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การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ร่วมกับการใช้มโนภาพพลวตั 
The Development of Tenth Grade Students’ Conception on Covalent Bond 

Using Model-Based Learning Integrated with Dynamic Visualization 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรียนเร่ือง พันธะโคเวเลนต์  ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัต  กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่  นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 25 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบวดัแนวคิดเร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ร่วมกับการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจยัวิเคราะห์แนวคิดด้วยการจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรียนและคิดเป็นร้อยละ  และวิเคราะห์
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์การตีความสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย  ผลการวิจัย 
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัตส่งผลให้นักเรียนมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ โดยนกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สดุในหัวข้อชนิดของพันธะ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือสร้างแบบจ าลองด้วย
ตนเองร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการเคลื่อนที่ของสารในระดับจุลภาคผ่านการใช้มโนภาพพลวัตที่
หลากหลาย เพื่อสง่เสริมแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to study the development of students’ conceptions on 

Covalent Bond using Model-based Learning integrated with Dynamic Visualization. The participants 
of this study included twenty-five 10th grade students from a school situated in Chatuchak, Bangkok. 
The instruments used in the study comprised of the concept test with semi-structured interviewand 
document review was used as additional data.The data of students’ conceptions was categorized 
and then analyzed to percentage. Inductive analysis was used to study the effective ways of the 
approach. The results revealed that this approach influenced to the students’ scientific conceptions. 
The topic which students had mostly sound understanding was Type of Bond. The effective 
instructional approach was encouraging students to create hands-on models integrated with various 
dynamic visualization to promote students’ scientific conception. 
Key Words: Students’ conceptions, Model-Based Learning, Dynamic Visualization, Covalent Bond. 
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ค าน า 
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน า

ความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและการด ารงชีวิต ถือว่าเป็นเปา้หมายที่ส าคญัประการหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยครูผู้ สอนควรให้ความส าคัญกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนและจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) เพราะหากผู้ เรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์จะสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่เร่ือง
อื่นๆ อย่างมีเหตุและผล แต่ถ้ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนอาจส่งผลต่อเนื่องต่อการเรียนรู้ในระดับสงูได้ (Abraham    
et al.,1994)  

ส าหรับแนวคิดเร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ เป็นแนวคิดหนึง่ของพนัธะเคมี ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในวิชาเคมี เนื่องจากเป็นแนวคิดพืน้ฐานที่ส าคัญของการเรียนวิชาเคมีในแนวคิดเร่ืองอื่นในระดับชัน้ที่สงูขึน้ไป 
(Hilton and Nichols, 2011) เช่น สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์ (ณัชธกฤต  เกือ้ทาน และคณะ, 2554) 
ปิโตรเลยีมและพอลเิมอร์ (จนัทร์จิรา  ภมรศิลปธรรม, 2551) อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของเนือ้หาวิชาเคมีสว่นใหญ่
มีความเป็นนามธรรม (ชาตรี  ฝ่ายค าตา, 2558) จงึอาจสง่ผลให้นกัเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนได้ เช่น นักเรียน
คิดว่ารูปร่างโมเลกุลสามารถท านายได้จากจ านวนอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียวเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยนักเรียน
อธิบายเหตุผลสนับสนุนว่า “รูปร่างโมเลกุลของไดคลอรีนมอนอกไซด์ (Cl2O) เป็นเส้นตรง เนื่องจากมีการสร้าง
พันธะโคเวเลนต์ที่ไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียวอยู่เลยจึงท าให้โครงสร้างโมเลกุลไม่เกิดมุมงอ” (ณัชธกฤต      
เกือ้ทาน และคณะ, 2554) 

ทัง้นีส้าเหตสุ าคัญที่ท าให้นักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ได้แก่  ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมักไม่ตรง
กบัภาษาทางวิทยาศาสตร์ และการใช้นิยาม โมเดลและทฤษฎีที่หลากหลายท าให้นกัเรียนเกิดความสบัสน (ชาตรี  
ฝ่ายค าตา, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากครูผู้สอนจดัการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายเพียงอย่างเดียว อาจส่งผลต่อ
การเรียนรู้แนวคิดของนักเรียนได้ (Barak and Hussein-Farraj, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์การเรียนรู้
ของผู้ วิจยัในอดีตที่ผ่านมาในเร่ือง พันธะโคเวเลนต์  ซึ่งครูผู้สอนมักจัดการเรียนรู้โดยเน้นครูเป็นส าคัญด้วยการ
บรรยายเนือ้หาโดยไม่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและไม่ค่อยมีสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี ที่สามารถแสดง
ปรากฏการณ์หรือกระบวนการในระดับโมเลกุลที่เคลื่อนไหวได้จึงส่งผลให้นักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน 
นอกจากนี ้การจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีดงักลา่วไม่ค่อยกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนเท่าท่ีควร 

จากปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัเกิดค าถามว่าควรจะจดัการเรียนรู้อย่างไรเพื่อพัฒนาแนวคิดของนักเรียน

เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง        

เป็นฐาน เป็นวิธีที่ให้ผู้ เรียนได้สร้างแบบจ าลองความคิดขึน้มาโดยผ่านกระบวนการสร้าง การใช้และประเมิน    

การปรับปรุงแก้ไข และการขยายแบบจ าลอง สามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรียนได้ (ชาตรี  ฝ่ายค าตา, 2558) 

โดยการจัดการเรียนรู้นีช้่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมซึ่งอาจไม่ตรงตามแนวคิด

วิทยาศาสตร์ ให้ถกูต้องตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ผ่านการสร้างแบบจ าลองได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้นีม้ี

ข้อจ ากัดคือไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจเนือ้หาที่เป็นนามธรรมได้ทุกแนวคิดโดยเฉพาะเร่ือง รูปร่างโมเลกุล 

(ภรทิพย์  สุภัทรชัยวงศ์ และคณะ, 2556) ดังนัน้ การบูรณาการมโนภาพพลวัตกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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แบบจ าลองเป็นฐาน สามารถช่วยพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ (Barak and Hussein-Farraj, 

2013) ซึ่งมโนภาพพลวัตเป็นตัวแทนทางความคิดที่สามารถแสดงการเคลื่อนที่ของสารในระดับจุลภาค (Oren, 

2011) และมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เกมส์ การจ าลอง นอกจากจะช่วยให้นักเรียนมี

ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางเคมีในระดบัจุลภาคแล้ว (Al-Balushi and Al-Hajri, 2013; Stieff, 2011) ยังช่วย

ให้นกัเรียนเข้าใจถงึความสมัพนัธ์ระดบัจลุภาคกับระดับมหภาค (Liu, Andre, and Greenbowe, 2008) มีทักษะ

ด้านการคิดในระดับสงู (Barak and Hussein-Farraj, 2012) และมีความเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้อง (Karacop 

and Doymus, 2012) นอกจากนี ้ข้อดีของการใช้มโนภาพพลวตัร่วมกับการลงมือปฏิบติักิจกรรมคือช่วยลดเวลา

ในการเรียนรู้ และไม่เป็นอนัตรายต่อนักเรียน (Hsu and Thomas, 2002; Hennessy, 2006) ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจัยจึง

สนใจที่จะศกึษาการพฒันาแนวคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้

โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัต ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ทัง้ต่อนักเรียน 

ครูผู้สอน นกัวิชาการศกึษา สถานศกึษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการ

สอนเพื่อสง่เสริมการพฒันาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

วิธีการวิจัย 

กลุ่มที่ศึกษา 

กลุม่ที่ศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทัง้หมด

25 คน ประกอบด้วยนกัเรียนหญิง 11 คน และนักเรียนชาย 14 คน ที่ศึกษาในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ของโรงเรียน

ในสังกัดของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่งในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี

การศกึษา 2558 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

1. จดัท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัต ได้แก่ การเกิด

พนัธะโคเวเลนต์ จ านวน 1 แผน (1 คาบ) ชนิดของพนัธะโคเวเลนต์ จ านวน 1 แผน (1 คาบ) ความยาวพันธะและ

พลงังานพันธะ จ านวน 2 แผน (2 คาบ) เรโซแนนซ์ จ านวน 1 แผน (1 คาบ) รูปร่างของโมเลกุล จ านวน 2 แผน    

(2 คาบ) สภาพขัว้ของโมเลกลุโคเวเลนต์ จ านวน 1 แผน (1 คาบ) แรงยดึเหนี่ยวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนต์ จ านวน 

1 แผน (1 คาบ) และสารโคเวเลนต์โครงผลกึร่างตาข่าย จ านวน 1 แผน (1 คาบ) รวมใช้แผนการจัดการเรียนรู้ใน

การวิจัยครัง้นีท้ั ง้หมด 10 แผน (รวม 10 คาบ) มีการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดย

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน และผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ผู้ วิจัยได้ปฏิบติัการสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ดังกล่าว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นอกจากนี ้ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ            

แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัตที่มีประสิทธิภาพจากเอกสาร
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บนัทกึหลงัสอนของผู้วิจัย บนัทึกภาคสนามการสงัเกตการฝึกปฏิบติัการสอน บนัทึกการ

นิเทศของครูพี่เลีย้งและอาจารย์นิเทศก์ อนุทินของนักเรียนและผลงานของนักเรียน เช่น ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด 

และแบบจ าลองที่นกัเรียนสร้างขึน้ 

2. น าแบบวัดแนวคิดเร่ือง พันธะโคเวเลนต์ จ านวน 9 ข้อ ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดค าถามปลายเปิด ที่ผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 4 ซึง่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา จ านวน  22 คน ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มที่ศึกษาจ านวน 25 คน โดยให้

กลุม่ที่ศึกษาทดสอบหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัต เป็นเวลา 1 

คาบ (50 นาที) นอกจากนี ้ผู้วิจยัใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างร่วมด้วยในกรณีที่พบว่าค าตอบของนักเรียน

ในแบบวดัไม่ชดัเจนและคลมุเครือ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรียนโดยการจัดกลุ่มแนวคิด ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามกรอบ

ของ Haidar (1997) ได้แก่ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) แนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (PU) แนวคิด
วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบรูณ์และคลาดเคลือ่นบางสว่น (PU&MU) แนวคิดที่คลาดเคลื่อน (MU) และไม่มีแนวคิด 
(NU) แล้วนบัจ านวนนกัเรียนและเปรียบเทียบค่าเป็นร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มแนวคิด นอกจากนี ้ผู้ วิจัย
วิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัตที่มีประสิทธิภาพ    
โดยใช้วิธีวิเคราะห์การตีความสร้างข้อสรุปเชิงอปุนยัจากข้อมลูทัง้หมดที่รวบรวมได้ (สภุางค์  จนัทวานิช, 2549) 

 
ผลวิจัยและการอภปิรายผล 

เมื่อพิจารณาแนวคิดของนกัเรียน เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ ซึง่ครอบคลมุแนวคิดหลกั 9 แนวคิด คือ การเกิด
พนัธะโคเวเลนต์ ชนิดของพนัธะโคเวเลนต์ ความยาวพันธะพลงังานพันธะ เรโซแนนซ์ รูปร่างของโมเลกุล สภาพ
ขัว้ของโมเลกลุโคเวเลนต์ แรงยดึเหนี่ยวระหว่างโมเลกลุโคเวเลนต์ และสารโคเวเลนต์โครงผลกึร่างตาข่าย ผลวิจัย
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัต ช่วยพัฒนาแนวคิด เชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยหัวข้อที่นักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สดุคือ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์
รองลงมาคือ พลงังานพนัธะ และน้อยที่สดุคือ สารโคเวเลนต์โครงผลกึร่างตาข่าย ผลการวิจยัแสดงดงัตารางที่ 1 

เมื่อพิจารณาตามกลุม่แนวคิด พบว่า นกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สดุในเร่ือง ชนิดของ
พันธะโคเวเลนต์ ซึ่งมีจ านวน 23 คน (ร้อยละ 92) โดยนักเรียนสามารถระบุชนิดของพันธะเป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนกสารโคเวเลนต์ที่ก าหนดให้  ซึ่งจ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สารโคเวเลนต์ที่เป็นพันธะเด่ียว 
ได้แก่ CH3CH2OH กลุม่ที่ 2 สารโคเวเลนต์ทีเ่ป็นพนัธะคู่ ได้แก่ CO2 และกลุ่มที่ 3 สารโคเวเลนต์ที่เป็นพันธะสาม 
ได้แก่ N2 เมื่อพิจารณานกัเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (PU) พบมากที่สดุในเร่ือง การเกิดพันธะ
โคเวเลนต์ซึง่มีจ านวน 10 คน (ร้อยละ 40) โดยนักเรียนสามารถเขียนกราฟที่แสดงการเกิดพันธะโคเวเลนต์ของ
แก๊สคลอรีน (Cl2) ได้ถูกต้อง แต่นักเรียนไม่ได้กล่าวถึงการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันของอะตอมของคลอรีน
นอกจากนี ้นกัเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU&MU) พบมากที่สดุใน
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เร่ือง รูปร่างโมเลกุล ซึ่งมีจ านวน 12 คน (ร้อยละ 48) โดยนักเรียนสามารถวาดรูปและอธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง
โมเลกลุโคเวเลนต์ได้ถกูต้องบางสว่น แต่บางสว่นไม่ถกูต้อง เช่น นกัเรียนสามารถอธิบายได้ว่ารูปร่างของโมเลกุล
เป็นผลจากแรงผลกัของอิเลก็ตรอน แต่มีการวาดรูปร่างของสารไม่ถูกต้อง และนักเรียนที่มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน 
(MU) พบว่า คลาดเคลือ่นมากที่สดุใน เร่ือง สภาพขัว้ของโมเลกลุ และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ซึ่งมีจ านวน
เท่ากนัคือ 8 คน (ร้อยละ 32) เช่น ในเร่ือง สภาพขัว้ของโมเลกุล นักเรียนตอบว่า ทัง้ BCl3 และ NH3 ไม่สามารถ
ละลายน า้ได้ เน่ืองจากเป็นโมเลกลุไม่มีขัว้ สว่นในเร่ือง แรงยดึเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล นักเรียนตอบว่า SiH4 มีจุด
เดือดมากที่สดุ เพราะมีพันธะมาก รองลงมา คือ PH3 และน้อยที่สุด คือ HF นอกจากนีใ้นเร่ือง แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกลุยงัพบว่า นกัเรียนท่ีไม่มีแนวคิด (NU) มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 4) โดยนกัเรียนไม่ได้ตอบค าถาม 
 
Table1Numbers and Percentages of TenthGrade Students’ Conceptions on Covalent Bond (N=25) 

Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PU&MU = Partial Understanding and Misconception 
Understanding; SM = Misconception Understanding; NU = No Understanding 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัต เร่ือง พันธะ       

โคเวเลนต์ มีดงันี ้
 

1. ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนได้สร้างแบบจ าลองทางความคิดขึน้มาโดยผ่านกระบวนการสร้าง 

การใช้และประเมิน การปรับปรุงแก้ไข และการขยายแบบจ าลอง ร่วมกับการใช้ส่ือเทคโนโลยีที่แสดง

การเคล่ือนที่ของโมเลกุลของสารในระดับจุลภาค เพื่อน าไปสู่การมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน 

Topics 

Numbers and Percentages of Tenth Grade Students’ Conceptions 

SU PU PU&MU MU NU 

n % n % n % n % n % 
Covalent Bond Formation 14 56.0 10 40.0 1 4.0 0 0.0 0 0.0 

Type of Covalent Bond 23 92.0 0 0.0 2 8.0 0 0.0 0 0.0 

Bond Length 14 56.0 1 4.0 9 36.0 1 4.0 0 0.0 

Bond Energy 18 72.0 2 8.0 4 16.0 1 4.0 0 0.0 

Resonance 10 40.0 3 12.0 7 28.0 5 20.0 0 0.0 

Shapes of Molecules 10 40.0 1 4.0 12 48.0 2 8.0 0 0.0 

Polarity of Molecules 14 56.0 1 4.0 2 8.0 8 32.0 0 0.0 

Intermolecular Forces 9 36.0 4 16.0 3 12.0 8 32.0 1 4.0 

Network Covalent 6 24.0 9 36.0 7 28.0 3 12.0 0 0.0 
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ผู้วิจัยปฏิบัติการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือสร้างแบบจ าลองของตนเองขึน้มาด้วยตนเองโดยผ่าน

กระบวนการสร้าง การใช้และประเมิน การปรับปรุงแก้ไข และการขยายแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การมีแนวคิดเชิง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนเร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ โดยในขัน้การสร้างแบบจ าลอง ผู้วิจยัยกตวัอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง

ใกล้ตวันกัเรียนหรือใช้สถานการณ์ที่ก าหนดให้และเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่สอน ประกอบการถามค าถาม ซึ่งเป็นการ

กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดค าถามหรือความสงสยัในแนวคิดที่จะเรียน เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบจ าลองของนักเรียน 

ในขัน้การประเมินแบบจ าลอง ผู้วิจยัให้นกัเรียนได้ประเมินแบบจ าลองของนักเรียนกับข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ได้

ท าการทดลองร่วมกับให้นักเรียนสังเกตมโนภาพพลวัต เช่น ภาพเคลื่อนไหว (animation) การจ าลอง 

(simulation) ประกอบการประเมินแบบจ าลองเพื่อให้นกัเรียนได้เข้าใจแนวคิดทางเคมีในระดับจุลภาคได้ดียิ่งขึน้

ในขัน้การดดัแปลงแก้ไขแบบจ าลองนกัเรียนแต่ละคนได้ดัดแปลงแก้ไขแบบจ าลองของตนเองให้มีความสมบูรณ์

และสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีได้ และในขัน้การขยายแบบจ าลอง ผู้ วิจัยน าเสนอสถานการณ์หรือ

ปัญหาใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่สอนเพื่อให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองของตนเองหรือแนวคิดที่ได้จาก

การสร้างแบบจ าลอง ทัง้นี ้การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนผู้วิจัยได้ท าการประเมินผลทัง้ก่อนการสอน

ระหว่างการสอน และหลงัการสอนโดยใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น ใบกิจกรรม แบบจ าลองที่นักเรียน

เป็นผู้สร้าง การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การประเมินการปฏิบติั เป็นต้น 

 

2. ผู้ วิจัยใช้มโนภาพพลวัตที่หลากหลาย ได้แก่ ภาพเคล่ือนไหวและการจ าลอง ในขัน้การประเมิน

แบบจ าลอง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดทางเคมีที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึน้ 

ในการปฏิบติัการสอนในเร่ือง พนัธะโคเวเลนต์ ผู้ วิจัยใช้มโนภาพพลวัตที่หลากหลายในขัน้การประเมิน

แบบจ าลอง เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพที่เกี่ยวข้องกับพันธะโคเวเลนต์ที่เป็นรูปธรรมและมีความเข้าใจแนวคิด 

เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ที่ถูกต้อง เช่น ใช้ภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่ 2 คู่ และ 3 คู่       

ในการสอนเร่ือง ชนิดของพนัธะโคเวเลนต์ หรือในเร่ือง แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ใช้ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรง

ลอนดอน แรงดงึดดูระหว่างขัว้ และพนัธะไฮโดรเจน ทีส่ามารถแสดงความมีขัว้ที่เกิดขึน้ในโมเลกุลของสารแต่ละ

ชนิด ใช้การจ าลองเกี่ยวกับการเกิดพันธะโคเวเลนต์ที่แสดงถึงแรงผลกัและแรงดึงดูดที่เกิดขึน้ระหว่างการใช้

อิเลก็ตรอนร่วมกนัเพื่อสร้างพนัธะโคเวเลนต์ และใช้การจ าลองเกี่ยวกบัรูปร่างของโมเลกลุที่ต้องพิจารณาการผลกั

ของอิเลก็ตรอนทัง้ที่เป็นอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะและอิเลก็ตรอนคู่โดดเด่ียว ในการสอนเร่ืองรูปร่างโมเลกลุ เป็นต้น  

 

สรุป 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัตเร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ช่วย

พฒันาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  โดยนกัเรียนได้พัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สดุในเร่ืองชนิด

ของพนัธะโคเวเลนต์ รองลงมาคือ พลงังานพันธะ และน้อยที่สดุคือ สารโคเวเลนต์โครงผลกึร่างตาข่าย  ส าหรับ
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือสร้างแบบจ าลองขึน้มา

ด้วยตนเองร่วมกบัการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการเคลื่อนที่ของสารในระดับจุลภาคผ่านการใช้มโนภาพพลวัตที่

หลากหลาย ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวและการจ าลองท าให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึน้          

จากผลการวิจัย ชีใ้ห้เห็นว่าการที่นักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ อาจเป็นเพราะการ

จัดการเรียนรู้ดังกล่าวเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัโดยการสร้างแบบจ าลอง จากนัน้น าแบบจ าลองไปใช้เพื่อ

อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ พร้อมๆ ไปกบัการประเมินแบบจ าลองของตนเองว่าสามารถอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆ 

ได้หรือไม่ และต่างจากแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ร่วมกบัการใช้มโนภาพพลวตัเพื่อน าไปสูก่ารดดัแปลง

แก้ไขแบบจ าลองให้สมบูรณ์และน าแบบจ าลองที่ดัดแปลงแก้ไขแล้วใช้อธิบายในสถานการณ์อื่นๆ ต่อไป ดังนัน้ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกบัการใช้มโนภาพพลวัตจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วย

สง่เสริมให้นกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในเร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา    

ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนได้สร้างแบบจ าลองร่วมกับการใช้มโนภาพพลวัตสามารถช่วยส่งเสริม

แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนและความคิดสร้างสรรค์ (Barak and Hussein-Farraj, 2012) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ครูผู้ สอนควรหากิจกรรมที่หลากหลายและท้าทายในขัน้การสร้างแบบจ าลองที่นักเรียนเป็นผู้ สร้าง

แบบจ าลอง เช่น การยกตวัอย่างสิง่ที่อยู่ใกล้ตวัหรืออยู่ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน หรือเป็นสถานการณ์หรือข่าว

ที่ก าลงัเป็นประเด็นในสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่สอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดค าถามหรือความสงสยัในแนวคิด

ที่จะสอน นอกจากนี ้ในขัน้การขยายแบบจ าลองควรมีสถานการณ์ที่หลากหมายที่เป็นเร่ืองใกล้ตัวนักเรียนเพื่อให้

นกัเรียนสามารถประยกุต์ใช้แนวคิดในสถานการณ์ใหม่ได้  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้ วิจัยขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได้สนับสนุน

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต ร์ 
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Professional Identity Formation of a Mid-Career Science Teacher Trainer 
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ABSTRACT 
This investigation is a case study of a process of negotiation of professional identity of a mid-

carrer Science teacher trainer during the trainees’ teaching practicum. The participant's narratives in 
the form of reflections over the five months were collected and transcribed for analysis. Key phrases 
of the participant’s explicit role claims, obtain from discourse analysis approach,  were investigated to 
identify themes vital to observe his self-image as a teacher trainer.  Findings also revealed that his 
awareness of performing professional identity was shifted and changed from being knowledge 
transmitter to being equalizer at the end of the trainees ‘practicum. This study hopes to shed light on 
teacher training education on the importance of teacher identity, and promoting the way for both 
trainer and trainees’ reflection both while and post teaching period. 
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INTRODUCTION 
Recently, there is an argument that teacher educational research has focused on how 

teachers view themselves as professionals in this changing world by employing narrative or 
biographical analysis (Cohen, 2010). Likewise, it is believed that teachers, as all other human beings, 
are storytellers who make sense of themselves through reflexing on their own stories. That means, 
while individual is engaged in a process of telling stories, past experiences are commonly revisited, 
as well as one’s own personal practical knowledge or how one’s trying to make sense of what they 
are doing, will also be used to express who they are and what they know. Therefore, identity in this 
paper refers how the participant defines himself in relation to his professional status of being a 
teacher.  

This study, accordingly,  uses the narrative approach as a method since collection of stories 
individual tells might shed light on how the participant recounts his experience and making of his 
professional identities. Discourse analysis is a tool to understand  how the participant value his 
teaching and being teacher trainer contributing to his view of professional identities. At this stage in 
this research, the professional identities formation is defined as the process of ‚continually 
constructing a sustainable identity as a teacher‛ (Coldron & Smith, 1999, p. 714). Observing the 
teacher identity might be able to make us understand how this identity influences the day-to-day 
practices, which will finally affect how pre-service teachers are trained. In shorts, the purpose of this 
narrative study is to describe the process of a mid-career science teacher trainer in a University 
located in the northeastern part of Thailand. 
 

1. Defining teachers’ professional identity 
Professional identity is a concept emerged as separate area in research on teachers and 

teacher education as an attractive field of study (Sach, 2001; Farrel, 2011),however,  the influence of 
the term ‚identity‛ has been contributed to the vagueness of the definition since identity can be 
approached from various disciplines and research perspectives. This study, however, tries to look at 
identity in more concrete sense by defining it as how people see themselves in relation to the roles 
designated by a society. 

One of the most influential researches of this field refers to Beijaard et. Al (2004) study in 
‚Reconsidering research on teachers’ professional identity‛ providing what has been done so far in 
this particular field. Shedding the light on the first and foremost aspect is to define what teachers’ 
professional identity means; this term has been conceptualized as the combination of concept of self 
and how the self-fitting in with certain social context. That means individual surroundings, including 
expectation from people of the same community of practice, affects the way one sees themselves as 
a teacher and how others see them (Coldron & Smith, 1999 p.712). In shorts, Beijaard et. Al. (2004) 
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has summarized major features gathering from several studies i.e. Norton, 1995; Coldron & Smith, 
1999) that professional identity is an ongoing process dealing with person and interaction with others. 
Sub-identities and agency are also counted as important elements.  

In summary, then, teacher professional identity as defined in this study refers to the concept 
that teachers find important in their professional work as a teacher (Tickle, 2000).  In investigating this 
concept, exploring how pre-service reflect about characteristics, or practice that central to their 
professional identity can be done by narrative approach. 
 

2. Discourse analysis 
Attention paid to narrative might be prone to the problem of researcher’s bias since the great 

drawback of this analytical tools lies heavily on researcher’s interpretation. This is why using 
discourse analysis should be fruitful in minimizing potential problems of bias since looking at the 
linguistics evidence becomes interesting point in significant literature to see how the role of language 
comes into play in constructing specific roles that individual occupy in society. Identity claims, what 
teachers position themselves as teachers stated both explicitly and implicitly, are taken into account 
while trying to analyze speaker’s discourse. Cohen’s (2008, 2010) studies on using discourse to 
capture individuals’ teacher identity are used as the guideline of this current study since these 
researches provided comprehensible ways to analyzed participants’ talks. 

Explicit role claims should be detected by observing from the phrases such as ‚as a teacher‛ 
or ‚when we teach‛ (Cohen, 2008). From Cohen’s (2008) findings, the participants used specific 
discourse strategies- reported speech, mimicked speech, pronoun shifts, oppositional portraits, and 
juxtaposition of explicit claims - to position themselves in relation to others and professional teaching 
practices. These specific features of discourse are seen as a way to communicate key aspects of 
people’ identities (Gee, 2005).  

This study is descriptive in nature, so data will be treated in depth rather than aiming for 
generalization. There is one research question; 

1) What does a mid-career Science teacher trainer perceive his professional identity?  
 

MATERIALS AND METHODS 
 

1. The participant 
The participant agreeing to participate in this study is a male Science teacher trainer. He is 

called Amuro (pseudonym). He holds his PhD. in computational science and is currently teaching at a 
university in the northeastern part of Thailand. After graduating in 2009, he started working in the 
faculty of Education in 2011. The participant has been assigned to teach various subjects when he 
first came to the university such as Mathematics and Physics because the department of science 
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education was just opened the program. Therefore, there were not many subjects in Science for 
lectures to teach. He started to take full responsibility in teaching Science in 2012 when the 
department took more students majoring in teaching Science. As all university lecturers, his duties 
include teaching, conducting research, participating in academic events and joining in other 
university tasks. In 2015, the students from his department engaged in practicum for the first time as 
the department has been continued for five years. That means his duties are increased because he 
has to supervise the pre-service teachers and monitor their teaching progress for five months. For this 
reason, it seems the right time to learn more about how a teacher trainer sees himself as teacher, as 
well as performing the task of evaluating his trainees’ performances.  
 

2. Narrative Approach 
Qualitative researchers sometimes have seen as artists who put bids of image to form the portrait by 
using various techniques (Denzin, 1994). This is compatible in an interpretative approach of studying 
that interpretation of what participants see, hear and understand will have to be rearranged by a 
researcher. Again, this artist metaphor is also useful in attempting to explain how ones’ form their 
professional identities since there are so many variables in the process such as individual interests, 
emotions, preparation time, support from colleagues and administration, student behaviors and 
opportunities for professional development etc.  
In trying to understand how these bids of variables are connected, it is important to gather information 
from the participants about ‚the way they construe their work, and the stories they recount, tell us 
more profoundly about what is going on in their lives as professionals than measured behaviors are 
likely to reveal‛ (Eisner, 1988:x). 
 

3. Instrument 
Interview is used as the most direct from getting stories from the participants as confirmed by 

Polkinghorne (1988) that ‚ For a researcher the basic source of evidence about the narrative is the 
interview‛ (p.163).  To ensure the depth of information, the participant was interview about 5 times, 
once a month during his trainees’ practicum (May- August, 2015). During the interview, he was asked 
to reflex about how he viewed his trainee’s teaching performance, what kind of suggestion he has 
given to them and how he viewed himself as a teacher trainer over the period of 5 months. The open-
ended questions were used to ask the participant to elicit his belief and practice about being a 
teacher. Since Discours analysis would be used as the way to analyze his narratives, questions 
tended to lead him to reflect how he believed and what did he do in the class, as well as reasons 
behind those practices.  
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4. Data analysis  
The common practice of analyze narrative research refers the process of ‘restory’ the 

participants’ stories in any framework that make sense. The framework includes the analyzing of key 
elements and sort them to chronological sequence (Ollerenshaw & Creswell, 2000).This concept of 
putting bids of stories in chronological order seems attractive since it is the way to provide 
comprehensible piece of information because people normally not tell story in linear order. For this 
reason, a researcher will have to restory bids of information, together with inserting some links or 
presenting themes, in order to provide in-depth understanding of the stories (Huber & Whelan, 1999).  

Apart from analyzing by restorying, we look for how the participant use discourse strategies 
to tell their stories, especially when the participant mention about teaching aspect. Cohen’s (2008, 
2010) analysis was used. Explicit role claims such as ‘as a teacher’, ‘when we teach’ and ‚teacher 
should‛ will be analyzed to see how the participants position themselves. Later, thematic analysis was 
used to find the salient theme that he frequently mentioned such as teaching method, belief about 
pass on knowledge and classroom management. To ensure trustworthiness in the interpretation, 
member checking technique was combined when the participant was given a chance to review the 
analysis and results to investigate if the researchers accurately understand of what was going on in 
the participant’s context.   
 

RESULTS AND DISCUSSION 
In the first month of practicum, Amuro’s trainees were engaged in orientation before going to actual 
schools. During that time, he stressed the importance of being ‚knowledge transmitter‛ since he 
thought that focusing on accurate content was the most vital for teaching Science. In the interview, he 
clearly stated that  
‚As teacher, teaching the right content should be prioritized. The trainees needed to prepare 
themselves well before going to teach because the children would remember the thing they have 
taught. So, I told them to make sure that everything they taught must be correct‛. (First interview) 
This professional identity has been crucial for him until he went to observe his trainees at the schools 
they did their practicum. There, he noticed that only delivering the correct content was not enough to 
make someone become ‚a good science teacher‛. His explicit roles claim directly represented his 
view about teacher trainer as someone who could make the trainee have ability to pass on 
knowledge.  
‚My trainee had done well in teaching accurate content but I did not see that the traditional way of 
teaching can motivate students’ interest. The students were just sitting and listening. I assumed that 
they would then forget soon. I have told my trainees to be more creative and prepare activities for 
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them to explore something such as conducting easy experiment to let them see the growth of the 
plant instead of pure lecturing about how the plant grows‛.  (Second interview) 
It can be seen that he shifted his role from ‚knowledge transmitter‛ to ‚strategic planner‛ when going 
to observe his trainees. This view was shifted again on the second observe as he mentioned on the 
third months that his trainees should be more creative in planning an inquiry-based instruction. When 
approaching the fourth interview, he stated that teacher trainer like him should focus a lot more on 
teaching techniques rather than emphasizing on content. His explicit roles claims were changed from 
‚I think should be sure of the content‛ into ‚I believe that appropriate teaching technique is very 
helpful in delivering the content to learners‛.  He reported that he would try to be more ‚equalizer‛ in 
balancing between content and teaching strategies since he could see that asking the right questions 
and allow students’ analysis and explanation was more important than feeding students with lots of 
knowledge. This role of being ‚equalizer‛ was with him until the end of his trainees’ practicum as 
stated in following excerpt: 
‚To this point, I could see clearly that in order to be a good teacher trainer, I have to learn how to 
balance my lesson when I teach my trainees. They need to learn both content and how to deliver 
content in constructive ways. When I teach, I know I have to let them try exploring new teaching 
strategies because finally they have to use the knowledge to teach others in their real life‛. (Fifth week 
interview) 
To this point, it becomes clearly that Amuro’s professional identity has been varied according to his 
observation of his trainees’ classes. The more chances he evaluates the trainees’ performance, the 
more opportunities he has to reflect on the process of how he should train them. For this reason, the 
process of telling stories allows him to bringing his hidden belief about teaching and learning into the 
conscious level. As the teacher trainers, he learnt some different perspectives about he made 
decisions in how to improve their teaching practice through the power of reflective thinking. For our 
student teachers, multiple reflections seemed to increase his self- actualization which is essential to 
the formation of his professional identity. 
 

CONCLUSION 
In conclusion, the results obtained from this study remind teacher trainer to be aware of their 

own beliefs because it can directly affect training the trainees. The process of reflecting and 
constantly evaluating the roles of the participant implies that changing in perception can occur when 
bringing belief into the tacit level. The narrative inquiry is also found useful in allowing teacher to 
reflect and question his own roles which seems to shift and change during the period. When telling 
stories about their teacher self, the participant became conscious of what being teacher meant to 
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him. In these times, they mentioned that having chances to reflect on their teachings facilitated them 
in bringing their hidden assumption about teaching into the conscious level. He has raised his 
awareness of how his personal factors such as his own belief and assumption about teaching could 
affect his way to supervise his teacher trainees.  Discourse analysis is also useful in selecting the 
narratives that fit the purpose of the study. Having the linguistic evidences becomes a practical tool in 
reducing researcher’s bias when selecting the pieces of data to analyze. This is helpful in raising 
awareness and develops the future practice. The findings might be useful for teacher trainers to 
remind them in thinking about their own assumption about teaching and be a more careful about 
imposing their own beliefs to teacher trainees.  
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The Development of Learning Outcome by Using Inquiry-based Learning on Reproduction of 
Flowering Plants of Grade 11 Students 

 
กัลยวรรธน์ สตัย์อุดม¹* และ ทศันีย์ ปัญจานนท์² 

Kanyawat Sataudom¹* and Tadsanee Punjanon² 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัปฏิบตัิการในเรียนนีต้้องการท่ีจะใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสืบพนัธุ์

ของพืชดอกในการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง เป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการ
สืบพนัธุ์ของพืชดอก จ านวน 4 แผน รวม 8 คาบ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อน
และหลงัเรียน 2) แบบบนัทึกภาคสนามของครู และ 3) อนุทินสะท้อนความคิดของนกัเรียน วิเคราะห์ข้อมลูทาง
สถิติโดยใช้ Normalized gain <g> ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยนกัเรียนร้อยละ 62.50 มีผลการเรียนท่ีเพ่ิมเฉลี่ยอยู่ในระดบั 
High gain และนกัเรียนร้อยละ 37.50 มีผลการเรียนท่ีเพ่ิมเฉลี่ยอยู่ในระดบั Medium gain  

 
ABSTRACT 

This classroom action research purpose is intent to using inquiry-based learning in 
reproduction of flowering plants to develop students learning outcome. The subjects were 24 grade 
11 students adopting purposive sampling. The research instruments were 1) four lesson plans of 
teaching covered 8 hours. The data collection instruments included 1) pre-test and post-test 2) field 
note and 3) student’s journal. The statistical analysis data was Normalized gain <g>. The research 
finding revealed that learning outcome by comparing the different between pre-test and post-test 
score. Sixty-two point five percent of students’ learning outcome were at high gain and thirty-seven 
point five percent of students’ learning outcome were at medium gain. 

 
 
 
Key Words: learning outcome, inquiry-based learning, reproduction of flowering plants 
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ค าน า 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์

ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากการเรียนรู้ท่ีแท้จริงไม่ได้เกิดจากการท่องจ าความรู้แต่เกิดจากการ
สร้างองค์ค์วามรู้ภายในสมองของผู้ เรียนเอง โดยผู้ เรียนสามารถสรุปความรู้ท่ีได้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของ
ตนเอง ตามแนวคิดของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivist theory) ท่ีอธิบายว่ากระบวนการสร้างองค์
ความรู้จะเกิดขึน้เม่ือผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ใหม่เข้ากบัความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเองซึง่
การเช่ือมโยงนีจ้ะเกิดขึน้ในสมองของผู้ เรียนผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา ท่ีเรียกว่ากระบวนการปรับ
สมดุล (Adaptation) (Piaget, 1978) และจอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ได้เสนอแนวคิด “การเรียนรู้โดยการ
กระท า” หรือ “Learning by doing” ท่ีเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากการเป็น “ผู้ รับ” มาเป็น “ผู้ เรียน” 
และเปลี่ยนบทบาทของครู จาก “ผู้สอน” หรือ “ผู้ถ่ายทอดข้อมลูความรู้” มาเป็น “ผู้จดัประสบการณ์การเรียนรู้” 
ดงันัน้ผู้ เรียนจงึกลายเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีตวัผู้ เรียน
เป็นส าคญั (ทิศนา แขมมณี, 2545) 

ครูหรือผู้จดัประสบการณ์เรียนรู้จงึเป็นบคุคลท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างย่ิงในการส่งเสริมและจดัการเรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียนผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ท่ีฝึกให้ผู้ เรียนได้ใช้การเช่ือมโยง
ประสบการณ์ท่ีผู้ วิจยัสนใจคือ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning) ซึง่เป็นแนวการสอน
ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เป็นเทคนิคหรือกลวิธีอย่าง
หนึ่งในการจดัให้เกิดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น และเสาะแสวงหา
ความรู้โดยการหาค าตอบด้วยตนเอง (Good, 1973) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกุญแจส าคญัในการ
สง่เสริมความรู้และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชัน้เรียน (ประมวล ศิริผนัแก้ว, 2546) และทกัษะท่ีได้รับ
ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวันได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.), 2546) 

การสืบพันธุ์ของพืชดอก มี เนือ้หาครอบคลุมเก่ียวกับพืชทัง้หมด เป็นเนือ้หาท่ีผู้ เรียนต้องใช้การ
จินตนาการและประสบการณ์ความรู้เดิมในการเรียน ผู้ วิจยัจงึต้องหารูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบับริบทของ
เนือ้หาและผู้ เรียน จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพบว่า ด้วยบริบทของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีผล
การเรียนรู้อยู่ในระดบัสงู การจดัการเรียนการสอนจงึด าเนินในลกัษณะของการท่องจ า ความรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับไม่ได้
เกิดจากกระบวนการสร้างองค์ความรู้อย่างแท้จริง  ผู้ เรียนสว่นใหญ่ไม่สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์จากความรู้
เดิมกบัความรู้ใหม ่และไมส่ามารถสืบเสาะหาความรู้และสรุปความรู้เป็นองค์ความรู้ใหมข่องตนเองได้ 

จากปัญหาข้างต้นท่ีกลา่วมาผู้ วิจยัมีความสนใจการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึง่เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน ามาสร้างให้เกิดองค์
ความรู้ใหมด้่วยตนเองได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองการสืบพันธุ์
ของพืชดอก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
งานวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์ เร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้เร่ือง การสืบพนัธุ์ของพืชดอก ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืชของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
เนือ้หาวิชา 
 เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเนือ้หากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง  
การสืบพนัธุ์ของพืชดอก 
กลุ่มที่ศึกษา 

กลุ่มท่ีศกึษาในงานวิจัยครัง้นีค้ือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแห่ง
หนึ่งสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 4 จังหวดัปทุมธานี ท่ีได้รับสอบคดัเลือกเข้ามาในเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกนั จ านวนนกัเรียน 24 คน โดยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling)  
รูปแบบงานวิจัย 

งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียน ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1982) 
อ้างใน พินนัทร์ คงคาเพชร, (2552) มีการด าเนินงานวิจยั 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้วางแผน (Plan) ขัน้ปฏิบตัิตามแผน 
(Act) ขัน้สงัเกต (Observe) และขัน้สะท้อนการปฏิบตัิ (Reflect)  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นีไ้ด้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการสืบพันธุ์ของพืชดอกท่ีผู้ วิจัยได้
พฒันาขึน้ จ านวน 4 แผน (โครงสร้างและหน้าท่ีของดอก, กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก, การถ่าย
ละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืชดอก และการเกิดผลเมล็ดและการงอกของเมล็ด) 2) แบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียน ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  หลังจากนัน้น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเสนอ
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยเป็นนกัศกึษาศาสตร์ 1ท่าน นกัวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน และครู 1ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนือ้หา ความเหมาะสมของข้อค าถาม ความถูกต้องของค าตอบ การสื่อความของค าถาม แล้ว
จงึน าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 6 จ านวน 6 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจในภาษาท่ีเขียน การสื่อความหมาย จากนัน้น าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนท่ีผ่านการแก้ไขและ
ปรับปรุงแล้ว น าไปใช้ในการเก็บข้อมลู 3) อนุทินการเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นค าถามปลายเปิดท่ีให้นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ สิ่งท่ีได้เรียนรู้ สิ่งท่ีไม่เข้าใจ และสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
4) แบบสงัเกตภาคสนามของครู เป็นการบนัทกึการตอบสนองของนกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้ของครู 
การเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจยัให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเวลา 30 นาที และจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนสรุป
ความรู้ลงในกระดาษร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพ่ือพฒันาผลการเร่ือง การสืบพนัธุ์ของพืช
ดอกของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 แผน รวม 8 คาบ ระยะเวลา 4 สปัดาห์ เมื่อผู้ วิจัยด าเนินการ
จดัการเรียนรู้แต่ละแผนเสร็จสิน้ นกัเรียนแต่ละคนบันทึกอนุทินความรู้ และผู้ วิจัยบันทึกแบบบนัทึกภาคสนาม 
หลงัจากผู้ วิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ครบทุกแผน นกัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเวลา 30 นาที ได้
น าค าตอบแบบทดสอบของนกัเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน โดยใช้ Normalized gain <g> วิธีการประเมินนีส้ามารถแก้ปัญหา floor and ceiling effect (โอกาสได้
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คะแนนต ่าสดุไม่น้อยกว่า 0 เปอร์เซ็นต์และโอกาสท่ีจะได้คะแนนสงูสดุ ไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์) ได้เน่ืองจากเป็น
การคิดผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึน้เทียบกบัค่าสงูสุดท่ีแต่ละคนจะมีโอกาสเพ่ิมขึน้ได้ โดยnormalized gain มีโอกาส
เป็นไปได้อยู่ในช่วง 0.0 – 1.0 เท่ากนัด้วยการเทียบกบัคา่สงูสดุท่ีซึง่แตล่ะคนจะมีโอกาสเพ่ิมขึน้ได้  

จากสตูร <g> = (% post–test)-(% Pre-test) / (100 %)-(% Pre-test) โดยท่ี <g> คือ ค่า normalized 
gain % Post-test คือ คา่เฉลี่ยของคะแนนสอบหลงัเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ และ % Pre-test คือ คา่เฉลี่ยของคะแนน
สอบก่อนเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ <g> หรือ normalized gain แปลความได้ว่า ผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึน้จริงของ
นกัเรียน (Actual gain = (% post–test)-(% Pre-test)) คิดเป็นก่ีเท่าของผลการเรียนรู้สงูสดุท่ีมีโอกาสเพ่ิมขึน้ได้ 
สามารถแบ่งระดบัของค่า normalized gain ออกเป็นกลุ่มได้เป็นสามระดบั คือ“High gain” ผลการเรียนท่ีเพ่ิม
เฉลี่ยท่ีได้ <g> ≤ 0.7 “Medium gain” ผลการเรียนท่ีเพ่ิมเฉลี่ยท่ีได้ 0.7 ≤ <g> ≥ 0.3 และ“Low gain” ผลการ
เรียนท่ีเพ่ิมเฉลี่ยท่ีได้ 0.0 ≤ <g> > 0.3 
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
จากการศกึษาการพฒันาผลการเรียนรู้โดยใช้การจดัเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสืบพนัธุ์ของ

พืชดอก ทัง้หมด 4 แผน พบวา่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของดอก 

ก่อนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การสืบพนัธุ์ของพืชดอก ผู้ วิจยัได้ท าการวดัผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรียน เร่ือง การสืบพนัธุ์ของพืชดอก จ านวน 30 ข้อ เวลา 30 นาที  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ิมจากแบ่งกลุม่นกัเรียนกลุม่ละ 6 คน จ านวน 4 กลุม่ 
ศกึษาโครงสร้างและหน้าท่ีของดอกไม้แตล่ะชนิดท่ีครูจดัเตรียมให้ สืบค้นข้อมลูจากหนงัสือ วาดรูปสรุปเนือ้หาลง
ในกระดาษ และออกมาน าเสนอพร้อมตอบค าถามจากเพ่ือนๆ หน้าชัน้เรียน 

การสงัเกตภาคสนามของครูพบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่ตื่นเต้นกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกบัการจดักิจกรรมการวาดรูปสรุปความรู้ลงในกระดาษ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถจบัใจความส าคญัของ
เนือ้หา นกัเรียนบางคนไม่ช่วยเพ่ือนท างาน  นกัเรียนบางคนไม่สนใจเวลาเพ่ือนกลุ่มอื่นมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน
ท าให้ไมไ่ด้รับความรู้ในสว่นท่ีเพ่ือนน าเสนอ และนกัเรียนบริหารเวลาไมด่ีท าให้ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมลูและ
ท ากิจกรรมวาดรูปเสร็จไมต่รงตามเวลาท่ีก าหนด  

จากอนทิุนการเรียนรู้ของนกัเรียนพบวา่ สิ่งท่ีได้เรียนรู้:  นกัเรียนได้ศกึษาโครงสร้างและหน้าท่ีของดอกไม้
ชนิดตา่ง ๆ จากตวัอย่างจริง การจ าแนกชนิดของดอก เช่น ดอกครบสว่น ดอกสมบรูณ์ ดอกสมบรูณ์เพศ และดอก
ไม่สมบูรณ์เพศ สิ่งท่ีไม่เข้าใจ: ดอกไม้ท่ีน ามาเป็นตวัอย่างในการศึกษาบางชนิดมีขนาดเล็กท าให้ไม่สามารถ
ศกึษาโครงสร้างบางส่วน เช่น เกสรตวัผู้  เกสรตวัเมีย และกลีบเลีย้ง สิ่งท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม: ต้องการศกึษา
ดอกไม้หลายๆ ชนิด เพ่ือเปรียบเทียบสว่นประกอบของดอก อยากให้ครูน าเกสรดอกไม้สอ่งกล้องจลุทรรศน์ให้ดู 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุของพืชดอก 
 จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ผู้ วิจยัพบว่านกัเรียนมีปัญหาทางด้านการจับใจความส าคญัของเนือ้หา 
นกัเรียนบางสว่นไมใ่ห้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม และนกัเรียนบางส่วนต้องการเห็นภาพหรือเนือ้หาการสอน
ท่ีชดัเจน ผู้ วิจัยจึงท าการเพ่ิมสื่อวีดีโอก่อนให้นักเรียนด าเนินการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยสื่อวีดีโอท่ีเลือกมาเป็น
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เนือ้หาภาษาองักฤษ และนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจขณะเพ่ือนกลุ่มอื่นออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน ผู้ วิจยัจึงท า
การแจกใบงานให้แตล่ะกลุม่สรุปเนือ้หาท่ีเพ่ือนออกมาน าเสนอ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ิมจากแบ่งกลุม่นกัเรียนกลุม่ละ 6 คน จ านวน 4 กลุ่ม 
การศกึษากระบวนการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ของพืชดอก โดยผู้ วิจยัให้นกัเรียนศกึษาสื่อวีดีโอ และสืบค้นข้อมลูจาก
อินเตอร์เน็ต วาดรูปสรุปเนือ้หาลงในกระดาษ ออกมาน าเสนอพร้อมตอบค าถามจากเพ่ือนๆ หน้าชัน้เรียน และ
แจกใบงานให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สรุปเนือ้หาท่ีเพ่ือนออกมาน าเสนอ 

การสังเกตภาคสนามของครูพบว่า ขณะท่ีนักเรียนดูสื่อวีดีโอภาษาอังกฤษ นักเรียนบางส่วนตัง้ใจด ู
บางส่วนไม่สนใจ เมื่อให้ลงมือสรุปความรู้ นกัเรียนได้สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม และลงมือสรุปความรู้ นกัเรียนส่วน
ใหญ่ตัง้ใจฟังเพ่ือนน าเสนอและตัง้ใจฟังครูสรุปมากขึน้ โดยถึงแม้นักเรียนจะได้เนือ้หาซ า้กัน 2 กลุ่ม แต่เวลา
น าเสนอผลงาน เนือ้หาท่ีน าเสนอจะไม่ซ า้กัน เช่น กลุ่มแรกอธิบายการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ไมโทซิส อย่าง
ละเอียด กลุม่ท่ีสองอธิบายเนือ้หาการแบ่งเซลล์เป็นเร่ืองเลา่ท่ีน่าสนใจ เป็นต้น  

จากอนุทินการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าสิ่งท่ีได้เรียนรู้: นักเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างเซลล์
สืบพนัธุ์เพศผู้  และกระบวนการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์เพศเมีย สิ่งท่ีไม่เข้าใจ: นกัเรียนสงสยัว่าท าไมหลงัจากการแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิสของกระบวนการแบ่งเซลล์สืบพนัธุ์เพศเมียถึงฝ่อ สิ่งท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม : นักเรียนอยาก
ทราบวา่หลงัจากการแบ่งเซลล์แล้ว แตล่ะนิวเคลียสจะเจริญไปท าหน้าท่ีอะไร นกัเรียนบางคนลืมเนือ้หาเร่ืองการ
แบ่งเซลล์ท่ีเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 อยากให้ครูทบทวน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การถ่ายละอองเรณู และการปฏสินธิของพืชดอก 
 จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 ผู้ วิจัยพบว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านภาษองักฤษ เน่ืองจากสื่อวีดีโอท่ี
น ามาให้นกัเรียนศกึษาเป็นภาษาองักฤษ ผู้ วิจยัจึงท าการเลือกสื่อวีดีโอท่ีมีภาพและเนือ้หาท่ีท าให้นกัเรียนเข้าใจ
ง่าย และช่วยนักเรียนแปลเนือ้หาในบางช่วงของการดูสื่อวีดีโอ และก่อนท่ีจะสอนเร่ืองการถ่ายละอองเรณู และ
การปฏิสนธิของพืชดอก ผู้ วิจยัได้ท าการทบทวนความรู้เร่ืองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและการแบ่งเซลล์แบบ 
ไมโทซิส และยงัพบว่านกัเรียนบางส่วนไม่สนใจขณะเพ่ือนกลุ่มอื่นออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน ผู้ วิจยัจึงท าการ
แจกใบงานให้นกัเรียนแตล่ะคนสรุปเนือ้หาท่ีเพ่ือนออกมาน าเสนอ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ิมจากแบ่งกลุม่นกัเรียนกลุม่ละ 6 คน จ านวน 4 กลุ่ม 
การศกึษาการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืชดอก โดยผู้ วิจัยให้นักเรียนศกึษาสื่อวีดีโอภาษาองักฤษท่ีมี
ภาพและเสียงดงึดดูความสนใจของนกัเรียนพร้อมทัง้หยดุเพ่ืออธิบายเป็นช่วงๆ สืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต  
วาดรูปสรุปเนือ้หาลงในกระดาษ ออกมาน าเสนอพร้อมตอบค าถามจากเพ่ือนๆ หน้าชัน้เรียน และแจกใบงานให้
นกัเรียนแตล่ะคนเสรุปเนือ้หาท่ีเพ่ือนออกมาน าเสนอ 

การสงัเกตภาคสนามของครูพบวา่ ขณะท่ีนกัเรียนดสูื่อวีดีโอนกัเรียนสว่นใหญ่สนใจและตัง้ใจดสูื่อวีดีโอ 
มากกวา่ครัง้ก่อน เน่ืองจากผู้ วิจยัได้ท าการหยดุคลิปวีดีโอเป็นช่วงๆ เพ่ืออธิบายเนือ้หาให้นกัเรียนฟัง นกัเรียนส่วน
ใหญ่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี ตัง้ใจฟังเพ่ือนน าเสนอและครูสรุปมากขึน้ 

จากอนทิุนการเรียนรู้ของนกัเรียน พบว่าสิ่งท่ีได้เรียนรู้: นกัเรียนรู้และเข้าใจการถ่ายละอองเรณู ขัน้ตอน
การปฏิสนธิ การปฏิสนธิซ้อนของพืชดอก และการเจริญหลังจากการปฏิสนธิ สิ่งท่ีไม่เข้าใจ: นักเรียนสงสยัว่า
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ท าไมต้องมีการปฏิสนธิซ้อนเกิดขึน้ สิ่งท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม : นักเรียนส่วนใหญ่อยากทราบเทคนิคการจ า
ค าศพัท์เฉพาะทาง (technical term) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเกดิผลเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
 จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 ผู้ วิจัยพบว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านค าศัพท์เฉพาะทาง ( technical 
term) เน่ืองจากข้อสอบของทางโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นข้อสอบแบบอัตนัย นักเรียนส่วนใหญ่จึงกังวลเก่ียวกับ
ค าศพัท์เฉพาะทาง 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ิมจากแบ่งกลุม่นกัเรียนกลุม่ละ 6 คน จ านวน 4 กลุ่ม 
การศกึษาการเกิดผลเมลด็และการงอกของเมลด็ แบ่งเนือ้หาให้นกัเรียนสืบค้นข้อมลูกลุ่มละ 1 เร่ือง โดยผู้ วิจยัให้
นกัเรียนศกึษาสื่อวีดีโอภาษาองักฤษท่ีมีภาพและเสียงดงึดดูความสนใจของนกัเรียนพร้อมทัง้หยุดเพ่ืออธิบายเป็น
ช่วงๆ ศกึษาและสืบค้นจากตวัอย่างผลไม้จริงชนิดต่างๆ สืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต วาดรูปสรุปเนือ้หาลงใน
กระดาษ ออกมาน าเสนอพร้อมตอบค าถามจากเพ่ือนๆ หน้าชัน้เรียน และแจกใบงานให้นักเรียนแต่ละคนสรุป
เนือ้หาท่ีเพ่ือนออกมาน าเสนอ 

การสงัเกตภาคสนามของครู พบวา่นกัเรียนตัง้ใจและให้ความสนใจในการดูสื่อวีดีโอเป็นอย่างดี ช่วยกนั
ท างานกลุ่มเป็นอย่างดี แบ่งงานกันเป็นระบบทุกคนมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม ท างานตามเวลาท่ีก าหนด นักเรียน
ตัง้ใจฟังเพ่ือนออกมาน าเสนอและที่ครูสรุปเป็นอย่างดี 

จากอนทิุนการเรียนรู้ของนกัเรียน พบวา่สิ่งท่ีได้เรียนรู้:  นกัเรียนรู้และเข้าใจชนิดของผล และการงอกของ
เมล็ด  สิ่งท่ีไม่เข้าใจ: นักเรียนบางส่วนไม่สามารถจ าแนกชนิดของผลได้ เช่น ผลเดี่ยว ผลรวม และผลกลุ่ม สิ่งท่ี
ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม: นกัเรียนบางคนอยากทราบวิธีการจ าแนกผลเด่ียว ผลรวม และผลกลุม่ 

หลังจากการจัดการเรียนรู้เร่ือง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ผู้ วิจัยได้ท าการวัดผลการเรียนรู้โดยใช้
แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การสืบพนัธุ์ของพืชดอก จ านวน 30 ข้อ เวลา 30 นาที  

เม่ือท าการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การสืบพนัธุ์ของพืชดอก 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยท าการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงั
เรียนโดยใช้วิธี normalized gain ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Figure 1 Relation between Actual gain with % pretest of students 
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จากFigure 1 อธิบายได้วา่แกน y คือ ผลการเรียนท่ีเพ่ิมขึน้จริงของนกัเรียน หรือ Actual gain สว่นแกน 
x คือ เปอร์เซน็ต์คะแนน pretest และ normalized gain <g> คือ คา่สมับรูณ์ของความชนัของกราฟ เส้นประคือ
ช่วงแบ่งชัน้ของระดบัคา่ normalized gain <g> ท่ีได้แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ กลุม่ท่ีอยู่ในระดบัสงู (High gain) 
กลุม่กลาง (Medium gain) และกลุม่ต ่า (Low gain) ตามล าดบั โดยจดุทบึสี่เหลี่ยม แทน single student 
normalized gain ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนร้อยละ 62.50 (จ านวน 15 คน) มีผลการเรียนท่ีเพ่ิมเฉลี่ยในระดบั 
High gain และนกัเรียนร้อยละ 37.50 (จ านวน 9 คน) มีผลการเรียนท่ีเพ่ิมเฉลี่ยอยู่ในระดบั Medium gain  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 Relation students’ normalized gain of inquiry-based learning 
จากFigure 2 แสดงคะแนนผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยรายคนจากการรูปแบบการเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้ของนกัเรียนพบวา่คะแนนผลการเรียนของนกัเรียนท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยมีแนวโน้มเหมือนกนั โดย
สามารถแบ่งระดบัความก้าวหน้าออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 

 1) นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยอยู่ในระดบั High gain มีทัง้หมด 15 คน คนท่ี 21 มี
ผลการเรียนท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยสงูสดุคือ 0.90  

2) นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยอยู่ในระดบั Medium gain มีทัง้หมด 9 คน คนท่ี15 
และ 16 มีการเรียนท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยสงูสดุคือ 0.69 
Table 1 Normalized gain of students 
 

Topic %Pre-test %Post-test Actual gain <g> Level 

Structure and Function of Flower 33.33 66.67 33.34 0.50 Medium gain 
Microsporogenesis and 
Megasporogenesis 

15.83 84.17 68.34 0.81 High gain 

Pollination and Fertilization 19.17 80.83 66.66 0.76 High gain 

Fruit Seed and Seed 
Germination 

23.15 76.85 53.70 0.70 High gain 

 

จากTable 1 พบวา่หลงัจากท่ีนกัเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีพฒันาการท่ีดีขึน้
จะเห็นได้จากผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยจากมากไปน้อยรายหวัข้อคือ หวัข้อเร่ืองกระบวนการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์
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ของพืชดอกมีผลการเรียนรู้เพ่ิมขึน้เฉลี่ย <g> เท่ากบั 0.81 จดัอยู่ในระดบั High gain หวัข้อเร่ืองการถ่ายละออง
เรณ ูและการปฏิสนธิของพืชดอกมีผลการเรียนรู้เพ่ิมขึน้เฉลี่ย <g> เท่ากบั 0.76 จดัอยู่ในระดบั High gain หวัข้อ
เร่ืองการเกิดผลเมล็ด และการงอกของเมล็ดมีผลการเรียนรู้เพ่ิมขึน้เฉลี่ย <g> เท่ากบั 0.70 จดัอยู่ในระดบั High 
gain และหวัข้อเร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของดอกมีผลการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ย <g> เท่ากบั 0.50 จดัอยู่ในระดบั 
Medium gain 0.61 ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวิจัย 

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นไปตามทฤษฎีท่ีได้ศกึษาค้นคว้า จากการสงัเกตภาคสนาม
ของครูพบว่า นักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งต่างๆ มากขึน้ นักเรียนมีการตอบสนองต่อการ         
สืบเสาะหาความรู้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้และประสบการณ์เดิมมาผนวกกบัความรู้ใหมจ่ากการสืบเสาะ 
หาความรู้จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ ส่งผลท าให้นักเรียนมีผลการเรียนท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 62.50 อยู่ใน
ระดบั High gain จากผลงานวิจัยนีส้ะท้อนให้เห็นว่า ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้
นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างจริงจงั ผ่านกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ท่ีครูได้จดัขึน้ 

  
ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับแนวทางในการศกึษาการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ครูควรเป็นผู้กระตุ้นความสนใจ
ของนกัเรียนให้เกิดความอยากรู้ตลอดเวลา ควรเน้นให้นกัเรียนได้คิดและลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีครูได้ออกแบบไว้ เพ่ือให้นกัเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหมด้่วยตนเอง  
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การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 

The Study of Factors and Development of the Online Computer Course Model for Primary Students 
 

วัชราภรณ์ เพ็งสขุ1*  อังคนา กรัณยาธิกุล2  และ ชาตรี  เกดิธรรม2 

Vacharaporn Pengsuk1* Angkana Karanyathikul2, and Chatree Gerdtham2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยสุ่ม
อย่างง่าย จ านวน 124 คน จากจ านวน 290 คน โดยแบ่งเป็น ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบบทเรียน
ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ได้ 5 องค์ประกอบหลัก คือ เนื้อหาบทเรียน  
ระบบการบริหารการเรียน  การติดต่อสื่อสาร   การสอบ/การวัดผลการเรียน  และการท าให้เกิดความสัมพันธ์  2) ผล
การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รูปแบบของบทเรียนออนไลน์
วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาคือรูปแบบ 3C – 3E ซึ่ง 3C ได้แก่ เนื้อหา(Content) การร่วมมือ 
(Collaborate) และการสร้างสรรค์ผลงาน (Create) 3E ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(Environment) การผสานเทคโนโลยี (Emerging Technology) และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation) 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the factors of online computer course for primary 
students 2) to develop the online computer course model for primary students. There were 124 of teachers 
who were selected by using simple random sampling from 290 of population. The study was divided into; 
phase 1: study the elements of online computer course for primary students, and phase 2: development of 
computer online course model for primary students. The results were; 1) The factor analysis found 5 main 
factors ; Contents, Learning Management System, Communication, Test/Learning Evaluation, and 
Relationship making. 2) The results of the development of online computer course model for primary 
students was the Online Computer Course Model for Primary Students which was the 3C – 3E model. 3C 
were; Content, Collaborate, Create. 3E were; Environment, Emerging Technology, and Evaluation 
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ค าน า 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่

ส าคัญเหมือนกับเทคโนโลยีการศึกษาอื่นๆที่คุ้นเคยกัน โดยสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ท าให้บทบาทของผู้เรียน
และผู้สอนเปลี่ยนไปด้วยทั้งนี้เพราะนักเรียนเป็นจ านวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้จัดให้อยู่ในการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาของตนเอง วิธีการปฏิรูปการเรียนรู้มีหลากหลายวิธีทั้งนี้ประสบการณ์การเรียนรู้จะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อน าไอซีทีมาใช้ช่วยเสริมสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวการเรียนการ
สอนออนไลน์เป็นการเรียนการสอนที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสนับสนุน
การเรียนการสอน ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้สอนผ่าน
ทาง E-mail หรือ Web Board และตรวจงานผ่านเครือข่ายท าให้มีเวลาในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้สอนกับผู้เรียนมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ดีนั้นต้องใช้ความสามารถของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่การน าเสนอในรูปแบบที่เอกสารสิ่งพิมพ์ท าไม่ได้หรือท าได้ยาก 

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนส่วนมากเกิดจากนักเรียนขาดแรงจูงใจที่ดีในการเรียนอันเป็นผลมา
จากครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนไม่ใช้เทคโนโลยีช่วยสอนท าให้เด็กเบื่อหน่ายเรียนแบบจ าเจไม่มีสิ่งกระตุ้น
ดังนั้นการน าเทคโนโลยีทางการสอนเช่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนออนไลน์มาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนจะท าให้การเรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้นส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อ
ครูผู้สอนสามารถท าการสอนได้อย่างรัดกุมคงที่คือสื่อนั้นไม่ว่าจะน ามาใช้กับนักเรียนกลุ่มไหนก็ให้ความรู้ได้
ครบถ้วนเหมือนเดิมสามารถจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีสามารถตรวจงานได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและประหยัด
ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก (ตองเตย คลังเพ็ชร์ และคณะ, 2558) 

จากการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีปีการศึกษา 2556 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.96  ซึ่งต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 ที่ตั้งเป้าไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มีการใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีน้อย ผู้วิจัยได้ศึกษารายงานการวิจัยของภคพรสารรักษ์ (2555) วารุณี บ ารุงสวัสดิ์ (2555)  พีระพันธ์ 
เสริมศิริ (2555) และ วราลี ทองแก้ว (2556) ซึ่งได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาต่าง ๆ พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์สามารถพัฒนานักเรียนได้   ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบและ
พัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 
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โดยสุ่มอย่างง่าย 1 อ าเภอจ านวน 124 คน  จากประชากร จ านวน 290 คน ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี  อ าเภอบางปลาม้า  และอ าเภอศรีประจันต์ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชา
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นแบบสอบถามซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scales) 5 
ระดับซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.85 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาส าหรับการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการด าเนินการวิจัยในระยะที่  2 จะเป็นการด าเนินการวิจัยและ
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์โดยการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และ
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักการศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดย
จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory Factor Analysis : EFA) เกี่ยวกับองค์ประกอบ

บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีรายละเอียดองค์ประกอบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. องค์ประกอบเนื้อหาของบทเรียน มีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง       
ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อยคือ 1) 
ก าหนดเนื้อหาที่ทันสมัย (ข้อค าถามที่ 2 และ 12) 2) ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหา (ข้อค าถามที่ 
4 6 และ 7) 3) ผลการเรียนรู้บรรลุตามตัวชี้วัดมาตรฐาน (ข้อค าถามที่ 3 และ 11) 4) กิจกรรมระหว่างเรียนกับ
เนื้อหามีความสัมพันธ์กัน (ข้อค าถามที่ 5 และ 8) 5) การบูรณาการระหว่างหลักสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้อ
ค าถามที่ 1 13 และ 14) และ 6)การสร้างสรรค์ชิ้นงานจากบทเรียน (ข้อค าถามที่ 9 และ 10) โดยข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ข้อ 5 เนื้อหาของบทเรียนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (X=4.85 ,S.D.=.38) และข้อ 14 มีการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่นการใช้วิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น (X=4.85 ,S.D.=.36) รองลงมาข้อ 2 การก าหนดเนื้อหาควร
เริ่มจากผลการเรียนรู้ (X  = 4.79 ,S.D.=.45) และข้อ 6 เนื้อหาของบทเรียนต้องมีความทันสมัยสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 (X=4.78 ,S.D.=.44) โดยข้อค าถามทั้ง 4 มีระดับความเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยที่สุด 

2. องค์ประกอบระบบบริหารการเรียนมีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง     
ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบระบบบริหารการเรียนประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 
1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูและผู้เรียนกับผู้เรียน (ข้อค าถามที่ 8 และ 11) 2) ล าดับของเนื้อหาที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ข้อค าถามที่ 4 และ 10) 3) การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม (ข้อค าถามที่ 1) 4) การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ (ข้อค าถามที่ 9 และ 13) 5) การสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน (ข้อค าถามที่ 5 และ 6) 6) การพัฒนา
โปรแกรมที่ชัดเจน (ข้อค าถามที่ 2 และ 3) และ 7) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา (ข้อค าถามที่ 7 12 และ 14) 
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โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ข้อ 7 ปรับปรุงระบบของบทเรียนออนไลน์ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ( X  =4.93 ,S.D.=.26) รองลงมาข้อ 10 บทเรียนส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง                    
(X  =4.90 ,S.D.=.33) และข้อ 8 ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและข้อ 13 ผู้เรียน
สามารถประเมินผลและรู้ผลการการเรียนของตนเองได้ทันที (X  = 4.87 ,S.D.=.33) โดยข้อค าถามทั้ง 4 มีระดับ
ความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด 

3. องค์ประกอบการติดต่อสื่อสารมีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้กับองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การ
สื่อสารแบบไร้ขีดจ ากัดของสถานที่และเวลา (ข้อค าถามที่ 4 และ 7) 2) การสื่อสารผ่าน Application (ข้อค าถามที่ 
2 5 และ 8) 3) ความสมบูรณ์ของบทเรียนออนไลน์ (ข้อค าถามที่ 1 และ 3) และ 4) ช่องทางการติดต่อระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน (ข้อค าถามที่ 6) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ข้อ 4 ช่องทางการติดต่อ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนควรเกิดได้ทุกเวลา (Anytime) ตามความต้องการของผู้เรียน (X=4.87 ,S.D.=.39) 
รองลงมาข้อ 1 การสื่อสารแบบ Real-time เช่นFace book, Conferencing , Skype , Line เป็นการสื่อสารที่
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ (X= 4.83 ,S.D.=.38) และข้อ 3 แม้การสื่อสารแบบNon-Real time เช่นWeb board, 
E-Mail ก็มีส่วนช่วยให้การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น(X  =4.81 ,S.D.=.42) โดยข้อค าถาม
ทั้ง 3 มีระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด 

4. องค์ประกอบการประเมินผลมีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้กับองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบการประเมินผลประกอบด้วย  6 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1)การ
ทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้  (ข้อค าถามที่ 1 7 8 และ 11) 2) ความน่าเชื่อถือของการวัดและประเมินผล      
(ข้อค าถามที่ 3 และ 4) 3) การประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง (ข้อค าถามที่ 9 และ 13) 4) การ
ประเมินความสามารถพื้นฐาน (ข้อค าถามที่ 5 และ 12) 5) แบบประเมินหลังเรียนช่วยให้ผู้ เรียนประเมิน
ความสามารถของตนเอง (ข้อค าถามที่ 2 และ 6) และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจ (ข้อค าถามที่ 10) โดยข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ข้อ 6 แบบทดสอบหลังเรียนมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง (X=
4.93 ,S.D.=.26) รองลงมาข้อ 1 น าบทเรียนออนไลน์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความถูกต้อง
เกี่ยวกับระบบบริหารการเรียนและขอค าแนะน าและข้อ 8 แบบทดสอบปลายภาคเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองหลังเรียนจบบทเรียน(X= 4.90 ,S.D.=.30) และข้อ 2 น าบทเรียนออนไลน์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและ
ประเมินผลตรวจสอบความถูกต้องด้านการวัดและประเมินผล(X= 4.90 ,S.D.=.33) และข้อ 5  แบบทดสอบ
ก่อนเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงความสามารถของตนเองก่อนการท ากิจกรรมอื่นๆในระบบออนไลน์ (X =
4.88 ,S.D.=.32) โดยข้อค าถามทั้ง 5 มีระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด 

5. องค์ประกอบการท าให้เกิดความสัมพันธ์มีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบการท าให้เกิดความสัมพันธ์ประกอบด้วย  6 
องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) การจัดท าคู่มือการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ (ข้อค าถามที่ 4 และ 12) 2) ปฏิสัมพันธ์ใน
การเรียนรู้ (ข้อค าถามที่ 10 และ 11) 3) การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (ข้อค าถามที่ 3 5  และ 13) 4) การ
เข้าถึงข้อมูลจากบทเรียนออนไลน์ (ข้อค าถามที่ 1 และ 7) 5) การเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองจากแหล่ง
ต่างๆ (ข้อค าถามที่ 6 และ 8) และ 6) การเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน (ข้อค าถามที่ 2 และ 9) 
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โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ข้อ 5 นักเรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนออนไลน์จากคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานโดยทั่วไป(X=4.87 ,S.D.=.36)  และข้อ 8 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์       
(X=4.87 ,S.D.=.33) รองลงมาข้อ 3 ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและข้อ 4 ครูผู้สอน
จัดท าคู่มือและออนไลน์ไว้บนเว็บไซต์และSocial Network เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาขั้นตอนวิธีการต่างๆได้ด้วย
ตนเอง (X  = 4.86 ,S.D.=.37) และข้อ 2 ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจากข้อมูลใน
บทเรียนออนไลน์โดยมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ (X=4.85 ,S.D.=.36) โดยข้อค าถามทั้ง 5 มีระดับ
ความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด 

ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบนั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยพล จูพิทักษ์ (2548) พรพรรณ
บุญเจริญ (2548) และเบญจวรรณ ชื่นวิเศษ (2552)ในส่วนขององค์ประกอบด้านเนื้อหาของบทเรียน 
องค์ประกอบระบบบริหารการเรียน และองค์ประกอบการติดต่อสื่อสาร ที่พบว่า การเรียนบทเรียนออนไลน์แต่ละ
ส่วนจะต้องได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพราะเมื่อน ามาประกอบด้วยกันแล้วระบบทั้งหมดจะต้องท างาน
ประสานกันได้อย่างลงตัว  ระบบควรมีความสามารถในการรองรับบทเรียนต่าง ๆ และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติของบทเรียนทั้งหมดเอาไว้เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าบทเรียนใดที่ผู้เรียนให้ความสนใจมากที่สุด และ
บทเรียนใดที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และการน ารูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางมาใช้ประกอบใน
การเรียนเพื่อเพิ่มความสนใจและความตื่นตัวของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนให้มากยิ่งขึ้น   ท าให้ผู้เรียนรักษาระดับ
ความสนใจในการเรียนได้มากขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ เรียนได้ติดต่อสอบถามปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผู้เรียนกับครูอาจารย์ผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอื่นๆ  

ส าหรับองค์ประกอบด้านการประเมินผลนั้น สอดคล้องกับศิริวรรณ อนันต์โท (2558)ที่ให้ความเห็นว่า
การวัดผลการเรียนเป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะท าให้การเรียนแบบบทเรียนออนไลน์เป็นการเรียนที่สมบูรณ์ โดย
มีการวัดระดับความรู้ก่อนเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในบทเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสม  เม่ือเรียนในแต่ละ
หลักสูตรก็จะมีการสอบย่อย และการสอบหลังเรียนก่อนที่จะจบหลักสูตร และองค์ประกอบการท าให้เกิด
ความสัมพันธ์นั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของไทอัน และคณะ(1998) ที่น าเอา CMC (Computer Mediated 
Communication), VICTPRY (Virtual Classroom and Virtual Cooperation System) มาพัฒนาในการจัด
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในระดับอุดมศึกษาเอกชนของไต้หวันท าให้นักเรียนได้มีโอกาสที่
จะเรียนรู้แบบร่วมมือกันและการเรียนรู้โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งองค์ประกอบข้างต้น
ล้วนก่อให้เกิดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียนและเป็นช่องทางหรือสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับที่ซีเกรน และวัตรูด (1997) ที่
พบว่า เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษาจะต้องก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงนั้น
กระบวนการเรียนการสอนจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์สถาบันการศึกษาเป็นเครือข่าย
ของแหล่งข้อมูลมากกว่าที่จะเป็นเพียงสถานที่ 

ระยะที่  2 สร้างรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบและตรวจสอบคุณภาพและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบหลักคือ
เนื้อหาบทเรียน ระบบการบริหารการเรียน การติดต่อสื่อสาร การสอบ/การวัดผลการเรียน และการท าให้เกิด
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ความสัมพันธ์ ประกอบกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 8 คน ผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบ
บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รูปแบบ (Model) ของบทเรียนออนไลน์วิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา คือ รูปแบบ 3C – 3E โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

Figure 1 Online Computer Course Model Development Diagram 

 
ซึ่งรายละเอียดของรูปแบบ 3C – 3E ได้แก ่
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C1: Content หมายถึง เนื้อหา ความรู้ที่เป็นหัวใจส าคัญของบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเนื้อหาถือว่าเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ การเรียนแบบออนไลน์ก็เช่นกัน เนื้อหาของ
การเรียนรูปแบบออนไลน์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงมีอยู่น้อยมากท าให้ไม่เพียงพอกับความต้องการในการ
ฝึกอบรม หรือเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพทั้งของส่วนบุคคลและของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเนื้อหาให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยตลอดเวลา 

C2: Collaborate หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ในขณะที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์เกิดการปฏิสัมพันธ์ เป็นส่วนของการสนับสนุนให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนใน
กระบวนการเรียนรู้ โดยกระท าผ่านอุปกรณ์น าเข้าและส่งออกของคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อ สอบถาม 
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผู้เรียนกับครู อาจารย์ผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนคนอื่น ๆ อันเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสารนั้นเอง 

C3: Create หมายถึง การสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการของตนเองหลังเรียนรู้ หรือระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดหาสาเหตุและเสนอหาทางแก้ไข โดยผู้สอนจะท าหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาค าตอบ และจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เรียนอื่นๆจนเกิดการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน หรือผลงานขึ้นมาได้ 

E1: Environment หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส าหรับการเรียน
แบบออนไลน์ควรต้องขยายโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง ผู้เรียนสามารถเรียกดูเนื้อหา
ตามความสะดวกของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียน
พร้อมและมีความเหมาะสม  ตลอดจนการช่วยสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้
รับรู้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยไมจ่ ากัดเวลาและสถานที่เรียนรู้ 

E2: Emerging Technology หมายถึง บทเรียนนี้จะสามารถตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ สามารถใช้
เครื่องมือออนไลน์ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอนผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น เมล์ หรือเว็บบอร์ด ตลอดจนสนับสนุนการส่งงานและตรวจงานผ่านเครือข่าย ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากงานของเพื่อนด้วยการใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ช่วยให้มีเวลาในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 

E3: Evaluation หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์         
การสอบและการวัดผลการเรียนเป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะท าให้การเรียนแบบออนไลน์เป็นการเรียนที่สมบูรณ์
กล่าวคือในบางวิชาจ าเป็นต้องวัดระดับความรู้ก่อนสมัครเข้าเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในบทเรียนและ
หลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดซึ่งจะท าให้การเรียนที่จะเกิดขึ้นเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ
เข้าสู่บทเรียนในแต่ละหลักสูตรก็จะมีการสอบย่อยท้ายบทและการสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสูตร  

 
สรุป 

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งนี้พบว่า การสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษานั้นจะต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักได้แก่ องค์ประกอบเนื้อหาของบทเรียน
องค์ประกอบระบบบริหารการเรียน องค์ประกอบการติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบการประเมินผล และ
องค์ประกอบการท าให้เกิดความสัมพันธ์ จากนั้นด าเนินการพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์
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ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รูปแบบ (Model) ของบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่มีชื่อย่อว่า รูปแบบ 3C – 3E ซึ่ง 3C ได้แก่ เนื้อหา (Content) การร่วมมือ (Collaborate) และ 
การสร้างสรรค์ผลงาน (Create) 3E ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (Environment) การผสาน
เทคโนโลยี (Emerging Technology) และ การประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation) ตามล าดับ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา 
การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  

โดยใช้เทคนิคการสอน 7C กับ การสอนปกต ิ

A Comparison of Mathematics Achievement on Problem Solving Application of  
Linear Equation with One Variable for Matthayomsuksa II Students by Using  

7C Teaching Techniques and Traditional Teaching 
  
 

วิศวัฒน์ พพิัฒน์เจริญชัย1*   ช่ืนชม พงษ์ชวลติ1   และ อดิศกัดิ์ พงษ์พลูผลศกัดิ1์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์สมการเชิงเส้น     
ตวัแปรเดียว ศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยมีกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนโรงเรียนวดัอดุมรังสี (ป.ปีติวรรณอปุถมัภ์) ท่ีมีความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คละกนั จ านวน 80 คน 
ได้จากการสุ่มแบบกลุม่ โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง และกลุ่มควบคมุ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัเจตคติ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างเรียนและหลังเรียน
เท่ากบั 81.10/82.78 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และนักเรียน         
มีเจตคติท่ีดีอย่างมากต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเทคนิค 7C 
 

ABSTRACT 
 The Purposes of this research were to establish instructional plans of mathematics on the topic of 
application of linear equation with one variable. The study of students’ attitude for mathematics, mathematics 
achievement and comparison of mathematics achievement on problem solving of Matthayomsuksa 2 
students. Eighty students with high, moderate, and low levels of learning competence from Wat Udomrangsi 
School were selected by cluster sampling. They were divided into experimental group and control group. 
Tools for studying were instructional plans, tests during studying, achievement tests, and attitude tests. It was 
found that the efficiency of the lesson during studying and after studying was 81.10/82.78. The comparison 
of achievement tests between the experimental group and the control group was found that students in the 
experimental group had higher achievements than the control group with statistical significance level of 0.01 
and students had the good attitude in 7C teaching techniques.  
 

