ น ผล (Causality) ของ
สมมติฐาน Gateway ในกลุ่มเยาวชนไทยที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องมือแบบสอบถามและสํารวจด้วยวิธีออนไลน์ ได้
ตัวอย่าง 153 คน เป็ นกลุม่ เคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบนั เลิกสูบบุหรี่แล้วและหันมาใช้บหุ รี่ไฟฟ้าอย่างเดียวมากที่สดุ พ่อ
แม่อยู่ดว้ ยกัน มีความผูกพันกันในครอบครัว ไม่คอ่ ยมีการใช้ความรุ นแรงในครอบครัว เริ่มจากบุหรี่ก่อนแล้วมาใช้
บุหรี่ไฟฟ้า อีกทัง้ เคยทดลองสิ่งเสพติดอื่นที่ถูกกฎหมายเพื่อคลายเครียด พบบ้างที่เคยใช้ส่ิงเสพติดผิดกฎหมาย
เป็ นครัง้ คราว แต่ไม่พบความเชื่อมโยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับสิ่งเสพติดอื่นที่ผิดกฎหมาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุหรี่
ไฟฟ้าค่อนข้างไม่เปลี่ยน กลุม่ ตัวอย่างมีความไม่เห็นด้วยว่าการใช้บหุ รี่ไฟฟ้าของเยาวชน ทําให้เยาวชนหันเหไปสู่
การใช้ส่งิ เสพติดที่ออกฤทธิ์แรงขึน้ ได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพสิ่งเสพติดที่ออกฤทธิ์
รุ นแรงกว่าเดิมภายใต้ขอ้ สมมติฐานเกทส์เวย์ บุหรี่ไฟฟ้านําไปสู่สมมติฐานเกทส์เวย์จริง แต่ระดับความมีอิทธิพล
ดังกล่าวกลับมีค่าตํ่าที่สดุ โดยปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้านกลุ่มเพื่อนซึ่งต่างมีความสอดคล้องกันอย่างยิ่งต่อ
การเกิดสมมติฐานเกทส์เวย์ จึงเมีขอ้ เสนอแนะว่าภาครัฐไม่ควรใช้การกําหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็ นสิ่งผิดกฎหมาย
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อย่างสิน้ เชิงเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนหันเหไปสู่การใช้ส่ิงเสพติดที่ออกฤทธิ์รุนแรงขึน้ แต่ควรแก้ปัญหาที่ครอบครัว
และกลุ่มเพื่อนเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งอิทธิ พลหลักและกลุ่มตัวอย่างก็ไม่เห็นด้วยกับการแบนบุหรี่
ไฟฟ้าดังกล่าวในปั จจุบนั
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การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
Gem and Jewelry Competitive Potential Analysis and Development Approach of Thailand
รสดา เวษฎาพันธุ1*์
Rosada Vesdapunt1*

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) วิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทย และ 2) วางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ผลการวิเคราะห์
ปั จจัย 4 ด้านที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ได้แก่ 1) ด้านปั จจัย
การผลิต มีการจ้างงานเพิ่มขึน้ และแรงงานมีความชํานาญด้านการเจียระไนเพชรและพลอย แต่การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนทําได้ยาก ดัชนีผลิตภาพแรงงานลดลง ขาดแคลนบุคลากรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบส่วน
ใหญ่ น าํ เข้าจากต่างประเทศ 2) ด้านอุปสงค์ มียอดขายเพิ่ มสูงขึน้ แต่ดุลการค้าอัญมณี และเครื่องประดับขาดดุล
3) ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน มีการได้รบั สนับสนุนจากการรวมกลุ่มธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ
เพิ่ มขึน้ แต่ความเชื่ อมโยงกับสาขาการผลิตอื่นในระบบเศรษฐกิ จน้อย และ 4) ด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการ
แข่งขัน มีจาํ นวนสถานประกอบการเพิ่มขึน้ แต่ผปู้ ระกอบการยังต้องพัฒนาสินค้าที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
ตราสินค้า ทัง้ นีป้ ระเทศไทยเสียเปรียบเชิงแข่งขันแก่ประเทศอินเดียมากที่สดุ ร้อยละ 6.92 นอกจากนีก้ ารวางแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มี 5 ยุทธศาสตร์ 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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คํานํา
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศไทยมียอดขายในปี พ.ศ. 2561 รวม 176,822.31 ล้านบาท
ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของยอดขายร้อยละ 21.47 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) และการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทยพบว่า เป็ นสินค้าที่สาํ คัญของประเทศไทยโดยมีมลู ค่าส่งออกในปี พ.ศ. 2561 อยู่ในอันดับที่
3 ของสินค้าส่งออกประเทศไทยไปตลาดโลก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์,
2562) อย่างไรก็ตามอัญมณีและเครื่องประดับยังเป็ นสินค้าที่ผบู้ ริโภคให้ความนิยมแม้จะเป็ นสินค้าฟุ่ มเฟื อย แต่อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมภายในและต่างประเทศ นอกจากนีร้ ฐั บาลมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ผูป้ ระกอบการจึงควรมีการวางแผนการพัฒนาให้ธุรกิจปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ ดังนัน้ การวิจัยครัง้ นีจ้ ึงควรวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณี และเครื่อง
ประดับของประเทศไทย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการคือ 1) การวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย และ 2) การวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ประเทศไทย

วิธีการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีดงั ต่อไปนี ้
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง มี 4 แนวคิด ดังนี ้
1) แนวคิดทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันซึง่ วิเคราะห์จากปั จจัยแวดล้อมที่ทาํ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถเพิ่มผล
ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 4 ด้าน ตามแนวคิดแบบจําลองระบบเพชร (Diamond Model) ดังนี ้ 1) ปั จจัยการผลิต แบ่งเป็ นปั จจัย
การผลิตทั่วไป และปั จจัยการผลิตเฉพาะ โดยปั จจัยทั่วไป หมายถึง ระบบถนน แหล่งเงินทุน บุคลากรที่สาํ เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า ปั จจัยเฉพาะทาง หมายถึง บุคลากรที่ได้รบั การศึกษาหรือฝึ กอบรมเฉพาะทางซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นบุคลากรที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 2) อุปสงค์ หรือความต้องการซือ้ สินค้า หากอุปสงค์ในประเทศเกิดขึน้
แล้ว และกลายเป็ นอุปสงค์สากล อุตสาหกรรมสําหรับอุปสงค์นนั้ จะได้เปรียบการแข่งขันระหว่างประเทศ นอกจากนีข้ นาด
ของอุปสงค์ในประเทศมีความสําคัญมาก กล่าวคือ ตลาดใหญ่มีโอกาสสูงกว่าตลาดเล็กที่จะลดต้นทุนต่อหน่วยจากการ
ผลิตครัง้ ละจํานวนมาก 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน หากอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจ เช่น
ร่วมมือด้านวัตถุดิบ เครื่องจักร การแลกเปลี่ยนการวิจยั และการพัฒนาระหว่างกัน ทําให้เกิดการได้เปรียบเชิงแข่งขัน และ
4) กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน กล่าวคือ การแข่งขันในประเทศที่มาก จะก่อให้เกิดการพัฒนา และนวัตกรรม
จะนําไปสูก่ ารได้เปรียบเชิงแข่งขัน (จีรพรรณ, 2560 อ้างถึง Michael E. Porter, 1990)
2) แนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด (SWOT Analysis) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจและรู จ้ กั สถานภาพขององค์กรโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์จดุ แข็งและจุดอ่อน ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์
จากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร จุดแข็ง (Strength-S) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ ได้เปรียบหรือจุดเด่นที่ควรนําใช้พฒ
ั นา
องค์กร ส่วนจุดอ่อน (Weakness-W) เป็ นการวิเคราะห์จุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบที่ ควรปรับปรุ งให้ดีขึน้ และ 2) การ
วิเคราะห์โอกาสและข้อจํากัด ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร โอกาส (Opportunity: O) เป็ น
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประโยชน์ขององค์กรซึ่งสามารถนําข้อดีเหล่านีม้ าเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่วน
ข้อจํากัด (Threat: T) เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสียหากต่อองค์กรซึ่งจําเป็ นต้องหลีกเลี่ยงหรือ
ปรับปรุ งให้มีความเข้มแข็งพร้อมเผชิญผลกระทบดังกล่าว (จีรพรรณ, 2560 อ้างถึง Michael E. Porter, 1990)
3) แนวคิดตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) เป็ นการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงของแต่ละ
อุตสาหกรรม ซึ่งมี การเชื่ อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง การเชื่ อมโยงไปข้างหน้า หมายถึง อุตสาหกรรม ก.จะถูก
อุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้อุตสาหกรรม ก. เป็ นปั จจัยการผลิต ส่วนการเชื่อมโยงไปข้างหลัง หมายถึง อุตสาหกรรม ก. ได้ใช้
อุตสาหกรรมอื่นๆ เป็ นปั จจัยการผลิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553)
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4) แนวคิ ดการวัดการกระจุกตัวของตลาด คําว่าการกระจุกตัวของตลาด หมายถึง ระดับการผลิ ตสิ นค้า
อุตสาหกรรมของตลาดแห่งหนึ่งหรือของอุตสาหกรรมที่กระจุกอยู่ในมือของธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ก่ีราย ตัวแปรที่ใช้ในการวัด
การกระจุกตัว เช่น ยอดขาย การจ้างงาน และทรัพย์สิน เป็ นต้น (นันทวุฒิ, 2558)
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจยั ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทยซึง่ มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีจาํ นวนหน่วยผลิตเข้ามาทําแข่งขันมากขึน้ ส่วนใหญ่
เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การดําเนินธุรกิจต้องอาศัยประสบการณ์และความชํานาญสูง (เบญจวรรณ,
2549) นอกจากนีม้ ีการศึกษาศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทย ซึ่งส่วนใหญ่ผลิต
เพื่อส่งออกและมีปัญหาเรื่องการขาดความรู ห้ รือทักษะของแรงงานและขาดแคลนวัตถุดิบ (ภัทราวดี, 2550) แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก คือ ควรพัฒนาคุณภาพ
ของแรงงานและเทคโนโลยีให้ทนั สมัย (สมศักดิ,์ 2550) และการส่งเสริมการรวมกลุม่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (กัลยรัตน์, 2555) ส่วนผลการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซียนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทย พบว่า ผลการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะมีสว่ นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ได้แก่ 1) ผูป้ ระกอบการสามารถเข้าถึงแหล่ง
วัตถุดิบราคาถูกได้เพิ่มขึน้ 2) การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพได้ง่ายขึน้ และ 3) การขยายฐานการผลิตได้เพิ่มขึน้ (จิรารักษ์,
2557)
สําหรับงานวิจยั ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้เพิ่มเติมการวัดระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของประเทศไทยและมีการเปรียบเทียบความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งขัน
ตามตัวชีว้ ดั ที่ผูว้ ิจัยได้กาํ หนดขึน้ โดยผูว้ ิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันและแนว
ทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 แนวคิด ดังนี ้
1) แนวคิดทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันตามแบบจําลองระบบเพชร เป็ นการวิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขันจากปั จจัยแวดล้อมที่เอือ้ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปั จจัยการผลิตในประเทศ ได้แก่
ทรัพยากรมนุษย์ เงิ นทุน และวัตถุดิบ 2) อุปสงค์ ได้แก่ ขนาดความต้องการของผูซ้ ือ้ ในประเทศและต่างประเทศ 3)
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง และ 4) กลยุทธ์
โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันภายในของอุตสาหกรรมซึง่ ถ้าธุรกิจสามารถกําหนดเป้าหมายการจัดการ
ด้านต่างๆ ได้จะเกิดผลดีตอ่ การแข่งขัน (จีรพรรณ, 2560 อ้างถึง Michael E. Porter, 1990)
2) แนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรู จ้ ัก
สถานภาพขององค์กร ซึ่งสามารถนํามากําหนดเป้าหมายและทิ ศทางขององค์กรในอนาคตได้ โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร และ
2) การวิเคราะห์โอกาสและข้อจํากัด ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร (จีรพรรณ, 2560 อ้างถึง
Michael E. Porter, 1990)
3) แนวคิดตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิต เป็ นการวิเคราะห์การเชื่ อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลังของ
อุตสาหกรรมที่ศกึ ษา โดยใช้ตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตที่แสดงการหมุนเวียนของสินค้าและบริการระหว่างสาขาการ
ผลิตต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553)
4) แนวคิดการวัดการกระจุกตัวของตลาด เป็ นการวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการได้มาซึง่ ส่วนแบ่งตลาด
ของอุตสาหกรรมที่ศึกษา โดยอัตราส่วนการกระจุกตัวเป็ นเครื่องมือการวัดการกระจุกตัวของตลาดที่มีการใช้มากที่สดุ
ซึ่งสามารถวัดส่วนแบ่งของตลาดในอุตสาหกรรมนัน้ ของผูผ้ ลิตรายใหญ่ท่ีสดุ จํานวนหนึ่ง หากอัตราส่วนการกระจุกตัวที่
คํานวณได้ย่ิงมีคา่ สูง ผูผ้ ลิตยิ่งมีอาํ นาจผูกขาดมากหรือมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมสูง (นันทวุฒิ, 2558)
วิธีการวิจัยครัง้ นี ป้ ระกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ.2560-2561
แต่ขอ้ มูลการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังใช้ขอ้ มูลตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ. 2553 ซึง่ เป็ นปี ลา่ สุด และ
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 2 ประการของการวิจัย ซึ่งได้แก่ ข้อที่ 1 การวิเคราะห์
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยได้ใช้การวิเคราะห์ตามแนวคิดระบบเพชร
ของ Michael E. Porter (จีรพรรณ, 2560 อ้างถึง Michael E. Porter, 1990) โดยมี 3 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัย4 ด้านที่สง่ ผลต่อศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทย คือ 1) ปั จจัยการผลิต ได้แก่ เงินทุน แรงงาน วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต 2) อุปสงค์ ได้แก่ ยอดขาย
มูลค่าการส่งออกและนําเข้า 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน ได้แก่ การเชื่อมโยงไปข้างหน้า การเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง และการรวมกลุม่ และ 4) กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันของอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ จํานวนสถาน
ประกอบการ ช่องทางการจําหน่าย กลยุทธ์การตลาด การรับรองมาตรฐาน สิทธิบตั ร และการแข่งขัน
ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
ตามตัวชีว้ ดั ปั จจัย 4 ด้านที่ผวู้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชีว้ ดั ต่างๆ ได้แก่
ด้านที่ 1) ด้านปั จจัยการผลิต ได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั จากอัตราการขยายตัวของจํานวนเงินทุน จํานวนการจ้างงาน
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน และมูลค่าการนําเข้าวัตถุดิบ
ด้านที่ 2) ด้านอุปสงค์ได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั จากอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก และยอดขาย
ด้านที่ 3) ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน ได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั จากระดับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไป
ข้างหน้าหรือไปข้างหลังของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระดับการเชื่อมโยงไปข้าง
หน้าหรือไปข้างหลังในอุตสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย หากมีค่าน้อยกว่า กําหนดให้ได้ 1 คะแนน หากมีค่าเท่ากัน
กําหนดให้ได้ 2 คะแนน และหากมีค่ามากกว่า กําหนดให้ได้ 3 คะแนน ซึ่งคํานวณได้จากดัชนีความเชื่อม โยงโดยรวมไป
ข้างหน้าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Total Forward Linkage Index: TF) และดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวม
ไปข้างหลังของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Total Backward Linkage Index: TB)
สําหรับตัวชี ว้ ัดด้านอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องและสนับสนุนอีกตัวหนึ่งคือจํานวนการรวมกลุ่มของธุรกิ จใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หากมีจาํ นวนการรวมกลุ่มจํานวน 1 กลุ่ม กําหนดให้ได้ 1 คะแนน หากมีจาํ นวน
การรวมกลุม่ จํานวน 2 กลุม่ กําหนดให้ได้ 2 คะแนน และหากมีจาํ นวนรวมกลุม่ มากกว่า 2 กลุม่ กําหนดให้ได้ 3 คะแนน
ด้านที่ 4) ด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั จากอัตราการขยายตัวของจํานวนสถาน
ประกอบการและจํานวนสิทธิบัตรของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย นอกจากนี ้ ยังได้กาํ หนด
ตัวชี ว้ ัดอี ก 1 ตัว คื อพิ จารณาจากอัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration Ratio: C) ของอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดับ
ผูว้ ิจัยได้กาํ หนดเกณฑ์การวัดของระดับการกระจุกตัวของยอดขายของบริษัทอัญมณี และเครื่องประดับที่มี
ยอดขายสูงสุด 4 อันดับแรก ดังนี ้
ค่าอัตราส่วนการกระจุกตัวที่คาํ นวณได้มีค่าเท่ากับ 0 - 0.33 แสดงว่า การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับอยู่ในระดับตํ่า กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการมีการแข่งขันกันมาก กําหนดให้ได้ 3 คะแนน
ค่าอัตราส่วนการกระจุกตัวที่คาํ นวณได้มคี า่ เท่ากับ 0.34 - 0.66 แสดงว่า การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการมีการแข่งขันกันปานกลาง กําหนดให้ได้ 2 คะแนน
ค่าอัตราส่วนการกระจุกตัวที่คาํ นวณได้มีค่าเท่ากับ 0.67 - 1 แสดงว่า การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการมีการแข่งขันกันน้อย กําหนดให้ได้ 1 คะแนน
สําหรับตัวชีว้ ดั เรื่องอัตราการขยายตัวในแต่ละตัวชี ว้ ดั ดังกล่าวของอัญมณี และเครื่องประดับถ้ามีอตั ราการ
ขยายตัวน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดให้ได้ 1 คะแนน หากมีค่า
เท่ากับอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย กําหนดให้ได้ 2 คะแนน และหากมีค่ามากกว่าอัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย กําหนดให้ได้ 3 คะแนน
ต่อจากนั้นผูว้ ิจัยได้กาํ หนดเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี ว้ ัดต่างๆ ของปั จจัย 4 ด้านรวมกันที่สะท้อนระดับ
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยหากคะแนนร้อยละ 0.00-20.00 , 20.01186
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40.00 , 40.01-60.00 , 60.01-80.00 และ 80.01-100.00 หมายถึง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยมี
ศักยภาพในระดับตํ่า ค่อนข้างตํ่า ปานกลาง ค่อนข้างสูง และสูง ตามลําดับ
ประเด็นที่ 3 การวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งขันที่สาํ คัญของไทย ได้แก่ ประเทศอินเดีย และจีน โดยเป็ นการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิง
แข่งขันในแต่ละปั จจัยของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศไทยตามแนวคิดระบบเพชร ซึ่งผูว้ ิจัยได้
จําแนกปั จจัยที่มีผลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขันเป็ น 4 ด้าน ดังนี ้
1) ปั จจัยการผลิต ได้แก่ เงินทุนพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ แรงงานพิจารณาจากอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่า และ
วัตถุดิบพิจารณาจากราคานําเข้าวัตถุดิบ
2) อุปสงค์ ได้แก่ ยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับเฉลี่ยต่อหัว และมูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน พิจารณาจากมูลค่านําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ทาํ อัญมณีและเครื่องประดับ
หากมูลค่านําเข้าวัตถุดิบสูง แสดงว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่มีอยู่
ภายในประเทศมีไม่เพียงพอจึงต้องพึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาก
4) กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ พิจารณาจากจํานวน
สถานประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
ในการวิ เคราะห์ความได้เปรี ยบเชิ งแข่ งขันของแต่ละปั จจัย โดยในแต่ละปั จจัยที่ ต อ้ งการเปรี ยบเที ยบจะ
กําหนดให้ดชั นีความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศไทยเท่ากับ 1 จากนัน้ นําปั จจัยนัน้ ๆ ของประเทศคู่แข่งมาเทียบกับ
ประเทศไทย หากค่าดัชนีของปั จจัยของประเทศคู่แข่งนัน้ ยิ่งสูงยิ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขัน โดยถ้าค่าดัชนีท่ี
ได้ในปั จจัยใดมากกว่า 1 แสดงว่าประเทศคูแ่ ข่งนัน้ มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันมากกว่าประเทศไทยในปั จจัยนัน้ ๆ หากค่า
ดัชนีท่ีได้ในปั จจัยใดน้อยกว่า 1 แสดงว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันมากกว่าประเทศคูแ่ ข่งนัน้ ๆ
การคํานวณค่าดัชนีความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศ i ในปั จจัย j มีดงั นี ้ (จีรพรรณ, 2560)
(X − X )
Cij = 1+/- oj ij
X jmax
โดยที่
Cij = ดัชนีความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศ i ในปั จจัย j
ประเทศ i ได้แก่ i = 1 คือ อินเดีย i = 2 คือ จีน
Xoj = ค่าที่ใช้ในการวัดปั จจัย j ของประเทศไทย
Xij = ค่าที่ใช้ในการวัดปั จจัย j ของประเทศ i
Xjmax = ค่าที่ใช้ในการวัดปั จจัย j ของประเทศที่มีคา่ มากกว่า
ใช้ 1+ (X oj − X ij ) ในกรณีคา่ ปั จจัย j ที่มีคา่ น้อยจะมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันสูง
ใช้ 1-

X jmax
(X oj − X ij )
X jmax

ในกรณีคา่ ปั จจัย j ที่มีคา่ มากจะมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันสูง

ค่าที่ใช้วดั ปั จจัย j คือข้อมูลอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ อัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่า ราคานําเข้าวัตถุดิบ ยอดขายอัญมณีและ
เครื่องประดับเฉลี่ยต่อหัว มูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่านําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ทาํ อัญมณีและเครื่องประดับ
และจํานวนสถานประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
สําหรับการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 การวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทยคือ การนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันตามแนวคิดระบบเพชรจากข้อมูลทุติยภูมิของ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 มาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัด เพื่อกําหนดกลยุทธ์และวางแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
187
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ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ประกอบด้วย
3 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัย 4 ด้านที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ได้แก่
1)
ด้านปั จจัยการผลิต จุดแข็งคือ มีการจ้างงานเพิ่มขึน้ แรงงานชํานาญด้านการเจียระไนอัญมณีเพชรและพลอย และศักยภาพ
ในการเพิ่มมูลค่าพลอยเนือ้ แข็ง (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2562) จุดอ่อนคือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทําได้ยาก เนื่องจากวัตถุดิบหลักเป็ นโลหะมีค่าหรืออัญมณีมีค่าจึงต้องใช้เงินลงทุนสูง หาก
ต้องการกูเ้ งินต้องใช้เครดิตสูง ขาดแคลนแรงงานด้านทักษะการออกแบบ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2562)
ดัชนีผลิตภาพแรงงานลดลง วัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอทําให้ตอ้ งมีการนําเข้าวัตถุดิบจํานวนมาก โดยในปี พ.ศ.2561 มี
การนําเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 8.82 วัตถุดิบที่มีมลู ค่านําเข้ามากที่สุด คือ ทองคํายังมิได้ขึน้ รู ป เพชร
และโลหะเงิน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 77.69 14.85 และ 3.84 ตามลําดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2562) และมีขอ้ จํากัดคือ วัตถุดิบนําเข้ามีตน้ ทุนสูงและราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก (กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2562) 2) ด้านอุปสงค์ จุดแข็งคือ ยอดขายในปี พ.ศ.2561 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.47 (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) จุดอ่อนคือ ดุลการค้าอัญมณี และเครื่องประดับขาดดุล 3) ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและ
สนับสนุน จุดแข็งคือ การได้รบั สนับสนุนจากการรวมกลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (สมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและ
เครื่องประดับ, 2562) จุดอ่อนคือ พิจารณาได้จากค่าดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้างหน้า (TF) และข้างหลัง (TB) ของ
สาขาการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับมีคา่ เท่ากับ 0.73872 และ 0.93480 ตามลําดับ ซึง่ มีคา่ น้อยกว่า 1 แสดงว่าสาขาการ
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเป็ นสาขาที่มีความเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจน้อย และ 4) ด้านกล
ยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน จุดแข็งคือ จํานวนสถานประกอบการในปี พ.ศ.2561 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.52 จุดอ่อนคือ
การกําหนดสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นลักษณะสินค้าทําได้ยาก การพัฒนาสินค้าและสร้างตราสินค้าต้องใช้
ระยะเวลานาน การแข่ งขันด้านค่าแรง และการขาดแคลนเครื่ องมื อเครื่ องจักรและเทคโนโลยี ขั้นสูงในการตรวจสอบ
มาตรฐานอัญมณี (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2562) สําหรับอัตราส่วนการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 0.3516 แสดงว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีการแข่งขันระดับ
ปานกลาง ทัง้ นีอ้ ุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับมีการแข่งขันกันทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งผูน้ าํ ในตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับของตลาดโลกส่วนใหญ่เป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง โดยในปี
พ.ศ.2561 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็ นประเทศที่มีมลู ค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเป็ นอันดับหนึ่งในตลาดโลก
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13.05 รองลงมาคือฮ่องกง ร้อยละ 10.96 และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10.25 อย่างไรก็ตามความนิยม
ของผูบ้ ริโภคที่แตกต่างกันรวมทัง้ การขาดแคลนวัตถุดิบในหลายประเทศจึงส่งผลให้ตอ้ งมีการนําเข้าวัตถุดิบอัญมณีและ
เครื่องประดับ โดยประเทศที่มมี ลู ค่าการนําเข้าอัญมณีและเครื่องประดับสูงสุดเป็ นอันดับหนึ่งในตลาดโลกในปี พ.ศ. 2561
คือ สวิตเซอร์แลนด์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.25 รองลงมาคือฮ่องกง และอินเดีย ร้อยละ 10.83 และ 10.76 ตามลําดับ
สําหรับประเทศไทยเป็ นทัง้ ผูส้ ่งออกและผูน้ าํ เข้า อัญมณี และเครื่องประดับรายเล็กในตลาดโลก กล่าวคือมีมูลค่าการ
ส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.92 และมีมูลค่าการนําเข้าคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.64 ของ
ตลาดโลก (International Trade Centre, 2019) นอกจากนีก้ ารรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็ นโอกาสที่ส่งผลให้การนําเข้าและ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ได้รบั การลดหรือการยกเลิกภาษี นาํ เข้า
ประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
จากการพิจารณาตัวชีว้ ดั ปั จจัย 4 ด้าน ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ผวู้ ิจยั ได้กาํ หนด พบว่าอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของประเทศไทยมีศกั ยภาพการแข่งขันโดยรวมที่รอ้ ยละ 75.00 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยด้านที่ได้
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คะแนนสูงสุด คือ ด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขัน ได้คะแนนร้อยละ 88.89 อยู่ในระดับศักยภาพที่ สูง
รองลงมาคือ ด้านปั จจัยการผลิต ได้คะแนนร้อยละ 83.33 อยู่ในระดับศักยภาพที่ สูง ขณะที่ ดา้ นอุปสงค์อยู่ในระดับ
ศักยภาพค่อนข้างสูง กล่าวคือ ได้คะแนนร้อยละ 66.67 และด้านที่มีศกั ยภาพตํ่าที่สดุ คือ ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
และสนับสนุนซึง่ อยู่ในระดับศักยภาพปานกลาง กล่าวคือได้คะแนนร้อยละ 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
Production factor status
12
10
1 Funding
3
3
2 Labor
6
4
Number of employment
3
3
Labor productivity index
3
1
3 Raw material import
3
3
Demand side
6
4
1 Export values
3
1
2 Sales
3
3
The related and supporting industry side
9
5
1 Forward linkage industry
3
1
2 Backward linkage industry
3
1
3 Integration of related businesses or
3
3
institutions
Strategy, structure and competitive
9
8
condition side
1 Number of juristic person registration
3
3
establishment
2 Industry concentration
3
2
3 Patent
3
3
Total scores
36
27
Source From the calculation of the researcher.

Percent
83.33
100.00
66.67
100.00
33.33
100.00
66.67
33.33
100.00
55.56
33.33
33.33
100.00
88.89
100.00
66.67
100.00
75.00

ประเด็นที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่งขัน
จากการพิจารณาดัชนีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในปั จจัย 4 ด้าน พบว่าในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยเสียเปรียบ
ประเทศคู่แข่งทัง้ 2 ประเทศ โดยประเทศไทยเสียเปรียบประเทศอินเดียมากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 6.92 รองลงมาคือ ประเทศ
จีน คิดเป็ นร้อยละ 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

Aspect 1: Production factor
1. Funding side
1.1 Bank loan
4.14
rates (Percent)

India

4.35

China

Competitive advantage Index in
factor j of India

9.45

2. Labor side
2.1 Minimum 301.76
204.95
366.26
wage (US
Dollar per
month)
3. Raw material side
3.1 Gold raw 40,062.54 33,633.78 40,861.63
material Import
price had not yet
been molded
(thousand US
Dollar per ton)
Aspect 2 : Demand
1. Average sales
per head (US
82.40
9.34
86.24
Dollar per
head)
2. Gems and
jewelry export 11,976,100 40,096,394 20,117,183
values

1+ (

4.14 - 4.35

4.35
= 0.9517

1+ (

1+ (

1-(

)

301.76 - 204.95
301.76
= 1.3208

1+ (

40,062.54
= 1.1605

82.40 - 9.34
82.40
= 0.1133

)

1+ (

)

)

Total

1- (

1,532 - 300,000

300,000
= 1.9949

)

1- (

1+ (

366.26
= 0.8239

)

40,861.63
= 0.9804

86.24
= 1.0445

)

)

11,976,100 - 20,117,185
20,117,185
= 1.4047
14,720,890 - 56,531,738

= 0.2604

1- (

301.76 - 366.26

82.40 - 86.24

Competitive
Competitive
advantage
advantage
between Thailand between Thailand
and India
and China
(Percent)
(Percent)
-14.43
+25.25

)

40,062.54 - 40,861.63

1- (

Aspect 3 : The related and support industries
1. Gems and
14,720,890 - 63,969,194
)
jewelry import 14,720,890 63,969,194 56,531,738 1+ (
63,969,194
values (Thousand
= 0.2301
US Dollar)
Aspect 4 : Strategic, structure and competitive condition
1. Company
number (Number 1,532
300,000
27,556
of company)

1+ (

)

11,976,100 - 40,096,394
40,096,394
= 1.7013

4.14 - 9.45

9.45
= 0.4381

40,062.54 - 33,633.78

1- (

Competitive advantage Index in
factor j of China

56,531,738

1,532 - 27,556

27,556
= 1.9444

)

)

)

+4.83

+56.19

-32.08

+17.61

-16.05

+1.96

+9.27

-22.46

+88.67

-4.45

-70.13

-40.47

+76.99

+73.96

+76.99

+73.96

-99.49

-94.44

-99.49

-94.44

-6.92

-4.42

Source From the calculation of the researcher.
ผลการวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) พบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย คือ การวิเคราะห์จดุ แข็ง ได้แก่ 1) ทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่
เป็ นทุนจดทะเบียนจากแหล่งภายในประเทศ 2) แรงงานมีความชํานาญการเจียระไนเพชรและพลอย 3) การพัฒนาการรวม
กลุ่มที่ดีในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ 4) การเพิ่มขึน้ ของจํานวสถานประกอบการ และ 5)
การจ้างงานเพิ่มขึน้ และการวิเคราะห์จดุ อ่อน ได้แก่ 1) การขาดแคลนแรงงานที่มีทกั ษะ เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่แรงงาน
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ต้องมีทกั ษะเฉพาะตัวสูง และใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ 2) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่นาํ เข้าจากต่างประเทศ
3) สถานประกอบการอัญมณี และเครื่องประดับไทยส่วนใหญ่เป็ นกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีขอ้ จํากัดในการ
แข่งขัน และการจัดหาเงินทุนสําหรับเทคโนโลยี 4) ความยากในการเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็ นกิจการ
ที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง ดังนัน้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้องใช้เครดิตสูงและต้องมีประสบการณ์ และ 5) ความยากในการกําหนด
สิทธิบตั รการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ ทําให้ไม่มกี ารจดสิทธิบตั รการออกแบบมาก เนื่องจากมีการลอกเลียนแบบ
ง่าย ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย คือ การวิเคราะห์
โอกาส ได้แก่ 1) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลให้การนําเข้าและส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับ ได้รบั การลดหรือการ
ยกเลิกภาษี นาํ เข้า และ 2) การสนับสนุนจากภาครัฐหลายประการ และการวิเคราะห์ขอ้ จํากัด ได้แก่ 1) ราคาวัตถุดิบผันผวน
จึงมีความเสี่ยงทางด้านราคา และ 2) ประเทศคูแ่ ข่งมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต
ต่อจากนัน้ ได้นาํ ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัดของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
ของประเทศไทยมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาสถานการณ์ 4 รู ปแบบดังนี ้
1) จุดแข็งและโอกาส (SO) เป็ นการนําข้อได้เปรียบของจุดแข็งภายในและโอกาสจากภายนอกมาใช้ อุตสาหกรรม
ควรกําหนดกลยุทธ์เพื่อนําจุดแข็งที่มีมาเสริมสร้างและปรับใช้โอกาสต่างๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่อตุ สาหกรรมมาก
ที่สดุ ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ ก
2) จุดอ่อนและโอกาส (WO) เป็ นการแก้ไขจุดอ่อนภายในและใช้โอกาสจากภายนอกที่เป็ นผลดี อุตสาหกรรมควร
กําหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและใช้โอกาสต่างๆที่มี ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเงิน กลยุทธ์มาตรฐานการผลิต และกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นนํา้
3) จุดแข็งและข้อจํากัด (ST) เป็ นการแก้ไขหรือลดข้อจํากัดจากภายนอกโดยอุตสาหกรรมควรกําหนดกลยุทธ์ เพื่อ
ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่สร้างโอกาส ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
4) จุดอ่อนและข้อจํากัด (WT) เป็ นการแก้ไขหรือลดความสูญเสียที่ เกิ ดจากจุดอ่อนภายในและข้อจํากัดจาก
ภายนอก อุตสาหกรรมควรกําหนดกลยุทธ์เพื่ อลดข้อจํากัดที่จะเกิ ดขึน้ และทําให้อุตสาหกรรมสูญเสียน้อยที่สุด ได้แก่
กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและกลยุทธ์การป้องกันการลอกเลียนแบบ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยตามแนวคิดระบบเพชรที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัด ซึง่ เป็ นประเด็นสําคัญที่
สามารถนํามากําหนดการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย นํามาซึ่ง 5
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่ อยกระดับความสามารถในการผลิตอัญมณี และเครื่ องประดับ 3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการส่งออกอัญมณี และ
เครื่องประดับ 4) ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงความร่วมมือในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ และ 5) ยุทธศาสตร์การการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อญ
ั มณีและเครื่องประดับสูส่ ากล ซึง่ ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากร 2) กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน 3) กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นนํา้ 4) กลยุทธ์การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต 5) กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ ก 6) กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 7) กลยุทธ์มาตรฐานการผลิต
และ 8) กลยุทธ์การป้องกันการลอกเลียนแบบ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย 8 แผนงาน และ 12 โครงการ ได้แก่ 1)
โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 3) โครงการจัดหาแหล่ง
เงินทุน 4) โครงการสร้างความพร้อมให้ผปู้ ระกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 5) โครงการสํารวจและจัดหาวัตถุดิบ 6) โครงการ
สร้างเครือข่ายผูค้ า้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก 7) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอัญมณี
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และเครื่องประดับ 8) โครงการส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 9) โครงการพัฒนาตราสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทย 10) โครงการสร้างเครือข่ายตลาดในต่างประเทศ 11) โครงการพัฒนามาตรฐานอัญมณีไทย 12) โครงการ
พัฒนาความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา

สรุ ป

การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันและวางแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ
ไทย พบว่าอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศไทยมีศกั ยภาพการแข่งขันโดยรวมที่รอ้ ยละ 75.00 อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง โดยเฉพาะด้านปั จจัยการผลิต แต่ยงั คงเสียเปรียบเชิงแข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่ง โดยเฉพาะประเทศอินเดีย
ซึง่ จากผลการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ได้เสนอแนะยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย 8 กลุยทธ์ 8 แผนงาน และ 12 โครงการ
การวิ จัยครั้งนี ม้ ี ข ้อเสนอแนะเพื่ อการพัฒนาศักยภาพการแข่ งขันและวางแนวทางการพัฒนาอัญมณี และ
เครื่องประดับของประเทศไทย ดังต่อไปนี ้ 1) จากผลการวิจยั พบว่าขาดแคลนแรงงานที่มีทกั ษะและเครื่องมือเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีขนั้ สูงในการตรวจสอบมาตรฐานอัญมณี ดังนัน้ ภาครัฐและภาคเอกชนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาหรือฝึ กอบรมเฉพาะทางด้านอัญมณี และเครื่องประดับเพื่อเตรียมความพร้อม
แรงงานที่ มี ทั กษะ รวมทั้งพั ฒนาสถาบันการทดสอบเฉพาะทางในการพัฒนากระบวนการผลิ ตและการพัฒนา
มาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับให้เพิ่มขึน้ 2) จากผลการวิจยั พบว่าการจดสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์อญ
ั มณี
และเครื่องประดับทําได้ยาก ดังนัน้ ภาครัฐควรสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู ก้ ารจดสิทธิบตั รอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ให้แก่ผปู้ ระกอบการไทยเพิ่มขึน้ เพื่อให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา 3) จากผลการวิจยั พบว่าผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูงซึ่งมีราคาแพงได้ ดังนัน้ ภาครัฐควรพัฒนาและส่งเสริมให้
การสนับสนุนผูป้ ระกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีขนั้ สูงในกระบวนการ
ผลิต และ 4) จากผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาการรวมกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่ดีแต่ควรมีการพัฒนาเพิ่มขึน้ โดย
ภาคเอกชนควรพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจของผูป้ ระกอบการอัญมณีและเครื่องประดับให้มีความร่วมมือมากขึน้ เช่น การ
จัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต การถ่ายทอดองค์ความรู ้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ้ ง่ึ กันและกัน เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป มีดงั ต่อไปนี ้ 1) ควรมีการศึกษาตัวชีว้ ดั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระดับศักยภาพการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่งขัน เช่น ด้าน
ปั จจัยการผลิต คือ ผลิตภาพแรงงาน ด้านอุปสงค์ คือ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านอุตสาหกรรม
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง คือ ปริมาณผลิตของวัตถุดิบเฉลี่ยต่อโรงงาน และการรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบการ ด้านกลยุทธ์
โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันของอัญมณี และเครื่ องประดับ คื อ สิ ทธิ บัตรและการรับรองมาตรฐานอัญมณี และ
เครื่องประดับ เป็ นต้น และ 2) ควรมีการศึกษาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับพิจารณาแยกตามรายสาขา ได้แก่
อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร อุตสาหกรรมเจียระไนพลอย อุสาหกรรมเครื่องประดับแท้และอุตสาหกรรมเครื่องประดับเทียม
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ผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต
The Effects of Year–End Shopping Personal Income Tax Allowance for the 2018 Tax Year:
An Input–Output Analysis
อรุ ณี ปั ญญสวัสดิ์สุทธิ์1*
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี ศ้ ึก ษาผลกระทบของมาตรการช้อปช่ วยชาติ 2561 ซึ่ง กําหนดให้ผู้เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้บุค คล
ธรรมดาสามารถนําค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้า 3 ประเภท ได้แก่ ยางล้อรถ สินค้าโอทอป และหนังสือ มาหักค่า
ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยนําตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยขนาด 180
สาขาการผลิต มาใช้ในการวิเคราะห์ว่าเมื่ออุปสงค์ขนั้ สุดท้ายของสินค้าทัง้ สามประเภทเพิ่มขึน้ จากมาตรการช้อป
ช่วยชาติแล้ว จะทําให้ผลผลิต มูลค่าเพิ่ม และการนําเข้าของสินค้าในสาขาการผลิตต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า นโยบายช้อปช่วยชาติสง่ ผลให้มีการขยายตัวของผลผลิตมากขึน้ ทัง้ สาขาการผลิตที่
ได้รบั ประโยชน์โดยตรงและสาขาการผลิตที่เป็ นปั จจัยการผลิตด้วย โดยสาขาการผลิตยางล้อรถและปั จจัยการ
ผลิตที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวของผลผลิตมากที่สดุ ในส่วนของการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม พบว่าสาขาการผลิต
ค้าส่งและค้าปลีกมีการเพิ่มขึน้ ของมูลค่าเพิ่มอย่างชัดเจน ส่วนผลกระทบที่มีตอ่ การนําเข้านัน้ พบว่านโยบายช้อป
ช่วยชาติมีผลทําให้มีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเป็ นปั จจัยการผลิตเพิ่มขึน้

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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บทนํา
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 ถึงต้นปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้ดาํ เนินมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน
และทุน มนุษย์ (มาตรการช้อปช่ วยชาติ 2561) โดยสนับ สนุน การบริ โภคสิ นค้าบางประเภทด้วยการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี มาตรการนีก้ าํ หนดให้ผูเ้ สียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนําค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้า
เหล่านีม้ าหักเป็ นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000
บาท โดยกําหนดระยะเวลาซื อ้ ระหว่ างวัน ที่ 15 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 ถึง วัน ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ทั้ง นี ้
ค่ า ใช้จ่ า ยในการซื อ้ สิ น ค้า ที่ ส ามารถนํา มาหัก ลดหย่ อ นได้มี 3 ประเภท ได้แ ก่ (1) ยางล้อ รถยนต์ ยางล้อ
รถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน ที่ ซือ้ จากผูป้ ระกอบการจดทะเบี ยนภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ซึ่งได้ซือ้ ยางล้อ
ดังกล่าวจากผูผ้ ลิตที่ซอื ้ วัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย (2) สินค้าจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ที่ ไ ด้ล งทะเบี ย นกั บ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน และ (3) หนั ง สื อ รวมถึ ง หนั ง สื อ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้อ มูล
อิเล็กทรอนิ กส์ (e–Book) โดยรัฐบาลมีเป้าหมายว่ามาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 นี จ้ ะส่งผลดีต่อการพัฒ นา
ประเทศ โดยจะก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ผ่านการอ่าน
หนังสือ ตลอดจนช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (กลุม่ สารนิเทศการคลัง, 2561)
รัฐบาลได้ดาํ เนินมาตรการช้อปช่วยชาติครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 และดําเนินมาตรการต่อเนื่องทุกปี มา
จนถึง พ.ศ. 2561 เป็ นปี ท่ี 4 อย่างไรก็ตาม ประเภทของสินค้าที่ครอบคลุมตามมาตรการช้อปช่วยชาติครัง้ ที่ 1–3
และครัง้ ที่ 4 มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ มาตรการช้อปช่วยชาติครัง้ ที่ 1–3 เปิ ดกว้างให้สามารถนําค่าใช้จ่ายใน
การซื อ้ สิ น ค้า หลายประเภทมาหัก ค่ า ลดหย่ อ นได้ ถ้า ผู้เ สี ย ภาษี มี ห ลัก ฐานใบกํา กับ ภาษี เ ต็ ม รู ป แบบจาก
ผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มมาเป็ นเอกสารประกอบการขอคืนภาษี ส่วนมาตรการช้อปช่วยชาติ
ครัง้ ที่ 4 กําหนดให้คา่ ใช้จ่ายในการซือ้ สินค้าเพียงสามประเภทดังกล่าวแล้วเท่านัน้ ที่สามารถนํามาลดหย่อนได้
ในการดําเนินมาตรการช้อปช่วยชาติครัง้ ที่ 1–3 ได้มีขอ้ วิจารณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมหลายประการ
ได้แก่ (1) มาตรการช้อปช่วยชาติเอือ้ ประโยชน์ให้แก่คนชัน้ กลางหรือผูม้ ีรายได้ปานกลาง และผูม้ ีรายได้สงู เท่านัน้
เนื่องจากผูท้ ่ีมีรายได้ต่อปี นอ้ ยจะได้รบั การยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้วเมื่อหักค่าลดหย่อนอื่นๆ ไป
แล้ว นอกจากนี ้ ผูม้ ีรายได้นอ้ ยจะไม่ซือ้ สินค้าเพิ่มมากขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของมาตรการนี ้ เนื่องจากไม่สามารถ
รับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มมากขึน้ (2) มาตรการช้อปช่วยชาติในปี หลังๆ ไม่สามารถกระตุน้ การใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ได้
มากนัก เนื่องจากประชาชนชะลอการใช้จ่ายซือ้ สินค้าที่จาํ เป็ นและรอคอยที่จะจับจ่ายใช้สอยในช่วงระยะเวลา
ของการดําเนินมาตรการช้อปช่วยชาติ ดังนัน้ ผลของมาตรการจึงเป็ นเพียงการเลื่อนระยะเวลาการใช้จ่ายของ
ประชาชนเท่านัน้ มิใช่การเพิ่มขึน้ ของการใช้จ่าย และ (3) มาตรการช้อปช่วยชาติอาจจะสร้างความเคยชินในการ
จับจ่ายซือ้ สินค้าฟุ่ มเฟื อยหรือใช้จ่ายมากขึน้ โดยมิได้คาํ นึงถึงความจําเป็ นและคุม้ ค่า นอกจากนีย้ งั มีขอ้ สังเกตที่วา่
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ หนังสือและตําราเรียนซึ่งเป็ นสิ่งที่สง่ เสริมการเรียนรู ใ้ ห้กบั ประชาชนกลับไม่รวมอยู่ในรายการ
สินค้าที่สามารถนําค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนได้ ในข้อวิจารณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเภทของสินค้าที่ครอบคลุมตาม
มาตรการช้อปช่วยชาตินีเ้ ป็ นประเด็นที่ทาํ ให้การดําเนินมาตรการช้อปช่วยชาติ ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2561 มีการกําหนด
กลุ่มของสินค้าที่เจาะจงมากขึน้ เพื่อให้ผลของมาตรการมีความชัดเจนและเจาะจงผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
ยกตัวอย่างเช่น การกําหนดกลุม่ สินค้าคือหนังสือ เพื่อส่งเสริมการอ่าน นอกจากนีย้ งั รวมสินค้าประเภทยางล้อรถ
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ประเภทต่างๆ ก็เพื่อต้องการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ซึ่งเผชิญปั ญหาราคายางพาราตกตํ่ามาเป็ นเวลานาน
และรัฐบาลได้ใช้งบประมาณไปเกือบหนึ่งแสนล้านบาทเพื่อพยุงราคายาง (Voice TV, 2561)
ในส่วนของผลที่เกิดขึน้ จากมาตรการช้อปช่วยชาติทงั้ 3 ครัง้ ที่ผ่านมาพบว่า สําหรับมาตรการช้อปช่วย
ชาติครัง้ แรก กระทรวงการคลังประเมินว่า จะทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึน้ 9,000 ล้านบาท และเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2558 ขยายตัวได้รอ้ ยละ 3 ส่วนมาตรการช้อปช่วยชาติ ครัง้ ที่ 2 กรมสรรพากรได้เปิ ดเผยข้อมูลหลังจาก
มาตรการเสร็จสิน้ แล้วพบว่า มีผใู้ ช้สิทธิลดหย่อนเป็ นมูลค่าราว 15,000 ล้านบาท ส่วนมาตรการช้อปช่วยชาติ ครัง้
ที่ 3 ในช่วงปลายปี 2560 กรมสรรพากรคาดการณ์ว่ามีผูใ้ ช้สิทธิลดหย่อนภาษี ตามมาตรการนีค้ ิดเป็ นมูลค่าราว
22,500 ล้านบาท (Voice TV, 2561) ส่วนมาตรการช้อปช่วยชาติ ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2561 กรมสรรพากรคาดว่าจะมี
ผูใ้ ช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี และรัฐบาลสูญเสียรายได้ลดลงจากมาตรการช้อปช่วยชาติของปี ก่อน เนื่องจากกําหนด
สินค้าที่เข้าร่วมมาตรการเพียง 3 ประเภทเท่านัน้ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2561)
ในการประมาณผลกระทบของมาตรการช้อปช่วยชาติท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่แล้วเป็ นการคาดประมาณการ
ขยายตั ว ของภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวม เช่ น การคาดประมาณอั ต ราการเพิ่ ม ขึ น้ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศที่เกิดจากมาตรการช้อปช่วยชาติ โดยมิได้ประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับผูป้ ระกอบการใน
รายสาขาการผลิตต่างๆ นอกจากนี ้ ไม่พบว่ามีการเผยแพร่ผลงานวิจยั ที่ดาํ เนินการวัดผลกระทบของมาตรการ
ช้อปช่วยชาติในเชิงวิชาการออกสู่สาธารณชน มีเพียงการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนเท่านัน้ สาเหตุซ่งึ ทําให้การ
ประมาณค่าผลกระทบของมาตรการช้อปช่วยชาติท่ี มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จเป็ นไปได้ยาก เนื่ องจาก
รัฐบาลมักจะดําเนินนโยบายหรือมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจหลายมาตรการไปพร้อมกัน ทําให้เป็ นไปได้ยากที่จะ
จําแนกผลกระทบว่ามาจากมาตรการใด นอกจากนีใ้ นส่วนของการวิเคราะห์ผลของมาตรการช้อปช่วยชาตินนั้ ยัง
ขึน้ อยู่กบั พฤติกรรมของประชาชนที่ใช้จ่ายซือ้ สินค้าซึ่งเป็ นสิ่งที่คาดการณ์หรือวัดได้ยาก เช่น จํานวนวงเงินที่ใช้
จ่ายจริงอาจจะมากหรือน้อยกว่า 15,000 บาท และประเภทของสินค้าที่ ประชาชนซื อ้ ว่าเป็ นสิน ค้าที่ มี ค วาม
เชื่อมโยง (linkage) กับสาขาการผลิตสินค้าอื่นมากน้อยเพียงไร รวมทัง้ เป็ นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือเป็ น
สินค้าที่นาํ เข้าจากต่างประเทศก็มีผลต่อการขยายตัวของการผลิตในประเทศแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม มาตรการช้อปช่วยชาติท่ีดาํ เนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 4 สมควรมีการประเมินผล
กระทบที่เกิดขึน้ ซึ่งมาตรการช้อปช่วยชาติปีล่าสุดคือ ปี พ.ศ. 2561 นี ้ ได้จาํ กัดประเภทของสินค้าที่สามารถนํา
ใบกํากับภาษี มาหักค่าลดหย่อนได้ จํานวน 3 ประเภท ได้แก่ ยางล้อรถ สินค้าโอทอป และหนังสือ ซึ่งคาดว่าจะ
ช่วยให้ยอดจําหน่ายและปริมาณการผลิตสินค้าทัง้ สามประเภทมีจาํ นวนเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีป้ ั จจัยการผลิต
ของสินค้าทัง้ สามประเภทจะได้รบั ผลกระทบขยายตัวตามไปด้วยเช่นกัน ในการศึกษาผลกระทบที่เชื่อมโยงกัน
ของสาขาการผลิตต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ เครื่องมือที่มีความเหมาะสมคือ การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต เนื่องจากสามารถนํามาใช้วิเคราะห์ได้ว่า เมื่อมีการขยายตัวของอุปสงค์ในสินค้าทัง้ สามประเภทที่ได้รบั
ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 แล้ว จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งเป็ นสินค้า
จากสาขาการผลิตอื่นๆ และมูลค่าเพิ่ม เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการผลิต และค่าเสื่อมราคาของทุน เป็ น
ต้น นอกจากนีก้ ารขยายตัวของปริมาณการผลิตจากการกระตุน้ อุปสงค์ภายในประเทศจะส่งผลต่อการนําเข้า
สินค้าจากต่างประเทศเพื่อมาเป็ นปั จจัยการผลิตด้วย งานวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะคาดประมาณผลกระทบ
ของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 โดยนําตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตมาใช้ในการวิเคราะห์
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วิธีการวิจัย
การศึกษานีใ้ ช้ตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย พ.ศ. 2553 (ซึ่งเป็ นตารางปั จจัยการ
ผลิ ต และผลผลิ ต ปี ล่ า สุด ที่ มี ก ารเผยแพร่ใ นปั จ จุ บัน ) ขนาด 180 สาขาการผลิ ต จัด ทํา โดยสํา นัก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทัง้ นี ้ ตามมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 สินค้าที่สามารถนํามาหัก
ลดหย่อนได้มี 3 ประเภท ได้แก่ (1) ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน คือ สาขาการ
ผลิตที่ 096 การผลิตยางนอกยางใน (tyres and tubes) (2) สินค้าจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ซึ่งในการศึกษานีก้ าํ หนดให้ครอบคลุมสินค้า 33 สาขาการผลิต (รายละเอียดข้อสมมติในการศึกษาสามารถดู
เพิ่มเติมได้จาก อรุ ณี (2562)) และ (3) หนังสือ คือ สาขาการผลิตที่ 083 การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา (printing &
publishing) ในส่วนของข้อมูลเกี่ ยวกับผูใ้ ช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2561 นั้นเนื่ องจาก
กรมสรรพากรยังดําเนินการรวบรวมข้อมูลไม่แล้วเสร็จ ในการศึกษานีจ้ ึงยังไม่มีขอ้ มูลจริงมาใช้ในการวิเคราะห์
ดังนัน้ จึงต้องทําการคาดประมาณมูลค่าการขยายตัวหรืออุปสงค์ขนั้ สุดท้ายที่เพิ่มขึน้ ของสินค้าทัง้ 3 กลุ่มที่ได้รบั
ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ จากงานวิจยั และผลการสํารวจก่อนหน้านี ้
จากงานวิจัยของผาสุกและคณะ (2560) ซึ่งศึกษาแนวทางการปฏิ รูปภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาและ
วิเคราะห์การกระจายรายได้ของผูม้ ีเงินได้พึงประเมิน โดยใช้ขอ้ มูลผูย้ ่ืนแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 ปี ภาษี
2555 ของกรมสรรพากร แสดงให้เห็นว่า ในปี ภาษี 2555 จากจํานวนผูม้ ีงานทําทัง้ สิน้ 38,324,000 คน (ตารางที่
1) มีจาํ นวนผูย้ ่ื นแบบแสดงรายการเสียภาษี เงิ นได้บุค คลธรรมดาจํานวน 9,830,000 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ
25.65 ของจํานวนผูม้ ีงานทํา และในจํานวนผูย้ ่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาฯ นี ้ มีผูท้ ่ีตอ้ ง
เสียภาษี เพียง 3,300,000 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.57 ของผูย้ ่ืนแบบฯ เท่านัน้ เนื่องจากภายหลังจากการหักค่า
ลดหย่อนแล้ว รายได้สทุ ธิอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี
Table 1 The approximation of number of people participating in tax allowance program.
Pasuk et al.
Bangkok
This Research
(2017)
University
Research
Center
(2018)
Number of employed
of the labor force
Number of personal
income tax filing
Number of tax payer
Number of people
participating in tax
allowance program
Number of people who
is willing to buy tyres
Number of people who
is willing to buy OTOP
products
Number of people who
is willing to buy books

38,324,000
persons
(2012)
9,830,000 persons
(25.65 %)
3,300,000 persons
(33.57 %)

37,864,600 persons (2018)

37,864,600 x 0.2565 = 9,712,270 persons
9,712,270 x 0.3357 = 3,260,409 persons
82.6 %

3,260,409 x 0.826 = 2,693,097 persons

59.0 %

2,693,097 x 0.59 = 1,588,927 transactions

16.9 %

2,693,097 x 0.169 = 455,133 transactions

27.8 %

2,693,097 x 0.278 = 748,681 transactions

Source: Author calculation.
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จากข้อมูลข้างต้นจึงสามารถนํามาคาดประมาณจํานวนผูเ้ สียภาษี ในปี พ.ศ. 2561 ได้ดงั นี ้ ในปี พ.ศ.
2561 มีจาํ นวนผูม้ ีงานทําทัง้ สิน้ 37,864,600 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ดังนัน้ จํานวนผูย้ ่ืนแบบแสดง
รายการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาใน พ.ศ. 2561 ร้อยละ 25.65 มีค่าเท่ากับ 9,712,270 คน และจํานวนผูเ้ สีย
ภาษี รอ้ ยละ 33.57 ของผูย้ ่ืนแบบฯ มีค่าเท่ากับ 3,260,409 คน ซึ่งหมายความว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีจาํ นวนผูท้ ่ี
ต้องเสียภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาหลังจากหักค่าลดหย่อนแล้วประมาณ 3,260,409 คน จากนัน้ สมมติว่าผูท้ ่ีตอ้ ง
เสียภาษี เหล่านีพ้ ิจารณาว่าจะซือ้ สินค้าตามมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 เพื่อนํามาหักค่าลดหย่อนเพิ่มเติมอีก
โดยจะซือ้ สินค้าแต่ละชนิดมูลค่าเท่าไร
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (2561) พบว่า มีผสู้ นใจซือ้
สินค้าตามมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 ร้อยละ 82.6 ดังนั้นจํานวนผูท้ ่ี สนใจซือ้ สินค้าเพื่ อนําค่าใช้จ่ายมาหัก
ลดหย่อนมีจาํ นวนเท่ากับ 2,693,097 คน ขัน้ ตอนต่อมา ในการคํานวณมูลค่าอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้ นัน้ เนื่องจากผูเ้ สีย
ภาษี 1 คนสามารถซือ้ สินค้าได้มากกว่า 1 ชนิด ดังนัน้ ในการคํานวนการซือ้ สินค้าทัง้ สามประเภท ผลลัพธ์ท่ีได้จงึ
ออกมาเป็ นจํานวนครัง้ ที่มีการซือ้ สินค้านัน้ ๆ มิใช่จาํ นวนผูซ้ ือ้ สินค้า จากการสํารวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ (2561) พบว่ามีผสู้ นใจซือ้ สินค้าประเภทยางล้อรถ สินค้าโอทอป และหนังสือ ร้อยละ 59 16.9 และ 27.8
ตามลําดับ โดยสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ เมื่อคํานวณแล้วจะได้ว่า มีจาํ นวนการซือ้ ยางล้อรถ สินค้าโอทอป
และหนังสือ จํานวน 1,588,927 455,133 และ 748,681 ครัง้ ตามลําดับ
จากนั้น จึง คํานวณมูล ค่าของการซือ้ สิน ค้าทั้งสามประเภทหรืออุปสงค์ขั้นสุด ท้ายของสิ นค้าทั้งสาม
ประเภทที่เพิ่มขึน้ โดยสมมติให้ผูเ้ สียภาษี มีพฤติกรรมการซือ้ สินค้า 4 รู ปแบบ ได้แก่ (1) ซือ้ ยางล้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว เต็มวงเงินที่หกั ค่าลดหย่อนได้ 15,000 บาท (2) ซือ้ สินค้าโอทอปเพียงอย่างเดียว
เต็มวงเงินที่หกั ค่าลดหย่อนได้ 15,000 บาท และเนื่องจากการศึกษานีก้ าํ หนดให้สินค้าโอทอปมี 33 สาขาการผลิต
ดังนัน้ มูลค่าการซือ้ สินค้าโอทอปแต่ละสาขาการผลิตเท่ากับ 15,000/33 = 454.54 บาท (3)ซือ้ หนังสือเพียงอย่ าง
เดียว เต็มวงเงินที่หกั ค่าลดหย่อนได้ 15,000 บาท และ (4) ซือ้ สินค้าทัง้ สามประเภทคือ ยางล้อรถ สินค้าโอทอป
และหนังสือ ประเภทละ 5,000 บาท เท่ากัน ดังนัน้ เมื่อนําจํานวนครัง้ ที่มีการซือ้ สินค้าแต่ละประเภท (ตารางที่ 1)
คูณกับมูลค่าการซือ้ สินค้าตามข้อสมมติทั้ง 4 แบบข้างต้น จะได้มูลค่าการซือ้ สินค้าที่ เพิ่ มขึน้ หรืออุปสงค์ขั้น
สุดท้ายที่เพิ่มขึน้ ดังแสดงในตารางที่ 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 (1,588,927 x 5,000) + (455,133 x 5,000) +
Baht each
(748,681 x 5,000) = 7,944,638,610 +
2,275,667,670 + 3,743,405,989 =
13,963,712,269
Source: Author calculation.
ทัง้ นีเ้ มื่อกําหนดการเพิ่มขึน้ ของอุปสงค์ขนั้ สุดท้ายของสินค้าทัง้ 3 ประเภทจํานวนตามตารางที่ 2 แล้ว จะ
สามารถคํานวณเมตริกซ์ของอุปสงค์ขนั้ สุดท้ายใหม่ (คอลัมน์ท่ี 309 ในตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิต) และ
คํานวณผลกระทบที่มีตอ่ การผลิต มูลค่าเพิ่ม และการนําเข้า ดังนี ้
1 คํานวณผลกระทบที่มีตอ่ ผลผลิต โดยใช้สมการ X = (I − A)−1Y
(1)
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2 คํานวณผลกระทบที่มีตอมูลคาเพิ่ม โดยใชสมการ V= Vˆ (I − A)−1Y
(2)
3 คํานวณผลกระทบที่มีตอการนําเขา โดยใชสมการ M =Am (I − A)−1Y + Y m
(3)
เมื่อ X คือเวกเตอร์ผลผลิตทัง้ หมด A คือเมตริกซ์สัมประสิทธิ์ ปัจจัยการผลิต (I − A)−1 คือเมตริกซ์อินเวอร์ส
ปั จจัยการผลิต Y คือ เวกเตอร์อุปสงค์ขั้นสุดท้าย I คือเมตริกซ์เอกลักษณ์ V คือเวกเตอร์มูลค่าเพิ่ ม Vˆ คือ
diagonal matrix ของเมตริกซ์ V M คือเวกเตอร์ของมูลค่าการนําเข้ารวม Am คือเมตริกซ์สมั ประสิทธิปัจจัยการ
ผลิตนําเข้า และ Ym คือเวกเตอร์ของอุปสงค์ขนั้ สุดท้ายของสินค้านําเข้า

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาผลกระทบของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 มีดงั ต่อไปนี ้
ผลกระทบทีม่ ีต่อผลผลิต การดําเนินมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 ทําให้ผบู้ ริโภคมีการใช้จ่ายซือ้ สินค้า
ทัง้ สามประเภทเพิ่มขึน้ ซึ่งหมายความว่าอุปสงค์ขนั้ สุดท้ายของสินค้าทัง้ สามประเภทจะเพิ่มขึน้ ดังนัน้ การผลิต
ของสาขาการผลิตทัง้ สามจึงเพิ่มขึน้ เพื่อเป็ นการตอบสนองอุปสงค์ขนั้ สุดท้ายที่เพิ่มขึน้ นอกจากนีส้ าขาการผลิต
อื่นๆ ที่ถูกใช้เป็ นปั จจัยการผลิตในการผลิตสินค้าทัง้ สามประเภทนีจ้ ะมีความต้องการใช้เพิ่มขึน้ จึงมีการขยายตัว
ของผลผลิตเช่นเดียวกัน การวัดผลกระทบที่มีต่อผลผลิตจึงเป็ นการวัดการขยายตัวของผลผลิตแต่ละสาขาการ
ผลิตที่เพิ่มขึน้ ในทุกรอบที่มีความต้องการใช้ปัจจัยการผลิต ผลกระทบของการเพิ่มขึน้ ของอุปสงค์ขนั้ สุดท้ายทัง้ 4
กรณี ที่มีตอ่ มูลค่าผลผลิตของสาขาการผลิตที่ได้รบั ผลกระทบมากที่สดุ 3 อันดับแรก แสดงในตารางที่ 3
Table 3 The Effects of Tax Allowance Program on Total Outputs.

Rank

Case No. 1
Buy tyres only

Sector
1

096 Tyres And
Tubes

2

037 Natural
Chemical &
Fertilizer
095 Rubber
Sheet & Block
Rubber

3

Percentage
Change of
Outputs
22.57

Case No. 2
Buy OTOP products only
Sector

065 Tobacco
Processing

Percentage
Change of
Outputs
3.81

3.25

014 Tobacco

3.70

2.37

074 Jute Mill
Products

2.87

Case No. 3
Buy books only

Sector

083 Printing
& Publishing
081 Paper
And Paper
Board
037 Natural
Chemical &
Fertilizer

Percentage
Change of
Outputs
12.62
2.06
1.24

Case No. 4
Buy three products

Sector

096 Tyres
And
Tubes
083
Printing &
Publishing
037
Natural
Chemical
& Fertilizer

Percentage
Change of
Outputs
7.53
4.23
2.04

Source Author calculation.
การดําเนินมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 มีผลทําให้สาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางล้อรถมีการ
ขยายตัวของผลผลิตได้มากกว่าสาขาการผลิตกลุ่มสินค้าโอทอปหรือหนังสือ เนื่องจากยางล้อรถซึง่ จัดอยู่ในสาขา
การผลิต 096 การผลิตยางนอกยางใน มีผลเชื่อมโยงข้างหลัง (backward linkage) เท่ากับ 1.911 (อันดับที่ 56
จาก 180 สาขาการผลิต) ซึ่งสูงกว่าผลเชื่อมโยงข้างหลังของสาขาการผลิตหนังสือ หรือสาขาการผลิต 083 การ
พิมพ์ การพิมพ์โฆษณา นอกจากนีจ้ ากการสํารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคโดยศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(2561) พบว่า ผูบ้ ริโภคจํานวนมากให้ความสนใจซือ้ หรือเปลี่ยนยางล้อรถเมื่อมีมาตรการช้อปช่วยชาติ นอกจากนี ้
ในความเป็ นจริง ค่าใช้จ่ ายในการเปลี่ยนล้อรถยนต์ 4 ล้อจะประมาณ 15,000 บาท เช่นกัน ดังนั้นจึงคาดว่า
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ผูบ้ ริโภคจะสามารถนําค่าใช้จ่ายในการซือ้ ยางล้อรถมาหักลดหย่อนได้เต็มจํานวน 15,000 ในส่วนของการซือ้
สินค้าโอทอป เนื่องจากสินค้าโอทอปมีหลากหลายประเภท ทัง้ สินค้ากลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องประดับตกแต่ง
เสื อ้ ผ้า และเฟอร์นิ เจอร์ ดัง นั้น การใช้จ่ ายซื อ้ สิ น ค้า โอทอปของผู้บ ริ โ ภคจึง กระจายไปในสิ น ค้าและบริ ก าร
หลากหลายสาขาการผลิต ผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตจึงเพิ่มขึน้ ไม่มาก และไม่มีสาขาการผลิตใดที่ได้รบั
ผลประโยชน์ท่ีชดั เจน ส่วนสาขาการผลิตหนังสือมีผลเชื่อมโยงข้างหลังน้อยกว่าสาขาการผลิตยางล้อรถดังกล่าว
แล้ว นอกจากนีผ้ ูบ้ ริโภคที่มีความสนใจซือ้ หนังสือมีเพียงร้อยละ 27.8 (ศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2561) จึง
คาดว่าสาขาการผลิตหนังสือจะขยายตัวไม่มากนัก ทัง้ นีห้ ากพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาการผลิต
ของสาขาการผลิต TSIC 22111 การผลิตยางนอกและยางใน จะพบว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาขาการผลิต
ยางนอกและยางใน มี ก ารขยายตัวเพิ่ มขึน้ จาก 100.37 ในเดื อนธัน วาคม พ.ศ. 2561 เป็ น 106.06 ในเดื อ น
มกราคม พ.ศ. 2562 และเพิ่ มต่อเนื่ องเป็ น 107.02 และ 116.61 ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม พ.ศ. 2562
ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตข้างต้นที่วา่
ผลผลิตของสาขาการผลิตยางนอกและยางในจะมีการขยายตัวมากขึน้ หลังจากมีการดําเนินนโยบายช้อปช่วย
ชาติ 2561
ผลกระทบทีม่ ีต่อมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึน้ ของอุปสงค์ขนั้ สุดท้ายในสินค้าทัง้ สามประเภทจากมาตรการ
ช้อปช่วยชาติ 2561 ยังมีผลทําให้มีความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่มิใช่ผลผลิตของสาขาการผลิตต่างๆ
ปั จจัยการผลิตอื่นๆ นัน้ รวมเรียกว่ามูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้แก่ ค่าจ้าง (ค่าตอบแทนแรงงาน) ภาษี (ค่าตอบแทนที่จ่าย
ให้กบั บริการของรัฐบาล) ดอกเบีย้ (ค่าตอบแทนของการใช้สินค้าทุน) ค่าเช่า (ค่าตอบแทนของการใช้ท่ีดิน) และ
กําไร (ผลตอบแทนของการประกอบการ) ดังนัน้ การคํานวณการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่มจึงสามารถแสดงให้
เห็นถึงการขยายตัวของค่าจ้างที่แรงงานจะได้รบั เพิ่มขึน้ ได้บางส่วนเช่นกัน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
แล้วสาขาการผลิตที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการช้อปช่วยชาติ เช่น ยางล้อรถ และหนังสือ จะมีการ
ขยายตัวของมูลค่าเพิ่มมาก เนื่องจากเป็ นสาขาการผลิตที่มีการขยายตัวของผลผลิตรวมสูง จึงมีความต้องการใช้
ปั จจัยการผลิตอื่นๆ มากตามไปด้วย แต่การขยายตัวของมูลค่าเพิ่มในสาขาการผลิตกลุ่มสินค้าโอทอปยังไม่เห็น
ผลที่มีขนาดมากเพียงพอ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผูบ้ ริโภคจัดสรรการซือ้ สินค้าโอทอปกระจายไปในหลาย
สาขาการผลิต ผลกระทบที่มีต่อแต่ละสาขาการผลิตจึงไม่ชดั เจน อย่างไรก็ตามมีขอ้ สังเกตว่า ในทุกกรณีของข้อ
สมมติ สาขาการผลิตค้าส่งและค้าปลีกเป็ นสาขาการผลิตที่มีการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มค่อนข้างมากเสมอ ทัง้ นี ้
เป็ นเพราะการขยายตัวอุปสงค์ขนั้ สุดท้าย ทําให้เกิดการซือ้ ขายสินค้าและบริการต่างๆ จึงทําให้สาขาการผลิต
ทางด้านการค้ามีบทบาทที่สาํ คัญ และเนื่ องจากสาขาการผลิตทัง้ สองคือ สาขาการผลิต 145 การค้าส่ง และ
สาขาการผลิต 146 การค้าปลีก เป็ นสาขาการผลิตในภาคบริการ (service sector) จึงมีสดั ส่วนของมูลค่าเพิ่มต่อ
ผลผลิตสูง เพราะมีการจ้างแรงงานค่อนข้างมาก ดังจะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ ปัจจัยการผลิตขั้นต้นมีค่าสูงคือ
0.774 และ 0.838 ตามลําดับ
ผลกระทบที่มีต่อการนําเข้า การเพิ่มขึน้ ของอุปสงค์ขัน้ สุดท้ายยังมีผลทําให้การนําเข้าสินค้าที่ เป็ น
ปั จจัยการผลิตจากต่างประเทศเพิ่มขึน้ ด้วย ทัง้ นีห้ ากสินค้าที่มีอุปสงค์ขัน้ สุดท้ายเป็ นสินค้าที่พ่ึงพาการนําเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศมาก อาจมีผลในทางลบต่อดุลการค้าได้ ทัง้ นีก้ ารวิเคราะห์ผลของการขยายตัวของอุป
สงค์ขนั้ สุดท้ายที่มีต่อการนําเข้าพบว่า การที่อปุ สงค์ขนั้ สุดท้ายของยางล้อรถขยายตัวมากจะมีผลให้มีมลู ค่าการ
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นําเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึน้ มาก นอกจากนีใ้ นกรณีท่ีอปุ สงค์ขนั้ สุดท้ายของหนังสือเพิ่มขึน้ จะมีผลทําให้มี
การนําเข้ากระดาษและเยื่อกระดาษเพิ่ มขึน้ ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน ทัง้ นีห้ ากพิจารณาข้อมูลการนําเข้ายาง
สังเคราะห์ (รหัสฮาร์โมไนซ์ 4002) ซึง่ เป็ นวัตถุดิบประเภทหนึ่งในการผลิตยางล้อรถ โดยนํายางสังเคราะห์มาผสม
กับยางธรรมชาติในขัน้ ตอนการผสมและบดยางเพื่ อให้ได้แผ่นยาง จะพบว่าปริมาณการนําเข้ายางสังเคราะห์
เพิ่มขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็ นช่วงก่อนการดําเนินมาตรการช้อปช่วยชาติท่ีเริ่มต้น
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยปริมาณการนําเข้ายางสัง เคราะห์ในเดื อนตุล าคม 2561 มีปริมาณ 50,436,910
กิโลกรัม และเพิ่มสูงขึน้ อย่างมากเป็ น 90,226,928 กิโลกรัม ในเดือนพฤศจิกายน 2561 (Rubber Intelligence
Unit, 2562) ซึ่งเป็ นการเตรียมการผลิตยางล้อรถของผูผ้ ลิตเพื่อรองรับมาตรการฯ ที่จะเกิดขึน้ ในเดือนธันวาคม
2561 จากนัน้ ปริมาณการนําเข้ายางสังเคราะห์จงึ กลับเข้าสูร่ ะดับปกติ

บทสรุ ป
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ท่ีจะศึกษาผลกระทบของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 โดยกําหนดให้ผเู้ สียภาษี
เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาสามารถนํา ค่ า ใช้จ่ า ยในการซื ้อ สิ น ค้า 3 ประเภท ได้แ ก่ (1) ยางล้อ รถยนต์ ยางล้อ
รถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน (2) สินค้าโอทอป และ (3) หนังสือ มาหักค่าลดหย่อนได้ในวงเงินไม่เกิน
15,000 บาท โดยใช้ตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย พ.ศ. 2553 ขนาด 180 สาขาการผลิต เพื่อ
คํานวณว่าเมื่ออุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสินค้าทั้งสามประเภทเพิ่ มขึน้ จากมาตรการช้อปช่วยชาติแล้ว จะทําให้
ผลผลิต มูลค่าเพิ่ม และการนําเข้าของสินค้าในสาขาการผลิตต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยการศึกษานีม้ ี
ข้อสมมติกรณีศกึ ษาต่างๆ เช่น ผูเ้ สียภาษี ซอื ้ สินค้าแต่ละประเภทอย่างเดียวเต็มวงเงิน 15,000 บาท และกระจาย
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้าทัง้ สามประเภท มูลค่าอย่างละ 5,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า นโยบายช้อปช่วยชาติ
ส่งผลให้มีการขยายตัวของผลผลิตมากขึน้ ทัง้ สาขาการผลิตที่ได้รบั ประโยชน์โดยตรง เช่น ยางล้อรถ และหนังสือ
และสาขาการผลิตที่เป็ นปั จจัยการผลิตในการผลิตยางล้อรถและหนังสือด้วย โดยสาขาการผลิตยางล้อรถและ
ปั จจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวของผลผลิตมากที่สุด เนื่องจากประชาชนสนใจที่จะเปลี่ยนยางล้อรถ
ค่อนข้างมากเมื่อมีการดําเนินนโยบายช้อปช่วยชาติ ในส่วนของการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ มซึ่งรวมส่วนที่เป็ น
ค่าจ้างแรงงานเข้าไว้ดว้ ย พบว่าสาขาการผลิตค้าส่งและค้าปลีกมีการเพิ่มขึน้ ของมูลค่าเพิ่มอย่างชัดเจน เนื่องจาก
การขยายตัวของอุปสงค์ขนั้ สุดท้ายทําให้เกิดการซือ้ ขายสินค้าและบริการต่างๆ จึงทําให้สาขาการผลิตทางด้าน
การค้ามีบทบาทที่สาํ คัญ ทัง้ นีไ้ ม่วา่ ข้อสมมติจะเป็ นกรณีท่ีผบู้ ริโภคซือ้ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งหรือซือ้ สินค้าทัง้ สาม
ชนิดในมูลค่าเท่ากัน สาขาการผลิตค้าส่งและสาขาการผลิตค้าปลีกจะเป็ นสาขาการผลิตที่ มีการขยายตัวของ
มูลค่าเพิ่มในอันดับต้นๆ เสมอ ส่วนผลกระทบที่มีต่อการนําเข้านัน้ พบว่านโยบายช้อปช่วยชาติมีผลทําให้มีการ
นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเป็ นวัตถุดิบหรือเป็ นปั จจัยการผลิตเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการนําเข้าผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมีเพื่อมาเป็ นปั จจัยการผลิตยางล้อรถ รวมทัง้ การนําเข้ากระดาษและเยื่อกระดาษเพื่อเป็ นปั จจัยการผลิต
ในการพิมพ์หนังสือ ดังนัน้ การดําเนินนโยบายช้อปช่วยชาติจงึ ควรคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ่ ดุลการค้าด้วย
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การท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
Tourism and Economic Growth of Chiang Mai
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั นีจ้ ะเป็ นหลักฐาน
หนึ่งที่ไปสนับสนุนสมมติฐาน “การท่องเที่ยวนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ” โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ ระหว่างปี 25382559 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพในระยะยาวและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ผลการศึกษา
พบว่า ประเทศจีนมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย อัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่อวัน
ของนักท่องเที่ยว และรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ในขณะที่ประเทศออสเตรเลีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร
และสหรัฐ อเมริ ก า มี ค่ าใช้จ่ ายต่ อ คนและมี จ ํานวนวั น ที่ พั ก ของนั ก ท่ องเที่ ย วในระดับ ที่ สู ง ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จํานวนนักท่องเที่ ยว
ประเทศจีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนีมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพใน ระยะ
ยาวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั คือ รัฐบาลควรให้
ความสําคัญ กับ นัก ท่ องเที่ ย วประเทศจี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ สิ ง คโปร์ เยอรมนี และสหรัฐ อเมริ ก า และพัฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

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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บทนํา
เชียงใหม่เป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่สาํ คัญในภาคเหนือ มีการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
และรายได้จ ากนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศในช่ ว งปี 2555-2559 สูง ถึ ง ร้อ ยละ 17.72 และ 18.80 ตามลํา ดับ
(ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว, 2561) ทัง้ นีก้ ารท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็ นแหล่งรายได้ท่ี
สําคัญที่สุดของประเทศ ก่อให้เกิดโอกาสในการจ้างงานมากขึน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (Vanhove, 1981) ซึ่ง
ส่ง ผลกระทบทางทางตรง เช่ น ค่าใช้จ่ ายของนัก ท่อ งเที่ ยวโดยตรง และค่าใช้จ่ ายของรัฐบาลในด้านบริการ
ท่องเที่ยว และผลกระทบทางอ้อม เช่น การก่อสร้างโรงแรมใหม่ และการใช้จ่ายของรัฐบาลในโครงสร้างพืน้ ฐาน
อีกทัง้ ยังกระตุน้ ความต้องการภายในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับเศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นๆ เช่น การขนส่ง การค้าส่งค้าปลีก และบริการอื่นๆ (Proenca and Soukiazis, 2008)
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่แท้จริงในช่วงเวลาเดียวกันกลับมีอตั ราการเติบโตของเพียง ร้อยละ
5.07 ซึ่ ง ตํ่า กว่ า อั ต ราการการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ที่ เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสํา คั ญ อื่ น ๆ เช่ น
กรุ ง เทพมหานคร ชลบุรี และภูเ ก็ ต เป็ น ต้น (สํานัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติ , 2561)
ในขณะที่ ดังนัน้ จึงเป็ นเป็ นคําถามว่า “การเติบโตอย่างมากของการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่มีผลการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่”
ในขณะที่ มี ก ารศึก ษาเชิ ง ประจัก ษ์ ใ นบริ บ ทของต่ า งประเทศอยู่ ใ นเป็ น จํา นวนมาก ซึ่ง ตรวจสอบ
สมมติ ฐ านว่า “การท่ องเที่ ย วนําไปสู่ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ หรื อ tourism-led growth (TLG) หรื อไม่” แต่
การศึกษาในบริบทของประเทศไทยยังมีอยู่ไม่มาก และส่วนใหญ่ให้ขอ้ สรุ ปว่าการท่องเที่ยวนําไปสูก่ ารเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (อัครพงศ์ อัน้ ทอง, 2557; Chaivichayachat, 2016; Chulaphan and Barahona, 2017; Kumar and
Sharma, 2017) โดยมีการใช้จาํ นวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเป็ นตัวแปรที่สะท้อนการท่องเที่ยว
และมีการกําหนดตัวแปรร่วมอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ทัง้ นีจ้ าํ นวนนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน (Tang and Tan, 2013) อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมาของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ น
การศึก ษาความสัมพัน ธ์โดยภาพรวมระหว่างการท่ องเที่ ย วและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ไม่มี
การศึกษาถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัด นอกจากนีย้ งั ไม่มีงานวิจยั ใดที่ให้คาํ ตอบ
ว่า การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศชาติใดที่นาํ ไปสูก่ ารเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่
ดังนัน้ การวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ ผลการศึกษาจะนําไปสู่ขอ้ เสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นีใ้ ช้จาํ นวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จําแนกตามถิ่นที่อยู่ 10 อันดับ
แรก ตลอดช่วงเวลา 20 ปี ท่ีผ่านมา ประกอบด้วยประเทศจีน มาเลเซีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี และอินเดีย เป็ นตัวแปรที่แสดงถึงการท่องเที่ยว เนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยว
เป็ นข้อมูลที่สะท้อนการท่องเที่ยวได้แม่นยํากว่ารายรับจากการท่องเที่ยว และใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจ
ที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ (Gross Provincial Products: GPP) เป็ นตัวแปรที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยที่การวิจยั นีใ้ ช้ขอ้ มูลรายไตรมาสในช่วงปี 2538-2559 รวมจํานวน 88 ตัวอย่าง

การทบทวนวรรณกรรม

สมมติฐาน “การท่องเที่ ยวนําไปสู่ก ารเติ บโตทางเศรษฐกิ จ หรือ tourism-led growth (TLG) มาจาก
สมมติฐาน “การส่งออกนําไปสูก่ ารเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ export-led growth (Brida and Pulina, 2010) โดย
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ที่สมมติฐานการท่องเที่ยวนําไปสูก่ ารเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้ อยู่บนแนวคิดที่วา่ การท่องเที่ยวจะส่งผลต่อ การ
เติบโตทางเศรษฐกิ จในระยะยาว ในมุมมองแบบดั้งเดิ มนั้น การท่องเที่ ยวทําให้เ กิ ด เงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถนําไปใช้นาํ เข้าสินค้าทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการ อันจะนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
ยังก่อให้เกิดการแข่งขันและประสิทธิภาพระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นจุดหมายปลายทางภายในประเทศกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นจุดหมายท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ อันจะนําไปสู่การเพิ่มขึน้ ของรายได้ในระดับท้องถิ่น
(Helpman and Krugman, 1985) นอกจากนี ้ รายได้จากการท่องเที่ยวส่งผลในทางบวกต่อการเติบโตและ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การท่องเที่ยวนําไปสู่การอํานวยความสะดวกและสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับพืน้ ฐานปั จจัยการผลิตของประเทศการสร้างโอกาสของการจ้างงาน การส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ทักษะ การบริหารจัดการ และการสร้างความเชื่อมโยง
ในทิศทางบวกกับภาคส่วนอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ ดังนัน้ การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวได้รบั การคาดหวังว่า
จะนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผูใ้ ห้บริการการท่องเที่ยว ในทางกลับกัน สมมติฐาน “การเติบโต
ทางเศรษฐกิ จนําไปสู่ก ารขยายตัวของการท่ องเที่ ย วหรื อ growth-led tourism” มุ่งเน้นไปยังบทบาทของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว การเติบโตทางเศรษฐกิจของภายในประเทศจะ
ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึน้ ดังนัน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจจึงได้รบั การคาดหวังว่าจะทําได้เกิด
การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศและ
นําไปสูก่ ารเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาพบว่า การท่องเที่ยวนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยที่ ก ารศึก ษาของ Chulaphan and Barahona (2017) พบความสัม พัน ธ์ใ นทิ ศ ทางเดี ย วระหว่ า งจํา นวน
นักท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Unidirectional Causality) ในขณะที่การศึกษาของอัครพงศ์ อัน้ ทอง
(2557) และ Chaivichayachat (2016) พบความสัมพันธ์ในสองทิ ศทางระหว่างรายรับจากการท่องเที่ ยวและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Bi-directional Causality) เช่นเดียวกันกับ Kumar and Sharma (2017) ซึ่งใช้จาํ นวน
นักท่องเที่ยวแทนรับรับจากการท่องเที่ยว นอกจากนีก้ ารศึกษาของ Chulaphan and Barahona (2017) พบว่า
การเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวในทวีปเอเชียใต้นาํ ไปสูก่ ารเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่สมมติฐาน
TLG ไม่เป็ นจริงกับนักท่องเที่ยวในทวีปโอเชียเนีย ทวีปเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และทวีป
ยุปโรป ในทางกลับกันการเติบโตทางเศรษฐกิจนําไปสูก่ ารเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวในทวีปโอเชียเนีย
การศึ ก ษาเชิ ง ประจั ก ษ์ ข องประเทศไทยที่ ผ่ า นมาส่ ว นใหญ่ ใ ช้วิ ธี ข อง Johanson ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวด้วย VAR model และใช้ Granger causality test เพื่อหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล โดยที่การศึกษาส่วนใหญ่ใช้รายรับจากการท่องเที่ยวหรือจํานวนนักท่องเที่ยวโดยรวม ซึ่งไม่สามารถ
ทราบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้ มาจากนักท่องเที่ยวในประเทศใด ถึงแม้ว่าการศึกษาของ Chulaphan and
Barahona (2017) ทําให้ทราบว่ารัฐบาลไทยควรส่งเสริมการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวในทวีปเอเชียใต้ แต่ผล
การศึกษายังคงเป็ นผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมายังไม่สามารถให้
คําตอบได้ว่าการมาเยือนของนักท่องเที่ยวประเทศใดที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียง ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศ ดังนัน้ ผลการศึกษาจาก
งานวิ จัย นี จ้ ึง เป็ น องค์ค วามรู ใ้ หม่ท่ี มี ป ระโยชน์ต่อการกําหนดข้อเสนอแนะเชิ ง นโยบายในการส่ง เสริ ม และ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ตอ่ ไป

วิธีการศึกษา

การวิจัยนีใ้ ช้ขอ้ มูลทุติยภูมิได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่จ าก
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศ
ไทยจําแนกตามถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนวันที่พัก ค่าใช้จ่ายต่อวัน และรายได้จากนักท่องเที่ยว จาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ และ 2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนนักท่องเที่ยวใน แต่
ละประเทศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัย bivariate VAR model
ในการทดสอบความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพในระยะยาวตามวิ ธีของ Johanson (1988) และนําไปวิ เคราะห์หา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลด้วย Granger causality test ด้วย VECM ต่อไป แต่ถา้ ไม่พบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ในระยะยาวจะหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลด้วย แบบจําลอง VAR โดยสร้างจากตัวแปรที่มีความหยุดนิ่ง ซึ่งปรับ
ด้วยการทําผลต่างอันดับที่ 1
แบบจําลองทีใ่ ช้ในการศึกษา
การวิจัยนี ท้ าํ การทดสอบ co-integration เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์เชิ งดุล ยภาพในระยะยาวระหว่ าง
การท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ bivariate VAR model ซึง่ ตัวแปรทุกตัวเป็ น
ตัวแปรภายในที่ตอ้ งกําหนดความล่าช้าของแบบจําลอง ประกอบด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ ( TRi ,t
) และผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ (Gross Provincial Products: GPPt ) ซึ่งเป็ น
ตัวแปรที่อยู่ในรู ปลอการิทมึ ฐานธรรมชาติ (Natural Logarithm) ที่ได้ขจัดอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonality) และ
ความผิดปกติ (Irregular) ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่งึ กลาง (Center Moving Average: CMA) เพื่อการประมาณ
ที่ไม่เอนเอียง (Unbiased Estimation) (Chulaphan and Barahona, 2017) โดยสามารถเขียนแสดงแบบจําลอง
ได้ดงั นี ้

GPPt = α10 + α11TRi ,t −1 +  + α1k TRi ,t −k + β11 GPPt −1 + ... + β1k GPPt −k + ε 1,t

…(1)

TRi ,t = α 20 + α 21TRi ,t −1 +  + α 2 k TRi ,t −k + β 21 GPPt −1 + ... + β 2 k GPPt −k + ε 2,t
คือ จํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่ i ในช่วงเวลา t
คือ จํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่ i ในช่วงเวลา t − 1
คือ จํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่ i ในช่วงเวลา t − k
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลา t
GPPt
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลา t − 1
GPPt −1
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลา t − k
GPPt −k
i
คือ ประเทศที่ 1, 2, 3, … , 10 ประกอบด้วยจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี และอินเดีย
t
คือ ช่วงเวลาที่ 1 ถึง 88 (ไตรมาสที่ 1 ปี 2538 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2559)
จากแบบจําลองในสมการที่ (1) เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนนักท่องเที่ยว 10 ประเทศ
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ทําให้มีจาํ นวนแบบจําลองที่จะประมาณ
ค่าจํานวน 10 แบบจําลอง อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะนําแบบจําลองดังกล่าวข้างต้นไปทําการทดสอบความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพในระยะยาวตามวิธีการของ Johanson (1988)จําเป็ นต้องนําข้อมูลไปทําการทดสอบความหยุด นิ่ ง
(Stationarity) เนื่ องจากข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ ยวและผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิ จที่ แท้จริงของจัง หวัด
เชี ยงใหม่เป็ นข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งจําเป็ นต้องมีคุณสมบัติเป็ น “integrated of order 1 หรือ I(1)” (Johansen
and Juselius, 1990; Johansen, 1988) หลังจากนั้นจึงนํา bivariate VAR model ไปกําหนดความล่าช้า (Lag
Length) ที่ เ หมาะสม โดยพิ จ ารณาจากตั ว ชี ้วั ด Likelihood Ratio Test (LR), Final Prediction Error (FPE),
Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz Information Criterion (SC) และ Hannan-Quin Information
Criterion (HQ) ที่ ให้ผลตรงกันมากที่ สุด และทดสอบจํานวน rank (r) หรือจํานวนเวกเตอร์ co-integration (r)
โดยที่

TRi ,t
TRi ,t −1
TRi ,t −k
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ด้วย trace test และ maximum eigenvalue test เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างจํานวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากพบ
ความสัมพันธ์แล้วจึงนําไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลด้วย Granger causality test จากแบบจําลอง
VECM แต่ถา้ ไม่พบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวจะหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลด้วยแบบจําลอง VAR
โดยสร้างจากตัวแปรที่มีความหยุดนิ่ง ซึง่ ปรับด้วยการทําผลต่างอันดับที่ 1

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา

สถานการณ์การท่องเทีย่ วของจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อพิจารณาจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าพักสถานพักแรมจังหวัดเชียงใหม่ 10 อันดับ
แรก ในปี 2559 พบว่า นักท่องเที่ยวประเทศจีนเดินทางเข้าพักสถานพักแรมจังหวัดเชียงใหม่ มากที่สดุ มีจาํ นวน
811,735 คน รองลงมา คือ นักท่องเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่น มีจาํ นวน 186,343 ล้านคน และนักท่องเที่ ยวประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีจาํ นวน 175,999 ล้านคน สําหรับนักท่องเที่ยวประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส
เยอรมนี มาเลเซีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ มีจาํ นวน 141,568 138,786 117,500 115,870 96,423 77,576 และ
67,409 คนตามลําดับ โดยที่จาํ นวนนักท่องเที่ยวจีนมีอตั ราการเติบโตในช่วงปี 2555-2559 สูงที่สดุ คิดเป็ นร้อย
ละ 78.50 รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย คิดเป็ นร้อยละ 12.29 และนักท่องเที่ยวประเทศ สหราช
อาณาจัก ร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 6.46 สําหรับ ประเทศเยอรมนี ญี่ ปุ่ น สิ ง คโปร์ เกาหลี ใ ต้ ออสเตรี ย ฝรั่ง เศส และ
สหรัฐอเมริกา มีอตั ราการเติบโต คิดเป็ นร้อยละ 3.69 2.57 0.48 -0.07 -1.89 -5.28 และ -5.38 ตามลําดับ
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวประเทศจีนเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดในปั จจุบัน
และมีอตั ราการเติบโตมากที่สดุ นอกจากนีย้ งั มีค่าใช้จ่ายต่อวันและรายได้รวมจากการท่องเที่ยวมากที่สดุ แต่เมื่อ
คํานึงถึงค่าใช้จ่ายต่อคนแล้วกลับพบว่า ประเทศออสเตรเลีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกามี
ค่าใช้จ่ายต่อคนของนักท่องเที่ยวมากกว่า 50,000 บาทต่อคน ซึง่ มากกว่าประเทศจีนที่มีค่าเท่ากับ 47,869 บาท
ต่อคน ทัง้ นีป้ ระเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เป็ นประเทศที่มีจาํ นวนวันที่พกั ของ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า 10 วัน ซึ่งมากกว่าประเทศจีนที่มีค่าเท่ากับ 6.81 วัน
(Table 2) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 (ณ ) เท่ากับ 2.22 แสนล้านบาท
โดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 6.44 ในช่วงปี 2551-2559
Table 1 Guest Arrivals at Accommodation Establishments in Chiang Mai 2012-2016.
Year

2012
2013
2014
2015
2016
Growth
Rate
(%)

China

Japan

79,952
280,125
421,063
567,759
811,735
78.50

168,350
168,090
183,858
206,096
186,343
2.57

Guest arrivals at accommodation Establishments in Chiang Mai (Person)
USA
Great
France Australia Germany Malaysia
Britain
219,608
110,196 172,412 126,858 100,218
60,322
136,300
142,834 163,896 125,419 137,113
83,127
153,587
145,325 158,882 138,664 134,817
90,647
166,927
157,152 157,945 140,870 128,312
97,967
175,999
141,568 138,786 117,500 115,870
96,423
-5.38
6.46
-5.28
-1.90
3.70
12.44

Source TAT Intelligence Center, 2018
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Korea

Singapore

77,799
78,339
83,067
84,986
77,576
-0.07

66,125
63,031
66,994
68,655
67,409
0.48
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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 Expenditure Expenditure
Income from
stay
per day
per person
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
การทดสอบความหยุดนิ่งของข้อมูล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) และจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่ ส าํ คัญ 10 ประเทศ มี แ นวโน้ม ตามเวลา และผลการทดสอบความหยุด นิ่ ง ของข้อ มูล จํา นวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศที่ค่าระดับ พบว่า ข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่มีความหยุดนิ่ง โดยที่
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) และจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ ไม่มีความหยุดนิ่งกับรู ปแบบไม่มีค่าคงที่ (None) และรูปแบบคา คงที่ (Intercept) ไดแก จํานวน
นักทองเที่ยวประเทศจีน (TR_CHN) มาเลเซีย (TR_MYS) สหราชอาณาจักร (TR_GBR) สหรัฐอเมริกา (TR_USA)
ออสเตรเลีย (TR_AUS) เยอรมนี (TR_DEU) และอินเดีย (TR_IND) ในขณะที่จาํ นวนนักท่องเที่ยวประเทศญี่ ปุ่น
(TR_JPN) เกาหลีใต้ (TR_KOR) และสิงคโปร์ (TR_SGP) มีความหยุดนิ่ งในรู ปแบบค่าคงที่ และแนวโน้มแบบ
เส้นตรง (Trend and intercept) ที่ α = 0.05 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยว 3 ประเทศดังกล่าว มี
ความหยุดนิ่ งตามแนวโน้มแบบเส้นตรง โดยมีการเคลื่อนไหว รอบ ๆ แนวโน้มแบบเส้นตรงที่ เรียกว่า “trend
stationary” ภายหลังการทําผลต่างอันดับที่ 1 แล้วข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชีย งใหม่
(GPP) และจํานวนนักท่องเที่ยวที่ทาํ ผลต่างอันดับที่ 1 ในทุกประเทศมีความหยุดนิ่งกับค่าคงที่ ยกเว้นประเทศ
ออสเตรเลียที่หยุดนิ่งกับค่าตัวเลขที่เป็ นศูนย์ (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
-3.4504*
3.8855**
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**
-3.2431**
-3.2224*
3.13649***
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

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเทีย่ วกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
1) การกําหนดจํานวนช่วงเวลาในอดีตของ bivariate VAR model
ผลการกําหนดจํานวนช่วงเวลาในอดีต (Lag Length) พบว่า จํานวนช่วงเวลาในอดีตที่เหมาะสม
สําหรับแบบจําลอง bivariate model ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) กับ
จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศจีน (TR_CHN) มาเลเซีย (TR_MYS) ประเทศญี่ปนุ่ (TR_JPN) เกาหลีใต้ (TR_KOR)
สิงคโปร์ (TR_SGP) สหราชอาณาจักร (TR_GBR) สหรัฐอเมริกา (TR_USA) ออสเตรเลีย (TR_AUS) เยอรมนี
(TR_DEU) และอิ น เดี ย (TR_IND) มี ค่าเท่ ากับ 8 7 7 8 12 7 7 8 7 และ 8 ตามลําดับ (Table 4) โดยที่ ตัวชี ว้ ัด
Likelihood Ratio Test (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz
Information Criterion (SC) และ Hannan-Quin Information Criterion (HQ) ให้ผลตรงกันมากที่สดุ
2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่
ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่พบว่า จํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิ จที่ แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) โดยที่ค่า
Trace statistics และค่ า Max-eigenvalue statistics แสดงให้ถึ ง ความสัม พัน ธ์เ ชิ ง ดุล ยภาพในระยะยาว 2
รู ปแบบ โดยที่ปฏิเสธสมมติฐาน r ≤ 0 ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชีย งใหม่
(GPP) กั บ จํา นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วประเทศจี น (TR_CHN) และสิ ง คโปร์ (TR_SGP) กั บ ที่ α =0.05 จํา นวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ น (TR_JPN) สหราชอาณาจั ก ร (TR_GBR) สหรั ฐ อเมริ ก า (TR_USA) จํา นวน
นักท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย (TR_AUS) และสิงคโปร์ (TR_SGP) ที่ α =0.10 สําหรับจํานวนนักท่องเที่ ยว
ประเทศเกาหลีใต้ (TR_KOR) และอินเดีย (TR_IND) แสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว 1 รู ปแบบ โดย
ปฏิ เ สธสมมติ ฐาน r=0 ที่ α =0.10 ในขณะที่ จาํ นวนนัก ท่องเที่ ย วประเทศมาเลเซีย (TR_MYS) และเยอรมนี
(TR_DEU) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัด
เชียงใหม่ (GPP) (Table 4)
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3) ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์เ ชิ ง เหตุผ ลระหว่างจํานวนนัก ท่องเที่ ย วต่างประเทศกับ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่
ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์เ ชิ ง เหตุผ ลด้ว ย VECM พบว่ า จํา นวนนัก ท่ องเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ น
(TR_JPN) สิงคโปร์ (TR_SGP) และออสเตรเลีย (TR_AUS) ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริง
ของจังหวัดเชียงใหม่ (TR) ที่ α =0.01 ในขณะที่การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่ แท้จริง ของ
จังหวัดเชียงใหม่ (TR) เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของจํานวนนักท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (TR_USA) และ
เกาหลีใต้ (TR_KOR) ที่ α =0.05 จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศจีน (TR_CHN) ที่ α =0.10 แต่จาํ นวนนักท่องเที่ยว
ประเทศสหราชอาณาจักร (TR_GBR) และอินเดีย (TR_IND) ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์มวลรวมทาง
เศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ (TR) ส่งผลต่อจํานวนนักท่องเที่ยวประเทศจีน (TR_CHN) และเกาหลีใต้
(TR_KOR) เท่านัน้ ที่ α =0.01 (Table 4)
ผลการทดสอบความสัม พั น ธ์เ ชิ ง เหตุ ผ ลด้ว ย VAR กั บ จํา นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วประเทศมาเลเซี ย
(TR_MYS) และเยอรมนี (TR_DEU) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพในระยะยาวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมทาง
เศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) พบว่า จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี (TR_DEU) ส่งผลต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) ที่ α =0.01 แต่จาํ นวนนักท่องเที่ยวประเทศ
มาเลเซีย (TR_MYS) ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่
(TR) ส่งผลต่อจํานวนนักท่องเที่ยวประเทศประเทศสหราชอาณาจักร (TR_GBR) และอินเดีย (TR_IND) (Table
4)
ผลการศึ ก ษาแสดงให้เ ห็ น ว่ า การเติ บ โตของนัก ท่ อ งเที่ ย วประเทศจี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ สิ ง คโปร์
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนี มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไป
สนับ สนุน สมมติ ฐ าน “การท่ องเที่ ย วนําไปสู่ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ หรื อ tourism-led growth (TLG)” และ
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของอัค รพงศ์ อั้น ทอง (2557) Chaivichayachat (2016) Chulaphan and Barahona
(2017) และ Kumar and Sharma (2017) ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ท่ีอยูใ่ นทวีปเอเชีย
ตะวันออก นักท่องเที่ยวประเทศจีน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ท่ีอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และนักท่องเที่ยว
ประเทศเยอรมนี แ ละ สหราชอาณาจัก รที อยู่ในทวี ปยุโรป มี อิท ธิ พ ลต่อการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของจังหวัด
เชียงใหม่ขดั แย้งกับการศึกษาของ Chulaphan and Barahona ที่พบว่า นักท่องเที่ยวในทวีปดังกล่าวไม่มีผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัง้ นีจ้ าํ นวนนักท่องเที่ยวประเทศอินเดียไม่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวประเทศอินเดียไม่อยู่ใน 10 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า
พักสถานพักแรมจังหวัดเชียงใหม่
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Table 4 Results of co-integration and Granger causality tests.
Bivariate model