Key Words: instructional plans, problem solving application of one variable equation, achievement, attitude, 7C teaching 
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ค าน า  
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นัน้ เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากเพราะเป็นหวัใจหลกัของการท าโจทย์คณิตศาสตร์ 

โดยในปี ค.ศ.2000 สภาครูผู้ สอนคณิตศาสตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกเอกสารช่ือ Principles and 
Standards for School Mathematics ซึ่งในเอกสารนีไ้ด้ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีต้องมีการสร้างทักษะและกระบวนการให้แก่นักเรียนซึ่งได้แก่ การแก้ปัญหา (Problem Solving) 
การใช้เหตุผล (Reasoning) การสื่อสาร (Communication) และการน าเสนอ (Presentation) ทัง้นีเ้พ่ือน าไปสู่ 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกบัแนวความคิดในการสอนคณิตศาสตร์
ท่ีเน้นทักษะและกระบวนการอีกด้วย ซึ่งทักษะและกระบวนการต่างๆนัน้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน         
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 อีกด้วย       
วิชาคณิตศาสตร์นัน้ มีลกัษณะเป็นนามธรรม และเนือ้หาบางตอนนัน้ยากท่ีจะอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจ ต้องใช้
ความคิดอย่างมีเหตุมีผล จึงจะเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้ และด้วยลักษณะของรายวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้จึงท าให้ผู้ เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์อยู่ในระดบัท่ีไม่น่าพอใจ อนัเน่ืองมาจากผู้ เรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ การจัดการเรียนการ
สอนของผู้สอนโดยให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัด้วยตนเองจึงไม่สมัฤทธ์ิผล เป็นผลให้นกัเรียนเร่ิมไม่เข้าใจในเนือ้หา
คณิตศาสตร์มากขึน้เร่ือยๆ ผู้ เรียนจึงไม่สนใจเรียนในเวลาตอ่มา ผู้ เรียนส่วนมากไม่มีความเข้าใจในกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ไม่มีทักษะในการค านวณ ไม่มีทักษะในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ อีกทัง้ครูคณิตศาสตร์
โดยทัว่ไปคิดว่าการสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่ต้องมุ่งเน้นความเข้าใจคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์แต่เพียงอย่าง
เดียว ไมจ่ าเป็นต้องให้ผู้ เรียนท าแบบฝึกหดัหรือท าการบ้านด้วยตนเองมากๆ ซึง่ท าให้เกิดปัญหาผู้ เรียนไมส่ามารถ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ ไมส่ามารถคิดอย่างมีเหตผุล คิดอย่างมีระบบ ในด้านปัญหาคณุภาพการสอนของผู้สอน
นัน้ ผู้สอนไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคนิคการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระเบียบและ
มีเหตผุลตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ขาดการฝึกทกัษะการคิดให้แก่ผู้ เรียน (กรมวิชาการ, 2539) กิจกรรม
การเรียนการสอนและบทบาทของผู้สอน นับว่ามีความส าคญัอย่างย่ิงต่อการท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้     
มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ผู้สอนจึงเป็นผู้ ท่ีสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเป็นนกัแก้ปัญหาได้ โดยการเลือก
ปัญหาท่ีเหมาะสมให้ผู้ เรียนท า ประเมินความเข้าใจของผู้ เรียนและใช้เทคนิคการสอนให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการ
แก้ปัญหาได้ 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนไทย ผู้ วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา(1957) ให้เหมาะสม
ต่อผู้ เรียนซึง่ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาและสามารถท่ีจะแก้โจทย์ปัญหาได้ดีย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัได้น ามาพฒันาต่อจาก
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยาเป็นขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 7C ดงัตอ่ไปนี ้

1. แยกแยะเนือ้หาของโจทย์ข้อนัน้ๆ (Classify) เป็นขัน้ตอนแรกท่ีผู้ เรียนต้องเร่ิมแยกแยะเนือ้หาว่าโจทย์
นัน้ๆเป็นโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร เน่ืองจากโจทย์ในห้องสอบนัน้มกัจะออกมาปะปนเนือ้หาทกุบทรวมกนัซึง่
มกัจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสบัสนในการเลือกใช้ทฤษฎีในการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา ซึง่หากผู้ เรียนสามารถ
แยกแยะเนือ้หาได้ถกูต้องก็จะสามารถท่ีจะใช้ทฤษฎีและการคิดวิเคราะห์ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ถกูต้อง 
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2. ท าความเข้าใจปัญหา (Comprehend) จากนัน้ผู้ เรียนต้องอ่านโจทย์ท าความเข้าใจว่าโจทย์ต้องการ
ถามอะไร ผู้ เรียนต้องทราบถงึปัญหาของโจทย์ข้อนัน้ๆเสียก่อน 

3. พิจารณาว่าโจทย์ก าหนดอะไรมาให้บ้าง (Contemplate) หลังจากท่ีผู้ เรียนทราบถึงค าถามท่ีโจทย์
ถามแล้วนัน้ ผู้ เรียนต้องรู้วา่โจทย์ให้ข้อมลูใดเพ่ือใช้ในการหาค าตอบมาบ้างเพ่ือท่ีจะน าข้อมลูท่ีโจทย์ให้มานัน้มา
วิเคราะห์หาค าตอบตอ่ไป 

4. เลือกทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหา (Choose Theory) จากนัน้ผู้ เรียนเร่ิมท าการคิดวิเคราะห์หาทฤษฎีวิธีการ
ท่ีจะแก้โจทย์ปัญหาจากข้อมลูที่โจทย์ให้มา (จากข้อ3) เพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีต้องการ 

5. ด าเนินการตามแผน (Carrying out the Plan) เร่ิมท าการค านวณตามวิธีการและทฤษฎีท่ีได้เรียนมา
อย่างรอบคอบละเอียดถ่ีถ้วนและพยายามใช้วิธีการค านวณท่ีง่ายและตนเองถนัดเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการแก้
โจทย์ปัญหา 

6. ตรวจสอบผล (Check Result) หลังจากท่ีได้ท าการค านวณแก้โจทย์ปัญหาเสร็จสิน้แล้วให้ท าการ
ตรวจค าตอบรวมทัง้ตรวจทานวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอีกครัง้หนึ่งเพ่ือลดข้อผิดพลาดซึ่งอาจเกิดจากการค านวณ
ผิด 

7. บนัทกึการแก้ปัญหา (Copy) หลงัจากได้ท าโจทย์ปัญหาข้อนัน้เสร็จสิน้แล้วเพ่ือการเรียนรู้ท่ียัง่ยืนของ
ผู้ เรียน หากผู้ เรียนยังไม่มีความช านาญในการท าโจทย์ข้อนัน้ๆผู้ เรียนควรจะจดบันทึกวิ ธีการแก้โจทย์ข้อนัน้ๆไว้
เพ่ือทบทวนในภายหลงัให้เกิดความช านาญตอ่ไป 

ผู้ วิจยัได้สร้างแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้เทคนิคการสอน 7C โดยมีวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั เพ่ือสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การประยกุต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดย
ใช้เทคนิคการสอน 7C ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน               
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้เทคนิค 7C มาใช้จัดการเรียนการสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค 7C กบัการ
สอนปกติ (โพลยา) และศกึษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

อปุกรณ์และวิธีการด าเนินการของงานวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการประยกุต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้
เทคนิคการสอน 7C กบั การสอนปกติ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบฝึกหัด               
ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเร่ือง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยยึด
แนวทางการสร้างบทเรียนตามคู่มือครูของ สสวท. ส าหรับแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ผู้ วิจัยได้ใช้
โครงสร้างวิธีการออกข้อสอบตามแนวคู่มือของ สสวท. เป็นหลกั โดยเป็นแบบทดสอบอตันยั จ านวน 5 ข้อ และมี
การตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) จากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน และท าการปรับปรุงแก้ไข จากนัน้น า
บทเรียนท่ีได้ไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไมใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษา แล้วน ามา
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ปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับนักเรียน จ านวน 30 คน จากนัน้ น าคะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบ มาวิเคราะห์หาคา่ความยาก ( p ) และคา่อ านาจจ าแนก ( r ) โดยเลือกโจทย์ปัญหาท่ีมีค่าความยาก
ระหวา่ง 0.2 - 0.8 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.2 ขึน้ไป แล้วเสนอตอ่ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์
ตรวจพิจารณาก่อนท่ีจะน าไปทดลองสอนจริงกบักลุ่มตวัอย่าง จากนัน้น าบทเรียนท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้กบัการเรียน
การสอนโดยใช้เทคนิค 7C น าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน และท าการปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองกบันกัเรียน
ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่างเพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ E1/E2 แบบรายบคุคล (Individual 
Tryout) โดยมีผลการเรียนระดับ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน รวม 3 คนได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
63.67/73.67 ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์ 80/80 ผู้ วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง แบบกลุม่เลก็ (Small Group Tryout) โดยมีผลการเรียนระดบั เก่ง ปานกลาง ออ่น อย่างละ 3 คน รวม 9 
คนได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 71.00/74.56 ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์ 80/80 ผู้ วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไป
ทดลองกบันกัเรียนท่ีไมใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง แบบภาคสนาม (Field Tryout) จ านวน 40 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 
80.18/82.35 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยันีป้ระกอบด้วยกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง 1 กลุม่ ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 7C และกลุม่ควบคมุ 1 กลุม่ ซึง่ด าเนินการสอนปกติ(โพลยา) โดยมีวิธีการ
รวบรวมข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ดงันี ้

ก่อนเร่ิมเข้าสูบ่ทเรียน ผู้ วิจยัจะท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ในแตล่ะเร่ืองย่อยของ การแก้โจทย์
ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้เพ่ือทดสอบกบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
เพ่ือวัดระดบัความสามารถพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์เร่ืองนัน้ๆก่อนเรียน จากนัน้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุตามท่ีได้ออกแบบไว้ และท าการทดสอบระหวา่งเรียนจาก
แบบทดสอบประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนซึง่จะท าการทดสอบในทกุเร่ืองย่อย และหลงัจากท าการสอนเสร็จสิน้ใน
แต่ละเร่ืองย่อย ผู้ วิจยัจะท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-Test)ทัง้สองกลุ่ม และในคาบเรียนสดุท้ายจะท าการเก็บ
แบบวดัเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการประยกุต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
เมื่อผู้ วิจัยได้ด าเนินการสอนเสร็จสิน้แล้ว ผู้ วิจยัได้น าคะแนนทดสอบระหว่างเรียนและคะแนนทดสอบ

หลงัเรียนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่านกัเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 
40 คน มีค่าคะแนนทดสอบระหว่างเรียนได้ 3,244 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4,000 คะแนน คิดเป็นประสิทธิภาพ
ระหว่างเรียน (E1) ร้อยละ 81.10 และมีค่าคะแนนทดสอบหลงัเรียนได้ 3,311 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4,000 
คะแนน คิดเป็นประสิทธิภาพหลงัเรียน (E2) ร้อยละ 82.78 รายละเอียดแสดงดงั Table 1  
Table 1  The results of efficiency analysis for mathematics instructional plans 

Scores Number of students Full score Total score Percent 
During the study (E1) 40 4,000 3,244 81.10 

Post test (E2) 40 4,000 3,311 82.78 

37

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาศึกษาศาสตร์



 

 การหาประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผู้ วิจัยท าการเก็บคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน แล้วน าไปหาคา่ประสิทธิผลทางการเรียน จากสตูร Epost-Epre ผู้ วิจยัได้ใช้โปรแกรม Minitab 16.0 
เพ่ือทดสอบการแจกแจงแบบปกติของผลต่างคะแนนระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนของนกัเรียน
กลุ่มทดลองแต่ละคู่ โดยใช้ Normality Test ในการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณาใช้ตารางค่าสถิติ
ของ Anderson-Darling (อดิศกัด์ิ พงษ์พูลผลศกัด์ิ) ได้ค่า P-Value มีค่าเท่ากบั .056 ซึง่ .056 มีค่ามากกว่า .01 
แสดงว่าข้อมลูชดุนีม้ีการแจกแจงแบบปกติ และส าหรับกลุม่ควบคมุ ได้ค่า P-Value มีค่าเท่ากบั .547 ซึง่ .547 มี
คา่มากกวา่ .01 แสดงวา่ข้อมลูชดุนีม้ีการแจกแจงแบบปกติ 

จากการทดลองผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองมีการแจกแจงแบบ
ปกติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้ วิจัยได้ใช้โปรแกรม Minitab 16.0 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรียนและคะแนนหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง โดยน าข้อมลูมาหาผลตา่ง และใช้การทดสอบ Paired T ปรากฏผลดงั 
Table 2 
Table 2  The results of effectiveness analysis of experimental group  

Scores Number of students Mean S.D. T-Value P-Value Effectiveness 
Pre test 40 26.93 4.78 

45.57 .000** 54.21 Post test 40 82.78 7.64 
Difference score 40 55.85 4.28 

 
ก าหนดสมมติฐานเพ่ือทดสอบ ดงันี ้
H0 : µd = 50  
H1 : µd > 50 
เม่ือ µd = µ1 - µ2  
       µ1 = คา่เฉลี่ยคะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
       µ2 = คา่เฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
จากผลการทดสอบ Paired T จาก Table 2 พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลอง จ านวน 40 คน มีคา่เฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 
= 26.93 และคา่ S.D. = 4.78 มีคา่เฉลี่ยคะแนนหลงัเรียน = 82.78 และคา่ S.D. = 7.64 มีคา่เฉลี่ยผลตา่งคะแนน 
= 55.85 และคา่ S.D. = 4.28 มีคา่ T-Value = 45.57 มีคา่ P-Value = .000 ซึง่ .000 มีคา่น้อยกวา่ .01 ตกอยู่ใน
ขอบวิกฤตินัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีนยัส าคญั .01 และมีคา่ประสิทธิผล = 54.21 

จากการทดลองผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มควบคมุมีการแจกแจงแบบ
ปกติ ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติผู้ วิจยัได้ใช้โปรแกรม Minitab 16.0 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน
และคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มควบคุม โดยน าข้อมูลมาหาผลต่าง และใช้การทดสอบ Paired T ปรากฏผลดัง 
Table 3 
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Table 3  The results of effectiveness analysis of control group  
Scores Number of students Mean S.D. T-Value P-Value Effectiveness 
Pre test 40 27.08 3.74 

52.07 .000** 48.22 Post test 40 76.43 4.78 
Difference score 40 49.35 2.96 

 
ก าหนดสมมติฐานเพ่ือทดสอบ ดงันี ้
H0 : µd = 40  
H1 : µd > 40 
เม่ือ µd = µ1 - µ2  
       µ1 = คา่เฉลี่ยคะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
       µ2 = คา่เฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
จากผลการทดสอบ Paired T จาก Table 3 พบว่า นกัเรียนกลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรียน = 27.08 และค่า S.D. = 3.74 มีคา่เฉลี่ยคะแนนหลงัเรียน = 76.43 และค่า S.D. = 4.78 มีคา่เฉลี่ยผลต่าง
คะแนน = 49.35 และค่า S.D. = 2.96 มีค่า T-Value = 52.07 มีค่า P-Value = .000 ซึ่ง .000 มีค่าน้อยกว่า .01 
ตกอยู่ในขอบวิกฤตินัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีนยัส าคญั .01 และมีคา่ประสิทธิผล = 48.22 
 
Table 4  The results of statistics Independent-Sample T Test 

Teaching method Number of students 
Mean of post 

test 
S.D. t Sig. (2-tailed) 

7C teaching method 40 82.78 7.64 
4.46 .000** 

Conventional teaching method 40 76.43 4.78 
     **Significant at P< .01 
ก าหนดสมมติฐานเพ่ือทดสอบ ดงันี ้
H0 : µd = 0  
H1 : µd > 0 
เม่ือ µd = µ1 - µ2  
       µ1 = คา่เฉลี่ยคะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
       µ2 = คา่เฉลี่ยคะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ 
จากผลการทดสอบ Independent-Sample T Test จาก Table 4 พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน มี
คา่เฉลี่ยคะแนนหลงัเรียน = 82.78 และค่า S.D. = 7.64 นกัเรียนกลุ่มควบคมุ จ านวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
หลงัเรียน = 76.43 และคา่ S.D. = 4.78 มีคา่ t = 4.46 ซึง่มากกวา่ 0 และคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั .000** ดงันัน้ 
Sig. (1-tailed) = .000 ซึ่ง .000 มีค่าน้อยกว่า .01 ตกอยู่ในขอบเขตวิกฤตินัน้ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ี
นยัส าคญั .01 และยอมรับสมมตุิฐาน H1 คือ H1 : µconventional < µ7C แสดงวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนคณิตศาสตร์ 
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ในการแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยเทคนิคการสอน 7C มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ (โพลยา) อย่างมีนยัส าคญัย่ิง 
 

จากผลการวิจยั การใช้แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
โดยใช้เทคนิคการสอน 7C ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีประเดน็ท่ีน่าสนใจและควรน ามาอภิปราย ดงันี  ้

แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้เทคนิคการสอน 
7C ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีสร้างขึน้มีคณุภาพและเหมาะสมในการน าไปใช้เพ่ือเป็นสื่อในการเรียน
การสอน โดยมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.10/82.78 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 ผลท่ีได้สามารถยอมรับ
ประสิทธิภาพได้ และท าให้ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนสูงขึน้ 54.21 จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของ
ผู้ เรียนท่ีเรียนจากแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน 7C มีค่าสูงกว่าประสิทธิผลของผู้ เรียนท่ี
เรียนจากแผนการจัดการเรียนการสอนปกติ (โพลยา) ทัง้นีม้ีสาเหตุมาจากการเรียนการสอนโดยใช้แผนการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 7C เน้นให้ผู้ เรียนรู้จักคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนอย่างละเอียด 
และยังมีแบบฝึกหัดเร่ือง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้
โจทย์ปัญหาโดยใช้ขัน้ตอนทัง้ 7 ขัน้ ของเทคนิค 7C เพ่ือให้เกิดความรู้ท่ียัง่ยืนแก่ผู้ เรียน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ สภิุญ พิทกัษ์ศกัดากร (2541) พบวา่การแก้ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา ท าให้ผู้ เรียนรู้จกัฝึกคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบระเบียบมีขัน้ตอน นอกจากนีก้ารฝึกให้ผู้ เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบกบัโจทย์
ปัญหาท่ีหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนรู้จักแก้ปัญหาหลายๆวิธีด้วยตนเองให้มากท่ีสุดย่อมท าให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ เม่ือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ย่อมสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความเช่ือมัน่ในการแก้ปัญหา 
และมีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนและการแก้ปัญหา 

ปัญหาท่ีผู้ เรียนส่วนใหญ่มักแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไม่ได้นัน้ เพราะ
ผู้ เรียนไม่ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เป็นล าดบัขัน้ตอนและเมื่อผู้ เรียนพบโจทย์ปัญหาตา่งออกไปจากท่ีตนเคยเจอมาจงึท า
ให้ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ เม่ือผู้ วิจยัได้ท าการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้เทคนิค 7C 
มาเป็นแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหา ท าให้ผู้ เรียนมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและเป็นขัน้ตอน ผู้ เรียน
สามารถน าเทคนิค 7C ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหรือหาค าตอบโดยอาศัยการเรียนรู้จากกระบวนการคิด
วิเคราะห์ท่ีผ่านมาและฝึกฝนจากแบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนั ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา และเห็นความสมัพันธ์ถึงสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้เช่ือมโยงกับสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ ตลอดจนน า
ความรู้ ทฤษฎี การคิดค านวณ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ดีขึน้เร่ือยๆด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อ านวย เลิศชยนัตี (2520) และ สมุาลี รัตนพนัธ์ (2524) ท่ีพบว่าความสามารถในการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ หลกัการ ความรู้ ความเข้าใจ ความจ าในเนือ้หา การแปลความขยายความ และทกัษะ
คณิตศาสตร์ขัน้มูลฐาน กับความสามารถในการแก้ปัญหามีความสัมพันธ์กันในทางบวก อีกทัง้การแก้โจทย์
ปัญหาโดยเทคนิค 7C ช่วยให้ผู้ เรียนแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน มีการตรวจสอบผล และมีการบนัทึกการ
แก้ปัญหา ท าให้ผู้ เรียนมองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหาและค าตอบท่ีได้อีกทัง้ยงัช่วยให้การเรียนรู้และการท า
ความเข้าใจเป็นไปอย่างยัง่ยืน 
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สรุป  
 จากการวิจยัผลการศกึษาการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอน 7C เร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาการประยกุต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ได้ผลสรุปดงันี  ้

1. การเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอน 7C พบว่า 
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้มีคา่เท่ากบั 81.10/82.78 ซึง่ถือวา่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 

2. ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนโดยเทคนิคการสอน 7C สงูขึน้ 54.21 ซึง่มี
คา่สงูกวา่ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีได้รับการสอนปกติ(โพลยา)ซึง่สงูขึน้ 48.22 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 7C สูงกว่าผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนปกติ(โพลยา) ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

4. ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิค 7C มีเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง      
การประยกุต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 4.95 ซึง่อยู่ในระดบัท่ีมีเจตคติท่ีดีอย่างมากต่อ
การจดัการเรียนการสอน 
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การพัฒนาบทปฏิบัติการเร่ืองไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

The Development of Laboratory in Electrochemistry to Promote Science Process Skills  
for Grade 12 Students 

 
วีรญาดา บางแบ่ง1* ดวงฤทัย ศรีแดง2 และอรพรรณ ทองประสงค์2 

Weerayada Bangbaeng1* Duangruthai Sridaeng2 and Oraphan Thongprasong2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยปฏิบัติการนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทปฏิบัติการ เร่ืองไฟฟ้าเคมี และ 2) เพ่ือพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทัง้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน กลุ่มที่ ศึกษาคือนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบบันทึกสะท้อนความคิดของครู และการสัมภาษณ์นักเรียน
แบบสุ่ม ผลการวิจัย พบว่า หลังเรียนเนือ้หาควบคู่ไปกับบทปฏิบัติการนักเรียนมีทักษะเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะ
ทักษะ 1) ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป 2) ทักษะการค านวณ 3) ทักษะการทดลอง และ 4) ทักษะการ
สังเกต ตามล าดับ  นอกจากนี ้ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้กิจกรรมที่ได้ล งมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีสถานการณ์ใหม่ที่ช่วยให้นักเรียนได้ปรับใช้ทักษะ
กระบวนการ 
 

ABSTRACT  
 This action research aimed 1) to develop laboratory in electrochemistry and 2) promote 
scientific process skills for grade 12 students; before and after learn the participants were 40 students. 
Which the researcher collected data by using science process skills tests, assessment science process 
skills, teacher’s reflective journal and random interview with students. The results showed that after 
learning contents coupled with laboratory skills students have increased especially in the skills of 1) 
interpreting data and conclusion 2) using numbers 3) experimenting and 4) observation, respectively. 
In addition, the results demonstrated teacher should encourage students to use of hands-on activity for 
practicing science process skills and have of new situations for helping students to apply the process 
skills.  
 
Key Words: Scientific process skills, Laboratory, Electrochemistry  
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ค าน า 
โลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้อย่างรวด เร็ว จึง

จ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึน้ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะ
เผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาที่ต้องมีการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เป็นคนที่ รู้จักวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ 
รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จัก
พ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งช าติ ,  
2543) วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน
ทัง้ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มนุษย์
ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์จึงช่วยให้มนุษย์พัฒนาวิธีคิดได้ โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นลักษณะของการอธิบายลักษณะทั่วไปของการคิดอย่างมีเหตุผล ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจเนื ้อหา
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ทักษะ
เหล่านีช้่วยให้ผู้เรียนสามารถขยายแนวความคิดจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั ้นเ พ่ือ
อธิบายแนวคิดของปรากฎการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญาที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่น าวิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา  
การศึกษาค้นคว้าและการสืบเสาะหาความรู้ (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542)  

ไฟฟ้าเคมี เป็นเนือ้หาส่วนหน่ึงของวิชาเคมีที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพลังงานไฟฟ้ากับพลังงาน
เคมี มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ในระดับสถานศึกษาครูผู้สอนโดยส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองไฟฟ้าเคมี ที่เชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับกับสถานการณ์จริงได้ มักจะเน้น
สอนทฤษฎีตามหนังสือเรียน รวมถึงการทดลองที่ไม่ได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากอุปกร ณ์ไม่
เพียงพอ ท าให้นักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะปฏิบัติกิจกรรมอีกด้วย  

จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้ท าการฝึกสอนในโรงเรียนและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง
พบว่า นักเรียนจ านวนมากยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่นักเรียนไม่สามารถบอกหรือเขียนส่ิง
ที่เกิดขึน้ได้ ไม่สามารถลงความเห็นที่ได้จากข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ได้ ไม่สามารถเลือกใช้รูปแบบการ
ส่ือความหมายให้เหมาะสมกับข้อมูลได้ และขณะปฏิบัติกิจกรรมจะซักถามเพ่ือให้ครูแนะน าตลอดเวลา ถึงแม้ว่า
ครูจะชีแ้จงให้นักเรียนวางแผนการทดลองมาแล้วก็ตาม นอกจากนีย้ังมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ 
ซึ่งที่ผ่านมาครูจะเป็นศูนย์กลาง โดยมีวิธีการถ่ายทอดความรู้เน้นที่การท่องจ าเนือ้หา และการให้ข้อมูลเป็นส่วน
ใหญ่ ฝึกให้นักเรียนได้คิดและวิเคราะห์น้อย ดังนัน้การที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการให้นักเรียน จะต้องท าให้
ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 จากปัญหาข้างต้นจึงเป็นที่มาที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจพัฒนาบทปฏิบัติการเพ่ือใช้ เป็นแนวทางให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการทดลองของบทปฏิบัติการนี ้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึน้จริงใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  

2) เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 ที่เรียนด้วยบท
ปฏิบัติการ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ทัง้ก่อนเรียนและหลังเรียน  

 
วิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart  
(1998) โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้วางแผน (Plan) ขัน้ปฏิบัติ (Act) ขัน้สังเกต (Observe) และ
ขัน้สะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) มาจัดการเรียนการสอนเป็น 3 วงจรปฏบัติ ซึ่งผู้วิจัยใช้บทปฏิบัติการ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งบทความวิจัยนีจ้ะน าเสนอในส่วนของบทปฏิบัติการที่
ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและข้อมูลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ ผู้วิจัย
รับผิดชอบสอน 
กลุ่มที่ศึกษา 
 กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหน่ึงใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด ปทุมธานี จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. บทปฏิบัติการ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี จ านวน 3 บทปฏิบัติการ ดังนี  ้
      บทปฏิบัติการที่ 1 สะพานไอออน ในบทปฏิบัติการนีนั้กเรียนจะต้องบอกส่วนประกอบของเซลล์กัลวา
นิก เขียนปฏิกิริยารีดอกซ์ เขียนแผนภาพเซลล์ และบอกหน้าที่ของสะพานไอออนได้ 
      บทปฏิบัติการที่ 2 ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ ในบทปฏิบัติการนีนั้กเรียนจะท านายปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นจาก
การศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ รวมถึงค านวณค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ได้ 
      บทปฏิบัติการที่ 3 เซลล์แบตเตอร่ีถ่านไฟฉาย ในบทปฏิบัติการนีใ้ห้นักเรียนประดิษฐ์ถ่านไฟฉายขึ ้น
เอง ซึ่งเป็นส่ือความรู้ในเร่ืองประโยชน์และการน าไปใช้ของเซลล์กัลวานิก 
      ครอบคลุมแผนการจัดการเรียนรู้ ทัง้หมด 3 แผน จ านวน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที แต่ละ
บทปฏิบัติการประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้ชื่อบทปฏิบัติการ หลักการ จุดประสงค์การทดลอง สารเคมี อุปกรณ์ วิธีการ
ทดลอง และแบบรายงานผลการทดลอง  
 2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบปรนัย แบบเติมค า (completion test) ซึ่งมี
ค าตอบที่แน่นอน จ านวน 12 ข้อ ครอบคลุม 7 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการค านวณ 
ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการตัง้สมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลง
ข้อสรุป 
 3. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบประเมินตามสภาพจริง โดยก าหนด
คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) 4 ระดับ โดยมีคะแนน 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ ซึ่งเป็นการประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยครูผู้สอนและคณะผู้ร่วมประเมิน  
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4. แบบบันทึกสะท้อนความคิดของครู จะเป็นค าถามที่เน้นการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ ดังนี ้1) กิจกรรม
การเรียนรู้แต่ละขัน้ 2) ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3) แนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดข้อบกพร่องในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 4) ส่ิงที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการสอน  

5. การสัมภาษณ์นักเรียนแบบไม่เป็นทางการ โดยสุ่มสัมภาษณ์นักเรียน 30 คนจากนักเรียนทัง้หมด 40 
คน ตัง้ค าถามภายใต้กรอบแนวคิดของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียน รู้ 2) ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึน้ขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ 
การเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนในการเก็บข้อมูลในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผู้วิจัย
ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบบันทึกสะท้อนความคิดของครู และสัมภาษณ์นักเรียนตามประเด็นที่
ก าหนดด้วยตนเอง  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยอ่านค าตอบทุกข้ออย่ าง
ละเอียด ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะท ากิจกรรม บันทึก
สะท้อนความคิดของครูในแต่ละครัง้ที่จัดการเรียนการสอน และสัมภาษณ์นักเรียนแบบสุ่มตามประเด็นที่ก าหนด 
แล้วน าข้อมูลทัง้หมดมาวิเคราะห์แบบอุปนัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า 
 

 

 

 

 

 
          Laboratory 1          Laboratory 2        Laboratory 3 

Figure 1 Development of laboratory in electrochemistry 
  

จากบทปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยเลือกใช้ฝาขวดน า้พลาสติกแทนบีกเกอร์ เน่ืองจากไม่ท าปฏิกิริยากับสารที่
ใ ช้ทดลอง ทัง้ยังใ ช้ปริมาณสารน้อย ผลที่ได้ยังคงชัดเจน และเลือกใช้กระดาษกรองหรือเชือกป่านชุบกับ
สารละลายอิ่มตัวเป็นสะพานไอออน ซึ่งได้ผลใกล้เคียงกับการใช้หลอดแก้วรูปตัวยู ในบทปฏิบัติการที่ 2 เป็นการ
จ าลองอุปกรณ์มาจากคลิปวีดิโอ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหากนักเรียนได้ลงมือทดลองด้วยตนเองจะท าให้มีความรู้ที่คงทน 
เข้าใจเนือ้หามากขึน้ ใช้เวลาในการทดลองน้อย และบทปฏิบัติการที่ 3 เป็นการให้นักเรียนประยุกต์ส่ิงที่เรียนจาก
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ทฤษฎีน ามาลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งนักเรียนจะเห็นส่วนประกอบของถ่านไฟฉายมาแล้ว ดังนัน้จากบทปฏิบัติการที่
พัฒนาทัง้หมดนี ้เป็นการประยุกต์เอาส่ิงรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่อุปกรณ์ต้องไม่มีผลกระทบต่อสารเคมีที่
ใช้เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ อกีทัง้ใช้ปริมาณสาร ชิน้โลหะเพียงเล็กน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณของเสียที่
จะเกิดขึน้ รวมถึงยังเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสามารถน าไปใช้ได้ จากบทปฏิบัติการเหล่านีนั้กเรียนไม่
ต้องเรียนเฉพาะเนือ้หาในหนังสือ แต่ได้ลงมือปฏิบัติจริง สังเกตส่ิงที่เกิดขึน้จากการทดลอง สามารถน าผลการ
ทดลองมาอภิปรายเป็นองค์ความรู้ รวมทัง้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน และน าความรู้
ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึน้ 

จากการพัฒนาบทปฏิบัติการ ซึ่งสรุปข้อมูลที่ได้จากบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ การสังเกต และการ
สัมภาษณ์นักเรียน พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความร่วมมือ มีการท างานเป็นกลุ่ม และให้
ความสนใจต่อบทปฏิบัติการเป็นอย่างมาก จากความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ชอบเรียนด้วยบทปฏิบัติการ 
ได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง สนุกและมีความสุขในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้ าใจ 
รู้จักการประยุกต์น าอุปกรณ์ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ แต่มีนักเรียน
จ านวนเล็กน้อยยังไม่ตอบสนองต่อบทปฏิบัติการ เน่ืองจากสับสนวิธีการทดลอง ไม่สามารถเขียนอภิปรายและ
สรุปผลการทดลองได้ต้องมีครูให้ค าแนะน าด้วย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการเร่ืองไฟฟ้าเคมี ทุกคนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึน้กว่าก่อนเรียน โดยค่าความถี่และร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่ละทักษะกระบวนการ  
แสดงดังตารางที่ 1 
Table 1: Frequency and percentages to scientific process skills of grade 12 students  (n=40) 

Science process skills Frequency and percentages 
Before 

learning 
Assessment 

No.1 
Assessment 

No.2 
Assessment 

No.3 
After 

learning 
1. Observation 15(37.5) 21(52.5) 27(67.5) 31(77.5) 34(85.0) 
2. Measurement 8(20.0) 18(45.0) 24(60.0) 28(70.0) 32(80.0) 
3. Using numbers 14(35.0) 23(57.5) 30(75.0) 35(87.5) 36(90.0) 
4. Formulating hypothesis 8(20.0) 20(50.0) 25(62.5) 30(75.0) 33(82.5) 
5. Prediction 7(17.5) 18(45.0) 22(55.0) 29(72.5) 32(80.0) 
6. Experimenting 13(32.5) 22(55.0) 30(75.0) 34(85.0) 35(87.5) 
7. Interpreting data and conclusion 16(40.0) 26(65.0) 31(77.5) 36(90.0) 36(90.0) 

จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าทักษะการสังเกต พบว่า นักเรียนร้อยละ 85.0 มีทักษะการสังเกต โดย
นักเรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสทัง้ห้าในการสังเกต บอกหรือบันทึกการสังเกตในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณได้ 
และไม่ใส่ข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้สังเกต เช่น ครูให้นักเรียนท าการทดลองเร่ืองศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ นักเรียนจะต้อง
สังเกตส่ิงที่เกิดขึน้หลังจากที่หยดสารละลายลงไปที่โลหะ ขณะท าการทดลองครูถามนักเรียนว่า “มีโลหะชนิด
ใดบ้างที่ท าปฏิกิริยากับโลหะ แล้วสังเกตเห็นอะไร” นักเรียนตอบว่า “โลหะสังกะสีท าปฏิกิริยาท าสารละลายคอป
เปอร์ซัลเฟต สังเกตเห็นจากที่มีสารสีน า้ตาลแดงเกาะบนแผ่นสังกะสี แล้วสารละลายก็เป็นสีฟ้าจางลง” ครูถามต่อ

46

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขาศึกษาศาสตร์



ว่ายังมีสารอื่นอีกหรือไม่ที่ท าปฏิกิริยากับโลหะ นักเรียนช่วยกันตอบในส่ิงที่สังเกตได้ ซึ่งครูเป็นผู้สรุปข้อมูลที่ได้อีก
ครัง้เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจตรงกัน 
 ทักษะการวัด พบว่า นักเรียนร้อยละ 80.0 มีทักษะการวัด โดยนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเลือกเคร่ืองมือ
วัดได้เหมาะสมกับส่ิงที่ต้องการวัดได้ บอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือรวมถึงบอกวิธีวัดและวิธีใช้เคร่ืองมืออย่าง
ถูกต้อง และสามารถอ่านค่าและระบุหน่วยที่ได้จากการวัดได้ เช่น ครูก าหนดรูปโวลต์มิเตอร์ แล้วให้นักเรียนอ่าน
ค่าที่ได้จากโวลต์มิเตอร์ด้วยก าลังกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านค่าศักย์ไฟฟ้าและระบุ
หน่วยได้ถูกต้อง อาจคลาดเคล่ือนได้ ในครัง้ที่ประเมินก่อนเรียน มีนักเรียนสอบถามว่า “รูปนีคื้ออะไร ตัวเลขที่
แสดงคืออะไร เคร่ืองมือนีใ้ช้ท าอะไร” ซึ่งเป็นค าถามที่ครูสามารถน าไปอธิบายในขณะปฏิบัติกิจกรรม เพราะมีการ
ใช้เคร่ืองโวลต์มิเตอร์ด้วย แต่เน่ืองจากโวลต์มิเตอร์มีหลายแบบ และนักเรียนยังไม่เคยใช้มาก่อน ครูจึงจ าเป็นต้อง
เป็นผู้ให้ค าแนะน าในครัง้แรก หลังจากนัน้ เมื่อมีการปฏิบัติกิจกรรมอีก นักเรียนสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ บอก
วิธีการวัด วิธีใช้ อ่านค่าที่ได้จากเคร่ืองมือ และระบุหน่วยได้อย่างถูกต้อง  
 ทักษะการค านวณ พบว่า นักเรียนร้อยละ 90.0 มีทักษะการค านวณโดยนักเรียนสามารถจัดก ระท า
ตัวเลขด้วยการบวก การลบ การคูณ การหารตัวเลขได้ แสดงวิธีค านวณและคิดค านวณผลลัพธ์ได้ถูกต้อง เช่น ครู
ให้นักเรียนเปรียบเทียบค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ แล้วจับคู่สารว่าคู่ใดเกิดได้หรือเกิดไม่ได้อย่างไร ซึ่งนักเรียนต้องใช้
การลบค่าศักย์ไฟฟ้าของขัว้แคโทดและขัว้แอโนดประกอบการตอบค าถาม ในครัง้แรกครูยังไม่บอกวิธีการค านวณ 
เมื่อมีนักเรียนตอบได้ ครูจะเปล่ียนสารจับคู่ใหม่ไปเร่ือยๆ จนกระทั่งมีนักเรียน ส่วนใหญ่ตอบค าถามได้ ครู
สังเกตเห็นว่า นักเรียนจะกระตือรือร้นในการตอบ หากนักเรียนคนใดยังตอบค าถามไม่ได้จะเกิดอาการกั งวล 
อยากรู้ที่มาของค าตอบ พยายามจะคิดตาม และสอบถามจากเพ่ือน แต่ยังมีนักเรียนส่วนน้อยที่ยังตอบไม่ได้ ครู
จ าเป็นที่ต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ แล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากการที่นักเรียนได้ค านวณ 
พร้อมทัง้น าไปประยุกต์ในเนือ้หาเร่ืองต่อไปได้  

ทักษะการตัง้สมมติฐาน พบว่า นักเรียนร้อยละ 82.5 มีทักษะการตัง้สมมติฐาน โดยนักเรียนสามารถ
หาค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนินการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์เดิม  เช่น ครู
ก าหนดสถานการณ์ว่า “เมื่อต่อเซลล์กัลวานิก และทราบค่าศักย์ไฟฟ้าของคร่ึงเซลล์ใดๆ นักเรียนจะตัง้สมมติฐาน
อย่างไร” นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า “ขัว้ไฟฟ้าในคร่ึงเซลล์ที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าต ่ากว่าเป็นขัว้แอโนด ส่วนขัว้ไฟฟ้าใน
คร่ึงเซลล์ที่ศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าเป็นขัว้แคโทด” ซึ่งเป็นค าตอบที่คาดเดามาจากความรู้เดิมของนักเรียน จากนัน้
นักเรียนจึงได้ลงมือปฏิบัติการทดลองเพ่ือยืนยันค าตอบของนักเรียนว่าจริงหรือไม่ พร้อมทัง้ให้นักเรียนอธิบาย
ประกอบข้อมูลนัน้ด้วย 
 ทักษะการพยากรณ์ พบว่า นักเรียนร้อยละ 80.0 มีทักษะการพยากรณ์ โดยนักเรียนสามารถท านายผล
ที่เกิดขึน้จากข้อมูลที่เป็นหลักการ หรือทฤษฏีที่มีอยู่ได้ หรือที่เกิดขึน้ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่ าง
ถูกต้อง เช่น ครูก าหนดสถานการณ์ว่า “ถ้าใส่สารละลาย CuSO4 ลงในถัง Fe จะเกิดการผุกร่อนของถัง เหล็ก
หรือไม่” นักเรียนตอบว่า “เกิดการผุกร่อน” ครูถามเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนัน้ นักเรียนต่างช่วยกันตอบว่าหาได้จาก
การน าค่าศักย์ไฟฟ้ามาใช้ประกอบการตอบค าถาม ซึ่งเป็นการบ่งบอกได้ว่านักเรียนสามารถอ้างอิงข้อมูลที่ศึกษา
ได้จากหลักการที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการตอบค าถาม แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนตอบค าถามเพียงสัน้ๆ พอ
สอบถามจึงทราบว่า นักเรียนใช้ความรู้สึกของตนเอง ซึ่งไม่สามารถบอกเหตุผลของค าตอบได้ 
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 ทักษะการทดลอง พบว่า นักเรียนร้อยละ 87.5 มีทักษะการทดลอง โดยนักเรียนสามารถวางแผนการ
ทดลอง ระบุขัน้ตอน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่ต้องใช้ได้ ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้จนส าเร็จ และบันทึก
ผลการทดลองที่ได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง เช่น ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองประดิษฐ์ถ่านไฟฉาย โดยครูจัด
อุปกรณ์และสารเคมีไว้ให้ เมื่อครูให้ลงมือปฏิบัติ ครูสังเกตเห็นว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผนร่วมกันว่าจะ
เร่ิมท าอะไรก่อนหลัง แล้วนักเรียนก็แบ่งหน้าที่กันท าเพ่ือให้ชิน้งานเสร็จทันเวลา ครูถามนักเรียนบางก ลุ่มว่า 
“ถ่านไฟฉายที่นักเรียนประดิษฐ์นัน้ เหมือนกับถ่านไฟฉายที่ขายตามท้องตลาดหรือไม่” นักเรียนตอบว่า “ไม่
เหมือน เน่ืองจากว่าได้มีการประยุกต์ส่ิงที่หาได้ง่ายมาใช้ อย่างเช่นการน าไส้ดินสอมาใช้แทนเพราะเป็นแกรไฟต์ 
ซึ่งมีราคาถูก” ครูถามต่อว่า “แล้วถ่านไฟฉายที่นักเรียนประดิษฐ์ให้ก าลังไฟเท่าไร” นักเรียนตอบว่า “ให้ก าลังไฟ
น้อยกว่า อาจเป็นเพราะสารอิเล็กโทรไลต์ที่ผสมลงไป ” นอกจากนีค้รูตรวจใบกิจกรรมที่บันทึกผลการท ดลอง 
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่บันทึกผลการทดลองถูกต้อง แต่ยังมีนักเรียนบางคนไม่บันทึกผลบางข้อเน่ืองจากท าการ
ทดลองไม่ทัน    
 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป พบว่า นักเรียนร้อยละ 90.0 มีทักษะการตีความหมาย
และลงข้อสรุปข้อมูล โดยนักเรียนสามารถแปลความหมายข้อมูล บรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ได้  
บอกความสัมพันธ์ของข้อมูล ล าดับขัน้ตอนชัดเจน ข้อมูลถูกต้องมีเหตุผล เช่น ครูก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของเซลล์กัลวานิกที่เป็นผลการทดลองในรูปของตาราง โดยครูให้นักเรียนเขียนสรุปข้อมูลเพียงการ
ทดลองเดียว ให้สอดคล้องครอบคลุมเนือ้หาที่เรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลและ
เขียนสรุปเป็นปฏิกิริยาต่างๆ บอกขัว้ไฟฟ้า รวมถึงการเขียนแผนภาพของเซลล์ได้ แต่ยังมีนักเรียนบางคนไม่เข้าใจ
ส่ิงที่ก าหนด ไม่สามารถแปลข้อมูลได้ นักเรียนจึงไม่ตอบค าถามข้อนัน้  
 

สรุปผลการวิจัย 
 บทปฏิบัติการเร่ือง ไฟฟ้าเคมีที่พัฒนาขึน้เป็นไปตามทฤษฎีที่ได้ศึกษาค้นคว้าและสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนรู้ครอบคลุมในเร่ือง เซลล์กัลวานิก ได้จริง นักเรียนมีการตอบสนองต่อบทปฏิบัติการเป็นอย่างดี ซึ่งมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขัน้ตอน และจากการประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยครูผู้สอน พบว่า นักเรียนมีทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป ทักษะการ
ค านวณ ทักษะการทดลอง ทักษะการสังเกต ทักษะการตัง้สมมติฐาน ทักษะการวัด ทักษะการพยากรณ์ มากที่สุด
ตามล าดับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน อาจเป็นเพราะระหว่างเรียนนักเรียนได้รับการสอน
แบบให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครูผู้สอนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองอย่างมีความสุข มากกว่าการ
สอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง จะเห็นได้ว่านักเรียนยังต้องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของตนเองอย่างต่อ เน่ือง 
โดยเฉพาะทักษะการตัง้สมมติฐาน ทักษะการวัด และทักษะการพยากรณ์ ซึ่งนักเรียนยังขาดทักษะเหล่านี ้เป็น
อย่างมาก อาจเน่ืองมาจากการฝึกปฏิบัติน้อยและไม่เข้าใจในทักษะต่างๆได้ ดังนัน้จากผลการวิจัยนีจ้ึงสะท้อนให้
เห็นว่า ควรมีจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอย่าง
จริงจัง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกคิด ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จัดให้มีกิจกรรมการทดลอง
สอดแทรกระหว่างเรียน ทัง้นีเ้พ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับแนวทางในการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และควรมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้ 
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รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ 
เพื่อส่งเสริมทกัษะทางปัญญาในศตวรรษที่ 21 

The  Learning Activities Model Integration  with  Knowledge Management   
through the Cloud Computing to Encourage the Cognitive Skills  in the 21st Century 

 
ดวงกมล  โพธ์ินาค1* 

Duangkamol  Phonak1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์การวิจยั 1) เพ่ือสงัเคราะห์รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบั
การจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพ่ือสง่เสริมทกัษะทางปัญญาในศตวรรษท่ี 21 และ 2)  เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเลือกมาแบบเจาะจง  คือ  กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  7 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ  และแบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพืน้ฐานคือ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบั
การจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆอยู่ในระดบัดี  ดงันัน้ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้นีส้ามารถ
นําไปประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to synthesize the learning activities model integration 
with knowledge management through the cloud computing to encourage the cognitive skills in the 
21st Century and 2) to assess the suitability of the learning activities model integration with 
knowledge management. The purposive samples were 7 experts. The research tools were the 
learning activities model integration with knowledge management through the cloud computing and 
evaluation form. The analyzed data were basic statistics (mean and standard division). The result of 
research showed that the assessment for the suitability of the learning activities model integration with 
knowledge management was good level.  Therefore, the model of the learning activity could be used 
in teaching as well. 
, 
 
 
Key Words: learning activities, knowledge management, cloud computing 
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คาํนํา 
 การศึกษานัน้เป็นสิ่งสําคญัสําหรับการพฒันาประเทศและเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์เป็นสว่นช่วยในการเพ่ิมความศกัยภาพเท่าเทียมในสงัคม นอกจากนัน้ยงัเป็นจดุเร่ิมต้นในการสร้างอาชีพ 
เป็นกลไกขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ  ปัจจบุนัการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคม วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว กําลงั
พฒันาสง่ผลให้วิถีชีวิตของคนท่ีแตกตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัมากขึน้ ก่อให้เกิดเป็นสงัคม บคุคลท่ีมีองค์ความรู้
เดียวกนั ทกัษะเดียวกนั และทํางานในสายงานเดียวกนั จําเป็นต้องปรับตวัให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง โดยต้องจดั
การศึกษาให้ทนักับสถานการณ์โลก ท่ีเต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้ต้องวางแผนการผลิตและ
พฒันากําลงัคนของประเทศให้ก้าวทนัต่อกระแสอาชีพในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต ทกัษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  จําเป็นต้องมี ทกัษะ 3 ด้าน คือ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
ทกัษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และทกัษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือความสําเร็จทัง้ด้านการทํางานและการ
ดําเนินชีวิต  ในศตวรรษท่ี 21 การจดักระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปล่ียนบทบาทผู้สอนจากผู้บรรยายมาเป็น
ผู้สอนท่ีชีแ้นะและออกแบบกิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้ผู้ เรียนใช้เป็นเคร่ืองมือไปเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นผู้ อํานวยความสะดวก และเสนอแนะเคร่ืองมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
วิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นําความรู้ท่ีได้มา
แลกเปล่ียนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนีว้่า การเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)  
ท่ียดึนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง (Student-centered) 
 วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง ทกัษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่าสาระวิชามี
ความสําคญั แต่ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้ เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
(content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของผู้ เรียน โดยผู้สอนช่วยแนะนํา และช่วย
ออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนแตล่ะคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  
 ไพรัชนพ วิริยวรกลุ และดวงกมล โพธ์ินาค(2557: 104) ได้กลา่วถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถกูพฒันาขึน้
จนเป็นสิง่ท่ีใช้งานง่ายและใกล้ตวัมนษุย์มากขึน้ในศตวรรษท่ี 21  ทําให้เกิดนวตักรรมการจดัการศกึษาจากระบบ
การเรียนการสอนแบบเดมิท่ีครูผู้สอนยืนหน้าห้องเรียนและเขียนกระดานบรรยาย ปรับเปล่ียนมาใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนในสภาพแวดล้อมในการจดัการเรียนการสอนท่ีเสมือนจริง  นอกจากนัน้
การใช้กระบวนการสง่เสริมผู้ เรียนให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning)  
โดยผู้ เรียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กับครูผู้สอนหรือกลุ่มผู้ เรียนด้วยกันเพ่ือการทํางานเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  ผ่านการเขียน การอ่านและสร้างสรรค์เนือ้หา รวมทัง้การเก็บรวบรวมข้อมูลการ
แสวงหา สืบค้น และนําเสนอความรู้ในรูปแบบของดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการจดจําและ
แรงจงูใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียนมาขึน้ด้วยการใช้นวตักรรมการศกึษา เพ่ือปรับปรุงระบบการเรียนการสอนท่ีมีอยู่
เดิมให้มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่ือหลายมิติ ส่ือสงัคมออนไลน์ เว็บไซต์ 
และแอพพลเิคชัน่ตา่งๆ ซึง่เป็นเคร่ืองมือช่วยในการสนบัสนนุทางการเรียนได้เป็นอยา่งดี 
 นอกจากนัน้ระบบจดัการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัตา่งๆ  เช่น E-Learning, WBI เป็นต้น มีการใช้
งานเคร่ืองแม่ข่าย โดยต้องสญูเสียงบประมาณในการซือ้เคร่ืองแม่ข่าย การดแูลรักษา เพ่ือการใช้งาน การใช้งาน
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการพฒันารูปแบบโดยการสงัเคราะห์รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบั
การจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพ่ือสง่เสริมทกัษะทางปัญญาในศตวรรษท่ี 21 และประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  กลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีประสบการณ์
เช่ียวชาญในการสอนระดบัอดุมศกึษา และการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศกึษา ตัง้แต ่5 ขึน้ไป 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีประสบการณ์
เช่ียวชาญในการสอนระดบัอดุมศกึษา และการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศกึษา ตัง้แต ่5 ขึน้ไป จํานวน  7  ทา่น 
เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช่ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่  รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการความรู้บน
ฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ  และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
 

3. ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 3.1   ขัน้ตอนการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยี
ก้อนเมฆ 
  3.1.1  ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  โดยศกึษาหลกัสตูรและเนือ้หารายวิชา ศกึษารูปแบบการ
จดัการความรู้  ศกึษาทฤษฏีเก่ียวกบัการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ (Collaborative Learning)  ศกึษาเทคโนโลยีก้อน
เมฆ ศกึษาการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
  3.1.2  วิเคราะห์ผู้ เรียน สภาพการจดัการเรียนการสอน และบริบท 
  3.1.3  สงัเคราะห์รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยี
ก้อนเมฆเพ่ือสง่เสริมทกัษะทางปัญญาในศตวรรษท่ี 21  
  3.1.4  นํารูปแบบท่ีสงัเคราะห์ได้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยวิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ  และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
  3.1.5  ปรับปรุงรูปแบบรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการความรู้บนฐาน
เทคโนโลยีก้อนเมฆตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
  3.1.6  ได้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ
เพ่ือสง่เสริมทกัษะทางปัญญาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสมบรูณ์ 
 3.2   ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการ
จดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ 
  ในการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั แบ่งออกเป็น  5  ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ  2) ด้านขัน้ตอนและกระบวนการ  3) ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้และการจดัการความรู้  4) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้  และ 5) ด้านการนําไปใช้ในการเรียน
การสอน โดยมีการให้ความหมายตามระดบัคะแนนของบญุชม ศรีสะอาด(2545: 103)  ดงันี ้ระดบั 5 หมายถึง  
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ความเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก  ระดบั 4 หมายถึง  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัดี ระดับ 3 หมายถึง   
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ระดบั 2 หมายถึง  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัน้อย ระดบั 1 หมายถึง  
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการนําเคร่ืองท่ีใช้ในการวิจยัไปเก็บรวมรวมข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
กับผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  7 ท่าน และให้ประเมินรูปแบบด้วยแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ท่ีผู้ วิจยั
พฒันาขึน้ จากนัน้นําข้อมลูการประเมินความเหมาะสมมาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่  คา่เฉล่ีย และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนําค่าเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย มีเกณฑ์การแปล
ความหมายของคา่เฉล่ีย ดงันี ้คา่เฉล่ีย   4.50 – 5.00   ความเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก คา่เฉล่ีย  3.50 – 4.49  
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี  คา่เฉล่ีย 2.50 – 3.49  ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  คา่เฉล่ีย 1.50 – 2.49  
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อย  คา่เฉล่ีย  1.00 – 1.49   ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 การวิจยัครัง้นี ้ได้ผลการวิจยันําเสนอผลการวิจยั  2 ข้อตามวตัถปุระสงค์ข้อการวิจยั ดงันี ้
1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการความรู้บนฐาน
เทคโนโลยีก้อนเมฆเพ่ือส่งเสริมทกัษะทางปัญญาในศตวรรษที่ 21 
 การสงัเคราะห์รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อน
เมฆเพ่ือสง่เสริมทกัษะทางปัญญาในศตวรรษท่ี 21 แสดงดงัภาพ  Figure 2 
 

Definition
Learning/Activities

Grouping For 
Collaborative 
Learning

Learning Management System 
through the cloud computing  

Configuration  Learning/Activities

  Subject Management 
  Grouping for Learning/Activities
  Media Management
  Assignment Management
  Storage Management

  Knowledge Management 
(content, google app, youtube, 
social media,etc.)

  Knowledge Exchange

  Scores Management 
  Evaluation Management 

Evaluation Learning Outcome 
to Encourage the Cognitive Skills  

  Achievement
  Portfolio
  Project in subject

Reflect
 

Figure 2  the learning activities model integration  with  knowledge management  through the cloud 
computing to encourage the cognitive skills  in the 21st Century 
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 จากภาพ Figure 2 แสดงผลการสงัเคราะห์รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการ
ความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ พบว่า มีองค์ประกอบทัง้หมด 5 สว่น ดงันี ้ 1) การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
(Definition Learning/Activities) 2) การจดักลุ่มการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Grouping For Collaborative 
Learning)  3) กําหนดข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและการจัดการความรู้บนระบบ (Configuration  
Learning/Activities)  4) ระบบการจดัการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ (Learning Management 
System through the cloud computing)   และ 5) การประเมินผลการเรียนรู้  (Evaluation Learning Outcome 
to Encourage the Cognitive Skills)  ซึง่มีขัน้ตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการความรู้
บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ ดงันี ้  
 1. ขัน้ตอนการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Definition Learning/Activities)  ในขัน้ตอนนีผู้้สอนได้ทํา
การกําหนดวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม กําหนดเนือ้หารายวิชาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้  กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยวางแผนจดัการเรียนรู้กําหนดแผนจดัการเรียนรู้   
 2. ขัน้ตอนการจดักลุม่การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ (Grouping For Collaborative Learning) เป็นขัน้ตอน
ท่ีผู้สอนทําการจดักลุม่ผู้ เรียนตามอธัยาศยั กลุม่ละ 4-5 คน เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนั การปรึกษา การทํางานร่วมกนั  
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผา่นบนระบบ 

3. ขัน้ตอนการกําหนดข้อมลูการจดัการเรียนการสอนและการจดัการความรู้บนระบบ (Configuration  
Learning/Activities) ในขัน้ตอนนี ้แบง่ออกได้ดงันี ้

 3.1 ผู้สอนพฒันาหรือเลือกใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจดัการเรียนการสอนท่ีตอบสภาพแวดล้อมและ
บริบทในการเรียนการสอนสภาพปัจจุบนั ท่ีอํานวยความสะดวกสนับสนุนผู้สอนและผู้ เรียน ผู้ วิจัยใช้ Edmodo 
และ Google application มาช่วยเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน  

 3.2 ผู้สอนจดัเตรียมข้อมลูการเรียนการสอนเพ่ือใช้สําหรับในการสอนหรือเป็นการทบทวนสําหรับ
ผู้ เรียน มีทัง้เนือ้หา ส่ือการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกหัด ใบงาน แหล่งเก็บข้อมูลสําหรับผู้ เรียน และ
แหลง่ข้อมลูการเรียนรู้เพิ่มเตมิโดยการรวบรวมจดัการความรู้ตัง้ต้นในระบบในรูปแบบตา่งๆ เช่น YouTube, URL,
วิดีโอ, ไฟล์เอกสารต่างๆ เป็นต้น โดยนําสิ่งเหล่านีเ้ข้าสู่ระบบเบือ้งต้น สามารถกําหนดให้ผู้ เรียนได้เรียนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้สอนได้กําหนดไว้ 

4. ขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ 
(Learning Management System through the cloud computing) เป็นขัน้ตอนท่ีจดัการเรียนการสอนโดย
ผู้ เรียนมีส่วนร่วม ทัง้เรียนรู้ด้วยตนเอง รายบุคคล หรือเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  สามารถปรึกษา ทํางานร่วมกัน  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านบนระบบ รวมทัง้ผู้ เรียนร่วมกนันําเสนอองค์ความรู้ท่ีค้นพบเพิ่มเติมต่างๆ จากการเรียน  
การศกึษาค้นคว้าเพ่ือเป็นข้อมลูองค์ความรู้ใหม่จดัการเข้าสู่ระบบ และยงัสามารถร่วมกนัอภิปรายผ่านระบบได้ 
และมีช่องทางสง่การบ้าน ใบงาน ผา่นระบบจากผู้ เรียนถึงผู้สอน 

5. ขัน้ตอนการประเมินผลการเรียนรู้  (Evaluation Learning Outcome to Encourage the Cognitive 
Skills)   เป็นขัน้ตอนท่ีผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ บนัทกึความก้าวหน้าทางการเรียนผา่นระบบให้ผู้ เรียน
ตรวจสอบ หรือการประเมินผลการเรียนรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการหลงัเรียนผา่นระบบได้ 
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการ
ความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ 
 จากการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับ 
การจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 7 ท่าน  แสดงผล 
การประเมินความเหมาะสม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ(Configuration)  2) ด้านขัน้ตอนและ
กระบวนการ (Process) 3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการจดัการความรู้ (Activities and Knowledge 
Management)  4) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment) และ 5) ด้านการนําไปใช้ในการเรียนการสอน 
(Applying to teaching)  ดงัตาราง Table 1 
Table 1 Mean and Standard division for the assessment for the suitability of the learning activities model 

Item Mean 
Standard 
division 

configuration 3.86 0.69 
Process 3.29 0.69 
Activities and Knowledge Management 4.14 0.50 
Assessment 3.71 0.52 
Applying to the teaching. 4.29 0.48 

Mean  3.86 0.65 
  

จากตาราง Table 1 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบท่ีผู้ วิจัยพฒันาขึน้ โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 7 ท่าน  พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี  
มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 3.86  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65  

 
Figure 3  the assessment for the suitability of the learning activities model 

 

 จากภาพ Figure 3 เม่ือพิจารณารายด้าน 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆท่ีผู้ วิจัยพฒันาขึน้  พบว่า ด้านท่ีมีความ
เหมาะสมค่ามากท่ีสดุ คือ ด้านการนําไปใช้ในการเรียนการสอน (Applying to teaching)  รองลงมา คือ ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้และการจดัการความรู้ (Activities and Knowledge Management)  และด้านองค์ประกอบ
ของรูปแบบ(Configuration)  ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment) และด้านขัน้ตอนและกระบวนการ 
(Process) ตามลําดบั 
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สรุป 
 รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกบัการจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพ่ือสง่เสริม
ทกัษะทางปัญญาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงัเคราะห์ขึน้มีองค์ประกอบ 5 สว่น ดงันี ้1) การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
2) การจดักลุม่การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ 3) กําหนดข้อมลูการจดัการเรียนการสอนและการจดัการความรู้บน
ระบบ  4) ระบบการจดัการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ และ 5) การประเมินผลการเรียนรู้  สว่นผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 3.86  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 
  

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันารูปแบบโดยการสงัเคราะห์รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับ
การจดัการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพ่ือส่งเสริมทกัษะทางปัญญาในศตวรรษท่ี 21 มีองค์ประกอบ 5 
สว่น ดงันี ้ 1) การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้  2) การจดักลุม่การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ 3) กําหนดข้อมลูการ
จดัการเรียนการสอนและการจดัการความรู้บนระบบ 4) ระบบการจดัการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ 
และ 5) การประเมินผลการเรียนรู้ และผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบนีโ้ดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี 
ส่วนด้านท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ คือ ด้านการนําไปใช้ในการเรียนการสอน (Applying to teaching) 
เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึน้ใช้งานง่ายและใกล้ตวัมนุษย์มากขึน้ การนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศกึษามาร่วมกนัสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ทนัสมยั 
และเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน มีกลไกของกระบวนการท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทํางานเป็นกลุ่ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั รวมทัง้การเก็บรวบรวมข้อมลูการแสวงหา สืบค้น และนําเสนอความรู้ท่ีค้นหามาได้ตาม
ช่องทางการนําเสนอของรูปแบบนี ้ทําให้เกิดความสนใจในการเรียนและสง่ผลไปยงัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ 
ดงันัน้รูปแบบนีส้ามารถนําไปใช้ในการพฒันาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป โดยอาจต้องมีการจดัการความรู้
แหล่งข้อมลูการเรียนเพิ่มเติมท่ีทนัสมยั และหลากหลายท่ีมีอยู่ในอินเทอร์เน็ต  และเทคโนโลยีก้อนเมฆท่ีมีอยู่ใน
ให้ใช้ได้แบบไม่เสียคา่ใช้จ่าย  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื�อง พลังงานความร้อน 

The Development of Grade 7th Students’ Learning Achievement on  

Thermal Energy using Inquiry-based Learning 

 

อรชุมา หุ้มไหม1*  จีระวรรณ เกษสิงห์1  และ บญุธนา วรรณเลิศ2 

Ornchuma Hummai1*  Jeerawan Ketsing1  และ Boontana Wananlerse2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี �มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที�มีต่อ

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนชั �นมัธยมศกึษาปีที� 1 เรื�อง พลงังานความร้อน และค้นหาแนวปฏิบัติที�ดีในการ

สอนเรื�องดงักล่าว กลุ่มที�ศึกษา คือ นักเรียน จากชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 49 คน เก็บรวบ

ข้อมลูจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน เรื�อง พลงังานความร้อน วีดิทัศน์บนัทึกการสอน และอนุทินสะท้อน

ความคิดของครู ค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.75 วิเคราะห์

ข้อมลูด้วย paired sample t-test และการวิเคราะห์แบบอปุนยัผลการวิจยัชี �ว่า หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 สําหรับแนว

ปฏิบตัิที�ดีในการสอน พบว่า นกัเรียนเรียนรู้เรื�องพลงังานความร้อนได้ดีเมื�อ 1) ครูใช้การทดลองอย่างง่ายในขั �นสร้าง

ความสนใจ และ 2) เมื�อครูกระจายโอกาสในการนําเสนอและอภิปรายให้นกัเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

  

ABSTRACT 

 This research aimed to study an impact of inquiry-based learning on grade 7th students’ 

learning achievement on thermal energy concept and to explore the good practices for teaching the 

concept. The participants were 49 of a grade 7th classroom. The data were collected from an Learning 

Achievement Test on Thermal Energy, video record of the instructions, and the teacher’s reflective 

journal. The reliability of the test via KR-20 was 0.75. The data were analyzed via paired sample t-test 

and an inductive analysis. The findings showed that after learning the thermal energy concept through 

the inquiry-based learning, the students had a significantly higher learning achievement score on this 

concept at .01 level. For good teaching practices, the study showed that students were good in learning 

the thermal concept when 1) the teacher used a mini laboratory in an motivation phase and 2) when the 

teacher distributed opportunities for students to engage in presentation and discussion. 
 Key  Words: inquiry-based learning, learning achievement, thermal energy, science 
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คํานํา 

พลังงานความร้อนเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที�มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มา

ตั �งแต่สมยัโบราณ และยิ�งในปัจจุบนัมีการนําความรู้เรื�อง พลงังานความร้อนมาประยุกต์ใช้ในหลาย อาทิ ด้าน

อุตสาหกรรม เช่น การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เครื�องควบคุมอุณหภูมิในเครื�องใช้ไฟฟ้า ฉนวนป้องกันความร้อน

ภายในบ้าน ด้านการเกษตร เช่น ตู้ ฟักไข่ ตู้อบพลงังานแสงอาทิตย์ ด้านการทหาร ใช้กล้องอินฟาเรดส่องดคูวาม

เคลื�อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเวลากลางคืน เป็นต้น (ประดบั  นาคแก้ว และ ดาวลัย์  เสริมบุญสุข, 2553) ดังนั �น

องค์ความรู้ เรื�อง พลงังานความร้อนจงึเป็นพื �นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที�จําเป็นสําหรับประชาชนทกุคน 

สําหรับประเทศไทยได้มีการบรรจุ เรื�อง พลังงานความร้อนไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั �นพื �นฐาน

พุทธศกัราช 2551 ในสาระที� 5 มาตรฐาน ว 5.1 ตวัชี �วดั ว 5.1 ม.1/1 โดยกําหนดให้นักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 1 

ต้องทดลองและอธิบายอณุหภูมิและการวดัอณุหภูมิได้ ตวัชี �วดั ว 5.1 ม.1/2 นักเรียนต้องสงัเกตและอธิบายการถ่าย

โอนความร้อนและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ตวัชี �วัด ว 5.1 ม.1/3 นกัเรียนต้องอธิบายการดูดกลืนการคายความ

ร้อนโดยการแผ่รังสีและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และตวัชี �วัด ว 5.1 ม.1/4 นกัเรียนต้องอธิบายสมดลุความร้อน

และผลของความร้อนต่อการขยายตวัของสารและนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

แม้ว่าแนวคิดเรื�อง พลังงานความร้อนจะมีความสําคัญ แต่จากการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวข้องพบว่านักเรียน

จํานวนมากประสบปัญหาการทําความเข้าใจแนวคิดเรื�อง พลงังานความร้อน อาทิ ชรินดา  สุขแสนชนานนัท์ (2555) 

ทําการสํารวจแนวคิดเรื�อง พลังงานความร้อนของนักเรียนชั �นมัธยมศกึษาปีที� 1 และพบว่านักเรียนทุกคนมีแนวคิด

คลาดเคลื�อนเรื�อง การดูดความร้อน โดยเข้าใจว่าพื �นนํ �าและพื �นดินเมื�อได้รับแสงอาทิตย์จะมีการดูดความร้อนเท่ากัน 

สอดคล้องกับ Seoung, Boo, and Young (2007) ที�พบว่านักเรียนเกาหลีใต้อายุ 4 – 11 ปี มีแนวคิดคลาดเคลื�อนเรื�อง 

ความร้อนและอุณหภูมิ เช่น เรื�อง ฉนวนความร้อน นักเรียนอายุ 4 ปี ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื�อหุ้มนํ �าแข็งด้วยผ้าหนาจะ

ทําให้นํ �าแข็งอยู่ได้นานกว่าหุ้ มด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ เป็นต้น นอกจากนี �งานวิจัยของบุญสวน ศรีเชียงสา (2552) 

พบว่านกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนเฉลี�ยในเรื�อง พลงังานความร้อนอยู่ในเกณฑ์ตํ�า 

สาเหตทุี�นกัเรียนประสบปัญหาการเรียนรู้เรื�อง พลงังานความร้อน อาจเป็นเพราะการสอนของครู ซึ�งการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ของครูส่วนใหญ่ยงัมิได้ยึดผู้ เรียนเป็นสําคญั (วฒันาพร  ระงับทุกข์, 2541) ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ไม่บรรลผุล

ตามจุดประสงค์ สอดคล้องกบั Bloom (1982) ที�ระบุวา่คณุภาพการสอนของครูเป็นกลไกสําคญัที�ทําให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

โดยสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้สนับสนุนให้ครูใช้การจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) เพื�อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ �น (ประมวล  ศิริผนัแก้ว, 2546) ซึ�งการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นแนวทางในการสอนวิทยาศาสตร์

ที�อยู่ภายใต้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นการสอนที�ให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการลง

มือทํากิจกรรมด้วยตนเอง ครูมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกชี �แนะและแก้ปัญหาที�เกิดขึ �นระหว่างการเรียนการ

สอน (พิมพนัธ์  เดชะคปุต์, 2544)  

ดงันั �นผู้วิจยัในฐานะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จึงสนใจนําการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ตาม

แนวทางของสสวท. (2546) มาพัฒนาผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1 ที�ตนเอง

รับผิดชอบสอนในเรื�อง พลังงานความร้อน รวมทั �งค้นหาแนวปฏิบัติที�ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ที�ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียนอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที�มีต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน เรื�อง 

พลงังานความร้อนของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 

 2. เพื�อศกึษาแนวปฏิบัติที�ดีในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื�องพลงังานความร้อนที�ช่วยให้

นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนเพิ�มขึ �น 

 

รูปแบบการวิจัย 

 บทความวิจัยนี �เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ เรื�อง การพัฒนาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียนชั �น

มธัยมศึกษาปีที� 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื�อง พลังงานความร้อน ซึ�งเป็นงานวิจัยแบบ 

One Group Pretest Posttest Design โดยศกึษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื�อง พลงังาน

ความร้อน ที�มีต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 1 ก่อนและหลงัเรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนที�เป็นข้อสอบปรนยั 4 ตวัเลือก และค้นหา

แนวปฏิบตัิที�ดีในการจดัการเรียนการสอนตามวิธีการดงักล่าวที�ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียน 

 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มที�ศึกษา 

กลุม่ที�ศกึษา คือ นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 49 คน เป็นนักเรียนชาย 19 คน 

และหญิง 30 คน ที�เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื �นฐาน ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2557 ในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

จงัหวัดชัยนาท สังกดัสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั �น

พื �นฐาน ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster random sampling) จากห้องเรียนทั �งหมดที�ผู้วิจยัรับผิดชอบสอน 

เนื �อหาที�ใช้ในงานวิจัย 

เนื �อหาที�ใช้ในการวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง พลงังานความร้อน ครอบคลุม 12 แนวคิดหลกัตามที� 

สสวท. เสนอแนะ (สสวท. 2555) คือ 1) อุณหภูมิ  2) การนําความร้อน 3)  ตวันําความร้อน 4) ฉนวนความร้อน 5) 

การพาความร้อน 6) การแผ่รังสีความร้อน 7) สมดุลความร้อน 8) ความร้อนแฝงของสาร 9) การดดูและคายพลงังาน

ความร้อน 10) การหาค่าปริมาณความร้อน 11) การดูดกลืนและคายความร้อนและ 12) การขยายตวัของวตัถุ

เนื�องจากความร้อน ครอบคลมุแผนการจดัการเรียนรู้จํานวน 8 แผน ใช้เวลาทั �งสิ �น 12 คาบเรียนคาบเรียนละ 55 นาที 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื�อง พลังงานความร้อน  

ในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื�อง พลังงานความร้อน ผู้วิจยัออกแบบแผน

ตามหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวทางของสสวท. (2546) ซึ�งประกอบด้วย 5 

ขั �นตอน เมื�อออกแบบแผนเสร็จได้นําแผนให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ จากนั �นเสนอต่อผู้ เชี�ยวชาญ

ด้านการสอนวิทยาศาสตร์จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ด้านการสอน

วิทยาศาสตร์ จากนั �นแก้ไขแผนตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี�ยวชาญทุกประเด็นจนเป็นที�ยอมรับตรงกันทั �งสามฝ่าย จึง

มีค่า IOC เท่ากบั 1 เสร็จแล้วจึงนําแผนที�ผ่านการแก้ไขแล้วไปใช้จริงกบันกัเรียนกลุ่มที�ศกึษา โดยผู้วิจัยคนที� 1 เป็น

ผู้สอนเองในทกุแผน ตวัอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที�ใช้มีดงันี �  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง การนําความร้อน 

ขั �นสร้างความสนใจ 

1) ครูกระตุ้นความสนใจนกัเรียนโดยให้นกัเรียนจบัช้อนที�จุ่มลงในนํ �าร้อน และใช้คําถามเชื�อมโยงไปสู่

เรื�อง การนําความร้อน และอภิปรายร่วมกนัว่า “ความร้อนถูกสง่ผ่านมายงัช้อนโลหะได้อย่างไร” 

ขั �นสํารวจและค้นหา 

2) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวิธีทํากิจกรรม เรื�อง การนําความร้อน   

3) นกัเรียนทํากิจกรรม เรื�อง การนําความร้อน  ซึ�งเป็นกิจกรรมที�นําแผ่นโลหะลมูิเนียมที�มีหยดเทียนไปให้

ความร้อน จากนั �นบนัทึกผลการทํากิจกรรม ตอบคําถามท้ายกิจกรรม และสรุปผลการทํากิจกรรม 

ขั �นอธิบายและลงข้อสรุป 

4) ครูสุม่ให้นกัเรียน 2 กลุม่ นําเสนอผลการทํากิจกรรม จากนั �นเปิดโอกาสให้นกัเรียนกลุม่อื�นซกัถามและ

แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมเกี�ยวกบักิจกรรม 

5) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม เรื�อง การนําความร้อน โดยใช้คําถามหลกั คือ

“ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์ส่งผ่านไปยังแผ่นอะลูมิเนียม และทําให้หยดเทียนเกิดการหลอมเหลวได้

อย่างไร” เพื�อสรุปเป็นองค์ความรู้ เรื�อง การนําความร้อน จากนั �นนํานกัเรียนกลบัไปตอบคําถามในขั �นสร้างความ

สนใจที�ถามว่า “ความร้อนถกูสง่ผ่านมายงัช้อนโลหะได้อย่างไร” 

6) ครูถามนักเรียนว่า “สารทุกชนิดสามารถนําความร้อนได้ดีเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร” และเตรียม

อปุกรณ์ให้นกัเรียนทํากิจกรรมเพื�อที�จะได้สามารถคําถามข้างต้นได้ 

ขั �นขยายความรู้ 

7) ครูถามนกัเรียนว่า “ภาชนะที�ทําจากโลหะต่างชนิดกนัจะมีผลทําให้ได้รับความร้อนเร็วหรือช้าต่างกัน

หรือไม่ อย่างไร” เมื�อนกัเรียนตอบคําถามแล้วให้นักเรียนดตูารางสภาพการนําความร้อนของโลหะบางชนิด และ

ถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนจะนําความรู้เรื�องสภาพการนําความร้อนไปใช้ประโยชน์อย่างไร” 

8) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายหลกัการนําความร้อน ตัวนําความร้อน หรือฉนวนความร้อน โดยให้

เลือกตอบกลุม่ละ 3 เรื�อง นํามาส่งภายในเวลา 10 นาที 

ขั �นประเมิน 

9) ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปแนวคิด เรื�อง 1) การนําความร้อน 2) ตวันําความร้อน 3) ฉนวนความร้อน 

โดยการอภิปรายร่วมกนั (สุม่ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุม่ตอบคําถามเวียนไปจนครบทกุกลุม่) 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บข้อมลู คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวีดิทศัน์บนัทกึการสอน และอนุทิน 

สะท้อนความคิดของครู (ผู้ วิจัยคนที� 1) ผู้ วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน โดยเริ�มจากสร้างตาราง

โครงสร้างแบบทดสอบ เสนอตารางให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัตรวจสอบความตรงเชิงเนื �อหาจากนั �นสร้าง

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน แล้วนําแบบทดสอบเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัตรวจความตรงเชิง

เนื �อหา ภาษาที�ใช้ รวมทั �งความเหมาะสมของตวัเลือก จากนั �นนําแบบทดสอบที�แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ เชี�ยวชาญด้านการสอน

วิทยาศาสตร์ซึ�งเป็นชุดเดียวกับผู้ เชี�ยวชาญในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื �อหาของ

แบบทดสอบ ความถูกต้องในการใช้ภาษา และความเหมาะสมของตวัเลือก คําเฉลย แล้วจึงนําแบบทดสอบที�แก้ไขแล้ว  ไป

ทดลองใช้กบันักเรียนที�ไม่ใช่กลุ่มที�ศึกษา จํานวน 85 คน เพื�อหาค่าความยาก (P) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
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รายข้อโดยใช้เทคนิค 27% (วาโร  เพ็งสวสัดิ�, 2551) พบว่ามีจํานวนข้อสอบที�มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่า

อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.61 จํานวน 23 ข้อ จากข้อสอบทั �งหมด 26 ข้อ จากนั �นนําข้อคําถาม 3 ข้อที�ไม่ผ่าน

เกณฑ์ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษาตรวจความถูกต้องอีกครั �ง เพื�อให้ได้ข้อสอบจํานวน 26 ข้อครบตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้เรื�องพลงังานความร้อน จากนั �นนําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนไป

ทดสอบกับนักเรียนที�ไม่ใช่กลุ่มที�ศึกษา จํานวน 100 คน เพื�อหาความเชื�อมั�นของแบบทดสอบทั �งฉบับโดยใช้สูตรการ

คํานวณของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (KR-20) ได้ค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.75 จากนั �นจึงนําแบบทดสอบไปใช้กบักลุ่มที�ศกึษา 

เครื�องมือที�ใช้ในการตอบคําถามวิจัยข้อที� 2 คือ วีดิทศัน์บนัทึกการสอน และอนุทินสะท้อนความคิดของครู 

โดยวีดิทศัน์บนัทกึการสอนช่วยให้ผู้วิจยัสามารถย้อนกลบัไปสงัเกตการสอนของตนเองได้อย่างละเอียดครอบคลุมทั �ง

พฤติกรรมของครูและของนกัเรียน โดยการบนัทึกวีดิทัศน์ผู้วิจยัมีเพื�อนครูในโรงเรียนเดียวกันเป็นผู้ช่วยทําการบนัทึก  

อนทุินสะท้อนความคิดของครู คือ เครื�องมือที�ช่วยให้ผู้วิจัยสะท้อนการสอนของตนเองในแต่ละแผนว่ากิจกรรมในแต่

ละขั �นที�ออกแบบไว้ประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไร ข้อดีและข้อจํากัดของกิจกรรมนั �นๆ คืออะไร โดยประเด็นใน

การสะท้อนเหล่านี �จะต้องเขียนในทกุขั �นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ�งมีอยู่ 5 ขั �นตอน กรอบใน

การสะท้อนความคิดนี �ได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ เชี�ยวชาญทั �งสามท่านแล้ว 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัเก็บข้อมลูในภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา 2557 โดยให้นกัเรียนกลุ่มที�ศึกษาทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื�องพลงังานความร้อนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ใช้เวลา

ในการทดสอบครั �งละประมาณ 40 นาที จากนั �นคํานวณคะแนนของนกัเรียนรายบุคคล และเฉลี�ยรวมทั �งห้องก่อนเรียน

และหลงัเรียนแล้วจึงทําการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย paired sample t-test โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ  ใน

การตอบคําถามวิจยัข้อที� 2 ผู้ วิจยัทําการบันทึกวีดีทัศน์การสอนของตนเองในทุกแผนการจดัการเรียนรู้ เมื�อสอนเสร็จ 

ได้นําวีดิทศัน์มาดซูํ �า จากนั �นทําการเขียนอนุทินสะท้อนความคิดเกี�ยวกับแนวปฏิบัติที�ดีในการสอนในแต่ละแผน และ

เมื�อสอนครบทั �ง 8 แผน จะนําข้อมลูที�พบในอนุทินสะท้อนความคิดทุกครั �งมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื�อค้นหารูปแบบของ

แนวปฏิบตัิที�ดีในการสอนโดยใช้การวิเคราะห์แบบอปุนยั (Inductive analysis) (Merriam, 1998) 

 

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนเรื�อง พลังงานความร้อน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 1 

ที�เรียนเรื�อง พลงังานความร้อน ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แสดงในตารางที� 1 

 

Table 1  Average score, standard deviation and t-test of learning achievement score on thermal  

 energy concept of grade 7th students’ before and after using inquiry-based learning. 
 

 

* P < .01 

Number of 

students 

Before learning After learning Average score 

increase 
t-test df 

Sig. 

(1-tailed) X  S.D. X  S.D. 