VAR Lag order
selection criteria

Cointegration Test
Trace statistics

Max-eigenvalue
statistics
LR FPE AIC SC HQ r = 0 r ≤ 1 r = 0 r ≤ 1
TR_CHN and GPP 7 8
8 3 8 26.55*** 4.30** 22.25*** 4.30**
TR_MYS and GPP 7 7
8 3 7
6.29
0.26
6.03
0.26

1/

Granger causality
test
TR-led GPP -led
GPP
TR
2
χ
χ2
13.05* 20.73***
8.18
9.07

TR_JPN and GPP 7
TR_KOR and GPP 8
TR_SGP and GPP 12
TR_GBR and GPP 7
TR_USA and GPP 7
TR_AUS and GPP 8
TR_DEU and GPP 7

7
10
12
8
7
12
7

7
10
12
8
7
12
7

6
8
6
7
6
8
7

7
8
7
7
7
8
7

12.77
14.13*
17.54**
25.70***
20.59***
18.36**
11.93

2.93* 9.83 2.93* 16.95*** 1.92
1.45 12.69* 1.45 14.24** 25.84***
5.06** 12.48* 5.06** 36.72*** 4.93
3.45* 16.38*** 3.45* 6.17
4.19
2.83* 17.76** 2.82* 8.35**
4.27
3.76* 14.61** 3.76* 24.95*** 2.77
0.06 11.88 0.06 38.01*** 16.95

8

8

8

3

8

15.47*

1.87

1/

TR_IND and GPP

13.60*

1.87

11.40

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5% and 10% levels, respectively
1/
Granger causality test from VAR

6.46

สรุ ปและข้อเสนอแนะ
สรุ ป
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนีเ้ พื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ท่ อ งเที่ ย วกับ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของจัง หวัด เชี ย งใหม่ ผลการศึก ษาสถานการณ์ก ารท่ อ งเที่ ย วพบว่ า
นักท่องเที่ยวประเทศจีนเดินทางเข้าประเทศไทยสูงที่สดุ และมีอตั ราการเติบโตมากที่สดุ โดยมีคา่ ใช้จ่ายต่อวันและ
รายได้รวมจากการท่องเที่ ยวมากที่ สุด นักท่องเที่ ยวประเทศเยอรมนี และสหรัฐอเมริกามีจาํ นวนวันที่ พักและ
ค่าใช้จ่ายต่อคนที่สูง ในขณะที่ผลทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว พบว่า จํานวนนักท่องเที่ ยว
ประเทศจีน ญี่ ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ นีก้ ารเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวประเทศ
ดังกล่าวนําไปสูก่ ารเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจ
ที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่สง่ ผลต่อการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวประเทศจีนและเกาหลีใต้
เสนอแนะ
รัฐ บาลสามารถใช้น โยบายส่ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การสร้างการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในจัง หวัด
เชียงใหม่ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวประเทศจีน ญี่ ปุ่น เกาหลีใต้
สิงคโปร์ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เป็ นอันดับแรก เนื่องจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า จํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของ
จังหวัดเชียงใหม่ และการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศดังกล่าวนําไปสู่การเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่
รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากผลการศึกษาได้ชีใ้ ห้เห็นว่า
การเติบโตของผลิต ภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิ จที่ แท้จริง ของจังหวัด เชี ย งใหม่นาํ ไปสู่การเติบ โตของจํานวน
นักท่องเที่ ยวประเทศจี นและเกาหลีใต้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ ยวประเทศจี น ซึ่งมีจาํ นวนและอัตราการเติ บ โต
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นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ สูง มาก และมี ค่าใช้จ่ ายต่ อ วัน และรายได้ร วมจากการท่ องเที่ ย วมากที่ สุด ดัง นั้น การพัฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวจึงเป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นต่อการรองรับการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวต่างประเทศดังกล่าวตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
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ดัชนีความเข้มแข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาพืน้ ทีภ่ าคกลางของประเทศไทย
The Woman’s Empowerment in Agriculture Index: Case Study Central Region of Thailand
สมหมาย อุดมวิทติ 1*
Sommai Udomwitid1*

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่ อประเมินความเข้มแข็งผูห้ ญิ งในภาคการเกษตร
ตามบริบทของประเทศไทย การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 226 ครัวเรือน และ
เกษตรกรตัวอย่ างทั้ง สิ น้ 414 ราย โดยได้ส าํ รวจจากเกษตรกรที่ อาศัย อยู่ใ นจัง หวัด กาญจนบุรี ลพบุรี และ
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาความเข้มแข็งของผูห้ ญิงในภาคการเกษตร พบว่า มีผหู้ ญิงคิดเป็ นร้อยละ 84.4 ที่มีความ
เข้มแข็ง สําหรับผลจากการศึกษาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภายในครัวเรือน ปรากฏว่า ค่าดัชนีความเท่าเทียม
กันทางเพศ (GPI) มีคา่ เท่ากับ 0.982 ซึง่ หมายความว่าครัวเรือนเกษตรกรในภาคกลางส่วนใหญ่มีความเท่าเทียม
กันทางเพศในระดับสูง ผลจากการคํานวณดัชนีย้ ่อยทัง้ 2 ค่า เมื่อนํามาคิดถ่วงนํา้ หนักเป็ นค่าดัชนีความเข้มแข็ง
ของผูห้ ญิงในภาคการเกษตร (WEAI) พบว่า มีคา่ เท่ากับ 0.959 ผลจากการศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะว่าจําเป็ นจะต้อง
มีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้หลักทรัพย์คาํ้ ประกันให้แก่ผหู้ ญิง และการสนับสนุนบทบาทผูห้ ญิง
ในครัวเรือนให้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในการตัดสินที่เกี่ ยวข้องกับการผลิตหลักภายในครัวเรือน อันจะทําให้ความ
เข้มแข็งของผูห้ ญิงในภาคการเกษตรเพิ่มขึน้

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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คํานํา
ผูห้ ญิ งในปั จุบันนับวันจะมีบทบาทเพิ่ มมากขึน้ โดยเฉพาะการเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันผูห้ ญิงก็ยงั คงต้องแบกรับภาระงานบ้าน และดูแลคนในครอบครัวอยู่
เช่นเดิม ในแง่ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานหญิง พิจารณาจากจํานวนชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์ ก็
พบความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยปกติผหู้ ญิงจะมีการทํางานเฉลี่ยอยู่ท่ี 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่จากข้อมูล
การสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558) พบว่า ผูห้ ญิ งมีช่ วั โมงการทํางานเฉลี่ยสูงมาก คือ 45.14 ชั่วโมง
โดยร้อยละ 34.03 ใช้เวลาในการทํางานระหว่าง 40-49 ชั่วโมง และประมาณ 1 ใน 5 ทํางานมากกว่า 50 ชั่วโมง
(ร้อยละ 23.33) และเมื่อพิจารณาตามอุตสาหกรรม ปรากฎว่า ผูห้ ญิงเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 44.14) ที่ทาํ งานใน
ภาคเกษตรกรรม ทํางานระหว่าง 40-49 ชั่วโมง และมากกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.95) ทํางานมากกว่า 50 ชั่วโมง
ขึน้ ไป ขณะที่ผูห้ ญิงร้อยละ 40.11 ที่ทาํ งานนอกภาคเกษตร ทํางานสัปดาห์ละ 40-49 ชั่วโมง และประมาณ 1 ใน
3 ทํางานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 23.33)
จากข้อมูลดังกล่าวเป็ นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ผูห้ ญิ งมีบทบาทสําคัญและมีบทบาทในการพัฒนาภาค
การเกษตรมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย แต่ทว่าผูห้ ญิงที่อยู่ในภาคการเกษตรกลับต้องเผชิญกับ
ข้อจํากัดต่างๆ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่ทางด้านการผลิตทางการเกษตรก็ตาม ด้วยสาเหตุดงั กล่าว
ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงได้มีการนําเอาแนวคิดดัชนีการวัดความเข้มแข็งของผูห้ ญิ งในภาคการเกษตร (Woman’s
Empowerment in Agricultural Indication: WEAI) ที่ใช้วดั ความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของผูห้ ญิ งในภาค
การเกษตร เพื่อที่จะหาสาเหตุและขจัดอุปสรรคและข้อจํากัดต่างๆ ที่เกิดขึน้ อันจะนําไปสู่ขอ้ เสนอแนะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของผูห้ ญิ งในภาคการเกษตร และนําไปสู่ผลลัพธ์สดุ ท้ายคือการ
พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์และขอบเขตในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเข้มแข็งของผูห้ ญิ งในภาคการเกษตรตามบริบทของ
ประเทศไทย โดยมีขอบเขตในการศึกษาที่สาํ คัญ คือ มุ่งศึกษาครัวเรือนเกษตรกรเฉพาะที่มีพืน้ ที่ทาํ กินทางการ
เกษตรในเขตภาคกลางมากที่สดุ 3 อันดับแรกเท่านัน้ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งอาจทํา
ให้ผลการศึกษาแตกต่างจากบริบททางการเกษตรในภูมิภาคอื่นๆ

แนวคิดทฤษฎี
นิยามและการวัดความเข้มแข็ง
ในปั จจุบนั นิยามเกี่ยวกับความเข้มแข็ง (Empowerment) ได้มีนกั วิชาการให้นิยามไว้แตกต่างกันไปตาม
ทัศนะคติ ความรู ้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจของนักวิชาการแต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม นิยามที่ได้รบั อ้างอิง
เกี่ ย วกั บ ความเข้ม แข็ ง มากที่ สุ ด ได้แ ก่ Kabeer (1999) ได้นิ ย ามความเข้ม แข็ ง ไว้ดัง นี ้ คื อ เป็ น การขยาย
ความสามารถของคนในการที่จะเพิ่มทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถใน
ส่วนที่ ไม่เคยมีมาก่อนในคนๆ นั้น สําหรับ Alsop, Bertelsen & Holland (2006) ได้อธิ บายถึงความเข้มแข็งว่า
"เป็ นความสามารถของกลุม่ คนหรือความสามารถของบุคคลที่ทาํ ให้เลือกทางเลือกที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเปลี่ยนแปลงทางเลือกเหล่านัน้ เป็ นการปฏิบัติและผลลัพธ์ท่ีตอ้ งการ" และ Narayan (2002) ได้ให้
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นิยามความเข้มแข็งว่าเป็ น "การขยายตัวของสินทรัพย์และความสามารถของคนในการเข้าไปมีส่วนร่วม เจรจา
ต่อรอง มีอิทธิ พล เข้าควบคุม และร่วมรับผิดชอบในสถาบันที่ส่งผลต่อการดํารงชี วิตของพวกเขา" ผ่านทาง 4
องค์ประกอบหลักของความเข้มแข็ง คือ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าร่วมและการมีสว่ นร่วม การร่วมรับผิดชอบ และ
ความสามารถขององค์กรในท้องถิ่น
การวัดความเข้มแข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร
United States Agency for International Development (USAID) จึง ได้เสนอแนะว่า ดัช นี ชี ว้ ัด ความ
เข้มแข็งของผูห้ ญิ งในภาคการเกษตร (WEAI) ควรประกอบด้วยด้านที่สาํ คัญ 5 ด้าน ซึ่งมีความสําคัญในการ
พัฒนาภาคการเกษตร ได้แก่ (1) การตัดสินใจในการผลิตทางการเกษตร (2) การเข้าถึงและการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากร (3) การควบคุมการใช้รายได้ (4) ความเป็ นผูน้ าํ ในชุมชน และ (5) การจัดสรรเวลาในการทํางาน
จากแนวคิดดังกล่าว จะถูกนําไปใช้เป็ นกรอบในการกําหนดดัชนีชีว้ ดั ความเข้มแข็งของผูห้ ญิ งในภาค
การเกษตร 5 ด้าน (5 Domains of Empowerment: 5DE) ที่ได้ถูกพัฒนาขึน้ จากตัวชีว้ ดั ทัง้ สิน้ 10 ตัว และมีการ
ให้นาํ้ หนักในแต่ละตัวชีว้ ดั ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 (Table 1) ตามที่ Alkire et al. (2012) ได้แนะนําไว้
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

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิดว้ ยแบบสัมภาษณ์ท่ีได้จัดทําขึน้ โดยมีประชากรที่ศึกษาคือ
เกษตรกรที่ อยู่ใ นพื น้ ที่ ภ าคกลาง และเลื อกสํารวจข้อมูล ใน 3 จัง หวัด ที่ มีผู้ถื อครองที่ ดิ นทางการเกษตรหรือ
ครัวเรือนเกษตรกรมากที่สดุ 3 จังหวัดแรก ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ใช้การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยสอบถามถึงความเต็มใจ
ในการให้ขอ้ มูลของครัวเรือนเกษตรกร และได้เก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลในระดับครัวเรือ น
เกษตรกรซึ่ง ได้สาํ รวจข้อมูล จํานวน 226 ครัวเรื อน และข้อมูล ในระดับ บุค คลที่ ได้สาํ รวจข้อมูล จากเกษตกร
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ตัวอย่างซึง่ อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่สาํ รวจข้อมูลในระดับครัวเรือนทัง้ สิน้ 414 คน จําแนกเป็ นผูช้ ายจํานวน 196 คน
และผูห้ ญิงจํานวน 218 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ประยุกต์ใช้การคํานวณดัชนีความเข้มแข็งของผูห้ ญิ งในภาคการเกษตร (WEAI)
ตามแนวคิดของ Alkire et al. (2012) ซึง่ ดัชนีดงั กล่าวประกอบไปด้วยดัชนีย่อยทัง้ สิน้ 2 ตัว คือ ดัชนีความเข้มแข็ง
5 ด้าน (5 Dimensions of Empowerment: 5DE) ซึง่ อาศัยข้อมูลระดับบุคคลของเกษตรกรในการคํานวณ และค่า
ดัชนี ความเท่าเที ยมกันทางเพศ (Gender Parity Index: GPI) ซึ่งอาศัยข้อมูลระดับครัวเรือนเกษตรกรในการ
คํานวณ โดยวิธีการคํานวณดังนี ้
การคํานวณดัชนีความเข้มแข็ง 5 ด้าน (5DE) เริ่มจาการคํานวณค่าดัชนีความไม่เข้มแข็ง (M0) โดยที่
องค์ประกอบของค่าดัชนี M0 จะมีทงั้ สิน้ 2 ส่วน คือ
(1) สัดส่วนของบุคคลที่ไม่เข้มแข็ง )Disempowered Headcount Ratio: Hp) ซึง่ คํานวณได้จาก
Hp =

q
n

เมื่อ q คือ จํานวนผูท้ ่ีถกู ระบุวา่ ไม่มีความเข้มแข็ง และ n คือ จํานวนตัวอย่างทัง้ หมด
(2) ความเข้มข้นของความไม่เข้มแข็ง )Intensity of Disempowerment: Ap) ซึง่ ก็คือค่าเฉลี่ยของคะแนน
การไม่ผ่านเกณฑ์ของบุคคลที่ไม่มีความเข้มแข็ง ซึง่ สามารถคํานวณได้จาก
q

Ap =

∑ c (k )
i =1

i

q

โดยที่ ci(k) คือ ค่าคะแนนถ่วงนํา้ หนักที่ผ่านกระบวนการ Censor มาแล้วของบุคคล i และ q คือ
จํานวนผูท้ ่ีถกู ระบุวา่ ไม่มีความเข้มแข็ง
เมื่อได้ค่า Hp และ Ap สามารถนํามาคํานวณหาค่า M0 ได้โดยการนําค่าองค์ประกอบทัง้ สองมาคูณกัน
กล่าวคือ M0 = Hp x Ap สุดท้าย สามารถคํานวณหาค่าดัชนี 5DE ได้จาก
5 DE = 1 − M 0

นอกจากนี ้ ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การกําหนดค่าเกณฑ์ในการระบุว่าบุคคลใดเป็ นผูท้ ่ีไม่มีความ
เข้มแข็ง (Disempowerment Cut-off) โดยในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะได้กาํ หนดเกณฑ์ในการระบุการเป็ นผูท้ ่ีไม่มีความ
เข้มแข็งที่รอ้ ยละ 20 หรืออาจจะกล่าวได้ว่า นิยามผูห้ ญิงที่มีความเข้มแข็งหากบุคคลดังกล่าวสามารถผ่านเกณฑ์
ดัชนี 5DE ได้อย่างน้อย 4 ด้าน หรือผลรวมค่าคะแนนถ่วงนํา้ หนักได้เกินร้อยละ 80 ขึน้ ไป
การคํานวณค่าดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Parity Index: GPI) เป็ นการวัดความไม่
เท่าเทียมกันโดยเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิงภายในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน
ได้แก่
(1) สัดส่วนของผูห้ ญิงที่ขาดความเท่าเทียมกันทางเพศสามารถคํานวณได้จากสัดส่วนของครัวเรือนที่
ขาดความเท่าเทียมกันทางเพศ )HGPI) ดังสมการ
H GPI =

h
m
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เมื่อ h คือ จํานวนครัวเรือนที่ถกู ระบุว่าขาดความเท่าเทียมกันทางเพศ และ m คือจํานวนครัวเรือนที่
มีผชู้ ายและผูห้ ญิงที่เป็ นผูใ้ หญ่อยูร่ ว่ มกัน
(2) ช่ อ งว่ า งระหว่ า งความเข้ม แข็ ง เฉลี่ ย (Average Empowerment Gap) ซึ่ง คํา นวณจากค่ า เฉลี่ ย
ระหว่างคะแนนการไม่ผ่านเกณฑ์ของผูช้ ายเปรียบเทียบกับผูห้ ญิ งที่อยู่ในครัวเรือนที่ มีผูช้ ายและผูห้ ญิ งที่เป็ น
ผูใ้ หญ่อยู่รว่ มกัน )IGPI)
I GPI

M
W
1 h c' j (k ) − c' j (k )
= ∑
h j =1
1 − c' j (k ) M

เมื่อ c’j(k)W และ c’j(k)M ค่าคะแนนการไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี ผ่ านกระบวนการ Censor ของผูช้ ายและ
ผูห้ ญิงที่เป็ นผูใ้ หญ่ของครัวเรือน j และ h คือ จํานวนครัวเรือนที่มีผชู้ ายและผูห้ ญิงที่เป็ นผูใ้ หญ่อาศัยอยู่รว่ มกัน
สามารถคํานวณดัชนี GPI ได้ดงั สมการต่อไปนี ้
GPI = 1 − ( H GP I × I GPI )

ดัชนีความเข้มแข็งของผูห้ ญิงในภาคการเกษตร (WEAI) คํานวณได้โดยการนําดัชนีความเข้มแข็ง 5 ด้าน
(5 Dimensions of Empowerment: 5DE) และดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Parity Index: GPI) มา
คํานวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงนํา้ หนัก โดยให้นาํ้ หนักคือ ร้อยละ 90 และ ร้อยละ 10 ตามลําดับ

ผลการศึกษา
ผลการศึก ษาสามารถสรุ ป ออกเป็ น ทั้ง สิ น้ 3 ส่ ว น ได้แ ก่ ข้อ มูล ทั่ว ไปของเกษตรกร การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบดัชนีความเข้มแข็งทัง้ 5 ด้าน และความเข้มแข็งของผูห้ ญิงในภาคการเกษตร ดังนี ้
ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร
จากผลการสํารวจข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกรในภาคกลาง สามารถสรุ ปได้วา่ สภาพความเป็ นอยู่
ของเกษตรกรในภาคกลางค่อนข้างมีความมั่นคง กล่าวคือ ครัวเรือนเกษตรกรในภาคกลางมีบา้ นที่อยู่อาศัย
แข็งแรงและมีสภาพที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็ นระบบไฟฟ้าและนํา้ ประปาซึ่งช่วยในการ
ดํา รงชี วิ ต ให้ส ะดวกสบายมากขึ น้ นอกจากนี ้ การประกอบอาชี พ ส่ ว นใหญ่ ข องเกษตรกรในภาคกลางทํา
การเกษตรหรือเพาะปลูกบนที่ดินทําการเกษตรของตนเอง หรือการที่มีสมาชิกในครัวเรือนบางรายประกอบธุรกิจ
อื่นๆ อันจะเป็ นการช่วยทําให้เกษตรกรในภาคกลางมีความเข้มแข็งเพิ่มขึน้
การวิเคราะห์องค์ประกอบดัชนีความเข้มแข็ง 5 ด้าน
การนํา เสนอผลการวิ เ คราะห์ใ นส่ วนนี ไ้ ด้น าํ เสนอถึง ผลการวิ เ คราะห์ตัว ชี ว้ ัด ต่า งๆ ที่ ไ ด้น ํา มาเป็ น
องค์ประกอบในการคํานวณดัชนีความเข้มแข็ง 5 ด้าน (5DE) ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านทรัพยากร ด้านรายได้ ด้าน
ความเป็ นผูน้ าํ และด้านเวลา โดยตัวชีว้ ดั ในแต่ละด้านมีดงั นี ้
ด้านการผลิต
(1) ตัวชีว้ ดั การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร ปรากฏว่า มีจาํ นวนเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
หรือไม่มีความเข้มแข็งจํานวนทัง้ สิน้ 82 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.8 และเมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า มีผชู้ ายที่ไม่
มีความเข้มแข็งในตัวชีว้ ดั ดังกล่าวจํานวน 40 คน ในขณะที่เป็ นเพศหญิงจํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.4 และ
19.3 ตามลําดับ (2) ตัวชีว้ ดั ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ ปรากฏว่า มีจาํ นวนเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่มี
ความเข้มแข็งจํานวนทัง้ สิน้ 70 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.9 และเมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า มีผชู้ ายที่ไม่มีความ
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เข้มแข็งในตัวชีว้ ดั ดังกล่าวจํานวน 28 คน ในขณะที่เป็ นเพศหญิ งจํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 และ 19.3
ตามลําดับ
ด้านทรัพยากร
(1) ตัวชีว้ ดั ความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สิน ปรากฏว่า มีจาํ นวนเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่มีความ
เข้มแข็งจํานวนทัง้ สิน้ 26 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.3 และเมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า มีผชู้ ายที่ไม่มีความเข้มแข็ง
ในตัวชีว้ ดั ดังกล่าวจํานวน 12 คน ในขณะที่เป็ นผูห้ ญิงจํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.1 และ 6.4 ตามลําดับ (2)
ตัวชีว้ ดั ความสามารถในการซือ้ ขาย หรือโอนทรัพย์สิน ปรากฏว่า มีจาํ นวนเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรื อไม่มี
ความเข้มแข็งจํานวนทัง้ สิน้ 28 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.8 และเมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า มีผชู้ ายและผูห้ ญิงที่
ไม่มีความเข้มแข็งในตัวชีว้ ดั ดังกล่าวจํานวน 14 คน เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 7.1 และ 6.4 ตามลําดับ (3) ตัวชีว้ ดั
การเข้าถึงและการตัดสินใจสําหรับสินเชื่อ พบว่า มีเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ดังกล่าวจํานวนทัง้ สิน้ 180
รายหรือคิดเป็ นร้อยละ 43.5 และเมื่อพิ จารณาจําแนกตามเพศ พบว่า มีผูช้ ายที่ ไม่มีความเข้มแข็งในตัวชี ว้ ัด
ดังกล่าวจํานวน 102 คน ในขณะที่เป็ นผูห้ ญิงจํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 และ 35.8 ตามลําดับ
ด้านรายได้
ตัวชีว้ ดั การควบคุมการใช้รายได้ พบว่า มีเกษตรกรตัวอย่างทัง้ 414 ราย ไม่ว่าจะเป็ นผูช้ ายหรือผูห้ ญิง
ผ่านเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ดังกล่าวทัง้ หมด
ด้านความเป็ นผู้นาํ
(1) ตัวชีว้ ดั การเป็ นสมาชิกกลุม่ ในชุมชน พบว่า มีเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ดังกล่าวจํานวนทัง้ สิน้
180 รายหรือคิดเป็ นร้อยละ 43.5 และเมื่อพิจารณาจําแนกตามเพศ พบว่า มีผชู้ ายที่ไม่มีความเข้มแข็งในตัวชีว้ ดั
ดังกล่าวจํานวน 102 คน ในขณะที่ เป็ นผูห้ ญิ ง จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 และ 35.8 ตามลําดับ (2)
ตัวชี ว้ ัดการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า มีเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชีว้ ัดดังกล่าว
จํานวนทัง้ สิน้ 66 รายหรือคิดเป็ นร้อยละ 15.9 และเมื่อพิ จารณาจําแนกตามเพศ พบว่า มีผูช้ ายที่ ไม่มีค วาม
เข้มแข็งในตัวชี ว้ ัดดังกล่าวจํานวน 34 คน ในขณะที่ เป็ นผูห้ ญิ งจํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 และ 14.7
ตามลําดับ
ด้านเวลา
(1) ตัวชีว้ ดั ภาระงานของเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ดังกล่าวจํานวนทัง้ สิน้ 92
รายหรือคิดเป็ นร้อยละ 22.2 และเมื่อพิจารณาจําแนกตามเพศ พบว่า มีผชู้ ายและผูห้ ญิงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว
หรื อ เป็ น ผู้ท่ี ไม่มีค วามเข้มแข็ ง ในตัวชี ว้ ัด ดัง กล่าวจํานวน 46 คน เท่ ากัน หรื อคิ ด เป็ น ร้อยละ 23.5 และ 21.1
ตามลําดับ (2) ตัวชีว้ ดั การพักผ่อนของเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ดังกล่าวจํานวนทัง้ สิน้
เพียง 4 รายหรือคิดเป็ นร้อยละ 1.0 และเมื่อพิจารณาจําแนกตามเพศ พบว่า มีผชู้ ายและผูห้ ญิงที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ดังกล่าวหรือเป็ นผูท้ ่ีไม่มีความเข้มแข็งในตัวชีว้ ดั ดังกล่าวจํานวน 46 คน เท่ากัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.0 และ 0.9
ตามลําดับ
ความเข้มแข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร
จากผลตัวชี ว้ ัดความเข้มแข็ งในภาคการเกษตรทั้ง 10 ตัวดังที่ นาํ เสนอไว้ข ้างต้น ได้ถูกนํามาใช้เ พื่ อ
คํานวณดัชนีความเข้มแข็งของผูห้ ญิงในภาคการเกษตรซึง่ มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี ้

218

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ค่าดัชนีความเข้มแข็ง 5 ด้าน
ผลการศึกษาความเข้มแข็งของภาคการเกษตรหลังจากผ่านวิธี Censored Headcount ของเกษตรกรใน
ภาคกลาง พบว่า มีผูห้ ญิงคิดเป็ นร้อยละ 84.4 ที่มีความเข้มแข็ง หรือกล่าวได้ว่ามีผหู้ ญิงในภาคการเกษตรที่ไม่มี
ความเข้มแข็งร้อยละ 15.6 สําหรับความเข้มข้นของความไม่เข้มแข็ง (Intensity of Disempowerment: Ap) ผล
การศึกษาแสดงว่าความเข้มข้นของความไม่เข้มแข็งอยู่ท่ีรอ้ ยละ 28.0
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงดัชนีความเข้มแข็ง พบว่า ผูช้ ายและผูห้ ญิงในภาคการเกษตรของภาคกลาง
นัน้ มีความเข้มแข็งที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยที่ผหู้ ญิงมีคา่ ดัชนีความเข้มแข็งเท่ากับ 0.956 ในขณะที่ผชู้ ายมีค่า
ดัชนี ความเข้มแข็งเท่ากับ 0.950 จากค่าดัชนี ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผูห้ ญิ งมีความเข้มแข็งมากกว่าผู้ช าย
เล็กน้อย (Table 2)
การวิเคราะห์องค์ประกอบของความไม่เข้มแข็ง
เมื่อวิเคราะห์จาํ แนกความไม่เข้มแข็งออกตามตัวชีว้ ดั และด้าน พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อความไม่เข้มแข็ง
ของผูห้ ญิงมากที่สดุ คือ ด้านทรัพยากร โดยมีสดั ส่วนในความไม่เข้มแข็งคิดเป็ นร้อยละ 39.2 อันเป็ นผลมาจาก
ตัวชีว้ ดั ที่ผูห้ ญิ งขาดการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเป็ นสําคัญ รองลงมาได้แก่ ด้านการผลิต โดยมีสดั ส่วนในความไม่
เข้มแข็ ง คิ ด เป็ น ร้อยละ 37.8 อัน เป็ น ผลมาจากการที่ ผู้ห ญิ ง ไม่ส ามารถเข้าไปร่ ว มตัด สิ น ใจในการผลิ ต ทาง
การเกษตรได้ และด้านการเป็ นผูน้ าํ โดยมีสดั ส่วนในความไม่เข้มแข็งคิดเป็ นร้อยละ 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.
ดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศ
ผลจากการศึกษาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศภายในครัวเรือน ปรากฏว่า มีครัวเรือนที่มีความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศ (HGPI) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.9 โดยความรุ นแรงของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (IGPI) มี
ค่าเท่ากับร้อยละ 11.9 ซึ่งถื อว่ามีค่าไม่สูงนัก จึงทําให้เมื่อนํามาคํานวณหาค่าดัชนีความท่าเทียมกันทางเพศ
(GPI) จึงทําให้มีค่าเท่ากับ 0.982 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ 1 ซึ่งหมายความว่าครัวเรือนเกษตรกรในภาคกลางส่วน
ใหญ่มีความเท่าเทียมกันทางเพศในระดับสูง
ดัชนีความเข้มแข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร
จากค่าดัชนีความเข้มแข็ง 5 ด้าน (5DE) และดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศ (GPI) ดังที่แสดงไว้ขา้ งต้น
เมื่อนําค่าดัชนีทงั้ 2 มาคํานวณผลรวมแบบถ่วงนํา้ หนัก ผลปรากฏว่า ค่าดัชนีความเข้มแข็งของผูห้ ญิ งในภาค
การเกษตร (WEAI) มีคา่ เท่ากับ 0.959 ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงหนึ่ง อันเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่าผูห้ ญิงในภาคการเกษตร
มีความเข้มแข็งในระดับสูง

สรุ ปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาความเข้มแข็งของผูห้ ญิงในภาคการเกษตร พบว่า มีผูห้ ญิงคิดเป็ นร้อยละ 84.4 ที่มีความ
เข้มแข็ง หรือกล่าวได้ว่ามีผูห้ ญิงในภาคการเกษตรที่ไม่มีความเข้มแข็งร้อยละ 15.6 โดยด้านที่ส่งผลต่อความไม่
เข้มแข็งของผูห้ ญิงมากที่สดุ คือ ด้านทรัพยากร โดยมีสดั ส่วนในความไม่เข้มแข็งคิดเป็ นร้อยละ 39.2 อันเป็ นผล
มาจากการที่ผหู้ ญิงขาดการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเป็ นสําคัญ สําหรับผลจากการศึกษาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
ภายในครัวเรือน ปรากฏว่า ค่าดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศ (GPI) มีคา่ เท่ากับ 0.982 ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับ 1 ซึง่
หมายความว่าครัวเรือนเกษตรกรในภาคกลางส่วนใหญ่ มีความเท่าเที ยมกันทางเพศในระดับสูง ผลจากการ
คํานวณดัช นี ย้ ่ อ ยทั้ง 2 ค่า เมื่ อนํามาคิ ด ถ่ วงนํา้ หนักเป็ นค่าดัช นี ค วามเข้มแข็ง ของผู้หญิ งในภาคการเกษตร
(WEAI) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.959 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงหนึ่ง อันเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่าผูห้ ญิ งในภาคการเกษตรมี
ความเข้มแข็งในระดับสูงเช่นกัน ผลจากการศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะว่าหากต้องการสนับสนุนให้ผูห้ ญิ งในภาค
การเกษตรมีความเข้มแข็งเพิ่มขึน้ ควรมีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนหรือมีการจัดทําโปรแกรมเงินกูแ้ บบพิเศษที่ไม่
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จําเป็ นต้องใช้หลักทรัพย์คาํ้ ประกันให้แก่ผหู้ ญิง และการสนับสนุนบทบาทผูห้ ญิงในครัวเรือนให้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ
ในการตัดสินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหลักภายในครัวเรือน ซึ่งช่วยให้ผูห้ ญิงเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
จัดสรรทรัพยากรในการภาคการผลิตของครัวเรือนมากยิ่งขึน้ อันจะทําให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ และช่วยส่งผลให้ชีวิตความเป็ นอยู่ของครัวเรือนเกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
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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.

Key words: banking competition, Inflation, transaction costs, 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 ( rt m , rt n ) to
depositors. With deposits received, they can allocate funds to investment projects which yield R > 1
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 mt units of real money balance from a participating bank, a total of
(1 + P)mt 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 mt units of real money balance, the costs of processing
transactions are given by Cmt 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:
dt = x
(1)
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Consequently, the inverse demand curve for the total amount of withdrawals is:
π rt m x (1 + σ ) − mtd
P=

mtd

(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
mt unit of goods from their accounts, the bank’s total revenues and total costs are P(mtd )mt and Cmt
respectively. In order to maximize profits, each bank offers the amount of electronic transaction service
such that:
 N −1   1+ σ  m x
mt = 

 π rt
N
 N  1+ C 

(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:
( N − 1)  1 + σ  π Rx
∂m
(4)
= −


3
∂N

N

 1+ C 

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:
∂m d  1  1 + σ 
=

 π Rx
∂N  N 2  1 + C 

(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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∂m
 N − 1  (1 + σ ) π Rx
= −

2
∂C
 N  (1 + C ) N

(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:
∂m d
 N − 1  (1 + σ ) π Rx
(7)
= −

2
∂C
 N  (1 + C )
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.
∂m  N − 1   π R  x
=


∂σ  N   1 + C  N

(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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∂m d  N − 1   π Rx 
=


∂σ  N   1 + C 

(9)

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:
( N − 1) (1 + σ )π Rx
∂m 2
(10)
=
2
∂N ∂C
N 3 (1 + C )
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:
 1+ σ

∂m d 2
= (−1)  2
 π Rx
2
 N (1 + C ) 
∂N ∂C



(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.

service.

The Interactions between Inflation and Transaction Costs on the Use of Electronic transaction

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).
∂m
 N −1   π R  x
= (−1) 


2
∂σ∂C
 N   (1 + C )  N

(12)

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:
 ( N − 1)π Rx 
∂m d 2
= (−1) 

∂σ∂C
 N (1 + C ) 

(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
Duong Pham Hong1, Thanaporn Athipanyakul1* and Itthiphong Mahathanaseth1

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.

Key words: sustainable practices, adoption, sugarcane
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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).

232

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

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

where:

(1)

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 .
𝑦𝑦𝑖𝑖

Independent
variables
Age
Education

Unit/
measurement
years
years

Experience

years

Risk attitude
Access to credit
High-land ratio
Household labor

percentage
man-day

Expected
sign
Age of farmer
Number of years that the farmer spent in +
school
Number of years the farmer has
engaged in sugarcane production
Farmer’s risk preference
+
1 if having credit, 0 otherwise
+
High land area per total area
+/Number of household labourers working
fulltime in sugarcane production
Definition
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Table 1 (Continued)
Independent
Unit/
variables
measurement
Total cane area ha
Average plot
ha
size
Tractor
Dummy
ownership
Source of energy Dummy
Profit
VND
Farmer’s
perception
Major source of
information

Dummy

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Sugarcane area
Average sugarcane plot area

Expected
sign
+/+/-

1 if owns a tractor, 0 otherwise

+

1 if using electricity, 0 otherwise
Profit from the sugarcane farm in the
previous year
Farmer perceives that SPs can bring
higher benefits than conventional
practices (0 = disagree, 1 = agree)
1 = major source of information is
TTC, 0 otherwise

+
-

Definition

+

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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22%

78%
38%

62%

2%

98%
98%
98%

2%
2%

70%

30%

43%

57%
67%
64%

33%
36%

21%

79%
39%
39%

61%
61%
95%

5%

83%
72%

17%
28%

5%
5%
3%

95%
95%
97%
42%

58%
90%

10%

67%

33%

10%

90%
27%

73%

5%

95%
99%
87%
97%

Non-Adoption

1%
13%
3%

Adoption

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 Chau Thanh
2
2.2 50
54.3 40 43.4 92 100
Practices
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 𝜒𝜒 2 and pseudo-𝑅𝑅 2 , 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
Marginal effects
Ratio
Prob
Prob
Prob
(Y=1|X)
(Y=2|X)
(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
Kannikar Khaw-ngern1, Chainarong Khaw-ngern2 and Phra Nattakitt Udomphol3*

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.

Key words: zero waste, circular economy, sustainability,
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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 cobenefits, 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
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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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การศึกษาส่วนชดเชยความเสี่ยงด้วยแบบจําลองความเสี่ยงระยะยาวกรณีศึกษาประเทศไทย
Long-Run Risks Model for Solution of Asset Pricing Puzzle: The Case of Thailand
ธวัชชัย บุญสิม1*
Tawaschai Boonsim1*

บทคัดย่อ
********งานวิจัยนี ใ้ ช้แบบจําลองความเสี่ยงระยะยาวที่ ประกอบด้วยแบบจําลองของอัตราการเติบโตของการ
บริโภคและอัตราการเติบโตของเงินปั นผล ซึง่ แบบจําลองทัง้ 2 มีองค์ประกอบที่สาํ คัญอยู่ 2 ส่วน ดังนี ้ (1) A small
long-run predictable component (2) กําหนดให้ค่าความแปรปรวนของการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
โดยพลวัตของแบบจําลองทั้ง 2 จะเชื่ อมโยงกับฟั งก์ชันอรรถประโยชน์ของ Epstein and Zin’s (1989) เพื่ อใช้
อธิบายการกําหนดราคาสินทรัพย์ จากแบบจําลองจะเห็นว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจจะส่งผล
ให้ราคาสินทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ในระยะยาว อีก
ด้วย เมื่อกลับมาพิจารณาในกรณีของประเทศไทยจากการศึกษาพบว่าแบบจําลองความเสี่ยงระยะยาวสามารถ
อธิ บ ายปริ ศนาส่วนชดเชยความเสี่ย งได้แ ต่ไม่ส ามารถอธิ บ ายปริ ศนาส่วนชดเชยความเสี่ย งของสินทรัพย์ท่ี
ปราศจากความเสี่ยงได้

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.

Key words: consumption growth, dividend growth, equity premium, risk-free rate
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คํานํา

********ในอดีตจนถึงปั จจุบนั มีนกั เศรษฐศาสตร์มากมายที่พยายามอธิบายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยง (equity
premium puzzle) โดยที่ ส่ ว นชดเชยความเสี่ ย งคื อ ผลต่ า งระหว่ า งอัต ราผลตอบแทนของตลาดอย่ า งเช่ น
ผลตอบแทนของหุน้ เป็ นต้น กับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงอย่างเช่น ผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล เป็ นต้น ด้วยแบบจําลองต่าง ๆ ซึ่งแบบจําลองแรกเริ่มที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของตลาด
การเงินผ่านตัวแปรราคาสินทรัพย์ คือแบบจําลองของ Lucas (1978) ซึ่งเป็ นแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างราคาสินทรัพย์กับการบริโภค แบบจําลองดังกล่าวมักจะถูกเรียกว่าแบบจําลอง Consumption-based
Asset Pricing Model (CAPM) เขาพบว่ า สิ น ทรัพ ย์ใ ดๆ ที่ มี ค่ า ความแปรปรวนร่ ว มระหว่ า ง The Stochastic
Discount Factor กับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์นนั้ ๆ มีค่าเป็ นลบจะส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของสินทรัพย์นนั้ ๆ สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง เพื่อที่จะชดเชยความเสี่ยงที่
เกิดขึน้ ต่อมา Mehra and Prescott (1985) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสินทรัพย์กบั การบริโภค เขา
พบว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงของสินทรัพย์จากการประมาณค่าของแบบจําลองมีค่ามากกว่าส่วนชดเชยความ
เสี่ยงของสินทรัพย์ของข้อมูลจริงที่เกิดขึน้ จากความแตกต่างดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยง
ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ Ming Chan (2003) ที่ ส รุ ป ว่ า Consumption-based Capital Asset Pricing
Model (C-CAMP) ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของตลาดหุน้ ของประเทศไต้หวันได้
********Ravi Bansal and Amir Yaron (2004) ได้นาํ เสนอแบบจําลองที่สามารถอธิบายปริศนาส่วนชดเชยความ
เสี่ยงและปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงของสินทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate puzzle) โดยที่ปริศนา
ส่วนชดเชยความเสี่ยงของสินทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงคือผลการประมาณค่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ท่ี
ปราศจากความเสี่ยงจากแบบจําลองไม่เท่ากับข้อมูลจริงที่เกิดขึน้ ซึ่งใช้แบบจําลองความเสี่ยงระยะยาว (LongRun risk model) เชื่ อมโยงกับอรรถประโยช์ของ Epstein and Zin (1989) พวกเขาพบว่าแบบจําลองสามารถ
อธิ บายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ และพวกเขาสรุ ปว่าระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนและใน
ขณะเดียวกันเกิดความผันผวนเป็ นสิ่งที่สะท้อนถึงส่วนชดเชยความเสี่ยงที่สงู ขึน้ ดังนัน้ ในงานศึกษาจึงใช้งานวิจยั
เชิ ง ประจัก ษ์ข อง Ravi Bansal and Amir Yaron (2004) เป็ น แนวทางของการศึกษาในกรณี ข องประเทศไทย
เนื่ องจากในบริบทของประเทศไทยงานศึกษาส่วนใหญ่จะใช้แบบจําลอง C-CAMP ในการอธิ บายส่วนชดเชย
ความเสี่ยงอย่างเช่นงานศึกษาของ Khanthavit (1993) และ Direkudomsak (2012) เป็ นต้น ซึ่งพวกเขาพบว่า
แบบจําลอง C-CAMP ไม่สามารถอธิ บายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงและปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงของ
สินทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงได้ ดังนัน้ ในงานศึกษานีจ้ ึงใช้แบบจําลองความเสี่ยงระยะยาวเพื่อที่จะอธิ บาย
บริบทของประเทศไทย

แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา

แบบจําลองความเสีย่ งระยะยาว
********พิจารณาฟั งก์ช่ นั อรรถประโยชน์ชองผูบ้ ริโภคในระบบเศรษฐกิจของ Epstein and Zin (1989) จากฟั งก์ช่ นั
อรรถประโยชน์ของ Epstein and Zin (1989) จะได้สมการการกําหนดราคาสินทรัพย์ของอัตราผลตอบแทนที่
แท้จริง (Real return) Ri,t+1 สามารถแสดงได้ดงั สมการที่ 1
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 θ −ψθ −(1−θ )

Et δ Gt +1 Ra ,t +1 Ri ,t +1  = 1



(1)

ซึ่ง Gt+1 คืออัตราการเติบโตของการบริโภค (Growth rate of consumption) และ Ra,t+1 คืออัตราผลตอบแทนที่
แท้จริงของการบริโภคแต่ละช่วงเวลา พารามิเตอร์ δ คือปั จจัยคิดลด (Discount factor) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1,
พารามิ เ ตอร์ θ ≡

1−γ
1− 1

ψ

, พารามิ เตอร์ γ ≥ 0 คื อค่าความกลัวความเสี่ ย ง (Risk aversion) และพารามิ เ ตอร์

คื อความยื ด หยุ่นของการทดแทนการบริโภคข้ามเวลา (Intertemporal elasticity of substitution; IES)
โดยที่เครื่องหมายของ θ ถูกกําหนดโดยขนาดของค่าความกลัวความเสี่ยง(Risk aversion) และค่าความยืดหยุ่น
ของการทดแทน (Elasticity of substitution)
********จากสมการที่ 1 จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจะขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคโดยการ
เปลี่ยนแปลงของการบริโภคจะเกิดจากการที่ผบู้ ริโภคในระบบเศรษฐกิจให้ความสําคัญกับความไม่แน่นอนของ
ระบบเศรษฐกิจในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในปั จจุบนั
********เนื่ องจากในความเป็ นจริงอัตราผลตอบแทนของการบริโภค” Ra,t+1 ” ไม่สามารถวัดในเชิ งปริมาณได้
ดังนัน้ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจึงใช้อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริงของตลาด (Real market return) “ Rm,t+1 ”ในการ
พิจารณาทัง้ นีก้ ระบวนการของการบริโภคและเงินปั นผลมีความแตกต่างกันในแง่ของรายได้ ซึ่งในแบบจําลอง
ความเสี่ยงระยะยาวได้แยกพิจารณาของกระบวนการของทัง้ สอง
********เพื่อให้เห็นถึงกลไกในการทํางานของแบบจําลองและการได้มาซึง่ สมการอัตราผลตอบแทนของการบริโภค
และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของตลาดในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะใช้วิธีการของ Campbell and Shiller (1988) ใน
การประมาณค่าสามารถแสดงได้ดงั สมการที่ 2 และสมการที่ 3 ตามลําดับ
(2)
ra ,t +1 = k0 + k1 zt +1 − zt + g t +1
(3)
r
= κ 0,m + κ1,m z m,t +1 − z m,t + g d ,t +1
m,t +1
ψ ≥0

ซึง่ ตัวอักษรเล็กอ้างถึง “log” อย่างเช่น
P
zt = log  t
 Ct

(





) คืออัตราการเติบโตของการบริโภคในรู ปของลอการิทึม และ

rm,t+1

P
z m,t = log  t
 Dt

(

) คืออัตราผลตอบแทนต่อเนื่อง (Continuous return),

คืออัตราส่วนราคาสินทรัพย์ต่อการบริโภคในรู ปของลอการิทึม(log price-consumption ratio),

g t +1 = log Gt +1

เดี ย วกั น

(

ra ,t +1 = log Ra ,t +1





และ

z m,t

, เป็ นค่าคงที่ ในทํานอง
ก็ จ ะสอดคล้อ งกั บ อัต ราผลตอบแทนที่ แ ท้จ ริ ง ของตลาด (Real market return),
k0 k1

คื ออัต ราส่วนราคาสิ น ทรัพ ย์ต่อเงิ น ปั น ผลในรู ป ของลอการิ ทึม (log price-dividend ratio),

g d ,t +1 = log Dt +1

) คืออัตราการเติบโตของเงินปั นผลในรูปของลอการิทมึ

จากสมการที่ 2 จะเห็นว่า ra,t+1 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ zt และ gt+1 เมื่อไหร่ท่ีอตั ราการเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจสูงขึน้ ผูบ้ ริโภคจะบริโภคมากขึน้ และซือ้ สินทรัพย์มากขึน้ ส่งผลให้ทัง้ zt และ gt+1 สูงขึน้
ดังนัน้ มันจึงทําให้ ra,t+1 เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็ นบวก ในทํานองเดียวกันสมการที่ 3 จะเห็นว่าเมื่อทัง้ zm,t
และ g d ,t+1 สูงขึน้ มันจึงทําให้ rm,t+1 เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็ นบวกเช่นเดียวกัน
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********ในส่วนของอัตราส่วนเพิ่มการทดแทนกันข้ามเวลาในรู ปของลอการิทึม (Intertemperal marginal rate of
substitution) สามารถแสดงได้ดงั นี ้
( )

=
m
t +1 θ log δ −

θ
ϕ

(

(4)

)

g t +1 + θ − 1 ra ,t +1

จากสมการ mt+1 จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ mt+1 เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของ gt+1 และ ra,t+1 ซึ่งใน
การศึกษาครัง้ นีท้ าํ การศึกษาในกรณีท่ีระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนและในขณะเดียวกันเกิดความผันผวน
(Incorporating fluctuating economic uncertainty)
แบบจําลองกรณีท่ีระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนและในขณะเดียวกันเกิดความผันผวนมีลกั ษณะ
คล้ายกับความแปรปรวนของการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ซึง่ พลวัตของระบบเศรษฐกิจสามารถแสดง
ได้ดงั นี ้
(5)
xt=
+1 ρ xt + ϕ eσ t et +1
(6)
g t +1 = µ + xt + σ tηt +1
(7)
g d ,t +1 = µ d + φ xt + ϕ d σ t ut +1
2
2
2
2
(8)
σ t +1 =σ + ν1 (σ t − σ ) + σ w wt +1
( )
โดยที่ σ t +1 แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนของการบริโภคในช่วงเวลาต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่
แน่นอนและในขณะเดียวกันเกิดความผันผวน สมมติให้เกิดเหตุการณ์ท่ีทาํ ความแปรปรวนของการบริโภคสูงขึน้
(Shocks) มันจะทําให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงและยังส่งผลกระทบต่อการบริโภคและเงินปั นผล ทัง้ นี ้
ถ้าในช่วงเวลาถัดไประบบเศรษฐกิจไม่เกิดความผันผวน ความแปรปรวนของการบริโภคจะปรับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย ”
et +1 , ηt +1 , u t +1 , w t +1  N .i.i. d . 0,1

2

”
********จากพลวัตของระบบเศรษฐกิจจะเห็นว่าตัวแปรสภาวะ(State Variable) ที่ส่งผลกระทบไปยังอัตราการ
เติบโตของการบริโภคและอัตราการเติบโตของเงินปั นผลคือ xt และ σ t2 ดังนัน้ การประมาณค่าอัตราส่วนราคา
สิ น ทรั พ ย์ ต่ อ การบริ โ ภค คื อ zt =A0 + A1xt + A2σ t2 และอั ต ราส่ ว นราคาสิ น ทรั พ ย์ ต่ อ เงิ น ปั นผลคื อ
2
่ สัมประสิทธิ์ A1 เป็ นตัวที่ปรับระดับผลกระทบของอัตราการ
z m,t =A0,m + A1,m xt + A2,mσ t จากสมการจะได้วา
เติบโตของระบบเศรษฐกิจต่ออัตราส่วนราคาต่อการบริโภคและค่าสัมประสิทธิ์ของ A2 เป็ นการวัดความอ่อนไหว
ของอัตราส่วนราคาสิมทรัพย์ต่อการบริโภคที่ มีต่อความความแปรปรวนของการบริโภค ซึ่งสามารถแสดง A1 ,
A1,m และ A2 , A2,m ได้ดงั นี ้
σ

1−
A1 =

1

ψ

1 − κ1ρ

φ−
A1,m =

  θ 2
2
  θ −  + (θ A1κ1ϕe ) 
 ψ

= 0.5 


θ (1 − κ1ν1 )





,

A2

,

A2,m =

1

ψ

1 − κ1,m ρ
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ในทํานองเดียวกันสัมประสิทธิ์ของอัตราส่วนราคาสินทรัพย์ต่อเงินปั นผล (Price-Dividend ratio) A1,m และ A2,m
มีความคล้ายคลึงกัน จากสมการ A1 และ A2 จะเห็นว่ามีคุณสมบัติอยู่สองประการของแบบจําลองที่มีความ
น่าสนใจ 1) ถ้าความยืดหยุ่นของการทดแทนการบริโภคข้ามเวลาและสัมประสิทธิ์ความกลัวความเสี่ยง มากกว่า
1 จะทําให้ θ มีค่าติดลบ เมื่อระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนเกิดความผันผวนทําให้ความความแปรปรวน
ของการบริโภคสูงขึน้ ส่งมายังอัตราส่วนราคาสินทรัพย์ต่อการบริโภคลดตํ่าลง ในทํานองเดียวกันอัตราส่วนราคา
สินทรัพย์ต่อเงินปั นผลของตลาดลดตํ่าลง 2) ถ้าการปรับตัวของผูบ้ ริโภคต่อระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน
เกิดความผันผวนช้า ซึง่ จะทํา ν1 สูงขึน้ เมื่อ ν1 สูงขึน้ ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนเกิดความ
ผันผวนก็จะมีความรุ นแรงมากขึน้
จากส่วนชดเชยความเสี่ยงของสินทรัพย์ใด ๆ (Risk premium) สามารถหาได้จากความแปรปรวนร่วม
ระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์กบั mt +1 ดังนี ้

(

)

(

)

(

Et r
− r f ,t =
− covt mt +1 − Et mt +1 , r
− Et r
m,t +1
m,t +1
m,t +1


) − 0.5 vart ( rm,t +1 )

(9)

จะได้วา่ ผลตอบแทนที่พงึ พอใจต่อการลงทุนในตลาดที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่เกิดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ สามารถแสดงได้ดงั นี ้

(

)

2
2
− rf,t
β m,e λm,eσ t − β m,w λm,w σ w − 0.5Vart ( rm,t +1 )
Et rm,t +1=

ซึง่






β m,e ≡ κ1,m  φ −





1

ψ

 ϕe 
 1 − κ ρ  , β m,w


1,m 

≡ κ1,m A2,m

,

λm, w ≡ (1 − θ ) A2κ1

(10)
และ



 1 − κ1ρ 

λm,e ≡ (1 − θ ) κ1

ϕe

********จากสมการของผลตอบแทนที่พึงพอใจต่อการลงทุนในตลาดที่ เพิ่ มขึน้ จะมีสาเหตุของความเสี่ยงอยู่ 2
ประการ ประกอบด้วย 1) ผลกระทบที่ ส่งผลต่อการคาดการณ์การเติบโตของการบริโภคที่ มีความผันผวน 2)
ผลกระทบที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของการบริโภค ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงจะขึน้ อยู่กบั การ
เปลี่ยนแปลงของ σ t แต่ละช่วงเวลา นัน้ ก็หมายความว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนอย่างมากจะ
ทําให้สว่ นชดเชยความเสี่ยงสูงขึน้

ข้อมูลและผลการศึกษา
********ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการศึกษา เป็ นข้อมูลรายไตรมาสที่ตงั้ แต่ปี 2542-2561 รวมทัง้ สิน้ 75 ตัวอย่าง การ
ได้มาของข้อมูลเป็ นดังนี ้ ข้อมูลของอัตราการเติบโตของการบริโภคและผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคได้จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผลตอบแทนของหุน้ และเงินปั นผลรวมของตลาด ได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
********ตารางที่ 1 จะแสดงคุณลักษณะอนุกรมเวลาของแบบจําลอง โดยพารามิ เตอร์ในแบบจําลองได้จ าก
ประมาณค่ า จากกระบวนการของสมการที่ 5 ถึ ง สมการที่ 7 ประกอบด้ว ย µ = 0.0336 (Mean consumption
growth), µ d = 0.0017 (Mean dividend growth), ρ = 0.949 (Long run risk persistence), σ = 0.0078
(Consumption volatility), φ = 1.9 (Dividend leverage), ϕe = 0.251 (Long run risk volatility multiple) แ ล ะ
ϕ d = 0.753 (Dividend volatility multiple) ซึ่ง ในตารางที่ 1 แสดงค่ า สถิ ติ ข องข้อ มูล จะใช้ข ้อ มูล รายปี ต ั้ง แต่ปี
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σ (g)

(Consumption volatility),

AC (j)

(Autocorrelation),

σ (g d ) (Dividend volatility) และ corr(g, g d ) (Correlation) ในส่วนค่าสถิติของแบบจําลองได้จากการจําลองค่า

1,000 ครัง้ แต่ละครัง้ มี 840 ค่าสังเกตรายเดือนและทําการแปลงให้เป็ นรายปี แสดงผลดังนี ้
Table 1 Annualized time-averaged growth rates.
Variable
Data
Model
Estimate
SE
Mean********95%*******b 5%*****p-Val
0.03
0.26
0.03
0.03
0.02 0.00
σ (g)
0.79
13.52
0.72
0.80
0.62 0.00
AC (1)
10.72
0.37 0.00
0.52
0.53
0.66
AC ( 2)
0.06
13.05
0.25
0.44
0.06 0.05
AC (5)
10.80
0.06
0.27
-0.14 0.30
0.26
AC (10)
0.34
-0.07 0.00
0.12
0.04
0.08
σ (g d )
14.45
0.78 0.00
0.46
0.85
0.90
AC (1)
10.66
0.81 0.00
0.20
0.87
0.91
corr(g, g )
d

Source : Calculated by Author.
********จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าค่าสถิติของแบบจําลองจะให้ผลการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับรู ปแบบ
การบริโภคและเงินปั นผลของประเทศไทยระหว่างปี 2542 ถึง 2561
Asset Pricing Implication
********ในส่วนนีจ้ ะแสดงผลการศึกษาของแบบจําลองโดยพิจารณา 2 กรณี ประกอบด้วยกรณีท่ี 1 การเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจเกิดความผันผวน ซึ่งพารามิเตอร์ในกรณีท่ี 1 ประกอบด้วย µ = 0.0336 , µ d = 0.0017 , ρ = 0.949 ,
σ = 0.0078 , φ = 1.9 , ϕ e = 0.251 , ϕ d = 0.753 และ σ w = 0 (volatility of volatility consumption) โดยทํ า การ
ประมาณค่าสมการที่ 10 แสดงผลดังตารางที่ 2
Table 2 Asset pricing implication-case I.
γ

7.5
7.5
10.0
10.0

ψ

E (r − r )
m
f

0.5
1.5
0.5
1.5

7.5
0.5
7.5
1.5
10.0
0.5
10.0
1.5
Source: Calculated by author

E (r )
f
=
φ
3,
=
ρ

Panel A:
0.50
35.08
3.75
16.41
0.76
35.16
5.35
16.19
Panel=
B: φ 3.5,
=
ρ
0.71
35.08
4.38
16.41
1.09
35.16
6.33
16.19
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σ (rm )

σ (r f )

σ (p − d )

2.27
0.76
2.27
0.76

0.04
0.15
0.04
0.15

2.27
0.76
2.27
0.76

0.07
0.18
0.07
0.18

0.949

2.98
9.51
2.98
9.51
0.949

4.22
11.48
4.22
11.48
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จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าผูบ้ ริโภคในระบบเศรษฐกิ จจะให้ความสําคัญกับความไม่แน่นอนของระบบ
เศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในปั จจุบนั ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึน้ ของ ψ
จะส่งผลกระทบต่อส่วนชดเชยความเสี่ยง( E (rm − rf ) )มากกว่าการเพิ่ มขึน้ ของ γ ในส่วนการเพิ่ มขึน้ ของ φ ก็
ส่ ง ผลให้ส่ ว นชดเชยความเสี่ ย งสูง ขึ น้ ด้ว ยเช่ น กัน ในส่ ว น

E (r )
f

, σ (rm ) , σ (r f ) และ

σ (p − d )

จะไม่ ไ ด้รับ

ผลกระทบเมื่อ γ สูงขึน้ แต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อค่า ψ สูงขึน้ นัน้ สะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคในระบบเศรษฐกิจ
จะให้ความสําคัญต่อความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจในอนาคตกับการบริโภคของเขา
********ในส่วนกรณีท่ี 2 จะทําการพิจารณาในการเพิ่มความผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ซึ่ง
พารามิ เ ตอร์ใ นกรณี ท่ี 2 ประกอบด้ว ย µ = 0.0336 , µ d = 0.0017 , ρ = 0.949 , σ = 0.0078 , φ = 1.9 , ϕe = 0.251 ,
−5
ϕ d = 0.753 และ σ w = 0.23 x10 โดยทําการประมาณค่าสมการที่ 10 แสดงผลดังตารางที่ 3
Table 3 Asset Pricing Implication—Case II.
Variable
Data
Model
Estimate
SE
=
γ
4,
=
ψ
1.5
Return
2.88
1.11
2.86
E (r − r )
m
f
E (r )
f

0.10

0.08

50.20

σ (rm )

11.10

1.26

10.34

0.96

0.00

0.05

σ (r f )

5.52
0.54
σ (p − d)
0.92
AC 1(p − d)
0.76
AC 2(p − d)
Source : Calculated by Author
E (exp(p − d))

Price Dividend
7.29
4.17
13.57
11.65

0.26
0.01
0.94
0.89

********จากตารางที่ 3 จะเห็ น ว่ า ในกรณี ท่ี เ พิ่ ม ความไม่ แ น่ น อนต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ความผั น ผวน(
σ w = 0.23 x10

−5

) ผลการประมาณค่าสถิติดา้ นผลตอบแทน(Return) พบว่าส่วนชดเชยความเสี่ยง( E (rm − rf ) ) ,

ความแปรปรวนของผลตอบแทนตลาด( σ (rm ) ) และความแปรปรวนของผลตอบแทนสินทรัพย์ท่ีปราศจากความ
เสี่ยง( σ (r f ) )จากแบบจําลองมีค่ามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับข้อมูลอย่างมากแต่ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของสินทรัพย์ท่ี
ปราศจากความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงกว่าข้อมูล ในส่วนสถิติดา้ นราคาเงินปั นผล(Price dividend) มีเพียงผลการ
ประมาณค่า สหสัมพันธ์ตวั ล่าช้า 1 และ 2 ( AC 1(p − d) , AC 2(p − d) ) ค่ามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับข้อมูล ดังนัน้ ใน
บริบทของประเทศไทยจึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังคงมีปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงของทัง้ ผลตอบแทนของ
สินทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง, ความแปรปรวนของผลตอบแทนสินทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง, ค่าเฉลี่ยของ
ราคาสินทรัพย์ตอ่ เงินปั นผลและความแปรปรวนของราคาสินทรัพย์ตอ่ เงินปั นผล
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บทสรุ ป

********งานวิจยั นีท้ าํ การทดสอบเชิงประจักษ์ของแบบจําลองความเสี่ยงระยะยาว โดยใช้ขอ้ มูลรายไตรมาสของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2542 ถึง 2561 จากการศึกษาพบว่าถึงแม้แบบจําลองจะสามารถอธิ บายปริศนาส่วน
ชดเชยความเสี่ยงได้ (equity premium rate puzzle) แต่ก็ยงั ไม่สามารถอธิบายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงของ
สินทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงได้

กิจกรรมประกาศ

********ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณพ่อแม่และนางสาวจาริณี นันทกุลวงศ์ท่ีให้การสนับสนุนและเป็ นพลังใจที่อยู่เบือ้ งหลัง
ตลอดมาและขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ น่ ปี 58 ทุก
ท่านที่ช่วยในการให้คาํ ปรึกษาในด้านการเรียนและขอขอบคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษางานวิจยั ที่คอยให้คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจยั ในทุกๆ ด้าน
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การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน
Industrial Concentration and Employment
ภคพร วัฒนดํารงค์1* สมบัติ เหสกุล2 และ ดิเรก ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์3
Bhagaporn Wattanadumrong1*, Sombat Hesakun2 and Direk Pattamasiriwat3

บทคัดย่อ
การที่เศรษฐกิจกระจุกตัวในบางพืน้ ที่ ไม่กระจายไปทุกจังหวัดหรือภูมิภาค เป็ นผลของการตัดสินใจเลือก
ทําเลที่ตงั้ และลงทุนทํากิจการในพืน้ ที่ของผูป้ ระกอบการ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ประกอบด้วย 1) ศึกษาการ
กระจุก ตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง มี บ ทบาทนําด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ ม ในธุ รกรรมทางเศรษฐกิ จพื น้ ที่ 2)
วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างทุนและแรงงาน เพื่อทดสอบข้อสันนิษฐานที่ กล่าวว่า ทุนและแรงงานขยายตัวใน
อัตราเดียวกัน โดยใช้ขอ้ มูลที่สาํ คัญได้แก่ 1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์จงั หวัด (GPP) และ 2) ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
จําแนกรายประเภท คณะวิจยั ได้นาํ ข้อมูลจัดกลุ่มใหม่ให้มีจาํ นวนลดลงเหลือ 19 สาขาอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่
ศึกษา ปี พ.ศ. 2556-2560 ผลการศึกษาพบว่า นอกจากการกระจุกตัวของการลงทุนอุตสาหกรรมในบางจังหวัด
แล้ว มูลค่าอุตสาหกรรมต่อหัวแรงงาน และรายได้ต่อหัวของประชากร ยังกระจุกอยู่กับบางจังหวัดเท่านัน้ ไม่
กระจายไปสู่ประชากรกลุ่มต่างๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดอาจมีผลต่อการกระจายรายได้ท่ีสร้าง
ความเหลื่อมลํา้ ต่อประชากรในแต่ละจังหวัดมากขึน้

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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คํานํา

เหตุใดเศรษฐกิจจึงกระจุกตัวในบางพืน้ ที่ ไม่กระจายไปทุกจังหวัดอย่างเท่าเทียมกัน ผูท้ ่ีจะตอบคําถาม
นีด้ ีท่ีสดุ น่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการ ซึ่งเป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกทําเลที่ตงั้ และลงทุนทํากิจการ โดยอาจมีเหตุผลในการ
เลือกที่สอดคล้องกับการเลือกทําเลที่ตงั้ ของสถานประกอบการเป็ นหัวข้อที่สาํ นักเศรษฐศาสตร์ใหม่ท่ีศกึ ษาปั จจัย
เชิ ง ภูมิศ าสตร์ (New Economic Geography) ปั จ จุบัน รัฐ บาลพลเอกประยุทธ์ จัน ทร์โอชา พยายามผลัก ดัน
ยุท ธศาสตร์ภ ายใต้ช่ื อ ประเทศไทย 4.0 เพื่ อผลักดันให้ภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ ม (Value added) โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ เพิ่มมูลค่าการผลิต ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเติบโตพร้อมกัน โดยคํานึงถึงหลักการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
เป็ นแนวคิด การลดความเหลื่อมลํา้ และกระตุน้ ให้มีการเติบโตอย่างมีสว่ นร่วม (Inclusive growth) วัตถุประสงค์
ของงานวิ จัย ได้แ ก่ ประการแรก ศึก ษาการกระจุก ตัวของภาคอุต สาหกรรม ซึ่ง มี บ ทบาทนําด้านการสร้า ง
มูลค่าเพิ่ม การส่งออก การจ้างงานและเสียภาษี ให้รฐั แหล่งข้อมูลมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากการจด
ทะเบี ย นสถานประกอบการอุต สาหกรรม เป็ น “ข้อ มูล ขนาดใหญ่ (BIG DATA)” ประการที่ ส อง วิ เ คราะห์
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างทุนและแรงงาน เพื่อทดสอบข้อสันนิษฐานที่กล่าวว่า ทุนและแรงงานขยายตัวในอัตราเดียวกัน
บทความพิจารณาการกระจุกตัวและการจ้างงานในมิติของจังหวัด โดยใช้ขอ้ มูลเงินทุนรายจังหวัดในการ
ลงทุนประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตลอดจนพิจารณาการจ้างงานในมิติพืน้ ที่ ระดับจังหวัดซึง่ ยังไม่ปรากฏการศึ
กาในลักษณะดังกล่าวในประเทศไทยมาก่อน ปั จจัยมีองค์ประกอบด้วย ส่วนแรก พัฒนาการของอุตสาหกรรม
ไทยสู่การกระจายความเจริ ญสู่ภูมิ ภาค ส่วนที่ สอง กรอบแนวคิดและวิธี วิท ยา ส่วนที่ สาม ผลการศึกษาเชิ ง
ประจักษ์ ที่ มุ่งทดสอบข้อสันนิ ษฐานเกี่ ยวกับ ประการแรก การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม โดยยึด
นโยบายการกระจายความเจริ ญ ออกไปต่ า งจั ง หวัด ความพยายามไล่ ก วดจั ง หวัด ชั้น นํา (Catching up
hypothesis) ภายใต้กรอบความคิดนี ้ อัตราการกระจุกตัว (Concentration index) ของอุตสาหกรรมน่าจะลดลง
การวัดค่าความยื ดหยุ่นต่อการจ้างงาน (Employment elasticity) ของแต่ละอุตสาหกรรมสะท้อนแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ประการที่สอง การศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างทุนกับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่
สาม สรุ ปส่งท้าย
พัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาค
นับแต่การเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2504 จวบจนปั จจุบนั เศรษฐกิจไทยมี
การพัฒนาในอัตราขยายตัวเฉลี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล (สมชัย จิตต์สชุ น,2557) คนไทยมีชีวิต
ความเป็ นอยู่ท่ีดีขึน้ ในห้วง 20 กว่าปี ท่ีผ่านมาสามารถหลุดพ้นจากความยากจนไปกว่าร้อยละ 40 การพัฒนา
เศรษฐกิจ มุง่ เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จากอดีตจวบจนปั จจุบนั การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นความเจริญจากกรุ งเทพไปสู่ภูมิภาคตามแผนพัฒนาฯ การรวมศูนย์กลางสู่การพัฒนาภาคฯ ควบคู่กับ
มาตรการการส่งเสริมการลงทุน (Bhagaporn, 2010) การพัฒนาภาคหรือจังหวัดผ่านมิติทางเศรษฐกิ จ อาทิ
ผลิตภัณฑ์จงั หวัด (Gross Provincial Products: GPP) ที่มีการเจริญเติบโตสูงมากที่กรุ งเทพและปริมลฑล ชลบุรี
ระยอง อยุธยา เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ สําหรับการไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้ยงั คงเกิดขึน้ ใน
วงกว้าง โดยเฉพาะมีการกระจุกตัวของทุนในกรุ งเทพเมื่อเทียบกับภูมิภาค
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ภาคอุต สาหกรรมไทยมี ก ารพัฒ นาอย่ างต่อเนื่ องนับ ตั้ง แต่เ ริ่ ม มี แ ผนพัฒ นาฯ ควบคู่กับ การพัฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานที่เอือ้ ต่อการผลิต เริ่มต้นจากช่วงปี พ.ศ. 250-2512 การพัฒนาอุตสาหกรรมเน้นการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนําเข้า ในเวลาต่อมาเน้นนโยบายส่งเสริมการส่งออกผ่านแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) มี
ผลทําให้สนิ ค้าส่งออกมีความหลากหลายมากขึน้ บทบาทของการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมลดลง ในห้วงปี พ.ศ.
2520 หรือนับจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็ นต้น มีการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน
(ช่วงค่าเงินแข็งค่า) การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ ต่อการลงทุน และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนแบบ
แบ่งโซนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และจัดแบ่งเป็ น คลัสเตอร์รายพืน้ ที่ รวมถึงการ
เปิ ดให้บริการท่าเรือแหลมฉบังและการนิคมอุตสาหกรรม มีส่งิ อํานวยความสะดวกในการผลิตและสิทธิประโยชน์
ซึ่งการลงทุนก็ไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศสะท้อนให้เห็นได้จากระดับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยงั ตํ่าของภาคอุตสาหกรรมไทย (พีระ เจริญพร, 2553) การกระจายอุตสาหกรรม
ไปชนบทหรื อ ภู มิ ภ าคและรับ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศมากกว่ าเป็ น การนโยบายรายสาขา
(Sectoral Policies)1 การพัฒ นาอุต สาหกรรมตามชายฝั่ งทะเลตะวัน ออก (Eastern Seaboard) ทําให้มี ก าร
กระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค และมีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาตามแนวนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ด้า นตะวัน ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) สร้า งเครื อ ข่ า ยอุต สาหกรรม (Industrial Cluster) การ
กระจุกตัวของอุตสาหกรรมส่งผลต่อการปรับตัวของผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นความท้าทายของอุตสาหกรรมในพืน้ ที่จะเป็ น
อย่างไรเป็ นเรื่องชวนขบคิดและไขประเด็นต่อไป (กองบัญชีรายได้ประชาชาติ, 2562)

ทฤษฎี กรอบแนวคิดและวิธีวิทยา
สําหรับแนวคิดทฤษฎีและกรอบการวิจัย มีแนวคิดจากทฤษฎีการเจริญเติบโต ควบคู่กับการกระจายและ
การกระจุกความเจริญจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค Setiawan et al. (2012a, 2013a), Bird (1999) ประมาณค่า
การกระจุกตัวทางด้านอุตสาหกรรมและต้นทุนส่วนเพิ่มด้านราคาจากผูป้ ระกอบการรายอุตสาหกรรม 30 ประเภท
ระหว่างปี 2000-2010 พบว่า อุตสาหกรรมย่อยส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นโครงสร้างแบบกึ่งผูกขาดและต้นทุนส่วน
เพิ่มของราคามีมลู ค่าสูงขึน้ เมื่อเทียบกับต้นทุนด้านราคา Setiawana, Maman and Nury Effend (2016) สํารวจ
การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศอินโดนีเซีย ในมิติการจ้างงานกับการกระจุกตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรม
การพิจารณาเศรษฐกิจรายจังหวัดซึ่งประเทศไทยมีทงั้ หมด 77 จังหวัด ในแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรการ
ผลิตและเป็ นที่ตงั้ ของสถานประกอบการ คือ ภาคการผลิต (Productive sector) ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าเพิ่มจําแนกได้ 3 หมวด คือ หมวดการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ สําหรับงานศึกษาครัง้ นี ้
นิยามขอบเขตของหน่วยผลิตได้แก่ สถานประกอบการที่ทาํ การผลิตสินค้า จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ คณะวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลเชิงปริมาณจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์จงั หวัด (GPP) และ (2)
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกรายประเภท ซึง่ จําแนกประเภทโดยใช้รหัสโรงงาน คณะวิจยั ได้นาํ ข้อมูลทัง้ หมด
มาจัดกลุ่มใหม่ให้มีจาํ นวนลดลงเหลือ 19 สาขาอุตสาหกรรมที่สาํ คัญ ในช่วงเวลาที่ศึกษา ปี พ.ศ. 2556-2560
1

อุตสาหกรรมเป้าหมาย" ได้รบั สิทธิพิเศษในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น เงินกู้ การยกเว้นภาษี เงินได้ ภาษีศลุ กากร ฯลฯ
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หน่วยวิเคราะห์จาํ แนกเป็ น 2 ระดับ ตามขอบเขตจังหวัด ที่เป็ นแหล่งที่ตงั้ ของภาคการผลิตและสาขาอุตสาหกรรม
(Industrial subsectors) ตัวแปรสําคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมรายจังหวัด (Y) จํานวนโรงงาน (F)
ขนาดทุน (K) และการจ้างงาน (L) โดยบันทึกมิติเวลา (ปี ) เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละตัวแปร สามารถ
จําแนกออกเป็ น 3 มิติ โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ คือ Yijt , โดยที่ i=จังหวัด j=สาขาอุตสาหกรรม t=เวลา คณะวิจยั ได้ทาํ
การพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังนี ้
Y = {F, K, L}
การเลือกทําเลทีต่ ัง้ สถานประกอบการอุตสาหกรรม
พิจารณาจากการชีว้ ดั การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงานผ่าน 5 ตัวชีว้ ดั สําคัญ คือ
(1) การสร้างมูลค่าเพิ่ ม (Industrial value added) หมายถึง มูลค่าของผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึน้
จากการเลือกใช้เทคโนโลยีในแต่ละปี โดยจําแนกเป็ นรายจังหวัด (i) ทัง้ นีส้ นั นิษฐานว่าสัมพันธ์ทางบวกกับขนาด
ทุน โดยมีตวั แปรที่สาํ คัญคือ VAij.=มูลค่าเพิ่มจากสาขาอุตสาหกรรมที่ j ในจังหวัดที่ i
(2) ความเข้ม ข้น ของการใช้แ รงงานเที ย บกับทุน (Labor intensity) หมายถึง การนําจํานวนการจ้าง
แรงงานหารด้วยทุนอุตสาหกรรม โดยแยกเป็ นรายกลุม่ อุตสาหกรรมและรายจังหวัด
(3) การเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่ม ทุน และการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม
(4) โครงสร้างการผลิต เป็ นการวัดสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร-ภาคอุตสาหกรรม-และภาคการ
บริการ จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในแต่ละปี (t)
(5) อัตราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial concentration ratio) ของจังหวัดในประเทศ
(i=1,2,……77) โดยวัดจาก 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ทุน แรงงานและ จํานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม
การชีว้ ดั การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน ในการศึกษาได้พิจารณาผ่าน 5 ตัวชีว้ ดั
สําคัญ คือ
(1) การสร้างมูลค่าเพิ่ ม (Industrial value added) หมายถึง มูลค่าของผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึน้
จากการเลือกใช้เทคโนโลยีในแต่ละปี โดยจําแนกเป็ นรายจังหวัด (i) ทัง้ นีส้ นั นิษฐานว่าสัมพันธ์ทางบวกกับขนาด
ทุน โดยมีตวั แปรที่สาํ คัญคือ VAij=มูลค่าเพิ่มจากสาขาอุตสาหกรรมที่ j ในจังหวัดที่ i
(2) ความเข้ม ข้น ของการใช้แ รงงานเที ย บกับทุน (Labor intensity) หมายถึง การนําจํานวนการจ้าง
แรงงานหารด้วยทุนอุตสาหกรรม โดยแยกเป็ นรายกลุม่ อุตสาหกรรมและรายจังหวัด
WCij =

Lij
Kij

WCij = จํานวนการจ้างแรงงานต่อทุนอุตสาหกรรมจากสาขาอุตสาหกรรมที่ j ในจังหวัดที่ i
(3) การเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่ม ทุน และการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม ซึง่ พิจารณาจาก
(3.1) GRVAit = อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉/(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉, 𝑡𝑡 = 0))^(1/𝑡𝑡) − 1

(3.2) GRKit = อัตราการเจริญเติบโตของทุนอุตสาหกรรมในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾/(𝐾𝐾𝐾𝐾, 𝑡𝑡 = 0))^(1/𝑡𝑡) − 1

(3.3) GRLit = อัตราการเจริญเติบโตของการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿/(𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝑡𝑡 = 0))^(1/𝑡𝑡) − 1

(4) โครงสร้างการผลิต เป็ นการวัดสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร-ภาคอุตสาหกรรม-และภาคการ
บริการ จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ในแต่ละปี (t)
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GPPit = Ait + Iit +Sit

โดยที่
SHAit = สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรเทียบกับ GPP ในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆it = Ait/(GPPit ) * 100
SHIit = สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเทียบกับ GPP ในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆it = Iit/(GPPit ) * 100
SHSit = สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคบริการเทียบกับ GPP ในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆it = Sit/(GPPit ) * 100
(5) อัตราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial concentration ratio) ของจังหวัดในประเทศ
(i=1,2,……77) โดยวัดจาก 3 ตัวแปร ประกอบด้วย
Conc (K) = ดัชนีการกระจุกตัวของทุนภาคอุตสาหกรรม
Conc (L) = ดัชนีการกระจุกตัวของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
Conc (F) = ดัชนีการกระจุกตัวของจํานวนโรงงานภาคอุตสาหกรรม
สาม ผลการศึกษาเชิงประจักษ์และการอภิปรายผล
จากการประมวลผลข้อมูลตามแบบจําลองที่กาํ หนด ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจจัดตัง้ โรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีการกระจายตัวไปตามพืน้ ที่ท่ีมีปัจจัยการผลิตที่มีความ
พร้อมและได้รบั การสนับสนุนจากนโยบาย มีขอ้ สันนิษฐานย่อย 3 ประการ ได้แก่ หนึ่ง การเลือกทําเลที่ตงั้ ของ
โรงงานและภาคการผลิตอุตสาหกรรม คํานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พิจารณาได้จากตัวแปร ก) จํานวน
โรงงาน ข) ขนาดทุน และ ค) การจ้างงาน สอง การกระจุกตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรม มีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากนโยบายกระจายความเจริญสู่ภมู ิภาคและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ พิจารณาได้จากดัชนี
การกระจุกตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรม (Concentration index) และสาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้า
มาทดแทนแรงงานมากขึน้ (Capital substitution) จึงอาจเป็ นไปได้ว่าการใช้ทุนในภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจ้างงานมีอัตราการเติบโตลดลง ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากดัชนีความ
เข้มข้นของการจ้างงานต่อทุน และค่าความยืดหยุ่นของการจ้างงานต่อมูลค่าเพิ่ม ที่นอ้ ยกว่าหนึ่ง หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 139,446 แห่ง เงินทุน 7.3 ล้านล้านบาท และการจ้างงาน 4
ล้านคน สรุ ปได้วา่
(1) การเลือกทําเลที่ตงั้ เพื่อการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมกับการจ้างงานยังคงมีลกั ษณะกระจุกตัว
ในบางจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์กลางการผลิต มีความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
อยู่ใกล้กับศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ กรุ งเทพและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก มี
ข้อสังเกตว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจาํ นวนโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่ากรุ งเทพและปริมณฑล แต่กรุ งเทพ
และปริมณฑลมีความสามารถในการดูดซับการจ้างแรงงานได้มากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.9 เท่าและมี
ค่าความยืดหยุ่นทุนอุตสาหกรรมต่อการจ้างแรงงานมากกว่าพืน้ ที่ภมู ิภาคอื่นๆ
(2) การลงทุนภาคการผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการกระจุกตัวลดลง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวมีการลดลง
อย่างช้ามาก จากการวิเคราะห์อตั ราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial concentration ratio) ที่พิจารณา
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ใน 4 มิติ ได้แก่ จํานวนโรงงาน ทุนอุตสาหกรรม การจ้างแรงงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2556 และปี 2560 ผ่านการใช้คา่ สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ในปี 2560 ลดลง
จากปี 2556 ทัง้ สี่มิติท่ีนาํ มาพิจารณา โดยที่ หนึ่ง ค่าสัมประสิทธิ์จีนี จํานวนโรงงานลดลง ร้อยละ 0.6 สอง ค่า
สัมประสิทธิ์จีนีทนุ อุตสาหกรรมลดลง ร้อยละ 0.07 สาม ค่าสัมประสิทธิ์จีนีการจ้างงานลดลง ร้อยละ 0.5 และ สี่
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีมลู ค่าเพิ่มอุตสาหกรรมลดลง ร้อยละ 0.3
จากค่าสัมประสิทธิ์จีนี ทัง้ 4 มิติ ดังกล่าว ที่มีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรมลดลง หรือมีการกระจายตัวของอุตสาหกรรมออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม
ปรากฏการณ์การกระจายตัวของอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับที่ต่าํ (อัตราการกระจุกตัวลดลงไม่ถึงร้อยละ 1 เมื่อ
ผ่านไป 5 ปี ) อีกทัง้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ในปี 2560 ทัง้ 4 มิติ มีค่าระหว่าง 0.52 - 0.78 ซึ่งค่าใกล้เคียง 1.00 แสดง
ให้เห็นว่ายังมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในบางพืน้ ที่ ซึง่ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในระดับสูง
(3) ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทุนอย่างเข้มข้นมากขึน้ (Capital intensive) และเข้ามาทดแทนการจ้าง
แรงงานจํานวนมาก ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ค่าความยืดหยุ่นอัตราการจ้างแรงงานต่อกาลงทุน มีการใช้ทุนเข้า
มาทดแทนแรงงานมากขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ โดยค่าความยืดหยุ่นทุนอุตสาหกรรมมีคา่ เป็ นบวก (มีค่า 0.46) และ
ค่าสัมประสิทธิ์จาํ นวนโรงงานอุตสาหกรรม มีคา่ เป็ นบวก (มีคา่ 0.53) ค่าความยืดหยุ่นทัง้ 2 ค่ามีคา่ น้อยกว่า 1.00
สื่อให้เห็นว่า แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึน้ ในอัตราที่ลดลง การเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมจะใช้แรงงานน้อยลง มุ่งเน้นการใช้ทนุ มากขึน้ โดยที่ หนึ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทนุ เข้มข้นจะมี
การจ้างแรงงานจํานวนน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือเปลี่ยนรู ปแบบการจ้างแรงงานจากทักษะตํ่า
ไปสู่ทกั ษะสูง และสอง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้แรงงานจํานวนมากมีการปรับตัวต่อการจ้างแรงงานไปสูก่ ารใช้
ทุนมากขึน้ เพื่อลดภาระต้นทุนการผลิตและการขาดแคลนแรงงาน ทัง้ นี ้ ข้อสรุ ปดังกล่าว จําเป็ นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมถึงการทดแทนกันระหว่างแรงงานกับทุนผ่านสมการการผลิตในรายจังหวัดหรือรายกลุม่ อุตสาหกรรม
(4) การลงทุน ภาคอุต สาหกรรมของแต่ละจัง หวัด มี ส่วนสําคัญ ต่อการเพิ่ ม ขึน้ ของ GPP โดยเฉพาะ
จังหวัดในพืน้ ที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ข้อสรุ ปของการศึกษานี ้ พบว่า
อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม (Growth of industrial value added) โดยใช้ขอ้ มูล GPP ตามมูลค่า
ที่เกิดขึน้ รายปี (Current price) ระหว่างปี 2539 - 2559 พบข้อสังเกตว่า ช่วงพิสยั อัตราการเติบโตตํ่าสุด-สูงสุดใน
แต่ละปี ที่มีการถ่างกว้างมาก เป็ นผลมาจาก วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มีผลต่อค่าช่วงพิสยั อัตราการเติบโตที่ถ่าง
กว้างในช่วงปี 2541-2545 และวิกฤตการณ์การเมืองภายในประเทศ ตัง้ แต่ปี 2551 และวิกฤตการณ์นาํ้ ท่วมใหญ่
ในปี 2554 มีผลต่อค่าช่วงพิสยั อัตราการเติบโตที่ถ่างกว้างในช่วงปี 2552-2555 นัน้ หมายความว่า ค่าช่วงพิสยั ยิ่ง
ถ่างกว้างมากเท่าไร แต่ละจังหวัดมีอตั ราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มแตกต่างกันมากขึน้ ซึ่งมีผลต่อการกระจาย
รายได้แต่ละพืน้ ที่
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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

Value of industrial capital (capital log)
Number of factory (lnfact, log)

0.4612
0.5305

Regional dummy (reg)
North
0.1653
South
0.0925
East
0.2562
West
0.1788
Central
0.2401
Bangkok and vicinities
0.4709
Industrial sector dummy
Drug, pharmaceutical, and science equipment
0.5855
Chemical product
0.0237
Wood and product from wood
0.77
Industry for agriculture
-0.1392
Steel, metal, and non-metal
0.0667
Textile, clothes, and leather
1.8796
Publishing and paper
0.3933
Petroleum, gas and energy
-1.0222
Construction materials
-0.0709
Plastic, glass, and ceramic
0.5027
Vehicle
0.0305
Electronics and machine
0.8939
Rubber and rubber products
0.408
Gem and accessary
1.6678
Music instrument, exercise, entertainment
1.3857
Agriculture machine
0.1743
Environment management
-0.0591
Others
0.2742
Constant
1.1499
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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t-statistic
83.364***
53.203***
7.698***
3.965***
9.131***
5.954***
7.874***
14.461***
9.811***
0.478
17.552***
-2.84***
1.536*
38.193***
7.799***
-19.787***
-1.574*
10.626***
0.69
18.401***
8.35***
26.804***
24.099***
3.77***
-1.132
5.751***
23.704
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สรุ ปและข้อเสนอแนะ

นโยบายพัฒนาการภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในระยะ 60 ปี ท่ี ผ่านมา มุ่งเน้นการใช้แรงงาน
จํา นวนมาก ราคาถู ก เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ขั บ เคลื่ อ นให้เ กิ ด การลงทุ น จํา นวนมาก การลงทุ น พั ฒ นา
อุตสาหกรรมจะมีการกระจายไปสูพ่ ืน้ ที่จงั หวัดต่างๆ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า(1) การเลือก
ทําเลที่ตงั้ เพื่อการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมกับการจ้างงานยังคงมีลกั ษณะกระจุกตัวในบางจังหวัด (2) การ
ลงทุนภาคการผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการกระจุกตัวลดลง (3) ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทนุ อย่างเข้มข้นมาก
ขึน้ (Capital intensive) และเข้ามาทดแทนการจ้างแรงงานจํานวนมาก ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม (4) การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัดมีสว่ นสําคัญต่อการเพิ่มขึน้ ของ GPP โดยเฉพาะจังหวัดในพืน้ ที่ภาคตะวันออก
ภาคกลาง และกรุ งเพทมหานครและปริมณฑล ส่งผลต่อความเหลื่อมลํา้ รายได้ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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ความเสี่ยงทีจ่ ะเป็ นคนจน ชนชั้น และสัดส่วนคนจนรายจังหวัด
Risk of Being Poor, Social Class, and Poverty Headcount Ratio by Province
สุวิมล เฮงพัฒนา1* ดิเรก ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์2 และ สมบัติ เหสกุล3
Suwimon Hengpatana1*, Direk Patmasiriwat2 and Sombat Haesakul3

บทคัดย่อ
บทความนีเ้ สนอการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเป็ นคนจนจําแนกตามชนชัน้ ในสังคม และวิเคราะห์สดั ส่วน
คนจนรายจังหวัด ใช้ขอ้ มูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2560 จากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ โดยนิยามครัวเรือนยากจน หมายถึงหัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าเส้นความยากจนที่คาํ นวณ
จากร้อยละ 60 ของรายได้มธั ยฐาน (4,123 บาท ต่อคนต่อเดือน) การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเป็ นคนจนใช้การ
คํานวนตามวิธีของ Foster, Greer and Thorbecke (1984) และใช้แบบจําลองโพรบิตคํานวณความน่าจะเป็ นที่
ครัวเรือนมีรายได้ต่าํ กว่าเส้นความยากจนพร้อมกับทดสอบปั จจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ชนชัน้ ระดับการศึกษา อายุ
เพศ สภาพเมือง/ชนบท และอนุมานสัดส่วนคนจนเป็ นรายจังหวัด และจัดกลุม่ จังหวัดที่สะท้อนความยากจน (สูงปานกลาง-ตํ่า) เพื่อนําเสนอเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างตัวชีว้ ดั ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ คือ
การจัดสรรงบประมาณพืน้ ที่ (จังหวัด) ที่กาํ หนดเป้าหมายเพื่อคนจน โดยต้องคํานึงถึงสัดส่วนคนจนในจังหวัดหรือ
กลุม่ จังหวัด

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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คํานํา

การกําจัดความยากจนและความหิ วโหยเป็ น เป้ าหมายสําคัญ ของการพัฒนาที่ ย่ ังยื น (sustainable
development goal: SDG) ซึ่งรัฐบาลทั่วโลกได้นาํ มากําหนดเป็ นเป้าหมายของการพัฒนา รัฐบาลไทยกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสําคัญคือ “ประเทศไทย 4.0” และ “นโยบายไม่ทอดทิง้ กัน” ในช่วงสองทศวรรษข้างหน้า
ทัง้ นีม้ ีหลักฐานว่าคนไทยจํานวนหลายล้านคนเผชิญความเสี่ยงในการเป็ นคนจน เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ
ความด้อยโอกาสการศึกษา การขาดเงินทุนและที่ดินทํากิน การทํางานนอกระบบที่รายได้ไม่ม่ นั คง การเข้าไม่ถึง
หลักประกันทางสังคม และอื่นๆ ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์ความยากจนในประเทศเป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่ อการ
วิเคราะห์ท่ีนาํ ไปสูก่ ารนําเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ความยากจนให้ตรงจุด
บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาความน่าจะเป็ นของครัวเรือนที่รายได้ต่าํ กว่าเส้นความยากจนโดย
นิยามความยากจนโดยใช้ฐานรายได้โดยเปรียบเทียบ (Income threshold approach) ที่รอ้ ยละ 60 ของรายได้
มัธยฐานของครัวเรือน (Mack J., 2016) พร้อมกับศึกษาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของความยากจน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการสํารวจครัวเรือน ของสํานักงานสถิ ติแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งเป็ นการสํารวจขนาดใหญ่ จากทุก
จังหวัดทัง้ เมืองและชนบท และวิเคราะห์สดั ส่วนคนจนเป็ นรายจังหวัด เพื่อประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายใน
การจัดสวัสดิการที่มีเป้าหมายเพื่อคนจน และการจัดสรรงบประมาณพืน้ ที่ (จังหวัดหรือท้องถิ่น) พร้อมกับการ
อภิปรายข้อเสนอแนวทางการกระจายอํานาจจากรัฐบาลให้หน่วยงานพืน้ ที่ทาํ บทบาทคัดกรองคนจน และการ
จัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกลุม่ เป้าหมาย

กรอบแนวคิดและการวิเคราะห์

กลุ่มนักวิจัยของธนาคารโลกโดย Inchauste G.,และคณะ (2012) ศึกษาความยากจนใน 16 ประเทศ
(รวมประเทศไทย) โดยตัง้ คําถามว่า การลดลงของความยากจนเกิดจากปั จจัยใด ใช้ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนและ
เทคนิคแยกองค์ประกอบ พบว่า การเพิ่มรายได้จากการทํางาน (Labor income) เป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยบรรเทา
ความยากจน และให้ขอ้ สังเกตว่า บังคลาเทศ เปรู และไทย ที่ประสบผลสําเร็จในการลดความยากจนเกิดจากการ
ส่งเสริมให้ “รายได้ของแรงงาน” เพิ่มขึน้ ส่วนปั จจัยอื่นที่มีผลทําให้ความยากจนลดลงของแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกัน อาทิ การลดลงของอัตราการพึ่งพิงในครัวเรือน แต่ตวั แปรหลักๆ ที่ทาํ ให้ความยากจนเปลี่ยนแปลงไป
คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน เช่น จํานวนผูม้ ีงานทําต่อครัวเรือนเพิ่มขึน้ ทําให้โดยภาพรวมแล้ว รายได้
ของคนจนก็จะเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ
การศึกษาที่ว่าด้วยความยากจนมีคาํ ถามหลักคือ ใครคือคนจนและหลุดพ้นจากความยากจนอย่างไร
ดังกล่าวข้างต้น คําถามถัดมา คือ แล้วแต่ละคนหรือแต่ละครัวเรือนมีความเสี่ยงที่จะเป็ นคนจนในช่วงชีวิตหรือไม่
เนื่องจากสาเหตุความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น สมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่ วยหรือพิการ กิจการธุรกิจขาดทุน ถูกออก
จากงาน ภัยพิบตั ิทาํ ลายทรัพย์สินที่สะสมมาเป็ นเวลายาวนาน และสาเหตุอ่นื ๆ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่จะเป็ น
คนจน (Risk of being poor) เป็ นปั ญหาเรื่องสําคัญในชีวิตของประชาชน แต่ละคนแต่ละครัวเรือนสร้างรายได้
(generated income) ออมเงิน (Saving) และสะสมเป็ นทรัพย์สินและความมั่งคั่ง (Accumulation of wealth and
assets) ไว้จาํ นวนหนึ่ง ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุและแต่ละช่วงเวลา ทฤษฎีวงจรชีวิต (Life cycle theory)
เป็ นกรอบความคิดที่สาํ คัญ ที่ใช้อธิบายพลวัตของตัวแปร (รายได้ การออม ทรัพย์สิน) ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ในช่วงชีวิตของทุกคน บนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน อธิ บายพฤติกรรมของครัวเรือนที่ เกี่ยวกับการสร้าง
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รายได้ การออม และทรัพย์สิน ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ ูงอายุ ที่ มีความผันผวนของ
รายได้และรายจ่าย พฤติกรรมกลัวความเสี่ยงอาจจะทําให้ครัวเรือนเก็บออมเพิ่มเผื่อเหตุฉกุ เฉิน (Precautionary
saving) นอกเหนือจากการออมเป็ นบํานาญ (Pension saving) การลดความเสี่ยงระดับหนึ่งที่จะไม่กลายเป็ นคน
จนของแต่ละคนหรือแต่ละครัวเรือนในแต่ละช่วงเวลาถูกอธิบายผ่านปั จจัยของการมีทนุ พืน้ ฐานที่ม่นั คง ทฤษฎีทนุ
มนุษย์ (Human capital) ถูกนํามาใช้เป็ นกรอบการวิจยั ซึง่ ให้ความสําคัญกับทุนมนุษย์ท่ีฝังในตัวคน ได้แก่ทกั ษะ
ความรู ค้ วามสามารถ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล อันเป็ นคุณลักษณะที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพการทํางาน จากการ
อบรมในสถานศึกษาและการเรียนรู ร้ ะหว่างทํางาน (On-the-job training) โดยชีใ้ ห้เห็นว่า ผลประโยชน์ท่ีได้รบั
คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายการลงทุน (รวมตัวเงิ นและค่าเสียโอกาสที่ เกิ ด ขึน้ ) นอกจากนั้น แบบจําลองของมินเซอร์
(Mincer earnings function) ถูกนําไปประยุกต์ในผลงานวิจยั เชิงประจักษ์เพื่อวัดอัตราผลตอบแทนของการลงทุน
ด้านการศึกษา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลต่อปั จเจก อีกส่วนหนึ่งเป็ นผลประโยชน์ของส่วนรวม ทฤษฎีทุนมนุษย์ยังมี
บทบาทสําคัญในการอธิบายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอีกด้วย Barro and Lee (2001)
ชนชั้นทางสังคม (Social class) เป็ นอีกแนวคิดหนึ่งที่ ถูกนํามาเป็ นเครื่ องมื อการวิจัย ครัง้ นี ้ จากการ
ตระหนักว่า ฐานะทางสังคมมีส่วนสําคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมของทุกคน รวมถึงพฤติกรรมของครัวเรือน
ด้วย โดยอาจจะไม่รูต้ วั หรือรู ต้ วั ก็ตาม การจําแนกชนชัน้ ทางสังคมเป็ นเรื่องยุ่งยากและอาจจะชีว้ ดั ได้ไม่ชดั เจน จน
ระบุได้ว่าใครคือชนชัน้ นายทุน ใครคือกลุ่มแรงงานที่ได้รายได้พอยังชีพ ใครคือกลุ่มทางสังคมที่มีการสะสมทุน
มากน้อยเพียงใด ตามแนวคิดชนชัน้ ทางสังคมของคาร์ล มาร์กซ์ ที่เสนอการแบ่งชนชัน้ ผ่านความขัดแย้งของกลุม่
ชนชัน้ จากการสะสมทุนและการเป็ นเจ้าของทุน (Accumulation and owner of capital) ในการศึกษาจึงได้นาํ
ข้อมูลกลุม่ อาชีพของครัวเรือนที่สาํ นักงานสถิติแห่งชาติใช้ในการสํารวจมาเป็ นแนวทาง พร้อมกับจําแนกกลุม่ ใหม่
ให้เหลือ 6 กลุ่ม ที่ มีความแตกต่างของวิถีชี วิต และการทํางานของแต่ละชนชั้น ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร
(Farmers) คือกลุ่มที่ มีปัจจัยแรงงานเป็ นหลัก และมีท่ี ดินเป็ นของครัวเรือน ซึ่งรวมไปถึงการมีปัจจัยการผลิต
จํานวนหนึง่ ที่จะสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ช่า (Tenant farmers) คือ
กลุ่มที่ เป็ นเจ้าของปั จจัย แรงงาน แต่ไม่ได้เป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิ ต (ได้แก่ ที่ ดิน ทุนทรัพย์ หรือเครื่องมื อ )
นอกเหนือจากกําลังแรงงานและความสามารถในการเช่าปั จจัยการผลิต กลุ่มผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurs)
เป็ น กลุ่ ม ผู้มี ทุ น ทรัพ ย์ (Capital and asset) เป็ น เจ้า ของกิ จ การและมี ลู ก จ้า งในการดู แ ล กลุ่ ม นั ก วิ ช าชี พ
(Professionals) ส่วนใหญ่ทาํ งานเป็ นลูกจ้างแต่มีระดับของการสะสมทุนผ่าน “ทุนมนุษย์” ในตัว มีความสามารถ
ด้านการบริหาร การวิเคราะห์และวางแผน เป็ นที่ตอ้ งการของสถานประกอบการ ได้รบั ค่าจ้างเงินเดือนหรือโบนัส
นอกจากนี ม้ ีโอกาสการย้ายงานได้ ภายใต้เงื่ อนไขการสะสมทุนความรู แ้ ละความสามารถ กลุ่มแรงงานทั่วไป
(Workers) คือ กลุ่มลูกจ้าง ผูใ้ ช้แรงงาน และกลุ่มที่ไม่ได้ทาํ งาน (Inactive workers) ประกอบไปด้วยผูว้ ่างงาน
โดยสมัครใจและไม่สมัครใจ เช่น ผูเ้ กษี ยณอายุ

การศึกษาเชิงประจักษ์
ในการศึกษานีไ้ ด้แบ่งหน่วยวิเคราะห์ในการศึกษาออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับแรกหมายถึงครัวเรือนและ
สมาชิกในฐานะหน่วยเศรษฐกิจ ในการศึกษาจะพิจารณาว่าใครคือกลุม่ คนที่จะมีความเสี่ยงเป็ นคนจน และระดับ
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ที่สองหมายถึงจังหวัด ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ทางสังคมที่มีหน่วยงานของรัฐที่รบั มอบอํานาจจากรัฐบาลในการส่งเสริมการ
เติบโตและลดความเหลื่อมลํา้
ฐานข้อมูลและสถิตเิ ชิงพรรณนา
จากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Household Socio-Economic Survey:
SES) พ.ศ. 2560 มี ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง 43,210 ครัว เรื อ น กระจายทุ ก จัง หวัด ทั่ว ทุ ก ภู มิ ภ าค จํา แนกลัก ษณะทาง
ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง(Table 1)โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 54.6 ปี มีหัวหน้าครัวเรือนสวนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย (ร้อยละ 60) จํานวนปี การศึกษาของแต่ละกลุ่มชนชัน้ ทางสังคมมีความแตกต่างกัน เฉลี่ยอยู่ท่ี 8.6 ปี กลุ่ม
เกษตรกรและเกษตรกรผูเ้ ช่ามีจาํ นวนปี การศึกษาเฉลี่ย 6-7 ปี ในขณะที่นักวิชาชีพ และผูป้ ระกอบการ มีระดับ
การศึกษาเฉลี่ยสูงกว่า คือ 12.82 และ 9.85 ปี ตามลําดับ กลุม่ ตัวอย่างอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าในชนบท แต่กลุม่
เกษตรกร และเกษตรกรผูเ้ ช่าส่วนใหญ่อาศัยในชนบทมากกว่าในเมือง ซึ่งสอดคล้องกับการทําการเกษตรกรรมที่
อยู่ในพืน้ ที่ชนบทมากกว่าในเมือง แต่ละครัวเรือนมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุคอ่ นข้างสูง
Table 1 Demographic characteristic of the samples by social class.
Social Class
Age (year)
Years of
Living in Rural
education (year)
area (%)
Farmers
56.678
7.019
0.614
Tenant Farmers
54.143
6.802
0.601
Entrepreneurs
52.283
9.852
0.264
Professionals
52.304
12.823
0.258
Workers
49.044
8.361
0.380
Inactive Workers
59.649
8.133
0.366
Average
54.642
8.608
0.392
Source: calculated by researchers using SES 2017 data set

Female (%)
0.272
0.311
0.339
0.404
0.367
0.468
0.396

จากการวิเคราะห์ดา้ นรายได้ พบว่า รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 25,813 บาท โดยมีขอ้ สังเกตว่ารายได้เฉลี่ย
ของชนชัน้ แตกต่างกันค่อนข้างมาก (Table 2) ครัวเรือนเกษตรกรผูเ้ ช่ามีรายได้เพียง 17,931 บาทต่อเดือน และ
กลุ่มครัวเรือนที่ไม่ได้ทาํ งานมีรายได้เฉลี่ย 19,514 บาทต่อเดือน ถือเป็ นชนชัน้ ที่รายได้นอ้ ย นอกจากนัน้ พบว่า
กลุ่มอาชีพผูป้ ระกอบการมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 63,830 บาทต่อเดือน ตลอดจนมีทรัพย์สินสูงที่สดุ รองลงมา
คือนักวิชาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 53,680 บาท และมีสินทรัพย์รองลงมา กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ช่า มีรายได้ต่อหัว
ตํ่าที่สุดคือ 6,461 บาทต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าทุกกลุ่มอาชีพ ส่วนกลุ่มผูป้ ระกอบการมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุด อยู่ท่ี
22,806 บาท หากเปรียบเทียบรายได้ตอ่ หัวกับชนชัน้ ผูป้ ระกอบการนัน้ พบว่ารายได้ตอ่ หัวของเกษตรกรผูเ้ ช่าน้อย
กว่าของผูป้ ระกอบการถึง 3.5 เท่า ในขณะที่รายได้ต่อหัวเฉลี่ยของคนไทยคือ 10,490 บาทต่อเดือน ขณะที่มีชน
ชัน้ ในสังคมเพียงสองกลุ่มคือกลุ่มผูป้ ระกอบการและกลุ่มนักวิชาชีพที่มีรายได้ต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งมีสดั ส่วน
เพียงร้อยละ 15 ของกลุม่ ตัวอย่าง
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Table 2 Socioeconomic characteristic of household by social class.
Social Class

Farmers

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)

4,684

4,910.50

7,907.83 2,156,067.00

21,913.50

3,181.84

1,875

4,251.00

6,461.56

728,066.00

17,931.00

1,136.35

1,730

12,105.50

22,806.71

835,293.00

63,830.20

4,255.52

Workers

4,481

16,750.00

21,722.84

404,167.00

53,680.20

3,421.90

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

Tenant Farmers
Entrepreneurs
Professionals

Source: calculated by researchers using SES 2017 data set
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเป็ นคนจน
นักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้ เส้นความยากจน (Poverty line) เป็ นดัชนีชีว้ ดั ความยากจน จากข้อมูลของสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาํ นวณค่าเส้นความยากจนไว้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยวัดจากรายจ่าย
ด้านอุปโภคบริโภค จําแนกเป็ นเส้นความยากจนเฉลี่ยและความยากจนระดับจังหวัด ซึ่งใช้นิยามความยากจน
จากการประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อการยังชีพ 2 ปี 2560 เส้นความยากจน
ระดับประเทศมีค่าเท่ากับ 2,686 บาทต่อเดือน 3(NESDB, 2019) คณะวิจยั พิจารณาว่าเป็ นค่าที่คอ่ นข้างตํ่า หาก
คํานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวจากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสังคมของครัวเรือน (SES) ปี 2560 พบว่า
ค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉลี่ยอยู่ท่ี 8,235 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าใช้จ่ายมัธยฐานอยู่ท่ี 6,105 บาทต่อคนต่อเดือน ดังนัน้
หากประชาชนมีรายได้เท่ากับเส้นความยากจนหรือสูงกว่าเล็กน้อย ซึ่งถือว่าพ้นระดับความยากจนแล้วนัน้ น่าจะ
มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในการศึกษานีค้ ณะนักวิจยั จะนําการนิยามเส้นความยากจนที่รอ้ ยละ
60 ของรายได้ตอ่ หัวมัธยฐาน มาเป็ นเครื่องมือชีว้ ดั ซึง่ เป็ นการชีว้ ดั จากระดับรายได้ฐานเชิงเปรียบเทียบ (Income
threshold approach) หรือระดับรายได้มธั ยฐานสัมพัทธ์ (Relative average median income threshold) วิธีการ
นี เ้ ป็ นที่ นิยมใช้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU countries)และสหราชอาณาจักร (UK)4และจากข้อมูลการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครัวเรือน (SES) ปี 2560 รายได้ต่อหัวมัธยฐาน คือ 6,871 บาทต่อเดือน
ดังนัน้ ร้อยละ 60 ของรายได้ตอ่ หัวมัธยฐาน ที่เป็ นขอบเขตเส้นความยากจนจึงมีคา่ 4,123 บาทต่อคนต่อเดือน
การวิเคราะห์ความยากจนนอกจากวัดจากเส้นความยากจนโดยภาพรวมแล้ว การวัดความยากจนในแต่
ละกลุ่มอาชี พ จะสามารถวิ เคราะห์ค วามยากจนได้ล ะเอี ย ดยิ่ ง ขึน้ เพื่ อการแก้ปั ญ หาความยากจนได้ต รงจุด
(Targeting to the poor) ไม่ ใ ช่ เ ป็ น การแก้ปั ญ หาความยากจนแบบองค์ร วม (Universal) เนื่ อ งจากเป็ น การ
สิน้ เปลืองงบประมาณภาครัฐ นอกจากดัชนีเส้นความยากจนแล้ว การวัดความยากจนจากดัชนีชีว้ ดั ความยากจน
1

2

2

การชีว้ ดั จากความสามารถในการใช้จา่ ยปริมาณอาหาร (แปลงเป็ นค่าพลังงานที่รา่ งกายต้องการอย่างเพียงพอต่อการดํารงชีวิต) และ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ชีว้ ดั ออกเป็ นจํานวนเงินต่อวันหรือต่อหน่วยเวลา
3
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=3534&template=2R2C&yeartype=M&subcatid=24
4
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.poverty.org.uk/summary/choices-of-low-income-threshold/
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อื่นๆ เช่น สัดส่วนคนยากจน (headcount ratio) ช่องว่างความยากจน (poverty gab) ก็มีความสําคัญที่นาํ ไปสู่
การวิ เ คราะห์เ ชิ ง นโยบาย ในส่วนนี เ้ ป็ น การแสดงผลวิ เ คราะห์ค วามยากจนตามวิ ธี ข อง Foster, Greer and
Thorbecke (1984) หรือ FGT(a) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ความยากจนจากดัชนี ชีว้ ัดความยากจน โดยวิธีจาํ แนก
องค์ป ระกอบตามกลุ่ ม ชนชั้ น อาชี พ (poverty decomposition analysis) (Jenkins, 2006) โดย FGT(0) คื อ
สัด ส่ ว นคนจน (poverty headcount ratio) และ FGT(1) คื อ ช่ อ งว่ า งความยากจน (poverty gap) ผลการ
คํานวณ (Table 3) ชี ใ้ ห้เห็นว่าสัดส่วนครัวเรือนยากจน ประมาณร้อยละ 24.4 ของครัวเรือนตัวอย่างทั้ง หมด
(FGT(0) มีค่า 0.244) ช่องว่างความยากจนเฉลี่ยโดยวัดจากความห่างจากเส้นความยากจนและนับเฉพาะกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวตํ่ากว่าเส้นความยากจน มีคา่ ประมาณร้อยละ 7.9
ความเสี่ยงที่จะเป็ นคนจนของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ช่า กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มไม่ได้ทาํ งาน สูงกว่าค่าเฉลี่ย
กล่าวคือ เท่ากับร้อยละ 48.4, 38.9 และ 27.9 ตามลําดับ ส่งผลให้ช่องว่างความยากจนเฉลี่ยของเกษตรกรผูเ้ ช่า
มากที่สดุ รองลงมาคือกลุ่มของเกษตรกร ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็ นคนจนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย คือ กลุ่มนัก
วิชาชีพที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพประจํามีเงินเดือนค่าจ้าง มีทุนมนุษย์สูง สังเกตได้จากนัก
วิชาชีพจะมีจาํ นวนปี การเรียนมากที่สดุ รองลงมาคือกลุม่ ผูป้ ระกอบการ โดยมีความเสี่ยงที่จะเป็ นคนจนที่รอ้ ยละ
4.2 และ 7.8 ตามลําดับ ส่วนค่าของ FGT(1) ช่องว่างความยากจน พบว่ากลุ่มผูป้ ระกอบการมีช่องว่างความ
ยากจนตํ่าที่ สุด เพี ยงร้อ ยละ 1.1 จากช่ อ งว่างความยากจนเฉลี่ย ร้อยละ 7.9 หากคํานวณจากค่าเฉลี่ ยจะได้
ช่องว่างความยากจนเท่ากับ 325.72 บาทต่อคนต่อเดือน จํานวนครัวเรือนยากจน 5,218,903.8 ครัวเรือน จะมีคน
จนประมาณ 9,237,459 คน หากรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่คนจนเหล่านีโ้ ดยยกระดับรายได้ให้เท่ากับเส้นความ
ยากจน จะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 36,105.9 ล้านบาทต่อปี 5 ข้อสังเกต คือ กลุม่ ผูป้ ระกอบการมีรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนยากจนน้อยที่สดุ คือ 1,457 บาทต่อเดือน ส่งผลให้มีช่องว่างความยากจนเฉลี่ยมากที่สดุ อยู่ท่ี 2,665 บาท
ในขณะที่ชนชัน้ อาชีพนักวิชาชีพและแรงงานทั่วไปมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนยากจนสูงอยู่ท่ีประมาณ 3,000 บาท
ต่อเดือน ช่องว่างความยากจนเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 1,100 บาท ส่วนครัวเรือนยากจนในชนชัน้ เกษตรกร เกษตรกร
ผูเ้ ช่า และกลุ่มผูท้ ่ีไม่ได้ทาํ งานมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 2,700 บาท ช่องว่างความยากจนเฉลี่ยจึงอยู่ท่ีประมาณ
1,400 บาท
4

Table 3 FGT Poverty Decomposition Analysis Results, Poor Household Average Income and Poverty Gap.
Social class

a=0

a=1

Farmers
Tenant Farmers
Entrepreneurs
Professionals
Workers
Inactive Workers
Average

0.389
0.484
0.078
0.042
0.204
0.279
0.244

0.135
0.175
0.050
0.011
0.054
0.093
0.079

Poor household Ave. Inc.
(Baht/month)
2,695.76
2,636.59
1,457.16
3,049.24
3,025.66
2,745.14

Poverty gap
(Baht)
1,427.24
1,486.41
2,665.84
1,073.76
1,097.34
1,377.86

Source: calculated by researchers using SES 2017 data set

5

จํานวนครัวเรือนยากจน = 0.244 x (43,210 x 495) = 5,218,903.8 ครัวเรือน จํานวนคนจน = 1.77 x 5,218,903.8 = 9,237,459 คน
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การประมาณการโอกาสการเป็ นคนจน
นอกจากการวิเคราะห์ความยากจนจากดัชนีชีว้ ดั ความยากจนแล้ว การประมาณโอกาสในการเป็ นคนจน
หรื อ มี ร ายได้ต่ าํ กว่าเส้นความยากจนตลอดจนทดสอบปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับความยากจน เช่ น ชนชั้น ระดับ
การศึกษา อายุ เพศ เป็ นต้น จะช่วยให้หาสาเหตุท่ีทาํ ให้เกิดความยากจนและป้องกันหรือบรรเทาปั ญหาได้ตรง
เป้ามากขึน้ การวิเคราะห์ส่วนนีค้ ณะวิจัยใช้แบบจําลองโพรบิท ศึกษาโอกาสการเกิดความยากคนและปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ปี 2560 เช่นเดียวกัน ผลการ
ประมาณการดังแสดงในTable 4 ซึ่งเป็ นการประมาณค่าความยากจนกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเมืองและ
ในชนบท การแยกวิเคราะห์จากแหล่งที่อยู่อาศัยเนื่องจากมีขอ้ สันนิษฐานว่าที่อยู่อาศัยมีผลต่อปั จจัยที่ทาํ ให้เกิด
ความยากจน
ผลการประมาณการจากแบบจําลองโพรบิทแสดงให้เห็นถึงปั จจัยที่มีผลต่อความยากจนไปในทิศทาง
เดียวกันทัง้ ผูท้ ่ีอาศัยในเมืองและในชนบท ปั จจัยที่มีผลทางลบคือ อายุมากขึน้ โอกาสเป็ นคนจนจะลดลงแต่ใน
ระยะยาวก็มีโอกาสที่เป็ นคนจนเมื่ออายุมากขึน้ ได้เช่นกัน จํานวนปี ท่ีเรียนมากขึน้ ก็ลดโอกาสการเป็ นคนจน เพศ
หญิ งมีโอกาสเป็ นคนจนน้อยกว่าเพศชาย ส่วนชนชัน้ อาชีพเทียบกับอาชีพเกษตรกรนัน้ พบว่า อาชีพเกษตรกรผู้
เช่ามีโอกาสเป็ นคนจนมากกว่าอาชีพเกษตรกร ส่วนกลุ่มอาชีพอื่นๆ มีโอกาสเป็ นคนจนน้อยกว่ากลุ่มเกษตรกร
ทัง้ สิน้ ส่วนผูท้ ่ีอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเป็ นคนจนมากที่สดุ การอาศัยอยู่ทุกภาคมีโอกาสเป็ น
คนจนมากกว่าอาศัยในกรุ งเทพมหานครในกลุ่มผูอ้ าศัยอยู่ในเมือง และมากกว่าภาคกลางในกลุ่มที่อาศัยใน
ชนบท
Table 4 Probit Estimation Result.
Variable
Poor
Age
Age2
Years of Schooling
Female
Social Class
Tenant Farmers
Entrepreneurs
Professionals
Workers
Inactive Workers
Region
Central
North
North East
South
Coefficient

Coef.
-0.0081
0.0001
-0.1254
-0.1083

Urban
Std. Err.
0.0040
0.0000
0.0042
0.0210

z
-2.0500
2.4200
-30.1200
-5.1600

0.2434
-0.8261
-0.9931
-0.3947
-0.2608

0.0585
0.0671
0.0618
0.0366
0.0350

4.1600
-12.3100
-16.0600
-10.7800
-7.4400

0.5953
0.0621
9.5800
0.9232
0.0621
14.8700
1.1777
0.0610
19.3100
0.8914
0.0641
13.9100
-0.2049
0.1402
-1.4600
N= 25261 Pseudo R2=0.1709

Source: calculated by researchers using SES 2017 data set
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Coef.
-0.0214
0.0002
-0.0987
-0.1156

Rural
Std. Err.
0.0050
0.0000
0.0053
0.0230

z
-4.3100
4.5000
-18.7300
-5.0400

0.2459
-0.6691
-0.6748
-0.1702
-0.0128

0.0492
0.0851
0.0632
0.0327
0.0313

5.0000
-7.8700
-10.6700
-5.2100
-0.4100

0.4055
0.0309
13.1300
0.6435
0.0296
21.7600
0.3748
0.0343
10.9400
0.5450
0.1602
3.4000
N= 15839 PseudoR2=0.0894
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การวิเคราะห์ความยากจนรายจังหวัด
การวิเคราะห์ความยากจนรายจังหวัดโดยแบ่งการวิเคราะห์ตามภูมิภาคจะพบว่าภูมิภาคที่ มีสัด ส่วน
ครัวเรือนยากจนตามนิยามที่เส้นความยากจน 4,123 บาทต่อคนต่อเดือนจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ น
ส่วนใหญ่โดยมีสดั ส่วนครัวเรือนยากจนเฉลี่ยถึงร้อยละ 35 โดยจังหวัดที่มีสดั ส่วนครัวเรือนยากจนมากที่สดุ คือ
จังหวัด กาฬสินธุ์ นครพนม มีสดั ส่วนครัวเรือนยากจนมากกว่าร้อยละ 50 บุรีรมั ย์ มุกดาหาร อํานาจเจิญ สกลนคร
หนองบัวลําภู และสุรินทร์ มีสดั ส่วนครัวเรือนยากจนมากกว่าร้อยละ 40 ถัดมาคือภาคเหนือที่มีสดั ส่วนครัวเรือน
ยากจนเฉลี่ยร้อยละ 29.5 จังหวัดที่มีสดั ส่วนครัวเรือนยากจนสูงสุดคือจังหวัดพะเยา และแม่ฮ่องสอน มีอยู่ท่ีรอ้ ย
ละ 42.5 และ 41.2 ตามลําดับ ภาคใต้มีจงั หวัดนราธิวาสและปั ตตานี มีสดั ส่วนร้อยละ 51.8 และ 40.8 ตามลําดับ
ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกไม่มีจงั หวัดที่มีสดั ส่วนครัวเรือนยากจนเกินร้อยละ 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

สรุ ป

จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นจะเห็นว่า หากใช้เกณฑ์ดชั นีเส้นความยากจนที่รอ้ ยละ 60 ของรายได้ต่อหัวมัธย
ฐานแล้วเส้นความยากจนปี 2560 จะอยู่ท่ี 4,123 บาทต่อเดือนซึ่งเป็ นรายได้ท่ีน่าจะเพี ยงพอต่อการยังชี พเฉลี่ ยใน
ปั จจุบัน จะพบว่าคนจนในประเทศมีสัดส่วนที่ สูงโดยมีจาํ นวนครัวเรือนยากจน 5,218,903.8 ครัวเรือน จะมีคนจน
ประมาณ 9,237,459 คน หากรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่คนจนเหล่านีโ้ ดยยกระดับรายได้ให้เท่ากับเส้นความยากจน
จะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 36,105.9 ล้านบาทต่อปี การกระจุกตัวจะอยู่ในอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง มีความเสี่ยงใน
การประกอบอาชี พสูงคือกลุ่มอาชี พเกษตรกรผูเ้ ช่ า สัดส่วนครัวเรือนยากจนในบางจังหวัดสูงถึงร้อยละ 50 และมี
จังหวัดที่สดั ส่วนครัวเรือนยากจนมากกว่าร้อยละ 40 มากถึง 12 จังหวัด ดังนัน้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ ท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัดควรมีบทบาทในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ซึ่งนโยบายภาครัฐไม่ว่าจะเป็ นการจดทะเบียนคนจน การ
จั ดสรรสวัสดิ การให้ประชากรกลุ่ มเป้ าหมาย เด็ ก ผู้สู งอายุ ท้องถิ่ นจะทราบสถานการณ์ ค วามยากจนและ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สดุ นอกจากนัน้ การจัดสรรงบประมาณในระดับพืน้ ที่หรือจังหวัดก็ควรคํานึงถึงสัดส่วนคนจนใน
แต่ละพืน้ ที่เพื่อการใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาความยากจนได้มีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย (Targeting
to the poor)
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การคาดการณ์ทศิ ทางการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ตัวชีว้ ัด
ทางเทคนิคร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
Predicting SET Index Movement Direction Using Technical Indicators and Machine Learning
ปฏิวัติ ข่วงบุญ1* และ ธนา สมพรเสริม1
Patiwat Khuongbun1* and Thana Sompornserm1

บทคัดย่อ
การศึกษานีใ้ ช้ตวั ชีว้ ดั ทางเทคนิคจํานวน 10 ตัว ที่คาํ นวณจากข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยย้อนหลังจํานวน 9 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2560 จํานวน 2,194 วัน มาสร้างเป็ นแบบจําลองการ
เรียนรู ด้ ว้ ยเครื่องแบบป่ าสุ่ม ซึ่งเป็ นแบบจําลองที่พฒ
ั นามาจากแบบจําลองต้นไม้ตดั สินใจ โดยสร้างแบบจําลอง
ต้น ไม้ตัด สิ น ใจขึน้ มาจํานวนหนึ่ง ด้วยชุด ข้อมูล ที่ แ ตกต่างกัน และเลื อกคําตอบที่ แ บบจําลองต้น ไม้ตัดสินใจ
ตอบเหมือนกันมากที่สดุ เป็ นคําตอบของแบบจําลองป่ าสุ่ม เพื่อทํานายทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลว่ งหน้า
1 วัน จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองโดยให้แบบจําลองทํานายทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี
พ.ศ. 2561 จํานวน 245 วัน ผลการทดลองพบว่าแบบจําลองมีคา่ ความถูกต้องในการทํานายร้อยละ 73.06 และมี
ค่าความแม่นยําในการทํานายสูงถึง ร้อยละ 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.

Key words: set index, technical indicator, machine learning, random forest, efficient market hypothesis
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บทนํา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2517 มีวตั ถุประสงค์ให้เป็ นตลาดรองของการระดมทุนในการพัฒนาประเทศ พัฒนาการลงทุน และเป็ น
ศูน ย์ก ลางการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี จ ํา นวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นและได้รับ อนุญ าตในตลาด
หลักทรัพย์จาํ นวน 545 บริษัท มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงถึง 11,870 พันล้านบาท นอกจากตลาดหลักทรัพย์และบริษัท
จดทะเบียน อีกองค์ประกอบที่มีความสําคัญของตลาดหลักทรัพย์ คือ นักลงทุน เนื่องจากเป็ นผูส้ ร้างอุปสงค์ใน
ตลาด การตัดสินใจซือ้ และขายของนักลงทุนเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดขยับตัวขึน้ ลง นัก
ลงทุนสามารถแบ่งตามลักษณะการลงทุนได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) นักลงทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรู ปเงินปั นผล ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในระยะยาว การพิจารณาเลือกหลักทรัพย์จะใช้วิธีการวิเคราะห์
ปั จจัยพืน้ ฐาน วิธีการนีจ้ ะพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เสถียรภาพทางด้านการเมือง นโยบายของ
รัฐบาลที่ส่งผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรม การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม และผลประกอบการของธุรกิจ และ 2) นัก
ลงทุนที่ คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปส่วนต่างของราคา ส่วนใหญ่ เป็ นการลงทุนในระยะสัน้ การ
พิ จ ารณาเลื อ กหลัก ทรัพย์จะใช้วิธี ก ารที่ เ รีย กว่า การวิ เ คราะห์ทางเทคนิ ค วิ ธี ก ารนี จ้ ะวิ เ คราะห์ลักษณะการ
เคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซือ้ ขายจากข้อมูลในอดี ต เพื่ อคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต การ
วิเคราะห์ทางเทคนิคต้องใช้ความเข้าใจแนวโน้มและรู ปแบบของราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจซือ้ ขายในจังหวะ
เวลาที่เหมาะสม (อดิสรณ์ กําลังเพชร์, พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล และ อริยะ นามวงศ์, 2558: 54)
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลราคาหลักทรัพย์เป็ นข้อมูลที่ไม่เป็ นเชิงเส้น (อดิสรณ์ กําลังเพชร์ และคณะ, 2558:
54) ไม่มีความนิ่ง (Non–stationary Time Series) และมีการเคลื่อนที่แบบสุม่ (Random Walk) ทําให้ยากต่อการ
พยากรณ์ ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ ประสิทธิ ภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis) (Fama,
1970) ที่ ได้อธิ บายไว้ว่า ตลาดหลักทรัพย์เป็ นตลาดที่มีประสิทธิ ภาพ ราคาของหลักทรัพย์ได้สะท้อนถึงข้อมูล
ข่าวสารทุกอย่างเกี่ ยวกับหลักทรัพย์นนั้ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลการซือ้ ขายในอดีต สภาวะ
เศรษฐกิจ ผลประกอบการของธุรกิจ ฯลฯ ทําให้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานไม่
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าผลตอบแทนของตลาดอย่างสมํ่าเสมอ แต่จากงานวิจยั ของ Patel
et al. (2014) ซึ่งได้ทดลองทํานายทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์และราคาหลักทรัพย์จากตลาด
หลัก ทรัพ ย์ป ระเทศอิ น เดี ย โดยนํา ตัว ชี ้วัด ทางเทคนิ ค มาใช้ร่ ว มกับ เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ด ้ว ยเครื่ อ งเพื่ อ สร้า ง
แบบจําลองพยากรณ์ ผลการทดลองพบว่าแบบจําลองมีความถูกต้องในการทํานายสูงสุดถึงร้อยละ 90.19 ซึ่ง
ด้วยค่าความถูก ต้องในการทํานายทิ ศ ทางนี น้ ัก ลงทุนสามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าตลาดได้
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพของการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหว
ของหลักทรัพย์จากการประยุกต์ใช้ตวั ชีว้ ดั ทางเทคนิคร่วมกับเทคนิคการเรียนรู ด้ ว้ ยเครื่องเมื่อนํามาใช้กับดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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วิธีการวิจัย

การจัดเตรียมข้อมูลและตัวชีว้ ัดทางเทคนิค
ข้อมูลที่ใช้ศกึ ษาคือข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายวันของราคาเปิ ด ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคา
ปิ ด และปริมาณการซือ้ ขายของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 10 ปี นับตัง้ แต่ วันที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 2,439 ข้อมูล โดยข้อมูลทัง้ หมดจะถูกนํามาคํานวณค่าของ
ตัวชีว้ ดั ทางเทคนิคจํานวน 10 ตัว ตามตารางที่ 1 จากนัน้ นําข้อมูลมาแบ่งออกเป็ นชุดข้อมูลสอน (Training Data)
และชุดข้อมูลทดสอบ (Test Data) โดยกําหนดให้ขอ้ มูลตัง้ แต่วนั ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 จํานวน 2,194 ข้อ มูล เป็ น ข้อมูล สอน และข้อมูล ตั้ง แต่ วัน ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วัน ที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 245 ข้อมูล เป็ นข้อมูลทดสอบ
Table 1 Selected Technical Indicators and formulas.
Indicators
Simple Moving Average
Weighted Moving Average
Momentum
Stochastic Oscillator %K
Stochastic Oscillator %D
Relative Strength Index
Moving Average Convergence/Divergence
Larry William’s %R
Chaikin A/D Oscillator
Commodity Channel Index

Formulas

(∑𝑛𝑛−1
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�∑𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=0 (𝑛𝑛 − 𝑖𝑖) × 𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑖𝑖 ���∑𝑖𝑖=0 𝑛𝑛 − 𝑖𝑖 �

𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑛𝑛

𝐶𝐶𝑡𝑡 −𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡−𝑛𝑛

100 −

× 100
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𝑛𝑛+1

× (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑛𝑛)𝑡𝑡−1 )�

𝐻𝐻𝑛𝑛 −𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐻𝐻𝑛𝑛 −𝐿𝐿𝑛𝑛

× 100

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 3 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐴𝐴/𝐷𝐷 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 10 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐴𝐴/𝐷𝐷

𝐴𝐴/𝐷𝐷 = �

(𝐶𝐶𝑡𝑡 −𝐿𝐿𝑡𝑡 )−(𝐻𝐻𝑡𝑡 −𝐶𝐶𝑡𝑡 )

𝐻𝐻𝑡𝑡 −𝐿𝐿𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑡𝑡 −𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡

× 𝑉𝑉𝑡𝑡 � + 𝐴𝐴/𝐷𝐷𝑡𝑡−1

0.015×𝐷𝐷𝑡𝑡

where 𝑛𝑛 = 10 in 𝑛𝑛 -day moving average; 𝐶𝐶𝑡𝑡 is closing price; 𝐿𝐿𝑡𝑡 is low price at time 𝑡𝑡 ; 𝐻𝐻𝑡𝑡 is high price at time 𝑡𝑡 ; 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(12)𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(26)𝑡𝑡 ; 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 is exponential moving average; 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑘𝑘)𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑘𝑘)𝑡𝑡−1 +∝ (𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑘𝑘)𝑡𝑡−1 ) ; ∝ is
2
smooting factor = 1+𝑘𝑘
; 𝑘𝑘 = 10 in 𝑘𝑘-day exponential moving average; 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 and 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡 are the lowest low and highest high in the
𝑛𝑛
𝑛𝑛
−𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 |
last 𝑡𝑡 days, respectively; 𝑀𝑀𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑡𝑡+𝐿𝐿3𝑡𝑡+𝐶𝐶𝑡𝑡; 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = ∑𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑛𝑛𝑡𝑡−𝑖𝑖+1; 𝐷𝐷𝑡𝑡 = ∑𝑖𝑖=1|𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖+1
; 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 is upward index change at time 𝑡𝑡; 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡
𝑛𝑛
is downward index change at time 𝑡𝑡.

แบบจําลองป่ าสุ่ม (Random Forest)

แบบจํา ลองการเรี ย นรู ้ด ้ว ยเครื่ อ งป่ าสุ่ม เป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ของการเรี ย นรู ้แ บบรวมกลุ่ม (Ensemble
Learning) ซึ่ง เป็ น เทคนิ ค ที่ ใ ช้แ บบจําลองการเรี ย นรู ด้ ้ว ยเครื่ องชนิ ด จํา แนกประเภทข้อ มูล (Classification)
หลายๆ แบบจําลองมาใช้ในการหาคําตอบ เนื่องจากแบบจําลองจําแนกประเภทข้อมูลเพียงแบบจําลองเดียวไม่
สามารถแยกแยะระหว่างค่าผิดปกติ (Noise) และรู ปแบบ (Pattern) ได้ การเรียนรู แ้ บบรวมกลุ่มสามารถอธิบาย
และแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะกว้างๆ ดังนี ้ 1) Vote Ensemble เป็ นการใช้ขอ้ มูลสอน (Training Data) ชุดเดียวกัน
แต่สร้างแบบจําลองด้วยเทคนิคจําแนกประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน และ 2) Bootstrap Aggregating (Bagging)
เป็ นการสุ่มข้อมูลสอน (Training Data) ให้เป็ นหลายชุด แต่สร้างแบบจําลองด้วยเทคนิคเดียวกันทัง้ หมด โดย
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Random Forest เป็ นเทคนิคที่มีลกั ษณะคล้ายกับ Bagging แต่แทนที่จะสุ่มข้อมูลสอน (Training data) ให้เป็ น
หลายชุดเพียงอย่างเดียว ก็ทาํ การสุ่มคุณลักษณะของข้อมูล (Attribute) ด้วย และนํามาสร้างแบบจําลองด้วย
เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree) เพียงเทคนิคเดียว (Figure 1)

Figure 1 Example of Random Forest modeling.
Source: quinlan (1986)
จากการที่ ตน้ ไม้ได้รับข้อมูลแบบสุ่มรวมถึง คุณลัก ษณะของข้อมูลที่ ได้รับ มีค วามแตกต่างกัน ดังนั้น
ผลลัพธ์จากการตัดสินใจของต้นไม้จงึ แตกต่างกัน แบบจําลอง Random Forest จะเลือกผลลัพธ์ท่ีตน้ ไม้สว่ นใหญ่
ตอบเหมือนกัน (Voting) เป็ นคําตอบของแบบจําลอง วิธีการนีเ้ ป็ นการแก้ปัญหาค่าผิดปกติของข้อมูล (Noise)
และปั ญหาที่แบบจําลองปรับตัวเข้ากันข้อมูลสอนมากจนเกินไป (Overfitting)
การวัดประสิทธิภาพของแบบจําลอง
โดยทั่วไปแล้วแบบจําลองจําแนกประเภทข้อมูลจะมีตวั ชีว้ ดั ประสิทธิภาพที่นิยมใช้อยู่ 4 ค่า คือ
1. Precision เป็ นการวัดความแม่นยําของแบบจําลอง โดยพิจารณาแยกทีละประเภท
2. Recall เป็ นการวัดความถูกต้องของแบบจําลอง โดยพิจารณาแยกทีละประเภท
3. F-measure เป็ นการวัดค่า Precision และ Recall พร้อมกันของแบบจําลอง
4. Accuracy เป็ นการวัดความถูกต้องของแบบจําลอง โดยพิจารณารวมทุกประเภท
การคํานวณค่าของตัวชีว้ ดั ประสิทธิ ภาพจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Confusion Matrix ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
ตารางแบบจัตรุ สั ที่มีจาํ นวนแถวเท่ากับคอลัมน์และเท่ากับจํานวนประเภทข้อมูล ในงานวิจยั นีป้ ระเภทคําตอบอยู่
2 ค่า คือ Yes และ No ตาราง Confusion Matrix จะสร้างเป็ นตารางขนาด 2x2 (Table 2) โดยที่ ขอ้ มูล ที่ เ ป็ น
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คอลัมน์ คื อ ประเภทที่ อ ยู่ใ นข้อ มูล ทดสอบ (Actual) และข้อมูล ในแถวคื อ ประเภทที่ แ บบจําลองทํานายได้
(Predicted)
Table 2 Confusion Matrix.
Predicted/Actual
Yes
No
โดยที่ True Positive
False Positive
True Negative
False Negative
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

Yes
True Positive
False Negative

No
False Positive
True Negative

คือ จํานวนครัง้ ที่ทาํ นายว่าดัชนีจะขึน้ แล้วถูก
คือ จํานวนครัง้ ที่ทาํ นายว่าดัชนีจะขึน้ แล้วผิด
คือ จํานวนครัง้ ที่ทาํ นายว่าดัชนีจะไม่ขนึ ้ แล้วถูก
คือ จํานวนครัง้ ที่ทาํ นายว่าดัชนีจะไม่ขนึ ้ แล้วผิด

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐹𝐹 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

2 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

ผลการศึกษา

การศึกษานีใ้ ช้ชุดคําสั่ง Scikit Learn ซึ่งเป็ นชุดคําสั่งสําหรับการศึกษาการเรียนรู ด้ ว้ ยเครื่องในภาษา
Python โดยให้แบบจําลองเรียนรู ข้ อ้ มูลจากตัวชีว้ ดั ทางเทคนิคจํานวน 10 ตัว ในวันที่ t และจดจําผลที่เกิดขึน้ ใน
วันที่ t+1 กล่าวคือ หากราคาปิ ดในวันที่ t+1 มากกว่าราคาปิ ดในวันที่ t จะแทนค่าผลลัพธ์เท่ากับ 1 แต่หากราคา
ปิ ดในวันที่ t+1 น้อยกว่าหรือเท่ากับราคาปิ ดในวันที่ t จะแทนค่าผลลัพธ์เท่ากับ 0
เมื่อให้แบบจําลองทําการเรียนรู แ้ ละจดจําชุดข้อมูลสอนทัง้ หมดแล้วจึงนําชุดข้อมูลทดสอบมาทําการ
ทํานาย โดยให้แบบจําลองทํานายผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ จากตัวชีว้ ดั ทัง้ 10 ตัว แล้วนํามาเทียบกับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ จริง
โดยแยกผลการทํานายที่ได้ไว้เป็ น 4 กลุ่มตาม Confusion Matrix คือ ทํานายทิศทางขึน้ แล้วขึน้ จริง (TP) จํานวน
79 ครัง้ ทํานายทิศทางขึน้ แต่ท่ีจริงแล้วลง (FP) จํานวน 19 ครัง้ ทํานายทิศทางลงแล้วลงจริง (TN) จํานวน 100
ครัง้ และ ทํานายทิ ศทางลงแต่ท่ี จริงแล้วขึน้ (FN) จํานวน 47 ครัง้ (Table 3) จากนั้นจึงนําค่าที่ ได้มาคํานวณ
ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพพบว่าแบบจําลองมีค่าความแม่นยํา (Precision) ในการทํานายสูงถึงร้อยละ 80.61 และมีคา่
ความถูกต้องโดยรวมในการทํานายอยู่ท่ีรอ้ ยละ 73.06 (Table 4)
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Table 3 Confusion Matrix of the experimental.
Predicted/Actual
Up
Up
79 (TP)
Down or same
47 (FN)
Sum
126

Down or same
19 (FP)
100 (TN)
119

Table 4 Scores of the experimental.
Score
Precision
Recall
F1
Accuracy

Sum
98
147
245

Value
0.8061
0.6270
0.7054
0.7306

สรุ ปผล
จากสมมติฐานเกี่ ยวกับประสิทธิภาพของตลาดที่ได้อธิ บายไว้ว่าตลาดหลักทรัพย์เป็ นตลาดที่ มี
ประสิทธิภาพ หากตลาดหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพในระดับอ่อน นักลงทุนจะไม่สามารถได้รบั ผลตอบแทน
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดอย่างสมํ่าเสมอโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีพืน้ ฐานมาจากการ
ใช้ขอ้ มูลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในอดีตมาคํานวณ แต่จากการทดลองโดยใช้ตวั ชีว้ ดั ทางเทคนิคมาทํางาน
ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู ด้ ว้ ยเครื่องแบบ Random Forest พบว่าผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
เนื่องจากแบบจําลองมีความแม่นยําในการทํานายสูงถึงร้อยละ 80.61 และมีความถูกต้องในการทํานาย
รวมอยู่ท่ีรอ้ ยละ 73.06 มากกว่างานวิจยั ของ Inthachot et al., (2015) ที่ใช้วิธีการเรียนรู ด้ ว้ ยเครื่องแบบ
โครงข่ายประสาทเทียมกับดัชนี SET50 ของประเทศไทยโดยมีคา่ ความถูกต้องอยู่ท่ีรอ้ ยละ 59.50 แต่ก็ยงั
ตํ่ากว่างานวิจยั ของ Patel et al., (2014) ที่ใช้แบบจําลองป่ าสุ่มกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินเดีย
โดยมีคา่ ความถูกต้องเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ยละ 83.59 ทัง้ นี ้ อาจเป็ นผลจากหลายปั จจัย เช่น แบบจําลองที่เลือกใช้
ตัวชีว้ ดั ทางเทคนิคที่เลือกใช้ ดัชนีหรือหลักทรัพย์ท่ีทาํ การศึกษา รวมถึงช่วงเวลาของข้อมูลที่ทาํ การศึกษา
ทัง้ นีแ้ ม้ว่าค่าความแม่นยําในการทํานายจะค่อนข้างสูงแต่คา่ ความถูกต้องในการทํานายรวมยังมี
ค่าไม่สูงมากนัก ยังสามารถปรับปรับปรุ งโดยเพิ่มจํานวนตัวชีว้ ดั หรือการปรับจํานวนวันในการคํานวณ
ตัวชีว้ ดั ให้เหมาะสมกับช่วงจํานวนวันที่ทาํ การทํานาย (การศึกษานีท้ าํ นายล่วงหน้า 1 วัน) เพื่อให้สามารถ
ทํานายได้แม่นยํามากขึน้
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แผนการผลิตทีเ่ หมาะสมภายใต้ความเสี่ยงสําหรับฟาร์มอ้อยขนาดเล็กในจังหวัดอุดรธานี
Optimum Crop Production Plan under Risk for Small Sugarcane Farm
in Udon Thani Province
ธนากร ยรรยงพาณิชย์1 ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล1* และ จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
Tanakorn Yanyongpranich1, Thanaporn Athipanyakul1* and Chakrit Potchanasin1

บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์แผนการผลิตที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงด้าน
รายได้แก่ฟาร์มอ้อยขนาดเล็ก ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรจํานวน 100 ราย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้แบบจําลอง Target-MOTAD และใช้วิธีวิเคราะห์แบ่งกลุ่มเกษตรกรที่มีความแตกต่างกันด้านขนาด
ฟาร์ม รายได้และรายจ่าย ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ และกําหนดการวิเคราะห์แผนการผลิตออกเป็ น 2 กรณี
คือ แบบมีเงื่อนไขของเกษตรกรพันธสัญญาในการผลิตอ้อย และแบบไม่มีเงื่อนไข ผลการวิเคราะห์พบว่า เดิม
เกษตรกรทัง้ สามกลุ่มผลิตอ้อยตามพันธสัญญาเพื่อส่งโรงงาน ปลูกมันสําปะหลังเป็ นพืชรอง และปลูกข้าวเหนียว
สําหรับการบริโภคในครัวเรือน แผนการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 ภายใต้การวิเคราะห์แบบมี
เงื่อนไขไม่แตกต่างจากแผนการผลิตเดิมที่เกษตรกรดําเนินการอยู่ แต่เมื่อไม่มีการกําหนดเงื่อนไขพบว่า แผนการ
ผลิตที่เหมาะสม ณ ระดับความเสี่ยงตํ่าเสนอว่าเกษตรกรทัง้ สองกลุ่มควรเลือกปลูก มันสําปะหลังเป็ น พืชหลัก
ข้าวเหนี ยว และอ้อย เป็ นพื ชรอง ในขณะที่ แผนการผลิตที่ เหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มที่ 3 จะแตกต่างจาก
แผนการผลิตเดิมที่เกษตรกรดําเนินการอยู่ แผนการผลิตเสนอว่าหากเกษตรกรต้องการเผชิญกับความเสี่ยงด้าน
รายได้ในระดับตํ่า เกษตรกรควรปลูก อ้อยเป็ นพืชหลัก ข้าวเหนียวและมันสําปะหลังเป็ นพืชรอง ตามลําดับ

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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คํานํา

จังหวัดอุดรธานี เป็ นจังหวัดหนึ่งที่ มีความสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ ตาล เนื่ องจากเป็ น
จังหวัดที่ มีการก่อตัง้ โรงงานนํา้ ตาลมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2501 และในปี 2562 มีจาํ นวนโรงงานนํา้ ตาลทั้งหมด 4
โรงงาน ดังนัน้ เกษตรกรในพืน้ ที่จงึ ได้รบั การส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงานนํา้ ตาลเนื่องจากมีตลาด
ที่ แน่นอน ประกอบกับในปี พ.ศ. 2500 รัฐบาลมีกลไกการส่ง เสริ มให้ปลูกพื ช เศรษฐกิ จ เชิ ง เดี่ ยว เช่นปอ มัน
สําปะหลัง หรืออ้อย (กี รติพร จูตะวิริยะ และ พัชรินทร์ ลาภานันท์, 2557) การที่ เกษตรกรปลูกอ้อยเป็ นพืช
เชิงเดี่ยว (Monoculture) อาจก่อให้เกิดปั ญหาความเสี่ยงที่รายได้จะไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเนื่องจากเกษตรกร
ได้รบั รายได้จากอ้อยเพียงปี ละ 1 ครัง้ และจากการวิจัยของ Athipanyakul (2014) พบว่าเกษตรกรผูเ้ พาะปลูก
อ้อยที่มีพืน้ ที่ไม่เกิน 59 ไร่ หรือฟาร์มอ้อยขนาดเล็กตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ ตาลกําหนดและ
ปลูกอ้อยเพียงอย่างเดียวมักนําเงินที่ได้มาซือ้ ข้าวเหนียวเพื่อบริโภคทําให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีโอกาส
สูงที่จะเข้าสู่ภาวะความยากจน จากสถานการณ์ดา้ นแนวโน้มราคานํา้ ตาลในตลาดโลกที่ลดลงในช่วงปี 25582562 ส่งผลทําให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รบั ลดลง ดังงานศึกษาของ วิริยกิตต์ พุทธสัมฤทธิ์และอภิชาต ดะลุณ
เพธย์ (2559) ซึ่ง พิ สูจ น์ใ ห้เห็ นถึง ความสัมพัน ธ์ข องราคานํา้ ตาลและราคาอ้อยที่ เกษตรกรได้รับ ดัง นั้น การ
วางแผนการผลิ ต ที่ เ หมาะสมพื ช เพื่ อ เป็ น การกระจายความเสี่ ย งด้า นรายได้เ กษตรกรควรมี ก ารผลิ ต พื ช ที่
หลากหลายและเพิ่มโอกาสให้มีกระแสเงินสดเข้าในแต่ละเดือนเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยง การวิจยั นีจ้ ึงมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์แผนการผลิตที่ เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงด้านรายได้ท่ีเกษตรกรได้รบั เพื่ อให้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โดยมุง่ ศึกษาในกลุม่ ของฟาร์มอ้อยขนาดเล็กดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมข้อมูลเชิ งกายภาพและข้อมูลด้านเศรษฐกิ จ เบื อ้ งต้น ของ
เกษตรกรในพืน้ ที่ศกึ ษาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสถิติ
จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) กําหนดพืน้ ที่ศกึ ษา คือ เกษตรกรที่มีฟาร์มอ้อยขนาดเล็กในเขตส่งเสริม
ของโรงงานนํา้ ตาลที่มีรศั มีห่างจากโรงงานไม่เกิน 60 กิโลเมตรซึ่งมีลกั ษณะเชิงกายภาพที่ไม่แตกต่างกัน และ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรสองกลุม่ คือ เจ้าหน้าที่สง่ เสริมของโรงงานนํา้ ตาลเพื่อให้ทราบกิจกรรมการเกษตรใน
พืน้ ที่ศกึ ษา และเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย ใช้วิธีการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิงจากงานวิจยั ของ Jones (1984)
ซึ่งทดสอบขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมของการวิเคราะห์โดยใช้แบบจําลอง Target-MOTAD :และให้ขอ้ เสนอแนะ
ว่าเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ของแบบจําลองเชื่อถือได้ตวั อย่างที่ใช้ควรมีขนาดที่ใหญ่กว่า 30 ตัวอย่าง ดังนัน้ เพื่อให้
ตัวอย่างครอบคลุมเขตส่งเสริมในอําเภอกุมภวาปี อําเภอหนองแสง และอําเภอโนนสะอาดที่มีรศั มีกระจายรอบ
โรงงานจึง กําหนดขนาดตัวอย่ างอําเภอละ 35 ตัวอย่ าง ใช้วิธี เลื อกตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) แต่จากผลการออกภาคสนามมีจาํ นวนที่สามารถใช้วิเคราะห์ได้เพียง 100 ตัวอย่าง โดยรวบรวมข้อมูล
จากฟาร์มอ้อยขนาดเล็กซึ่งมีขนาดพืน้ ที่เพาะปลูกอ้อยไม่เกิน 59 ไร่ (สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ ตาล,
2561) เป็ นตัวแทนของเกษตรกรในพืน้ ที่และใช้ขอ้ มูลของปี การเพาะปลูก 2560/61
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากเกษตรกรตัวอย่างที่รวบรวมได้มีการกระจายของขนาดฟาร์ม รายได้และรายจ่ายอยู่ในช่วงที่
กว้างและแตกต่างกัน ดังนั้น การแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่ อจัดกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุม่ เดียวกัน โดยใช้ปัจจัยในการแบ่งกลุม่ คือ ขนาดพืน้ ที่ทาํ การเกษตร
ขนาดพื น้ ที่ เพาะปลูก อ้อย รายได้เฉลี่ยจากอ้อย รายได้และรายจ่ายเฉลี่ ยครัวเรื อน หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์
แผนการผลิ ต ภายใต้ค วามเสี่ ย งด้า นรายได้ข องฟาร์ม อ้อ ยขนาดเล็ ก โดยใช้แ บบจํา ลองความเสี่ ย ง (Risk
programming) แบบ Target-MOTAD เพื่ อ ให้ไ ด้แ ผนการผลิ ต ภายใต้ค วามเสี่ ย งจากรายได้ท่ี ค าดหวัง ของ
เกษตรกร โดยมีการคํานึงถึงความเสี่ยงจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้สทุ ธิของแต่ละกิจกรรมการผลิต
(Tauer, 1984)
3

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐸𝐸(𝑧𝑧) = � 𝑐𝑐�𝑥𝑥
𝚥𝚥 𝑗𝑗
𝑗𝑗=1

โดยที่

(1)
(2)
(3)

∑3𝑗𝑗=1 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥𝑗𝑗 ≤ 𝑏𝑏𝑡𝑡 ( 𝑡𝑡 = 1 − 4)
𝑇𝑇 −

∑3𝑗𝑗=1 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑥𝑥𝑗𝑗

− 𝑦𝑦𝑟𝑟 ≤ 0 (𝑟𝑟 = 1 − 12)

∑12
𝑟𝑟=1 𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑦𝑦𝑟𝑟 = λ (λ = 𝑀𝑀 → 0)

กําหนดให้
E(z) = รายได้ท่ีเกษตรกรคาดหวัง
xj = กิจกรรมการผลิตที่ j โดยที่ j เท่ากับ 1 ถึง 3
𝑐𝑐�𝚥𝚥 = ค่าเฉลี่ยรายได้เหนือต้นทุนเงินสดของกิจกรรมการผลิตที่ j โดยที่ j เท่ากับ 1 ถึง 3
𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 = สัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตต่อหน่วยการผลิตของกิจกรรมการผลิตที่ j และสําหรับทรัพยากรที่ t
𝑏𝑏𝑡𝑡 = ข้อจํากัดด้านทรัพยากรที่ t โดยที่ t เท่ากับ 1 ถึง 4
T = ระดับรายได้ท่ีคาดหวัง
𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 = รายได้เหนือต้นทุนเงินสดของกิจกรรมการผลิตที่ j ในเดือนที่ r
𝑦𝑦𝑟𝑟 = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทางลบภายใต้รายได้ท่ีคาดหวังในเดือนที่ r
𝑝𝑝𝑟𝑟 = ความน่าจะเป็ นของสถานการณ์การเกิดรายได้ในเดือนที่ r
𝜆𝜆 = ค่าคงที่
M = จํานวนความเสี่ยงที่สงู ที่สด
ุ
การกําหนดข้อสมมติด้านกิจกรรมการผลิค สัมประสิทธิแ์ ละข้อจํากัด
การกําหนดข้อสมมติดา้ นกิจกรรมการผลิต สัมประสิทธิ์และข้อจํากัดของปั จจัยต่างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
1. การกําหนดกิจกรรมที่เลือกได้ (xj ) จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและการรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิพบว่า กิจกรรมการเกษตรที่เกษตรกรสามารถเลือกได้ ได้แก่ อ้อย มันสําปะหลังและข้าวเหนียว โดยเกษตรกร
นิ ยมปลูกข้าวเหนี ยวไว้เพื่ อบริโภคในครัวเรือน ในการเพาะปลูกอ้อยเกษตรกรจําเป็ นต้องเปิ ดโควตาอ้อยกับ
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โรงงานนํา้ ตาล หรือเป็ นการทําเกษตรพันธะสัญญา และเกษตรกรมักรับสินเชื่อจากโรงงานนํา้ ตาล (ภาษาที่ใช้กนั
ทั่วไปคือ เงินเกี๊ยว) โดยหลังจากส่งอ้อยโรงงานจะจ่ายเงินค่าอ้อยที่ได้หกั จํานวนเงินกูด้ งั กล่าวออกแล้ว หรือหาก
เกษตรกรไม่เปิ ดโควตากับโรงงานนํา้ ตาลโดยตรง เกษตรกรจะผลิตอ้อยให้กบั หัวหน้าโควตาและรับสินเชื่อผ่าน
หัวหน้าโควตา ดังนัน้ ในการวิเคราะห์แผนการผลิตกําหนดสถานการณ์ออกเป็ น 2 แบบ คือ การกําหนดพื น้ ที่
เพาะปลูกขัน้ ตํ่าของอ้อยและข้าวเหนียว ด้วยเหตุผลข้างต้นด้านความมั่นคงทางด้านอาหารของครัวเรือนและการ
ทําเกษตรพันธะสัญญา และไม่มีการกําหนดพืน้ ที่เพาะปลูกขัน้ ตํ่าของพืชทัง้ สอง
2. การกําหนดข้อจํากัดและสัมประสิทธิ์ของปั จจัยการผลิตที่จะกําหนดในสมการที่ 1 มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ข้อจํากัดด้านที่ ดิน (𝑏𝑏1 ) และสัมประสิทธิ์การใช้ที่ดิน (𝑎𝑎1𝑗𝑗 ) ข้อจํากัดด้านที่ ดินวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย
ของพืน้ ที่ถือครองทางการเกษตรกรที่เกษตรกรเป็ นเจ้าของ และกําหนดสัมประสิทธิ์การใช้ท่ีดินของแต่ละกิจกรรม
เท่ากับ 1 ไร่ เนื่องจากสัมประสิทธิ์ผลตอบแทนของกิจกรรมที่ j วิเคราะห์มาจากรายได้เหนือต้นทุนเงินสดต่อพืน้ ที่
เพาะปลูกซึง่ มีหน่วยเป็ นไร่
2.2 ข้อจํากัดด้านแรงงาน (𝑏𝑏2 ) และสัมประสิทธิ์การใช้แรงงาน (𝑎𝑎2𝑗𝑗 ) ข้อจํากัดด้านปั จจัยแรงงานกําหนด
จากค่าเฉลี่ยของแรงงานคนที่ทาํ การเกษตรเต็มเวลาในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง แล้วเปลี่ยนจากหน่วยแรงงานต่อคน
เป็ นชั่วโมงการทํางานใช้เกณฑ์ 1 เดือนมี 22 วันงานและ 1 วันงานมี 5 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น 1 คนจะได้ 110 ชั่วโมง
งานใน 1 เดือน
2.3 ข้อจํากัดด้านเงินทุน (𝑏𝑏3 ) และสัมประสิทธิ์ดา้ นเงินทุน (𝑎𝑎3𝑗𝑗 ) ข้อจํากัดของเงินทุนเพื่อใช้ในการผลิต
ทางการเกษตรวิเคราะห์จากผลต่างของรายได้เหนือต้นทุนเงินสดที่ได้รบั หลังจากการผลิตทางการเกษตรและ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ส่วนสัมประสิทธิ์การใช้เงินทุน วิเคราะห์มาจากค่าเฉลี่ยการใช้เงินทุนเพื่อการผลิตพืชใน
แต่ละเดือนของเกษตรกร
2.4 ข้อจํากัดการกูเ้ งิน (𝑏𝑏4 ) และสัมประสิทธิ์ดา้ นการกูเ้ งิน (𝑎𝑎4𝑗𝑗 ) ข้อจํากัดการกูย้ ื มวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย
การกูย้ ืมเงินของตัวอย่าง และสัมประสิทธิ์อตั ราดอกเบีย้ กําหนดจากอัตราดอกเบีย้ ที่เกษตรกรต้องจ่ายให้กบั ผูก้ ใู้ น
ปี การเพาะปลูก 2560/61
3. การกําหนดข้อจํากัดทางด้านรายได้ท่ีคาดหวัง (T) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ในสมการ
ที่ (2) กําหนดสัมประสิทธิ์รายได้ท่ีคาดหวังหรือรายได้เป้าหมายของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รบั จากรายจ่ายของ
ครัวเรือน และกําหนดรายได้ท่ีเกษตรกรจะได้รบั (𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 ) จากรายได้เหนือต้นทุนเงินสดซึง่ Vieth and Suppanya
(1996) เสนอแนะว่า การใช้รายได้เหนือต้นทุนเงินสดเพื่ อวิเคราะห์การกระจายของรายได้ท่ีคาดหวังจะให้ผล
ดีกว่าการใช้รายได้เหนือต้นทุนผันแปร
4. การกําหนดข้อจํากัดทางด้านความเสี่ยง ในสมการที่ (3) กําหนดค่าความน่าจะเป็ นของสถานการณ์
(𝑝𝑝𝑟𝑟 ) จากการสํารวจข้อมูลพบว่ารายได้ท่ีเกษตรกรได้รบั จากการขายผลผลิตทางการเกษตรมีโอกาสเกิดขึน้ จาก
การผลิตพืชเพียงสามชนิดและมีการขายผลผลิตเพียงสามครัง้ ในเดือน มกราคม ตุลาคม และธันวาคม ดังนัน้ ใน
เดือนดังกล่าวจึงมีโอกาสของรายได้ท่ีจะได้รับเท่ากับ 0.33 และในส่วนค่าความเสี่ยงของรายได้ท่ีเกิ ดขึน้ (𝜆𝜆)
คํานวณมาจากระดับการยอมรับความเสี่ยงของเกษตรกรโดยมีคา่ ตัง้ แต่ 0-1 คูณด้วยรายได้ท่ีคาดหวัง
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ผลการวิจัย

การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
จากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่มโดยใช้ Cluster Analysis พบว่า ขนาดพื น้ ที่ เพาะปลูกอ้อย
เฉลี่ย และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน แต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มที่ 1 คิดเป็ นจํานวน 60 ราย หรือร้อยละ 60 ของจํานวนตัวอย่างทัง้ หมด มีพืน้ ที่ทาํ การเกษตรทัง้ หมดเฉลี่ย
เพียง 27.92 ไร่ ใช้เพาะปลูกอ้อยอ้อยเฉลี่ย 18.65 ไร่ หรือคิดเป็ นร้อยละ 70.58 ของพืน้ ที่ถือครองทางการเกษตร
ทัง้ หมด ในขณะที่กลุม่ ที่ 2 มีพืน้ ที่ถือครองเพื่อการเกษตร 42.75 ไร่ และจัดสรรเพื่อการปลูกอ้อย 30.61 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 77.46 ส่วนกลุ่มที่ 3 มีพืน้ ที่ถือครองเฉลี่ย 62.34 ไร่ และใช้เป็ นพืน้ ที่ปลูกอ้อย 51.15 ไร่มากที่สดุ ในทัง้ 3
กลุ่ม เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน รายได้จากอ้อยเฉลี่ย และรายจ่ายเฉลี่ย พบว่าทัง้ 3 กลุ่มแตกต่างกัน
โดยกลุ่มที่ 3 มีรายได้เฉลี่ย รายได้จากอ้อย และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ 2 และ 1
ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของครัวเรือนเป็ นค่าใช้จ่ายด้านการอุปโภคบริโภคและค่าสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าประกัน และการทําบุญ ตามลําดับ (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 รายได้เหนือต้นทุนเงินสด และข้อจํากัดของปั จจัยการผลิต
เมื่อเปรียบเทียบเกษตรกรทัง้ สามกลุม่ พบว่า เกษตรกรกลุ่มที่ 3 มีผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่สงู ที่สดุ เท่ากับ
11.41 ตันต่อไร่ แต่เกษตรกรทัง้ สามกลุ่มมีผลผลิตเฉลี่ยของมันสําปะหลังและข้าวเหนียวไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ เมื่อวิเคราะห์รายได้เหนือต้นทุนเงินสดหรือรายได้สทุ ธิตอ่ ไร่ในการผลิตอ้อยพบว่า เกษตรกรกลุม่ ที่ 3 มี
รายได้สทุ ธิในการผลิตอ้อยสูงสุดเนื่องจากมีผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่สงู สุด สําหรับเกษตรกรกรกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
มีรายได้สทุ ธิจากการปลูกมันสูงกว่ารายได้สทุ ธิจากการปลูกอ้อยและข้าวเหนียว โดยปั จจัยการผลิตแต่ละชนิดที่
เกษตรกรหาได้แสดงดัง Table 2
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Table 2 Average yield per rais, Net revenue and input constraints.
Item
Unit
Group 1
Yield
- Sugarcane
Ton/rais
9.04
- Cassava
Ton/rais
3.63
- Sticky rice
Ton/rais
0.60
Net revenue
- Sugarcane
Baht/rais
2,220.25
- Cassava
Baht/rais
2,509.34
- Sticky rice
Baht/rais
1,403.09
Input constraints
- Land
Rais
27.37
- Labour
Hours
220
- Cash
Baht
42,461.03
- Loan
Baht
202,166.7

Group 2

Group 3

10.96
4.04
0.624

11.41
4.25
0.65

3,647.94
4,374.29
1,489.07

4,027.35
2,951.11
2,191.78

42.18
220
86,284.14
340,178.6

61.65
330
133,441.30
311,666.7

แผนการผลิตทีเ่ หมาะสมภายใต้ความเสี่ยง
การวิเคราะห์แผนการผลิตแบ่งออกเป็ นสองกรณี กรณีที่หนึ่ง มีการกําหนดเงื่อนไขด้านพืน้ ที่เพาะปลูก
อ้อยและพืน้ ทีเพาะปลูกข้าวเหนียวเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยและมีพนั ธะสัญญากับโรงงาน
นํา้ ตาล เกษตรกรอาจจะต้องมีการเพาะปลูกอ้อยให้เพียงพอต่อการส่งโรงงานนํา้ ตาล และมีการเพาะปลูกข้าว
เหนียวเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค กรณีทสี่ อง เป็ นการวิเคราะห์แบบไม่กาํ หนดเงื่อนไข
1.แผนการผลิตแบบไม่กาํ หนดเงื่อนไข
ผลการวิเคราะห์จากแบบจําลอง Target-MOTAD พบว่า หากเกษตรกรยอมรับความเสี่ยงที่สงู ขึน้ ระดับ
รายได้ท่ีเกษตรกรจะได้รบั ก็จะสูงขึน้ และยังพบว่าแผนการผลิตที่เหมาะสมแบบไม่กาํ หนดเงื่อนไขของเกษตรกร
ทัง้ สามกลุ่มจะแตกต่างจากแผนการผลิตเดิมของเกษตรกร กล่าวคือ ณ ความเสี่ยงร้อยละ 0-25 เกษตรกรกลุม่ ที่
1 และ 2 ควรผลิต มันสําปะหลังเป็ นพืชหลัก ข้าวเหนียวและอ้อยเป็ นพืชรองตามลําดับ แต่หากเกษตรกรยินดีท่ี
จะเสี่ยงเพิ่มขึน้ จนถึงร้อยละ 100 แผนการผลิตที่เหมาะสมแนะนําให้ผลิตมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียว ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องจากมันสําปะหลังมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ กว่าพืชอื่นๆ ส่วนแผนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรกลุม่ ที่ 3
เสนอว่าหากเกษตรกรต้องการลดระดับความเสี่ยงควรผลิตอ้อยเป็ นพืชหลัก ข้าวเหนียวและมันสําปะหลังเป็ นพืช
รอง แต่ห ากเกษตรกรยิ นดี ท่ี จะเสี่ย ง แผนการผลิต ที่ เ หมาะสมเสนอให้ผ ลิต อ้อยและข้าวเหนี ย ว ตามลําดับ
(Figure 1)
2. แผนการผลิตแบบมีเงื่อนไข
ผลการวิเคราะห์พบว่า เส้นขอบเขตการยอมรับความเสี่ยงและระดับรายได้ของแผนการผลิตที่เหมาะสม
แบบมีเงื่อนไขของเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าที่ระดับความเสี่ยงใด
เกษตรกรจะมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายและมีแผนการผลิตที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการทําเกษตรพันธะสัญญา
เป็ นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของเกษตรกร แต่จะเห็นว่าแผนการผลิตที่
เหมาะสมจะแตกต่างกันสําหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 กล่าวคือ หากเกษตรกรต้องการเผชิญความเสี่ยงในระดับตํ่า
ควรปลูกอ้อยเป็ นพืชหลัก ข้าวเหนียว และมันสําปะหลังเป็ นพืชรองตามลําดับ อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรยินที่จะ
เสี่ยงควรปลูกอ้อยเป็ นพืชหลักและข้าวเหนียวเป็ นพืชรอง (Figure 2)
นอกจากนีแ้ ผนการผลิตที่เหมาะสมทัง้ แบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีแรงงาน
เหลือในช่วงเดือนที่วา่ งจากการเพาะปลูกพืชในช่วงเดือนมกราคม เมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม
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Optimal farm plan for group 2
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Figure 1 Unconditional optimal farm plan of each group.
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Figure 2 Conditional optimal farm plan of each group.
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สรุ ปและข้อเสนอแนะ

จากการวิ เ คราะห์แ ผนการผลิ ต ที่ เ หมาะสมภายใต้ค วามเสี่ ย งโดยใช้แ บบจํา ลอง Target MOTAD
สําหรับฟาร์มอ้อยขนาดเล็ก พบว่าเกษตรกรในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ต่าํ กว่ากลุ่มที่ 3
ดังนั้น หากเกษตรกรไม่มีการทําเกษตรพันธะสัญญากับโรงงานนํา้ ตาล และผลิตอ้อยเพี ยงอย่างเดีย วทําให้
เกษตรกรมีความเสี่ยงด้านรายได้ท่ีสงู เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ควรปลูกมัน
สําปะหลังเป็ นพืชหลัก อ้อยและข้าวเหนียวเป็ นพืชรอง ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ควรปลูกอ้อยเป็ นพืชหลักและปลูก
ข้าวเหนียวและมันสําปะหลังเป็ นพืชรอง สําหรับแผนการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรที่ทาํ เกษตรพันธะสัญญา
กับโรงงานนํา้ ตาล ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 2 ควรปลูกอ้อยเป็ นพืชหลัก ปลูก
มันสําปะหลังและปลูกข้าวเหนียวเป็ นพืชรอง ซึง่ แผนการผลิตดังกล่าวแตกต่างจากเกษตรกรกลุม่ ที่ 3 กล่าวคือ ใน
ส่วนของเกษตรกรที่ ไ ม่ต อ้ งการเผชิ ญ ความเสี่ ย งด้านรายได้ ควรปลูก อ้อยเป็ น พื ช หลัก ข้าวเหนี ย วและมัน
สําปะหลังเป็ นพืชรองตามลําดับ อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรยินดีท่ีจะรับความเสี่ยงเพิ่มขึน้ หรือเกษตรกรที่ชอบ
ความเสี่ยงอาจเลือกแผนการผลิตโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จากผลการศึกษาจึงเสนอแนะได้ว่าถึงแม้การทํา
เกษตรพันธะสัญญาในกรณีของการผลิตอ้อยจะช่วยลดความเสี่ยงด้านรายได้ให้กบั เกษตรกร แต่เกษตรกรก็ไม่
ควรปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือปลูกอ้อยเพียงอย่างเดียว ควรปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและปลูกพืชอื่นเพื่อเป็ น
รายได้เสริมเพื่อให้รายได้ท่ีได้รบั เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึน้ ตลอดทัง้ ปี
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ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้มิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน JOOX
Factors Influencing the Selection of JOOX Music Streaming Applications
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บทคัดย่อ

การวิ จัย ครั้ง นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึก ษาปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อ กใช้แ อปพลิ เ คชัน JOOX โดย
ประชากรคือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน ที่ใช้บริการมิวสิกสตรีมมิง
แอปพลิเคชัน โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้สถิติ ChiSquare เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกับการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน JOOX ใช้
t-test ทดสอบค่าเฉลี่ยของรายได้ระหว่างผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน JOOX และผูใ้ ช้แอปพลิเคชันอื่น และใช้แบบจําลอง
Binary logistic Regression ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็ นในการเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX จาก
การศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือน การมีประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันอื่น ผูท้ ่ีใช้เครือข่ายเอไอเอส ค่าบริการ
เฉลี่ยต่อเดือน แนวเพลงที่ช่ืนชอบ ฟั งก์ชนั วิทยุ ฟั งก์ชนั คาราโอเกะ ความรวดเร็วของแอปพลิเคชัน ราคาที่ถูกกว่า
รายอื่น ความเหมาะสมของค่าบริการ การบริการที่ดีของบุคลากร และความหลากหลายและคุณภาพของเพลง มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 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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คํานํา

ในปั จ จุบัน พฤติ ก รรมการฟั ง เพลงนั้นเปลี่ ย นไปเป็ น การฟั ง เพลงแบบสตรี มมิ ง (Streaming) ที่ ผู้ฟั ง
สามารถฟั งเพลงออนไลน์ได้ในทุกที่ทุกเวลาที่มีสญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการฟั งเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ
ตลาดมิวสิกสตรีมมิงในประเทศไทยปี 2018 เติบโตร้อยละ 50 เมื่อเทียบจากปี 2016 (JOOX in progress, 2019)
จึงทําให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างผูป้ ระกอบการ แต่อย่างไรก็ตามในตลาดมิวสิกสตรีมมิงของประเทศไทยนัน้
กลับเป็ น JOOX ที่มีคนเลือกใช้มากที่สุด ถึงร้อยละ 72 (JOOX in progress, 2019) ดังนัน้ JOOX จึงมีแนวโน้ม
ครองส่วนแบ่งตลาด และผูกขาดตลาดมิวสิกสตรีมมิงในไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ ระกอบการแอปพลิเคชัน
อื่น การที่JOOX ครองส่วนแบ่งตลาดอาจมีสาเหตุมาจากผูใ้ ช้งานไม่รูจ้ กั แอปพลิเคชันอื่น อาจจะทําให้ผใู้ ช้บริการ
ไม่ทราบถึงข้อดีขอ้ เสียของแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น การเสียค่าบริการหากจะใช้บริการเต็มรู ปแบบ ซึ่งแตกต่างจาก
JOOX ที่สามารถใช้ฟรีได้ คนจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการ (วิรชั วิรชั นิภาวรรณ, 2556) อีกทัง้ JOOX ยังมีแนว
เพลงไทยซึง่ เป็ นที่ ชื่นชอบของคนไทยอยู่ในแอปพลิเคชันมากกว่า ประกอบกับการที่ JOOX มีฟังก์ชนั การใช้งานที่
มากกว่า เช่น คาราโอเกะ และยังมีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท เช่น การที่ JOOX ร่วมมือกับบริษัท เทนเซ็นต์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ บริษัท เอไอเอส เป็ นต้น การมีค่หู ูทางธุรกิจจะทําให้มีโอกาสประสบผลสําเร็จมากกว่า
(Robet E Spekman ,Lynn A Isabella and Thomas C MacAvoy, 2000) ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการแอปพลิเค
ชันอื่นเช่นแอปพลิเคชัน Sportify Apple music ทราบถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้มิวสิกสตรีมมิงแอป
พลิเคชัน จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุ งและพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค และระดับคะแนนความสําคัญของส่วน
ประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX
ขอบเขตการวิจัย
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน ที่มีประสบการณ์ในการใช้
มิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน เนื่องจากขอบเขตด้านเวลาและงบประมาณ เก็บข้อมูลในเดือนกันยายน
ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎี
การเลื อ กใช้บ ริ ก ารมิ ว สิ ก สตรี ม มิ ง แอปพลิ เ คชั น เป็ น ไปตามพฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภคตามทฤษฎี
อรรถประโยชน์ (วลัย ภรณ์ อัต ตะนัน ทน์, 2560) ในด้านความพึง พอใจที่ ไ ด้รับ จากการฟั ง เพลง และทฤษฎี
อุปสงค์ นํามาใช้อธิ บายการเลือกใช้บริการมิวสิกสตรีมมิ งแอปพลิเคชัน ซึ่งขึน้ อยู่กับราคาของแอปพลิเ คชัน
เนื่องจากการให้บริการมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชันนัน้ เป็ นสินค้าทดแทนกัน ผูบ้ ริโภคจะหันไปเลือกใช้บริการที่มี
ราคาที่ต่าํ กว่า ในด้านของรสนิยมของผูบ้ ริโภค แอปพลิเคชันจะมีแนวเพลงที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผบู้ ริโภคเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันตามรสนิยมของผูบ้ ริโภค และด้านรายได้ ถ้าผูบ้ ริโภคมีรายได้เพิ่มขึน้ แล้วมีการเปลี่ยนไปใช้
แอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งจะแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันใหม่มีคณ
ุ ภาพดีกว่าแอปพลิเคชันเดิมซึ่งรายได้เป็ นปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ นอกจากนี ้ (ศิริวรรณ เสรีรตั น์, 2550) ชีใ้ ห้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีรสนิยม ความชอบ
และทัศนคติของการฟั งเพลงที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(ศิริวรรณ เสรีรตั น์
,2552) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน JOOX เช่น การมีฟังก์ชนั คาราโอเกะ
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และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจยั ที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน โดยการทดสอบ ttest ศศิ ณั ฏ ฐ์ กลั ด พิ บู ล ย์ และณั ฐ ยา ประดิ ษ ฐ์ สุ ว รรณ (2560) พบว่ า เพศหญิ ง มี ค่ า เฉลี่ ย ความถี่
ในการฟั ง เพลงต่ อ สัป ดาห์ม ากกว่ า เพศชาย ในด้า นรายได้ จากการทดสอบ One-way ANOVA ศศิ ณั ฏ ฐ์
กลัดพิบูลย์ และณัฐยา ประดิษฐ์สวุ รรณ (2560) พบว่า ความถี่ในการฟั งเพลงต่อสัปดาห์ แตกต่างกัน โดยผูท้ ่ีมี
รายได้เ ฉลี่ ย ตํ่ากว่า 10,000 บาทมี ค่าเฉลี่ ย ความถี่ ใ นการฟั ง เพลงต่อสัป ดาห์ มากกว่าผู้มี ร ายได้ใ นกลุ่ม อื่น
นอกจากนี ้ ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน จากแบบจําลอง Multiple Regression สุดา
รัตน์ สิริมหาวงศ์, สุวนันท์ คงใหม่ และ ฐิ ติพร สําราญศาสตร์ (2561) พบว่า ปั จจัยด้านราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย และ การส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อความถี่ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE MAN
งานวิจัยนีจ้ ะใช้ตวั แปรประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ กับรายได้ ตัวแปรปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
และใช้สถิ ติ t-test เหมื อนงานวิ จัย ที่ ผ่านมาแต่ใช้ในการทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย รายได้ต่อเดือน
ค่าเฉลี่ยค่าบริการรายเดือน และ ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสําคัญในปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทัง้ 7 ด้าน ระหว่างผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน JOOX และผูใ้ ช้แอปพลิเคชันอื่น นอกจากนีจ้ ะใช้ Chi-Square เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ และปั จจัยด้านพฤติกรรม กับ การเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX และใช้แบบจําลอง
Binary logistic Regression ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ 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 ช้
แอปพลิเคชัน JOOX ซึ่งไม่เคยมีการศึกษามาก่อน เนื่องจากงานวิจยั ที่ผ่านมาศึกษาเรื่องความถี่ในการใช้บริการ
นํ า มาสู่ ข ้ อ ค้ น พบใหม่ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการรายอื่ น ในตลาด สามารถนํ า ผลการศึ ก ษาไปพั ฒ นา
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากแอปพลิเคชัน JOOX ได้

วิธีการศึกษา
การรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี ม้ ีประชากรคือ นิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน
กําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง จากสูตรค่าสัดส่วนของ W.G. Cochran (1977) โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครัง้ นีใ้ ช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถาม
ซึ่ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย คํ า ถ า ม 3 ส่ ว น คื อ ข้ อ 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
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกฟั งเพลงผ่านมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2562
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX กับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
และปั จจัยด้านพฤติกรรม ด้วย Chi-Square ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย รายได้ต่อเดือน 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 ช้
แอปพลิ เ คชัน JOOX และผู้ใ ช้แอปพลิเคชันอื่ น ด้วย t-test และใช้ก ารประมาณแบบจําลอง Binary logistic
Regression เพื่อหาขนาดและทิศทางของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็ นในการเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX
ด้วยวิธี Maximum Likelihood Estimation ซึ่งตัวแปรอิสระที่นาํ มาใช้ในแบบจําลอง มาจากสมมุติฐานของคณะ
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ผู้ จั ด ทํ า เ ช่ น ผู้ ใ ช้ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น JOOX จ ะ มี ร า ย ไ ด้ น ้ อ ย ก ว่ า ผู้ ใ ช้ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น อื่ น เ นื่ อ ง จ า ก
แอปพลิเคชันอื่น มีคา่ บริการในการใช้งาน โดยมีแบบจําลอง ดังนี ้
𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1)
= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 FEMALE𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 𝐼𝐼NCOME𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3 EVER 𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 AIS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5 EXPEN𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6 THSO𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7 NUMS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8 DIVS𝑖𝑖
𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 0)
+𝛽𝛽9 QUAS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽10 INTS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽11 DOOF𝑖𝑖 + 𝛽𝛽12 RADI𝑖𝑖 + 𝛽𝛽13 KARA𝑖𝑖 + 𝛽𝛽14 EASY𝑖𝑖 + 𝛽𝛽15 FAST𝑖𝑖 + 𝛽𝛽16 APPR 𝑖𝑖 + 𝛽𝛽17 NOEX𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽18 ALLS𝑖𝑖 + 𝛽𝛽19 CHPA𝑖𝑖 + 𝛽𝛽20 ADTV𝑖𝑖 + 𝛽𝛽21 ADIN𝑖𝑖 + 𝛽𝛽22 FRTR 𝑖𝑖 + 𝛽𝛽23 PROM𝑖𝑖 + 𝛽𝛽24 COAN𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽25 CONC𝑖𝑖 + 𝛽𝛽26 ORAC𝑖𝑖 + 𝛽𝛽27 POLI𝑖𝑖 + 𝛽𝛽28 KNOW𝑖𝑖 + 𝛽𝛽29 ICON𝑖𝑖 + 𝛽𝛽30 INTF𝑖𝑖 + 𝛽𝛽31 INFO𝑖𝑖

โดยที่ Y = 1
Y=0
β0

FEMALE
INCOME
EVER
AIS

EXPEN
THSO
NUMS
DIVS
QUAS
INTS
DOOF
RADI
KARA
EASY
FAST
APPR
NOEX
ALLS
CHPA
ADTV
ADIN
FRTR
PROM
COAN

+ 𝛽𝛽32 CONV𝑖𝑖 + 𝛽𝛽33 FIXX𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖

คือ ผูใ้ ช้บริการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน JOOX
คือ ผูใ้ ช้บริการตัดสินใจไม่ใช้บริการแอปพลิเคชัน JOOX
คือ ค่าคงที่ βj คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าประมาณตัวนัน้ ๆ โดยที่ ( j = 1 ถึง 33 )
คือ เพศ โดย FEMALE = 1 คือเพศหญิง และ FEMALE = 0 คือเพศชาย
คือ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
คื อ การมี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั น อื่ น โดย EVER = 1 คื อ มี
ประสบการณ์การใช้บริการแอปพลิเคชันอื่น EVER = 0 คือไม่มีประสบการณ์การใช้
บริการแอปพลิเคชันอื่น
คือ การใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ โดย AIS = 1 คือใช้เครือข่ายเอไอเอส AIS = 0 คือ
ใช้เครือข่ายอื่นๆ นอกจากเอไอเอส
คือ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการใช้บริการมิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน (บาท)
คือ แนวเพลงที่ช่ืนชอบ โดย THSO = 1 คือชื่นชอบแนวเพลงไทย THSO = 0 คือชื่น
ชอบแนวเพลงสากลและอื่นๆ
คือ ระดับความสําคัญของจํานวนเพลงที่ให้บริการ (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความหลากหลายของแนวเพลง (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของคุณภาพและความชัดของเสียง (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความทันสมัยของเพลง (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการดาวน์โหลดและฟั งขณะออฟไลน์ได้ (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการมีฟังก์ชนั วิทยุให้บริการ (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการมีฟังก์ชนั คาราโอเกะให้บริการ (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความง่ายในการใช้งาน ไม่ซบั ซ้อน (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความรวดเร็วของแอปพลิเคชัน (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความเหมาะสมของค่าบริการรายเดือน (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของราคาที่ถกู กว่าผูใ้ ห้บริการรายอื่น (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความสามารถในการรองรับของแอปพลิเคชัน (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของช่องทางในการชําระค่าบริการที่หลากหลาย (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการโฆษณาทางโทรทัศน์ (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการให้ทดลองใช้บริการฟรีก่อนการตัดสินใจ (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการลดราคาหรือแถมสิทธิพิเศษต่างๆ (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการให้ดาราเป็ นพรีเซนเตอร์ (คะแนน)
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คือ ระดับความสําคัญของการมีฟังก์ชนั คอนเสิรต์ ให้บริการ (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการจัดกิจกรรมกับแอปพลิเคชันอื่น (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการบริการที่ดีของของบุคลากร (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความรู ้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความสวยงามของไอคอนแอปพลิเคชัน (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความสวยงามของหน้าต่างใช้งาน (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการให้รายละเอียดบริการที่ชดั เจน (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของความสะดวกในการสั่งซือ้ และชําระเงิน (คะแนน)
คือ ระดับความสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุ งแอปพลิเคชันอยู่เสมอ (คะแนน)

ผลการศึกษา

กลุ่ม ตัว อย่ า ง เลื อ กใช้แ อปพลิ เ คชัน JOOX จํา นวน 244 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย มี ร ายได้เ ฉลี่ ย
7,997.13 บาทต่ อ เดื อ น ไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ ช้แ อปพลิ เ คชั น อื่ น ไม่ เ สี ย ค่ า บริ ก ารต่ อ เดื อ น และเลื อ กใช้
แอปพลิ เ คชั น อื่ น จํ า นวน 156 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย 9,135.26 บาทต่ อ เดื อ น
มีประสบการณ์ใช้แอปพลิเคชันอื่น เสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการใช้บริการมิวสิกสตรีมมิง แอปพลิเคชันเฉลี่ย
91.28 บาทต่ อ เดื อ น ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ร ะดั บ ความสํ า คั ญ กั บ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะ ด้านกระบวนการอยู่ในเกณฑ์มาก ( มากกว่า 3.50 ) และ
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคลากร อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( ไม่ต่าํ กว่า 2.50 )
ผลการทดสอบไคสแควร์
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน JOOX และผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันอื่น กับ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์และปั จจัยด้านพฤติกรรมด้วยไคสแควร์พบว่าการมีประสบการณ์ใช้แอปพลิเคชันอื่น
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และแนวเพลงที่ช่ืนชอบ มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้งานแอปพลิเคชัน JOOX และ
แอปพลิเคชันอื่น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยผูท้ ่ีไม่มีประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันอื่น เลือกใช้บริการเครือข่าย
AIS และชื่นชอบแนวเพลงไทย มีความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX
Table 1 Results of Chi-square Statistics.
Variable

Personal factors
Gender
Choosing behavior
No Experience in using other
applications
Mobile network
Favorite music genre

Chi-square

P-value

0.85

0.3546

62.51
7.33
19.68

0.0000***
0.0000***
0.0000***

Note: * significant at the 10% level ,** significant at the 5% level ,*** significant at the 1% level

ผลการทดสอบ t-test
ผลการทดสอบความแตกต่างของรายได้เฉลี่ยและค่าบริการรายเดือนเฉลี่ยของผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน JOOX
และผู้ ใ ช้ แ อปพลิ เ คชั น อื่ น ด้ ว ยสถิ ติ t-test พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น ของรายได้ เ ฉลี่ ย และค่ า บริ ก าร
รายเดือนเฉลี่ย โดยผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันอื่นจะมีรายได้เฉลี่ยและค่าบริการรายเดือนเฉลี่ย มากกว่าผูใ้ ช้งานแอป
พลิ เ คชั น JOOX ในด้า นปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดับ คะแนนความสํา คัญ ของ
จํานวนเพลงที่ให้บริการ ความหลากหลายของแนวเพลง คุณภาพและความชัดของเสียง ความเหมาะสมของ
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ค่ า บริ ก าร ความเหมาะสมของช่ อ งทางชํา ระค่ า บริ ก ารที่ ห ลากหลาย การให้ท ดลองใช้บ ริ ก ารฟรี ก่ อ น
การตัดสินใจ ความสวยงามของไอคอนแอปพลิเคชัน ความสวยงามของหน้าต่างใช้งาน การให้รายละเอียด
บริการที่ชดั เจน ความสะดวกในการสั่งซือ้ และชําระเงิน และการพัฒนาและปรับปรุ งแอปพลิเคชันอยู่เสมอ ของ
ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันอื่น มากกว่า ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน JOOX ส่วนค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญของ
ฟั งก์ชันคาราโอเกะ ราคาที่ถูกกว่ารายอื่น การจัดคอนเสิรต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ การจัดกิจกรรมกับแอป
พลิเคชันอื่น ของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน JOOX มากกว่า ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันอื่น (Table 2)
Table 2 Results of t-test statistics.
Variable
Users of the JOOX
Users of other
t-test
P-value
application (n=244) applications (n=156)
X
S.D.
X
S.D.
Average income
7997.13 4484.77 9135.26 4638.67 2.4426 0.0150 **
Average service charge 17.4344 64.4968 68.2776 100.867 5.6055 0.0000 **
per month
*
Product
Number of songs
4.2418 0.8719 4.5897
0.6897 4.4312 0.0000 **
*
A variety of music
4.2254 0.8809 4.5064
0.7491 3.4129 0.0007 **
genres
*
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
4.1762 1.1248 4.1282
1.2060 -0.4049 0.6858
Can listening in offline
2.2705 1.5689 2.3333
1.6277 0.3850 0.7004
Radio Function
2.5286 1.7006 1.8782
1.6078 -3.8108 0.0001 **
Karaoke function
*
4.3033 0.8596 4.3526
0.7518 0.6043 0.5460
Easy to use
4.4139 0.8043 4.4615
0.7308 0.5981 0.5501
Application speed
Price
Appropriateness of
3.7213 1.3893 4.0512
1.0398 2.7085 0.0070 **
service fees
*
Price cheaper than
3.6598 1.4095 3.4166
1.3196 1.7249 0.0853 *
others place
Supports all operating
4.1271 0.9793 4.1859
1.0211 0.5765 0.5646
systems and
networks
Various payment
3.7377 1.1850 4.0448
1.1265 2.5774 0.0103 **
methods
Promotion
2.7951 1.4139 2.6026
1.3897 -1.3371 0.1819
TV advertisement
3.2008 1.4013 3.0962
1.4581 -0.7172 0.4737
Internet advertisement
3.8155 1.2417 4.0384
1.1352 1.8097 0.0710 *
Free trial
Discount or special
3.5287 1.3468 3.6539
1.3662 0.9014 0.3679
privileges
Giving a star as a
2.2500 1.5579 2.0128
1.5112 -1.5025 0.1338
presenter
2.8852 1.6213 2.4487
1.6589 -2.6027 0.0095 **
Concert
*
Organize activities with
2.9098 1.5422 2.5897
1.6456 -1.9721 0.0492 **
other
applications
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Users of the JOOX
application (n=244)
X

S.D.

Users of other
applications
(n=156)
X
S.D.

t-test

P-value

3.4016
3.5246

1.3343
1.2354

3.4936
3.5385

1.3464
1.3217

0.6699
0.1066

0.5033
0.9152

3.5123
3.6434

1.2422
1.1582

3.7179
3.9102

1.1233
1.0917

1.6755
2.2976

0.0946 *
0.0221 **

3.9139

1.0247

4.1859

0.9284

2.6842

0.0075 **
*

Process
Convenient to order /
3.7827 1.0952 4.1282
1.1399 3.0277 0.0026 **
pay
*
Develop and improve
4.0573 1.0407 4.2628
0.9778 1.9711 0.0494 **
applications constantly
Note: * Significant at the 10% level ,** Significant at the 5% level ,*** Significant at the 1% level
ผลการประมาณค่าแบบจําลองการถดถอยโลจิสติก (Binary logistic Regression)
แบบจํ า ลองที่ 1 คื อ แบบจํ า ลองที่ ใ ส่ ตั ว แปรอิ ส ระตามสมมติ ฐ านทุ ก ตั ว พบว่ า เกิ ด ปั ญหา
Multicollinearity จึ ง แก้ปั ญ หาโดยการรวม 3 ตัว แปร ได้แ ก่ ระดับ คะแนนความสํา คั ญ ของจํา นวนเพลง
ที่ให้บริการ (NUMS) ความหลากหลายของแนวเพลง (DIVS) และคุณภาพและความชัดของเสียง (QUAS) มาหา
ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ค ว า ม สํ า 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 สํ า คั ญ ข อ ง
ความหลากหลายและคุณ ภาพของเพลง (NuDiQu) ซึ่ง เป็ น คะแนนเฉลี่ย ของตัวแปรสามตัว และตัด ตัวแปร
ที่ไม่มีนยั สําคัญทิง้ ได้แบบจําลองที่ 2 ซึง่ แก้ไขปั ญหา Multicollinearity และเป็ นแบบจําลองที่นาํ ไปใช้คาํ นวณค่า
Marginal Effect เนื่องจากมีคา่ Adjusted R-squared เท่ากับ 0.2409 ซึง่ สูงกว่าแบบจําลองที่ 1 ที่มีคา่ Adjusted
R-squared เท่ ากับ 0.1952 นอกจากนี ต้ ัวชี ว้ ัด Akaike criterion Schwarz criterion และ Hannan-Quinn ของ
แ บ บ จํ า ล อ ง ที่ 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
ตํ่ากว่าตัวชีว้ ดั ดังกล่าวของแบบจําลองที่ 1 มีค่าเท่ากับ 430.5458 566.2556 และ 484.2886 ตามลําดับ (Table
3) จากการประมาณค่าในแบบจําลองที่ 2 พบว่า การมีประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันอื่น (EVER) ค่าบริการ
เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เ ดื อ น ( EXPEN) แ น ว เ พ ล ง ที่ ชื่ น ช อ บ ( THSO) ก า ร มี ฟั ง ก์ ชั น ค า ร า โ อ เ ก ะ ( KARA)
ความรวดเร็ ว ของแอปพลิ เ คชัน (FAST) ความหลากหลายและคุณ ภาพของเพลง (NuDiQu) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติท่ี α=0.01 รายได้ (INCOME) เครือข่ายโทรศัพท์
(AIS) การมี ฟั ง ก์ชัน วิ ท ยุ (RADI) ราคาที่ ถูก กว่าผู้ใ ห้บ ริ ก ารรายอื่ น (NOEX) และการบริ ก ารที่ ดี ข องบุคลากร
(POLI) มี อิ ท ธิ พลต่ อ การเลื อ กใช้ แ อปพลิ เ คชั น JOOX ที่ ระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี α=0.05 และ
ความเหมาะสมของค่าบริการรายเดือน (APPR) มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี α=0.1 จากการพิ จารณา ค่ า Marginal Effect ในแบบจํ า ลองที่ 2 พบว่ า แนวเพลง ที่
ชื่ น ชอบ (THSO) (0.1555) การใช้เครื อ ข่ ายเอไอเอส (AIS) (0.1369) ความรวดเร็วของแอปพลิ เ คชัน (FAST)
(0.1149) ราคาที่ถูกกว่าผูใ้ ห้บริการรายอื่น (NOEX) (0.0698) และการมีฟังก์ชนั คาราโอเกะ (KARA) (0.0690) มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บว ก กั บ ค ว า ม น่ า จะ เ ป็ น ในก า รเ ลื อ ก ใช้ มิ ว สิ ก สต รี ม มิ ง แ อ ปพลิ เ คชั น JOOX
ในขณะที่ การมีประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันอื่น (EVER) (0.3522) ความหลากหลายและคุณภาพของเพลง
(NuDiQu) (0.1856) ค่าบริการรายเดือน (EXPEN) (0.1444) ความเหมาะสมของค่าบริการรายเดือน (APPR)
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(0.0597) การมี ฟั งก์ ชั น วิ ท ยุ (RADI) (0.0503) การบริ ก ารที่ ดี ข องบุ ค ลากร (POLI) (0.0468) และรายได้
( INCOME) (0.0132) มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ล บ กั บ 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
แอปพลิเคชัน (Table 3) *หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือค่า Marginal Effect
Table 3 Estimation results from Binary Regression Model.
variable

model 1

coefficient
c
FEMALE
INCOME
EVER
AIS
EXPEN
THSO
NUMS
DIVS
QUAS
INTS
DOOF
RADI
KARA
EASY
FAST
APPR
NOEX
ALLS
CHPA
ADTV
ADIN
FRTR
PROM
COAN
CONC
ORAC
POLI
KNOW
ICON
INTF
INFO
CONV
FIXX

4.3519
-0.2105
-0.0000
-2.0885
0.7487
-0.0060
0.8194
-0.4192
0.1761
-0.6631
0.0715
0.1063
-0.2779
0.3021
-0.2243
0.7124
-0.2999
0.3928
0.0958
-0.0744
0.0063
0.0855
-0.0753
0.0391
0.0189
-0.0270
0.0536
-0.4481
0.2977
0.1557
-0.1914
-0.1905
-0.0973
0.0492

model 2

S.D.

coefficient

1.2354 *
0.2762
0.0000 *
0.3809 ***
0.2901 ***
0.002
***
0.2861 ***
0.2242 *
0.2188
0.2004 *
0.1663
0.1349
0.1131 **
0.1145 ***
0.2280
0.2488 ***
0.1841
0.1578 **
0.1742
0.1743
0.1513
0.1469
0.1598
0.1390
0.1364
0.1304
0.1351
0.0300 **
0.2207
0.3850
0.2203
0.1805
0.1971
0.1882
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marginal effect

S.D.

4.0978

1.0563 ***

-0.0000
-1.9212
0.6525
-0.0066
0.7387

0.0000
0.3580
0.2741
0.0019
0.2719

**
***
**
***
***

-0.0132
-0.3522
0.1369
-0.1444
0.1555

-0.2298
0.3157

0.0989 **
0.0999 ***

-0.0503
0.069

0.5254
-0.273
0.3192

0.2030 ***
0.1621 *
0.1423 **

0.1149
-0.0597
0.0698

-0.2139

0.1079 **

-0.0468
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Table 3 (Continued).
variable

model 1
coefficient

NuDiQu
McFadden R-squared
Adjusted R-squared
Akaike criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn
All correct prediction (%)
correct predition (P =
0)(%)
correct predition (P =
1)(%)

model 2

S.D.

coefficient
-0.8488

0.3223
0.1952
430.5458
566.2556
484.2886
79
71.1538
84.0163

marginal effect

S.D.
0.2513 ***
0.2895
0.2409
406.1167
458.0058
426.6655
77.3
66.67

-0.1856

84.0164

Note: * significant at the 10% level, ** significant at the 5% level, *** significant at the 1% level

สรุ ปและข้อเสนอแนะ

ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้แ อปพลิ เ คชั น JOOX ได้แ ก่ แนวเพลง
ที่ ช่ื น ชอบ รองลงมาคื อ ผู้ท่ี ใ ช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยเอไอเอส ความรวดเร็ ว ของแอปพลิ เ คชั น ราคาที่ ถู ก กว่ า
ผูใ้ ห้บริการรายอื่น และการมีฟังก์ชนั คาราโอเกะ มีความน่าจะเป็ นในการใช้มิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน JOOX
เพิ่มขึน้ ตามลําดับ ในขณะที่ ผูท้ ่ีมีประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันอื่น ความหลากหลายและคุณภาพของเพลง
การเสียค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือน ความเหมาะสมของค่าบริการรายเดือน การมีฟังก์ชันวิทยุ การบริการที่ดีของ
บุคลากร และรายได้ต่อเดือน มีความน่าจะเป็ นในการใช้มิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน JOOX ลดลงตามลําดับ
นําไปสูข่ อ้ เสนอแนะที่มีตอ่ ผูป้ ระกอบการแอปพลิเคชันอื่น ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากแนวเพลงและฟั งก์ชันคาราโอเกะ มีอิทธิ พลต่อการใช้แอปพลิเคชัน JOOX
แอปพลิ เ คชั น อื่ น ควรมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ เพลงไทยมากขึ ้น อาจทํา การปรั บ เพลย์ลิ ส ต์ใ นหน้า แรกของ
แอปพลิเคชันให้เป็ นเพลงไทยมากขึน้ หรือเพิ่ มจํานวนเพลงไทยในแอปพลิเคชัน และควรมีฟังก์ชันคาโอเกะ
ด้านราคา จากตัวแปรความเหมาะสมของค่าบริการ ผูใ้ ห้บริการควรทดลองตลาดเพื่ อหาความเหมาะสมของ
ค่าบริการ เพื่อดําเนินกลยุทธ์การตัง้ ราคา โดยต้องเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งในอุตสาหกรรม อาจใช้กลยุทธ์การ
ตั้ง ราคาที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น การตั้ง ราคาตามเวลา หรื อ ตามกลุ่ ม ของผู้บ ริ โ ภค กํา หนดกลุ่ ม เป้ า หมาย
ให้ชั ด เจน และมี ร าคาขายที่ แ ตกต่ า งกั น ตามกลุ่ ม ผู้บ ริ โ ภค ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด จากตั ว แปร
การมี ป ระสบการณ์การใช้แ อปพลิเคชันอื่ น และ เครื อข่ ายเอไอเอส ผู้ใ ห้บ ริก ารควรมีก ารส่ง เสริม ให้ทดลอง
ใช้ฟรีก่อนการตัดสินใจชําระค่าบริการ เพิ่ มช่องทางโฆษณา และจัดกิ จกรรมควบคู่กันไป เพื่ อส่งเสริมให้เป็ น
ที่ รูจ้ ักมากขึน้ และทําให้ผูบ้ ริโภคมีประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชัน นอกจากนีค้ วรมีการร่วมมือกับเครือข่าย
เอไอเอส หรื อ เครื อ ข่ า ยมื อ ถื อ ค่ า ยอื่ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด ฐานผู้ ใ ช้ เ ดิ ม ให้ หั น มาใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น ตน
ด้านกระบวนการ จากตัวแปร ความรวดเร็วของแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันควรมีความรวดเร็ว ตอบสนอง
ความเร็วของอินเทอร์เน็ตในปั จจุบนั รวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ล่นื ไหล ไม่สะดุด และไม่เกิดจุดบกพร่อง
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 ที่ ก ว้ า ง ขึ ้ น เ ช่ น ปั จ จั ย ด้ า น อ า ยุ อ า ชี พ
ระดับการศึกษาเป็ นต้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นีเ้ จาะจงแค่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านัน้ เนื่อง
ด้วยข้อ จํากัด ต่างๆ นอกจากนี อ้ าจเพื่ อตัวแปรอิ สระบางตัว เพื่ อให้ส ามารถอธิ บ ายตัวแปรตามได้ดี ขึน้ เช่น
ประเภทของเพลง (อาทิ ลูกทุ่ง ลูกกรุ ง ป๊ อป) การใช้บญ
ั ชีร่วมกับผูอ้ ่ืน ซึ่งตัวแปรดังกล่าวได้มาจากข้อเสนอแนะ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
299

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครัง้ นี ้ และการศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของวิชา 01101491 วิธี
วิ จั ย ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก น า ย จิ ร ภั ท ร จิ ร นั ย ร า ดุ ล น า ย นั ธ ท วั ฒ น์
ลิ มาชาน นายณัฐ วิ ท ย์ ไชยรัต นตรัย นายวรพล วัฒ นเรื องโกวิ ท และนายณัฏ ฐกิ ต ติ์ ชมภูพ ฤกษ์ นิ สิ ต คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการทําวิจยั ชิน้ นีใ้ ห้สาํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

วิรชั วิรชั นิภาวรรณ. 2556. วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
(Online). http://www.wiruch.com/articles%20for%20article/article%20thai.htm, 23 กรกฎาคม
2562.
วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์. 2560. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 กรุ งเทพฯ: บริษัท
เอเชียดิจิตอลการพิมพ์.
ศศิณฏั ฐ์ กลัดพิบลู ย์ และณัฐยา ประดิษฐ์สวุ รรณ. 2560. ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟั งเพลง ผ่าน JOOX Music แอปพลิเคชันโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (Online). http://kowdum.com/article/fileattachs/140720181031
18_f_0.pdf, 27 กรกฎาคม 2562.
ศิริวรรณ เสรีรตั น์. 2552. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Online).
http://passakorn2326.blogspot.com/, 25 กรกฎาคม 2562.
สุดารัตน์ สิริมหาวงศ์, สุวนันท์ คงใหม่ และ ฐิ ติพร สําราญศาสตร์. 2561. ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจ
สั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE MAN เขตพระโขนง ในกรุ งเทพมหานคร (Online).
http://www.mis.ms.su.ac.th/MISMS01/PDF01/1577_20190521_p_61.pdf, 25 กรกฎคม 2562.
iT24Hrs. 2562. JOOX เผยคนไทยฟั งเพลงสตรีมมิ่งพุ่ง 3 พันล้านครั้ง เตรียมลุยต่างจังหวัดด้วย
เพลงลูกทุง่ (Online). https://www.it24hrs.com/2019/joox-in-progress-2019, 23 กรกฎาคม 2562.
SPEKMAN, Robert E., ISABELLA, Lynn A. & McAVOY, Thomas C. 2000. Alliance Competence.
NewYork: John wiley.