49 9.20 2.14 15.69 2.63 6.49 19.217* 48 2.405 
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 จากตารางจะเห็นว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนเฉลี�ย เรื�อง พลงังานความร้อน ก่อนเรียนเท่ากับ 

9.20 (S.D. = 2.14) คะแนน และมีคะแนนเฉลี�ยผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนหลงัเรียน เท่ากบั 15.69 (S.D. = 2.63) คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 26 คะแนน และเมื�อทําการทดสอบค่าที พบว่า คะแนนเฉลี�ยผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน เรื�อง พลงังานความร้อน ของ

นักเรียนหลงัเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ ตามแนวทางของ สสวท. (2546) สามารถช่วยให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนในเรื�องพลงังานความร้อนดีขึ �น 

 ผลการวิจัยที�ได้นี �สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ �นที�ผ่านมา อาทิ ชวาลา  ฤทธิ�ฤาชัย (2552) ที�พบว่า

นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 5 ที�เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้มีคะแนนผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนหลงั

เรียนเรื�อง คลื�นเสียง สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 สอดคล้องกับธวชัชัย  คงนุ่ม (2550) 

ที�พบว่า นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 ที�ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีคะแนนเฉลี�ยผลสมัฤทธิ�ทางการ

เรียนเรื�องพลงังาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคัญที�ระดบั .01 และสอดคล้องกับนิ�มนวล  พุทธษา 

(2549) ที�พบว่า นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1 ที�เรียนเรื�อง สมบัติของสารและการจําแนกสาร ผ่านวฏัจักรการ

เรียนรู้ 5E มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

แนวปฏบิัติที�ดีในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื�อง พลังงานความร้อน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวีดิทัศน์บันทึกการสอนและอนุทินสะท้อนความคิดของครูทั �ง 8 แผนการ

จัดการเรียนรู้ ในเรื�องพลังงานความร้อน ด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย พบว่า แนวปฏิบัติที�ดีในการสอนเรื�อง 

พลงังานความร้อน ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 1 มีดงันี � 

1) การทดลองอย่างง่ายและรูปภาพเสมือนจริง ช่วยกระตุ้นความสนใจและความสงสยัของนักเรียนได้ดี

ในขั �นสร้างความสนใจ 

หลกัการของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ขั �นสร้างความสนใจ มีเป้าหมายหลักเพื�อกระตุ้นให้

นกัเรียนเกิดความสนใจและเกิดคําถามสงสยัในเรื�องที�ครูกําลงัจะสอน รวมทั �งเป็นการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน

ในเรื�องดงักลา่ว (สสวท., 2546) ซึ�งจากการสอนทั �งหมด 8 แผน ผู้วิจยัพบว่านกัเรียนจะมีความกระตือรือร้นในการเรียน มี

ส่วนร่วมในการตอบคําถามและตั �งคําถาม เมื�อผู้วิจัยใช้กิจกรรมที�มีลกัษณะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง

โดยทําการทดลองอย่างง่าย และ/หรือ กิจกรรมที�มีภาพเสมือนจริง ประกอบกับการใช้คําถามดงึความรู้เดิมและท้าทาย

ให้คิด เช่น แผนที� 1 เรื�องอณุหภมูแิละเครื�องมือวดัอณุหภูมิ ผู้วิจยักระตุ้นความสนใจนกัเรียนโดยให้ทํากิจกรรมเรื�องร้อน

หรือเย็นเพื�อท้าทายให้นกัเรียนคิดว่าผิวสมัผสัของคนเราเชื�อถือได้เสมอหรือไม่ อย่างไรโดยให้ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มนํามือ

แช่ลงในนํ �า 3 ภาชนะ คือ นํ �าเย็นนํ �าธรรมดาและนํ �าอุ่นเป็นเวลา 1 นาที จากนั �นให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนัว่านํ �าใน

แต่ละภาชนะมีระดบัความร้อนหรือเย็นอย่างไร ซึ�งพบว่าคําตอบของนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะต่างกนั ทําให้ผู้วิจยัสามารถเชื�อมโยง

เข้าสู่เรื�องอุณหภูมิและเครื�องมือในการวัดอุณหภูมิได้ นอกจากนี �ในแผนที� 3 เรื�องการพาความร้อนผู้ วิจัยให้นักเรียนดูรูป

ภาพเสมือนจริงของหม้อต้มนํ �าที�มีพลาสติกเป็นด้ามจับแล้วอภิปรายร่วมกันว่า“นํ �าที�อยู่ในหม้อร้อนได้อย่างไร” ซึ�งพบว่า

นกัเรียนกระตือรือร้นในการตอบคําถามและค้นหาคําตอบค่อนข้างมาก รวมทั �งมีนักเรียนบางส่วนถามคําถามต่อยอดไปถึงว่า

ทําไมหูหม้อจึงต้องหุ้มด้วยพลาสติก ผลการวิจัยที�ได้นี �สอดคล้องกับพอรินทร์  พอกพูนธนพฒัน์ (2555) ที�พบว่านกัเรียนจะ

ตอบสนองต่อคําถามได้ดีเมื�อครูมีสื�อที�เป็นรูปภาพที�สอดคล้องอย่างยิ�งกบัเรื�องที�ต้องการสอนอย่างไรก็ดีงานวิจยัของพอรินทร์

ไม่ได้ให้ข้อค้นพบเกี�ยวกบัลกัษณะของรูปภาพที�ใช้ ซึ�งในงานวิจยันี �ผู้วิจยัพบว่าภาพที�ใช้ต้องเป็นภาพเสมือนจริงด้วย   

2) กระจายโอกาสในการนําเสนอผลการทํากิจกรรมและข้อสรุปให้นกัเรียนทุกกลุ่ม 

หลกัการของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ขั �นอธิบายและลงข้อสรุป มีเป้าหมายหลกัเพื�อให้ 
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นกัเรียนวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมลู นําเสนอและเปรียบเทียบข้อสรุปของตนเองกับผู้อื�นโดยมีบรรยากาศของการ

โต้แย้งบนพื �นฐานของประจกัษ์พยานหรือข้อมลูที�เก็บรวบรวมได้จากขั �นสํารวจและค้นหา และประเมินว่าข้อสรุปของ

ใครมีความเป็นไปได้มากที�สุด (สสวท., 2546) ซึ�งจากการสอนทั �งหมด 8 แผน ผู้ วิจัยพบว่ากิจกรรมในขั �นนี �จะบรรลุ

วตัถปุระสงค์ดงักล่าวเมื�อนักเรียนทุกกลุ่มได้รับโอกาสที�เท่าเทียมกนัในการสื�อสารผลการทํากิจกรรมและข้อสรุป หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ�งคือเมื�อพวกเขามีความรู้สึกว่าผลการทํากิจกรรมและความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการยอมรับหรือ

ตอบสนองจากครู ซึ�งในการสอนครูสามารถทําสิ�งเหล่านี �ได้โดยวิธีที� 1 คือ การเลือกตวัแทนนักเรียนจํานวน 2 - 3 กลุ่ม 

ที�อาจได้ผลการทํากิจกรรมและข้อสรุปต่างกนัออกมานําเสนอหน้าชั �นเรียนและให้เพื�อนนกัเรียนกลุ่มอื�นๆ ที�ฟัง เสนอ

ความเห็นเพิ�มเติม และในแผนต่อไปครูผลัดเปลี�ยนนักเรียนกลุ่มที�ไม่ถูกเลือกออกมานําเสนอบ้าง ผู้ วิจัยใช้วิธีการนี � 

เช่น แผนที� 2 เรื�อง การนําความร้อน แผนที� 4 เรื�อง การแผ่รังสีความร้อน วิธีที� 2 คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกกลุ่มได้

นําเสนอบางอย่างในชั �นเรียนในคาบเรียนเดียวกัน ผู้ วิจัยใช้วิธีนี �ในแผนที� 5 เรื�อง สมดุลความร้อน และแผนที� 7 เรื�อง 

การดูดกลืนและคายความร้อน โดยให้นักเรียนจํานวน 2 กลุ่ม นําเสนอผลการทํากิจกรรม จากนั �นให้นักเรียนกลุ่มที�

เหลือตอบคําถามท้ายกิจกรรม ไล่เรียงไปจนครบทุกคําถาม และไปถึงคําถามสุดท้ายคือ เราจะสรุปผลการทํากิจกรรม

นี �ได้ว่าอย่างไร ซึ�งคําถามนี �จะให้ทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็น ทําให้ครูและนกัเรียนกลุ่มอื�นทราบว่านักเรียนยงัไม่เข้าใจ

ในเรื�องใด ผลการวิจยัที�ได้นี �สอดคล้องกบัธัญชนก  โหน่งกลด (2554) ที�พบว่า ครูควรให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้กนัเพื�อประเมินผลแนวคิดของตนเองกบัผู้อื�น จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1 มี

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนเรื�อง พลงังานความร้อน เพิ�มขึ �นกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และ

แนวปฏิบตัิที�ดีในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที�ช่วยให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนเพิ�มขึ �น คือ 

1) การทดลองอย่างง่ายและรูปภาพเสมือนจริง ช่วยกระตุ้นความสนใจและความสงสยัของนักเรียนได้ดีในขั �น

สร้างความสนใจ และ 2) กระจายโอกาสในการนําเสนอผลการทํากิจกรรมและข้อสรุปให้นกัเรียนทุกกลุ่ม 

 

ข้อเสนอแนะ 

งานวิจยันี �เสนอว่าการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ครูต้องมีความระมดัระวงัและรอบคอบในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดหลกัว่ากิจกรรมต้องเน้นให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง เพื�อให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ

เรียน และเปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกกลุม่มีการนําเสนอแลกเปลี�ยนข้อมลูความคิดเห็น และข้อสรุปร่วมกนั 
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Development of Bachelor of Education Curriculum Based on Buddhist Educational Philosophy 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินหลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั พทุธศกัราช 2550 ในด้านบริบท ด้านปัจจยัน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ 
2) พฒันาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตตามหลกัปรัชญาการศกึษาทางพระพุทธศาสนา และ 3) เสนอหลกัสูตรตาม
ปรัชญาการศกึษาทางพระพุทธศาสนา  โดยท าการศกึษาทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ผลการวิจยัพบว่า  การ
ประเมินหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั พุทธศกัราช 2550 โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (X  =4.03)  และ การน าเสนอหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ได้หลกัสตูรใน 5 สาขาวิชา คือ 1) หลกัสตูร 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  2) หลกัสตูรสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  3) หลกัสตูรสาขาวิชาสงัคมศกึษา  4) 
หลกัสตูรสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา  และ 5) หลกัสตูรสาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะ
แนว 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research are 1) to evaluate the context, input, process, output, and 
impact of Mahachulalongkornrajavidayalaya University’s Bachelor of Education curriculum (B.E. 
2550); 2) to develop the Bachelor of Education curriculum based on Buddhist educational 
philosophy; and 3) to present the Bachelor of Education curriculum based on Buddhist educational 
philosophy. The research is conducted in both quantitative and quantitative methods The results of 
data analysis are as followed: The result of evaluation of the bachelor of education curriculum 

releases that entire performance is in the high level (X   = 4.03). and In addition, the research also finds 
five curriculums of education management as followed: 1) Bachelor of Arts Program in Social Studies, 
2) Bachelor of Arts Program in Thai Language Teaching, 3) Bachelor of Education Program in English 
Teaching, 4) Bachelor of Arts Program in Social Studies, and 5) Bachelor of Arts Program in 
Buddhism Teaching. 
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ค าน า 
 การจดัการศกึษาโดยทัว่ไปไมว่า่ในระดบัใดก็ตาม  หวัใจส าคญัของการจดัการศกึษาก็คือหลกัสตูร ซึง่
ถือว่าหลกัสูตรเป็นสิ่งส าคญัย่ิงเพราะเป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาให้
ผู้ เรียนสามารถน าความรู้  ความสามารถและทกัษะไปสูก่ารปฏิบตัิได้  เพราะฉะนัน้หลกัสตูรจงึมีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อการจดัการศกึษามาก  เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นตวัก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพฒันา
ประเทศ  เพราะฉะนัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาจงึต้องวางแผนและพฒันาหลกัสตูรเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
ทักษะและความสามารถท่ีจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแนวทางท่ีพึงปรารถนาโดยเฉพาะอย่างย่ิง
คณะครุศาสตร์ซึง่เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาผู้ เรียนเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ และ
มีสถานภาพเป็นวิชาชีพชัน้สงู  ดงันัน้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านครุศาสตร์จะต้องใช้เวลาในการศกึษาวิทยาการ 
และฝึกฝนจนมีความช านาญเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัต้องมีจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพด้วย  เพราะฉะนัน้จงึมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีหลกัสตูรเพ่ือตอบสนองต่อพฒันาการทาง

การศกึษาความต้องการของสงัคม (เบญจพร  ชนะกลุ, 2553: 3) 
 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ ท่ีพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึน้ โดยมีพระราชปณิธานให้เป็น
สถานท่ีศกึษาพระไตรปิฎกและวิชาชัน้สูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ์   ภายใต้ปรัชญาการศกึษาท่ีว่า 
จดัการศกึษาพระพทุธศาสนา บรูณาการกบัศาสตร์สมยัใหม ่พฒันาจิตใจและสงัคม 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักในบทบาทและภารกิจท่ี
รับผิดชอบ การผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ เพ่ือไปรับใช้สงัคมและประเทศชาติ จึงได้ด าเนินการจดักิจกรรมและมวล
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือถ่ายทอดและพฒันานิสิตให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดในหลกัสตูร และเน้นย า้ถึงการน าหลกัปรัชญาทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้คู่คุณธรรมและเทคนิควิธีการสอนตามแนวทางพุทธให้เกิดแก่นิสิตท่ีศึกษา
ตามในหลกัสตูรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ สมกบัความเป็นสถาบนัการศกึษาของคณะสงฆ์ไทยอย่างแท้จริง  ดงันัน้  
ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักปรัชญาการศึกษาทาง
พระพทุธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เพ่ือน าหลกัสตูรท่ีได้ไปใช้ในการจดั
การศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีคาดหวงัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือประเมินหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั พุทธศกัราช 
2550  ในด้านบริบท ด้านปัจจยัน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ 
 2.  เพ่ือพฒันาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิตตามหลกัปรัชญาการศกึษาทางพระพทุธศาสนา 
 3.  เพ่ือเสนอหลกัสตูรตามปรัชญาการศกึษาทางพระพทุธศาสนา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ได้หลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัปรัชญาการศกึษาทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 2.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ข้อมลู เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ บรรลตุามเป้าหมาย 
 3.  เป็นแนวทางให้ผู้สนใจค้นคว้าและวิจยัได้น าข้อมลูไปท าการศกึษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การ
พฒันาการจดัการศกึษาในรูปแบบอื่นๆ ตอ่ไป 

 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 1.  แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสตูร 
 2.  แนวคิดการประเมินแบบ CIPP MODEL 
 3.  ปรัชญาการศกึษาทางพระพทุธศาสนา 
 4.  หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การวิจัยเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต ตามหลกัปรัชญาการศกึษาทางพระพุทธศาสนา  
ได้ท าการประเมินหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต พทุธศกัราช 2550 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โดย
มุง่เน้นการประเมินในด้านตา่งๆ ดงันี ้
 1)  ด้านบริบท (Context)  
 2)  ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
 3)  ด้านกระบวนการ (Process) 

Result 

• Product 

• Compact 

Process 

• Process 

Pre-Process 

• Input 

Before 
Process 

• Context 

68

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขาศึกษาศาสตร์



 4)  ด้านผลผลิต (Product) 
 5)  ด้านผลกระทบ (Impact) 
 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีศกึษา  ได้แก่  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  นิสิตปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 1 -5  บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  และกลุม่ผู้ ใช้บณัฑิต  รวมทัง้สิน้ 486 คน 
 กลุม่ตวัอย่าง  ได้แก่  อาจารย์ประจ าหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต จ านวน 15 คน  บณัฑิตท่ีจบจากคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 10 คน  และกลุ่มผู้ ใช้บัณฑิตจ านวน 10 คน  
ก าหนดขนาดโดยใช้เลือกแบบเจาะจง  นอกจากนีย้ังมีนิสิตท่ีก าลังศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
พทุธศกัราช 2550 ก าหนดขนาดโดยเทียบจากตารางเครจซี่และมอร์แกน  ได้จ านวน 210 คน  โดยใช้วิธีสุ่มอย่าง
ง่าย 

 
ผลการวิจัย 

 1.  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการพัฒนาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามหลกัปรัชญาการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา พบว่า การพฒันาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ตามหลกัปรัชญาการศกึษาทางพระพุทธศาสนา  

ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X   
=4.03) 
 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรได้แก่แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตามหลักปรัชญา
การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) 
หลกัไตรสิกขา  2) อริยสจั 4  3) การศึกษาตามล าดบัปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ  และ 4) หลกัคนัถธุระ วิปัสสนาธุระ  
ทัง้นีต้้องค านงึถงึความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรายวิชาและผู้ เรียน 
 3.  การน าเสนอหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ได้หลกัสตูรใน 5 สาขาวิชา คือ 1) หลกัสตูร สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย  2) หลกัสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  3) หลกัสูตรสาขาวิชาสงัคมศึกษา  4) หลกัสูตร
สาขาวิชาการสอนพระพทุธศาสนา  และ 5) หลกัสตูรสาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 

 
การอภปิรายผล 

 ผลการวิจัยการพัฒนาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
พบว่า การพฒันาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ตามหลกัปรัชญาการศกึษาทางพระพุทธศาสนา มีประเด็นท่ีน ามา
อภิปรายดงันี ้

 1.  ด้านบริบท พบว่า การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรัชญาการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะความเหมาะสมของหลกัสตูรในด้านการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ เรียนและผู้จบการศึกษาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ผู้ ศึกษาและผู้จบการศึกษาเห็นว่าแนวคิดของ
หลักสูตรมีความทันสมยัและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความเป็นสากล มีความน่าเช่ือถือ 
สามารถน ามาจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบณัฑิตครูท่ีมีคุณภาพและคุณลกัษณะตรงกบับริบทความต้องการ
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ทางสงัคมและสถาบันการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จากการศึกษาข้อมลูหลกัสตูรท่ีใช้จัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัในเบือ้งต้นแล้ว จงึเลือกตดัสินใจเข้ารับการศกึษา นอกจากนี ้อาจเป็น
เพราะผู้ เข้าศึกษาและบัณฑิตพิจารณาเห็นว่าเนือ้หาโครงสร้างหลกัสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านการเน้นแนวทางการพัฒนาครูด้วยวิชาการทางพุทธ
ศาสตร์ท่ีบูรณาการกับวิชาชีพครูและศิลปวิทยาการต่างๆ ท าให้หลกัสูตรมีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ เน่ืองจาก
หลกัธรรม หลกัจิตวิทยาและปรัชญาเชิงพทุธศาสตร์เป็นทฤษฎีท่ีเอือ้ต่อความเป็นครูอย่างย่ิงในฐานะครูมืออาชีพ 
ซึง่ต้องหนกัแน่นในจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปส าหรับพุทธศาสนิกชน
ว่าพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นบรมครูและเป็นผู้น าแห่งการสอนท่ีมีหลกัการ แนวคิดและวิธีการลึกซึง้อย่างหาท่ี
เปรียบไม่ได้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พชัรา  บุญมาน า และสมควร  ทรัพย์บ ารุง (2553: บทคดัย่อ) ท่ีได้
ท าการวิจัยเร่ืองการประเมินหลกัสตูรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท 
อาจารย์และนักศึกษามีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลยั และจดุมุง่หมายของหลกัสตูร โครงสร้างของหลกัสตูร และเนือ้หาของหลกัสตูรมีความเหมาะสมใน
ระดบั 
 2.  ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ตามหลกัปรัชญาการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีความรู้ความสามารถใน
สิ่งท่ีสอน มีการจดัเตรียมการสอนเป็นอย่างดี มีความน่าเช่ือถือและประกอบด้วยคณุธรรมเหมาะสมกบับทบาท
และหน้าท่ี มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกระบวนการสอนด้วยเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตวิทยาในการจดัการเรียนการสอน ในสว่นของเนือ้หารายวิชา อาจเป็นเพราะ 
มีการจดัท าประมวลรายวิชาอย่างชดัเจนมีเนือ้หาการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ท าให้ผู้ เข้าศกึษามีความพึงพอใจ
และมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้อย่างเตม็ท่ี สื่อการจดัการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ เร้าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในชัน้เรียน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา นอกจากนี ้ในด้านความสะดวกสบาย อาจเป็นเพราะสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนตา่งๆ สภาพแวดล้อม และสถานท่ีมีความพร้อม เอือ้ต่อการเรียน
การสอน และส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างราบร่ืน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปวริศา  เรือง
พานิช (2553: บทคดัย่อ) ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ืองการประเมินหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั 
ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นท่ี 1 -4 กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model พบว่า  กลุ่มนกัศกึษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสตูร 
ด้านปัจจยัน าเข้า ได้แก่ คณุสมบตัิผู้ เรียน อยู่ในระดบัเหมาะสม คณุสมบตัิผู้สอน ทรัพยากรสนบัสนนุ อยู่ในระดบั
มาก  และกลุ่มบณัฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสตูรด้านปัจจยัน าเข้า ได้แก่ ประเด็น คณุสมบตัิผู้ เรียน ระดบั
เหมาะสม คณุสมบตัิผู้สอน ทรัพยากรสนบัสนนุ อยู่ในระดบัมากเช่นกนั 
 3.  ด้านกระบวนการ พบว่า การพัฒนาหลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต ตามหลกัปรัชญาการศกึษาทาง
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะการจดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสตูร
ครุศาสตรบณัฑิตเป็นไปตามกรอบแนวทางและจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและสามารถ
จดัการศกึษาได้ครบถ้วนสมบรูณ์ กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริม
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การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการศกึษาเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีการใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมกบัเนือ้หารายวิชา มีการเรียงล าดบัเนือ้หาก่อนหลงัอย่างเหมาะสมเพ่ือความตอ่เน่ืองของการเรียนรู้ 
ใช้การจัดกระบวนการทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือฝึกประสบการณ์ผู้ ศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้  การวดัและประเมินผลมีหลกัการที่แน่นอนชดัเจน โปร่งใส เป็นไปได้ มีวิธีการวดัท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับบริบทรายวิชา ระยะเวลา และนิสิต มีเปิดโอกาสนิสิตมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผล อาจารย์ผู้ สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดและการเลือกใช้สื่อการสอนอย่างช านาญเพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน มีการร่วมกนัสรุปผลการจดัการเรียนรู้และเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้น าเสนอแนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอน และให้นิสิตได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล
ทกุปีการศกึษาหรือทกุภาคการศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ มานี  แสงหิรัญ (2554: 38-39) ท่ีได้ท าการ
วิจยัเร่ืองการประเมินหลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดิตถ์ พบว่า ด้านกระบวนการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทกุเร่ืองด าเนินการเป็นสว่นมาก และการปฏิบตัิหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก 
 4.  ด้านผลผลิต พบว่า การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรัชญาการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะนิสิตและบัณฑิตมีความเห็นว่าผลท่ีได้จาก
การศกึษาตามหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิตของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ท าให้ได้
ประสบการณ์ท่ีดี มีความส าคญั และมีประโยชน์ ผู้ศกึษาอาจพบว่ามีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีส าคญัต่อการ
ปฏิบตัิงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถตามวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร มีความเป็นนกัวิชาการ 
รักในการศกึษาเรียนรู้เพ่ิมเติม และมีทศันคติท่ีดีตอ่ตนเอง ต่อบุคคลรอบข้าง ต่อหลกัสตูร และต่อวิชาชีพครู และ
ยงัประกอบด้วยคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีงามด้วย ซึง่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธันยพร  ปัญญาทิพย์ (2554: 
บทคดัย่อ) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ืองการประเมินหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต 5 ปี พุทธศกัราช 2547 มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงราย พบว่า ด้านผลผลิต คณุลกัษณะบณัฑิตและคณุภาพทางวิชาการบณัฑิตมีความเหมาะสมในระดบั
มาก ซึง่ผลการประเมินทกุด้าน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 5.  ด้านผลกระทบ  พบว่า  การพัฒนาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามหลกัปรัชญาการศึกษาทาง
พระพทุธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะผู้ เข้าศกึษาและบณัฑิตเห็นวา่ความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้จากการศกึษาในหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและการปฏิบตัิงานจริงได้ จาก
การสอบถามความคิดเห็นและสงัเกตท่าทีของบคุคลภายนอกตอ่สถาบนัการศกึษาและตอ่ผู้ เข้าศกึษาและบณัฑิต 
อาจท าให้เข้าใจได้ว่า บุคคลภายนอกให้ความสนใจและให้การยอมรับต่อการจัดการศึกษาและผลผลิตของ
หลักสูตรเป็นอย่างดี บัณฑิตท่ีจบการศึกษาได้งานท าและประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน และจ านวน
ผู้ สมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ทุกปีการศึกษา จึงสามารถลงความเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั หลกัสูตร 5 ปี นัน้ ประความส าเร็จและมีผลกระทบในเชิงบวก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของฉันทนา  ปล้องเจริญ (2553: บทคดัย่อ) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการประเมินหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พุทธศกัราช 2545 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พบว่า 
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ผู้ ใช้หลกัสตูรมีการพฒันาการสอนและการท างานของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาจากหลกัสตูร 
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ได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน มีความมัน่ใจในการปฎิบตัิหน้าท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
หลกัสตูรมีการปรับปรุงพฒันางาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินในประเด็นต่อไปนี ้คือ จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรส่งเสริมการน า
ความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีสื่อท่ีเหมาะสมกบันิสิต ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อตกลง
ในการเรียน นิสิตมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชุมชนได้ มีคะแนนความคิดเห็นใน
ระดบัน้อยท่ีสดุ ดงันัน้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ควรด าเนินการดงันี ้
 1.  ตรวจสอบและปรับแก้ไขจดุมุง่หมายของหลกัสตูรให้มีความเป็นปัจจบุนั ทนัสมยั และสอดคล้องกบั
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยี ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เข้าศึกษาตระหนกัได้ว่าจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไ ด้มุ่ง
สง่เสริมการพฒันาให้ผู้ เข้าศกึษามีความรู้ ความสามารถเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ท าให้สามารถ
ตดัสินใจได้ฉบัไวและมัน่ใจมากย่ิงขึน้ 
 2.  ร่วมประชุมและก าหนดนโยบายการจดัหาสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ
สอดคล้องกบับทเรียน มีความน่าสนใจ และเป็นแนวทางให้นิสิตได้น าไปพฒันาและปรับใช้ในการปฏิบตัิงานได้
จริง และท าการติดตามและประเมินผลการผลิตส่อการสอนและการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ประจ าวิชาอย่าง
จริงจงั เพ่ือประโยชน์ในการจดัการศกึษาของคณะครุศาสตร์ฯ ในระยะยาว 
 3.  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อตกลงในการเรียนการสอนมากย่ิงขึน้ เพ่ือให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความเท่ียงตรง สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต เพ่ือให้นิสิตท่ีศึกษามี
ความพงึพอใจและเตม็ใจศกึษาและพฒันาตนเองอย่างเตม็ท่ี เพ่ือประโยชน์ด้านผลผลิตของหลกัสตูรท่ีมีคณุภาพ
ตอ่ไป 
 4.  ส่งเสริมกระบวนการสอนแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ  และร่วมอภิปรายในชัน้เรียน เพ่ือพฒันาให้นิสิตมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 5.  จดัให้มีการประสานงานกบัชมุชนหรือมีการจดักิจกรรมนอกสถานท่ี การให้บริการสงัคมในทุกภาค
การศึกษา เพ่ือสร้างเสริมระสบการณ์ให้นิสิตได้มีโอกาสน าความรู้ไปใช้ในชุมชน และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการ
ท างานในสงัคม และสามารถวางแผนการจดัการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.  ศกึษาการพฒันาหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา ในแง่การจดัการศึกษาในระดับสากลโดยประยุกต์
กบัปรัชญาการศกึษาทางพระพทุธศาสนา เพ่ือความเจริญงอกงามตามหลกัพทุธธรรมร่วมสมยั 
 2.  ศึกษาการพัฒนาค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตวิญญาณในวิชาชีพของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาบันการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือระสิทธิผลของการผลิตครูท่ีมีความสมบูรณ์พร้อม
ด้วยคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมแก่การประกอบวิชาชีพทางการศกึษาและเป็นแมพิ่มพ์ท่ีมีคณุคา่ 
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การศึกษาทักษะการอภปิรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
The Study of Tenth Grade Students’ Scientific Argumentation Skills 

อานุภาพ พ่วงสมจิตร1* และ เอกรัตน์ ทานาค1 
Anupap Puangsomchit1* and Akarat Tanak1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจทักษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือวิจยัได้แก่แบบวดัทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็น
ค าถามปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ ซึง่แตล่ะข้อแบ่งเป็น 2 สว่น คือ สถานการณ์และค าถามท่ีครอบคลมุองค์ประกอบ
ของทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง เหตผุลสนบัสนุนข้อกล่าว
อ้าง หลกัฐานสนับสนุน เหตุผลข้อโต้แย้งฝ่ายตรงข้าม และข้อโต้แย้งกลบั โดยค าถามข้อท่ี 1 เป็นสถานการณ์
เก่ียวกบัน า้อดัลม และค าถามข้อท่ี 2 เก่ียวกบักลตู้าไธโอน วิเคราะห์ข้อมลูโดยจดัระดบัทกัษะการอภิปรายโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ตามองค์ประกอบท่ีแสดง ผลการวิจัยพบว่าในการตอบค าถามข้อท่ี 1 มีนักเรียนน้อยกว่า
คร่ึงหนึ่งท่ีมีทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ี 4 ขึน้ไป และจากการเปรียบเทียบทักษะการ
อภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์พบวา่ นกัเรียนแสดงทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในค าถามข้อท่ี 2 
ได้มากกวา่ค าถามข้อท่ี 1 แสดงให้เห็นว่านกัเรียนยงัขาดทกัษะในการหาหลกัฐานเพ่ือสนบัสนุนการให้เหตผุลให้
น่าเช่ือถือ 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the scientific argumentation skills. The participants 

were 30 tenth grade students. The instrument used for collecting data was a scientific argumentation 
skills test that consists of open-ended questions. Each question included two parts: 1) science 
situation and 2) question covered five components of argumentation skill, including claims, warrant, 
evidence, counter argument and supportive argument. The first question was about sparking soda 
whereas the second question was about glutathione. The research results shown less than half of 
students have science argumentation skills at level 4 or higher from the first question. While the 
comparison of science argumentation shown students have argumentation skills from the second 
question more than the first question. The results reveal students lack the skills to find the evidence to 
support a credible reason. 

Keywords: Scientific Argumentation Skills 
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ค าน า 
วิทยาศาสตร์นับเป็นวัฒนธรรมของโลกยุคใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Knowledge-based 

society) ในกระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์นัน้เป็นกระบวนการท่ีต้องท าการค้นคว้าและการวิจัยเพ่ือ
ศกึษาและพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึง่เมื่อได้รับข้อค้นพบหรือความรู้ใหมเ่กิดขึน้จ าเป็นต้อง
มีการน าเสนอให้คนในสงัคมวิทยาศาสตร์ได้ทราบและตรวจสอบความถกูต้อง (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552) และ
กระบวนการหนึ่งท่ีจะเกิดขึน้เสมอคือการแสดงความคิด วิพากษ์วิจารณ์และอภิปรายโต้แย้งต่อข้อค้นพบหรือ
ความรู้นัน้ ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องจ าเป็นต้องพึ่งกระบวนการอภิปรายโต้แย้งเพ่ือยืนยันข้อค้นพบนัน้ว่า
ถกูต้องแน่ชดั ซึง่กระบวนการท างานทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีในการค้นพบสิ่งต่างๆ ควรจะต้องมีการอภิปรายโต้แย้ง
กันระหว่างคนในสังคมวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท างานของนักวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาค้นคว้านัน้
จ าเป็นต้องใช้ทกัษะการอภิปรายโต้แย้งร่วมด้วย  

โดยในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นัน้ การอภิปรายโต้แย้ง (Argumentation) จงึเป็นสว่นหนึ่งของทกัษะการ
สื่อสารและการอภิปรายโต้แย้งยงัถือเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ี
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นเหตเุป็นผล การอภิปรายโต้แย้งจ าเป็นต้องมีข้อสนันิษฐานท่ีมีเหตผุลมาสนบัสนุน 
รองรับ หรือน าเสนอให้กบัผู้อื่นได้รับทราบได้ ดงันัน้ในการอภิปรายโต้แย้งจ าเป็นต้องมีข้อมลูที่เหมาะสมเพ่ือท าให้
การสนทนานัน้ด าเนินต่อไปได้ การยอมรับหรือปฏิเสธการอภิปรายโต้แย้งนัน้ต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัฐาน
ทางวิทยาศาสตร์มากกวา่ความจริงท่ีตนเองยดึถืออยู่ (Walton, 2008)  

เม่ือผู้ เรียนได้รับการจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมการอภิปรายโต้แย้ง ผู้ เรียนจะมีพฒันาการท่ีส าคญัใน
ทกัษะการคิดขัน้สงู การตัง้ค าถาม การอภิปรายโต้แย้ง และการคิดอย่างเป็นระบบ (Lin and Mintzes, 2010) ซึง่
กระบวนการอภิปรายโต้แย้งนัน้ถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัอย่างย่ิงในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Driver et al., 2000) 
เน่ืองจากการอภิปรายโต้แย้งนัน้จะฝึกให้ผู้ เรียนได้ใช้ทกัษะในการคิดท่ีหลากหลาย มองปรากฎการณ์ต่างๆใน
หลากหลายมมุมอง ใช้ความสามารถในการสืบเสาะหาข้อมลูหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีสามารถตรวจสอบได้  
สามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของข้อมลู หลกัฐาน จนผู้ เรียนสามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง (Driver et al., 
2000) ตลอดจนน าข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์นัน้ๆไปน าเสนอให้ผู้ อื่นเช่ือในความคิ ดของตนเองได้ 
นอกจากนีย้งัสามารถน าประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้วิทยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั  เป็น
เร่ืองใกล้ตวันกัเรียน ใกล้ชุมชน และเป็นประเด็นท่ียงัไม่สามารถหาข้อสรุปของสงัคมได้ เพ่ือสร้างความสนใจ
ให้กบันกัเรียน และพฒันาความสามารถในการอภิปรายโต้แย้งให้อยู่ในระดบัสงู (พฒันวงศ์ ดอกไม้, 2555) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้ วิจัยจึงสนใจท าการวิจัยเพ่ือศึกษาทักษะการอภิปรายโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เพ่ือเป็นข้อมลูให้เข้าใจถึงระดบัทักษะการอภิปรายโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน เพราะในการจะพฒันาทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน สิ่ง
ส าคญัคือครูผู้สอนจ าเป็นต้องเข้าใจถงึระดบัทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีอยู่ เพ่ือจะ
น ามาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการพฒันาทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ตอ่ไป  
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อุปกรณ์และวิธีการ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบวดัทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึง่แบบ
วดัทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ มี 2 ข้อ ซึง่แต่ละข้อประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) สถานการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และมีข้อค าถาม 5 ข้อท่ีครอบคลมุ 5 องค์ประกอบของทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง  เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง หลักฐานสนับสนุน เหตุผลข้อโต้แย้งฝ่ายตรงข้าม และข้อ
โต้แย้งกลบั 

โดยค าถามข้อท่ี 1 จะเป็นสถานการณ์เก่ียวกบัน า้อดัลมท่ีไม่มีข้อมลูให้พิจารณา และค าถามข้อท่ี 2 จะ
เป็นสถานการณ์เก่ียวกบักลตู้าไธโอนซึง่มีข้อมลูให้นกัเรียนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีส้ร้างขึน้โดยค านงึถงึเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องและบริบทท่ีใกล้ตวั
กบันกัเรียน โดยค าถามข้อท่ี 1 จะเป็นสถานการณ์เก่ียวกบัน า้อดัลม ซึง่มีการน าเสนอผลเสียของน า้อดัลมท่ีมีฤทธ์ิ
กดักร่อนรุนแรงและได้รับการเผยแพร่ทางสงัคมออนไลน์อย่างกว้างขว้าง และค าถามข้อท่ี 2 จะเป็นสถานการณ์
เก่ียวกับกลูต้าไธโอนซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้รับความสนใจจากคนในสังคมอย่างกว้างขว้างมี
ผลิตภณัฑ์พร้อมค าโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือให้ได้เรียกความสนใจให้กบัผลิตภณัฑ์ออกมามากมาย สถานการณ์ทัง้
สองเป็นสถานการณ์ท่ีนักเรียนต้องตดัสินใจว่าจะเช่ือถือหรือไม่จากนัน้น าประเด็นในการอภิปรายโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ เช่ียวชาญจ านวน 2 ท่าน เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 
และความเหมาะสมของประเดน็ท่ีออกแบบ   

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับทักษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน เพ่ือแสดงข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยจะจัดกลุ่มแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามองค์ประกอบทักษะการ
อภิปรายโต้แย้ง คือ ระดบั 1 มี 1 องค์ประกอบ ระดบั 2 มี 2 องค์ประกอบ ระดบั 3 มี 3 องค์ประกอบ ระดบั 4 มี 4 
องค์ประกอบ และระดบั 5 มี 5 องค์ประกอบ รวมทัง้ผู้ วิจยัน าค าตอบของนกัเรียนในแต่ละองค์ประกอบมาพิจดั
กลุม่วา่เหตผุลท่ีนกัเรียนตอบวา่สอดคล้องกบัหลกัการหรือเหตผุลทางวิทยาศาสตร์หรือไม ่ 

วิธีการ 
รูปแบบของงานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) เพ่ือศกึษาระดบัทกัษะการอภิปราย

โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ส าหรับกลุม่ท่ีศกึษาในงานวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 30 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 14 คน และนักเรียนหญิง 16 คน โดยผู้ วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นกัเรียนกลุ่มท่ีศกึษาท าแบบวดัทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
และวิเคราะห์ผลการศกึษา 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากผลการศึกษาทักษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวดัทักษะการอภิปรายโต้แย้ง

ทางวิทยาศาสตร์ ในค าถามท่ี 1 สถานการณ์เก่ียวกบัน า้อดัลมท่ีไม่มีข้อมลูให้พิจารณา พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ 
(11 คน) มีทกัษะการอภิปรายโต้แย้งวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัท่ี 4 ในขณะท่ีค าถามท่ี 2 เก่ียวกบักลตู้าไธโอนซึง่มี
ข้อมูลให้นักเรียนเพ่ือประกอบการพิจารณา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (17 คน) มีทักษะการอภิปรายโต้แย้ง
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วิทยาศาสตร์ในระดบัท่ี 5 เมื่อพิจารณารูปแบบขององค์ประกอบของทักษะการอภิปรายโต้แย้งวิทยาศาสตร์ท่ี
นกัเรียนแสดงออกมาในแตล่ะระดบั สามารถแสดงได้ดงัตารางท่ี 1 (Table 1.) 

Table 1. Tenth Grade Students’ Scientific Argumentation Skills 

Level 

Science situation without providing data Science situation with providing data 
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Level 2 6 - 

Level 3 
2 - 
2 1 
6 1 

Level 4 
9 8 
1 3 
2 - 

Level 5 2 17 

จากค าถามข้อท่ี 1 ซึง่เป็นสถานการณ์เก่ียวกับน า้อดัลมท่ีไม่มีข้อมูลให้ การวิจัยพบว่านกัเรียนมีระดบั
ทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ใน 4 ระดบั คือ ตัง้แต่ระดบัท่ี 2-5  โดยพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุม่ท่ีมีระดบัทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ี 4 จ านวน 12 คน 

      กลุ่มที่มีระดับทกัษะการอภปิรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ 4 
มีนกัเรียนจ านวน 12 คนท่ีมีทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดบันี ้แต่

มีองค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนั สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้  
1. มีจุดยืนของตนเอง มองเห็นมุมของคนอื่น แต่ไม่สามารถโน้มน้าวให้คนอื่น

คล้อยตามความคดิของตนเองได้  
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนจ านวน 9 คน สามารถแสดงข้อกล่าวอ้างและให้หตผุลสนบัสนุนข้อ

กล่าวอ้างท่ีเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ได้ รวมทัง้แสดงหลกัฐานสนบัสนุน โดยนกัเรียน 8 คนท่ีสนบัสนุนโดยใช้การ
ทดลองและอีก 1 คนที่มีการให้หลกัฐานสนบัสนนุท่ีเป็นการอ้างอิงข่าว และเหตผุลข้อโต้แย้งกลบัของฝ่ายตรงข้าม
ก็จะสอดคล้องกบัเหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง  
2. มองเห็นทัง้มุมมองของตนเองและของฝ่ายตรงข้าม พร้อมมีเหตุผล แต่ขาดหลักฐานอ้างอิง

ผลการวิจัยพบว่านักเรียน 1 คน สามารถแสดงข้อกล่าวอ้างและเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างท่ีเป็น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ สามารถแสดงเหตผุลข้อโต้แย้งฝ่ายตรงข้าม และข้อโต้แย้งกลบัได้ แตไ่มส่ามารถแสดง
หลกัฐานสนบัสนนุได้ นกัเรียนกลุม่นีส้ามารถอภิปรายโต้แย้งได้ทัง้ 2 ฝ่ายแตข่าดหลกัฐานสนบัสนนุ  
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3. มีมุมมองของตนเองชัดเจนพร้อมหลักฐานสนับสนุน และพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตาม
ความคดิของตนเอง แต่ไม่สามารถมองในมุมตรงข้ามได้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียน 2 คน สามารถแสดงข้อกล่าวอ้าง โดยเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของ
นกัเรียนกลุม่นีเ้ป็นการให้ข้อมลูที่เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีกลา่วถงึความเป็นกรดและฤทธ์ิกดักร่อนของน า้อดัลม 
แต่หลกัฐานสนับสนุนท่ีให้มานัน้แตกต่างจากเหตุผลสนับสนุน โดยนักเรียน 1 คนให้หลกัฐานสนับสนุนเป็น
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และมีการอ้างอิงหน่วยงาน และนกัเรียนอีกคนจะให้หลกัฐานสนบัสนุนจากวิดีโอท่ีมีการท า
การทดลอง ในส่วนของข้อโต้แย้งกลบัจะสอดคล้องกบัหลกัฐานสนบัสนุนคือเป็นการใช้ข้อโต้แย้งท่ีเป็นหลกัฐาน 
โดยเป็นหลกัฐานท่ีคล้ายกบัหลกัฐานสนบัสนนุ  
กลุ่มที่มีระดับทกัษะการอภปิรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ 3  

 มีนกัเรียนจ านวน 10 คนท่ีมีทักษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดบันี ้แต่มีองค์ประกอบท่ี
แตกตา่งกนั สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้  
1. กลุ่มที่มีความคดิอยู่กับมุมมองของตนเองในเชงิวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน

ผลการวิจยัพบว่านักเรียน 2 คน สามารถให้ข้อกล่าวอ้าง เหตผุลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง และหลกัฐาน
สนบัสนนุได้ แตไ่มส่ามารถให้เหตผุลข้อโต้แย้งของฝ่ายตรงข้ามและข้อโต้แย้งกลบัได้ เมื่อวิเคราะห์การให้เหตผุล
สนับสนุนข้อกล่าวอ้างพบว่าเป็นเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างท่ีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทัง้หมด ส่วน
หลกัฐานสนบัสนนุเป็นกลา่วถงึการทดลองของนกัวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน และอีก 1 คนให้หลกัฐานสนบัสนุน
ท่ีเป็นการอ้างอิงบทความ          
2. กลุ่มที่อธิบายเหตุผลในความคิดด้านเดียว และพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคิดของ
ตนเอง แต่ไม่สามารถมองในมุมตรงข้ามได้ 

ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียน 2 คน สามารถแสดงข้อคิดเห็นในเชิงวิทยาศาสตร์ได้โดยให้ข้อกล่าว
อ้าง เหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างได้ และสามารถให้ข้อโต้แย้งกลบัซึง่เป็นเหตผุลท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์และ
อ้างอิงหน่วยงาน ซึง่ข้อโต้แย้งกลบัจะมีลกัษณะเหตผุลใกล้เคียงกบัเหตผุลสนบัสนุนข้อกล่าวอ้าง  โดยข้อโต้แย้ง
กลบัใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงและมีการอ้างอิงหน่วยงาน โดยนักเรียนกลุ่มนีไ้ม่สามารถ
มองมมุมองท่ีแตกตา่งของฝ่ายตรงข้ามได้ จงึไมส่ามารถให้เหตผุลข้อโต้แย้งของฝ่ายตรงข้ามได้  
3. กลุ่มที่มองต่างมุม สามารถแสดงข้อกล่าวอ้างและให้เหตุผลสนับสนุนได้ แต่ขาดการใช้หลักฐาน

ผลการวิจยัพบว่านกัเรียน 6 คน สามารถให้ข้อกล่าวอ้าง และเหตผุลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างท่ี
เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้จ านวน 5 และมีนกัเรียน 1 คนท่ีให้เหตผุลสนบัสนุนข้อกล่าวอ้างท่ีเป็นความเห็น
ส่วนตวัท่ีมาจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ โดยนกัเรียนกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีสามารถให้เหตุผลของฝ่ายตนเองและฝ่าย
ตรงกนัข้ามได้ แตจ่ะไมส่ามารถอ้างอิงหลกัฐานเหตผุลของตนเองได้ รวมไปถงึไมส่ามารถให้ข้อโต้แย้งกลบัของอีก
ฝ่ายได้ ถงึแม้วา่จะสามารถให้เหตผุลของฝ่ายตรงกนัข้ามได้ก็ตาม
กลุ่มที่มีระดับทกัษะการอภปิรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ 2  
1. กลุ่มที่มองในมุมตนเอง แต่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนให้น่าเชื่อถือ

ผลการวิจยัพบว่ามีนกัเรียนจ านวน 5 คนท่ีมีทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในทางเดียวกัน 
คือ มองในมมุตนเอง แตย่งัไม่มีหลกัฐานสนบัสนุนให้น่าเช่ือถือ กลุ่มนีส้ามารถแสดงข้อคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ได้
โดยให้ข้อกล่าวอ้างและเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้ โดยให้เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างท่ีเก่ียวข้อง
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วิทยาศาสตร์ทัง้หมด โดยมี 3 คน กลา่วถงึความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และอีก 2 คนกล่าวถึงการอ้างอิงกระบวนการ
แตย่งัไมส่ามารถแสดงหลกัฐานสนบัสนนุให้ความคิดของตนเองน่าเช่ือถือ 
กลุ่มที่มีระดับทกัษะการอภปิรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ 5  
1. กลุ่มที่แสดงทกัษะการอภปิรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ได้ครบองค์ประกอบ

ผลการวิจัยพบว่านักเรียน 2 คนมีทักษะการอภิปรายโต้แย้งในระดับนี ้นักเรียนกลุ่มนีส้ามารถให้
องค์ประกอบทกัษะการอภิปรายโต้แย้งได้ครบทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยนกัเรียน 1 คนจะให้เหตผุลสนบัสนุนข้อ
กล่าวอ้างเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในขณะท่ีนักเรียนอีกคนจะให้เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างจาก
ประสบการณ์ตรง โดยหลกัฐานสนบัสนุนจะใช้การทดลองเพ่ือสนบัสนุนเหตผุลสนบัสนุนข้อกล่าวอ้างทัง้สองคน 
และข้อโต้แย้งกลบัจะมีลกัษณะค าตอบท่ีใกล้เคียงกบัหลกัฐานสนบัสนนุ   

ส าหรับค าถามข้อท่ี 2 เก่ียวกบัการใช้กลตู้าไธโอนเพ่ือท าให้ผิวขาวโดยมีข้อมลูมาให้ประกอบการ
พิจารณา การวิจยัพบวา่นกัเรียนมีระดบัทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ใน 3 ระดบั 5 กลุม่ โดยพบวา่
นกัเรียนสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่ท่ีมีระดบัทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ี 5 จ านวน 17 คน 
กลุ่มที่มีระดับทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่  5  
1. กลุ่มที่แสดงทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ได้ครบองค์ประกอบ

ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนจ านวน 17 คน สามารถแสดงองค์ประกอบของทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ได้ครบทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยสามารถแสดงข้อคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ได้โดยให้ข้อกลา่วอ้างและ
เหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างท่ีเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ได้ทัง้ 17 คน โดย 15 คนมีหลกัฐานสนบัสนนุเป็นหลกัฐาน
ท่ีเป็นบทความทางวิชาการ ซึง่ข้อมลูของหลกัฐานสนบัสนนุนัน้น ามาจากบทความท่ีก าหนดให้ และอีก 2 คนใช้
หลกัฐานสนบัสนนุท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นประสบการณ์ตรงของผู้ให้ข้อมลูที่เคยประสบมา และการ
อ้างอิงข่าวการเสียชีวิตของคนที่เคยใช้กลตู้าไธโอน ตามล าดบั  
กลุ่มที่มีระดับทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ 4  

มีนกัเรียนจ านวน 11 คนที่มีทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดบันี ้แตม่ีองค์ประกอบ
แตกตา่งกนั สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้  
1. มีจุดยืนของตนเอง มองเหน็มุมของคนอ่ืน แต่ไม่สามารถโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคดิของ
ตนเองได้ 

ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนจ านวน 8 คนที่ สามารถแสดงข้อคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ได้โดยให้ข้อกลา่วอ้าง
และเหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างท่ีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ทัง้หมด แตเ่ม่ือวิเคราะห์หลกัฐานสนบัสนุนท่ี
ให้มีความหลากหลายแตกตา่งกนัไป นกัเรียน 4 คนให้หลกัฐานสนบัสนนุท่ีเป็นบทความวิชาการในบทความท่ี
ก าหนดมาให้ นกัเรียน 2 คนเป็นการอ้างอิงหนงัสือเรียนท่ีนกัเรียนเคยเรียน และน าข้อมลูที่เคยเรียนมามาเป็น
หลกัฐานสนบัสนนุ และนกัเรียน 2 คนมีหลกัฐานสนบัสนนุท่ีเป็นการอ้างอิงข่าวท่ีมีการรายงานผลเสียของการ
ใช้กลตู้าไธโอน แตน่กัเรียนกลุม่นีย้งัไมส่ามารถให้ข้อโต้แย้งกลบัของฝ่ายท่ีเห็นตา่งได้ หลายค าตอบไม่
สมเหตสุมผล  
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2. กลุ่มที่มองเหน็ทัง้มุมมองของตนเองและของฝ่ายตรงข้าม พร้อมมีเหตุผล แต่ขาดหลักฐานอ้างองิ
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียน 3 คน สามารถแสดงข้อกลา่วอ้างและเหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างท่ีเป็น

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้จ านวน 2 คน ตลอดจนเหตผุลข้อโต้แย้งฝ่ายตรงและข้อโต้แย้งกลบัก็เป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ในขณะท่ีนกัเรียนอีก 1 คน เหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างเป็นการให้เหตผุลสว่นตวั รวมไปถงึเหตผุล
ข้อโต้แย้งของฝ่ายตรงข้ามก็เป็นการให้เหตผุลสว่นตวั ซึง่ลกัษณะตรงกนัข้ามกบัเหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง แต่
ข้อโต้แย้งกลบัเป็นหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีน ามาจากบทความท่ีก าหนดให้ นกัเรียนกลุม่นีข้าดองค์ประกอบ
ของหลกัฐานสนบัสนนุ ซึง่ค าตอบท่ีให้มาจะเป็นเหตผุลมากกวา่ท่ีจะเป็นหลกัฐาน โดยสว่นใหญ่ยงัไมใ่ช่หลกัฐาน
ท่ีมาสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างได้ เป็นเพียงความคิดเห็นเสียมากกวา่  
กลุ่มที่มีระดับทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ 3 

มีนกัเรียนจ านวน 2 คนที่มีทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดบันี ้แตม่ีองค์ประกอบ
แตกตา่งกนัไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
1. กลุ่มที่อธิบายเหตุผลในความคดิด้านเดียว และพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคดิของ
ตนเอง แต่ไม่สามารถมองในมุมตรงข้ามได้ 

ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียน 1 คน สามารถแสดงข้อกลา่วอ้าง เหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างท่ีเป็นความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถให้ข้อโต้แย้งกลบัซึง่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยน าค าตอบมาจากบทความท่ี
ก าหนดให้ 
2. กลุ่มที่มองต่างมุม สามารถแสดงข้อกล่าวอ้างและให้เหตุผลสนับสนุนได้ แต่ขาดการใช้หลักฐาน

ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียน 1 คน สามารถให้ข้อกลา่วอ้าง และเหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้างท่ีเป็นการใช้
เหตผุลสว่นตวัอนัเป็นความคิดสว่นบคุคลของนกัเรียน ไมใ่ช่ข้อมลูที่เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ โดยนกัเรียนกลุม่นี ้
สามารถให้เหตผุลของฝ่ายตนเองและฝ่ายตรงกนัข้ามได้ แตจ่ะไมส่ามารถอ้างอิงหลกัฐานเหตผุลของตนเองได้ 
รวมไปถงึไมส่ามารถให้ข้อโต้แย้งกลบัของอีกฝ่ายได้ ถงึแม้วา่จะสามารถให้เหตผุลของฝ่ายตรงกนัข้ามได้ก็ตาม  

สรุปผลการวิจัย 
ในการตอบค าถามข้อท่ี 1 ท่ีไม่มีข้อมลูมาให้พิจารณามีนกัเรียนน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งท่ีมีทกัษะการอภิปราย

โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ี 4 ขึน้ไป  (14 คน) โดยในการตอบค าถามข้อท่ี 2 ท่ีมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาพบว่ามีนกัเรียน 28 คนท่ีมีทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ี 4 ขึน้ไป โดยเหตผุลท่ี
นักเรียนตอบส่วนใหญ่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์และสนับสนุนด้วยหลกัฐานท่ีเป็นการอ้างอิงบทความวิชาการ การ
ทดลอง และประสบการณ์ตรงของนักเรียน เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกับ Walton (2008) ท่ีกล่าวว่า การอภิปราย
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัฐานวิทยาศาสตร์มากกว่าความจริงท่ีตนเองยึดถืออยู่ และจาก
การเปรียบเทียบทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในค าถามข้อท่ี 1 ท่ีไม่มีข้อมลูมาให้พิจารณา และ
ค าถามข้อท่ี 2 ท่ีมีข้อมลูประกอบการพิจารณาพบวา่ นกัเรียนแสดงทกัษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ใน
ค าถามข้อท่ี 2 ได้มากกว่าค าถามข้อท่ี 1 แสดงให้เห็นว่านกัเรียนยงัขาดทกัษะในการหาหลกัฐานเพ่ือสนบัสนุน
การให้เหตผุลให้น่าเช่ือถือ สอดคล้องกบั Driver et al. (2000) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถในการสืบเสาะหาข้อมลู
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสามารถตรวจสอบได้ สามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของข้อมูล หลักฐาน 
จนผู้ เรียนสามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง ตลอดจนน าข้อมลูหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์นัน้ไปน าเสนอให้ผู้อื่นเช่ือ
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ในความคิดของตนเองได้ เป็นทักษะท่ีส าคญัในการพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง  ดังนัน้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนควรพัฒนาทักษะการ
ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล ทักษะในการสืบเสาะหาข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์และทักษะในการ
สืบค้นข้อมลูควบคูก่นัไปด้วย (พชัราภรณ์ บณุยทรรศนีย์, 2558) 
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การส ารวจทัศนคติที่มต่ีอวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1  
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

First-year students’ attitudes in physics survey at King Mongkut’s University of Technology 

ภาคภูมิ เพง็สุวรรณ1 และ  แสงกฤช กลัน่บศุย์1* 

Parkpoom Pengsuwan1 and Saengkrit Klunboot1* 

บทคัดย่อ 
การศกึษานีไ้ด้ท าการส ารวจทศันคติที่มีต่อวิชาฟิสิกส์โดยใช้แบบส ารวจทัศนคติของมหาวิทยาลยัโคโลลาโดแห่ง
โบลเดอร์ที่แปลเป็นภาษาไทย โดยได้ท าการส ารวจกับนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีที่ลงเรียนรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 และฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 จ านวน 
567 คน แยกออกเป็นคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
พบว่านักศึกษามีทัศนคติว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความพยายามในการท าความเข้าใจ แต่กลบัไม่สามารถน า
มโนทศัน์ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์แก้ปัญหาโจทย์ได้ นอกจากนีย้ังพบว่านักศึกษาที่เรียนในสาขาที่เน้นฟิสิกส์กลบั
คิดว่าการเรียนฟิสกิส์ไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมาก แต่ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาในสาขาที่ไม่เน้นฟิสิกส์
เช่น สาขาเทคโนโลยีมีเดีย กลบัคิดว่าฟิสกิส์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความพยายามมากในการท าความเข้าใจ แต่ก็ยังมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาฟิสิกส์อยู่ดี  ซึ่งการส ารวจนีจ้ะเป็นข้อมูลที่ดีส าหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อน าไปออกแบบการ
เรียนรู้ เพื่อปรับปรุงทศันคติของนกัศึกษา ซึ่งอาจท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาฟิสิกส์มากขึน้และ
สง่ผลการการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างแท้จริง 

ABSTRACT 
This study is the students’ attitudes about physics survey using CLASS (Colorado Learning 

Attitudes about Science Survey). We have collected data from first-year students at King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi (KMUTT) who enrolled General Physics For Science Students I and 
General Physics For Engineering Students I (N= 567). Those students are separated to 3 faculties which 
are faculty of Engineering, faculty of Science and faculty of Industrial Education and Technology. As the 
result from the survey, students think that physics is the subject which they have to try their best to 
understand. However, they still can’t apply a conceptual approach and reasoning in problem solving. 
Moreover, students who study in the physics concentrated programs think that physics doesn’t need so 
much effort to understand. While students who need to exert the effort in order to understand for studying in 
physics are not in the physics concentrated programs. This survey benefits for teachers to design learning 
module for improving the students’ attitudes and learning experience.  
Key Words: CLASS, attitude survey, belief, epistemology, first-year students.  
* Corresponding author; e-mail address:  saengkrit.klu@mail.kmutt.ac.th
1ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140  
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ค าน า
ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา วิชาฟิสกิส์จดัว่าเป็นวิชาที่มีความ

ยากวิชาหนึง่ในการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ซึ่งมุมมองของนักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดว่า
วิชาฟิสกิส์ยากเน่ืองจากมีเนือ้หาท่ีน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลายทัง้การทดลอง สตูรในการค านวณ กราฟ และ
ความเข้าใจในมโนทัศน์ ยิ่งไปกว่านัน้นักเรียนยังจ าเป็นต้องเชื่อมโยงในแต่ละรูปแบบนัน้ด้วย  (Angell et al., 
2004) นอกจากนีจ้าก ความเชื่อของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาฟิสกิส์กลา่วคือความเชื่อเกี่ยวกบัโครงสร้างของความรู้ทาง
ฟิสิกส์ ความเชื่อมโยงระหว่างฟิสิกส์และโลกแห่งความจริง รวมถึงกลวิธีที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา และวิธีการ
เรียนรู้ของนักเรียนล้วนแต่มีความส าคัญต่อความสามารถในการเรียนวิชาฟิสิก ส์เป็นอย่างมาก (Perry W.G., 
1999; Lising L. and Elby A., 2005) และการเรียนการสอนในวิชาฟิสกิส์ที่จะประสบความส าเร็จและนักเรียนได้
มีความรู้ความเข้าใจนัน้ขึน้อยู่กับทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาฟิสิกส์มากกว่าการเรียนรู้ในเนือ้หาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เคยเรียนผ่านมาในระดับมัธยม (Sadler and Tai, 2001) นอกจากนีไ้ด้มีการ
ส ารวจทัศนคติเปรียบเทียบกับความสามารถในการเรียนรู้มโนทัศน์พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน 
กลา่วคือผู้ที่มีทศันคติต่อวิชาฟิสกิส์ดี จะสามารถเรียนรู้ได้ดีด้วย (Perkins K.K. et al., 2005)ด้วยเหตุนีก้ารศึกษา
ถงึทศันคติและความคาดหวงัของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาฟิสกิส์นัน้ ถือเป็นข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญส าหรับครูที่จะน าไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขทศันคติที่บกพร่องให้นกัเรียนมีมมุมองต่อวิชานีท้ี่ดีขึน้ และมีความพยายามที่
จะเรียนรู้มากขึน้ ซึง่จะท าให้นกัเรียนได้รับความรู้อย่างแท้จริง  

แบบส ารวจทัศนคติและความคาดหวังต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์นัน้มีอยู่หลายรูปแบบ 
โดยในงานวิจยันีไ้ด้น าแบบส ารวจทศันคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาฟิสิกส์ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลยัโคโลราโดแห่ง
โบลเดอร์ (Colorado Learning Attitudes about Science Survey; CLASS) น ามาใช้ส ารวจทศันคติของนกัเรียน 
โดยแบบส ารวจนีไ้ด้ถกูพฒันามาจากแบบส ารวจความคาดหวงัของมหาวิทยาลยัแมรีแลนด์ (Maryland Physics 
Expectations; MPEX) แบบส ารวจมุมมองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (View About Science Survey; VASS) และ 
แบบส ารวจส าหรับประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ (Epistemological Beliefs Assessment for 
Physics Science Survey; EBAPS) โดยพฒันาให้มีภาษาที่เหมาะกบันกัเรียนทกุระดับชัน้ (Adams W.K. et al., 
2006) และจากการส ารวจทศันคติโดยใช้แบบส ารวจนีข้อง Adams W.K. et al. (2006) พบว่านักศึกษาที่ลงเรียน
รายวิชาฟิสกิส์ที่ใช้แคลคลูสัมีทศันคติที่ดีกว่านกัศกึษาที่ลงเรียนรายวิชาฟิสกิส์ที่ใช้พีชคณิต ซึง่อาจบอกเป็นนัยได้
ว่านกัศกึษาสายวิทยาศาสตร์สขุภาพมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาฟิสิกส์ จึงท าให้เลือกที่จะเรียนในสาขาที่ไม่เน้นทาง
ฟิสกิส์ แต่หากส ารวจทศันคติของนกัศกึษาที่เรียนสาขาฟิสิกส์ พบว่าทัศนคติของนักศึกษาจะค่อนข้างสงู จึงอาจ
กล่าวได้ว่านักศึกษาที่เรียนคณะที่ใช้ฟิสิกส์มากเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์  
อาจมีทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์สงูกว่าบางสาขาที่ไม่เน้นวิชาฟิสิกส์ และจากการส ารวจของ Perkins K.K. et al. 
(2005) โดยเปรียบเทียบคะแนนทัศนคติที่ส ารวจโดย CLASS กับคะแนนจาก FMCE (Force and Motion 
Conceptual Evaluation) มีความสมัพนัธ์ไปในทางเดียวกนั จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้มีทัศนคติที่ดีจะมีความสามารถ
ในการเรียนรู้วิชาฟิสกิส์ได้ดีเช่นกนั 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงเรียนรายวิชา ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 และฟิสิกส์ทั่วไป
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ส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรม 1 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างทัศนคติของนักศึกษาที่เรียนในคณะที่เน้นฟิสิกส์ 
และนกัศกึษาที่อยู่ในคณะที่ไม่เน้นฟิสกิส์ และระบทุศันคติด้านใดที่ควรแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบ
การเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงทศันคติของนกัศกึษา ซึง่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึน้ 

อุปกรณ์และวิธีการ
แบบส ารวจ CLASS 

แบบส ารวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาฟิสิกส์ที่ออกแบบโดยมหาวิทยาลยัโคโลราโด แห่งโบลเดอร์ 
(Colorado Learning Attitudes about Science Survey; CLASS)  ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง และ
ความเชื่อมัน่ จากการวิเคราะห์ทางสถิติกบันกัศกึษาจ านวน 2,400 คน โดยแบบส ารวจนีจ้ะมีค าถามทัง้หมด 42 
ค าถาม โดยให้ผู้ตอบแบบส ารวจเลอืกระดับความเห็นด้วย 5 อันดับ เรียงจาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไปถึงเห็นด้วย
อย่างยิ่ง โดยค าถามเหล่านีจ้ะแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ดัง Table 1 และการคิดคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือคิด
คะแนนภาพรวมและคิดคะแนนรายกลุม่ 
Table 1 Meaning of each category in CLASS survey. 
Category Meaning 
Real World Connection 
(RWC) 

Seeing the connection between physics and real life. 

Personal Interest (PI) Students feel a personal interest in / connection to physics or not. 
Sense Making / Effort (SM) For student exerting the effort needed towards sense-making is 

worthwhile. 
Conceptual Understanding 
(CC) 

Understanding that physics is coherent and is about making-sense, 
drawing connections, and reasoning not memorizing. Making sense 
of math. 

Applied Conceptual 
Understanding (ACU) 

Understanding and applying a conceptual approach and reasoning in 
problem solving, not memorizing or following problem solving recipes. 

Problem Solving General 
(PSG) 

General views about problem solving 

Problem Solving 
Confidence (PSC) 

Confidence in problem solving. 

Problem Solving 
Sophistication (PSS) 

The difficulty in problem solving. 

การส ารวจทศันคติ 
ส ารวจทศันคตินกัศกึษาขัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงเรียนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป

ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 และฟิสกิส์ทัว่ไปส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1ในปีการศกึษา 2558 จ านวน 567 คน โดยแยก
เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 258 คน คณะวิทยาศาสตร์จ านวน 228 คน และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีจ านวน 81 คน  
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การวิเคราะห์ผล 
จากข้อมลูการส ารวจ น ามาวิเคราะห์เพื่อระบวุ่านกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 ที่ส ารวจมีทศันคติด้านใดที่ดี หรือ

ด้านใดที่ไม่ดี รวมถงึทศันคติของนกัศกึษาที่เลอืกเรียนสาขาวิชาที่แตกต่างกนัจะมีความแตกต่างกนัอย่างไร  

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
ผลการส ารวจทศันคติที่มีต่อวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาระดบัชัน้ปีที่ 1 

ทศันคติของนกัศึกษาระดับชัน้ปีที่ 1 ที่ลงเรียนรายวิชาฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์
ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Figure 1) พบว่านักศึกษามีทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์ในกลุ่มความเข้าใจถึงนัย
และความพยายาม (Sense Making / Effort) ดีที่สดุ และในกลุม่การประยกุต์ใช้มโนทัศน์ (Applied Conceptual 
Understanding) ด้อยที่สดุ 

Figure 1 CLASS survey favorable scores in 8 categories: Real World Connection (RWC), Personal 
Interest (PI), Sense Making/Effort (SM), Conceptual Understanding (CC), Applied Conceptual 
Understanding (ACU), Problem Solving General (PSG), Problem Solving Confidence (PSC) and 
Problem Solving Sophistication (PSS) of first-year students who enrolled general physics course at 
KMUTT 

จากผลการส ารวจแสดงว่านกัศกึษามีทศันคติว่าการใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจฟิสิกส์อย่างถ่อง
แท้นัน้เป็นเร่ืองส าคญั แต่ในขณะเดียวกนันกัศกึษากลบัมีทศันคติในการน ามโนทัศน์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา
โจทย์ได้ไม่ดีเลย แสดงว่าพืน้หลงัของนกัศกึษาที่เข้ามาเรียนนัน้ได้รับการปลกูฝังให้มีความพยายามกับวิชานี ้แต่
ความรู้ที่นกัศกึษาได้รับก่อนหน้าเข้ามาเรียนอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และนักศึกษาอาจไม่ได้มองฟิสิกส์
เป็นภาพรวมที่ความรู้ในแต่ละเร่ืองเชื่อมโยงกนั นอกจากนีก้ารเรียนการสอนในรูปแบบเดิมในวิชาฟิสิกส์ทั่วไปนัน้
ยงัไม่สามารถที่จะแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นให้กบันกัศกึษาได้ (Knight R.D., 2004)  

ผลการส ารวจทศันคติที่มีต่อวิชาฟิสิกส์แยกรายคณะ 
ผลการส ารวจ (Figure 2) พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทัศนคติกลุ่มเชื่อมโยงกับโลกความจริง (Real 

World Connection) กับความเข้าใจถึงนัยและความพยายามดีที่สดุ และทัศนคติกลุ่มการประยุกต์ใช้มโนทัศน์
ด้อยที่สดุ คณะวิทยาศาสตร์ มีทัศนคติกลุ่มความเข้าใจถึงนัยและความพยายาม ดีที่สดุ และทัศนคติกลุ่มการ
ประยุกต์ใช้มโนทัศน์กับกลุ่มความซับซ้อนในการแก้ปัญหาโจทย์ด้อยที่สุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีทศันคติกลุม่เชื่อมโยงกบัโลกความจริงดีที่สดุ และทศันคติกลุม่การประยกุต์ใช้มโนทศัน์ด้อยที่สดุ 
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จากการส ารวจของทัง้ 3 คณะพบว่าทกุคณะมีปัญหาของทศันคติในเร่ืองของการประยกุต์ใช้มโนทัศน์ใน
การแก้ปัญหาโจทย์ที่ควรได้รับการแก้ไข แต่ในขณะเดียวกนัพบว่ากลุ่มของความเข้าใจถึงนัยและความพยายาม
กลบัมีคะแนนค่อนข้างสงู (Figure 2)  แสดงว่านักศึกษาเห็นว่าความพยายามเพื่อจะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มี
ความส าคญั แต่ก็ยงัมีปัญหาในเร่ืองของการน ามโนทัศน์ไปประยุกต์อยู่ดี นอกจากนีเ้มื่อเทียบกับผลส ารวจจาก
มหาวิทยาโคโลลาโดแห่งโบลเดอร์ และมหาวิทยาลยันอร์เทิร์นโคโลดาโดซึ่งได้คะแนนในกลุ่มการประยุกต์ใช้มโน
ทัศน์ประมาณ 38-54% และ 41-52% ตามล าดับ (Alhadlaq H., 2009) พบว่านักศึกษาชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุมีค่าที่ได้ต ่ากว่า 

Figure 2 CLASS survey favorable scores in 8 categories for faculty of engineering, faculty of science 
and faculty of industrial education and technology. 

ผลการส ารวจทศันคติที่มีต่อวิชาฟิสิกส์แยกตามสาขาวิชา 
จากผลส ารวจ (Table 2) พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มีคะแนน CLASS ที่สงูเกือบในทุก

กลุม่ซึง่สอดคล้องกับการส ารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาที่พบว่านักศึกษาที่เลือกศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์จะมี
คะแนน CLASS ที่สงู (Perkin K.K., 2010) และเมื่อเปรียบเทียบทศันคติรายกลุม่ของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมีเดีย กับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ กับ
สาขาเทคโนโลยีอาหาร พบว่าสาขาที่มีคะแนนในกลุ่มความเข้าใจถึงนัยและความพยายามสงู ไม่ใช่สาขาที่มี
คะแนนในกลุม่อื่นสงู แต่ในทางกลบักนัสาขาที่มีคะแนนกลุม่อื่นๆ สงูกลบัมีคะแนนในกลุ่มความเข้าใจถึงนัยและ
ความพยายามไม่ได้สงู นั่นแสดงว่ากลุ่มคนที่เรียนรู้ฟิสิกส์ได้ดีนัน้คิดว่าวิชาฟิสิกส์ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ความพยายามในการเรียนมากนัก ต่างกับกลุ่มคนที่คิดว่าฟิสิกส์ต้องใช้ความพยายามกลบัเป็นกลุ่มคนที่ไม่เก่ง 
ซึง่อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุม่คนท่ีคิดว่าฟิสกิส์ต้องใช้ความพยายามเป็นเพราะคิดว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่ใช้ความจ าทัง้
จ าสตูรและรูปแบบการค านวณ รวมถึงความไม่เข้าใจที่มาของสตูรที่มีอยู่เป็นจ านวนมากจึงท าให้คิดว่าต้องใช้
ความพยายามสงูเพื่อจ าสิ่งเหล่านัน้ (Knight R.D., 2004) และหากพิจารณาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่ได้
คะแนนสงูในหลายกลุม่คือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึง่เป็นสาขาที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสกิส์ค่อนข้างมาก  
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Table 2 Percentage of favorable scores in 8 categories for each program  
 RWC PI SM CU ACU PBG PBC PBS 
Faculty of Industrial Education and Technology 
Printing and Packaging Technology 60% 49%  56%  27%  18%  38%  38%  20%  
Media Technology 39%  29%  73%  29%  20%  36%  36%  14%  
Applied Computer Science - Multimedia 63%  52%  59%  33%  18%   42%  38%  15%  
Mechanical Engineering 57%  43%  45%  26%  22%  46%  46%  26%  
Electrical Engineering 66%  56%  61%  38%  31%  49%  50%  31%  
Faculty of Science 
Chemistry 46%  36%  58%  33%  22%  40%  38%  19%  
Mathematics 42%  40%  47%  35%  24%  36%  35%  21%  
Microbiology 53%  36%  56%  30%  19%  40%  35%  16%  
Applied Physics 70%  66%  68%  46%  30%  60%  49%  35%  
Applied Computer Science 44%  39%  57%  33%  23%  35%  32%  23%  
Food Science and Technology 69%  38%  70%  40%  25%  48%  47%  23%  
Statistics 47%  44%  59%  40%  29%  50%  44%  31%  
Faculty of Engineering 
Chemical Engineering 54%  42%  60%  39%  29%  50%  42%  28%  
Civil Engineering 68%  69%  66%  45%  27%  57%  49%  34%  
Electrical Engineering 73%  65%  68%  43%  28%  63%  61%  33%  
Electrical Communication and Electronic 
Engineering 

66%  54%  63%  41%  25%  53%  50%  29%  

Control System and Instrumentation 
Engineering 

65%  56%  62%  33%  20%  52%  50%  26%  

Materials Engineering 69%  49%  64%  42%  22%  46%  40%  17%  
Environmental Engineering 60%  47%  65%  41%  25%  49%  50%  24%  
Production Engineering 51%  43%  54%  37%  24%  46%  42%  25%  
 

 Means the programs which got the highest CLASS scores.  

 Means the programs which got the lowest CLASS scores. 
  

ผลส ารวจทศันคตทิี่มีต่อวิชาฟิสิกส์คะแนนภาพรวม (Overall Favorable scores) 
จากผลการส ารวจ (Table 3) พบว่าคณะที่มีทัศนคติในภาพรวมดีที่สดุคือคณะวิศวกรรมศาสตร์  (47%) 

และน้อยที่สุดคือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (42%) จึงอาจบอกเป็นนัยไ ด้ว่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีทัศนคติที่สงู ดังนัน้เป็นไปได้ที่การเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ทั่วไปจะดี  และจากผลการส ารวจแยก
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ตามสาขาวิชา (Figure 4) พบว่าสาขาวิชาที่มีทัศนคติในภาพรวมดีที่สุดคือสาขาฟิสิกส์ประยุกต์และสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า(55%) และแย่ท่ีสดุคือสาขาคณิตศาสตร์ (36%) 
Table 3 CLASS Survey overall favorable scores in percentage for each faculty   
 Overall Favorable Score Standard Deviation 
Faculty of Industrial Education and Technology 42% 15% 
Faculty of Science 43% 16% 
Faculty of Engineering 47% 16% 

 
 
 

Figure 4 CLASS overall favorable scores in percentage for each program of study in 3 faculties. 
 
ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าสาขาวิชาที่เน้นฟิสิกส์จะมีคะแนน CLASS ค่อนข้างสงู เช่นคณะครุศาสตร์สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสกิส์ประยกุต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แตกต่าง
จากสาขาที่ไม่เน้นฟิสกิส์เช่นคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี เป็น
ต้น ซึง่สามารถบอกถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความสนใจในสาขาที่เรียนกับทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์ได้ (Adam K.K., 
2006) 

 
สรุป  

จากการส ารวจทศันคติที่มีต่อวิชาฟิสิกส์โดยใช้แบบส ารวจทัศนคติของมหาวิทยาโคโลลาโดแห่งโบลเดอร์ที่แปล
เป็นภาษาไทย โดยส ารวจนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่
เรียนรายวิชาฟิสกิส์ทัว่ไป 1 ในภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่านักศึกษามีความคิดว่าความพยายาม
เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเรียนวิชาฟิสิกส์ แต่นักศึกษากลับไม่สามารถเข้าใจมโนทัศน์และน ามโนทัศน์ไป
ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ นกัศกึษายงัคงใช้การจ ารูปแบบการแก้ปัญหาโจทย์อยู่ เมื่อพิจารณารายคณะ
พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีทศันคติที่ดีที่สดุ และเมื่อพิจารณาสาขาวิชาที่เรียนพบว่าสาขาที่ใช้วิชาฟิสิกส์มาก
เช่น สาขาฟิสกิส์ประยกุต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะมีทศันคติต่อวิชานีดี้ แต่ในทางตรงกนัข้ามสาขาที่ไม่เน้นฟิสิกส์
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จะมีคะแนนทัศนคติที่ไม่สงู อาจเนื่องจากนักศึกษามีความเห็นว่าสาขาที่เรียนไม่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้วิชานี ้
และเมื่อพิจารณากลุม่ในแต่ละสาขาวิชาพบว่าสาขาวิชาที่เก่งฟิสกิส์ มีความคิดว่าฟิสกิส์ไม่ต้องใช้ความพยายาม
มาก ในทางกลบักนัสาขาที่ไม่เก่งฟิสิกส์คิดว่าฟิสิกส์ต้องใช้ความพยายามมาก สิ่งนีอ้าจแสดงว่าหากเข้าใจการ
เรียนวิชาฟิสกิส์ที่ถกูต้องเราอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมากกบัวิชานี ้จากผลการส ารวจนีเ้ป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับการออกแบบการเรียนรู้ส าหรับอาจารย์เพื่อปรับปรุงทศันคติของนกัศกึษาซึ่งอาจท าให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนวิชาฟิสกิส์มากขึน้และจะสง่ผลการการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างยัง่ยืนอีกด้วย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในระยะตนนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาจิตอนุรักษสิ่งแวดลอมดานการสงวน

รักษาและการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 

1 หองเรียนของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง ในรายวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2558 เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบสอบถามดานจิตอนุรักษ ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประมาณคารวมกับ

การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยสถิติบรรยาย และการวิเคราะหแบบอุปนัย ผลการวิจัยที่ได

จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ พบวานักเรียนมีจิตอนุรักษในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีจิต

อนุรักษดานภัยคุกคามสิ่งแวดลอมอยูในระดับสูงมาก สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลางถึงตํ่า โดยเฉพาะดาน

สนับสนุนนโยบายเพิ่มประชากรซึ่งมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ขอคนพบจากงานวิจัยเปนสารสนเทศในการพิจารณา

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อปลูกฝงและพัฒนาจิตอนุรักษในการวิจัยขั้นตอไป 

ABSTRACT 

This preliminary classroom action research aims to study environmental conservationism 

about preservation and utilization of a class of high school students in biology from a laboratory 

school of an autonomous university in the first semester, academic year B.E. 2558. Environmental 

Questionnaire and a supplementary interview protocol were employed to profile the students’ 

environmental conservationism. Descriptive statistics and inductive approach were used to analyze 

the data. The results indicate that the students have overall environmental conservationism at 

moderate level. Interestingly, on the scale of Environmental Threat, they were at very high level while 

on that of Support for Population Growth Policies, they were at low level (lowest means). The key 

findings inform the researcher how to properly design of learning experience to raise environmental 

conservationism and foster pro-environmental behaviors for the next phase of the study. 

Key Words: Environmental Conservationism, Biology, Classroom  Action Research 
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คํานํา 

ประเทศไทยกําลังประสบปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทั้งสภาพความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น

จากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรมนุษย ทั้งปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเมืองใหญ มลพิษทางน้ํา 

ปญหาการตัดไมทําลายปาหรือบุกรุกพื้นที่ปาสงวน (ประสบโชค  สายฟา, 2555) และจากขอมูลทางสถิติของกรม

ปาไม พุทธศักราช 2516 ถึง 2557 พบวาพื้นที่ปาไมของประเทศไทยลดจํานวนลง 11.58 เปอรเซ็นต คิดเปนพื้นที่ 

36,281,475 ไร (สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม, 2557) ปญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความจําเปนในการนํา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชสนองความตองการของมนุษยที่มีอัตราการเพิ่มจํานวนที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมจึงนับวามีความสําคัญที่คนในประเทศไทยตองชวยกัน ซึ่งการอนุรักษสิ่งแวดลอมจะไดผลและมี

ประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความสํานึกของบุคคลที่มีตอสิ่งแวดลอมนั้น ๆ การสรางความตระหนักเกี่ยวกับ

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมจะทําใหเกิดพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน (มูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน, 2554: เกษม  จันทรแกว, 2536 : 

UNESCO, 1992) 

จิตอนุรักษ คือการตระหนัก หรือเห็นคุณคาความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดํารงชีวิต และ

สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด จิตอนุรักษจึงเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมใน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมของมนุษย (Thapa, 1999: Dillon and Gayford, 1997) ซึ่งแนวทางในการปลูกฝงจิต

อนุรักษนั้นทําไดหลากหลายวิธี ในบริบทของโรงเรียน ผูเรียนควรไดสัมผัส อยูรวม หรือเรียนรูจากธรรมชาติเพื่อ

ความเขาใจและความรักหวงแหนธรรมชาติ เกิดความรูสึกเปนเจาของ (ownership) ครูควรเปนแบบอยางและ

สอนใหนักเรียนใชชีวิตอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและกลมกลืนกับธรรมชาติ มีความเปนอยูอยางเรียบงาย ไม

ทําลายหรือเบียดเบียนชีวิตอ่ืน ๆ พิจารณาถึงความเปนไปตามธรรมชาติที่เปนอยู เคารพในสิทธิ์ของการมีอยูของ

สรรพสิ่ง ครูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยยกตัวอยางสถานการณเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม (Stapp, 1997) 

กรอบแนวคิดจิตอนุรักษที่ใชในงานวิจัยนี้เสนอโดย Milfont และ Duckitt (2010) มีองคประกอบหลัก 2 

องคประกอบไดแก การสงวนรักษา (Preservation) และการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดอยาง

ยั่งยืน  (Utilization) ในแตละประเด็นแบงออกเปนดานยอย ดังนี้  องคประกอบการสงวน (Preservation) 

ประกอบดวย 7 องคประกอบยอยไดแก รูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ (Enjoyment of nature) 

สนับสนุนนโยบายการแทรกแซงเพื่อการอนุรักษ (Support for inventionist conservation policies) ทํากิจกรรม

เคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดลอม (Environmental movement activism) ภัยคุกคามสิ่งแวดลอม (Environmental 

threat) พฤติกรรมดานการอนุรักษระดับบุคคล (Personal conservation behavior) การยึดตนเองเปนศูนยกลาง

ในการอนุรักษ  (Ecocentric concern) สนับสนุนนโยบายเพิ่มประชากร (Support for population growth 

policies) องคประกอบการใชประโยชนทรัพยากร (Utilization) ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย ไดแก การ

อนุรักษที่ เกิดจากแรงจูงใจที่ยึดประโยชนที่เกิดจากมนุษย (Conservation motivated by anthropocentric 

concern) มีความเชื่อใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Confidence in science and technology) การ
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เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ (Altering nature) มนุษยอยูเหนือธรรมชาติ (Human dominance over nature) 

การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย (Human utilization of nature) 

จากปญหาที่ไดกลาวไปรวมกับผูวิจัยซึ่งเปนนิสิตระดับปริญญาโท ที่ตองฝกประสบการณวิชาชีพ 

เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ไดไปฝกประสบการณวิชาชีพ ณ โรงเรียนที่ทําวิจัย จากการ

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน ทําใหเห็นวาเด็กนักเรียนยังมีจิตอนุรักษไมมากพอ เชน ขณะที่มีการทํา

ปฏิบัติการในชั้นเรียน มักจะมีนักเรียนจํานวนหนึ่งที่ใชวัสดุ อุปกรณหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับการทําการทดลองหรือ

ทํากิจกรรมอยางสิ้นเปลือง รวมทั้งจากการที่ผูวิจัยไดสอบถามจากครูพี่เลี้ยง พบวามีความสอดคลองกับการ

สังเกตพฤติกรรมและการทําแบบสอบถามคือ นักเรียนยังขาดการยั้งคิดดานการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและยังไมมีความตระหนักถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด เนื่องจากมุมมองของ

นักเรียนตอผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศยังไมกวางพอ เพราะนักเรียนสวนใหญมีพื้นฐานครอบครัวที่ดี มี

ฐานะ มีความพรอมในทุกๆ ดานและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จึงไมคอยใหความสําคัญกับการใชประโยชน

ทรัพยากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม เชน การใชน้ํา กระดาษชําระ รวมทั้งอุปกรณการเรียนตางๆ จึง

ทําใหผูวิจัยตองการใชการวิจัยปฏิบัติการเพื่อสํารวจและพัฒนาจิตอนุรักษ โดยงานวิจัยเรื่องนี้เปนการรายงาน

การวิจัยในระยะแรกคือการสํารวจปญหา มุงเนนการศึกษาจิตอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 ในรายวิชาชีววิทยาซึ่งผูวิจัยเปนนิสิตครูประจําวิชา โดยขอคนพบที่ไดจะเปนแนวทางในการออกแบบการ

จัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงจิตอนุรักษและสงเสริมพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในระยะวิจัยตอไป 

วิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ใชรูปแบบของ Inonue (2015) โดยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้น

วางแผน (Plan) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกต (Observe) และข้ันสะทอน (Reflect) ซึ่งในสวนที่รายงานผลนี้

เปนขั้นการวางแผน (Plan) เพราะเปนการสํารวจระดับจิตอนุรักษเริ่มตนของนักเรียนเพื่อหาแนวทางในการ

จัดการเรียนรูในขั้นตอๆ ไป 

กลุมท่ีศึกษา 

กลุมที่ ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ของเปนโรงเรียนสาธิตสังกัด

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง โดยเปนหองเรียนปกติ ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา ปการศึกษา 2558 จํานวน 

1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 26 คน เปนนักเรยีนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 12 คน โดยมีการคละความสามารถ

ทั้งเด็กที่มีผลการเรียนอยูในระดับเกง ปานกลางและออน 

วิธีการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามเรื่อง จิตอนุรักษ ที่พัฒนาโดย Milfont และ Duckitt (2010) ซึ่งแบงออกเปน 2 

ประเด็นหลกัคือ การสงวนรักษา (Preservation) และการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน 

(Utilization) โดยแบงทั้งสองประเด็นใหญแบงเปนประเด็นยอย อีก 12 ประเด็นตามที่ไดนําเสนอขางตน ซึ่งในแต

ละประเด็นยอยแบงออกเปนคําถามเชิงนิมาน (positive) และคําถามเชิงนิเสธ (negative) รวมขอคําถามทั้งสิ้น 
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จํานวน 24 ขอ แบบสอบถามนี้มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ตัวเลือก คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไม

แนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญและไดนําไปใหนักเรียน

ซึ่งเปนกลุมที่ศึกษาทดลองกอน นอกจากนี้ ผูวิจัยยังใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางรวมดวย เพื่อเปนการ

ยืนยันความคิดหรือความคิดเห็นของนักเรียน และใหเกิดความชัดเจนในการตีความ  

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจิตอนุรักษของนักเรียนโดยการใหคะแนนการตอบคําถามในแตละขอ ใน

การใหคะแนนนั้น คําถามเชิงนิมาน (positive) จะใหคะแนนสูงที่สุดหากนักเรียนเลือกตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง แลว

จึงใหคะแนนลดหลั่นไป สวนคําถามเชิงนิเสธ (negative) จะใหคะแนนสูงที่สุด หากนักเรียนเลือกตอบ ไมเห็น

ดวยอยางยิ่ง หลังจากใหคะแนนแตละขอแลว ผูวิจัยจึงคํานวณหาคาเฉลี่ยคะแนนจิตอนุรักษทั้งคะแนนรวม และ

คะแนนรายขอ เพื่อวิเคราะหวานักเรียนมีมุมมองดานจิตอนุรักษอยูในระดับใด โดยใชหลักการของ Fisher อางถึง

ชัชวาลย เรืองประพันธ (2539) คือ หากอยูในชวง 4.21 - 5.00 จัดวามีจิตอนุรักษอยูในระดับสูงมาก ชวง 3.41 - 

4.20 จัดอยูในระดับสูง ชวง 3.61 – 3.40 จัดอยูในระดับปานกลาง ชวง 1.81 – 2.60 จัดอยูในระดับตํ่า ชวง 1.00 

– 1.80 จัดวามีระดับตํ่า และวิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยนําบทสัมภาษณมาแปลงเปน

ขอมูลและจัดกลุมขอมูลเหลานั้น เพื่อลงขอสรุป (สุภางค  จังทวานิช, 2545) 

ผลและการอภิปราย 

จากผลการสํารวจจิตอนุรักษของนักเรียนในตารางที่ 1 พบวานักเรียนมีจิตอนุรักษในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาทั้งสองประเด็นใหญ คือ ดานการสงวน (Preservation) พบวานักเรียนมีจิต

อนุรักษโดยรวมอยูในระดับสูง (3.50) ในประเด็นยอยดานภัยคุกคามสิ่งแวดลอมนักเรียนมีจิตอนุรักษระดับสูง

มาก ในดานการสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ  สนับสนุนนโยบายการแทรกแซงเพื่อการอนุรักษ การยึด

ตนเองเปนศูนยกลางในการอนุรักษ นักเรียนมีจิตอนุรักษระดับสูงเชนเดียวกัน แตในดานสนับสนุนนโยบายเพิ่ม

ประชากร พบวานักเรียนมีจิตอนุรักษอยูในระดับตํ่า สวนดานการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด

อยางยั่งยืน (utilization) นักเรียนมีจิตอนุรักษโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (3.34) ในประเด็นยอย ที่นักเรียนมี

จิตอนุรักษอยูในระดับสูง ไดแก ดานการอนุรักษที่เกิดจากแรงจูงใจที่ยึดประโยชนที่เกิดจากมนุษย มีความเชื่อใจ

ในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมนุษยอยูเหนือธรรมชาติ ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถามมีความสอดคลองกับ

ขอมูลจากการสัมภาษณ เชน นักเรียนใหความเห็นวา “มนุษย ใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ตางจากสัตวที่ใช

ทรัพยากรเพื่อความอยูรอดเทานั้น” (นักเรียนชายคนที่ 1) “รัฐบาลยังทํางานไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และอยาก

สนับสนุนนโยบาย การปลูกปา ไมทําลายตนไม” (นักเรียนชายคนที่ 2) “ไมควรจํากัดการมีบุตร เพราะเปนการเอา

เปรียบสิทธิสวนบุคคลเกินไป ควรขึ้นกับฐานะ หากสามารถรับเลี้ยงได ก็สามารถมีบุตรไดจํานวนมาก” (นักเรียน

หญิงคนที่ 1) โดยภาพรวม สรุปไดวานักเรียนมีจิตอนุรักษอยูในระดับปานกลาง และตํ่าในบางประเด็น จึงควร

ไดรับการปลูกฝงและพัฒนามุมมองหรือเจตคติในดานการอนุรักษเพื่อใหเกิดพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่ง

สอดคลองกับที่ Newhouse (1990) ระบุไววาหากคนในสังคมใหคุณคากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และนํามาปฏิบัติเปนกิจวัตร ประชาชนจะแสดงพฤติกรรมตามไปดวย ดังนั้น จึงมีความจําเปนตอง
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สรางเจตคติที่ดีเพื่อใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน (Thapa, 1999: Dillon 

and Gayford, 1997) 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการจัดการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรม ที่ใชหลักการสืบเสาะหาความรูโดยมีการ

สอดแทรกคุณธรรมตามลัทธิเตา เนื่องจากลัทธิเตามีความเชื่อหรือคุณธรรมในการใชชีวิตใหกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ โดยใหนักเรียนมีสวนรวมและเนนการเรียนรูแบบ outdoor learning ใหมีการนําเสนอประเด็นปญหา

สิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดสัมผัสใกลชิดกับธรรมชาติ และมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเกิดความหวง

แหนในทรัพยากรธรรมชาติเพราะนักเรียนจะเห็นคุณคา รูสึกเปนเจาของ เห็นความสําคัญตอการดํารงชีวิต และ

เพื่อปลูกฝงจิตอนุรักษ รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดกับนักเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจ

หลักการ ได มีสวนรวมในการแกไขปญ หาอยางสรางสรรค  และเกิดความซาบซึ้ง ความรัก หวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ  

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต

โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ประจําป

การศึกษา 2557 
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การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เร่ือง สมดุลกล 

โดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพ 

TheDevelopment of Tenth GradeStudents’ Conceptions on MechanicalEquilibrium 

Using 5Es Learning Cycle Integrated with Visualization 

ชนดัดา ทองคํา1*  จติตมาส สุขแสวง1 และ จรินกาญจนวรินทร2 

ChanaddaThongkam1*, Chittamas Suksawang1 , and Jarin Kanchanawarin2 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรียนเรื่องสมดุลกล โดยการจัดการเรียนรู

แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพ กลุมที่ศึกษา ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 

25 คน ของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย ไดแก แบบวัดแนวคิดเรื่อง สมดุลกล ซึ่งเปนแบบวัดแนวคิดชนิดคําถามปลายเปด รวมกับการสัมภาษณ

เพิ่มเติม ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรียน ดวยการจัดกลุมแนวคิดและคิดเปนรอยละ

ผลการวิจัยพบวา การใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 5 ขั้นรวมกับการใช มโนภาพสงเสริมใหนักเรียนมีแนวคิดเชิง

วิทยาศาสตรมากที่สุดในเรื่องสมดุลตอการเลื่อนที่ ซึ่งมีจํานวน 24 คน หรือคิดเปนรอยละ 96 รองลงมาคือเรื่อง 

สภาพสมดุล และ สมดุลตอการหมุน ซึ่งมีจํานวนเทากันคือ 23 คน คิดเปนรอยละ 92 ตามลําดับ 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the development of students’ scientific 

conceptions on Mechanical Equilibrium using 5Es Learning Cycle integrated with Visualization. The 

participants of this study included 25 tenth grade students of Demonstration of School Autonomous 

University in Bangkok. The instruments used in the study consisted of the open-ended concept test 

with additional interview. The data of students’ conceptions were categorized and then qualified into 

percentage. The findings revealed that this approach could develop the students’ scientific 

conceptions. The results showed that 24 students or 96 %, had sound understanding in the topic of 

Translational Equilibrium. Moreover, 23 students or 92%, had sound understanding in the topic of 

Equilibrium and Rotational Equilibrium, respectively. 