300

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Factors Influencing the Decision to Resign from the Government Medical Provider to
the Private Sector in Bangkok Metropolitan Area
พิชญาดา จันทร์บุญ1 กมลชนก อุรยิ ะพงศ์สรรค์1 กัญญารัตน์ หนูมาก1 ชนิกานต์ แช่มเล็ก1
ปณิกาญจน์ ธรรมกิจ1 ประพาภร นาวาทอง1 พิชาวุฒิ ใจยั่งยืน1 ฟารีดา เจ๊ะหลี1 ยมลภัทร เจริญฐานะพันธุ1*์
ศิรประภา อารักษ์พทุ ธนันท์1 อรวี ศรีพมุ่ 1 และ พุฒิพฒ
ั น์ ทวีวชิรพัฒน์1
Pitchayada Janboon1, Kamonchanok Uriyapongsan1, Kanyarat Numak1, Chanigan Chamlek ,
Panikan Thammakit1, Praphaphorn Nawathong1, Pichawut Jaiyangyeun, Fareeda Chelee1,
Yamonphat Jareonthanaphan1*, Siraprapa Arakphuttanun1, Orrawee Sripum1
and Puttiphat Thaweevachiraphat1

บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จาก
ภาครัฐไปสูภ่ าคเอกชน โดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์ 3
กลุม่ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ที่ทาํ งานในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล จํานวน 400 คน โดย
ใช้การทดสอบ t-test Chi-square และแบบจําลอง Binary Logistic Regression ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐไปสูภ่ าคเอกชน ประกอบด้วย (1) ปั จจัยส่วน
บุคคล (2) ปั จจัยด้านการให้ความสําคัญกับงานหรือปริมาณงาน (3) ปั จจัยด้านทัศนคติต่ออาชีพ (4) ปั จจัยด้าน
อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ (5) ปั จจัยด้านทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน (6) ปั จจัยด้านทัศนคติต่อ
องค์กร ปั จจัยในด้านต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐไป สู่
ภาคเอกชนทั้งสิน้ ดังนั้นผูบ้ ริหารโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข ควรจะมี การออกมาตรการหรื อ แนว
ทางการแก้ไขปั ญหา เช่น การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชดั เจนตรงตามตําแหน่งงาน และการเสริมสร้าง
ความรู ค้ วามเข้าใจให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู ส้ ึกมั่นคงในการทํางานในองค์กร เพื่ อลดแนวโน้มการ
ลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐไปสูภ่ าคเอกชน

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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คํานํา
หน่วยงานสาธารณสุขของไทยกําลังประสบกับปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ แม้ว่า
บุคลากรทางการแพทย์หนึ่งคนต่อจํานวนประชากรในปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อ
เที ยบกับประเทศในอาเซียนแล้ว ประเทศไทยมีการรับผิดชอบคนไข้ท่ี มากกว่า เช่น ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศ
สิงคโปร์ แพทย์ 1 คน รับผิดชอบคนไข้ 526 คน ประเทศบรู ไน แพทย์ 1 คน รับผิดชอบคนไข้ 666 คน และประเทศ
มาเลเซีย แพทย์ 1 คน รับผิดชอบคนไข้ 833 คน (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) และจากอัตราการลาออก
ของแพทย์ ทันตแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาเพิ่มขึน้ เช่นกันในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560
กระทรวงสาธารณสุขได้รบั การจัดสรรทันตแพทย์เพิ่มขึน้ เป็ นจํานวน 3,042 คน และมีการลาออก 1,531 คน ซึ่งมี
อัตราการลาออกอยู่ในช่วงร้อยละ 48.9 ถึงร้อยละ 56.6 (สํานักทันตสาธารณสุข, 2561) และอัตราการลาออกของ
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีปริมาณการผลิตพยาบาลปี ละประมาณ 10,000 คน ในจํานวนนีเ้ ข้าสูร่ ะบบ
ร้อยละ 80 และค่อยๆ มีการทยอยลาออกในช่วง 5 ปี จนมีอตั ราการคงอยู่ของพยาบาลในระบบอยู่ประมาณร้อย
ละ 50 (กฤษฎา แสวงดี, 2558) การที่ บุคลากรทางการแพทย์มีอัตราการลาออกที่ เพิ่มสูง ส่งผลให้บุคลากรที่
เหลืออยู่แต่ละคนจะต้องแบกรับภาระงานที่เพิ่มมากยิ่งขึน้
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วยสาเหตุหลัก 14 ประการ ได้แก่ (1)
การทํางานนอกเวลาที่มากเกินพอดีราชการ (กําธร พฤกษานนท์, 2546) (2) ความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร
ทางการแพทย์ (กรรณิการ์ เกตทอง, 2559) (3) ความชัดเจนของงาน (จิดาภา เสน่หน์ ุช, 2553) (4) บรรยากาศ
ขององค์กร (กุลธิ ดา ไชยจําเริญ, 2557) (5) อัตราค่าจ้าง (กําธร พฤกษานานนท์, 2546 กุลธิ ดา สุดจิตร์, 2549
และ กรรณิการ์ เกตทอง, 2559) (6) โอกาสในการเลือกงาน (กุลธิดา ไชยจําเริญ, 2557) (7) ความเสี่ยงในการถูก
ฟ้ อ งร้อ ง (กําธร พฤกษานานนท์, 2546) (8) เวลาที่ ใ ช้ใ นการเดิ น ทาง (พงศ์พ รรณ คุม้ ทรัพ ย์ และ กิ ต ติ พัน ธ์
คงสวัสดิ์เกียรติ, 2556) (9) ความภาคภูมิใจในสายอาชีพ (อิงครัต แพททริคค์ สีเขียวสุขวงกฎ, 2559) (10) ความ
มั่นคงในสายอาชีพ (อิงครัต แพททริคค์ สีเขียวสุขวงกฎ, 2559 และ ศุภานัน พุฒตาล, 2560) (11) สวัสดิการใน
การรักษาพยาบาลแก่บพุ การี บุตร และคูส่ มรส (พงษ์พรรณ คุม้ ทรัพย์ และ กิตตพันธ์ คงสวัสดิเ์ กียรติ, 2561) (12)
สิทธิ ในการลาหยุด ลาป่ วย และลากิ จที่ได้รับ (มิ่งกมล ภิ บาลวงษ์, 2561) (13) ระบบพิ จารณาเลื่อนตําแหน่ง
(ศุภานัน พุฒตาล, 2560 และ มื่งกมล ภิ บาลวงษ์, 2561) (14) ความสุขในการทํางาน (อิงครัต แพททริค ค์
สีเขียวสุขวงกฎ, 2559)
ดังนัน้ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จงึ มีความสําคัญและ
จําเป็ นยิ่ง ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะนําไปเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์
รวมถึง การให้ข ้อมูล แก่ ห น่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้องเพื่ อใช้ใ นการกําหนดนโยบายที่ เป็ น ประโยชน์แ ก่ บุค ลากรทาง
การแพทย์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์

การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์
จากภาครัฐไปสูภ่ าคเอกชน ในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานีท้ าํ การศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์
ทันตแพทย์ และพยาบาล จากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน ในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล เนื่ องจากบุคลากรทาง
การแพทย์ท่ีปฏิบตั ิงานในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑลมีอตั ราการลาออกมากที่สดุ ด้วยการใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิจาก
การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2562
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การทบทวนวรรณกรรม

งานวิจยั นีม้ ีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Ravenstein,1889) ทฤษฎี
อุป สงค์ (นงนุช สุน ทรชวกานต์, 2559) และทฤษฎี อุป ทานแรงงาน (นงนุช สุน ทรชวกานต์, 2559) แนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970) และทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจลาออกของมอบเลย์
(Mobley,1982) จากทฤษฎีการเคลื่อนย้ายแรงงาน อธิบายว่า แรงงานจะมีการตัดสินใจย้ายงานจากตลาดหนึ่ง
ไปสู่อีกตลาดหนึ่ง มีสาเหตุมาจาก อัตราค่าตอบแทนของตลาดใหม่สงู กว่าอัตราค่าตอบแทนในตลาดเดิมทําให้
ผลประโยชน์สุทธิ สูง ขึน้ ทั้ง ในปั จจุบันและในระยะยาว สอดคล้องกับทฤษฎี อุป ทานแรงงาน เนื่ องจากอัตรา
ค่ า ตอบแทนส่ง ผลต่ อ อุป ทานของแรงงานในตลาด ทํา ให้อุป ทานแรงงานในตลาดภาครัฐ ลดลง ในขณะที่
ภาคเอกชนมีการเสนอค่าตอบแทนที่สงู ขึน้ เนื่องจากอุปสงค์แรงงานของสถานพยาบาลภาคเอกชนซึง่ เป็ นอุปสงค์
สืบเนื่ องมาจากความต้องการรักษาพยาบาลของผูป้ ่ วยในภาคเอกชนที่ เ พิ่ มขึน้ ตามนโยบายการผลัก ดัน ให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ จึงเกิ ดการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากภาครัฐมาสู่ภาคเอกชน
นอกจากนีย้ งั มีทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบิรก์ ซึง่ เป็ นทฎษฎีท่ีกล่าวถึงแรงจูงใจที่มีโอกาสจูงใจให้เกิดการตัดสินใจ
ลาออก จากการที่บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบตั ิงานในภาครัฐไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รบั ในขณะปฏิบัติงานใน
ภาครัฐ เช่น บุคคลากรทางการแพทย์ท่ีไม่พึงพอใจในการพิจารณาเลื่อนตํ่าแหน่งของภาครัฐ ความไม่พึงพอใจ
อาจจะกลายเป็ นแรงจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการตัดสินใจลาออกจากภาครัฐไปสูภ่ าคเอกชนได้
งานวิจัยที่ผ่านมาชีใ้ ห้เห็นว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ คือ อัตราค่าจ้าง
(กําธร พฤกษานานนท์, 2546; กุลธิ ดา สุดจิ ตร์, 2549; อิงครัต แพททริคค์ สีเขี ยวสุขวงกฏ, 2559) โดยอัตรา
ค่าตอบแทนที่แตกต่างกันระหว่างสถานพยาบาลในภาครัฐและเอกชน ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรทาง
การแพทย์ ส่วนปั จจัยอื่นๆ เช่น ภาระงาน (กําธร พฤกษานานนท์, 2546 และ อิงครัต แพททริคค์ สีเขียวสุขวงกฏ,
2559) ภาระงานที่ ได้รับมากเกิ นกว่าหน้าที่ ท่ี ควรจะได้รับส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ใน
ภาครัฐ โดยใช้วิธีในการศึกษาด้วยวิธี Pearson correlation สถิติเชิงพรรณนา ตามลําดับ แต่งานวิจยั ที่ผ่านมา
เป็ นการศึกษาของแต่ละอาชีพ ได้แก่ แพทย์ และพยาบาลเท่านัน้ ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ ะทําการศึกษาภาพรวม
ของบุคลากรทางการแพทย์ของอาชีพ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ซึง่ มีอตั ราการลาออกที่สงู และทําการคํานึงถึง
ตัว แปรอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม คื อ ทัศ นคติ ต่ อ องค์ก ร เช่ น ระบบการพิ จ ารณาเลื่ อ นตํา แหน่ ง โอกาสในการพัฒ นา
สมรรถภาพของบุคคล ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ ริหาร ระบบอาวุโสในองค์กร ระบบอุปถัมภ์ใน
องค์กร และนโยบายและมาตรการขององค์กร และตัวแปรในด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ความสุขในการทํางาน
และปั ญหาสุขภาพส่วนตัว โดยใช้แบบจําลองสถิติ Binary Logistic Regression เพื่อหาขนาดและทิศทางของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่อการเลือกตัดสินใจลาออกและตัดสินใจไม่ลาออก ดังที่กล่าวในงานวิจยั นี ้

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นบุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลวิชาชี พ ที่ ทาํ งานในโรงพยาบาลที่ อยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ นแบบเจาะจง ตามหลัก
Cochran(1997) ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอ้ ยละ 95 เนื่องจากไม่สามารถ
ทราบจํานวนประชากรที่แน่ชดั และไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร ผลการคํานวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 384
คน โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ระดับการให้คะแนน
ความพึงพอใจในขณะทํางานในภาครัฐ เช่น ความพึงพอใจในชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ขณะปฏิบัติงานใน
ภาครัฐ และข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ใช้สถิติ t-test เพื่อทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีคงอยู่และลาออก
จากภาครัฐไปสูภ่ าคเอกชน สถิติ Chi-square เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของบุคลากรทาง
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การแพทย์ท่ี ยัง คงทํางานอยู่ใ นภาครัฐหรือลาออกไปสู่ภ าคเอกชนกับ ปั จ จัย ส่วนบุค คล แบบจําลอง Binary
Logistic Regression เพื่อหาขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่อการตัดสินใจคงอยู่ในภาครัฐ
และลาออกไปสูภ่ าคเอกชนของบุคลากรทางการแพทย์
โดยการศึกษาครัง้ นีก้ าํ หนดตัวแปรอิสระที่ได้มาจากทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม จึงได้ตัวแปร
อิสระในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังสมการนี ้
𝑛𝑛 �
โดยที่

𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑖𝑖
� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 +𝑖𝑖 𝛽𝛽3 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6 𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽7 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖 + 𝛽𝛽9 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽10 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝛽𝛽11 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖 + 𝛽𝛽12 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽13 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝛽𝛽14 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽15 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽16 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝛽𝛽17 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝛽𝛽18 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽19 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝛽𝛽20 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 + 𝛽𝛽21 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 + 𝛽𝛽22 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝛽𝛽23 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖

1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖

𝛽𝛽0 , 𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽23
𝑋𝑋𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝜀𝜀𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑖𝑖

คือ ความน่าจะเป็ นของการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์
คือ ความน่าจะเป็ นของการตัดสินใจไม่ลาออกของบุคลากรทางการแพทย์
คือ ค่าสัมประสิทธิ์
คือ ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์
คือ ตัวอย่างที่ 1,2,3,…,i
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า
คือ เพศ กําหนดให้ 1 = เพศชาย 0 = เพศหญิง
คือ จํานวนปี ท่ีปฏิบตั ิงานในภาครัฐ กําหนดให้ 1 = จํานวนปี การปฏิบตั ิงาน ระหว่าง 1 ถึง 5 ปี
0 = จํานวนปี การปฏิบตั ิงาน ตัง้ แต่ 6 ปี ขึน้ ไป
คือ อายุ กําหนดให้ 1 = อายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี 0 = อายุ ตัง้ แต่ 31 ปี ขึน้ ไป
คือ สถานภาพสมรส กําหนดให้ 1 = โสด 0 = สมรส, หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
คือ ภูมิลาํ เนา กําหนดให้ 1 = ภาคกลาง 0 = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้
ภาคตะวันตก และภาคเหนือ
คือ การได้รบั ทุนศึกษาต่อ กําหนดให้ 1 = ได้รบั ทุนการศึกษาต่อ 0 = ไม่ได้รบั ทุนการศึกษาต่อ
คือ ความพึงพอใจในชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในการได้รบั งานที่ตรงตามสายอาชีพ (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในความมั่นคงในสายอาชีพ (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในความภาคภูมิใจในสายอาชีพ (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในอัตราค่าจ้างที่ได้รบั (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในสวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่ บุพการี บุตร และคูส่ มรส (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในสิทธิในการลาหยุด ลาป่ วย และลากิจที่ได้รบั (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในอุปกรณ์และสถานที่ทาํ งานเอือ้ อํานวยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในระบบการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบ้ ริหาร (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในระบบอาวุโสในองค์กร (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในระบบอุปถัมภ์ภายในองค์กร (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในนโยบายและมาตรการขององค์กร (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในความสุขในการทํางาน (คะแนน)
คือ ความพึงพอใจในความเสี่ยงด้านสุขภาพ (คะแนน)
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ผลการศึกษา

จากกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรทางการแพทย์ท่ียังคงทํางานอยู่ในภาครัฐหรือลาออกจากภาครัฐไปสู่
ภาคเอกชน ที่นาํ มาใช้ในการศึกษาทัง้ หมดจํานวน 400 คน แบ่งออกเป็ น บุคลากรทางการแพทย์ท่ียงั คงทํางาน
อยู่ในภาครัฐจํานวน 232 คน และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีลาออกจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนจํานวน 168 คน
จากการเก็บแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุตงั้ แต่ 31 ปี ขึน้ ไป สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ ภูมิภาคอยู่ในภาคกลาง สถานที่ทาํ งานอยู่ท่ีกรุ งเทพมหานคร และไม่ได้รบั ทุนการศึกษา
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ทคี่ ง
อยู่หรือลาออกจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีคง
อยู่หรือลาออกจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน ด้วยสถิติ t-test พบว่า บุคคลที่คงอยู่ในภาครัฐมีการให้ค่าเฉลี่ยระดับ
คะแนนความพึงพอใจด้านชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ การได้รบั งานที่ตรงตามสายอาชีพ ความมั่นคงในสาย
อาชีพ ความภาคภูมิใจในสายอาชีพ อัตราค่าจ้างที่ได้รบั สวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่บุพการี บุตร และคู่
สมรส สิทธิในการลาหยุด ลาป่ วย และลากิจที่ได้รบั ที่พกั อาศัยที่หน่วยงานจัดหาให้ อุปกรณ์และสถานที่ทาํ งานที่
เอือ้ อํานวยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ระบบการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การ
บริหารงานของผูบ้ ริหาร ระบบอาวุโสในองค์กร ระบบอุปถัมภ์ภายในองค์กร นโยบายและมาตรการขององค์กร
ความสุขในการทํางานและปั ญหาสุขภาพส่วนตัว สูงกว่าบุคคลที่ลาออกจากภาครัฐ อย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ในขณะที่บุคคลที่คงอยู่ในภาครัฐมีการให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจด้านระบบการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสูงกว่าบุคคลที่ลาออกจากภาครัฐอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (Table1)
Table 1 Results for the average of healthcare provider’s satisfaction level.
Variables
Remain
Resignation
n
S.D.
N
S.D.
x�
x�
Hour
232
3.0776 1.3811 168 1.9405 1.3300
Work
232
3.3966 1.1463 168 2.1964 1.3053
Stability
232
4.0431 1.0141 168 3.5714 1.2648
Pride
232
4.0733 0.9252 168 3.6191 1.1979
Wage
232
2.8966 1.2159 168 2.0060 1.1812
Welfare
232
3.6595 1.2062 168 3.0536 1.2586
Day Off
232
3.1897 1.3087 168 2.3155 1.2580
Dormitory
232
2.3664 1.4622 168 1.8452 1.2186
IC
232
3.3578 0.9427 168 3.0952 1.2585
Tool
232
3.1078 1.0492 168 2.6369 1.2782
Promotion
232
2.9483 1.0800 168 1.8988 1.1768
Train
232
3.0776 1.1022 168 2.4881 1.2855
Admin
232 2.9440 1.1477 168 2.0655 1.2675
Senior
232
2.8405 1.2116 168 1.8691 1.2882
Back
232
2.7845 1.2401 168 1.7560 1.1556
Organization 232
2.9828 1.0890 168 2.1488 1.2315
Happy
232
3.0431 1.1872 168 2.3631 1.1706
Health
232
3.1897 1.1042 168 2.5357 1.2230

t-test
8.2541
9.5463
3.9929
4.1072
7.3172
4.8688
6.7013
3.8786
2.2800
3.9142
9.2365
4.8016
7.2300
7.7068
8.4233
7.0134
5.6873
5.5863

p-value
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0233
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Note: * significant at the 10% level, ** significant at the 5% level, *** significant at the 1% level
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ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจคงอยู่หรือลาออกของบุ คลากรทางการแพทย์จาก
ภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนกับปั จจัยส่วนบุคคล
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจคงอยู่หรือลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จาก
ภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนกับปั จจัยส่วนบุคคล ด้วยสถิติ Chi-square พบว่า เพศ ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในภาครัฐ
ภูมิภาค และการได้รบั ทุนการศึกษาต่อขณะปฏิ บัติงานในภาครัฐ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลาออกของ
บุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยผูท้ ่ีเป็ นเพศชาย ผูท้ ่ีมีระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานในภาครัฐตัง้ แต่ 0-5 ปี อาศัยอยู่ในภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาคกลาง และไม่ได้รบั ทุนการศึกษาต่อ มีแนวโน้ม
ที่จะตัดสินใจลาออกจากภาครัฐไปสูภ่ าคเอกชนสูงกว่า ในขณะที่ช่วงอายุ และสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์
กับการคงอยู่และการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐไปสูภ่ าคเอกชน (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
ผลการประมาณค่าแบบจําลอง Binary Logistic Regression
ผลการประมาณค่าแบบจําลอง Binary Logistic Regression ของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลาออก
ของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า แบบจําลองที่ 3 เป็ นแบบจําลองที่นาํ ไปใช้ในการคํานวณค่า Marginal Effect
เพื่อนําไปใช้อธิบายถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็ นของการลาออก เนื่องจาก ค่า Adjusted R-squared
ของแบบจําลองที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.29 ซึ่งสูงกว่าแบบจําลองที่ 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.28 และแบบจําลองที่ 2 ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 0.25 ตัวชีว้ ดั Akaike criterion Schwarz criterion และ Hannan-Quinn ของแบบจําลองที่ 3 มีคา่ เท่ากับ
388.33 420.27 และ 400.98 ตามลําดับ ซึ่ง มี ค่าตํ่ากว่าตัวชี ว้ ัด ดังกล่าวของแบบจําลองที่ 1 ซึ่ง มี ค่าเท่ากับ
391.90 491.69 และ 431.42 ตามลําดับ และแบบจําลองที่ 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 410.79 502.60 และ 447.15
ตามลําดับ จากแบบจําลองที่ 2 พบว่าเกิดปั ญหา multi collinearity คือมีสหสัมพันธ์ กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ
มากกว่า 2 ตัว จึงทําการยุบรวมตัวแปรเป็ นด้านเดียวกัน คือ ด้านทัศนคติต่อการทํางาน ได้แก่ ชั่วโมงการทํางาน
ต่อสัปดาห์ การได้รบั งานที่ตรงตามสายอาชีพ ความมั่นคงในอาชีพ ความภาคภูมิใจในสายอาชีพ สิทธิในการลา
หยุด ลาป่ วย และลากิจ ความสุขในการทํางาน และความเสี่ยงด้านสุขภาพ และด้านทัศนคติต่อองค์กร ได้แก่
ระบบการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร การบริหารงานของผูบ้ ริหาร
ระบบอาวุโสในองค์กร ระบบอุปถัมภ์ภายในองค์กร จากการแก้ปัญหา multi collinearity ในแบบจําลองที่ 2 ทํา
ให้แบบจําลองที่ 3 เป็ นแบบจําลองที่ดีท่ีสุด เมื่อพิจารณาถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติของปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ในแบบจําลองที่ 3 พบว่า เพศ (Male) อายุ (Age) ระยะเวลาในการ
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ปฏิบตั ิงานในภาครัฐ (Year) ภูมิลาํ เนา (Domiciled) การได้รบั ทุนการศึกษาต่อ (Scholar) ทัศนคติตอ่ การทํางาน
(ATW) ทัศนคติท่ีมีตอ่ องค์กร (ATO) มีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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
Marginal
Coefficient Std. Error
Coefficient Std. Error
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
ผลการประมาณค่าปั จจัยที่มีผลต่อการตดสินใจคงอยู่หรือลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐ
ไปสู่ภาคเอกชน พบว่า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในภาครัฐมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจลาออกมากที่สุด โดยคนที่มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในภาครัฐตัง้ แต่ 0-5 ปี มีความน่าจะเป็ นที่จะลาออกมากกว่าคนที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ
มากกว่า 6 ปี ขึน้ ไป เท่ากับ 0.4683 หรือร้อยละ 46.83 ซึง่ ตัวแปรดังกล่าวเป็ นตัวแปรที่เกิดขึน้ ใหม่ยงั ไม่มีงานวิจยั
หรือทฤษฏีรองรับ ตัวแปรที่รองลงมา คือ เพศ โดยเพศชายมีความน่าจะเป็ นที่ จะตัดสินใจลาออกจากภาครัฐ
มากกว่าเพศหญิ งเท่ากับ 0.3438 หรือร้อยละ 34.38 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กําธร พฤกษานานนท์
และคณะ (25466) กับพงศ์พรรณ คุม้ ทรัพย์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกันก็มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกเช่นกัน โดยคนที่มีภมู ิลาํ เนาในภาคกลางมีความน่าจะเป็ นที่จะลาออกน้อยกว่าคน
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ที่มีภมู ิลาํ เนาในภาคอื่นๆ เท่ากับ 0.1709 หรือร้อยละ 17.09 ซึง่ ผลที่ได้เป็ นไปตามทฤษฎีเคลื่อนย้ายแรงงานของ
แกรี่ เบคเกอร์ เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ กําธร พฤกษานานนท์ และคณะ (2546) กับ วินิต หลงละเลิง และ
มัชฌิมา พรหมบุตร (2557) การได้รบั ทุนการศึกษาต่อ คนที่ได้รบั ทุนการศึกษาต่อมีความน่าจะเป็ นที่จะลาออก
จากภาครัฐน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รบั ทุนการศึกษา เท่ากับ 0.2914 หรือร้อยละ 29.14 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กําธร พฤกษานานนท์ (2546) ช่วงอายุของบุคคลากรทางการเเพทย์ ช่วงอายุ 21-30 ปี มีความน่าจะเป็ นที่จะ
ลาออกน้อยกว่าช่วงอายุ 31 ปี ขนึ ้ ไปเท่ากับ 0.4425 หรือร้อยละ 44.25 ซึง่ ผลที่ได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กําธร พฤกษานานนท์ และคณะ (2546) พงศ์พรรณ คุม้ ทรัพย์ และ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิเ์ กียรติ (2556) นอกจากนี ้
ทัศนคติต่อการทํางานส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกเช่นกัน โดยคนที่ให้ระดับคะแนนความพึงพอใจด้านทัศนคติ
ต่อการทํางานที่เพิ่มขึน้ 1 คะแนน ส่งผลทําให้ความน่าจะเป็ นที่จะลาออกจากภาครัฐลดลงเท่ากับ 0.1538 หรือ
ร้อ ยละ 15.38 สอดคล้อ งกับทฤษฎี อรรถประโยชน์ ทฤษฎี แ รงจูงใจของมาสโลว์ และ ทฤษฎี ต ลาดแรงงาน
เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของวรรษพร อากาศแจ้ง (2556) พงศ์พรรณ คุม้ ทรัพย์ และ กิ ตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ (2556) กรรณิ การ์ เกตทอง (2559) ศุภานัน พุฒตาล(2560) และมิ่งกมล ภิบาลวงษ์ (2561) ทัศนคติต่อ
องค์กร โดยคนที่ให้ระดับคะแนนความพึงพอใจด้านทัศนคติต่อองค์กรที่เพิ่มขึน้ 1 คะแนน มีผลทําให้ความน่าจะ
เป็ นที่ จะลาออกจากภาครัฐลดลงเท่ ากับ 0.1054 หรือร้อยละ 10.54 ผลที่ ได้เป็ นไปตามทฤษฎี การตัดสิน ใจ
ลาออกของ มอบเล่ย ์ และทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ กําธร พฤกษานานนท์
(2546) จิดาภา เสน่หน์ ชุ (2553) และวรรษพร อากาศแจ้ง (2556) และอิงครัต แพททริคค์ สีเขียวสุข (2559)

สรุ ปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคงอยู่และลาออกของบุคลากรทางการแพทย์จากภาครัฐไปสู่
ภาคเอกชน พบว่า เพศชายที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ปฏิบัติงานในภาครัฐตัง้ แต่ 0 ถึง 5 ปี มีภูมิภาคอยู่ในภาค
กลาง และไม่ได้รบั ทุนการศึกษา รวมถึงผูท้ ่ีมีระดับความพึงพอใจที่นอ้ ยลงในเรื่องทัศนคติต่อการทํางาน เช่น
ชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ การได้รบั งานที่ตรงตามตําแหน่งงาน และความพึงพอใจต่อความมั่นคงในอาชีพ
เป็ นต้น และทัศนคติตอ่ องค์กร เช่น ระบบการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
และความพึงพอใจต่อการบริการงานของผูบ้ ริหาร เป็ นต้น จะมีความน่าจะเป็ นที่จะลาออก นําไปสูข่ อ้ เสนอแนะที่
จะเพิ่มความพึงพอใจ และลดแนวโน้มในการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ ดังต่อไปนี ้
ข้อ เสนอแนะสําหรับ การวิ จัย ครั้ง นี ้ คื อ (1) ผู้บ ริ ห ารโรงพยาบาลในภาครัฐ ควรมี ก ารจัด สรรคนให้
เหมาะสมกับงาน การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชดั เจนตรงตามตําแหน่งงาน (2) กระทรวงสาธารณสุขควร
มีการเสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู ส้ กึ มั่นคงในการทํางานในองค์กร เพื่อให้
บุคลากรมีความตัง้ ใจและทุ่มเททํางานที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยการพิจารณาค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมกับภาระงานที่บุคลากรต้องแบกรับ และระบุกฎระเบียบในการเข้ารับราชการในเรื่องของความมั่นคง
ให้ชัดเจน (3) กระทรวงสาธารณสุขควรสร้างมาตราฐานในการตรวจสอบ และประเมินผลงานของผูบ้ ริหาร
โรงพยาบาลในภาครัฐให้ดีย่ิงขึน้ มีตวั ชีว้ ดั การบริหารงานที่ชดั เจนสําหรับผูบ้ ริหารโรงพยาบาลในเเต่ละระดับ (4)
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลในภาครัฐควรมีการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร โดยจัดสรรเวลาให้
บุคลากรทางการเเพทย์มีเวลาทํางานกับเวลาการฝึ กอบรมและพัฒนาสมรรถภาพอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะเพิ่มพูน
ทักษะ และพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ให้มากยิ่งขึน้ โดยที่ไม่กระทบการภาระงานที่
ได้รบั (5) กระทรวงสาธารณสุขควรปรับปรุ งมาตรการที่เป็ นแนวทางในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งของบุคลากร
ทางการแพทย์ในภาครัฐ โดยมีหลักเกณฑ์หรือตัวชี ว้ ัดที่ มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบความโปร่ง ใสได้
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป มีดังต่อไปนี ้ (1) ควรทําการศึกษาโดยเจาะจงเฉพาะโรงพยาบาลที่
ประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ (2) ควรนําปั จจัยต่อไปนี ้ มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มี
ความแม่นยํามากยิ่งขึน้ ได้แก่ ความอิ่มตัวในการทํางาน และต้องการประสบการณ์ในการทํางานที่มีความท้า
ทาย ปั ญหาความขัดแย้งในที่ทาํ งาน ความกดดันและคาดหวังในการทํางาน และ มาตรการจัดการเกี่ยวกับด้าน
กฎหมาย
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เรียนจบไป (ทําไม) ไม่กลับบ้าน
After Graduating, Why Won’t You Return to Your Hometown
เหมือนฝั น อัคเนวุทธ1* วีรยา วิรยิ สิทธาวัฒน์1 ลลิตวดี คิว้ นาง1
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Muanfan Ackanevut , Weeraya Wiriyasitthawat , Lalitwadee Kewnang1,
Juthaphon Assavawatcharin1, Kannika Soengkhuntod1 and Puttiphat Thaweevachiraphat1

บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรมและปั จจัยด้านจูงใจที่มี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจทํา งานในกรุ ง เทพมหานครหรื อ ภู มิ ล ํา เนาของผู้ท่ี ส ํา เร็ จ การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ใน
กรุ งเทพมหานคร ทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 391 ชุด ทําการทดสอบด้วยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ T-Test และ Chi-square รวมถึง ใช้แ บบจําลอง Binary
Logistic Regression เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าขนาดความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ต่ อ การตั ด สิ น ใจทํ า งานใน
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทํางานในกรุ งเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน
ได้แก่ ช่วงอายุ ความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับคนรัก ความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับเพื่ อน การคํานึงถึงชื่ อเสีย งของ
องค์กร ความต้องการขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย และความต้องการทางการแพทย์ท่ีหลากหลาย ในขณะที่
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทํางานในกรุ งเทพมหานครในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ ความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับ
ครอบครัว ซึง่ นําไปสูข่ อ้ เสนอแนะ คือ รัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่
ต่างจังหวัดให้ใกล้เคียงกับในกรุ งเทพมหานคร เช่น ระบบการขนส่งสาธารณะ และการพัฒนาคุณภาพของ
สถานพยาบาล เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้แรงงานย้ายกลับมาทํางานในภูมิลาํ เนา

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
* Correspond author; e-mail address: Kannika.skt@outlook.com
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บทนํา

กรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีสถาบันอุดมศึกษามาก
ที่ สุด ในประเทศ 68 สถาบัน จากจํานวนทั้ง หมด 310 สถาบัน (สํานัก งานคณะกรรมการอุด มศึก ษา, 2558)
จํานวนสถาบันอุดมศึกษาในกรุ งเทพมหานครที่มีมากนีท้ าํ ให้สามารถรองรับนักศึกษาได้ในจํานวนที่สงู ส่งผลให้
เกิดการเข้ามาศึกษาต่อยังสถาบันระดับอุดมศึกษาในกรุ งเทพมหานครของคนต่างจังหวัดเป็ นจํานวนมาก เมื่อคน
ต่างจังหวัดสําเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาในกรุ งเทพมหานครแล้ว มีผจู้ บการศึกษาจํานวนหนึง่ ไม่
กลับไปยังภูมิลาํ เนาของตนเอง โดยเมื่อพิจารณาความหนาแน่นของประชากรในกรุ งเทพมหานครพบว่ามีความ
หนาแน่น 5,575.2 คนต่อพืน้ ที่หนึ่งตารางกิโลเมตร ซึง่ หากคํานวณเฉพาะประชากรที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ควร
มีความหนาแน่นเพียง 4,277.2 คน ต่อพืน้ ที่หนึ่งตารางกิโลเมตร (กองสถิติพยากรณ์, 2561) จากการที่มีการย้าย
ถิ่ น ฐานเข้า มาตั้ง รกรากทํา งานอยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานครของคนต่ า งจัง หวัด หลัง จากที่ ส าํ เร็ จ การศึก ษาจาก
มหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครแล้วนัน้ ส่งผลทําให้กรุ งเทพมหานครเกิดความแออัดเนื่องมาจากความหนาแน่น
ของประชากร เกิดปั ญหาแหล่งชุมชนแออัด ที่อาคารส่วนมากมีสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็ นที่อยู่อาศัย หรือมี
ลักษณะที่เป็ นอันตรายต่อผูอ้ ยู่อาศัยและประชาชน (จตุรงค์, 2534) ในขณะที่ในต่างจังหวัดอัตราการเพิ่มจํานวน
ประชากรมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้อตั ราการขยายตัวลดลงและไม่ได้รบั การพัฒนา (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2542)
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงสาเหตุท่ีสง่ ผลให้ยา้ ยถิ่นในการทํางาน พบว่า การทํางานในพืน้ ที่ท่ีได้รบั
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ มากกว่าเมื่อเปรียบเที ยบกับในพื น้ ที่ ของตนเอง ทําให้มีแนวโน้มในการเกิ ดการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานไปสู่พืน้ ที่นนั้ (วิภารัตน์ จงดีและลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล, 2561) การที่เมือง
หลวงมีความทันสมัยในระบบสาธารณูปโภคและมีโอกาสในการเรียนรู จ้ ากการทํางานที่มากกว่าในชนบททําให้มี
การเคลื่อนย้ายของแรงงาน (BARRY MCCORMICK and JACKLINE WAHBA, 2546) การที่กรุ งเทพมหานคร
เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจทําให้ธุรกิจเติบโตขึน้ เรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ตามไปด้วย (พรทวี เถื่อนคําแสนและบุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒ
ั นชัย, 2556) หากต้องการทํางานที่มีความเฉพาะ
ทางตรงกับที่เรียนจบมามักจะมีแนวโน้มเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานคร เพราะมีความหลากหลายของอาชีพที่
มากกว่า (สุวิชชา หย่องฮวย, 2551) นอกจากนีย้ ังคิดว่ามีสาเหตุอ่ืนที่ยังไม่เคยมีการศึกษาที่คิดว่ามีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กทํา งานในกรุ ง เทพมหานคร ได้แ ก่ ลัก ษณะวิ ถี ก ารดํา เนิ น ชี วิ ต เหมาะกั บ การอาศั ย อยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร การที่ มีเพื่ อนอาศัยอยู่ในกรุ งเทพ และการที่ กรุ งเทพมหานครเป็ นแหล่งที่ ตงั้ ขององค์กรที่ มี
ชื่อเสียงจํานวนมาก หากต้องการทํางานในองค์กรที่มีช่ือเสียงอาจจะมีแนวโน้มเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานคร
จากที่ กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญและจําเป็ นในการศึกษาว่าอะไรเป็ นสาเหตุในการ
ตัดสินใจเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครหลังจบการศึกษาของคนต่างจังหวัด โดยผลการศึกษาจะนําไปสูก่ ารหา
แนวทางให้คนต่างจังหวัดที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครกลับไปทํางานยังภูมิลาํ เนาของ
ตนเอง เพื่อให้ชนบทได้รบั การพัฒนา และบรรเทาปั ญหาที่เกิดจากความแออัดของประชากรในกรุ งเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้า นพฤติ ก รรม และปั จ จั ย จู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา งานใน
กรุ งเทพมหานครหรือตัดสินใจทํางานในภูมิลาํ เนาของผูท้ ่ีสาํ เร็จการศึกษามหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษา คือ ประชาชนผูม้ ีภูมิลาํ เนาจากต่างจังหวัดที่
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครที่เลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครหรือภูมิภาคของตนเอง
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562

การทบทวนวรรณกรรม

งานวิ จั ย ฉบั บ นี ้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กฎแห่ ง การการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานของ Ravenstein’s
(Ravenstein’s Law of Migration, 2432) ที่อธิ บายว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายของ
การคมนาคมจะกระตุ้น ให้เ กิ ด การย้า ยถิ่ น ฐานเข้า มายัง พื ้น ที่ ท่ี มี ค วามก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี แ ละความ
หลากหลายของการคมนาคมมากขึ ้น กล่ า วคื อ คนต่ า งจั ง หวั ด มี แ นวโน้ม ย้า ยถิ่ น ฐานเข้า มาทํา งานใน
กรุ งเทพมหานครซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายของการคมนาคมมากกว่าต่างจังหวัด
และปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีผลต่อการย้ายถิ่นฐาน คือประชากรเพศหญิงมีแนวโน้มในการอพยพย้ายถิ่นฐาน
มากกว่าเพศชาย งานวิจยั นีย้ งั มีความสอดคล้องกับแนวคิดปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูด (Lee, E.S., 2509) ที่
อธิ บายว่าการตัดสินใจย้ายหรือไม่ยา้ ยถิ่นเพื่อไปทํางานนั้นจะขึน้ อยู่กับปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูด ได้แก่
ระดับเงินเดือนและความก้าวหน้าในอาชีพ กล่าวคือคนต่างจังหวัดจะเกิดแรงผลักดันและดึงดูดให้ยา้ ยเข้ามา
ทํางานในกรุ งเทพมหานครซึง่ มีเงินเดือนเฉลี่ยและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าใน
อาชีพมากกว่าต่างจังหวัด นอกจากนีย้ ังมีความสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามลําดับขัน้ ของมาสโลว์
(Hierarchy of Needs, 2486) ขัน้ ที่ 3 ที่ว่ามนุษย์ความต้องการที่จะเป็ นที่รกั ของผูอ้ ่ืน ต้องการมีสมั พันธภาพที่ดี
กับบุคคลอื่น และเป็ นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ จึงกล่าวได้ว่าคนมีแนวโน้มที่จะย้ายถิ่นฐานไปทํางานในพืน้ ที่ท่ีตนมี
คนรัก ครอบครัว เพื่ อ นอยู่ ด ้ว ย และขั้น ที่ 5 ที่ ว่ า กระบวนการที่ จ ะพัฒ นาตนเองเป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึน้
ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ กล่าวคือ คนจะมีการย้ายถิ่น
ฐานไปทํางานในพืน้ ที่ท่ีมีโอกาสในการเรียนรู พ้ ฒ
ั นาทักษะมากกว่า
จากการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจเลือกทํางาน สามารถแยกปั จจัย
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้านแรงจูงใจ โดยปั จจัยด้านพฤติกรรม งานวิจัยของสุวพร
ผาสุก (2558) ใช้ Multinomial Logit Model ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานที่ตดั สินใจย้ายถิ่น พบว่า เพศมีผล
ต่อการย้ายถิ่ นฐานของแรงงาน แรงงานเพศหญิ งมีแนวโน้มในการย้ายถิ่ นฐานไปสู่กรุ งเทพมากกว่าเพศชาย
งานวิจยั ยังพบว่าอายุมีผลต่อการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน แรงงานที่มีอายุ 15-24 ปี มีแนวโน้มในการย้ายถิ่นฐาน
ไปสู่กรุ งเทพมหานครมากกว่าช่วงอายุท่ี มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Barry Mccormick and Jackline
Wahba (2546) ที่ ศึก ษาปั จ จัย ที่ ท ํา ให้เ กิ ด การย้า ยถิ่ น ฐานไปยัง เมื อ งอุต สาหกรรม 3 เมื อ ง ของแรงงานใน
สหรัฐอเมริกา พบว่าแรงงานที่มีอายุนอ้ ย (15-26 ปี ) มีโอกาสย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมืองมากกว่าแรงงานที่มี
ช่ วงอายุสูง กว่า งานวิ จัย ของ Theodore Fuller (2528) ใช้ Speare’s Model ในการอธิ บายความสัมพันธ์ของ
แรงงานต่อการย้ายถิ่นฐานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามากรุ งเทพมหานคร พบว่า ความสัมพันธ์กบั คนรัก
และครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่ นฐานของแรงงาน งานวิจัยของวิภารัตน์ จงดีและลลิตา จันทรวงศ์
ไพศาล หงุ่ ย ตระกู ล (2558) ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้า นระดับ รายได้ต่ อ การย้า ยถิ่ น ฐานของแรงงานเมี ย นมาเข้า สู่
กรุ งเทพมหานครโดยใช้สถิติเชิงอนุมานแบบ Chi-Square เช่นเดียวกับ งานวิจัยของชนิดา เทวสิงห์ (2557) ที่
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานของพนักงานรายวัน พบว่าระดับรายได้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกทํางาน ปั จจัยด้านแรงจูงใจ พบว่า ระบบสาธารณูปโภค และโอกาสในการเรียนรู จ้ ากการทํางานมีผลต่อการ
เลือกตัดสินใจย้ายถิ่นฐานของแรงงาน (Barry Mccormick and Jackline Wahba, 2546) สวัสดิการที่ได้จากการ
ทํางานก็มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกทํางานของแรงงานเช่นกัน (งานวิจัยของชนิ ดา เทวสิงห์
2557) นอกจากนีพ้ บว่า ปั จจัยด้านความก้าวหน้าและสาขาที่จบมามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือก
ทํางาน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยสถิติ Chi-square ตามผลการศึกษาของพรทวี เถื่อนคําแสนและบุญญรัตน์
สัมพัน ธ์วัฒ นชัย (2556) และสุวิช ชา หย่ องฮวย (2551) ตามลําดับ งานวิ จัย นี จ้ ะศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การ
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ตัดสินใจเลือกทํางานจากการศึกษาที่ผ่านมา โดยจําแนกเป็ นปั จจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว ความสัมพันธ์กบั คนรัก การทํางานตรงกับคณะสาขาที่จบมา และปั จจัยด้านแรงจูงใจ
คือ ระบบสาธารณูปโภค โอกาสในการเรียนรู ้ ความก้าวหน้าในการทํางาน นอกจากนี จ้ ะทําการศึกษาปั จจัย
เพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ผ่านมา คือ ศึกษาปั จจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน และชื่อเสียงของ
องค์กร เนื่องจากคาดว่าน่าจะเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสินใจทํางานของแรงงาน โดยการวิจัยนีจ้ ะเป็ น
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกทํางานของคนสองกลุ่ม ได้แก่ คนต่างจังหวัดที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ในกรุ งเทพมหานครที่เลือกทํางานในกรุ งเทพมหานคร และที่เลือกกลับไปทํางานยังภูมลิ าํ เนาของตนเอง โดยจะใช้
สถิติเชิงอนุมาน T-test ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยและการให้คะแนนความสําคัญกับ
ปั จจัยด้านวิถีการดําเนินชีวิตเฉลี่ย ระหว่าง 2 กลุม่ ใช้ Chi-square ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยจูงใจกับการตัดสินใจทํางานในกรุ งเทพของคนต่างจังหวัด และใช้แบบจําลอง
Binary Logistic Regression วิเคราะห์ขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ของปั จจัยในแต่ละด้าน

วิธีการศึกษา

งานวิ จัย ฉบับ นี เ้ ก็ บ ข้อ มูล ปฐมภูมิ ผ่ านการเก็ บ แบบสอบถาม โดยประชากรคื อคนต่างจัง หวัด ที่ จ บ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากกรุ งเทพมหานครและเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครหรือภูมลิ าํ เนาของตนเอง ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ นแบบตามสะดวก ซึ่งจํานวนกลุ่มตัวอย่างคํานวณได้จากสูตรของ
W.G. Cochran(1977) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอ้ ยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึน้ ได้ ร้อยละ 5 (e=0.05) ได้ค่าเท่ากับ 385 ตัวอย่าง จึงทําการเก็บข้อมูลจํานวน 391 ชุด
การสํารวจจะใช้การสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสอบถามอันประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูล
ด้านแรงจูงใจ และส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านวิถีการดําเนินชีวิต
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้คา่ เฉลี่ย ค่าร้อยละ ในการอธิบายลักษณะปั จจัยส่วน
บุ ค คล ปั จ จั ย ด้า นแรงจู ง ใจ และปั จ จั ย ด้า นวิ ถี ก ารดํา เนิ น ชี วิ ต ของผู้ท่ี จ บการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย ใน
กรุ งเทพมหานครที่ ตัดสินใจทํางานที่ กรุ งเทพมหานครหรือ ภูมิล าํ เนาของตนเอง และการวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิ ง
อนุมาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครหรือภูมิลาํ เนาของคน
ต่างจังหวัดที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครใช้สถิติ T-test ในการทดสอบความแตกต่างด้าน
รายได้เฉลี่ย และความแตกต่างของการให้คะแนนเฉลี่ยของความสําคัญในวิถีชีวิต ใช้สถิ ติ chi-square เพื่ อ
ทดสอบความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผู้ท่ี จ บการศึก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย ในกรุ ง เทพมหานครที่ ตัด สิ น ใจทํา งานที่
กรุ งเทพมหานครหรือภูมิลาํ เนาของตนเองกับปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้านแรงจูงใจ โดยทําการประมาณค่า
แบบจําลอง Binary Logistic Regression Model เพื่อหาขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วน
บุคคล ปั จจัยด้านแรงจูงใจ และปั จจัยด้านวิถีการดําเนิ นชี วิตที่ มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือ ก
ทํางานในกรุ งเทพมหานครหรือภูมิลาํ เนาของคนต่างจังหวัดที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานคร
โดยการศึกษาครัง้ นีก้ าํ หนดตัวแปรอิสระที่ได้มาจากทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม จึงได้ตวั แปรอิสระในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังสมการนี ้
ln �

𝑃𝑃𝑖𝑖
� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3 𝑋𝑋3 +. . . +𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖
1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖

แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ
ln �

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1)
� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽6 𝐹𝐹𝐹𝐹ก𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 0)
+𝛽𝛽9 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝛽𝛽10 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝛽𝛽11 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 + 𝛽𝛽12 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽13 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝛽𝛽14 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖
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𝑃𝑃𝑖𝑖
1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝛽𝛽0 , 𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽9

𝑖𝑖
𝜀𝜀𝑖𝑖

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖
Lov𝑖𝑖

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖
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𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖
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คือ ความน่าจะเป็ นของการตัดสินใจเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานคร
คือ ความน่าจะเป็ นในการเลือกตัดสินใจทํางานในภูมิลาํ เนาของตนเอง
คือ ค่าสัมประสิทธิ์
คือ ตัวอย่างที่ 1,2,…,391
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า
คือ เพศ โดยที่ 1 คือ เพศหญิง และ 0 คือ เพศชาย
คือ อายุ โดยที่ 1 คือ ช่วงอายุ 21 – 26 ปี และ 0 คือ ช่วงอายุ 27 ปี ขนึ ้ ไป
คือ รายได้ตอ่ เดือน (บาท)
คือ ความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว โดยที่ 1 คือ อาศัยอยู่กบั ครอบครัว และ 0 คือ ไม่ได้
อาศัยอยู่กบั ครอบครัว
คือ ความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับคนรัก โดยที่ 1 คือ อาศัยอยู่กบั คนรัก และ 0 คือ ไม่ได้อาศัยอยู่
กับคนรัก
คือ ความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อน โดยที่ 1 คือ เลือกสถานที่ทาํ งานที่อยู่ใกล้กบั เพื่อน และ 0
คือ ไม่ได้เลือกสถานที่ทาํ งานที่อยู่ใกล้กบั เพื่อน
คือ ทํางานคณะหรือที่ศกึ ษาจบมา โดยที่ 1 คือ ทํางานตรงกับคณะหรือสาขาที่จบมา และ 0 คือ
ทํางานไม่ตรงกับคณะหรือสาขาที่จบมา
คือ สวัสดิการที่ยอมรับได้ โดยที่ 1 คือ สวัสดิการที่เป็ นข้อบังคับตามและที่เกิดจากการเจรจา
ร่วมกัน และ 0 คือ สวัสดิการครอบคลุมสวัสดิการที่เป็ นข้อบังคับตามกฎหมาย
คือ ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยที่ 1 คือ มีการแข่งขันสูง ไปสูค่ วามก้าวหน้าในอาชีพ และ 0 คือ
มีการแข่งขันตํ่า พอใจกับตําแหน่งงานปั จจุบนั หรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
คือ ชื่อเสียงองค์กร โดยที่ 1 คือ คํานึงถึงองค์กรที่มีช่ือเสียง และ 0 คือ ไม่คาํ นึงถึงองค์กรที่ มี
ชื่อเสียง
คือ โอกาสในการเรียนรู ้ โดยที่ 1 คือ ต้องการโอกาสในการเรียนรู ้ และ 0 คือ ต้องการโอกาสใน
การทํากิจกรรมที่ตนสนใจ
คือ การคมนาคมที่ยอมรับได้ โดยที่ 1 คือ การมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย และ 0 คือ
ระบบขนส่งสาธารณะมีนอ้ ย แต่มีความแออัดทางด้านการจราจรอยู่ในระดับตํ่า
คือ การบริการทางการแพทย์ โดยที่ 1 คือ มีการบริการทางการแพทย์ท่ีหลากหลาย และ 0 คือ
สถานพยาบาลและอนามัยที่เพียงพอต่อความต้องการ
คือ วิถีการดําเนิ นชี วิต โดยที่ 1 คือ ชอบความเป็ นส่วนตัว ความบันเทิ งและได้พบปะผูค้ นที่
หลากหลาย และ 0 คือ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบและใกล้ชิดธรรมชาติ

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาจากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 391 คน พบว่า คนที่ตดั สินใจทํางานในกรุ งเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่อายุอยู่ในช่วง 26 ปี ขนึ ้ ไป มีรายได้ตอ่ เดือนเฉลี่ย 24697.4 บาท เป็ นผูท้ ่ีไม่ตอ้ งการอาศัย
อยู่กบั ครอบครัว แต่ตอ้ งการอาศัยอยู่กบั คนรักและต้องการอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อน เป็ นผูท้ ่ีคาํ นึงถึงชื่อเสียงขององค์กร
การขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย การบริการทางการแพทย์ท่ีหลากหลาย และเป็ นผูท้ ่ีให้ความสําคัญกับความ
เป็ นส่วนตัวในการใช้ชีวิต ความหลากหลายด้านเทคโนโลยี อาหาร ความบันเทิง การพบปะผูค้ นที่หลากหลาย
ในขณะที่ คนที่ ตัด สิน ใจทํางานในภูมิลาํ เนาส่วนใหญ่ เ ป็ นผูห้ ญิ ง มี ช่ วงอายุ 21-26 ปี มี ร ายได้ต่อเดือนเฉลี่ย
25994.7 บาท เป็ นผูท้ ่ีตอ้ งการอาศัยอยู่กบั ครอบครัว แต่ไม่ตอ้ งการอาศัยอยู่กบั คนรัก และไม่ตอ้ งการอยู่ใกล้ชิด
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กับเพื่อน ไม่ได้คาํ นึงถึงชื่อเสียงขององค์กร การขนส่งสาธารณะ การบริการทางการแพทย์ท่ีหลากหลาย และเป็ นผู้
ที่ให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตเรียบง่ายไม่เร่งรีบ วิถีชีวิตที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเงินเดือนและคะแนนการให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตในด้าน
ต่างๆ ระหว่างคนต่างจัง หวัด ที่ จ บการศึก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย ในกรุ ง เทพมหานครและตัด สิ น ใจทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร กับ คนต่างจังหวัดที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครและตัดสินใจทํางานใน
ภูมิลาํ เนา ด้วยสถิติ T-test พบว่า ทัง้ 2 กลุม่ มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนในการให้ความสําคัญกับวิถีชีวิต
ในด้านต่างๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.01 ในขณะที่รายได้ตอ่ เดือนเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
คนต่างจังหวัดที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครและตัดสินใจทํางานในกรุ งเทพมหานคร กับ
คนต่างจังหวัดที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครและตัดสินใจทํางานในภูมิลาํ เนา โดยเมื่อ
พิ จารณาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตด้านต่างๆ พบว่า กลุ่มที่ ตัดสินใจ
ทํางานในกรุ งเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยการให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตเรียบง่ายไม่เร่งรีบเท่ากับ 3.16 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ยการให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ เท่ากับ 3.23 คะแนน ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มที่ตดั สินใจ
ทํางานในภูมิ ล าํ เนา ซึ่ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.12 คะแนน และ 4.23 คะแนน ตามลําดับ ในขณะที่ ก ลุ่มที่
ตัดสินใจทํางานในกรุ งเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยการให้ความสําคัญกับความเป็ นส่วนตัวในการใช้ชีวิต เท่ากับ
3.92 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยการให้ความสําคัญกับความหลายกหลายด้านเทคโนโลยี อาหาร ความบันเทิงเท่ากับ
3.91 คะแนน และมี ค ะแนนเฉลี่ ย การให้ค วามสําคัญ กับ การพบปะผู้ค นที่ ห ลากหลาย เท่ ากับ 3.63 คะแนน
มากกว่ากลุ่มที่ ตัดสินใจทํางานในภูมิล าํ เนา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 คะแนน 2.73 คะแนน และ 2.68
คะแนน ตามลําดับ (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.
Variable

Monthly income
Scores of taking interest in slow living lifestyle
Scores of taking interest in back-to-nature lifestyle
Scores of taking interest in private lifestyle
Scores of taking interest in modern lifestyle
Scores of taking interest in socially lifestyle

Intention to work in
Bangkok
S.D.
x̄

25994.7
3.16
3.23
3.92
3.91
3.63

Intention to work in
Hometown
S.D.
x̄

19698.2 24697.4
1.0734
4.12
1.0703
4.23
0.9740
3.08
1.0907
2.73
1.0205
2.68

13564.3
0.8194
0.8200
1.0595
0.9542
1.0829

P-value

T-test

0.4473
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.7607
-10.00***
-10.47***
3.08***
11.44***
8.97***

Note: *** Significant at the 1% level
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครที่ตดั สินใจ
ทํางานที่ กรุ งเทพมหานครหรือภูมิลาํ เนากับปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้านแรงจูงใจ ด้วยสถิ ติ Chi-square
พบว่า ผูท้ ่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครที่ตดั สินใจทํางานที่กรุ งเทพมหานครหรือภูมิลาํ เนามี
ความสัมพันธ์กบั เพศ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.1 และมีความสัมพันธ์กบั อายุ ความต้องการอยู่ใกล้ชิด
กับครอบครัว ความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับคนรัก ความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนและความต้องการทํางานตรง
กับคณะหรือสาขาที่จบมา สวัสดิการที่ยอมรับได้ ความก้าวหน้าในอาชีพ ชื่อเสียงองค์กร โอกาสในการเรียนรู ้ การ
คมนาคมที่ยอมรับได้และการบริการทางการแพทย์ท่ียอมรับได้ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.01
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว ชีใ้ ห้เห็นว่าผูท้ ่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานครที่ตดั สินใจ
ทํางานที่กรุ งเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะเป็ นผูท้ ่ีมีอายุ 21-26 ปี ไม่ตอ้ งการอาศัยอยู่กับครอบครัว แต่ตอ้ งการ
อาศัยอยู่กับคนรักและต้องการอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อน คํานึงถึงชื่ อเสียงขององค์กร การขนส่งสาธารณะและการ
บริ ก ารทางการแพทย์ท่ี ห ลากหลาย และเป็ น ผู้ท่ี ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ ความเป็ น ส่ว นตัว ในการใช้ชี วิ ต ความ
หลากหลายด้านเทคโนโลยี อาหาร ความบันเทิง การพบปะผูค้ นที่หลากหลาย
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Table 2 Results of the relationship between the variables and intention to work in hometown or Bangkok.
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***

Variable

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5% and 10% levels, respectively
การประมาณค่ า แบบจํา ลอง Binary Logistic Regression พบว่ า แบบจํา ลองที่ 2 (Model 2) มี ค่ า
Adjusted R Square เท่ากับ 0.4821 ซึ่งสูงว่าแบบจําลองที่ 1 (Model 1) ที่เท่ากับ 0.4748 รวมไปถึงค่า Akaike,
Schwarz แ ล ะ Hannan-Quinn ที่ แ บ บ จํ า ล อ ง ที่ 2 มี น้ อ ย ก ว่ า แ บ บ จํ า ล อ ง ที่ 1 โ ด ย มี ค่ า เ ท่ า กั บ
280.6516,320.3387 และ 296.3822 ตามลําดับ ในขณะที่ แบบจําลองที่ 1 มีค่าเท่ากับ 284.5972,340.1591
และ 306.6201 ตามลําดับ นอกจากนี ้ แบบจําลองที่ 2 ได้คา่ McFadden R-square เท่ากับ 0.5190 หมายความ
ว่า ตัวแปรสามารถอธิบายความน่าจะเป็ นที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครหรือในภูมลิ าํ เนา
ได้รอ้ ยละ 51.90 แบบจําลองที่ 2 จึงเป็ นแบบจําลองที่นาํ มาใช้คาํ นวณค่า Marginal Effect เพื่อนําไปใช้อธิบายถึง
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็ นของการตัดสินใจเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครหรือภูมิลาํ เนา (Table 3)
เมื่อพิจารณาถึงนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระ พบว่า คนที่มีช่วงอายุ 21-26 ปี (Yng) คนที่ตอ้ งการ
อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว (Fam) คนที่ตอ้ งการอยู่ใกล้ชิดกับคนรัก (Lov) คนที่คาํ นึงถึงชื่อเสียงขององค์กร (Fms)
คนที่มีความต้องการในเรื่องการขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย (Trp) คนที่มีความต้องการบริการทางการแพทย์ท่ี
หลากหลาย(Med) มีนยั สําคัญทางสถิติท่ี α = 0.01 และ คนที่ตอ้ งการอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อน (Frd) และคนที่ชอบ
ความเป็ นส่วนตัว ความบันเทิงและได้พบปะผูค้ นที่หลากหลาย (Lft) มีนยั สําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 ในขณะที่
เพศหญิ ง (Fem) คนที่ทาํ งานตรงคณะหรือสาขาที่จบมา (Fct) คนที่ตอ้ งการสวัสดิการที่มากกว่าตามกฎหมาย
(Wel) และคนที่ตอ้ งการโอกาสในการเรียนรู ้ (Opp) ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 3)
จากการคํานวณค่า Marginal Effect ในแบบจําลองที่ 2 สามารถอธิบายความหมายได้ ดังนี ้ ผูท้ ่ีมีอายุ
21-26 ปี มีความน่าจะเป็ นของการเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครมากกว่าผูท้ ่ีมีอายุ 27 ปี ขึน้ ไป เท่ากับ 0.2515
ผูท้ ่ีอาศัยอยู่กบั ครอบครัว มีความน่าจะเป็ นของการเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานคร น้อยกว่าผูท้ ่ีไม่อาศัยอยู่กบั
ครอบครัว เท่ากับ 0.3340 ผูท้ ่ีอาศัยอยู่กบั คนรัก มีความน่าจะเป็ นของการเลือกทํางานในกรุ งเทพ มากกว่าคนที่
ไม่ได้อาศัยอยู่กบั คนรัก เท่ากับ 0.2478 ผูท้ ่ีอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อน มีความน่าจะเป็ นของการเลือกทํางานในกรุ งเทพ
มากกว่าผูท้ ่ีไม่อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อน เท่ากับ 0.1710 ผูท้ ่ีคาํ นึงถึงชื่อเสียงขององค์กร มีความน่าจะเป็ นในการเลือก
ทํางานในกรุ งเทพมหานครมากกว่าผูท้ ่ีไม่คาํ นึงถึงชื่อเสียงองค์กร เท่ากับ 0.2320 ผูท้ ่ีมีความต้องการในเรื่องการ
ขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย มีความน่าจะเป็ นในการเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครมากกว่าผูท้ ่ีไม่ตอ้ งการ
ขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เท่ากับ 0.4895 ผูท้ ่ีมีความต้องการบริการทางการแพทย์ท่ีหลากหลาย มีความ
น่าจะเป็ นในการเลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครมากกว่าผูท้ ่ีไม่ตอ้ งการบริการทางการแพทย์ท่ีหลากหลายเท่ากับ
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0.2732 ผูท้ ่ีชอบความเป็ นส่วนตัว ความบันเทิงและได้พบปะผูค้ นที่หลากหลาย มีความน่าจะเป็ นในการเลือก
ทํางานในกรุ งเทพมหานครมากกว่าผูท้ ่ีชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เร่งรีบใกล้ชิดธรรมชาติเท่ากับ 0.2100
Table 3 Estimation results from Binary Regression Model.
Variable
Cont
Fem
Yng
Fam
Lov
Frd
Fct
Wel
Pmt
Fms
Opp
Trp
Med
Lft
McFadden R-squared
Adjusted R-squared
Akaike criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn
All correct prediction(%)
Correct prediction(P=1)(%)
Correct prediction(P=0)(%)

Model 1
-2.9208 (0.5367)***
-0.1244 (0.3436)
1.0258 (0.3586) ***
-1.3156 (0.3464) ***
0.9788 (0.3517) ***
0.6554 (0.3283) **
0.3554 (0.3691)
0.5648 (0.3473)
-0.7358 (0.4330) *
0.8332 (0.3642) **
-0.1985 (0.3871)
2.0606 (0.3863) ***
1.0063 (0.3665) ***
0.9271 (0.3544) ***
0.5089
0.4748
284.5972
340.1591
306.6201
87.46%
88.4422%
86.4583%

Model 2
Marginal Effected
-2.6564
(0.4585) ***
1.0297
-1.4116
1.0218
0.6931
-0.6609
0.9505
2.16014
1.1238
0.862319

(0.3518) ***
(0.3369) ***
(0.3448) ***
(0.3247) ***

(0.4180)
(0.3492) ***
(0.3794) ***
(0.3531) ***
(0.3427) **
0.5190
0.4821
280.6516
320.3387
296.3822
87.46%
88.9447%
85.9375%

0.2515
-0.3340
0.2478
0.1710
-0.1633
0.2320
0.4895
0.2732
0.2100

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

สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษาความแตกต่างกันในด้านคะแนนเฉลี่ยการให้ความสําคัญกับวิถีการดําเนินชีวิต พบว่า คน
ต่างจังหวัดที่เลือกทํางานในกรุ งเทพมหานครให้ความสําคัญกับคะแนนเฉลี่ยในด้านความเป็ นส่วนตัวในการใช้
ชี วิต ความหลากหลายทางเทคโนโลยี อาหาร ความบัน เทิ ง และการพบปะผู้ค นที่ ห ลากหลายมากกว่าคน
ต่างจังหวัดที่เลือกทํางานในกรุ งเทพมหานคร อีกทัง้ พบว่า คนที่มีอายุ 21-26 ปี ไม่มีความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับ
ครอบครัว แต่มีความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับคนรัก และเพื่อน คํานึงถึงชื่อเสียงองค์กร การขนส่งสาธารณะและการ
บริ ก ารทางการแพทย์ท่ี หลากหลายมี แนวโน้ม ที่ จะตัด สินใจทํางานในกรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี ใ้ นการใช้
แบบจําลอง พบว่า คนที่มีอายุ 21-26 ปี ไม่มีความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว มีความต้องการอยู่ใกล้ชิดกับ
คนรักและเพื่ อน คํานึงถึงชื่ อเสียงขององค์กร มีความต้องการขนส่งสาธารณะที่ หลากหลาย มีความต้องการ
บริการทางการแพทย์ท่ีหลากหลายและชอบความเป็ นส่วนตัว ความบันเทิงและได้พบปะผูค้ นที่หลากหลาย มี
ความน่าจะเป็ นที่จะทํางานในกรุ งเทพมหานคร
จากผลการศึกษานําไปสูข่ อ้ เสนอแนะซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี ้
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ระยะสัน้ ภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคที่ตอ้ งการบุคลากรที่มีความสามารถไปร่วมงานควรมีการใช้ปัจจัยที่ไม่ใช่
เงิ นเดือนประกอบในการจูงใจแรงงาน เช่น เสนอสวัสดิการที่มากกว่าที่ภาครัฐกําหนด มีการฝึ กอบรมทักษะ
ความรู เ้ พิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน หรือระบุเกณฑ์ในการเลื่อนตําแหน่งไว้อย่างชัดเจน
ระยะกลางภาครัฐบาลควรออกนโยบายที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวของภาคธุรกิจไปสู่ภูมิภาคมากขึน้ และ
ส่งเสริมธุรกิ จระดับภูมิภาคให้เติบโตและมีช่ือเสี่ยง โดยการให้แรงจูงใจหรือสิทธิ ประโยชน์ในการลงทุน สิทธิ
ประโยชน์ในการละเว้นภาษี หรือสิทธิประโยชน์ในการเปิ ดโรงงานในต่างจังหวัดมากยิ่งขึน้ เมื่อสถานประกอบการ
เหล่านีก้ ลายมาเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ จะทําให้มีความต้องการจ้างแรงงานเฉพาะทางมากขึน้
ระยะยาวรัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่ตา่ งจังหวัดให้ใกล้เคียง
กับในกรุ งเทพมหานคร เช่น การพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล และระบบการขนส่งสาธารณะ เพื่ อเป็ น
แรงจูงใจให้แรงงานย้ายกลับมาทํางานในภูมิลาํ เนา
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การศึกษาปั จจัยทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
The Study of Factors Affecting Plastic Reduction Behavior in Kasetsart University
ั น์ ทวีวชิรพัฒน์1
สรรพวัต วงศ์จาํ รัส1* วชิรญาณ์ แสงสุวรรณเมฆา1 ทักษ์ดนัย นาคา1 และ พุฒิพฒ
Sunpawat Wongjumras1*, Wachiraya Saengsuwanmaykha1, Takdanai Naka1
and Puttiphat Thaweevachiraphat1

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติระหว่างผูท้ ่ีมีพฤติกรรมลดใช้กับผูท้ ่ี มี
พฤติกรรมไม่ลดใช้ และเพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก รวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จํานวน 426 คน ทดสอบ
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลดใช้ถงุ และแก้วพลาสติกด้วยแบบจําลอง Binary Logistic Regression ผลการศึกษา
พบว่าผูท้ ่ีตระหนักถึงโทษของถุงพลาสติกมีความน่าจะเป็ นที่จะลดใช้ถงุ พลาสติกมากกว่าผูท้ ่ีไม่ตระหนัก และผูท้ ่ี
รับรู โ้ ครงการ “KAPI Green Campaign” มีความน่าจะเป็ นที่ จะลดใช้แก้วพลาสติกมากกว่าผูท้ ่ี ไม่รับรู อ้ ย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้ จึงควรให้ความสําคัญกับให้ความรู แ้ ละข้อมูลเรื่องโทษของถุงพลาสติกเพื่อสร้างความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และควรสร้างการรับรู ถ้ ึงโครงการ “KAPI Green Campaign” ให้มากขึน้ เนื่องจากผูท้ ่ี
รับรู โ้ ครงการยังมีนอ้ ย

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
* Corresponding author; e-mail address: sunpawatoon@gmail.com
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คํานํา

ปั จจุบันการผลิตและใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพิ่ มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่ องทั่วโลก
ด้วยคุณสมบัติท่ีโดดเด่นหลายด้านของพลาสติก คือ มีนาํ้ หนักเบา ทนทาน มีความยืดหยุ่น และราคาถูก ทําให้
พลาสติกได้รบั การยอมรับและมีปริมาณการใช้งานมาก (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) จากข้อมูลขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) และองค์กรรณรงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อมระดับโลกอย่างกลุ่มกรีนพีซ (Greenpeace) พบว่าตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2493 ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกเพิ่มขึน้ จาก 1.5 ล้านตันต่อปี เป็ นมากกว่า 330 ล้านตัน
ต่อปี
ในปั จจุบนั ไทยถือว่าเป็ นประเทศที่ใช้พลาสติกมากติดอันดับ 6 ของโลก หรือราว 27 ล้านตันต่อปี ทําให้
มีปริมาณขยะพลาสติกจํานวนมากอันเกิดจากการลดใช้พลาสติกที่ยังไม่มากพอจึงเป็ นปั ญหาสําคัญที่ควรเร่ง
แก้ไข ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นสถาบันแห่งหนึ่งที่หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมการลดใช้บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก แต่ยังไม่มีมาตรการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกครอบคลุมและไม่นาํ ไปสู่การปฏิ บัติอย่างเป็ น
รู ปธรรม
สาเหตุท่ีการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกนัน้ ยังคงไม่มากพอมาจากหลายประการ ประการแรก จากการที่
คนบางกลุ่มไม่รบั รู ถ้ ึงผลกระทบของบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อชีวิตประจําวันของตัวเอง (Jirawanchaikul, 2015)
ประการที่สอง การไม่รบั รู ถ้ งึ มาตรการส่งเสริมการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจากร้านค้า (Jirawanchaikul, 2015)
และประการสุดท้าย การที่ผูค้ นไม่ตระหนักถึงโทษของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ทัง้ ที่รูถ้ ึงโทษ แต่คนเหล่านัน้ ยังคงไม่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตนเอง นอกเหนื อจากปั จจัยดังกล่าวที่ มีการศึกษามาแล้วเป็ นไปได้ว่าน่าจะมี
สาเหตุมาจากการคํานึงถึงความสะดวกสบายในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและการคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและมาตรการยังมีไม่มากพอจึงเป็ น
ปั ญหาที่สาํ คัญ ดังนัน้ มีความจําเป็ นในการศึกษาถึงพฤติกรรมการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อนําผลการศึกษา
ที่ ได้เป็ นแนวทางในการส่งเสริมหรือแก้ไขปั ญหาแก่บุคลากรและนิ สิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เพื่อสร้างความตะหนักถึงโทษของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก หันมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติระหว่างผูท้ ่ีมีพฤติกรรมลดใช้และไม่ลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
2. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมในการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของนิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ขอบเขตการศึกษา

ผู้วิ จัย เลื อ กใช้วิ ธี ก ารสํา รวจด้ว ยแบบสอบถามที่ ส ร้า งขึ น้ และได้ก ํา หนดขอบเขตการวิ จัย ไว้ดัง นี ้
ประชากรเป้าหมาย คือ บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษา
นั้นมีมาตรการหรือมีการรณรงค์ในการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่มี
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มาตรการหรือการรณรงค์ในการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยศึกษาเฉพาะบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกที่เป็ นถุงและแก้วพลาสติกเท่านัน้

ทบทวนวรรณกรรม

การศึกษานีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานของแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (สินาด ตรีวรรณไชย, 2559) ซึง่ อธิบายถึง
กระบวนการตัดสินใจ เมื่อบุคคลหนึ่งเผชิญสถานการณ์ท่ีมีโอกาสในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก หากบุคคลนัน้ มี
การตระหนักคิดถึงสิ่งแวดล้อมก่อนการกระทําใด ๆ บุคคลนัน้ จะลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่
เหมาะสม รวมถึงเมื่อบุคคลนัน้ เผชิญสถานการณ์ท่ีจะทําให้มีค่าใช้จ่ายมากขึน้ เมื่อเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
หากบุคคลนั้นมีการใช้กระบวนการไตร่ตรอง บุคคลนั้นจะปฏิ เสธการรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก สอดคล้องกับ
แนวคิดความเต็มใจจ่าย (ภราดร ปรีดาศักดิ์, 2549) ที่ว่าคนจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเดิมที่ใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติก หากค่าใช้จ่ายในตัวบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกนัน้ มากขึน้ จนเกินระดับความเต็มใจจ่ายที่บุคคลนัน้ ยอมรับได้
บุคคลนัน้ จะ ไม่ยินดีท่ีจะใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ในแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
(KAP) (สุรพงษ์ โสธนะเสถี ยร, 2533) ที่ ได้อธิ บายถึงสิ่งที่ จะตามมาเมื่อบุคคลหนึ่งรับรู ข้ ่าวสาร จะทําให้เกิ ด
ความรู ้ ซึ่งความรู ท้ าํ ให้เกิดทัศนติ และสุดท้ายจะนํามาซึง่ การกระทําเป็ นไปในลักษณะต่อเนื่อง ในที่นีค้ ือการรับรู ้
ผลกระทบจากโทษของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และการรับรู ถ้ ึงการรณรงค์การลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เมื่อบุคคล
นัน้ รับรู ้ จะนํามาซึง่ ทัศนคติตอ่ สิ่งแวดล้อม ตามด้วยพฤติกรรมการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ซึง่ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับทฤษฎี พฤติกรรมตามแบบแผน (Ajzen and Fishbein 1975,1980) ได้กล่าวว่าทุกคนมีเหตุผลในการ
กระทําโดยมาจากการรับรู ข้ อ้ มูลจนกลายมาเป็ นทัศนคติของบุคคลนัน้ ซึง่ ส่งผลต่อการกระทําต่อมา นอกจากนีย้ งั
มีทฤษฎีกล่องดําที่กล่าวถึงการตัดสินใจของบุคคลจะมาจากหลายปั จจัยที่บุคคลหนึ่งได้รบั ถูกนําไปประมวลผล
รวมกันออกมาเป็ นการตัดสินใจ หรือก็คือการรับรู ข้ อ้ มูลเรื่องโทษของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกรวมถึงการรณรงค์ จะ
ถูกนําไปประมวลผลเพื่อตัดสินใจออกมาเป็ นการกระทําของบุคคลนัน้ ด้วย
การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ผ่านมา พบว่า งานวิจยั
ของ Jirawanchaikul (2015) ผูท้ ่ีมีพฤติกรรมไม่ปฏิเสธถุงพลาสติกมากจากการที่บุคคลนัน้ ให้ความสําคัญกับ
ความสะดวกสบายในการใช้ถุงพลาสติกมากที่สดุ และยังมีการศึกษาถึงระดับความชอบของผูบ้ ริโภคต่อกิจกรรม
ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีแต่รูปแบบการให้คะแนนสมาชิก และการบริจาค แต่ไม่ได้
ศึกษาว่าหากมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึน้ ผูค้ นจะปฏิเสธพลาสติกหรือไม่ ต่อมาจากแบบจําลองการถดถอยพหุ
จากงานวิจัยของ ปาลิดา สามประดิษฐ์ (2559) พบว่าการรับรู ถ้ ึงการรณรงค์ และความรับผิดชอบทางสังคม
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าในทิศทางเดียวกัน แต่ทศั นคติต่อสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผล ในที่นีม้ ีเพียงงานวิจยั ของ
เออวดี เปรมัษเฐี ยร (2561) ที่ใช้การวิเคราะห์แบบจําลอง Binary Logistic Regression ผลที่ได้คือการตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อมเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญต่อความน่าจะเป็ นที่บคุ คลจะเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศกึ ษาในเรื่องการใช้ถงุ พลาสติก และบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึง่ งานวิจยั นีศ้ กึ ษาเรื่องการลดใช้ถงุ พลาสติกที่คล้ายกับงานวิจยั ที่ผ่านมา ที่แตกต่างคือการศึกษานี ้
ศึกษาเรื่องการลดใช้แก้วพลาสติกด้วย รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ด้านการรับรู ้
ยังไม่มีการศึกษาเรื่องการรับรูถ้ งึ ผลกระทบจากโทษของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ด้านการคํานึงถึงความสะดวกสบาย
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มีเพียงงานวิจยั ของ Jirawanchaikul (2015) เท่านัน้ ที่ศกึ ษา งานวิจยั นีจ้ งึ มีการนําปั จจัยเหล่านีม้ าศึกษาเพื่อหา
ข้อสรุ ปว่าปั จจัยใดมีผลหรืออิทธิพลต่อการลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมากน้อยเพียงใด

วิธีการศึกษา
การศึก ษานี ไ้ ด้มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ จ ากแบบสอบถาม โดยศึก ษาบุค ลากรและนิ สิ ต ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยสูตร W.G.Cochran โดยกําหนดให้ค่า
สัดส่วนประชากร (P) เท่ากับ 0.5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้คา่ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง จึงทําการเก็บข้อมูล
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 426 ตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปั จจัย
ส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ส่วนที่ 3 ปั จจัยทัศนคติคติต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 4 ปั จจัยการรับรู ข้ องบุคคลได้แก่ การรับรู ถ้ ึงผลกระทบจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และ
การรับรู ถ้ ึงการรณรงค์การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่วนที่ 5 การคํานึงถึงปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกได้แก่ การคํานึงถึงความสะดวกสบายในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและการคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามซึง่ เป็ นแบบปลายเปิ ด
การศึกษานีไ้ ด้ทาํ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้ถงุ /แก้วพลาสติก ด้วยการถดถอย
แบบโลจิ สติกส์ (Logistic Regression Analysis) ซึ่งการประมาณค่าแบบจําลองใช้เทคนิคด้วยวิธีภาวะความ
น่าจะเป็ นสูงสุด (Maximum likelihood Estimation: MLE) และทําการวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal
effect) เพื่อพิจารณาค่าอนุพนั ธ์ของความน่าจะเป็ นว่า ปั จจัยที่กาํ ลังพิจารณาจะส่งผลต่อความน่าจะเป็ นที่จะมี
พฤติกรรมลดใช้ถงุ และแก้วพลาสติก เพิ่มขึน้ หรือลดลงโดยวิธีแปลงค่าสัมประสิทธิ์ให้อยู่ในรู ปผลกระทบส่วนเพิ่ม
(Marginal effect) แสดงได้ดงั นี ้
ln [

P(YB = 1)
] = 0 + 1FEM + 2 AGE + 3 JOB + 4 EDU + 5INC + 6 CON_B + 7IMP_x
P(YB = 0)
+ 8 CAMP_1 + 9 CAMP_3 + 10 COMF_B + 11XPN_4 + εi

โดยตัวแปรอิ ส ระที่ น าํ มาใช้ใ นการศึก ษา ได้แ ก่ P(YB = 1) คื อความน่ าจะเป็ น ผู้ท่ี มี พ ฤติ ก รรมลดใช้
ถุงพลาสติก P(YB = 0) คือความน่าจะเป็ นผูท้ ่ีคนมีพฤติกรรมไม่ลดใช้ถงุ พลาสติก β0 - β11 คือค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรต่าง ๆ ที่ จะทําการประมาณค่า εI คือค่าความคลาดเคลื่อน FEM คือเพศโดย 1 เท่ากับเพศหญิ ง และ 0
เท่ ากับ เพศชาย AGE คื ออายุ จากการวิ เ คราะห์ข ้อ มูล พฤติ กรรมการลดใช้ถุง พลาสติ ก ด้วยแบบจําลองการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Binary Logistic Regression) พบปั ญหา multicollinearity ระหว่างปั จจัยส่วน
บุคคลด้านอายุและอาชีพ เพราะอายุมีความสัมพันธ์กบั อาชีพมากกว่าพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก จึงได้ทาํ
การแก้ไขปั ญหานีด้ ว้ ยการปรับตัวแปรอายุ จากตัวแปรเชิงปริมาณเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ เนื่องจากอายุเฉลี่ยของ
กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 29 ปี จึงทําการแบ่งกลุม่ อายุออกเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่มีอายุต่าํ กว่าและเท่ากับ
29 ปี และกลุม่ ที่มีอายุสงู กว่า 29 ปี ขนึ ้ ไป EDU คือระดับการศึกษาโดย 1 เท่ากับตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
กับปริญญาตรี และ 0 เท่ากับสูงกว่าปริญญาตรี JOB คืออาชีพ โดย 1 เท่ากับนิสิต และ 0 เท่ากับบุคลากร INC
คือรายได้ต่อเดือน CON_B คือตระหนักถึงโทษต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติกโดย 1 เท่ากับตระหนักถึง
โทษ และ 0 เท่ ากับ ไม่ต ระหนัก ถึง โทษ IMP_x คื อคะแนนการรับ รู ผ้ ลกระทบของบรรจุภัณ ฑ์พ ลาสติ ก เฉลี่ย
CAMP_1 คือการรับรู โ้ ครงการ “KAPI Green Campaign” ของ KU โดย 1 เท่ากับรับรู โ้ ครงการ และ 0 เท่ากับไม่
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รับรู โ้ ครงการ CAMP_3 คือการรับรู ถ้ งึ การรณรงค์งดแจกถุงพลาสติก โดย 1 เท่ากับรับรู ถ้ งึ การรณรงค์ 0 เท่ากับไม่
รับรู ถ้ งึ การรณรงค์ COMF_B คือการคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเลือกใช้ถงุ พลาสติก โดย 1 เท่ากับคํานึงถึง
ความสะดวกสบาย และ 0 เท่ากับไม่คาํ นึงถึงความสะดวกสบาย XPN_4 คือการคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ หาก
ต้องการรับถุงพลาสติก โดย 1 เท่ากับคํานึงถึงค่าใช้จ่าย และ 0 เท่ากับไม่คาํ นึงถึงค่าใช้จ่าย
ln [

P(YG = 1)
] = 0 + 1FEM + 2 AGE + 3 JOB + 4 EDU + 5INC + 6 CON_3 + 7 CON_4 + 8IMP_x
P(YG = 0)
+ 9 CAMP_1 + 10 CAMP_2 + 11 COMF_G + 12 XPN_1 + 13 XPN_2 + 14 XPN_3 + εi

โดยตัวแปรอิสระที่นาํ มาใช้ในการศึกษา ได้แก่ P(YG = 1) คือความน่าจะเป็ นผูท้ ่ีมีพฤติกรรมลดใช้แก้ว
พลาสติก P(YG = 0) คือความน่าจะเป็ นผูท้ ่ีคนมีพฤติกรรมไม่ลดใช้แก้วพลาสติก β0 - β14 คือค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรต่าง ๆ ที่ จะทําการประมาณค่า ε คือค่าความคลาดเคลื่อน FEM คือเพศ โดย 1 เท่ากับเพศหญิ ง และ 0
เท่ากับเพศชาย AGE คืออายุ EDU คือระดับการศึกษาโดย 1 เท่ากับตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ากับปริญญา
ตรี และ 0 เท่ากับสูงกว่าปริญญาตรี INC คือรายได้ตอ่ เดือน CON_3 คือทัศนคติตอ่ ข่าวเกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่ได้รบั
ผลกระทบจากพลาสติก โดย 1 เท่ากับตระหนักถึงโทษ และ 0 เท่ากับไม่ตระหนักถึงโทษ CON_4 คือทัศนคติต่อ
มาตรการกํากับการใช้พลาสติก โดย 1 เท่ากับเห็นด้วยกับการมีมาตรการ และ 0 เท่ากับไม่เห็นด้วยกับการมี
มาตรการ IMP_x คือ คะแนนการรับรู ผ้ ลกระทบของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเฉลี่ย CAMP_1 คือการรับรู โ้ ครงการ
“KAPI Green Campaign” ของ KU โดย 1 เท่ากับรับรู โ้ ครงการ และ 0 เท่ากับไม่รบั รู โ้ ครงการ CAMP_2 คือการ
รับรู โ้ ปรโมชั่นส่วนลดเมื่อนําแก้วมาเอง โดย 1 เท่ากับรับรู โ้ ปรโมชั่น และ 0 เท่ากับไม่รับรู ้ COMF_G คือการ
คํานึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกแก้วพลาสติก โดย 1 เท่ากับคํานึงถึงความสะดวกสบาย และ 0
เท่ากับไม่คาํ นึงถึงความสะดวกสบาย XPN_1 คือการคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ หากต้องการแก้วพลาสติก โดย 1
เท่ากับคํานึงถึงค่าใช้จ่าย และ 0 เท่ากับไม่คาํ นึงถึงค่าใช้จ่าย XPN_2 คือการคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่ มขึน้ หาก
ต้องการฝาปิ ดแก้วพลาสติก โดย 1 เท่ากับคํานึงถึงค่าใช้จ่าย และ 0 เท่ากับไม่คาํ นึงถึงค่าใช้จ่าย XPN_3 คือการ
คํานึงถึงส่วนลดเมื่อนําแก้วมาเอง โดย 1 เท่ากับคํานึงถึงส่วนลด และ 0 เท่ากับไม่คาํ ถึงส่วนลด

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพพบว่าผูท้ ่ีมีพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็ นเพศหญิงร้อยละ 70.71
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 79.92 เป็ นบุคลากรร้อยละ 51.05 ผูท้ ่ีมีความตระหนักถึง
โทษต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 79.92 ผู้ท่ี ไ ม่ รับ รู ้โ ครงการ “KAPI Green Campaign”ของ KU คิ ด เป็ น
ร้อยละ 75.31 ผูท้ ่ีรบั รู ถ้ งึ การรณรงค์งดแจกถุงพลาสติกคิดเป็ นร้อยละ 97.91 ผูท้ ่ีไม่คาํ นึงถึงความสะดวกสบายใน
การเลือกใช้ถงุ พลาสติกคิดเป็ นร้อยละ 82.85 ผูท้ ่ีไม่คาํ นึงถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ หากต้องการรับถุงพลาสติกคิดเป็ น
ร้อยละ 74.48
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพพบว่าผูท้ ่ีมีพฤติกรรมลดใช้แก้วพลาสติกซึ่งเป็ นเพศหญิ งร้อยละ
76.03 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเที ยบเท่าร้อยละ 72.73 เป็ นบุคลากรร้อยละ 77.69 ผูท้ ่ี มีความ
ตระหนักถึงโทษต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็ น 95.87 ผูท้ ่ีเห็นด้วยต่อมาตรการการกํากับการใช้พลาสติกคิดเป็ นร้อยละ
85.12 ผูท้ ่ีไม่รบั รู โ้ ครงการ “KAPI Green Campaign”ของ KUคิดเป็ นร้อยละ57.85 ผูท้ ่ีรบั รู ถ้ ึงโปรโมชั่นส่วนลด
เมื่อนําแก้วมาคิดเป็ นร้อยละ 85.12 ผูท้ ่ีไม่คาํ นึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกแก้วพลาสติกคิดเป็ นร้อย
ละ 84.30 ผูท้ ่ีไม่คาํ นึงถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ หากต้องการแก้วพลาสติกคิดเป็ นร้อยละ 51.24 ผูท้ ่ีคาํ นึงถึงส่วนลด
เมื่อนําแก้วมาคิดเป็ นร้อยละ 61.98
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Table 1 Estimate results from Binary Logistic Regression of plastic bag reduction behavior.
Variables

const
INC
CON_B
COMF_B
AGE_D
Adjusted R-squared
Akaike criterion
All correct prediction (%)

plastic bag reduction behavior

Coefficient
Std. error
-0.9745 ***
0.3328
1.8920
*
0.0000
0.7292
***
0.2303
-0.4406 *
0.2478
0.7376
***
0.2448
0.036077
Schwarz criterion
563.1218
Hannan-Quinn
62.00

Marginal Effect
0.4653
0.1799
-0.1092
0.1815
583.3940
571.1297

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 0.01, 0.05, and 0.10 levels, respectively
เมื่ อพิ จ ารณาถึง นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ข องตัวแปรอิ สระพบว่า ผลการประมาณค่าแบบจําลอง Binary
Logistic Regression ของพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติก พบว่าแบบจําลองที่ 3 เป็ นแบบจําลองที่นาํ ไปใช้ในการ
คํานวณค่า Marginal Effect เพื่อนําไปใช้อธิบายถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็ นของพฤติกรรมการลด
ใช้ถุงพลาสติก ความตระหนักถึงโทษต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติก (CON_B) และช่วงอายุ (AGE_D ) มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.01 รายได้ (INC) และการคํานึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกแก้วพลาสติก
(COMF_B) มีนยั สําคัญทางสถิติท่ี α = 0.10 ภายหลังจากการนําค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่มีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ไปคํา นวณค่ า Marginal Effect ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายความหมายได้ดัง นี ้ ผู้ท่ี ต ระหนัก ถึ ง โทษต่ อ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติก (CON_B) มีความน่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติกมากกว่าผูท้ ่ีไม่
ตระหนักถึงโทษต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติกเท่ากับ 0.1799 ผูท้ ่ีมีอายุไม่เกิน 29 ปี (AGE_D) มีความ
น่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมการลดใช้ถงุ พลาสติกมากกว่าผูท้ ่ีมีอายุสงู กว่า 29 ปี ขึน้ ไป เท่ากับ 0.1815 ผูท้ ่ีมีรายได้
(INC) เพิ่มขึน้ 100,000 บาท มีความน่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติกเพิ่ มขึน้ เท่ากับ 0.46 และผูท้ ่ี
คํานึงถึงความสะดวกสบาย (COMF_B ) มีความน่าจะเป็ นที่ จะมีพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติกน้อยกว่าผูท้ ่ีไม่
คํานึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกถุงพลาสติกเท่ากับ 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

เมื่ อพิ จ ารณาถึง นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ข องตัวแปรอิ สระพบว่า ผลการประมาณค่าแบบจําลอง Binary
Logistic Regression ของพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติก พบว่าแบบจําลองที่ 3 เป็ นแบบจําลองที่นาํ ไปใช้ในการ
คํานวณค่า Marginal Effect เพื่อนําไปใช้อธิบายถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็ นของพฤติกรรมการลด
325

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ใช้ถุ ง พลาสติ ก การรั บ รู ้โ ครงการ “KAPI Green Campaign” ของ KU (CAMP_1) มี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี
α = 0.01 อาชีพ (JOB) มีนยั สําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 อายุ (AGE) และการคํานึงถึงความสะดวกสบายหาก
มี ก ารงดแจกแก้วพลาสติ ก (COMF_G) มี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ท่ี α = 0.10 ในขณะที่ การคํานึง ถึง ค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึน้ หากต้องการฝาปิ ดแก้วพลาสติก (XPN_2) ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ภายหลังจากการนําค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรอิสระที่มีนยั สําคัญทางสถิติไปคํานวณค่า Marginal Effect ซึ่งสามารถอธิบายความหมายได้ดงั นี ้ ผูท้ ่ีรบั รู ้
ถึ ง โครงการ “KAPI Green Campaign” ของ KU (CAMP_1) มี ค วามน่ า จะเป็ น ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมลดใช้แ ก้ว
พลาสติกมากกว่าผูท้ ่ีไม่รบั รู ถ้ งึ โครงการ “KAPI Green Campaign” ของ KU เท่ากับ 0.1092 นิสิต (JOB) มีความ
น่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมลดใช้แก้วพลาสติกน้อยกว่าบุคลากรเท่ากับ 0.1374 ผูท้ ่ีไม่คาํ นึงถึงความสะดวกสบาย
หากมีการงดแจกแก้วพลาสติก (COMF_G) มีความน่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมลดใช้แก้วพลาสติก น้อยกว่าผูท้ ่ี
คํานึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกแก้วพลาสติกเท่ากับ 0.0547 ผูท้ ่ีมีอายุ (AGE) เพิ่มขึน้ 1 ปี มีความ
น่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมลดใช้แก้วพลาสติกเพิ่มขึน้ เท่ากับ 0.0052

สรุ ปและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก คือ ความตระหนักถึงโทษต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติก อายุ รายได้และผูท้ ่ีคาํ นึงถึงความสะดวกสบายหากมีการงดแจกถุงพลาสติก
ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดใช้แก้วพลาสติก คือ การรับรู โ้ ครงการ “KAPI Green Campaign”ของ KU
อาชี พ อายุ และการคํา นึ ง ถึ ง ความสะดวกสบายหากมี ก ารงดแจกแก้ว พลาสติ ก ได้ม าซึ่ง ข้อ เสนอแนะแก่
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนําผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมี
พฤติกรรมการลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่มากขึน้ โดยแบ่งเป็ นข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาของถุงพลาสติก
และแก้วพลาสติก ตามลําดับ ดังต่อไปนี ้
1. ควรจัดโครงการลดใช้ถงุ พลาสติกอาทิตย์ละ 1 ครัง้ และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อขยายผลการจัด
โครงการต่อไป ออฟไลน์ควรนําสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับโทษต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติกมาติดตามบันได
ทางเดินหรือลิฟต์ภายในคณะ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรซึมซับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
2. ควรเพิ่ มการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นช่ อ งทางออนไลน์ ต่ า งๆ เช่ น เฟซบุ๊ ก ประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เพื่อให้นิสติ และ
บุคลากรรับรู โ้ ครงการ “KAPI Green Campaign” มากขึน้ และได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในการลดใช้แก้ว
พลาสติก เช่น การนําแก้วนํา้ ส่วนตัวหรือแก้วที่สามารถย่อยสลายได้มาใช้แทนแก้วพลาสติก
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326

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

เอกสารอ้างอิง
จริยา ศรีจรู ญ. 2559. การรับรู้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ: วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.
ณัชชา บางท่าไม้และคณะ. 2552. ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิต
นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปาลิดา สามประดิษฐ์. 2560. การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความรับผิดชอบทางสังคม ทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ถุงผ้าบรรจุสินค้าทีซ่ อื้ จาก Tops Market ของคนในกรุ งเทพมหานคร. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
พันธ์ณี ฮามคําไพ และ ไพบูลย์ ดาวสดใส. 2559. ความรู แ้ ละพฤติกรรมการเลือกใช้ถงุ พลาสติกบรรจุ
อาหารร้อนของผูป้ ระกอบการร้านอาหารกับปั ญหาการปนเปื ้อนของโลหะหนักจากถุงพลาสติก:
กรณีศกึ ษาตลาดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารเภสัชศาสตร์อสี าน 13 (2): 16-24.
เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, โสภิต สุวรรณเวลา, และ วรารัตน์ ทิพยรัตน์. ความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการใช้
พลาสติกในการบริโภคอาหารของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. วารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 7: 704-715.
ภราดร ปรีดาศักดิ.์ 2549. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รัชต์พริษฐา พันธุด์ ี และคณะ. ม.ป.ป. ความรู้ และพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของครอบครัวในจังหวัด
นนทบุรี. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สาธิต เชือ้ อยู่นาน และคณะ. 2561. พฤติกรรมการบริโภค ความเข้าใจและทัศนคติตอ่ การรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านสิ่งแวดล้อมธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทศั น์ 20(2): 19-26.
สินาด ตรีวรรณไชย. 2562. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: แนวคิดและการประยุกต์ (Behavioral Economics:
Concepts and Applications). สงขลานครินทร์: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2553. การสื่อสารกับสังคม. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวนีย ์ ปรีชานฤชิตกุล. 2553. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากพลาสติกชีวภาพของ
คนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ และ วิษณุ เหลืองลออ. 2557. เจตคติและพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของ
ประชาชน ในกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
เออวดี เปรมัษเฐี ยร. 2561. ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ.
กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Ajzen. I., and M.Fishbein, 1980. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood
Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
Cholavith Jirawanchaikul. 2558. The Study of Consumer Attitudes Towards “No
Plastic Bag” Shopping Day at Supermarket Stores in Bangkok. Bangkok, Thammasart
University.

327

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ปั จจัยทีส่ ่งผลให้เกิดหนีท้ ไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ของคนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร
Factors Affecting non – Performing Loan of Working People in Bangkok
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของคนวัยทํางานใน
กรุ ง เทพมหานคร โดยการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่ างคนวัยทํางานในเขตที่ เ ป็ นศูนย์กลางทางธุรกิ จใน
กรุ งเทพมหานคร 4 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตบางรัก เขตคลองเตย และเขตห้วยขวาง จํานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่วน
บุคคลระหว่างผูท้ ่ีเป็ นหนี ท้ ่ีก่อให้เกิ ดรายได้กับผูท้ ่ีไม่เป็ นหนีท้ ่ี ก่อให้เกิ ดรายได้ดว้ ยสถิ ติ t-test รวมถึงทดสอบ
ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้านพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนีท้ ่ีก่อให้เกิด
รายได้ ด้วยสถิติ Chi-Square test และใช้แบบจําลอง Binary Logistic Regression อธิบายตัวแปรที่มีผลกระทบ
ต่อความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลให้เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ของคนวัยทํางานในกรุ ง เทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิ กในครอบครัว ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ รายได้ จํานวนบัตรเครดิตในครอบครอง พฤติกรรมการผ่อนชําระหนีข้ นั้ ตํ่าหรือค้าง
ชําระ การขาดการวางแผนทางการเงิน และการขาดความเข้าใจในการกูย้ ืมทางการเงิน

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
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บทนํา
ระบบเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีการลงทุนในหลายภาคส่วนเพื่อเป็ นการรองรับต่อความต้องการของตลาด
ในปั จจุบนั รวมถึงการบริโภคที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ในส่วนของภาคครัวเรือนมีการกูย้ ืมเพื่อการอุปโภคบริโภค
มากขึน้ การกูย้ ืมสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั ชีวิตได้ และ ยังช่วยให้ภาคครัวเรือนสามารถรักษาระดับการบริโภค
ได้ใ นกรณี ท่ี เกิ ดความผันผวนทางเศรษฐกิ จ ซึ่ง การกู้ยืมเพื่ อการอุป โภคบริโภคเป็ นปั จจัย หนึ่งที่ มีผลต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่น การกูย้ ืมเพื่อซือ้ ที่อยู่อาศัย การกูย้ ืมเพื่อการศึกษา การกูย้ ืมเพื่อการสร้างอาชีพ การ
กูย้ ืมเพื่อนํามาซือ้ สินค้าคงทนถาวร แต่อย่างไรก็ตาม การกูย้ ืมเพื่อการบริโภคและขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ
ภาคครัวเรือนก็ทาํ ให้เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 1 คือ การที่ภาคครัวเรือนต้องการใช้รายได้ในอนาคตเพื่ อ มา
บริโภคในวันนีจ้ าํ นวนมากเกินไป ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจดีในระยะแรกแต่จะแผ่วลงภายหลังตามภาระหนีท้ ่ีจ่ายสูง
และเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงิน โดยหนีท้ ่ีสงู ขึน้ เนื่องจากการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็ นหนีค้ งค้าง
มากที่สดุ โดยที่การกูย้ ืมเพื่อที่อยู่อาศัย มีปริมาณหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สดุ ในปี 2561 อยู่ท่ี ร้อยละ 3.25
รองลงมา คือ สินเชื่ อส่วนบุคคล ที่ มีปริมาณหนี ท้ ่ี ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้อยู่ท่ี ร้อยละ 2.51 สินเชื่ อบัตรเครดิต มี
ปริมาณหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ท่ีรอ้ ยละ 2.34 และ สินเชื่อรถยนต์ มีปริมาณหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ท่ี ร้อย
ละ 1.66 ตามลําดับ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งจะสะท้อนถึงความเปราะบางทางการเงิ นของภาค
ครัวเรือน จึงทําให้ภาคครัวเรือนขาดภูมิคุม้ กันและอยู่ในสภาวะที่อ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่าง
มาก จากรายงานสัดส่วนหนีค้ รัวเรือนต่อ GDP ขยับขึน้ จากร้อยละ 78.3 ในปี 2560 เป็ นร้อยละ 78.6 ในปี 2561
โดยยอดคงค้างหนีค้ รัวเรือนไทยเติบโตขึน้ ร้อยละ 6.0 สูงกว่าการเติบโตของ GDP ซึ่งอยู่ท่ีรอ้ ยละ 5.6 เป็ นการ
สะท้อนว่าหนีค้ รัวเรือนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ จากข้อมูลยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของภาคครัวเรือนคิด
เป็ นร้อยละ 27.8 ต่อ NPLs รวม และมีสดั ส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในประเภท
ธุรกิจอื่น โดยมูลค่ายอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก 0.8
แสนล้านบาท ณ สิน้ ปี 2557 เป็ น 1.2 แสนล้านบาท ณ สิน้ ปี 2561 (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ, 2562)
ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่ากลุม่ บุคคลที่เป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีงานวิจยั ได้พบสาเหตุท่ีทาํ ให้
บุค คลเกิ ด หนี ท้ ่ี ไม่ก่ อให้เกิ ดรายได้ คื อ กลุ่มคนที่ มีช่ วงอายุ 31-40 ปี เพศหญิ ง ที่ มี การศึก ษาระดับ ปริญญา
ตรี อาชีพค้าขายและประกอบกิจการส่วนตัว รายได้ตอ่ เดือนของลูกหนี ้ 20,001-40,000 บาทต่อเดือน สถานภาพ
สมรส (ปั ทมา คูทอง, 2558) ในขณะที่ ผลการศึกษาอื่นกล่าวว่าบุคคลที่ มีจาํ นวนบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบใน
ครอบครองส่งผลให้เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตและผูท้ ่ีมีรายได้ต่าํ กว่า 20,000 บาท
ต่อเดือน (ปาริชาติ วรวิทย์สตั ถญาณ, 2548) นอกจากนี ้ การเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้อาจจะมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยข้างต้น ได้แก่ พฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟื อย การขาดการวางแผนทางการเงิน และการขาดความรู ใ้ น
การกูย้ ืมเงิน
จากประเด็น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ หากทราบถึง สาเหตุท่ี ก่ อให้เ กิ ด หนี ท้ ่ี ไ ม่ก่ อให้เกิ ด รายได้ งานวิ จัย นี จ้ ึง
ทําการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรม และ ปั จจัยด้านอื่นๆที่ มีผลต่อการเกิ ดหนีท้ ่ี ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ของคนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร โดยการเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ทาํ ให้สถาบันการเงินต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในติดตามทวงถามหนี ้ และเสียค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่เพิ่ มขึน้ ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยนี ท้ าํ ให้เป็ น
ข้อมูลนําไปสูป่ ั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งสามารถจะเป็ นแนวทางป้องกันให้แก่ผทู้ ่ีเป็ น
หนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่ให้มีการก่อหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ อีกทัง้ สถาบันการเงินไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
ในติดตามทวงถามหนี ้ มีเงินสํารองเพิ่มขึน้ และมีสภาพคล่องที่ดีขึน้ (ประเวช สุพรรณพยัคฆ์, 2553) และเป็ น
ข้อมูลเพื่อช่วยในการติดตามเฝ้าระวังกลุม่ เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อมีประสิทธิภาพที่ดีขนึ ้
0

1

หนีท้ ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนีเ้ สีย คือการที่ลกู หนีไ้ ม่สามารถชําระดอกเบีย้ และเงินต้นคืนให้สถาบันการเงินเป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน
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2. เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ด้า นพฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด หนี ท้ ่ี ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้ข องคนวัย ทํา งานใน
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ด้า นอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด หนี ้ท่ี ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ข องคนวั ย ทํา งานใน
กรุ งเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิ จัย นี ศ้ ึก ษาเกี่ ย วกับ หนี เ้ สี ย ในครัวเรื อนของกลุ่ม คนวัย ทํางาน ช่ วงอายุ 25-60 ปี ที่ เ ป็ น หนี ท้ ่ี
ก่อให้เกิดรายได้หรือหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยศึกษาในกรุ งเทพมหานครฯ จํานวน 4 เขต ได้แก่ เขตจตุจกั ร เขต
บางรัก เขตคลองเตย และเขตห้วยขวาง เนื่องจากมีความหนาแน่นของงานมากที่สดุ ในกรุ งเทพมหานคร เป็ นเขต
เชื่อมต่อกับเขตศูนย์กลางทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล และอาคาร
สํานักงานที่กระจายอยู่ในย่านธุรกิจต่างๆ และมีประชากรวัยทํางานจํานวนมาก (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาของวิจยั นีม้ ีพืน้ ฐานอยู่บนทฤษฎีการบริโภคข้ามเวลาของ Irving Fisher และ Roy Harrod ที่
กล่าวว่าผูบ้ ริโภคจะเลือกบริโภคเพื่อให้ได้อรรถประโยชน์สงู สุดในการบริโภคสินค้าในปั จจุบนั หากคนวัยทํางานมี
พฤติกรรมขาดการวางแผนทางด้านการเงิน โดยให้ความสําคัญกับการบริโภคในปั จจุบนั มากกว่าอนาคตมีการขอ
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ ใช้บตั รเครดิตเบิกเงินสดล่วงหน้า เพื่อนํามาบริโภคในปั จจุบนั หากภาระ
หนีส้ ินมีจาํ นวนมากขึน้ ความสามารถในการชําระหนีจ้ ะลดลง ส่งผลให้เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ รวมถึง
คนวัยทํางานที่มีอายุนอ้ ยจะมีพฤติกรรมการก่อหนีม้ ากกว่าคนวัยทํางานที่มีอายุมาก ซึง่ สอดคล้องตามทฤษฎีการ
บริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิต ของ Franco Modigliani ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการก่อหนีม้ ีความสัมพันธ์กบั
อายุ ใช้ทฤษฎี การบริโภคที่ สัมพัน ธ์กับรายได้เปรี ยบเที ยบผูบ้ ริ โภคของ James S.Duesenberry ที่ กล่าวว่า
ผูบ้ ริโภคจะพยายามรักษาการครองชีพของตนให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานของสังคม หากคนวัยทํางานมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ลอกเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม เช่น การพยายามกูย้ ืมเงินมา
ซือ้ สินค้าตามกระแสสังคมที่มีมลู ค่าสูง โดยไม่คาํ นึงถึงความสามารถในการชําระหนีข้ องตนเอง ส่งผลให้เกิดหนีท้ ่ี
ไม่ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้เ พิ่ ม ขึน้ และใช้ท ฤษฎี ก ารถื อเงิ น ของ John Maynard Keynes ที่ ก ล่าวว่า มนุษย์มีค วาม
ต้องการถื อเงิ นเพื่อใช้ยามฉุกเฉิ น หากคนวัยทํางานเกิ ดรายจ่ายที่เกิดขึน้ ยามฉุกเฉิ น แต่เงิ นที่ ถืออาจไม่เพียง
พอที่จะจ่ายในค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ส่งผลให้จาํ เป็ นต้องกูย้ ืมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ในการกูย้ ื ม จึงมีโอกาสค้างชําระหนี ต้ ิ ดต่อกันในหลายๆ งวดหากเงิ นที่ กูน้ ั้นมี มูล ค่าสูง ส่งผลให้เกิ ดหนี ท้ ่ี ไ ม่
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้ งั ใช้แนวคิดความรู ค้ วามเข้าใจเรื่องทางการเงิน financial Literacy หากคนวัย
ทํางานขาดความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงิน เช่น การไม่รูว้ ่าเมื่อค้างชําระหนีเ้ กิน 3 เดือน ดอกเบีย้ ที่จ่ายจะเพิ่มขึน้ ส่งผลให้
มีโอกาสเป็ นผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ พบว่า ผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ส่ว นใหญ่ อายุ 31-40 ปี ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษั ท เอกชน (ปาริ ช าติ วรวิ ท ย์สัต ถญาณ, 2548)
วัตถุประสงค์ในการกูเ้ งินเพื่อชําระสินค้าและบริการ และการเบิกเงินสดล่วงหน้า (บุปผชาติ ตันมณีรตั น์, 2553)
ในขณะที่เพศชายมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (รวิวรรณ เสือสกุล, 2549) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์ตอ่ การเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ปั ทมา คูทอง, 2558) และผู้
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ที่ มีระดับรายได้ต่ าํ กว่า 20,000 บาท มีความน่าจะเป็ นมากขึน้ ในการก่อให้เกิ ดหนี ท้ ่ี ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูม้ ีระดับรายได้อ่นื (พัฒนา กันยานนท์, 2543) อย่างไรก็ตาม การทดสอบสมมติฐานทางสถิติจาก
งานวิจยั ที่ผ่านมายังไม่ได้คาํ นึงถึงปั จจัยด้านพฤติกรรม โดยที่ผมู้ ีพฤติกรรมการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ พฤติกรรม
การใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย พฤติกรรมการผ่อนชําระขัน้ ตํ่า รวมถึงการขาดการวางแผนทางการเงิน และการขาดความรู ้
ทางการกูย้ ื ม ปั จจัยเหล่านี น้ ่าจะมีแนวโน้มหรือเป็ นสาเหตุท่ี ทาํ ให้เกิ ดหนี ท้ ่ีก่อให้เกิ ดหนีท้ ่ี ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้
เนื่องจาก พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยเป็ นการใช้จ่ายเกินความจําเป็ น ทําให้เกิดการกูย้ ืมเงิน จนอาจเกิดการ
ค้างชําระหนี ้ และหากมีการชําระหนีข้ นั้ ตํ่าในแต่ละเดือน จะทําให้มีหนีค้ า้ งชําระสะสมเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ จึงมีความ
น่าจะเป็ นที่จะทําให้เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ขณะที่การขาดการวางแผนทางการเงินก็เป็ นปั จจัยที่อาจจะทําให้
เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ เนื่องจาก หากมีการใช้เงินเกินงบประมาณที่กาํ หนดไว้หรือไม่มีการออมเงินอย่าง
สมํ่าเสมอ
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ Chi-square test เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด
หนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้หรือการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้กบั ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้านพฤติกรรม และปั จจัย
ด้านอื่นๆ รวมถึงประมาณค่าแบบจําลอง Binary Logistic Regression เพื่ออธิ บายตัวแปรที่มีผลกระทบต่อ
ความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยที่ผ่านมา นอกจากนี ้ งานวิจัยนีไ้ ด้ใช้
สถิติ T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของอายุ ค่าเฉลี่ยของ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ค่าเฉลี่ยของรายได้ และค่าเฉลี่ยของจํานวนบัตรเครดิตในครอบครอง ระหว่างผูท้ ่ีเป็ น
หนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้กบั ผูท้ ่ีไม่เป็ นหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้ เพื่อเป็ นแนวทางป้องกันการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

วิธีการศึกษา
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การศึก ษานี ใ้ ช้ข ้อ มูล ปฐมภูมิ ท่ี ไ ด้จ ากการเก็ บ แบบสอบถามจากคนวัย ทํางานในกรุ ง เทพมหานคร
ด้วยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น โดยสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก โดยไม่ทราบ
สัด ส่ ว นของคนวัย ทํา งานที่ เ ป็ น หนี ้ท่ี ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้แ ละคนวัย ทํา งานที่ เ ป็ น หนี ้ท่ี ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้ใ น
กรุ งเทพมหานครที่แน่นอน จึงคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของ W.G.Cochrane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ดังนัน้ ต้องใช้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างอย่างน้อย 384.16 คน ในงานวิจยั นี ้
จึงทําการเก็บข้อมูลทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง ซึง่ ข้อมูลในแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดหนีข้ องคนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร และส่วนที่ 3
การวัดระดับความเข้าใจในการกูย้ ืมเงิน และความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้
งานวิจัยนี ใ้ ช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิ ติเชิงพรรณนา โดยแสดงถึง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายถึงปั จจัยส่วนบุคคลของผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ด้วยวิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติ T-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัว
แปรอิสระในแต่ละกลุม่ ได้แก่ อายุเฉลี่ย จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย รายได้ตอ่ เดือนเฉลี่ย จํานวนบัตรเครดิต
ในครอบครองเฉลี่ยของผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้กบั ผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ใช้สถิติ Chi-square test
เพื่ อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้หรือการเกิ ดหนีท้ ่ี ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้กับปั จจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จํานวนบัครเครดิต
ในครอบครอง ปั จจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ การผ่อนชําระหนี ้ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้ การใช้จ่าย และปั จจัย
ด้านอื่นๆ ได้แก่ การขาดการวางแผนทางการเงิน การขาดความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงิน และประมาณค่าแบบจําลอง
Binary Logistics Regression เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของคนวัย ทํางานในกรุ ง เทพมหานคร โดยตัวแปรตามในแบบจําลองเป็ น ตัวแปรเชิ ง คุณ ภาพ จึง เหมาะกับ
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แบบจําลองนี ้ และใช้วิธี Maximum Likelihood Estimation โดยมีรูปแบบของแบบจําลอง Binary Logistics
Regression ดังนี ้
ln �

โดย

p(y=0)

Y=0
Y=1
P ( y = 0)
P ( y = 1)
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β1 − β13
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i
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INCO
CRE
PAY
MISP
EXT
NOP
NOK

� = β0 + β1 FEMi + β2 AGEi + β3 STAi + β4 FAMi + β5 EDUi + β6 OCCUi

p(y=1)

+ β7 INCOi + β8 CREi + β9 PAYi + β10 MISPi + β11 EXTi + β12 NOPi + β13 NOKi + εi

คือ หนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้
คือ หนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
คือ ความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้
คือ ความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
คือ ค่าคงที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์
คือ ค่าความคาดเคลื่อนของสัดส่วนประชากรผูท้ ่ีมหี นีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
คือ ตัวอย่างที่ 1,2,3,…,400
คือ เพศ โดย 1 คือ เพศหญิง และ 0 คือ เพศชาย
คือ อายุ โดย 1 คือ อายุ 31-40 ปี และ 0 คือ อายุนอ้ ยกว่า 31 และมากกว่า 40
คือ สถานภาพ โดย 1 คือ สมรส และ 0 คือ โสดหรือหย่าร้าง
คือ จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดย 1 คือ มากกว่า 2 คนขึน้ ไป และ 0 คือ 1-2 คน
คือ ระดับการศึกษา โดย 1 คือ ปริญญาตรี และ 0 คือตํ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี
คือ อาชีพ โดย 1 คือ พนักงานบริษัทเอกชน และ 0 คือ อาชีพข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
คือ รายได้ โดย 1 คือ 20,001-40,000 บาท และ 0 คือ น้อยกว่า 20,001 และมากกว่า
40,000 บาท
คือ จํานวนบัตรเครดิตในครอบครอง โดย 1 คือ มากกว่า 3 ใบขึน้ ไป และ 0 คือ 1-2 ใบ
คือ พฤติกรรมการผ่อนชําระหนี ้ โดย 1 คือ ผ่อนชําระขัน้ ตํ่า และ 0 คือ ผ่อนชําระเต็ม
จํานวน
คือ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้ โดย 1 คือ ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ และ 0 คือ ใช้เงิน
ถูกวัตถุประสงค์
คือ พฤติกรรมการใช้จ่าย โดย 1 คือ ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย และ 0 คือ ใช้จ่ายไม่ฟมเฟื
ุ่ อย
คือ การขาดการวางแผนทางการเงิน โดย 1 คือ ขาดการวางแผนทางการเงิน และ 0
คือ มีการวางแผนทางการเงิน
คือ ความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงิน โดย1 คือ ขาดความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงิน และ 0 คือ มีความรู ้
ในการกูย้ ืมเงิน

จากแบบจําลอง Binary Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect)
พิจารณาค่าอนุพนั ธ์บางส่วนของความน่าจะเป็ นว่าปั จจัยที่ทาํ การพิจารณานัน้ จะส่งผลต่อความน่าจะเป็ นของ
การเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ หรือลดลง (บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, 2558) ดังนี ้ 𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝛽𝛽̂𝑖𝑖 (1 − 𝑃𝑃)𝑃𝑃
𝑖𝑖
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ผลการศึกษา
ผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้และผูเ้ ป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็ นเพศหญิง
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุในช่วง 31-40 ปี จํานวน
สมาชิกในครอบครัว 4-5 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 มีพฤติกรรมการใช้เงินถูกวัตถุประสงค์ และมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายไม่ฟมเฟื
ุ่ อย ในขณะที่ผเู้ ป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้มีบตั รเครดิตเฉลี่ย 3.31 ใบ มีพฤติกรรม
การผ่อนชําระขัน้ ตํ่า ขาดการวางแผนทางการเงินและขาดความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงิน
ผลการทดสอบทางสถิติ
ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของอายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ และจํานวน
บัตรเครดิตที่ครอบครองระหว่างผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้กับผูเ้ ป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ด้วยสถิติ T-test
พบว่า อายุเฉลี่ย และรายได้เฉลี่ยระหว่างผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้กบั ผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนจํานวนบัตรเครดิตเฉลี่ยระหว่างผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้กบั ผู้
ที่ เป็ นหนี ท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีความแตกต่างกันที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 โดยผูท้ ่ี เป็ นหนีท้ ่ี ก่อให้เกิด
รายได้ มีอายุเฉลี่ยและรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 39.6054 ปี และ 46,736.9 บาทต่อเดือนตามลําดับ ซึง่ มีคา่ สูงกว่าผูท้ ่ี
เป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีอายุเฉลี่ยและรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 36.7353 ปี และ 33,366.9 บาทต่อเดือน
ตามลําดับ โดยจํานวนบัตรเครดิตในครอบครองเฉลี่ยของผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้เท่ากับ 2.6958 ใบ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าจํานวนบัตรเครดิตในครอบครองเฉลี่ยของผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ซง่ึ มีคา่ เท่ากับ 3.3088
ใบ ในขณะที่จาํ นวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยระหว่างผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้กบั ผูห้ นีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่
มีความแตกต่างกัน (Table 1)
Table 1 T-Test estimation results.
Variables
Age (years)
Family Members
(person)
Income
(Baht/Month)
Credit Cards
(cards)

n

Performing loan
x�
S.D

Non - performing loan
n
𝑥𝑥̅
S.D

T - test

P - value

332

39.6054

10.324

68

36.7353

7.6599

2.64

0.0094***

332

3.78916

1.3897

68

4.1471

1.7127

-1.62

0.1095

332

46736.9

54587.8

68

33366.9

19412.5

3.51

0.0005***

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.
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้หรือการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
กับปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยพฤติกรรม ด้วยสถิติ Chi-Square test พบว่า การเกิดหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้หรือการ
เกิ ดหนี ท้ ่ี ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ มีความสัมพันธ์กับสถานภาพ ระดับการศึกษา การผ่อนชําระ การวางแผนทาง
การเงิน ความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงิน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และเพศ มีความสัมพันธ์ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.10 โดยสถานภาพโสดหรือหย่าร้าง ระดับการศึกษาปริญญาตรี การผ่อนชําระขัน้ ตํ่าขาดการวางแผนทาง
การเงิ น ขาดความรู ้ใ นการกู้ยื ม เงิ น มี ค วามสัม พั น ธ์กั บ การเกิ ด หนี ้ท่ี ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้ โดย เพศชายมี
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ความสัมพันธ์กับการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Tabel 2)
Table 2 Chi-square estimation results.
Variables
Personal Factors
FEM
Gender
STA
Status
EDU
Education
OCCU Occupation
Behaviors
PAY
Payment
MISP Mispurpose
EXT
Extragravant
NOP
No plan in using money
NOK
Lack of loaning knowledge

Chi Square

P-Value

2.73
4.91
11.05
0.80

0.0985 *
0.0267 **
0.0009 ***
0.3718

51.59
0.27
1.38
68.27
41.80

0.0000 ***
0.6028
0.2407
0.0000 ***
0.0000 ***

Note: ***,** and * indicate statistical significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively.
ผลการประมาณค่าแบบจําลองการถดถอยโลจิสติค
การทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยแบบจํา ลอง Binary Logistic Regression เลื อ กใช้แ บบจํา ลองที่ 2
เนื่องจากแบบจําลองที่ 2 เป็ นแบบจําลองที่สามารถอธิบายค่า Marginal Effect ของปั จจัยที่มีผลต่อความน่าจะ
เป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทําให้การพยากรณ์ค่าร้อยละของการเกิดหนีท้ ่ีก่อให้เกิดรายได้และการ
เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ถูกต้องมากขึน้ ซึง่ ค่า Adjusted R-squared ของแบบจําลองที่ 2 มีคา่ เท่ากับ 0.3490
ซึง่ สูงกว่าแบบจําลองที่ 1 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 0.3300 และตัวชีว้ ดั Akaike criterion Schwarz criterion และ HannanQuinn ของแบบจําลองที่ 2 มีค่าเท่ากับ 237.4181 277.3327 และ 253.2248 ตามลําดับ ซึ่งมีค่าตํ่ากว่าตัวชี ว้ ดั
ดัง กล่ า วของแบบจํา ลองที่ 1 ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 244.3528 300.2333 และ 266.4822 ตามลํา ดับ นอกจากนี ้
แบบจําลองที่ 2 ยังมีความสามารถในการพยากรณ์ค่าของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ดีกว่าแบบจําลองที่ 1
เพราะว่าแบบจําลองที่ 2 มีค่าร้อยละของความถูกต้องในการพยากรณ์ค่าของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ทัง้ หมดและค่าของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีคา่ เป็ น 0 และ 1 เท่ากับ 89.8 95.78 และ 60.29 ตามลําดับ
ซึ่งสูงกว่าร้อยละของความถูกต้องในการพยากรณ์ของแบบจําลองที่ 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 89.5 96.08 และ 57.35
ตามลําดับ (Table 3)
เมื่อพิจารณาถึงนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระ พบว่า พฤติกรรมการผ่อนชําระหนีห้ รือค้างชําระ
การวางแผนทางการเงิน และความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงิน มีนยั สําคัญทางสถิติท่ี α = 0.01 เพศชาย อายุ 31-40 ปี
และจํานวนบัตรเครดิตในครอบครอง 3 ใบขึน้ ไป มีนยั สําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 และรายได้ 20,001 - 40,000
บาท มีนยั สําคัญทางสถิติท่ี α = 0.10 ในขณะที่สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คนขึน้ ไป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน พฤติกรรมการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ และพฤติกรรมการใช้
จ่ายฟุ่ มเฟื อย ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
จากแบบจําลองที่ 2 สามารถอธิบายค่า Marginal Effect ของปั จจัยที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นของการ
เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนี ้ สถานภาพสมรสมีความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้นอ้ ยกว่า
สถานะโสดหรือหย่าร้าง เท่ากับ 0.3419 การขาดการวางแผนทางการเงินมีความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการมีการวางแผนทางการเงินเท่ากับ 0.1426 การขาดความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงินมีค วาม
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น่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการมีความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงินเท่ากับ 0.1225 พฤติกรรมการ
ผ่อนชําระหนีข้ นั้ ตํ่าหรือค้างชําระมีความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าพฤติกรรมการ
ผ่อนชําระหนีเ้ ต็มจํานวน เท่ากับ 0.1021 เพศหญิง มีความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้นอ้ ยกว่า
เพศชายเท่ากับ 0.0538 จํานวนบัตรเครดิตในครอบครองที่เพิ่มขึน้ 1 ใบ มีผลทําให้ความน่าจะเป็ นของการเกิดหนี ้
ที่ไม่ก่อให้เกิดเพิ่มขึน้ 0.0516 อายุท่ีเพิ่มขึน้ 1 ปี มีผลทําให้ความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึน้ เท่ากับ 0.0510 รายได้ ที่เพิ่มขึน้ 10,000 บาท มีผลทําให้ความน่าจะเป็ นของการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิ ด
รายได้เพิ่มขึน้ เท่ากับ 0.0375 และ พฤติกรรมการใช้เงินผิ ดวัตถุประสงค์มีความน่าจะเป็ นของการเกิ ดหนี ท้ ่ี ไม่
ก่อให้เกิดรายได้นอ้ ยกว่าพฤติกรรมการใช้เงินถูกวัตถุประสงค์ เท่ากับ 0.0323 (Table 3)
Table 3 Binary logistic regression results.
Variables

Model 1

FEM
-0.8883
Table 3 (Continue)
AGE
0.7934
STA
-0.6735
FAM
-0.0024
EDU
0.1046
OCCU
-0.3617
INCO
0.6659
CRE
0.9207
PAY
1.5013
MISP
-0.7874
EXT
0.2507
NOP
1.9975
NOK
1.7044
McFadden R-squared
Adjusted R-squared

***
**
*

**
***

***
***

Std
Error
0.3796

Model 2

0.3653
0.3939
0.4855
0.5141
0.3697
0.4075
0.3735
0.4009
0.7313
0.8226
0.4047
0.3686
0.4068
0.3300

Std
Error
0.3738

Maginal effect

-0.8435

**

0.8372
-0.6315

**

0.3581
0.3896

0.0510
-0.3419

0.6834
0.8863
1.5469
-0.7742

*
**
***

0.4000
0.3656
0.3892
0.7308

0.0375
0.0516
0.1021
-0.0323

1.9551
1.6857

***
***

0.3659
0.3660
0.4039
0.3490

0.1426
0.1225

Akaike criterion
Schwarz criterion

244.3528
300.2333

237.4181
277.3327

Hannan-Quinn
All correct prediction (%)
Correct prediction (P=0)
Correct prediction (P=1)

266.4822
89.5
96.08
57.35

253.2248
89.8
95.78
60.29

-0.0538

Note: ***,** and * indicate statistical significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively.
หมายเหตุ
Model ที่ 1 ใส่ตวั แปรทุกตัวที่ตงั้ ไว้ในสมมติฐาน
Model ที่ 2 โมเดลที่ใช้ในการคํานวณหาค่า Marginal Effect

สรุ ปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่าการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้มีความสัมพันธ์กับสถานภาพโสดหรือ
อย่าร้าง และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี อีกทั้งเพศชาย ที่ มีอายุเพิ่ มขึน้ มีจาํ นวนบัตรเครดิตในครอบครอง
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เพิ่มขึน้ มีพฤติกรรมการผ่อนชําระขัน้ ตํ่า ขาดการวางแผนทางการเงิน และขาดความรู ใ้ นการกูย้ ืมเงิน จะมีความ
น่าจะเป็ นที่จะเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ ผลการศึกษาจึงนําไปสู่แนวทางในการป้องกันการเกิดหนีท้ ่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ดังนัน้ สถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทย ควรมีมาตรฐานในการป้องกัน ดังต่อไปนี ้
1. สถาบันการเงิน ควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูข้ อสินเชื่อที่มีลกั ษณะเป็ นเพศ
ชาย ช่วงอายุ 31-40 ระดับรายได้ 20,001-40,000 บาท ต่อเดือน เนื่องจากจากผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ดังกล่าว
มีความน่าจะเป็ นที่จะก่อให้เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ อีกทัง้ สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อควรให้ผขู้ อสินเชื่อทํา
แบบทดสอบความรู ค้ วามเข้าใจ วัด ความรู ท้ ่ ัวไปของสิ นเชื่ อ หากไม่ผ่ านเกณฑ์ก ารทดสอบความรู ด้ ังกล่าว
พนักงานธนาคารที่ทาํ หน้าที่ปล่อยสินเชื่ อควรให้ความรู ค้ วามเข้าใจในการขอสินเชื่ อกับผูท้ ่ีทาํ ขอสินเชื่ อ ผูค้ าํ้
ประกัน และผูก้ รู้ ่วม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องในการรับภาระของสินเชื่อร่วมกัน โดยเฉพาะการให้ความรู ค้ วาม
เข้าใจด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพราะเป็ นสินเชื่อที่ก่อให้เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สดุ
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรมีมาตรการทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อลดโอกาสการเกิด
หนีส้ งสัยจะสูญ ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงิน โดยมาตรการระยะสัน้ หน่วยงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยควรมีขอ้ บังคับให้ธนาคารทุกแห่งมีแผนกบริการลูกค้าให้คาํ ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินกับผู้
เป็ นหนี ้ เพื่อเร่งแก้ไขผูท้ ่ีเป็ นหนีป้ กติท่ีเสี่ยงต่อการเป็ นหนีส้ งสัยจะสูญ มาตรการระยะกลางควรออกกฎเกณฑ์
ข้อบังคับให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการรายงานประวัติของผูข้ อสินเชื่อผ่านระบบ Blockchain ซึ่งเป็ นระบบ
เครือข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ที่รวบรวมสถิติการทําธุรกรรมทางการเงิน โดยไม่ผ่านตัวกลาง เพื่อให้
สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลผูข้ อสินเชื่อที่เป็ นระบบเดียวกัน รวมถึงลดขัน้ ตอนในการทํางานให้เรียบง่าย
ขึน้ และเป็ นการป้องกันการขอสินเชื่อหลายๆ แห่งของผูท้ ่ีผ่อนชําระขัน้ ตํ่าในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากดอกเบีย้
จากการผ่อนชําระขัน้ ตํ่ามีระดับที่สงู มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ และมาตรการเพื่อแก้ไข
ปั ญหาในระยะยาว ธนาคารแห่งประเทศไทยควรส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ทุกแห่งในการ
จัดตัง้ องค์กรที่ให้ความรู ก้ ารวางแผนทางการเงินเป็ นโครงการตามสถานศึกษา ให้ความรู เ้ ชิงปฏิบตั ิจริง และเพิ่ม
หลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับความรู ก้ ารวางแผนทางการเงิน เพื่อปรับทัศนคติการวางแผนการเงินที่ไม่ถูกต้องของ
เยาวชน และชีใ้ ห้คนเห็นว่าการขอสินเชื่อหากมีการวางแผนที่ถูกต้องจะสามารถลดโอกาสเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป

การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่าปั จจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ยงั ไม่ครอบคลุม
เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้มีประสิทธิภาพและเป็ นผลการศึกษาที่ดีมากยิ่งขึน้ ในครัง้ ต่อไปควรที่จะเพิ่มตัวแปรการ
คํา้ ประกัน เนื่ องจากผลจากการสํารวจแบบสอบถาม ในส่วนของข้อเสนอแนะส่วนที่ 3 ผูท้ าํ แบบสอบถามได้
เสนอแนะว่า การคํา้ ประกันให้บุคคลอื่นอาจทําให้เกิดหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ และในการศึกษาครัง้ นี ้ สํารวจ
เพี ย งผู้ท่ี เ ป็ น หนี ท้ ่ี ไ ม่ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้ใ นระบบเท่ านั้น ในการศึก ษาครัง้ ต่อไปควรที่ จ ะศึก ษาผู้ท่ี เ ป็ น หนี ท้ ่ี ไม่
ก่อให้เกิดรายได้นอกระบบ เนื่องจากผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้นอกระบบ อาจมีสดั ส่วนที่ก่อให้เกิดหนีท้ ่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ในสัดส่วนที่มากกว่าผูท้ ่ีเป็ นหนีท้ ่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีให้การสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าที่ประชุม
วิชาการ ขอขอบคุณ อ.ดร. พุฒิพฒ
ั น์ ทวีวชิรพัฒน์ ที่ให้คาํ ปรึกษารายงานวิจยั และการศึกษานีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของ
วิ ช า 01101491 วิ ธี วิจัย ทางเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับ ความร่วมมื อจากพนักงานมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์
พนักงานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พนักงานและลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์
ทุกท่าน
336

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

เอกสารอ้างอิง

กชกร ชูฉิม. 2556. ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเกิดหนีท้ ไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) สําหรับสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง. คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เกรียงไกร จิรกุลพรชัย. 2552. ปั จจัยทีท่ าํ ให้เกิดหนีค้ ้างชําระของสินเชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยในแต่ละระดับ LTV:
กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง. เคหพัฒนาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคหการ, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ฐานเศรษฐกิจไทย. 2559. เผย 5 เขตทีม่ ีงานหนาแน่นทีส่ ุด (Online).
https://www.thansettakij.com/content/39623, 22 มีนาคม 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2562. ผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2561 (Online).
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2562/n1362t.pdf, 15 กุมภาพันธ์ 2562.
บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2558. แบบจําลองเศรษฐมิต:ิ นอกเหนือจากแบบจําลองถดถอย. กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บุปผชาติ ตันตมณีรตั น์. 2553. ปั จจัยทีท่ าํ ให้เกิดหนีท้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้และพฤติกรรมของผู้ทกี่ ่อหนี้
บัตรเครดิต. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประเวช สุพรรณพยัคฆ์. 2553. การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าทีก่ ่อให้เกิดหนีท้ ไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ใน
ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ โดยการทําเหมืองข้อมูลกรณีศึกษา บริษัท ลิสซิง่ แห่งหนึ่ง. วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปั ทมา คูทอง. 2558. ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเกิดหนีท้ ไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิน: กรณีศึกษา
ธนาคารออมสิน เขตกรุ งเทพมหานคร. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปาริชาติ วรวิทย์สตั ถญาณ. 2548. พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิดหนีเ้ สีย :
กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย สาขาสํานักพหลโยธิน. หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัฒนา กันยานนท์. 2543. ปั จจัยทีท่ าํ ให้เกิดหนีท้ ไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์หนึ่งในจังหวัด
เชียงราย. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ยาใจ ไทพิทกั ษ์ และ นงนภัส แก้วพลอย. 2561. ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเกิดหนีท้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
สินเชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย. คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ระวิวรรณ เสือสกุล. 2548. พฤติกรรมของผู้บริโภคทีท่ าํ ให้เกิดหนีท้ ไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ กรณีศึกษา :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร.ี วิทยาลัยการบริหาร
รัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา
ลลิตา บุดดา. 2559. หนีภ้ าคครัวเรือนกับวัฏจักรธุรกิจไทย. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2562. ภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2562 (Online).
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5491&filename=socialoutlook_report, 4 พฤษจิกายน
2562.
อนุชา พ่อค้า. 2548. แนวทางการแก้ปัญหาหนีเ้ สียของธุรกิจเช่าซือ้ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ าและ
รถจักรยานยนต์ ในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (อาชีวศึกษา),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

337

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผอมเพรียวไม่เกี่ยวยา (ลดความอ้วน)
No Fat No (Diet) Pills
อารยา จารุ ไพบูลย์1* พาณิชย์ภกั ดิ์ กิคาํ 1 กตัญ�ุตา งามพร้อม1
ณพสร พิศาลวนิชย์กลุ 1 สาริศา พูลผล1 และพุฒิพฒ
ั น์ ทวีวชิรพัฒน์1
Araya Jarupaibul1*, Panichapak Kikam1, Katunyuta Ngamprom1,
Napasorn Pisanwanichkul1, Sarisa Poolpol1, and Puttiphat Thaweevachiraphat1

บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคยา
ลดความอ้ว น โดยใช้ข ้อ มู ล ปฐมภู มิ จ ากการเก็ บ แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์บางเขนที่มีความต้องการลดความอ้วน จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างตามแบบสะดวก
ทําการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Chi-Square t-test และประมาณค่าแบบจําลองความถดถอยโลจิสติคทวิ เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วน ผลศึกษา
พบว่า คะแนนความพอใจและความมั่นใจในตนเอง ความกล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น นาที
ในการออกกําลังกายต่อสัปดาห์ และความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ มีผลต่อความน่าจะเป็ นใน
การตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วน โดยข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ผูท้ ่ีตอ้ งการลดความอ้วนควรเลือกวิธีการ
ออกกําลังกาย และการควบคุมการรับประทานอาหาร และมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและ
สร้างความมั่นใจ

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
* Corresponding author; e-mail address: Araya.ja@ku.th
1
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บทนํา

ในปั จจุบนั ผูค้ นให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกและไม่มีความพึงพอใจในรู ปร่างของตนเอง จึง
หันมาให้ความสนใจในเรื่องการลดนํา้ หนักมากขึน้ เพื่อรักษารู ปร่างให้เป็ นไปตามแบบค่านิยมที่สงั คมกําหนด
(นนนิตา ตัง้ ไพบูรณ์ทรัพย์, 2553) พฤติกรรมการลดนํา้ หนักของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขปั จจัย
ส่วนบุคคล การกินยาลดความอ้วนเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดนํา้ หนักที่ทาํ ให้นาํ้ หนักลดลงได้ง่ายและรวดเร็ว
ในปั จจุบนั การกินยาลดความอ้วนเป็ นที่นิยมมากขึน้ ซึ่งผูท้ ่ีมีอายุระหว่าง 15-29 ปี เป็ นกลุ่มประชากรที่มีสดั ส่วน
การใช้ยาลดความอ้วนมากที่สดุ (สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2551) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ นิสิต
นักศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่ตอ้ งการมีรูปร่างผอมหรือหุ่นเพรียวบาง
การบริโภคยาลดความอ้วนก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็ นอันตรายต่อร่างกายจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ เหตุผลใน
การบริโภคยาลดความอ้วนมาจาก บุคคลที่มีความรู เ้ กี่ยวกับผลกระทบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ควบคุม
นํา้ หนักที่ต่าํ (ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช, 2550) อิทธิพลจากครอบครัวทางลบ (ดวงมาลย์
พละไกรและคณะ, 2556) และการพบเห็นช่องทางการจัดจําหน่ายที่มากขึน้ (ชวัล วินิจชัยนันท์ และปรีชา วิจิตร
ธรรมรส, 2560) นอกจากนีย้ งั เป็ นไปได้วา่ การบริโภคยาลดความอ้วนอาจมาจากสาเหตุอ่นื ๆ ได้แก่ ความไม่ม่นั ใจ
ในตนเองที่สงู ระยะเวลาที่สนั้ ในการเห็นผลจากการลดความอ้วน ความอดทนตํ่าในการควบคุมอาหาร มีความ
สนใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นๆ มีครอบครัวที่บริโภคยาลดความอ้วน มีเพื่อนที่บริโภคยาลดความอ้วน มี
ความกล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่น ปริมาณการบริโภคของหวานที่มาก ระดับการบริโภคผัก
และผลไม้ท่ีต่าํ ระดับการดื่มนํา้ ที่ไม่เพียงพอต่อวัน และนาทีในการออกกําลังกายต่อสัปดาห์ท่ีต่าํ
ดังนัน้ การทราบถึงปั จจัยและพฤติกรรมส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วน
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ที่ตอ้ งการลดความอ้วน จะเป็ นข้อมูลนําไปสูค่ วาม
เข้าใจและสามารถมีแนวทางหรือมาตรการในการลดจํานวนของผูท้ ่ีบริโภคยาลดความอ้วน รวมถึงเป็ นข้อมูล
ให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องในการวางแผนรณรงค์และกําหนดนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพอย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่วนบุคคลและปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

ขอบเขตการศึกษา

การวิ จัย ครั้งนี ม้ ุ่งเน้น ศึก ษาถึง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อการตัดสิ นใจบริโภคยาลดความอ้วนของนิ สิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ที่ตอ้ งการลดความอ้วน เนื่องจากนิสิตระดับปริญญา-ตรีส่วน
ใหญ่มีความต้องการที่จะดูแลตนเองให้ดดู ี อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีนิสิตจากหลากหลายจังหวัดมารวมตัวกัน โดย
ระยะเวลาที่ผวู้ ิจยั ทําการศึกษาอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

การทบทวนวรรณกรรม
จากทฤษฎีอปุ สงค์ต่อรายได้ ยาลดความอ้วนถือเป็ นสินค้าด้อยคุณภาพ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง
สินค้าด้อยคุณภาพกับรายได้จะเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม (สุกัญญา ตันธนวัฒน์, 2552) เมื่อรายได้เพิ่มขึน้
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การบริโภคยาลดความอ้วนจะลดลงสะท้อนให้เห็นว่าคนที่บริโภคยาลดความอ้วนมีรายได้ต่าํ และจากทฤษฎี
อรรถประโยชน์แ สดงให้เ ห็ น ว่ า การที่ บุ ค คลเกิ ด ความพึ ง พอใจจากการบริ โ ภคยาลดความอ้ว น มาจาก
อรรถประโยชน์ดา้ นเวลา สําหรับคนที่ตอ้ งการลดความอ้วนแล้วเห็นผลเร็ว (นราทิพย์ ชุติวงศ์, 2546) นอกจากนี ้
การที่ บุคคลพยายามที่ จะลดความอ้วนจะมีแนวโน้มที่ จะพยายามพัฒนาปรับปรุ งรู ปลัก ษณ์ข องตนเองตาม
บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อนอธิ บายได้ดว้ ยทฤษฎี การกระทําด้วยเหตุผล ของ Ajzen and Fishbein (1980) โดย
บุคคลที่ได้รบั อิทธิพลจากคนรอบข้าง โดยการพูดถึงรู ปร่าง หรือมีพฤติกรรมบริโภคยาลดความอ้วนจะมีแนวโน้ม
ในการบริโภคยาลดความอ้วน
ในงานวิจัยที่ผ่านมาสามารถแสดงปั จจัยที่มีผลการตัดสินใจได้ดงั นี ้ เพศหญิ งมีแนวโน้มในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ควบคุมนํา้ หนักมากกว่าเพศชาย (ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช,
2550) ดัชนีมวลกายไม่มีความสัมพันธ์กบั การใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเพื่อควบคุมนํา้ หนักอย่างไม่เหมาะสม (วารุ ณี
ชลวิหารพันธ์, 2559) ความพึงพอใจต่อรู ปร่างของตนเองมีความสัมพันธ์กบั การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมนํา้ หนัก
อย่างไม่เหมาะสม (วารุ ณี ชลวิหารพันธ์, 2559) คะแนนเฉลี่ยของอิทธิพลจากครอบครัว อิทธิพลจากเพื่อนระหว่าง
ผูท้ ่ีบริโภคและไม่บริโภคยาลดความอ้วนแตกต่างกัน (ปวีณา ยุกตานนท์, 2549) รายได้เฉลี่ยในแต่ละเดือนมีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน (ชวัล วินิจชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส, 2560) ช่องทางการจัดจําหน่ายมี
ผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมนํา้ หนัก (ชวัล วินิจชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส, 2560)

วิธีการศึกษา
การศึก ษาครั้ง นี ้ท ํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากข้อ มูล ปฐมภู มิ โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากการใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ส ํา รวจจากนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่มีความต้องการลดความอ้วน โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างตามแบบสะดวก และ
คํานวณจํานวนตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1977) ได้ค่าเท่ากับ 384 ตัวอย่าง จึงทําการเก็บข้อมูลจํานวน
400 ชุด ซึ่งแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม 2)
ทัศนคติเกี่ยวกับรู ปร่าง 3) พฤติกรรมส่วนบุคคล และ 4) ปั จจัยอื่นๆ
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะทําการวิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคยาลด
ความอ้วน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการอธิบาย และนําเสนอปั จจัยและพฤติกรรมที่เก็บข้อมูล
เชิ งคุณภาพในรู ป แบบความถี่ ร้อยละ ในขณะที่ ปัจจัยและพฤติ กรรมที่ เก็บ ข้อมูล เชิ งปริ ม าณจะแสดงในรู ป
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
และพฤติ ก รรมส่วนบุค คลกับ การตัด สิ นใจบริ โภคยาลดความอ้วนด้วยสถิ ติ Chi-Square และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของปั จจัยและพฤติกรรมส่วนบุคคลระหว่างผูท้ ่ีบริโภคยาลดความอ้วนและผูท้ ่ีไม่บริโภคยา
ลดความอ้วนด้วยสถิ ติ t-test และประมาณค่าแบบจําลองความถดถอยโลจิสติคทวิ เพื่ออธิ บายถึงปั จจัยและ
พฤติกรรมที่ มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วน เมื่อตัวแปรตามที่ เป็ นตัวแปรเชิง
คุณภาพที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ 1 (บริโภคยาลดความอ้วน) และ 0 (ไม่บริโภคยาลดความอ้วน) โดยสามารถ
แสดงสมการความสัม พัน ธ์ต ามแบบจํา ลองความถดถอยโลจิ ส ติ ค ทวิ และประมาณค่ า ด้ว ยวิ ธี Maximum
Likelihood ได้ดงั นี ้
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P(Y=1)

) = β0 + β1FEMALEi + β2BMIi+ β3ATTi + β4PLEASEDi +β5CFDi + β6TIMEi + β7TLRi + β8ITRi + β9KNOWi + β10FAM1i

P(Y=0)

+ β11FAM2i + β12FRIEND1i + β13FRIEND2i + β14INCi + β15CHANNELi + β16RISKi + β17DESSi + β18VEFTi + β19WATERi + β20EXCi
+ Ɛi
P(Y = 1)
ln(
)
P(Y = 0)

β0 -β20

FEMALE
BMI
ATT
PLEASED
CFD
TIME
TLR
ITR
KNOW
FAM1
FAM2

FRIEND1
FRIEND2
INC
CHANNEL
RISK
DESS
VEFT
WATER
EXC

คือ ความน่าจะเป็ นที่ผบู้ ริโภคจะตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วน
โดยที่ 1 = การบริโภคยาลดความอ้วน และ 0 = การไม่บริโภคยาลดความอ้วน
คือ สัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ทาํ การประมาณค่า Ɛ คือ ค่าคลาดเคลื่อน i คือ ข้อมูลชุดที่ 1 ถึง
400
คือ เพศ โดยกําหนดให้ 1 = เพศหญิง และ 0 = เพศชาย
คือ ค่าดัชนีมวลกาย (หน่วย: กิโลกรัมต่อตารางเมตร (kg/m2)
คือ ทัศนคติสว่ นบุคคลต่อรู ปร่างของตน โดยที่ 1 = คิดว่ารู ปร่างตนเองอ้วนปานกลางและอ้วน
มาก และ 0 = คิดว่ารู ปร่างตนเองอ้วนเล็กน้อยและปกติ
คือ คะแนนความพอใจในรู ปร่างของตน (ระดับคะแนน 0-5)
คือ คะแนนความมั่นใจในตนเอง (ระดับคะแนน 0-5)
คือ ระยะเวลาที่คาดหวังในการลดความอ้วน (หน่วย: วัน)
คือ จํานวนวันที่สามารถอดทนในการควบคุมอาหาร (หน่วย : วัน)
คือ ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ โดยที่ 1=สนใจ และ 0=ไม่สนใจ
คือ คะแนนความรู เ้ กี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคยาลดความอ้วน (หน่วย : คะแนน)
คือ อิทธิพลจากครอบครัวที่คนในครอบครัวมีการบริโภคยาลดความอ้วน โดยที่ 1=มีคนใน
ครอบครัวบริโภคยาลดความอ้วน และ 0 = ไม่มีคนในครอบครัวบริโภคยาลดความอ้วน
คือ อิทธิพลจากครอบครัวที่ครอบครัวมีการพูดถึงรู ปร่างในทางลบ โดยที่ 1=ครอบครัวพูดถึง
รู ปร่างในทางลบเป็ นประจํา หรือบ่อยครัง้ และ 0=ครอบครัวพูดถึงรู ปร่างในทางลบเป็ นนานๆ
ครัง้ หรือไม่เคยเลย
คือ อิทธิพลจากเพื่อนที่เพื่อนมีการบริโภคยาลดความอ้วน โดยที่ 1=มีเพื่อนบริโภคยาลดความ
อ้วน และ 0 = ไม่มีเพื่อนบริโภคยาลดความอ้วน
คือ อิทธิพลจากเพื่อนที่เพื่อนมีการพูดถึงรู ปร่างในทางลบ โดยที่ 1=เพื่อนพูดถึงรู ปร่างในทางลบ
เป็ นประจํา หรือบ่อยครัง้ และ 0=เพื่อนพูดถึงรู ปร่างในทางลบเป็ นนานๆ ครัง้ หรือไม่เคยเลย
คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (หน่วย: บาท)
คือ จํานวนช่องทางการขายที่พบเห็น (หน่วย : ช่องทาง)
คือ ความกล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น โดยที่ 1 = กล้าเสี่ยง 0 = ไม่กล้าเสี่ยง
คือ ปริมาณการบริโภคของหวาน (หน่วย : ครัง้ ต่อสัปดาห์)
คือ ระดับการบริโภคผักและผลไม้ โดยที่ 1=ไม่บริโภคผักและผลไม้ 0=บริโภคผักและผลไม้
คือ ระดับการดื่มนํา้ ที่เพียงพอต่อวัน โดยที่ 1=การดื่มนํา้ ที่ไม่เพียงพอต่อวัน (น้อยกว่านํา้ หนักตัว*
33) และ 0=ารดื่มนํา้ ที่เพียงพอต่อวัน (มากกว่านํา้ หนักตัว*33)
คือ นาทีในการออกกําลังกายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (หน่วย: นาที/สัปดาห์)
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ผลการศึกษา

ผลการทดสอบทางสถิติ
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน มีผทู้ ่ีบริโภคยาลดความอ้วนจํานวน 100 คน และไม่บริโภคยาลด
ความอ้วนจํานวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ไม่มีคนในครอบครัวที่มีการบริโภคยาลดความอ้วน มีคนใน
ครอบครัวพูดถึงรู ปร่างในทางลบนานๆ ครัง้ มีการบริโภคผักและผลไม้ 1-3 ทัพพีต่อวันและมีระดับการดื่มนํา้ ที่ไม่
เพียงพอต่อวัน และผูท้ ่ีบริโภคยาลดความอ้วนจํานวน 100 คน ส่วนใหญ่มีความคิดว่าตนเองมีรูปร่างอ้วนปาน
กลาง มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น มีเพื่อนที่บริโภคยาลดความอ้วน มีเพื่อนที่พูดถึงรู ปร่าง
ในทางลบบ่อยครัง้ และมีความกล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น อีกทัง้ กลุ่มที่บริโภคยาลดความ
อ้วนมีจาํ นวนช่องทางการขายที่ พบเห็นเฉลี่ย ค่าดัชนี มวลกายเฉลี่ย และปริมาณการบริโภคของหวานเฉลี่ย
มากกว่ากลุ่มที่ไม่บริโภคยาลดความอ้วน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน คะแนนเฉลี่ยความพอใจในรู ปร่างของ
ตนเอง คะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในตนเอง ระยะเวลาเฉลี่ยที่คาดหวังในลดความอ้วน จํานวนวันที่สามารถอดทน
ในการควบคุมอาหาร คะแนนความรู เ้ ฉลี่ยเกี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคยาลดความอ้วนและนาทีในการออก
กําลังกายเฉลี่ยต่อสัปดาห์นอ้ ยกว่ากลุม่ ที่ไม่บริโภคยาลดความอ้วน
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนกับปั จจัยและพฤติกรรมส่วน
บุคคลด้วยสถิติ Chi-Square พบว่า ทัศนคติส่วนบุคคลต่อรู ปร่างของตนเองและความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารอื่นๆ อิทธิ พลจากเพื่อนที่ มีการบริโภคยาลดความอ้วนและอิทธิ พลจากเพื่ อนที่มีการพูดถึงรู ปร่าง
ในทางลบ ระดับการบริโภคผักและผลไม้และความกล้าเสี่ยงมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจบริโภคยาลดความ
อ้วนที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และเพศมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การบริโภคยาลดความอ้วนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)
ความกล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นมีแนวโน้มที่จะบริโภคยาลดความอ้วน
Table 1 Results of relationship between the variables and decision to take diet pills.
Variables
chi-square
Predisposing factors
Gender (FEMALE)
4.14
Personal attitude in their physical body (ATT)
32.60
Interest in other supplement products (ITR)
195.89
Reinforcing factors
Influence from the family that consume diet pills (FAM1)
0.38
Influence from the family that talks about the negative shape. (FAM2)
5.71
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p-value
0.0418 **
0.0000 ***
0.0000 ***
0.5378
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
32.61
0.0000
(FRIEND2)
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

***
***

***
***

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปั จจัยและพฤติกรรมส่วนบุคคลด้วยสถิติ t-test พบว่า ผูท้ ่ี
บริโภคและไม่บริโภคยาลดความอ้วนมีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความพอใจในรู ปร่างของตนเอง คะแนน
เฉลี่ยความมั่นใจในตนเอง ระยะเวลาเฉลี่ยที่คาดหวังในการลดความอ้วน คะแนนความรู เ้ ฉลี่ยเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการบริโภคยาลดความอ้วน จํานวนช่องทางการขายที่พบเห็นเฉลี่ย ปริมาณการบริโภคของหวานเฉลี่ย และ
นาทีในการออกกําลังกายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ท่ีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และ ระยะเวลาเฉลี่ยที่คาดหวังในลดความ
อ้วนมีความแตกต่างระหว่างผูท้ ่ีบริโภคและไม่บริโภคยาลดความอ้วนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ
ไม่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างผูท้ ่ีบริโภคกับผูท้ ่ี ไม่บริโภคยาลดความอ้วนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(ตารางที่ 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
Consume
1.84 1.11 7.9457 0.0000
appearance score (PLEASED) 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 Consume
41.00 56.53 3.1604 0.0016
(TIME)
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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�
X

Y

Enabling factors

S.D.

t-test

p-value

Numbers of channel
Consume
3.92
1.70
-4.9051 0.0000 ***
(CHANNEL)
Not Consume
2.94
1.81
Average income per month
Consume 9,200
3050.09
0.5299 0.6287
(INC)
Not Consume 9,475.70 16,918.55
Personal behavior
Volume of consume dessert
Consume
6.46
3.45
-4.4528 0.0000 ***
(DESS)
Not Consume
4.73
3.10
Minutes of exercise per week
Consume
24.20 34.64
5.0381 0.0000 ***
(EXC)
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
ผลการประมาณค่าแบบจําลอง
แบบจํา ลองที่ 2 มี ค่ า Adjusted R-squared เท่ า กั บ 0.5002 สู ง กว่ า แบบจํา ลองที่ 1 ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กับ
0.4653 ดังนัน้ จึงใช้แบบจําลองที่ 2 ในการคํานวณค่า Marginal Effect (ตารางที่ 3) ซึ่งผลจากการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ความน่าจะเป็ นในการบริโภคยาลดความอ้วนของแบบจําลอง พบว่า ความสนใจเกี่ยวผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารอื่นๆ (ITR) ความกล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น (RISK) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
น่าจะเป็ นในการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในขณะที่นาทีในการ
ออกกําลังกายต่อสัปดาห์ (EXC) คะแนนความพอใจและความมั่นใจในตนเอง (PLECFD) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพล
ในทิศทางตรงกันข้าม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สําหรับตัวแปรอื่นๆไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ในการศึกษานี ้ พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความน่าจะเป็ นในการบริโภคยาลดความอ้วนนอกเหนื อจาก
งานวิจยั ที่ผ่านมา คือ ผูท้ ่ีมีความสนใจเกี่ยวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ (ITR) จะมีความน่าจะเป็ นในการบริโภค
ยาลดความอ้วนมากกว่าผูท้ ่ีไม่มีความสนใจเกี่ยวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ในขณะที่คะแนนความพอใจและ
ความมั่นใจในตนเอง (PLECFD) ที่เพิ่มขึน้ จะมีความน่าจะเป็ นในการบริโภคยาลดความอ้วนลดลง ผูท้ ่ีมีความ
กล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น (RISK) จะมีความน่าจะเป็ นในการบริโภคยาลดความอ้วน
มากกว่าผูท้ ่ีไม่มีความกล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น และนาทีในการออกกําลังกายต่อสัปดาห์
เฉลี่ย (EXC) ที่เพิ่มขึน้ จะมีความน่าจะเป็ นในการบริโภคยาลดความอ้วนลดลง
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Table 3 Estimation results from Binary Regression Model.
Variables
Model 1
Model 2
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 ***
TIME
-0.0027
0.0030
TLR
0.0049
0.0062
ITR
2.0802
0.4372 ***
2.7306 0.3914 ***
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 ***
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 ***
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
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

สรุ ปและข้อเสนอแนะ

Marginal
Effect

-0.0244
0.4192

0.1963

-0.0012

จากผลการศึกษา พบว่า ผูท้ ่ีบริโภคยาความอ้วนมีความคิดว่าตนเองมีรูปร่างอ้วนปานกลาง มีความ
สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น มีเพื่อนที่บริโภคยาลดความอ้วน มีเพื่อนที่พดู ถึงรู ปร่างในทางลบบ่อยครัง้
และมีความกล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น จากการศึกษาสถิติ Chi-Square พบว่า เพศหญิงที่
คิดว่าตนเองมีรูปร่างอ้วนปานกลางและอ้วนมาก มีเพื่อนที่บริโภคยาลดความอ้วน มีเพื่อนที่พูดถึงรู ปร่างในทาง
ลบเป็ นประจําและบ่อยครัง้ และไม่บริโภคผักและผลไม้เลยมีแนวโน้มที่จะบริโภคยาลดความอ้วน จากการศึกษา
สถิติ t-test พบว่าผูท้ ่ีบริโภคยาลดความอ้วนมีจาํ นวนช่องทางการขายที่พบเห็นเฉลี่ย และปริมาณการบริโภคของ
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หวานเฉลี่ยมากกว่าผูท้ ่ีไม่บริโภคยาลดความอ้วน ในขณะที่ระยะเวลาที่คาดหวังในการลดความอ้วนเฉลี่ย และ
คะแนนความรู เ้ กี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคยาลดความอ้วนเฉลี่ยน้อยกว่าผูท้ ่ีไม่บริโภคยาลดความอ้วน และ
ผลการประมาณค่าแบบจําลองความทดถอยโลจิสติคทวิ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการ
ตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ความกล้าเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อื่ น และความสนใจเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารอื่ นๆ ส่วนตัวแปรอิ ส ระที่ มีผลต่อความน่ าจะเป็ นในการ
ตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนไปในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ คะแนนความพอใจและความมั่นใจในตนเอง และ
นาทีในการออกกําลังกายต่อสัปดาห์ จึงนํามาสูข่ อ้ เสนอแนะ ดังนี ้
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. จากผลการศึกษา ชีใ้ ห้เห็นว่าระหว่างผูท้ ่ีบริโภคและไม่บริโภคยาลดความอ้วนมีนาทีในการออกกําลัง
กายต่อสัปดาห์และปริมาณการบริโภคของหวานเฉลี่ยต่างกัน และผูท้ ่ี ไม่บริโภคผักและผลไม้มีแนวโน้มที่จะ
บริโภคยาลดความอ้วน ดังนัน้ ผูท้ ่ีตอ้ งการลดความอ้วนควรหลีกเลี่ยงการบริโภคยาลดความอ้วนและเลือกวิธีการ
ลดความอ้วนอย่างถูกวิธี โดยการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและควบคุมการรับประทานอาหาร
2. จากผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าระหว่างผูท้ ่ีบริโภคและไม่บริโภคยาลดความอ้วนมีคะแนนเฉลี่ยความ
มั่นใจในตนเอง และมีคะแนนความรู เ้ กี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคยาลดความอ้วนเฉลี่ยแตกต่างกัน ดังนัน้
ผู้ป กครองควรเสริ ม สร้า งความมั่น ใจให้แ ก่ นิ สิ ต ด้ว ยการสร้า งความมั่น ใจในภาพลัก ษณ์แ ละรู ป ร่ า ง และ
มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการประชาสัมพันธ์เมื่อมี
การจัดกิจกรรม มีการจัดอบรมหรือการบรรยายเพื่อให้ความรู แ้ ละความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทางเลือกในการ
ลดนํา้ หนัก และควรมีการพิจารณาเนือ้ หาเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริโภคยาลดความอ้วนเข้าไปในรายวิชาที่
นิสิตส่วนใหญ่ตอ้ งเรียน
3. จากผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าระหว่างผูท้ ่ีบริโภคและไม่บริโภคยาลดความอ้วนมีจาํ นวนช่องทางการ
ขายที่พบเห็นเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ซึ่งช่องทางที่ผบู้ ริโภคยาลดความอ้วนพบเห็นการขายมากที่สดุ คือเฟซบุ๊กและ
อินสตาแกรม ดังนัน้ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคควรเน้นการควบคุมให้ผปู้ ระกอบธุรกิจไม่โฆษณา
เกิ น จริ ง และให้ข ้อ มูล ที่ ถู ก ต้อ งครบถ้ว นเพื่ อ ให้ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามเข้า ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ นอกจากนี ้ส าํ นัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาต้องเข้าไปตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการโฆษณาเกินจริงนัน้ มีสารที่เป็ น
อันตรายต่อร่างกายหรือไม่ และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคควร
ดําเนินการทางกฎหมายทันทีหากพบว่าผูป้ ระกอบธุรกิจใช้สารที่เป็ นอันตรายต่อร่างกาย
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เหตุไฉนคนไทยจึงไปญี่ปุ่น
Why Do Thais Go to Japan
ธนพร คลองประเสริฐ1* พัชรี สินแก้ว1 นันทณัฏฐ์ เกียรติศิร1ิ
ปานจิตต์ พิชิตกุล1 พัชราภา เพชรภูวดี1 และ พุฒิพฒ
ั น์ ทวีวชิรพัฒน์1
Thanaporn Klongprasert1*, Phatcharee Sinkaew1, Nantanat Kiatsiri1,
Panjit Pichitkul1, Phatcharapha Phetpuwadee1 and Puttiphat Thaweevachiraphat1

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อโอกาสการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่นหรือประเทศไทยของนักท่องเที่ยวไทย Gen Y (อายุ 22-39 ปี ) ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ขอ้ มูลปฐม
ภูมิจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 455 ชุด และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Chi-Square และ
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ตดั สินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ ปุ่นมีรอ้ ยละ 55.16 ของทัง้ หมด โดยปั จจัยด้านช่วงอายุ ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญ ญาตรี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รายได้ กิจกรรมการท่องเที่ยว ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การ
ส่งเสริมการตลาด สิ่งอํานวยความสะดวก และความสะอาด สามารถอธิบายถึงการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปนได้
ุ่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการการท่องเที่ยวควรมีการลดราคาด้านการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน เพิ่มความเข้มงวดในกฎระเบียบความสะอาดการใช้งานสถานที่นนั้
ในส่วนภาครัฐ ต้องคอยติดตามผลการดําเนินงาน พัฒนามาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว

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
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บทนํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมากแต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยประเทศที่นกั ท่องเที่ยวไทย
เดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด มีรายจ่ายสูงสุด 1.13 ล้านคน (องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น
,2561) ก่อให้เกิดรายจ่ายนักท่องเที่ยวขาออกจํานวนมาก ทําให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่ง
ส่งผลกระทบกับรายได้มวลรวมประชาชาติ จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุท่ีนักท่องเที่ ยวนิยมเดินทางไป
ท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มปั จจัยคือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศหญิง อายุสถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย (ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2557) และกลุ่มปั จจัยพฤติกรรม ได้แก่ ความต้องการ
พักผ่อนหย่อนใจ (Marital status, 2019) พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (จรรยา เหล่าชํานาญ
วุฒิ, 2558) และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรู ้ (จักรกฤษณ์ สิริริน, 2561) นอกจากนี ้ อาจมีสาเหตุ
มาจาก ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว และระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของตัวบุคคล
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุม่
นักท่องเที่ยวไทย Gen Y มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทย เนื่องจาก
การศึกษานี จ้ ะนําไปสู่แนวทางในการเพิ่ มศัก ยภาพการบริก ารการท่องเที่ ยวต่อผูป้ ระกอบการท่องเที่ ย วไทย
ตลอดจนรั ฐ บาลสามารถนํา ไปวางแผนกลยุ ท ธ์ และนโยบายในการส่ ง เสริ ม การตลาดการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติตดั สินใจท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมากขึน้ อันจะเป็ นการช่วยลดรายจ่ายขาออกจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และช่วยเพิ่มรายได้ของ
ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวไทยให้มากขึน้

ทบทวนวรรณกรรม

จากทฤษฎีอปุ สงค์การท่องเที่ยว (Morley, 1992) ผูท้ ่ีเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปนที
ุ่ ่มีรายได้มากมี
ผลต่อ การตัด สิ น ใจของนัก ท่ องเที่ ย วไทย Gen Y ส่วนทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู้บ ริ โภค (Jame F. Engle, Roger D.
Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990) นั้น ผูท้ ่ี ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ ยวที่ เลือกเดินทางท่องเที่ ยวในเดือน
เมษายนถึงมิถนุ ายน และเพื่อนสนิทมีสว่ นสําคัญในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อีกทัง้ ยังมีแนวคิดรู ปแบบการ
ท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ (องค์การท่องเที่ยวโลก, 2540) โดยรู ปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินมีผลต่อ
การตัด สิ น ใจเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ น นอกจากนี แ้ นวคิ ด เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์
(Wendell R. Smith, 1956) กล่าวว่าบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ไปด้วย โดยผูท้ ่ีตดั สินใจเดินทางไปประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นเพศหญิง ช่วงอายุ Gen Y ตอนต้น (22-27ปี ) สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาสูงปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมไป
ถึง ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดบริ ก าร (7P’s) (Booms, B. and Bitner, M., 1981) ทั้ง 9 ปั จ จัย ที่ ก าํ หนด
ขึน้ มามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปประเทศญี่ปนุ่
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาได้มีการกล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ และ
อาชีพ ตามผลการศึกษาของอติกานต์ ไพโรจน์พิริยะกุล (2553) และเฉลิมเกียรติ เฟื่ องแก้ว (2556) ในขณะที่
ปั จจัยด้านช่วงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ ตามผลการศึกษาของวนิดา เลิศพิพฒ
ั นานนท์ (2561)

349

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

เฉลิมเกียรติ เฟื่ องแก้ว (2556) และ พงศ์สิริ วิธิวรวีร ์ (2559) งานวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาปั จจัยที่ยงั ไม่เคยทําการศึกษามา
ก่อนได้แก่ ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว และบุคคลที่มีสว่ นสําคัญในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ซึง่ ได้มา
จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990) ในขณะที่
จํานวนวันหยุดยาวติดต่อกันใน 1 ปี และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มาจากแนวคิดเกี่ ย วกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Wendell R. Smith, 1956) และรู ปแบบการท่องเที่ยว มาจากแนวคิดรู ปแบบการ
ท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ (องค์การท่องเที่ยวโลก, 2540)

วิธีการศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยฉบับนีเ้ ก็บข้อมูลปฐมภูมิผ่านแบบสอบถามโดยประชากรคือนักท่องเที่ยวไทย Gen Y ที่มีอายุ
22-39 ปี (Howard Goller, 2019) ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีจาํ นวนประชากรมากที่สดุ และ
กรุ งเทพฯ เป็ นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ โดยทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ นที่เกี่ยวข้องกับค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีการสุม่ แบบบังเอิญ และ การ
สุ่มตัวอย่ างแบบบอกต่อ ซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แ ก่ กลุ่ม นัก ท่ อ งเที่ ย วไทย Gen Y ที่ ตัด สิ น ใจเดิ น ทางไป
ท่องเที่ยวประเทศญี่ ปุ่น และกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย Gen Y ที่ตดั สินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งเป็ น
จํานวนตัวอย่างที่ดีพอในการอนุมานประชากรทัง้ หมดโดยสูตรการหาขนาดตัวอย่างในกรณี ท่ีไม่ทราบจํานวน
ประชากร โดยควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 385 ตัวอย่าง (Cochran, 1977) แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถามที่ จึงทําการเก็บข้อมูลจํานวน 455 ชุด

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

งานวิจัยฉบับนี เ้ ก็บข้อมูลโดยสถิ ติเชิ งอนุมานทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่นหรือประเทศไทยของนักท่องเที่ยวไทย Gen Y กับปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้วยสถิติ Chi-square และใช้แบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ เนื่องจากแบบจําลอง
ดังกล่าวสามารถบอกขนาดและทิศทางของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ ปุ่นได้
ดีกว่า โดยมีแบบจําลองดังนี ้
𝑃𝑃(𝑦𝑦=1)

ln �𝑃𝑃(𝑦𝑦=0)� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 M1_3i+𝛽𝛽2 M4_6+𝛽𝛽3 M7_9i+𝛽𝛽4 M9_12i+𝛽𝛽5FEMAi+𝛽𝛽6SINGi

+𝛽𝛽7 MARi+𝛽𝛽8 BGENYi+𝛽𝛽9 MGENYi+𝛽𝛽10 BACHi+𝛽𝛽11 HBACHi+𝛽𝛽12 STUDi+𝛽𝛽13 GOVi+𝛽𝛽14 OWNi+𝛽𝛽15 OFFi+𝛽𝛽16
GOVOFi+𝛽𝛽17 HOUSKi +𝛽𝛽18 INCi+𝛽𝛽19 HOLi+𝛽𝛽20 FRIENDi+𝛽𝛽21 FAMi+𝛽𝛽22 COLLI+𝛽𝛽23 FAMOi +𝛽𝛽24 LANi+𝛽𝛽25 JOYi
+𝛽𝛽26 NTUREi +𝛽𝛽27 A_SHOPi +𝛽𝛽28 A_SHOWi +𝛽𝛽29 PRO_BRANi +𝛽𝛽30 PRO_RESTi +𝛽𝛽31 PRI_PROi +𝛽𝛽32 PRI_SERVi
+𝛽𝛽33 M_DISCi+𝛽𝛽34 M_EVENi+𝛽𝛽35 H_GENTi+𝛽𝛽36 SAFEi+𝛽𝛽37 C_AREAi+𝛽𝛽38 C_OLDi+𝛽𝛽39 CN_AREAi+𝛽𝛽40 S_WEATi
+𝛽𝛽41 S_RULEi+𝜀𝜀i

โดยที่ 𝑌𝑌𝑖𝑖 คือ ฟั งก์ชนั ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปนุ่
P(y=1) คือ โอกาสที่จะตัดสินใจท่องเที่ยวญี่ปนุ่ P(y=0) คือ โอกาสที่จะตัดสินใจท่องเที่ยวไทย
M1_3i = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i ท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
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M4_6i = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i ท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายน-เดือนมิถนุ ายน = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
M7_9i = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i ท่องเที่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
M10_12i = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i ท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
FEMAi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i เป็ นเพศหญิง = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i เป็ นเพศชาย
SINGi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีสถานภาพโสด = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่มีสถานภาพโสด
MARi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีสถานภาพสมรส = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่มีสถานภาพสมรส
BGENYi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีช่วงอายุระหว่าง 22-27 ปี = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
MGENYi= 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีช่วงอายุระหว่าง 28-33 ปี = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่มีช่วงอายุ 28-33 ปี
BACHi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
HBACHi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
STUDi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i เป็ นนิสิต/นักศึกษา = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
GOVi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีอาชีพข้าราชการ = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
OWNi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
OFFi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีอาชีพพนักงานบริษัท = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
GOVOFi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
HOUSKi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีอาชีพแม่บา้ น = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่มีอาชีพแม่บา้ น
INCi คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (หน่วย: บาท)
HOLi คือ จํานวนวันหยุดยาวติดต่อกันใน 1 ปี (หน่วย: วัน)
FRIENDi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i คิดว่าเพื่อนสนิทสําคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยว = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่FAMI = 1
ถ้าตัวอย่างที่ i คิดว่าครอบครัวมีสว่ นสําคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยว = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
COLLi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i คิดว่าเพื่อนร่วมงานสําคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยว = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
FAMOi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i คิดว่าดารา/นักร้อง/บุคคลที่มีช่ือเสียงมีสว่ นสําคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยว
= 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
LANi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
JOYi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i ต้องการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
NTUREi = 1 ถ้าตัวอย่างที่ i ต้องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ = 0 ถ้าตัวอย่างที่ i ไม่ใช่
A_SHOPi คือ คะแนนความสําคัญของการช้อปปิ ้ง (หน่วย: คะแนน)
A_SHOWi คือ คะแนนความสําคัญของการจัดนิทรรศการงานแสดง และพิพิธภัณฑ์ (หน่วย: คะแนน)
PRO_BRANi คือคะแนนความสําคัญของสินค้าแบรนด์เนม (หน่วย: คะแนน)
PRO_RESTi คือ คะแนนความสําคัญของความหลากหลายของร้านอาหาร (หน่วย: คะแนน)
PRI_PROi คือ คะแนนความสําคัญของสินค้าอุปโภคบริโภค (หน่วย: คะแนน)
PRI_SERVi คือ คะแนนความสําคัญของบริการทางการท่องเที่ยว (หน่วย: คะแนน)
M_DISCi คือคะแนนความสําคัญของการลดราคาการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน (หน่วย: คะแนน)
M_EVENi คือ คะแนนความสําคัญของการประชาสัมพันธ์ (หน่วย: คะแนน)
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H_GENTi คือ คะแนนความสําคัญของบุคลากรมีความสุภาพ อ่อนโยน (หน่วย: คะแนน)
H_SERVi คือ คะแนนความสําคัญของการบริการมีมาตรฐานเป็ นไปตามที่กาํ หนด (หน่วย: คะแนน)
SAFEi คือ คะแนนความสําคัญของความปลอดภัย (หน่วย: คะแนน)
C_AREAi คือ คะแนนความสําคัญของพืน้ ที่ใช้สอยในที่พกั (หน่วย: คะแนน)
C_OLDi คือ คะแนนความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกของผูส้ งู อายุและผูพ้ ิการ (หน่วย: คะแนน)
CN_AREAi คือ คะแนนความสําคัญเฉลี่ยของความสะอาดสถานที่สาธารณะ (หน่วย: คะแนน)
S_WEATi คือ คะแนนความสําคัญด้านสภาพอากาศ (หน่วย: คะแนน)
S_RULEi คือ คะแนนความสําคัญความมีระเบียบและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในสังคม (หน่วย: คะแนน)

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 455 คน ได้แก่ กลุม่ นักท่องเที่ยวไทย Gen Y ที่ตดั สินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปนและไทย
ุ่
จํานวน 251 และ 204 คนตามลําดับโดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
22 – 27 ปี สถานภาพโสด เป็ นนิ สิต/นักศึกษา ศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดย
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวมากที่สดุ และส่วนใหญ่จะเลือกช่วงเวลาท่องเที่ยวเดือนเมษายน ถึง
เดือนมิถนุ ายน มีรายได้เฉลี่ย 33,323 บาท
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ่ีตดั สินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อไทยกับปั จจัย
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้วยสถิติ Chi-square พบว่า ช่วงอายุ Gen Y ตอนกลางและตอนปลาย
(อายุ 27-39 ปี ) ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และรู ปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน และเชิงสุขภาพและการศึกษา มีความสัมพันธ์ท่ีระดับนัยสําคัญ
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
Gender
Age
Relationship status
Education
Job
Communication
Period
Types of tourism
People who are important in the travel decision

P-value
0.4957
0.0025
0.3486
0.0000
0.2112
0.0017
0.2501
0.0068
0.1549

Chi-Square
0.46
12.02 ***
2.11
36.79 ***
8.39
9.89 ***
5.38
17.78 ***
6.66

Note: ***, ** and * indicate statistical significance at 1%, 5 % , and 10 % levels , respectively
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ผลการประมาณค่าแบบจําลอง

ผลจากการประมาณค่าแบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ พบว่าแบบจําลองที่ 3 มีค่า
Adjusted R-squared เท่ากับ 0.1478 ซึ่งสูงกว่าแบบจําลอง ที่ 1 ที่มีค่าเท่ากับ 0.1319 ค่าร้อยละความถูกต้องใน
การพยากรณ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 71.20 น้อยกว่าแบบจําลองที่ 1 ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 74.90 แต่ค่า McFadden
R-squared ของ แบบจําลองที่ 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.2099 ตํ่ากว่าแบบจําลอง ที่ 1 ที่มีค่าเท่ากับ 0.2693 ดังนัน้ จึง
ใช้แบบจําลองที่ 3 ในการคํานวณค่า Marginal effect (ตารางที่ 3)
ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิพบว่า ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อประเทศไทยของนักท่องเที่ยวไทย Gen Y ได้แก่
คะแนนจากการให้ความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านพืน้ ที่ใช้สอยในที่พกั (C_AREA) และคะแนนจาก
การให้ความสําคัญของการส่งเสริมการตลาดด้านการลดราคาการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Traveloka,
Agoda เป็ นต้น (M_DISC) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ ปุ่นหรือประเทศไทยของนักท่องเที่ยวไทย Gen Y ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 รวมถึงระดับการศึกษา
ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี (HBACH) คะแนนจากการให้ความสําคัญของกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการช้อป
ปิ ้ง (A_SHOP) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (BACH) คะแนนจากการ
ให้ความสําคัญของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ดา้ นร้านอาหาร (PRO_REST) ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ (LAN) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 คะแนนจากการให้ความสําคัญของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ด้านสินค้าแบรนด์เนม (PRO_BRAN) คะแนนจากการให้ความสําคัญของความสะอาดของสถานที่สาธารณะ
(CN_AREA) รายได้เฉลี่ย (INC) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1 และสําหรับตัวแปรอื่นๆ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
Table 2 Parameter estimates and marginal effect from binary logistic model.
Model 1
Model 2
Variables
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 **
HBACH
2.4831
0.5977 ***
2.3032
0.4794 ***
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 *
HOL
0.0051
0.0087
FRIEND
-0.5160
0.8441
FAM
-0.9060
0.8301
COLL
1.554
1.3389
353

Marginal
Effect

0.2002
0.4239

0.0021
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Table 2 (Continued)
Variables

FAMO
LAN
JOY
NTURE
A_SHOP
A_SHOW
PRO_BRAN
PRO_REST
PRI_PRO
PRI_SERV
M_DISC
M_EVEN
H_GENT
H_SERV
SAFE
C_AREA
C_OLD
CN_AREA
S_WEAT
S_RULE
McFadden R-squared
Adjusted R-squared
Akaike criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn
All correct prediction (%)
Correct prediction
(P = 1) (%)
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Model 1
Coefficient
Std. Error
1.7538
1.4785
0.9378
0.3910 **
-0.5911
0.4742
-1.1209
0.5506 **
0.4522
0.1402 ***
-0.0814
0.1125
0.2908
0.1317 **
0.4660
0.171 ***
0.3475
0.2077 *
-0.1904
0.1999
-0.2754
0.1435 *
-0.1654
0.134
0.3983
0.2701
-0.1414
0.2437
-0.0333
0.2457
-0.6425
0.1813 ***
-0.0107
0.1448
0.2749
0.2052
-0.1025
0.1814
0.1009
0.1711
0.2693
0.1319
543.3600
720.5300
613.1600
74.9000
79.6800

Coefficient

Model 2
Std. Error

Marginal
Effect

0.7434

0.3440 **

0.1837

0.4184

0.1217 ***

0.1023

0.2088
0.3803

0.1154 *
0.1490 **

0.0510
0.0930

-0.2934

0.1191 **

-0.0717

-0.5861

0.1272 ***

-0.1433

0.3087

0.1590 *

0.0755

0.2099
0.1748
516.5200
561.8400
534.3800
71.2000
76.8900

0.2099
0.1748
516.5200
561.8400
534.3800
71.2000
76.8900

Note: ***,** and * indicate statistical significance at 1%, 5 % , and 10 % levels , respectively

อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ ปุ่นหรือประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวไทย Gen Y โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็ นใน
การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปนในทิ
ุ่
ศทางเดียวกัน ซึ่งเป็ นการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเดินทาง
ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวไทย Gen Y ได้แก่ วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
หรือเที ยบเท่า ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดในด้านกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ ้ง ด้านความหลากหลายของร้านอาหาร ด้านความสะอาดของสถานที่สาธารณะ ด้าน
ความหลากหลายของสินค้าแบรนด์-เนม และรายได้ โดยมีค่า Marginal Effect เท่ากับ 0.4239 0.2002 0.1837
0.1023 0.093 0.0755 0.051 และ 0.0021 ตามลําดับ และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจ
เดิ น ทางไปท่อ งเที่ ยวประเทศญี่ ปุ่น ในทิ ศ ทางตรงกัน ข้าม ซึ่ง เป็ น การเพิ่ ม โอกาสในการตัด สินใจเดิ นทางไป
ท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวไทย Gen Y ได้แก่ ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านสิ่งอํานวยความสะดวกของ
พืน้ ที่ใช้สอยของที่พกั การส่งเสริมการตลาดของการลดราคาการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีค่า Marginal
Effect เท่ากับ 0.1433 และ 0.0717 ตามลําดับ
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สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า เพศหญิ ง ช่วงอายุ Gen Y ตอนกลางและตอนปลาย (อายุ 27-39 ปี ) สถานภาพ
โสด เป็ นนิสิตนักศึกษา ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีรายได้
เฉลี่ ย 33,323 บาท เลื อ กเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในช่ วงเดื อนเมษายน ถึง มิ ถุน ายน บุค คลที่ มี ส่วนสําคัญ ในการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สดุ คือครอบครัว และส่วนใหญ่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน หรือ
รู ปแบบการท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพและการศึกษา และให้ความสําคัญกับปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดในด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ ้ง ความหลากหลายของสินค้าแบรนด์เนม ความหลากหลายของร้านอาหาร
และความสะอาดของสถานที่สาธารณะ จะมีแนวโน้มหรือโอกาสตัดสินใจเดินทางเที่ยวประเทศญี่ปนุ่
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวควรดําเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ ยว
โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก กลุม่ ธุรกิจอาหารในพืน้ ที่แหล่งท่องเที่ยว ควรมีการจัดทําการส่งเสริมการตลาด
ด้วยการลดราคาด้านการบริการที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวผ่านแอปพลิเคชัน ผูป้ ระกอบการควรเพิ่ มความ
เข้มงวดในกฎเกณฑ์การตรวจสอบการทําความสะอาดตามตารางทําความสะอาด
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ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของผู้ใช้บริการ Food Delivery
Factors Affecting the Plastic Waste Management Behavior of Food Delivery Consumer
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย ฉบับ นี ้มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล วิ ถี ชี วิ ต และปั จ จัย ทางสัง คมระหว่ า ง
ผูใ้ ช้บริการ Food Delivery ที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกและไม่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก
และศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ พฤติ ก รรมการจัด การขยะพลาสติ ก ของผู้ใ ช้บ ริ ก าร Food Delivery โดยใช้ข ้อ มูล
ปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผูท้ ่ีอาศัยในกรุ งเทพฯ และเคยใช้บริการ Food Delivery จํานวน
400 ชุด และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test, chi-square และประมาณค่าแบบจําลองโลจิต (Binary Logistic
Regression) ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริการ Food Delivery ที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะ คิดเป็ นร้อยละ 52.5
โดยปั จจัยที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก คือ ปั จจัยด้านความรู เ้ กี่ยวกับ
การจัดการขยะพลาสติก ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก การคํานึงถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร การเข้าถึง
จุดคัดแยกขยะบริเวณที่พกั อาศัย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ดังนัน้ สถานศึกษาควรมีการ
ปลูกฝั งทัศนคติท่ี ดีในการจัดการขยะพลาสติกให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่ อให้เกิ ดพฤติกรรมการจัดการขยะ
พลาสติก และลดการเกิดขยะพลาสติกได้

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.
Key words: food delivery; plastic waste management; consumer behavior
* Corresponding author; e-mail address: suchinda.phai@gmail.com
1
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900

357

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คํานํา

ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มขึน้ ในทุกๆ ปี จากการขยายตัวของชุมชนเมือง การส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการบริ โภคที่ เพิ่ ม ขึน้ ทําให้ใ นปี 2561 มี ข ยะมูล ฝอยเกิ ด ขึน้ ประมาณ 27.8 ล้านตัน เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2560
ประมาณร้อยละ 1.64 (BLT Bangkok, 2562) จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในปี 2561 พบว่า ร้อยละ 27 เป็ น
ขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดอย่างไม่ถูกวิธี โดยเป็ นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งมีการนํากลับมา ใช้ประโยชน์
เพียง 0.5 ล้านตัน และร้อยละ 17 เป็ นขยะมูลฝอยที่เกิดในกรุ งเทพมหานครหรือ ประมาณ 4.85 ล้านตัน (ภรภัทร
จุทรากุล, 2562) ทัง้ นี ้ ส่วนหนึ่งของขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึน้ มาจากการใช้บริการ Food Delivery โดยมีการสร้าง
ขยะถึง 1,095,000 ชิน้ ต่อปี โดยการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 1 ครัง้ สําหรับ 1 เมนู จะทําให้เกิดการใช้ขยะ
พลาสติกมากกว่า 5 ชิน้ ขึน้ ไป (สํานักข่าวไทยพีบีเอส, 2562) ขยะพลาสติกที่เพิ่มขึน้ นี ้ อาจทําให้เกิดสารพิษในชัน้
บรรยากาศจากการเผาในที่โล่ง และอาจนําไปสูก่ ารปนเปื ้อนของแหล่งนํา้ ดิน รวมถึงอาหาร ผูท้ ่ีได้รบั สารพิษจาก
การสูดดม ดื่มนํา้ และทานอาหารที่มีสารปนเปื ้อน จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เพิ่มความ
เสี่ยงในการเป็ นโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เป็ นสารก่อมะเร็ง ไปจนถึงทําลายระบบประสาท ตับ
และไต (สํานักข่าวผูจ้ ดั การออนไลน์, 2558)
การที่ผใู้ ช้บริการ Food Delivery มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกน้อย หรือ ไม่จดั การขยะพลาสติก
หลังการบริโภคนัน้ มีงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา มีผลต่อคะแนนพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ ต่างกัน โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยน้อยกว่าเพศหญิ ง
คนที่ มีอายุมากจะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่าคนที่มีอายุนอ้ ย (ปรเมษฐ
ห่วงมิตร, 2550) และคนที่มีระดับการศึกษาสูงจะค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่า
คนที่ มี ร ะดับ การศึก ษาตํ่า ส่วนปั จ จัย ด้านความรู ้ โดยคนที่ มี ค ะแนนความรู ใ้ นการจัด การขยะมูล ฝอยมาก
จะทําให้มคี ะแนนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยมากตามไปด้วย และปั จจัยด้านทัศนคติ โดยคนที่มีคะแนน
ทัศ นคติ ท่ี ม าก จะมี ค ะแนนพฤติ ก รรมการจัด การขยะมูลฝอยมากกว่าคนที่ มี ค ะแนนทัศ นคติ ท่ี นอ้ ย (บุญ จง
ขาวสิ ท ธิ ว งษ์ , 2554) นอกจากนี ้ก ารที่ ค นที่ ไ ม่ มี พ ฤติ ก รรมการจั ด การขยะพลาสติ ก อาจมี ส าเหตุ ม าจาก
การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ที่ มีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติก การไม่คาํ นึงถึง
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร การมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เร่งรีบ การไม่สามารถเข้าถึงจุดคัดแยกขยะบริเวณที่พกั อาศัย
และไม่ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูจากครอบครัวในเรื่องการจัดการขยะพลาสติก
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก
ของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery มีความสําคัญ เนื่องจากผลการศึกษาที่ได้จะนําไปสูแ่ นวทางที่จะทําให้ผใู้ ช้บริการ
Food Delivery มีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกรวมทัง้ จัดการขยะมากขึน้ และเป็ นข้อมูลเพื่อหาข้อเสนอแนะ
รู ปแบบการส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกระหว่างประชาชนกับภาครัฐ

วิธีการศึกษา
งานวิ จัย ฉบับ นี เ้ ก็ บ ข้อ มูล ปฐมภูมิ ผ่านแบบสอบถาม โดยประชากร คื อ ผู้ใ ช้บ ริ ก าร Food Delivery
ในกรุ งเทพมหานคร ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น ด้วยวิธีการสุ่มตามจุดมุ่งหมาย (Purposive
Sampling) ใช้จาํ นวนตัวอย่าง 400 คน ตามสูตรการประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างของ Cochran กรณี ไม่ทราบค่า
สัดส่วนของประชากร โดยกําหนดให้คา่ Sampling Error (E) มีคา่ เท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาอธิ บายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ความรู เ้ กี่ ยวกับการจัดการ ขยะ
พลาสติก ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก การเข้าถึงจุดคัดแยกขยะบริเวณที่พกั อาศัย การคํานึงถึงบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ที่มีสว่ นช่วยในการลดขยะพลาสติก และการอบรมเลีย้ ง
ดูจากครอบครัวในเรื่องการจัดการขยะพลาสติก ด้วยความถี่ และค่าร้อยละ และอธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ได้แก่ อายุ จํานวนปี ท่ีใช้ในการศึกษา และคะแนนรู ปแบบการดําเนินชีวิต ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณประกอบด้วย การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติ ก รรมการจัด การขยะพลาสติ ก กับ ปั จ จัย ต่ างๆ ด้วยสถิ ติ ไ คสแควร์ (chi-square) และทดสอบ
ความแตกต่างของอายุเฉลี่ยและจํานวนปี ท่ีใช้ในการศึกษาเฉลี่ย ระหว่างผูท้ ่ีมีพฤติกรรมและไม่มีพฤติกรรมการ
จัดการขยะพลาสติก ด้วยสถิติ t-test นอกจากนีม้ ีการประมาณค่าแบบจําลองการถดถอยโลจิต (Binary Logistic
Regression) ด้ว ยวิ ธี Maximum Likelihood เพื่ อ ทราบถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความน่ า จะเป็ น ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรม
การจัดการขยะพลาสติกของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery โดยมีแบบจําลองดังนี ้
p (Y=1)
ln �
� = α+β1 GEN+β2 AGE+β3 EDU+β4 PACK+β5 DIS+β6 KNOW+β7 PRO+β8 FAM+β9 ATT+β10 LIFE+ε
p (Y=0)

โดยที่ p (Y=1)
p (Y=0)
GEN
AGE
EDU
PACK
DIS

KNOW

PRO

FAM

คือ ความน่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก
คือ ความน่าจะเป็ นที่จะไม่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก
คือ เพศ โดยที่ 1 คือ หญิง และ 0 คือ ชาย
คือ อายุของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery (ปี )
คือ จํานวนปี ท่ีใช้ในการศึกษาของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery (ปี )
คือ การคํานึงถึงบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery
โดย 1 คือ มีการคํานึงถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ และ 0 คือ ไม่มีการคํานึงถึงบรรจุภณ
ั ฑ์
คือ มีจดุ คัดแยกขยะบริเวณที่พกั อาศัยและความสะดวกต่อการเดินเพื่อไปทิง้ ขยะ
ของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery โดย 1 คือ มีจดุ คัดแยกขยะบริเวณที่พกั อาศัยและ
สามารถเดินไปได้ และ 0 คือ คําตอบเป็ นอื่นๆ
คือ ความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery
โดย 1 คือ มีความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก และ 0 คือ ไม่มีความรู เ้ กี่ยวกับ
การจัดการขยะพลาสติก
คือ การสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ที่มีสว่ นช่วยในการลด
ขยะพลาสติกของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery โดย 1 คือ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ และ 0 คือ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
คือ การอบรมเลีย้ งดูจากครอบครัวในเรื่องการจัดการขยะพลาสติกของผูใ้ ช้บริการ
Food Delivery โดย 1 คือ มีการอบรมเลีย้ งดูจากครอบครัว และ 0 คือ ไม่มีการ
อบรมเลีย้ งดูจากครอบครัว
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คื อ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การขยะพลาสติ ก ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร Food Delivery
โดย 1 คือ มีทศั นคติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก และ 0 คือ มีทัศนคติท่ีไม่ดี
เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก
คือ รู ปแบบการดําเนินชีวิตที่เร่งรีบของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery
โดย 1 คือ รู ปแบบการดําเนินชีวิตที่เร่งรีบ และ 0 คือ รู ปแบบการดําเนินชีวิตที่ไม่เร่งรีบ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เป็ นผูท้ ่ีมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก
ร้อยละ 52.5 และเป็ นผูท้ ่ี ไม่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกร้อยละ 47.5 โดยผูท้ ่ี มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติ ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 39.52 ปี และจํา นวนปี ท่ี ใ ช้ใ นการศึก ษาเฉลี่ ย 15.90 ปี
คํานึง ถึง บรรจุภัณ ฑ์อ าหาร มี ก ารอบรมเลีย้ งดูจากครอบครัวในเรื่องการจัด การขยะพลาสติ ก มี ทัศ นคติท่ี ดี
เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ไม่เร่งรีบ สามารถเข้าถึงจุดคัดแยกขยะในบริเวณ
ที่พักอาศัย มีความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ที่มี
ส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติก
ผลการทดสอบทางสถิติ
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างผูท้ ่ีมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกกับผูท้ ่ีไม่มี
พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก ด้วยสถิติ t-test พบว่า อายุเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
โดยผูท้ ่ีมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 39.52 ปี มากกว่าผูท้ ่ีไม่มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติก ซึ่งมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 37.04 ปี ในขณะที่จาํ นวนปี ท่ีใช้ในการศึกษาเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสําคัญ 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
t-test p-value
waste
n X̅
S.D.
n
S.D.
X̅
Age (years old)
210 39.52 14.4256
190 37.04 14.7003 1.703 0.0447 **
Years of schooling 210 15.90
2.3738
190 15.49 2.4939 1.645 0.0504 *
(years)
Note: * significant at α = 0.10, ** significant at α = 0.05, *** significant at α = 0.01
ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติ ก รรมการจัด การขยะพลาสติ ก กับ ปั จ จัย ต่างๆ ด้วยสถิ ติ
ไคสแควร์ (chi-square) พบว่า เพศ และการคํานึงถึงบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติ ก ที่ ร ะดับนัยสําคัญ 0.01 ในขณะที่ ก ารเข้าถึง จุด คัด แยกขยะบริ เวณที่ พัก อาศัย ความรู เ้ กี่ ย วกับ
การจัดการขยะพลาสติก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติก และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ในขณะที่ปัจจัยการอบรมเลีย้ งดูจากครอบครัวในเรื่องการจัดการขยะพลาสติก และรู ปแบบการดําเนินชีวิตเร่งรีบ
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 2)
จากผลการทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ (chi-square) แสดงให้เห็นว่า ผูท้ ่ีเป็ นเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรเมษฐ ห่วงมิตร (2550) ซึ่งวัดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิ ง ปริ ม าณด้วยสถิ ติ t-test ผู้ท่ี มีค วามรู เ้ กี่ ย วกับ การจัด การขยะพลาสติ ก มี แ นวโน้มที่ จ ะมี
พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ รินรักษา (2559) ซึ่งวัดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และผูท้ ่ีมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการจัด การ
ขยะพลาสติก มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพงษ์ แก้วประยูร
(2558) ซึง่ วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
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
4.52
0.0335 **
information
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
ผลการประมาณค่าแบบจําลอง
ผลจากการประมาณค่าแบบจําลองโลจิต (Binary Logistic Regression) พบว่า แบบจําลองที่ 2 มีค่า
Adjusted R-squared เท่ากับ 0.0454 สูงกว่าแบบจําลองที่ 1 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 0.0357 และค่าร้อยละความถูกต้อง
ในการพยากรณ์ มี ค่ า เท่ า กับ ร้อ ยละ 64.20 สูง กว่ า แบบจํา ลองที่ 1 ซึ่ง มี ค่ า เท่ า กับ ร้อ ยละ 64.00 เนื่ อ งจาก
แบบจําลองที่ 2 มีการตัดตัวแปรที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติออก ทําให้คา่ สถิติในแบบจําลองดีขนึ ้ ดังนัน้ แบบจําลอง
ที่ 2 จึงเป็ นแบบจําลองที่ใช้ในการคํานวณค่า Marginal Effect (Table 3)
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Table 3 Estimation results from Binary Logistic Regression Model.
Variables
Model 1
Model 2
c
GEN
AGE
PACK
DIS
KNOW
PRO
ATT
EDU
FAM
LIFE

-2.73 ***
(0.82)
0.50 **
(0.23)
0.01
(0.01)
0.73 ***
(0.25)
0.41 *
(0.24)
0.52 **
(0.22)
0.33
(0.23)
0.53 *
(0.29)
0.03
(0.05)
0.08
(0.23)
0.02
(0.23)
0.0755
0.0357
533.7509
577.6570
551.1383
64.00
55.26

-2.20
(0.47)
0.52
(0.22)
0.01
(0.01)
0.73
(0.24)
0.41
(0.24)
0.54
(0.22)
0.34
(0.23)
0.58
(0.28)

***
**

Marginal
Effect
0.1310
0.0030

***

0.1814

*

0.1006

**

0.1339
0.0851

**

0.1433

McFadden R-squared
0.0743
Adjusted R-squared
0.0454
Akaike criterion
528.4103
Schwarz criterion
560.3420
Hannan-Quinn
541.0557
All correct prediction (%)
64.20
correct prediction (P = 0)
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
ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ข องแบบจําลอง พบว่า ปั จจัยทั้งหมดมีผลต่อพฤติกรรมการจัด การ
ขยะพลาสติ ก ในทิ ศทางเดี ย วกัน ได้แ ก่ การคํานึง ถึง บรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ ร ะดับ นัยสําคัญ 0.01 เพศ ความรู ้
เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และการเข้าถึง
จุดคัดแยกขยะบริเวณที่พักอาศัย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 สําหรับตัวแปรอายุและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
โครงการต่างๆ ที่มีสว่ นช่วยในการลดขยะพลาสติก ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 3)
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จากการประมาณค่าแบบจําลองโลจิ ต (Binary Logistic Regression) แสดงให้เห็ น ว่า ผู้ท่ี ค าํ นึง ถึ ง
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารมีความน่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกมากกว่าคนที่ไม่คาํ นึงถึงบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารเท่ากับ 0.1814 คนที่มีทศั นคติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกมีความน่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะพลาสติกมากกว่าคนที่มีทศั นคติท่ีไม่ดีเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก เท่ากับ 0.1433 คนที่มีความรู ้
เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกมีความน่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกมากกว่าคนที่ไม่มี
ความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก เท่ากับ 0.1339 เพศหญิงมีความน่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติกมากกว่าเพศชายเท่ากับ 0.1310 คนที่มีการเข้าถึงจุดคัดแยกขยะบริเวณที่พักอาศัยและสามารถ
เดินไปได้ มีความน่าจะเป็ นที่จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกมากกว่าคนที่มีการเข้าถึงจุดคัดแยกขยะ
บริเวณที่ พักอาศัยแต่ไม่สามารถเดินไปได้ และไม่สามารถเข้าถึงจุดคัดแยกขยะบริเวณที่พักอาศัยได้ เท่ากับ
0.1006 (Table 3)