*
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คํานํา 

ในโลกที่เต็มไปดวยการใชวิทยาศาสตรสรรสรางผลิตภัณฑนานัปการ การเปนผูรูวิทยาศาสตร (Scientific 

literacy) จึงกลายเปนความจําเปนสําหรับบุคคลในการนําองคความรูทางวิทยาศาสตรไปใชเพื่อเพิ่มทักษะการ

ดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ การเปนผูรูวิทยาศาสตรมีความสําคัญมากขึ้นในการทํางานที่จําเปนตองใชทักษะ

ขั้นสูงในการเรียนรู การใหเหตุผล ความคิดสรางสรรค ตลอดจนสามารถตัดสินใจและแกปญหาได ความเขาใจใน

วิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญในการพัฒนาทักษะที่สําคัญเหลานี้ใหบรรลุผล 

(National Science Education Standards [NSES], 1996) ซึ่งการเปนผูรูวิทยาศาสตร (Scientific literacy) ไม

เพียงแตมุงเนนใหบุคคลมีความรูความเขาใจในแนวคิดวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังมุงสงเสริมใหมีทักษะการสืบ

เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อที่จะสามารถนําองคความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตจริงไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม (American Association for the Advancement of Science [AAAS], 2009)  

วิชาวิทยาศาสตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปจจุบัน

ประกอบดวยหลากหลายสาขาวิชา หนึ่งในสาขาวิชาเหลานั้นคือ สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งเปนการศึกษาปรากฏการณ

ทางธรรมชาติเพื่ออธิบายสิ่งตาง ๆ รอบตัว เชน การตกของวัตถุที่มีมวลตางกัน การมองเห็นสีของรุงกินน้ํา 

ปรากฏการณดังกลาวเปนสิ่งที่ใกลตัวเรามาก พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน สําหรับเนื้อหาเรื่อง “สมดุลกล” เปน

เนื้อหาหนึ่งในวิชาฟสิกส ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวัตถุหรือสิ่งตางๆ รอบตัววาสิ่งตางๆ เหลานั้นอยูในสภาพ

สมดุลหรือไม มีแรงอะไรบางที่กระทํากับวัตถุเหลานั้นโดยมีแนวคิดหลักที่นักเรียนตองเรียนรู ประกอบดวย สภาพ

สมดุล สมดุลตอการเลื่อนที่ สมดุลตอการหมุน โมเมนตของแรงคูควบ ศูนยกลางมวลและศูนยถวง สมดุลสัมบูรณ 

เสถียรภาพของสมดุลและการนําหลักสมดุลไปประยุกต ซึ่งมีความสําคัญในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสเพราะ

เปนการประยุกตใชความรูกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน รวมถึงนําความรูไปอธิบายหรือออกแบบโครงสรางหรือ

ชิ้นสวนในสภาวะสมดุล เชน ดานวิศวกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)อยางไรก็ตาม พบวาเนื้อหาในเรื่อง

สมดุลกลนั้นเปนเรื่องที่นักเรียนเขาใจยากและนักเรียนยังคงมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เชน นักเรียนเขาใจวาขณะที่

วัตถุเกิดสมดุลตอการเลื่อนที่นั้นแรงทุกแรงที่กระทําตอวัตถุไมจําเปนตองมีทิศไปตัดที่จุดเดียวกัน สวนการเกิด

สมดุลสัมบูรณนั้นไมจําเปนตองเกิดสมดุลตอการหมุนและสมดุลตอการเลื่อนที่ (พันธ  ทองชุมนุม,2544) 

นอกจากนี้จากการสํารวจแนวคิดทางฟสิกสของนิสิตนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวานิสิตนักศึกษามี

แนวคิดที่ไมถูกตองเกี่ยวกับสมดุลตอการหมุนมากที่สุด (ขจรศักด์ิ  บัวระพนัธ และคณะ, 2547) 

จากปญหาขางตน สาเหตุสําคัญของการเกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อนคือ การจัดการเรียนรูของครูผูสอนซึ่ง

ไมไดมุงเนนและใหความสําคัญในการเปดโอกาสใหนักเรียนลงมือปฏิบัติหรือสรางองคความรูดวยตนเอง แตจะ

เนนครูเปนสําคัญ ดวยการสอนแบบบรรยายนอกจากนี้ เนื้อหาวิชาฟสิกสเปนเนื้อหาที่มีแนวคิดที่ซับซอนเปน

นามธรรมและเขาใจยากเปนเหตุใหผูเรียนเกิดความสับสนเนื่องจากปรากฏการณการเคลื่อนที่ในธรรมชาติเปน

การเคลื่อนที่ในสามมิติซึ่งมีหลากหลายรูปแบบโดยมีแรงที่เกี่ยวของหลายแรงทั้งนี้แรงเหลานั้นกระทําพรอม ๆ กัน

และเปนแรงที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดดวยตาของมนุษย (วิชาญ  คงธรรม, 2547) นอกจากนี้ ลักษณะของ

เนื้อหาวิชาเปนสิ่งที่สังเกตเห็นไมได  หรือไมมีอยูจริงหากผูเรียนขาดการจินตนาการในการเรียนรูวิชาฟสิกสและ

ประสบการณการประยุกตใชหลักการทางกลศาสตร รวมทั้งขาดการทดลองที่เปนรูปธรรม  และผูสอนไมไดแสดง

การประยุกตหลักการทางกลศาสตรมาใชกับสถานการณที่หลากหลายในชีวิตประจําวันสิ่งเหลานี้อาจสงผลให
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ผูเรียนมีแนวคิดที่ไมสมบูรณหรือแนวคิดที่คลาดเคลื่อนและไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ

อ่ืนๆ ได (ขจรศักด์ิ และคณะ, 2547; Tan, 1999) 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแนวคิดเรื่อง สมดุลกล กับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ผลการวิจัยนี้จะเปนขอมูลเสนอแนะสําหรับผูที่เกี่ยวของ หนวยงานที่เกี่ยวของ และกระทรวงศึกษาธิการ  อันจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรแกเยาวชนของชาติตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 รูปแบบของงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อศึกษา 1) แนวทางการจัดการ

เรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพ เรื่อง สมดุลกล ที่ชวยสงเสริมแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร

ของนักเรียน และ 2) แนวคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง สมดุลกลกอนและหลังการจัดการเรียนรู

แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพ โดยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอการวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง สมดุลกลกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น

รวมกับการใชมโนภาพ สวนแนวทางการจัดการเรียนรูจะขอนําเสนอในครั้งตอไป   

 สําหรับเนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สมดุลกล ซึ่งเปนเนื้อหาเพิ่มเติมของวิชาฟสิกสตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 8 แนวคิด ไดแก1) สภาพสมดุล 2) สมดุลตอการ

เลื่อนที่ 3) สมดุลตอการหมุน4) โมเมนตแรงคูควบ 5) ศูนยกลางมวลและศูนยถวง6) สมดุลสัมบูรณ 7) เสถียรภาพ

ของสมดุล และ 8) การนําหลักสมดุลไปประยุกตทั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

วิธีการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวบขอมูลเพื่อศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรียน ดังนี ้

1. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรูแบบ 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพ ดังนี้ สภาพ

สมดุลจํานวน 1 แผน (1 คาบ) สมดุลตอการเลื่อนที่จํานวน 1 แผน (1 คาบ) สมดุลตอการหมุนและโมเมนตแรงคู

ควบจํานวน 1 แผน (3คาบ) ศูนยกลางมวลและศูนยถวง จํานวน 1 แผน (1 คาบ) สมดุลสัมบูรณ จํานวน 1แผน 

(จํานวน 1คาบ) เสถียรภาพสมดุล จํานวน 1 แผน (1 คาบ) และการนําหลักการสมดุลไปประยุกต จํานวน 1 แผน 

(1 คาบ) รวมใชแผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 7แผน (9คาบ) มีการตรวจสอบคุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรูโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน และ

ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดังกลาว ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 

2. ผูวิจัยนําแบบวัดแนวคิดเรื่อง สมดุลกล ทั้งหมด 11 ขอที่ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยวัดคาดัชนีความสอดคลองของขอ

คําถามกับจุดประสงค (IOC) ซึ่งขอคําถามในแบบวัดแนวคิดเรื่อง  สมดุลกล ทั้งหมด 11 ขอ มีคา IOC ไมตํ่ากวา 

0.8  จากนั้นนําไปใหนักเรียนซึ่งเปนกลุมที่ศึกษาทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู

แบบ 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพโดยใชเวลาทดสอบครั้งละ1 คาบ (50 นาที) โดยแบบวัดแนวคิดนี้เปนชนิด
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ปลายเปด ซึ่งครอบคลุมเรื่องสภาพสมดุล สมดุลตอการเลื่อนที่ สมดุลตอการหมุน โมเมนตแรงคูควบ ศูนยกลาง

มวลและศูนยถวง สมดุลสัมบูรณ เสถียรภาพสมดุลและการนําหลักการสมดุลไปประยุกตนอกจากนี้ ผูวิจัยใชการ

สัมภาษณเพิ่มเติมรวมดวย ในกรณีที่พบวาคําตอบของนักเรียนในแบบวัดไมชัดเจนและคลุมเครือ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรียนโดยการจัดกลุมแนวคิดของนักเรียนเปน 5 กลุม ตาม

แนวคิดของHaidar (1997)ไดแกแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (Sound Understanding: SU)แนวคิดที่ไมสมบูรณ

(Partial Understanding: PU) แนวคิดที่ ไมสมบู รณ และคลาดเคลื่อนบางสวน  (Partial Understanding& 

Specific Misconceptions: PUSM)แนวคิดที่คลาดเคลื่อน (Specific Misconceptions: SM)และไมมีแนวคิด 

(No Understanding: NU)แลวนับจํานวนนักเรียนและเปรียบเทียบคาเปนรอยละของนักเรียนในแตละกลุม

แนวคิด 
 

ผลการวิจัยและการวิจารณ 

เม่ือพิจารณาแนวคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง สมดุลกล ในภาพรวม พบวา กอนเรียน 

นักเรียนสวนใหญไมมีแนวคิดในเรื่องสมดุลกล และหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการ

ใชมโนภาพ พบวา นักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรทุกหัวขอสูงกวากอนเรียน ผลวิจัยแสดงดังตารางที่ 1  

จากตารางที่ 1 เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง สมดุลกล แตละหัวขอ พบวา แนวคิดแรกในเรื่อง 

สภาพสมดุล ผลวิจัยพบวา กอนเรียนนักเรียนมีแนวคิดแบบไมสมบูรณและคลาดเคลื่อนบางสวน(PUSM) จํานวน 

12 คน (รอยละ 48) โดยนักเรียนมีความเขาใจวา วัตถุที่เคลื่อนที่หรือไมอยูนิ่งกับที่จัดเปนวัตถุที่อยูในสภาพสมดุล

จลน รวมถึงการเคลื่อนที่ของจรวดดวยความเรงและการตกของวัตถุอยางอิสระ เชนนักเรียนตอบวา การตกของ

วัตถุอยางอิสระ รถยนตที่ว่ิงดวยอัตราเร็ว 70 กิโลเมตรตอชั่วโมงในแนวตรงเปนเวลา 10 วินาที จรวดเคลื่อนที่ขึ้น

ดวยความเรง และการหมุนของใบพัดของพัดลมที่ถูกเปดใชงานแลวในชวงเวลาหนึ่ง จัดเปนวัตถุที่อยูในสภาพ

สมดุลจลน เพราะมีการเคลื่อนที่ แตนักเรียนไมไดอธิบายวาเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่หรือหมุนดวยอัตราการหมุน

คงตัวและรองลงมานักเรียนไมมีแนวคิด (NU)จํานวน 7 คน (รอยละ 28) สวนหลังการจัดการเรียนรู พบวานักเรียน

มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU) จํานวน 23 คน (รอยละ 92) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ 

(PU) จํานวน 1 คน (รอยละ 4) และแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน(PUSM)จํานวน 1 

คน (รอยละ 4)  

เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่สอง เรื่อง สมดุลตอการเลื่อนที่ผลวิจัยพบวากอนเรียนนักเรียนไมมีแนวคิด 

(NU)จํานวน 12 คน (รอยละ 48) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (PU) จํานวน 11 คน (รอยละ 

44)โดยนักเรียนไมสามารถตอบไดวาทางเดินเลื่อนอัตโนมัติแนวราบที่ถูกเปดใชงานมาแลวระยะเวลาหนึ่งเปน

สมดุลตอการเลื่อนที่ โดยนักเรียนจะตอบเพียงแควาวัตถุอยูในสมดุลจลนเชน นักเรียนตอบวา ทางเดินเลื่อน

อัตโนมัติเปนสมดุลจลน เพราะมีการเคลื่อนที่ แตนักเรียนไมสามารถอธิบายไดวา ทางเดินเลื่อนอัตโนมัติที่ถูกเปด

ใชงานมาแลวในชวงเวลาหนึ่งมีความเร็วคงที่ สวนหลังการจัดการเรียนรู พบวานักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร
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(SU) จํานวน 24 คน (รอยละ 96) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (PU) จํานวน 1 คน (รอยละ 

4) 

เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่สาม เรื่อง สมดุลตอการหมุนผลวิจัยพบวากอนเรียน นักเรียนมีแนวคิดเชิง

วิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน(PUSM)จํานวน 18 คน (รอยละ 72) โดยนักเรียนเขาใจวาการที่

วัตถุวางบนคาน 2 ตําแหนงแลวทําใหคานไมอยูในสภาพสมดุลตอการหมุน คือการที่วัตถุตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง

มีมวลหรือน้ําหนักมากกวาอีกตําแหนงหนึ่ง เห็นไดจากคําตอบของนักเรียน เชน คานจะเอียงลงทางตําแหนงที่ A 

นั่ง เนื่องจากมีน้ําหนักมากกวา คานจะเอียง เพราะ A มีมวลมากกวา เปนตนรองลงมานักเรียนไมมีแนวคิด 

(NU)จํานวน 4 คน (รอยละ 16) สวนหลังการจัดการเรียนรู พบวานักเรียน มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU) จํานวน 

23 คน (รอยละ 92) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน(PUSM) จํานวน 2 คน 

(รอยละ 8) 

 เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่สี่ เรื่อง โมเมนตแรงคูควบผลวิจัยพบวากอนเรียน นักเรียนไมมีแนวคิด 

(NU)จํานวน 19 คน (รอยละ 76) โดยมีนักเรียนที่ทั้งไมตอบคําถาม และตอบวาไมทราบนอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่

อธิบายไปในทิศทางอ่ืน ซึ่งไมเกี่ยวของกับขอคําถาม เชน เม่ือลูกขางหมุนแลวจะมีการทรงตัว รองลงมาแนวคิดเชิง

วิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน(PUSM) จํานวน 4 คน (รอยละ 16) เชนคําตอบของนักเรียนที่วา 

ลูกขางสามารถหมุนไดเพราะมีแรงมากระทําแนวเฉียงกับแกนลูกขาง ทําใหลูกขางสามารถหมุนได สวนหลังจาก

การจัดการเรียนรู พบวานักเรียน มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU) จํานวน 18 คน (รอยละ 72) รองลงมาแนวคิดเชิง

วิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (PU) จํานวน 7 คน (รอยละ 28) 

เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่หา เรื่อง ศูนยกลางมวลและศูนยถวง ผลวิจัยพบวา กอนเรียน นักเรียนไม

มีแนวคิด (NU)จํานวน 13 คน (รอยละ 52)รองลงมา พบวานักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ 

(PU) จํานวน 10 คน (รอยละ 40)โดยนักเรียนอธิบายไดวาหลักการสรางตุกตาลมลุกใหมีการออกแรงกระทําโดย

การผลักตุกตาแลวตุกตาจะลุกกลับมาต้ังเหมือนเดิมได เกิดจากการถวงน้ําหนักไวที่ฐาน การทําใหจุดศูนยถวงอยู

ที่ฐาน หรือการออกแบบใหฐานกวาง แตนักเรียนไมสามารถอธิบายไดวาเม่ือออกแรงผลักตุกตาลมลุก 

จุดศูนยถวงที่อยูที่ฐานของตุกตาลมลุกไมพนออกจากฐานจึงทําใหลุกกลับมาต้ังเหมือนเดิมได เชน คําตอบของ

นักเรียนที่วา มีมวลอยูบริเวณฐานของตุกตาที่ทําหนาที่เปนศูนยถวง มีจุดศูนยถวงอยูตํ่า ที่ฐานของตุกตามีวัตถุ

คอยถวงน้ําหนักอยูเปนตน อยางไรก็ตาม มีนักเรียนจํานวน 1 คน(รอยละ 4) มีแนวคิดที่ไมสมบูรณและ

คลาดเคลื่อนบางสวน (PUSM)จากคําตอบของนักเรียนที่วา ตุกตาลมลุกสามารถกลับมาต้ังเหมือนเดิมได 

เนื่องจากมีน้ําหนักถวงที่จุดศูนยกลางและเนื่องจากมีน้ําหนักถวงอยูที่จุดหมุน  สวนหลังการจัดการเรียนรู นักเรียน

มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU) จํานวน 20 คน (รอยละ 80) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ 

(PU) จํานวน 5 คน (รอยละ 20) 

เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่หก เรื่อง สมดุลสัมบูรณ ผลวิจัยพบวา กอนเรียนนักเรียนมีแนวคิดเชิง

วิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน(PUSM)จํานวน 11 คน (รอยละ 44) รองลงมาไมมีแนวคิด 

(NU)จํานวน 9 คน (รอยละ 36)โดยนักเรียนมีความเขาใจวาการที่วัตถุอยูในสภาวะสมดุลสัมบูรณ คือการที่วัตถุ

หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ซึ่งเปนสมดุลตอการเลื่อนที่เพียงอยางเดียว เชนจากคําตอบของนักเรียน

ที่วา ตําแหนงที่วัตถุที่อยูในสภาวะสมดุลสัมบูรณ คือชวงที่วัตถุหยุดนิ่ง เคลื่อนที่โดยไมมีความเรงหรือเคลื่อนที่โดย
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มีความเร็วคงที่ สวนหลังการจัดการเรียนรู พบวานักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (PU) จํานวน 

15 คน (รอยละ 60)รองลงมามีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU) จํานวน 10 คน (รอยละ 40) 

เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่เจ็ด เรื่อง เสถียรภาพของสมดุล ผลวิจัยพบวา กอนเรียน นักเรียนไมมี

แนวคิด(NU) ในเรื่องดังกลาว จํานวน 25 คน (รอยละ 100.00)โดยจากคําตอบของนักเรียนสวนใหญจะเปนการ

ตอบเกี่ยวกับสภาพสมดุล ไดแก สมดุลสถิต สมดุลจลน สมดุลตอการเลื่อนที่ ซึ่งแนวคิดเหลานี้ไมเกี่ยวของกับ

สถานการณที่กําหนดให โดยนักเรียนจะนําชื่อเหลานั้นมาจากขอคําถามในแบบวัด เพื่อนํามาใชในการตอบและมี

นักเรียนสวนใหญที่ตอบวาไมรู/ไมทราบ  สวนหลังการจัดการเรียนรู พบวานักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU) 

จํานวน 22 คน (รอยละ 88) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (PU) จํานวน 3 คน (รอยละ 12) 

และเม่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่แปด เรื่อง การนําหลักสมดุลไปประยุกต ผลวิจัยพบวา กอนเรียน 

นักเรียนไมมีแนวคิด(NU) ในเรื่องดังกลาวมากที่สุด จํานวน 18 คน (รอยละ 72) รองลงมา มีนักเรียนมีแนวคิดที่ไม

สมบูรณ (PU)จํานวน 7 คน (รอยละ 28)โดยนักเรียนอธิบายแตยังไมครบถวน เชนคําตอบที่วา หนาตางไมขยับ 

เพราะหนาตางอยูในสภาพสมดุล โดยมีแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุเปนศูนย  สวนหลังการจัดการเรียนรู นักเรียนมี

แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU) จํานวน 20 คน (รอยละ 80) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (PU) 

จํานวน 5 คน (รอยละ 20) 

โดยสรุปการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพชวยสงเสริมใหนักเรียนมี

แนวคิดเชิงวิทยาศาสตรในเรื่อง สมดุลกล โดยหลังเรียนนักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรมากที่สุดในเรื่อง สมดุลตอ

การเลื่อนที่ รองลงมาคือ สภาพสมดุลและสมดุลตอการหมุนเสถียรภาพของสมดุลศูนยกลางมวลและศูนยถวงการนํา

หลักสมดุลไปประยุกต โมเมนตของแรงคูควบ และสมดุลสัมบูรณ ตามลําดับ ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การที่นักเรียนได

พัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรในเรื่อง สมดุลกล  อาจเปนเพราะนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิม และความรูใหมที่

เกี่ยวของกับสมดุลกล จนสามารถสรางเปนความเขาใจของตนเองที่ถูกตอง นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร

การเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพมุงเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ผานกระบวนการสืบเสาะหาความรู มี

การใหนักเรียนสรางและตรวจสอบคําอธิบายรวมกัน นอกจากนี้ นักเรียนยังมีสวนรวมในกระบวนการกลุมและ

รวมกันคิดอีกทั้งในการจัดการเรียนรูยังมีการบูรณาการมโนภาพเกี่ยวกับสมดุลกลที่หลากหลายและเกี่ยวของกับ

สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันของนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถจินตนาการการเคลื่อนที่ของวัตถุ และ

สามารถขยายความเขาใจของนักเรียนไดมากข้ึน สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับสมดุลกล        

(บุญรัตน และคณะ, 2557; Reiner, 2009) 

 

ขอเสนอแนะ 

ครูผูสอนควรใชมโนภาพที่หลากหลายและเขาใจงายเกี่ยวกับสมดุลกล เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรูเดิมและความรูใหมที่ไดรับ จนสามารถสรางแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรได 
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การศึกษากลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํปาง 

A Study on English Reading Comprehension Strategies of First-Year College Students of 

Thammasat University (Lampang Campus) 

 

ถริวัฒน์ ตันทนิส1* 

Thirawat Tanthanis1* 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ ของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1    
และเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ ระหว่างนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 เพศชายและเพศหญิง ท่ี
มีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษในระดบัสงูและต่ําตามลําดบั โดยใช้แบบสํารวจกลวิธีการอา่นเพ่ือความ
เข้าใจภาษาองักฤษ ในการเก็บข้อมูลกับนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางจํานวน 107 
คน หลงัจากวิเคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบค่า t-test แล้ว ผลของการวิจยัแสดงให้เห็นว่านักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ใช้
กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษด้านการชดเชยมากท่ีสดุ และใช้กลวิธีการอ่านด้านความรู้ความคิด
น้อยท่ีสุด  นอกจากนีน้ักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 เพศชายและเพศหญิงท่ีมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษใน
ระดบัสงู และต่ําใช้กลวิธีการอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study  the English reading comprehension strategies of 
first-year college students of Thammasat University(Lampang campus) and compare the English 
reading comprehension strategies between male and female first-year college students at high and 
low levels of English reading comprehension. The sample of the study was one-hundred and seven 
first-year college students. The instrument used in this study was a questionnaire of English reading 
comprehension strategies. The data were analyzed by the SPSS programme using arithmetic mean, 
standard deviation and t-test. The results of the study were as follows : First-year college students 
used the compensatory reading strategy more frequently than any other strategies and the cognitive 
reading strategy was the least frequently used strategy. Male and female first-year college students at 
the high and low level of English reading comprehension differed in their use of cognitive, 
metacognitive and compensatory reading strategy at the .05 level of significance. 
 

 
Key Words: reading strategies, reading comprehension ability 
 * Corresponding author; e-mail address: medteflcu@yahoo.com  
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บทนํา 

การอ่านเป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ของผู้อ่านในการสร้างความหมายจากบทอา่น กระบวนการอ่านจึง
เป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อนท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีแตกตา่งกนัไป เช่นผู้อ่าน บทอา่น ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้อ่านและ
บทอา่น ซึง่ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัผู้อา่นและสง่ผลตอ่ความเข้าใจในการอา่นคือ ความสามารถทางภาษา 
และกลวิธีการอ่าน  ในการวิจัยท่ีเก่ียวกับการอ่านภาษาต่างประเทศนัน้จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องศึกษา
ความสามารถในการอ่าน และกลวิธีการอา่นไปพร้อมๆกนั จากงานวิจยัของ Alderson(1984) พบว่า สาเหตหุนึ่ง
ของการไม่ประสบความสําเร็จในการอ่านภาษาท่ี2  สืบเน่ืองมาจากผู้ อ่านมีปัญหาในการใช้กลวิธีการอ่านท่ี
ถกูต้องเหมาะสมนัน่เอง   

ผู้ อ่านจะสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาท่ี2 ได้ จะต้องอาศัยกลวิธีการอ่านซึ่งเป็น
กระบวนการทางความคิดความเข้าใจท่ีผู้ อ่านนําเอาวิธีการต่างๆมาใช้ในการจัดการกับข้อมูลท่ีอ่าน หรือ
แก้ปัญหาในการอ่าน ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกใช้กลวิธีท่ี
เหมาะสมจะช่วยให้การอ่านบรรลุเป้าหมายได้เร็วย่ิงขึน้  และผู้ สอนควรสอนให้ผู้ อ่านรู้จักใช้กลวิธีการอ่านท่ี
เหมาะสมเพ่ือช่วยให้ผู้อา่นสร้างความหมายจากบทอา่นได้ถกูต้อง 

จากแนวคิดเก่ียวกับความเข้าใจในการอ่าน และกลวิธีการอ่าน รวมถึงข้อมูลผลการเรียนรายวิชา
ภาษาองักฤษพืน้ฐานของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ลําปาง ตลอดจนประสบการณ์ในการ
สอนของผู้ วิจยั พบวา่ นกัศกึษาท่ีเรียนภาษาองักฤษสว่นใหญ่ยงัไมป่ระสบความสําเร็จในการอา่นเพ่ือความเข้าใจ
ภาษาองักฤษ โดยยงัมีปัญหาในเร่ืองของการอ่าน ซึง่นอกจากความรู้ความเข้าใจในเร่ืองคําศพัท์ โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ซึง่เป็นสิ่งท่ีปรากฏอยู่ในภาษาแล้ว ผู้ อ่านยงัต้องอาศยัองค์ประกอบอ่ืนๆมาเป็นตวัปฏิสมัพันธ์เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในการอา่น นอกจากนีจ้ากการสงัเกต สมัภาษณ์ พดูคยุกบันกัศกึษาถงึวิธีการท่ีใช้ในการอา่น  ทํา
ให้ผู้ วิจยัสามารถวิเคราะห์ในขัน้ต้นได้ว่านักศกึษาน่าจะมีปัญหาในการใช้กลวิธีการอ่าน (Reading Strategies) 
ซึง่กลวิธีการอา่น (Reading Strategies) เป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้ผู้อ่านไปถึงจุดหมายปลายทางของการอ่าน นัน่คือ
เกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีอ่านได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ โดยสามารถจบัประเด็นท่ีอ่านให้ได้มากท่ีสุดโดยใช้เวลาน้อย
ท่ีสุด ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษากลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ ของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 โดย
ศกึษาตวัแปรเพศ และความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ เพ่ือนําผลการวิจยัท่ีได้ไปพฒันาการเรียนการสอน
ทกัษะการอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษของนกัศกึษาให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

  
แนวคดิเก่ียวกับกลวิธีการอ่าน 

กลวิธีการอ่าน หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการท่ีผู้ อ่านนํามาใช้กํากับกระบวนการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือ
ช่วยให้การอ่านนัน้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจในการอ่านได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงขึน้ กลวิธีการอา่น
จึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัต่อความเข้าใจในกระบวนการอ่าน ประสิทธิภาพในการอ่านจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือ
ผู้อ่านรู้จกัเลือกใช้กลวิธีการอา่นท่ีเหมาะสมในการนํามาซึง่ความเข้าใจในการอ่าน (Casanave,1988)  ดงันัน้จึง
จําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้สอนต้องสอนให้ผู้ เรียนรู้ถึงความหมาย ความสําคญั และ เลือกใช้กลวิธีการอา่นแตล่ะประเภท
ให้เหมาะสมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการอา่น  

ผู้ วิจัยใช้แนวคิดของ Chamot (1987) , Oxford (1990) , Anderson (1999) และ Carrell (1989)  ใน
การจําแนกกลวิธีในการอา่นออกเป็น 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. กลวิธีการอ่านด้านความรู้ความคดิ (Cognitive Reading Strategies)  

เป็นกลวิธีการอา่นท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการทางสมอง โดยผู้อ่านเป็นผู้ ท่ีกําหนดและกระทําด้วยตนเอง
ในขณะท่ีอ่าน ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิสมัพนัธ์ทางความคิดโดยตรงกบัสิ่งท่ีอ่านแบบเป็นขัน้ตอนเพ่ือใช้ในการ
คิดวิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนในการทําความเข้าใจกบับทอา่น ประกอบด้วย 

1) กลวิธีการแปล (Translating) 
2) กลวิธีการสรุปความ (Summarizing) 
3) กลวิธีการอ้างอิง (Referencing) 
4) กลวิธีการทํานายเร่ืองท่ีเกิดขึน้ตอ่ไป (Making a prediction) 
5) กลวิธีการหาใจความสําคญั (Finding main idea) 
6) กลวิธีการตัง้คําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น (Questioning about the text) 
7) กลวิธีการมีปฏิกิริยาโต้ตอบกบัเร่ืองท่ีอา่น (Reaction to the text content) 
8) กลวิธีการใช้ความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ (Using knowledge of    

grammatical structure) 
 

2. กลวิธีการอ่านด้านอภปัิญญา (Metacognitive Reading Strategies) 

เป็นกลวิธีการอา่นท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการวางแผนในการอ่าน การตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน 
และการประเมินตนเองเก่ียวกบัความเข้าใจในการอา่นวา่บรรลวุตัถปุระสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นกลวิธีการอา่นท่ี
อยู่เหนือระดบัความรู้ความคิด ซึง่ช่วยให้ผู้ อ่านสามารถวางแผน ตรวจสอบ และประเมินตนเองเก่ียวกบัปัญหา
ของการอา่นรวมไปถงึความเข้าใจในการอา่นขณะทําการอา่นได้ ประกอบด้วย 

1) กลวิธีการตรวจสอบความเข้าใจตนเอง (Self-monitoring) 
2) กลวิธีการแก้ไขความเข้าใจ (Correcting one’s own previous understanding) 
3) กลวิธีการตัง้เป้าหมายในการอา่น (Setting goals) 
4) กลวิธีการประเมินความเข้าใจในการอา่น (Evaluation) 

 
3. กลวิธีการอ่านด้านการชดเชย (Compensatory Reading Strategies) 

เป็นกลวิธีการอา่นท่ีผู้อา่นใช้เม่ือพบปัญหาในขณะท่ีอา่น ซึง่ในการอา่นภาษาตา่งประเทศนัน้ ผู้อา่นย่อม
มีข้อจํากดัในเร่ืองของกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ และคําศพัท์ ตลอดจนความรู้ในเร่ืองต่างๆท่ีแตกต่างกนัออกไป ผู้อ่าน
จงึต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาหรือข้อขดัข้องท่ีพบ โดยนําความรู้ในตวัเองและจากบริบทแวดล้อมของ
บทอา่นมาเป็นตวัช่วยในการอา่น ประกอบด้วย 

1) กลวิธีการใช้พืน้ความรู้เดิม (Using background knowledge) 
2) กลวิธีการใช้บริบทหรือตวัชีแ้นะ (Using context clues) 
3) กลวิธีการอา่นซํา้เม่ือไมเ่ข้าใจ (Re-read) 
4) กลวิธีการอา่นออกเสียงสิ่งท่ียากหรือไมเ่ข้าใจ (Read aloud) 
5) กลวิธีสงัเกตโครงสร้างของเนือ้เร่ือง (Text structure) 
6) กลวิธีการปรับเปลี่ยนความเร็วในการอา่นให้เหมาะกบัเนือ้เร่ือง (Adjusting reading rate) 
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7) กลวิธีการทําเคร่ืองหมายหรือจดรายละเอียดเพ่ือการจํา (Marking or taking note to 
remember) 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้จากการเลือกแบบเจาะจงเลือกนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จากทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 (EL 171) จากนัน้
ผู้ วิจัยทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามเพศก่อน หลังจากนัน้จึงใช้คะแนนสอบกลางภาค รายวิชา
ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  (EL 171)  ในสว่นของทกัษะการอ่าน (Reading) มาจําแนกนกัศกึษาเพศชายออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษในระดบัสงู (คะแนนสงูสดุ 30 % แรก) มีจํานวน 16 คน 
ระดบัต่ํา (คะแนนต่ําสดุ 30 % สดุท้าย) มีจํานวน 14 คน และเพศหญิงท่ีมีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ
ในระดบัสงู มีจํานวน 39 คน ระดบัต่ํา มีจํานวน 38 คน ได้กลุม่ตวัอย่าง 4 กลุม่ รวมทัง้สิน้ 107 คน  สว่นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสํารวจกลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ ซึ่งผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยอาศยัแนวคิด
ของ  Anderson (1999), Oxford (1990), Chamot (1987)  และ Carrell (1989)  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจําแนก
กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ     ซึง่ประกอบด้วยข้อความท่ีถามถงึระดบัการปฏิบติัในการใช้กลวิธี
การอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ จํานวน 38 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ครอบคลมุกลวิธีการอา่นในแต่ละด้าน
คือ กลวิธีการอ่านด้านความรู้ความคิด  กลวิธีการอ่านด้านอภิปัญญา  และกลวิธีการอ่านด้านการชดเชย  
ลักษณะของแบบสํารวจเป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert 
Scale)  หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยจึงเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสํารวจกลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ 
ไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 107 คน  เพ่ือนําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้โปรแกรม SPSS และใช้
คา่สถิติทดสอบ t-test 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษในระดับสูง ระดบัต่ํา และโดยรวม   ใช้
กลวิธีการอ่านด้านการชดเชยสูงท่ีสุด  ซึ่งใช้ใน ระดบัมาก ระดับปานกลาง และระดับมาก ตามลําดับ และใช้
กลวิธีการอ่านด้านความรู้ความคิดน้อยท่ีสดุ ซึ่งใช้ใน ระดบัมาก ระดบัน้อย และระดบัปานกลาง ตามลําดบั ดงั
แสดงในตารางท่ี 1 
Table 1 Arithmetic Mean and Standard Deviation of Reading Strategies 

Reading Strategies 
High Level Low Level Total 

x S.D. x S.D. x S.D. 

Cognitive Reading Strategies  
Metacognitive Reading Strategies 
Compensatory Reading Strategies 

3.91 
3.92 
4.28 

0.37 
0.48 
0.29 

2.44 
2.59 
2.86 

0.43 
0.62 
0.60       

   3.20 
   3.27 
   3.59                 

   0.84 
   0.86 
   0.85 

* P <  0.05 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ระหว่างนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ที่มี

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูงและตํ่า 

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษในระดบัสงูและต่ํา  ใช้กลวิธีการอา่นเพ่ือ
ความเข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภท และแยกแตล่ะประเภทแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 2  
Table 2  Comparison of Reading Strategies of students at high and low levels of Reading 

Comprehension Ability  
Reading Strategies High Level Low Level t 

1. Cognitive Reading Strategies  
2. Metacognitive Reading Strategies 
3. Compensatory Reading Strategies 

3.91 
3.92 
4.28 

2.44 
2.59 
2.86 

-18.91*  
-12.43*  
-15.75*  

Total 4.05 2.63 -17.91* 
* P <  0.05 
 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ระหว่างนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 

เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูง  

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 เพศชายและเพศหญิง  ท่ีมีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษในระดบัสงู  ใช้
กลวิธีการอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภท และแยกแตล่ะประเภทแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  ดงัแสดงในตารางท่ี 3  
Table 3  Comparison of Reading Strategies between male and female students at high level of 

Reading Comprehension Ability  

Reading Strategies 
    Male (High) 

               x  

  Female (High) 

               x  

  t 

Cognitive Reading Strategies  
Metacognitive Reading Strategies 
Compensatory Reading Strategies 

3.65 
3.61 
4.12 

4.02 
4.04 
4.34 

-3.82*  
-3.29*  
-2.69*  

Total 3.81 4.14 -3.91* 
* P <  0.05 
 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ระหว่างนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 

เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับตํ่า  

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 เพศชายและเพศหญิง  ท่ีมีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษในระดบัต่ํา  ใช้
กลวิธีการอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภท และแยกแตล่ะประเภทแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  ดงัแสดงในตารางท่ี 4  
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Table 4  Comparison of Reading Strategies between male and female students at low level of 
Reading Comprehension Ability   

Reading Strategies 
Male (Low) 

x  

Female (Low) 

            x  

t 

Cognitive Reading Strategies  
Metacognitive Reading Strategies 
Compensatory Reading Strategies 

2.19 
2.21 
2.45 

2.51 
2.67 
2.89 

-3.01* 
-2.63* 
-3.31* 

Total 2.21 2.73 -3.57* 
* P <  0.05 
 

สรุป 

1. กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ 

 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ใช้กลวิธีการอ่านด้านการชดเชยสงูท่ีสดุซึง่ใช้ในระดบัมาก 
น่าจะมีสาเหตุมาจากการท่ีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ํา คือมี
ข้อจํากดัในเร่ืองของคําศพัท์และกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ดงันัน้ในขณะท่ีอา่นบทอา่นจะประสบปัญหาในการอ่านอยู่
ตลอดเวลา ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Anderson (1999) ท่ีว่ากลวิธีการอ่านด้านการชดเชยเป็นกลวิธีท่ีผู้อ่าน
ใช้เม่ือประสบปัญหาในการอา่น โดยผู้อา่นจะต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการต่างๆ ซึง่ผู้อ่าน
ไม่สามารถใช้กลวิธีใดกลวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้ ผู้ อ่านจําเป็นต้องใช้กลวิธีท่ีหลากหลายมาช่วยทําให้ตนเอง
เกิดความเข้าใจ  กลวิธีในหมวดนีท่ี้นกัศกึษาใช้มากท่ีสดุคือ กลวิธีการอา่นซํา้เม่ือไม่เข้าใจ กลวิธีการปรับเปลี่ยน
ความเร็วในการอ่านให้เหมาะสมกับเนือ้เร่ือง กลวิธีการทําเคร่ืองหมายหรือจดรายละเอียดเพ่ือการจํา และกล
วิธีการใช้พืน้ความรู้เดิม ตามลําดบั  

รองลงมาคือกลวิธีการอ่านด้านอภิปัญญาซึ่งใช้ในระดบัปานกลาง กลวิธีในหมวดนีท่ี้นักศกึษาใช้มาก
ท่ีสดุคือการตรวจสอบความเข้าใจตนเอง การตัง้เป้าหมายในการเรียน การแก้ไขความเข้าใจ ตามลําดบั ซึง่การใช้
กลวิธีการอ่านเหล่านีเ้ก่ียวข้องกับกระบวนการท่ีช่วยนักศึกษาในการวางแผนการอ่าน ตรวจสอบความเข้าใจ
ตนเอง ประเมินตนเองว่าบรรลุวตัถุประสงค์ในการอ่านมากน้อยเพียงใด จัดเป็นกลวิธีท่ีอยู่เหนือระดบัความรู้
ความคิด ซึง่จากงานวิจยัจะเห็นได้วา่นกัศกึษายงัไมคุ่้นเคยกบัการใช้กลวิธีการอา่นด้านอภิปัญญา สงัเกตได้จาก
ระดบัการใช้ซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง เพราะนกัศกึษายงัขาดแรงจูงใจในการอา่น เห็นได้จากการท่ีนกัศกึษายงัไม่
มีการตัง้เป้าหมายในการอา่น ตลอดจนวางแผน ตรวจสอบ ประเมินการอา่นของตนเอง 

และอนัดบัสดุท้ายคือกลวิธีการอ่านด้านความรู้ความคิดซึง่ใช้ในระดบัปานกลาง น่าจะมีสาเหตมุาจาก
ทักษะและความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 อยู่ในระดับต่ํา ดังนัน้นักศึกษาจึงไม่
สามารถใช้กระบวนการทางสมอง ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์ทางความคิดโดยตรงกับสิ่งท่ีอ่านในการวิเคราะห์ 
พิจารณา ทําความเข้าใจในสิ่งท่ีอ่านได้มากเท่าท่ีควร กลวิธีย่อยท่ีอยู่ในหมวดนี ้เช่นการใช้ความรู้ทางด้าน
โครงสร้างไวยากรณ์ การอ้างอิงถึงสิ่งท่ีกล่าวมาแล้ว การมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเร่ืองท่ีอ่าน หรือการสรุปความใน
การช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน เน่ืองมาจากนกัศกึษายงัขาดทกัษะทางภาษานัน่เอง ส่งผลให้นกัศกึษาไม่
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สามารถใช้กลวิธีเหล่านีเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการอ่านได้ ระดบัการใช้จึงต่ํากว่ากลวิธีในหมวดอ่ืนๆ แต่จาก
การวิจยัครัง้นีพ้บว่ากลวิธีย่อยในหมวดกลวิธีการอ่านด้านความรู้ความคิดท่ีนักศกึษาใช้มากท่ีสดุคือ กลวิธีการ
แปล ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Nation (2001) ท่ีได้กล่าวถงึองค์ประกอบด้านคําศพัท์ซึง่เก่ียวข้องกบักลวิธีการ
อ่าน พบว่าการแปลความหมายของคําศัพท์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการอ่านภาษาท่ีสอง นอกจากนีย้ัง
เก่ียวข้องกับระบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยซึ่งนกัเรียนคุ้นเคยมานาน คือวิธีการสอนแบบ
เน้นไวยากรณ์และการแปล (Grammar-translation method) ทําให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับกลวิธีการแปล
มากกวา่กลวิธีอ่ืนๆในหมวดนี ้

 
 2. กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กับระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 จากผลการวิจยัสรุปได้วา่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษในระดบัสงูและ
ต่ํา ใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญั ซึง่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษในระดบัสงูใช้กลวิธีการอา่นเพ่ือความ
เข้าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภทอยู่ในระดับมาก ส่วนนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษในระดบัต่ําใช้กลวิธีการอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภทอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่
สอดคล้ องกับ งาน วิจัยของ Al-Nujaidi (2003) ท่ี พบ ว่า  นักศึกษ าชั น้ ปี ท่ี  1  ท่ี เรียน ภาษ าอังกฤษ เป็ น
ภาษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการอ่านสูง จะใช้กลวิธีการอ่านมากและบ่อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ความสามารถในการอ่านต่ํา แสดงให้เห็นว่าระดับความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกบัการใช้กลวิธีในการอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษของผู้ เรียน   
 
 3. กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กับเพศของผู้อ่าน 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่านักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 เพศชายและเพศหญิงท่ีมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษในระดบัสงูและต่ําใช้กลวิธีการอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภท และแต่ละประเภท 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ซึง่ระดบัของการใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษรวมทกุประเภท และ
แต่ละประเภทของนักศกึษาชัน้ปีท่ี 1 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยท่ีสงูกว่าระดบัของการใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
ภาษาองักฤษของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 เพศชาย ผลการวิจยัท่ีได้สอดคล้องกบังานวิจยัของ Starna (1990) ท่ีศกึษา
ความแตกต่างระหว่างเพศท่ีส่งผลต่อการใช้กลวิธีการอ่านของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลยั พบว่าผู้ ชายและ
ผู้หญิงใช้กลวิธีการอ่านแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างในการใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษท่ี
เกิดขึน้ระหว่างนกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงมีสาเหตมุาจากความแตกต่างของความสามารถในการอ่านของ
ผู้ชายและผู้หญิง ผู้หญิงมีความสามารถในการอ่านสงูกวา่ผู้ชายในทุกๆด้าน เช่นในการตอบคําถามเก่ียวกบัการ
อ่านซึ่งต้องการวัดความสามารถของผู้ อ่านในการตีความ ผู้ ชายจะทําคะแนนได้น้อยกว่าผู้ หญิง และในเร่ือง
ทัศนคติในการอ่าน ผู้ หญิงจะมีทัศนคติในทางบวกต่อการอ่าน รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ อ่านท่ีดี สนุกกับการอ่าน
มากกวา่ผู้ชาย สง่ผลให้สรุปได้วา่นกัศกึษาหญิงซึง่มีความสามารถในการอา่นสงูกวา่นกัศกึษาชายใช้กลวิธีในการ
อ่านแตกต่างจากนักศึกษาชายคือนักศึกษาหญิงจะใช้กลวิธีการอ่านในระดับท่ีสูงกว่านักศึกษาชายในทุกๆ
ประเภทของกลวิธี ซึง่ข้อสรุปนีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ Cherland (1994) ท่ีได้ศกึษาความแตกต่างในการอ่าน
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง  พบวา่ผู้อา่นในระดบัต้นและระดบักลางท่ีเป็นเพศหญิงมีความกระตือรือร้นในการอ่าน 
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มีความสามารถในการจบัใจความ ความสามารถทางคําศพัท์ และมีความสามารถในการตอบข้อมลูจากสิ่งท่ีอา่น
ได้ดีกวา่ผู้ชาย 
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ABSTRACT 

This paper presents the knowledge and skills influencing employers’ satisfaction and the 
employment knowledge and skills gap of the employers’ satisfaction comparing to graduates’ own 
assessment. The data was obtained from 101 employers and 109 graduates majoring in Business 
Administration and IT. Factor analysis, correlation analysis and t-test were employed to discover the 
results. The key findings from this study suggest that to enhance graduate employability, the 
universities should continue imbuing students on virtue and ethics and ensure the acquisition of team 
working and problem solving skills is made more explicit because these skills are in demand by 
employers. 
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INTRODUCTION 
The broader employability concept partly reflects the influence of the 1997 Dearing Report, 

which identified key skills that were relevant throughout life, not simply in employment (Mason et al., 
2009). Yorke and Knight (2003) adopted a definition of ‘employability’ as a set of achievements, skills, 
understanding, and personal attitudes that make graduates more likely to gain employment and be 
successful in their chosen occupations. As per the employers’ perspective, ‘employability’ is often 
referred to work-readiness; that is, possession of the skills, knowledge, attitudes and commercial 
understanding that will enable new graduates to make productive contributions to organizational 
objectives soon after commencing employment (Mason et al., 2009). In view of the literature two 
questions are posed: first is to identify the knowledge and skills influencing employers’ satisfaction—
what make graduates more likely to gain employment and be successful. Andrews and Higson (2008) 
found hard skills (field-specific knowledge); soft skills (interpersonal skills); and work experience 
emerged to be skills necessary to enhance graduate employability. Recent studies have indicated 
soft skills are in demand by employers i.e. team working skills, communication skills, problem-solving 
abilities, analytical skills, planning and organizational skills (Koc and Koncz, 2015; Hernandez-March 
et al., 2009; Archer and Davison, 2008). In addition, Hernandez-March et al. (2009) and Andrews and 
Higson (2008) remark that graduates should not merely have adequate theoretical-practical 
knowledge in their field, but also the necessary skills to carry out their job assignments. The second 
question is to investigate the employment knowledge and skills gap of the employers’ satisfaction and 
graduates’ own assessment. Crebert et al. (2004) found that graduates enter the labor market with 
theories and principles but lack intensive work training. While Wolber (2003) and Jonbekova (2015) 
commented that graduates are more likely to accept jobs that do not fit their field of study during 
periods of high unemployment, thereby not allowing graduates to utilize the knowledge and skills 
gained at university.   

 
MATERIALS AND METHODS 

The primary data was collected from 101 employers and 109 graduates via self-administered 
questionnaires. The selection of employers was from the list provided by graduates. They were 
company’s owners, department heads, HR managers, managers, or supervisors. The graduates, 
majoring in Business Administration (70%) and IT (30%), were employed less than one year.   

The twenty-three attribute list used in the questionnaire was rigorously developed as a result 
of extensive review of literature and was contextualized to Thailand as per suggested by National 
Education Standards and Quality Assessment. The employers were asked to rate all items on a 5-
point Likert scale with respect to their satisfaction with graduates’ performance. The graduates were 
asked to self-assess on a 5-point scale with respect to their own performance in the workplace.  
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In order to identify the knowledge and skills influencing employers’ satisfaction, Brown et al. 
(1999) suggested factor analysis to remove the duplication from a set of correlated attributes and 
presented it in distinct factors, then performed a correlation analysis to discover the relationships both 
magnitude and direction between these factors and employers’ satisfaction. And to do the 
employment knowledge and skills gap analysis, t-test was used to determine the mean difference 
between employers’ satisfaction and graduates’ own assessment. 

 
RESULTS 

1. Factors Influencing Employers’ Satisfaction 
Twenty-three attributes were factor analyzed and the analysis yielded five factors (Table 1): 

factor 1 was labeled ‘responsibility and teamwork’; factor 2 was labeled ‘attitude and behavioral 
skills’; factor 3 was labeled ‘critical thinking, creativity and knowledge’, factor 4 was labeled ‘fitting-in 
skills’ and the last factor derived was labeled ‘IT, numeracy and communication skills’.   
 
Table 1  Factor analysis results of knowledge and skills attributes 
 Factor Loadings 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Attributes Responsibility 
& teamwork 

Attitude & 
behavioral 

skills 

Critical thinking, 
creativity & 
knowledge 

Fitting-in 
skills 

IT, numeracy & 
communication 

skills 
1. Being responsible and 

follow through to 
completion 

0.74 0.41 0.28   

2. Ability to cope with 
difficulties at work 

0.68 0.48 0.27   

3. Ability to work in a team 0.59 0.37 0.26 0.39  
4. Being punctual 0.28 0.80    
5. Behaving with honesty 

and integrity 
0.31 0.79 0.26   

6. Wearing appropriate 
business attire 

 0.72 0.22  0.28 

7. Having the public mind  0.70 0.39 0.38  
8. Ability to analyze 

situations and develop 
solutions 

 0.22 0.82   

9. Ability to innovate and 
be creative 

  0.82  0.28 
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Table 1 (cont’d)  Factor analysis results of knowledge and skills attributes 
 Factor Loadings 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Attributes Responsibility 
& teamwork 

Attitude & 
behavioral 

skills 

Critical thinking, 
creativity & 
knowledge 

Fitting-in 
skills 

IT, numeracy & 
communication 

skills 
10. Being effective at 

problem-solving 
0.22 0.26 0.73  0.29 

11. Staying current on new 
developments & trends 

  0.68 0.44  

12. Ability to quickly learn 
new assignments 

 0.29 0.67  0.32 

13. Ability to plan, 
organize, and prioritize 
work 

0.21 0.40 0.66  0.26 

14. Having deep 
knowledge in the field 
of study 

 0.30 0.55 0.48  

15. Ability to apply 
knowledge in real-
world settings 

0.38  0.55 0.40 0.26 

16. Ability to adapt to the 
workplace culture 

 0.24  0.77 0.26 

17. Having good manners  0.60  0.61 0.23 
18. Ability to work under 

pressure 
0.35  0.31 0.57 0.38 

19. Ability to quickly learn 
new IT programs 

  0.22 0.28 0.76 

20. Having basic IT skills  0.26  0.26 0.75 
21. Ability to work with 

numbers 
  0.51  0.66 

22. Ability to fairly 
communicate in 
English 

 0.21 0.40  0.65 

23. Having effective 
communication in Thai 

0.21 0.34  0.37 0.61 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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In an attempt to understand how these five factors influence the employers’ satisfaction, a 
Pearson's correlation was run to determine the strength and direction of the relationship between 
each factor and employers’ satisfaction (Table 2). The result of correlation coefficients showed that all 
five factors have positive correlations with employers’ satisfaction while their strengths of the 
relationship in influencing the employers’ satisfaction are different. Using the guide Evans (1996) 
cited in Ashraf et al. (2014) suggests for the absolute value of r: factor 1 ‘responsibility and teamwork’ 
revealed a strong, positive correlation with employers’ satisfaction (r=+.682, p<.01) and factor 2 
‘attitude and behavioral skills’ showed a moderate, positive correlation with employers’ satisfaction 
(r=+.479, p<.01) while factor 3 ‘critical thinking, creativity and knowledge’ presented a weak, positive 
correlation (r=+.268, p<.01). Nonetheless, factor 4 ‘fitting-in skills’ and factor 5 ‘IT, numeracy and 
communication skills’ disclosed no statistical evidence (p>.05). 
 
Table 2  Correlations between five factors and employers’ satisfaction   
 

Factors Pearson’s correlation coefficient (r) 
employers’ satisfaction 

Relationship 
strength 

Factor 1: Responsibility and teamwork 0.682** Strong 
Factor 2: Attitude and behavioral skills 0.479** Moderate 
Factor 3: Critical thinking, creativity and knowledge 0.268** Weak 
Factor 4: Fitting-in skills 0.194 Very Weak 
Factor 5: IT, numeracy and communication skills 0.143 Very weak 
** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
Notes: Evans (1996) cited in Ashraf et al. (2014) suggests for the absolute value of r: .00  r  .19, very weak 
correlation; .20  r  .39, weak correlation; .40  r  .59, moderate correlation; .60  r  .79, strong 
correlation; and .80  r  1.0, very strong correlation. 
 
2. Employment Knowledge and Skills Gap Analysis 

A paired-sample t-test was conducted to compare the employers’ satisfaction and graduates’ 
own assessment. The study showed there were significant differences in the scores for ability to cope 
with difficulties at work and behaving with honesty and integrity. The employers (M=3.92, SD=.70) 
viewed the graduates’ ability to cope with difficulties at work, compared to the graduates’ own 
assessment (M=4.11, SD=.61), as significantly less satisfied (t=-2.08, p<.05). Likewise, the 
employers (M=4.07, SD=.57) observed the graduates’ honesty and integrity, compared to the 
graduates’ own assessment (M=4.25, SD=.55), as significantly less satisfied (t=-2.31, p<.05). In 
addition, the findings showed a tendency for the employers to be dissatisfied with graduates’ being 
responsible and follow through to completion and being effective at problem-solving (p<.10).  
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Table 3  Gap analysis of employers’ satisfaction and graduates’ own assessment 
 

Factors Attributes 
Employers’ 
Satisfaction 

Graduates’ Own 
Assessment t-value 

2-tailed  
p-value 

Mean SD Mean SD 
Factor 1 
Responsibility 
and teamwork 

- Ability to cope with 
difficulties at work 

3.92 0.70 4.11 0.61 -2.08 0.038** 

- Being responsible and 
follow through to 
completion 

3.92 0.74 4.09 0.55 -1.90 0.059* 

- Ability to work in a team 3.98 0.62 4.06 0.68 -0.84 0.405 

Factor 2 
Attitude and 
behavioral 
skills 

- Behaving with honesty and 
integrity 

4.07 0.57 4.25 0.55 -2.31 0.022** 

- Having the public mind 3.99 0.71 4.14 0.60 -1.62 0.106 

- Being punctual 3.95 0.65 4.07 0.59 -1.43 0.153 

 - Wearing appropriate 
business attire 

4.09 0.68 4.02 0.64  0.78 0.437 

Factor 3 
Critical 
thinking, 
creativity and 
knowledge 

- Being effective at problem-
solving 

3.79 0.68 3.95 0.57 -1.86 0.064* 

- Ability to analyze situations 
and develop solutions 

3.69 0.69 3.83 0.57 -1.51 0.133 

- Ability to plan, organize, 
and prioritize work 

3.82 0.75 3.95 0.68 -1.25 0.214 

- Ability to innovate and be 
creative 

3.78 0.73 3.83 0.60 -0.57 0.570 

- Staying current on new 
developments and trends 

3.86 0.65 3.92 0.65 -0.62 0.534 

 
- Having deep knowledge in 

the field of study 

3.90 0.61 3.76 0.72 1.52 0.130 

 
- Ability to apply knowledge 

in real-world settings 

3.80 0.62 3.71 0.64 1.10 0.274 

*Significant at the .10 level (2-tailed).   **Significant at the .05 level (2-tailed). 
Notes: 5-point scale: 1=low, 5=high. Factors 4 and 5 are suppressed due to no statistical evidence in 
correlation analysis with employers’ satisfaction (p>.05). 
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DISCUSSION 
This paper has examined the knowledge and skills influencing employers’ satisfaction and 

has analyzed the employment knowledge and skills gap between employers’ satisfaction and 
graduates’ own assessment. Findings suggest that employers first look for graduates with 
‘responsibility and teamwork’ which are consistent with the recent studies having indicated that team 
working skills are demanded by employers (Koc and Koncz, 2015; Hernandez-March et al., 2009; 
Archer and Davison, 2008). While ‘attitude and behavioral skills’ emerge to be the second most 
preferred by employers. The employers desire to get graduates who are punctual, behave with 
honesty and integrity, and have the public mind.  Nonetheless, ‘critical thinking, creativity and 
knowledge’, is less expected by employers. This finding with respect to critical thinking i.e. ability to 
analyze situations and develop solutions contradicts the findings from Jonbekova (2015), DuPre and 
Williams (2011) and Andrews and Higson (2008), this skill is deemed to be important to employers. 
This discrepancy can be explained that the graduates included in this study were in the workforce 
less than one year, the employers are more likely to have lower expectations towards their ability to 
analyze situations and develop solutions since this skill can be nurtured and developed through 
hands-on experience.   

In an attempt to increase the employers’ satisfaction, it is necessary to understand the 
employment knowledge and skills gap between employers’ satisfaction and graduates’ own 
performance assessment. The findings suggest the notable gaps for graduates’ ability to cope with 
difficulties at work and their honesty and integrity. Moreover, graduates’ being responsible and follow 
through to completion and being effective at problem-solving are likely to fall short of employers’ 
expectation.  

 
CONCLUSION 

To enhance graduate employability, it is imperative for universities to recognize that 
responsibility and teamwork are highly associated with employers’ satisfaction. However, the 
employers are not yet fully satisfied with graduates’ being responsible and follow through to 
completion and their ability to cope with difficulties at work.  In addition, the employers see great 
value in graduates’ attitude and behavioral skills, particularly their honesty and integrity. Lastly, it is 
important to note that although the employers do not expect the freshly minted graduates to be able 
to analyze situations and develop solutions as yet, they expect graduates to own the problem-solving 
abilities. In sum, these findings emphasize that universities should continue imbuing students on 
virtue and ethics and ensure the acquisition of team working and problem solving skills is made more 
explicit. 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (2) 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน (3) ศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนรู้ตาม
การการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ท่ีเรียนวิชางานช่างและงานประดิษฐ์1 ภาคต้น ปี
การศกึษา 2558 จ านวน 80 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.19/80.31  (2) 
คา่เฉลี่ยคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน     = 19.65         =  4.016 และ      = 32.13        =  4.616  ตามล าดบั และ 
(3) นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก  (     =  4.11        =  0.557) 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were (1)  to study the efficiency index of A Cooperative  
Learning (2) to compare learning achievement between pre-test and post-test after using  a 
cooperative learning, and  (3) to study the students’ satisfaction  toward learning by using  a 
cooperative learning. The sample consist of 80 Matayomsuksa 1st students in the first semester of 
2015 academic year of Kasetsart University Laboratory School, Center for Educational Research and 
Development. 

 The results of the research revealed that (1) the efficiency index of A Cooperative  
Learning was 81.19/80.31 according to index criterion,(2) learning achievement of post-test (    = 
32.13       = 4.616) was higher than pre-test (    = 19.65      = 4.016) at .01 significantly, and (3) the 
students’ satisfaction toward learning by using A Cooperative Learning  was at high level. (    = 4.11  
     = 0.557) 

 

Key  Words  :  Cooperative  Learning ,Occupations and  Technology 
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ค าน า 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ท่ียึดหลักผู้ เรียนมีความส าคัญท่ีสุด หรือเน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางการเรียนรู้  มาจากปรัชญา  constructivism   ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายใน
ผู้ เรียน  ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม  เป็น
ปรัชญาท่ีมีข้อสนันิษฐานวา่  ความรู้ไมส่ามารถแยกจากความอยากรู้  ความรู้ได้มาจากการสร้างเพ่ืออธิบาย การ
จดัการเรียนรู้จะเน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  เป็นความรู้ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่  โดยใช้กระบวนการ
ทางปัญญา (กระบวนการคิด)  กระบวนการทางสงัคม  (กระบวนการกลุม่)  และให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์และมีส่วน
ร่วมในการเรียน  สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้  โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผู้ เรียน (พิมพนัธ์  เดชะคปุต์  และ  พเยาว์  ยินดีสขุ,  2551 : 24-25)  ซึง่วิธีการจดัการเรียนรู้วิธีหนึ่งท่ี
สอดคล้องกบัแนวคิดนี ้ ได้แก่  การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Theory  of  Cooperative  or  
Collaborative  Learning)  ของ  สลาวิน  (Slavin)  เดวิด  จอห์นสนั  (David  Johnson)  และ  รอเจอร์   จอห์น
สนั  (Roger  Johnson)  ซึง่มีแนวคิดว่า  ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เรียนมี  3  ลกัษณะ  ได้แก่  
ลักษณะแข่งขันกัน  ลักษณะต่างคนต่างเรียน  และลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียน รู้  ซึ่งการจัด
การศึกษาควรให้โอกาสผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้  3  ลกัษณะ  โดยรู้จักใช้การเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์  
ทัง้นีเ้พราะในชีวิตประจ าวนั  ผู้ เรียนจะต้องเผชิญสถานการณ์ท่ีมีทัง้  3  ลกัษณะ  แต่เน่ืองจากการศึกษาใน
ปัจจบุนัมีการสง่เสริมการเรียนรู้แบบแข่งขนัและแบบรายบคุคลอยู่แล้ว  เราจงึจ าเป็นต้องหนัมาส่งเสริมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  ซึง่สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  รวมทัง้ได้เรียนรู้ทกัษะทางสงัคมและการท างานร่วมกบั
ผู้อื่น  ซึง่เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอย่างย่ิงในการด ารงชีวิตด้วย  องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือมี  5  ประการ  
ได้แก่  การพึง่พาและเกือ้กลูกนั  การปรึกษาหารือกนัอย่างใกล้ชิด  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่
ละคน  การใช้ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย และ การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุม่  (อ้างถงึใน  ทิศนา  แขมมณี,  2547 : 98-99) 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศกึษา จดัรายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์  ไว้ในกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น (สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  โรงเรียน.  2552 : 8-9)   โดยก าหนดเนือ้หาสาระ
การเรียนรู้จากตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามมาตรฐานและสาระการเรียนรู้  สาระท่ี  1  การด ารงชีวิต
และครอบครัว คือ  มาตรฐาน  ง 1.1  เช้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้  มี
คุณธรรม  และลกัษณะนิสยัในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลงังาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว  สาระท่ี  2  การออกแบบและเทคโนโลยี  มาตรฐาน  ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและ
กระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเคร่ืองใช้  หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สงัคม     สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการ
เทคโนโลยีท่ียัง่ยืน และวาระท่ี  4  การอาชีพ  มาตรฐาน  ง 4.1  เข้าใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์  เห็น
แนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. (2551)  
และแบ่งการจดัการเรียนรู้ออกเป็นรายวิชาย่อย  4  งาน   คือ  งานเขียนแบบ  งานช่างไม้  งานช่างไฟฟ้า  และงาน
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ประดิษฐ์  ซึ่งแต่ละงานมีเนือ้หาสาระท่ีมีความเก่ียวข้องสมัพันธ์กัน  สามารถน ามาบูรณาการ  และใช้จัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  ซึง่จะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  และเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั
สภาวการณ์ดงักลา่ว ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาการพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชางานช่างและ
งานประดิษฐ์  โดยมีวตัถปุระสงค์  เพ่ือ  (1)  ศกึษาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างและงานประดิษฐ์)  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  (2)  เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  ตามการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี(งานช่างและงานประดิษฐ์) ระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนต้น  และ  (3)  ศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ตามการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างและ
งานประดิษฐ์)  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างและงานประดิษฐ์)  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ตามการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างและงานประดิษฐ์) ระดบัชนัมธัยมศกึษา
ตอนต้น 

3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่างและงานประดิษฐ์) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
       1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่  การแบ่งกลุ่มผู้ เรียน  การแบ่งหวัข้อเร่ืองใน

ใบงาน  บทบาทของสมาชิกในกลุม่บ้าน  บทบาทของสมาชิกในกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ การระดมความคิด การถ่ายทอด
ความรู้  ผลงานและรางวลั ในรายวิชา ง 21103 งานช่างและงานประดิษฐ์ 1  จ านวน  6  หน่วยการเรียนรู้  8  
แผน  เวลาเรียนแผนการเรียนรู้ละ  2  คาบ  รวมทัง้สิน้  16  คาบ 

       2. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบท้าย
หน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัเรียน 

       3. แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนตอ่การเรียนด้วยรูการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  (งานช่างและงานประดิษฐ์)   ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  คณะผู้ วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ (Action Research) ภายใต้ความร่วมมือของผู้ เรียน ผู้สอน และผู้ เช่ียวชาญ โดยมีขัน้ตอนการทดลอง
จริง ดงันี ้

1.  กลุม่ตวัอย่าง  เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเละ 40  
คน แตล่ะห้องแบ่งเป็นกลุม่บ้านกลุม่ละ 4 คน ได้รับมอบหมายให้ไปศกึษาค้นคว้าตามใบงานคนละ  1  ใบงาน ซึง่
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มีการรวมกลุม่ระดมความคิดในกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 4 กลุม่ ๆ ละ 10 คน หลงัจากนัน้ นกัเรียนกลบัไปน าเสนอความรู้
ท่ีได้ให้กลบัสมาชิกในกลุม่บ้าน เพ่ือสรุปผลเป็นความรู้ของกลุม่ และผลดักนัน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชัน้
เรียน  

2. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ ท่ีมีหลกัการ
ส าคญั คือการแบ่งกลุม่ผู้ เรียนเป็นกลุม่บ้าน/กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ การระดมความคิดในกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปความรู้ การท างานกลุม่และงานเดี่ยว การน าเสนอสาระความรู้/ผลงาน การชมเชย/ให้
รางวลั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รวบรวมข้อมลูจากคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบท้ายหน่วย

การเรียนรู้ แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบประเมินความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 
                             1.  ผลการศกึษาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า มีดชันีประสิทธิภาพ 
81.19/80.31 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า  การ
วิจยัครัง้นีม้ีเป้าหมายเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพ่ือน าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทัง้
กลุ่ม    จึงไม่เน้นการแจกแจงระดบัคะแนนท่ีมีลกัษณะโค้งปกติ   ดงันัน้  องค์ประกอบส าคัญของการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ  การออกแบบกระบวนการหรือแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทางการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  โดยน าชิน้งานหรือผลงานท่ีเป็นจุดหมายปลายทางมาใช้
ก าหนดการประเมินผลและกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนจดัล าดบัขัน้ตอนการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่สมัฤทธิผลตาม
ตวัชีว้ดัทัง้ด้านสาระการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบ  นอกจากนี ้  ขัน้ตอนส าคัญของการศกึษาประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ  การทดสอบประสิทธิภาพสื่อก่อนทดสองจริง (ชยัยงค์ พรหมวงศ์,  2520  :  135 - 
143)  โดยการทดสอบแบบเดี่ยว  ทดสอบแบบกลุ่ม  และทดสอบภาคสนาม  และน าข้อสงัเกตต่าง ๆ  จากการ
ทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข  มีสว่นช่วยให้การประเมินกระบวนการและการประเมินผลลพัธ์สมัพนัธ์สอดคล้องกนั   

    2.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากการเรียนตามการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั  .01  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  ซึง่ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า  ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั

การจดัการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 

โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 

กลุม่บ้าน 

4-5 คน 

ประสิทธิภาพของ 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

พฤตกิรรมการมสว่นร่วมในกิจกรรม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

ความพงึพอใจของนกัเรียน 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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ทางสถิตินัน้  เป็นผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขัน้เป็นตอนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
น าไปสู่ตวัชีว้ดัตามล าดบั  ตลอดจนมีกิจกรรมท่ีนักเรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การระดมความคิด 
การสอนเพ่ือน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสรุปความรู้  การท างานกลุ่มและงานเดี่ยว  (สวิุทย์  มลูค า  และอรทยั  
มลูค า,  2547 : 177-181)  โดยครูมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  ให้
นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง   (วิญญ ูทรัพยะประภา,  2556  :  5)             
                             3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมอยู่ในระดบั มาก และมีความพึงพอใจในระดบั
มาก  ทกุข้อค าถาม  กลา่วคือ  การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนนกัเรียนด้วยกนั  การช่วยเหลือเกือ้กูลกนัของสมาชิก
ในการเรียนรู้  การได้รับความรู้และทกัษะการท างานจากการเรียนรู้   การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  การ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์จากการระดมความคิด  การได้แสดงบทบาทผู้น าและผู้ตามในการประชุมกลุ่มย่อย 
ความรู้ท่ีได้รับจากการระดมความคิดในการประชุมกลุ่มใหญ่   การปรึกษาหารือกนัเพ่ือวางแผนการท างานกลุ่ม  
ความรับผิดชอบของสมาชิกในการท างานกลุม่  และ  การถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับจากกลุ่มใหญ่ให้สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ  ซึ่งข้อค าถามดงักล่าวนี ้ มาจากกรอบแนวคิดองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ  การ
พึง่พาและเกือ้กลูกนั  การปรึกษาหารือกนัอย่างใกล้ชิด  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน  การ
ใช้ทักษะการปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย  และ  การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม    
(ทิศนา  แขมมณี,  2547 : 98-99) 
 

Table 1 Total scores, mean, standard deviation. and the average percentage per the total scores of 
pre-test, quiz, and post-test 

Test Total Scores  S.D Percentage 
Pre-test 

1 
40 
10 

19.65 
7.53 

4.016 
0.795 

49.12 
75.3 

2 10 8.40 1.572 84.0 
3 10 8.45 1.252 84.5 
4 20 16.45 2.376 82.3 
5 10 7.98 1.350 79.8 
6 

Post-test 
20 
40 

16.13 
32.13 

2.533 
4.616 

80.7 
80.31 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ คะแนนของนกัเรียนท่ีแสดงถึงผลการฝึกหดัรายหน่วยมีคา่

อยูร่ะหว่างร้อยละ 75.3–84.5 โดยหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 มีคา่เฉล่ียสงูสดุอยู่ท่ี 8.45 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
10 คะแนน คา่เฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน เท่ากบั 19.65 และคา่เฉล่ียของคะแนนทดสอบหลงั
เรียน เทา่กบั 32.13 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน 

 

x
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Table 2 Mean of quiz scores and post-test scores 

Mean of quiz scores Mean of 
post-test 
scores 
(Total 

scores: 
40) 

1 

(Total 
scores: 10) 

2 

(Total 
scores:  

10) 

3 

(Total 
scores:  

10) 

4 

(Total 
scores: 20) 

5 

(Total 
scores:  

10) 

6 

(Total 
scores: 20) 

Total 

Scores 

(Total 
scores: 80) 

7.53 8.40 8.45 16.45 7.98 16.13 64.95 32.13 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงคา่เฉล่ียผลรวมของคะแนนทดสอบท้ายหนว่ย เท่ากบั 64.95 จาก
คะแนนเตม็ 80 คะแนน และ คา่เฉล่ียคะแนนทดสอบหลงัเรียน เทา่กบั 32.13 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน 

น ามาหาคา่ดชันีประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใช้สตูร  E1/E2 
E1 หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของผลรวมของคะแนน ท่ีนกัเรียนท าได้จากการท า

แบบทดสอบท้ายหนว่ยการเรียนรู้   
E2 หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนท าได้จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
น าข้อมลูจากตารางท่ี  2 มาค านวน สรุปได้วา่ คา่ดชันีประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เทา่กบั    81.19/80.31  
 
Table 3 The correlation coefficient between unit practice scores and achievement scores of post-test 
Unit No. Pre-test 1 2 3 4 5 6 Post-test 
Pre-test -        

1 0.229* -       
2 0.460** 0.326** -      
3  0.153  0.116  0.126 -     
4  0.177  0.202  0.494**  0.225* -    
5 0.363** 0.307**  0.285*  0.164  0.244* -   
6 0.510**  0.105  0.362**  0.246* 0.369** 0.297** -  

Post-test 0.580** 0.400**  0.367** 0.287** 0.323** 0.148** 0.300** - 

*  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนรายหน่วยมีความสมัพนัธ์กบัคะแนนหลงัเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทกุหน่วย 
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Table 4 The mean and standard deviation of the students’ satisfaction toward learning by using A 
Cooperative Learning 

Satisfaction  S.D Summary 
1 Helping each other of member to learn. 4.18 0.725 High 
2 Distributing knowledge gained from a large group to 

group members 
3.99      0.703 High 

3 Consulting to make a plan to work in group 4.05 0.727 High 
4 Responsibility of members to work in group 4.00 0.827 High 
5 Acting as a leader  in a session 4.09 0.750 High 

6    The knowledge gained from brainstorming in large 
       group meeting 

4.08 0.823 High 

7    The development of creative thinking from 
       brainstorming 

4.09 0.766 High 

8    Good interaction with classmates 4.26 0.759 High 

9    Providing activities by using a Cooperative Learning 4.11 0.722 High 
10  Gaining knowledge and work skills from a 
      Cooperative Learning  

4.11 0.811 High 

Overall satisfaction 4.11 0.557 High 

    
 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความพงึ

พอใจโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (   = 4.11    = 0.557) และเม่ือพิจารณารายการแตล่ะรายการ  พบวา่ มี
ความพงึพอใจ ระดบัมากทกุรายการ และมีรายการที่มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ คือ การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนกัเรียน
ด้วยกนั  (   =  4.26    =  0.759)  

  
สรุป 

                            การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ   กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(งานช่างและงานประดิษฐ์)  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน สงูกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วย การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดบั มาก 

 
 
 
 
 

x
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ระดับการให้ความส าคัญของสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพ ในโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

The Levels of Importance on Information, Collaboration and Performance in Thai Textiles and 
Apparel Supply Chain 

 
ศุภกิจ ปิยปัทมกานต์1*, ธนญัญา วสศุรี2 

Supakit Piyapattamakarn1*, Thananya Wasusri2 

 

บทคัดย่อ 
ความร่วมมือระหว่างคู่ค้านัน้เป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน จากการศึกษา

งานวิจยัของ Chen และคณะ (2011) พบวา่มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งปัจจยัด้านสารสนเทศและความร่วมมือใน

โซอ่ปุทาน ในขณะเดียวกนั Hudnurkar และคณะ (2014) พบวา่ ความร่วมมือมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

โซ่อุปทาน แต่งานวิจัยเหล่านัน้ไม่ได้แสดงถึงระดบัของการให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีแตกต่างของสมาชิกในโซ่

อุปทาน การศึกษานีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัของการให้ความส าคญัในปัจจัยด้านสารสนเทศ ความ

ร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซอ่ปุทานอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย จากการศกึษาพบว่าอตุสาหกรรม

สิ่งทอและและเคร่ืองนุ่งห่มไทยให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านสารสนเทศ และความร่วมมือท่ีแตกต่างกนัสามารถ

แบ่งด้วยวิธี K-Mean ออกเป็น 3 ระดับ หากพิจารณาในภาพรวม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่มห่มให้

ความส าคญัตอ่ความร่วมมือโซอ่ปุทานในระดบัปานกลางและมาก 

 
ABSTRACT 

The collaboration between partners is a key to achieve supply chain performance.   Chen et 
al. (2011) found the relationship between factors of information and collaboration in supply chains. 
Hudnurkar et al. (2014 ) discovered that collaboration is associated with supply chain performance. 
However, the studies do not indicate the levels of importance on those factors for member of supply 
chain. This research is to study the levels of importance on information, collaboration and performance 
in Thai textile and apparel supply chain. The results show that there are different in information, 
collaboration and performance in the sector and can be divided into 3 levels.  On the overall viewpoint, 
the textile and apparel cluster gives moderate to high importance on those factors. 
 
Key Words: Information, textile and apparel industry, supply chain, relationships, performance 
* Corresponding Author, E-mail address: supakit_13779@hotmail.com 
1*, 2บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 126 ถนนประชาอทุิศ แขวงบางมด เขตทุง่ครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
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ค าน า 
 ในปัจจบุนัพบวา่โซอ่ปุทานท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจ มีการน าเทคโนโลยีในการจดัการสารสนเทศมา

ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน โดยสารสนเทศท่ีดีประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ปริมาณ 

(Information sharing) คุณภาพ (Information quality) และความพร้อม (Information availability) โดยปัจจัย

เหล่านี ้ส่งผลไปสู่ความร่วมมือกนัในโซ่อปุทานทัง้ด้านความเช่ือมัน่ (Trust) และพนัธกิจ (Commitment) (Chen 

และคณะ, 2011; Nyaga และคณะ, 2010) และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน (Hudnurkar และคณะ, 

2014) ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ผู้ วิจัยต้องการทราบถึงระดับของการให้ความส าคัญของสมาชิกในโซ่

อปุทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย ในแต่ละปัจจัยท่ีทาง Chen และคณะ (2011) ได้ท าการศึกษา

เก่ียวกับปัจจัยด้านสารสนเทศและปัจจัยด้านความร่วมมือ โดยเพ่ิมปัจจัยด้านประสิทธิภาพในโซ่อุปทานของ 

Hudnurkar และคณะ (2014) เข้าไปด้วย ดังนัน้วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีเ้พ่ือศึกษาถึงระดับของการให้

ความส าคัญกับปัจจัยด้านสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุ่งห่มไทย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การออกแบบแบบสอบถาม 

 ท าการศกึษา ทบทวน งานวิจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งสารสนเทศ ความร่วมมือ และ

ประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน (Chen และคณะ, 2011; Handfield และ Bechtel, 2002 ; Hudnurkar และคณะ, 

2014 ;  Johnston และคณะ, 2004 ; Nyaga และคณะ, 2010 ; Prahinski และ Benton, 2004 ; Su และคณะ, 

2008 ; Vijayasarathy, 2010 ) และให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการโซ่อุปทาน และอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุ่งห่ม จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพและความเข้าใจของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการทดสอบความ

สอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) ท าให้ได้ข้อค าถามมาทัง้หมด 53 ค าถาม แบ่งเป็น ข้อมลูทัว่ไป 9 ข้อ และตวั

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 7 อนัดบั จ านวน 44 ข้อ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ อุตสาหกรรมผู้ ผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558) มี

โรงงานผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มทัง้หมด 4,044 โรงงาน เป็นอตุสาหกรรมในส่วนต้นน า้ (เส้นใยหรือป่ันด้าย) 

จ านวน 12 โรงงาน อตุสาหกรรมในส่วนของกลางน า้ (ทอผ้า, ถกัผ้าและฟอกย้อมสี) จ านวน 1,861 โรงงาน และ

เป็นอตุสาหกรรมปลายน า้ (เสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม) จ านวน 2,171 โรงงาน ค านวนหากลุ่มตวัอย่างจากตาราง

ส าเร็จรูปของ YAMANE (Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนท่ีร้อยละ 5

จะได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างอย่างน้อยจ านวน 367 แห่ง 
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การกระจายแบบสอบถาม และตรวจสอบค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ทดลองแบบสอบถามก่อนการใช้จริง (Pilot test) เก็บแบบสอบถามจ านวน 25 ฉบบั ได้ค่าความเช่ือมัน่ 

(Cronbach’s test) ท่ี 95.2% และเร่ิมด าเนินการเก็บจริงโดยได้กระจายแบบสอบถาม ใช้การสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง

ชัน้ตามกลุม่อตุสาหกรรม (Stratified Sampling) ในการเก็บข้อมลู โดยท าการเข้าสมัภาษณ์ผู้ประกอบการจ านวน 

192 ราย ตอบรับการเข้าสมัภาษณ์ 117 ราย และกระจายแบบสอบถามให้กบัทางผู้ประกอบการด้วยวิธีอื่นๆเป็น

จ านวน 245 ฉบบั ได้รับการตอบรับ 32 ฉบบั รวมกระจายแบบสอบถามทัง้หมด 437 ราย ตอบรับ 149 ราย คิด

เป็น 34%ของแบบสอบถามทัง้หมด เมื่อแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะเป็นอุตสาหกรรมเส้นใยหรือป่ันด้าย 12 

ฉบบั อตุสาหกรรมทอผ้าถกัผ้าและฟอกสี 45 ฉบบั และอตุสาหกรรมการผลิตเสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม 92 ฉบบั คิด

เป็น 8%, 30% และ 62% ตามล าดบั 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากแบบสอบถามท่ีได้เก็บข้อมลูมามีอตัราสว่นของขนาด และรูปแบบการผลิตตอ่กลุม่อตุสาหกรรม
ทัง้หมด ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 1 อตัราสว่นประเภทอตุสาหกรรมตอ่ขนาดและลกัษณะการผลิตสินค้า 

อตุสาหกรรม 

ขนาด(%) ลกัษณะการผลิตสินค้า(%) 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
ผลิตตามค าสัง่

ซือ้ 

รับออกแบบและ
ผลิตตามค าสัง่

ซือ้ 

เป็นเจ้าของ
ผลิตภณัฑ์ 

เส้นใยหรือป่ัน
ด้าย  

33.33 16.67 50.00 25.00 17.78 25.00 

ทอผ้า ถกัผ้า และ
ฟอกย้อมสี 

6.67 51.11 42.22 0.00 55.56 36.96 

เสือ้ผ้าและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

72.83 14.13 13.04 75.00 26.67 38.04 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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การศกึษาจะใช้วิธีการวิเคราะห์กลุม่ด้วยข้อมลูเทคนิค (Cluster Analysis) โดยจะวิเคราะห์ในรูปแบบ K-
Means โดยแบ่งการจดักลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกนั คือ ระดบัสงู (High) ระดบัปานกลาง (Medium) และระดบั
ต ่า (Low) โดยดจูากคา่เฉลี่ยของการให้ความส าคญัในทกุๆปัจจยั ได้ผลการทดสอบออกมาดงันี ้
 
ตารางที่ 2  ปัจจยัด้านสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซอ่ปุทาน โดย K-Means cluster. 