สรุ ปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาด้วยสถิติ t-test แสดงให้เห็นว่า ผูท้ ่ีมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกมีอายุเฉลี่ยและ
จํานวนปี ท่ีใช้ในการศึกษาเฉลี่ยมากกว่าผูท้ ่ีไม่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก ในส่วนของการศึกษาด้วย
สถิ ติ ไ คสแควร์ (chi-square) แสดงให้เ ห็ น ว่ า เพศหญิ ง ที่ มี ก ารคํา นึ ง ถึ ง บรรจุ ภัณ ฑ์อ าหาร สามารถเข้า ถึ ง
จุดคัดแยกขยะบริเวณที่พักอาศัย มีความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
โครงการต่า งๆ ที่ มี ส่วนช่ วยในการลดขยะพลาสติ ก และมี ทัศ นคติ ท่ี ดี เกี่ ย วกับ การจัด การขยะพลาสติ ก มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก และจากผลการประมาณค่าแบบจําลองแสดงให้เห็นว่า การ
คํานึงถึงบรรจุภัณฑ์อาหารเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกมาก
ที่สดุ โดยมีค่า Marginal Effect มากที่สดุ เท่ากับ 0.1814 รองลงมาคือ ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก
ความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก เพศ และการเข้าถึงจุดคัดแยกขยะบริเวณที่พกั อาศัย ซึ่งมีค่า Marginal
Effect เท่ากับ 0.1433 0.1339 0.1310 และ 0.1006 ตามลําดับ โดยปั จจัยทัง้ หมดที่กล่าวมา มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก
จากผลการศึกษาสามารถนํามาสูข่ อ้ เสนอแนะทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ที่มตี อ่ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่ อทําให้ผูใ้ ช้บริการ Food Delivery มีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกรวมทัง้ จัดการขยะ
มากขึน้ ดังนี ้
ข้อเสนอแนะในระยะสัน้
1. องค์ก รด้านสิ่ ง แวดล้อ มและภาคเอกชนที่ เ ป็ นผูจ้ ัดทําโครงการต่างๆ ที่ มี ส่วนช่ วยในการลด ขยะ
พลาสติก ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับข่าวสารของโครงการ ที่มีสว่ น
ช่วยในการลดขยะพลาสติก เพื่ อให้ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถทราบข้อมูล ของโครงการและมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมเหล่านัน้ ได้
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับจุดคัดแยกขยะในชุมชนให้เพียงพอและใกล้กบั ที่อยู่อาศัยมากขึน้
เพิ่ มจํานวนถัง ขยะแยกประเภท รวมทั้ง ซ่อมแซมถังขยะแยกประเภทให้อยู่ใ นสภาพดี อยู่เ สมอ เพื่ อเป็ นการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
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3. องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู ด้ า้ นการ
จัดการขยะ การคัดแยกขยะ ประเภทของขยะ แก่ประชาชนทั่วไป และเพิ่มถังขยะที่คดั แยกประเภทต่างๆ เพื่อเป็ น
การคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง
ข้อเสนอแนะในระยะกลาง
1. ร้านค้า ร้านอาหาร และผูใ้ ห้บริการ Food Delivery ควรเพิ่มรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารที่สามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) หรือบรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษ์โลกที่ใช้วสั ดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ แทนการมี
บรรจุ ภัณ ฑ์พ ลาสติ ก แบบใช้ค รั้ง เดี ย วทิ ้ง (Single Use Plastics) เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กให้แ ก่
ผูท้ ่ีคาํ นึงถึงบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร ให้สามารถเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารที่สามารถใช้ซาํ้ ได้ จัดการหลังการบริโภคได้ง่าย
หรือเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากการเพิ่มรู ปแบบ ของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารจะทําให้รา้ นค้า ร้านอาหาร และ
ผูใ้ ห้บริการ Food Delivery ที่ มีบรรจุภัณฑ์ทางเลือกมีตน้ ทุนสูงขึน้ ดังนั้น ผูท้ ่ี คาํ นึงถึงบรรจุภัณฑ์อาหารหรือ
มีความต้องการจะช่วยลดขยะพลาสติก อาจจําเป็ นต้องจ่ายเงินเพิ่มสําหรับราคาส่วนต่างของบรรจุภณ
ั ฑ์เหล่านัน้
ข้อเสนอแนะในระยะยาว
1. สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการให้ความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก โทษของขยะพลาสติก วิธีการลดขยะด้วยวิธี 3R
และการแยกประเภทขยะพลาสติก สถานศึกษาควรจัดกิ จกรรมให้ความรู เ้ กี่ ยวกับขยะพลาสติกและการ

จัดการขยะภายในโรงเรียนมากขึน้
2. สถานศึก ษา ควรปลูก ฝั ง ทัศ นคติ ท่ี ดี ใ นการจัด การขยะพลาสติ ก เพื่ อ ให้นัก เรี ย น นัก ศึก ษาเห็ น
ประโยชน์ของการจัดการขยะพลาสติกและเห็นคุณค่าของขยะพลาสติก โดยสถานศึกษาควรมีการจัดโครงการ
ระยะยาวเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อให้นกั เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีและได้มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิจริง เช่น โครงการ
ธนาคารขยะ เป็ นโครงการที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแยกขยะภายในสถานศึกษา รับซือ้ และจําหน่ายขยะ
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และความสะอาดภายในสถานศึกษา รวมทัง้ มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและความรู เ้ กี่ยวกับ
ขยะพลาสติกอย่างสมํ่าเสมอ
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ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และการซือ้ ซํา้ ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาการซือ้ สินค้า
ผ่านทางเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
The Influence of Satisfaction and Repurchasing Factors: Case Study of Purchasing via
Vending Machine
ศิริวัลยา คชาธาร1* ยุวรินธร ไชยโชติชว่ ง1 และ ศรินทิพย์ กาสุข1
Sirivalaya Kachathan1*, Yuvarinthorn Chaichotchuang1 and Sarinthip Kasuk1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ อันได้แก่ การรับรู ค้ ณ
ุ ภาพ
การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน การรับรู ด้ า้ นการใช้งานที่สะดวกสบายของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าผ่านเครื่อง
จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการซือ้ ซํา้ อันได้แก่ ความพึงพอใจ โดยการใช้วิจยั เชิง
ปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูซ้ ือ้ สินค้าผ่าน เครื่องจําหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ จํานวน 396 ราย จากผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ข้อมูลนัน้ วิเคราะห์ดว้ ย
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ผลการวิจัยพบว่าปั จจัยด้านการรับรู ด้ า้ นความสะดวกสบาย
ปั จจัยด้านการรับรู ถ้ ึง ความง่ ายในการใช้ง าน และการรับรู ค้ ุณภาพ มีผลอิทธิ พลทางบวกต่อความพึง พอใจ
สําหรับปั จจัยด้านความพึงพอใจนัน้ ก็มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการซือ้ ซํา้ ส่วนผลวิจยั ด้านนัยสําคัญทางสถิ ติ
คือ ทัง้ สามปั จจัยมีผลต่อการสร้างความพึงพอใจ คือ การรับรู ด้ า้ นการใช้งานที่สะดวกสบาย (β=0.40) การรับรู ้
คุณภาพ (β=0.26) การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน (β=0.25) และ ปั จจัยความพึงพอใจ (β=0.80) มีอิทธิพล
ต่อการซือ้ ซํา้

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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บทนํา

การซือ้ ซํา้ (Repurchasing) ของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่ แต่ละช่วงเวลามี
การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป โดยมีหลายปั จจัยที่ เข้ามามีผลกระทบ ได้แก่ การซือ้ การผลิต การจัด
จําหน่าย และรู ปแบบการบริโภค (Irtema, Ismail, Borhan, Das, & Alshetwi, 2018) ปั จจัยสําคัญอีกประการ
หนึ่ง ได้แก่ เทคโนโลยีซง่ึ ทําให้ความเข้าใจ ความสามารถในการคาดการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
การซือ้ ของผูบ้ ริโภคในยุคในปั จจุบนั มีความท้าทายมากยิ่งขึน้ (Mencarelli & Lombart, 2017) เพื่อให้เข้าใจถึง
พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคมากยิ่งขึน้ จึงได้มีการศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้ ซํา้ เช่น พฤติกรรมการซือ้ ซํา้ กับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน ปั จจัยที่มีผลต่อการซือ้ ซํา้ หรือพฤติกรรมการตัดสินในกับซือ้ กับเทคโนโลยี (Hew,
Badaruddin, & Moorthy, 2017; Liao, Lin, Luo, & Chea, 2017) โดยตูจ้ าํ หน่ายสินค้าอัตโนมัตินับเป็ นอีกหนึ่ง
เทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีก ซึง่ ธุรกิจ
ค้าปลีกในปั จจุบนั นีไ้ ด้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ผูบ้ ริโภคมากยิ่งขึน้ ทัง้ ยังช่วย
เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกซือ้ สินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยการศึกษาที่ผ่านมานัน้ ทําให้ทราบว่าผูบ้ ริโภคมี
ความต้องการความรวดเร็ว ความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องช่องทางการจัดจําหน่าย
เพื่อตอบสนองความต้องการผูบ้ ริโภค เช่น การเพิ่มขึน้ ของตูจ้ าํ หน่ายสินค้าอัตโนมัติให้มีความหลากหลายมาก
ยิ่ ง ขึ น้ รวมไปถึ ง การเพิ่ ม ขึ น้ ของจุ ด ให้บ ริ ก ารตู้จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า อัต โนมั ติ (Carrillo-Álvarez, Caro-García,
Cayssials, & Jakszyn, 2020)
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซือ้ ซํา้ เกิ ดขึน้ ได้จากหลายปั จจัย โดยปั จจัยหลัก คือ การ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน โครงสร้างของครอบครัว เทคโนโลยีดา้ นการเงิน ทําให้ปัจจุบนั เกิดการ
เพิ่มขึน้ ของเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติมากยิ่งขึน้ เช่น การเพิ่มของเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติตามที่สาธารณะ
และบริเวณที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึน้ (Business Insider, 2017) และในอนาคตแนวโน้มของเครื่องอัตโนมัติอาจมี
จํานวนเพิ่ มมากยิ่ ง ขื น้ เนื่ องมากจากปั จจัย ทางประชากรศาสตร์ เช่ น จํานวนประชากรที่ นิย มต้องการความ
สะดวกสบายทางด้านเทคโลยีของเจเนอเรชั่น Z ในขณะที่อตั ราการเกิดของประชากรที่ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อ
การขาดแคลนตลาดแรงงาน ผลกระทบเหล่านีส้ ่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจค้าปลีก เช่น ในประเทศ
ญี่ปนที
ุ่ ่มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติท่ีกา้ วไกลไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่ น ๆ โดยปั จ จุบันการขาดแคลนบุค คลกรเป็ นอี กหนึ่งปั จจัย ที่ ทาํ ให้ก ารลดเวลาการให้บริก ารร้านสะดวกซือ้
(Insider Trends, 2019) ดังนัน้ ปั จจัยทัง้ ทางด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเจนเนอร์เรชั่น Z และการขาดแคลนแรงงาน
ในธุรกิจค้าปลีกส่งผลให้เครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติสามารถตอบโจทย์ทงั้ กลุม่ ผูบ้ ริโภค และกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
(The Washington Post, 2019)
สําหรับในประเทศไทยพฤติกรรมการดําเนินชีวิตปั จจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรและการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดา้ นการเงิน ทําให้ดเู หมือนว่าร้านสะดวกชือ้ ที่มีมากกว่า 10,000 สาขา ยังมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค (CEO Blog, 2562) ดังนัน้ เครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติจึงได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของทางเลื อ กในการให้บ ริ ก ารช่ อ งทางจํา หน่ า ยสิ น ค้า มากยิ่ ง ขึ ้น (Brand Buffet, 2562) นั ก วิ จั ย จึ ง เห็ น
ความสําคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ ซํา้ สินค้าจากเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติแล้ว นักวิจยั พบว่างานวิจยั
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ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่มีต่อตูจ้ าํ หน่ายสินค้าอัตโนมัติยงั ไม่ได้มีการศึกษาอย่าง
แพร่หลาย โดยทําการศึกษาว่าปั จจัยด้านการรับรู ค้ ณ
ุ ภาพ การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน การรับรู ด้ า้ นความ
สะดวกสบาย ความพึงพอใจ และการซือ้ ซํา้
ในการอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจพฤติกรรมการซือ้ ซํา้ จากเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผูว้ ิจยั ยังมุ่งไป
ที่ 3 ปั จจัยคือ การรับรู ค้ ณ
ุ ภาพ คุณค่ารับรู ถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ด้ า้ นความสะดวกสบาย ที่สง่ ผลผ่าน
ความพึงพอใจ ทําให้เกิดการตัดสินใจซือ้ จากเครื่องจําหนายสินค้าอัตโนมัติ โดยในงานวิจยั นีใ้ ห้ความสําคัญกับ
การสร้างความพึงพอใจจากการสร้างการรับรู ค้ ณ
ุ ภาพ การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู ด้ า้ นความ
สะดวกสบาย งานวิจยั ชิน้ นีศ้ กึ ษาเพื่อประโยชน์ต่อการซือ้ ซํา้ ของผูบ้ ริโภค และเป็ นแนวทางต่อผูป้ ระกอบการใน
การพัฒนาแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคได้มากยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อัน
ได้แก่ ปั จจัยด้านการรับรู ค้ ณ
ุ ภาพ การรับรู ถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ด้ า้ นความสะดวกสบาย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจที่มีตอ่ การซือ้ ซํา้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจ

Oliver L (1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นอารมณ์ท่ีเกิดจากการที่ผบู้ ริโภคประเมินสิ่งที่ได้รบั และการ
สนองตอบหลังจากการใช้ง านสินค้า การรับ รู ค้ ุณภาพส่ง ผลต่อความพึง พอใจโดยมี อิทธิ พลในเชิ งบวก โดย
ผูบ้ ริโภคจะมีระดับความพึงพอใจสูงขึน้ เมื่อการรับรู ค้ ณ
ุ ภาพของตูจ้ าํ หน่ายสินค้าอัตโนมัติสงู ขึน้ ดังนัน้ ปั จจัยด้าน
คุณภาพของสินค้า ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค และกําไรของบริษัทเป็ นสิ่งที่สมั พันธ์กนั ดังนัน้ สินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ
มากขึน้ ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคที่มากขึน้ ตามอีกด้วย (Kotler & Keller, 2011) คุณค่าที่รบั รู ้
ด้านคุณภาพของสิน ค้าก่ อให้เ กิ ด การรับรู ด้ า้ นคุณค่าของผูบ้ ริ โภค ซึ่งมีอิทธิ พลก่อให้เกิ ด ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภค ซึ่งความพึงพอใจนัน้ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในทิศทางบวก ดังนัน้ คุณค่าที่
รับรู ด้ า้ นคุณภาพ จึงส่งผลในทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของผลิตภัณฑ์ (Ozdemir & Simsek, 2015)
H1: การรับรู ค้ ณ
ุ ภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ
Davis (1989) กล่าวว่า การรับรู ถ้ งึ คุณประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางด้านการ
รับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งานสามารถใช้ขับเคลื่อนการ
ยอมรับ ทางด้านเทคโนโลยี ใ หม่ โดยส่ง ผลต่อความพึง พอใจของผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง (Calvo-Porral, FaíñaMedín, & Nieto-Mengotti, 2017) คุณ ค่าที่ ก ารรับ รู ถ้ ึง ความง่ ายในการใช้ง านส่ง ผลต่อ ความพึง พอใจโดยมี
อิทธิพลในเชิงบวก นอกจากนีก้ ารรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน ยังส่งผลให้เกิดการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริโภคทัง้ ในทางตรง และทางอ้อม (Warkentin, Sharma, Gefen, Rose, & Pavlou, 2018)
H2: คุณค่าที่รบั รู ถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผูบ้ ริโภคที่ซอื ้ สินค้า
ผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
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Yoon & Kim (2007) กล่าวว่า การรับรู ด้ า้ นความสะดวกสบาย คือ สิ่งที่ผบู้ ริโภครับรู ถ้ งึ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถลุล่วงสิ่งที่ผูบ้ ริโภคคาดหวังได้ภายใต้เวลา สถานที่ และวิธีการที่สะดวกสบาย
ในขณะที่ความสะดวกสบายด้านสถานที่ หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอสินค้าผ่านช่องทางที่สร้างความ
สะดวกสบายให้แก่ผบู้ ริโภค (Wang, Yuan, Turel, & Tu, 2015) ความสะดวกสบายจึงนับเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานของ
การทําการตลาดให้กบั สินค้าในยุคปั จจุบนั (Kim, Mirusmonov, & Lee, 2010)
H3: การรับรู ด้ า้ นความสะดวกสบายมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผูบ้ ริโภคที่ซอื ้ สินค้าผ่านเครื่อง
จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการซือ้ ซํา้
(Chang, 2015) การซือ้ ซํา้ ของผูบ้ ริโภค คือ พฤติกรรมการเลือกซือ้ การเลือกซือ้ สินค้าหรือบริการ ที่ทาํ ให้
ผูบ้ ริโภครู ส้ กึ พึงพอใจ ซึ่งเป็ นผลมาจากประสบการณ์การใช้งานที่ดีของผูบ้ ริโภคเอง ซึ่งคุณภาพของสินค้าส่งผล
ต่อการซือ้ ซํา้ ของผูบ้ ริโภคโดยผ่านทางความพึงพอใจซึ่งมี อิทธิ พลในทางบวก (Atulkar & Kesari, 2017) โดย
ผูบ้ ริโภคมักชื่ินชอบสินค้าที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั อันเนื่องมาจากผูบ้ ริโภครู ส้ กึ พึงพอใจต่อคุณภาพของสินค้าที่ได้รบั
ตามคุณสมบัติท่ีผบู้ ริโภคคาดหวังไว้ (Pee, Jiang, & Klein, 2018) ความพึงพอใจส่งผลต่อการซือ้ ซํา้ ของผูบ้ ริโภค
โดยมีอิทธิพลในเชิงบวก โดยการซือ้ ซํา้ ของผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มอย่างรวดเร็วหากผูบ้ ริโภคมีความรู ส้ กึ พึงพอใจต่อ
สินค้า หรือบริการนัน้ (Hew et al., 2017)
H4: ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการซือ้ ซํา้ ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ

วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจยั ครัง้ ใช้ขอ้ มูลจากการเก็บสํารวจ (Survey) จากแบบสอบถามในการเลือกสุ่มตัวอย่างประชากร
ครัง้ นีค้ ือ การใช้วิธีสมุ่ ตัวอย่างแบบสะดวก การสุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีค้ ือประชากรที่เคยใช้เครื่องจําหน่าย
สินค้าอัตโนมัติในเขตพืน้ ที่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของการแบ่งสัดส่วนนัน้ เก็บตามสถานที่
มีเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน สถานศึกษา จุดต่อรถ สถานที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่ม
ความน่าจะเป็ นในการเข้าถึงผูท้ ่ีมีประสบการณ์การใช้เครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ โดยใช้มาตรวัดลิเคิรท์ (Likert
Scale) ส่วนในรู ป แบบการเก็บ ข้อมูลนั้น เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 420 ชุด หลัง จากได้นาํ แบบสอบถามไป
ทดสอบแล้ว 30 ชุด โดยมี ก ารคํานวณหาค่าผิ ด ปกติ จากแบบสอบถามและคัดเลื อกให้เ หลือเฉพาะเจาะจง
แบบสอบถามที่มีค่าปกติจนเหลือจํานวน 396 ชุด เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุ งให้มีความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรง
มากยิ่งขึน้

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั วัดความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) และความเที่ยง (Reliability) เพื่อวัดข้อคําถามของตัว
แปรว่ามี ค วามสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Cronbach’s alpha
coefficient) เพื่อประเมินความสอดคล้องภายใน โดยความเที่ยงที่สามารถยอมรับได้มีดังนี ้ ความสอดคล้อง
ภายในตัง้ แต่ 0.7 ขึน้ ไป (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014) ค่าการแจกแจงรายข้อต้องมีคา่ ตัง้ แต่ 0.3 ขึน้
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ไป (Everitt & Skrondal, 2010) นอกจากนี ผ้ ู้วิจัย ได้ต รวจสอบทดลองเก็ บ ข้อมูล (pre-test) (n=30) และเก็ บ
ข้อมูลจริง (n=420)

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ ิจยั ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น โดยทําการตรวจสอบ ลักษณะการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล (Normality) การ
ตรวจสอบความเป็ นเอกพันธ์ของการกระจาย (Homoscedasticity) และตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม (Linearity) (Hair 2014) และทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้สมการถดถอยพหุ

ผลการวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ต อบแบบสอบถาม มี จ าํ นวนทั้ง หมด 396 คน โดยส่วนใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อายุอยู่
ระหว่าง 14 – 24 ปี มีอาชีพเป็ น นักเรียน นักศึกษา โดยทําเลที่ตงั้ ที่มีผซู้ อื ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโมนัติ
มากที่สดุ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า
ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู ค้ ุณภาพ (PVQ) มีค่าเฉลี่ย 4.08 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง โดยเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้อคําถามที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ เครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติจาํ หน่าย
สินค้าที่มี มาตรฐานได้รบั การยอมรับ (PVQ2) มีคา่ เฉลี่ย 4.15 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ เครื่อง
จําหน่ายสินค้า อัตโนมัติจาํ หน่ายสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพที่ดี (PVQ1) มีคา่ เฉลี่ย 4.06 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง และ
น้อยที่สดุ คือ เครื่อง จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติจาํ หน่ายสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพเสมอต้นเสมอปลาย (PVQ3) มีค่าเฉลี่ย
4.05 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง
ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน (PEU) มีค่าเฉลี่ย 4.15 แปลความว่า อยู่ใน
ระดับสูง โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านค้นพบว่าการใช้
เครื่ อ งจําหน่ าย สิ น ค้าอัต โนมัติ ส ามารถใช้ง านได้ง่ าย (PEU1) มี ค่าเฉลี่ ย 4.19 แปลความว่า อยู่ใ นระดับสูง
รองลงมา คือ ท่านค้นพบว่า การเรียนรู ก้ ารใช้งานเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็ นเรื่องง่าย (PEU2) มีค่าเฉลี่ย
4.14 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง และเท่ากับ ท่านค้นพบว่าการฝึ กหัดใช้เ ครื่องจําหน่ ายสิน ค้าอัตโนมัติ ใ ห้
เชี่ยวชาญเป็ นเรื่องง่ายดาย (PEU3) มีคา่ เฉลี่ย 4.14 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง
ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู ด้ า้ นการใช้งานที่สะดวกสบาย (PVC) มีคา่ เฉลี่ย 4.17 แปลความว่า อยู่ใน
ระดับสูง โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านรู ส้ ึกว่าการซือ้
สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็ นเรื่องสะดวกสบาย (PVC3) มีค่าเฉลี่ย 4.22 แปลความว่า อยู่ใน
ระดับสูง รองลงมา คือ ท่านสามารถซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้จากสถานที่ท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึน้ (PVC2) มีค่าเฉลี่ย 4.16 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง และน้อยที่สดุ คือ ท่านสามารถซือ้ สินค้าผ่านเครื่อง
จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ตลอดเวลา (PVC1) มีคา่ เฉลี่ย 4.15 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง
ผลการวิ เ คราะห์ร ะดับ ความพึง พอใจ (SAT) มี ค่าเฉลี่ ย 4.07 แปลความว่า อยู่ใ นระดับ สูง โดยเมื่ อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โดยภาพรวมแล้วท่านรู ส้ กึ พึงพอใจกับ
การซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (SAT4) ) มีคา่ เฉลี่ย 4.12 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง รองลงมา
คือ ท่านรู ส้ กึ พึงพอใจในความสะดวกสบายในการซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (SAT2) มีคา่ เฉลี่ย
4.11 แปลความว่า อยู่ใ นระดับสูง รองลงมา คื อ ท่ านรู ส้ ึก พึง พอใจในคุณภาพของการซือ้ สิน ค้าผ่ านเครื่อง
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จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (SAT1) มีคา่ เฉลี่ย 4.07 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง และน้อยที่สดุ คือ ท่านรู ส้ กึ พึงพอใจ
ในความรวดเร็วในการซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (SAT3) มีค่าเฉลี่ย 3.99 แปลความว่า อยู่ใน
ระดับสูง
ผลการวิเคราะห์ระดับการซือ้ ซํา้ (REP) มีค่าเฉลี่ย 3.97 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้อคําถามที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านจะกลับมาซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้า
อัตโนมัติอีกครัง้ ถ้ามีโอกาส (REP1) มีค่าเฉลี่ย 4.13 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ท่านจะยังคงซือ้
สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องต่อไป (REP4) มีคา่ เฉลี่ย 3.99 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง
รองลงมา คือ ท่านมีความตัง้ ใจในการกลับมาซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัต โนมัติอีก ครัง้ ในอนาคต
(REP3) มีค่าเฉลี่ย 3.93 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง และน้อยที่สุด คือ ท่านมีความผูกพันกับสินค้าผ่านเครื่อง
จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และต้องการกลับมาซือ้ ซํา้ (REP2) มีคา่ เฉลี่ย 3.84 แปลความว่า อยู่ในระดับสูง
PVQ

PEU

0.263

R2 = 0.707

0.257

SAT

R2 = 0.647
0.805

REP

0.400
PVC

Figure 1 Multiple regression analysis result.
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู เพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่าง การรับรู ค้ ณ
ุ ภาพ การรับรู ถ้ งึ ความง่าย
ในการใช้งาน การรับรู ด้ า้ นการใช้งานที่สะดวกสบาย และ ความพึงพอใจ ที่มีผลต่อการซือ้ ซํา้ ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินถ้าอัตโนมัติ การวิเคราะห์ครัง้ นีน้ กั วิจยั การทําการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ
(Multicollinearity) เพื่อหาค่าสถิติ 2 ตัว คือ Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) ผลการตรวจสอบ
พบว่า ผ่านเกณที่กาํ หนดโดยมีค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปร ที่ประกอบด้วย ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง
0.26 ถึง 0.32 และค่า VIF มีค่าระหว่าง 2.9 ถึง 3.4 ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.1 และ น้อยว่า 10 ตามลําดับ
(Hair et al., 2014)
ส่วนการวิเคราะห์การถดถอยพหุในการทดสอบสมมุติฐาน ในสมการที่ 1 (สมมุติฐานที่ 1, 2 และ 3) มี
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู ค้ ณ
ุ ภาพ การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู ด้ า้ นความสะดวกสบาย ของ
ผูบ้ ริโภคสินค้าจากเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติท่ีรวมกันอธิ บายตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ จากสมการนี ้
พบว่า สมมุติฐานที่ 1, 2 และ 3 ได้รับการสนับสนุนทางสถิ ติอย่างมีนัยสําคัญ (p< 0.01) โดยตัวแปรทั้ง 3 มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจตามลําดับ ดังนี ้ การรับรู ด้ า้ นการใช้งานที่สะดวกสบาย (β=0.40, Sig < 0.01)
การรับรู ค้ ุณภาพ (β=0.26, Sig < 0.01) การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน (β=0.25, Sig < 0.01) และตัวแปร
ทั้งหมดมีประสิทธิ ภาพในการอธิ บ ายความพึงพอใจขอของผูบ้ ริ โภคร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ ( Adjusted R2 =
0.70) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ส่วนสมการที่ 2 (สมมุติฐานที่ 4) พบว่าตัวแปร
อิสระ คือ ความพึงพอใจ ของผูบ้ ริโภคสินค้าจากเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติมีอิทธิพลเชิงบวกกับตัวแปรตาม
คือ การซือซํา้ (β=0.80, Sig < 0.01) และตัวแปรนีม้ ีประสิทธิภาพในการอธิบายความพึงพอใจขอของผูบ้ ริโภค
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ร้อยละ 65 เปอร์เซ็นต์ ( Adjusted R2=0.65) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ Adjusted
R2 ที่ค่าเท่ากับ 0.65 หมายถึง ตัวแปรทัง้ หมดสามารถอธิ บายความพึงพอใจของลูกค่า ได้ 65 เปอร์เซ็นต์ จาก
สมการนี ้ พบว่า สมุติฐานที่4 ได้รบั การสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนบั สําคัญ (p< 0.01)

การอภิปรายผล

จากผลวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถอภิปรายได้ตามสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติ ฐ านที่ 1: การ รับ รู ค้ ุณ ภาพมี อิ ทธิ พ ลทางบวกต่อ ความพึง พอใจผูบ้ ริโ ภคที่ ซือ้ สิ นค้า ผ่ า นเครื่อง

จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยั ของ (Gamedze-Mshayisa, Kuo, Liu, & Lu, 2018) และเป็ นไป
ตามทฤษฎีของ Buchanan, Simmons, and Bickart (1999) การรับรู ค้ ณ
ุ ภาพของสินค้าจึงมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความความพึงพอใจอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากคุณภาพนับเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานที่ผบู้ ริโภคใช้เพื่อตัดสินใจซือ้ สินค้า
และสร้างความพึงพอใจให้ผบู้ ริโภคได้
ดัง นั้น ผลวิ จัยทําให้เ ห็น ว่าผูป้ ระกอบการควรพิจารณาให้ความสําคัญต่อการนําสินค้าที่ได้มาตรฐานมา
จําหน่ายผ่านช่องทางเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น สินค้าที่นาํ มาจําหน่ายควรมีเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ อย.
หรือ สินค้าที่มีตราฮาลาลที่ชดั เจน
สมมติฐานที่ 2: คุณค่าที่การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผูบ้ ริโภคที่

ซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติซง่ึ สอดคล้องกับผลวิจยั ของ (Chen, Yen, & Peng, 2018) และเป็ นไป
ตามทฤษฎีของ Davis (1989) คุณค่าที่การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งานของผูบ้ ริโภคจึงมีอิทธิ พลทางบวกต่อ
ความความพึงพอใจอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากความง่ายในการใช้งานย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ดัง้ นัน้ การสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายในการเลือกซือ้ สินค้าผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ควรมี
ขัน้ ตอนการเลือกซือ้ ภาษาที่อา่ นง่าย และการชําระเงินที่ไม่ซบั ซ้อน
สมมติฐานที่ 3: การรับรูด้ า้ นความสะดวกสบายมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจผูบ้ ริโภคที่ซอื ้ สินค้า
ผ่านเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยั ของ (Richard & Purnell, 2017) และเป็ นไปตามทฤษฎี

ของ Yoon and Kim (2007) การรับรู ด้ า้ นความสะดวกสบายของผูบ้ ริโภคมีอิทธิ พลทางบวกต่อความพึงพอใจ
อย่ า งมี นัย สํา คัญ เนื่ อ งจากผู้บ ริ โ ภคมัก เลื อ กซื อ้ สิ น ค้า จากเครื่ อ งจํา หน่ า ยสิ น ค้า อัต โนมัติ ท่ี เ ข้า ถึง ได้อ ย่ าง
สะดวกสบายมาเป็ นอันดับแรก
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจึงควรเลือกทําเลที่สร้างความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผูบ้ ริโภค เช่น ที่อยู่อาศัย
สถานศึกษา จุดต่อรถในขณะที่ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค และมีการติดตัง้ เครือ่ ง
จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชม.
สมมติฐานที่ 4: ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการซือ้ ซํา้ ของผูบ้ ริโภคที่ซอื ้ สินค้าผ่านเครือ่ งจําหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยั ของ (Graciola, De Toni, de Lima, & Milan, 2018) และเป็ นไปตามทฤษฎีของ

Oliver L (1980) ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคมีอิทธิพลทางบวกต่อการซือ้ ซํา้ อย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องนัน้ ย่อมก่อให้เกิดการซือ้ ซํา้ ได้อีกในอนาคต
เนื่องด้วยความพึงพอใจนัน้ มีผลต่อการซือ้ ซํา้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ การสร้างความพึงพอใจจึง
จําเป็ นอย่างยิ่งที่ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญต่อการรับรู ด้ า้ นความสะดวกสบาย คุณค่าที่รบั รู ถ้ ึงความง่าย
การรับรู ค้ ุณภาพ เพราะการซือ้ ซํา้ นับเป็ นหนึ่งเป้าหมายทางธุรกิ จของผูป้ ระกอบการ โดยผูว้ ิจัยเสนอแนะว่า
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ผูป้ ระกอบการธุรกิ จเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติควรทําความเข้าใจถึงปั จจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภคเพื่อนํามาพัฒนาเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ การสร้างความพึงพอใจควรมาจากองค์ประกอบทัง้ สาม
ด้านรวมอยู่ดว้ ย คือ ความสะดวกสบายส่งผลต่อความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ การรับรู ค้ ณ
ุ ภาพ และการรับรู ้
ถึงความง่ายในการใช้งาน เป็ นอันดับสุดท้าย

ข้อเสนอแนะ
1. ผูว้ ิจยั เสนอว่าในการวิเคราะห์สมการที่ 4 เกี่ยวกับความพึงพอใจซึง่ เป็ นตัวแปรส่งผ่านไปยังการซือ้
ซํา้ ควรใช้ระเบียบวิธีวิจยั โดยใช้สมการโครงสร้าง (SEM) ในการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มความแม่นยําเกี่ยวกับอิทธิพล
ของความพึงพอใจที่มีตอ่ การซือ้ ซํา้
2. ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ โดยควรศึกษาตัวแปรต้น ได้แก่ ความไว้วางใจ การรับรู ้
ความเสี่ยงเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และตัวแปรตาม ได้แก่ การบอกต่อ การเพิ่ม
ความถี่ในการซือ้ ซํา้
3. ผูว้ ิจยั เสนอว่าตัวแปรหลักในการรับรู ท้ งั้ สามด้าน มีผลบวกต่อความพึงพอใจอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรพิจารณาให้ความสําคัญต่อปั จจัยทัง้ สามเรียงตามลําดับความสําคัญหรือพร้อม
กันๆรวมกับปั จจัยอื่นๆ ในการวางแผนทางธุรกิจ โดยเลือกทําเลที่ตงั้ ของครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติท่ีก่อให้เกิด
ความสะดวกสบายแก่ผบู้ ริโภคสูงสุด ที่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม. รวมทัง้ การออกแบบเครื่องจําหน่าย
สินค้าอัตโนมัติให้สามารถจําหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
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ผลการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ
Quizlet Application สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
Effectiveness of Japanese Grammar Learning Using Learning Together Technique with
Quizlet Application for Grade 12 Students
ศรัญยาพร แกล้วกล้า1*
Saranyapond Kaewkla1*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการ
จัดการเรียนรู ก้ ่อนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application (3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6/4
โรงเรียนเมืองเชลียง อําเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ปี การศึกษา 2562 จํานวน 31 คน
ผลการวิจัย พบว่า (1) แผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet
Application สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ที่พฒ
ั นาขึน้ ทําให้ได้ขนั้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ เตรียม ขัน้ นําเข้าสูบ่ ทเรียน ขัน้ สอน ขัน้ สรุ ป และขัน้ ประเมินผล โดยใช้ Quizlet Application ในขัน้ ที่ 2, 3 และ
5 (2) นักเรียนมีคะแนนผลสมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ
64.57 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ย 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
*Corresponding author; e-mail address: Greenoopz@gmail.com
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คํานํา
การศึกษาภาษาญี่ ปุ่นในระดับพื น้ ฐานถื อว่ามีค วามสําคัญ เป็ นอย่ างยิ่ ง เนื่ องจากเป็ นช่วงเวลาของ
การวางรากฐานการศึกษาภาษาญี่ ปุ่นและเป็ นระดับที่ผูเ้ รียนทุกคนต้องผ่านไปเพื่ อไปสู่ระดับที่สูงขึน้ ซึ่งหาก
ผู้เ รี ย นมี พื น้ ฐานที่ ดี ก็ จ ะช่ วยให้ส ามารถศึก ษาต่ อไปในระดับ สูง ขึน้ ได้อย่ างราบรื่ น และประสบความสํา เร็ จ
(ปราณี และคณะ, 2547) ซึ่ ง ภาษาญี่ ปุ่ นเป็ น ภาษาต่ า งประเทศที่ ย ากมากอี ก ภาษาหนึ่ ง สํา หรับ คนไทย
เพราะมีไวยากรณ์ท่ีแตกต่างกันมากอีกด้วย ในการเรียนการสอนไวยากรณ์นนั้ กุสยา เบญจกาญจน์ (2530)
ได้กล่าวว่า การสอนไวยากรณ์โดยมุ่งเน้นผูเ้ รียนท่องจําแต่กฎเกณฑ์จะทําให้ผเู้ รียนเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีตอ่ การเรียน
ภาษา เพราะผูเ้ รียนไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู และเพื่ อนร่วมชัน้ เรียน บรรยากาศภายใน
ห้องเรียนตึงเครียด และยังเป็ นการปลูกฝั งให้ผเู้ รียนมีความเชื่อว่า การเรียนภาษาเป็ นเพียงการท่องจํากฎเกณฑ์
โครงสร้างจึงส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเมืองเชลียง ปี
การศึกษา 2561 (โรงเรียนเมืองเชลียง, 2561) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาญี่ ปุ่น นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์รอ้ ยละ 74.28 จากเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ถือว่าตํ่ากว่าเกณฑ์ โดยมี
นักเรียนจํานวนมากที่ไม่เข้าใจหลักการไวยากรณ์ ทัง้ นีเ้ พราะในเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาญี่ปนมั
ุ่ กจะ
เป็ นปั ญหาในการพัฒนาความรู แ้ ละความเข้าใจในภาษาญี่ปนุ่ จึงส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในระดับพอใช้ และเมื่อผูเ้ รียนมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้ จึงส่งผลให้เป็ น
จุดอ่อนในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปนในการศึ
ุ่
กษาต่อเป็ นอย่างมาก
การสอนวิธีหนึ่งที่น่าสนใจที่จะสามารถช่วยในการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์สาํ หรับนักเรียน คือ การเรียนรู ้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นกระบวนการเรียนรู ท้ ่ี สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้เ หมาะสมวิ ธี ห นึ่ง ซึ่ง ทิ ศ นา แขมมณี (2554) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู แ้ บบร่วมมื อ ถื อว่าเป็ น ทฤษฎี
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอนได้ เพราะมีกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีพ่งึ พาและเกือ้ กูลกัน และเทคนิค
ที่สนใจนํามาใช้ในการสอนคือเทคนิคการเรียนรู แ้ บบเรียนรู ร้ ่วมกัน (Learning Together: LT) ดังกรณีการศึกษา
ของ ประภาพรรณ เทเวลา (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยแผนการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยเทคนิค
เรียนด้วยช่วยกัน (LT) โดยใช้บทเรียนสําเร็จรู ป วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการใช้พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย สําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 พบว่า การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเป็ นการเรียนรู ท้ ่ีช่วยให้ผเู้ รียนมีความพยายามที่จะ
เรียนรู ใ้ ห้บรรลุเป้าหมายผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ เป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะกับนักเรียนที่อ่อน
เรียนปานกลาง และเรียนเก่ง เพราะกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบร่วมมือฝึ กให้ผเู้ รียนได้เรียนรู ร้ ่วมกันโดยทํางานกลุม่
ตัดสินใจและช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกัน
ในปั จจุบนั นิยมใช้เครื่องมือในรู ปแบบของแอปพลิเคชันออนไลน์และเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเรียนรู ใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ประโยชน์ท่ีได้จากการใช้เครื่องมือในรู ปแบบนีค้ ือ ทําให้ผเู้ รียนได้รบั ผลป้อนกลับได้ทนั ทีท่ีผเู้ รียน
ได้ท ํา งานตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายหรื อ ทํา แบบทดสอบแล้ว เสร็จ และในทํา นองเดี ย วกัน ผู้ส อนก็ ไ ด้รับ ทราบ
ความก้าวหน้าของผูเ้ รียนในทันทีทงั้ แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเรียน (Faber, Luyten and Visscher, 2017)
ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั เห็นว่า Quizlet Application เป็ นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือการเรียนรู อ้ ย่างหนึ่ง ที่แปลก
ใหม่ไม่น่าเบื่อและเป็ นไปได้ง่ายขึน้ เหมาะสําหรับการเรียนในรายวิชาที่มีคาํ เฉพาะ ซึ่งล้วนจําเป็ นต่อการเรียน
การสอนในรายวิ ช านั้ น ๆ โดยผู้ส อนสามารถสร้า งการ์ด คํา เหล่ า นั้น ลงใน Quizlet เพื่ อ ให้ผู้เ รี ย นศึ ก ษา
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ทําความเข้าใจ และทําให้หอ้ งเรียนเป็ นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2562)
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจัยตระหนักว่า การเรียนไวยากรณ์นั้นมีความสําคัญในการเรียนเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะจะส่งผลให้เป็ นปั ญหาในการพัฒนาความรู แ้ ละความเข้าใจในภาษาญี่ปนุ่ ถือว่าเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญสําหรับ
ครู ผสู้ อนที่จะต้องหาวิธีการ และแนวทางแก้ปัญหา เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึน้ รวมทัง้
เกิดความเข้าใจ เห็นความสําคัญ กระตือรือร้นในการเรียน และมีความสนุกสนานในการเรียนไวยากรณ์ อีกทัง้ ยัง
เป็ นการพัฒนาความรู ค้ วามเข้าใจในโครงสร้างภาษาให้ดีขนึ ้ เนื่องจากนักเรียนที่ได้รบั การสอนโดยวิธีการเรียนรู ้
แบบร่วมมือ LT ที่มีทกั ษะแบบฝึ กมาเสริมเป็ นสื่อ จะทําให้ผเู้ รียนเกิดความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องนัน้ ๆ ได้ดี มีทกั ษะ
ในการอ่าน การเขียน ทักษะกระบวนการในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรกําหนด ผูว้ ิจัยจึงนําเอาเครื่องมือมาเสริม
แทรกในการจัดการเรียนรู ้ ด้วยการนํา Quizlet Application เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู เ้ พื่อให้นกั เรียน
เกิดความเข้าใจมากขึน้ และทําให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู ้ ดังนัน้ จึงเป็ นประเด็นสําคัญที่ผวู้ ิจยั สนใจที่จะ
นํามาใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ ปุ่น โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิ ค LT
ร่วมกับ Quizlet Application เพื่ อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึน้ และหากผูเ้ รียนได้รับ
พืน้ ฐานที่ดีก็จะช่วยให้สามารถศึกษาต่อไปในระดับสูงขึน้ ได้อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พัฒ นาแผนการจัด การเรี ย นรู ไ้ วยากรณ์ร ายวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 โดยใช้
การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนรู แ้ บบ
ร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์รายวิชาภาษาญี่ ปุ่น โดยใช้
การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application

วิธีการดําเนินการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปนุ่ เรื่องไวยากรณ์รูปถูกกระทํา ก่อนเรียน
และหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปนุ่ โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือ
เทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application จํานวน 15 ข้อ
การวิ จัย ครั้ง นี เ้ ป็ น การวิ จัย แบบกึ่ง ทดลอง เพื่ อการพัฒ นาการเรี ย นรู ไ้ วยากรณ์ภ าษาญี่ ปุ่ น โดยใช้
การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียน
เมื อ งเชลี ย ง จั ง หวัด สุ โ ขทั ย โดยใช้ป ระชากรเป้ า หมายแบบกลุ่ม เดี ย ว โดยมี วิ ธี ก ารดํา เนิ น การวิ จั ย ดัง นี ้
1. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โ้ ดยการสร้างแผนการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปนุ่ เรื่องไวยากรณ์
รู ปถูกกระทํา โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application จํานวน 16 แผน 16 ชั่วโมง
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พร้อมทัง้ สร้างการเรียนรู ภ้ ายใน Quizlet Application โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางฯ ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาเอกสาร
งานวิจัย แนวคิดและทฤษฎี ท่ี เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ วิเคราะห์หลักสูตรภาษาญี่ ปุ่นในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
พิ จารณากําหนดไวยากรณ์ท่ีจะใช้สอน หลังจากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีผูว้ ิจัยสร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษางานวิจยั เมื่อได้รบั การตรวจสอบแล้ว จึงนําไปปรับปรุ ง ตามข้อเสนอแนะ และนําแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี
ปรับปรุ ง แก้ไข เรียบร้อยแล้ว เสนอให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความถูกต้องและความเหมาะสม
ของแผนการเรียนรู ้ ตามเกณฑ์ประเมินเครื่องมือ ซึ่งปรับปรุ งมาจากการประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยยึดเกณฑ์ตดั สิน ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึน้ ไป ถือว่าแผนการจัดการเรียนรู ใ้ ช้ได้
2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องไวยากรณ์รูปถูกกระทํา แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
รวม 30 คะแนน แล้วนํามาเสนอให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้อง (IOC)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปนุ่ โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือ
เทคนิ ค LT ร่วมกับ Quizlet Application จํานวน 15 ข้อ แล้วนํามาเสนอให้ผู้เชี่ ย วชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่ อ
ประเมินความสอดคล้อง (IOC)
4. ผูว้ ิจยั ดําเนินการสอนกับกลุ่ม Try out โดยใช้เครื่องมือการจัดการเรียนรู ท้ ่ีผวู้ ิจัยสร้างขึน้ เพื่อหาข้อ
ปรับปรุ งและพัฒนาก่อนนํามาใช้กับกลุ่มประชากรเป้าหมายได้ ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.41-0.96
ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.06-0.71 และค่าความเชื่อมั่น (Rxx) คือ 0.81
5. เมื่ อ ปรับ ปรุ ง และพัฒ นาแล้วแล้วผูว้ ิ จัย ดําเนิ นการทดสอบก่ อนเรี ยนกับประชากรเป้าหมายด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
6. จัดการเรียนรู ต้ ามแผนการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ ปุ่น โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค
LT ร่วมกับ Quizlet Application กับประชากรเป้าหมายคือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6/4 โรงเรียนเมืองเชลียง
จํานวน 31 คน โดยใช้เวลาทัง้ หมด 16 ชั่วโมง
7. หลังจากเสร็จสิน้ การทดลองแล้ว ทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และให้ผเู้ รียนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ
Quizlet Application เพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิ ผล (E.I.), ค่าเฉลี่ย (μ)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

1. ผลพัฒนาการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ ปุ่น โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ
Quizlet Application สําหรับ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 ผู้วิจัย ได้พัฒ นาแผนการจัด การเรี ย นรู โ้ ดยศึก ษา
ถึงองค์ประกอบของ แผนการจัดการเรียนรู ว้ ิเคราะห์ขนั้ ตอนการเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT และการใช้ Quizlet
Application ที่ จ ะนํามาประยุก ต์ใช้ แล้วสัง เคราะห์ขั้นตอนการจัด การเรี ยนรู แ้ บบร่วมมื อเทคนิ ค LT ร่วมกับ
Quizlet Application ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ ปุ่น โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือ
เทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มี 5 ขัน้ ตอนได้แก่ 1) ขัน้ เตรียม
2) ขัน้ นําเข้าสูบ่ ทเรียน 3) ขัน้ สอน 4) ขัน้ สรุ ป 5) ขัน้ ประเมินผล โดยใช้ Quizlet Application ในขัน้ ที่ 2, 3 และ 5
ในการจัดการทําแผนการจัดการเรียนรู ค้ รัง้ นีผ้ ูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามแนวทางการจัดการเรียนรู ข้ องผูร้ ู อ้ อกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้การจัดการเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application ในการจัดการ
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เรี ย นรู ้ไ วยากรณ์ ภ าษาญี่ ปุ่ น สํา หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส่ ง ผลให้แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ้มี
ความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 4.41 สอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) ที่กล่าวไว้ว่า
แผนการสอนที่ดีจะช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จได้ดี สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวการสอนของ
กระทรวงศึกษาธิ การ นําไปใช้สอนได้จริงและมีประสิทธิ ภาพ เขียนอย่างถูกต้องตามหลักวิชา มีความกระจ่าง
ชัดเจน ทําให้ผูอ้ ่านเข้าใจง่ายและเข้าใจได้ตรงกัน มีรายละเอียดมากพอที่ ทาํ ให้ผูอ้ ่านสามารถนําไปสอนได้
ทุกหัวข้อในแผนการสอนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั และเหมาะสมกับผูเ้ รียน
2. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนรู ้
แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 พบว่า คะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 6.71 และ 21.84 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน
พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปนุ่
โดยใช้ก ารเรี ย นรู แ้ บบร่ว มมื อ เทคนิ ค LT ร่วมกับ Quizlet Application สําหรับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 มี ดัช นี
ประสิทธิ ผลเท่ากับ 0.6457 หรือนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู เ้ พิ่มขึน้ ร้อยละ 64.57 หมายความว่า
นักเรียนมีความรู เ้ รื่องไวยากรณ์มากขึน้ เป็ นผลมาจากการจัดการเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet
Application เพราะการเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT เป็ นเทคนิคการสอนที่ดี เหมาะสําหรับการแก้ปัญหาในการ
เรียนรู ้ ด้วยบริบทของผูเ้ รียนจึงต้องเลือกใช้เทคนิค LT เพราะเป็ นการเน้นกระบวนการกลุ่ม โดยคละกลุ่มตาม
ความสามารถ เก่ง-กลาง-อ่อน ซึ่งคัดเลือกจากการวิเคราะห์คะแนนและวิเคราะห์ผูเ้ รียน โดยนักเรียนเก่ง คือ
นักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาญี่ปุ่นดี อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นคล่อง นักเรียนปานกลาง คือ นักเรียนที่มีผลการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นปานกลาง อ่านและเขียนได้ปานกลาง และนักเรียนอ่อน คือ นักเรียนที่ผลการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ค่อนข้างตํ่า อ่านไม่ได้ และเขียนยังสลับตัวอักษร เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดจากเรียนรู ร้ ว่ มกัน โดยมอบหมายหน้าที่ของแต่
ละบุคคลให้รบั ผิดชอบภายในกลุม่ เพื่อฝึ กการทํางานร่วมกัน ซึ่งผลงานของกลุ่มจะเป็ นผลงานของทุกคนภายใน
กลุ่ม ในขณะที่นกั เรียนเก่งทบทวนความเข้าใจ นักเรียนที่ปานกลางและอ่อนก็พฒ
ั นาตนเองขึน้ เพื่อช่วยเหลือซึง่
กันและกันจึงทําให้นกั เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู เ้ พิ่มขึน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของประภาพรรณ
เทเวลา (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยแผนการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยเทคนิคเรียนด้วยช่วยกัน
(LT) โดยใช้บ ทเรี ย นสําเร็จ รู ป วิ ช าภาษาอัง กฤษ เรื่ องการใช้พ จนานุก รม อัง กฤษ-ไทย สําหรับ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีค่าดัชนี ประสิทธิ ผลเท่ากับ 0.615 และนอกจากนี ก้ ารนํา Quizlet Application เข้ามามี
บทบาทในการจัดการเรียนรู ้ จึงทําให้การสอนมีความน่าสนใจมากขึน้ สามารถเรียนรู แ้ ละเข้าใจมากขึน้ เพราะ
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู ไ้ ด้หลากหลายใน Quizlet Application ได้แก่ รู ปแบบการ์ดไวยากรณ์ภาษาญี่ ปุ่นที่ผูว้ ิจยั
สร้างขึน้ แบบฝึ กจับคู่ แบบฝึ กการสะกด แบบฝึ กการฟั ง แบบฝึ ก gravity การแข่งขันแบบ Live และแบบทดสอบ
ทัง้ นีเ้ พราะผูเ้ รียนได้ใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับยุคปั จจุบนั จึงส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู ม้ ากขึน้
และสนุกสนานไปกับการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ เพราะสามารถเรียนรู แ้ ละเข้าใจได้ง่าย ผูเ้ รียนเกิดความกระตือรือร้น
เข้าใจเนื อ้ หาการเรียนมากขึน้ ตลอดจนส่งผลให้ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ ดีขึน้ กรณี การศึกษาของ
Yusuf and Fitriyati (2019) ได้ท าํ การศึก ษาเรื่ อ ง การสนับ สนุน ความสนใจในการเรี ย นรู ไ้ วยากรณ์โ ดยใช้
Quizlet พบว่า Quizlet สามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ของนักเรียนในเชิงคุณภาพถูกนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์วา่ เป็ นแอปพลิเคชั่นที่เป็ นประโยชน์ในการฝึ กฝนการเรียนรู ้ สามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์
ของนักเรียนได้เนื่องจากนักเรียนจะมีสว่ นร่วมในการเรียนรู ม้ ากขึน้
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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
Pre-test
Post-test

N
31
31

scores
30
30

μ
6.71
21.84

σ
1.55
3.71

จากตารางที่ 1 (Table 1) พบว่ า ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ นและหลัง เรี ย นของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.71 คะแนน และหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.84 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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
E.I.
μ
σ
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
จากตารางที่ 2 (Table 2) ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลทางการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปนุ่ โดยใช้
การจัดการเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application สําหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ซึ่งมีคะแนน
เต็ม 30 คะแนน และผลรวมคะแนนของนักเรียนทุกคนก่อนเรียนเท่ากับ 216 คะแนน ผลรวมคะแนนของนักเรียน
ทุกคนหลังเรียนเท่ากับ 677 พบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิ ผลเท่ากับ 0.6457 หรือนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปนุ่ โดยใช้การจัดการเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application เพิ่มขึน้
ร้อยละ 64.57
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์
ภาษาญี่ ปุ่น โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ทัง้ นีเ้ พราะว่าการจัดการเรียนรู แ้ บบร่วมมือ LT
เป็ นการเรียนรู แ้ บบกลุ่มคละความสามารถ โดยต้องศึกษาเนือ้ หาร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนจึงมี
ความพอใจในการเรียนรู อ้ ย่างมากที่สดุ สอดคล้องกับอรษา จันทร์สว่าง (2550) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่อง ผลการจัด
กิ จกรรมการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง สังข์ทอง โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค Learning Together พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 4 เรื่องสังข์ทอง โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค LT มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ และ Quizlet Application ที่เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู น้ นั้ ภายในชั่วโมงการเรียนผูเ้ รียนสามารถเรียนรู จ้ าก
เกมการแข่งขัน หรือเกมจับคู่ หรือการแข่งขันแบบเรียลไทม์ ทําให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจในการเรียนมากขึน้ รู ส้ กึ
สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อในการเรียนรู ้ สอดคล้องกับ Chin Wen Chien (2013) ได้ทาํ การศึกษาเรื่อง ความเข้าใจและ
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การฝึ กฝนของนักเรียนที่เรียน EFL ชาวไต้หวัน ต่อการสร้างบัตรคําศัพท์โดยแอปพลิเคชัน Quizlet โดยการวิจัย
ครัง้ นีก้ ล่าวถึงเด็กรุ น่ ใหม่รูส้ กึ สนุกสนานที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนภาษา
Table 3 The results of the students’ satisfaction toward Japanese Grammar Learning Using Learning
Together Technique with Quizlet Application for Grade 12 Students.
Satisfaction level
Question
summary
μ
σ
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
4.71
0.53
highest
themselves
13. Students want to use this learning method in other
4.55
0.57
highest
subjects
14. My Quizlet Application It is an interesting and fun
4.58
0.56
highest
learning medium
15. Students are satisfied with the learning management by
4.74
0.44
highest
using learning together technique with Quizlet Application
Overall satisfaction
4.52
0.27
highest
จากตารางที่ 3 (Table 3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดย
ใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
4.52 ซึง่ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ โดยที่ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามไม่แตกต่างกันมาก (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.27) รายการที่มีคา่ เฉลี่ยที่สงู สุดคือ ข้อที่ 15 นักเรียนพอใจต่อการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้การ
เรียนรู ร้ ว่ มมือ LT ร่วมกับ Quizlet Application
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สรุ ป

ผลการจัดการเรียนรู ไ้ วยากรณ์ภาษาญี่ ปุ่น โดยใช้การเรียนรู แ้ บบร่วมมือเทคนิ ค LT ร่วมกับ Quizlet
Application สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้การเรียนรู แ้ บบ
ร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ทําให้ได้ขนั้ ตอนการจัดการ
เรียนรู ้ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ เตรียม ขัน้ นําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ Quizlet Application ในขัน้ ที่ 2, 3 และ 5 จํานวน
16 ชั่วโมง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู ้ เท่ากับ 0.6457 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบ LT ร่วมกับ Quizlet Application อยู่ในระดับมากที่สดุ
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ลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลภาษาเชิงคู่ขนานและเชิงเทียบเคียง
The Distinctive Features of Parallel Corpora and Comparable Corpora
นิชุตา บุญขํา1*
Nichuta Bunkham1*

บทคัดย่อ
คลังข้อมูลภาษาที่ ใ ช้ในงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลัก ษณะเฉพาะ
แตกต่างกัน ไป งานวิ จัย ชิ น้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อศึก ษาลัก ษณะเฉพาะของคลัง ข้อมูล ภาษาเชิ ง คู่ข นานและ
คลังข้อมูลภาษาเชิงเทียบเคียง ทัง้ นี ้ หากดูผิวเผินจะพบว่าคลังข้อมูลทัง้ สองประเภทมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันมาก
เนื่องจากแต่ละประเภทประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยสองภาษา อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า คลังข้อมูล
ดังกล่าวมีลกั ษณะเฉพาะที่ชัดเจน กล่าวคือ ข้อมูลในคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานจะประกอบด้วยข้อมูลภาษาต้นทาง
หนึ่งภาษาและข้อมูลภาษาปลายทางหรือภาษาแปลอย่างน้อยหนึ่งภาษา ทัง้ นี ้ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นรู ปแบบภาษา
เขียน ส่วนข้อมูลในคลังภาษาเชิงเทียบเคียงจะประกอบด้วยข้อมูลภาษาต่างๆ ที่เก็บรวบรวมจากผูบ้ อกข้อมูล
ภาษานัน้ ๆ โดยตรง ไม่ผ่านกระบวนการแปลภาษา และส่วนใหญ่อยู่ในรู ปแบบภาษาพูด แม้ว่าที่มาของข้อมูล
ในคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานและในคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียงจะแตกต่างกัน แต่ขอ้ มูลทัง้ สองประเภทมีประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิจัยเชิ งเปรียบต่างและเชิงข้ามภาษาเป็ นอย่างยิ่ งเนื่ องจากประกอบด้วยข้อมูลมากกว่าสองภาษา
เหมือนกัน

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.
Key words: parallel Corpora, comparable Corpora, linguistic Material, Contrastive study, Cross-linguistic study
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คํานํา
คลังข้อมูลภาษาเป็ นเครื่องมือสําคัญต่อการตัง้ สมมติฐานและการศึกษาวิเคราะห์ภาษาหรือการใช้ภาษา
ด้านต่าง ๆ ในภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษาพร้อมกัน ในการผลิตงานวิจัยแต่ละชิ น้ นักวิจัยอาจสร้าง
คลังข้อมูลขึน้ มาใหม่ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจยั หรืออาจใช้คลังข้อมูลเก่าของตนเอง นอกจากนี ้ ยังสามารถใช้
คลังข้อมูลที่ ผูอ้ ่ืนเคยใช้ในงานวิ จัย อื่นๆ มาแล้ว หรือใช้คลังข้อมูลที่ ทุก คนสามารถเข้าถึงได้ เช่น คลังข้อ มูล
ภาษาไทยแห่งชาติ (Thai National Corpora)1 หรือคลังข้อมูลภาษาฝรั่งเศสที่มีช่ือว่า Frantext 2 อีกทัง้ ยังสามารถ
ใช้คลังข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทพร้อมกัน
Bowker and Pearson (2002) แบ่งคลังข้อมูลออกเป็ นประเภทต่าง ๆ และจับคู่ดงั ต่อไปนี ้ 1. คลังข้อมูล
เชิงอ้างอิง (Reference corpora) กับ คลังข้อมูลเฉพาะด้าน (Specialised corpora) 2. คลังข้อมูลเน้นเฉพาะยุค
สมัย (Synchronic corpora) กับ คลังข้อมูลเที ยบเคียงการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้าง (Diachronic corpora)
3. คลังข้อมูลเปิ ด (Opened corpora) กับ คลังข้อมูลปิ ด (Closed corpora) 4. คลังข้อมูลภาษาพูด (Spoken
corpora) กับ คลังข้อมูลภาษาเขี ยน (Written corpora) 5. คลังข้อมูลภาษาเดี่ยว (Monolingual corpora) กับ
คลังข้อมูลหลากภาษา (Multilingual corpora) ทั้งนี ้ คลังข้อมูลหลากภาษาประกอบด้วยคลังข้อมูล ย่อยสอง
ประเภท ได้แก่ คลังข้อมูลเชิงเทียบเคียง (Comparable corpora) และ คลังข้อมูลเชิงคูข่ นาน (Parallel corpora)
งานวิจยั ชิน้ นีม้ ่งุ ศึกษาคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานและคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียง ซึ่งหากดูผิวเผินคลังข้อมูลทัง้
สองประเภทมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง กล่าวคือ ประกอบด้วยภาษาอย่างน้อยสองภาษาเหมือนกัน จน
บางครัง้ เข้าใจว่าเป็ นคลังข้อมูลประเภทเดียวกัน ที่มาของปั ญหาวิจยั คือ ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาคลังข้อมูลภาษาที่ใช้ใน
งานวิจัยต่างๆ และพบว่าโครงการวิจยั HimalCo (2013-2016) 3 ได้นาํ เสนอคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานรู ปแบบภาษา
พูด โครงการวิจยั ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบคําในกลุ่มภาษาแถบเทือกเขาหิมาลัยจํานวนสิบภาษา
จากตระกู ล ภาษาย่ อ ยสามตระกู ล ในตระกู ล ภาษาจี น -ทิ เ บต (Sino-Tibetan Languages) และนํา มาสร้า ง
พจนานุกรม ภาษาดังกล่าวไม่มีภาษาเขียนและยังไม่มีการศึกษาวิจยั มากนัก ดังนัน้ นักภาษาศาสตร์เก็บข้อมูล
โดยให้ผู้บ อกภาษาเล่าเรื่ องในตํานานที่ เป็ น ที่ รู จ้ ัก อย่ างแพร่ห ลายในแถวเทื อกเขาหิ มาลัย นอกจากนี ้ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการอคติทางภาษา (Linguistic bias) นักภาษาศาสตร์ได้นาํ วิดีโอสัน้ ที่มีความยาวประมาณหกนาทีเรื่อง
Pear Stories (Chafe, 1980) มาใช้เป็ นเครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับเด็กผูช้ ายคนหนึ่งที่มาขโมยสาลี่ของชาวสวนในขณะที่ชาวสวนกําลังเก็บสาลี่อยู่บนต้น (Figure 1)

1

http://www.arts.chula.ac.th/ling/tnc/searchtnc/
https://www.frantext.fr/
3
https://anr.fr/Projet-ANR-12-CORP-0006
2
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Figure 1 Example of scenes in Pear Stories (Chafe, 1980).
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ของ Nádvorníková (2017) เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และกับ ดัก ในการใช้
คลังข้อมูลเชิงคูข่ นานรวมถึงความแตกต่างระหว่างคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานกับคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียง ผูว้ ิจยั พบว่า
คลังข้อมูลในโครงการวิจัยดังกล่าวไม่จัดอยู่ในประเภทเชิงคู่ขนานแต่จดั อยู่ในประเภทเชิงเทียบเคียง ดังนัน้ ใน
งานวิจยั ชิน้ นีผ้ ูว้ ิจัยจะมุ่งศึกษาลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานและเชิงเทียบเคียง พร้อมยกตัวอย่าง
ข้อมูลในงานวิจยั ที่สอดคล้องกับคลังข้อมูลแต่ละประเภทเพื่อเปรียบเทียบกับคลังข้อมูลในโครงการวิจยั Himalco
รวมทัง้ ชีใ้ ห้เห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อยของคลังข้อมูลทัง้ สองประเภท

อุปกรณ์และวิธีการ
ผูว้ ิจยั ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานและคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียง โดยอาศัย
คลังข้อมูลที่มีท่ีมาแตกต่างจากงานวิจยั สามชิน้ ได้แก่ 1. คลังข้อมูลในโครงการวิจยั HimalCo (2013-2016)4 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบคําและเพื่อสร้างพจนานุกรมภาษาต่าง ๆ แถบเทือกเขาหิมาลัย 2. คลังข้อมูลใน
โครงการวิจยั « Typologie de la Trajectoire ̶ Complexité et Changements des Systèmes Typologiques »
(2006-2008 และ 2008-2011)5 ที่มงุ่ ศึกษาสํานวนที่ใช้บรรยายอาการเคลื่อนที่ในภาษาต่าง ๆ และ 3. คลังข้อมูล
จากบทความเรื่ อง Harry Potter meets Le petit prince – On the usefulness of parallel corpora in
crosslinguistic investigations (Stolz, 2007) ที่เน้นศึกษาคลังข้อมูลคูข่ นานเชิงข้ามภาษา

ผลและการวิจารณ์ผล

จากการวิเคราะห์คลังข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจัยพบว่าคลังข้อมูลเชิ งคู่ขนานและคลังข้อมูลเชิ งเที ยบเคีย ง
ปรากฏลักษณะร่วมกันสองประการ ประการแรก ประกอบด้วยภาษาอย่างน้อยสองภาษา ประการที่สอง ข้อมูล
จะเป็ นรู ปแบบภาษาเขียนหรือภาษาพูดก็ได้ อย่างไรก็ตาม คลังข้อมูลแต่ประเภทมีลกั ษณะเฉพาะดังต่อไปนี ้
1. ลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียง (Comparable Corpora)
McEnery – Xiao – Tono (2006 อ้างใน Nádvorníková, 2017) ได้กล่าวไว้วา่ “คลังข้อมูลเชิงเทียบเคียง
ประกอบด้วยข้อมูลภาษาตัง้ แต่สองภาษาขึน้ ไป ข้อมูลดังกล่าวมักจะเก็บรวบรวมมาจากผูบ้ อกข้อมูล (Informant)
โดยตรง ไม่ได้มาจากการแปลหรือการถอดความจากภาษาต้นทาง” ดังนัน้ ข้อมูลแต่ละภาษาที่บรรจุในคลังข้อมูล
เชิงเทียบเคียงจะมีอิสระต่อกัน แต่จดั อยู่ในหัวข้อประเภทเดียวกัน เช่น คําปราศรัยของผูน้ าํ ประเทศต่างๆ ในช่วง
ใดช่วงหนึ่ง หรือการเล่านิทานที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย เช่น หนูนอ้ ยหมวกแดง เป็ นต้น
4
5

http://www.tsrali.com
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/trajectoire/
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วิธีการเก็บข้อมูลเชิงเทียบเคียงมีหลายวิธี เช่น ในรู ปแบบภาษาพูด นักภาษาศาสตร์สามารถเก็บข้อมูล
โดยการให้ผูบ้ อกข้อมูลเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือดูส่ือต่างๆ แล้วบรรยายสิ่งที่ปรากฏในสื่อนัน้ ๆ (Stimuli) หรือ
รวบรวมข้อมูลจากสื่อวิ ดีทัศน์ ในส่วนของรู ปแบบภาษาเขี ยน สามารถเก็บข้อมูลโดยการให้ผูบ้ อกข้อ มูล ทํา
แบบสอบถาม (Questionnaire) หรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีหวั ข้อเรื่องเดียวกันจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม
ในคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียงมักจะพบข้อมูลรู ปแบบภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน
ทั้ ง นี ้ ผู้ วิ จั ย ขอยกตั ว อย่ า งคลั ง ข้ อ มู ล เชิ ง เที ย บเคี ย งจากโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง « Typologie de la
Trajectoire ̶ Complexité et Changements des Systèmes Typologiques » โครงการวิ จั ย ดั ง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสํานวนที่ใช้บรรยายอาการเคลื่อนที่ในภาษาต่าง ๆ เชิงลักษณ์ภาษา (Typology) และเชิง
ข้ามภาษา (Cross-linguistic Study) คลังข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลภาษาต่าง ๆ จํานวน 34 ภาษา จาก
13 ตระกูล ภาษา นัก ภาษาศาสตร์ใ ช้ค ลิ ป วิ ดี โอจํานวน 76 คลิ ป เป็ น เครื่ องมื อในการเก็ บ ข้อมูล แต่ล ะคลิ ป
ประกอบด้วยตัวละครหลัก (Protagonist) ที่เคลื่อนที่จะจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และมีความยาวประมาณ 10-15
วินาทีดงั ปรากฏในภาพที่ 2 6 (Figure 2)
5

Figure 2 Example of scenes in video-clips for the elicitation of Path expressions.
นักภาษาศาสตร์ให้ผูบ้ อกข้อมูลดูคลิปวิดีโอทีละคลิปแล้วบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ จนครบ 76 คลิป
พร้อ มบัน ทึก เสียง จากนั้น นําข้อ มูลดัง กล่าวมาถอดเสีย งและถอดความในลําดับถัด ไป ทั้ง นี ้ จะยกตัวอย่าง
ประโยคในภาษาพม่า ภาษาญี่ปนและภาษาฮั
ุ่
งกาเรียน ที่ผบู้ อกข้อมูลใช้บรรยายฉากผูห้ ญิงเดินออกมาจากทุ่ง
ข้าวโพด (Figure 3)

Figure 3 Example of scene in in video-clips for the elicitation of Path expressions.
(1) ภาษาพม่า (ตระกูลทิเบต-พม่า, เมียนมาร์) (Vittrant, 2012 อ้างใน Vittrant, 2014)
2

1 3

kaɔN ma le
woman
6
7

3

2

3

1

2

pyɔN -KhiN thɛ =Ka ne
corn-area
interior=ABL7

2

pyaN thwɛʔ
back go.out

http://tulquest.huma-num.fr/fr/node/132
รายการคําย่อระบุในหน้าสุดท้าย
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The young woman came out back from the [interior of] corn field (toward the viewpoint).
(2) ภาษาญี่ปนุ่ (ตระกูลจาโปนิก, ญี่ปน)
ุ่ (Ishibashi, 2012 อ้างใน 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) ภาษาฮังกาเรียน (ตระกูลฟิ นโน-ยูกริก, ฮังการี) (Sörés, 2012 อ้างใน 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).
ข้อมูลในตัวอย่างที่ (1), (2) และ (3) เป็ นอิสระต่อกัน กล่าวคือ เป็ นข้อมูลที่เก็บมาจากผูบ้ อกข้อมูลภาษา
พม่า ภาษาญี่ปนและภาษาฮั
ุ่
งกาเรียน โดยตรง (Elicitation) ไม่ได้มาจากการแปลภาษา จะเห็นได้วา่ ผูบ้ อกข้อมูล
ภาษาพม่าและภาษาญี่ปนบรรยายอาการเคลื
ุ่
่อนที่ในฉากดังกล่าวโดยใช้คาํ กริยาสองคํา คําแรกมีความหมายว่า
“ออก” ส่วนคําที่สองมีความหมายว่า “มา (ยังผูบ้ อกข้อมูล)” ได้แก่ thwɛʔ ‘go.out/exit’ กับ la2 ‘come’ ในภาษา
พม่า และ de ‘go.out/exit’ กับ ki ‘come’ ในภาษาญี่ปนุ่ และใช้คาํ บอกต้นทาง (ablative) ที่มีความหมายตรงกับ
คําว่า “จาก” ในภาษาไทย ได้แก่คาํ ว่า Ka1ne2 ในภาษาพม่า และคําว่า kara ในภาษาญี่ปนุ่ ในขณะที่ในภาษา
ฮังกาเรียน ผูบ้ อกข้อมูลใช้คาํ กริยา jön ‘come’ เพื่อบอกอาการที่ตวั ละครหลักเคลื่อนที่เข้าหาตนเอง ส่วนอาการ
เคลื่อนที่ออกจากสถานที่นนั้ แสดงโดยคําบอกต้นทาง ki ‘out.of’ เพียงคําเดียว โดยไม่ปรากฏกริยา “ออก” ใน
ประโยค ดังที่ปรากฏในภาษาพม่าและภาษาญี่ปุ่น จึงสรุ ปได้ว่า ลักษณ์ภาษาของภาษาฮังกาเรียนแตกต่างจาก
ภาษาพม่าและภาษาญี่ปุ่น ในขณะที่ลกั ษณ์ภาษาของภาษาพม่าและภาษาญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงกัน ข้อเด่น
ของคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียง คือ ภาษาซึ่งส่วนใหญ่เป็ นภาษาพูดจะมีความเป็ นธรรมชาติเพราะผูบ้ อกภาษาไม่
ต้องยึดติดกับภาษาต้นทาง และสามารถให้ขอ้ มูลเป็ นทางเลือกเพื่อให้วิเคราะห์ได้หลายแง่มมุ เช่น ในภาษาไทย
อาจบรรยายว่า ผู้ห ญิ ง ออก (มา) จากทุ่ง ข้าวโพด หรื อ ผูห้ ญิ ง เดิ น ออก (มา)จากทุ่ง ข้าวโพด อย่ างไรก็ ต าม
คลังข้อมูลดังกล่าวมีขอ้ ด้อยคือ นักภาษาศาสตร์ไม่สามารถกําหนดขอบเขตและจํานวนของข้อมูลได้ เพราะไม่มี
ภาษาต้นทางเป็ นตัวควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับคลังข้อมูลเชิงคูข่ นานที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป
2. ลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลเชิงคู่ขนาน (Parallel Corpora)
คลังข้อมูลเชิงคูข่ นานประกอบด้วยข้อมูลภาษาต้นทาง (Source language) และข้อมูลภาษาปลายทาง
(Target language) ทั้งนี ้ ข้อมูลภาษาปลายทางอาจมีมากกว่าหนึ่งภาษาตามที่ ปรากฏคํานิ ยามจากสถาบัน
ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งอิตาลีวา่
“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 Italy 8).
Malmkjaer (2004) กล่ า วว่ า คลั ง ข้ อ มู ล เชิ ง คู่ ข นานชิ ้น แรกเป็ นคลั ง ข้อ มู ล จากรั ฐ สภาแคนาดา
(Canadian Hansard)9 จัดทําขึน้ โดย Mona Baker ในช่วงปี 90 คลังข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยภาษาอังกฤษ
และภาษาฝรั่งเศส โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ศกึ ษาการแปลอัตโนมัติและใช้คดั ศัพท์เทคนิคในภาษาอังกฤษและ
ภาษาฝรั่งเศสมาใช้ในสาขาวิชาศาสตร์การแปล
คลังข้อมูลเชิงคู่ขนานมักเป็ นข้อมูลภาษาเขียนเนื่องจากสามารถรวบรวมข้อมูลได้ง่ายกว่าภาษาพูดที่
อาจจะต้องอาศัยรู ปแบบการทําล่ามระหว่างการสนทนา การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่อง ฯลฯ ข้อมูลเชิ งคู่ขนาน
รู ปแบบภาษาเขียนที่รูจ้ กั กันทั่วโลก ได้แก่ คัมภีรไ์ บเบิล วรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อย และเรื่องแฮร์ร่ี พอตเตอร์
ผูว้ ิจยั ขออ้างอิงงานวิจยั ของ Stolz (2007) ที่ได้นาํ วรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อยและแฮร์ร่ี พอตเตอร์มาศึกษาด้าน
สถิติ และขอยกตัวอย่างข้อมูลบางประการในเรื่องเจ้าชายน้อย
Stolz (ibid.)เก็บข้อมูลเชิงคู่ขนานเรื่องเจ้าชายน้อยจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสและบทแปลภาษาต่างๆ
ในทวีปยุโรป อีก 64 ภาษา (วรรณกรรมเรื่องนีไ้ ด้รับการแปลมากกว่า 300 ภาษาทั่วโลก) ในงานวิจยั ดังกล่าว
Stolz ระบุว่า ประโยคในแต่ละภาษามีจาํ นวนใกล้เคียงกัน ทัง้ นี ้ ต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสมีจาํ นวนทัง้ หมด 1,652
ประโยค ในส่วนของบทแปล ภาษาอาเซอรีหรืออาเซอร์ไบจันมีจาํ นวนประโยคน้อยที่สุด (1,528 ประโยค) และ
ภาษากรีซมีจาํ นวนประโยคมากที่สดุ (1,663 ประโยค) นอกจากนี ้ Stolz ยังระบุจาํ นวนของคําที่มีความหมายว่า
“ด้วย/กับ” ในแต่ละภาษา ในต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสปรากฏคําว่า avec “ด้วย/กับ” จํานวน 37 ครัง้ ในขณะที่
คําดังกล่าวปรากฏในบทแปลภาษาต่าง ๆ มากกว่า 100 ครัง้ เมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ ภาษาฟรีเชีย ภาษาโรมานี
และภาษาจอร์เจียปรากฏคําว่า “ด้วย/กับ” น้อยที่สุด (111 ครัง้ ) ในขณะที่คาํ ที่มีความหมายเดียวกันปรากฏใน
ภาษาแอลเบเนียมากที่สดุ (403 ครัง้ ) ทัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยเพิ่มเติมตัวอย่างข้อความสําคัญในเรื่องเจ้าชายน้อยที่ปรากฏ
คําว่า avec, with, mit และคําว่า ด้วย ในแต่ละภาษาตามลําดับต่อไปนี ้
(4) ภาษาฝรั่งเศส (Le Petit Prince, Saint-Exupéry, 1943)
On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
(5) ภาษาอังกฤษ (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) ภาษาเยอรมัน (Der kleine Prinz, Leitgeb, G & Leitgeb, J, 1950)
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wessentliche ist für die Augen unsichtbar.
(7) ภาษาไทย (เจ้าชายน้อย, อําพรรณ โอตระกูล, 1943)
8
9

http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/corpustyp/node20.html
http://www.tsrali.com
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สิ่งทีส่ าํ คัญนัน้ ไม่อาจมองเห็นได้ดว้ ยตา เราจะสามารถมองเห็นมันได้ดว้ ยหัวใจเท่านัน้
แม้ว่าคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานส่วนใหญ่เป็ นรู ปแบบภาษาเขียน ผูท้ ่ีสนใจคลังข้อมูลภาษาพูดสามารถพบ
ข้อมูลดังกล่าวได้ในคลังข้อมูลขององค์กรสําคัญต่างๆ เช่น คลังข้อมูลขององค์การสหประชาชาติท่ีประกอบด้วย
คลังข้อมูลเชิงคูข่ นานจํานวนหกภาษาหลักที่ใช้ในที่ประชุม ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษา
รัสเซีย ภาษาจีน และภาษาอาหรับ
คลังข้อมูลเชิงคู่ขนานมีขอ้ เด่น คือ ข้อมูลที่ได้มามีความคล้ายคลึงกันมากกว่าข้อมูลในคลังข้อมูลเชิ ง
เทียบเคียงและจํานวนข้อมูลในแต่ละภาษาไม่แตกต่างกันมากนัก ดังที่ Altenberg and Granger (2002) กล่าว
ไว้วา่ “คลังข้อมูลเชิงคูข่ นานเหมาะสําหรับการศึกษาเชิงเปรียบต่าง (Contrastive study) เนื่องจากข้อมูลในแต่ละ
ภาษาถ่ายทอดมาจากต้นฉบับเดียวกันจึงมีสถานการณ์บริบทสอดคล้องกัน” อย่างไรก็ตาม คลังข้อมูลดังกล่าวก็
มีขอ้ ด้อยเช่นกัน ประการแรก มีขอ้ จํากัดในการศึกษาข้อมูลในภาษาที่มีเฉพาะภาษาพูด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
ต้องอาศัยขัน้ ตอนการแปลที่มกั จะเป็ นรู ปแบบภาษาเขียน ประการที่สอง ข้อมูลที่ปรากฏในภาษาปลายทางมี
จํานวนจํากัด ไม่หลากหลายเพราะต้องยึดติดกับภาษาต้นทาง กล่าวคือ นักแปลไม่สามารถใส่ประโยคทางเลือก
ลงในบทแปลได้ ประการที่สาม ภาษาต้นทางหรือภาษาปลายทางอาจได้รบั การขัดเกลาจากนักเขียนและนักแปล
เพื่อให้ภาษามีความสละสลวย จนบางครัง้ ข้อมูลที่ได้แตกต่างไปจากภาษาที่ใช้กนั ทั่วไป

สรุ ป
จากการศึกษาลักษณะและตัวอย่างข้อมูลของคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานและเชิงเทียบเคียง สามารถสรุ ปได้
ว่าคลังข้อมูลที่ใช้ในโครงการวิจยั HimalCo ไม่จดั เป็ นคลังข้อมูลเชิงคู่ขนานตามที่ระบุไว้ในโครงการ แต่จดั เป็ น
คลังข้อมูลเชิงเทียบเคียง ด้วยเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้ เกณฑ์ท่ีหนึ่ง คือ ที่มาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทัง้ นี ้ คลังข้อมูล
ในโครงการดังกล่าวมาจากการเก็บข้อมูลจากผูบ้ อกภาษาโดยตรง โดยผูบ้ อกภาษาเล่าเรื่องในตํานานที่เป็ นที่รูจ้ กั
กันดีในแถวเทือกเขาหิมาลัยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในหัวข้อเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และการให้ผบู้ อกข้อมูลดูวดิ ีโอเรื่อง
Pear Stories และบรรยายเหตุก ารณ์ท่ี เ กิ ด ขึน้ วิ ธี ก ารดัง กล่าวสอดคล้อ งกับ การเก็ บ ข้อ มูล ในโครงการวิ จัย
« Typologie de la Trajectoire ̶ Complexité et Changements des Systèmes Typologiques » จะเห็นได้วา่
คลังข้อมูลในโครงการวิจยั ทัง้ สองโครงการไม่ได้ผ่านกระบวนการแปลแต่อย่างใด ซึง่ แตกต่างจากวิธีการเก็บข้อมูล
ในงานวิจยั ของ Stolz (2007) ที่อาศัยข้อมูลภาษาต้นทางและภาษาปลายทางที่ผ่านกระบวนการแปลเป็ นสําคัญ
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ประการที่สอง จะสังเกตได้ว่า คลังข้อมูลเชิงคู่ขนานส่วนใหญ่เก็บมาจากภาษาเขี ยน
ส่วนข้อมูลที่เก็บมาจากภาษาพูดนัน้ มักจะมาจากที่ประชุมขององค์กรสําคัญระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น
ในที่ประชุมรัฐสภาแคนาดาและในที่ประชุมสหประชาชาติ ในทางกลับกัน ข้อมูลในคลังข้อมูลเชิงเทียบเคียงมักจะ
เก็บมาจากภาษาพูด ข้อมูลในรู ปแบบภาษาเขียนไม่เป็ นที่นิยมมากนัก อย่างไรก็ตาม คลังข้อมูลทัง้ สองประเภท
ล้วนมีประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ภาษาเชิ ง เปรียบต่าง (Contrastive study) และเชิ งข้ามภาษา (Crosslinguistic study) ที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาษาตัง้ แต่สองภาษาขึน้ ไปทัง้ ในระดับระบบหน่วยคํา
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และระดับวากยสัมพันธ์ การเลือกใช้คลังข้อมูลจึงขึน้ อยู่กบั หัวข้องานวิจยั และความสนใจนักภาษาศาสตร์แต่ละ
ราย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ศูน ย์ป ฏิ บัติ ก ารวิ จัย Dynamique du Langage (DDL) แห่ ง มหาวิ ท ยาลัย ลูมิ แ ยร์ ลี ย ง 2
(Université Lumière Lyon 2) สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่สนับสนุนทุนนําเสนองานวิจยั ชิน้ นี ้
ABL
ELA
NOM
REAL

ablative
elative case
nominative
realis

คําย่อทีป่ รากฏในประโยคตัวอย่าง
CONN connective particle
GEN genitive
PST past

CTP
IND
POL

centripetal
indefinite
polite
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การเปิ ดรับการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพัน และความภักดีต่อแบรนด์
เครื่องสําอางไทย
Exposure to Content Marketing in Social Media, Customer Engagement and the Loyalty of
Thai Cosmetic Brands
สุปรียา พัฒนพงศ์ธร1* และ ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว1
Supriya Pattanapongtorn1* and Saranthorn Sasithanakornkaew1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิ งเนือ้ หา
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับความผูกพันและความภักดีของผูบ้ ริโภคที่มีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทย และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับความภักดีของผูบ้ ริโภคที่มีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทย โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากผู้บ ริ โภคที่ เ คยเปิ ด รับ การตลาดเชิ ง เนื อ้ หาบนสื่อสัง คมออนไลน์ของ
เครื่องสําอาง 1 ใน 3 แบรนด์ ได้แก่ คิวท์เพรส มิสทิน และศรีจนั ทร์ จํานวน 385 คน จากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพัน
และความภักดีของผูบ้ ริโภคที่มีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความ
ผูกพันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความภักดีต่อแบรนด์เครื่องสําอางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน นอกจากนีย้ งั สามารถนําผลวิจัยครัง้ นีม้ าใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารตลาดหรือ
เป็ นแนวทางในการนําเสนอเนือ้ หาบนสื่อสังคมออนไลน์ได้

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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คํานํา
ในปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์ถือเป็ นหนึ่งในช่องทางที่ผบู้ ริโภคใช้ในการติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากสามารถใช้งานได้ไม่ยากอีกทัง้ ยังสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนัน้ ผูบ้ ริโภคยังสามารถบอกเล่าเรื่องราว
หรือประสบการณ์ของตนเองไปยังผูบ้ ริโภคคนอื่นๆได้อย่างเป็ นวงกว้าง และยังสามารถติดตามเรื่องราวของผูอ้ ่นื
ได้อีกด้วย จึงทําให้ส่อื สังคมออนไลน์กลายเป็ นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารการตลาดที่สาํ คัญที่สดุ เพราะผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่กลายไปเป็ นผูใ้ ช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ และผูบ้ ริโภคนัน้ มักจะเลือกเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ และคิดว่าข้อมูลข่าวสารนัน้ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง จากผลสํารวจพบว่าคนไทยมีการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้ ถึงประมาณ 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์,
2561) โดยมีจาํ นวนบัญชีผใู้ ช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยแต่ละช่องทางเป็ นดังนี ้ เฟสบุ๊ค : 51 ล้านบัญชี
ผูใ้ ช้ ไลน์ : 42.7 ล้านบัญชีผใู้ ช้ ทวิตเตอร์ : 20 ล้านบัญชีผูใ้ ช้ และอินสตาแกรม : 13.6 ล้านบัญชีผใู้ ช้ (ณัฐจิตต์
วลัยรัตน์, 2561)
ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆ หันมาสนใจตลาดออนไลน์มากขึน้ มีการสร้างบัญชีผูใ้ ช้ท่ีเป็ นของทางแบรนด์เอง
บนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่ อปรับตัวให้เข้ากับผูบ้ ริโภคในยุคปั จจุบัน เพื่ อที่ ผูบ้ ริโภคนั้นจะได้รับรู ถ้ ึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ทางผูผ้ ลิตต้องการจะสื่อสารออกไปยังผูบ้ ริโภค ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับแบรนด์
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ หรือการแจ้งถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของทางแบรนด์ และยังสามารถเห็น
ถึงกระแสตอบรับของผูบ้ ริโภคที่ มีต่อโปรโมชั่น สินค้าใหม่ๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทางแบรนด์จัด ว่าผูบ้ ริโภคมี
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไร ทําให้ผูผ้ ลิตแต่ละแบรนด์ตอ้ งแข่งขันกันในการทําการตลาดเพื่อให้ผคู้ น
สนใจและมาติดตาม
หนึ่งในตลาดออนไลน์ท่ีมีการแข่งขันสูงคือตลาดของเครื่องสําอางโดยมีอตั ราการเติบโต 8.7 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งเป็ นอัตราการเติบโตที่สงู ที่สดุ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์บาํ รุ งใบหน้า ผม และผิวกาย (Positioning, 2561) ทําให้
แบรนด์เครื่องสําอางแต่ละแบรนด์จาํ เป็ นจะต้องมีการสื่อสารกับผูบ้ ริโภค เพื่อแจ้งถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นต้น ซึ่งทางแบรนด์จาํ เป็ นที่ จะต้องผลิตเนื อ้ หาที่ น่าสนใจ ชวนให้ผูบ้ ริโภค
ติดตาม โดยที่เนือ้ หาควรมีประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภคด้วย ไม่เน้นการขายมากจนเกินไป
ผูว้ ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเปิ ดรับการตลาดเชิงเนือ้ หาของแบรนด์เครื่องสําอางไทยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของผูบ้ ริโภคว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันและความภักดีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทยของ
ผูบ้ ริโภคหรือไม่ โดยจะเลือกศึกษาแบรนด์เครื่องสําอางไทยทัง้ หมด 3 แบรนด์ดว้ ยกัน ได้แก่ คิวท์เพรส มิสทิน และ
ศรีจันทร์ เนื่องจากทัง้ 3 แบรนด์นนั้ มีการปรับตัวให้เข้ากับตลาดออนไลน์ โดยมีการทําการตลาดบนสื่อสัง คม
ออนไลน์อ ย่ า งสมํ่า เสมอ และมี ผู้ติ ด ตามบนสื่ อ สัง คมออนไลน์เ ป็ น จํา นวนมาก ประกอบกั บ เป็ น แบรนด์
เครื่องสําอางที่มีความเก่าแก่ อยู่คชู่ าวไทยมาอย่างยาวนาน ไม่วา่ จะเป็ นศรีจนั ทร์ ที่ก่อตัง้ ในปี 2491 คิวท์เพรส ที่
ก่อตัง้ ในปี 2519 และมิสทิน ที่ก่อตัง้ ในปี 2531 แต่ยังคงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีการ
เจาะกลุม่ ผูบ้ ริโภควัยรุ น่ มากยิ่งขึน้ อีกด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพัน และความภักดี
ต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทยของผูบ้ ริโภค
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับ
ความผูกพันที่มีตอ่ แบรนด์เครื่องสําอางไทยของผูบ้ ริโภค
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับ
ความภักดีตอ่ แบรนด์เครื่องสําอางไทยของผูบ้ ริโภค
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับความภักดีตอ่ แบรนด์เครื่องสําอางไทยของผูบ้ ริโภค

กรอบแนวคิดการวิจัย
H1

ความผูกพันที่มีตอ่ แบรนด์เครื่องสําอางไทย

การเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หา
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์เครื่องสําอางไทย

H3
H2

ความภักดีท่ีมีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทย

สมมติฐานการวิจัย
1. การเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันที่มีต่อ
แบรนด์เครื่องสําอางไทย
2. การเปิ ด รับ การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง เนื ้อ หาผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ความภั ก ดี
ต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทย
3. ความผูกพันมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ แบรนด์เครื่องสําอางไทย

วิธีการวิจัย
การศึก ษาวิ จัย ครั้งนี เ้ ป็ นการวิ จัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็ บ ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample) และใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผูบ้ ริโภคของเครื่องสําอาง 1 ใน 3 แบรนด์ ประกอบไปด้วย คิวท์
เพรส มิสทิ น และศรีจันทร์ และเป็ นผูท้ ่ี เคยเปิ ดรับการตลาดเชิ งเนื อ้ หาบนสื่อสังคมออนไลน์ของทางแบรนด์
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Cochran (1963) ในกรณี ท่ีไม่รูส้ ดั ส่วนของประชากรที่ตอ้ งการ
ศึกษาซึง่ มีจาํ นวน 385 คน และใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะนําข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 30 คน มาประมวลผลเพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยคําถามวัด
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ตัวแปรการเปิ ดรับการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์เครื่องสําอางไทย ความผูกพัน และความ
ภักดีท่ีมีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทย มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 0.90 และ 0.94 ตามลําดับ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
นําข้อมูลทัง้ หมดมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic)
ในการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อมาอธิบายเกี่ยวกับการเปิ ดรับ
การตลาดเชิงเนื อ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพัน และความภักดีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทยของกลุ่ม
ตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งคิดเป็ นร้อยละ 83.60 มีอายุระหว่าง
15 - 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 60.78 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็ นร้อยละ 68.05 เป็ นนักเรียนหรือนักศึกษาคิด
เป็ นร้อยละ 40.80 และมีรายได้ต่าํ กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.10
สําหรับการเปิ ดรับการตลาดเชิ งเนื อ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์เครื่องสําอางไทยของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ รู ปแบบของเนือ้ หา และประเภทของเนือ้ หา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความบ่อยครัง้ ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความบ่อยครัง้ ในการใช้เฟสบุ๊ค อยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.84
รองลงมาคือ อินสตาแกรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และทวิตเตอร์ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ตามลําดับ นอกจากนัน้ ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความบ่อยครัง้ ในการเปิ ดรับรู ปแบบของ
เนือ้ หาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความ
บ่อยครัง้ ในการเปิ ดรับเนือ้ หาในรู ปแบบรู ปภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมาคือการเปิ ดรับ
เนือ้ หาในรู ปแบบวิดีโอ หรือ GIF image อยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และการเปิ ดรับเนือ้ หาในรู ปแบบ
ข้อความ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ตามลําดับ และยังพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความบ่อยครัง้ ใน
การเปิ ดรับประเภทของเนือ้ หาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความบ่อยครัง้ ในการเปิ ดรับเนือ้ หาประเภทเนือ้ หาที่มาจากข้อมูลของผูใ้ ช้ อยู่ในระดับมาก
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.97 รองลงมาคื อ การเปิ ด รับ เนื อ้ หาประเภทการนํา เสนอข้อ มูล เป็ น รู ป ภาพที่ เ ข้าใจง่ าย
(Infographic) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และการเปิ ดรับเนือ้ หาประเภทคําแนะนําหรือเคล็ดลับ
(tips) ต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลําดับ
สําหรับความผูกพันที่มีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทยของกลุม่ ตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างอ่าน ดู หรือฟั ง เนือ้ หาที่ทางแบรนด์สร้างขึน้ บน
สื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างชอบที่จะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์กบั ผูใ้ ช้ท่านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และกลุม่ ตัวอย่างมักจะแชร์
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เนือ้ หาจากสื่อสังคมออนไลน์ของทางแบรนด์ กล่าวถึงแบรนด์บนสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง อยู่ในระดับปาน
กลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ตามลําดับ
สําหรับความภักดีท่ีมีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทยของกลุม่ ตัวอย่างในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ส้ กึ และทัศนคติท่ีดีต่อแบรนด์ อยู่ใน
ระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.61 รองลงมาคือกลุม่ ตัวอย่างชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และกลุ่มตัวอย่างเคยซือ้ ผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.26 ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า การเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของแบรนด์เครื่องสําอางไทยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพันที่มีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทยอย่ างมี
นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ์ สหสัม พันธ์ (r) เท่ ากับ 0.661 ซึ่ง เป็ น ความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า การเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของแบรนด์เครื่องสําอางไทยมีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับความภักดีท่ี มีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทยอย่างมี
นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ์ สหสัม พันธ์ (r) เท่ ากับ 0.628 ซึ่ง เป็ น ความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ความผูกพันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความภักดีต่อแบรนด์
เครื่องสําอางไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.733 ซึง่ เป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับสูง
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่อง “การตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพัน และความภักดีต่อ
แบรนด์เครื่องสําอางไทย” พบว่า
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1: เพื่อศึกษาการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความ
ผูกพัน และความภักดีตอ่ แบรนด์เครื่องสําอางไทยของผูบ้ ริโภค พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมี ค วามบ่ อ ยครั้งในการเปิ ดรับ เนื อ้ หาประเภทเนื อ้ หาที่ มาจากข้อมูล ของผูใ้ ช้มากที่ สุด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนภัสสร แย้มอุทยั (2558) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในการอ่านบทความ
รีวิวผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความเชื่อถือและเห็นประโยชน์ในการอ่านบทความรีวิวเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะกับบทความรีวิวประเภท Consumer Review (CR) ที่ ผูบ้ ริโภครู ส้ ึกถึงการตกอยู่ในสถานะเดียวกัน
ระหว่างผูบ้ ริโภคด้วยกันเอง