K-Mean อตุสาหกรรม จ านวน 
คา่เฉลี่ย 

เฉลีย่ ระดบั 
IS1/ IQ2/ IA3/ T4/ C5/ P6/ 

กลุม่ท่ี 1 

เส้นใยหรือป่ัน
ด้าย  

2 

4 4.56 3.99 4.28 4.67 4.7 4.37 
ระดบั
ปาน
กลาง 

ทอผ้า ถกัผ้า 
และฟอกย้อมสี 

16 

เสือ้ผ้าและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

55 

รวม 73         

กลุม่ท่ี 2 

เส้นใยหรือป่ัน
ด้าย  

1 

2 2.84 2.84 2.91 3.15 3.76 2.92 ระดบัต ่า 
ทอผ้า ถกัผ้า 
และฟอกย้อมสี 

1 

เสือ้ผ้าและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

8 

รวม 10         

กลุม่ท่ี 3 

เส้นใยหรือป่ัน
ด้าย  

9 

5 5.65 5.34 5.45 5.94 5.97 5.56 ระดบัสงู 
ทอผ้า ถกัผ้า 
และฟอกย้อมสี 

28 

เสือ้ผ้าและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

29 

รวม 66         
หมายเหต ุ:  ปัจจยัด้านสารสนเทศ  คือ IS, IQ และ IA 
  ปัจจยัด้านความร่วมมือ  คือ T และ C 
  ประสิทธิภาพในโซอ่ปุทาน  คือ P 
1/ การแบ่งปันสารสนเทศ  
4/ ความเช่ือมัน่ 

2/ คณุภาพของสารสนเทศ      
5/ พนัธกิจ 

3/ ความพร้อมของสารสนเทศ 
6/ ประสิทธิภาพในโซอ่ปุทาน 
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จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ออกมาได้ ดงันี ้

เม่ือดจูากคา่เฉลี่ยของทกุๆปัจจยัจะพบกวา่ กลุม่ท่ี 3 ให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัสงู รองมาคือกลุม่

ท่ี 1 และน้อยสดุคือกลุ่มท่ี 2 จะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมจะให้ความส าคญักบัปัจจัยด้านความสารสนเทศใน

รูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพของสารสนเทศมากท่ีสุด ตามด้วยความพร้อมของ

สารสนเทศ และปริมาณของสารสนเทศเป็นอนัดบัสดุท้าย เน่ืองจากรูปแบบการผลิตของกลุม่อตุสาหกรรมสิ่งทอ

ในประเทศไทยจะเป็นการรับออกแบบและรับจ้างผลิตส่งผลให้สารสนเทศต้องมีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

ด้านความร่วมมือจะเห็นว่าเมื่อผู้ประกอบการให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านขนาด คณุภาพ และความพร้อมของ

สารสนเทศสงู ก็จะให้ความส าคญัให้ปัจจยัด้านความร่วมมือท่ีประกอบด้วย ความเช่ือมัน่ และพนัธกิจ และด้าน

ประสิทธิภาพในโซ่อุปทานสูงตามไปด้วย เห็นได้ชัดเจนในกลุ่มระดับสูงท่ี เมื่อกลุ่มอุตสาหกรรมมีการให้

ความส าคญักับสารสนเทศในระดบัท่ีดี ก็จะให้ความส าคญักับความร่วมมือและประสิทธิภาพในโซ่อุปทานใน

ระดบัสงู เช่นเดียวกบัระดบัต ่าท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัตา่งๆน้อย อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่ปัจจยัด้านปริมาณของ

การแบ่งปันสารสนเทศจะเป็นส่วนท่ีอุตสาหกรรมให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดในทุกๆกลุ่ม อนัเน่ืองมาจากลกัษณะ

ของการประกอบธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยนัน้ ตัวผู้ประกอบการมกัจะมีความคาดหวัง

ปริมาณของสารสนเทศจากทางคู่ค้าท่ีสูง แต่จะไม่ยอมให้สารสนเทศของตนกับทางคู่ค้าในขนาดเดียวกันหรือ

มากกว่า ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัในสารสนเทศท่ีได้รับ ดงันัน้ผู้ประกอบการหลายรายจึงเลือกท่ีจะ

หันไปให้ความส าคญักับด้านคุณภาพของสารสนเทศ ความพร้อมของสารสนเทศ ความเช่ือมั่น พันธกิจ และ

ประสิทธิภาพในโซอ่ปุทานเป็นส าคญั 

เมื่อท าการพิจารณาภาพรวม พบว่า ทัง้ 3 Cluster ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมเส้นใยและป่ันด้าย 

อุตสาหกรรมทอผ้าถักผ้า และฟอกสี และอุตสาหกรรมผลิตเสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม จากตารางท่ี 2 กลุ่ม

อตุสาหกรรมท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อปุทานสงูท่ีสดุ คือ 

กลุม่อตุสาหกรรมเส้นใยและป่ันด้าย โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัสงูจ านวน 9 ราย คิดเป็น 75.00% ของ

อุตสาหกรรมเส้นใยและป่ันด้าย ให้ความส าคัญในระดับปานกลางจ านวน 2 ราย คิดเป็น 16.67% ของ

อตุสาหกรรมเส้นใยและป่ันด้วย และให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุจ านวน 1 ราย หรือ 8.33% ของอตุสาหกรรมเส้นใย

และป่ันด้าย โดยจะเน้นให้ความส าคญักับปัจจัยด้านสารสนเทศ และประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นการผลิตของ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีใช้เคร่ืองจักรในการผลิต และผู้ ผลิตนัน้มักเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังนัน้สินค้าจึงมี

คณุลกัษณะท่ีตายตวั ระดบัของความร่วมมือจากคูค้่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการคงความสมัพนัธ์และท าการค้ากนัใน

ระยะยาว 

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่

อปุทานเป็นอนัดบั 2 คือ กลุ่มของอตุสาหกรรมทอผ้าถักผ้าและฟอกสี ท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัสงู 28 

ราย หรือ 62.22% ของอตุสาหกรรมทอผ้าถกัผ้าและฟอกสีและให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัปานกลางจ านวน 

16 ราย หรือ 35.56% ของอุตสาหกรรมทอผ้าถักผ้าและฟอกสี และอยู่ในระดับต ่าเพียง 1 ราย หรือ 2% ของ
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อุตสาหกรรมทอผ้าถักผ้าและฟอกสี จากการสมัภาษณ์และเก็บแบบสอบถามพบว่ากลุ่มนีจ้ะเน้นในเร่ืองของ

ปัจจยัด้านสารสนเทศและความเช่ือมัน่ เน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมท่ีอยู่ในส่วนกลางน า้ท่ีต้องมีการติดต่อการค้า

ระหว่างอตุสาหกรรมต้นน า้และปลายน า้ และการผลิตสินค้าจะเป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ โดยรับออกแบบและ

รับจ้างผลิต ท าให้สารสนเทศต้องมีปริมาณ คุณภาพ และความพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพ่ือไม่ให้เกิดความ

ผิดพลาดในการผลิตขึน้ท่ีอาจจะสง่ผลให้ต้องเร่ิมเดินสายการผลิตใหมท่ัง้หมด 

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่

อปุทานเป็นอนัดบัสดุท้าย คือ กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิตเสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัใน

ระดบัสงูจ านวน 29 ราย หรือ 31.52% ของอตุสาหกรรมการผลิตเสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม ระดบัปานกลางมีจ านวน 

55 ราย หรือ 59.78% ของอตุสาหกรรมการผลิตเสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม และต ่าสุดจ านวน 8 ราย หรือ 8.70% 

ของอตุสาหกรรมการผลิตเสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม เห็นได้ว่าผู้ประกอบการจ านวนมากให้ความส าคญักับปัจจัย

ด้านสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง เน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย

ท่ีมีจ านวนแรงงานในสถานประกอบการไม่เกินกว่า 50 คน และลักษณะการผลิตจะผลิตตามค าสั่งซือ้จาก

ผู้ประกอบการค้าปลีก หรือจากคู่สญัญาการผลิตท่ีจะสัง่ซือ้สินค้าเพ่ือเก็บเข้าสต็อก ส่งผลให้ไม่สามารถทราบ

ตวัเลขความต้องการแท้จริงจากผู้ บริโภคจึงเน้นการให้ความส าคญัไปท่ีปัจจัยด้านความร่วมมือเป็นหลกัในการ

ประกอบกิจการ 

จากข้อมูลทัง้หมด พบว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มนัน้ส่วนมากเห็นความส าคัญของ

สารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอยู่ ในระดบัสงู และปานกลางคิดเป็น 93% ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมด 

 
สรุป 

 จากการพิจารณานัน้จะเห็นได้ว่ากลุ่มอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยให้ความส าคญักบัปัจจัย

ด้านสารสนเทศ ความร่วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอยู่ในระดบัสงูถึงปานกลาง แต่ก็จะแตกต่างกนัไป

ตามกลุ่มอุตสาหกรรมโดยกลุ่มท่ีให้ความส าคญักับปัจจัยเหล่านีม้ากท่ีสดุ คือ  กลุ่มอุตสาหกรรมเส้นใยหรือป่ัน

ด้าย รองมาคือ กลุ่มอุตสาหกรรมทอผ้าถักผ้าและฟอกสี อันดับสุดท้ายคือ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเสือ้ผ้าและ

เคร่ืองนุ่งห่ม อย่างไรก็ตามงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศกึษาระดบัของการให้ความส าคญัของกลุม่อตุสาหกรรมเสือ้ผ้า

และเคร่ืองนุ่งห่มไทยเท่านัน้ ไม่ได้แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัว่าเป็นไปในลกัษณะใด  ดงันัน้ในอนาคต

ควรมีการศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัในแต่ละอตุสาหกรรมต้นน า้กลางน า้และปลายน า้ วา่แตล่ะอตุสาหกรรม

ให้ความส าคัญปัจจัยแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย  ท่ีจะส่งผลต่อพันธกิจ 

ประสิทธิภาพหรือความร่วมมือของโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยบ่งชีทิ้ศทางการพัฒนาโซ่อุปทานได้อย่างชัดเจน  และ

สามารถน าแนวทางนีไ้ปขยายผลตอ่ในอตุสาหกรรมอื่นๆ ของไทย   
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รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานขององค์กรทางการเงนิชุมชนในด้านการ
ออมและการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม 

Models for Enhancing the Strength of Community Micro-Financial Performance Focusing on 
Saving and Fair Loan assessment 

สุรชัย กังวล1* และพหล ศักดิ์คะทัศน์2        
 Surachai Kungwon1* and Phahol Sakkatat2   

บทคัดย่อ  
การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมลูทั่วไปและความเข้มแข็งด้านการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกับ

การออมและการให้สินเช่ือ และ 2) ศกึษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการออมและการให้สินเช่ือของ
องค์กรการเงินชุมชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภูมิจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจงัหวดัเชียงใหม ่
จ านวน 9 อ าเภอ 345 หมู่บ้าน (กองทุน) และการสนทนากลุ่มกบัประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดบัอ าเภอ 
จ านวน 10 อ าเภอ ผลการวิจัยพบว่า กองทุนส่วนใหญ่เปิดด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2544 เปิดท าการเดือนละครัง้ 
โดยมีก าไรสทุธิเฉลี่ย 122,867.62 บาทต่อกองทุน ส่วนความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการท่ีเก่ียวกบัการออม
และการให้สินเช่ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.61 และรูปแบบการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในด้านการออมและสินเช่ือท่ีส าคญัคือ กองทนุต้องท าการสร้างความเช่ือมัน่ ความน่าเช่ือถือ สร้างศรัทธา 
ในการบริหารงานของกองทุนอย่างโปร่งใส กองทุนต้องมีผู้น าท่ีดี เสียสละ ซื่อสตัย์ อุทิศตนในการท างานและรู้
บทบาทหน้าท่ีของตน 

ABSTRACT 
The objective of this study are 1) study general information and the strength of a community 

financial management administration related to saving and loan assessment and 2) study models for 
enhancing the strength of community financial performance focusing on saving and loan assessment. 
The data collection was conducted in Chiang Mai province including 9 districts (345 village funds). 
Focus group with 10 presidents of Village Fund network was applied as a tool for data collection. The 
results show that most of the Village Funds established in 2001. They open once a month. The 
average net profit was 122,867.62 baht per a fund. In terms of the strength of community financial 
performance focusing on saving and loan assessment, the average total score was 3.61 It implied 
that the village funds showed good performance in this issue. Finally, the importance of models for 
enhancing the strength of community financial performance are the initiation of trust, reliability, faith, 
transparent management, The Village Fund must have the Village Fund also must draw their roles and 
duties a good leader who is being honest and devote him or herself for village’s benefits.  

Key words:   Micro-Financial, Village and Urban Community Fund, Strength 
*Corresponding author; e-mail address: surachai_k@mju.ac.th   
1คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ จ.เชียงใหม ่50290 
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ค าน า 
ความยากจนและช่องวา่งแห่งการพฒันาระหวา่งกลุม่คนตา่งๆ ในสงัคมยงัคงเป็นปัญหาวิกฤตท่ีประเทศ

ไทยก าลงัเผชิญอยู่ การขาดโอกาสท่ีจะเข้าถึงแหล่งเงินในระบบเป็นสาเหตสุ าคญัประการหนึ่ง ของปัญหาความ
ยากจนที่เกิดขึน้ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2546) จากการท่ีประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศไม่มีเงินทุนของตนเอง
ส่งผลให้เกิดการขาดโอกาสในการยกระดบัชีวิต ไม่มีเงินทุนเพ่ือใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีโอกาสใช้
บริการทางการเงินของสถาบนัการเงินหลกัได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากมีอาชีพและรายได้ไม่แน่นอน ขาดหลกัทรัพย์
ค า้ประกนั ขัน้ตอนการเข้าถงึบริการยุ่งยากซบัซ้อน ท าให้ต้องพึง่แหลง่เงินกู้นอกระบบ ซึง่อตัราดอกเบีย้สงู ถกูเอา
รัดเอาเปรียบทางด้านการเงินไม่สามารถลืมตาอ้าปากในการด ารงชีวิตอยู่ได้ ดงันัน้รัฐบาลจึงได้มีนโยบายจดัตัง้
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองขึน้ ซึง่ถือเป็นองค์กรการเงินชมุชนอีกแห่งหนึ่งท่ีได้ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่ ปี พ.ศ.2544  
ส าหรับมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน เพ่ือให้ชุมชนนัน้สามารถท่ีจะเข้าถึงแหล่งทุนท่ีเป็นธรรมได้ 
เพ่ือน าเงินทนุนัน้ไปเป็นทนุประกอบอาชีพ เป็นคา่รักษาพยาบาล และการศกึษาของบตุร และท่ีส าคญัอีกประการ
หนึง่ ก็คือ เป็นสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกและชมุชนนัน้ ๆ เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนอยู่ในหมูบ้่านและชมุชนเมือง 
โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองบริหารจดัการกันเอง ซึ่งนโยบายดงักล่าวจึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือใน
การพฒันา “คน” และ “การเรียนรู้” เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ของหมู่บ้านและชุมชน (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2547) โดยสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของแต่การด าเนินงานมักประสบกับปัญหาการขาด
ประสบการณ์และไมม่ีรูปแบบในการบริหารจดัการด้านการเงินและด้านสินเช่ือ โดยเฉพาะปัญหาการขาดสภาพ
คลอ่งทางการเงิน ซึง่ย่อมสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของกองทนุหมูบ้่านฯ 

ซึ่งรัฐบาลท่ีผ่านมา โดยการน าของ นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาเม่ือวนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 ในการก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ระยะเร่งด่วน ท่ีจะ
เร่ิมด าเนินการในปีแรก ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม สนับสนุนสินเช่ือรายย่อย 
โดยเฉพาะสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพ่ิมสวสัดิการของรัฐ เพ่ือดูแล
สงัคมในชมุชน จดัหาแหลง่ทนุให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดยเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก
แห่งละ 1 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ในคราวประชุมครัง้ท่ี 
2/2554 เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2554 โดยรองนายกรัฐมนตรีขณะนัน้ (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ในฐานะประธาน
กรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ด าเนินโครงการเพ่ิมทนุกองทนุหมูบ้่านและชุมชน
เมือง ระยะท่ี 3 โดยมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินของประชาชนและรองรับความ
ต้องการเงินทุน เพ่ือการประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย 2) เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเงินทุน
หมนุเวียนและดอกผลท่ีจะน าไปใช้ในการสร้างสวสัดิภาพ สวสัดิการ รวมถงึประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองได้มากขึน้ และ 3) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ของหมู่บ้านและชุมชนเกิดการเกือ้กูลสู่เศรษฐกิจระดบัมหาภาคของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน  
(ส านกังานกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแห่งชาติ, 2556 ) [ระบบออนไลน์] 

อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท่ีผ่านมา พบว่า 
ประสบกบัปัญหาด้านการบริหารจดัการ ท าให้กองทนุหมูบ้่านและชุมชนเมืองหลายแห่งเกิดการขาดสภาพคล่อง 
และสถานภาพทางการเงินของกองทนุฯลดน้อยลงไมม่ีประสิทธิภาพ ท าให้กองทุนฯขาดความเข้มแข็งในการเป็น
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ท่ีพึ่งของชุมชน  การขาดประสิทธิภาพ การจัดการ สมาชิกไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้ จริง ปัญหาภาวะผู้ น า และ
สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจตอ่เป้าหมายและผลประโยชน์ท่ีแท้จริงต่อกิจกรรม (บุญช่วย อุ่นชยัศรี และจารุรัฐ 
จงพุฒิศิริ, 2548) ซึง่ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ท่ีเป็นสมาชิกต้องประสบกบัปัญหาไม่สามารถเข้าถึง
แหลง่ทนุได้และท าให้ไมไ่ด้รับสวสัดิการช่วยเหลือจากกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองอีกตอ่ไป อีกทัง้ยงัขาดความ
เข้มแข็งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ คุณภาพมาตรฐานชีวิตตกต ่า เกิดปัญหาความยากจนและเป็นปัญหาของ
ประเทศ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่ความยัง่ยืนของกลุม่กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองในอนาคต หากไมม่ีการแก้ไข 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา เร่ืองรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนในด้านการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนท่ีเป็นธรรม โดยต้องการเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีจะช่วยกระตุ้ นให้องค์กรการเงินชุมชนหันมาให้ความส าคัญในการสร้างความ เข้มแข็งในการ
ด าเนินงานด้านการเงินและสินเช่ือมากย่ิงขึน้ โดยต้องมีการวางรูปแบบการบริหารจดัการ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือในด้านการเงิน
ขององค์กรการเงินชมุชน รวมไปถงึการป้องกนัไมใ่ห้เกิดหนีม้ีปัญหาเก่ียวกบัลกูหนีเ้งินให้กู้ ผิดนดัช าระหนี ้ ซึง่การ
ศกึษาวิจัยครัง้นีจ้ะน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินและสินเช่ือขององค์กร
การเงินชมุชน ทัง้นี ้เพ่ือให้องค์กรการเงินชมุชนเป็นแหลง่ทนุท่ีส าคญัส าหรับชมุชนตอ่ไปในอนาคตอย่างยัง่ยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาข้อมลูทัว่ไปและความเข้มแข็งด้านการบริหารจดัการที่เก่ียวกบัการออมและการให้สินเช่ือ 
ขององค์กรการเงินชมุชน 

2. เพ่ือศกึษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการออมและการให้สนิเช่ือขององค์กรการเงิน
ชมุชน 

อุปกรณ์และวิธีการ 
นิยามศัพท์ปฎิบัตกิาร 

1. ความเข้มแข็งด้านการออม หมายถึง การท่ีสมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนร่วมกบักองทุน
หมูบ้่านและชมุชนเมือง เช่น เงินออมทรัพย์ เงินฝากประจ า เงินออมสจัจะและการถือหุ้น เป็นต้น 

2. ความเข้มแข็งด้านสินเช่ือ หมายถงึ การท่ีกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถปล่อยเงินให้สมาชิก
กู้ ยืมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้องตามระเบียบ ข้อบงัคบัและตามมติท่ีประชุมใหญ่ เกิดปัญหาหนีเ้สียหรือหนีท่ี้
ไมก่่อให้เกิดรายได้น้อยท่ีสดุ และผลตอบแทนท่ีได้รับน ากลบัไปเป็นสวสัดิการสูส่มาชิกและชมุชนได้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีศกึษาวิจยัในครัง้นี ้คือ กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1. กลุ่มตวัอย่าง (ตามวตัถุประสงค์ ข้อท่ี 1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ องค์กรการเงิน

ชุมชน (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) จ านวน 9 อ าเภอ โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) 
ได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 345 กองทนุ (หมูบ้่าน)  

2. กลุม่ตวัอย่าง (ตามวตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 2) คือกลุม่เป้าหมาย (Target group) ผู้ ให้ข้อมลูในการวิจยัเชิง
คณุภาพ คือ ประธานเครือข่ายกองทนุหมูบ้่านระดบัอ าเภอ จ านวน 10 อ าเภอๆละ 1 ท่าน  
เคร่ืองมือและวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ (Quantitative and qualitative research 
methods) ซึง่วิธีการวิจยัจ าแนกตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. ตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research methods) โดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ (Interview questionnaire) ความเข้มแข็งด้านการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัการออมและการให้สินเช่ือ 
ซึง่มีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open – ended question) และปลายปิด (Close - ended question)  

2. ตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research methods) โดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus group discussion) ในเร่ืองรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานขององค์กร
การเงินชุมชนในด้านการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนท่ีเป็นธรรม โดยน าข้อมูลท่ีได้รับมาวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content analysis) สร้างข้อสรุปประเดน็ความคิดเห็นตา่งๆ ตามท่ีปรากฏในการสนทนากลุม่ทกุประเดน็ท่ีส าคญั 
การทดสอบเคร่ืองมือ 
 ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบเคร่ืองมือ โดยการน าแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปทดสอบความตรง 
(validity) กบัผู้ เช่ียวชาญด้านองค์กรการเงินชมุชน และท าการทดสอบความเท่ียง (reliability) ของแบบสมัภาษณ์ 
โดยใช้วิธีการวดัความสอดคล้องภายใน (Internal consistency method) แบบ Cornbach’s Alpha โดยใช้ข้อ
ค าถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ตัง้แต่ 0.70 และภาพรวมของแบบสอบถามทัง้ฉบับท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป ถือว่า
เช่ือถือได้คอ่นข้างสงู (สชุาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2546) ซึง่จากการทดสอบได้ค่าความเช่ือมัน่ด้านการออม เท่ากบั 
.9858 ด้านสินเช่ือ เท่ากบั .9807 ด้านสวสัดิการ เท่ากบั .8076 ผลรวมทัง้หมด เท่ากบั 0.9908 ซึง่ถือว่าเช่ือถือได้
จงึน าแบบสมัภาษณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจริงตอ่ไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี  ้1) โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเข้มแข็ง 5 ระดบั คือ เข้มแข็งมากท่ีสุด (4.21 -5.00) เข้มแข็งมาก (3.41-4.20) 
เข้มแข็งปานกลาง (2.61-3.40) เข้มแข็งน้อย (1.81-2.60) และเข้มแข็งน้อยท่ีสดุ (1.00-1.80) และ 2) โดยการสรุป
ข้อมลูจากเนือ้หาท่ีได้รับจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) น ามาวิเคราะห์และสรุปเนือ้หาแบบ
พรรณนาตามกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ 3 ประการ (Miles and 
Huberman, 1994 อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2549) (1) การจดัระเบียบข้อมลู (Data organizing) โดยการถอด
เทปบันทึกเสียงและท าการบรรณาธิกรข้อมูล เพ่ือท าให้ข้อมูลอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะถูกน าไปวิเคราะห์ได้
โดยสะดวก (2) การแสดงข้อมลู (Data display) โดยการน าเสนอข้อมลูส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการพรรณนาอนั
เป็นผลมาจากการเช่ือมโยงข้อมลูที่จดัระเบียบแล้วเข้าด้วยกนัตามกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิเคราะห์ และ (3) การ
หาข้อสรุป การตีความ (Conclusion and interpretation) 

ผลวิจัย 
ผลการวิจยัแบ่งเป็น 3 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปขององค์กรการเงินชมุชน (กองทุนหมู่บ้านฯ) ส่วน

ท่ี 2 ภาพรวมของระดับความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการท่ีเก่ียวกับการออมและการให้สินเช่ือของกองทุน
หมู่บ้านฯ และ ส่วนท่ี 3 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการออมและการให้สินเช่ือขององค์กรการเงิน
ชมุชน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปขององค์กรการเงินชมุชน (กองทนุหมูบ้่านฯ) สว่นใหญ่เร่ิมเปิดด าเนินการมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2544 โดยจะเปิดท าการเดือนละครัง้ ปัจจบุนัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วทุกกองทุนและกองทุนท่ีเข้มแข็ง
ได้ยกระดบัเป็นสถาบนัการเงินชุมชน จ านวน 25 กองทุน โดยจะได้รับการสนบัสนุนการด าเนินงานจากธนาคาร
ออมสินมากท่ีสุด ส่วนพัฒนาการด้านจ านวนสมาชิก ซึ่งเมื่อเร่ิมก่อตัง้จะมีจ านวนสมาชิก เฉลี่ย 122 คนต่อ
กองทนุ ปัจจบุนัจะมีจ านวนสมาชิก เฉลี่ย 175 คนตอ่กองทนุ และมีคณะกรรมการ เฉลี่ย 10.5 คนตอ่กองทุน การ
ระดมเงินออมสว่นใหญ่ได้จากประเภทเงินออมสจัจะมากท่ีสดุ การก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภท ร้อย
ละ 3 ต่อปี อตัราดอกเบีย้เงินกู้ปกติ ร้อยละ 6.0 ต่อปี (ค่าฐานนิยม) และส่วนใหญ่กองทุนจะปล่อยเงินกู้ เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ด้านการค้าขายมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านเกษตรกรรม สมาชิกมีการสง่ใช้คืนเงินกู้ตามสญัญา (หนี ้
ปกติ) จ านวน 344 กองทุน ผลประกอบการในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมาได้รับก าไรสุทธิ จ านวน 334 กองทุน โดยมี
ก าไรสทุธิเฉลี่ย 122,867.62 บาทตอ่กองทนุ  

สว่นท่ี 2 ความเข้มแข็งด้านการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัการออมและการให้สินเช่ือของกองทุนหมู่บ้านฯ 
ซึ่งระดับความเข้มแข็งในภาพรวมด้านการออมและการให้สินเช่ือ ซึ่งประกอบด้วย ด้านทุนทางสังคม ด้าน
เครือข่าย ด้านภาวะผู้น า ด้านการมีสว่นร่วม ด้านกระบวนการบริหารจดัการ ด้านการออมและด้านการให้สินเช่ือ 
รวมถึงด้านสวสัดิการนัน้ จากผลการวิจัยพบว่า ระดบัความเข้มแข็งโดยภาพรวมทัง้หมดอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.61 ซึง่สามารถแยกความเข้มแข็งในแตล่ะด้านได้ดงันี ้

1) ระดบัความเข้มแข็งด้านการออม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.55 
ซึ่งระดับความเข้มแข็งในด้านกระบวนการบริหารจัดการมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.70 
รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น า โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ส่วนด้านเครือข่ายและด้านการออมมีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ท่ีสดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.41 เท่ากนั 

2) ระดบัความเข้มแข็งด้านการให้สินเช่ือ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย  3.64 
ซึง่ระดบัความเข้มแข็งในด้านการให้สินเช่ือมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.79 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ส่วนด้านเครือข่ายมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 3.42 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

Table 1 A summary overview of the strength of the savings and lending of Village and Urban 
Community Fund. 

Strength 

The level of comments 
(Saving) 

The level of comments  
(Loan) 

X  SD Meaning X  SD Meaning 
1. Social capital 3.52 .677 High level 3.56 .644 High level 
2. Network 3.41 .724 High level 3.42 .685 High level 
3. Leader ship 3.65 .724 High level 3.66 .714 High level 
4. Participation 3.62 .710 High level 3.66 .690 High level 
5. Management process 3.70 .722 High level 3.74 .703 High level 
6. Saving 3.41 .750 High level - - - 
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7. Loan - - - 3.79 .672 High level 
sum 3.55 .616 High level 3.64 .596 High level 

8. Welfare/Benefits 3.82 .766 High level    
Total  3.61 .576 High level    

จากผลการวิจยัดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่ ระดบัความเข้มแข็งด้านการออมและการให้สินเช่ือในภาพรวม
ของกองทนุหมูบ้่านฯนัน้ อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่กองทนุหมูบ้่านฯมีความพร้อมในการควบคมุดแูลกนัเอง
ภายในหมูบ้่านและชมุชนเมืองท าให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการใช้ประสบการณ์ในการบริหารจดัการเงินกองทุนท่ี
รัฐบาลมอบให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์หมนุเวียนในชุมชน เพ่ือพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้
และลดรายจ่าย และการพึง่พาตนเองโดยการระดมเงินออม อนัน าไปสูก่ารพฒันา การสร้างสวสัดิภาพ สวสัดิการ
หรือประโยชน์สว่นรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมูบ้่านหรือชมุชนเมืองอย่างเท่าเทียมกนั 

ผลสะท้อนอีกมมุหนึง่ท่ีผู้ วิจยัเห็นวา่มีความส าคญัมากก็คือ ด้านเครือข่าย ซึง่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุทัง้ด้าน
การออมและการให้สินเช่ือ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และ 3.42 ตามล าดบั ดงันัน้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ
จะต้องท าหน้าท่ีเป็นองค์กรความร่วมมือและเช่ือมโยงกันของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
ระดบัตา่งๆให้ได้ โดยจะต้องมีวตัถปุระสงค์และเป้าหมายเดียวกนั ในการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัอย่างเอือ้อาทร สู่
การเป็นองค์กรการเงินชุมชนโดยประชาชน เพ่ือประชาชนท่ีมิได้มุ่งหวงัหรือแสวงหาก าไรในเชิงธุรกิจ  ซึง่จะต้อง
ด าเนินงานในเชิงรุกในการสง่เสริม พฒันาและเช่ือมโยงการบริหารจดัการการสง่เสริมสนบัสนุน การให้ค าปรึกษา 
การแก้ไขปัญหารวมกันในด้านเงินทุน ด้านการออม สวัสดิภาพ สวัสดิการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ประชาชนในชุมชนและให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 วา่ด้วย เครือข่ายกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง พ.ศ.2549 และจดัประชมุอย่างสม ่าเสมอ 

ส่วนท่ี 3 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการออมและการให้สินเช่ือขององค์กรการเงินชุมชน 
โดยการหาข้อสรุปและการตีความหมายของข้อค้นพบที่ได้จากการสนทนากลุม่ ผลการวิจยัพบวา่ 

รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการออมมีดงันี ้“...1) กองทุนต้องสร้างภาพลกัษณ์ของตวั
คณะกรรมการในการเป็นผูน้ าที่ดี เสียสละ ซื่อสตัย์ อทิุศตนในการท างานและรู้บทบาทหนา้ที่ 2) กองทนุตอ้งท า
การสร้างความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถือ สร้างศรัทธา ในการบริหารงานของกองทนุอย่างโปร่งใส 3) กองทุนตอ้ง
ยึดระเบียบ ขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครัดในเร่ืองการระดมทนุ 4) กองทนุตอ้งท าการประชาสมัพนัธ์อย่างสม ่าเสมอและ
ตอ้งชีใ้หส้มาชิกเห็นถึงประโยชน์จากการออม 5) กองทนุควรใชก้ลยทุธ์ “การกูแ้บ่งออม” คือ การบงัคบัให้สมาชิก
ฝากเงินกบักองทุนเมื่อต้องการเงินกู้ 6) กองทุนตอ้งสร้างวินยัทางการออมให้กบัสมาชิก และ 7) สมาชิกตอ้งมี
ส่วนร่วมในการร่วมประชมุ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์กบักองทนุ...” 

รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการเข้าถงึแหลง่ทนุท่ีเป็นธรรมและการให้สินเช่ือมีดงันี ้“... 1) 
กองทุนต้องมีผู้น าที่ดี เสียสละ ซื่อสตัย์ อทิุศตนในการท างานและรู้บทบาทหน้าที่ของตน 2) สมาชิกตอ้งมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานกบักองทุน 3) การวิเคราะห์สินเชื่อต้องท าอย่างมีประสิทธิภาพ 4) คณะกรรมการต้อง
พิจารณาให้เงินกู้ตามความต้องการหรือตามวตัถปุระสงค์ที่จะน าไปใช้ประกอบอาชีพเพือ่ก่อให้เกิดรายได้จริงๆ 
5) กองทนุตอ้งท าการติดตามหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 6) สร้างวินยัทางการเงินให้แก่สมาชิก 7) กองทนุตอ้งแนะน าให้
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สมาชิกผูกู้ท้ าประกนัความเสีย่ง และ 8) การรับสมาชิกใหม่ กองทนุตอ้งพิจารณาโดยยึดระเบียบ ขอ้บงัคบัในการ
รับเขา้เป็นสมาชิกอย่างเคร่งครัด คือการใหโ้อกาสทกุคนเขา้มาเป็นสมาชิกได.้..” 

วิจารณ์ 
1. ข้อมลูเก่ียวกับความเข้มแข็งด้านการออมท่ีพบว่า ตวัแปรกระบวนการบริหารจัดการ มีระดบัความ

เข้มแข็งมากท่ีสุด โดยมีคะแนน 3.70 นัน้สะท้อนให้เห็นว่า กองทุนได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะในด้านการวางแผนระดมทุน การสร้างส านึกของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการเป็นท่ีพึ่ง
ของตนเองในการระดมทนุ ซึง่ได้แก่ การถือหุ้น การออมสจัจะหรือการฝากเงินออมทรัพย์ เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบั
ทฤษฏีการบริหารจดัการของ Henri Fayol และ Luther Gulick ท่ีมองหลกัการภารกิจท่ีส าคญัของการจดัการ 
ได้แก่ การวางแผน การจดัองค์การ การสัง่งาน การประสานงานและการควบคมุ น าไปเป็นแนวปฏิบตัิทัว่ๆไปของ
องค์การ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของการจดัการและฝ่ายบริหารจะต้องท าหน้าท่ีท่ีจ าเป็นเหล่านี ้และการบริหาร
จัดการเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีจะท าให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประจกัษ์ ผลเรือง (2546) ท่ีพบว่า สาเหตสุ าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านมาก
ท่ีสดุคือ ระบบองค์กรการบริหารจดัการ ซึง่มีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

2. สว่นระดบัความเข้มแข็งในด้านการให้สินเช่ือท่ีพบวา่ ตวัแปรด้านการให้สินเช่ือ มีระดบัความเข้มแข็ง
มากท่ีสุด โดยมีคะแนน 3.79 แสดงให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านมีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคบั ในการให้สินเช่ือ
อย่างเหมาะสม มีการจดัสรรจ านวนเงินกู้ ยืมโดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้  ซึง่สมาชิกมีความ
พอใจตอ่การได้รับเงินกู้ เฉลี่ยตอ่คน และคณะกรรมการมีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคมุการใช้เงินกู้  อย่างจริงจงั 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สฤณี อาชวานนัทกลุ และปัทมาวดี โพชนกุลู (2557)  ท่ีกลา่ววา่ ความส าเร็จในการ
บริหารจดัการการเงินซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีวา่ สมาชิกมีสจัจะตอ่ตนเองในการออมและการคืนเงินกู้  ขยายไปสูก่าร
แบ่งสรรเงินปันผลและจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิกเม่ือมีผลก าไรจากการด าเนินงานขององค์กรการเงินชมุชนนัน่เอง 

3. รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนจากข้อค้นพบท่ีได้รับ
จากการสนทนากลุ่มนัน้ พบประเด็นท่ีส าคัญอยู่ประเด็นหนึ่งท่ีผู้ ให้ข้อมูลได้สรุปตรงกันและมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันมากท่ีสุด ก็คือ “กองทุนต้องท าการสร้างความเช่ือมั่น ความน่าเช่ือถือ สร้างศรัทธา ในการ
บริหารงานของกองทุนอย่างโปร่งใสกองทุนต้องมีผู้น าท่ีดี เสียสละ ซื่อสตัย์ อทิุศตนในการท างานและรู้บทบาท
หน้าท่ีของตน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ น ากองทุนหมู่บ้านฯ ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประมาณ 7-15 คน นัน้ ต้องเป็นบุคคลท่ีสมาชิกในชุมชนไว้วางใจ เช่ือถือ เพ่ือให้บริหารงานของกองทุน เป็นไป
อย่างโปร่งใสและสามารถอทิุศเวลาของตนเพ่ือพฒันาและบริหารงานกองทนุให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกบัการเป็น
ตวัอย่างท่ีดีในการช าระหนีท่ี้ตรงตามเง่ือนไขสญัญา ไมเ่ป็นผู้ ผิดนดัช าระหนีเ้สียเอง ท าเป็นตวัอย่างท่ีดีทัง้ในการ
ช าระหนีแ้ละการออมเงินกับกองทุน เช่น การถือหุ้น การออมสจัจะอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งการมีผู้น าท่ีดีและการ
พฒันาผู้น านัน่ย่อมหมายถงึการท าให้กองทนุเกิดความเข้มแข็งเป็นท่ีพงึของชมุชนได้ในการเข้าถึงแหล่งทุนท่ีเป็น
ธรรม ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ อ้อยทิพย์ เกตเุอม (2556) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของชุมชนเข้มแข็งนัน้ “สมาชิก
ของชุมชนต้องมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองได้” และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2543) ท่ีกลา่ววา่ ตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของชมุชน
ข้อหนึง่ท่ีกลา่ววา่ “ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนขึน้อยู่กบัการมีผู้น าท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน” 
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ดงันัน้ กองทุนหมู่บ้านจะเข้มแข็งได้ต้องมีผู้น าท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชนในการบริหารงานของ
กองทนุหมูบ้่าน นัน่เอง  

สรุป 
  โดยภาพรวมระดบัความเข้มแข็งของกองทนุหมูบ้่านฯ ด้านการออมและการให้สินเช่ือ อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.61 แสดงให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ท าการบริหารจัดการกองทุนด้วย
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเองสามารถบริหารเงินทุนให้หมุนเวียนเกิดการกระตุ้ นเศรษฐกิจระดับชุมชนและ
ระดบัประเทศได้อย่างเข้มแข็งและควรน ารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานขององค์กรการเงิน
ชุมชนท่ีได้จากข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่มท่ีส าคญัและมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากท่ีสุด ก็คือ “กองทุน
ต้องท าการสร้างความเช่ือมัน่ ความน่าเช่ือถือ สร้างศรัทธา ในการบริหารงานของกองทุนอย่างโปร่งใส  กองทุน
ต้องมีผู้น าท่ีดี เสียสละ ซื่อสตัย์ อทิุศตนในการท างานและรู้บทบาทหน้าท่ีของตน” ซึง่จะท าให้กองทุนหมู่บ้านและ
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บทคัดย่อ 
การศกึษา มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือวิเคราะห์หาระดบัการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรท่ีเป็นชาวนา

กบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานพอร์ตสินเช่ือข้าวของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ซึง่เป็นสถาบนัการเงินภาคการเกษตรท่ีส าคญัของไทย วิธีการศกึษาใช้การสร้างแบบจ าลองค านวณหาก าไรก่อน
หกัค่าความเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือ และแบบจ าลองค านวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลงัปรับค่าความเสี่ยง
เฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือมาวิเคราะห์ ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองสามารถระบุได้ถึงระดบัท่ีเหมาะสม
สองระดบั คือระดับท่ีพอร์ตสินเช่ือข้าวท าก าไรสูงสุด และระดบัของค่าความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เป็นไปได้
สงูสดุท่ียงัท าให้ผลการด าเนินงานของพอร์ตสินเช่ือข้าว ธ.ก.ส. ไมเ่กิดผลขาดทนุ และยงัสามารถขยายโอกาสการ
เข้าถงึแหลง่เงินทนุของเกษตรกรชาวนาได้ โดยระดบัท่ีเหมาะสมทัง้สองระดบั สามารถน ามาค านวณหาขนาดของ
การยอมรับได้ถงึผลตอบแทนท่ีลดลงของ ธ.ก.ส. เพ่ือแลกกบัจ านวนเกษตรกรชาวนาท่ีสามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุ
ได้เพ่ิมขึน้ ซึง่ ธ.ก.ส. สามารถใช้แบบจ าลองทัง้สองนีม้าช่วยในการตดัสินใจส าหรับการบริหารพอร์ตสินเช่ือข้าว
ของธนาคารได้ 

  
ABSTRACT 

The main objective of this study is to analyze for the outreach to the small farmer and 
efficiency of the farmer loan portfolio in the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
(BAAC.), an important organization of the Agricultural Financial Institution in Thailand. The expected 
profit before expected loss model and the average of the risk adjusted return on capital model are 
developed to analysis. The results show the models can be identified two optimum levels. The 
maximum expected profit before expected loss of the portfolio and the optimum level of the outreach 
to the small farmer and efficiency of the farmer loan portfolio (the maximum expected loss).The 
optimum levels can be calculate to what extent BAAC is willing to accept a decrease on returns to 
achieve higher outreach. The BAAC can be employed the models for managing the portfolio. 
 

Key Words: optimum level, outreach, efficiency, farmer loan portfolio, Agricultural Financial Institution 
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ค าน า 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบนัการเงินภาคการเกษตรท่ีส าคญัของ

ประเทศไทย มีพนัธกิจในการอ านวยสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร และส่งเสริมให้
เกษตรกรระดบัฐานรากของประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขณะเดียวกนั ธ.ก.ส.ก็จ าเป็นต้องด าเนินงาน
ให้มีผลประกอบการท่ีองค์กรจะสามารถด ารงอยู่ได้ ดงันัน้ บทบาทของ ธ.ก.ส.ในประเด็นของ “การเพ่ิมโอกาสใน
การเข้าถงึแหลง่เงินทนุของเกษตรกรรายย่อย” และ “การด ารงประสิทธิภาพในการด าเนินงานสินเช่ือเพ่ือความอยู่
รอดขององค์กร”จึงเป็นหัวใจส าคญัของ ธ.ก.ส. ในฐานะการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีเป็นตวักลาง
การสง่ผ่าน “นโยบายสินเช่ือเกษตร” จากรัฐสู่เกษตรกร ค าถามวิจยัก็คือ หาก ธ.ก.ส.จะต้องด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
พนัธกิจทัง้สองมิติดงักลา่ว ธ.ก.ส. จะท าได้อย่างไร  

มีงานวิจัยต่างประเทศท่ีได้ท าการศึกษาในประเด็นของการแลกได้แลกเสียระหว่างโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของคนยากจนกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรการเงินฐานราก เช่นงานของ Hermes et 
al. (2010) Hermes and Lensink (2011) Robinson (2001) ซึง่งานวิจยัเหล่านีใ้ช้แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์
และเทคนิค Stochastic frontier analysis ในการวิเคราะห์ ผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า การขยายโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนกบัประสิทธิภาพ (ความสามารถในการท าก าไร) ขององค์กรการเงินฐานราก จะมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้าม โดยประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านสินเช่ือจะลดลงเมื่อองค์กรขยายการให้สินเช่ือมากขึน้  

ส าหรับงานวิจัยในประเทศไทย จากการตรวจสอบ พบว่ายังไม่มีงานวิจัยท่ีท าการศึกษาถึงประเด็นนี ้
โดยตรง ดงันัน้ ในงานศกึษาชิน้นีจ้งึต้องการศกึษาถงึประเดน็ดงักลา่วขององค์กรการเงินฐานรากของไทย โดยท า
การวิเคราะห์หา “ระดบัของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรท่ีเป็นชาวนากบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
พอร์ตสินเช่ือข้าวของ ธ.ก.ส. ท่ียงัมีผลก าไร” และ “ขนาดของการยอมรับได้ถงึผลตอบแทนท่ีลดลงของ ธ.ก.ส.เพ่ือ
แลกกบัจ านวนเกษตรกรชาวนาท่ีจะสามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุได้เพ่ิมขึน้”โดยประยกุต์ใช้แนวคิดและแบบจ าลอง
ทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ แบบจ าลองค านวณหาก าไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือ(สงกรานต์, 2558) 
และแบบจ าลองค านวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลงัปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ต โดยอ้างอิงจากงาน
ของ Bandyopadhyay and Saha (2007) Kritayakirana et al.(2011) จิรพร (2554) ซึง่ผู้ เขียนเห็นว่า แนวคิด
จากทัง้สองแบบจ าลองนีส้ามารถน ามาค้นหาค าตอบในประเด็นดังกล่าวได้ โดยงานศึกษาได้ด าเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยั ได้แก่ 

1. เพ่ือวิเคราะห์หาระดบัของคา่ความเสี่ยงท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้เป็นไปได้สงูสดุท่ียงัท าให้ผลการด าเนินงาน
ของพอร์ตสินเช่ือข้าว ธ.ก.ส.ไม่เกิดผลขาดทุนและสามารถขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร
ชาวนาได้  

2. เพ่ือค านวณหาขนาดของการยอมรับได้ถงึผลตอบแทนท่ีลดลงของ ธ.ก.ส.เพ่ือแลกกบัจ านวนเกษตรกร
ชาวนาท่ีสามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุได้เพ่ิมขึน้ 

 
วิธีการศึกษา 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเงินให้สินเช่ือรายคนพอร์ตสินเช่ือข้าวของ ธ.ก.ส.จ านวน10,000 
ตวัอย่าง จ าแนกเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานะหนีด้ี จ านวน 8,741 ตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานะหนีค้้างช าระ 
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จ านวน 1,259 ตวัอย่าง (สอดคล้องกบัอตัราผิดนดัช าระหนีข้องประชากร) ในปี พ.ศ.2557-2558 (เมษายน 2557 
- กรกฎาคม 2558) จากฐานข้อมลูลกูค้ารายคนของ ธ.ก.ส. โดยตวัอย่างจ านวน 10,000 ตวัอย่างนี ้ค านวณจาก
สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างส าหรับการประมาณค่าสัดส่วน (หนีด้ีและหนีค้้างช าระ)กรณีท่ีทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน (N=2,130,101) และประชากรมีขนาดใหญ่มากเม่ือเทียบกบัขนาดตวัอย่าง )(n ดงันี ้
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622,8n ตวัอยา่ง (ขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมจงึควรมีไมน้่อยกวา่ 8,622 ตวัอย่าง) 
Z  = 2.326 = คา่มาตรฐานการกระจายท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.99 (One-tailed)   
E  = ระดบั Sampling error ท่ียอมรับได้ในการสุม่ตวัอย่าง (คา่ความคลาดเคลื่อนสมบรูณ์ 

สงูสดุท่ียอมให้เกิดขึน้จากการใช้ p̂ ไปประมาณ P ) ในท่ีนีก้ าหนดท่ี 2.50% ของ P (0.02500.50 = 0.0125) 
 ในงานศึกษานี ้ผู้ เขียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 10,000 ตัวอย่าง โดยตวัอย่างกระจายตวัตาม
สดัส่วนของประชากรทั่วประเทศ (เป็นตัวแทนของประชากรและไม่มีอคติในการคัดเลือกตัวอย่าง)โดยข้อมูล
จ านวน 10,000 ตวัอย่างนี ้ผู้ เขียนน ามาสร้างแบบจ าลองค านวณหาก าไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือ
ข้าว และแบบจ าลองค านวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลงัปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือข้าวซึง่มี
รูปแบบเป็นดงัสมการที่ 1 และสมการท่ี 2 ตอ่ไปนี ้

 

 แบบจ าลองค านวณหาก าไรก่อนหกัคา่ความเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือข้าว  
= {{{{ [ (1- PD) (E{Yield} – COF)   (EAD) ] – [ (PD)   (LGD)   (EAD) ]  
   + [ (ROE – COF)   (K%) ] } – OC + COF                   (1) 

 แบบจ าลองค านวณหาคา่ผลตอบแทนตอ่สว่นทนุหลงัปรับคา่ความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือข้าว 
= {{{{ [ (1- PD) (E{Yield} – COF)   (EAD) ] – [ (PD)   (LGD)   (EAD) ]  
   + [ (ROE – COF)   (K%) ] } – OC + COF} – (ROEK %) – EL} / K %}                   (2) 
 

   Probability of default (PD) คือ คา่โอกาสผิดนดัช าระคืนหนี ้
Expected yield (E{Yield}) คือ รายได้ดอกเบีย้รับคาดหวงัของพอร์ตสินเช่ือข้าว 

 Cost of fund (COF) คือ ต้นทนุเงินฝาก (อตัราร้อยละ 1.90) 
 Exposure at default (EAD) คือ ขนาดของพอร์ตสินเช่ือข้าวท่ีเปิดรับความเสี่ยง (160,000 ล้านบาท) 
 Loss of given default (LGD) คือ อตัราการสญูเสียจากการผิดนดัช าระคืนหนี ้(อตัราร้อยละ 35.50) 
 Return on equity (ROE) คือ อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ (อตัราร้อยละ 5.96) 

Economic capital (K %) คือ เงินทนุส ารองทางเศรษฐศาสตร์รองรับความเสี่ยง 
 Operation cost (OC) คือ ต้นทนุด าเนินงานพอร์ตสินเช่ือข้าว (อตัราร้อยละ 2.25) 

Expected loss (EL) คือ คา่ความเสี่ยงท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ของพอร์ตสินเช่ือข้าว 
 (ROEK %)  คือ คา่โสหุ้ยในการใช้ทนุของการน าเงินทนุรองรับความเสี่ยงในพอร์ต 
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 ทัง้นี ค้่าโอกาสผิดนัดช าระคืนหนี (้PD)ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ  ได้แก่  แบบจ าลองโลจิท มาหา
ความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการผิดนัดช าระคืนหนีพ้ยากรณ์หาค่าโอกาสผิดนัดช าระคืนหนี ข้อง
เกษตรกรผู้ขอสินเช่ือแตล่ะคน โดยมีรูปแบบดงัสมการที่ 3 (Tirapat and Kiatsupaibul, 2008) 

 

    (    )  
 

     ( (  ̂     ̂     ̂       ̂     ))
                (3) 

 

 0iY  คือ ลกูหนีส้ถานะหนีด้ี  และ 1iY  คือ ลกูหนีส้ถานะหนีผิ้ดนดัช าระ 

     î   คือ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ i iX  คือ คณุลกัษณะของลกูหนี ้i  
 ค่าเงินทุนส ารองทางเศรษฐศาสตร์รองรับความเสี่ยง (K %) ใช้สตูรการค านวณวิธี Advanced internal 
rating based approach (AIRB) ตามเกณฑ์ Basel II (Bank of Thailand, 2013) เพ่ือค านวณหา มีรูปแบบดงั
สมการท่ี 4 

06.1)
5.11

)5.2(1
()])

1

)999.0()(
[((% 











b

bM
PD

R

GRPDG
NLGDK             (4) 

 

ค่าความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของพอร์ตสินเช่ือข้าว (EL)ในการประเมินค่าความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ สามารถประเมินได้โดยน าร้อยละของค่าโอกาสผิดนดัช าระคืนหนี ้(Probability of default: PD) คณูด้วย
ร้อยละของค่าอตัราการสญูเสียจากการผิดนดัช าระคืนหนี ้(LGD) {และคณูด้วยขนาดของพอร์ตสินเช่ือท่ีเปิดรับ
ความเสี่ยง (EAD) เมื่อต้องการคิดเป็นปริมาณเงิน} โดยสตูรการประเมินความเสี่ยงในท่ีนีแ้สดงเป็นค่าร้อยละ มี
รูปแบบดงัในสมการท่ี 5 (จิรพร, 2554; Bank of Thailand, 2013) 

 
Expected loss (%) = Probability of default (%)    Loss of given default (%)       (5) 

 

 ขณะท่ีค่าตวัแปรต่างๆท่ีก าหนดในแบบจ าลอง ในงานศกึษานีก้ าหนดให้ค่า รายได้ดอกเบีย้รับคาดหวงั
ของพอร์ตสินเช่ือข้าว (E{Yield}) เท่ากบัร้อยละ 8.75 ต้นทุนเงินฝาก (COF) เท่ากบัร้อยละ 1.90 ขนาดของพอร์ต
สินเช่ือข้าวท่ีเปิดรับความเสี่ยงคาดการณ์(EAD) ณ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 160,000 ล้านบาท อัตราการ
สญูเสียจากการผิดนดัช าระคืนหนี ้(LGD) เท่ากบัร้อยละ 35.50 (ค่า LGD สามารถค านวณได้จากอตัราหนีค้้าง                  
ร้อยละ 100 ลบด้วยอตัราการเรียกเก็บหนีค้้างช าระคืนได้ {Recovery rate} ซึง่ตวัเลขอตัราการเรียกเก็บหนีค้้าง
ช าระคืนได้ประเภทสินเช่ือพอร์ตข้าวอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 64.50) อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ(ROE) 
เท่ากบัร้อยละ 5.96 ต้นทนุด าเนินงานพอร์ตสินเช่ือข้าว (OC) เท่ากบัร้อยละ 2.25  
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
ผลของการวิเคราะห์หาระดับของค่าความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เป็นไปได้สูงสุดท่ียังท าให้ผล
การด าเนินงานของพอร์ตสินเช่ือข้าว ธ.ก.ส.ไม่เกิดผลขาดทุนและสามารถขยายโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงนิทุนของเกษตรกรชาวนาได้  

 ผลของการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองค านวณหาก าไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือข้าวเพ่ือ
ค้นหาระดบัพอร์ตสินเช่ือข้าวของ ธ.ก.ส.มีก าไรก่อนหกัค่าความเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือสงูสดุว่าอยู่ท่ีระดบัใด(ซึ่ง
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ระดบัก าไรก่อนหกัคา่ความเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือสงูสดุนีเ้ป็นระดบัท่ีธนาคารพาณิชย์กระแสหลกัทัว่ไปใช้ก าหนด
ในการบริหารพอร์ตสินเช่ือ) พบวา่ ระดบัท่ีท าให้ก าไรก่อนหกัคา่ความเสี่ยงของพอร์ตสินเช่ือข้าว ของ ธ.ก.ส.สงูสดุ 
คือ ระดบัของค่า PD และค่า EL มีค่าร้อยละ 16.00 และร้อยละ 5.68 ตามล าดบั โดยท่ีระดบัของค่า PD และค่า 
EL ดงักล่าว จะท าให้พอร์ตสินเช่ือข้าวของ ธ.ก.ส. มีผลก าไรก่อนหกัค่าความเสี่ยงท่ีระดบัสงูสดุคือ 5,775 ล้าน
บาท และมีคา่ผลตอบแทนตอ่สว่นทนุหลงัปรับคา่ความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือข้าวร้อยละ 11.2474 ผลดงัใน
ภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2  
 เมื่อ ธ.ก.ส.ต้องการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กบัเกษตรกรท่ีมีค่าความเสี่ยงสงูขึน้เกินกว่า
ระดบัท่ีท าให้พอร์ตสินเช่ือข้าว ธ.ก.ส. มีก าไรสงูสดูแล้ว(ค่า PD และค่า EL เกินกว่าร้อยละ 16.00 และร้อยละ 
5.68 ตามล าดับ) เท่ากับว่า ธ.ก.ส. ยอมรับผลในทางเศรษฐศาสตร์ท่ีว่า ธ.ก.ส.จะได้รับผลตอบแทนในพอร์ต
สินเช่ือข้าวลดลงทุกๆ การจ่ายสินเช่ือเพ่ิมขึน้ (Marginal revenue < Marginal cost) แต่ด้วยเง่ือนไขส าคญัทาง
ธุรกิจในเร่ืองของความอยู่รอดขององค์กร ธ.ก.ส.ก็ไม่สามารถท่ีจะรับความเสี่ยงได้มากจนกระทั่งท าให้การท า
ธุรกิจสินเช่ือนีเ้กิดผลขาดทนุ ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงสร้างแบบจ าลองค านวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลงัปรับค่า
ความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือข้าวเพ่ือค านวณหาระดบัของค่า PD และค่า EL ของเกษตรกรท่ีเป็นไปได้สงูสดุ
จะเป็นระดบัเท่าไหร่ ซึง่ท่ีคา่ PD และคา่ EL ระดบันัน้ยงัไมส่ง่ผลให้พอร์ตสนิเช่ือข้าวของ ธ.ก.ส.ขาดทนุ ซึง่ผลการ
ค านวณ พบวา่ ระดบัของคา่ PD และคา่ EL ของเกษตรกรท่ีเป็นไปได้สงูสดุต้องไม่เกินร้อยละ 20.00 และร้อยละ 
7.10 ตามล าดบั โดยจะเป็นระดบัท่ีท าให้พอร์ตสินเช่ือข้าวมีก าไรก่อนหกัคา่ความเสี่ยงอยู่ท่ีระดบั 5,611 ล้านบาท 
และคา่ผลตอบแทนตอ่สว่นทนุหลงัปรับคา่ความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือข้าวอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 1.7025 (พอร์ต
สินเช่ือข้าวยังมีผลก าไร)ผลดังในภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 ซึ่งในภาพแสดงให้เห็นว่า ค่าความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ (EL) สูงขึน้จากเดิมท่ีอตัราร้อยละ 5.68 เป็นร้อยละ 7.10 ท าให้ก าไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ต
สินเช่ือข้าวลดลงจาก 5,775 ล้านบาทเป็น 5,611 ล้านบาท ค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยง
เฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือข้าวลดลงจากร้อยละ 11.2474 เป็นร้อยละ 1.7025 ซึง่ผลลพัธ์ท่ีได้จากงานศกึษานีใ้ห้ผลท่ี
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Hermes et al. (2010) Hermes and Lensink (2011) Robinson (2001)  
 

   
 

Figure 1  Analysis of the profitability (profits before expected loss) in the small farmer loan portfolio of  
 the BAAC  
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Figure 2  Analysis of the average of the risk adjusted return on capital in the small farmer loan 
portfolio of the BAAC 

 
ผลของการค านวณหาขนาดของการยอมรับได้ถึงผลตอบแทนที่ลดลงของ ธ.ก.ส.เพื่อแลกกับ
จ านวนเกษตรกรชาวนาที่จะสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนได้เพิ่มขึน้ 

ผลของการค านวณหาขนาดของการยอมรับได้ถึงผลตอบแทนท่ีลดลงของ ธ.ก.ส.เพ่ือแลกกับจ านวน
เกษตรกรชาวนาท่ีจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพ่ิมขึน้  พบว่า ในการขยายการให้สินเช่ือให้กับเกษตรกร
ชาวนาจะท าให้ค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลงัปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือข้าวของ ธ.ก.ส.ลดลง
เหลือร้อยละ 1.7025 จากระดบัร้อยละ 11.2474 (ระดบัท่ีท าให้ได้ก าไรก่อนหกัค่าความเสี่ยงมีค่าสงูสดุ) แต่ก็ท า
ให้เกษตรกรท่ีมีค่าความเสี่ยงสูง (ค่า PD เกินร้อยละ 16.00 แต่ยงัไม่เกินร้อยละ 20.00 และค่า EL เกินร้อยละ 
5.68 แตย่งัไมเ่กินร้อยละ 7.10) สามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุได้เพ่ิมขึน้ประมาณ100,810 คน โดยจากแบบจ าลอง 
พบว่า หาก ธ.ก.ส.ยอมรับได้ถึงผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลงัปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือข้าวท่ีจะ
ลดลงเหลือร้อยละ 1.7025 ธ.ก.ส.จะสามารถช่วยเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งทุนแก่เกษตรกรชาวนาได้ประมาณ 
100,810 คน โดยสินเช่ือท่ีจ่ายเพ่ิมขึน้นี ้จะท าให้พอร์ตสินเช่ือข้าวของ ธ.ก.ส. มีปริมาณหนีท่ี้เปิดรับความเสี่ยง
เพ่ิมขึน้ 20,162 ล้านบาท จาก 160,000 ล้านบาท เป็น 180,162 ล้านบาท ผลการค านวณ ดงัในภาพท่ี 3 

 
   

   
 

Figure 3  Calculate to what extent BAAC is willing to accept a decrease on returns to achieve higher  
 outreach 
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 ด้วยบริบทของ ธ.ก.ส. นโยบายส าหรับการบริหารจดัการของ ธ.ก.ส. คงเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะลดหรือควบคมุ
การจ่ายสินเช่ือแก่เกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงสงูเพ่ือท าให้พอร์ตสินเช่ือเข้าสู่ระดบัท่ีเหมาะสมของการท าก าไรสงูสดุ
เฉกเช่นธนาคารพาณิชย์ หากแต่ในทางตรงกนัข้ามกลบัต้องจ่ายสินเช่ือเพ่ิมเพ่ือสนบัสนุนให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถงึแหลง่เงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพได้ ดงันัน้ รูปแบบการบริหารจดัการของ ธ.ก.ส.จะต้องพยายามท า
ให้เข้าสูร่ะดบัท่ีเหมาะสมของการรักษาสมดลุระหวา่งผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรหรือสงัคมโดยรวมได้รับและผลการ
ด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ยงัไมข่าดทนุ โดยในงานศกึษานีไ้ด้ค้นพบถงึระดบัท่ีเหมาะสมของการรักษาสมดลุดงักลา่ว 
ซึง่ก็คือระดบัท่ี ธ.ก.ส.ยอมให้ผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลงัปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเช่ือข้าวลดลงเพ่ือ
แลกกบัจ านวนเกษตรกรชาวนาท่ีจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพ่ิมขึน้  ซึง่การด าเนินการดงักล่าวของ ธ.ก.ส. 
จะช่วยให้เกิดการสร้างอาชีพ การสร้างงานในเศรษฐกิจฐานราก ท าให้เกิดความยัง่ยืนทางการเงินในชนบท ได้ 
 

สรุป 
 ธ.ก.ส.สามารถใช้แบบจ าลองท่ีได้จากงานศกึษานี ้มาช่วยตดัสินใจในการบริหารจดัการพอร์ตสินเช่ือข้าว
ของธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารบรรลพุันธกิจทัง้ด้านของการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงเงินทุนของเกษตรกร และ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของพอร์ตสินเช่ือท่ียงัมีผลก าไร 
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ภาคผนวก 
ผู้ เขียนสร้างสมการพยากรณ์โอกาสผิดนดัช าระคืนหนี ้(Probability of default: PD equation) โดยน า

ค่าสมัประสิทธ์ิจากตวัแปรอธิบายจ านวน 12 ตวัแปรรวมค่าคงท่ี (จากตารางข้างล่าง)มาค านวณตามสูตรการ
พยากรณ์โอกาสผิดนัดช าระคืนหนีข้องเกษตรกรผู้ ขอสินเช่ือระดับฐานรากพอร์ตข้าวแต่ละคน ในรูปของ
แบบจ าลองโลจิท ได้ดงัสมการ 

 

       
 

      ( [                                               ])
     

     
Table Variables used predict the probability of default in each of obligor (the farmer)  

Marginal 
effect 

Coefficients Variables sig. 
  

-3.2254** 
 

Constant 
 

0.000 
0.0013** 
-0.0200** 
0.0134* 
0.1007** 

0.0147** 
-0.2331** 
0.1565* 
1.1722** 

(X1)  Age 
(X2)  Farm revenues / Farm expenses  
(X3)  Number of dependent in household 
(X4)  Loan to value ratio 

0.000 
0.000 
0.031 
0.000 

-0.0132* -0.1567* (X5)  Saving class is between 1,001 and 5,000.99 baht 0.044 
-0.0539** -0.8261** (X6)  Saving class is between 5,001 and 10,000.99 baht 0.000 
-0.0556** -0.8844** (X7)  Saving class is between 10,001 and 20,000.99 baht 0.000 
-0.0625** 
-0.0657** 

-0.9733** 
-0.7209** 

(X8)  Saving class is greater than or equal to 20,001baht 
(X9)  Guarantee (Personal guarantee) 

0.000 
0.000 

-0.0374** 
0.0884** 
-0.0336* 

-0.4557** 
1.0053** 
-0.3894* 

(X10) Not natural disasters (flood and drought) area 
(X11) Deficit irrigation 
(X12) Land suitability 

0.000 
0.000 
0.029 

** Significance level is equal to 0.01     * Significance level is equal to 0.05   
 

 
Figure The validation of the probability of default (PD) model by the receiver operating characteristic curve  
  (ROC curve) 
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การประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสี�ยงของ USD Futures 
Estimation of the Optimal Hedge Ratio with USD Futures 

 

วรดี จงอัศญากุล1* 
Woradee Jongadsayakul1* 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั @งนี @ได้ทําการการประมาณคา่อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงของ USD Futures ทีIมีการซื @อ
ขายในบริษัท ตลาดสญัญาซื @อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยใช้วิธีการประมาณค่าMinimum 
Variance Hedge Ratio จากแบบจําลอง OLS, VAR และ VECM พร้อมทั @งทําการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัความเสีIยง ผลการศกึษาพบวา่การประมาณคา่ Minimum Variance Hedge Ratio จากแบบจําลอง OLS 
มีความเหมาะสมมากทีIสดุ เนืIองจากให้ค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงมากทีIสดุ โดยมีค่าอตัราส่วน
การป้องกนัความเสีIยงของ USD Futures เท่ากบั 0.8964 ดงันั @นนกัลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและ
นําเข้าในประเทศไทยทีIเผชิญกบัความเสีIยงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐควรใช้
ค่าอตัราส่วนการป้องกนัความเสีIยงของ USD Futures ทีIได้จากการประมาณค่า Minimum Variance Hedge 
Ratio จากแบบจําลอง OLS เมืIอทําการตดัสินใจซื @อหรือขายสัญญา USD Futures ในจํานวนท่ีเหมาะสมกับ

ความเสี่ยงท่ีเผชิญ เพืIอให้ต้นทุนในการบริหารความเสีIยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐตํIาลง 

 

ABSTRACT 
This research estimates the optimal hedge ratio of USD futures in Thailand Futures 

Exchange by using Minimum Variance Hedge Ratio estimated through OLS, VAR, and VECM models. 
The hedging effectiveness of each model is also investigated. The results indicate that the estimation 
of the minimum variance hedge ratio using OLS model is 0.8964, which is the most appropriate one 
since it provides the highest hedging effectiveness compared to other models. The findings of this 
study should be especially of interest for investors, exporters, and importers in Thailand who face the 
US dollar fluctuation to make optimal hedging decisions by using the estimation of the minimum 
variance hedge ratio from the OLS model to buy or sell the optimal number of USD futures. Therefore, 
hedgers will be able to control the risk of their US dollar fluctuation more effectively at a lower cost of 
hedging. 

 
 
 
 

Key Words: Hedge ratio, Hedge effectiveness, USD Futures  
* Corresponding author; e-mail address: woradee.j@ku.ac.th
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คาํนํา 

 บริษัท ตลาดสัญญาซื @อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ Thailand Futures 
Exchange (TFEX) ได้จดัตั @งขึ @นเมืIอวนัทีI 17 พฤษภาคม พ.ศ.2547 เพืIอเป็นศนูย์กลางการซื @อขายสญัญาซื @อขาย
ลว่งหน้าหรืออนพุนัธ์ สําหรับนกัลงทนุและผู้ประกอบการในการใช้อนุพนัธ์เป็นเครืIองมือในการบริหารความเสีIยง
และเก็งกําไรจากการผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต อีกทั @งยังเป็นแหล่งข้อมูลทีIสะท้อนความ
คาดหวงัของผู้ ทีIอยู่ในตลาดทีIมีตอ่ราคาสินทรัพย์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในการใช้สญัญาซื @อขายลว่งหน้าในการ
บริหารความเสีIยงอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีการใช้อตัราส่วนการป้องกนัความเสีIยงทีIเหมาะสม (Optimal 
Hedge Ratio) เพืIอทีIจะได้สามารถซื @อหรือขายสญัญาซื @อขายลว่งหน้าในจํานวนทีIเหมาะสมกบัความเสีIยงทีIเผชิญ
อยู่ โดยงานวิจยัทีIผ่านมาจงึได้พยายามอธิบายอตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงทีIเหมาะสม ซึIงหนึIงในแบบจําลอง
ทีIเป็นทีIนิยมอย่างมากในการอธิบายอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสม คือ แบบจําลองทีIหาค่า
อัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสมจากการทําให้ความแปรปรวนของพอร์ตฟอลิโอมีค่าตํIาทีIสุด 
(Minimum Variance Hedge Ratio: MVH) เช่น งานวิจยัของ Johnson (1960) และ Ederington (1979) เป็นต้น  
 สําหรับการประมาณค่าอตัราส่วนการป้องกนัความเสีIยงทีIเหมาะสม งานวิจยัทีIผ่านมาได้ใช้เครืIองมือ
ทางเศรษฐมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค OLS (Ordinary Least Squares) VAR (Vector Autoregression) 
VECM (Vector Error Correction Model) และ GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional 
Heteroskedasticity) เป็นต้น ในการประมาณค่า MVH ซึIงแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อจํากดัแตกต่างกนัไป รวมทั @ง
ให้ผลการศกึษาทีIแตกตา่งกนั เช่น ในกรณีของการใช้ OLS นั @นเป็นวิธีง่าย ไม่ซบัซ้อน แต่ค่าอตัราส่วนการป้องกนั
ความเสีIยงทีIได้เป็นแบบคงทีI เช่นเดียวกนักบั VAR และ VECM ในขณะทีIแบบจําลอง GARCH ให้ค่าอตัราส่วน
การป้องกนัความเสีIยงทีIเปลีIยนแปลงค่าตามเวลา แต่ก็มีความซบัซ้อนมากกว่า งานวิจยัต่างๆ จึงได้มีการศกึษา
เพืIอหาอตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงทีIเหมาะสม โดยการพิจารณาคา่ประสิทธิภาพของการป้องกนัความเสีIยง 
 ดงันั @นในการศกึษาครั @งนี @จึงต้องการทีIจะประมาณค่าอตัราส่วนการป้องกันความเสีIยงของสญัญาซื @อ
ขายล่วงหน้าทีIอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีIยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Futures) หรือ สญัญาดอลลาร์
ล่วงหน้าทีIซื @อขายใน TFEX เนืIองจากถึงแม้ว่าสญัญาดอลลาร์ล่วงหน้าจะเพิIงเริIมเปิดให้มีการซื @อขายเมืIอวนัทีI 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีปริมาณการซื @อขายในปี พ.ศ. 2557 จํานวน 309,926 สญัญา คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของ
สญัญาทีIซื @อขายทั @งหมด แต่ก็ถือว่ามากเป็นเป็นอนัดบัทีI 4 รองจากสญัญาฟิวเจอร์สทีIอ้างอิงกบัหุ้นสามญั ดชันี 
SET50 และทองคําเท่านั @น นอกจากนี @สัญญาดอลลาร์ล่วงหน้ายังมีประโยชน์อย่างมากต่อนักลงทุนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนําเข้าทีIเผชิญกับความเสีIยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลีIยนเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทสามารถใช้สญัญาดอลลาร์ล่วงหน้าเป็นอีกทางเลือกหนึIงในการบริหารความเสีIยง
นอกเหนือจากการซื @อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า (Forwards) เนืIองจากการซื @อขาย USD Futures ไม่ต้องมี
วงเงินหรือ Credit Line กบัธนาคารพาณิชย์ ดงันั @นสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนําเข้ารายย่อยทีI
ต้องการป้องกนัความเสีIยงแตไ่มมี่วงเงินหรือ Credit Line ในการซื @อขายสญัญา Forwards กบัธนาคารพาณิชย์ ก็
สามารถใช้ USD Futures เพืIอป้องกนัความเสีIยงเป็นการทดแทนได้ รวมทั @งอตัราแลกเปลีIยนทีIซื @อขายในสญัญา 
USD Futures กับสญัญา Forwards ณ ขณะใดขณะหนึIงอาจไม่เท่ากัน ทําให้การใช้ USD Futures ในการ
ป้องกนัความเสีIยงอาจมีต้นทนุทีIตํIากวา่ก็เป็นได้ (ภทัรพล โตมานะ, 2556) 
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แนวคิดทฤษฎีและการตรวจเอกสาร 

การบริหารความเสีIยง (Risk Management) เนืIองจากราคาอนุพนัธ์มีความสมัพันธ์กบัราคาสินค้า

อ้างอิง ดงันั @นอนพุนัธ์จงึสามารถใช้ในการเพิIมหรือลดความเสีIยงของสินทรัพย์ได้ เช่น หากนกัลงทุนมีสินทรัพย์ใน

ครอบครอง และได้ทําการขายฟอร์เวิร์ดหรือฟิวเจอร์สทีIอ้างอิงกบัสินทรัพย์ดงักล่าว เพืIอลดความเสีIยงจากการผนั

ผวนของราคาสินทรัพย์ เมืIอราคาสินทรัพย์ลดลง ราคาของฟอร์เวิร์ดหรือฟิวเจอร์สจะลดลงเช่นกัน จึงทําให้นัก

ลงทนุสามารถซื @อคืนฟอร์เวิร์ดหรือฟิวเจอร์สทีIระดบัราคาทีIตํIากวา่ทีIได้ทําการขายได้ ทําให้ได้รับกําไรมาชดเชยกบั

การขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ ซึIงธุรกรรมประเภทนี @เรียกว่า "การบริหารความเสีIยงทางการเงิน" หรือ 

"Hedging" (วรดี จงอศัญากลุ, 2558) 

แนวคิดการป้องกนัความเสีIยง คือ การทีIพอร์ตฟอลิโอประกอบไปด้วยการลงทนุในตลาดสําหรับการซื @อ

ขายทันทีและตลาดฟิวเจอร์สเพืIอลดความผันผวนของมูลค่าพอร์ตฟอลิโอ โดยหากพิจารณาพอร์ตฟอลิโอทีI

ประกอบไปด้วยการลงทุนในสินทรัพย์จํานวน CS ฝัIงสถานะซื @อ และการลงทุนในฟิวเจอร์สจํานวน CF ฝัIงสถานะ

ขาย เมืIอราคาสําหรับการซื @อขายทันทีและราคาฟิวเจอร์ส ณ เวลา t คือ St และ Ft ตามลําดับ จะได้ว่า 

ผลตอบแทนของพอร์ตฟอลิโอทีIป้องกนัความเสีIยง (Rh) มีคา่ดงันี @ (Chen et al., 2003) 

−
= = −S t S F t F

h S F
S t

C S R C FR
R R hR .

C S  

เมืIอ SR และ FR คือผลตอบแทนใน 1 ช่วงเวลาของสินทรัพย์และฟิวเจอร์ส ตามลําดบั และ h คือ

อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยง โดยคา่ =h F t

S t

C F

C S
 

นอกจากนี @ยังสามารถหาค่าของอตัราส่วนการป้องกันความเสีIยงจากการพิจารณาการเปลีIยนแปลง

มลูคา่ของพอร์ตฟอลิโอทีIป้องกนัความเสีIยง (∆VH) ดงันี @ 

∆VH =  CS∆St− CF∆Ft. 

 เมืIอ ∆St และ ∆Ft คือ การเปลีIยนแปลงราคาสําหรับการซื @อขายทันทีและราคาฟิวเจอร์สใน 1 

ช่วงเวลา ตามลําดบั  

Johnson (1960) หาค่าอตัราส่วนการป้องกันความเสีIยง F

S

C
H

C

 
= 

 
 ทีIทําให้ความเสีIยงของพอร์ต   

ฟอลิโอซึIงเท่ากบัคา่ความแปรปรวนของการเปลีIยนแปลงมลูคา่พอร์ตฟอลิโอทีIป้องกนัความเสีIยงให้มีค่าน้อยทีIสดุ 

(Minimum Variance Hedge Ratio: MVH) ดงันี @ 

VAR(∆VH)    = (CS)
2 VAR(∆St) + (CF)

2 VAR(∆Ft)− 2CSCFCOV(∆S,∆F); 

VAR(∆VH)    = (CS)
2 {VAR(∆St) + (CF/CS)

2 VAR(∆Ft)− 2(CF/CS)COV(∆S,∆F)}; 

VAR(∆VH)    = (CS)
2 {VAR(∆St) + H2 VAR(∆Ft)− 2HCOV(∆S,∆F)}. 
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ดงันั @นสามารถหาค่าอตัราส่วนการป้องกนัความเสีIยงทีIทําให้ความเสีIยงของพอร์ตฟอลิโอมีค่าน้อยสดุ

ได้จาก 
∂ ∆

∂
HVAR( V )

H = (CS)
2{2HVAR(∆Ft)− 2COV(∆S,∆F)} = 0 หรือ H* = 

( )
( )
∆ ∆
∆

COV S, F
VAR F  

สําหรับกรณีทีIความเสีIยงของพอร์ตฟอลิโอมีค่าเท่ากับค่าความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนของ

พอร์ตฟอลิโอทีIป้องกนัความเสีIยง คือ VAR(Rh) = VAR(RS)+ h2 VAR(RF)− 2hCOV(RS,RF). 

โดยสามารถหาอตัราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIทําให้ความเสีIยงของพอร์ตฟอลิโอมีค่าน้อยสุดจาก 

∂
∂

hVAR(R )
h = 2hVAR(RF)− 2COV(RS,RF) = 0 หรือ h* =

( )
( )

S F

F

COV R ,R

VAR R =
σ

ρ
σ

S

F
เมืIอ ρ คือ ค่าสมัประสิทธิ�

สหสมัพนัธ์ระหวา่ง RS และ RF สว่นσ S และ σ F คือ สว่นเบีIยงเบนมาตรฐานของ RS และ RF ตามลําดบั 

ส่วนค่าส่วนประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงมีค่าเท่ากับ 
( ) ( )

( )
−VAR U VAR H

VAR U  เมืIอ VAR 

(U) แทนความแปรปรวนของพอร์ตฟอลิโอทีIไม่มีการป้องกนัความเสีIยง ซึIงมีค่าเท่ากบั 2
Sσ  และ VAR (H) แทน

ความแปรปรวนของพอร์ตฟอลิโอทีIมีการป้องกนัความเสีIยง ซึIงมีคา่เท่ากบั ( )+ −σ σ σ22 2
S F S,Fh* 2h*  

สําหรับงานวิจยัทีIเกีIยวข้องกบัการหาคา่อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงทีIเหมาะสมนั @นได้มีการพฒันา

ควบคูไ่ปกบัการพฒันางานวิจยัในสาขาเศรษฐมิติการเงิน ซึIงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุ่มอตัราส่วนการ

ป้องกนัความเสีIยงคงทีI โดยใช้เทคนิค เช่น OLS, VAR และ VECM และกลุม่อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงทีIผนั

แปรตามเวลา โดยใช้เทคนิค เช่น GARCH เป็นต้น งานวิจยัต่างๆ จึงได้มีการศกึษาเพืIอหาอตัราส่วนการป้องกนั

ความเสีIยงทีIเหมาะสม โดยการพิจารณาค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยง ซึIงงานวิจัยทีIผ่านมาก็ได้

บทสรุปทีIแตกต่างกัน แต่สําหรับกรณีของฟิวเจอร์สทีIซื @อขายใน TFEX และ AFET (Agricultural Futures 

Exchange of Thailand) เช่น งานวิจยัของ Boonvorachote and Panapitakkul (2014) ทีIศกึษาค่าอตัราส่วน

การป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสมของฟิวเจอร์สทีIอ้างอิงกับดชันี SET50 ทองคํา และหุ้นสามญัในตลาด TFEX 

โดยเปรียบเทียบผลกบัฟิวเจอร์สทีIซื @อขายในตลาดสหรัฐอเมริกาและไต้หวนั ผลการศกึษาพบว่านกัลงทุนสามารถ

ใช้สญัญาฟิวเจอร์สในการป้องกนัความเสีIยงด้านการผนัผวนของราคาได้ทั @งในตลาดทีIพฒันาแล้วและตลาดเกิด

ใหม่ โดยแบบจําลองทีIให้อัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงแบบคงทีI โดยเฉพาะอย่างยิIง VAR และ VECM 

สามารถลดความผนัผวนของกลุม่การลงทนุได้ดีกวา่การใช้ DVEC-GARCH สว่น วาทินี โชตินุชิตตระกูล และ ธน

โชติ บญุวรโชติ (2556) ทีIศกึษาคา่อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงทีIเหมาะสมของฟิวเจอร์สทีIอ้างอิงกบัยางแผ่น

รมควนัชั @น 3 พบว่าแบบจําลอง VECM เป็นแบบจําลองทีIมีความเหมาะสมมากทีIสดุ รองลงมาคือ แบบจําลอง 

VAR และ OLS ตามลําดบั แตส่ําหรับงานของ สชุาดา สกุลธัญ (2554) ทีIศกึษาอตัราส่วนการป้องกนัความเสีIยง

ทีIเหมาะสมของฟิวเจอร์สทีIอ้างอิงกบัทองคําหนกั 10 บาท โดยใช้ข้อมลูเป็นสญัญาเดือนใกล้ทีIสุด 3 ลําดบัแรก 

นั @นพบวา่ในช่วง Out-Sample แบบจําลอง Bivariate-GARCH มีประสิทธิภาพในการป้องกนัความเสีIยงสงูสดุ 
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วิธีการวิจัย 

 วิธีการวิจยัในการศกึษานี @ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
จากเอกสาร วารสาร รายงาน สิIงตีพิมพ์ตา่งๆ และเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เช่น TFEX และธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น สําหรับส่วนทีIสองเป็นการประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures จากวิธี 
Minimum Variance Hedge Ratio (MVH) โดยใช้แบบจําลอง OLS, VAR และ VECM ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี @ 

แบบจําลอง OLS:  

   ∆ = + ∆ +t 0 1 t tS a a F e        
แบบจําลอง VAR:  

   − −∆ = + ∆ + ∆ +∑ ∑α β γ
k l

t S Si t i Sj t j St
i=1 j=1

S S F e .    

   − −∆ = + ∆ + ∆ +∑ ∑α β γ
k l

t F Fi t i Fj t j Ft
i=1 j=1

F S F e .   

แบบจําลอง VECM:  

   − − −∆ = + ∆ + ∆ + +∑ ∑α β γ µ
k l

t S Si t i Sj t j S t 1 St
i=1 j=1

S S F E e .  

   − − −∆ = + ∆ + ∆ + +∑ ∑α β γ µ
k l

t F Fi t i Fj t j F t 1 Ft
i=1 j=1

F S F E e .  

เมืIอ 
t

S∆ และ 
t

F∆ แทนผลตอบแทนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในรูปเงินบาทในตลาดสําหรับการซื @อ

ขายทนัที และตลาดสําหรับการซื @อขายในอนาคต ตามลําดบั โดย 







=∆

1-t

t
t s

s
lnS และ 








=∆

1-t

t
t f

f
lnF

 

ทั @งนี @ ในกรณีทีIการใช้วิธี OLS มีข้อจํากดั เช่น ปัญหา Autocorrelation รวมทั @งปัญหาทีIเกิดจาก 
t

S∆  
และ 

t
F∆  ต่างก็เป็นตวัแปรภายใน (Endogeneous Variable) และการทีI Spot และ Futures ของอตัรา

แลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทอาจมีความสมัพันธ์ระยะยาวต่อกัน (Cointegration) ดงันั @นใน
การศกึษาครั @งนี @จึงได้พิจารณาทั @งแบบจําลอง VAR และแบบจําลอง VECM ในกรณีทีIอาจมีความสมัพนัธ์ระยะ
ยาวตอ่กนั (Cointegration) 

โดยค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures จากทั @ง 3 แบบจําลองมีค่าเท่ากับ 
( )
( )
∆ ∆
∆

COV S, F
VAR F  ซึIงแบบจําลองทีIเหมาะสมทีIสดุจะให้ค่าประสิทธิภาพของการป้องกนัความเสีIยงมากทีIสดุ โดย

คา่ประสิทธิภาพของการป้องกนัความเสีIยงมีคา่เท่ากบั
( ) ( )

( )
−VAR U VAR H

VAR U  

 สําหรับข้อมูลทีIใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลรายวันตั @งแต่วันทีI 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันทีI 25 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ประกอบไปด้วยราคาสําหรับการซื @อขายทนัที (Spot Price: s) ของอตัราแลกเปลีIยนเงิน
สกลุดอลลาร์สหรัฐและเงินบาท ซึIงหามาจากคา่เฉลีIยของราคาเสนอซื @อและราคาเสนอขายและราคา สําหรับการ
ซื @อขายในอนาคต (Futures Price: f) ของอตัราแลกเปลีIยนเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐและเงินบาท ซึIงการศกึษาครั @งนี @
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ใช้ราคาทีIใช้ชําระราคา (Settlement Price) ของสญัญา USD Futures ทีIมีการซื @อขายในตลาด TFEX รวมจํานวน
ข้อมลูทีIสมบูรณ์ทั @งหมด 671 ตวัอย่าง คิดเป็น 33 สญัญา เริIมตั @งแต่สญัญาทีIครบกําหนดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2555 (USDM12) จนถึงสัญญาทีIครบกําหนดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (USDG15) ทุกเดือนปฏิทินทีI
ตอ่เนืIองกนั โดยการจดัเรียงข้อมลูจะเลือกใช้ข้อมลูจากสญัญา USD Futures ทีIครบกําหนดอายุใกล้ทีIสดุก่อนมา
เรียงต่อกนัจนถึงวนัก่อนวนัซื @อขายวนัสดุท้ายของสญัญา 1 วนั เนืIองจากโดยมากแล้วมกัเป็นสญัญาทีIมีปริมาณ
การซื @อมากทีIสดุในช่วงเวลานั @นๆ อย่างไรก็ตาม ในการใช้แบบจําลอง OLS, VAR และ VECM เพืIอการประมาณ
คา่อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงของ USD Futures นั @นจะใช้ข้อมลูตั @งแต่วนัทีI 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัทีI 
30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 633 ตวัอย่าง เป็นช่วง In–sample สําหรับข้อมูลตั @งแต่วนัทีI 5 มกราคม พ.ศ. 
2558 ถึงวนัทีI 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จํานวน 38 ตวัอย่าง จะเป็นช่วง Out–of–sample เพืIอใช้สําหรับการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบคา่ประสิทธิภาพของการป้องกนัความเสีIยงทีIได้ในแตล่ะวิธี 
 

ผลการศึกษา 

ก่อนทีIจะทําการประมาณคา่อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงของ USD Futures การศกึษาครั @งนี @ได้ทํา
การทดสอบอนุกรมเวลาของตวัแปรทีIใช้ในการศกึษาว่ามี Unit Root หรือไม่ด้วยวิธีการ Augmented Dickey-
Fuller (ADF) tests ซึIงพบวา่ราคา Spot และราคา Futures ของอตัราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงิน
บาทในรูปของ logarithm ฐานธรรมชาติมีค่าสถิติ t สูงกว่าค่าวิกฤตทีIระดบันัยสําคญัร้อยละ 5( )45.3−=τ τ

 
แสดงว่าข้อมลูไม่มีความนิIง (Non-stationary) ทีIระดบัของข้อมลู (Level) ในขณะทีIการเปลีIยนแปลง logarithm 
ฐานธรรมชาติของราคา Spot และของราคา Futures ของอตัราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินบาท 
(หรืออีกนยัหนึIงก็คือผลตอบแทนของอตัราแลกเปลีIยนฯ) มีค่าสถิติ t ตํIากว่าค่าวิกฤตทีIระดบันยัสําคญัร้อยละ 5 

( )89.2−=τ
µ

 แสดงวา่ข้อมลูทีIวดัในรูปการเปลีIยนแปลง (First Difference) มีความนิIง (Stationary)   

นอกจากนี @ในแบบจําลอง VAR และ VECM จําต้องพิจารณาหาจํานวน Lag ทีIเหมาะสม โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ AIC (Akaike Information Criterion) และ SC (Schwarz Information Criterion) ซึIงพบว่า ค่า AIC 
ตํIาสดุเมืIอจํานวน Lag = 8 และค่า SC ตํIาสดุเมืIอจํานวน Lag = 2 ในการศกึษาครั @งนี @จึงได้ทดสอบว่าตั @งแต่ Lag 
ทีI 3 ถึง Lag ทีI 8 ควรจะจํากดัเป็นศนูย์หรือไม่โดยใช้ Likelihood Ratio Test ซึIงผลจากการคํานวณพบว่ามี

ค่าสถิติ LR เท่ากบั 76.0592 ซึIงมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตทีIใช้ในการพิจารณาในครั @งนี @ คือ ( ) =χ 2
0.05,24 36.415

การศกึษานี @จงึเลือกใช้แบบจําลอง VAR(8) เมืIอสามารถหาจํานวน Lag ทีIเหมาะสมได้แล้วนั @น การทดสอบต่อไป
เป็นการทดสอบความสมัพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) ของ Spot และ Futures ของอตัรา
แลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทด้วยวิธีของ Johansen’s Maximum Likelihood โดยพบว่า Spot 
และ Futures มีความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวต่อกนัทีIระดบันยัสําคญัร้อยละ 5 จึงได้ทําการประมาณค่า
อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงของ USD Futures โดยแบบจําลอง VECM 

ผลการประมาณค่าอตัราส่วนการป้องกนัความเสีIยงของ USD Futures แสดงใน Table 1 ทั @งนี @ การ
ประมาณค่าโดยแบบจําลอง OLS ใช้วิธี Newey-West Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix 
Procedure เพืIอให้คา่ความคลาดเคลืIอนมาตรฐานโรบสัต์  
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Table 1: Estimation Results of Minimum Variance Hedge Ratio (MVH) and Hedging Effectiveness (HE)  
 OLS VAR VECM 

MVH = h* = 
S,F

2
F

σ
σ  0.8963708485 0.9382531217 0.9325972622 

VAR (U) = 2
Sσ  0.0000040394 0.0000040611 0.0000040861 

VAR (H) = ( )+ −σ σ σ22 2
S F S,Fh* 2h*  0.0000019437 0.0000021530 0.0000021308 

HE = 
( ) ( )

( )
−VAR U VAR H

VAR U  0.5188210565 0.4698508125 0.4785119854 

 

จาก Table 1 ผลารประมาณคา่ Minimum Variance Hedge Ratio (MVH) จากแบบจําลอง OLS เมืIอ
ใช้ Newey-West Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Procedure เพืIอให้คา่ความคลาดเคลืIอน
มาตรฐานโรบสัต์ พบว่าค่า MVH เท่ากบั 0.8964 ในขณะทีIค่าประสิทธิภาพของการป้องกนัความเสีIยงสําหรับ
ข้อมลูในช่วง Out–of–sample เท่ากบัร้อยละ 51.8821 ในส่วนของแบบจําลอง VAR พบว่ามีค่า MVH เท่ากบั 
0.9383 ในขณะทีIคา่ประสิทธิภาพของการป้องกนัความเสีIยงสําหรับข้อมลูในช่วง Out–of–sample เท่ากบัร้อยละ 
46.9851 และกรณีแบบจําลอง VECM พบว่ามีค่า MVH เท่ากบั 0.9326 ในขณะทีIค่าประสิทธิภาพของการ
ป้องกนัความเสีIยงสําหรับข้อมลูในช่วง Out–of–sample เท่ากบัร้อยละ 47.8512 เนืIองจากค่าประสิทธิภาพของ
การป้องกนัความเสีIยงสําหรับข้อมลูในช่วง Out–of–sample ของแบบจําลอง OLS มีค่ามากทีIสดุ จึงแสดงว่าการ
ประมาณคา่ MVH โดยแบบจําลอง OLS นั @นมีความเหมาะสมทีIสดุ 
 

สรุป 

TFEX เปิดให้มีการซื @อขาย USD Futures เพืIอเปิดโอกาสให้ผู้ ทีIมีความเสีIยงด้านอตัราแลกเปลีIยน 
โดยเฉพาะผู้ส่งออกและนําเข้าได้มีเครืIองมือในการจดัการความเสีIยงจากการเปลีIยนแปลงของอตัราแลกเปลีIยน 
อีกทั @งยงัถือเป็นสินค้าทีIเป็นทางเลือกให้กบัผู้ลงทนุใช้ในการบริหารพอร์ตเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ @น หรือ
เพืIอสร้างผลตอบแทนจากการเปลีIยนแปลงค่าเงิน อย่างไรก็ตาม ในการใช้ USD Futures ในการบริหารความ
เสีIยงอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีการใช้อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงทีIเหมาะสม ดงันั @นในการศกึษาครั @ง
นี @จงึได้ประมาณคา่อตัราสว่นการป้องกนัความเสีIยงของ USD Futures โดยการประมาณค่า Minimum Variance 
Hedge Ratio (MVH) จากแบบจําลอง OLS, VAR และ VECM  

ผลการศกึษาพบว่าเมืIอประมาณค่า MVH โดยใช้แบบจําลอง OLS จะได้ค่า MVH เท่ากบั 0.8964 แต่
ถ้าใช้แบบจําลอง VAR และแบบจําลอง VECM จะมีค่า MVH เท่ากบั 0.9383 และ 0.9326 ตามลําดบั เมืIอทํา
การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงโดยใช้ข้อมูล Out–of–sample พบว่าแบบจําลอง 
OLS จะให้ค่าประสิทธิภาพของการป้องกนัความเสีIยงมากทีIสดุ คือ ร้อยละ 51.8821 รองลงมา คือ แบบจําลอง 
VECM อยู่ทีIร้อยละ 47.8512 และแบบจําลอง VAR อยู่ทีIร้อยละ 46.9851 
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ดงันั @นนกัลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนําเข้าในประเทศไทยทีIเผชิญกบัความเสีIยงด้าน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสามารถใช้ค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ 
USD Futures ทีIได้จากการประมาณค่า MVH จากแบบจําลอง OLS ซึIงมีค่าเท่ากบั 0.8964 นัIนคือ หากกําลงั
เผชิญความเสีIยงจากการผนัผวนของดอลลาร์สหรัฐจํานวน 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก็ควรจะซื @อขายสญัญา 
USD Futures จํานวน 8,964 สญัญา เมืIอ USD Futures 1 สญัญาครอบคลมุ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพืIอให้การ
บริหารความเสีIยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถซื @อขายสญัญา USD Futures ในจํานวนทีIเหมาะสม
กบัจํานวนเงินดอลลาร์สหรัฐทีIเผชิญความเสีIยงอยู่ เพืIอเป็นการลดต้นทนุในการบริหารความเสีIยงให้ตํIาลง  
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(Financial Factors and Thailand Business Cycles) 
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บทคัดย่อ 
 การศกึษานีเ้ป็นการประมาณทิศทางความสมัพนัธ์ตามเวลา (Comovement) ของวฎัจกัรธุรกิจ และ
ปัจจยัทางการเงิน ข้อมลูที่น ามาใช้ในการศกึษาเป็นข้อมลูรายไตรมาสของประเทศไทยในชว่งปี 1993 ถงึ 2012 
แนวคิดการก าหนดตวัแปรเป็นไปตามแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงินของ Bernanke (1999) และ วิธีท่ีน ามาใช้ใน
การประมาณหาความสมัพนัธ์ตามเวลาจะใช้วิธีตามแนวทางของ Haan (2000) โดยจะท าการประมาณทิศทาง
ความสมัพนัธ์ตามเวลาของสว่นของเจ้าของกิจการซึง่เป็นปัจจยัทางการเงิน กบัตวัชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจซึง่ใช้ผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศท่ีแท้จริงและการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ และอีกคูห่นึง่คือสว่นชดเชยความเสี่ยง
และตวัชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจ ผลการศกึษาพบวา่ สว่นของเจ้าของและตวัชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจที่น ามาใช้มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัหรือมีความสมัพนัธ์แบบตามวฏัจกัร (Procyclical)  และส าหรับสว่นชดเชยความเสี่ยงตาม
ตวัชีว้ดัท่ีเลือกใช้กบัวฎัจกัรธุรกิจมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามหรือเป็นแบบสวนวฏัจกัร (Countercyclical) 
ซึง่จากความสมัพนัธ์ดงักลา่วนีจ้ะชีใ้ห้เหน็วา่ ส าหรับประเทศไทยปัจจยัทางการเงินมีสว่นในการขยายผลของการ
เกิดวฏัจกัรธุรกิจตามแนวคิดของแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงิน 
  

ABSTRACT 
 The paper studies the comovement between financial factors and business cycles. The 
theoretical model is based on financial accelerator model initiated by Bernanke (1999). The study 
uses Thailand quarterly data from 1997 to 2012. Following the methodology of Haan (2000), we 
estimate the comovement between financial factors indicated by net worth and business cycles 
indicated by real gross domestic product and commercial banks loans. The other estimation is the 
comovement between risk premiums and business cycles. The study finds that the comovement 
between net worth and business cycles, both in short run and long run, are procyclical. Additionally, 
the comovement between risk premiums and business cycles are countercyclical. Those results are 
consistent with the financial accelerator model. In conclusion, the financial factors amplify and 
propagate business cycles in Thailand. 
 

 
Key Words: Financial accelerator, comovement 
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ค าน า 
 ในการศกึษาทางเศรษฐศาสตร์ ประเดน็ส าคญัประเดน็หนึง่ท่ีเป็นท่ีนิยมศกึษากนัคือการหาสาเหตขุอง
การเกิดวฏัจกัรธุรกิจ หรือสาเหตท่ีุท าให้เกิดความผนัผวนของกิจกรรมทัง้หลายทางเศรษฐกิจ ซึง่นกัเศรษฐศาสตร์
สองส านกัท่ีมีช่ือเสียงคือส านกัคลาสสิค และส านกัเคนส์เซีย่น ตา่งก็มีค าอธิบายถึงสาเหตขุองการเกิดวฎัจกัร
ธุรกิจที่แตกตา่งกนับนสมมติฐานท่ีแตกตา่งกนั โดยส านกัคลาสสิคซึง่เป็นส านกัดัง้เดิมอธิบายวา่สาเหตขุองการ
เกิดวฏัจกัรธุรกิจมาจากปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรทางเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real variables) เช่น การเสนอขายแรงงาน 
การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิต เป็นต้น โดยตวัแปรทางการเงิน (Nominal variables) ไมม่ีผลกบัการเกิดวฏั
จกัรธุรกิจหรือความผนัผวนในระยะสัน้ ซึง่ตรงกนัข้ามกบัของส านกัเคนส์เซียน ท่ีเช่ือวา่ในระยะสัน้ตวัแปรทาง
การเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน การเปลี่ยนแปลงการให้สินเช่ือ มีผลกบัการเกิดวฏัจกัรธุรกิจ  
 จากประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ในทศวรรษท่ี 20 ตัง้แต่
วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียปี 1997 ท่ีมีสาเหตมุาจากการปลอ่ยสินเช่ือของสถาบนัการเงินโดยเฉพาะในประเทศไทย 
จนไปถงึวิกฤติซบัไพรม์ หรือ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ในช่วงปี 2008  ท่ีมสีาเหตหุลกัมาจากความซบเซาของตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา การกู้ ยืมและการให้กู้ ยืมท่ีมีความเสี่ยงสงูในระบบสถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  จะเห็นวา่ปัญหาโครงสร้างและการท างานของระบบการเงิน ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัฐานะทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ รวมถงึปัญหาการจดัสรรเงินทนุท่ีเกินพอดีของธนาคารพาณิชย์ไปในอตุสาหกรรมใด
อตุสาหกรรมหนึง่น ามาสูก่ารสร้างความเสี่ยง การเกิดขึน้ของภาวะฟองสบู่ น ามาซึง่วิกฤตเศรษฐกิจที่สง่ผลกบั
เสถียรภาพ และผลเรือ้รังถงึศกัยภาพเศรษฐกิจในอนาคต ท าให้นกัเศรษฐศาสตร์ทัง้หลายตา่งให้ความส าคญักบั
การศกึษาถงึสาเหตขุองการเกิดวฏัจกัรธุรกิจที่มาจากภาคการเงินมากขึน้ 
  ส าหรับประเทศไทยภาคการเงินมีความส าคญัอย่างมาก จากข้อมลูของ ADB แสดงให้เห็นวา่สดัสว่น
ของภาคการเงินตอ่ GDP ของประเทศไทยในปี 2012 คิดเป็นร้อยละ 12.7 ซึง่เมื่อเทียบกบัประเทศตา่งๆใน
ภมูิภาคอาเซียนแล้วเป็นสดัสว่นท่ีสงู (ในภมูิภาคอาเซียนมีประเทศ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ท่ีสดัสว่นของภาค
การเงินกวา่ร้อยละ 10 ของGDP) ในอดีตในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 1997 ภาคธุรกิจไทยมีการขยายตวั
อย่างมาก มีการกู้ เงินเพ่ือมาลงทนุสงู การขยายตวัของสินเช่ือภาคเอกชนสงูกวา่ร้อยละ 20 โดยเฉลี่ยในช่วง 
1993-1996 ผลจากการขยายกิจการอย่างรวดเร็ว ท าให้งบดลุของภาคธุรกิจมีความเสี่ยงจากการที่มีหนีส้ินในรูป
เงินตราตา่งประเทศเพ่ิมขึน้มาก เม่ือประเทศไทยมีปัญหาความสามารถในการแข่งขนักบัตา่งประเทศท าให้เกิด
ปัญหาการขาดดลุการค้าและการเก็งก าไรในอตัราแลกเปลี่ยนท าให้ผลประกอบการของภาคธุรกิจแย่ลง มีภาระ
หนีท่ี้สงูขึน้มาก โดยสดัสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเพ่ิมสงูขึน้จากประมาณ 2 ในปี 1996 เป็นประมาณ 5 ในปี 1997 และ
ตามมาด้วยวิกฤตในภาคการเงินคือเกิดการล้มละลายของสถาบนัการเงินเป็นจ านวนมาก สง่ผลกระทบเป็นลกูโซ ่
และตามมาด้วยการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หลงัจากวิกฤตดงักลา่วระบบธนาคารก็ได้มี
การปรับตวัอย่างมากเพ่ือให้มีความแข็งแกร่งขึน้ ในปัจจบุนัสนิเช่ือจากระบบธนาคารพาณิชย์ก็ยงัเป็นแหลง่
เงินทนุหลกัของภาคเอกชน เห็นได้จากธนาคารพาณิชย์ยงัมีบทบาทหลกัในการให้สนิเช่ือภาคเอกชนด้วยสว่นแบ่ง
ตลาดร้อยละ 56 ณ เดือนมิถนุายน 2014 สินเช่ือภาคเอกชนมียอดคงค้างทัง้สิน้ 1.8 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 140 ของ GDP (ท่ีมา www.bot.or.th) 

167

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



 

  การเช่ือมโยงของภาคการเงินไปสูภ่าคเศรษฐกิจที่แท้จริงนัน้มไีด้หลายช่องทาง ช่องทางท่ีนิยมน ามา
พฒันาเป็นแบบจ าลองเพ่ืออธิบายความส าคญัของภาคการเงินผ่านธนาคารพาณิชย์คือช่องทางสินเช่ือ (credit 
channel) ทัง้ผ่านการให้กู้ ยืม (Lending) ของธนาคารพาณิชย์และผ่านงบดลุ (Balance sheet) เช่น งานของ 
Bernanke and Gertler (1995) Kasyap and Stein (1995) และ Kiyotaki and Moore (1997) ได้อธิบายถงึผล
ของการสง่ผ่านตวัแปรทางการเงินผ่านช่องทางสินเช่ือทัง้โดยการให้กู้ ยืมและงบดลุ โดยในช่องทางงบดลุนัน้งาน
ในลกัษณะแบบจ าลองดลุภาพทัว่ไปในเชิงพลวตัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงิน (Financial 
Accelerator) ของ Bernanke, Gertler, and Gilchrist (BGG : 1999) งานนีจ้ะสร้างแบบจ าลองดลุยภาพทัว่ไป
เชิงพลวตั (Dynamic Stochastic General Equilibrium : DSGE) เพ่ืออธิบายความเช่ือมโยงของปัจจยัการเงิน
กบัภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีไมค่าดคิด (Shocks) ในระบบเศรษฐกิจ ผลของการ
เปลี่ยนแปลงนัน้จะขยายผล (Amplify) และแพร่กระจาย (Propagation) ไปในระบบเศรษฐกิจได้โดยตวัแปรทาง
การเงิน แบบจ าลองนีจ้ะอธิบายวา่อตัราดอกเบีย้การกู้ ยืมจะมีลกัษณะสวนวฏัจกัร (Countercyclical) และสว่น
ของเจ้าของในงบดลุจะมีลกัษณะตามวฏัจกัร (Procyclical) 
 งานศกึษาเชิงประจกัษ์เพ่ือยืนยนัผลตามแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงินนัน้ มีหลายงานทัง้ในและ
ตา่งประเทศ มีวิธีการศกึษาทัง้ในรูปการทดลองแบบจ าลองเชิงพลวตั และการทดสอบหาความสมัพนัธ์ของการ
เคลื่อนไหวไปพร้อมกนัตามเวลา (Comovement) ของตวัแปรทางการเงินกบัตวัแปรทางเศรษฐกิจ ตวัอย่างของ
งานศกึษาเชิงประจกัษ์ เช่น งานของสรัุช และคณะ (2009) ซึง่ท าการสร้างแบบจ าลองเชิงพลวตัของประเทศไทย
เพ่ืออธิบายผลกระทบของภาคการเงินตอ่ระบบเศรษฐกิจ ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัทางการเงินสามารถขยายผล 
(Amplify) ให้วฏัจกัรธุรกิจของไทยผนัผวนรุนแรงและยาวนานมากย่ิงขึน้ได้ โดยผลของตวัเร่งทางการเงินจะย่ิงมี
มากขึน้หากความออ่นไหวของคา่ชดเชยความเสี่ยงตอ่ฐานะการเงินเพ่ิมขึน้ งานของ Aliaga-Diaz and Olivero 
(2010) ใช้วิธีการหาความสมัพนัธ์ตามเวลา (Comovement) ตามแนวทางของ Haan (2000) ทดสอบ
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทางการเงินกบัตวัแปรท่ีแสดงวฏัจกัรธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือยืนยนัแนวคิด
ของตวัเร่งทางการเงินว่ามีอยู่จริงหรือไม ่ ผลการศกึษาพบความสมัพนัธ์ของตวัแปรทางการเงินท่ีมีตอ่วฏัจกัรธุรกิจ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาตามแนวคิดของตวัเร่งทางการเงิน  Hussein และคณะ (2011) ได้ทดสอบทฤษฎีตวัเร่ง
ทางการเงินของประเทศปากีสถานโดยใช้การหาความสมัพนัธ์ตามเวลาของตวัแปรทางการเงินและ GDP เช่น 
เดียวกบังานของ Aliaga-Diaz and Olivero (2010) ผลการศกึษาเป็นไปตามแนวคิดของแบบจ าลองตวัเร่งทาง
การเงิน  
 แม้วา่ในประเทศไทยจะได้มีการศกึษาเร่ืองของแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงิน แตง่านวิจยัดงักลา่วยงั
ไมไ่ด้มีการทดสอบอย่างตรงไปตรงมาในทิศทางของความสมัพนัธ์ตามเวลาของตวัแปรทางการเงินกบั GDP ตาม
แนวทางของแบบจ าลอง BGG วา่มีทิศทางเป็นไปตามท่ีแบบจ าลองแสดงไว้หรือไม ่ในงานนีจ้งึจะเป็นการทดสอบ
วา่ตวัแปรทางการเงินและตวัแปรท่ีแท้จริงวา่มีการเคลื่อนไหวไปด้วยกนัตามเวลา (Comovement) หรือไมอ่ย่างไร 
แม้วา่ผลการทดสอบท่ีจะท าในงานศกึษาครัง้นีไ้มไ่ด้แสดงอย่างตรงไปตรงมาหรือไมไ่ด้เป็นค า้ประกนัได้วา่ สาเหตุ
ทางการเงินเป็นตวัขยายผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามแนวคิดตวัเร่งทางการเงิน เพราะผลการศกึษา
นีเ้ป็นเง่ือนจ าเป็นไมใ่ช่เง่ือนไขท่ีเพียงพอ (necessary but not sufficient) แตก่ารศกึษาช่วยให้เห็นความจริง
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เก่ียวกบัตวัแปรทางการเงินในภาวการณ์ตา่งๆทางเศรษฐกิจ วา่ตวัแปรทางการเงินสามารถขยายผลกระทบของ 
shocks ได้หรือไม ่

แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 แบบจ าลองตวัเร่งทางการเงิน (Financial accelerator model) ของ BGG (1989) เป็นแบบจ าลองดลุย
ภาพทัว่ไปเชิงพลวตัรในระบบเศรษฐกิจปิดเตม็รูปแบบซึง่ประกอบด้วย ครัวเรือน ภาคธุรกิจ ธนาคาร แตล่ะหน่วย
ในระบบเศรษฐกิจก็จะแสวงหาความพอใจสงูสดุของตนเอง ซึง่ผู้ ท่ีสนใจสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมของ
แบบจ าลองได้ดงัท่ีอ้างอิง แตใ่นสว่นนีจ้ะไม่แสดงแบบจ าลองทัง้หมดของ BGG เน่ืองจากงานนีจ้ะเป็นเพียงการ
หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัแปรท่ีมีการเคลื่อนไหวไปด้วยกนัเม่ือเกิดวฏัจกัร จงึจะสรุปแนวคิดและกลไก
การท างานของแบบจ าลองเท่านัน้ แบบจ าลองนีเ้ป็นการอธิบายวา่กิจกรรมมวลรวมทางเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบ
กบัฐานะทางการเงินหรือสว่นของเจ้าของกิจการ (Net worth) ในงบดลุ โดยตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากความไมส่มบรูณ์ในข้อมลูข่าวสาร เง่ือนไขหรือสภาวการณ์ตา่งๆ ของภาคธุรกิจจะสง่ผล
กระทบกบัสว่นชดเชยความเสี่ยงท่ีต้องจ่าย (External finance premium) เม่ือจะกู้ ยืม นัน่คือสว่นชดเชยความ
เสี่ยงภายนอกท่ีกิจการต้องจ่ายจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางท่ีตรงกนัข้ามกบัสว่นของเจ้าของกิจการ หากกิจการมี
สว่นของเจ้าของจ านวนมากแสดงถงึฐานะของกิจการที่มัน่คง เม่ือไปกู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินก็จะเสียคา่สว่น
ชดเชยความเสี่ยงท่ีต ่า  
 โดยทัว่ไปแล้วฐานะของกิจการในระบบเศรษฐกิจก็จะขึน้สภาพทัว่ไปของระบบเศรษฐกิจ หากระบบ
เศรษฐกิจเจริญเติบโต ฐานะของกิจการซึง่เป็นสว่นหนึง่ในระบบเศรษฐกิจก็จะดีตามไปด้วย ก็จะท าให้กิจการ
สามารถจ่ายสว่นชดเชยความเสี่ยงในอตัราท่ีต ่า แนวคิดนีจ้งึเสนอวา่ สว่นของผู้ ถือหุ้นของกิจการมีความสมัพนัธ์
ในลกัษณะตามวฎัจกัร (Procyclical) ซึง่โดยนยัก็แสดงวา่ สว่นชดเชยความเสี่ยงมีลกัษณะการเคลื่อนไหวแบบ
สวนวฎัจกัร (Countercyclical) ซึง่ความสมัพนัธ์ในทิศทางท่ีแสดงนัน้ท าให้การกู้ ยืมสามารถท าได้ยากขึน้ในช่วงท่ี
ระบบเศรษฐกิจไมด่ี และสามารถท าได้ง่ายขึน้ในช่วงท่ีระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตดี ซึง่ลกัษณะนีเ้ช่นนีจ้ะเป็น
การไปเพ่ิมแรงเหวี่ยงของผลกระทบภายนอกท่ีมีตอ่การลงทนุ การใช้จ่าย และการผลิตในวฎัจกัรของธุรกิจได้ 
ตวัอย่างเช่น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีไมค่าดคิดในทางลบใดๆ ก็ตาม ในระบบเศรษฐกิจก็จะท าให้ฐานะ
ทางการเงินของกิจการแย่ลง สว่นชดเชยความเสี่ยงท่ีต้องจ่ายก็เพ่ิมขึน้ ผลของการที่ต้นทนุของการกู้ ยืมสงูขึน้ก็จะ
ท าให้ฐานะทางการเงินของกิจการแย่ลงไปอีก ลดความสามารถในการกู้ ยืมของกิจการลงไปอีก การใช้จ่าย การ
ลงทนุ และการผลิตกล็ดลงอีก ซึง่ก็เป็นการไปซ า้เติมให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีลดลงอีก 

จากแนวคิดดงักลา่วนีจ้ะแสดงให้เห็นตวัแปรทางการเงินท่ีส าคญัสองตวัคือ ฐานะทางการเงินของกิจการ
ท่ีพิจารณาจากสว่นของเจ้าของ (Net worth) และสว่นชดเชยความเสี่ยงท่ีกิจการต้องจ่ายเม่ือกู้ ยืม (External 
finance premium) ตวัแปรทัง้สองนีจ้ะสามารถขยายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีไมค่าดคิด (Shocks) ให้
แพร่ขยายไปในระบบเศรษฐกิจท่ีแท้จริง (Real sector) ได้ 

 
วิธีการศึกษาและข้อมูล 

 การศกึษานีใ้ช้วิธีการประมาณตามแนวทางของ Haan (2000)  โดยประมาณแบบจ าลองท่ีมสีองตวัแปร
ด้วยวิธี VAR  (Bivariate VAR) ใช้การก าหนดคา่จ านวนความลา่ช้า (Lags) และเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
แบบจ าลอง VAR ท่ีเหมาะสมคือคา่สถิติ AIC  จากแบบจ าลองท่ีประมาณได้ จะได้คา่สมัประสิทธ์ิ (Coefficients) 
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และเมตริกซ์ของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม (Variance-co variance matrix) ซึง่คา่ท่ีได้เหลา่นีจ้ะ
ถกูน ามาใช้เพ่ือการค านวณหาคา่สหสมัพนัธ์ (Correlation) ของคา่ประมาณความคลาดเคลื่อนจาก VAR (VAR 
forecast error) ในช่วงเวลาตามท่ีก าหนด หลงัจากนัน้จะค านวณคา่ช่วงความเช่ือมัน่ของคา่สหสมัพนัธ์ท่ี
ประมาณคา่ได้ โดยใช้เทคนิคของ Bootstrap2 สร้างคา่จ าลองจาก Fitted residual และ ระบบ VAR ท่ีประมาณ
คา่ได้ และน ามาค านวณคา่สหสมัพนัธ์ตามระดบัของความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด โดยคา่สหสมัพนัธ์ท่ีประมาณได้ก็จะ
แสดงความสมัพนัธ์ตามเวลาของคูต่วัแปรท่ีสนใจ 

แบบจ าลอง VAR ท่ีใช้ในการประมาณความสมัพนัธ์สามารถเขียนได้ดงันี ้
2
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โดยท่ี tX  หมายถงึเวคเตอร์ของตวัแปรสุม่ซึง่สามารถเป็นได้ทัง้ตวัแปรท่ีเสถียร (Stationary process) และตวั
แปรท่ีเป็นตวัแปรท่ีเสถียรเม่ือร่วมไปด้วยกนัท่ีล าดบัใดๆก็ตาม (Integrated at any arbitrary order) โดยท่ี tX  
ในงานนีใ้นแตล่ะการทดสอบจะเป็นคูข่องตวัแปรท่ีน ามาทดสอบความสมัพนัธ์ท่ีร่วมไปด้วยกนัเม่ือเวลาผ่านไป 
คือตวัแปรทางการเงินท่ีสนใจศกึษาและตวัชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจ  tA คือเมตริกซ์ N N  ท่ีแสดงสมัประสทิธ์ิของการ
ถดถอย ,B  และ C  คือเวคเตอร์ของคา่คงท่ี t  คือ เวคเตอร์ของความคลาดเคลื่อน โดยท่ีแตล่ะคา่ใน t  ถกู
สมมติวา่ไมม่ีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งช่วงเวลา (Serially uncorrelated) แตส่ามารถท่ีจะสมัพนัธ์กนัได้ระหวา่ง
ตวัแปร 
 ข้อมลูที่น ามาใช้ในการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูรายไตรมาสของประเทศไทย ตัง้แตไ่ตรมาสแรกของปี 
1993 จนถงึไตรมาสแรกของปี 2012  (ทัง้นีเ้น่ืองจากข้อมลูบางสว่นมีข้อมลูไมค่รบตามช่วงเวลาดงักลา่ว ท าให้ใน
การหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรในแตล่ะคูม่ีข้อมลูที่ไมเ่ท่ากนัได้) ข้อมลูที่น าใช้ประกอบด้วยผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติท่ีแท้จริง (GDP) ท่ีคิดตามวิธีการใหม ่(Chain volume) และข้อมลูทางการเงินทัง้หลายจะได้จากงบดลุ
รวมของธนาคารพาณิชย์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมไว้ โดยข้อมลูที่น ามาใช้คือ การให้สินเช่ือรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ (LOAN) ซึง่ตวัแปรตวันีจ้ะน ามาใช้เป็นตวัชีว้ดัวฏัจกัรอีกตวัหนึง่นอกจาก GDP การเพ่ิมขึน้ของ
ทนุของกิจการจะเป็นตวัแปรตวัท่ีจะน ามาใช้เป็นตวัชีว้ดัสว่นของผู้ ถือหุ้นของกิจการ (NW) เพราะในสว่นของผู้ ถือ
หุ้นของกิจการนัน้ จะประกอบไปด้วยสว่นท่ีเป็นของเจ้าของซึง่ก็จะมาจากทนุจดทะเบียน และสว่นท่ีหาได้จาก
ก าไรสะสม ส าหรับตวัชีว้ดัสว่นชดเชยภายนอก (External finance premium) จะใช้แนวคิดเก่ียวกบัสว่นเพ่ิมของ
ราคาและต้นทนุ (Price- cost margin) ของธนาคารพาณิชย์มาเป็นตวัแทน ทัง้นีเ้น่ืองจาก Margin ของธนาคาร
พาณิชย์สามารถน ามาเป็นตวัชีว้ดัท่ีดีของสว่นชดเชยภายนอกท่ีกิจการจะต้องจ่ายได้ โดยในการคิด Margin นัน้
จะสามารถหาได้หลายวิธี ในงานนีจ้ะใช้วิธีการหา Margin สามวิธี คือ หนึง่ สว่นตา่งระหวา่งรายรับดอกเบีย้กบั
รายจ่ายดอกเบีย้ตอ่สินทรัพย์รวมทัง้หมด (MARTA)  สอง สว่นตา่งระหวา่งรายรับดอกเบีย้กบัรายจ่ายดอกเบีย้ตอ่
การให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ (MARLO) และสาม ความแตกตา่งระหวา่งอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม (MLR) และ
อตัราดอกเบีย้ซือ้คืนพนัธบตัร 1 วนั (Spread) 

                                           
2 วิธีบตูสแตรป (Bootstrap) เป็นวิธีการทางสถิติในการหาตวัประมาณของพารามิเตอร์ ด้วยวิธีการทางนอนพาราเมตริก (Nonparametric) ที่
ไมมี่ข้อจ ากดัเก่ียวกบัลกัษณะการแจกแจงของข้อมลู ซึง่อาศยัหลกัการสุม่ตวัอยา่งซ า้แบบใสค่ืน (Resampling with replacement) เพ่ือ
อนมุานเชิงสถิติเก่ียวกบัประชากรที่สนใจ ในกรณีที่ไมท่ราบการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนจากตวัอยา่งสุม่เพียงชดุเดียว เพ่ือสร้างความ
ผนัแปรให้กบัคา่ของตวัสถิติ โดยถือเสมือนวา่ ตวัอยา่งที่ได้จากการสุม่ซ า้จากตวัอยา่งชดุเดียวนี ้เป็น ตวัอยา่งสุม่ซ า้ๆ จากประชากรจริงๆ  
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ผลการศึกษา 
 โดยการศกึษา จะท าการประมาณความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นตวัชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจคือผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติท่ีแท้จริง (GDP) กบัตวัแปรทางการเงินท่ีใช้เป็นตวัชีว้ดัสว่นของเจ้าของทนุของกิจการ (NW) คือทนุจด
ทะเบียนเพ่ิมทนุของธุรกิจนิติบคุคล นอกจากนีย้งัท าการประมาณโดยการทดสอบเปลี่ยนตวัแปรตวัชีว้ดัวฏัจกัร
ธุรกิจจาก GDP เป็นการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ (LOAN) เน่ืองจากวา่การให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์มี
ความสมัพนัธ์อย่างมากกบัผลผลิตมวลรวมประชาชาติท่ีแท้จริง เพราะการใช้สนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์จะสง่ผล
กระทบกบัการลงทนุทัง้ภาคธุรกิจ และการลงทนุในการซือ้บ้านหรือสิ่งปลกูสร้างใหมข่องครัวเรือน  โดยตาม
สมมติฐานของแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงิน สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบดลุ (Balance sheet channel) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัวฏัจกัรธุรกิจ (Procyclical) ส าหรับการทดสอบในเร่ืองของความสมัพนัธ์ของ 
external finance premium ก็จะท าการทดสอบโดยใช้ Margin สามตวัคือ Spread, MARTA, และ MARLO กบั
ตวัชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจ ซึง่ตามสมมติฐานจะมีทิศทางความสมัพนัธ์ตรงกนัข้าม (Countercyclical)  
 Table 1 แสดงผลของจ านวนคา่ความล่าช้า และคา่สถิติ AIC ท่ีจะน าไปใช้ในการเลือกแบบจ าลอง VAR  
Table 1   AIC  Statistics 
 Variables No. of lags  AIC Statistic 
RGDP (log form) NW  2 -11.629 

MARTA 2 -8.455 
MARLO 3 -8.255 
SPREAD 1 -9.136 

LOAN (log form) NW  1 -11.633 
MARTA 3 -9.023 
MARLO 2 -8.770 
SPREAD 1 -9.679 

 
การประมาณความสัมพันธ์ตามเวลาของส่วนของเจ้าของกจิการกับวัฏจักรธุรกิจ 
 ผลการทดสอบสามารถแสดงได้ดงั Figure 1(a) ซึง่แสดงความสมัพนัธ์ตามเวลา (Comovement) ของ
ตวัชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจ GDP และสว่นของเจ้าของของกิจการ NW และ Figure 1(b) เป็นรูปท่ีแสดงความสมัพนัธ์
ตามเวลา ของตวัชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจ LOAN และสว่นของเจ้าของกิจการ (NW)  โดยจากรูปเส้นท่ีเป็นเส้นประจดุไข่
ปลาจะเป็นเส้นท่ีแสดงขอบบนและขอบลา่งของผลการประมาณท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% เส้นทบึเป็นเส้นท่ี
แสดงคา่ความสมัพนัธ์ตามเวลาท่ีมีการประมาณคา่ออกไป 84 ไตรมาส จากรูปจะพบวา่ทิศทางความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร NW กบั ตวัชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจทัง้สองคือ GDP และ LOAN   มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
(Procyclical) ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดทางทฤษฎีของแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงิน อธิบายได้วา่เม่ือระบบ
เศรษฐกิจมีการขยายตวัก็จะท าให้ฐานะของกิจการตา่งๆ ในระบบเศรษฐกิจดีตามไปด้วย งบการเงินแสดงฐานะ
ของกิจการหรืองบดลุของกิจการก็จะดีขึน้ ท าให้กิจการตา่งๆ มีความสามารถในการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน
ได้ง่ายขึน้ เพราะโดยปกติแล้วในการด าเนินธุรกิจของกิจการตา่งๆ ก็มกัจะมีการใช้เงินทนุจากสถาบนัการเงินใน
ตลาดการเงิน และเน่ืองจากวา่มีปัญหาเร่ืองความไมส่มมาตรของข้อมลูข่าวสารอยู่ ข้อมลูที่สถาบนัการเงินจะ
สามารถเห็นได้ถงึฐานะของกิจการจะปรากฏในงบดลุของกิจการสว่นท่ีเป็นสว่นของเจ้าของซึง่ประกอบไปด้วย  
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 Figure 1 (a) GDP and NW   Figure 1 (b) Loan and NW 

 
 Figure 2(a) GDP and Spread   Figure3(a) Loan and Spread 

 
 Figure 2(b) GDP and Margin to Assets  Figure 3(b) Loan and Margin to Assets 

 
 Figure 2(c) GDP and Margin to loan  Figure 3(c) Loan and Margin to loan 
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ทนุจดทะเบียนและก าไรสะสม เม่ือเศรษฐกิจดีสว่นของเจ้าของก็จะเพ่ิมขึน้ ท าให้สถาบนัการเงินมีความมัน่ใจท่ีให้
กู้ ยืมเพ่ิมขึน้ เม่ือเวลาผ่านไปความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนันีจ้ะเป็นการไปขยายหรือเสริมให้ผลของการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจให้เพ่ิมขึน้อีก ในทางตรงกนัข้ามในช่วงท่ีระบบเศรษฐกิจหดตวั ฐานะของกิจการตา่งๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจก็จะไมด่ี ท าให้งบดลุของกิจการไมม่ัน่คง การกู้ ยืมหรือการหาแหลง่เงินทนุมาสนบัสนนุการด าเนิน
กิจการท าได้ยากขึน้ ก็จะไปขยายผลกระทบให้เกิดการหดตวัลงไปอีก ทิศทางความสมัพนัธ์เช่นนีจ้ะเป็นการไป
เพ่ิมและขยายผลของความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจ 
 
การประมาณความสัมพันธ์ตามเวลาของส่วนชดเชยความเส่ียงกับวัฏจักรธุรกจิ 
 ผลการประมาณหาคา่ความสมัพนัธ์ตามเวลาของตวัแปรสว่นชดเชยความเสี่ยงภายนอก (External 
finance premium) ซึง่จะมีตวัชีว้ดัสามตวัดงักลา่วข้างต้นคือ อตัราสว่นของความแตกตา่งระหวา่งรายได้ดอกเบีย้
และรายจ่ายดอกเบีย้ตอ่สินเช่ือ อตัราสว่นของความแตกตา่งระหวา่งรายได้ดอกเบีย้และรายจ่ายดอกเบีย้ตอ่
สินทรัพย์รวมทัง้หมด ความแตกตา่งระหวา่งอตัราดอกเบีย้ของเงินให้กู้ ยืมและอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง
 ผลการประมาณคา่ของความสมัพนัธ์ตามเวลาโดยใช้ตวัแปรชีว้ดัวฏัจกัรธุรกิจเป็น ผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศท่ีแท้จริง กบัตวัแปรท่ีแสดงคา่สว่นชดเชยความเสี่ยงภายนอกรูปแบบตา่งๆ สามารถแสดงได้ดงั
Figure 2(a) -2(c) จากรูปจะเห็นวา่ GDP มีความสมัพนัธ์ตามเวลา (Comovement)  กบัสว่นชดเชยความเสี่ยง
ภายนอกรูปแบบตา่งๆ ในทิศทางตรงกนัข้าม ซึง่เป็นไปตามแนวคิดทางทฤษฎีตวัเร่งทางการเงิน 
 เม่ือท าการทดสอบโดยเปลี่ยนตวัชีว้ดัวฎัจกัรธุรกิจเป็นสินเช่ือ สามารถแสดงผลได้ดงั Figure 3(a)-3(c) 
จากรูปจะเห็นวา่ LOAN มีความสมัพนัธ์ตามเวลากบัสว่นชดเชยความเสี่ยงภายนอกรูปแบบตา่งๆ ในทิศทาง
ตรงกนัข้าม ซึง่เป็นไปตามแนวคิดทางทฤษฎีของแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงิน เช่นเดียวกนั 
 ดงันัน้ ตามข้อมลูของประเทศไทยในช่วงท่ีท าการศกึษา จะพบวา่ปัจจยัทางการเงิน จะมีสว่นในการ
ขยายผลของการเกิดวฏัจกัรธุรกิจ นัน่คือ เม่ือเศรษฐกิจอยู่ในช่วงท่ีขยายตวั ครัวเรือน และภาคธุรกิจก็จะมีฐานะ
ทางการเงินดี เช่น ครัวเรือนมีรายได้จากการท างานเพ่ิมขึน้ สินทรัพย์ของครัวเรือนสร้างผลตอบแทนได้มากขึน้ 
หากครัวเรือนมีความต้องการซือ้บ้านใหม่ หรือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมขึน้ ต้องการกู้ ยืมเงินเพ่ิมขึน้ รวมถงึภาค
ธุรกิจตา่งๆ ท่ีต้องใช้แหลง่เงินทนุเพ่ือประกอบธรุกิจ ก็ต้องการขยายกิจการ เพราะยอดขายเพ่ิมขึน้ ก าไรเพ่ิมขึน้ 
ท าให้ความต้องการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ ซึง่ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจขยายตวันัน้ ฐานะทางการเงินของผู้
กู้ ยืมก็จะมีฐานะที่ดี ท าให้ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ให้กู้ ยืมเห็นวา่ผู้กู้ ยืมไมว่า่จะเป็นครัวเรือนหรือภาคธุรกิจ เป็น
ผู้ ท่ีความเสี่ยงต ่า อตัราดอกเบีย้ท่ีจะเรียกเก็บก็ต ่าตามไปด้วย ท าให้ครัวเรือนและภาคธรุกิจมีความสามารถใน
การกู้ ยืมได้เพ่ิมขึน้ กระตุ้นและขยายผลให้เกิดการเจริญเติบโตของกิจกรรมมวลรวมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ไปอีก 
ในท านองตรงกนัข้าม ในช่วงท่ีระบบเศรษฐกิจหดตวัหรือตกต ่า ครัวเรือน และภาคธุรกิจก็อาจมีปัญหาเร่ืองฐานะ
ทางการเงิน เช่น ครัวเรือนอาจมีรายได้จากการท างานลดลง ภาคธุรกิจมียอดขายลดลง ก าไรลดลง เม่ือจะกู้ ยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ก็จะเห็นวา่ครัวเรือนและภาคธุรกิจ มีความเสี่ยงเพ่ิมขึน้ในสภาวะท่ี
เศรษฐกิจไมด่ี เม่ือมากู้ ยืมเงินธนาคารพาณิชย์ก็จะคิดอตัราดอกเบีย้ในอตัราท่ีสงูด้วย ท าให้ความสามารถในการ
กู้ ยืมเงินของครัวเรือนและการลงทนุของภาคธุรกิจลดลง และเม่ือกู้ ยืมไปแล้วก็อาจมีความสามารถในการช าระคืน
ลดลงด้วยเพราะวา่ภาระในการช าระคืนสงูขึน้ ขยายผลในทางลดลงของกิจกรรมมวลรวมทางเศรษฐกิจเพ่ิมไปอีก 
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สรุป 
 จากผลการศกึษาพบวา่ตวัแปรทางการเงินมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดวฎัจกัรธุรกิจของประเทศไทย โดย
ตวัแปรสว่นของเจ้าของในงบดลุของกิจการ จะมีการเคลื่อนไหวตามเวลากบักิจกรรมมวลรวมทางเศรษฐกิจแบบ
ตามวฏัจกัร (Procyclical) และตวัแปรต้นทนุทางการเงินเพ่ือการด าเนินธุรกิจของกิจการ (External finance 
premium) จะมีการเคลื่อนไหวตามเวลากบักิจกรรมมวลทางเศรษฐกิจแบบสวนวฏัจกัร (Countercyclical) 
สอดคล้องกบัแบบจ าลองตวัเร่งทางการเงิน ซึง่เป็นการแสดงวา่ปัจจยัทางการเงินสามารถขยายผลของความผนั
ผวนในระบบเศรษฐกิจหรือการเกิดวฏัจกัรธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามผลการศกึษานีเ้ป็นเง่ือนจ าเป็นไมใ่ช่เง่ือนไขท่ี
เพียงพอ (Necessary but not sufficient) ส าหรับการอธิบายผลดงักลา่ว ซึง่เป็นข้อจ ากดัของงานนี ้
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บทคัดย่อ 

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือทบทวนวรรณกรรมและศกึษาองค์ประกอบด้านทรัพยากรมนุษย์ของระบบ
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูในธุรกิจภาคบริการและธุรกิจภาคอตุสาหกรรม ด้วยวิธีการทบทวนเอกสารและ
การวิเคราะห์เอกสาร ผลการศกึษาพบวา่ การฝึกอบรมและพฒันา การจ่ายคา่ตอบแทน  การใช้ข้อมลูร่วมกนั การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความมั่นคงในการจ้างงาน เป็นองค์ประกอบของระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูท่ีถกูนํามาใช้แตกตา่งกนัในธุรกิจท่ีมีความแตกตา่งกนั ผลการศกึษาก่อให้เกิดองค์ความรู้เก่ียวกบั
การประยกุต์ใช้การปฏิบติังานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การท่ีมีลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนั กล่าวคือ 
แม้ว่าองค์การมีการนําระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ แต่มีบางองค์ประกอบของระบบการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีถูกนํามาใช้แตกต่างกันเพราะอิทธิพลของลกัษณะเฉพาะในการดําเนินธุรกิจ 
ดงันัน้แนวคิดท่ีได้จากผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถนําไปเป็นแนวทางสําหรับการทําวิจยัในครัง้ตอ่ไป  

 
 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to review the existing literature and investigate the human 
resource components of the high performance work system in the service and manufacturing sectors. 
The results revealed that training and development, compensation, information sharing, performance 
appraisal and employment security were used differently according to the different sectors. Findings 
of the study contribute to the utilization of human resource practices in the different sectors. Although 
a high performance work system is used in every organization, results revealed that some 
components in this concept were implemented differently because of the unique characteristics in 
each sector. Finally, the results of this study are discussed for further studies. 
 
 

Key Words: High Performance Work System, Service Sector, Manufacturing Sector, Human Resource Practices 
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คาํนํา 

 การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High Performance Work 
System: HPWS) กับผลการดําเนินงานขององค์การได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายจากนักวิชาการ (Batt, 
2002; Boselie, 2010; Boxall, 2012) เน่ืองจากระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูคือ องค์ประกอบท่ีมีการ
ผสมผสานอยา่งลงตวัของงานด้านตา่ง ๆ ทัง้ในสว่นของการปฏิบติังานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Practices) ระบบสารสนเทศ และการออกแบบโครงสร้างภายในองค์การจนนําไปสู่การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัให้กบัองค์การ (Zhang and Morris, 2014) สําหรับการศกึษานีผู้้ วิจยัมุง่ศกึษาเฉพาะองค์ประกอบ
ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์เท่านัน้ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Management) ผลของการศกึษาพบวา่มีความสมัพนัธ์ในทางบวกระหว่าง
ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงกับผลการดําเนินงานขององค์การทัง้ทางตรงและทางอ้อม (Boxall, 
2012) นอกจากนีย้ังพบว่าการนําระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ในองค์การมกัอยู่บน
พืน้ฐานของ 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดท่ีเป็นสากล (Universalistic Approaches) และแนวคิดตามสถานการณ์ 
(Contingency Approaches) (Zhang and Li, 2009; Zhang and Morris, 2014) ซึง่ทัง้สองแนวคิดนีมี้ความ
แตกตา่งกนัทัง้ในทางทฤษฎีและการนําไปใช้ โดยแนวคิดท่ีเป็นสากลอยู่บนสมมติฐานท่ีว่าทุกองค์การสามารถนํา
การปฏิบติังานด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีประสบความสําเร็จมาประยุกต์ใช้ได้เลย โดยไม่ต้องคํานึงถึงสถานการณ์
ทางการตลาด ความแตกต่างของอุตสาหกรรม หรือความแตกต่างของบริบทในแต่ละองค์การ (Boxall and 
Purcell, 2000) ในขณะท่ีแนวคิดตามสถานการณ์อยู่บนสมมติฐานของความแตกต่าง กล่าวคือ การนําการ
ปฏิบติังานด้านทรัพยากรมนษุย์มาใช้ในองค์การต้องคํานงึถงึความแตกตา่งด้านอตุสาหกรรมและสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ (Timiyo, 2014)  

 จากการศกึษาท่ีพบความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูกบัผลการดําเนินงาน
ขององค์การผนวกกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันท่ีมีความแตกต่างทางบริบทซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผล
กระทบตอ่การดําเนินงานขององค์การ ทําให้ผู้ วิจยัสนใจวา่ในประเภทธุรกิจท่ีมีปัจจยัเฉพาะท่ีแตกต่างกนัจะมีการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันหรือไม่ ดงันัน้ การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือทบทวนวรรณกรรมและ
ศกึษาองค์ประกอบของระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูในส่วนของการปฏิบติังานด้านทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การท่ีมีลักษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกันระหว่างธุรกิจภาคบริการ (Service Sector) กับธุรกิจ
ภาคอตุสาหกรรม (Manufacturing Sector) โดยใช้วิธีการบูรณาการทบทวนวรรณกรรม (Integrative Literature 
Review) ตามแนวทางของ Torraco (2005) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในการนําองค์ประกอบของระบบการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูมาใช้ระหว่างธุรกิจภาคบริการและธุรกิจภาคอตุสาหกรรม สาเหตท่ีุเลือกธุรกิจทัง้
สองประเภทนีเ้น่ืองจากทัง้สองธุรกิจมีความสําคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างมาก โดยในปี 
พ.ศ. 2557 ธุรกิจภาคอตุสาหกรรมสร้างรายได้ให้กบัประเทศ 3.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของ GDP ของ
ประเทศไทย และธุรกิจภาคบริการสร้างรายได้ให้กบัประเทศ 6.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.8 ของ GDP 
ของประเทศไทย (Central Intelligence Agency, 2015) และธุรกิจทัง้สองประเภทนีก้็มีลกัษณะปัจจยัเฉพาะท่ี
แตกตา่งกนัอย่างชดัเจนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 
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คาํนิยาม แนวคดิ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

 การศกึษาครัง้นีย้ึดตามแนวคิดระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงู โดยเน้นเฉพาะในส่วนของการ
ปฏิบติังานด้านทรัพยากรมนษุย์ และแนวคิดมมุมองบนพืน้ฐานทรัพยากรขององค์การ (RBV: Resource-Based 
View) ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้
 

 ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงถูกศึกษาอย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา และได้มี
นกัวิชาการให้คํานิยามของระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูไว้ดงันี ้Huselid (1995) ได้นิยามระบบการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูวา่หมายถงึ การปฏิบติังานด้านทรัพยากรมนษุย์ ตัง้แต่การสรรหาและการคดัเลือก 
การกําหนดค่าตอบแทนและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมและการฝึกอบรม ซึ่งช่วยเพ่ิม
ศกัยภาพและแรงจูงใจให้กบัพนักงาน และลดการลาออกของพนักงานท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของ 
Barnes (2012) ท่ีกล่าววา่ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูคือ กลุ่มของการปฏิบติังานซึง่ประกอบด้วย 
การมีส่วนร่วมในการทํางาน การฝึกอบรม และการจ่ายค่าตอบแทน โดยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงาน ส่วน Chow (2005) ได้นิยามว่าเป็นระบบท่ีประกอบด้วยกลุ่มของการปฏิบติังานด้านทรัพยากร
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์จนนําไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การ จากนิยามของระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูสามารถสรุปได้วา่ หมายถงึ กลุม่ของการปฏิบติังานด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีการบูรณาการอย่าง
ลงตวั และมีความสอดคล้องกับการบริหารงานภายในองค์การ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยมี
จดุมุง่หมายเพ่ือสร้างศกัยภาพให้กบัพนกังานจนสามารถบรรลเุป้าหมายขององค์การ 

 

 แนวคดิมุมมองบนพืน้ฐานทรัพยากรขององค์การ 

 แนวคิดมมุมองบนพืน้ฐานทรัพยากรขององค์การอธิบายวา่องค์การสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดงันีคื้อ มีคุณค่า หายาก เลียนแบบได้ยาก และไม่สามารถ
ทดแทนได้ จึงจะทําให้องค์การประสบความสําเร็จได้ (Barney, 1991) ดงันัน้ เม่ือนําแนวคิดมมุมองบนพืน้ฐาน
ทรัพยากรขององค์การมาประยกุต์ใช้ในองค์การโดยผ่านระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงู สามารถอธิบาย
ได้วา่ องค์การสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัโดยใช้ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูมาเป็น
กลยทุธ์สําคญัสําหรับการลงทนุในทนุมนษุย์ (Human Capital) ขององค์การ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้พนกังานเกิด
ทกัษะและความสามารถ สัง่สมจนเกิดคณุลกัษณะพิเศษและยากท่ีคู่แข่งขนัจะเลียนแบบ จนพนกังานกลายเป็น
ขุมพลงัสําคญัในการขบัเคลื่อนองค์การ (Becker and Huselid, 1998; Guthrie, 2001; Guthrie et al. 2009) 
นอกจากนี ้งานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีนําแนวคิดมุมมองบนพืน้ฐานทรัพยากรขององค์การมาใช้กบัการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ก็ยังมุ่งให้ความสําคัญกับความสามารถของทุนมนุษย์ท่ีมีอยู่ในองค์การ (Progoulaki and 
Theotokas, 2010; Wright et al. 2001) เช่น การศกึษาของ Evans and Davis (2005) แสดงให้เห็นว่าทุนมนุษย์
ท่ีถูกสร้างด้วยระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูทําให้เกิดความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีดีภายในองค์การ จน
นําไปสูผ่ลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ขององค์การ นอกจากนี ้Messersmith and Guthrie (2010) ชีใ้ห้เห็นว่าพนกังาน
ท่ีถูกพัฒนาทักษะและความสามารถผ่านระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทําให้พนักงานเหล่านัน้มี
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คุณลักษณะแตกต่าง จนนําไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงมีความเช่ือมโยงกับแนวคิดมุมมองบนพืน้ฐาน
ทรัพยากรขององค์การ ท่ีให้ความสําคญักบัการใช้ทุนมนุษย์ท่ีมีในองค์การเพ่ือนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จได้
อย่างยัง่ยืน 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร  (Documentary Research) ใช้ข้อมลูทุติยภูมิ (Secondary Data) มา
ดําเนินการวิจยัแบบการบรูณาการทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางของ Torraco (2005) จํานวนงานวิจยัท่ีสืบค้น
มีจํานวนทัง้สิน้ 43 บทความซึง่ทัง้หมดเป็นบทความท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูกบัผลการดําเนินงานทัง้ในระดบับุคคลและองค์การ แต่ใช้เพียง 28 บทความในการสงัเคราะห์ 
เน่ืองจากอีก 15 บทความเป็นการศกึษาระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูสําหรับกลุม่ธุรกิจทัว่ไปโดยไม่ได้
แยกวิเคราะห์แต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน สําหรับ 28 บทความท่ีนํามาบูรณาการทบทวนวรรณกรรมเป็น
บทความท่ีมีการเก็บข้อมูลจริงเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงู และกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษามีการแบ่งแยกอย่างชดัเจนว่าเก็บจากธุรกิจภาคบริการ
หรือธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นบทความท่ีศึกษาในธุรกิจภาคบริการมีจํานวน 14 บทความและธุรกิจ
ภาคอตุสาหกรรมจํานวน 14 บทความ และเป็นบทความท่ีอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 2003-2015 เพ่ือให้สอดคล้องการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีใกล้เคียงกบัปัจจบุนัมากท่ีสดุ 
 

ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ 

 จากการบูรณาการทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางของ Torraco (2005) ทําให้ค้นพบว่า องค์ประกอบ
ของระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีถูกนํามาใช้แตกต่างกันระหว่างธุรกิจภาคบริการกับธุรกิจ
ภาคอตุสาหกรรม ได้แก่  

1. การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) การฝึกอบรมและพฒันาเป็นองค์ประกอบ
สําคญัในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน และเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางานของ
พนกังาน นอกจากนี ้ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนกังานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจดัการ
กบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการทํางานได้ (Hussain and Rehman, 2013; Tsai, 2006) แม้ว่าการทบทวน
วรรณกรรมพบวา่การฝึกอบรมและพฒันาถกูนํามาใช้ในทัง้สองธุรกิจ แต่เม่ือศกึษาลกึลงไปในรายละเอียดพบว่า
ทัง้สองธุรกิจมีวิธีการและจดุประสงค์ในการฝึกอบรมและพฒันาแตกต่างกนั กล่าวคือ ในธุรกิจภาคอตุสาหกรรม
นิยมใช้การฝึกอบรมและพฒันามุง่เน้นเร่ืองทกัษะการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และเทคนิคในกระบวนการผลิตเพ่ือ
ลดต้นทุน (Hard Skill) (Combs et al. 2006) เน่ืองจากในธุรกิจภาคอตุสาหกรรมมกัมีความเสี่ยงอนัเกิดจาก
ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า (Lead Time Delivery) กล่าวคือถ้าผลิตสินค้าเสร็จเร็วเกินไป ธุรกิจต้องแบกรับ
ต้นทุนการเก็บรักษา แต่ถ้าผลิตสินค้าช้าเกินไปอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า จนส่งผลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจภาคอตุสาหกรรม (Zhou et al. 2009) ทําให้มีการนําเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ี
มีเทคโนโลยีทนัสมยัเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการนําเทคนิคการผลิตแบบทนัเวลา (Just in Time: 
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JIT) หรือการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เข้ามาเสริมสมรรถนะให้กับพนักงานสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัด้านต้นทนุให้กบัธุรกิจภาคอตุสาหกรรม (Evans and Davis, 2005) ดงันัน้ การฝึกอบรม
และพฒันาสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าและทําให้ธุรกิจภาคอตุสาหกรรมสามารถลดต้นทุน
จากการผลิตลงได้ จนทําให้ผลการดําเนินงานขององค์การเพ่ิมขึน้ (Kintana et al. 2006; Lee et al. 2010) 
ในขณะท่ีธุรกิจภาคบริการ การฝึกอบรมและพฒันาจะมุ่งเน้นไปยงัการเพ่ิมทกัษะด้านการบริการให้กบัพนกังาน 
เน่ืองจากความสําเร็จของธุรกิจภาคบริการขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานและลกูค้า (Combs et al. 
2006) โดยการฝึกอบรมและพฒันาช่วยให้พนกังานสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า
ได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว (Browning, 2006) สําหรับวิธีการฝึกอบรมในธุรกิจภาคบริการมกัใช้วิธีการฝึกอบรม
แบบมีพ่ีเลีย้งส่วนตัว (One-to-One Mentorship) เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะการให้บริการจากรุ่นพ่ีท่ีมี
ประสบการณ์ (Gibbs and Ashill, 2013) และมกัเป็นการฝึกอบรมโดยเน้นทกัษะหรือความชํานาญเก่ียวกบัตวั
พนักงาน (Soft Skill) (Browning, 2006) ดงันัน้ การฝึกอบรมและพัฒนาช่วยเพ่ิมทักษะด้านบริการให้กับ
พนกังานและทําให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจในการบริการจนสง่ผลตอ่ผลการดําเนินงานขององค์การ  

2. การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) การจ่ายค่าตอบแทนเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นแรงจูงใจ และ
เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน จากการศกึษาของ Namasivayam et al. 
(2007) แบ่งค่าตอบแทนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนโดยตรง (Direct Compensation) ซึ่ง
ประกอบด้วย คา่ตอบแทนขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ คา่จ้าง เงินเดือน และคา่ตอบแทนจงูใจ ได้แก่ โบนสั คา่ตอบแทนแบ่ง
จากผลกําไร และ 2) คา่ตอบแทนโดยอ้อม (Indirect Compensation) ประกอบด้วยผลประโยชน์อ่ืน เช่น ประกนั
สขุภาพ ประกนัการวา่งงาน เป็นต้น แม้วา่การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นวา่การจ่ายค่าตอบแทนถูกนํามาใช้
ทัง้สองธุรกิจ แต่เม่ือศกึษาลึกลงไปในรายละเอียดพบว่าการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจพนกังานมีความแตกต่าง
กนั โดยท่ีธุรกิจภาคบริการจะมุ่งจงูใจไปท่ีพนกังานบริการส่วนหน้า ทัง้นีเ้ป็นเพราะพนกังานบริการส่วนหน้าเป็น
บุคคลท่ีมีความสําคัญในการส่งมอบการบริการท่ีมีคุณภาพสู่ลูกค้า ดงันัน้เม่ือลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
บริการก็นํามาสู่ผลการดําเนินงานท่ีสงูขึน้ขององค์การ (Combs et al. 2006; Namasivayam et al. 2007) 
สําหรับธุรกิจภาคอตุสาหกรรมจะมีการจงูใจเพ่ิมเติมขึน้มาอีกหนึง่ประเภทคือ คา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภยั (Safety Performance) ทัง้นีเ้ป็นเพราะลกัษณะการดําเนินงานของธุรกิจภาคอตุสาหกรรม 
พนกังานต้องทํางานกบัเคร่ืองจกัรท่ีมีความซบัซ้อนและเป็นอนัตราย การบาดเจ็บของพนกังานย่ิงทําให้ต้นทุนของ
องค์การเพ่ิมสงูขึน้ ดงันัน้ ธุรกิจภาคอตุสาหกรรมจึงมีการจูงใจพนกังานด้วยค่าตอบแทนประเภทนี ้ซึง่สอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของ Zacharatos et al. (2005) พบว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานด้านความ
ปลอดภัย ทําให้พนักงานในองค์การเกิดการบาดเจ็บลดลง และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้
ต้นทนุการดําเนินงานขององค์การลดลง และประสิทธิผลของการผลิตเพ่ิมขึน้ และการศกึษาของ Haynes et al. 
(1982) แสดงผลของการจงูใจด้วยคา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงานด้านความปลอดภยัท่ีทําให้การบาดเจ็บใน
องค์การลดลงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า 

3. การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Information Sharing) การใช้ข้อมลูร่วมกนัถูกนํามาใช้เพ่ือพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ในธุรกิจภาคบริการแตกต่างจากธุรกิจภาคอตุสาหกรรม จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการใช้ข้อมลู
ร่วมกันในธุรกิจภาคบริการสามารถอธิบายได้ว่าการใช้ข้อมูลร่วมกันในธุรกิจภาคบริการเกิดจากนโยบายการ
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แบ่งปันข้อมลูซึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชิกในองค์การในทุกระดบั นโยบายนีทํ้าให้พนกังานเช่ือว่าองค์การให้การ
สนบัสนนุการทํางานของพวกเขา จนก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีตอ่องค์การเพราะการเข้าถึงข้อมลูขององค์การแสดงว่า
องค์การมีความไว้ใจพนักงาน นอกจากนี ้การมีข้อมูลท่ีเพียงพอในการทํางานทําให้พนกังานสามารถตดัสินใจ
บริการลกูค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึง่ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ีสําคญั
ของธุรกิจภาคบริการ (Vlachos, 2009; Zaitouni et al. 2011) ทัง้นีเ้พราะลกัษณะเด่นของธุรกิจภาคบริการคือ
การให้ความสําคญัต่อการบริการลกูค้า โดยพนกังานต้องมีการปฏิสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้ามากกว่าธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม (Jiang, 2009) ดังนัน้ ในธุรกิจภาคบริการจึงมีการใช้ข้อมูลร่วมกันเพ่ือมุ่งเน้นการให้
ความสําคญักบัพนกังานเพ่ือให้เกิดคณุภาพการบริการท่ีลกูค้าประทบัใจ (Chuang and Liao, 2010; Combs et 

al. 2006) ในขณะท่ีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์การไม่นิยมนํามาใช้ในธุรกิจภาคอตุสาหกรรม 
เน่ืองจากลกัษณะของการใช้ข้อมูลร่วมกนัในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่าง
ลูกค้ากับองค์การมากกว่าจะใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างสมาชิกหรือพนักงานในองค์การ ทัง้นีเ้พราะการใช้ข้อมูล
ร่วมกนักบัลกูค้ามีสว่นช่วยให้การจดัการคําสัง่ซือ้ของลกูค้ามีประสิทธิภาพมากขึน้และส่งผลต่อการบริหารสินค้า
คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพด้วย โดยการใช้ข้อมลูร่วมกันกบัลูกค้ามีผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า จนนําไปสู่การ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวได้ ทัง้นีเ้พราะความรู้สกึผูกพนัและความไว้ใจกนัระหว่างองค์การและลกูค้า 
(Namagembe et al. 2012) ดงันัน้จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สําหรับมมุมองของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์สามารถสรุปได้ว่าธุรกิจภาคบริการมีแนวโน้มการใช้ข้อมลูร่วมกนัในองค์การเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในขณะท่ีธุรกิจภาคอตุสาหกรรมใช้เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลงั 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) การประเมินผลการปฏิบติังานเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง (Kundu and Arora, 2012; Lee et al. 2010) แม้ว่า
การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เหน็วา่การประเมินผลการปฏิบติังานถูกนํามาใช้ทัง้สองธุรกิจ แต่เม่ือศกึษาลกึลง
ไปในรายละเอียดพบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานระดบับุคคลในธุรกิจภาคบริการมีความยุ่งยากมากกว่า
ธุรกิจภาคอตุสาหกรรม (Jackson and Schuler, 1992) เพราะเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานส่วนหนึ่ง
มาจากความพึงพอใจของลูกค้าท่ีตัดสินจากบริการท่ีได้รับจากพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีวัดได้ยาก มีความเป็น
นามธรรมสงู เพราะการบริการเป็นสิ่งท่ีจบัต้องไม่ได้ นบัเป็นจํานวนชิน้ไม่ได้ ทําให้การประเมินผลการปฏิบติังาน
ในธุรกิจภาคบริการมีความยากทัง้ในเร่ืองของผลการประเมินท่ีถูกต้องและการร่วมอภิปรายผลการประเมิน
ระหว่างหวัหน้างานกับพนกังาน จากลกัษณะเฉพาะดงักล่าวทําให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
ธุรกิจภาคบริการต้องมีความไว้วางใจระหว่างหัวหน้างานและหัวหน้างานเป็นพืน้ฐานสําคญั (Jackson and 
Schuler, 1992; Kundu and Arora, 2012)  

5. ความม่ันคงในการจ้างงาน (Employment Security) ความมัน่คงในการจ้างงานเป็นองค์ประกอบ
ท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาเสถียรภาพของแรงงานและนโยบายการจ้างงานแบบต่อเน่ือง (Hussain and Rehman, 
2013)  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความมั่นคงในการจ้างงานมีแนวโน้มจะนํามาใช้ในธุ ร กิจ
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าธุรกิจภาคบริการ ทัง้นีเ้พราะธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนอกจากมีการจ้างพนักงานเป็น
ของตนเองแล้วยังมีการนํากลยุทธ์การจ้างแรงงานภายนอก (Outsourcing) ด้วย เพ่ือช่วยลดต้นทุนใน
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กระบวนการผลิต (Bachmann and Braun, 2011) ผลจากการใช้กลยุทธ์การจ้างแรงงานภายนอกส่งผลให้
พนักงานเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในการทํางาน นําไปสู่ทัศนคติในทางลบและความตัง้ใจทํางานลดลง 
(Geishecker, 2008; Zhang and Morris, 2014) ดงันัน้ เพ่ือช่วยสร้างความมัน่ใจและเกิดแรงจงูใจในการทํางาน
ให้กับพนกังาน ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจึงมีการใช้นโยบายความมัน่คงในการจ้างงานเพ่ือเป็นการสร้างพันธะ
สัญญาทางใจระหว่างพนักงานและองค์การ จนเกิดเป็นความผูกพันกับองค์การ และนําไปสู่การทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพของพนกังานและองค์การโดยรวม (Hussain and Rehman, 2013) ในขณะท่ีธุรกิจภาคบริการ ซึง่
เป็นธุรกิจท่ีให้ความสําคญักับการบริการเป็นหลกั พนักงานต้องมีทักษะและความเช่ียวชาญอย่างมากในการ
สร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า (Combs et al. 2006) การนํากลยทุธ์การจ้างแรงงานจากภายนอกจึงไม่เอือ้ต่อ
ลกัษณะการดําเนินงานและความชํานาญเฉพาะด้านของธุรกิจภาคบริการ ดงันัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมจึง
ไมพ่บนโยบายความมัน่คงในการจ้างงานในธุรกิจภาคบริการ  
 

สรุป 

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือทบทวนวรรณกรรมและศกึษาองค์ประกอบของระบบการบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพสงูในธุรกิจภาคบริการและธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของระบบการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูในธุรกิจแตล่ะประเภท ผลการศกึษาพบวา่องค์ประกอบของระบบการบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพสูงท่ีถูกนํามาใช้แตกต่างกัน ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การใช้ข้อมูล
ร่วมกัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความมั่นคงในการจ้างงาน  ทัง้นีเ้ป็นเพราะในแต่ละธุรกิจมี
ลกัษณะเฉพาะในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกนัมี
แนวโน้มการใช้ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงแตกต่างกนั หากผู้บริหารในแต่ละองค์การเข้าใจความ
แตกตา่งในการดําเนินธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกตา่งกนั ก็สามารถนําระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสงู
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนําไปสูผ่ลการดําเนินงานขององค์การท่ีดีขึน้ได้ในท่ีสดุ 
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การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค  
บริเวณส่ีแยกอโศก กรุงเทพฯ 

The Study of Factors Affecting Consumer’s Decision to Purchase Condominium  
at  Asoke Intersection in Bangkok 

 

วรัญชลี แซ่ลิม้1 และ มงคล อศัวดิลกฤทธ์ิ1* 

Warunchalee Sae-lim1 and Mongkol Ussavadilokrit1*    

 
 

บทคัดย่อ 
คอนโดมีเนียมเป็นอาคารพกัอาศยัท่ีผู้พกัอาศยัจ านวนมากต้องการอยู่ เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย

โดยเฉพาะบริเวณพืน้ท่ีในเมือง ท าให้การพัฒนาโครงการจ าเป็นจะต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง เพ่ือตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกซือ้คอนโดมิเนียม บริเวณสี่แยกอโศก กรุงเทพมหานคร ด้วยการสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดย
ได้ศึกษาข้อมูลจากผู้ ท่ีมีความสนใจและมีแผนท่ีจะซือ้คอนโดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งแบ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ออกเป็น 8 ด้าน  ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในแต่ละด้าน คือ การมี
ร้านค้าเพ่ือความสะดวกในการจบัจ่าย,ความเหมาะสมของการจดัแบ่งพืน้ท่ีใช้สอยภายในห้องพกั, การควบคุม
การเข้าออกของบคุคลภายนอก, คณุภาพของวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง, ท าเลแนวรถไฟฟ้า, ส่วนลดของแถม, การ
รับประกนัหลงัการขาย และผลงานโครงการท่ีผ่านมาของบริษัท ดงันัน้ผู้ประกอบการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ สามารถน าข้อมลูดงักลา่วไปก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด แผนการลงทนุในอนาคต 

 

ABSTRACT 
The condominium is a residential building that there are many residents who are looking for 

comfortable accommodation especially in the city areas. Therefore, project development requires 
understanding the needs of consumers literally in order to meet their needs appropriately. The 
objectives of this research for study to identify the factors in the decision to purchase condominium at 
Asoke Intersection in Bangkok. The sampling information consist 400 people who are interesting and 
planning to purchase a condominium in the area. The factors in the decision to purchase 
condominium are separated to 8 sections. The results from each section showed that the most of 
consumer require for convenience shopping store, appropriate to divide the space in the room, 
security access control, quality of construction materials, a locate close to sky train or subway station 
area , the promotion discount, after sale service and warranty, the company profile or portfolio. 
Therefore, real estate project developers can use this information to determine marketing strategies 
and investment plan in the future. 
 