398

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันที่มีต่อแบรนด์เครื่องสําอางคิวท์เพรส มิสทิน และศรีจันทร์ โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอ่าน ดู หรือฟั ง เนือ้ หาที่ทางแบรนด์สร้างขึน้ บนสื่อ
สังคมออนไลน์มากที่สดุ รองลงมาคือกลุม่ ตัวอย่างชอบที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์กบั ผูใ้ ช้ท่าน
อื่นๆ และกลุ่มตัวอย่างมักจะแชร์เนื อ้ หาจากสื่อสังคมออนไลน์ของทางแบรนด์ กล่าวถึงแบรนด์บนสื่อสัง คม
ออนไลน์ของตนเอง ตามลําดับ กล่าวคือการที่กลุ่มตัวอย่างอ่าน ดู หรือฟั ง เนือ้ หาที่ทางแบรนด์สร้างขึน้ บนสื่อ
สังคมออนไลน์ท่ี น่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ผูบ้ ริโภคก็จะคอยติดตามความเคลื่อนไหวของ
แบรนด์นนั้ ๆ ทําให้ผูบ้ ริโภคมีความผูกพันกับแบรนด์นนั้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิเลิศ ภูริวชั ร (2555) ที่กล่าวว่าเมื่อ
ลูกค้าได้รบั การปฏิบตั ิอย่างน่าประทับใจและมีประสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันลึกซึง้ ก็จะเกิดขึน้
กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีท่ีมีต่อแบรนด์เครื่องสําอางคิวท์เพรส มิสทิน และศรีจนั ทร์โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรู ส้ กึ และทัศนคติท่ีดีตอ่ แบรนด์มากที่สดุ รองลงมา
คือกลุม่ ตัวอย่างท่านชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ ตามลําดับ กล่าวคือการที่กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติท่ีดีต่อ
แบรนด์ มีความชื่นชอบในแบรนด์ ก็มีแนวโน้มที่ผบู้ ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและกลับมาซือ้ สินค้าและบริการ
อย่างสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับ Schiffman and Kanuk (1994) ที่กล่าวถึงความหมายของความภักดีตอ่ ตราสินค้า
ว่าเกิดจากความพอใจที่มีอย่างความสมํ่าเสมอ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์กบั ความผูกพันที่มีตอ่ แบรนด์เครื่องสําอางไทยของผูบ้ ริโภค พบว่า การเปิ ดรับการสื่อสารการตลาด
เชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพันที่มีตอ่ แบรนด์เครื่องสําอางไทย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริโภคมีการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ข องแบรนด์เ ครื่ อ งสํา อางมาก ก็ จ ะมี ค วามผู ก พัน ที่ มี ต่ อ แบรนด์เ ครื่ อ งสํา อางมากตามไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ Kotler (2017) ได้กล่าวถึงการตลาดเชิ งเนื อ้ หาว่าเป็ นการสื่อสาร จัดการ และเผยแพร่ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับแบรนด์ ด้วยเนื อ้ หาที่ ถูกสร้างสรรค์มาอย่างมีประสิทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภค ซึ่งการทํา
การตลาดเชิ งเนื อ้ หาผ่านช่องทางต่างๆ ถื อเป็ นตัวช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึง้ ระหว่างแบรนด์กับ
ผูบ้ ริโภค และยังสอดคล้องกับ วิเลิศ ภูริวชั ร (2555) ที่กล่าวว่า เมื่อลูกค้าได้รบั การปฏิบตั ิอย่างน่าประทับใจและมี
ประสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันลึกซึง้ ก็จะเกิดขึน้ โดยการที่ผูบ้ ริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมกับการ
สื่อสารการตลาดออนไลน์อยู่เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นการ ไลค์ แชร์ หรือคอมเมนต์ และการมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ
ที่แบรนด์จดั ขึน้ ก็ถือว่าเป็ นความผูกพันของผูบ้ ริโภคที่มีตอ่ แบรนด์
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์กับความภักดีต่อแบรนด์เครื่องสําอางของผูบ้ ริโภค พบว่า การเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิ ง
เนื อ้ หาผ่ านสื่ อ สัง คมออนไลน์มี ค วามสัมพัน ธ์ใ นเชิ ง บวกกับ ความภัก ดี ต่อแบรนด์เ ครื่ องสําอางไทย อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริโภคมีการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของแบรนด์เครื่องสําอางมาก ก็จะมีความภักดีท่ีมีตอ่ แบรนด์เครื่องสําอางมากตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549) กล่าวถึงความภักดีของผูบ้ ริโภคว่า ไม่ใช่แค่พฤติกรรมการซือ้ ซํา้ เท่านัน้
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แต่ยังรวมไปถึงความรู ส้ กึ นึกคิด และความสัมพันธ์ระยะยาวอีกด้วย โดยความภักดีของผูบ้ ริโภคนัน้ เป็ นผลมา
จากการที่ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจขึน้ อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นความภักดีไปในที่สดุ และสอดคล้องกับที่ภาณุ
ลิมมานนท์ (2554) กล่าวถึงการที่ผูบ้ ริโภคกลับมาซือ้ สินค้าหรือให้การสนับสนุนในสินค้าและบริการที่ช่ืนชอบ
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจต่ออิทธิพลทางสถานการณ์และความพยายามทางการตลาดที่มีแนวโน้มในการทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึง่ ถือเป็ นข้อได้เปรียบทางธุรกิจ เพราะเมื่อลูกค้ามีความภักดีอย่างแท้จริงแล้ว จะ
เป็ นการสร้างฐานในส่วนแบ่งการตลาดที่คแู่ ข่งไม่สามารถทําลายได้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับความภักดีต่อแบรนด์เครื่องสําอาง
ของผูบ้ ริโภค พบว่า ความผูกพันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความภักดีต่อแบรนด์เครื่องสําอางไทย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริโภคมีความผูกพันต่อแบรนด์เครื่องสําอางมาก ก็จะมีความ
ภักดีท่ีมีต่อแบรนด์เครื่องสําอางมากตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Keller (2013) ที่กล่าวว่า เมื่อผูบ้ ริโภคมีความ
ผูกพันกับแบรนด์ อาจจะเป็ นการรับรองที่แข็งแกร่งว่าผูบ้ ริโภคนัน้ มีความภักดีต่อแบรนด์ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของศรัณญา พานิชสกุล (2561) ที่ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการทําการตลาดเชิงเนือ้ หาของ เฟ
ซบุ๊กที่เป็ นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลสําหรับประเทศไทย กับการสร้างความผูกพัน และความภักดีต่อสโมสรลิ
เวอร์พลู พบว่า ความผูกพันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความภักดีต่อสโมสรลิเวอร์พลู หรืออาจกล่าวได้ว่า หาก
แฟนบอลมีความผูกพันอยู่ในระดับสูง ความภักดี ต่อสโมสรลิเวอร์พลู ก็จะสูงตามไปด้วย และจากศึกษาทําให้เห็น
ว่าความผูกพันต่อสโมสรนัน้ ส่งผลให้แฟนบอลมีความภักดีตอ่ สโมสรอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับการตลาดเชิงเนือ้ หาในรู ปแบบรู ปภาพ และวิดีโอ หรือ
GIF image อยู่ในระดับมาก ดังนัน้ จึงควรที่จะทําการตลาดเชิงเนือ้ หาโดยเน้นไปที่การสร้างและนําเสนอเนือ้ หาใน
รู ปแบบรู ปภาพ และวิดีโอ หรือ GIF image เพื่อดึงดูความสนใจของผูบ้ ริโภคเนื่องจากรู ปภาพและวิดีโอนัน้ จะทํา
ให้ผบู้ ริโภคสามารถเห็นถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์และการนําไปใช้งาน
2. จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจเนือ้ หาประเภทเนือ้ หาที่มาจากข้อมูลของผูใ้ ช้ เช่น การ
แนะนํา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Review) จากโฆษณาในโทรทั ศ น์ห รื อ บนสื่ อ สัง คมออนไลน์อ ยู่ ใ นระดับ มาก
ทางแบรนด์เครื่องสําอางต่างๆ จึงควรทําการตลาดเชิงเนือ้ หาจากเนือ้ หาประเภทนี ้ เพราะเนือ้ หาทุกอย่างที่ทาง
แบรนด์ส่ือสารออกไปยังผูบ้ ริโภคผ่านช่องทางต่างๆ ส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคต่อแบรนด์
และตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากจะเป็ นการสร้างและนําเสนอเนือ้ หาตามความต้องการของผูบ้ ริโภคแล้วยังเป็ นการให้
ผูบ้ ริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างเนือ้ หารวมไปถึงแบรนด์ต่างๆ และได้รบั ฟั งความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคเพื่อนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะศึกษาสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆเพิ่ มเติม เพื่ อให้งานวิจัยมีความครอบคลุมยิ่ งขึน้ เนื่ องจากการ
สื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ได้มีเพียงแค่ในเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม เท่านัน้
2. ควรจะศึกษาแนวคิดในการสร้างเนือ้ หา การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
ซึ่งสามารถทําได้โดยการการสัม ภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) กับผูด้ ูแลด้านการสื่อสารการตลาดของ
แบรนด์เครื่องสําอางต่างๆ
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ศักยภาพของชุมชนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
Potential of Farming Community in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province for Agrotourism
Promotion
อุษารดี ภูม่ าลี1* และกนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้2
Usaradee Phumalee1* and Kanitta Yampochai2

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรกรที่สง่ เสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม โดยมีผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผูน้ าํ ท้องถิ่นที่ดาํ เนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จํานวน 5 คน และ
2) แกนนําเกษตรกร จํานวน 20 คน โดยเลือกเจาะจงไปที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
ปรับตัวของเกษตรกร ทัง้ หมด 10 ตําบล รวมทัง้ สิน้ 25 คน ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายเกษตรกรมีศกั ยภาพที่
โดดเด่น ทั้ง สิ น้ 3 ด้าน ดัง นี ้ 1) การสร้างความหลากหลายในภูมิปั ญ ญาท้องถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การจัด การ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร โดยเฉพาะความรู ท้ างการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง 2) ความ
เข้มแข็งของการรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรที่จนนําไปสู่การพัฒนาเป็ นแหล่งเรียนรู ท้ างการเกษตร และ 3) การ
บริการการท่องเที่ยวทางการเกษตร โดยเฉพาะความสามารถในการสร้างการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยวและการ
เชื่อมโยงเครือข่ายร้านอาหารท้องถิ่น รวมถึงที่พักแรม แต่ยังพบข้อจํากัดด้านการบริหารจัดการที่ขาดแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็ นรู ปธรรม

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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คํานํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีพืน้ ฐานด้านเกษตรกรรมและมีภูมิปัญญาทางด้านการทําไร่ ทํานา ทําสวน
และฟาร์ม ความหลากหลายนีจ้ ึงเป็ นจุดดึงดูดใจและนําไปสู่การสร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ในลักษณะที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วในการดําเนิ น กิ จ กรรมให้เ กิ ด การเรี ย นรู แ้ ละสร้างรายได้ต่ อชุมชนผ่ านกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การเกษตร เช่น การเที่ยวชมฟาร์ม เรือกสวนไร่นาของเกษตรกร รวมไปถึงภูมิปัญญาของเกษตรกรในการแปรรู ป
ผลผลิตทางการเกษตร (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543) ทัง้ นีก้ ารท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว จัดอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือรู ปแบบการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีการทําเกษตรกรรมเน้นให้นกั ท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็ น สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสตั ว์และสัตว์เลีย้ ง
แหล่ ง เพาะเลี ย้ งสัต ว์น า้ํ ต่ า งๆ รวมทั้ง สถานที่ ร าชการ ตลอดจนสถาบัน การศึก ษาที่ มี ง านวิ จัย และพัฒ นา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ทางการเกษตร เพื่ อ ชื่ น ชมความสวยงาม ความสํา เร็ จ และเพลิ ด เพลิ น ในกิ จ กรรมทาง
การเกษตรในลักษณะต่างๆ และได้ความรู ้ ได้รบั ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพืน้ ฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึก
ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่นนั้ ๆ และยังสามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรในชุมชนนอกเหนือจาก
รายได้ในการทําการเกษตร ถื อเป็ นยุทธศาสตร์ท่ี ดาํ เนิ นการควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ดา้ นอื่นๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการเกษตร เช่น การส่งเสริมการทําการเกษตรอินทรียใ์ ห้เป็ นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Maruti, 2009)
ในรู ป แบบให้ก ารศึก ษาด้า นการผลิ ต และการจัด การสิ่ ง แวดล้อ มทางการเกษตร เพื่ อ สร้า งจิ ต สํา นึ ก ของ
นัก ท่ อ งเที่ ย ว และการเกษตรในการอนุรักษ์ค วามหลากหลายทางชี วภาพ นอกจากนี ้ รายได้ท่ี เ พิ่ มจากการ
ท่ อ งเที่ ย วจะช่ ว ยลดความต้อ งการของเกษตรกรในการใช้พื ้น ที่ ป่ าอนุ รัก ษ์ เ พื่ อ ขยายพื ้น ที่ ท างการเกษตร
(Scialabba and Williamson, 2004) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งในการพืน้ ฟูทรัพยากรเกษตร
และการจัดสรรผลประโยชน์ท างด้านเศรษฐกิ จ และสังคม (Lopez and Garcia, 2006) กรณี การส่งเสริ มการ
ท่องเที่ ยวเชิ ง เกษตรของไทยนั้น เกิ ดจากเกษตรกรประสบปั ญหาราคาสิน ค้าทางการเกษตรมี ค วามผัน ผวน
ปริ มาณการผลิ ต เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพดิ น ฟ้ าอากาศและต้น ทุน การผลิ ต ที่ เพิ่ ม ขึน้ ประกอบกับ การนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ทัง้ เครื่องจักรและสารเคมีท่ีส่งผลให้ทรัพยากรเกษตรเสื่อมโทรม เพื่อเป็ นการแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงหาวิธีเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าเกษตรกร โดยการผนวกการเกษตรและการพักผ่อน
หย่อนใจเข้าด้วยกัน มีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้จากภาคเกษตร และ
เป็ นการอนุรกั ษ์พืน้ ที่ทางการเกษตรของประเทศไทยให้อยู่ต่อไป การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่
สามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร จากการจําหน่ายสินค้าผลผลิตจากไร่นา สินค้าแปรรู ปและค่าบริการในการ
บริการแก่นักท่องเที่ ยวในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ งประเทศไทย (2543)
จําแนกองค์ป ระกอบการท่ องเที่ ย วที่ ส นับ สนุน ให้เ กิ ด การท่ องเที่ ย วเชิ ง เกษตรกรรมไว้ 3 ปั จ จัย คื อ 1) ด้าน
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ทรัพยากร ได้แก่ พืน้ ที่ประกอบอาชีพของเกษตรกร วิถีชีวิตชุมชนเกษตรกร และวัฒนธรรมการเกษตร 2) ด้านการ
บริหาร ได้แก่ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม รวมถึงหน่วยงานบริหารจัดการ เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชนท้องถิ่นผูเ้ ป็ นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว และ
3) ด้านการบริการ คือ สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว รวมถึงระบบสื่อความหมายที่ให้ความรู เ้ รื่องการ
ประกอบอาชีพการเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่เป็ นจํานวนมากและมี
การรวมกลุม่ สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึง่ เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการ
เพิ่มรายได้ให้กบั ครัวเรือน นอกจากนี ้ ยังมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การลดการใช้แก๊ส
หุงต้ม (LPG) โดยหันกลับไปมองหาวัสดุท่ีมีอยู่ในบ้านในชุมชน อาทิ เศษไม้ เศษฟื น กะลามะพร้าว หรือแกลบมา
ใช้กบั เตาแก๊สชีวมวล และบางรายก็หนั กลับไปใช้ถ่านหุงต้มด้วยเตาซุปเปอร์องั้ โล่ท่ีประหยัดถ่านกว่าเตาทั่วไปได้
ถึงร้อยละ 40 โดยกลุ่มเกษตรกรตําบลดอนหญ้านาง ตําบลลาดชะโด ตําบลบางนมโค ตําบลบางยี่โท และตําบล
ช่างเหล็กเป็ นตําบลนําร่องในกิจกรรมดังกล่าว อีกทัง้ ยังมีการดูแลรักษาสุขภาพ โดยการปลูกผักและเพาะเห็ดไว้
บริโภคเอง และยังทําเป็ นอาหารมังสวิรตั ิจาํ หน่ายให้กบั คนในชุมชนได้อีกด้วย จากผลสําเร็จใน 5 ตําบลดังกล่าว
สามารถเป็ นตัวอย่างในการขยายผลสูต่ าํ บลที่มีศกั ยภาพในการพัฒนากิจกรรมด้วยกันอีก 5 ตําบล คือ ตําบลมาร
วิชัย ตําบลสิงหนาท ตําบลบ้านใหม่ ตําบลสําพะเนียง และตําบลบ้านโพธิ์ การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุง่ เน้นไปกลุม่ เกษตรกรเป้าหมาย 10 ตําบล
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึง่ ถือว่าเป็ นการเสริมสร้างศักยภาพทัง้ ในเรื่องของการพัฒนาด้านอาชีพเกษตรกรรมและ
อาชีพเสริมให้เกษตรกรเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยผ่านรู ปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้
เสริมจากอาชี พเกษตรกร อีกทั้งยังเป็ นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทําการเกษตรให้แก่ประชาชนทั่วไปได้
ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกร และสามารถขยายผลแนวปฏิบตั ิท่ีดีสชู่ ุมชนเกษตรกรรายอื่นเพื่อให้
เกิดการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนสืบต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม่ (Focus group) มีรายละเอียดต่อไปนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (key information) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ผู้ใ ห้ข ้อ มูล สํา คัญ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ง นี แ้ บ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ 1) ผู้น ํา ท้อ งถิ่ น ที่
ดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือเป็ น
ผูม้ ีหน้าที่ ปฏิ บัติราชการและ/หรือมีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาเกษตรกรและเป็ นผูท้ ่ีมี
ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
และ 2) แกนนําเกษตรกรของ 10 ตําบลกลุ่มเป้าหมายในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของ
เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยแกนนําในที่นีเ้ ป็ นผูน้ าํ ชุมชนที่มีบทบาทใน
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การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลเป้าหมายทัง้ 10
ตําบล มีประสบการณ์และความสามารถในการทํางานด้านการเกษตร
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องและ ครอบคลุมมากที่สดุ และแบบสนทนากลุม่ (Focus Group) โดยคําถามจะมีลกั ษณะของคําถามแบบ
ปลายเปิ ด (Open-ended Question) โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุม่ กับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จํานวนทัง้ หมด 25 คน สถานที่เก็บข้อมูลคือ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดบางนมโค
อําเภอเสนา และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหญ้านาง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกใช้แนวคําถามแบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมวิจยั แบบหนึ่งต่อหนึ่ง บรรยากาศเป็ นกันเองกับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั โดยมีการ
สัมภาษณ์หนึ่งครัง้ หรือสัมภาษณ์จนข้อมูลอิ่มตัวจึงหยุดทําการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์เชิงลึกนี ้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญมี 5 คน ระหว่างสัมภาษณ์มีการขออนุญาตบันทึกเสียงการพูดคุยกันระหว่างผูว้ ิจัยและผูเ้ ข้าร่วมวิจัยทุก
ครัง้
2) การสนทนากลุม่ ใช้แนวคําถามแบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้รวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นแกนนํา
เกษตรกร ผูว้ ิจยั จัดสนทนากลุม่ กับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จํานวน 2 กลุม่ ๆ ละประมาณ 10 คน ดังนัน้ มีผใู้ ห้ขอ้ มูลคนสําคัญ
ในการสนทนากลุ่มจํานวน 20 คน ผูว้ ิจัยจัดกลุ่มสนทนาเป็ นวงกลมเพื่อให้ผูเ้ ข้าร่วมวิจัยทุกคนเกิดความรู ส้ ึก
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ผูว้ ิจยั นั่งอยู่ในกลุม่ สนทนาเหมือนกับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั โดยระหว่างสนทนามีผชู้ ่วยนักวิจยั เป็ น
ผูจ้ ดบันทึก สังเกตการสนทนา บรรยากาศ เหตุการณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ระหว่างการสนทนา
กลุม่ รวมทัง้ มีการขออนุญาตบันทึกเสียงการพูดคุยกันระหว่างผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกครัง้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูล ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิธีการเชิงคุณภาพ
โดยเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือเก็บข้อมูลใช้แนว
คําถามซึ่งผูว้ ิจัย ได้กาํ หนดดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ เอกสารและภาคสนามได้
เพียงพอต่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์บา้ งแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ ต้น โดยนํามาจัดหมวดหมู่ให้
เป็ นระเบียบ ตามเค้าโครงเรื่องแล้วสรุ ปออกมา เพื่ อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
หลังจากนัน้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์โดยการสัมภาษณ์ซาํ้ ในบางประเด็นที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลมากขึน้ และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ น
จริง
การวิจัยครัง้ นี ้ ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) และด้านวิธีการ
รวบรวมข้อมูล (methodology triangulation) ซึ่งเป็ นการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใช้อย่าง
ได้ผล โดยมีการตรวจสอบข้อมูลแหล่งบุคคลจํานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่นที่ดาํ เนินงานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มแกนนําเกษตรกรของ 10 ตําบลกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ชุมชน
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ผลและวิจารณ์ผล

วิถีชุมชนเกษตรทัง้ 10 ตําบล มีรูปแบบและต้นทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่แตกต่างกัน
คือ 1) ตําบลดอนหญ้านางเป็ นเกษตรกรรุ น่ ใหม่ท่ีมีการศึกษา โดยมีการใช้เทคนิคการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน
ตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการประกอบอาชี พ มี แ ห่ ง ผลิ ต ว่าวโบราณ มี ป ราชญ์ช าวบ้าน มี ส ถานที่ ท าง
ประวัติศาสตร์ 2) ตําบลสิงหนาทมีการรวมกลุ่มในการสร้างทางเลือกด้านอาชีพที่หลากหลาย เช่น กลุ่มอาชีพ
เลีย้ งแพะเลีย้ งสัตว์ กลุ่มทํานาหญ้ากลุ่มผักปลอดสารพิ ษ และมีการรวมกลุ่มทําผลิตภัณฑ์แปรรู ป และมีการ
จัดตัง้ ชมรมอนุรกั ษ์ไก่ชนดนตรีไทย นวดแผนไทยและจักสาน 3) ตําบลสําพะเนียงมีตน้ ทุนด้านผูน้ าํ ที่มีความรู ้
ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ดา้ นการตลาด รู จ้ ักแสวงหาความรู เ้ พิ่มเติมและคิดอย่างเป็ นระบบ 4) ตําบลบางยี่โท
เกษตรกรมีการผลิตที่หลากหลาย เช่น มีการเลีย้ งเป็ ด เลีย้ งไก่ เลีย้ งปลา เลีย้ งวัวการทําสวน 5) ตําบลช่างเหล็ก มี
การรวมกลุม่ ของเกษตรกรในการทําเกษตรผักปลอดสารพิษและเผาถ่าน เกษตรกรมีความตระหนักถึงผลกกระทบ
ของการใช้สารเคมีท่ีจะส่งผลต่อตนเองและผูบ้ ริโภค 6) ตําบลบ้านใหม่ สมาชิ กในชุมชนให้การยอมรับวิทยา
การเกษตรแผนใหม่และปฏิบตั ิตามเป็ นส่วนมาก เกษตรกรมีการรักษาระบบนิเวศ เช่น ปล่อยงูกาํ จัดหนูนา นํา
หอยเชอรี่มาเป็ นส่วนประกอบในการทํานํา้ หมักชีวภาพ 7) ตําบลบางนมโค เกษตรกรมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์การตลาดและมีการรวมกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารเคมี 8) ตําบลบ้านโพธิ์ มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย
เช่น การเลีย้ งสัตว์ การเพาะเห็ด ผลิตสินค้าประเภทแชมพูสระผมนํา้ ยาล้างจานนํา้ ยาปรับผ้านุ่ม และรับ ทํา
ดอกไม้จนั ทน์ 9) ตําบลมารวิชยั มีกลุ่มแม่บา้ นมีความเป็ นผูน้ าํ ค่อนข้างสูง มีความพยายามที่จะเรียนรู เ้ พื่ อเพิ่ม
ผลผลิตผลต่างๆที่ตนเองทําขึน้ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็ นอย่างดีสมํ่าเสมอ และ 10)
ตําบลลาดชะโด มีทุนทางวัฒนธรรมในตําบลลาดชะโดมีศกั ยภาพสูง เนื่องจากชุมชนเป็ นชุมชนเก่าแก่ตงั้ แต่สมัย
อยุธยา มีวิถีชีวิตแบบริมคลองที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิ ดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนในพืน้ ที่
ผลการประเมินศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
จากการสั ม ภาษณ์ แ ละการสนทนากลุ่ ม พบว่ า เครื อ ข่ า ยเกษตรกรทั้ ง 10 ตํา บลในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยามีความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะความรู ท้ างการเกษตรที่มีการลองผิดลอง
ถูกจนเกิดผลสําเร็จ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรมานาน ประสบกับปั ญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรมา
หลายครัง้ ทําให้มีภูมิตา้ นทานและมีทกั ษะในการปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิตได้พอสมควร ซึ่งถือว่าเป็ นพืน้ ฐานที่ดี
สําหรับการถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นการปรับตัวและการประยุกต์ใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ใช้เทคนิคการผลิตแบบเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นส่วนมาก ประกอบกับเกษตรกรเป็ น
ผูใ้ ฝ่ หาความรู อ้ ยู่เสมอ โดยบางส่วนเป็ นเกษตรกรรุ น่ ใหม่ท่ีมีการศึกษาที่ลาออกจากงานประจํามาทําการเกษตรที่
บ้านตนเอง แรงเสริมที่สาํ คัญคือการมีผนู้ าํ ชุมชนที่เป็ นพวกหัวไวใจกล้า ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความกล้าเสี่ยง
ที่จะดําเนินงานด้านการเกษตรเพื่อเป็ นต้นแบบในกับเกษตรกรในตําบลของตนเอง
นอกจากนี ้ เครือข่ายเกษตรกรทัง้ 10 ตําบล มีทุนทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําการเกษตร มีทุน
ทางวัฒนธรรมสูง มีแหล่งผลิตว่าวโบราณ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะทุนทาง
วัฒนธรรมในตําบลลาดชะโดที่มีศกั ยภาพสูง เนื่องจากชุมชนเป็ นชุมชนเก่าแก่ตงั้ แต่สมัยอยุธยา มีวิถีชีวิตแบบริม
คลองที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิ ดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ มีการ
รวมกลุม่ ในการสร้างทางเลือกด้านอาชีพที่หลากหลาย อาทิ กลุม่ อาชีพเลีย้ งแพะ เลีย้ งสัตว์ กลุม่ ทํานาหญ้า กลุม่
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ผัก ปลอดสารพิ ษ การรวมกลุ่มทําผลิตภัณ ฑ์แ ปรรู ป คื อการทําปลาส้ม บูดู และขนมทองหยอด ด้านทุนทาง
วัฒนธรรมได้มีการจัดตัง้ ชมรมอนุรกั ษ์ไก่ชนดนตรีไทย นวดแผนไทยและจักสาน
ผลการประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พบว่า ผูน้ าํ ชุมชนอย่างเป็ นทางการมีความรู ้ ประสบการณ์
วิสยั ทัศน์ดา้ นการตลาด รู จ้ กั แสวงหาความรู เ้ พิ่มเติมและคิดอย่างเป็ นระบบ และมีความเสียสละและตัง้ ใจจริง
ในการทํางานเพื่ อชุมชน มีแหล่งเงิ นจากกองทุนหมู่บา้ นที่สามารถระดมออกมาใช้ในให้เกิ ดประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม องค์กรในท้องถิ่นทัง้ นิติบุคคล และมิใช่นิติบุคคล มีการประสานงานกัน
ระหว่างภายในองค์กรเดียวกันและนอกองค์กรเป็ นอย่างดี ในขณะที่ศกั ยภาพของเกษตรกร พบว่า กลุม่ เกษตรกร
ทัง้ 10 ตําบล มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละตําบลเพื่อนําเอาข้อมูลไปแก้ไขปั ญหา
และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่ของตนเอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิ กในกลุ่ม เพื่อ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ร่วมกัน มีแนวโน้มความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรทัง้
10 ตําบล มีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความรู ร้ ะหว่างเกษตรกรต่างตําบลที่ทาํ เรื่องเดียวกัน เช่น เกษตรกร
ตําบลลาดชะโดต้องการเพาะเห็ด ซึ่งเกษตรกรที่ตาํ บลมารวิชัยเป็ นเจ้าของโรงเพาะเห็ดที่มีการดําเนินงานมา
หลายปี แ ละมี ป ระสบการณ์ใ นการเพาะเห็ ด จึ ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้กัน ระหว่ า งเกษตรกรทั้ง 2 ตํา บล
นอกจากนั้นคณะทํางานยังเป็ นตัวกลางเชื่ อมองค์ความรู ้ เช่น เกษตรกรที่ มีปัญหาเรื่องหนูนาทําลายต้นข้าว
คณะทํางานได้แนะนําว่าที่ตาํ บลช่างเหล็กได้นาํ มูลแพะมาทําเป็ นปุ๋ ยไล่หนูนาประสบความสําเร็จ และแนะนํา
เกษตรกรให้รูจ้ กั กันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้
ด้านการประสานงานเชื่อมโยงเครือข่าย พบว่า ยังมีขอ้ จํากัดด้านการสร้างเครือข่ายที่จะต้องร่วมมือใน
การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนการวางแผนการผลิตการตลาดอย่างเป็ นระบบ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือการบริหารจัดการการตลาดข้อตกลงล่วงหน้า การเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรกร การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และการประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กบั สินค้าทางการเกษตรที่เป็ นผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ ป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันตลาดสินค้าทางการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
และเครือข่าย นําไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็ นอัตลักษณ์สาํ คัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนัน้ ข้อจํากัดสําคัญด้านการบริหารจัดการ คือ การขาด
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่ง รัฐนันท์ (2558) ได้กล่าวว่าการสร้างเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ควรต้องมีการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน ที่จะช่วยสนับสนุนองค์
ความรู ้ การสนับสนุนงบประมาณในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่เป็ นรู ปธรรม
ผลการประเมินศักยภาพด้านการบริการ
จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พบว่า เครือข่ายเกษตรกรมีเกษตรกรต้นแบบที่สามารถเป็ น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ด้ า้ นการทําการเกษตร สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ก้ ารเกษตรให้แก่ผูท้ ่ี
สนใจได้ เช่น การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู เ้ ป็ นกิจกรรมที่นกั วิชาการและเกษตรกรมีโอกาสได้รว่ มกันพัฒนา
องค์ความรู ด้ า้ นนิเวศเกษตรโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ร้ ะหว่างเครือข่ายเกษตรกร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้
สัมผัสตัง้ แต่การเริ่มต้นของการผลิตว่ามีวิธีขนั้ ตอนอย่างไร และจะได้เรียนรู ถ้ ึงวิถีชีวิตของเกษตรกร หรือกิจกรรม
สาธิ ตการแปรรู ป (agriproduct processing) ซึ่งการได้นาํ เอาวัสดุจากธรรมชาติในหมู่บา้ นเอามาแปรรู ป เป็ น
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งานหัต ถกรรม และงานจัก สานเครื่ อ งมื อ ทางการเกษตรของตํา บลดอนหญ้า นางและตํา บลบ้า นใหม่ ซึ่ง
นักท่องเที่ ยวจะได้ทราบถึงการแปรรู ปของผลผลิตต่างๆ ในสวนว่าเกษตรกรมีการนําผลผลิตต่างๆมาแปรรู ป
อย่างไร แปรรู ปเป็ นอะไร และให้ทราบถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้า หรือการทําอาหารและขนม เช่น การทํา
ขนมหวานของเกษตรกรตําบลสําพะเนียง
ด้านศักยภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกพื น้ ฐานเพื่ อรองรับการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร พบว่า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีการคมนาคมที่สะดวกทัง้ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีถนนภายในหมูบ่ า้ นที่สามารถติดต่อกัน
ได้ทุกหมู่บา้ น และมีระยะทางไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร สามารถพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็น
กลับได้ หรือหากจะมีการพักค้างก็จะมีโฮมสเตย์และที่พักรองรับ แต่ทงั้ นีศ้ กั ยภาพในการพัฒนาที่พักค้างแบบ
โฮมสเตย์ของเกษตรกรทัง้ 10 ตําบล ยังเป็ นข้อจํากัดทัง้ ในเรื่องของความรู ด้ า้ นการจัดการที่พกั การบริการ และยัง
ไม่มีการศึกษาความต้องการการพักค้างของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ อร (2544) ที่กล่าวว่าข้อควรระวังใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในพืน้ ที่เกษตรกรรมที่ตอ้ งคํานึงถึงความ
พร้อมของพืน้ ที่และบุคลากรในการพัฒนา ตลอดจนความสอดคล้องกลมกลืนกับพืน้ ที่

สรุ ปและข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาพบว่ า ศั ก ยภาพที่ ป รากฏในพื ้ น ที่ ชุ ม ชนเกษตรกร ทั้ ง 10 ตํา บลของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มี 3 ด้าน ที่สาํ คัญ คือ 1) ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีฐานความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรที่เรียกว่า ฐานของทุนชุมชน และมีความหลากหลายของทุน
ทางวัฒนธรรม ทําให้ในระดับพืน้ ที่มีศกั ยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2) ด้านการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรจะเป็ นชุมชนที่มีการประสานความสัมพันธ์ได้ดีทัง้ ภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุม่ และยังพบว่าบทบาทของตัวกลางการพัฒนาว่ามีความสําคัญในการประสานความเป็ นภาคีระหว่าง
กลุม่ ชุมชนเกษตรกร และ 3) ด้านการบริการ เป็ นด้านที่มีจดุ เด่น เนื่องจากในพืน้ ที่ดงั กล่าวศักยภาพด้านนีจ้ ะช่วย
เสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกําหนดทิศทางการจัดบริการด้านการท่องเที่ยวในรู ปแบบดังกล่าว ส่วน
ในเรื่องขององค์ความรู ใ้ นการบริการ ยังพบข้อจํากัดที่รฐั หรือหน่วยงานควรช่วยเสริมความรู ้ หากทําได้ชมุ ชนจะมี
ศักยภาพครบทุกมิติและเพียงพอที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป
จากการประเมินศักยภาพของชุมชนเกษตรกรจะเห็นได้ว่า แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรนัน้ ควรเป็ นไปในรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในโครงข่ายการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู ้
ในพืน้ ที่เกษตรกรรมของเครือข่ายเกษตรกรทัง้ 10 ตําบล ซึง่ เหมาะกับพืน้ ที่เกษตรกรรมของเกษตรกรที่กระจายอยู่
ในจังหวัดที่มีศกั ยภาพและมีความเป็ นไปได้ท่ีจะจัดให้เป็ นโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยอาจมีการจัด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีถือว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทัง้ นีค้ วรมีการรวบรวมองค์ความรู ข้ องเกษตรกรท้องถิ่นทัง้ หมดในหมู่บา้ นที่เข้าร่วม เพื่อเป็ น
ฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเชื่อมโยงไปสูก่ ารท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงความรู ก้ บั นักวิชาการ
ทําให้ได้รบั แนวทางในการผลิตสินค้าการเกษตรอย่างถูกต้อง และลดการพึ่งพาการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช อันจะ
ส่งผลให้เกิ ดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคและตัวเกษตรกรเอง ตลอดจนพัฒนาเป็ นเอกลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็ นเกษตรปลอดสารพิษ นอกจากนัน้ แกนนําหรือผูน้ าํ ท้องถิ่นควรมีการประสานงานกับ
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หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาทําแผนพัฒนาที่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริง
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ผูน้ าํ การพลิก
ฟื ้ นคืนชีวิตผืนป่ าชายเลนไทยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาด้วยเทคนิคการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบสามเส้านําเสนอผลงานความสําเร็จในศาสตร์ดา้ นนิเวศวิทยาและ
การจัดการป่ าชายเลนซึ่งเป็ นศาสตร์แห่งแผ่นดินที่เป็ นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลการ
วิเคราะห์วิจยั ความสําเร็จที่สมั พันธ์กบั การดําเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการอนุรกั ษ์ป่าชายเลนและนําไปสู่การพลิกฟื ้ น
คืนชีวิตผืนป่ าชายเลนไทยให้เป็ นแหล่งเรียนรู ข้ องเยาวชนให้มีวิญญาณป่ านับเป็ นคุณค่าของการสร้างคนและการ
สร้างงานที่ย่ิงใหญ่เพื่อเป็ นพลังการอนุรกั ษ์ความอุดมสมบูรณ์ท่ีย่ งั ยืนของประเทศไทย

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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คํานํา
การวิจยั วิถีชีวิตบุคคล เป็ นการศึกษาการดําเนินชีวิตของบุคคลเพื่อการเรียนรู ้ ความเข้าใจ และหวังนํา
ความรู ค้ วามเข้าใจไปพัฒนายกระดับคุณภาพชี วิตที่ เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมของคนในสังคม นักวิจัยสาขา
สังคมวิทยาเป็ นกลุ่มแรกๆ ที่ให้ความสนใจในเรื่องนีม้ านาน และพัฒนาระเบียบวิธีวิจยั อย่างต่อเนื่อง เรียกการ
วิจัยแบบนีว้ ่า Life course research ด้วยความพยายามของนักวิจยั พบว่า การค้นหาความจริงด้วยการศึกษา
ประวัติชีวิต (Life history) และติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยนําสิ่งที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ ทําให้ได้ความจริง
มากกว่า ดังนัน้ วิธีวิจยั ที่ใช้เป็ นฐานของความคิดจึงได้เปลี่ยนจากการศึกษาเป็ นจุด ๆ หรือเป็ นส่วนๆ ในชีวิตของ
คน มาเป็ นการศึกษาติดตามการดําเนินชีวิต หรือเรียกว่าเป็ น Longitudinal study ทัง้ นีเ้ พราะ คน เป็ นเป้าหมาย
การศึกษาที่แตกต่างจากวัตถุอ่ืน ๆ ที่นกั วิจยั ทางวิทยาศาสตร์คนุ้ เคย ตัวแปรหรือสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตจึง
เป็ นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนตลอดเวลา ดังที่ เกลล์ และเอลเดอร์ (Giele and Elder, 1998) เรียก
แบบแผนนี ้ว่ า ‘Four Key Elements of the Life Course Paradigm’ ที่ ใ ช้ศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ของคน ที่ ต ้อ งเลื อ ก
เหตุการณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องตามจริง โดยตีความจากความเกี่ยวข้องที่คาํ นึงถึงองค์ประกอบอย่าง
น้อย 4 ส่วน คือ 1) ประวัติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึง่ เป็ นสภาพสังคมตามกาลและสถานที่ (Location in time
and place) ที่ทาํ ให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ซบั ซ้อน โดยขึน้ กับสภาพสังคมและสภาพทางกายภาพในขณะนัน้ เช่น
ผูน้ าํ สตรีท่ีเคยมีชีวิตวัยเด็กในสังคมกดขี่ผูอ้ ่ืน ย่อมมีความคิดที่ มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างจากคนอื่น 2) ชีวิตที่
ผูกพัน (Linked lives) เป็ นความสัมพันธ์ของบุคคลต่อบุคคล พฤติกรรมการอยู่ การเป็ น การคิดที่มกั ได้รบั อิทธิพล
ต่อกันและกัน จนบางครัง้ กลืนเป็ นเนือ้ เดียวกัน หรือเป็ นกลุม่ พวกเดียวกัน 3) ตัวการมนุษย์ (Human agent) เป็ น
พฤติกรรมของคนที่ดิน้ รนด้วยการยึดเป้าหมายที่ตนต้องการที่จะไปให้ถึง เช่นความใฝ่ ฝั นหรือความมั่นคง ความ
ปลอดภัย 4) จังหวะชี วิต (Timing of lives) เป็ นยุทธวิธีการปรับตัวของบุคลเพื่ อไปให้ถึงความต้องการ ดังนั้น
จังหวะเวลาจึงเป็ นคําอธิ บายการเลือกแสดงพฤติกรรม การเลือกโอกาสการกระทํา ซึ่งเหตุการณ์ท่ีเกิดในชี วิต
บางครัง้ บุคคลนั้นเป็ นฝ่ ายกระทํา (Active) แต่บางครัง้ เป็ นฝ่ ายได้รับการสนับสนุนและมีผูห้ ยิ บยื่ นโอกาสให้
(Passive) จึ ง เป็ นองค์ป ระกอบที่ จ ะอธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งเหมาะสม ดั ง นั้ น การเก็ บ ข้อ มู ล ให้ค รบทั้ง สี่
องค์ประกอบที่กล่าวมานี ้ จะช่วยอธิบายวิถีชีวิตของบุคคลได้อย่างสร้างสรรค์ (ภาวิณี, 2546) ดังตัวอย่างงานวิจยั
เชิ งสํารวจของเทเลอร์ (Taylor, 2010) ซึ่งวิจัยกระบวนการแสวงหาภูมิปัญญาในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์จาก
ประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อโดยผูท้ รงภูมิปัญญาจํานวน 4 คนที่สามารถสะท้อนถึงกระบวนการ
แสวงหาภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์เดิมของบุคคลนัน้ จนทําให้เกิดภูมิปัญญาในตัวบุคคลที่นาํ ไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตตลอดชั่วชีวิตของบุคคลคนนัน้ จากการแสดงความคิดเห็นประสบการณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่ได้รบั เลือกกับผูเ้ สนอชื่อผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกผลการวิจยั พบว่าการได้มาของภูมิ
ปั ญญาเป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ ซํา้ ตลอด โดยแนวทางการจัดการชีวิตและแนวทางในการสร้างประสบการณ์ชีวิต
ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู ส้ ่ีขนั้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1) ความตระหนักโดยแต่ละคนจะตอบสนองในลักษณะ
บางอย่างจนเกิดประสบการณ์ชีวิตและผลลัพธ์ของปฏิกิริยาดังกล่าว ขัน้ ตอนที่ 2) บทเรียนจากประสบการณ์
เกิดขึน้ จากการสะท้อนบนปฏิกิริยาและผลลัพธ์ของขัน้ ตอนที่หนึ่ง ขัน้ ตอนที่ 3) การรวมบทเรียนเชิงประสบการณ์
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เรียนรู ใ้ นขัน้ ตอนที่สองของกระบวนการด้วยความรู ท้ ่ีมีอยู่และผลการทดลองในบทเรียนชีวิตที่ผ่านมา และขัน้ ตอน
ที่ 4) การตรวจสอบบทเรียนชีวิตด้วยแหล่งข้อมูลภายนอกรวมกับการสะท้อนที่สาํ คัญช่วยให้สามารถปรับ ค่า
ฐานความรู ้เ ป็ น บทเรี ย นชี วิ ต เพื่ อ ยื น ยั น หรื อ วนกลับ ทั้ง นี ้ทุ ก ขั้น ตอนตั้ง อยู่ บ นฐานความรู ้ข องบุ ค คลที่ มี
อันประกอบด้วยความรู ค้ วามเชื่อคุณค่าและความทรงจํา โดยขึน้ อยู่กับปฏิกิริยาที่จะตอบสนองหรือหลีกเลี่ยง
โอกาสในการเรียนรู ้ โดยสามขัน้ ตอนแรกมุ่งเน้นไปที่การปฏิบตั ิตนในการพึ่งพาตนเอง ส่วนขัน้ ตอนที่ส่ีเกี่ยวกับ
ความเชื่อและการปฏิบตั ิทางจิตวิญญาณของบุคคลที่ทรงภูมิปัญญาเหล่านัน้
งานวิ จัย ชิ น้ นี เ้ ป็ น ส่วนหนึ่ง ภายใต้โครงการวิ จัย “หกสิ บ ปี ม หาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แ ห่ง
แผ่นดิน” อันเนื่องมาจากคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีจดั ทํา
โครงการเฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ปัจจัยต่อ
การสร้างศาสตร์ของภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใช้แนวคิดขององค์ประกอบสําคัญ 4 มิติ คือ มิติ
ทางปั ญญา มิติทางสังคม มิติทางจิตวิทยา และมิติเวลา โดยศึกษาประวัติบุคคลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ไ ด้ส ร้างศาสตร์ใ ห้แ ก่ แ ผ่ น ดิ นรวมถึง ศึก ษาการดําเนิ น ชี วิต ของภูมิ ปั ญ ญาควบคู่กับ การพัฒ นาผลงานเพื่ อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่สมั พันธ์กับการพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู แ้ ละคุณลักษณะที่เป็ นแบบฉบับของบุคคลและ
นําเสนอกระบวนการพัฒนาองค์ความรู ต้ ามพืน้ ภูมิของบุคคลนัน้ ๆ ที่เป็ นภูมิปัญญาผูส้ ร้างและพัฒนาศาสตร์
จนเป็ นองค์ความรู ท้ ่ีย่ิงใหญ่สมควรได้รบั การศึกษา โดยจารึกให้อนุชนได้เกิดความภาคภูมิใจและเป็ นแรงบันดาล
ใจให้เ รียนรู ก้ ารปฏิ บัติ ตนที่ ดีง ามอันเป็ น แบบอย่ างของบูรพาจารย์ของมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็ นที่
ประจักษ์แก่สงั คมไทย

อุปกรณ์และวิธีการ
การวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา กล่าวคือเป็ นการศึกษาเจาะลึกและบรรยายใน
เชิ ง วิ เ คราะห์เฉพาะภูมิ ปั ญ ญาแต่ล ะกรณี ซึ่ง มี บ ริ บ ทและวัฒ นธรรมที่ เ ป็ น พื น้ ฐานสําคัญ แล้วรายงานเป็ น
กรณีศกึ ษา (case study) ที่เน้นการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ บรรยาย และลงข้อสรุ ปตามปรากฏการณ์ของ
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
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” (ภาวิณี, 2546) ซึ่งนักวิจัยจะต้องผ่านการอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับทฤษฎี เทคนิคการจัดเก็บข้อมูล และการสังเคราะห์สรุ ป เพื่อตอบคําถาม 3 ข้อ ว่า ศาสตร์ท่ีสร้างคือ
ศาสตร์อะไร เจ้าของผลงานนัน้ มีภูมิหลังและกระบวนการสร้างศาสตร์อย่างไร และผลงานของท่านมีคุณค่าต่อ
การศึกษาของสังคมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างไร โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า นั่นคือ
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เจ้าของผลงานรวมถึงผูใ้ กล้ชิด และการไปศึกษาสถานที่จริงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
ช่วยให้ผูว้ ิจัยมีความรู ค้ วามเข้าใจอย่างถูกต้อง และประจักษ์อย่างถ่องแท้ในประเด็นเนือ้ หาของผลงาน ทั้งนี ้
บุคคลที่เป็ นเจ้าของศาสตร์ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนการคัดเลือกโดยมีขอ้ กําหนดคุณลักษณะตามเกณฑ์ 4 ประการพร้อม
หลักฐานได้แก่ 1) บุคคลนัน้ เป็ นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีได้สร้างองค์ความรู ท้ ่ีเป็ นองค์ความรู ้
สําคัญเป็ นที่ยอมรับจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) องค์ความรู น้ นั้ ได้นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและมีผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบัน 3) บุคคลนัน้ ได้ใช้เวลาในการคิดค้นพัฒนาองค์ความรู ห้ รือ
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ศาสตร์นั้น อย่ างต่ อ เนื่ อ งยาวนานและเป็ น ระบบ 4) มี ก ระบวนการพัฒ นาองค์ค วามรู ไ้ ปสู่ค นรุ ่น หลัง ที่ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคมจากนัน้ จึงตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งต่าง ๆ และให้นกั วิจยั ที่อาสาศึกษาเป็ นผูน้ าํ
เสนอผลการสืบค้นเบือ้ งต้นต่อที่ประชุมคณะวิจยั เพื่อการรับรองเป็ นบุคคลเป้าหมายเพื่อศึกษาของโครงการวิจยั
ที่เรียกบุคคลที่ได้รบั การคัดเลือกว่า “ภูมิปัญญา” และระบุศาสตร์ท่ีได้พฒ
ั นาหรือคิดค้นขึน้ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.
สนิท อักษรแก้ว เป็ นเจ้าของศาสตร์ท่านหนึ่งในจํานวน 15 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะวิจัย ซึ่งมีลกั ษณะ
ตามเกณฑ์ 4 ประการดังที่กล่าวข้างต้น

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ การดําเนินชีวิตในวัยต่างๆ ของ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษร
แก้ว ที่ได้รบั การตรวจทานและรับรองความถูกต้องของเนือ้ หาจากท่าน แล้วนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั การ
สร้างหรือพัฒนาศาสตร์ พบว่า ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็ นผูท้ ่ีได้รบั การหล่อหลอมให้เป็ นผูม้ ีความ
มุ่งมั่น รับผิดชอบการงานจากครอบครัวที่อบอุ่น ตลอดจนการได้รบั การศึกษาที่หอ้ มล้อมด้วยความรักของครู
อาจารย์ และเพื่อนๆ นับตัง้ แต่ในวัยเด็กพบว่าท่านเป็ นลูกที่ดีท่ีเชื่อฟั งคําสั่งสอนของบิดามารดาและผูอ้ ุปการะ
เลีย้ งดู เป็ นผูใ้ ฝ่ เรียนรู ต้ งั้ ใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะมุ่งมั่นจนเป็ นลูกศิษย์อนั เป็ นที่รกั ของครู อาจารย์ อัน
เป็ นการปลูกฝั งอุปนิสยั โอบอ้อมอารีต่อผูค้ น สะท้อนไปยังหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานการสอนและ
วิทยากรนัน้ ท่านเป็ นผูใ้ ห้ความรู แ้ ก่ศิษย์ดว้ ยความเสียสละเวลาและอุทิศตัวเพื่อเผยแพร่ความรู ้ ความคิด และ
ประสบการณ์ไปสูช่ นทุกระดับ เป็ นหัวหน้าครอบครัวชัน้ ยอดที่เอาใจใส่ตอ่ ครอบครัวอย่างอบอุ่นด้วยการให้ความ
รัก และอบรมดูแลลูกๆ อย่างสมํ่าเสมอ เป็ นผูบ้ ริหารที่รกั ความเป็ นประชาธิ ปไตย โดยรับฟั งความคิดเห็นของ
ผูร้ ่วมงาน ให้เกียรติ และให้โอกาสแก่ผรู้ ่วมงานจนได้รบั การยอมรับนับถือ และทําหน้าที่นกั วิจยั ที่ท่มุ เทแรงกาย
แรงใจกําลังสติปัญญาเพื่อสร้างงานวิจยั อันทรงคุณค่าเป็ นประโยชน์ตอ่ มวลชนและประเทศชาติ ท่านเป็ นนักวิจยั
ที่ม่งุ เน้นการผลิตนักวิจัยการสร้างกลุ่มนักวิจัย การทํางานเป็ นคณะ การสร้างขยายและประสานเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศให้ทาํ งานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลต่อประเทศชาติและสังคมโลก
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว มีองค์ความรู ใ้ นศาสตร์อนุรกั ษ์ป่าชายเลนจากความสนใจศึกษา และ
ลงมือปฏิบตั ิผ่านการทําวิจยั ภาคสนามอย่างเป็ นรู ปธรรม อีกทัง้ สร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์ป่าชายเลนในระดับชาติ
และนานาชาติซง่ึ มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์และเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ผลิตผลงานทางวิชาการในหลาย
ด้านที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาป่ าชายเลนและนําออกเผยแพร่อย่างกว้างขวางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศนานกว่า
50 ปี (พ.ศ. 2511-ปั จจุบนั ) สําหรับในประเทศไทยได้ใช้ผลงานวิจยั ด้านต่าง ๆ กําหนดนโยบายการจัดการป่ าชาย
เลนและทรัพยากรชายฝั่ งทะเลของชาติ และประการสําคัญคือ ข้อมูลขัน้ พืน้ ฐานจากผลงานวิจัยท่านได้นาํ มา
เขี ยนตําราบทความและผลิตสื่อต่าง ๆในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู เ้ รื่องป่ าชายเลนเป็ นจํานวนมาก
เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้เข้าใจคุณค่าการใช้ประโยชน์และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าชายเลนอย่างยั่งยืน และ
นอกจากนีท้ ่านยังเป็ นบุคคลสําคัญคนหนึ่งในการวางแผนการวิจยั เกี่ยวกับทรัพยากรป่ าชายเลนของชาติรว่ มกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วยในขณะเดียวกันยังเป็ นกรรมการวางแผนการวิจัยกับ
คณะกรรมการทรัพยากรป่ าชายเลนระหว่างชาติภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อนําผลวิจยั มาใช้จดั การทรัพยากร
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ป่ าชายเลนร่วมกันในอนาคต ทั้งนี ส้ ามารถสรุ ปแนวปฏิ บัติของท่านในการอนุรัก ษ์ป่ าชายเลน 6 ประการคือ
1) การสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในชุมชนให้เกิดความหวงแหนและเห็นความสําคัญของทรัพยากรป่ าชายเลน
2) ศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับทรัพยากรป่ าชายเลนในแง่คุณค่าการใช้ประโยชน์ในทุกด้านที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น ให้
กว้างขวางยิ่งขึน้ และให้มีขอ้ มูลทุกด้านเพื่อเป็ นข้อมูลด้านวิชาการในการปลูก การฟื ้ นฟูพืน้ ฐาน การใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าชายเลนอย่างยั่งยื นต่อไป 3) ผสมผสานแผนการจัดการ การป้องกันฟื ้ นฟู และ
อนุรกั ษ์ป่าชายเลนของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐทัง้ ส่วนกลางและจังหวัด เอกชน รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและประจักษ์อย่างถ่องแท้ในประเด็นเนือ้ หาของผลงาน อย่างไรก็ตามบุคคลที่
เป็ นเจ้าของศาสตร์ตอ้ งผ่านความเข้าใจและสามารถประสานงานและดําเนินการได้อย่างเป็ นรู ปธรรม 4) ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีจิตสํานึกในการป้องกันฟื ้ นฟูปลูกป่ าและอนุรกั ษ์ให้มากขึน้ ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ 5) การใช้กฎหมายบังคับเป็ นเรื่องที่มีความจําเป็ น และจะต้องดําเนินการอย่างจริงจังให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม
รวมถึงการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ให้เกิดความรัดกุม และควรเพิ่มบทลงโทษให้เหมาะสม และ 6)
เร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู แ้ ละให้การศึกษาต่อบุคคลทุกระดับอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอเพื่อให้มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับป่ าชายเลนที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าชายเลน
อย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืนและมิให้เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศป่ าชายเลนอันเป็ นสมบัติของชาติ ประชาชนทุก
คน และระบบนิเวศชายฝั่ งในระยะยาวต่อไป จากผลงานที่ได้ริเริ่มและสั่งสมมาตลอด และจากที่ได้ผลิตนักนิเวศ
ป่ าชายเลนในหลายสถาบัน หลายกรมกอง เยาวชน และหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน จนเป็ น ที่ รู จ้ ัก อย่ า ง
กว้างขวาง ทําให้คนในวงวิชาการป่ าชายเลนขนานนามให้ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ว่า “เจ้าพ่อป่ าชาย
เลน” ของประเทศไทย
ความภาคภู มิ ใ จที่ สุด ในชี วิ ต ของศาสตราจารย์ ดร.สนิ ท อัก ษรแก้ว คื อ ได้มี โ อกาสถวายงานด้าน
ป่ าชายเลนต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ ทัง้ สองพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับป่ าชายเลนเป็ นอย่างยิ่ง เพราะทรงมี
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาป่ าชายเลน ความห่วงใยของพระองค์ท่ีจะทรงเห็นป่ าชายเลนได้
เอื อ้ อํานวยประโยชน์ใ นหลายด้าน ทั้ง ด้านป่ าไม้ สัต ว์น าํ้ ป้ องกัน ชายฝั่ งทะเล และสร้างความสมดุล ให้แ ก่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ งทะเล ดังภาพที่ 1 (Figure 1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินพืน้ ที่แปลงปลูกป่ าชายเลนปากนํา้
ปราณบุรี ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท
อักษรแก้วถวายรายงาน (สนิท, 2550) และเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปเป็ นองค์ประธานเปิ ดโครงการพลิกฟื ้ นคืนป่ าชายเลนสูธ่ รรมชาติเพื่อ
น้อมระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง (ทช.) ร่วมกับสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ในโอกาสนี ้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกพันธุไ์ ม้โกงกางใบใหญ่ ทรงปล่อยพันธุส์ ตั ว์นา้ํ ทรง
ทอดพระเนตรนิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศป่ าชายเลน และทรงลงพระนามาภิ ไ ธยในแผ่ น ศิ ล า โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ร่วมรับเสด็จ ดังภาพที่ 2 (Figure 2) ซึ่งยังผลให้จดั ตัง้ “สวนพฤกษศาสตร์ป่า
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ชายเลนนานาชาติ ร.9” ในเวลาต่อมาบนเนือ้ ที่ประมาณ 518 ไร่ เป็ นแห่งแรกของโลก (เกศศินีย,์ 2561) ดังภาพที่
3 (Figure 3) อันเป็ นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพืน้ ที่ส่วนต่างๆ ของโลก และเป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่มีชีวิต เป็ นแหล่งเรียนรู ้ และแหล่งศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู ใ้ นทางพฤกษศาสตร์ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็ นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู ท้ างวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่
เหมาะสม และเป็ นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ ย่ ังยื น ของสหประชาชาติ และนอกจากนี ย้ ังเป็ น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจในทางธรรมชาติของประชาชน เพื่อเป็ นแหล่งสร้างกิจกรรม
ที่หลากหลายของนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และร่วมทํางานกับสถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อเป็ น
ศูน ย์เ ครื อข่ ายในการอนุรัก ษ์พรรณพื ช ป่ าชายเลน ร่วมกับ สมาคมป่ าชายเลนนานาชาติ ซึ่ง มี ส มาชิ ก อยู่ 93
ประเทศ ที่มีป่าชายเลนทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว สมาชิกสนช.ร่วมเฝ้ารับ
เสด็จ

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. (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง, 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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วิเคราะห์และสรุ ปผล

การศึกษาชีวประวัติการดําเนินชีวิต และผลงานของศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ผูท้ รงภูมิปัญญา
ด้านระบบนิเวศวิทยาและการจัดการป่ าชายเลน ซึ่งผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัยที่ส่งเสริมต่อ
ความสําเร็จของศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 4 ปั จจัย ได้แก่ 1) ประวัติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ทาํ ให้
ท่านมีลกั ษณะนิสยั ทางด้านอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ดังที่ท่านได้เล่าถึงชีวิตเมื่อวัยเด็กว่า “แม้ท่านจะขาดมารดาดูแล แต่
ได้รบั ความอบอุน่ โดยอยู่ใกล้ชิดกับยายและบิดาซึง่ คอยปลูกฝั งแต่ส่งิ ที่ดี นอกจากนีส้ ภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยยัง
เป็ นธรรมชาติ เช่น มีควายและสัตว์เลีย้ งเป็ นเพื่อนเล่น ตัวบ้านล้อมรอบด้วยป่ าและผืนนา มีตน้ ไม้มากมาย เดิน
ไปโรงเรียนก็ผ่านป่ า เดินกลับบ้านก็ผ่านป่ าอีก เวลาเล่นก็เล่นในป่ า หาของกินก็เข้าไปในป่ า ชีวิตจึงผูกพันแย่กบั
ป่ า อยากได้อะไรก็หาได้จากป่ า ป่ าจึงเปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต” 2) ชีวิตที่ผูกพัน (Linked lives) เป็ น
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่ทาํ ให้ท่านมีแนวทางสู่ความสําเร็จ คือมีอปุ นิสยั ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ ดังที่ท่านเคย
เล่าว่า “ในวัยเด็ก คุณยายเป็ นผูเ้ ลีย้ งดู ผมนอนกับยาย ยายทําหน้าที่แทนแม่ สอนผมทุกอย่าง ทุกเรื่อง ผมเรียก
ยายว่า ‘แม่จนั ‘ ส่วนบิดาตอนกลางวันจะออกไปทํานา ต้องเดินผ่านสวนยาง ผ่านป่ า กว่าจะไปถึงนาของตนเอง
และการทํานาสมัยก่อนลําบากมาก เพราะไม่มีเครื่องทุ่นแรง แม้ว่า กลางวันจะทํางานหนัก กลางคืนก่อนนอน
บิดามักจะเล่านิทานให้ลกู ๆ ฟั งเกือบทุกคืน โดยมักจะเป็ นนิทานสร้างปั ญญาแก่ให้แก่ลกู เมื่อเล่านิทานจบแล้ว
บิดาก็จะสรุ ป ให้ขอ้ คิด เช่น เล่าเรื่องศรีธนญชัยหลอกให้พระเจ้าแผ่นดินกระโดดนํา้ ได้สาํ เร็จ บิดาก็จะบอกใน
ตอนท้ายว่า ศรีธนญชัยมีปัญญาฉลาด แต่คนไม่ค่อยชอบ เพราะมักจะเป็ นความฉลาดแต่แฝงไว้ดว้ ยเล่หก์ ล
ฉะนัน้ คนเรามีปัญญา มีความคิด เป็ นเรื่องดี แต่อย่าใช้ปัญญาในทางที่ผิดหรือเอาเปรียบคนอื่น ท่านกล่าวถึง
บิดาว่า ถึงคุณพ่อไม่ได้เรียนหนังสือสูง แต่จะปลูกฝั งให้ลกู ๆ มีจิตสํานึก มีความคิด ความอ่านที่ด”ี นอกจากนีท้ ่าน
ยังเคยได้รบั การอบรมเลีย้ งดูจากคุณอาในช่วงที่ท่านเรียนหนังสือซึง่ ต้องไปอยู่อาศัยที่บา้ นคุณอา โดยท่านได้เล่า
ว่า “ไปอยู่บา้ นอาในเมือง ต้องช่วยทํางานบ้านทุกอย่าง ลําบากมาก แต่ก็ได้เรียนรู ห้ ลายสิ่งหลายอย่างจนนําไปสู่
ความสําเร็จในชีวิต คือ ตื่นเช้า ตี 4 ครึ่ง หุงข้าวใส่บาตรและเก็บไว้รับประทานทั้งบ้าน ช่วงที่ คอยข้าวสุกก็ใช้
โอกาสนัน้ อ่านหนังสือเรียน นอกจากนีย้ งั ต้องทํากับข้าว ซักผ้า รีดผ้า กวาดบ้าน ถูบา้ น ทํางานทุกอย่างที่อาบอก
ให้ทาํ ” จะเห็นได้ว่าชีวิตในวัยรุ ่นค่อนข้างลําบาก แต่ไม่ว่าจะลําบากอย่างไร สิ่งหนึ่งที่ศาสตราจารย์ ดร.สนิท
อักษรแก้ว ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอคือ ตัง้ ใจทํางานทุกเรื่องด้วยความเอาใจใส่อย่างไม่ย่อท้อ ไม่ว่าจะเป็ นการเรียน
หรืองานบ้านก็ตาม รู จ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยท่านกล่าวว่า “สิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากชีวิตในช่วงนี ้ คือ การได้
รู จ้ ักตนเอง 3) ตัวการมนุษย์ (Human agent) ที่แสดงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในการศึกษาและอนุรกั ษ์ป่าชาย
เลนของท่าน ที่บ่งบอกถึงความใฝ่ ฝัน การมีอดุ มการณ์ของท่าน พบว่า ในปี พ.ศ. 2503 ศาสตราจารย์ สนิท อักษร
แก้ว ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามความตัง้ ใจตามที่ได้
เลือกเป็ นอันดับหนึ่ง เหตุผลที่เลือกคือ การเป็ นลูกชาวสวนยาง ชาวนา ชาวขนบท ชีวติ วัยเด็กผูกพันกับป่ ามาโดย
ตลอด ดังนัน้ จึงอยากเรียนวิชาป่ าไม้ คือที่คณะวนศาสตร์ ประการต่อมา พลอากาศโทกุศล สุวรรณวิหคผูเ้ คย
อุปการะนัน้ เคยเรียนจบจากโรงเรียนนายเรืออากาศ ได้เล่าให้ท่านฟั งว่า ท่านเคยไปเรียนที่โรงเรียนป่ าไม้แพร่แต่
เรียนไม่จบ ทัง้ ๆ ที่ชอบ เพราะสถานที่เรียนอยู่ไกลและเป็ นห่วงทางบ้าน เมื่อทราบว่า ศาสตราจารย์ ดร.สนิท
อักษรแก้ว ชอบป่ าไม้ จึงสนับสนุนให้เรียน เสมือนเรียนแทนท่านด้วย อีกทัง้ ป่ าไม้สมัยนัน้ สมบูรณ์มาก มีตน้ ไม้
ขนาดใหญ่ มากมายจึง คิด ว่าจะได้มีชี วิต โลดโผน ผจญภัย และมีโอกาสได้ท่องเที่ ย วทั่วไทย” 4) จังหวะชี วิต
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(Timing of lives) ท่านได้รบั การสนับสนุนและมีผหู้ ยิบยื่นโอกาสให้ (Passive) จากศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพ
ศรี ซึ่งเป็ นอาจารย์ประจําภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ ที่ สนับสนุนและชักชวนให้ท่านเป็ นอาจารย์
สนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์การทําวิจยั โดยท่านเล่าให้ฟังว่า “อาจารย์ ดร.สง่า ได้
คุยกับผมหลายครัง้ เรื่องให้ผมเป็ นอาจารย์ ท่านบอกผมว่า ถ้าอยู่คณะวนศาสตร์ก็จะต้องเรียนหนังสือสูงขึน้ อาจ
จบดอกเตอร์นะและอาจได้มีโอกาสได้ทาํ อะไรอีกมาก ได้มาทํางานวิจยั ช่วยประเทศชาติ ผมฟั งอาจารย์ ดร.สง่า
พูดชักจูงให้เห็นข้อดีหลายเรื่อง เป็ นชีวิตที่น่าจะมีคุณค่าและเป็ นประโยชน์อย่างมาก ผมจึงตอบรับคําชวนของ
ท่ า น ทั้ง นี ้ คงเป็ น เพราะท่ า นเอ็ น ดู ผ ม เห็ น ผมทํา งานเร็ ว และได้ค ะแนนเรี ย นดี ” นอกจากงานสอนแล้ว
ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี จะมอบงานพิ เศษให้คือ ชักชวนศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศหลายท่านมา
ทํางานวิจยั ในประเทศไทย ไปตามสถานที่ตา่ งๆ นอกจากนัน้ ท่านยังได้ติดตามอาจารย์ ดร.สง่า สรรพศรีไปทํางาน
วิจัย จึงทําให้ได้เห็นวิธีการดําเนินงานวิจัยในรู ปแบบที่ต่างไป ซึ่งการติดตามผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศไปยัง
สถานที่ ต่างๆ ทําให้ศ าสตราจารย์ ดร.สนิ ท ได้เรี ย นรู ว้ ิ ธี ก ารทํางานวิ จัย หลากหลายรู ป แบบ รวมทั้ง ยัง ได้มี
ประสบการณ์ในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ ด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ ท่านมากขึน้
เป็ นลําดับ ท่านได้กล่าวถึง ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ว่า “อาจารย์เป็ นผูท้ ่ีมองการณ์ไกล มีความคิดริเริ่ม
สร้างสิ่งใหม่ๆ ท่านคิดวิธีพฒ
ั นาภาษาอังกฤษให้อาจารย์คณะวนศาสตร์โดยตัง้ เป็ นสโมสรภาษาอังกฤษ (English
Club) และหากมีศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศมาเยี่ยมคณะวนศาสตร์ อาจารย์คณะวนศาสตร์มกั ได้รบั โอกาส
ฟั งบรรยายถึงงานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษและให้ซกั ถามข้อข้องใจเป็ นภาษาอังกฤษ ทําให้อาจารย์ในคณะคุน้ เคย
กับภาษาอังกฤษมากขึน้ ”
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตัง้ ธรรม ผูซ้ ่ึงเคยทํางานกับ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท มาไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี ได้
กล่าวถึงการทํางานร่วมกันว่า “เมื่อประมาณพ.ศ. 2513 งานวิจยั ทางด้านนิเวศวิทยาป่ าไม้หรือการจัดการลุม่ นํา้
สมัย นั้น เป็ น งานวิ จัย ที่ พ วกเราเริ่ ม ทํา จึ ง เป็ น ของใหม่ ส าํ หรับ พวกเรา อาจารย์ทุ ก ท่ า นทุ่ม เททั้ง เวลาและ
ความสามารถต่างๆ เพื่ อที่ จ ะได้องค์ค วามรู ใ้ หม่ๆ จากข้อมูล ในบ้านของเรา” และกล่าวถึง การทํางานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท ว่า “อาจารย์สนิทช่วยทํางานให้ อาจารย์ ดร.สง่า สรรพศรีมานาน เพราะฉะนัน้ อะไรที่
อาจารย์ ดร.สง่า รู ้ อาจารย์สนิทก็จะรู ้ และขณะเดียวกันอะไรที่ ดร.เกษม จันทร์แก้วรู ้ อาจารย์สนิทก็พยายามที่จะ
เรียนรู ไ้ ปด้วย โดยเฉพาะทางนิเวศวิทยา ผมคิดว่า อาจารย์สนิทให้ความ สนใจเป็ นพิเศษ เพราะ อาจารย์ทาํ งาน
ในสาขานี ้ และก็รูว้ ่าจะนํามาประยุกต์กบั งานทางด้านอื่นอย่างไร ทัง้ นีม้ ี อาจารย์ ดร.สง่า เป็ นผูน้ าํ ที่ดี ส่วนการ
ทํางานนัน้ อาจารย์สนิทมีแผนในการทํางานที่ดี เช่นวางแผนเรื่องการวิจัยตามระเบียบขัน้ ตอน ว่าจะมีขนั้ ตอน
อย่างไร ส่วนการดําเนินชีวิตถึงช่วงเวลานี ้ ตําแหน่งอย่างนีค้ วรต้องมีผลงานอย่างไร ก็จะเตรียมไว้ให้พร้อม คือมี
ระเบียบทัง้ ขัน้ ตอนในการวิจัย และทัง้ ขัน้ ตอนในการดําเนินชีวิต และดําเนินการไปตามนัน้ รวมทัง้ มีการทํางาน
เป็ นทีม ร่วมกันคิดร่วมกันปรึกษาหารือกัน ทํางานกับอาจารย์สนิทไม่เคยมีปัญหา มีแต่เรื่องสนุกสนาน นอกจากนี ้
อาจารย์สนิ ทเป็ นคนชอบทําของยากๆ ให้ดูง่าย เช่น งานวิจัยเชิ งวิชาการ ถ้าพูดให้คนฟั งทั่วๆ ไปฟั งไม่เข้าใจ
อาจารย์สนิทมีวิธีนาํ เสนอผลงานเป็ นขัน้ ตอนที่ทาํ ให้เข้าใจง่าย”
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของการร่วมทํางานวิจัยกับคณะวิจัยจาก
สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2514-2515 เพื่ อนําความรู ไ้ ปฟื ้ นฟูป่าชายเลนที่สาธารณรัฐเวียดนาม ที่ ถูกโปรย
สารพิษทําลายในช่วงสงครามเวียดนาม สิ่งมีชีวิตในป่ าไม้ รวมถึงป่ าชายเลนตลอดชายฝั่ งทะเลได้รบั ผลกระทบ
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เป็ นอันมาก แต่เนื่องจากคณะนักวิจยั กลุม่ นีไ้ ม่สะดวกเข้าไปศึกษาที่เวียดนาม จึงต้องเดินทางมาศึกษาสภาพป่ า
ชายเลนของประเทศไทย เพราะมีสภาพคล้ายกัน ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์
ดร.สนิท อักษรแก้ว นํานักวิจยั กลุม่ นีไ้ ปศึกษาวิจยั ป่ าชายเลนที่ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึง่ ป่ าชายเลนบริเวณนี ้
ในขณะนั้น มี ส ภาพสมบูร ณ์แ ละสวยงามมากหากเที ย บกับ ปั จ จุบัน โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิ เ ลี ย ม บี . ดรู
(Professor Dr. William B. Drew) จากมหาวิทยาลัย แห่งรัฐมิชิแกน เป็ นผูน้ าํ ในคณะวิจัยที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ การ
สืบพันธุต์ ามธรรมชาติของป่ าชายเลน ส่วนศาสตราจารย์ ดร.พอล เจ ซิงกี (Professor Dr. Paul J. Zinke) ศึกษา
เกี่ ยวกับสภาพและคุณสมบัติดา้ นดินป่ าชายเลน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เป็ นผูร้ ่วมวิจัย และมี
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท ร่วมทํางานวิจยั ด้วย ว่า “เมื่อลงไปศึกษา และสัมผัสป่ าชายเลนอย่างแท้จริงก็รูส้ กึ สนุกดี
ได้ลงไปแช่นาํ้ ดูตน้ ไม้ พบว่า มีลกั ษณะสภาพที่แตกต่างไปจากต้นไม้ป่าบกมาก มีส่ิงที่น่าสนใจมาก เพราะเป็ น
ป่ าที่ขนึ ้ อยู่ในนํา้ และสงสัยว่ามันขึน้ ได้อย่างไร ดูไปดูมามีสตั ว์นาํ้ เต็มไปหมด และสัตว์พวกนีก้ ็เป็ นอาหารของคน
ชายฝั่ งหรือคนที่อยู่บนบก เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ที่อยู่บริเวณป่ าชายเลนนี ้ ทําให้ท่านมีความสนใจเรื่องป่ าชายเลน
ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาจากคณาจารย์ในคณะวนศาสตร์ท่ีจบปริญญาเอกในขณะนัน้ มี 4 คน ที่เรียนทางด้าน
ป่ าบก จึงคิดว่า ทําไมไม่เรียนทางป่ าชายเลน ในเมื่ออาจารย์คณะวนศาสตร์ยงั ไม่มีใครเรียนด้านป่ าชายเลนเลย”
หลังจากกลับจากอําเภอขลุง จึงได้ปรึกษาศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ว่าต้องการเรียนต่อทางด้านป่ าชายเลน
ท่านเห็นด้วยและได้แนะนําให้ไปเรียนนิเวศวิทยาป่ าชายเลน ศาสตราจารย์ ดร.สนิท จึงได้ตดั สินใจสอบชิงทุน
ธนาคารโลกไปศึกษาต่อขัน้ ปริญญาเอก ซึง่ การสอบชิงทุนนีต้ อ้ งใช้ผลคะแนนสอบ TOFEL ศาสตราจารย์ ดร.สง่า
จึงให้เงินสนับสนุนไปสอบ TOFEL จนในที่สุดท่านได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางนิเวศวิทยาป่ าชายเลน ที่
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่านได้กลับมาทําวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่อาํ เภอ ขลุง
จังหวัดจันทบุรี เรื่องนิเวศวิทยาป่ าชายเลน โดยเน้นโครงสร้างและผลผลิตของป่ าชายเลน จนจบปริญญาเอก
ทางด้านนิเวศวิทยาของพืชสาขานิเวศวิทยาป่ าชายเลน จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน ในปี พ.ศ. 2518
หลังจากจบการศึกษาขั้นปริญญาเอกแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สนิ ท ได้ทาํ งานด้านป่ าชายเลนมาโดย
ตลอด ทั้งทําให้เห็นความสําคัญของป่ าชายเลนอย่างชัดเจน เพราะถ้าไม่มีป่าชายเลนทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญ
หายไปรวมทัง้ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต และหากย้อนไป 15-20 ปี พบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องป่ า
ชายเลนน้อยมาก จึงได้รว่ มกับนักวิจยั หลายท่านจัดการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติเกี่ยวกับป่ าชายเลน
เพื่อยกระดับความสนใจ โดยแต่ละครัง้ จะได้รบั การสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติสาํ หรับ
การประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งได้ประสบความสําเร็จเป็ นอย่างมาก หลังจากนัน้ ทางกลุ่มนักวิจัยที่เกี่ยวข้องจึง
ช่วยกันจัดทําโครงการระยะยาว 8 ปี เพื่ อศึกษาระบบนิ เวศป่ าชายเลนใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
ทรัพยากรป่ าไม้ กลุม่ ทรัพยากรประมง และกลุม่ สังคมเศรษฐกิจ ภายใต้การสนับสนุนจาก UNDP และ UNESCO
จากโครงการนี ท้ าํ ให้ผลิตนักวิจัยป่ าชายเลนทัง้ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ แถบเอเชียแปซิฟิค ซึ่งมาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง
สถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่ าไม้ และกรมประมง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าโครงการ
และระหว่างปี พ.ศ. 2519-2520 ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ได้เชิญชวนศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยของ
ประเทศญี่ปนมาทํ
ุ่
าวิจยั ร่วมกัน ขณะนัน้ ศาสตราจารย์ดร.สนิท เห็นว่าเรื่องป่ าชายเลนน่าจะทําเป็ นโครงการวิจยั
แลกเปลี่ ย นกับ ชาวต่างประเทศได้อ ย่ างดี จึง เป็ น ผู้น าํ ในโครงการ Japanese Society for the Promotion of
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Science ซึ่งเป็ นโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยป่ าชายเลนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทําให้มีอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยเพื่อทําวิจยั ด้านป่ าชายเลนมากขึน้ ขณะเดียวกันทางประเทศไทย
ส่งผูท้ ่ีทาํ งานด้านป่ าชายเลนไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปนด้
ุ่ วย
ดร. สนใจ หะวานนท์ เพื่อนร่วมงาน เล่าถึงการทํางานร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สนิท ว่า “ทํางานร่วมกับ
อาจารย์สนิ ทมักจะแก้ไขปั ญหาได้ตลอด อาจารย์เป็ นผูท้ าํ เรื่องยากให้เ ป็ นเรื่ องง่าย อาจารย์สนิ ทยังเป็ น ผู้มี
อารมณ์ขนั ทําให้ทาํ งานร่วมกันไม่เกิดความเครียด เป็ นผูป้ ระสานงานที่ดีทงั้ ในและต่างประเทศ ดังเช่นโครงการ
Japanese Society for the Promotion of Science ซึ่งเป็ นโครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ ปุ่นอาจารย์สนิท
เป็ นคนประสานงานในเรื่องของงานวิจยั กับประเทศญี่ปุ่น ทําให้ความสัมพันธ์ระดับอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปนมี
ุ่ ความสัมพันธ์อนั ดี อาจารย์สนิทมีบคุ ลิกดีสามารถสร้างความร่วมมือกันทําให้งาน
ขยายผลไปได้ทงั้ ในระดับชาติและนานาชาติ ”
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว มีแนวคิดและวิธีทาํ งานกับผูร้ ว่ มงานเป็ นจํานวนมากและแต่ละท่านที่
มีความคิดเห็นเป็ นของตนเองและทํางานด้วยกันเป็ นระยะเวลานานอย่างสําเร็จได้ราบรื่นและที่สาํ คัญคือ ได้นาํ
ความรู เ้ รื่องนิเวศวิทยาซึ่งเป็ นเรื่องธรรมชาติมาปรับใช้ดว้ ย ทัง้ นีร้ องศาสตราจารย์ ณิ ฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ จาก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทาํ งานวิจยั กับ ศาสตราจารย์ ดร.
สนิท ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปั จจุบัน (พ.ศ. 2561) กล่าวถึงวิธีการทํางานของ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษร
แก้ว ว่ามีจุดเด่นที่การให้เกียรติและให้โอกาสผูร้ ว่ มงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว จะเป็ นผูป้ ระสาน
งานวิจยั กลุม่ ต่างๆ ให้เรียนรู ซ้ ง่ึ กันและกัน ทําให้นกั วิจยั แต่ละคนมีความรู ท้ ่ีลกึ ซึง้ และกว้างขวาง ที่สาํ คัญคือ ท่าน
มีการวางแผนงานก่อนเสมอและตรงเวลา เมื่อผูร้ ่วมงานถามปั ญหาจะได้รบั คําตอบทุกครัง้ ท่านรับฟั งผูร้ ว่ มงาน
และให้คาํ ปรึกษา ท่านเป็ นผูอ้ ่านและเขี ยนรายงานวิจัยรวมถึงให้คาํ แนะนําได้อย่างรวดเร็ว ส่วนงานบริการ
การศึกษานั้น ศาสตราจารย์ ดร.สนิ ท ตัง้ ใจที่ จะเป็ นวิทยากรทุกครัง้ ที่ มีโอกาส โดยมีแนวคิดว่าการเผยแพร่
ความคิ ด ไปสู่ป ระชาชนหรื อ นัก เรี ย น ซึ่ง ถื อ เป็ น ระดับ รากหญ้า ก็ จ ะเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึงการเขียนหนังสือ การเป็ น
วิทยากรทัง้ ในรายการทางวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือป่ าชายเลน นอกจากนี ้ ท่านยังมีแนวคิดว่าการ
จัดการอนุรกั ษ์ป่าชายเลนต้องร่วมมือกันหลายฝ่ าย ถึงแม้ว่าจะได้เตรียมนักวิจยั ประชาชน ผูส้ นใจไว้พร้อมที่จะ
ช่วยงานแล้วก็ตาม หากขาดนโยบายงานก็จะดําเนินไปได้ยาก
งานวิจยั เรื่องนี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่หนึ่ง ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษร
แก้ว ตอนที่ ส อง ชี วิ ต ในวัย ต่ า งๆ และตอนที่ ส าม คุณ ค่ า ของงานและชี วิ ต ที่ ใ ห้ไ ว้กับ แผ่ น ดิ น ผู้วิ จัย พบว่ า
ความสําเร็จของศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ที่ก่อเกิดผลงานทัง้ องค์ความรู ด้ า้ นนิเวศวิทยาและการจัดการ
ป่ าชายเลน วิธีการจัดการ การใช้และบํารุ งอย่างเป็ นรู ปธรรมในฝ่ ายผูป้ ฏิบตั ิ ตลอดจนการกําหนดนโยบายของ
ฝ่ ายรัฐ มาจากปั จจัยต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ผลการศึกษาสรุ ปเป็ นปั จจัยหลัก 7 ประการ
ได้แก่ 1) ความกตัญ�ู 2) ความขยัน ใฝ่ เรียนรู ้ 3) มีการวางแผนอย่างรอบคอบ สามารถทํางานใหญ่นอ้ ยลุล่วง
ด้วยดี 4) มี ค วามมุ่ง มั่น ในการพัฒ นาชี วิต เพื่ อตนและสังคมให้ย่ ังยื น 5) มองการณ์ไกล คิ ด แบบไร้พรมแดน
6) สร้างแนวการพัฒนางานเพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิท่ีสร้างสรรค์ 7) เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
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ผู้วิจัย ได้รับ ความร่วมมื อจากหลายฝ่ าย ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สนิ ท อัก ษรแก้ว ผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์วชั รี เลิศมงคล ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตัง้ ธรรม รองศาสตราจารย์ณฏั ฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ ดร.สนใจ
หะวานนท์ ดร.ดุสิต เวชกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จําเริญพฤกษ์ ที่ให้ขอ้ มูลสําคัญยิ่งต่อการวิจยั ครัง้ นี ้
คณะนักวิจยั ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทยั รัตนกิจ และรองศาสตราจารย์ขจีจรัส ภิรมณ์ ธรรมศิริ
ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ ให้กาํ ลังใจ และให้คาํ แนะนําการวิจยั ครัง้ นีม้ าโดยตลอด ขอขอบคุณ คุณนงค์
ลักษณ์ เที่ยงธรรม ที่ช่วยแปลบทคัดย่อ และคําอธิบายใต้รูปภาพจากภาษาไทยให้เป็ นภาษาอังกฤษ Dr. Andrew
John Warner บรรณาธิ ก ารด้ า นภาษา ของวารสาร Agricultural and Natural Resources และวารสาร
Kasetsart Journal of Social Sciences ที่กรุ ณาตรวจทานความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ นอกจากนี ้
คณะนักวิจยั ยังได้รบั ความช่วยเหลือจากผูช้ ่วยนักวิจยั สองท่านคือ นางสาวมาริษา ตันเจริญ และนางสาวปิ ยพร
แก้วภิรมย์ ที่ทาํ ให้การรายงานวิจยั สําเร็จด้วยดี
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กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐในวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Ideological State Apparatus of the Civic Education Subject in the Thai Secondary Schools
ณัฐนิช ฉํ่าเฉื่อย1* และ พัชรินทร์ สิรสุนทร1
Nutthanit Chamchueai1* and Patcharins Sirasoonthorn1

บทคัดย่อ
บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐที่กระทําผ่านการเรียนการสอนวิชา
หน้าที่พลเมืองระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
มองผ่านมโนทัศน์กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ ของหลุยส์ อัลธูแซร์ ใช้แนวทางการหาความรู แ้ บบต่อต้านปฏิฐาน
นิยมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หาและเขียนบรรยายแบบเล่าเรื่อง ผลการศึกษาพบว่า รัฐใช้วิชาหน้าที่พลเมือง
เป็ นกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐเพื่อสร้างสังคมที่สนั ติสขุ แต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐใช้วิชาหน้าที่พลเมืองให้กลายเป็ น
อุดมการณ์ เป็ นโล่กาํ บังกลไกทางการปราบปรามที่ใช้ความรุ นแรงของรัฐ เพื่อสร้างอํานาจที่เหนือกว่าระหว่างรัฐ
กับพลเมือง ให้พลเมืองมีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกับรัฐ จนกระทัง้ หล่อหลอมให้นกั เรียนกลายเป็ นพลเมืองที่
เชื่อฟั งรัฐ และอยู่ภายใต้อาํ นาจของรัฐด้วยความยินยอมแบบเต็มใจหรือไม่รูต้ วั

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.

Key words: ideological state apparatus, civic education subject
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บทนํา

การปลูกฝั งคุณลักษณะของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อสร้างให้เป็ น “พลเมืองดีของชาติ” กระทําโดยตรง
ผ่ า นการเรี ย นการสอนในวิ ช าหน้า ที่ พ ลเมื อ ง โดยพิ จ ารณาจากหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงแนวทางการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
พบว่ า ขอบเขตเนื ้อ หาการเรี ย นการสอนระบุถึ ง “ระบบการเมื อ งการปกครอง ระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข ลักษณะและความสําคัญการเป็ นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝั งค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข สิทธิ หน้าที่
เสรีภาพ การดําเนินชีวิตอย่างสันติสขุ ในสังคมไทยและสังคมโลก” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นอกจากนี ้ วิชา
หน้าที่พลเมืองยังถูกเน้นยํา้ เพื่อเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองดีของชาติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และนโยบายรัฐบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
รายงานการวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองค้นพบว่า การ
ให้ความรู ใ้ นแบบเรียนถูกใช้เป็ นกลไกของรัฐเพื่อสร้างคุณลักษณะของนักเรียนที่ พึงประสงค์ของรัฐ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กบั รัฐ ดังพบหลักฐานจากกลุ่มงานวิจัยในกลุ่มที่เป็ นการศึกษาในเชิงสังคมศาสตร์ เช่น งานของ
วรุ ตม์ อินทฤทธิ์ (2562) ศึกษาเรื่อง สังคมศึกษาและการสร้างความเป็ นพลเมืองดีภายใต้ระบอบการเมืองการ
ปกครองไทย พบว่า วิชาหน้าที่พลเมืองเป็ นวิชาที่ใช้สร้างพลเมืองเพื่อตอบสนองคุณลักษณะของพลเมืองในแบบ
ที่รฐั ต้องการ ดังนัน้ การเรียนการสอนจึงขึน้ อยู่กบั ทิศทางของผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง และรัฐต้องการสร้างพลเมือง
ดีแบบชาตินิยมมุ่งเน้นความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ มีสาํ นึกในความเป็ นไทย และ
ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
งานของ นฤมล นิ่มนวล, ประจักษ์ ก้องกีรติ และอรรถสิทธิ์ พานแก้ว (2560) ศึกษาเรื่อง การเมืองใน
แบบเรียน พบว่า แบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองเป็ นหนึ่งในกลไกการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐ มีเนื อ้ หา
สอดคล้องกับระบอบการเมืองการปกครองในแต่ละช่วงเวลา และเนือ้ หาส่วนใหญ่ม่งุ เน้นบทบาทหน้าที่ของรัฐ
มากกว่าการเชื่อมั่นในศักยภาพของพลเมืองที่จะมีต่อการแก้ไขปั ญหากับความขัดแย้งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
งานของ เอกชัย ภูมิระรื่น (2557) ศึกษาเรื่อง แบบเรียนสังคมศึกษา ภาพสะท้อนความต้องการของรัฐ
พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2555 พบว่า วิชาหน้าที่พลเมืองเป็ นวิชาที่มีเนือ้ หาที่แสดงถึงความต้องการของรัฐได้มากที่สดุ
มีเนือ้ หามาจากบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสร้างพลเมืองในแบบที่รฐั ต้องการ แม้ว่าบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิ จ และสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่รฐั ยังคงรักษาจุดร่วมในประเด็นความมั่นคงของชาติ
ความเป็ นพลเมืองดี และสถาบันพระมหากษัตริย ์
และงานของ ฐิ ติมดี อาพันธนานนท์ (2556) ได้ศกึ ษาเรื่อง เนือ้ หาความเป็ นพหุวฒ
ั นธรรมในแบบเรียน
พบว่า รัฐใช้แบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองนําเสนอเนือ้ หาที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติไทย
ในมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็ นวัตถุ เช่น อาหาร การแต่งกาย ประเพณี เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือ
สร้างความมั่นคงให้กบั รัฐ ในประเด็นของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน
และรัฐมองว่าวัฒนธรรมเป็ นสิ่งตายตัว รวมถึงไม่ได้มีการกล่าวถึงชนกลุ่มต่างๆ ในประเด็นปั ญหา และอํานาจที่
ไม่เท่าเทียมกันอันเป็ นส่วนหนึ่งของสาเหตุความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
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ดังนัน้ ข้อค้นพบจากงานวิจยั ในเชิงสังคมศาสตร์ได้ให้ขอ้ ค้นพบในลักษณะเดียวกัน โดยมองว่าวิชาหน้าที่
พลเมืองเป็ นวิชาที่รฐั นํามาใช้สร้างพลเมืองที่ดีของชาติเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ แต่ในอีก
ด้านหนึ่งวิชาหน้าที่พลเมืองเป็ นกลไกของรัฐเพื่อนํามาใช้สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามแบบที่รฐั ต้อ งการ
และเลือกที่จะไม่กล่าวถึงบางประเด็นที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับรัฐ ด้วยการบรรจุกลไกทางอุดมการณ์
ของรัฐไว้ในแบบเรียน ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงต้องการวิเคราะห์กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐที่กระทําผ่านการเรียนการ
สอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามมโนทัศน์กลไกทาง
อุด มการณ์ข องรัฐ (Ideological State Apparatuses: ISAs) ของหลุย ส์ อัล ธู แ ซร์ (Louis Althusser: 1918 –
1990)

วัตถุประสงค์
บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐที่กระทําผ่านการเรียนการสอนวิชา
หน้าที่พลเมืองระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ
มโนทัศน์กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ ของอัลธูแซร์ เสนอว่ารัฐมีกลไกทางอุดมการณ์เพื่อผลิตซํา้ เงื่อนไข
การผลิต (Althusser, 1971) ความเป็ นกรรมกรของกําลังแรงงาน (Althusser, 1971) โดยรัฐดําเนินการผลิตซํา้
ผ่านกลไกของรัฐ 2 ประเภท ได้แก่ 1) กลไกทางการปราบปรามของรัฐ (Repressive State Apparatus: RSAs)
และ 2) กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ (Ideological State Apparatuses: ISAs) (Althusser, 1971) เพื่อมุง่ เน้นการ
ทําหน้าที่แตกต่างกัน แต่กลไกทัง้ สองไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด กล่าวคือกลไกทางการปราบปรามของ
รัฐทําหน้าที่โดยใช้ความรุ นแรง ตรงกันข้ามกับกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐทําหน้าที่โดยใช้อดุ มการณ์ (Althusser,
1971) ดังนัน้ กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐจึงเปรียบเสมือนเป็ นเสาเข็ม รวมถึงเป็ นตําแหน่งของการต่อสูท้ างชนชัน้
(Althusser, 1971)
อัลธูแซร์ได้เน้นยํา้ ว่ากลไกที่ รัฐได้ติดตัง้ ให้กับพลเมืองมากที่ สุดคื อ กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐทาง
การศึกษา (Educational Ideological Apparatus State) โดยเขากล่าวว่า “ไม่มีกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐทาง
ใดนอกจากโรงเรียน ที่สามารถบังคับเด็กให้น่ งั ฟั งอย่างสงบนิ่งได้วนั ละ 7-8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5-6 วัน ต่อเนื่องกัน
ไปหลายปี ” (Althusser, 1971) โดยมีเงื่อนไขการทํางาน ประกอบด้วย 1) มีเป้าหมายเพื่อผลิตซํา้ ความสัมพันธ์
ของการผลิตที่ขุดรีดแบบทุนนิยม 2) หล่อหลอมอุดมการณ์หลักของสังคม คือ อุดมการณ์ของชนชัน้ ปกครอง
ให้กบั นักเรียน 3) มีการทํางานร่วมกันระหว่างกลไกทางอุดมการณ์ตา่ งๆ และ 4) บรรจุกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ
ที่โด่ดเด่นที่สดุ เข้าไปในโรงเรียน คือ กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐทางการศึกษา (Althusser, 1971)
บทความนีผ้ ศู้ กึ ษาจึงได้นาํ เงื่อนไขการทํางานของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐมาวิเคราะห์การเรียนการ
สอนวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากระดับชัน้ นีค้ ือกลุม่ นักเรียนที่กาํ ลังอยู่
ในขัน้ ตอนสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับและจะถูกส่งไปยังตลาดแรงงานการผลิต
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ผลการศึกษา

การทํางานของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) มีเป้าหมายเพื่อผลิต
ซํา้ ความสัมพันธ์ของการผลิตที่ขดุ รีดแบบทุนนิยม 2) หล่อหลอมอุดมการณ์หลักของสังคม คือ อุดมการณ์ของชน
ชัน้ ปกครองให้กับนักเรียน 3) มีการทํางานร่วมกันระหว่างกลไกทางอุดมการณ์ต่าง ๆ และ 4) บรรจุกลไกทาง
อุดมการณ์ของรัฐที่ โด่ด เด่นที่ สุด เข้าไปในโรงเรียน คือ กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐทางการศึกษานั่น เอง ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
การผลิตซํา้ ความสัมพันธ์ของการผลิตทีข่ ุดรีดแบบทุนนิยม
เป้าหมายแรกของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ คือ การผลิตซํา้ ความสัมพันธ์ของการผลิตที่ขดุ รีดแบบทุน
นิ ยม ทั้งนี ก้ ารทํางานของกลไกทางอุด มการณ์ข องรัฐ ดําเนิ น การควบคู่กันทั้งสองกลไก ประกอบด้วย กลไก
ทางการปราบปรามที่ใช้ความรุ นแรง และกลไกทางอุดมการณ์ท่ีใช้อดุ มการณ์เพื่อเป็ นโล่กาํ บังให้กบั ความรุ นแรง
ของกลไกทางการปราบปราม ฉะนัน้ วิชาหน้าที่พลเมืองจึงมีการทํางานของกลไกทางอุดมการณ์ กล่าวคือ รัฐ
เริ่มต้นจากกลไกทางการปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายเพื่ อสร้างอํานาจที่ เหนื อกว่าระหว่างรัฐและพลเมื อง
ฉะนั้นตามแนวทางการปกครองของประเทศไทยที่ ใช้รัฐธรรมนูญเป็ น กฎหมายสูงสุด ในมาตรา 80 (3) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็ นกฎหมายในช่วงเวลาของการออกแบบหลักสูตรฯ
พบว่า รัฐให้อาํ นาจตัวเองเพื่อสร้างคุณลักษณะของนักเรียนที่พงึ ประสงค์ ความว่า
มาตรา 80 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
ดังต่อไปนี ้ (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรู ปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้กา้ วหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝั งให้ผู้เรียนมีจติ สํานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2551, 2551: 23-24)
ดังนัน้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 จึงทําหน้าที่โดยใช้อุดมการณ์สร้าง
ตัวตนของนักเรียนให้มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกับรัฐ จนกระทัง้ หล่อหลอมให้นกั เรียนกลายเป็ นพลเมืองที่เชื่อ
ฟั งรัฐ และอยู่ภายใต้อาํ นาจของรัฐด้วยความยินยอม
การหลอมรวมอุดมการณ์หลักของสังคม
เป้าหมายที่สองของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ คือ หล่อหลอมอุดมการณ์หลักของสังคม คือ อุดมการณ์
ของชนชั้นปกครองให้กับ นักเรีย น ดัง ปรากฎเนื อ้ หาในแบบเรียนในฐานะสื่อกลางทางการสื่อสารของรัฐกับ
นักเรียนเพื่อหล่อหลอมความเป็ นพลเมืองดีของชาติ จากกลไกทางการปราบปรามผ่านการใช้กฎหมาย มาอยู่ใน
ลักษณะของกลไกทางอุดมการณ์ เช่น แบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีเนือ้ หากล่าวถึงหน้าที่
ของพลเมืองดี เช่น
425

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“พลเมืองดีมีหน้าที่พิทกั ษ์รกั ษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ชาติ เป็ นสิ่งที่มีความสําคัญต่อพลเมืองเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากบรรพบุรุษของเราได้เอาเลือดเนือ้ และชีวิตเข้าแลก
ไว้ ดังนัน้ เราต้องเชิดชูและพิทกั ษ์รกั ษาชาติ ไม่กระทําการใด ๆ ให้เป็ นที่เสื่อมเสียแก่ชาติ และทํานุบาํ รุ งชาติให้
เจริญก้าวหน้าสืบไป ศาสนา เป็ นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําให้จิตใจมีความบริสทุ ธิ์ผ่องใส มีความเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่และ
มีเมตตากรุ ณาต่อกัน ช่วยประสานจิตใจของคนในชาติให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําสิ่งที่ดีให้แก่ส่วนรวม ดังนัน้
พลเมืองดีทุกคนต้องรักษาศาสนาให้คงอยู่ค่กู บั สังคมไทยตลอดไป พระมหากษัตริย ์ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคน
ไทยทัง้ ชาติ ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนมาโดยตลอด ทรงแนะนําช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรของพระองค์ท่ วั
ราชอาณาจักร ทรงแผ่เมตตาบารมีปกป้องคุม้ ครองชนชาวไทยให้ดาํ เนินชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็ นสุขถ้วนหน้ากัน
ดังนัน้ พลเมืองดีทกุ คนทุกคนจึงยอมพลีชีพเพื่อรักษาพระมหากษัตริยใ์ ห้เป็ นมิ่งขวัญแก่ชาติไทยตลอดไป”
(ธวัช ทันตโตภาส และคณะ, 2562: 8-9)
หรือแบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีเนือ้ หากล่าวถึงหน้าที่ของพลเมืองดีตอ่ จิตสํานึก
ของความเป็ นไทยว่า
“วัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์หรือลักษณะที่แตกต่างและโดดเด่นจากสังคมอื่น ๆ หลายประการ เช่น การ
ไหว้ อาหารไทย มารยาทไทย ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านีไ้ ด้สร้างความภาคภูมิใจแก่คนในสังคมไทยและเป็ นเครื่อง
ยืนยันถึงความเจริญรุ ง่ เรืองและความเป็ นเอกลักลักษณ์ของชาติไทย วัฒนธรรมกับสังคมมนุษย์เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กันตลอดเวลา เนื่องจากมนุษย์เป็ นผูส้ ร้างวัฒนธรรมเพื่อการดํารงอยู่รว่ มกันในสังคม วัฒนธรรมของเราจะมุง่ เน้น
ที่รูปแบบ หรือวิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่มคนเหล่านัน้ เช่น เราทุกคนเป็ นสมาชิกของสังคมไทย ดังนัน้ ทุกคนจึง
ต้องประพฤติปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยด้วย”
(ธวัช ทันตโตภาส และคณะ, 2555: 84)
การทํางานร่วมกันระหว่างกลไกทางอุดมการณ์ต่าง ๆ
เป้าหมายที่สามของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ คือ มีการทํางานร่วมกันระหว่างกลไกทางอุดมการณ์
ต่าง ๆ ในวิชาหน้าที่พลเมืองนอกจากรัฐได้ใช้กลไกทางการศึกษา โดยเฉพาะการบรรจุลงในแบบเรียนแล้ว รัฐยัง
สร้างการความเป็ นพลเมืองดีของชาติผ่านกลไกทางอุดมการณ์อ่ืน ๆ ที่ สามารถทํางานประสานกับการสร้าง
คุณลักษณะของเยาวชนในวิชาหน้าที่พลเมือง เช่น กลไกทางการสื่อสาร ด้วยการใช้บทเพลงเข้ามาทํางานร่วม
เพื่ อ สร้างจิ ต สํานึกในความเป็ นไทยให้กับ นัก เรีย น เห็ น ได้ชัด จากการสอดแทรกพิ ธีก รรมทั้ง ในโรงเรียนและ
ชีวิตประจําวัน ในกรณีตวั อย่างคือการเคารพธงชาติ นักเรียนทุกคนจะต้องยืนตรงเคารพธงชาติ ประกอบกับกลไก
ทางศาสนา นักเรียนจะต้องพนมมือสวดมนต์ แผ่เมตตา และท่องคําปฏิญาณว่าจะเป็ นพลเมืองดีของชาติ
การบรรจุกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐทางการศึกษา
และเป้าหมายสุดท้ายของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ คือ การบรรจุกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐที่โดด
เด่น ที่ สุด เข้าไปในโรงเรี ยน คื อ กลไกทางอุด มการณ์ข องรัฐ ทางการศึก ษา เมื่ อพิ จ ารณาวิ ช าหน้าที่ พลเมือง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า วิชาหน้าที่
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พลเมืองเป็ นวิชาที่รฐั ให้ความสําคัญมากที่สดุ สําหรับการสร้างพลเมืองดีของชาติ ในที่สดุ การการเรียนการสอน
วิชาหน้าที่ พลเมืองจึงได้ประกอบสร้างคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ข องนัก เรียนให้เป็ นพลเมื องดีต ามแบบที่ รัฐ
ต้องการ ซึง่ สอดประสานกับกระบวนการทํางานของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐที่กล่าวมาข้างต้นทัง้ สามเงื่อนไข