 Key Words: condominium,  Asoke intersection, real estate, marketing strategy. 
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ค าน า 
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และวัฒนธรรม ท่ี

เปลี่ยนแปลงรวมถึงแนวทางการพฒันาทางด้านสาธารณูปโภคของทางภาครัฐ  ท าให้รูปแบบของการใช้ชีวิตของ

สงัคมเมืองในเขตกรุงเทพมหานครเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป โดยสงัเกตไุด้วา่ปัจจบุนัขนาดของประชากรตอ่ครัวเรือนนัน้

เลก็ลง ประกอบกบัการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ เพ่ือหลีกหนีปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการเดินทางท่ีจะเข้ามาท างานใน

ย่านธุรกิจ เช่น สาทร สีลม รวมถึงปัญหาด้านอทุกภยัในปี  2554 ท าให้ผู้ ท่ีพกัอาศยัอยู่นอกเมือง หรือผู้ ท่ีก าลงั

มองหาท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านในบริเวณชานเมือง ได้ชะลอการตดัสินใจในการเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศยั และหันมา

พิจารณาอาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโดในเมืองแทน เพ่ือความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ท าให้

ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มท่ีต้องการความสะดวกสบายในด้านการ

เดินทาง อีกทัง้การลงทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เป็นโครงการท่ีมีมลูค่าการลงทุนท่ีค่อนข้างสูง ท าให้หากมีการ

พัฒนาโครงการไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค จะท าให้โครงการใช้เวลานานในการปิดโครงการ ซึ่ง

หมายถงึต้นทนุตา่งๆท่ีเกิดขึน้ตามมา จนเป็นเหตใุห้โครงการไมป่ระสบความส าเร็จได้ 

จากเหตผุลดงักล่าวผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษาถึงปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม  บริเวณสี่แยกอโศก 

กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมอีกหลายแห่ง 

เพ่ือหาความต้องการของผู้บริโภค และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการพัฒนาโครงการ และก าหนดกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของผู้บริโภคสงูสดุ โดยการวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้

คอนโดมิเนียม และเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้โครงการคอนโดมีเนียม จ าแนกตาม

คณุลกัษณะสว่นบคุคล  

 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) นัน้ ได้แก่ สินค้า (Product), ราคา (Price), 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดใช้ส าหรับ

กระตุ้นให้เกิดความต้องการในสินค้าและบริการท่ีมีความส าคญั เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความต้องการของ

ผู้บริโภคมากท่ีสดุในทกุๆ มิติ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546; ปณิศา ลญัชานนท์, 2548) 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค กล่าวได้ว่าเป็นขบวนการตดัสินใจใช้สินค้า หรือบริการ เป็นผลมาจากปัจจยัในด้าน

ตา่งๆ ซึง่ขึน้กบัปัจจยัของผู้บริโภคแต่ละบุคคล ขบวนการเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอย่างมาก ส าหรับนกัการ

ตลาดในยุค การตลาด 3.0 ท่ีมุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นส าคญั จึงจ าเป็นจะต้องรู้จักผู้บริโภคเป็นอย่างดี เพ่ือการผลิต
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สินค้าและบริการให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสดุ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553; สดุาดวง 

เรืองรุจิระ, 2543; ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549) 

จากทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ถึงความส าคัญของการศึกษาส่วนประสม

การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคนัน้เป็นส่วนท่ีส าคญัย่ิง ท่ีจะน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภค  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธนาวุฒิ เขียวรอด (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคนัน้ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายมีผลมากท่ีสุด 

สามารถเรียงล าดับความส าคญัเร่ิมจาก ระยะเวลาในการผ่อนช าระ รองลงมาคือปัจจัยด้านการก่อสร้าง โดย

ผู้บริโภคจะให้ความส าคญักบัคณุภาพวสัด ุจากนัน้เป็นปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ด้านสภาพแวดล้อม  

นิชาภา วฒิุมาปกรณ์ (2554) ได้ท าการศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบัสงู

ของผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค โดยแบ่งปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ออกเป็นด้านต่างๆ พบว่า ปัจจัยด้านแบบแปลนหรือรูปแบบของคอนโดมิเนียมในเร่ือง

ของทิศนัน้ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้มากท่ีสดุ  

คมสนัต์ บรรณศาสตร์ (2555) พบว่าวตัถุประสงค์ในการซือ้คอนโดของผู้บริโภคนัน้อนัดบัแรกคือเพ่ือ

ประโยชน์ทางด้านธุรกิจการลงทนุ ล าดบัถดัมาคือเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัจริงแห่งท่ีสอง ในการอ านวยความสะดวกใน

การเดินทาง ภายหลกัอุทกภยัน า้ท่วมปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ได้เปลี่ยนเป็นปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ อนัดบั

แรกคือต้องใกล้ระบบขนส่งรถไฟฟ้า อันดับสอง คือท าเลท่ีน า้ท่วมไม่ถึง ต่อจากนัน้เป็นด้านแบบแปลนหรือ

รูปแบบของคอนโดมิเนียม โดยยงัคงให้ความส าคญักบัจ านวนท่ีจอดรถ  

ดงันัน้จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจยัพบว่าโดยรวมแล้วนัน้เป็นการศกึษาส่วน

ประสมการตลาด(Marketing mix หรือ 4Ps) ท่ีมีความสมัพันธ์กับตวัผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วน

บคุคล บนความแตกตา่งทางด้านพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษา และช่วงเวลาท่ีต่างกนั โดยการศกึษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่การสร้างแบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับงานวิจยัตอ่ไป 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ  ประชากร ท่ีมีความสนใจซื อ้คอนโดมิ เ นียมบริ เวณสี่ แยกอโศก 

กรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้แบบไมเ่ป็นไปตามความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และ

เลือกสุ่มแบบมีจุดมุ่งหมายเจาะจง (Purpose Sampling) ซึง่จากสตูรของ กลัยา วานิชย์บญัชา (2555) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะได้กลุม่ตวัอย่างคือ 400 ตวัอย่าง  
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ขอบเขตของงานวิจัย 

1) งานวิจยันีม้ีการใช้ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์พฤติกรรม และ 

วิเคราะห์การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค 

2) การทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูสว่นบคุคล โดยมีตวัแปรอิสระ  

(Independent Variables) คือ เพศ อายุ และอาชีพ กบั ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม โดยทดสอบสมมติฐานเฉพาะปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) จ านวน 6 ด้าน 

และปัจจยัด้านการสง่เสริมการขาย (Promotion) จ านวน 2 ด้าน เท่านัน้ โดยมีรายละเอียดตาม Figure 1 

 

 
 

Figure 1 Conceptual Framework 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสามารถแบ่งเนือ้หาเป็น 3 ส่วน คือ 

1) ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมลูทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ตอ่เดือน 2) ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ ลกัษณะ,ขนาดของพืน้ท่ีของคอนโดมิเนียม งบประมาณท่ีตัง้

ไว้ รวมไปถึงสื่อและระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจ 3) ด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้

คอนโดมิเนียม ข้อค าถามเป็นแบบ Likert Scale มีการวดัระดบัความส าคญั 5 ระดบั 

 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจยันีใ้ช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) โดย

ท าการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 

ANOVA) 
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ผลการด าเนินงานวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีอายรุะหวา่ง 25-30 ปี 

จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีสถานภาพสมรสจ านวน 266 คนคิดเป็นร้อยละ 66.5 มีการศกึษาในระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนจ านวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ  

35.5 มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท จ านวน 176 คนคิดเป็น ร้อยละ 44 มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน   

3-4 คน   

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพ่ืออยู่อาศยั 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 เลือกลกัษณะ

คอนโดมิเนียมเป็นห้องแบบ 1 ห้องนอน จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 เลือกขนาดของเนือ้ท่ีใช้สอยภายใน

ห้องพักอาศัยขนาด 41 -60 ตารางเมตร จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีงบประมาณในการซือ้

คอนโดมิเนียม 2.1 -3 ล้านบาท จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียม 3-6 เดือน จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ป้ายโฆษณาเป็นสื่อท่ีท าให้รู้จักตัวโครงการ 

จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 แคมเปญการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เป็น

สว่นลดทางการเงินจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 

ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนียมสิ่งส าคญัท่ีสุดคือโครงการควรมีร้านค้าเ พ่ืออ านวยความ

สะดวกมีความส าคญัท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.19, ปัจจัยด้านรูปแบบของคอนโดมิเนียม คือ ความเหมาะสมของการ

จดัแบ่งพืน้ท่ีใช้สอยภายในห้อง คา่เฉลี่ย 4.11, ปัจจยัด้านระบบป้องกนัภยัของคอนโดมิเนียม คือ โครงการมีระบบ

ควบคมุการเข้าออกของบคุคลภายนอกท่ีปลอดภยั คา่เฉลี่ย 4.37, ปัจจยัด้านการก่อสร้าง คือ โครงการใช้วสัดใุน

การตกแต่งก่อสร้างท่ีมีคณุภาพ ค่าเฉลี่ย 4.44, ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ของคอนโดมิเนียม คือ โครงการอยู่ใกล้แนว

รถไฟฟ้า ค่าเฉลี่ย 4.31, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายของคอนโดมิเนียม คือ โครงการมีส่วนลดและของแถม

ต่างๆ เช่นเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ย 4.39, ปัจจยัด้านการบริการหลงัการขายของคอนโดมิเนียม คือ 

โครงการมีการรับประกนัหลงัการขาย คา่เฉลี่ย 4.36, ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ คือ ผลงานโครงการท่ีผ่านมาของ

บริษัทเป็นท่ียอมรับ คา่เฉลี่ย 4.28  

 
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุตฐิาน 

สมมติฐานที่ 1 ประชากรกลุ่มตวัอย่างมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยด้านต่างๆ ใน

การตดัสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมท่ีแตกตา่งกนัในด้านสาธารณปูโภคของคอนโดมิเนียม และด้านระบบป้องกนั

ภยัของคอนโดมิเนียม 
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สมมติฐานที่ 2 ประชากรกลุ่มตวัอย่างมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านต่างๆ ใน

การตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมท่ีแตกต่างกันในด้านสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนียม, ด้านรูปแบบของ

คอนโดมิเนียม, ด้านระบบป้องกนัภยัของคอนโดมิเนียม, ด้านท าเลท่ีตัง้ และด้านการบริการหลงัการขาย 

สมมตฐิานที่ 3 ประชากรกลุม่ตวัอย่างมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านต่างๆ ใน

การตดัสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมท่ีแตกตา่งกนัในด้านสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนียม, ด้านระบบป้องกนัภยั

ของคอนโดมิเนียม, ด้านการก่อสร้าง, ด้านท าเลท่ีตัง้, ด้านการสง่เสริมการขาย, ด้านการบริการหลงัการขาย 

 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง25 -30 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30,000 บาท และมีสมาชิกในครอบครัว

จ านวน 3-4 คน   

 
สรุปข้อมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพ่ืออยู่อาศยั, เลือกลกัษณะคอนโดมิเนียมเป็นห้องแบบ 1 

ห้องนอน, เลือกขนาดของเนือ้ท่ีใช้สอยภายในห้องพกัอาศยัขนาด 41-60 ตารางเมตร, มีงบประมาณในการซือ้

คอนโดมิเนียม 2.1-3 ล้านบาท, ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 3-6 เดือน, ป้ายโฆษณาเป็นสื่อท่ีท า

ให้รู้จกัตวัโครงการ และแคมเปญการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจสว่นใหญ่เป็นสว่นลดทางการเงิน  

 
สรุปข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคญักบัปัจจยัด้านการก่อสร้างเป็นอนัดบัแรก รองมาอนัดบัท่ีสอง เป็นปัจจยัด้านการสง่เสริมการขายตาม

ด้วยปัจจยัด้านระบบป้องกนัภยัของคอนโดมิเนียมเป็นอนัดบัท่ีสาม อนัดบัท่ีสี่ได้แก่ด้านความน่าเช่ือถือ อนัดบัท่ี

ห้าคือด้านรูปแบบของคอนโดมิเนียม ด้านท่ีหกคือด้านการบริการหลงัการขาย ด้านท่ีเจ็ดคือด้านสาธารณูปโภค

ของคอนโดมิเนียม ด้านสดุท้ายคือด้านท่ีแปด ด้านท าเลท่ีตัง้ 

 
สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานประชากรกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับความส าคัญของปัจจัยด้านต่างๆ ในการ

ตดัสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมกับ เพศ, อายุ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีความคิด เห็นไม่แตกต่างกันในปัจจัย

ตา่งๆคือ 1) ด้านสาธารณปูโภคของคอนโดมิเนียมไมแ่ตกตา่งกนัในเร่ืองโครงการควรมีสระวา่ยน า้ 2) ด้านรูปแบบ

ของคอนโดมิเนียมไมแ่ตกตา่งกนัในปัจจยัดงันี ้ความเหมาะสมของขนาดพืน้ท่ีภายในห้องพกั, โครงการมีรูปแบบ

ของอาคารท่ีสวยงาม, โครงการมีพืน้ท่ีส าหรับจอดรถท่ีมากกว่าจ านวนห้องพัก  3) ด้านระบบป้องกันภัยของ

คอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในปัจจัยเร่ืองโครงการควบคุมการใช้ลิฟท์โดยสารด้วยคีย์การ์ด(จอดเฉพาะชัน้)       
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4) ด้านการก่อสร้างของคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในปัจจัยดงันี ้โครงการใช้วสัดุในการตกแต่งก่อสร้างท่ีมี

คณุภาพ, โครงการมีความละเอียดของการตกแตง่ภายในห้องพกั, โครงการจดัระบบสขุาภิบาลภายในห้องพกัอยู่

ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม, โครงการจดัระบบไฟฟ้าภายในห้องพกัอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม  5) ด้านท าเลท่ีตัง้ของ

คอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในปัจจัยดังนี  ้โครงการตัง้อยู่บริเวณสภาพแวดล้อมท่ีดี, โครงการอยู่ใกล้

ห้างสรรพสินค้า, โครงการอยู่ใกล้สถานท่ีท างาน,โครงการอยู่ใกล้โรงพยาบาล  6) ด้านการส่งเสริมการขายของ

คอนโดมิเนียมไมแ่ตกตา่งกนัในปัจจยัดงันี ้โครงการมีสว่นลดและของแถมต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,

การบริการดูแลและเอาใจใส่ของพนักงานขาย, โครงการมีระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ียาวนาน  7) ด้านการ

บริการหลงัการขายของคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในด้านการบริการท่ีเร็วและติดต่อได้ง่าย (เช่น  งานซ่อม)      

8) ด้านความน่าเช่ือถือของคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกนัในปัจจยัดงันี ้ผลงานโครงการท่ีผ่านมาของบริษัทเป็นท่ี

ยอมรับ, เป็นโครงการของบริษัทท่ีมีช่ือเสียง และเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสว่นประสมการตลาดในสว่นของสินค้า หรือตวัโครงการ ควรจดัวางอาคารให้หลีกเลี่ยงจาก

แสงแดดจากทิศตะวนัตกในช่วงเวลาบ่าย หากไม่สามารถเลี่ยงได้จ าเป็นต้องออกแบบให้หลบเบ่ียงแสง และทิศ

ของหัวนอนไม่ควรเป็นทิศต้องห้ามตามความเช่ือของไทยตามสมยัโบราณ เช่น  ทิศตะวนัตก เป็นต้น ส่วนของ

ระบบความปลอดภยัให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด โดยเน้นความปลอดภยัของระบบลิฟท์โดยสาร

ด้วยการใช้คีย์การ์ด(ระบุชัน้) และระบบกล้องวงจรปิดท่ีครอบคลุมทั่วทัง้อาคาร การก่อสร้างเน้นการวางระบบ

ไฟฟ้า, ประปา ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีถกูต้องเหมาะสมและเพียงพอตอ่การใช้งาน มีคณุภาพการก่อสร้างและตกแต่ง

ท่ีดี เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาโครงการ เน่ืองจากผู้ บริโภคจะพิจารณาจากผลงานโครงการในอดีตเป็น

สว่นประกอบส าหรับการตดัสินใจ 

ข้อเสนอแนะส่วนประสมการตลาดในส่วนของราคา, สถานท่ี และการส่งเสริมการขาย ในการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมบริเวณสี่แยกอโศก ในด้านของราคาถูกก าหนดด้วยมลูค่าของ

ท่ีดิน ดงันัน้ราคาขายจ าเป็นต้องเป็นไปตามกลไกตลาด โดยสามารถก าหนดราคาขายตามขนาดพืน้ท่ีใช้สอยต่อยู

นิตให้มีราคาอยู่ในความสามารถของกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ และต่อมาด้านสถานท่ีซึง่ในบริเวณสี่แยกอโศกเป็น

ท าเลท่ีมีความพร้อมกับสถานท่ีส าคัญๆ ต่อการด ารงชีวิตอยู่แล้วทัง้ ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน 

โรงพยาบาล โดยในส่วนของสภาพแวดล้อมนัน้เป็นส่วนท่ีโครงการจะต้องออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี เช่น 

เน้นพืน้ท่ีสีเขียวใช้ต้นไม้ใหญ่ในการสร้างบรรยากาศภายในแทน เป็นต้น เน่ืองจากผลจากการศึกษาผู้บริโภค

ต้องการสภาพแวดล้อมท่ีดีแตบ่ริเวณดงักลา่วเป็นสี่แยกมีการจราจรหนาแน่น มีอาคารสงูเป็นจ านวนมาก ซึง่เป็น

ปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องก าหนดรูปแบบของตัวโครงการให้มีสภาพแวดล้อมภายในท่ี

เหมาะสม และสร้างความรู้สกึท่ีดีให้ผู้อยู่อาศยั สดุท้ายในด้านการสง่เสริมการขาย ห้องพกัอาศยัท่ีจะขายควรเป็น

ห้องท่ีตกแต่งแล้วพร้อมส าหรับการเข้าอยู่ แถมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จัดให้มีระบบการผ่อนช าระท่ียาวนานโดยจัด

โปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตสามารถผ่อนได้ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจ และตดัสินใจซือ้ในท่ีสดุตอ่ไป 
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การตดิละครโทรทัศน์เกาหลีอย่างสมเหตุสมผล 

Rational Addiction to Korean Television Drama 

 

อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธ์ิ1* 

Arunee Punyasavatsut1* 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ท่ีจะศกึษาพฤติกรรมของผู้ชมละครโทรทศัน์ในประเทศเกาหลีว่า มีลกัษณะการ
ติดอย่างสมเหตสุมผลตามทฤษฎีการติดอย่างสมเหตสุมผลของ Becker and Murphy (1988) หรือไม่ โดยการ
คาดประมาณแบบจําลองอตัราผู้ ชมละครโทรทัศน์เกาหลี จากข้อมูลพาแนลของละครโทรทัศน์เกาหลีซึ่งเร่ิม
ออกอากาศใน ค.ศ. 2014 ผลการคาดประมาณสมการอตัราผู้ ชมละครโทรทัศน์เกาหลีโดยใช้แบบจําลอง fixed 

effect สนบัสนุนว่าพฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์เกาหลีเป็นไปตามทฤษฎีการติดอย่างสมเหตสุมผล โดย
พบว่า อัตราผู้ ชมละครในตอนก่อนหน้าและอัตราผู้ ชมในตอนต่อไปมีผลกระทบต่ออัตราผู้ ชมในตอนปัจจุบัน 

นอกจากนีย้งัพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผู้ชมละครโทรทศัน์เกาหลี ได้แก่ ราคาบตัรชมภาพยนตร์ใน
โรงภาพยนตร์ ค่าจ้างต่อชัว่โมง รายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนท่ีเก่ียวข้องกับ
ความบันเทิงและวฒันธรรม ส่วนปัจจัยอ่ืนท่ีไม่พบว่ามีความสมัพนัธ์กบัอตัราผู้ชมละครโทรทัศน์เกาหลี ได้แก่ 
อณุหภมิู ระดบัหิมะตก การออกอากาศตา่งไปจากวนัหรือเวลาปกติ และเหตกุารณ์ท่ีทําให้เกิดความเครียด 

 

ABSTRACT 

This research studies whether the Korean television-drama viewers’ behavior is rational 

addiction as explained by Becker and Murphy (1988)’s theory of rational addiction. The study 

estimates the model of Korean television-drama ratings using the panel data of the television dramas 

started on air in Korea in 2014. Applying fixed-effect model, the model of Korean television-drama 

ratings is estimated. The estimation results support that the Korean television-drama viewers’ 

behavior is rational addiction. The evidence indicates that both previous and next episodes ratings 

determine current episode ratings. Other factors that affect the Korean television-drama ratings are 

movie ticket price, hourly wage, expected household income, and the household’s expenditure on 

entertainment and culture. While the factors that are found uncorrelated to the drama ratings are daily 

temperature, snow fall, irregular on-air date or time, and the stressful event. 
 

 

Key Word: rational addiction, Korean television drama  
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บทนํา 

ใน ค.ศ. 2014 มีละครออกอากาศทางโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีรวมทัง้สิน้ 115 เร่ือง ละครโทรทัศน์
เหล่านีอ้อกอากาศทัง้ทางช่องเครือข่ายหลกัของประเทศ (nationwide network) ได้แก่ Seoul Broadcasting 

System (SBS), Korean Broadcasting System (KBS) และ Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) 

และทางช่องเคเบิลทีวี (cable channel) ได้แก่ Joongang Tongyang Broadcasting Company (jTBC) 

Channel A  tvN และ Orion Cinema Network (OCN) เป็นต้น โดยละครโทรทศัน์เกาหลีสว่นใหญ่จะมีความยาว
ประมาณ 12-24 ตอน (episode) จงึจดัวา่เป็นละครโทรทศัน์ขนาดสัน้ (miniseries) ทัง้นีเ้นือ้หาและประเภทของ
ละครโทรทศัน์เกาหลีมีความหลากหลาย ได้แก่ ละครท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรัก (romantic comedy drama) 

ละครอิงประวติัศาสตร์หรือละครย้อนยุค (historical or period drama) และละครแนวแอ็กชนั (action drama) 

เป็นต้น นอกจากนีคุ้ณภาพของละครโทรทัศน์เกาหลีในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับของทัง้ชาวเกาหลีเองและใน
ตา่งประเทศ ทัง้ในด้านของการเขียนบทละครท่ีมีเนือ้หาชวนติดตาม ความประณีตของการถ่ายทํา เงินทุนจํานวน
มากท่ีใช้ในการถ่ายทํา รวมทัง้การแสดงท่ีสมบทบาทของนกัแสดงหรือการนํานกัร้องท่ีมีช่ือเสียง (idol) มาเป็นผู้
แสดงนําเพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ชม ทําให้ละครโทรทศัน์เกาหลีเป็นท่ีนิยมและมีผู้ ติดตามชมอย่างต่อเน่ืองเป็น
จํานวนมาก 

 ละครโทรทัศน์เกาหลีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมากใน ค.ศ. 2014 โดยมีอตัราผู้ ชม (rating) ทั่วประเทศ
เกาหลี เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 10 ขึน้ไป ได้แก่เร่ือง Pinocchio, Doctor Stranger, It’s OK, It’s Love และ Three 

Days (ภาพท่ี 1) โดยพบวา่ลกัษณะการรับชมจะมีอตัราผู้ชมเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ จากตอนแรกจนถึงช่วงตอนกลางของ
เร่ือง เน่ืองจากผู้ ชมมีอาการ “ติดละคร” หลังจากนัน้อัตราผู้ ชมจะค่อนข้างคงท่ี และเพ่ิมขึน้มากอีกครัง้หนึ่ง
ประมาณช่วง 2-3 ตอนก่อนถงึตอนจบของละครซึง่เป็นตอนสําคญั (climax) ของเร่ือง 

ในบางกรณี ลกัษณะการติดละครของผู้ ชมโทรทศัน์ถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไร้สาระและไม่มีเหตุผล 
เน่ืองจากผู้ ท่ีติดละครมกัเฝ้ารอชมละครตอนตอ่ไปอย่างจดจ่อและใช้เวลาในการรับชมมากเกินไป ทําให้เสียเวลา
หรือขาดสมาธิในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน์มากกว่า อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการติดละครโทรทศัน์ของ
ผู้ชมมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการท่ีผู้บริโภคติดสินค้าและบริการบางประเภท ได้แก่ การด่ืมสรุา การสบูบหุร่ี การเสพ
ยาเสพติด และการเล่นเกมส์ เป็นต้น กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคทําการบริโภคเป็นประจําจะทําให้ผู้บริโภคมีการรับรู้
หรือเข้าถงึความพอใจในสินค้าและบริการเหลา่นัน้เพ่ิมขึน้ ทําให้มีการบริโภคอย่างต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ ในกรณีของ
ผู้ ท่ีติดละครโทรทศัน์เกาหลี เม่ือรับชมอย่างตอ่เน่ืองจะทําให้เข้าใจเร่ืองราวและเข้าถงึอารมณ์ของละคร ทําให้การ
รับชมในตอนตอ่ๆ ไปมีความสนกุและได้รับความสขุจากการรับชมมากขึน้เร่ือยๆ 

พฤติกรรมการติดสินค้าและบริการดงักล่าวข้างต้นสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าเป็น 
“การติดอย่างสมเหตสุมผล” (rational addiction) ทัง้นี ้Becker and Murphy (1988) อธิบายพฤติกรรมการติด
ของผู้บริโภคว่ามีความสมเหตสุมผล เน่ืองจากผู้บริโภคทําการหาค่าท่ีเหมาะสมของตนหรือต้องการได้รับความ
พอใจสูงสุดโดยมีการมองการณ์ไกล และมีลักษณะความพึงพอใจท่ีมีเสถียรภาพ  ( forward-looking 

maximization with stable preferences) โดยสินค้าและบริการท่ีผู้บริโภคติดอาจเป็นได้ทัง้สินค้าท่ีให้โทษ เช่น 
สรุา ยาเสพติด การพนนั และบุหร่ี หรือสินค้าและบริการท่ีให้ประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ เช่น การทํางาน การ
รับประทานอาหาร การฟังดนตรี การชมภาพยนตร์ ระดบัการครองชีพ บคุคลอ่ืน และศาสนา เป็นต้น  
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Figure 1  Nationwide Ratings of Some Korean Television Dramas 

Source: AGB Nielsen Media Research (2015)  

 

ในแบบจําลองของ Becker and Murphy (1988) กําหนดให้อรรถประโยชน์ของผู้บริโภคขึน้อยู่กบัการ
บริโภคสินค้าท่ีติดในปัจจบุนัและในอดีต และการบริโภคสินค้าอ่ืนๆ ในปัจจุบนั โดยการบริโภคสินค้าท่ีติดในอดีต
ส่งผลต่ออรรถประโยชน์ในปัจจุบนัผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์การบริโภค (learning by doing) 

นัน่เอง ดงันัน้การบริโภคท่ีผ่านมาในอดีตจึงมีลกัษณะเป็นการสะสมทุนการบริโภค (consumption capital) และ
สง่ผลตอ่อรรถประโยชน์ในปัจจบุนั ดงันัน้การบริโภคสินค้าท่ีติดในอดีตจึงทําให้อรรถประโยชน์หน่วยสดุท้ายของ
การบริโภคในปัจจุบันเพ่ิมขึน้ หรือสามารถสรุปได้ว่าผู้บริโภคมีลกัษณะติดอย่างสมเหตุสมผลเม่ือพบว่า การ
บริโภคในอดีตของผู้บริโภคสง่ผลกระทบตอ่การบริโภคในปัจจบุนั นอกจากนีค้า่ความยืดหยุ่นของอปุสงค์ต่อราคา
ของสินค้าท่ีติดจะมีค่าน้อยลงเม่ือการสะสมการบริโภคเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้าท่ีผู้บริโภคติดมี
ลกัษณะเป็นสินค้าจําเป็น (necessary goods) มากขึน้ เน่ืองจากผู้บริโภคเร่ิมมีอาการติดนัน่เอง 

 นอกจากนี ้งานของ Chaloupka (1991) ซึง่ต่อยอดงานของ Becker and Murphy (1988) แสดงให้เห็น
วา่เม่ือผู้บริโภคมีลกัษณะ full rational นัน้ ไมเ่พียงแตก่ารบริโภคในอดีตจะส่งผลต่อการบริโภคในปัจจุบนัเท่านัน้ 
แตผู่้บริโภคจะคํานงึถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการบริโภคในอนาคต การบริโภคในปัจจุบนั และการบริโภคในอดีต 
เม่ือทําการตดัสินใจเก่ียวกับการบริโภคในปัจจุบันด้วย ดงันัน้การบริโภคสินค้าท่ีติดในปัจจุบันจะขึน้อยู่กบัการ
บริโภคสินค้าท่ีติดทัง้ในอดีตและอนาคต 

 งานวิจยัเชิงประจกัษ์ในต่างประเทศจํานวนมากนําแบบจําลองการติดอย่างสมเหตสุมผลของ Becker 

and Murphy (1988) ไปทดสอบกบัการบริโภคสินค้าประเภทบุหร่ี (Chaloupka, 1991; Becker, Grossman, 

and Murphy, 1994) สรุา (Bentzen, Eriksson, and Smith, 1999; Baltagi and Griffin, 2002) ยาเสพติด 
(Becker, Murphy, and Grossman, 2004) และการพนนั (Mobilia, 1993) นอกจากนีง้านวิจยัจํานวนหนึ่งนํา
แบบจําลองการติดอย่างสมเหตุสมผลไปใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการติดสินค้าวฒันธรรม (cultural good) 

ประเภทศิลปะการแสดง (performing arts) ได้แก่ การชมโอเปรา การฟังเพลงคลาสสิก และเพลงแจ็ซ เป็นต้น 
(McCain, 1979; Brito and Barros, 2005) ส่วนงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการติดการชมภาพยนตร์มี
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จํานวนเพียง 4 งานวิจยั (Cameron, 1999; Sisto and Zanola, 2004; Dewenter and Westermann, 2005; 

Kim and Park, 2010) และงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการติดการชมภาพยนตร์และโทรทศัน์พร้อมกนัมีเพียงงาน
ของ Sisto and Zanola (2005) ซึง่ศกึษาเก่ียวกบัการติดการชมภาพยนตร์และโทรทศัน์ของผู้บริโภคในประเทศ
อิตาลี 
 งานวิจยัซึ่งศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการติดอย่างสมเหตสุมผลท่ีมีต่อสินค้าและบริการต่างๆ นัน้ มีการ
นําข้อมลูทัง้แบบอนุกรมเวลา (time-series data) และข้อมลูพาแนล (panel data) มาใช้ในการทดสอบ ส่วนผล
การศกึษาท่ีพบมีทัง้สนบัสนุนและปฏิเสธสมมติฐานการติดอย่างสมเหตสุมผล นอกจากนีย้งัมีข้อโต้แย้งเก่ียวกบั
ความเหมาะสมของการนําเคร่ืองมือทางสถิติตา่งๆ มาใช้ในการทดสอบ  
 สว่นงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาพฤติกรรมการติดละครโทรทศัน์อย่างสมเหตสุมผลของผู้ชมในประเทศ
เกาหลี จงึเป็นการตอ่ยอดงานวิจยัท่ีมีการศกึษาก่อนหน้านีใ้นประเดน็เก่ียวกบัการติดอย่างสมเหตสุมผล โดยเป็น
การศกึษาพฤติกรรมการติดละครโทรทศัน์ซึง่ยงัไม่มีผู้ศกึษาไว้ ทัง้นีล้ะครโทรทัศน์เกาหลีเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ของประเทศเกาหลี ในกระบวนการผลิตและนําเสนอละครโทรทัศน์ต่อผู้ ชมมีขัน้ตอนต่างๆ และใช้เงินทุน
จํานวนมาก นอกจากนีล้ะครโทรทัศน์เกาหลียงัถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่วฒันธรรมเกาหลี (Hallyu) สู่
ประเทศต่างๆ ด้วย ในการออกอากาศของละครโทรทศัน์ในประเทศเกาหลีเองมีระบบการวดัอตัราผู้ชม (rating) 

อย่างเป็นระบบ จงึสามารถนําข้อมลูมาใช้ในการศกึษาการติดละครโทรทศัน์อย่างสมเหตสุมผลได้อย่างเหมาะสม 

 

วิธีการวิจัย 

ในการศกึษาวา่พฤติกรรมของผู้ชมละครโทรทศัน์ในประเทศเกาหลีมีลกัษณะการติดอย่างสมเหตสุมผล
หรือไม่ จะต้องทําการทดสอบว่าอตัราผู้ ชมละครโทรทศัน์ตอนก่อนหน้าและตอนต่อไปมีผลกระทบต่ออตัราผู้ชม
ตอนปัจจุบันหรือไม่ หากพบว่าอตัราผู้ ชมละครโทรทัศน์ตอนก่อนหน้าและตอนต่อไปมีผลกระทบต่ออตัราผู้ ชม
ตอนปัจจบุนั จะสามารถสรุปได้วา่พฤติกรรมของผู้ชมละครโทรทศัน์เกาหลีมีลกัษณะการติดอย่างสมเหตสุมผล 

งานวิจยันีจ้ึงทําการคาดประมาณสมการอตัราผู้ ชมละครโทรทศัน์เกาหลี โดยใช้ข้อมูลพาแนลใน ค.ศ. 
2014 โดยมิติทางด้านภาคตดัขวาง (cross-sectional dimension) คือ จํานวนละครโทรทศัน์ท่ีเร่ิมออกอากาศใน 
ค.ศ. 2014 ทัง้นีอ้าจมีบางเร่ืองท่ีออกอากาศตอ่เน่ืองจนตอนสดุท้ายจบใน ค.ศ. 2015 จํานวน 38 เร่ือง ท่ีสามารถ
รวบรวมข้อมลูอตัราผู้ชมได้ครบถ้วน ส่วนมิติทางด้านเวลา (time dimension) คือ จํานวนตอนของละครแต่ละ
เร่ือง ซึง่มีจํานวนตัง้แต ่16-102 ตอน รวมจํานวนตวัอย่างในการศกึษาทัง้สิน้ 1,047 ตวัอย่าง 

ในการคาดประมาณสมการปัจจัยท่ีกําหนดอัตราผู้ ชมของละครโทรทัศน์เกาหลี ตัวแปรตาม 
(dependent variable) คือ อตัราผู้ ชมท่ีแสดงถึงร้อยละของผู้ ชมโทรทัศน์ท่ีเปิดดูละครโทรทัศน์เร่ืองนัน้ๆ ต่อ
จํานวนครัวเรือนในกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด โดยในประเทศเกาหลีมีระบบการวดัอตัราผู้ ชมโดย 2 องค์กรคือ AGB 

Nielsen Media Research และ TNMS โดยแยกการวดัเป็นอตัราผู้ชมทัว่ประเทศ (nationwide) และอตัราผู้ชม
เฉพาะในเมืองโซล (Seoul) ดังนัน้ตวัแปรตามในการศึกษานีจ้ึงใช้อตัราผู้ ชม 4 ประเภท ได้แก่ อัตราผู้ ชมทั่ว
ประเทศท่ีรวบรวมโดย TNMS (TNMN) อตัราผู้ชมเฉพาะในเขตเมืองโซลท่ีรวบรวมโดย TNMS (TNMS) อตัรา
ผู้ชมทั่วประเทศ รวบรวมโดย AGB Neilsen Media Research (AGBN) และอตัราผู้ ชมเฉพาะในเมืองโซล 
รวบรวมโดย AGB Neilsen Media Research (AGBS) 
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ส่วนตวัแปรอิสระ (independent variable) คือปัจจยัต่างๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่ออตัราการรับชม
ละครโทรทศัน์เกาหลี ได้แก่ (1) อตัราผู้ชมในอดีต (lag) และอนาคต (lead) ซึง่เป็นตวัแปรท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน
การติดอย่างสมเหตสุมผล ทัง้นีห้ากผลการคาดประมาณแสดงให้เห็นวา่อตัราผู้ชมในอดีตและอนาคตมีผลกระทบ
ตอ่อตัราผู้ชมในปัจจบุนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จะสามารถสรุปได้วา่พฤติกรรมการรับชมละครโทรทศัน์เกาหลี
มีลกัษณะการติดอย่างสมเหตสุมผล (2) ราคาหรือคา่เสียโอกาสของการรับชมละครโทรทศัน์ (WAGE) ซึง่วดัจาก
ค่าจ้างต่อชั่วโมงซึ่งผู้ชมเสียโอกาสในการทํางานและได้รับค่าจ้าง มาชมละครโทรทศัน์ โดยมีสมมติฐานว่า เม่ือ
ราคาของการชมละครโทรทศัน์ (ในท่ีนีคื้อคา่จ้างต่อชัว่โมงท่ีสญูเสียไป) เพ่ิมขึน้ จะทําให้การรับชมละครโทรทศัน์
ลดลง (3) รายได้ของผู้ชม (INCOME) ซึง่วดัจากรายได้ต่อเดือนของครัวเรือน โดยมีสมมติฐานว่าเม่ือรายได้ของ
ครัวเรือนเพ่ิมขึน้จะทําให้การบริโภค (การชมละครโทรทศัน์) เพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นไปตามผลแห่งรายได้ (income effect) 

(4) ราคาของสินค้าท่ีใช้ประกอบกนัหรือทดแทนกนั ซึง่ในท่ีนีคื้อการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ (TICKET) วดั
จากราคาบตัรเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ซึง่คํานวณจากยอดจําหน่ายบตัรชมภาพยนตร์หารด้วยจํานวนผู้
เข้าชมภาพยนตร์ โดยมีสมมติฐานว่าถ้าการชมละครโทรทัศน์และการชมภาพยนตร์เป็นสินค้าประกอบกัน 
(complimentary goods) เม่ือราคาบตัรชมภาพยนตร์เพ่ิมขึน้ การชมละครโทรทศัน์จะลดลง แต่ถ้าการชมละคร
โทรทศัน์และการชมภาพยนตร์เป็นสินค้าทดแทนกนั (substitution goods) เม่ือราคาบตัรชมภาพยนตร์เพ่ิมขึน้ 
การชมละครโทรทศัน์จะเพ่ิมขึน้ (ซึง่ในกรณีนีอ้าจพบในกรณีการชมภาพยนตร์ในวนัสดุสปัดาห์ ซึง่ประชาชนมกั
ออกไปทํากิจกรรมเพ่ือความบนัเทิงนอกท่ีพกัอาศยั แต่เม่ือบตัรชมภาพยนตร์มีราคาแพงขึน้ จึงทดแทนโดยการ
ชมละครโทรทศัน์ท่ีบ้าน) (Kim and Park, 2010) (5) อณุหภูมิเฉลี่ย (TEMP) โดยมีสมมติฐานว่าในวนัท่ีอากาศ
อบอุ่นผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการพกัผ่อนโดยออกไปทํากิจกรรมนอกท่ีพกัอาศยั เช่น ดภูาพยนตร์ ช้อปปิง้ ตก
ปลา หรือเดินไต่เขา ทําให้การชมละครโทรทัศน์อยู่ในท่ีพักอาศยัน้อย แต่ถ้าเป็นช่วงท่ีอากาศหนาว ผู้ ชมละคร
โทรทัศน์อยู่ในท่ีพักอาศยัจะเพ่ิมขึน้ (6) ระดบัหิมะตก (SNOW) โดยมีสมมติฐานว่าในวนัท่ีอากาศหนาวเย็น 
ประชาชนจะอยู่ในท่ีพกัอาศยัมากขึน้ จงึทําให้อตัราผู้ชมละครโทรทศัน์เพ่ิมขึน้ (7) คา่ใช้จ่ายของครัวเรือนเก่ียวกบั
ด้านความบนัเทิงและวฒันธรรม (EXP) โดยมีสมมติฐานว่าหากครัวเรือนจดัสรรงบประมาณไว้เพ่ือความบนัเทิง
และวฒันธรรมเพ่ิมขึน้ ย่อมมีการใช้จ่ายเก่ียวกบัการชมโทรทศัน์ เช่น การซือ้เคร่ืองรับโทรทศัน์เพ่ิมขึน้ จงึอาจมีผล
ทําให้อตัราผู้ชมละครโทรทศัน์เพ่ิมขึน้ด้วย (8) ตวัแปรหุ่นแสดงช่วงเวลาท่ีออกอากาศ (TIME) โดยมีสมมติฐานว่า
ละครโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในช่วง prime time คือ 22.00-23.00 น. จะมีอตัราผู้ชมสงูกว่าช่วงเวลาอ่ืนๆ (9) ตวั
แปรหุ่นแสดงวนัท่ีออกอากาศ (DATE) โดยมีสมมติฐานวา่ละครโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในช่วงวนัจนัทร์ถึงศกุร์จะมี
อตัราผู้ ชมมากกว่าในช่วงวันสุดสปัดาห์หรือวนัหยุด เน่ืองจากผู้บริโภคมีทางเลือกในการทํากิจกรรมเพ่ือการ
พกัผ่อนอ่ืนๆ นอกท่ีพกัอาศยัมากขึน้ในวนัหยุด จึงทําให้อตัราผู้ชมในวนัสดุสปัดาห์หรือวนัหยุดน้อยลง (10) ตวั
แปรหุ่นแสดงวนัหรือเวลาท่ีออกอากาศแตกต่างจากปกติ (NONSCHED) โดยมีสมมติฐานว่าละครโทรทศัน์ซึ่ง
เลื่อนวนัหรือเวลาออกจากเวลาปกติจะมีอตัราผู้ ชมลดลง เน่ืองจากผู้ชมท่ีติดตามชมละครอาจไมท่ราบว่ามีการ
เลื่อนการออกอากาศ และ (11) ตวัแปรหุ่นแสดงช่วงเวลาท่ีเกิดความเครียดขึน้ชัว่คราว (SEWOL) โดยวดัจากช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนหลงัเกิดเหตุการณ์เรือเซวอล (Sewol) ล่ม โดยมีสมมติฐานตามท่ี Becker and Murphy 

(1988) เสนอวา่เหตกุารณ์ซึง่เกิดขึน้ชัว่คราว (temporary event) และทําให้เกิดความเครียด (stress) เป็นสาเหตุ
ให้ผู้บริโภคติดสินค้าและบริการบางประเภทท่ีช่วยให้เกิดอรรถประโยชน์ได้ ดงันัน้ในช่วงท่ีประชาชนในประเทศ

197

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



เกาหลีอยู่ในภาวะเศร้าโศกจากอุบัติเหตุเรือเซวอลจมและทําให้มีผู้ เสียชีวิตจํานวนมาก จึงอาจทําให้มีผู้มาชม
ละครโทรทัศน์มากขึน้เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย หรือในทางตรงกันข้าม ในช่วงท่ีประชาชนทัง้ประเทศอยู่ใน
ภาวะโศกเศร้า อาจทําให้ความสนใจและการติดตามชมละครโทรทศัน์ลดลง 

ทัง้นีเ้น่ืองจากข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการคาดประมาณสมการปัจจัยท่ีกําหนดอตัราผู้ชมของละครโทรทศัน์
เกาหลีในการศกึษานี ้มีลกัษณะเป็นข้อมูลพาแนล ดงันัน้วิธีการศึกษาจึงใช้การประมาณค่าความสมัพันธ์ของ
แบบจําลองพาแนล และการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง fixed effect  และ random effect ด้วยวิธี
ของ Hausman (1978) 

 

ผลการศึกษา 

ในการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง fixed effect และ random effect ด้วยวิธี Hausman 

Test ตวัแปรหุ่นซึง่แสดงวนัท่ีออกอากาศ (DATE) และ ตวัแปรหุ่นแสดงช่วงเวลาท่ีออกอากาศ (TIME) ต้องถูกตดั
ออกจากแบบจําลอง เน่ืองจากละครโทรทัศน์เกาหลีมีช่วงเวลาออกอากาศและวนัท่ีออกอากาศเหมือนเดิมเป็น
ประจํา ทําให้ตวัแปรทัง้สองมีคา่คงท่ีเหมือนกนัสําหรับละครโทรทศัน์เร่ืองหนึง่ เม่ือคาดประมาณสมการอตัราผู้ชม
ด้วยวิธี fixed effect ตวัแปรทัง้สองจึงถูกตดัออกเน่ืองจากเป็นค่าคงท่ี ผลการทดสอบ Hausman test พบว่าค่า 
Chi-square ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ค่าวิกฤติ จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีว่า  ค่าความคลาดเคลื่อนไม่
มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรภายนอกหรือตวัแปรอิสระ นัน่คือไม่มีผลของ random effect ในแบบจําลอง ดงันัน้จึง
ควรทําการประมาณคา่แบบจําลองในรูปแบบ fixed effect 

ผลการคาดประมาณสมการปัจจยัท่ีกําหนดอตัราผู้ชมของละครโทรทศัน์เกาหลีพบว่า ตวัแปรหลายตวัมี
ผลกระทบต่ออตัราผู้ชมละครโทรทัศน์เกาหลีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติและมีทิศทางเป็นตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
(ตารางท่ี 1) ได้แก่ (1) อตัราผู้ชมละครในตอนก่อนหน้า (One-Period Lagged Dependent Variable) และอตัรา
ผู้ชมในตอนต่อไป (One-Period Lead Dependent Variable) มีผลกระทบต่ออตัราผู้ชมในตอนปัจจุบนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ โดยมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่หมายความว่าเม่ือผู้ ชมมีความพึงพอใจในการ
รับชมละครโทรทศัน์แล้ว จะติดตามชมอย่างตอ่เน่ืองทําให้อตัราผู้ชมเพ่ิมสงูขึน้เร่ือยๆ ทัง้นีผ้ลการคาดประมาณจงึ
สนบัสนนุสมมติฐานวา่ การรับชมละครโทรทศัน์เกาหลีมีลกัษณะการติดอย่างสมเหตสุมผล ซึง่สอดคล้องกบังาน
ของ Sisto and Zanola (2004) และ Kim and Park (2010) ซึง่ศกึษาพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ (2) ราคาบตัร
ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ (TICKET) มีผลกระทบตอ่อตัราผู้ชมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่หมายความว่า การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และการรับชมละครโทรทศัน์ในท่ีพัก
อาศยัจึงมีลกัษณะเป็นสินค้าทดแทนกัน (substitution good) (3) ค่าจ้างต่อชั่วโมง (WAGE) มีผลกระทบต่อ
อตัราผู้ชมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก ทัง้นีผ้ลการคาดประมาณไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ซึ่งอาจมีสาเหตมุาจากการท่ีตวัแปรค่าจ้างมิใช่ตวัแปรท่ีสะท้อนถึงค่าเสียโอกาสหรือราคาของการ
รับชมละครโทรทศัน์ท่ีเหมาะสม แตค่า่จ้างอาจสะท้อนถงึรายได้ของครัวเรือนจงึทําให้มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการ
ชมละครโทรทศัน์ในทิศทางบวกดงัจะกลา่วถงึในข้อตอ่ไป (4) รายได้ท่ีคาดวา่จะได้รับของครัวเรือน (INCOME) มี
ผลกระทบตอ่อตัราผู้ชมละครโทรทศัน์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก ซึง่เป็นไปตาม
ทฤษฎีว่าเม่ือคนมีรายได้เพ่ิมขึน้จะทําการบริโภคเพ่ิมขึน้ (5) ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนท่ีเก่ียวข้องกับความบนัเทิง
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และวฒันธรรม (EXP) มีผลกระทบต่ออตัราผู้ชมละครโทรทศัน์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางลบ ทัง้นีใ้นทัง้ 4 แบบจําลองท่ีมีตวัแปรตามแตกต่างกนั คือ TNMN, TNMS, AGBN และ AGBS ให้ผล
การคาดประมาณท่ีใกล้เคียงกนั ทัง้คา่ของสมัประสิทธ์ิท่ีคาดประมาณได้และเป็นไปในทิศทางท่ีเหมือนกนั 

 

Table 1  Regression Results of Korean Television Drama Ratings Model 

 

Independent Variable 
Dependent Variable 

Unit/Note 
TNMN TNMS AGBN AGBS 

One-Period Lagged 

Dependent Variable 

0.4191323 

(17.85)*** 

0.408129 

(16.21)*** 

0.405216 

(15.94)*** 

0.4008026 

(15.71)*** 
Percentage 

One-Period Lead 

Dependent Variable 

0.3292251 

(12.8)*** 

0.313456 

(11.39)*** 

0.302433 

(10.82)*** 

0.3077891 

(11.03)*** 
Percentage 

TICKET 
0.0005974 

(2.21)*** 

0.000562 

(1.73)* 

0.000408 

(1.35) 

0.0003703 

(1.15) 
Won 

SNOW 
-0.0082936 

(-0.22) 

-0.00926 

(-0.21) 

-0.03525 

(-0.85) 

-0.0359677 

(-0.81) 
Centimeter 

TEMP 
-0.0094086 

(-0.92) 

-0.01712 

(-1.4) 

-0.00908 

(-0.81) 

-0.0077727 

(-0.65) 
Celsius 

WAGE 
0.0000946 

(1.95)** 

0.000094 

(1.62) 

0.000102 

(1.89)* 

0.0000981 

(1.71)* 
Won per hour 

INCOME 
4.17E-06 

(3.9)*** 

4.80E-06 

(3.77)*** 

4.59E-06 

(3.87)*** 

4.71E-06 

(3.73)*** 
Won per month 

EXP 
-0.0000286 

(-1.73)* 

-2.6E-05 

(-1.32) 

-3.2E-05 

(-1.71)* 

-0.0000309 

(-1.57) 
Won 

NONSCHED 
0.4166782 

(0.86) 

0.421615 

(0.73) 

0.754798 

(1.4) 

0.8641296 

(1.5) 

NONSCHED = 0 when 
the drama 
nonscheduled on air. 
NONSCHED = 1 when 
others 

SEWOL 
0.1518693 

(0.6) 

0.2108 

(0.7) 

0.013384 

(0.05) 

-0.0531628 

(-0.18) 

SEWOL = 0 when the 
drama on air during 
March 16-April 16, 
2014.  
SEWOL = 1 when others 

Constant 
-16.03635 

(-3.97)*** 

-17.7149 

(-3.67)*** 

-15.4813 

(-3.47)*** 

-15.52517 

(-3.26)*** 

 

 

R2 Within 0.6415 0.6003 0.5786 0.5647  

F 178.42 149.74 136.89 129.35  

 

Source:  Author calculation. 
Notes:  Values in parenthesis refer to t-statistics. 
 * represents statistically significance at 90 percent confident interval. 
 ** represents statistically significance at 95 percent confident interval. 
 *** represents statistically significance at 99 percent confident interval. 
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บทสรุป 

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ท่ีจะคาดประมาณสมการอัตราผู้ ชมละครโทรทัศน์เกาหลี เพ่ือทดสอบ
พฤติกรรมของผู้ชมละครโทรทศัน์เกาหลีว่ามีลกัษณะการติดอย่างสมเหตสุมผลตามสมมติฐานของ Becker and 

Murphy (1988) หรือไม ่โดยใช้ข้อมลูอตัราผู้ชมละครโทรทศัน์ซึง่ออกอากาศในประเทศเกาหลี ค.ศ. 2014 จํานวน 
38 เร่ือง ซึ่งมีจํานวนตอนตัง้แต่ 16 ถึง 102 ตอน ผลการคาดประมาณสมการอตัราผู้ ชมโทรทัศน์เกาหลีพบว่า 
อตัราผู้ ชมละครในตอนก่อนหน้าและอตัราผู้ ชมในตอนต่อไป มีผลกระทบต่ออตัราผู้ ชมในตอนปัจจุบันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นีผ้ลการคาดประมาณจึงสนบัสนุนสมมติฐานว่า
การรับชมละครโทรทศัน์เกาหลีมีลกัษณะการติดอย่างสมเหตสุมผล ซึง่สอดคล้องกบังานของ Sisto and Zanola 

(2004) และ Kim and Park (2010) ท่ีพบว่าพฤติกรรมการชมภาพยนตร์มีลกัษณะการติดอย่างสมเหตสุมผล 
ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงเป็นการต่อยอดงานวิจัยในต่างประเทศท่ีนําทฤษฎีการติดอย่างสมเหตุสมผลไปใช้ในการ
อธิบายพฤติกรรมการติดสินค้าวฒันธรรม ได้แก่ ภาพยนตร์ และละครโทรทศัน์  
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THE EFFECTS OF BANKING COMPETITION AND MONETARY POLICY                                 
ON INTEREST RATE SPREAD 

 
     Thanarak Laosuthi1 
 

ABSTRACT 
     While empirical evidence identifies that competitive structure of banking industry and 
monetary policy affect interest rate spread, it is also important to examine whether the effect of 
monetary policy depends on the degree of distortions. In order to address this topic, I develop a 
general equilibrium model where banks play significant roles in economy. The theoretical results 
show that, in perfectly competitive economy, higher inflation can lead to higher nominal interest rates 
in both credit market and deposit market. Consequently, the impact of inflation on interest rate spread 
is ambiguous. In contrast, when inflation is higher, a monopolist increases nominal interest rate in the 
credit market and lowers nominal interest rate in the deposit market. As a result, interest rate spread 
is wider with higher inflation level. In term of the empirical results, I f ind that both degree of banking 
competition and monetary policy have an impact on interest rate spread. Moreover, the implement of 
monetary policy can exacerbate inefficiencies arising from imperfectly competitive behavior in 
financial market. As a result, Thai banking sector is characterized by imperfect competition and the 
implement of monetary policy should account for the degree of pricing distortion. 
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INTRODUCTION 
As financial intermediaries, banks play a crucial role in the operation of most economies. 

Numerous research has shown that the efficacy of financial intermediation can also affect economic 
growth. Crucially, financial intermediation affects the net returns in both deposit market and credit 
market. The spread between these two returns mirrors the bank interest margins, in addition to 
transaction costs and taxes borne directly by savers and investors. This suggests that bank interest 
rate spread can be interpreted as an indicator of the efficiency of the banking system. 

Interestingly, interest rate spread depends on the degree of financial competition. To begin, 
Berger and Hannan (1991) observe that an increase in banking concentration leads to lower rates on 
deposits. Furthermore, Hannan (1991) and Corvoisier and Gropp (2002) argue that borrowers in 
markets with higher concentration ratios pay higher interest rates for loans. In addition to market 

structure, a number of empirical studies indicate that monetary policy has a significant impact on 

financial activity. For example, Boyd, Levine, and Smith (2001) point out that inflation leads to a 
lower volume of loans 

While several evidences support that financial market activity depends on competitive 
structure and monetary policy, it is also important to examine the interactions between the degree of 
distortions and monetary policy. For example, does an expansionary monetary policy exacerbate 
inefficiencies arising from imperfectly competitive behavior in financial markets? Consequently, the 
central bank is able to know whether the conduct of monetary policy should account for the degree of 
banking competition. In order to address this topic, I develop a general equilibrium model and test for 
the empirical result. 

   
SCOPE OF THE STUDY 

This research applies OLS, fixed effects and random effects estimations. The panel quarterly 
data is collected from financial statements of Thai commercial banks that registered in the Stock 
Exchange of Thailand during the period of 2006-2012.  

 
THE THEORETICAL MODEL 

In this economy, there are two types of agents: borrowers and lenders. Borrowers are 
endowed with 1y  units of goods when young and 2y  units of goods when old. In particular, the 

second period endowment is more than the first period endowment. The lifetime utility function of 
borrowers is given by: 

  1 2 1 2(c , ) ln( ) ln(c )u c c      (1) 
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In contrast to depositors, borrowers are not subject to the relocation shock. Since borrowers 
have income in both periods, the primary role of the credit market is to allow for consumption 
smoothing across different time periods. 

Next, I describe the timing and actions of agents and financial. After announcing rates of 
return in the deposit market, lenders deposit their funds. Next, banks receive transfers from the 
monetary authority. In addition, they obtain currency by trading some of the deposits from lenders to 
relocated old individuals. Banks supply the remaining amount of deposits as loans in the credit 
market, s

tl . After bank portfolios for the current period are established, old borrowers receive their 
endowments. With the newly acquired income, they pay back their loans along with interest to the 

bank. Banks use the funds to finance rates of return to non-movers or consume them directly as 

profits. At the end of the period, the relocation shock occurs and old borrowers die.  

When borrowers have access to the financial system, they can smooth their consumption by 

obtaining loans. Specifically, they can maximize discounted lifetime utility by choosing the amount of 
loans to: 

     1 2 ln ln
d
t

d d

t t

l

y l y RlMax        (2) 

Thus, loan demand is 
 

2 1

1

d

t

y Ry
l

R









.     

Perfectly Competitive Banks 

Banks compete by offering rates of return to deposits. Thus, each bank’s objective is to 
maximize the expected utility of a representative lender: 

     
, , ,

 ln (1 ) ln
m n s
t t t t

m n

t t

r r m l

r rMax       (3) 

Under logarithmic preferences, the loan supply of each bank is equal to the amount of 
deposits remaining after money holdings: 

  (1 )s

tl x        (4) 

The following closed-form solution for the interest rate in the credit market is 

2

1(1 )(1 )

pc y
R

x y  


  
 and It is easy to show the expected deposit rate 
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is 2

1 1

( ) (1 )
(1 )(1 )

pc t

t

p y
r

p x y
 

  

  
  

. By considering the loan rate and the expected 

deposit rate, it is obvious that the nominal return are given by 

1 1 2

1

( ) ( )
(1 )(1 )

pct t

t t

p p y
R

p p x y  
 

  
and 1 1 2

1

( ) ( )(1 )
(1 )(1 )

pct t

t t

p p y
r

p p x y
 

  
   

  
 

respectively. Thus, the results from the deposit market and credit market can be concluded that 
higher inflation can lead to higher nominal interest rates in both the credit market and the deposit 
market. Consequently, the impact of inflation on interest rate spread is ambiguous. 

A Monopoly Bank 

Obviously, the monopolist’s objective is to maximize profits. Thus, its objective is given by: 

  
,m ,R

 (1 )
n mp
t t t

mp d n

t t t

r

R l r xMax       (5) 

For tractability, the probability of the relocation shock is equal to 1

2
  . The profit 

maximizing choice in steady state is 
(1 ) 1 2(1 )

2 2
1
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1
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p y
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. Furthermore a schedule of interest 
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.In this manner, the nominal interest rates in the 

credit market and the deposit market are given by 
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consecutively. Then, when the effect of inflation on 

real money balance is quite strong, this can lead to higher interest rate in the credit market and lower 
interest rate in the deposit market. As a result, interest rate spread is higher with inflation. 

  
EMPIRICAL RESULT 

 I measure the dependent variable, interest spread (LD), by the difference between the loan 
rate (MLR) and the deposit rate (12-month saving rate) of each bank. The set of bank characteristics 
are the ratio of the total deposits in the banking sector to GDP (DGDP), non-performing loan of each 
bank (NPL), the ratio of expense to revenue of each bank (COST), the ratio of the deposits from five 
largest banks to the total deposits in the banking sector (CONC), the total assets of the banking 
sector (SIZE) and the ratio of the total loans in the banking sector to GDP (LGDP). For the set of 
macroeconomic conditions, they are real GDP (REALGDP), inflation rate (INF), the policy rate (RP) 
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and the discount rate (DISC). The result of OLS, fixed effects and random effects estimators is 
demonstrated by Table 1. 
 
Table 1: OLS, Fixed Effects and Random Effects Estimators 

    OLS Estimator Fixed Effects Estimator Random Effects Estimator

Variables Coefficient p-value Coefficient p-value Coefficient p-value

Constant 3.0669 0.058 5.2259 0.009 3.0669 0.057

REALGDP 0.0005 0.906 -0.0017 0.732 0.0005 0.906

INF 0.0916 0.029 0.0049 0.043 0.0916 0.028

RP 0.0341 0.54 -0.005 0.932 0.0341 0.539

CONC 5.1309 0.071 2.1942 0.495 5.1309 0.069

DGDP 0.0219 0.88 -0.0418 0.778 0.0219 0.88

DISC -0.4762 0 -0.4339 0 -0.4762 0

NPL 20.1693 0.075 17.5308 0.143 20.1693 0.073

COST -0.409 0.134 -0.5166 0.091 -0.409 0.132

SIZE -0.1134 0.021 0.1 0.417 -0.1134* 0.02

LGDP -0.7131 0.554 -1.3875 0.275 -0.7131 0.275

R-squared = 0.7587 R-squared = 0.7638 R-squared = 0.7539  

The results from OLS estimator show that discount rate is the most significant variable and its 
coefficient sign is negative. Furthermore, inflation is significant at 5 percent and the coefficient sign is 
positive. In contrast to discount rate and inflation, the policy rate is not significant. Furthermore, the 
ratio of the deposits from five largest banks to the total deposits in the banking sector is worth to be 
considered because its p-values is quite low. In particular, when the ratio of the deposits from five 
largest banks to the total deposits in the banking sector increases, banks can exploits more market 
power. Then, they can lower deposit rates and increase loan rate. As a result, interest rate spread is 
higher. The above results demonstrate that the degree of banking competition and monetary policy 
affect interest rate spread.  

The analysis that uses fixed effects estimator show that discount rate is highly significant and 
its coefficient sign is negative and inflation is significant at 5 percent and its coefficient sign is 
positive. Thus, there are enough evidence to convince that monetary policy affects interest rate 
spread. However, the effect of banking competition on interest rate spread is ambiguous.  
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For random effects estimator, the results demonstrate that discount rate and inflation are 
significant while the policy rate is not significant. These results confirm that monetary policy affects 
interest rate spread. However, the impacts of banking competition on interest rate spread from fixed 
effects estimator and random effects estimator are not obvious. In this manner, I compare the results 
from fixed effects estimator and random effects estimators to that of OLS estimator. The coefficient 
values and p-values of OLS estimator and random effects estimators are very similar. Thus, there is 
enough evidence to convince that banking competition affects interest rate spread. 

I continue the study by using random effects estimator to examine the impact of the 
interactions between the degree of distortions and monetary policy. In particular, the impacts of the 
interactions are represented by the variable CONC*INF and CONC*DISC. The result is demonstrated 
by Table 2. 

 
Table 2: The Interaction of Banking Competition and Monetary Policy 

Variables Coefficient P-value 

Constant 16.1278 0 

REALGDP -0.0003 0.933 

INF 1.676 0.241 

RP 0.0357 0.51 

CONC 16.0255 0.003 

DGDP 0.2876 0.058 

DISC -5.8363 0 

NPL 20.6989 0.057 

COST -0.3078 0.236 

SIZE -0.1033 0.026 

LGDP -2.1977 0.076 

CONC*INF -2.5439 0.259 

CONC*DISC 8.6054 0 

R-squared=  0.7539 Prob > F  =  0.00 
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 From Table 2, the results show that discount rate is highly significant and the coefficient sign 
is negative. However, the p-value of inflation is quite high. This implies that, other than policy rate, 
discount window can be viewed as a main tool for the implementation of Thai monetary policy. For 
inflation, Bank of Thailand implements inflation targeting so it can adjust the amount of money supply 
to affect the level of inflation. Thus, if Bank of Thailand adopts inflation targeting as main objective and 
the highest and lowest values of inflation are 2.9 percent and -0.5 percent respectively, inflation is not 
a problem during the period of study. Consequently, inflation may not have effects on interest rate 
spread. In term of the impact of banking competition, the ratio of the deposits from five largest banks 
to the total deposits in the banking sector is highly significant and its coefficient sign is positive. Thus, 
when banks can exploit more market power, interest rate spread is wider.  

Interestingly, the p-value of the variable that represents the interaction between the ratio of 
the deposits from five largest banks to the total deposits in the banking sector and discount rate is 
very low. Moreover, its coefficient is positive. As a result, when discount rate increases, interest rate 
spread is wider and the effect is stronger with lower degree of banking competition. This presents the 
evidence that the implement of monetary policy can exacerbate inefficiencies arising from imperfectly 
competitive behavior in financial market. In contrast, the interaction term between the ratio of the 
deposits from five largest banks to the total deposits in the banking sector and inflation is not 
significant. This can be expected due to the lack of inflation problem and the implementation of 
anticipated monetary policy. In this manner, I can conclude that both the degree of banking 
competition and monetary policy affect interest rate spread. Thus, the conduct of monetary policy 
should account for the level of banking competition. 

 
CONCLUSION 

The theoretical results show that both the degree of banking competition and monetary policy have 
significant impacts on interest rate spread. Furthermore, there is interaction between the pricing 
distortion and monetary policy. Particularly, in perfectly competitive economy, higher inflation can 
lead to higher nominal interest rates in both credit market and deposit market. Consequently, the 
impact of inflation on interest rate spread is ambiguous. In contrast, for a monopolist, interest rate 
spread is wider with higher inflation level. In term of empirical result, lower degree of banking 
competition lead to an increase in interest rate spread. Furthermore, inflation and discount rate have a 
significant impact of interest rate spread. Interestingly, the implement of monetary policy can 
exacerbate inefficiencies arising from imperfectly competitive behavior in financial market. As a result, 
Thai banking sector is characterized by imperfect competition and the implement of monetary policy 
should account for the degree of banking competition. 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ศูนย์การค้าแบบเปิดย่านลาดพร้าว  

(Marketing Mix Factors Influencing Decision to Use Services  
at the Open-Air Shopping Center in Ladprao Area) 

 

สุภฒัตรา ปุณณดาบุญฤทธ์ิ1 และ มงคล อศัวดิลกฤทธ์ิ1* 
Supattra Punnadabunyarit1 and Mongkol Ussavadilokrit1* 

 

 บทคัดย่อ 

 ศนูย์การค้าแบบเปิด หรือคอมมนิูตี ้มอลล์ เป็นธุรกิจท่ีพฒันาขึน้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ ใช้บริการในแตล่ะพืน้ท่ี ปัจจบุนัมีผู้ประกอบการเปิดให้บริการในรูปแบบเดียวกนันีเ้พ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่
กลบัพบว่า หลายแห่งไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาศูนย์การค้านีค้วร
จะต้องศกึษาความต้องการของผู้ใช้บริการให้ชดัเจน ดงันัน้การศกึษานีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการศูนย์การค้าแบบเปิด โดยใช้กรณีศึกษาบริเวณ ซอยลาดพร้าว 88 – 112 
จากนัน้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย รวมถึงการ
หาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเข้ามาใช้บริการ ซึง่ผลการศกึษา พบว่าผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง มาใช้บริการกบัครอบครัวและเพ่ือน มาเพ่ือรับประทานอาหาร และซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคต่างๆ และชอบ
มาเดินเล่นเพ่ือผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งผู้ พัฒนาโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางเบือ้งต้นในการพัฒนา
โครงการให้ประสบความส าเร็จได้ตอ่ไป 
 

ABSTRACT 

 Open air shopping center or community mall is a business that developed from customer 
desire in each area. Many shopping mall are opened and operated in the same format but not to all of 
them achieve their target and goal. It shown that the business owner should analyze and survey a 
research for customer needs. Therefore, the objective of this study is research for the marketing mix 
factors influencing decision to use services at the open air shopping center. By using case studies in 
Soi Ladprao 88-112 area and collecting data from a sample of 400 people, analyze data by using 
statistical percentages, including the relationship of various factors that impacted with the 
participants use. The results indicate that the most behavior of customers are: 1) All most customers 
are women. 2) Come together with their family and friends. 3) Aims to dine and purchase of various 
consumer products 4) Sign seeing and walk to relax. The project developer can use it as a guideline 
to enhance project success in the future. 

Key Words: shopping center, community mall, marketing strategy, marketing mix. 
* Corresponding author; e-mail address: mongkol.uss@gmail.com  
1บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ กรุงเทพฯ 10140 
1Graduate School of Management and Innovation, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140. 
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ค าน า 

 ห้างสรรพสินค้า เป็นสถานท่ีจบัจ่ายใช้สอยสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีได้รับความนิยมมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
มีการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ แตอ่ย่างไรก็ตาม เมื่อชุมชนเมือง
มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจราจรเร่ิมติดขัดและหนาแน่น ท าให้บางชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าได้ยากมากขึน้ เน่ืองจากต้องเดินทางไกล หาท่ีจอดยาก และไม่สะดวกในการเข้าถึงร้านค้าต่างๆ 
จงึท าให้เกิดศนูย์การค้าประเภทใหม่เกิดขึน้ คือ ศนูย์การค้าแบบเปิด หรือคอมมนิูตี ้มอลล์ ซึง่เป็นธุรกิจด้านการ
พฒันาและบริการศูนย์การค้า พืน้ท่ีไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร (SIAM Future Development PLC รายงาน
ประจ าปี 2556) ภายในมีร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ไว้บริการ  มีท่ีจอดรถยนต์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กบัลกูค้า มีการตกแตง่ภายในให้สวยงาม ทนัสมยั มีรูปแบบโครงสร้างและการตกแตง่ท่ีแตกต่างกนัไป และเข้า
กบัวิถีชิวิตของคนในแต่ละพืน้ท่ี มีสินค้าและบริการหลากหลาย ร้านอาหาร และร้านค้าขายของทัว่ไป รวมทัง้มี
พืน้ท่ีสีเขียว ร่มร่ืน สามารถเดินเลน่พกัผ่อน  หรือเป็นท่ีส าหรับนดัพบเจอ หรือเป็นท่ีส าหรับรับประทานอาหาร โดย
ท าเลท่ีตัง้สว่นใหญ่จะอยู่ในกลุม่ของลกูค้าท่ีพกัอาศยัหรือมีกิจกรรมตา่งๆในพืน้ท่ีบริเวณนัน้ๆ สามารถเดินทางมา
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จากความนิยมของผู้ ใช้บริการท่ีมีต่อศูนย์การค้าแบบเปิด ส่งผลให้ปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการเปิดให้บริการค้าปลีกในรูปแบบของศนูย์การค้าแบบเปิดเพ่ิมมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง แต่กลบัพบว่า มี
หลายศนูย์การค้าแบบเปิดท่ีไมป่ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยสงัเกตเุห็นได้ เช่น ร้านค้าบางร้านเร่ิม
ปิดตวัลง การเข้าไปใช้บริการของคนบางตาลง และการจดักิจกรรมตา่งๆ ลดลง เป็นต้น 
 ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อศูนย์การค้าแบบ
เปิด โดยใช้กรณีศึกษาย่านลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 88-112 โดยวิจยัในประเด็นต่างๆ ทัง้ทางด้านท าเลท่ีตัง้ 
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคาสินค้า และด้านการสง่เสริมการตลาด ของศนูย์การค้าแบบเปิด โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
 1) เพ่ือศกึษา และวิเคราะห์ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การใช้บริการศนูย์การค้าแบบเปิด  
 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพฒันาโครงการศนูย์การค้าแบบเปิด 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้มีการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และมีประโยชน์ต่องานศึกษาค้นคว้า ซึ่งงาน
ดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 พิจาริน ปาณะวีระ (2554) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  พบว่า
สว่นใหญ่เพศหญิงท่ีเข้ามาใช้บริการ  สว่นพฤติกรรมผู้ เข้ามาใช้บริการในวนัหยดุ เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีลกูค้ามีเวลา
ว่างมาก และหยุดเรียน ส่วนใหญ่จะใช้บริการประเภทอาหารบุฟเฟ่ต์ รองลงมาคือ ประเภทอาหารญ่ีปุ่ น และ
ประเภทฟาสฟู๊ ด ประเภทของสินค้าท่ีซือ้พบวา่ เสือ้ผ้าและของใช้สว่นตวั ประเภทด้านความบนัเทิง จะเลือกดหูนงั 
สว่นประเภทการติดตอ่ธุรกรรมคือเข้ามาธนาคาร พาหนะท่ีใช้เดินทางมา คือรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนด้านปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ มากท่ีสดุคือ สถานท่ีมีความสะอาด สินค้ามีให้เลือกอย่างหลากหลาย และสถานท่ีมี
ความปลอดภยั 
 วิภาวรรณ วงษ์ทองเหลือ (2555) วิจยัเร่ืองการตอบสนองทางด้านอารมณ์และความพึงพอใจของลกูค้า
ในการใช้บริการศนูย์การไลฟ์สไตล์ในเขตสขุุมวิท 24 ถึง 63 จากการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและผู้ชายท่ี
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เข้ามาใช้บริการในอตัราคอ่นข้างใกล้เคียงกนั อายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี มีรายได้เฉลี่ย 20,000-40,000 บาท ส่วน
ใหญ่เข้ามารับประทานอาหาร และมากบัเพ่ือน และเข้ามาใช้บริการเฉลี่ย 1 ครัง้ตอ่เดือน 
 นทษร สขุสารอมรกลุ (2545) วิจยัเร่ืองปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า 
ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้
สินค้าของผู้ บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดบั   
 ศศิวิมล มณีเหล็ก (2554) วิจยัเร่ืองทศันคติและความพึงพอใจในการใช้บริการ K- Mobile Banking 
Plus ของบุคลากร และนกัศกึษา พบว่าผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  21-25 ปี 
ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นนกัศกึษามากกว่าบุคลากร  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
สรุปจากการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ  เน่ืองจากการสมคัรใช้บริการไม่ยุ่งยาก 
ขัน้ตอนการใช้บริการท าได้ง่าย ไมซ่บัซ้อน และพนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้ค าแนะน า 
 ก าพล อนันตพรพาณิชย์ (2553) วิจัยเร่ืองพัฒนาการคอมมูนิตี ้มอลล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของคอมมนิูตี ้มอลล์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538-2552 โดยมุ่งเน้น
การศกึษาในผลกระทบทางด้านกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่เป็นสาเหตหุลกัท่ีเป็นปัจจยั
ผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน จากสภาพปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
ความแตกตา่งและความถนดัของผู้ลงทนุก็แตกตา่งกนั ซึง่ตา่งก็ดงึศกัยภาพของตวัเองมาใช้อย่างเต็มท่ี ท าให้เกิด
โครงการท่ีโดดเดน่และแปลกใหมอ่ยู่เสมอ ท าให้เป็นท่ีจดจ าได้ง่าย สิ่งเหล่านีล้้วนแต่เป็นการพฒันาโครงการให้มี
ลกัษณะเฉพาะและเกิดการพฒันาขีน้มาจนถงึปัจจบุนันี ้
 ซึ่งงานของผู้ วิจัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในขณะนี ้ได้มีการศึกษาตัวแปรต่างๆเพ่ือน ามาใช้ในการวิจัย และ
งานวิจัยนีม้ีความแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ ท่ีอ้างอิงมา ทัง้ในเร่ืองสถานท่ี ช่วงเวลา และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
แตกต่างกนั เช่น เร่ืองท าเลท่ีตัง้ของศนูย์การค้าแบบเปิด มีศนูย์การค้าแบบเปิดทัง้ 6 โครงการอยู่ในบริเวณนี ้ซึง่
บางโครงการมีผู้ เข้าใช้บริการมาก แตอ่ีกบางโครงการมีผู้ เข้าใช้บริการน้อยมาก โดยปัญหาดงักล่าวท าให้ร้านค้าท่ี
เช่าขายสินค้าขาดรายได้ และย้ายออกในท่ีสดุเป็นต้น เป็นต้น ส่วนในเร่ืองของช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาท่ีแตกต่าง
กนัในการวิจัย ซึ่งปัจจุบันศูนย์การค้าแบบเปิดได้มีการเปิดบริการเพ่ิมมากขึน้และผู้บริโภครู้จักมากขึน้ รวมทัง้
ความตา่งในเร่ืองของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่มีความแตกตา่งไปตามวิถีชีวิตของแตล่ะพืน้ท่ีนัน้ๆ 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าแบบเปิด ย่านลาดพร้าว (ซอย
ลาดพร้าว 88-112) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ จ านวน 400 คน ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ซึ่งผู้ วิจัยไม่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าวา่จะเป็นใครบ้างในการเก็บรวบรวมข้อมลู และไม่ได้
จ ากดัเวลา 

2) ขอบเขตการศกึษา งานวิจยันีม้ีการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ทางด้านท าเลท่ีตัง้ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคาสินค้า และด้านการสง่เสริมการตลาด ของศนูย์การค้าแบบเปิด 
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3) การทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูสว่นบคุคล โดยมีตวัแปรอิสระ
(Independent Variables) คือ อาย ุและเพศ กบั ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปัจจยัด้านสว่น
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การเลือกใช้บริการศนูย์การค้าแบบเปิด โดยมีรายละเอียดกรอบแนวคิดตาม Figure 1. 

 

 

Figure 1 Conceptual Framework 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
การท าวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยแบบสอบถามมี
รายละเอียดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรและพฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้า
แบบเปิด สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีจะ
มาใช้บริการศนูย์การค้าแบบเปิด ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ตามรูปแบบของ Likert Scale มี 5 ระดบั 
 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555)   
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการหาคา่พืน้ฐาน ได้แก่ คา่ความถ่ี (Frequency)  

คา่ร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) และคา่
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น 

2) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าสถิติทดสอบ (t-test) เพ่ือทดสอบตวัแปรสองกลุ่ม 
และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และใช้การเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparisons) ในกรณีท่ีพบว่าระดบัความส าคัญในด้านนัน้ๆ ขึน้กับตัวแปรอิสระ (ปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1) 
ทดสอบโดยใช้สถิติ Least-Significant Different (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉลี่ยของกลุม่ใดบ้างท่ีแตกตา่งไปจาก 
กลุม่อ่ืน 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศจาก จ านวน 400 คน เป็นเพศชาย 163 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และ
เพศหญิง 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59 อายุส่วนใหญ่ของผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการ เป็นอายุช่วง 31-35 ปีมากท่ีสุด 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ 26-30 ปี  จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และอายุต ่ากว่า 25 
ปี  จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 สว่น  
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 รายได้สว่นใหญ่ของผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการ โดย 3 อนัดบัแรก มีรายได้อยู่ระหวา่ง 20,000-40,000 บาท มาก
ท่ีสดุ จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมา คือ รายได้ต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.5  และรองลงมา คือรายได้ระหวา่ง 40, 001-60,000 บาท จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.3 
 วตัถุประสงค์หลกัส่วนใหญ่ของผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการ โดย 3 อนัดบัแรก เป็นการเข้ามารับประทานอาหาร
มากท่ีสดุ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมา คือซือ้สินค้าประเภทต่างๆ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.5 และรองลงมา คือซือ้สินค้าอปุโภคบริโภค จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0  
 บคุคลท่ีเข้ามาใช้บริการด้วยสว่นใหญ่ของผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการ โดย 3 อนัดบัแรก ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามา
ใช้บริการกบัครอบครัวมากท่ีสดุ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมา คือ มาใช้บริการกบัเพ่ือน จ านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมา คือ มาใช้บริการกบัคนรู้ใจ จ านวน 88 คิดเป็นร้อยละ 22.0  
 ความถ่ีตอ่เดือนท่ีเข้ามาใช้บริการด้วยสว่นใหญ่ของผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการ โดย 3 อนัดบัแรก เป็นการเข้ามา
ใช้สปัดาห์ละ 2 วนัมากท่ีสดุ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมา คือ สปัดาห์ละ 1 วนั จ านวน 77 คน 
รองลงมา คือเดือนละ 2-3 ครัง้ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลในการในการเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าแบบเปิด  

ปัจจยัทางด้านท าเลท่ีตัง้ ท่ีเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้ผู้ ใช้บริการเข้ามาใช้ศนูย์การค้าแบบเปิด คือ ศนูย์การค้า
แบบเปิดตัง้ใกล้ท่ีพักอาศยั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 (ส าคญัมาก) สถานท่ีในศนูย์มีความปลอดภยั ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.88 (ส าคญัมาก) การเดินทางสะดวกรถไม่ติด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 (ส าคญัมาก) มีทางกลบัรถ
สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 (ส าคญัมาก) สถานท่ีใกล้ท่ีท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 (ส าคญัปาน
กลาง) 

ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้ผู้ ใช้บริการเข้ามาใช้ศูนย์การค้าแบบเปิด คือ การ
ออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในตวัอาคารมีความโดดเด่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61 (ส าคญัมาก) สภาพ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องน า้ ท่ีนัง่เล่นโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 (ส าคญัมาก) ท่ี
จอดรถเพียงพอ ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ และไม่ไกลเกินไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 (ส าคญัมาก) มี
พืน้ท่ีสีเขียวเพียงพอ เช่น สวนพกัผ่อน ท่ีนัง่เล่นสนามเด็กเล่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 คือ (ส าคญัปานกลาง) 
การจัดวางต าแหน่งของร้านค้ามีเหมาะสม เดินหาได้สะดวก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 คือ (ส าคญัมาก) มี
ทางเดินเช่ือมท่ีมีการปรับอากาศระหวา่งร้านค้าปลีกภายนอก-ในอาคาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 (ส าคญัมาก) 
บรรยกาศภายในสถานท่ีบริการเช่น การเปิดเพลงหรือสีสนัภายใน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 (ส าคญัมาก) ช่ือ
เสี่ยงของศนูย์การค้าแบบเปิด 3.40  ระดบั(ส าคญัปานกลาง) ความหลากหลายของร้านค้า ท่ีอ านวยความสะดวก
ในการเข้าใช้บริการโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 (ส าคญัมาก) การก าหนดร้านค้าท่ีมีช่ือเสียงเข้ามาให้บริการใน
ศนูย์การค้า โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.41 (ส าคญัมาก)  

ปัจจยัทางด้านราคา ท่ีเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้ผู้ ใช้บริการเข้ามาใช้ศนูย์การค้าแบบเปิด คือ มีสินค้าให้เลือก
ซือ้ในระดบัราคาท่ีแตกต่างกนั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.49 (ส าคญัมาก) ราคาของสินค้ามีความแน่นอนถูกต้อง
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.79 (ส าคญัมาก) อ านาจในการตอ่รองราคาของสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.12 (ส าคญั
ปานกลาง)  ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 (ส าคญัมาก) ราคาของสินค้าถูกกว่า
ท้องตลาดโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.45 (ส าคญัมาก) 
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ปัจจยัทางด้านการสง่เสริมการตลาด ท่ีเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้ผู้ ใช้บริการเข้ามาใช้ศนูย์การค้าแบบเปิด คือ 
มีการโฆษณาตามสื่อตา่งๆ เช่นป้ายช่ือโครงการ และป้ายร้านตา่งๆโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.44 (ส าคญัมาก) มีการ
จดัโปรโมชัน่ร่วมกบัร้านค้าต่าง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (ส าคญัมาก) มีการแจกคปูองส่วนลดเพ่ือใช้บริการ
ตามร้านตา่งๆ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.45 (ส าคญัมาก) มีการจดักิจกรรมทางการตลาดในพืน้ท่ีตามฤดกูาล โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.51 (ส าคญัมาก) มีช่วงโปรโมชัน่ลดราคาตามเทศกาล โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.89 (ส าคญัมาก) 
 
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมตฐิาน   
 สมมติฐานท่ี 1.1 ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทัง้ 4 ด้านได้แก่ 
ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา และปัจจยัด้านการสง่เสริมการขายท่ีแตกตา่งกนั 
 ส่วนของเพศจากการวิจัยพบว่า กลุ่มคนท่ีมาใช้บริการเป็นเพศหญิงมาใช้บริการมากกว่าเพศชาย เมื่ อ
เทียบกับปัจจยัทัง้ 4 ด้านพบว่า มีความแตกต่างกันในเร่ืองของการมีท่ีกลบัรถสะดวก ที่จอดรถเพียงพอ การมี
สินค้าในระดบัท่ีแตกต่างกนั สภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน มีพืน้ท่ีสีเขียวเพียงพอ การ
จดัวางต าแหน่งร้านค้ามีความเหมาะสม การก าหนดร้านค้าท่ีมีช่ือเสียงเข้ามาให้บริการ ความหลากหลายของ
ร้านค้า รวมทัง้ช่ือเสียงของร้านค้า การมีโฆษณาตามสื่อต่างๆ จดัโปรโมชัน่ลดราคา หรือกิจกรรมต่างๆ และการมี
ช่วงเทศกาลสินค้าลดพอสมควร  
 สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทัง้ 4 ด้านได้แก่ 
ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา และปัจจยัด้านการสง่เสริมการขายท่ีแตกตา่งกนั  

สว่นของอาย ุเมื่อเทียบกบัปัจจยัทัง้ 4 ด้าน พบวา่ สว่นใหญ่มีความคิดเห็นแตกตา่งกนั แต่มีบางประเด็น
ท่ีมีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั คือ มีรถสาธารณะเข้าถงึศนูย์การค้า  การออกแบบตกแตง่ภายนอกและภายในตวั
อาคารมีความโดดเดน่ บรรยากาศภายในสถานท่ีบริการ เช่น การเปิดเพลง หรือ สีสนัภายใน เป็นต้น 

 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59 โดยช่วงอายุท่ีมาใช้
บริการมากอยู่ระหวา่ง 31-35 ปี จ านวน 108 คน  คิดเป็นร้อยละ 27 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-40,000 
บาท  จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 มีวตัถุประสงค์ในการเข้ามารับประทานอาหาร จ านวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.3 การเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่กบัครอบครัว จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และความถ่ีต่อเดือน
ในการเข้ามาใช้บริการสว่นใหญ่ สปัดาห์ละ 2 วนั 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัง้ 4 ด้านในการเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าแบบเปิด   

ผลจากการการศกึษาปัจจยัด้านต่างๆ ในการเข้ามาใช้บริการ สามารถสรุป 5 อนัดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเข้าใช้บริการศนูย์การค้าแบบเปิด ซึง่มีระดบัความส าคญัมาก ดงันี ้
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1) สถานท่ีตัง้ใกล้ท่ีพกัอาศยั โดยสถานที่ใกล้กบับ้าน จะท าให้สามารถเข้ามาใช้บริการศนูย์การค้าได้ง่าย  
2) ท่ีจอดรถเพียงพอ ความสะดวกในการเข้าใช้บริการและไม่ไกลเกินไป โดยท่ีจอดรถเป็นส่วนส าคญัใน

การเข้ามาใช้บริการ ซึง่ถ้าท่ีจอดรถไมเ่พียงพอไมส่ะดวกคนก็จะไมก่ลบัเข้ามาใช้อีก 
3) ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพสินค้า ซึง่คณุภาพของสินค้าท่ีจะน ามาขายต้องเหมาะสมกบัราคา  
4) สภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันเช่น ห้องน า้ ท่ีนั่งเล่น ซึ่งเพ่ือท่ีคนท่ีเข้ามาใช้

บริการจะสามารถอยู่ในสถานท่ีให้นาน และเข้ามาบริการบ่อยครัง้ น่าสนใจ     
5) มีช่วงโปรโมชัน่ลดราคาตามเทศกาล เพ่ือท่ีจะดงึให้คนเข้ามาใช้บริการมากขึน้  

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาใช้ศูนย์การค้าแบบเปิด  
 ปัจจยัด้านอาย ุและรายได้ ท่ีแตกตา่งกนั จะมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เข้ามาใช้บริการศนูย์การค้าแบบเปิดท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้คอมมนิูตี ้มอลล์ จึงต้องมีปัจจยัต่างๆ ให้สอดคล้องและ
เข้ากบัวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการ ดงันัน้ทางผู้ วิจยัจึงเล็งเห็นถึงวตัถุประสงค์หลกัของการเข้ามาใช้บริการจ านวนมาก 
คือการรับประทานอาหาร  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากข้อมูลทั่วไปของผู้ มาใช้ศูนย์การค้าแบบเปิดย่านลาดพร้าว ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ามาใช้
ศูนย์การค้าแบบเปิด ท่ีได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหรือวางแผนทางการตลาดจาก
กลุม่เป้าหมายได้ตอ่ไป 
 ด้านท าเลท่ีตัง้ สถานท่ีอยู่ในการคมนาคมไม่สะดวก แต่มีทางเข้าออกหลายเส้นทาง และเช่ือมต่อกับ
ถนนหลัก สาธารณะ แต่สถานท่ีแห่งนีม้ีทางเข้าออกหลายเส้นทาง และเช่ือมต่อถนนหลัก เช่น ลาดพร้าว 
รามค าแหง ซึ่งสามารถดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการได้ เช่น ศูนย์การค้าจัดให้มีบริการรถรับ -ส่งผ่านไปมา
หน้าโครงการกบัจดุตอ่รถ กบัทางลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ เพ่ือสะดวกในการเดินทางของผู้ ใช้บริการและคล่องตวั
ในการเดินทาง เป็นต้น  
 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเอาพืน้ท่ีไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ เช่น ควรปรับพืน้ท่ีฟังก์ชั่นการใช้งานให้
เหมาะสม สว่นทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ควรเพ่ิมท่ีนัง่เล่น ท างานหรือพกัผ่อน
มากขึน้ ส่วนคนท่ีเข้ามาจะเล็งเห็นถึงความหลากหลายของร้านค้า ทางศนูย์ควรจะติดต่อร้านค้าอื่นๆ เพ่ิมเติม 
เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น 

ด้านราคาในด้านราคาต้องเหมาะสมกบัคณุภาพสินค้า และหากมีช่วงโปรโมชั่นลดราคาตามเทศกาลแล้ว  
ควรดเูร่ืองราคาท่ีลดแล้ว ซึง่ควรจะอยู่ในเกณฑ์ท่ีผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการสามารถซือ้ได้ และเทียบแล้วราคาลดลงจริง 
ไมแ่พงจนเกินไป สว่นในด้านราคาของสินค้ามีความแน่นอนถกูต้องควรจะติดป้ายให้ชดัเจน หากจะลดราคาก็ควร
ติดป้ายให้ชดัเจนจากราคาเดิมเป็นราคาใหม ่ 

ด้านการสง่เสริมทางการตลาด ควรจะต้องจดัช่วงโปรโมชัน่ของร้านค้าหรือทางศนูย์ร่วมกบัร้านค้าให้เพ่ิม
มากขึน้ ทัง้จดัร่วมกบัร้านอื่นๆ จดัให้มีของแถมเพ่ิมขึน้ จดักิจกรรมภายในเพ่ิมขึน้ เพ่ือดงึลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ
ในศนูย์การค้าอีกด้วย  
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างาน การสื่อสารภายในองค์กรและ 

ความผูกพันในองค์กร กรณีศกึษา บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 