บทสรุป และอภิปรายผล

กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐในวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 มีเนือ้ หาสอดคล้องกับกลไกการทํางานของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ
เนื่องจากองค์ประกอบของการออกแบบวิชาหน้าที่พลเมือง มีการนํากลไกทางอุดมการณ์ของรัฐเข้ามาใช้เพื่ อ
สร้างคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็ นพลเมืองดีของชาติ ในแบบที่รฐั ต้องการ โดยพบว่า รัฐได้สร้างอุดมการณ์หลัก
ของสังคมเพื่อต้องการพลเมืองที่มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้ 1) พลเมืองที่สาํ นึกในความเป็ นไทย และ 2) พลเมืองที่ยดึ มั่น
ในระบอบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข สอดคล้องกับงานของ
พิณสุดา สิริธรังศร (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพือ่ ความเป็ นพลเมือง พบว่า รัฐมีแนวทางการพัฒนา
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในทุกระดับการศึกษา นอกจากนี ้ ข้อค้นพบยังแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รียนไม่สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเท่าที่ควร โดยเฉพาะในประเด็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรม และการปฏิบตั ิ
ตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองใช้การจัดกระบวนการเรียนรู ท้ งั้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
รวมถึงใช้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิ ปไตยตามบริบทของประเทศนัน้ ๆ ด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต
เมื่อพิจารณาประเทศที่มีระบอบการเมืองการปกครองคล้ายคลึงกับประเทศไทย เช่น ประเทศอังกฤษ
และประเทศญี่ ปุ่น พบว่า ประเทศอังกฤษมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้พลเมืองมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ มี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถโต้แย้งทางการเมืองได้ (พิณสุดา สิริธรังศร, 2560) ขณะเดียวกัน
ประเทศญี่ ปุ่น มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้พลเมืองปฏิ บัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ได้ชัดเจนกว่าหลักสูตรของประเทศไทยที่ มุ่งเน้นเพี ยงการเป็ นพลเมืองดีของชาติท่ี ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข (เจษฎา แก้ววรา, ชาตรี มณีโกศล, และยุพิน อินทะยะ,
2559)
นอกจากนี ง้ านของ ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง การนาํ นโยบายหลักสู ตรการศึก ษาขัน้
พืน้ ฐานไปปฏิบตั ใิ นเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เนือ้ หาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ไม่สอดคล้องกับทักษะที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากหลักสูตรฯ มุ่งเน้นการให้
ความสําคัญกับความเป็ นไทยและความรักชาติมากกว่าที่ จะเอือ้ ให้นักเรียนใช้การแสวงหาความรู จ้ ากการตัง้
คําถามและคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง ด้วยเหตุนี ้ จึงกล่าวได้ว่ากลไกทางอุดมการณ์ของรัฐในวิชาหน้าที่พลเมืองได้
ประกอบสร้างคุณลักษณะของนักเรียนที่อยู่ภายใต้การจํานนต่อรัฐ
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของ Heggart, Arvanitakis, & Matthews (2018) ได้โต้แย้งแนวทางการจัด
การศึกษาหน้าที่ พลเมืองว่า รัฐไม่ควรนําแนวทางการกําหนดเนื อ้ หาการเรียนที่ กาํ หนดจากบนลงล่าง (Topdown) เนื่องจากแนวทางดังกล่าวไม่ได้ทาํ ให้นกั เรียนมีคุณลักษณะที่กระตือรือร้นที่จะเข้าไปพัวพันกับกิจกรรม
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ทางประชาธิปไตยมากไปกว่าการถูกบังคับ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางที่รฐั ไทยได้นาํ มาใช้กบั การ
เรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ดังพบได้จากการอธิบายวิธีการทํางานของกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐไทย
ดังนัน้ ข้อเสนอของบทความนีค้ ือ การเสนอรู ปแบบการจัดการศึกษาหน้าที่พลเมืองที่จะช่วยลดการผลิต
ซํา้ ของความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ของการผลิตเช่นเดียวกับการขุดรีดแบบ
ทุนนิยม ประกอบด้วยแนวทาง 4 ประการ 1) หลักสูตรต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมีอิสระในการเลือกเนือ้ หาและ
กระบวนการเรียน 2) หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนานักเรียนแต่ละคนตามความสนใจที่แตกต่างกัน
3) หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการเข้ามาพัวพันและประสบการณ์ท่ีผ่านมาของนักเรียน และ 4) หลักสูตรต้อง
ให้ความสําคัญกับการเข้าไปพัวพันกับชุมชน ซึ่งแนวทางนีจ้ ะช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะเป็ นพลเมืองที่
กระตื อ รื อร้น ในการเข้าไปพัวพันกับ กิ จกรรมทางประชาธิ ป ไตย (Active Citizens) (Heggart, Arvanitakis, &
Matthews, 2018)
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แนวทางการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
Approaches to Control and Promote Personal Income Tax Payment
of Real Estate Brokers
ศิวพร เสาวคนธ์1
Siwaporn Saowakon1
บทคัดย่อ

บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของ
ผูป้ ระกอบอาชี พนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เนื่ องจากในปั จจุบันอาชี พดังกล่าวมีการขยายตัวไปพร้อมกับการ
เติบโตของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อการซือ้ ขายและแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์มีปริมาณเพิ่มขึน้ ในทุกปี ย่อมส่งผลให้
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เติบโตตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีหลักเกณฑ์การ
จัดเก็บภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาตามที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร แต่ในทางปฏิบตั ิกลับพบว่าผูป้ ระกอบอาชีพ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์บางกลุม่ ยังหลีกเลี่ยงการเสียภาษาเงินได้บคุ คลธรรมดา เพราะกรมสรรพากรไม่ทราบว่า
เงินได้ท่ีเกิดขึน้ มีแหล่งที่มาจากการประกอบอาชีพ และส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายควบคุม
ผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อีกทัง้ ยังไม่มีระบบควบคุมจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ อันมี
สภาพบังคับทางกฎหมาย จึงเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาํ ให้มีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี เงินได้ ดังนัน้ เพื่อป้องกันการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และเป็ นการยกระดับ
ผู้ป ระกอบอาชี พ นายหน้าอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ใ ห้เป็ น ที่ ย อมรับ ในระดับ สากล ตลอดจนก่ อให้เ กิ ด ประโยชน์แ ก่
ผูเ้ กี่ยวข้อง จึงเห็นควรมีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพดังกล่าว

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
1

คณะนิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 10900
School of Law, Sripatum University, Bangkok 10900

1

430

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คํานํา

อสังหาริมทรัพย์นนั้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 ได้ให้ความหมายว่า “ที่ดินและ
ทรัพย์อนั ติดอยู่กบั ที่ดินมีลกั ษณะเป็ นการถาวรหรือประกอบเป็ นอันเดียวกันกับที่ดินนัน้ และหมายความรวมถึง
ทรั พ ย์สิ น อัน เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น หรื อ ทรัพ ย์อั น ติ ด กั บ ที่ ดิ น หรื อ ประกอบเป็ นอั น เดี ย วกั บ ที่ ดิ น นั้น ” (สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2562) จากความหมายดังกล่าว อสังหาริมทรัพย์จงึ ประกอบด้วย ที่ดิน ทรัพย์อนั ติดกับ
ที่ดินมีลกั ษณะเป็ นการถาวร ทรัพย์ท่ีประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนัน้ ทรัพยสิทธิอนั เกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อนั
ติดอยู่กบั ที่ดินหรือประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนัน้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นนั้ ได้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ การประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ
เป็ นลั ก ษณะหลัก ของธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ทั้ง หลาย และกลุ่ ม ที่ ส องคื อ การเป็ น วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งความหลากหลายเป็ นไปตามยุคสมัย เช่น วิชาชีพรังวัด วิชาชีพสถาปนิก วิชาชีพนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น (โสภณ พร โชคชัย, 2559)
สําหรับการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นนั้ ในทางธุรกิจหากบุคคลดังกล่าวมีความสนใจใน
สาขาวิชาวิชาชีพดังกล่าว มีใจรักบริการ สนใจการขาย และเรียนรู ท้ ่ีจะปรับตัวไปพร้อมกับระบบเศรษฐกิจแล้ว ก็
ย่ อ มสามารถประกอบอาชี พ ดัง กล่ า วได้ ไม่ ต ้อ งขออนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เหมื อ นดัง เช่ น วิ ช าชี พ แพทย์
ทนายความ เป็ นต้น การประกอบอาชี พนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จึงสามารถประกอบได้ง่ายและสร้างรายได้
เริ่มต้นหลักหมื่นไปจนถึงแสน
ในกรณีท่ีเป็ นประเด็นปั ญหาและนํามาสู่การเขียนบทความในครัง้ นีค้ ือ เนื่องด้วยลักษณะการ
ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่มีกฎหมายควบคุม ทําให้การประกอบอาชีพเป็ นไปโดยอิสระ ส่งผลให้
ในเรื่ อ งของการเสี ย ภาษี เงิ น ได้บุค คลธรรมดาของผู้ป ระกอบอาชี พนายหน้า จึง ไม่ไ ด้อยู่ใ นระบบที่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้เ หมื อ นดัง เช่ น อาชี พ แพทย์ ทนายความ นัก บัญ ชี เป็ น ต้น เพราะการจ่ ายค่าตอบแทนการเป็ น
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มกั จ่ายกันในรู ปแบบของเงินสด จึงเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาํ ให้มีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
เงินได้ ส่งผลให้รฐั ไม่สามารถจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาจากผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้
ดังนัน้ บทความนีจ้ ึงได้มีการศึกษาถึงแนวทางการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของผู้
ประกอบอาชี พ นายหน้าอสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่ อป้ องกัน การหลี ก เลี่ย งการเสี ยภาษี เ งิ น ได้บุค คลธรรมดาของผู้
ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และเป็ นการยกระดับผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์แก่รฐั และผูเ้ กี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงการควบคุมผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การส่ ง เสริ ม การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดาจากผู้ป ระกอบอาชี พ นายหน้ า
อสังหาริมทรัพย์
3. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

431

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิดเกี่ยวกับทางการควบคุ มและส่งเสริมการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้ ประกอบอาชีพ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
1. แนวคิดเกีย่ วกับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
1.1 อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์นนั้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 ได้ให้ความหมายว่า “ที่ดินและ
ทรัพย์อนั ติดอยู่กบั ที่ดินมีลกั ษณะเป็ นการถาวรหรือประกอบเป็ นอันเดียวกันกับที่ดินนัน้ และหมายความรวมถึง
ทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดนิ หรือทรัพย์อนั ติดกับที่ดินหรือประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนัน้ ”
จากความหมายดังกล่าวนัน้ อสังหาริมทรัพย์จงึ มีลกั ษณะประกอบด้วย
(1) ที่ดิน ซึ่งเป็ นพืน้ ผิวดินหรือพืน้ ดินทั่ว ๆ ไปที่อยู่ตามธรรมชาติ ย่อมไม่หมายถึงที่ดินที่ขุดขึน้ มาจาก
พื น้ ดิน เพราะเมื่อถูกขุดขึน้ มาแล้ว ย่อมไม่มีสภาพเป็ นที่ดินอีกต่อไป จะเป็ นเพี ยงก้อนดินหรือกองดินที่จะถูก
เคลื่อนย้ายไปที่อ่นื จึงกลายเป็ นสังหาริมทรัพย์ไป
(2) ทรัพย์อันติดกับที่ดินมีลักษณะเป็ นการถาวร ซึ่งอาจเกิ ดขึน้ เองโดยธรรมชาติ หรือมีการทําขึน้ ใน
ภายหลังให้ติดเป็ นการถาวรก็ได้ กรณีท่ีทรัพย์นนั้ ติดอยู่กบั ที่ดินเป็ นการถาวรโดยธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ส่วน
กรณีทรัพย์นนั้ มีผูน้ าํ มาติดกับที่ดินเป็ นการถาวร ได้แก่ บ้านเรือน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
ที่มีผทู้ าํ ขึน้ บนที่ดินหรือในที่ดินเป็ นการถาวร มิใช่เป็ นการนํามาติดเพียงชั่วคราว เช่น อาคารที่ปลูกในงานแสดง
สินค้า เป็ นต้น
(3) ทรัพย์ท่ีประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนัน้ คือทรัพย์ท่ีรวมอยู่กบั เนือ้ ดินตามธรรมชาติ เช่น ก้อนดิน ดิน
ทราย หรือมีผนู้ าํ มาไว้กบั ดินจนหลายเป็ นส่วนหนึ่งของพืน้ ดินตามธรรมชาติ เช่น นําทรายมาถมที่ดินจนกลายเป็ น
ดินไป เป็ นต้น
(4) ทรัพยสิทธิอนั เกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อนั ติดอยู่กบั ที่ดินหรือประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนัน้ กรณี
ของทรัพ ยสิ ท ธิ อันเกี่ ย วกับที่ ดิ น ได้แ ก่ กรรมสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ ค รอบครอง สิ ท ธิ จ าํ นองและทรัพ ยสิท ธิ ต ามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ซึ่งได้แก่ ภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพืน้ ดิน สิทธิเก็บกิน และภาระติด
พันในอสังหาริมทรัพย์ กรณีของทรัพยสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์อนั ติดอยู่กบั ที่ดิน คือทรัพยสิทธิอนั เกิดจากทรัพย์ท่ีติด
อยู่กบั ที่ดิน เช่น บ้านเรือน ตึกแถว ย่อมเป็ นทรัพยสิทธิของที่ดินนัน้ และเป็ นอสังหาริมทรัพย์ไปด้วย ส่วนกรณีของ
ทรัพยสิทธิอนั เกี่ยวกับทรัพย์ซ่งึ ประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดิน คือกรณีท่ีทรัพย์นนั้ ประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินไป
แล้วย่อมกลายสภาพเป็ นส่วนหนึ่งของที่ดิน จึงมีทรัพยสิทธิในลักษณะเช่นเดียวกับที่ดิน (บัญญัติ สุชีวะ, 2559)
จากความหมายและลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ จะเห็นได้วา่ หากอสังหาริมทรัพย์
ที่กล่าวมาข้างต้นมีการซือ้ ขายหรือแลกเปลี่ยนกันขึน้ การกระทําดังกล่าวในปั จจุบันนิยมดําเนินการโดยผ่านผู้
ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดการซือ้ ขายหรือแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วขึน้ เพราะมีตวั แทน
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการและเป็ นผูท้ ่ี มีความเชี่ ย วชาญในการดําเนิ นการดังกล่าวนั้น นอกจากนั้นยังทําให้เกิ ด ความ
สะดวกสบายแก่คสู่ ญ
ั ญา (ผูซ้ อื ้ และผูข้ ายอสังหาริมทรัพย์) นัน้
1.2 การประกอบอาชีพนายหน้าอสังหริมทรัพย์
(1) องค์กรที่กาํ กับดูแลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ประเทศไทยมีการรวมกลุ่มของผูด้ าํ เนินธุรกิจตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี พ.ศ. 2535
ประมาณ 20 ราย โดยได้มีการจัดตัง้ ภายใต้ช่ื อ “ชมรมธุรกิ จตัวแทนการค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย”
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(Real Estate Agency Club of Thailand) มีคุณไพศาล บัณฑิ ตยานนท์ กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท แคท พร็อพ
เพอร์ตี ้ จํากัด เป็ นประธานชมรม บริหารงานร่วมกับคณะกรรมการของชมรมอีกทัง้ หมด 7 ท่าน และวันที่ 22
ธันวาคม 2536 ชมรมธุรกิจตัวแทนการค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รบั การสถาปนาจากกองสถาบัน
การค้า กรมการค้า ภายใน ขึ น้ เป็ น “สมาคมตัว แทนและนายหน้า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์” (Real Estate Broker
Association) โดยมี คุณไพศาล บัณฑิตยานนท์ ได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นนายกก่อตัง้ ของสมาคมตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ในสมัยแรกประจําปี 2537-2538 และได้ดาํ รงตําแหน่งนายกสมาคมฯ จนถึงกระทั้งปี 25392540 และมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีสมาชิกเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายให้ได้
มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวินยั และปรับปรุ งระบบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลดีย่ิงขึน้
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 ได้มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ คุณธี รพันธ์ นาทีกาญจนลาภ
กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท ยูเค คอนซัลทิ ง จํากัดได้รับเลือกตัง้ เป็ นนายกสมาคมฯ ได้บริหารสมาคมฯ จนถึง
ประจําปี 2543-2544 ต่อ มาได้มี ก ารเลือกตัง้ คณะกรรมการชุด ใหม่ประจําปี 2545-2546 คุณ ไพโรจน์ สุขจั่น
ประธานและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด ได้รบั เลือกให้เป็ นนายกสมาคมฯ คนต่อมา ได้
บริหารสมาคมฯ ต่อมานายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล ประธานบริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตีส้ ์ จํากัด ได้รบั เลือก
ให้เป็ นนายกสมาคมฯ ประจําปี 2547-2548 จนกระทั่งปั จจุบันนี ้ นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล ประธานบริษัท
ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตสี ้ ์ จํากัด ยังได้รบั เลือกให้เป็ นนายกสมาคมฯ ประจําปี 2549-2550 ต่อไป
ในปั จจุบนั นีส้ มาคมฯ ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ “สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” เป็ น
“สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย” (สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย, 2562)
ดังนัน้ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยจึงเป็ นสมาคมที่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่ อส่งเสริมคุณภาพ
ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีสมาชิกเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวินยั และปรับปรุ งระบบ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลดีย่ิงขึน้
(2) ประเภทใบอนุญาต
ธุรกิจและวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็ นอีกหนึ่งในวิชาชีพที่ตอ้ งการความเป็ นมืออาชีพเพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการบริหารธุรกิจให้เติบโตจากธุรกิจเล็กๆ หรือธุรกิจที่อาจประสบปั ญหาในระยะหนึ่งแต่ฟื้น
ตัวได้ดีนนั้ ย่อมเป็ นกลไกหนึ่งที่ทาํ ให้วิชาชีพดังกล่าวมีการพัฒนาและเติบโต นอกจากนัน้ ในเรื่องของการรักษา
มาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ย่อมเป็ นอีก
แนวทางหนึ่งที่ส่งผลให้ผูป้ ระกอบวิชาชีพนายหน้าได้รบั การยอมรับในทางธุรกิจและคู่สญ
ั ญา (ผูซ้ ือ้ และผูข้ าย
อสังหาริมทรัพย์)
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องของใบอนุญาตนั้น เนื่ องด้วยในปั จจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการ
ควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีต่อเนื่องและมีประสิทธิ ภาพ จึงพบว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องโหว่
เพื่อการฉ้อโกงหรือทุจริต เช่น ผูป้ ระกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รว่ มกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ขาย
ที่ดินในราคาที่สูงกว่าที่ควรเป็ น โดยร่วมกันออกรายงานประเมินที่เป็ นเท็จ เป็ นต้น ดังนัน้ ในประเด็นนีจ้ าํ เป็ น
อย่างยิ่งที่รฐั จะต้องดําเนินการควบคุมผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (โสภณ พร โชคชัย, 2559)
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(3) คุณสมบัติของผูข้ ออนุญาต
ในปั จจุบนั การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นนั้ มีหลายประเภท ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น
(1) การซือ้ ขายทั่วไป เป็ นการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีลกั ษณะคล้ายกับการซือ้ ขายในธุรกิจอื่นๆ
ทั่วไป เช่ น การซื อ้ มาแล้วขายไป ผลตอบแทนหรื อส่วนต่างที่ ได้คือกําไร แต่จ ะต่างกันที่ การซือ้ ขายในธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ในทางกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งทํานิติกรรมเป็ นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนัก งาน
เจ้า หน้า ที่ เช่ น โฉนดที่ ดิ น เป็ น เอกสารสิ ท ธิ ท่ี แ สดงตั ว ผู้ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น แปลงนั้น ๆ ทั้ง นี ้ เพราะว่ า
อสังหาริมทรัพย์เป็ นทรัพย์สินที่มลู ค่าสูง จึงต้องมีกฎหมายควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา
(2) การปล่อยเช่า เป็ นการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีเรียกว่า “เสือนอนกิน” เพราะเมื่อลงทุนสร้างหรือ
ซือ้ อาคารซือ้ ที่ดินว่างเปล่าแล้วนําออกให้เช่า ก็จะทําให้เกิดรายได้อย่างสมํ่าเสมอ และเป็ นรายได้ท่ีตายตัว ทําให้
มีเงินใช้สอยไม่ขาดมือ เช่น การให้เช่าหอพัก อพาร์ตเมนต์ เช่าห้องพัก เช่าบ้าน ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า เช่าอาคาร
พาณิชย์ สํานักงานให้เช่า หรือการเช่าที่ดินว่างเปล่า
จากประเภทของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นนัน้ และสืบเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับ
ประเภทใบอนุญาตนัน้ จะเห็นได้ว่า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ถือเป็ นวิชาชีพหนึ่งที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ซือ้ ขายและการปล่อยเช่าทรัพย์สิน ซึ่งการเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหรือเช่า เป็ นอาชีพเสริมหรือทําเป็ นงานเสริม แต่
การซือ้ ขายแต่ละครัง้ อาจทําให้นายหน้ามีรายได้สงู ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ขึน้ อยู่กบั ความสามารถและองค์ประกอบ
ด้านอื่นๆ ด้วย ดังนัน้ การเป็ นนายหน้าขายที่ดิน ผูป้ ระกอบวิชาชีพนีไ้ ม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนแต่อย่างใด เพียงแต่บคุ คล
ดัง กล่ า วมี ค วามสามารถในการโน้ม น้า วผู้ซื อ้ ให้ม าซื ้อ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ (บ้า น ที่ ดิ น ) ก็ ท ํา ให้บุ ค คลนั้น ได้
ค่าตอบแทนโดยไม่ตอ้ งลงทุนหรือใช้เงินทุนสํารองในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์นนั้ ก่อน และไม่ตอ้ งมีอสังหาริมทรัพย์
นัน้ อยู่ในความครอบครอง จึงถือเป็ นวิชาชีพที่เปิ ดกว้างให้บุคคลทุกเพศ สามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้ ขอ
เพียงแค่บุคคลดังกล่าวสนใจและมีความสามารถในการขายก็สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ เช่น ก. ต้องการ
ขายที่ดิน 10 ไร่ ที่จงั หวัดนนทบุรี จึงได้ปิดประกาศขายไว้ท่ีหน้าที่ดินและลงขายตามเวปไซต์ ข. ต้องการได้ท่ีดิน
แถวนนทบุรี จึงได้เล่าให้ ค. ฟั ง ค. จึงได้คน้ หาข้อมูลทางเวปไซต์ และนําข้อมูลไปเสนอให้กับ ข. เช่นนี ้ หาก ข.
พอใจในราคาที่เสนอขายและที่ดินดังกล่าว ข. ได้ตกลงซือ้ ที่ดินดังกล่าวจาก ก. เรียบร้อย ค. ในฐานะนายหน้า
ย่อมได้คา่ นายหน้าจากการขายที่ดินนัน้ เป็ นต้น ซึง่ การประกอบอาชีพดังกล่าวเพียงแค่มีขอ้ มูล และโน้มน้าวผูซ้ ือ้
ได้ ก็ทาํ ให้ได้มาซึ่งรายได้ นอกจากนัน้ หากขยันและส่งข้อมูลให้ลกู ค้าที่สนใจอย่างต่อเนื่อง ย่อมทําให้ได้มาซึ่ง
รายได้เดือนเป็ นแสน ซึ่งถือว่าเป็ นการได้มาซึ่งรายได้ท่ีสูง โดยไม่ตอ้ งลงทุน และเหมาะกับผูเ้ ยาว์ท่ีตอ้ งการหา
รายได้เสริมและหาประการณ์ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน (โสภณ พรโชคชัย, 2562)
ดัง นั้น ในเรื่ องคุณ สมบัติ ข องผู้ข ออนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ นายหน้า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์นั้น จึง ยัง ไม่มี
หลักเกณฑ์ใดกําหนดไว้อย่างชัดเจน มีเพียงคุณสมบัติท่ีว่า หากบุคคลใดมีความสามารถในการโน้มน้าวผูซ้ ือ้ ให้
มาซือ้ อสังหาริมทรัพย์ (บ้าน ที่ดิน) ก็ทาํ ให้บคุ คลนัน้ สามารถประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้แล้ว
(4) การควบคุมการปฎิบตั ิงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ในปั จจุบนั นีป้ ระเทศไทยมี “สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย” ซึง่ เป็ นการรวมกลุม่ ของผูด้ าํ เนินธุรกิจ
ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ท่ี
สมาชิกเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวินัยและปรับปรุ งระบบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้มี
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ประสิทธิภาพและให้ได้ผลดีย่ิงขึน้ (สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย, 2562) และมีบนั ทึกข้อตกลงร่วมสมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ว่าด้วย “จรรยาบรรณของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2544” อย่างไรก็ตาม จาก
การรวมกลุ่มของผูด้ าํ เนิ นธุร กิ จตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และการทําบันทึก ข้อตกลงร่วมสมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยนัน้ ถือได้ว่าเป็ นการรวมกลุ่มกันของภาคเอกชนเท่านัน้ ซึ่งไม่ได้อยู่ในสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย
ดังนั้น ในปั จจุบันประเทศไทยจึงยังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ี มีสภาพบังคับทางกฎหมายในการควบคุมการ
ปฎิบตั ิงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
2. การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา เป็ นภาษี ท่ี จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษี ท่ี มีลักษณะพิ เ ศษ
ตามที่กฎหมายกําหนดและมีรายได้เกิดขึน้ ตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนด โดยปกติจัดเก็บเป็ นรายปี รายได้ท่ีเกิดขึน้ ในปี
ใดๆ ผูม้ ีรายได้มีหน้าที่ตอ้ งนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษี ท่ีกาํ หนดภายในเดือนมกราคม
ถึงมีนาคมของปี ถัดไป สําหรับผูม้ ีเงินได้บางกรณี กฎหมายยังกําหนดให้ย่ืนแบบฯ เสียภาษี ตอนครึ่งปี สําหรับ
รายได้ ที่เกิดขึน้ จริงในช่วงครึ่งปี แรก เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษี ท่ีตอ้ งชําระและเงินได้บางกรณี กฎหมาย
กําหนดให้ ผูจ้ ่ายทําหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ท่ีจ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชําระภาษี ขณะที่มีเงินได้
เกิดขึน้ อีกด้วย
สําหรับหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาจากผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นนั้
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
มาตรา 38 ภาษี เงินได้นีอ้ ยู่ในประเภทภาษี อากรประเมิน และให้เจ้าพนักงานประเมินเป็ นผูป้ ระเมิน
เกี่ยวกับภาษี ในหมวดนี ้
มาตรา 39 ในหมวดนี ้ เว้นแต่ขอ้ ความจะแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“เงินได้พึงประเมิน” หมายความว่า เงินได้อนั เข้าลักษณะพึงเสียภาษี ในหมวดนี ้ เงินได้ท่ีกล่าวนี ใ้ ห้
หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รบั ซึง่ อาจคิดคํานวณได้เป็ นเงิน เงินค่าภาษี อากรที่
ผูจ้ ่ายเงินหรือผูอ้ ่นื ออกแทนให้สาํ หรับเงินได้ประเภทต่างๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษี ตามมาตรา 47 ทวิ ด้วย
มาตรา 40 “เงินได้พึงประเมินนัน้ คือเงินได้ประเภทต่อไปนี ้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษี อากรที่ผูจ้ ่ายเงิน
หรือผูอ้ ่นื ออกแทนให้สาํ หรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่วา่ ในทอดใด
(1) เงิ นได้เนื่ องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็ นเงิ นเดือน ค่าจ้าง เบี ย้ เลีย้ ง โบนัส เบี ย้ หวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คาํ นวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บา้ นที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
เงิ นที่ นายจ้างจ่ายชําระหนีใ้ ดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ ตอ้ งชําระ และเงิ น ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้
เนื่องจากการจ้างแรงงาน
(2) เงิ น ได้เ นื่ อ งจากหน้า ที่ ห รื อ ตํา แหน่ ง งานที่ ท ํา หรื อ จากการรับ ทํา งานให้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทาํ เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่
คํานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บา้ นที่ผจู้ ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผจู้ ่ายเงินได้จ่ายชําระหนีใ้ ดๆ
ซึง่ ผูม้ ีเงินได้มีหน้าที่ตอ้ งชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานที่
ทํา หรือจากการรับทํางานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือตําแหน่งงาน หรืองานที่ รับทําให้นั้นจะเป็ นการประจําหรื อ
ชั่วคราว
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(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลกั ษณะเป็ นเงินรายปี อนั
ได้มาจากพินยั กรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
(4) เงินได้ท่ีเป็ น...” (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2562 : ออนไลน์)
จากหลักเกณฑ์การเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวข้างต้น ผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริม
ทรัพย์มีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา โดยนําเงินได้ท่ีเป็ นค่านายหน้ามาเสียภาษี เงินได้พงึ ประเมินตาม
มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ที่เป็ นประเด็นปั ญหาคือ เนื่องด้วยเงินค่านายหน้าเป็ นเงินได้ท่ี
ไม่ปรากฏแหล่งที่มาของเงินได้ จึงทําให้กรมสรรพากรไม่ทราบว่าเงินได้ท่ีเกิดขึน้ มีแหล่งที่มาจากการประกอบ
อาชีพใด และหากผูป้ ระกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่แจ้งแหล่งที่มาของเงินได้นนั้ ย่อมเป็ นเรื่องยากแก่
การที่จะตรวจสอบ ส่งผลให้การเรียกเก็บเงินได้พ่งึ ประเมินที่เป็ นค่านายหน้าไม่สามารถเรียกเก็บได้
สรุ ปผล
1. ปั ญหาการควบคุมผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ในปั จจุบันการประกอบธุรกิ จด้านอสังหาริมทรัพย์ถือเป็ นธุรกิ จประเภทหนึ่งที่ ได้รับความนิ ยม ทั้งนี ้
เนื่องจากลักษณะของการประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มของการเป็ นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จะ
เห็นได้ว่าไม่ตอ้ งลงทุนหรือทรัพย์สินใดๆ เพียงแต่บุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการขาย การตลาด และการ
บริหารที่ ดี ย่อมทําให้ประกอบอาชี พดังกล่าว และสร้างรายได้มหาศาล ด้วยลักษณะพิ เศษของการประกอบ
วิชาชีพดังกล่าว จึงทําให้วิชาชีพดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ยังมีการจัดตัง้ สมาคมนายหน้า
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ไ ทย ซึ่ง เป็ น การรวมกลุ่ม ของผู้ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตัว แทนและนายหน้า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมคุณภาพธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ท่ีสมาชิกเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายให้ได้มาตรฐาน
ที่ดี ตลอดจนวินยั และปรับปรุ งระบบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลดีย่ิงขึน้
อย่างไรก็ตาม การมีสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างเดียว ผูเ้ ขียนเห็นว่าไม่เพียงพอต่อการ
ยกระดับวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้มีมาตรฐานและให้เทียบเท่าระดับสากล เพราะยังขาดหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจนเกี่ ยวกับใบอนุญาต คุณสมบัติผูข้ ออนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และ
องค์กรที่กาํ กับดูแลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ เนื่องจากนับแต่อดีตที่ผ่านมาในเรื่อง
ของการเป็ นนายหน้าอสังริมทรัพย์นนั้ เกิดปั ญหาขึน้ บ่อยครัง้ เช่น การหลอกลวงขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่สงู
เกินจริง การฉ้อโกงเงินค่านายหน้า เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรฐกิจและสังคม ตลอดจนภาพลักษณ์ของ
วิชาชีพดังกล่าวเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการหลอกลวงนักลงทุนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนซือ้ อสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย ในประเด็นปั ญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมวิชาชีพ
นายหน้าอสังริมทรัพย์ และไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลมาตรฐานการเป็ นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
จึงมักเกิดปั ญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น
ในสหพัน ธรัฐ มาเลเซี ย นั้น จะเห็ น ได้ว่ า มี ก ารออกกฎหมายเกี่ ย วกับ การประกอบอาชี พ นายหน้า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เรี ย กว่ า The Valuers, Appraisers and Estate Agents Act 1981 ซึ่ ง เป็ นกฎหมายที่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการควบคุ ม ธุ ร กิ จ การซื ้อ ขายอสัง หาริ ม ทรัพ ย์แ ละการคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภคจากการซื อ้ ขาย
อสังหาริมทรัพย์นนั้ โดยภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ทงั้ ในเรื่องของคุณสมบัติการขอ
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ออกใบอนุญาตประกอบอาชี พนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อายุใบอนุญาต การควบคุมการปฏิ บัติงาน การจด
ทะเบียนและการสอบขอใบอนุญาต จริยธรรม และอัตราโทษ
ดังนั้น ในประเด็นนี ้ ผูเ้ ขี ยนจึงมีความเห็นว่า การผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะที่ มาควบคุมวิ ช าชี พ
นายหน้าอสังริมทรัพย์ โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาต คุณสมบัติผขู้ ออนุญาต การควบคุม
การปฏิบตั ิงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรที่กาํ กับดูแลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความชัด เจน ย่อมส่งผลให้การเป็ นนายหน้าอสัง หาริ มทรัพย์มีมาตรฐานและเป็ นที่ ยอมรับในทางธุ ร กิ จ
ตลอดจนคู่สญ
ั ญา (ผูซ้ ือ้ และผูข้ ายอสังหาริมทรัพย์) นอกจากนัน้ ยังเป็ นอีกช่องทางหนึ่งให้สามารถเอาผิ ดกับ
วิชาชีพนายหน้าอสังริมทรัพย์ท่ีไม่มีจรรยาบรรณ หลอกลวงขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่สงู เกินจริง การฉ้อโกง
เงินค่านายหน้า ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
2. ปั ญหาการส่งเสริมการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวไปพร้อมกับการ
เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นที่ดิน บ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ทัง้ นี ้ เนื่องจาก
การประกอบอาชีพดังกล่าว หากเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ๆ แล้วพบว่าค่อนข้างเปิ ดกว้างกว่าอาชีพอื่นๆ เพราะ
คุณสมบัติของการเป็ นประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หัวใจสําคัญคือ มีความรักในอาชีพการขาย เข้าใจ
การตลาด และเข้าใจระบบเศรษฐกิจ ก็สามารถทําให้มีรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสน
แต่ท่ีเป็ นประเด็นปั ญหาของการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และนํามาสูก่ ารเขียนบทความ
นีค้ ือ เนื่องจากในปั จจุบนั อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ยงั ไม่มีกฎหมายเฉพาะควบคุม ทําให้บุคคลใดก็ตามที่มี
ความสนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้ หากไม่เข้าใจในเรื่องของการ
เป็ นนายหน้าก็สามารถเข้าเรียนและอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ภาครัฐและเอกชนได้มีการเปิ ดให้ผสู้ นใจเข้าอบรม
เพื่อนําความรู ท้ ่ีได้มาพัฒนาการประกอบอาชีพการเป็ นหนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของตน ดังนัน้ ในประเด็นเรื่อง
ของการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าจึงไม่ได้อยู่ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้
เหมือนดังเช่นอาชีพแพทย์ ทนายความ นักบัญชี เป็ นต้น ทัง้ นี ้ เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนการเป็ นนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์มกั จ่ายกันในรู ปแบบของเงินสด เช่น ก.เป็ นนายหน้าขายที่ดิน เนือ้ ที่ 10 ไร่ ซึ่งเป็ นที่ดินของ ข.
เมื่อ ค. มาซือ้ ที่ดินดังกล่าว จากการแนะนําของ ก. ที่เป็ นนายหน้า ก. ย่อมได้คา่ นายหน้าตามที่ตกลงกับ ข. ไว้ (ซึง่
ขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงของ ก. และ ข.) เป็ นต้น รู ปแบบเงินสดดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่ผ่านระบบของสถาบันการเงิน จึง
เป็ นเรื่องยากที่กรมสรรพากรจะตรวจสอบหรือพิสจู น์แหล่งที่มาของเงินได้ดงั กล่าวว่ามาจากแหล่งใด ส่งผลให้เงิน
ได้ดงั กล่าวไม่ตอ้ งนํามาเสียภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดา
ดังนั้น ในประเด็นเรื่องการส่ง เสริม การเสีย ภาษี เงิ นได้บุค คลธรรมดาจากผูป้ ระกอบอาชี พนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์นี ้ ผูเ้ ขียนเห็นว่า เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดา จึง
เห็นควรให้มีการผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เหมือน
ดังเช่นสหพันธรัฐมาเลเซีย และเพื่อให้มีฐานข้อมูลของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระบบ อันนําไปสู่การเรียก
เก็บภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาของผูป้ ระกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึน้
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บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
1. เสนอให้เร่งผลักดันออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการประกอบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เกิดจากการ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาต คุณสมบัติผขู้ ออนุญาต
การควบคุมการปฏิบตั ิงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรที่กาํ กับดูแลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือส่วน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน
2. เสนอให้เร่งผลักดันออกกฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับการประกอบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ตามหลัก
เกฑณ์ท่ีกล่าวมาในข้อ (1) เพื่อให้มีฐานข้องมูลของผูป้ ระกอบอาชี พนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อันนํามาสู่การ
จัดเก็บภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาของผูป้ ระกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เอกสารอ้างอิง
บัญญัติ สุชีวะ. 2559. คําอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์สนิ . สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตย
สภา, กรุ งเทพฯ.
โสภณ พรโชคชัย. 2559. การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย. ส. วีรชั การพิมพ์ (1996), กรุ งเทพฯ.
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย. 2562. ประวัตคิ วามเป็ นมาของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย.
แหล่งที่มา: https://www.treba.or.th/background/, 25 พฤศจิกายน 2562.
โสภณ พรโชคชัย. 2562. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คืออะไร. จาก:
http://www.area.co.th/trebs/Thai/news/index.php?nid=78., 25 พฤศจิกายน 2562.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2562. ประมวลรัษฎากร. จาก:
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=617709&ext=pdf., 25 พฤศจิกายน 2562.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2562. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. จาก:
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=567410&ext=pdf., 25 พฤศจิกายน 2562.
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สง่ างามของรู ป ทรงช้างไทยสวมเครื่องทรงประยุกต์กับลวดลายต้นศรีม หาโพธิ์ แ ละลายหม้อดอกบูรณฆฏะ
ในวิหารนํา้ แต้ม มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเป็ นการนําเสนอ ประติมากรรมรู ปช้างในท่ายืน มีชดุ เครื่องทรง
ตกแต่งด้วยกระเบือ้ งสี เป็ นลวดลายประยุกต์ตน้ ศรีมหาโพธิ์และลายหม้อดอกบูรณฆฏะ ร่วมกับการวาดเส้น
ระบายสีท่ีงดงาม วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลาํ ปางหลวงมาสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมประยุกต์ 2) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประยุกต์มีเอกลักษณ์ศิลปกรรมวัดพระธาตุลาํ ปาง
หลวง ผลงานที่สร้างสรรค์เป็ นประติมากรรมสื่อผสม รู ปช้างไทยในท่ายืน จํานวน 5 ชิน้ นําเสนองานศิลปะเชิงจัด
วางปรับเปลี่ยนตามพืน้ ที่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ทาํ การวิเคราะห์อธิบายผลงานเป็ นรู ปทรงช้างไทยสวมใส่
เครื่องทรงที่มีผา้ คลุม เป็ นชุดเครื่องแต่งตัวของช้างที่พระมหากษัตริยพ์ ระราชทานให้ในวันสมโภชขึน้ ระวางเพื่อ
เป็ นเครื่องยศ โดยประยุกต์ตกแต่งลวดลายจากวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง ด้วยการใช้เศษกระเบือ้ งสีและการวาด
เส้นระบายสีท่ีออ่ นช้อยงดงาม

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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บทนํา
วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง ตัง้ อยู่ท่ีตาํ บลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง วัดตัง้ อยู่บนเนินสูง
มีการจัดวางผัง และส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีศิลปกรรมสิ่งก่อสร้าง และสถาปั ตยกรรมต่างๆ
บริเวณพุทธาวาสประกอบด้วย องค์พระธาตุลาํ ปางหลวง เป็ นประธาน มีบนั ไดนาคนําขึน้ ไปสูซ่ ุม้ ประตูโขง ถัดซุม้
ประตูโขงขึน้ ไปเป็ น วิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารบริวารตัง้ อยู่คือ วิหารนํา้ แต้ม และ วิหาร
ต้นแก้ว ด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วย วิหารละโว้ และหอพระพุทธบาท ด้านใต้มี วิหารพระพุทธ
และ อุโบสถ ทัง้ หมดนีจ้ ะแวดล้อมด้วยแนวกําแพงแก้วทัง้ สี่ดา้ น บริเวณนอกกําแพงแก้วด้านใต้มีประตูท่ีจะนําไปสู่
เขตสังฆาวาส ซึง่ ประกอบด้วยอาคาร หอพระไตรปิ ฎก กุฏิสาํ หรับประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า อาคารพิพิธภัณฑ์
และกุฏิสงฆ์ ทัง้ ยังเป็ นวัดเก่าแก่ท่ีสาํ คัญวัดหนึ่งของจังหวัดลําปาง ที่ยังคงรักษารู ปแบบอันเป็ นลักษณะสําคัญ
ของศิลปกรรมยุคล้านนาเอาไว้ได้อย่างมั่นคง ทัง้ ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปั ตยกรรม ด้วยจุดเด่นนี ้
เองทําให้วดั นีจ้ งึ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงของจังหวัดลําปาง โดยทุกวันจะมีนกั ท่องเที่ยว
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศจํานวนมากมาเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาที่สาํ คัญของวัด
เช่น พระแก้วดอนเต้า องค์พระธาตุเจดีย ์ รอยพระพุทธบาท ตลอดจนซึมซับเอาความศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนยุค
ก่อนได้แสดงฝี มือช่างสร้างสรรค์ผลงานอุทิศถวายให้กบั ศาสนา จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาที่แสดงให้
เห็นถึงเอกลักษณ์ของวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง โดยนําเอารู ปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ในวัดมาออกแบบงานงาน
ศิลปสร้างสรรค์ประยุกต์ให้ผสมกลมกลืนกับฝี มือช่างพืน้ บ้าน สร้างสรรค์ให้เป็ นผลงานที่เหมาะสมและแสดงถึง
ภูมิปัญญาของช่างศิลป์ โบราณแห่งเมืองลําปาง
ดังนัน้ ในโครงการศึกษางานสร้างสรรค์จากรู ปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง จึงมุง่ เน้นการศึกษาหาองค์ความรู ใ้ นกระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบศิลปกรรม จากภูมิปัญญาของ
คนในอดีตที่อาจสูญสิน้ ไปตามกาลเวลา โดยศึกษาร่วมกับชุมชน ช่างฝี มือ วัด และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องได้ตระหนักเห็นคุณค่า ร่วมมือกันอนุรกั ษ์ให้คงอยู่สบื ไป
แนวคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะ
พจนานุก รม ราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2554) ให้ค วามหมายของศิล ปะว่า ศิ ล ปะ หมายถึง ฝี มื อ ฝี มื อ
ทางการช่าง การทําให้วิจิตรพิสดาร เช่น รู ปสลักวีนัสเป็ นรู ปศิลป์ เขาทําดอกไม้ประดิดประดอยอย่างมีศิลปะ
ผูห้ ญิงสมัยนีม้ ีศิลปะในการแต่งตัว การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ดว้ ยสื่อต่างๆ เสียง เส้น สี ผิว
รู ปทรง เป็ นต้น เช่น วิจิตรศิลป์ ศิลปะการดนตรี ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร
กิ ติมา อมรทัต (2530) ได้กล่าวว่า อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกเชื่ อว่า ศิลปะคือการเลียนแบบ
ธรรมชาติ ผลงานศิลปะของกรีกจึงมีลกั ษณะเหมือนจริงมาก และ ตอลสตอย เชื่ อว่า ศิลปะคือการถ่ายทอด
ความรู ส้ กึ ศิลปิ นจะเป็ นคนที่มีความไวในการรับรู ส้ ่ิงแวดล้อมต่างๆมาก จนบางครัง้ ทําให้ดเู ป็ นคนอ่อนไหวง่าย
ซึมซับความรู ส้ กึ ต่างๆและนํามาถ่ายทอดเป็ นงานศิลปะ ทําให้ผดู้ ผู ชู้ มมีความรู ส้ กึ คล้อยตามไปด้วย
กล่าวโดยสรุ ป ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึน้ เพื่ อสนองความต้องการทางใจ โดยมีความงาม
ความไพเราะ ที่เกิดขึน้ จากความคิด สติปัญญา ตลอดจนทักษะฝี มือของผูส้ ร้างสรรค์ เป็ นการกระตุน้ ให้ผดู้ หู รือ
ผูช้ มเกิดความรู ส้ กึ เพลิดเพลิน ปิ ติยินดี

441

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จิ ระพัฒน์ พิ ตรปรีชา (2554) ได้กล่าวว่า การดํารงชี วิตจนเกิ ดเป็ นสิ่งต่างๆ ที่ เราสัมผัสได้ในสมัย
ปั จจุบนั จุดเริ่มต้นของศิลปะ คือ การที่มนุษย์ตอ้ งประดิษฐ์และสร้างสรรค์ส่งิ อํานวยความสะดวกเพื่อความเป็ นอยู่
ที่ ปลอดภัย ในการดํารงชี พและความอยู่รอด ได้แก่ ที่ พักอาศัยอย่างง่ายๆ อาวุธที่ สร้างขึน้ อย่างหยาบ สร้าง
ภาชนะที่ทาํ จากเครื่องปั้ นดินเผาอย่างง่าย ล้วนเป็ นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ในการดํารงชีวิตเป็ นไปในลักษณะที่แตกต่างจากธรรมชาติ ในระยะต่อมาเมื่อมนุษย์ได้สมั ผัส
กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ บางเหตุการณ์เป็ นสิ่งที่เหนือคําอธิ บายได้ในยุคนัน้ ด้วยความเกรงกลัวในอิทธิ ฤทธิ์
อํานาจของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ จึงได้เกิดพิธีกรรมต่างๆ พัฒนามาเป็ นลัทธิ ความเชื่อ จนกลายเป็ นศาสนาใน
ปั จจุบนั ศิลปะจึงได้ถกู สร้างสรรค์ขนึ ้ เพื่อประกอบในพิธีกรรมเหล่านี ้ ด้วยการสร้างสรรค์ส่งิ ต่างๆ เป็ นรากฐานและ
แรงบันดาลใจให้มนุษย์ในยุคหลังสร้างงานที่มีลกั ษณะแปลกแตกต่างและพัฒนาให้เกิดผลงานที่ดีขนึ ้ ต่อไป
การสร้างสรรค์งานศิลปะ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ มีกระบวนการหรือขัน้ ตอนตามลําดับ โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู ้ หรือสัมผัสกับ
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม นํามาสูก่ ารสร้างประสบการณ์ หรือความชํานาญแล้วจึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
การปฏิบตั ิงานศิลปะที่แปลกใหม่ตอ่ ไป ซึง่ มีขนั้ ตอนในขัน้ รายละเอียดดังนี ้
1. การรั บ รู้ (Perception) หมายถึง การที่ มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัส รับรู แ้ ละชื่ นชมในธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ การสัมผัสรอบรู ด้ ว้ ยตามองเห็นความงามของธรรมชาติ และการสัมผัสด้วยหู ในการ
ยินเสียงจากธรรมชาติหรือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภาพและเสียงเหล่านีเ้ ป็ นแรงบันดาลใจให้มนุษย์สร้างสรรค์
งานศิลปะ เช่น เขียนภาพบันทึกความงามความรู ส้ ึกจากธรรมชาติ แต่งเพลงหรือบรรเลงเพลงดนตรี บรรยาย
ความงามของธรรมชาติ หรือเลียนเสียงธรรมชาติ เป็ นต้น
2. ประสบการณ์ (Experience) หมายถึง การที่มนุษย์ผ่านภาวการณ์รบั รู ้ ได้เห็น ได้ฟัง และได้ปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองมาบ่อยครัง้ จนสะสมเป็ นประสบการณ์และความชํานาญ เช่น ศิลปิ นที่มีใจรักชื่นชมความงามของ
ธรรมชาติจะเข้าไปสัมผัสชื่นชมกับความงามเหล่านัน้ และถ่ายทอดความงามด้วยการเขียนภาพ เกิดประสบการณ์
และความชํานาญในการเขียนภาพธรรมชาติเป็ นพิเศษ นักเรียนที่สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
จากชีวิตประจําวันของตนได้อย่างมีอิสระบันทึกอย่างตรงไปตรงมานัน้ คือ ความงดงามที่มีคณ
ุ ค่ายิ่งนัก
3. จินตนาการ (Imagination) หมายถึง การคิดภาพในใจก่อนสร้างสรรค์ออกมาเป็ นผลงานศิ ล ปะ
มีพืน้ ฐานมาจากการได้สมั ผัสรับรู ธ้ รรมชาติและสภาพแวดล้อม จนเกิดแรงบันดาลใจสะสมเป็ นประสบการณ์และ
ความชํานาญ ขยายผลเป็ นการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการจินตนาการ มิใช่เป็ นการถ่ายทอดสิงที่ตามองเห็น
เท่านัน้ แต่เป็ นการแสดงออกจากภายในสูภ่ ายนอก สะท้อนความคิดสร้างสรรค์อิสระและหลากหลาย

แนวคิดในงานประติมากรรม
ประเสริฐ วรรณรัตน์ (2552) ได้กล่าวว่า งานประติมากรรมไทยทั่วไป หมายถึง รู ปภาพที่ เป็ นรู ปร่าง
ปรากฏแก่สายตาสามารถสัมผัสได้โดยตรงด้วยการจับต้องซึง่ เกิดจากการสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีการปั้ น หล่อ แกะสลัก
เป็ นต้น เพื่อตอบสนองความเชื่อ ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ ร่วมไปกับการดํารงชีวิต ทัง้ ส่วนบุคคลและชนใน
สังคมไทย เป็ นการถ่ายทอดความรู ส้ กึ นึกคิดประสบการณ์ ค่านิยมที่ได้รบั จากสิ่งแวดล้อมและได้แสดงออกมา
เป็ นงานประติมากรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ประจําชนชาตินนั้ ๆ ประติมากรรม เป็ นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วย
การสร้างรู ปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีนาํ้ หนักและกินเนือ้ ที่ในอากาศ โดยการใช้วสั ดุชนิดต่างๆ วัสดุท่ีใช้สร้างสรรค์
งานประติมากรรม จะเป็ นตัวกําหนด วิธีการสร้างผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและ
442

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เงา ที่ เกิ ด ขึน้ ในผลงานการสร้างงานประติม ากรรมทําได้ 4 วิ ธี ได้แ ก่ 1. การปั้ น (Casting) 2. การแกะสลัก
(Carving) 3. การหล่อ (Molding) 4. การประกอบขึน้ รู ป (Construction)
การสร้างสรรค์งานประติมากรรมมีหลักการที่เหมือนกับทัศนศิลป์ สาขาอื่น ได้แก่ จิตรกรรม ภาพพิมพ์
คือ การสร้างงานต้องคํานึงถึง องค์ประกอบ ที่เกิดจากการนําส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันให้เกิดเป็ นรู ปทรงเกิด
เรื่องราว และความงาม ดังนี ้ 1. โครงสร้าง (Structure) คือ รู ปทรงของทุกสิ่งในโลกย่อมต้องมี โครงสร้างในตัวเอง
ไม่วา่ รู ปทรงจะเล็กใหญ่จะเรียบง่ายหรือซับซ้อนเพียงใดโครงสร้างจึงจําเป็ นในการสร้างงานประติมากรรม เปรียบ
ดั่งแกนหลักที่สาํ คัญ ด้วยเหตุนีผ้ ูส้ ร้างงานประติมากรรม จึงต้องศึกษาและเข้าใจโครงสร้างของสิ่งต่างๆก่อนการ
สร้างงาน 2. เส้น (Line) เส้นที่ ปรากฏในผนังถํา้ ของมนุษย์ยุคหิ น หลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าเป็ นงาน
ทัศนศิลป์ ชิน้ แรกของมนุษย์ ดังที่เห็นได้จากภาพเขียนศิลปะในวัยเด็กเช่นกัน เส้นเป็ นพืน้ ฐานของโครงสร้างของ
ทุกสิ่งในจักรวาลเป็ นทัศนะธาตุเบือ้ งต้นที่สาํ คัญที่สดุ แสดงความรู ส้ ึกได้ทัง้ ในตัวของมันเองและด้วยการสร้าง
รู ปทรง เส้นถือวาเป็ นทัศนธาตุท่ีสาํ คัญในงานประติมากรรมเนื่องจากเส้นเมื่อนํามาประกอบกันจะเกิดรู ปร่าง และ
รู ปทรง ได้แก่ เส้นเรขาคณิต (Basic line) เช่น เส้นดิ่งหรือเส้นตัง้ เส้นโค้ง เส้นนอน เส้นเฉียง เส้นซิกแซก หรือเส้น
ฟั นปลา เป็ นต้น และ เส้นอิสระ (Free line) เป็ นเส้นที่ไม่คงที่ถาวรคดโค้งไปมา ไม่มีความแน่นอนตายตัว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลาํ ปางหลวงมาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประยุกต์
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประยุกต์มีเอกลักษณ์ศิลปกรรมวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. สํารวจเก็บข้อมูลรู ปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง
ศึกษาเก็บข้อมูลศิลปกรรมในวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง ได้แก่ สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
โดยวิธีการศึกษาจากสถานที่จริง การเก็บข้อมูลจากภาพถ่าย การเก็บข้อมูลจากภาพร่างวาดเส้น
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลรู ปแบบศิลปกรรม
กําหนดเนือ้ หาข้อมูลพืน้ ฐานการสร้างสรรค์การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากภาพถ่าย เก็บข้อมูลจากภาพร่าง
วาดเส้น รวมทั้ง กําหนดรู ปแบบงานประติ ม ากรรม นํามาใช้เป็ น ต้นแบบการทํางาน และหาแนวทางการนํา
ลวดลายจากงานศิลปกรรมวัดพระธาตุลาํ ปางหลวงมาสร้างสรรค์
3. การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประยุกต์
นําภาพร่างมาสร้างงานต้นแบบกําหนดโครงสร้าง รู ปแบบตามเวลาที่กาํ หนด การทดลองวัสดุท่ี
ทนทาน สวยงาม สะท้อนแนวคิดในการสร้างสรรค์ได้สมบูรณ์

ผลการวิจัย
การศึกษางานสร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์ แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลด้านศิลปกรรม วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง
วัดพระธาตุลาํ ปางหลวงเป็ นวัดที่มีส่วนประกอบ ยังคงสมบูรณ์แบบตามคติท่ีได้รบั อิทธิ พลจากศิลปะ
ขอมมีส่งิ สําคัญอันทรงคุณค่า ได้แก่
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วิหารหลวง ตัง้ อยู่บนแนวเดียวกับประตูโขง และองค์พระธาตุเจดีย ์ เป็ นวิหารประธานของวัด ทรงวิหาร
โล่งตามแบบล้านนายุคแรก หลังคาจั่วซ้อนกันรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านในมีภาพเขียนสีโบราณเรื่องชาดก
วิหารพระพุทธ สันนิษฐานว่าเดิมเป็ นวิหารโล่ง สร้างคู่กบั วิหารนํา้ แต้มภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป
ปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 40 นิว้ มีลกั ษณะ และส่วนสัดที่งดงามมาก ต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมภายหลัง
วิหารนํา้ แต้ม เป็ นวิหารเครื่องไม้ส่เี หลี่ยมผืนผ้า รู ปร่างและสัดส่วนงดงาม เป็ นวิหารบริวารตัง้ อยู่ทางทิศ
เหนื อ ขององค์พ ระธาตุเจดี ย ์ ภาพเขี ย นในวิ ห ารนํา้ แต้มได้รับ การบูร ณะเมื่ อปี พ.ศ. 2531 ภายในคอสองมี
ภาพเขียนสีโบราณที่เก่าแก่ เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปสําริด ขนาดหน้าตักกว้าง 44 นิว้
เจดีย ์ เป็ นเจดียข์ นาดใหญ่หมุ้ ด้วยแผ่นทองเหลือง ฉลุลายหรือที่เรียกว่าทองจังโก ตามตํานานกล่าวว่า
เป็ น บรรจุพ ระบรมสารีริก ธาตุข องพระสัม มาสัม พุท ธเจ้า เป็ น เจดี ย ์ลา้ นนาผสมเจดี ยท์ รงลังกา ก่ ออิ ฐ ถื อปูน
ประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมด้วยบัวมาลัยสามชัน้
หอพระพุ ทธ สร้างขึน้ สมัยเจ้าหาญแต่ทอ้ ง เมื่อปี พ.ศ.1992 เป็ นสถาปั ตยกรรมก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยม
ฐานเจดียส์ ร้างครอบรอยพระพุทธบาทไว้
ประตู โ ขง มี ย อดแหลมเป็ น ชั้น ๆ สี่ ทิ ศ ก่ ออิ ฐ ถื อปูน ทําเป็ น ซุ ม้ ประดับ ตกแต่ง ด้วยลวดลายปูน ปั้ น
รู ปดอกไม้ และสัตว์หิมพานต์ ฝี มือช่างหลวงโบราณสวยงามทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์เมืองลําปางในตราจังหวัด
ลําปาง
บั น ไดทางขึ้น ด้ า นหน้ า สร้า งในสมัย เจ้า หอคํา ดวงทิ พ ย์ เจ้า ผู้ค รองนครลํา ปาง เมื่ อ ประมาณ
ปี พ.ศ.2331 ออกแบบเป็ นรู ปมังกรคายพญานาคทัง้ สองข้างบันได เชิงบันไดมีรูปสิงห์ปนู ปั้ นขนาดใหญ่สองตัว
การศึกษาลวดลายมาใช้ประกอบการออกแบบผลงานประติมากรรมประยุกต์ มีจาํ นวน 2 ลาย ได้แก่
ลวดลายต้นศรีมหาโพธิ์ ต้นศรีมหาโพธิ์บนฝาผนังท้ายวิหารนํา้ แต้มเป็ นส่วนประทับด้านหลังพระ
ประธานหมายถึงเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้ เป็ นภาพต้นศรีมหาโพธิ์ 3 ต้น มีก่ิงก้านสาขางดงาม ตอนบน
ด้านซ้ายมีพระจันทร์และด้านขวาภาพพระอาทิตย์เป็ นสัญลักษณ์ของจักรวาล แทรกด้วยภาพนกหรือหงส์บิน
ลายหม้อดอกหรือบูรณฆฏะ ลักษณะของลายหม้อดอกในวิหารนํา้ แต้มประกอบด้วยลายช่อดอกบัว
ก้านยาวจํานวนเจ็ดดอกปั กอยู่ในหม้อทรงสูง มีลายเครือเถาที่มีใบเป็ นกระหนกม้วนโค้งปลายแหลมเลือ้ ยจาก
ปากหม้อลงมา ประกอบอยู่ดา้ นข้างสองด้าน ช่อดอกบัวจะเป็ นดอกบัวบานอยู่ก่งึ กลางหนึ่งดอก มีช่อดอกบัวตูม
ส่ ว นที่ 2 ผลการสร้ า งสรรค์แ ละขั้ น ตอนการทํา งานประติ ม ากรรมประยุ ก ต์ จากรู ป แบบ
ศิลปกรรม วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง
ผลจากการสร้างสรรค์และขัน้ ตอนการสร้างงานประติมากรรม ได้แก่
1. รู ปแบบประติมากรรมที่ใช้ในผลงาน คือ รู ปช้าง เพราะช้างเป็ นสัตว์ประจําชาติไทยอยู่ค่บู ารมีของ
พระมหากษัตริยไ์ ทยในอดีต ช้างเป็ นสัตว์ใหญ่ดสู ง่างาม โดยเฉพาะช้างเผือกตามคติความเชื่อของคนไทย ตัง้ แต่
อดีตจนปั จจุบนั ทางพระพุทธศาสนาเป็ นสัญลักษณ์มงคลแห่งการบําเพ็ญบารมีและความศักดิส์ ิทธิ์ ดังปรากฏใน
ชาดกเกี่ยวกับพระโพธิ สตั ว์ ซึ่งเป็ นอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคยเสวยพระชาติเป็ นพระยาช้างที่ทรง
บําเพ็ญบารมี เช่น พระยาฉัททันต์และพระยาช้างปั จจัยนาเคนทร์ เป็ นส่วนหนึ่งของการบําเพ็ญบารมีในพระ
เวสสันดรชาดก ตามที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดในภาคเหนือ ด้วยแรงบันดาลใจเหล่านี ้ จึงต้องการ
สร้างสรรค์ประติมากรรมรู ปช้างที่ออกแบบในลักษณะท่ายืนในรู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบเรียบง่าย เป็ นช้างสวม
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ใส่เครื่องทรงที่มีผา้ คลุม เป็ นชุดเครื่องแต่งตัวของช้างที่พระมหากษัตริยพ์ ระราชทานให้ในวันสมโภชขึน้ ระวางเพื่อ
เป็ นเครื่องยศตกแต่งพืน้ ผิวด้วยเซรามิกสีตา่ งๆ รวมทัง้ ใช้สีท่ีสดใสวาดลวดลายสีประกอบเพิ่มความน่าสนใจ
การสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อตกแต่งเพิ่มความงามให้กับสถานที่แล้วยังเกิดประโยชน์ใช้สอยได้
ติดตัง้ ได้ทงั้ ในและนอกสถานที่ ในรู ปแบบชุดสนามโต๊ะและเก้าอี ้ ในที่นีจ้ ะนําไปติดตัง้ ภายในวัดพระธาตุลาํ ปาง
หลวง ให้ผลงานมีปฏิสมั พันธ์รว่ มกับผูช้ ม ด้วยรู ปทรงของช้างสีขาว ลายเส้นสีทองและสีกระเบือ้ ง รวมทัง้ พืน้ ผิว
เซรามิกของผลงานที่มีความน่าสนใจ สื่อถึงความบริสทุ ธิ์ สง่างาม ตามคติความเชื่อที่วา่ ช้างเป็ นอดีตชาติขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ช้างเผือกจึงเป็ นที่นบั ถือว่าเป็ นสัตว์มงคลที่สาํ คัญประเภทหนึ่งในพระพุทธศาสนา
2. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลายที่มาจากรู ปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง ได้แก่
ลวดลายต้น ศรี ม หาโพธิ์ แ ละลายหม้อ ดอกหรื อ บู ร ณฆฏะในวิ ห ารนํา้ แต้ม (Figure 1) เป็ น ลวดลายที่ น ํ้า มา
ประกอบการออกแบบโดยนํามาวาดลงบนด้านข้างและด้านบนรู ปช้างในทรงโต๊ะ เพราะเป็ นลวดลายที่มีความ
สมบูรณ์แบบในโครงสร้างแบบดุลยภาพ แสดงถึงลวดลายที่ออ่ นช้อยงดงามเป็ นเอกลักษณ์ของวัดพระธาตุลาํ ปาง
หลวง

Figure 1 Flower pot pattern and Si Mahapho tree is the pattern of applied to the creation of works.
3. ขัน้ ตอนในการทําผลงานประติมากรรมมีการใช้วสั ดุหลายขัน้ ตอน ได้แก่
3.1 นําเศษโฟมมาอัดด้วยกาวลาเท็กซ์ให้ได้ขนาดและใช้มดี ตัดโฟมตัดแต่งให้ได้ตามแบบที่ตอ้ งการ
การขึน้ โครงสร้างด้วยโฟมเพื่องานมีนาํ้ หนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก
3.2 นําตะแกรงลวดมาติดให้แนบกับโครงสร้างโฟม เพื่อเป็ นตัวเชื่อมให้เนือ้ ปูนติดบนผิวโฟมด้านใน
3.4 การฉาบปูนบนผิวงาน 2 ชัน้ ชัน้ แรกฉาบแบบหยาบและชัน้ ที่ 2 ฉาบเพื่อตกแต่งผิวให้เรียบร้อย
3.5 เลือกเซรามิกที่มีกลุม่ สีและขนาดเหมาะสมติดด้วยปูนซิเมนต์กาว บนผิวงานตามแบบที่กาํ หนด
จากนัน้ ทิง้ ไว้ให้ปนู แห้งประมาณ 1-2 วัน จากนัน้ ใช้ปนู ยาแนวเชื่อมระหว่างเศษเซรามิกแต่ละชิน้
3.6 ใช้สีขาวทาชิน้ งานให้ท่ วั รอให้แห้งเช็ดสีท่ีติดกระเบือ้ งออก ลงสีและตัดเส้นตามที่ออกแบบไว้
3.7 ทานํา้ ยาเคลือบเงาเซรามิกเคลือบผิวด้านนอก 2 รอบ รอให้แห้งจะได้ผลงานที่สมบูรณ์สวยงาม
3.8 การติดแผ่นยางกันกระแทกใต้ผิวงานด้านล่างด้วยกาวยางนํา้ หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร
ส่วนที่ 3 แนวทางการนําผลการสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
1. จัดทํารู ปเล่มเอกสารนําไปเผยแพร่แก่ผทู้ ่ีสนใจและแสดงนิทรรศการเผยแพร่ให้กบั ชุมชนผูท้ ่ีสนใจ
2. นํากระบวนการสร้างสรรค์และองค์ความรู ท้ ่ีได้ไปถ่ายทอดให้กบั นักศึกษาและผูท้ ่ีสนใจไปปรับใช้กบั
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน
และสร้างอาชีพได้ในอนาคต ผ่านช่องทางออนไลน์ในเพจเฟสบุค้ และเผยแพร่ผลงานในโครงการบริการวิชาการ
ของ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปา
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อภิปรายผล

แนวทางการนําผลการศึกษาข้อมูลด้านศิลปกรรม ไปประยุกต์ใช้
จากการศึกษาพบว่า รู ปแบบศิลปกรรมงานสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และลวดลายเขียนสีในงาน
จิตรกรรมที่มีความน่าสนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงอื่นๆ ได้ ดังนี ้
1. งานสถาปั ตยกรรมในวัดพระธาตุลาํ ปางหลวงมีเอกลักษณ์ทางล้านนาที่งดงามตามแบบชาวเหนือ
ได้แก่ วิหารหลวง วิหารพระพุทธ วิหารนํา้ แต้ม เจดีย ์ หอพระพุทธ ซุม้ ประตูโขงบันไดทางขึน้ รู ปพญานาคด้านหน้า
เป็ น ต้น นําไปเป็ น แนวทางการสร้า งสรรค์ ซึ่ง ควรระมัด ระวัง เพราะเป็ น รู ป แบบศิ ล ปกรรมจากวัด เป็ น เรื่ อ ง
ละเอียดอ่อนต่อการนําไปประยุกต์ใช้ ต้องคํานึงถึงความเชื่อและความศรัทธาที่มีตอ่ พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
2. งานประติมากรรมที่เป็ นส่วนประกอบของงานสถาปั ตยกรรม มีความสวยงามละเอียดอ่อนเป็ นแบบ
ฉบับของชาวล้านนาในอดีต มีความน่าสนใจแปลกตาสามารถนําไปเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะ
รู ปแบบใหม่ ๆ ได้ ทัง้ นีต้ อ้ งคํานึงถึงเรื่องความเชื่อและความศรัทธาไม่สง่ ผลต่อพระพุทธศาสนา
3. งานจิตรกรรมเขียนสีท่ีประดับตกแต่งภายในอาคาร ได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังและลายรดนํา้ ปิ ด
ทองภาพจิตรกรรม จะอยู่ตาํ แหน่งฝาย้อยด้านในวิหาร เป็ นเรื่องมาฆะมาณพ หรือประวัติพระอินทร์และเรื่องนาง
สามาวดี ที่เป็ นรู ปแบบทรงผมและการแต่งกายของผูห้ ญิงล้านนาในอดีต ภาพบุคคล ภาพสัตว์ ภาพอาคารและ
ต้นไม้ ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจิ ตรกรรมวัด พระธาตุลาํ ปางหลวงนี ้ สามารถนําไปประยุก ต์ใช้ใ นการ
สร้างสรรค์งานได้ และภาพเขียนที่วิหารนํา้ แต้มเป็ นลวดลายที่แสดงว่าได้รบั อิทธิพลมาจากจีน เป็ นต้น ทัง้ นีต้ อ้ ง
คํานึงถึงเรื่องความเชื่อและความศรัทธาไม่สง่ ผลต่อพระพุทธศาสนาเช่นกัน
แนวทางการนําผลการออกแบบและขัน้ ตอนการทําประติมากรรมไปประยุกต์ใช้
จากการศึกษาพบว่า ขัน้ ตอนการสร้างงาน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ ได้ ดังนี ้
1. ผลการออกแบบรู ปแบบประติมากรรมที่ใช้ในผลงาน คือ รู ปช้าง (Figure 2, 3 and 4) นัน้ สามารถ
นําไปประยุกต์ออกแบบเป็ นรู ปแบบในลักษณะท่าทางอื่นๆ ได้ ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน ซึง่ อาจปรับเปลี่ยนจากช้างเป็ นรู ปแบบอื่นได้ เช่น สัตว์ประเภทอื่น รู ปแบบจากลวดลายต่างๆ เป็ นต้น
2. แรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายที่มาจากรู ปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง นอกจาก
ลวดลายต้นศรีมหาโพธิ์ และลายหม้อดอกหรือปูรณฆฏะในวิหารนํา้ แต้ม ที่ผูจ้ ัดทํานํามาประยุกต์ใช้แล้ว ยังมี
ลวดลายอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ลายรู ปคนที่มีทรงผมการแต่งกายเป็ นเอกลักษณ์ชาวล้านนาโบราณ หรือลวดลาย
พรรณพฤกษา ลายช่อดอกที่ประดับบนเสาวิหารต่างๆ เป็ นต้น
3. การประยุกต์ขนั้ ตอนในการทําผลงานประติมากรรม ได้แก่ นอกจากเศษโฟมเป็ นโครงสร้างแล้วยังใช้
วัสดุได้ เช่น เศษกระดาษเหลือใช้ เศษไม้ เศษพลาสติก ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงการติดตะแกรงลวด
เพื่อเป็ นตัวเชื่อมให้เนือ้ ปูนติดบนผิวโฟมด้านใน อาจใช้วสั ดุอ่ืนแทนได้ เช่น ตะปู เศษผ้า ทัง้ นีต้ อ้ งมีความแข็งแรง
ไม่ทาํ ให้งานผิดไปจากรู ปที่ออกแบบไว้ ส่วนการติดเศษเซรามิกบนผิวงานด้วยปูนซิเมนต์กาว นอกจากการใช้
เศษเซรามิกแล้ว อาจใช้วสั ดุอ่นื แทนได้ เช่น เศษแก้ว ก้อนหิน เกิดความสวยงามแปลกใหม่
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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. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อให้เป็ นประโยชน์กลุ่มชุมชนอื่นที่สนใจ ชุมชนควรมีการ
สํารวจข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนก่อน เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็ นมา ข้อมูลสถานที่ตา่ งๆ และนํามา
วางแผนการจัดการองค์ความรู ใ้ นท้องถิ่น นําผลสํารวจที่ได้ มาหาข้อสรุ ปและแนวทางในการนํารู ปแบบจากงาน
ศิลปกรรมหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในงานสร้างสรรค์หรือในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ นําไปสู่การศึกษารู ปแบบศิลปกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนอื่นได้รวมทัง้
นํามาปรับใช้กบั งานศิลปะแขนงอื่นได้กระบวนการขัน้ ตอนนํามาถ่ายทอดในโครงการบริการวิชาการอื่นได้
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ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน
ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
The Family Leader’s Attitude on The Role of Relationship between
The Elder and The Younger Generation in Suk Saran District, Ranong Province
สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์1* นุชนารถ วงศ์จาํ ปา2 และประลินทร์ ไกรวิชยั 1
Surinporn Sri-in1*, Nuchanard Wongjumpa2 and Pralin Kraiwichai1

บทคัดย่อ

การวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุ
กับบุตรหลาน และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตร
หลาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากหัวหน้าครอบครัวในเขตอําเภอสุข
สําราญ จังหวัดระนอง จํานวน 486 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
t-test และ ค่า F-test ผลการวิจยั พบว่า หัวหน้าครอบครัวมีทศั นคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตร
หลาน อยู่ในระดับดี ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกับบุตรหลาน พบว่า
หัวหน้าครอบครัวที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ตา่ งกัน มีทศั นคติตอ่ บทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั
บุตรหลานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้ นี ้ หัวหน้าครอบครัวควรมีบทบาทในการเชื่อมประสานให้
บุตรหลานและผูส้ งู อายุทาํ กิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ โดยนําหลักศาสนามาเป็ นแนวทางในการสอนบุตรหลาน รวมทัง้
ปลูกฝังให้บตุ รหลานมีความภาคภูมิใจในตัวบรรพบุรุษ

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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บทนํา

ครอบครัวเป็ นสถาบันทางสังคมอันดับแรกของมนุษย์ โดยนักมานุษยวิทยาได้แบ่งครอบครัวออกเป็ น
4 ประเภท ได้แก่ ครอบครัวเนือ้ แท้หรือครอบครัวพืน้ ฐาน ครอบครัวขยายหรือครอบครัวร่วม ครอบครัวซ้อน และ
ครอบครั ว สาระ (Snit Smacker, 2011; The Committee for National Women Promotion, 1994) สํา หรั บ
ครอบครัวไทยในชนบทส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวขยายที่มีความเป็ นอยู่รว่ มกันอย่างอบอุน่ แต่ในปั จจุบนั การพัฒนา
ทําให้โลกเข้าสู่ยุคใหม่ท่ีมีความเจริญทางด้านวัตถุ ทําให้การดําเนินชีวิตความเป็ นอยู่ในครอบครัวของสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ผูส้ ูงอายุไทยที่ อยู่ในเขตเมืองและชนบทมีสภาพทางเศรษฐกิ จที่ ต่างกัน ยังมีความ
เหลื่อมลํา้ ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพอนามัย อันเนื่องมาจากข้อจํากัดในการเดินทาง และการรับรู ้
สิทธิ ของผูส้ ูงอายุในกลุ่มต่างๆ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย,
2560) มีคนจํานวนมาก คิดว่าผูส้ งู อายุไม่มีประโยชน์ เป็ นเหตุให้ครอบครัวและสังคมให้ความสําคัญแก่ผสู้ งู อายุ
น้อยลง ผูส้ ูงอายุท่ีอยู่กับลูกหลานก็อยู่อย่างไม่มีความสุขไม่ได้รบั การดูแลด้านความเป็ นอยู่เอาใจใส่จากบุตร
หลานอย่างที่เคยเป็ นมาแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ตาม (สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร, 2561)
สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ญาติพ่ีนอ้ ง ปู่
ย่า ตา ยาย หรือบุคคลอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน โดยมีการปฏิสมั พันธ์ และปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง
อย่างเหมาะสม (ปราณี สุทธิ สุคนธ์, 2552) โดยหัวหน้าครอบครัวนัน้ มีความสําคัญอย่างยิ่ งในการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัว เพราะจะเป็ นแบบอย่างให้กบั บุตรหลานในครอบครัว เมื่อหัวหน้าครอบครัวมีทศั นคติท่ี
ดีต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ ูงอายุกับบุตรหลาน มีการประพฤติปฏิบัติดีในการดําเนินชีวิต ให้ความ
เคารพ และเลีย้ งดูตอ่ พ่อ แม่ของตนเป็ นอย่างดี ก็จะเป็ นภาพสะท้อนปลุกจิตสํานึกให้กบั บุตรหลานได้ไปประพฤติ
ปฏิบตั ิตนเองให้เป็ นคนดี และต่อผูส้ งู อายุ รวมถึงต่อสังคม สิ่งเหล่านีจ้ ะทําให้บุตรหลานมีความคิดถึงเหตุและผล
ของการที่พ่อ แม่ของตนมีความกตัญ�ูต่อผูส้ ูงอายุ บุตรหลานสามารถตระหนักได้เองว่าเป็ นเพราะผูส้ งู อายุให้
การอบรม สั่งสอนและถูกเลีย้ งดูมาอย่างดีดว้ ยความรักและความอบอุน่ ดังนัน้ ผูเ้ ป็ นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเป็ น
ผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั บุตรหลาน เพื่อให้บตุ รหลานมีทศั นคติท่ีดีต่อผูส้ งู อายุ บิดามารดาและพร้อมที่จะ
เป็ นผูน้ าํ และแบบอย่างที่ดีของครอบครัวตนเองต่อไปในอนาคต (พนม เกตุมาน, 2553)
ผูว้ ิจัยเห็นว่า ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ ูงอายุกับบุตรหลานมี
ความสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ดังนัน้ จึงเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาทัศนคติ
ของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตรหลานในเขตพืน้ ที่อาํ เภอสุขสําราญ จังหวัด
ระนอง ซึ่งเป็ นชุมชนที่ตงั้ อยู่ในเขตพืน้ ที่ชายฝั่ งอันดามัน ประชากรส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม
และมีเพียงร้อยละ 20 ที่นบั ถือศาสนาพุทธ (สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอสุขสําราญ, 2562) โดยศาสนิกชน
ทัง้ สองศาสนาต่างยึดถือหลักคําสอนทางศาสนามาเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและการดําเนินชีวิตประจําวัน
ทําให้ศาสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสขุ (สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, 2554) ซึ่งผลการวิจัยสามารถเป็ น
แนวทางสําหรับผูท้ ่ีสนใจหรือผูม้ ีหน้าที่ และบทบาทที่ เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุและสมาชิกในครอบครัวในการจัด
สภาพแวดล้อมของครอบครัว รวมทัง้ สมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมอันจะทําให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตรหลาน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตร
หลาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ ประชากรใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าครอบครัวในเขตพืน้ ที่
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง มีจาํ นวนครัวเรือนทัง้ สิน้ 2,327 ครัวเรือน (สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอ
สุขสําราญ, 2562) กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 486 คน โดยการคํานวณตามสูตรของ Yamane (Yamane,
1973) สุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน กระจายตามสัดส่วนของประชากร โดยตําบลกําพวน จํานวน 268 คน และ
ตําบลนาคา จํานวน 218 คน จากนัน้ สุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญจนครบจํานวนตัวอย่างในแต่ละตําบล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้า
ครอบครัว เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อการบทบาทในสัมพันธภาพ
ระหว่างผูส้ งู อายุกับบุตรหลาน (Best, 1989) เป็ นแบบ Likert Scale (สุชาติ ประสิทธิ์รฐั สินธุ,์ 2546) มี 5 ระดับ
คือ เห็นด้วยมากที่สดุ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สดุ จํานวน 54 ข้อ แบ่งเป็ น
10 ด้าน ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เป็ นแบบปลายเปิ ด ทดสอบเครื่องมือโดยวิเคราะห์หาความเชื่ อมั่น
(Reliability) ได้ ค่ า Cronbach’ s Alpha Coefficient เท่ า กั บ 0.992 ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ระหว่างเดื อนมิ ถุน ายนจนถึง เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 วิ เ คราะห์ข ้อมูล โดยใช้
ค่าความถี่ ร้อยละ เฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ t-test (2 กลุ่ม) และใช้สถิติวิเคราะห์ F-test (ตัง้ แต่
3 กลุม่ ขึน้ ไป) ใช้วิธีของ LSD เพื่อเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย

1. ลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าครอบครัวในเขตพืน้ ทีอ่ าํ เภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
หัวหน้าครอบครัวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (62.14%) และเพศหญิง (37.86%) ส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 40-49 ปี (31.69%) รองลงมา อายุระหว่าง 30-39 ปี (27.37%) อายุเฉลี่ย 42 ปี อายุต่าํ ที่สดุ 18 ปี และ
อายุสงู ที่สดุ 82 ปี มากกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (59.05%) รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (16.67 %) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (37.04%) รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป (22.43) มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท (48.35%) รองลงมา 5,000 บาทหรือตํ่ากว่า (41.36%) รายได้เฉลี่ย 7,339 บาท
รายได้ต่าํ ที่สดุ 1,000 บาท และรายได้สูงที่สดุ 90,000 บาท ส่วนใหญ่หวั หน้าครอบครัวแยกกันอยู่กับผูส้ งู อายุ
แต่พ่อแม่ ลูกอยู่ร่วมกัน (54.12%) รองลงมา อยู่ร่วมในครัวเรือนเดียวกัน (36.83%) มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ปั จจุบนั ของตนเองมากที่สดุ (79.63%) รองลงมา เป็ นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่ (15.43%)
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2. ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานในเขต
พืน้ ทีอ่ าํ เภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ ูงอายุกับบุตรหลาน
ดังตารางที่ 1 (Table 1) พบว่า หัวหน้าครอบครัวมีทัศนคติอยู่ในระดับดี (�X = 4.09) สามารถพิจารณาเป็ นราย
ด้านได้ดงั นี ้
2.1 ด้านความสนิทสนมระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตรหลาน พบว่าอยู่ในระดับดี (X� = 4.20) เนื่องจากหัวหน้า
ครอบครัวเห็นว่าบุตรหลานได้รบั การเลีย้ งดูจากผูส้ งู อายุตงั้ แต่วยั เด็กด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทําให้เกิด
ความรักความผูกพันและความสนิทสนม สอดคล้องกับการศึกษาของ วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ และคณะ (2553)
ที่พบว่า นักเรียนที่อยู่กบั ผูส้ งู อายุตงั้ แต่เล็ก จะมีสมั พันธภาพที่ดีและให้ความรักใคร่ สนิทสนมและห่วงใยผูส้ งู อายุ
2.2 ด้านการรับฟั งและการให้คาํ ปรึกษา พบว่าอยู่ในระดับดี (�X = 4.06) เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเห็น
ว่าผูส้ ูงอายุให้ความสนใจต่อรับฟั งความคิดและปั ญหาของบุตรหลาน และเต็มใจให้ขอ้ คิดและให้คาํ ปรึกษาแก่
บุตรหลาน สอดคล้องกับการศึกษาของ มนัส วณิชชานนท์ (2550) ที่เห็นว่า จําเป็ นจะต้องสร้างสถาบันครอบครัว
ให้มีความเข้มแข็ง โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่ กัน มีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน
Table 1 Mean and standard deviation of the family leader’s attitude on the role of relationship
between the elder and the younger generation.
The family leader’s attitude on the role of relationship
between the elder and the younger generation
(1) Intimacy between the elderly and children
(2) Listening and counseling
(3) Adjustment
(4) Giving love and warmth
(5) Attention
(6) Morale
(7) Protection
(8) Training for morals and ethics
(9) Helping to strengthen emotional and rational maturity
(10) Transfer of wisdom, traditions, and traditions
Generally

�
X

4.20
4.06
4.03
4.16
4.06
4.00
4.07
4.17
4.08
4.10
4.09

SD

(n=486)
Attitudes level

0.61
0.65
0.67
0.67
0.61
0.65
0.64
0.61
0.66
0.66
0.57

Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good

2.3 ด้านการปรับทุกข์สขุ พบว่าอยู่ในระดับดี (X� = 4.03) เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเห็นว่าบุตรหลาน
และผูส้ งู อายุมีการปลอบใจซึ่งกันและกัน ผูส้ งู อายุในครอบครัวมีความเข้าใจในความรู ส้ ึกนึกคิดของบุตรหลาน
ถึงแม้จะมีอายุท่ีต่างกันก็ตาม สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราพร ชมพิมล และคณะ (2552) ที่พบว่า การพูดคุย
กัน การปรองดองกัน ให้อภัยซึง่ กันและกัน เชื่อฟั งกัน เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี
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2.4 ด้านการให้ความรักและความอบอุน่ พบว่าอยู่ในระดับดี (X� = 4.16) เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเห็น
ว่าผูส้ ูงอายุให้ความรักความเอ็นดูต่อบุตรหลานในครอบครัวอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธี รนันท์ วรรณศิริ และสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา (2559) ที่ พบว่า การทํากิ จกรรม
ร่วมกันในครอบครัวก่อให้เกิดความใกล้ชิด ผูกพันกันในครอบครัวและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
2.5 ด้านการเอาใจใส่ดแู ล พบว่าอยู่ในระดับดี (�X = 4.06) เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเห็นว่า ผูส้ งู อายุให้
ความสนใจและสอบถามความเป็ นอยู่ของบุตรหลาน โดยบุตรหลานให้ความสนใจสุขภาพของผูส้ งู อายุในเวลาที่
เจ็บป่ วย ทําให้เกิดการแบ่งปั นความรัก ความเอาใจใส่ระหว่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สนั่นทา เชือ้ ชาติ
แกะสลักยา บุนนาค (2553) ที่พบว่า ผูส้ งู อายุให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรกกับการใช้เวลาอยู่กบั ครอบครัว
2.6 ด้านการให้คติสอนใจ พบว่าอยู่ในระดับดี (�X = 4.00) เนื่ องจากหัวหน้าครอบครัวเห็นว่า ผูส้ ูงอายุ
สามารถให้ขอ้ คิดและคําสั่งสอนในการใช้ชีวิตที่ ถูกต้องแก่บุตรหลาน และผูส้ ูงอายุมักจะพาบุตรหลานไปทํา
กิจวัตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมร่วมกันเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ มนัส วณิชชานนท์ (2550) ที่เห็นว่า การ
พูดคุยปรึกษาหารือกันเป็ นประจํา เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่ กันในครอบครัว ซึง่ จะทําให้สถาบันครอบครัว
มีความเข้มแข็ง
2.7 ด้านการให้ความปกป้องคุม้ ครอง พบว่าอยู่ในระดับดี (�X = 4.07) เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเห็นว่า
ผูส้ งู อายุให้การติดตามดูแล ตักเตือน และอบรมสั่งสอนในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยแก่บุตรหลาน สอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุรีย ์ กายจนวงศ์ (2553) ที่พบว่า ส่วนใหญ่ผูส้ งู อายุอยู่กบั ลูกหลานมาตัง้ แต่เล็ก การมีหลาน
คอยช่วยเหลือเหมือนกับเป็ นแรงสนับสนุนทางสังคม ทําให้บคุ คลสามารถเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤติตา่ งๆ ในชีวิต
2.8 ด้านการอบรม หลักคุณธรรม ศีลธรรม พบว่าอยู่ในระดับดี (�X = 4.17) เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเห็น
ว่าผูส้ งู อายุอยากเห็นบุตรหลานเป็ นคนดี จึงมักจะให้การอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานมีความซื่อสัตย์สจุ ริต และยึด
มั่นในความกตัญ�ู สอดคล้องกับการศึกษาของ เบญจมาศ ยศเสนา (2560) ที่พบว่า ผูส้ งู อายุเป็ นผูท้ ่ีดาํ เนินชีวิต
มาอย่างยาวนาน สามารถถ่ายทอดความรู ้ และให้คาํ แนะนําในการดําเนินชีวิตแก่สมาชิกในครอบครัว
2.9 ด้านการช่ วยเสริมสร้างวุฒิ ภ าวะทางอารมณ์แ ละความมี เหตุผ ล พบว่าอยู่ใ นระดับดี (X� = 4.08)
เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเห็นว่าผูส้ งู อายุมกั จะสอนให้บุตรหลานรู จ้ กั จัดการกับอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสม
และทําให้บุตรหลานเป็ นที่ยอมรับของสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรนันท์ วรรณศิริ และสมบัติ ประทักษ์
กุลวงศา (2559) ที่พบว่า ผูส้ งู อายุและหลานมักมีความรักใคร่กนั แต่สภาพร่างกายของผูส้ งู อายุเปลี่ยนแปลงไป
ส่วนวัยรุ น่ ก็มีพฒ
ั นาการตามวัย ซึง่ แต่ละฝ่ ายจะต้องเรียนรู ซ้ ง่ึ กันและกัน ก็จะทําให้อยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
2.10 ด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี พบว่าอยู่ในระดับดี (X� = 4.10) เนื่ องจาก
หัวหน้าครอบครัวเห็นว่าผูส้ ูงอายุมีความรู ้ และสามารถถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ให้แก่บุตรหลานได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ เบญจมาศ ยศเสนา (2560) ที่พบว่า ผูส้ งู อายุเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญาจาก
คนรุ น่ หนึ่งไปอีกรุ น่ หนึ่ง ทําให้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละสังคมมีความยั่งยืน
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของหัวหน้ าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่ าง
ผู้สูงอายุกับบุตรหลาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตรหลานในพืน้ ที่อาํ เภอ
สุขสําราญ จังหวัดระนอง จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของหัวหน้า
ครอบครัวที่ ต่างกัน มี ทัศ นคติ ต่อบทบาทในสัม พันธภาพระหว่างผูส้ ูงอายุกับ บุต รหลานแตกต่างกัน อย่ างมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนหัวหน้าครอบครัวที่มีเพศ อายุ สถานภาพการอยู่รว่ มกัน และกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยต่างกัน มีทศั นคติไม่แตกต่างกัน โดยสามารถพิจารณาผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี ้
3.1 หัวหน้าครอบครัวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทศั นคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั
บุตรหลานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .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.
Source
Between Groups
Within Groups
Total
* p < .05

df
4
481
485

SS
7.09
152.10
159.19

MS
1.47

F
4.037

(n = 486)
p
0.003*

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ (Table 3) พบว่า หัวหน้าครอบครัวที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (X� = 4.56) มีทศั นคติสงู กว่า หัวหน้าครอบครัวที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับประถมศึกษา และระดับอนุปริญญา/ปวส. (X� = 4.17, 4.17,
4.06 และ 3.80) ตามลําดับ เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีความรู ้ ความ
เข้าใจในบทบาทและเห็นคุณค่าของผูส้ งู อายุ ขณะเดียวกันก็มีความเข้าใจถึงการดําเนินชีวิตและวุฒิภาวะของ
บุตรหลานซึ่งอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโต ทําให้หวั หน้าครอบครัวเห็นความสําคัญ และมีความตระหนักถึงบทบาท
ของตนเองที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาของ กวินารัตน์ สุทธิ สุคนธ์
(2560) ที่ พ บว่ า การศึก ษาของหัว หน้า ครอบครัว เป็ น ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สัม พัน ธภาพในครอบครัว ไทย
นอกจากนี ้ ยังพบว่า หัวหน้าครอบครัวที่จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. (X� = 3.80) มีทศั นคติตอ่ บทบาท
ในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ ูงอายุกับบุตรหลาน ตํ่ากว่าหัวหน้าครอบครัวที่ จบการศึกษาในกลุ่มอื่น เนื่ องจาก
หัวหน้าครอบครัวกลุม่ นี ้ เป็ นผูท้ ่ีอยู่ในระบบการศึกษาที่เน้นการเรียนเพื่อนําไปการประกอบอาชีพ หรือเป็ นการฝึ ก
วิชาชี พขั้นสูง ซึ่งอาจมีเนื อ้ หาที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นชี วิตประจําวันไม่มากนัก จึงทําให้มีความตระหนักใน
บทบาทและความสําคัญ ของตนเองต่อการสร้างสัมพัน ธภาพในครอบครัวน้อยกว่า หัวหน้าครอบครัวที่ จบ
การศึกษาในระดับอื่น ๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ ดิเรก ปั ทมสิริวฒ
ั น์ สุวิมล เฮงพัฒนา และพุดตาน พันธุเณร
(2554) ที่พบว่า ผูท้ ่ีจบที่มีการศึกษาน้อยและได้รบั อัตราค่าจ้างตํ่าจําเป็ นต้องเพิ่มเวลาทํางาน จึงมีเวลาดูแลเด็ก
และเยาวชนในครอบครัวของตนจะน้อย
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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
SD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
X
(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 หัวหน้าครอบครัวที่มีอาชีพต่างกันมีทศั นคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตรหลาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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.
Source
Between Groups
Within Groups
Total
* p < .05

df
4
481
485

SS
3.91
155.28
159.19

MS
0.98

F
3.025

(n = 486)
p
0.018*

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ (Table 5) พบว่า หัวหน้าครอบครัวที่ประกอบอาชีพรับ
ราชการ (X� = 3.90) มีทศั นคติต่าํ กว่า หัวหน้าครอบครัวที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม (X� = 4.30
และ 4.24) ตามลําดับ เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย รับจ้าง หรือเกษตรกรรม มี
ทัศนคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ ูงอายุกบั บุตรหลานสูงกว่า หัวหน้าครอบครัวที่ทาํ งานประจํา เช่น
รับราชการ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ทัง้ นี ้ อาจเนื่องมาจากหัวหน้าครอบครัวที่ประกอบอาชีพอิสระจะมีเวลาใน
การดูแลครอบครัวและมีช่วงเวลาในการทํากิ จกรรมร่วมกันในครอบครัวมากกว่า หัวหน้าครอบครัวที่ ทาํ งาน
ประจํา สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ กวิ น ารัต น์ สุท ธิ สุค นธ์ (2560) ที่ พ บว่า อาชี พ หลัก ที่ ส ร้างรายได้เ ลี ้ย ง
ครอบครัว เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพในครอบครัวไทย
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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
SD
(1) (2) (3) (4) (5)
X
(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 หัวหน้าครอบครัวที่มีรายได้ต่างกันมีทศั นคติตอ่ บทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตรหลาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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.
Source
Between Groups
Within Groups
Total
* p < .05

df
4
481
485

SS
3.42
155.77
159.19

MS
0.85

F
2.638

(n = 486)
p
0.033*

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ (Table 7) พบว่า หัวหน้าครอบครัวที่มีรายได้ระหว่าง
10,001-15,000 บาท ต่อเดือน (X� = 4.35) มีทัศนคติสูงกว่าหัวหน้าครอบครัวที่มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000
บาท ต่อเดือน และรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือตํ่ากว่า (X� = 4.09 และ 4.05) ตามลําดับ เนื่องจากหัวหน้า
ครอบครัวที่มีรายได้สงู จะมีความพร้อมและมีกาํ ลังในการจับจ่ายซือ้ สิ่งของหรือสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ
ใช้ในครอบครัว รวมถึงการกิจกรรมด้านการนันทนาการ การพักผ่อน การท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ
สัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตรหลานได้ดยี ่ิงขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ อุมาภรณ์ ภัทรราวาณิชย์ และ
ภูวไน พุ่มไทรทอง (2552) ที่พบว่า ผูท้ ่ีมีฐานะครอบครัวดีมกั ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีไปด้วย นอกจากนี ้
ยัง พบว่ า หัว หน้า ครอบครัว ที่ มี ร ายได้สูง กว่ า 20,001 บาทต่ อ เดื อ น (X� = 3.94) มี ทัศ นคติ ต่ อ บทบาทใน
สัมพันธภาพระหว่างผูส้ งู อายุกบั บุตรหลาน ตํ่ากว่าหัวหน้าครอบครัวที่มีรายได้ต่าํ กว่า เนื่องจากหัวหน้าครอบครัว
ที่ มี ร ายได้ต่อเดื อนสูง อาจมี ร ะยะเวลาที่ ท าํ กิ จกรรมหรือใช้เวลาในการดูแลสมาชิ ก ในครอบครัวน้อย เพราะ
จําเป็ นต้องทุ่มเทระยะเวลาให้กบั การหารายได้ หรือใช้เวลาในการทํางานมากกว่าหัวหน้าครอบครัวที่มีรายได้ต่าํ
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กว่านั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2549) ที่พบว่า ในครอบครัวอบอุ่น นัน้ มี
ระดับความสุขของครอบครัวอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งหัวหน้าครอบครัวมีทัศนคติว่าการทํางานเพื่ อให้ได้เ งิ น มา
เสริมสร้างความสุขในครอบครัว
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
SD
(1) (2) (3) (4) (5)
X
(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

สรุ ป
ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผูส้ ูงอายุกับบุตรหลานใน
พื น้ ที่ อ าํ เภอสุข สําราญ จัง หวัด ระนอง พบว่าหัวหน้าครอบครัวมี ทัศ นคติ ต่อบทบาทในสัม พัน ธภาพระหว่าง
ผูส้ ูงอายุกับบุตรหลาน อยู่ในระดับดี ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า
หัวหน้าครอบครัวที่ มีระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่างกัน มีทัศนคติต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่าง
ผูส้ งู อายุกบั บุตรหลานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. หัวหน้าครอบครัวควรเป็ นแบบอย่างในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว โดยให้บุตรหลานเห็น
ความสําคัญและความมีคณ
ุ ค่าของผูส้ งู อายุ เช่น ให้บตุ รหลานมีความเคารพ รู จ้ กั กตัญ�ูตอ่ ผูส้ งู อายุในครอบครัว
หรือมีเหตุมีผลในการกระทําสิ่งต่างๆ ด้วยความสุขมุ รอบคอบ และรู จ้ กั จัดการกับอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ เป็ นต้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสูร่ ุ น่ ต่อไป
2. หัวหน้าครอบครัวควรมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมประสานให้บตุ รหลานและผูส้ งู อายุมีการทํากิจกรรม
ร่วมกันอยู่เสมอ เช่น การพูดคุยกันเป็ นประจํา ให้ผูส้ ูงอายุเล่าประวัติศาสตร์ของตระกูลให้บุตรหลานฟั งเพื่อ
ปลูกฝั งให้บุตรหลานมีความภาคภูมิใจในตัวบรรพบุรุษ เป็ นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านีช้ ่วยให้บุตรหลานและผูส้ ูงอายุใน
ครอบครัวช่วยกันดูแลปกป้องซึง่ กันและกัน
3. ผูส้ งู อายุในครอบครัวเป็ นผูท้ ่ีมีความรู แ้ ละประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต ดังนัน้ หัวหน้าครอบครัวควร
ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้มีบทบาทในการอบรมสั่งสอน ให้คาํ ปรึกษาแนะนํา ถ่ายทอดความรู แ้ ละภูมิปัญญาให้กับ
บุตรหลาน โดยนําหลักศาสนามาเป็ นแนวทางในการสั่งสอนบุตรหลาน สนับสนุนให้บตุ รหลานปฏิบตั ิตนตามหลัก
ศาสนา รู จ้ กั การรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื มีความเสียสละ รู จ้ กั การให้อภัย และมองโลกในแง่ดี
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1. ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
2. ดร.กนกอร สีมานนท์
3. ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
4. ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
5. รศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
6. ม.ล.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์
7. ผศ.ดร.กุลภา กุลดิลก
8. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
9. ผศ.ดร.ชญาดา ภัทราคม
10. ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์
11. รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทกั ษ์
12. ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล
13. รศ.ดร.ฐิ ตมิ า พุฒิทานันท์
14. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
15. ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ
16. ดร.ณิธิชา ธรรมธนากูล
17. ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
18.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พนั ธ์
19. ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

20. ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
21. ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
22. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล
23. ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม
24. ผศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์
25. ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล
26. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
27. รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
28. ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศภุ ลักษณ์
29. ผศ.ดร.ปิ ยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
30. ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
31. ดร.พิมพ์พร โสววัฒนกุล
32. ดร. พุฒิพฒ
ั น์ ทวีวชิรพัฒน์
33. ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ
34. ดร.มนต์ชยั พินิจจิตรสมุทร
35. ดร.มานะ ลักษมีอรุ โณทัย
36. ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต
37. ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์
38. รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
39. รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล
40. ผศ.ดร.วรวรรณ ตุม้ มงคล
41. ผศ.ดร.วลีรตั น์ สุพรรณชาติ
42. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
43. ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิม้ สมบุญชัย

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์

44. รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช
45. ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง
46. ดร.ศศิเพ็ญ ภูวพานิช
47. ดร.ศศิภา พจน์วาที
48. ดร.ศักดิส์ ิทธิ์ บุศยพลากร
49. ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอําพน
50. ดร.สมหมาย อุดมวิทิต
51. ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์
52. ดร.สัณหะ เหมวนิช
53. ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว
54. รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
55. ผศ.ดร.สุมาลี พุ่มภิญโญ
56. ดร.สุวพร ผาสุก
57. รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
58. ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ
59. รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กูเ้ จริญประสิทธิ์
60. ดร. โสภณ แย้มกลิ่น
61. รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
62. ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์
63. ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์
64. ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
65. ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
66. ผศ.ดร.อรุ ณี ปั ญญสวัสดิส์ ทุ ธิ์
67. ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม
68. ผศ.ดร.อารียา โอบิเดียวกวู

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์

69. ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์
70. รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ
71. ผศ.ดร.อุชกุ ด้วงบุตรศรี
72. รศ.อุน่ กัง แซ่ลมิ ้
73. ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐี ยร
74. รศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์
75. ผศ.ดร.พิทวัส เอือ้ สังคมเศรษฐ
76. ผศ.ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย
77. ดร.ปานิสรา ทิตาพร
78. ดร.อรวี ศรีบญ
ุ ลือ
79. ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย
80. ผศ.ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ
81. ผศ.ดร.ศิริรตั น์ โกศการิกา
82. ดร.ชลลดา สัจจานิตย์
83. รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
84. ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ: ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รศ.จีรพรรณ กุลดิลก
2. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
3. รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล
4. รศ.นงนุช อังยุรีกลุ
5. รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ

ผูท้ รงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. ผศ.ดร.บุญจิต ฐิ ตาภิวฒ
ั นกุล

7. ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
8. รศ.ดร.ปิ ติ กันตังกุล

9. ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
10. รศ.วรนันท์ กิตติอมั พานนท์
11. รศ.ดร.วินยั พุทธกูล
12. รศ.วินยั อาจคงหาญ
13. รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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Walailak University International College
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
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