Relationship between Job Satisfaction, Organization Communication, and  

Organization Commitment: A Case Study of the Siam Cement Public Company Limited 

 
กรณิการ์ พีรานนท์,1 ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล1  

Kornnika Berananda,1  Patsara  Pongsukvajchakul1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างาน การสื่อสาร
ภายในองค์กร และระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 2) เพื่อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการท างาน การสื่อสารภายในองค์กร และระดับความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันได้แก่ อายุ  เพศ การศึกษา 
ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในการท างานกับ
ระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 4) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
สื่อสารภายในองค์กรกับระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
326 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของข้อมูลค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม(t-test) การวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูล (One-Way ANOVA) และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to study levels of job satisfaction, organization communication, 
and organization commitment of the employees; 2) to compare the levels of organization commitment 
with personal characteristics such as age,  gender, level of education, position, and years of working; 
3) to study relationship between job satisfaction and organization commitment of the employees; and 
4) to study relationship between organization communication and organization commitment of 326 
employees. The statistics used for the data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
One-Way ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
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ค าน า 
ปัจจุบันพบว่าพนักงานมีแนวโน้มของอัตราการลาออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และตลาดแรงงาน รวมถึงกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากขาดความ
ผูกพันในองค์กร ผลส ารวจจากบริษัท เฮย์กรุ๊ป ประเทศไทย (โพสต์ทูเดย์, 2557: 17) สอดคล้องกับการส ารวจของ
ฝ่ายพัฒนาระบบจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าจ านวนผู้ลาออกในปี พ.ศ. 2555-2557 มี
จ านวนเพิ่มขึ้นตามล าดับโดยคิดจากผู้ที่ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน  และจากอัตราการ
ลาออกดังกล่าวข้างต้นพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้พนักงานลาออกคิดเป็นร้อยละ 84.87 คือต้องการเปลี่ยน
งาน ส ารวจโดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน แสดงถึงระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวลดน้อยลง (รุ่งโรจน์ 
อรรถานิทธิ์, 2554: 19) องค์กรควรสร้างความผูกพันให้แก่พนักงานในองค์กร โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
และรักษาพนักงานซึ่งนับเป็นกลไกพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตใน
โลกธุรกิจได้อย่างม่ันคง หากองค์กรมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถ
รักษาให้พนักงานให้คงอยู่กับองค์กรได้องค์กรย่อมต้องได้รับความส าเร็จ (บรษิัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน), 
2558) 

ความผูกพันในองค์กรเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมของพนักงาน การมีความผูกพันทางใจ ความพึงพอใจใน
งานที่ท า และความผูกพันเป็นทัศนคติที่ก่อเกิดและพัฒนาไปอย่างช้าๆตามเวลาที่ผ่านไป ซึ่งก่อเกิดความสัมพันธ์
ที่มากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างบุคคลกับองค์กร Porter and Steers (1974 อ้างใน นิธิพรรณ พิทักษ์, 2553: 18) เป็น
คุณลักษณะส าคัญที่ทุกองค์กรต้องการจากพนักงานท่ีส่งผลต่อความสม่ าเสมอของการมาท างานของพนักงาน 
การลดลงของสถิติการขาดงาน ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการท างาน เช่น การทุ่มเท
ท างาน นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่องค์กรก าหนดให้ (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์, 2554: 19) ซึ่งความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานท าให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ส่งผลในทางบวกต่อองค์กร เม่ือพนักงานเกิดความพงึพอใจในสิง่
ที่ตนเองท าอยู่ก็จะเกิดการแสดงออกพฤติกรรมหรือการกระท าที่ส่งผลดีต่อองค์กร  รวมถึงการสื่อสารภายใน
องค์กรยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถสร้างให้เกิดความผูกพันในองค์กรได้และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานการสื่อสารภายใน (อรอนงค์ สวัสด์ิบุรี, 2555: 113-185) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกระดับ
ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยจัดระบบการสื่อสารที่ต่อเนื่องโดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารแบบต่างๆ ท่ีจะช่วยลดปัญหาการรับรู้ที่ผิดพลาดหรือบิดเบือนจากความเป็นจริง ซึ่งอาจเป็นชนวน
หนึ่งที่ท าให้พนักงานขาดความผูกพันในการท างานกับองค์กรต่อไป (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์, 2554: 19) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในการ
ท างาน การสื่อสารภายในองค์กร และระดับความผูกพันในองค์กรของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) ใน
ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้วางรากฐานการบริหารจัดการงานบุคคล “อย่างทุ่มเท จริงจังและใส่ใจ มาตลอด
ระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา” บริษัทถือว่า “พนักงาน” ไม่ใช่แค่ “คนท างาน”แต่เป็น “ทรัพยากร” ที่มีค่าย่ิงของ
องค์กร และสามารถท าให้ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Award: องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management Excellence) มาเป็นเวลา 12 ปีต่อเนื่องกันมาตลอดต้ังแต่ในปี 
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2544-2556 นอกจากนี้ยังได้ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีจน
ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการท างาน การสื่อสารภายในองค์กร
และระดับความผูกพันในองค์กร รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในการท างานการสื่อสาร
ภายในองค์กรกับระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน โดยผลที่ได้จากการศึกษาอาจใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
และแนวทางในการวางแผนให้กับฝ่ายบริหารเพื่อน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางและพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันในองค์กรและปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
องค์กรเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันในองค์กรมากย่ิงขึ้น 
Picture 1 Framework 
 
                
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

 
                Dependent variable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Independent variable 

Job Satisfaction 
1. Work 
2. Pay 
3. Promotion 
4. Supervision 
5. Co-Worker 

Organization Commitment 
1. Affective Commitment 
2. Continuance Commitment 
3. Normative Commitment 

การสื่อสารภายในองค์กร 
(Organization Communication) 

1. Type of communication 
1.1 Formal Communication 
1.2 Informal Communication 

2. The Communication Process 
2.1 Downward Communication 
2.2 Up-ward Communication 
2.3 Horizontal Communication 

3. How to Communication 
3.1 Verbal Communication 
3.2 Nonverbal Communication 

4. Channel 
Telephone /e-mail  /Intranet / Meeting  /  
Board  /  Letter  /News Letter  /Training 
 

 

Personal Characteristics 
1. Age  
2. Gender 
3. Education 
4. Position 
5. Years of working 
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวความคิดทฤษฎีทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างานโดยใช้ทฤษฎีของ Steers and Porter (1991) 

สรุปว่า องค์ประกอบเก่ียวกับความพึงพอใจในบริบทของงาน (CSAT = Context Satisfaction) มี 5 ประการ
ประกอบด้วย คือ สภาพงาน รายได้ การส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมดูแลและเพื่อนร่วมงาน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารภายในองค์กรโดยจ าแนกรูปแบบออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 
จ าแนกตามประเภทของการสื่อสาร ทิศทางของการสื่อสาร การใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และจ าแนกตาม
ช่องทางของการสื่อสาร (อรอนงค์ สวัสด์ิบุรี, 2555: 113-185) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันในองค์กรโดยใช้ทฤษฎีของ Allen and Mayer (1990) โดย
พิจารณาถึง ความผูกพันในองค์กรที่แสดงออกมาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ความผูกพันในด้านความรู้สึก ความผูกพัน
ในด้านความคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันในด้านบรรทัดฐาน ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร 

 
วิธีการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในส านักงานใหญ่บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ถนนบางซื่อ กรุงเทพฯ จ านวน 326 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
หาความแตกต่างของข้อมูลค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-test) การวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูล (One-Way ANOVA) 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความพึงพอใจในการท างาน การสื่อสารภายในองค์กร และระดับความผูกพันในองค์กร 

 
ผลการศกึษา  

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสว่นบุคคล 
การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) มีจ านวน 326 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และเพศหญิงจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุต่ าที่สุดคือ 24 ปีและมีอายุสูงสุด 56 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณเท่ากับ 33 ปี 10 เดือน 
เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่าจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาได้แก่ระดับปริญญาโทจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 และระดับสูง
กว่าปริญญาโทจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 เม่ือพิจารณาถึงต าแหน่งงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
ปฏิบัติงานจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้างานจ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.6 อย่างละเท่าๆกัน ส าหรับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กรของกลุ่มตัวอย่างต่ าที่สุดคือ 2 ปี และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กรนานที่สุดคือ 33 ปี โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กรประมาณเท่ากับ 
10 ปี 9 เดือน 
 ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจในการท างาน ระดับการสื่อสารภายในองค์กรและระดับความ
ผูกพันในองค์กร 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.61, S.D.=.36) เม่ือพิจารณาในแต่ละ
องค์ประกอบพบว่าความพึงพอใจในการท างานด้านเพื่อนร่วมงาน การควบคุมดูแล การส่งเสริมสนับสนุน และ
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รายได้อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 3.93 3.47 และ 3.44 ตามล าดับ ส่วนความพึงพอใจในการ
ท างานด้านสภาพงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ส่วนการสื่อสารภายในองค์กรโดยรวมอยู่
ในระดับสูง (X̅ = 3.42, S.D.=.34) เม่ือพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่าการสื่อสารภายในองค์กรด้านทิศทาง
หรือลักษณะการสื่อสาร การใช้ภาษาในการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสาร อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 3.54 และ 3.46 ตามล าดับ ส่วนการสื่อสารภายในองค์กรด้านช่องทางในการสื่อสาร อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ส่วนระดับความผูกพันในองค์กร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันใน
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.46, S.D.=.35) เม่ือพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่า ระดับความผูกพัน
ในองค์กรด้านความรู้สึกอยู่ในระดับสูงเพียงองค์ประกอบเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนระดับความผูกพัน
ในองค์กรด้านการคงอยู่และด้านบรรทัดฐานทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และ 
3.22 ตามล าดับ 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ ระดับความพึงพอใจในการท างาน ระดับการสื่อสารภายในองค์กรและระดับความผูกพัน
ในองค์กร 

พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ประกอบด้วย อายุ การศึกษาต าแหน่งงาน อายุการท างาน มี
ระดับความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน 

ระดับความพึงพอใจในการท างานโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .330 แสดงว่าระดับความพึง
พอใจในการท างานโดยรวมกับระดับความผูกพันในองค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า เม่ือ
พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่าระดับความพึงพอใจในการท างานด้านการส่งเสริมสนับสนุน สภาพงาน และ
การควบคุมดูแลมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันในองค์กรทิศทางเดียวกันในระดับต่ า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .485 .373 .และ 111 ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจในการท างานด้านรายได้และเพื่อน
ร่วมงานมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันในองค์กรทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .130 และ .102 ตามล าดับ 

ระดับการสื่อสารภายในองค์กรโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .377 แสดงว่าระดับการสื่อสาร
ภายในองค์กรโดยรวมกับระดับความผูกพันในองค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า เม่ือพิจารณาแต่
ละองค์ประกอบพบว่า ระดับการสื่อสารภายในองค์กรด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับระดับความ
ผูกพันในองค์กรทิศทางเดียวกันในระดับสูง โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .819 ส่วนระดับการสื่อสาร
ภายในองค์กรด้านทิศทางหรือลักษณะการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร และช่องทางในการสื่อสารมีความสมัพนัธ์
กับระดับความผูกพันในองค์กรทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .223 .098 
และ .025 ตามล าดับ 

 
สรุป  

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างาน แตกต่างกันพบว่ามีระดับ
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการท างานระดับสูง การสื่อสารภายในองค์กรใน
ระดับสูง และความผูกพันในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับสูง และพบว่าความพึงพอใจในการท างานด้านสภาพงาน 
รายได้ การส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมดูแล และการสื่อสารภายในองค์กรด้านทิศทางหรือลักษณะการสื่อสาร การ
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ใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  

 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

ตอนท่ี 1 อภิปรายระดับความพึงพอใจในการท างาน การสื่อสารภายในองค์กรและระดับความผูกพันใน
องค์กรของพนักงาน สามารถอภปิรายผลการวิจัยได้ดังนี ้

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกันพบว่ามีระดับความผูกพันในองค์กรไม่แตกต่างกันแสดงว่าเพศ
หญิงและเพศชายมีระดับความผูกพันในองค์กรไม่แตกต่างกันมีแนวโน้มว่าองค์กรนั้นถือว่าพนักงานทุกคนเป็น
ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กรและได้ให้ความส าคัญต่อคุณค่าของพนักงานอย่างมาก และจากรายงานประจ าป ี
2557 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) มีการสื่อสารและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการ
ท างานและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานทั้งหมด (บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน), 2558: 66) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอภิชาติ จิวิริยะวัฒน์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน : ศึกษากรณีพนักงานส านักงาน บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด” พบว่า พนักงานส านักงานบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัดมีความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันในเรื่องของเพศและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมของงานและปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

2. ความพึงพอใจในการท างานพบว่าด้านสภาพงานอยู่ในระดับปานกลางเพียงองค์ประกอบเดียวและ
เม่ือพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วพบว่าด้านสภาพงานมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดแสดงว่าพนักงานมีแนวโน้มได้รับงานที่มี
ลักษณะไม่เหมาะสมกับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และไม่สามารถน ามาพัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่ง
ในขณะที่ผลการวิจัยของกิตติมาภรณ์ นิลนิยม (2547) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) ปี 2545 : ศึกษา
เฉพาะกรณีส านักงานใหญ่ พบว่าตัวแปรด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลาย
ของงาน ความเข้าใจในกระบวนการท างาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผลป้อนกลับของงาน ความคาดหวงั
ในโอกาสความก้าวหน้าของการท างาน และตัวแปรด้านประสบการณ์ที่ได้จากการท างาน ได้แก่ ความม่ันคงและ
น่าเชื่อถือขององค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองต่อองค์กรความพึ่งพิงได้ขององค์กร และทัศนคติต่อ
เพื่อนร่วมงานขององค์กร เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน
ของกฤษกร ดวงสว่าง (2540) ได้ศึกษาเรื่อง”ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในธุรกิจปิโตเลี่ยม” พบว่าด้าน
สภาพงานที่มีความมีอิสระในการท างานมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การ 

3. การสื่อสารภายในองค์กรพบว่าด้านช่องทางในการสื่อสารที่ประกอบด้วย โทรศัพท์ การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เครือข่ายสื่อสารผ่านระบบภายในองค์กร (Intranet) การประชุม บอร์ดข่าวสาร หนังสือเวียน 
วารสารภายใน และการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลางเพียงองค์ประกอบเดียว แสดงว่าการสื่อสารในองค์กรโดย
อาศัยช่องทางในการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นมีความถ่ีน้อยกว่าการสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาในลักษณะ
ของการเผชิญหน้า (Face-to-face Communication) มีแนวโน้มว่าช่องทางการสื่อสารดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพที่ดี 
ช่องทางในการสื่อสารในองค์กรไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร เลือกใช้สื่อผิดไม่เหมาะกับสารที่ต้องการจะสง่
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ท าให้สารที่ส่งไม่ชัดเจนยากต่อความเข้าใจ หรือช่องทางในการสื่อสารมีรูปแบบแปลกใหม่ที่สลับซับซ้อน ปริมาณ
หรือความถ่ีไม่เหมาะสมกับผู้รับสาร (อรอนงค์ สวัสด์ิบรุ,ี 2555: 113-185) 

4. ความผูกพันในองค์กรในด้านการคงอยู่อยู่ในระดับต่ ามากแสดงว่าพนักงานมีการเปรียบเทียบงาน
ตนเองกับงานอื่นๆ มีความพึงพอใจในอาชีพและมีความต้ังใจที่จะลาออกเกิดขึ้น Dunham, Grube and 
Casteneda (1974 อ้างใน รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) กรณีศึกษาบริษัท ระยอง
เพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน)” ศึกษาด้านปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่า
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในด้านการคงอยู่ในระดับต่ าที่สุดและการที่องค์กรเป็นที่พึ่งได้เป็นปัจจัย
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

Table 1 Relationship between Job Satisfaction, Organization Communication, And 
Organization Commitment 

variable (r) Sig. 

Level of Job Satisfaction 
- Work 
- Pay 
- Promotion 
- Supervision 
- Co-Worker 

Level of Organization Communication 
- Type of communication 
- The Communication Process 
- Verbal / Non Verbal Communication 
- Channel 

.330** 

.373** 
.130* 
.485** 
.111* 
.102 

.377** 
.098 

.223** 

.819** 
.025 

.000 

.000 

.019 

.000 

.045 

.066 

.000 

.078 

.000 

.000 

.650 
**Significant at .01 
* Significant at .05  
 

ตอนท่ี 2 อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในการท างานและการสื่อสารภายในองค์กร
กับระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรระดับต่ าอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพื่อนร่วมงานไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกัผลการวิจัย
ของสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง“ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) 
กรณีศึกษาบริษัทระยองเพียว ริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน)” ศึกษาด้านปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อองค์กร
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ของพนักงานพบว่าด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานในระดับต่ าสุด 

2. ความพึงพอใจในการท างานด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพัน
ในองค์กรสูงสุด ซึ่งจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) แสดงว่าองค์กรมี
นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนในการเลื่อนต าแหน่งอย่างชัดเจน มีระบบประเมินผลงานที่ยุติธรรมรวมถึงมีการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Growth) อย่างเท่าเทียมกัน เน้นแนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ความคิดริเริ่มอย่างมีอิสระ พนักงานแต่ละระดับจะได้รับการ
พัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจโดยได้จัดหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะตามกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่เหมาะสมให้กับ
พนักงานเพื่อให้พนักงานแต่ละวิชาชีพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชั้นน าเพื่อเสริมการพัฒนาความเป็นผู้น า (Leadership) ของพนักงานจัดการ
ระดับสูงรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงานให้ทันต่อการรับมือความทา้ทายและ
การเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตอย่างย่ังยืนของธุรกิจ ท าให้พนักงานได้รู้ว่ามี
โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในงานที่ก าลังท าอยู่ ทั้งหมด (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) , 2558: 66) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติมาภรณ์ นิลนิยม (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) ปี 2545 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานใหญ่ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันขององค์กร คือ ตัวแปรด้าน
ลักษณะงาน ได้แก่ ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้าของการท างานและความมีอิสระในการท างาน ความ
หลากหลายของงาน ความเข้าใจในกระบวนการการท างานที่มีโอกาสปฏสิมัพันธกั์บผู้อืน่ และผลปอ้นกลับของงาน 

3. การสื่อสารภายในองค์กรด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพนั
ในองค์กรสูงสุด ซึ่งแสดงว่าวัจนภาษาและอวัจนภาษามีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจผู้ฟังได้มากกวา่ภาษาเขยีน การ
สื่อสารกับพนักงานด้วยค าพูดที่ดีจะสามารถชี้แจง สื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องบนแนวทางการด าเนินธุรกิจรวมถึงข้อมูลทั่วไปขององค์กรรวมถึงสามารถสร้างบรรยากาศการสื่อสาร 
(Communication Climate) ที่ดีได้ ในส่วนของอวัจนภาษาคือการใช้พฤติกรรมทางร่างกาย เช่น ภาษากาย ทา่ทาง
การสบตาหรือการใช้ปริภาษาซึ่งเป็นน้ าเสียงที่ใช้ประกอบถ้อยค าเพื่อการสื่อสาร แสดงอารมณ์ของผู้พูด ซึ่งเป็น
ภาษาอีกประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงความหมาย การใช้อวัจนภาษาเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เราเข้าใจวัจนภาษาได้ดี
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทั้งสองสิ่งนี้มีบทบาทส าคัญที่สนันสนุนกันในการสื่อสารเพื่อให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเชิงลึกเช่น เม่ือมีประชุมภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพูดคุยโดยใช้วัจนภาษา รับฟัง แล้วแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งเป็นวิธีที่ใช้มาตลอด และเพื่อท าให้การ
สื่อสารมีความต่อเนื่องกัน (Regulating) จะใช้อวัจนภาษาเช่น การสบตา พยักหน้า ฯลฯ เพื่อแสดงความเขา้ใจ ท า
ให้การสนทนาไหลลื่นต่อเนื่อง ช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจนย่ิงขึ้นและเพิ่มหรือเสริมน้ าหนักให้แก่ค าพูดในการ
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกหรือแสดงภาพจากตัวอักษรให้ชัดเจนมากขึ้น ส าหรบัในการปฏบิติังานจะส าเรจ็ได้ก็เพราะ
มีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนเป็นตัวเชื่อมระหว่างกระบวนการวิธีการท างานการวางแผนงาน การบริหารงานบคุคล 
การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชาการประสานงานและการประเมินผลงาน การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและสร้างความเชื่อร่วมกันจึงมีความส าคัญมากต่อการบริหารองค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Downs (อ้างใน Varona, 1996: 119) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการสือ่สารและความผกูพนัต่อ
องค์กรขององค์กร 2 แห่งในประเทศออสเตรเลียพบว่าบรรยากาศการสื่อสาร (Communication Climate) เป็นตัว
ท านายการสื่อสารที่สนับสนุนความผูกพันขององค์กรและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Potvin’s (อ้างใน Varona, 
1996: 119) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการสื่อสารและความผูกพันต่อองค์กรขององค์กร 3 แหง่
ในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยองค์กรรายย่อย โรงพยาบาลขนาดใหญ่และบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงนานาชาติพบว่า
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความพึงพอใจในการสื่อสารและความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน มีความเก่ียวพนั
อย่างมากกับปัจจัยความผูกพัน (Commitment Composites) และบรรยากาศการสื่อสาร (Communication Climate)  

4. ทิศทางหรือลักษณะการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรในระดับต่ าสุด
แสดงว่าการสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบนและการสื่อสารตามแนวนอนมีผลต่อความผูกพันใน
องค์กรในระดับต่ าสุด ซึ่งตรงกันข้ามกับผลการวิจัยของกัลยิมา โตกะคุณะ (2541) ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สื่อสาร บรรยากาศการสื่อสารในองค์กรความพึงพอใจในการท างาน และความยึดม่ันผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศสในประเทศไทย พบว่าพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน
และฝรั่งเศสมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการท างานที่แตกต่างกัน รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรทั้ง 3 
บริษัท ส่วนใหญ่เป็นลักษณะสองทางมากกว่าทางเดียว ซึ่งท าให้เกิดผลดีต่อองค์กร การสื่อสารจากล่างขึ้นบนใน
บริษัททั้งสามมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับบรรยากาศในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจ
ในการท างานและความยึดม่ันผูกพันต่อองค์กร ซึ่งความพึงพอใจในการท างาน เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบาย
ความยึดม่ันผูกพันต่อองค์กรได้มากที่สุดและงานวิจัยของปรียพรรณ วรรธนะวาสิน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความ
พึงพอใจของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ต่อการสื่อภายในองค์กร ด้านความพึงพอใจใน
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารแบบแนวนอนมากที่ สุด 
รองลงมาคือ แบบล่างสู่บนแบบบนสู่ล่างและแบบข้ามสาย 

5. ช่องทางในการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรในระดับต่ ามากอย่างไม่
มีนัยส าคัญ มีแนวโน้มว่าช่องทางในการสื่อสารเป็นเพียงตัวกลางที่ใช้ในการน าข่าวสาร เรื่องราวจากองค์กรไปสู่
พนักงาน ช่องทางการสื่อสารไม่สามารถช่วยเพิ่มระดับความผูกพันในองค์กรได้ แต่ในขณะเดียวกันผลการวิจัย
ของ C.W.Downs, et al. (อ้างใน Varona, 1996: 120) เปรียบเทียบผลการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลียและสาธารณรัฐกัวเตมาลาโดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ (Communication Satisfaction 
Questionnaire : CSQ) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพบว่าความถ่ีของการสื่อสารส่วนใหญ่ที่ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆสามารถท านายความผูกพันต่อองค์กรคือความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้บริหารระดับกลาง 
บรรยากาศการสื่อสารและการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูงซึ่งความพึงพอใจกับการสื่อสารของผู้บริหาร
ระดับกลางส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ดีกว่าปัจจัยอื่นๆ 

6. ประเภทของการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรในระดับต่ ามากอย่างไม่
มีนัยส าคัญแสดงว่าการสื่อสารแบบเป็นทางการและการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการไม่สามารถสร้างให้เกิดความ
ผูกพันในองค์กรได้ ในขณะที่ผลการวิจัยของกัลยิมา โตกะคุณะ (2541) ศึกษาเรื่อง “รปูแบบการสือ่สาร บรรยากาศ
การสื่อสารในองค์กรความพึงพอใจในการท างานและความยึดม่ันผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัท
อังกฤษ เยอรมันและฝรั่งเศสในประเทศไทย พบว่าพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศสมีความพึง
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พอใจในการสื่อสารและการท างานที่แตกต่างกัน รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรทั้ง 3 บริษัท ส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะสองทางมากกว่าทางเดียว การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในบริษัททั้งสามมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
บรรยากาศในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการท างาน และความยึดม่ันผูกพันต่อ
องค์กร ซึ่งความพึงพอใจในการท างาน เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายความยึดม่ันผูกพันต่อองค์กรได้มากที่สุด 
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การลงทุนในธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวรับจ้าง กรณีศึกษา: ผู้ประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี 
Investment in Rice Combine Harvester Service Case Study: Suphanburi Entrepreneur 

 

ชมพูนุช นันทจิต1* 
Chompunuch Nantajit1* 

 

บทคัดย่อ 
 ธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวมีต้นทุนในการลงทุนและด าเนินการสูง เพ่ือ เป็นกรณีศึกษางานวิจัยนีม้ี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวรับจ้าง ความคุ้มค่าในการลงทุน 
ตลอดจนผลกระทบของผู้ประกอบการรับจ้างเก่ียวข้าวจากภยัแล้ง เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบั
ผู้ ประกอบการรถเก่ียวนวดข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 6 ราย การสัมภาษณ์ครอบคลุมลักษณะการ
ด าเนินงาน ต้นทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ งานวิจัยวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน
ด้วยต้นทนุและผลตอบแทนหลายช่วงเวลา โดยก าหนดระยะเวลาโครงการ 10 ปี แบ่งกรณีศกึษาจากรูปแบบภยั
แล้ง เป็น 4 กรณีศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ถ้าพบภยัแล้งรุนแรงท่ีสดุ ผู้ประกอบการจะมีระยะเวลาคืนทุนแบบคิด
ลด 8 ปี 7 เดือน มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 993,915.04 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายเท่ากบั 1.13 
และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 12% ซึ่งหมายความว่าการลงทุนในธุรกิจรับจ้างเก่ียวนวดข้าว
คุ้มคา่กบัการลงทนุ แม้วา่มีภยัแล้งทกุปีซึง่สง่ผลกระทบกบักิจการเก่ียวนวดข้าวเป็นอย่างมาก การวิเคราะห์พบว่า
การลงทนุในธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวของผู้ประกอบการสพุรรณบรีุยงัคงคุ้มคา่กบัการลงทนุ 
 

ABSTRACT 
 Rice combine harvester service-for-hire has been an expensive business to invest and 
operate. This research aims to examine the principle of the rice combine harvester service, and to 
analyze cost-benefit and sensibility when business are faced with drought conditions. Data are 
collected through in-depth interviews with 6 entrepreneurs from Suphanburi province. Each interview 
focuses on service operation, cost-benefit, and risk factors to the business. Data are analyzed 
assuming the business timeframe is 10 years, using 4 severities of drought conditions. Our findings 
suggest that if entrepreneurs are faced with a harsh case of drought, they will have 8 years and 7 
months of discounted payback period. The net present value is 993,915.04 baht. Benefit-Cost ratio is 
1.13, with an internal rate of return of 12%. Thus, it is worth investing in the rice combine harvester 
service. In conclusion, even if drought has a negative impact on the combine harvester service, 
entrepreneurs still find it profitable to invest and operate. 
 
Key Words: Cost-Benefit, Combine Harvester Service, Investment Feasibility. 
* Corresponding author; e-mail address:  chompunuch.nantajit@gmail.com 
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ค าน า 
 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญัของประเทศไทย ในปี 2557 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลกูข้าวแบ่งเป็น ข้าว
นาปีจ านวน 61,739,500 ไร่ และข้าวนาปรังจ านวน 15,187,517 ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 
การเพาะปลกูข้าวจ านวนมากท าให้มีความต้องการเก็บเก่ียวข้าวจ านวนมากตามไปด้วย ในปี 2557 นัน้ไทย
มีพืน้ท่ีเก็บเก่ียวข้าวรวมทัง้นาปีและนาปรังกว่า 74 ล้านไร่ ในอดีตการเก็บเก่ียวข้าวใช้การยืมแรงกนัเก่ียว
ข้าวหรือเรียกวา่ “ลงแขก” แตใ่นปัจจุบนัเน่ืองจากแรงงานเกษตรหายากและมีค่าจ้างสงู ชาวนาจึงนิยมจ้าง
ผู้ประกอบการท่ีมีรถเก่ียวนวดข้าวเพ่ือท าการเก็บเก่ียว 

รถเก่ียวนวดข้าวเป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีถูกพัฒนาให้สามารถเก่ียวข้าวและนวด(แยก
ข้าวเปลือกจากรวง)ไปพร้อมกนั ท าให้เกษตรกรประหยัดการใช้แรงงาน เพราะสามารถลดขัน้ตอนในการ
เก็บเก่ียว ความต้องการใช้บริการรถเก่ียวนวดข้าวจงึมมีากขึน้เร่ือยๆ ธุรกิจบริการรับจ้างเก่ียวข้าวมีขึน้ตัง้แต่
ประมาณปี พ.ศ. 2530 (พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, 2535) ธุรกิจรับจ้างเก่ียวนวดข้าวมีลักษณะการ
ให้บริการเก่ียวข้าวแยกเมล็ด และน าข้าวเปลือกมาบรรจุรถส าหรับให้เกษตรกรขนไปขาย โดยเกษตรกรจะ
ท าการติดตอ่ผู้ ให้บริการผ่านทางผู้ประกอบการโดยตรงหรือนายหน้าในพืน้ท่ี (ปรารถนา มว่งงาม, 2555) ใน
ระยะแรกธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวเป็นไปอย่างดีเพราะว่ามีความต้องการจ้างอยู่ทุกหนแห่ง ปัจจุบันจึงมี
ผู้ประกอบการธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ เกษตรกรบางรายจึงเห็นโอกาสในการลงทุนซือ้เคร่ือง
เก่ียวนวดข้าว เพ่ือน ามาใช้ในการเพาะปลกูของตนและรับจ้างแก่ชาวนารายอื่นๆในพืน้ท่ี แต่เน่ืองมาจากรถ
เก่ียวนวดข้าวเป็นเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ซึง่มีราคาสงู รถเก่ียวนวดขนาดเลก็ไปถึงขนาดใหญ่มีราคาประมาณ 
700,000 – 2,000,000 บาท (ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) จงึน าไปสูค่ าถามวิจยัท่ีวา่การลงทุนใน
ธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวในปัจจบุนัผู้ประกอบการรถเก่ียวนวดข้าวมีการด าเนินการอย่างไร ต้องเผชิญกบัความ
เสี่ยงอะไรบ้าง ต้นทนุและผลตอบแทนเป็นเช่นไร ใช้รถเก่ียวนวดข้าวไปก่ีปีถึงจะคุ้มค่ากบัต้นทุน เพ่ือให้ผู้ ท่ี
ต้องการลงทนุท าธุรกิจรับจ้างเก่ียวนวดข้าวเห็นภาพการลงทุน และน าข้อมลูไปใช้ประกอบการตดัสินใจใน
การลงทนุของตนตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศกึษาลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวรับจ้าง ความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจน
ผลกระทบของผู้ประกอบการรับจ้างเก่ียวข้าวจากภยัแล้ง 
 

วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยนี เ้น้นท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและ
ผู้ประกอบการรถเก่ียวข้าว ประกอบกบัข้อมลูทุติยภูมิเพ่ือให้ทราบข้อมูลเบือ้งต้นในวิธีการวิจยั ข้อมูลการติดต่อ
เพ่ือประสานงานกบัพืน้ท่ี ข้อมูลเบือ้งต้นของธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวรับจ้างซึ่งช่วยในการการออกแบบค าถามให้
ตรงตามลกัษณะของผู้ประกอบการ การเลือกพืน้ท่ีศึกษามาจากการสมัภาษณ์นายกชมรมรถเก่ียวข้าวไทย โดย
งานวิจยัได้ทราบข้อมลูวา่ชมรมรถเก่ียวข้าวไทยมีผู้ประกอบการรถเก่ียวข้าวเป็นสมาชิกประมาณ 7,000 ราย มีรถ
เก่ียวนวดข้าวประมาณ 45,000 คนัทั่วประเทศ ซึ่งรถเก่ียวทัง้หมดนีเ้ป็นของผู้ประกอบการภาคกลางประมาณ 
12,000 คัน ดังนัน้งานวิจัยจึงเลือกตวัอย่างข้อมูลจากจังหวัดท่ีมีพืน้ท่ีเก็บเก่ียวข้าวมากท่ีสุดในภาคกลาง คือ 
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จงัหวดัสพุรรณบุรี ซึง่มีพืน้ท่ีเก็บเก่ียวข้าว จ านวน 2,288,468 ไร่ หรือร้อยละ 14.85 ของพืน้ท่ีภาคกลางทัง้หมด 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) งานวิจยัท าการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการรถเก่ียวนวดข้าวจ านวน 6 ราย
โดยใช้วิธีสมัภาษณ์เชิงลึก เน้นถามเร่ืองการประกอบการ ต้นทุนและผลตอบแทน เช่น ค่าบริการ จ านวนไร่ไป
ให้บริการ ราคารถเก่ียว ค่าซ่อมรถ ค่าจ้างแรงงานขบัรถเก่ียว เป็นต้น ตลอดจนปัญหาอปุสรรคและความเสี่ยงท่ี
ผู้ประกอบการประสบเมื่อรับจ้างเก็บเก่ียว 
 การศกึษาวิเคราะห์ด้วยต้นทนุและผลตอบแทนหลายช่วงเวลา หรือการวิเคราะห์โครงการ เพราะธุรกิจรถ
เก่ียวนวดข้าวรับจ้างเป็นการลงทุนระยะยาว มีค่าใช้จ่ายหรือรายได้เกิดขึน้หลายปี จึงต้องแปลงค่าเงินให้อยู่ ณ 
เวลาเดียวกัน เน่ืองจากค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (สมศกัด์ิ  เพียบพร้อม, 2531) ซึ่งค่าหลักท่ีจะ
น ามาใช้ประกอบด้วย  

ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discount Payback Period: DPB) คือ การค านวณหาจุดคุ้มทุนในโครงการ
โดยใช้วิธีคิดกระแสเงินสดสะสมท่ีได้รับจากอนาคตให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั การค านวณแสดงได้ดงัสมการดงันี  ้

ระยะเวลาคืนทนุคิดลด   =    จ านวนปีก่อนคืนทนุ   +         มลูคา่ปัจจบุนัของเงินสว่นท่ียงัไมไ่ด้คืนทนุ 
                                 มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีเกิดขึน้ในปีท่ีคนืทนุ 

มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่างระหว่างมลูค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวม 
กบัมลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุรวมของโครงการนัน้ สามารถหาได้จากสตูร ดงันี ้
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 อตัราสว่นผลประโยชน์ตอบแทนตอ่คา่ใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio: BCR หรือ B/C ratio)  คือ อตัราสว่น
ระหวา่งมลูคา่ปัจจบุนัของผลตอบแทน (Present Value of Benefits: PVB) กบัมลูคา่ปัจจบุนัของคา่ใช้จ่ายตลอด
อายุโครงการ (Present Value of Costs: PVC)  ค่าใช้จ่ายในท่ีนีก้็คือค่าใช้จ่ายทัง้ทางด้านทุน ค่าใช้จ่ายในการ
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 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ อตัราคิดลดท่ีจะท าให้
ผลประโยชน์ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายท่ีได้คิดลดเป็นคา่ใช้จ่ายในปัจจบุนัเท่านัน้ อตัราคิดลดท่ีกลา่วถงึจงึเป็นอตัรา
ความสามารถของเงินลงทุนท่ีจะก่อให้เกิดรายได้คุ้มกบัเงินลงทุนเพ่ือการนัน้พอดี หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือหาดู
วา่อตัราคิดลดตวัไหนท่ีจะท าให้ NPV มีคา่เป็นศนูย์  

เกณฑ์ชีว้ดัการวิเคราะห์การลงทนุแบบปรับมลูคา่ของเงินตามเวลาคือ NPV, B/C ratio และ IRR 
สามารถสรุปเกณฑ์เพ่ือพิจารณาในการตดัสินใจจากตารางท่ี 1 (Table 1) 
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Table 1  Criterion of NPV B/C ratio and IRR for investment decision. 

Feasibility of investment 
NPV  
(baht) 

B/C ratio 
IRR (%) compare with 

loan interest rate 
Worth investment 
Normal profit investment 
Not worth the investment 

+ 
0 
- 

> 1 
= 1 
< 1 

> loan interest rate 
= loan interest rate 
< loan interest rate 

ท่ีมา: ชชีูพ พิพฒัน์ศิถี (2544) 
โดยมีขอบเขตการศกึษาให้โครงการมีระยะเวลา 10 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ  7 (คิดจากอตัราดอกเบีย้

เงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์จากการสมัภาษณ์) ก าหนดให้มีปีท่ี 0 เพ่ือคิดอตัราคิดลดตัง้แต่ปีท่ี 1 
และสร้างแบบจ าลองการลงทนุ สมมตุิให้ผู้ประกอบการ 1 ราย ลงทนุโดยซือ้รถเก่ียวนวดข้าว 1 คนั รถเทลเลอร์ 1 
คนั และมีโรงรถท าจากไม้ 1 โรง ทัง้นีเ้พราะต้องการให้เห็นภาพการลงทุนในธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวรับจ้างของ
ผู้ประกอบการรายใหมท่ี่พึง่เร่ิมลงทนุ จงึก าหนดให้มีการลงทนุเฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็นในเบือ้งต้นเท่านัน้ 
 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ประกอบการรถเก่ียวนวดข้าวรับจ้าง พบว่า ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงใน
การด าเนินธุรกิจจากความไมแ่น่นอนตา่งๆ เช่น รถเก่ียวข้าวเสีย หรือตกหลมุระหว่างเก่ียวข้าวท าให้เสียโอกาสใน
การเก็บเก่ียวและเสียค่าซ่อมรถเก่ียว โดนนายหน้านอกพืน้ท่ีโกงเงินค่าเก่ียว หรือการจ่ายเงินช้าท าให้
ผู้ประกอบการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน เป็นต้น แต่ความเสี่ยงท่ีผู้ประกอบการรถเก่ียวนวดข้าวรับจ้างพบและ
ระบวุา่สง่ผลกระทบมากท่ีสดุ คือ ภยัแล้ง เพราะภยัแล้งนีส้่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโดยตรง ท าให้เกษตรกรไม่
สามารถปลกูข้าวในฤดนูาปรังได้ หมายความวา่ผู้ประกอบการรถเก่ียวข้าวจะเสียพืน้ท่ีเก็บเก่ียว ดงันัน้การศกึษานี ้
จงึแบ่งเป็น กรณีศกึษาตามรูปแบบภยัแล้ง กรณีศกึษามีจ านวน 4 กรณี ประกอบด้วย  
 กรณีท่ี 1 ก าหนดให้ไมเ่กิดภยัแล้งเลย (ภาคกลางเก็บเก่ียวได้ 3 ครัง้) พืน้ท่ีเก็บเก่ียวภาคกลาง 2,100 ไร่ 
คา่จ้าง 450 บาท/ไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 900 ไร่ คา่จ้าง 600 บาท/ไร่ รายได้  1,485,000บาท/ปี 
 กรณีท่ี 2 ก าหนดให้เกิดภยัแล้งหนกัทกุๆ 3 ปี (ปีท่ีเกิดภยัแล้งหนกัภาคกลางเก็บเก่ียวได้เพียง 1 ครัง้) ใน
ปีท่ีภยัแล้งหนกัพืน้ท่ีเก็บเก่ียวภาคกลางลดเหลือ 700 ไร่/ปี รายได้ปีท่ีแล้งหนกั 855,000 บาท/ปี ลดลงร้อยละ 
42.42 
 กรณีท่ี 3 ก าหนดให้เกิดภยัแล้งปกติตอ่เน่ืองทกุปี (ปีท่ีเกิดภยัแล้งปกติภาคกลางเก็บเก่ียวได้ 2 ครัง้) ในปี
ท่ีแล้งปกติ พืน้ท่ีเก็บเก่ียวภาคกลางลดเหลือ 1400 ไร่/ปี รายได้ปีท่ีแล้ง 1,170,000 บาท/ปี ลดลงร้อยละ 21.21 
 กรณีท่ี 4 ก าหนดให้ไมเ่กิดภยัแล้ง เกิดภยัแล้งปกติ และแล้งมากสลบักนัในแตล่ะปี 
 

ผลการศึกษา 
 ผู้ประกอบการรถเก่ียวนวดข้าวจังหวดัสพุรรณบุรีส่วนใหญ่เร่ิมต้นอาชีพมาตัง้แต่ประมาณ 20 ปีท่ีแล้ว 
จากท่ีประเทศไทยมีการน าเข้ารถเก่ียวข้าว เรียกได้วา่สพุรรณบรีุเป็นพืน้ท่ีแรกๆในประเทศไทยท่ีมีการเร่ิมต้นใช้รถ
เก่ียวข้าวและการรับจ้างเก่ียวข้าว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นชาวนาท่ีมีพืน้ท่ีเพาะปลูกข้าวมาก แรงงานใน
ครัวเรือนและแรงงานจ้างไมเ่พียงพอในการเก็บเก่ียวข้าว จึงลงทุนซือ้รถเก่ียวข้าวมาใช้ในท่ีนาของตนเอง ทัง้นีร้ถ
เก่ียวข้าวมีราคาสูงเพ่ือให้คุ้มค่าแก่การใช้งาน จึงเร่ิมมีการรับจ้างเก่ียวข้าวเกิดขึน้ กิจการรับจ้างเก่ียวข้าวได้รับ
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ความนิยมอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการในยุคแรก (ประมาณปี 2530 -2540) นัน้ไม่จ าเป็นต้องหาลูกค้าเองเลย
เพราะมีความต้องการใช้รถเก่ียวสงูมาก ผู้ประกอบการในยคุแรกจงึประสบความส าเร็จและมีก าไรมาก ก าไรนีเ้อง
ท่ีจงูใจให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าสูต่ลาดรับจ้างเก่ียวข้าวมากขึน้ และแย่งพืน้ท่ีเก่ียวข้าวกนั ตอ่มาผู้ประกอบการ
รับจ้างเก่ียวจงึปรับตวัด้วยการออกไปรับจ้างเก่ียวข้าวในพืน้ท่ีอื่นท่ีมีช่วงเวลาเก่ียวข้าวไมต่รงกนั เช่น ในพืน้ท่ีปลกู
ข้าวของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 
 ผู้ประกอบการรถเก่ียวนวดข้าวจงัหวดัสพุรรณบรีุนิยมใช้รถเก่ียวนวดข้าวท่ีประกอบโดยบริษัทในประเทศ 
ซึง่เป็นรถเก่ียวนวดข้าวขนาดใหญ่ (Figure 1) ราคาประมาณ 1,800,000 – 2,400,000 บาท/คนั สามารถอุ้ม
ข้าวเปลือกขณะเก็บเก่ียวได้ประมาณ 2.5 ตนั เก็บเก่ียวได้เฉลี่ยวนัละ 30 ไร่/คนั ผู้ประกอบการ 1 รายมีรถเก่ียว
ข้าวเฉลี่ยประมาณคนละ 3-4 คนั ผู้ประกอบการจะออกเก็บเก่ียวข้าวให้มากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ คือ ข้าวนาปรังใน
ภาคกลาง 3 ครัง้/ปี (สพุรรณบุรีและพืน้ท่ีใกล้เคียง) และไปเก็บเก่ียวข้าวนาปีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออีก 1 
ครัง้ (เก็บเก่ียวในช่วงเดือนพ.ย. – ม.ค.) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความสามารถด้านการเป็นช่างซ่อมเพราะต้อง
หมัน่ดแูลและซอ่มแซมรถเก่ียวนวดข้าวอยู่เสมอ 
 รูปแบบต้นทุนและการด าเนินการเก็บเก่ียวในพืน้ท่ีสุพรรณบุรีและบริเวณใกล้เคียง (ภาคกลาง เช่น 
อยุธยา อ่างทอง นครปฐม) แตกต่างกบัพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียงเหนือ ในพืน้ท่ีใกล้เคียงผู้ประกอบการหาผู้ จ้าง เก็บ
เก่ียวข้าวจากสายสมัพนัธ์ เช่น เครือญาติ คนรู้จกั คนในต าบลเดียวกนั เป็นต้น ซึง่ผู้ จ้างเก็บเก่ียวข้าวมกัจะติดต่อ
กับผู้ ประกอบการโดยตรง แต่ในพืน้ท่ีท่ีห่างไกลจากภูมิล าเนาของผู้ ประกอบการ  (ในกรณีศึกษานีพ้บว่า
ผู้ประกอบการนิยมไปเก่ียวข้าวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูนาปี เช่น จงัหวดัสริุนทร์ บุรีรัมย์ เป็นต้น) 
ผู้ประกอบการมีการจ้างนายหน้าท่ีรู้จกัคนในพืน้ท่ีนัน้ๆ เพ่ือท าหน้าท่ีติดตอ่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว และรวบรวมพืน้ท่ี
เก็บเก่ียวให้แก่ผู้ ประกอบการ นอกจากนีน้ายหน้ายังมีหน้าท่ีเก็บเงินจากเกษตรกรให้แก่ผู้ ประกอบการด้วย 
นายหน้าบางรายจะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เช่น จดัหาอาหารและท่ีพกัให้ทีมเก่ียวข้าว เป็นต้น  

อย่างไรก็ดีการศกึษานีวิ้เคราะห์โดยสร้างแบบจ าลองการลงทนุ สมมตุิให้ผู้ประกอบการผู้ เร่ิมต้นลงทุน 1 
ราย ลงทนุโดยซือ้รถเก่ียวนวดข้าว 1 คนั รถเทลเลอร์ 1 คนั และมีโรงรถท าจากไม้ 1 โรง ทัง้นีเ้พราะต้องการให้เห็น
ภาพการลงทนุในธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวรับจ้างของผู้ประกอบการรายใหมท่ี่พึ่งเร่ิมลงทุน จึงก าหนดให้มีการลงทุน
เฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็นในเบือ้งต้น ต้นทนุและผลตอบแทนเฉลี่ยดงั (Table 2) 

  
Figure 1  Big combine harvester 
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Table 2 Cost and revenue of combine harvester service 
Cost and revenue list  Mean SD 

Cost     
Combine harvester price (Baht)    2,233,333.33     208,166.60  
Combine harvester salvage value (Baht)        650,000.00     252,487.62  
Combine harvester maintenance year 1-3 (Baht/year)        110,000.00   -  
Combine harvester maintenance year 4-6 (Baht/year)        165,000.00   -  
Combine harvester maintenance year 7-10 (Baht/year)        200,000.00   -  
Trailer price (Baht)    1,166,666.67       57,735.03  
Trailer salvage value (Baht)        445,000.00     156,311.65  
Trailer maintenance year 1-5 (Baht/year)          25,000.00   -  
Trailer maintenance year 6-10 (Baht/year)          50,000.00   -  
Garage (Baht)        400,000.00     264,575.13  
Garage salvage value  (Baht)          96,666.67       89,628.86  
Combine harvester driver (Baht/rai)                  34.00                  4.20  
Trailer driver (Baht/rai)                  20.00   -  
Combine harvester fuel (Baht/rai)                     3.60                  0.40  
Trailer fuel (Baht/rai)                     3.63                  1.60  
Other region travel (Baht)            4,833.33         1,169.05  
Other region commission (Baht/rai)                  50.00   -  

Revenue     
Harvest area (rai)            2,095.83             152.43  
Service price (Baht/rai)                458.33               12.91  
Other region harvest area (rai)                883.33             325.06  
Other region service price (Baht/rai)                591.67               66.46  

 
เม่ือน าข้อมลูต้นทนุและผลตอบแทนมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน (Table 3) พบว่า กรณีท่ี 1 

กรณีนีเ้ป็นกรณีท่ีมีผลจากการลงทุนดีท่ีสุด เพราะก าหนดให้ผู้ประกอบการไม่ประสบกับภัยแล้งเลย กรณีนี ้
ผู้ประกอบการจะมีระยะเวลาคืนทุนคิดลดจากรถเก่ียวนวดข้าวขนาดใหญ่ 1 คนัและต้นทุนอื่นๆ 5 ปี 3 เดือน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 2,802,041.74 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1.34 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบั 21% จะเห็นได้ว่ากรณีท่ี 1 การลงทุนในธุรกิจรับจ้างเก่ียวนวดข้าวคุ้มค่ากบั
การลงทนุ 
 กรณีท่ี 2 ซึ่งก าหนดให้เกิดภัยแล้งหนักทุกๆ 3 ปี ส่งผลให้รายได้ปีท่ีแล้งหนักลดลงร้อยละ 42.42
ผู้ประกอบการจะมี ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 6 ปี 5 เดือน มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ 1,929,601.70 บาท อตัราส่วน
ผลประโยชน์ตอบแทนตอ่คา่ใช้จ่ายเท่ากบั 1.25 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบั 17% กรณีท่ี 2 การ
ลงทนุคุ้มคา่กบัการลงทนุ 
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 กรณีท่ี 3 ก าหนดให้เกิดภยัแล้งปกติต่อเน่ืองทุกปี ในรูปแบบภยัแล้งนี ้ผลกระทบคือรายได้ปีท่ีแล้งทุกปี
ลดลงร้อยละ 21.21ถือวา่เป็นกรณีท่ีผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุน้อยท่ีสดุ และมีระยะเวลาคืน
ทุนยาวนานท่ีสดุ คือ ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 8 ปี 7 เดือน มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ 993,915.04 บาท อตัราส่วน
ผลประโยชน์ตอบแทนตอ่ค่าใช้จ่ายเท่ากบั 1.13 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบั 12% จากตวัแปร
เหลา่นีจ้ะเห็นได้วา่กรณีท่ี 3 การลงทนุคุ้มคา่กบัการลงทนุ 
 กรณีท่ี 4 ก าหนดให้ไม่เกิดภยัแล้ง เกิดภยัแล้งปกติ และแล้งมากสลบักนัในแต่ละปี  เป็นกรณีท่ีมีความ
เป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้จริง กรณีนีม้ีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 7 ปี 2 เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 1,462,846.28 
บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1.19 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 
14% จากตวัแปรเหลา่นีจ้ะเห็นได้วา่กรณีท่ี 4 การลงทนุคุ้มคา่กบัการลงทนุ 

เมื่อท าการเปรียบเทียบกรณีท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนดีท่ีสดุและกรณีท่ีผลตอบแทนจากการลงทุน
น้อยท่ีสดุ หรือกรณีท่ีไมเ่กิดภยัแล้งเลย (กรณีท่ี 1)และกรณีท่ีเกิดภยัแล้งต่อเน่ือง (กรณีท่ี 3) พบว่า ธุรกิจรถเก่ียว
นวดข้าวรับจ้างมีความคุ้มค่าในการลงทุนในทัง้ 2 กรณี ภยัแล้งมีผลอย่างมากต่อการลงทุน เพราะท าให้ต้องใช้
เวลาคืนทุนแบบคิดลดเพ่ิมขึน้ 3 ปี 4 เดือน  มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนในระยะเวลา 10 ปี ลดลง 
1,808,126.70 บาท อตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 12% ซึ่งต่างกับอตัราดอกเบีย้เงินกู้อยู่แค่ 3% 
หมายความวา่ถ้าสมมตุิให้เกิดภยัแล้ว ความน่าลงทนุในธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวรับจ้างจะลดลงอย่างมาก 
Table 3 Result of Feasibility Investment in combine harvester service. 
  Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 
DPB (year) 5.25 6.44 8.55 7.19 
NPV (baht)  2,802,041.74  1,929,601.70  993,915.04  1,462,846.28 
B/C ratio 1.34 1.25 1.13 1.19 
IRR (%) 21 17 12 14 

 
สรุป 

 ผลการศึกษาพบว่า การประกอบธุรกิจรถรับจ้างเก่ียวนวดข้าวกรณีศึกษาผู้ ประกอบการท่ีจังหวัด
สพุรรณบรีุมีความคุ้มคา่ในการลงทนุ  ผู้ประกอบการรายใหมส่ามารถเข้าสูต่ลาดได้ อย่างไรก็ดีการลงทุนในธุรกิจ
นีม้ีความเสี่ยงท่ีส าคญัคือภยัแล้ง ซึง่เป็นความเสี่ยงเดียวกนักบัเกษตรกรผู้ปลกูข้าว ทัง้นีเ้พราะการเพาะปลกูข้าว
กบัธุรกิจเก่ียวนวดข้าวรับจ้างเป็นธุรกิจต่อเน่ืองกนั จากศกึษา 4 กรณี ภายใต้ข้อสมมติท่ีว่า ระยะเวลาโครงการ 
10 ปี อตัราดอกเบีย้ 7% มลูค่าปัจจุบนัสทุธิของทัง้ 4 กรณีอยู่ในช่วง 993,915.04 ถึง 2,802,041.74 บาท อตัรา
ผลตอบแทนภายในโครงการอยู่ในช่วง 12 - 21% ดงันัน้ถ้าผู้ประกอบการมีอตัราเงินกู้ เพ่ือลงทุนต ่ากว่า 12 % ก็
ยงัสามารถลงทนุในธุรกิจนีไ้ด้ และมีระยะเวลาคืนทุนคิดลดอยู่ระหว่าง 5 ปี 3 เดือน ถึง 8 ปี 7 เดือนขึน้อยู่กบัภยั
แล้งท่ีผู้ประกอบการเผชิญ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย ผลการศกึษาพบว่าการลงทุนในธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน แต่ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการก าหนดนโยบายควรทราบว่า ปัจจุบนัธุรกิจรถเก่ียวนวดข้าวมีผู้ประกอบการ
จ านวนมาก ราคาค่าจ้างเก่ียวค่อนข้างคงท่ี ผู้ประกอบการรายท่ีมีความสามารถในการจัดการท่ีดีจะสามารถอยู่
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รอดได้ดีกวา่ เพราะสามารถหาลกูค้าได้มากกวา่และประหยดัต้นทนุได้ดีกวา่ ซึง่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจรถเก่ียวนวด
ข้าวรับจ้างอยู่ในตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง ดังนัน้ไม่จ าเป็นต้องท าการสนับสนุนให้มีผู้ ประกอบการเพ่ิมขึน้ 
นอกจากนีก้ารให้บริการรับจ้างเก่ียวนวดข้าวเป็นธุรกิจท่ีขึน้กับการเพาะปลูกข้าวของชาวนา ดงันัน้ธุรกิจนีจ้ึงมี
ความเสี่ยงเช่นเดียวกนักบัเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช่น ภัยแล้ง หรือถ้าเกษตรกรได้รับเงินจากการขายข้าวล่าช้า ผู้
เก่ียวข้าวก็ได้รับเงินช้าไปด้วย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ต่อไป การศึกษานีก้ าหนดระยะเวลาโครงการ 10 ปี เพราะไม่
สามารถหาอายกุารใช้งานของรถเก่ียวได้เน่ืองจากมีการซอ่มแซมเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เสมอ ดงันัน้ควรหาทางหา
อายุการใช้งานของรถเก่ียวนวดข้าวเพ่ือก าหนดอายุโครงการได้ดีขึน้ และการเก็บเก่ียวข้าวในแต่ละพืน้ท่ีมีความ
แตกตา่งกนั เช่น ในภาคกลางท่ีนาแปลงใหญ่มีการปรับท่ีดินที่ดี สามารถใช้รถเก่ียวนวดข้าวขนาดใหญ่ได้ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีขนาดแปลงนาท่ีเล็กกว่า มีคนันาจ านวนมาก ไม่มีการปรับท่ีนาให้เรียบ ท าให้ต้องใช้รถ
เก่ียวนวดข้าวขนาดเลก็กวา่ ดงันัน้การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรศกึษาการประกอบการเก่ียวนวดข้าวในพืน้ท่ีอื่นๆ 
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การศึกษาความเป็นไปได้การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบของบริษัทผลิตเม็ดพลาสตกิ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาความเป็นไปได้ในการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรูปแบบโดยการขนสง่ทางรถไฟร่วมกบั
รถบรรทกุจากมาบตาพตุไปท่าเรือแหลมฉบงัของกรณีศกึษาบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก จากปัญหาต้นทนุการขนสง่ท่ี
เพ่ิมขึน้จากการก าหนดน า้หนกัพิกดัของรถบรรทกุของกรมทางหลวงพิเศษ ผู้ วิจยัได้ท าการศกึษาการขนสง่ต่อเน่ือง
หลายรูปแบบและเสนอ 3 ทางเลือกได้แก่ ทางเลือกท่ี 1 รูปแบบการขนสง่โดยใช้รถบรรทกุร่วมกบัรถไฟเมื่อบริษัทฯ 
เป็นผู้ขนสง่รายเดียวและมีการลงทนุรถขนย้ายสินค้า ทางเลือกท่ี 2 รูปแบบการขนสง่โดยใช้รถบรรทกุร่วมกบัรถไฟ
เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ขนสง่รายเดียวและมีการจ้างรถขนย้ายสินค้า และทางเลือกท่ี 3 รูปแบบการขนสง่โดยใช้รถบรรทกุ
ร่วมกบัรถไฟโดยการร่วมมือกบับริษัทพทัธมิตรในการขนสง่สินค้า เพ่ือท าการเปรียบเทียบหาทางเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุโดยพิจารณาจากต้นทนุการด าเนินงาน และการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อนัเน่ืองมาจากกิจกรรม
การขนสง่ จากผลการศกึษาพบวา่ ทางเลือกท่ี 3 ซึง่เป็นการขนสง่โดยใช้รถบรรทกุร่วมกบัรถไฟโดยการร่วมมือกบั
บริษัทพทัธมิตรในการขนสง่สินค้า สามารถลดต้นทนุรวมการสง่ออกสินค้าและการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศได้มากท่ีสดุ ซึง่สามารถลดต้นทนุรวมได้ 5,451,264 บาท/ปี หรือ 8.32% และลดการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 165,009.60 กิโลกรัม/ปี หรือ 20.55% เมื่อเปรียบเทียบกบัการด าเนินงานในปัจจบุนัซึง่มีการ
ใช้รถบรรทกุเพียงอย่างเดียว 

 

ABSTRACT 
The study on feasibility of implementing an intermodal transport system: Case Study of Production for 

Bisphenol-A Company between truck-base and railroad-base transportations from Map Ta Phut Industrial 
Estate to Laem Chabang harbor was investigated. The increase of transportation cost is the key parameter 
of interest with respect to weight limitation of the truckload conforming to Department of Rural 
Transportation. The research was focused on three different transportation alternatives which are Alternative 
1 – the company managing the whole transportation process with their own truck, Alternative 2 – the 
company managing the whole transportation process with a third party trucking company, and Alternative 3 
– the company sharing truck and train resources with other partnership companies. This study aims to 
examine the practicality of those alternatives and to determine the option which yields the best performance 
evaluated by transportation cost and CO2 emissions. The result of the case study indicates that Alternative 3 
is the best option which provides minimum transportation cost and minimum CO2 emissions. 

 

Key Words :intermodal freight transport, transportation cost reduction, carbon footprint 
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ค าน า 
การขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ (Intermodal Transport Model) เป็นรูปแบบการขนสง่แบบหนึง่ท่ีได้รับ

ความนิยมอย่างรวดเร็วในสองทศวรรษท่ีผ่านมา ซึง่การขนสง่เช่ือมโยงหลายรูปแบบ หมายถงึการขนสง่สินค้าท่ี
ใช้รูปแบบการขนสง่ท่ีแตกตา่งกนัตัง้แตส่องรูปแบบหรือมากกวา่สองรูปแบบขึน้ไป โดยรูปแบบของการขนสง่โดย
การเช่ือมโยงหลายรูปแบบเกิดขึน้จากการขนสง่โดยการใช้รถบรรทกุ เพ่ือขนสง่สนิค้าจากจดุต้นทาง (โรงงาน) 
ไปสูส่ถานีขนสง่เส้นทางหลกั (ทางเรือ, ทางอากาศ หรือทางรถไฟ) เม่ือสินค้าถงึสถานีปลายทางแล้ว จะใช้
รถบรรทกุขนสง่ไปยงัจดุหมายปลายทาง เพ่ือสง่มอบให้ลกูค้าตอ่ไป รูปแบบการขนสง่เช่ือมโยงดงักลา่ว เช่น 
รถบรรทกุ-เรือเทกอง รถบรรทกุ-เรือ ขนสง่สินค้า รถบรรทกุ-ทางอากาศ รถบรรทกุ-รถไฟ เป็นต้น (อ าพล และคณะ
, 2557)  

จดุประสงค์หลกัของผู้ประกอบการในการด าเนินการขนสง่แบบตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ เพ่ือสร้างทางเลือก
และความได้เปรียบในการแข่งขนัให้กบัธรุกิจหรือองค์กร โดยปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่การพิจารณาเลือกรูปแบบการ
ขนสง่นัน้ ผู้ประกอบการสว่นใหญ่มุง่เน้นการลดต้นทนุการขนสง่จากกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ โดยการพิจารณา
ต้นทนุตามกิจกรรมย่อยท่ีเกิดขึน้ (Stock and Lambert, 2001; Delaney, 2003) เพ่ือความสามารถในการเพ่ิม
ระดบัของการบริการที่ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า (จริยา, 2545; เกชณามาศ, 2552; นฤเบศวร์, 
2552) นอกจากนัน้ รูปแบบการขนสง่ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมหรือ “Green Logistics” ซึง่ค านงึถงึการลดมลพิษ
ทางอากาศอนัเน่ืองมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกิดจากการเผาผลาญในระหวา่งการขนสง่สินค้าจาก
รถบรรรทกุทกุชนิดเข้ามามีบทบาทในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กร ท าให้ผู้ประกอบการในปัจจบุนัหนัมา
ให้ความ ส าคญักบัการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมมากขึน้ (สวุรรณี, 2552; ศิริวรรณ, 
2552; ดวงรัตน์, 2555) การลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมหรือการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
บรรยากาศจงึเป็นอีกหนึง่ในปัจจยัส าคญัท่ีผู้ประกอบการน ามาพิจารณาในการเลือกรูปแบบการขนสง่ให้
เหมาะสมกบัองค์กร (Blanco, 2013)   

บริษัทกรณีศกึษาท าการผลิตและสง่ออกผลิตภณัฑ์เมด็พลาสติก โดยมีก าลงัการผลิต 480 ตนั/วนั เมด็
พลาสติกถูกบรรจใุนถงุขนาดใหญ่หนกัถงุละ 850 กิโลกรัม โดยตู้คอนเทอร์ขนาด 20 ฟตุ สามารถบรรจเุมด็พลาสติก
ได้ 17 ตนั หรือคิดเป็น 20 ถงุ ในช่วงก่อนการบงัคบัใช้ประกาศของกรมทางหลวงพิเศษ วา่ด้วยการก าหนดพิกดั
น า้หนกัของรถบรรทกุต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 50.5 ตนั บริษัทฯใช้บริการการขนสง่โดยรถพ่วง 1 หวัลากสามารถลากตู้
คอนเทนเนอร์ได้เท่ียวละ 2 ตู้  (น า้หนกัรวม 52-58 ตนั) แตล่ะวนัจะมีรถบรรทกุเข้ามารับสินค้าจากโรงงานเพ่ือไปท่ี
ท่าเรือแหลมฉบงัวนัละ 14 เท่ียว (หรือ 28 ตู้ /วนั) โดยมีค่าใช้จ่ายในการขนสง่ 4,355 บาท/ตู้  (พิจารณาจากค่าบริการ
ขนสง่ คา่ lift-on/lift-off คา่ผ่านท่า คา่ผ่านลาน) หลงัจากมีการบงัคบัใช้ประกาศฯ รถพ่วงสามารถขนย้ายสินค้าได้
เพียงเท่ียวละ 1 ตู้  (น า้หนกัรวม 34-36 ตนั) และต้นทนุในการขนสง่เพ่ิมขึน้เป็น 4,835 บาท/ตู้  หรือเพ่ิมขึน้ 480 บาท/
ตู้  หรือคิดเป็น 13,440 บาท/วนั จากความส าคญัของปัญหาข้างต้นจงึน ามาซึง่การศกึษาทางเลือกของรูปแบบการ
ขนสง่แบบอื่นท่ีเหมาะสมกบับริษัทฯ จากการศกึษาระบบรองรับการขนสง่ขัน้พืน้ฐานในเส้นทางระหวา่งมาบตา-
พตุและท่าเรือแหลมฉบงั พบวา่ทางเลือกของรูปแบบการขนสง่อื่นท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้คือ การขนสง่ด้วย
รถไฟ ดงันัน้เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการลดต้นทนุด้านการขนสง่ของบริษัทฯ และการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม 
การศกึษานีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทนุท่ีเก่ียวข้องระหวา่งการขนสง่โดยรถบรรทกุเพียง
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อย่างเดียวจากโรงงานไปยงัท่าเรือแหลมฉบงั และการขนสง่โดยรถบรรทกุและรถไฟเพ่ือขนสง่ตอ่ไปยงัท่าเรือ
แหลมฉบงั รวมทัง้ศกึษาความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดขึน้เม่ือเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่ นอกจากนีย้งัรวมถงึ
การศกึษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการปรับรูปแบบการขนสง่ โดยพิจารณาจากการปลอ่ย Greenhouse 
Gas Emissions : GHG Emissions หรือ การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศ  

 
วิธีการ  

ผู้ วิจยัต้องการศกึษาความเป็นไปได้ในการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบโดยการใช้บริการขนสง่ทางรถไฟ
ควบคูก่บัทางรถบรรทกุ โดยทางเลือกตา่งๆท่ีเป็นไปได้และเหมาะสมจะถกูน าเสนอ หลงัจากนัน้จะท าการศกึษา
และวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลงัเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่ เปรียบเทียบต้นทนุรวมของ
กระบวนการสง่ออกสินค้าทัง้ในด้านการขนสง่, การจดัเก็บ, และต้นทนุการบริหาร และความคุ้มคา่ในการลงทนุ 
รวมถงึการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอตัราการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศของแตล่ะทางเลือก 
 

ทางเลือกในการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่ง 
จากรูปแบบการขนสง่ปัจจบุนัท่ีมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมมากชึน้จากการใช้รถบรรทกุเพียงอย่างเดียวในการ

ล าเลียงตู้ เปลา่จากท่าเรือแหลมฉบงัมาโหลดสินค้าท่ีโรงงาน และล าเลียงตู้หนกักลบัไปท่ีท่าเรือแหลมฉบงัเพ่ือ
สง่ออกสินค้า ผู้ วิจยัได้น าเสนอแนวทางในการผสมผสานการขนสง่ด้วยรถบรรทกุและรถไฟมาประยกุต์ใช้เน่ือง 
จากการขนสง่ด้วยรถไฟมีโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวนความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับรองรับกิจกรรมการขนสง่ตู้
สินค้าขึน้-ลงรถไฟภายในท่าเรือแหลมฉบงั รวมทัง้แผนการขยายความต้องการในการขนสง่ด้วยระบบรางส าหรับ
อนาคตรองรับอยู่แล้ว (ธีระพงษ์, 2557) โดยเปลี่ยนเป็นการขนสง่โดยการใช้รถไฟลากตู้ เปลา่จากท่าเรือแหลม
ฉบงัมายงัสถานีรถไฟมาบตาพตุเพ่ือน าตู้ เปลา่จดัเก็บที่ลานตู้มาบตาพตุ และเม่ือถงึก าหนดเวลาในการโหลด
สินค้า รถพ่วงลากตู้ เปลา่ออกจากลานตู้มาบตาพตุเพ่ือด าเนินการโหลดสินค้าท่ีโรงงาน และล าเลียงตู้หนกัตอ่ไป
ยงัสถานีรถไฟมาบตาพตุเพ่ือโหลดสินค้าขึน้รถไฟขนสินค้าตอ่ไปยงัท่าเรือแหลมฉบงั ดงัแสดงตามรูปท่ี 1 จาก
แนวความคิดดงักลา่ว ผู้ วิจยัเสนอ 3 ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่ด้วยรถบรรทกุควบคูก่บัการ
ขนสง่ด้วยรถไฟ  

 
Current transportation model (road mode only) 

 
 
              
      Laem Chabang Container Yard                                               Factory at Map Ta Phut                                                             Laem Chabang Port  

Proposed intermodal transportation model (road and rail modes) 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                               Map Ta Phut Container Yard 

 
 

 
      Laem Chabang Container Yard                                                                                                                                            Factory at Map ta Phut                                     

Figure 1 Current and proposed transportation models 

Full truck 
Empty truck 
 

Laem Chabang 
Railway Station 

Map Ta Phut 
Railway Station 
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ทางเลือกที่ 1: รูปแบบการขนส่งโดยรถบรรทุกร่วมกับรถไฟและสินค้าทัง้ขบวนรถไฟเป็นของบริษัทฯ
และบริษัทฯลงทุนซือ้รถขนย้ายสินค้าเอง 

เม่ือมีการเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่จากรถบรรทกุอย่างเดียว มาเป็นการขนสง่แบบผสมระหวา่งรถบรรทกุ
และรถไฟ ย่อมมีผลกระทบตอ่การจดัเตรียมสินค้าให้เพียงพอตอ่ความจตุอ่เท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้ การท่ารถไฟจ ากดัการ 
ขนสง่ตอ่เท่ียวมากท่ีสดุจ านวน 30 แคร่ หรือ 60 ตู้  และการขนสง่ขัน้ต ่าตอ่เท่ียวจ านวน 20 แคร่ หรือ 40 ตู้  สง่ผล
ให้บริษัทฯ ณ ปัจจบุนัท่ีมีการสง่ออกวนัละ 28 ตู้  มีสินค้าไมเ่พียงพอตอ่การขนสง่ทางรถไฟ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน
ขัน้ตอนการด าเนินงานขนสง่และจดัเก็บสินค้าเพ่ิมขึน้เพ่ือให้เพียงพอตอ่การขนสง่ตอ่เท่ียวรถไฟ ดงันัน้จะต้องมี
การจดัเก็บสินค้าท่ีคลงัสนิค้า เพ่ิมขึน้ 476 ตนั (560 ถงุ หรือคิดเป็น 28 ตู้) โดยท าการจดัเก็บวนัเว้นวนัเพ่ือรอการ
สง่ออก ซึง่คลงัสินค้าสามารถจดัเก็บได้สงูสดุ 700 ตนั/วนั หรือประมาณ 823 ถงุ/วนั ในการจดัเก็บสินค้านัน้
จ าเป็นต้องใช้รถขนย้ายสินค้าเพ่ือน าสินค้าไปจดัเก็บที่คลงัสินค้าซึง่ตัง้อยู่ในบริเวณโรงงาน โดยบริษัทฯลงทนุซือ้
รถในการขนย้ายเมด็พลาสติกระหวา่งโรงงานและคลงัสินค้าเอง  
 

ทางเลือกที่ 2: รูปแบบการขนส่งโดยรถบรรทุกร่วมกับรถไฟและสินค้าทัง้ขบวนรถไฟเป็นของบริษัทฯ
และบริษัทฯจ้างให้ผู้อ่ืนท าการขนย้ายสินค้าระหว่างโรงงานและคลัง 
 การด าเนินงานของทางเลือกท่ี 2 จะเหมือนทางเลือกท่ี 1 ทกุประการ ยกเว้นในสว่นของการขนย้ายเมด็
พลาสติกระหวา่งโรงงานและคลงัสินค้าท่ีบริษัทฯจะจ้างให้บริษัท Third Party เป็นผู้ด าเนินการ 
 

ทางเลือกที่ 3: การร่วมมือกับบริษัทอ่ืนในการขนส่งด้วยรถบรรทุกร่วมกับรถไฟ 
จากการส ารวจความต้องการขัน้พืน้ฐานด้านการขนสง่ของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพตุ พบวา่ม ี

ผู้ประกอบการหลายรายท่ีมีการขนสง่เมด็พลาสติกบรรทกุตู้ไปยงัตา่งประเทศอย่างตอ่เน่ืองจากโรงงานผลิตใน
นิคมฯ ไปยงัท่าเรือแหลมฉบงัโดยรถบรรทกุ และผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในเร่ืองภาระต้นทนุของการขนสง่
สินค้าท่ีเพ่ิมสงูขึน้อนัเน่ืองมาจากการปรับราคาน า้มนัและการประกาศจากกรมทางหลวงพิเศษวา่ด้วยการก าหนด
พิกดัน า้หนกัของรถบรรทกุเชน่เดียวกนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ พบวา่มีผู้ประกอบการบางรายใช้บริษัท Third Party 
ซึง่เป็นผู้ให้บริการขนสง่สินค้ารายเดียวกนัด้วย ดงันัน้ถ้ามีการร่วมมือกนัระหวา่งผู้ประกอบการในการใช้บริการ
การขนสง่ทางรถไฟแทนรถบรรทกุ จะช่วยให้ผู้ประกอบการนัน้ลดต้นทนุขนสง่สินค้า และบริษัทฯสามารถสง่
สินค้าในอตัราเดิม คือ 28 ตู้ /วนั โดยไมจ่ าเป็นต้องท าการเก็บสินค้าคงคลงัเพ่ิมขึน้ 
 

ต้นทุนรวมกระบวนการส่งออกสินค้า 
 ต้นทนุรวมกระบวนการสง่ออกสินค้าซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการขนสง่
ประกอบไปด้วยต้นทนุตามกิจกรรมย่อย (Delaney, 2003) ดงันี ้ 

1) ต้นทนุคงท่ี (Fixed cost) หมายถงึคา่ใช้จ่ายหรือรายจ่ายท่ีคงท่ีไมข่ึน้อยู่กบัปริมาณของการผลิต
หรือจ านวนหน่วยท่ีแปรผนัในการด าเนินงาน ต้นทนุคงท่ีในงานวิจยันีจ้ะเก่ียวข้องกบัต้นทนุในการจดัการสินค้าคง
คลงัเป็นหลกั ได้แก่ ต้นทนุจ้างแรงงาน และต้นทนุการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ เป็นต้น 

2) ต้นทนุแปรผนั (Variable cost) หมายถงึคา่ใช้จ่ายหรือรายจ่ายท่ีขึน้อยู่กบัปริมาณของสินค้า 
ได้แก่ ต้นทนุการขนสง่สนิค้า คา่น า้มนั รวมถงึต้นทนุการบริหารได้แก่ คา่น า้ประปา คา่ไฟฟ้า คา่ใช้จ่ายด้านการ
สื่อสาร คา่บริการลกูค้า คา่ซอ่มบ ารุง คา่อปุกรณ์ส านกังานเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตและสง่ออก เป็นต้น ซึง่
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ผู้ วิจยัค านวณต้นทนุการบริหารโดยอ้างอิงแนวคิดของ Delaney (2003) ท่ีกลา่ววา่ ต้นทนุการบริการ = [(ต้นทนุ
สินค้าคงคลงั + ต้นทนุขนสง่สนิค้า) x 4%]  

ดงันัน้ ต้นทนุรวมกระบวนการสง่ออกสินค้า สามารถค านวณได้ตามสตูรดงันี ้
 ต้นทนุรวมกระบวนการสง่ออกสินค้า = ต้นทนุสินค้าคงคลงั+ต้นทนุขนสง่สินค้า+ต้นทนุการบริหาร 

 

การเปรียบเทยีบความคุ้มค่าในการลงทุน 
 รูปแบบการขนสง่ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างชดัเจน เน่ืองจากแต่
ละทางเลือกมีรูปแบบการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือหาความคุ้มค่าในการลงทนุและตดัสินใจ
เลือกรูปแบบการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบท่ีเหมาะสม ผู้ วิจยัจะด าเนินการเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายรายปีของแต่
ละทางเลือกกบัคา่ใช้จ่ายรายปีของรูปแบบการขนสง่ในปัจจบุนั และค านวณหามลูคา่ปัจจบุนั (Net Present 
Value-NPV) ของแตล่ะกรณี ภายในระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี ตามสมมติฐานท่ีวา่ บริษัทฯ คาดวา่รถบรรทกุท่ี
ลงทนุซือ้ใหมจ่ะมีอายกุารใช้งาน 5 ปี เม่ือหลงัจาก 5 ปี จะมกีารขายทิง้ โดยทางเลือกท่ีให้มลูคา่ปัจจบุนั (NPV) 
สงูท่ีสดุจะถกูพิจารณาเป็นทางเลือกท่ีคุ้มคา่ในการลงทนุ และน าไปพิจารณาควบคูก่บัอตัราการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอน-ไดออกไซด์ตอ่ไป 
 

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
การค านวณอตัราการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Blanco, 2013) ระหวา่งมาบตาพตุและท่าเรือ 

แหลมฉบงัจะแบ่งการค านวณออกเป็น 3 สว่นตามลกัษณะการขนสง่ท่ีตา่งกนั โดยคา่สมัประสิทธ์ิในการปลอ่ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อ้างอิงจาก องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (2556) และ Intergovernmental 
Panel on Climate Change (2014) 

1) การล าเลียงตู้ เปลา่จากลานตู้แหลมฉบงัมาท่ีโรงงานโดยรถบรรทกุ 18 ล้อ น า้หนกับรรทกุ 32 ตนั 
(1) คา่สมัประสิทธ์ิในการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถบรรทกุคือ 0.8163 kgco2eq/km 

และคา่สมัประสทิธ์ิในการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถไฟ คือ 0.0260 kgco2eq/km  
(2) สตูรค านวณ: CO2 Emissions intermodal shipment  

       = Shipment Weight x Origin CY Laem Chabang x Road Emission Factor + 
Shipment Weight x Rail Line x Rail Emissions Factor + 
Shipment Weight x CY Maptaphut x Road Emission Factor + 
Shipment Weight x Destination Factory x Road Emission Factor   

2) การล าเลียงตู้หนกัจากโรงงานมาท่าเรือแหลมฉบงัโดยรถบรรทกุ 18 ล้อ น า้หนกับรรทกุ 32 ตนั 
(1) คา่สมัประสิทธ์ิในการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถบรรทกุคือ 0.0447 kgco2eq/tkm และ

คา่สมัประสิทธ์ิในการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถไฟ คือ 0.0260 kgco2eq/tkm  
(2) สตูรค านวณ: CO2 Emissions intermodal shipment  

       = Shipment Weight x Origin Factory x Road Emission Factor + 
Shipment Weight x Destination Rail Line x Rail Emission Factor   

3) การย้ายสินค้าจากบริเวณบรรจมุาจดัเก็บที่คลงัสนิค้าโดยรถบรรทกุ 18 ล้อน า้หนกับรรทกุ 32 ตนั 
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(1) คา่สมัประสิทธ์ิในการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการว่ิงตู้ เปลา่คือ 0.8163 kgCO2eq/tkm 
และการวิ่งตู้หนกั คือ 0.0447 kgco2eq/tkm   

(2) สตูรค านวณ: CO2 Emissions road shipment  
         = Shipment Weight x Distance x Emission Factor 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะด าเนินการวิเคราะห์ตามปัจจยัภายในและภายนอกขององค์กรดงันี ้

1) ความเสี่ยงจากภายในองค์กร คือ โรงงานหยดุการผลิตกะทนัหนั ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะทาง 
เลือกจะขึน้อยู่กบัระยะเวลาท่ีโรงงานหยดุการผลิต ซึง่คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ได้แก่ คา่ใช้จ่ายส าหรับการคืนตู้ ช้ากวา่ท่ี
สายเรือก าหนดไว้, คา่ขนสง่ตู้ เปลา่, คา่ฝากตู้ , และคา่บริหารงานโลจิสติกส์ของบริษัท Third Party เป็นต้น 

2) ความเสี่ยงจากภายนอกองค์กรได้แก่ ความไมต่รงตอ่เวลา การหยดุงาน การเกิดอบุตัิเหต ุ การหารถ
ทดแทน ความสามารถในการเพ่ิมปริมาณการขนสง่ และการเกิดภยัธรรมชาติ เป็นต้น โดยตารางท่ี 1 แสดงความ
เป็นไปได้ในการที่จะเกิดความเสี่ยงนัน้ๆกบัการขนสง่ด้วยรถบรรทกุและการขนสง่ด้วยรถไฟ รวมถงึระดบัผล 
กระทบตอ่ทางเลือกทัง้ 3 ทางเลือกท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
Table 1 The comparison of risk levels and impact levels of each alternative 

Risk Probability of occurrence Impact level 

Truck Train 
Current mode 
(Truck only) 

Alternative 1 & 2 
(Truck and Train) 

Alternative 3  
(Truck and Train) 

Delay High Low Low High High 

Driver's absence High Low High Low Low 
Accident High Low Low High High 

Replacement Easy Difficult Low High High 
Expansion Easy Difficult Low High High 
Natural disasters Low Low Low High High 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การศกึษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนระบบการขนสง่จากรถบรรทกุหวัลากเป็นการขนสง่รถไฟ 
โดยการการจดัเก็บสินค้าคงคลงั, การลงทนุ และการวิเคราะห์การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศ 
เพ่ือให้ได้ต้นทนุท่ีต ่าท่ีสดุและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่เป็นรถไฟ ผู้ วิจยัท าการ
เสนอการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบทัง้หมด 3 ทางเลือกได้แก่ ทางเลือกท่ี 1 คือรูปแบบการขนสง่โดยใช้
รถบรรทกุร่วมกบัรถไฟและบริษัทฯ ลงทนุซือ้รถขนย้ายสนิค้าเองเพ่ือน าไปจดัเก็บ ทางเลือกท่ี 2 คือรูปแบบการ
ขนสง่โดยใช้รถบรรทกุร่วมกบัรถไฟโดยบริษัทฯ จ้างรถขนย้ายสินค้าเพ่ือน าไปจดัเก็บ และทางเลือกท่ี 3 คือ
รูปแบบการขนสง่โดยใช้รถบรรทกุร่วมกบัรถไฟโดยการร่วมมือกบัผู้ประกอบการรายอื่นในการขนสง่สินค้า  
 

ผลการศึกษาด้านต้นทุนและอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ตารางท่ี 2 แสดงคา่ใช้จ่ายรายปีของทัง้สามทางเลือก (ยกเว้นคา่ใช้จ่ายในการลงทนุรถขนย้ายหรือ

คา่จ้างบริษัทภายนอกในการย้ายสินค้าระหวา่งโรงงานและคลงัสินค้า) เปรียบเทียบกบัการขนสง่ในปัจจบุนั 
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Table 2 Detailed costs comparison 

Alternative 
Containers/ 

Year 

Fixed cost Transportation cost Administrative cost 

baht/ 
container 

baht/year 
baht/ 

container 
baht/year 

baht/ 
container 

baht/year 

Current 
method 

10,080 1,417.96 14,293,009 4,835.00 48,736,800 250.12 2,521,193 

Alternative 1 10,080 1,599.98 16,127,809 4,315.00 43,495,200 236.6 2,384,921 

Alternative 2 10,080 1,599.98 16,127,809 4,315.00 43,495,200 236.6 2,384,921 
Alternative 3 10,080 1,417.96 14,293,009 4,315.00 43,495,200 229.32 2,311,529 

 

พบวา่ทางเลือกท่ี 1 และ 2 มีต้นทนุคงท่ีเพ่ิมขึน้จากการด าเนินงานในปัจจบุนัประมาณ 1,834,800 บาท/
ปี อนัเน่ืองมาจากคา่แรงงานและคา่เช่ารถโฟล์คลิฟประจ าคลงัสินค้าเพ่ือให้เพียงพอตอ่การขนสง่ทางรถไฟแบบที่
บริษัทฯขนเองทัง้ขบวน ทัง้สามทางเลือกมีต้นทนุแปรผนัอนัเน่ืองมาจากการขนสง่ลดลงเมื่อเทียบกบัการด าเนิน 
งานในปัจจบุนั เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายตอ่ตู้ในการขนสง่ทางรางต ่ากวา่การขนสง่ทางรถ สว่นทางเลือกท่ี 3 มี
คา่ใช้จ่ายด้านการบริหารต ่าท่ีสดุ จะเหน็ได้วา่ทางเลือกท่ี 3 คือการขนสง่โดยใช้รถบรรทกุร่วมกบัรถไฟโดยการ
ร่วมมือกบัผู้ประกอบการรายอื่นในการขนสง่สินค้า มีต้นทนุรวมท่ีต ่ากวา่ทางเลือกท่ี 1 และ 2 ถงึแม้ยงัไมไ่ด้มีการ
พิจารณาคา่ใช้จ่ายจากการขนย้ายสินค้าระหวา่งโรงงานและคลงัสินค้า (ทัง้นีย้งัไมม่ีการคิดคา่ใช้จ่ายในการสร้าง
ความร่วมมือกบัผู้ประกอบการรายอื่น) 

อย่างไรก็ตาม เม่ือน าค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเมด็พลาสติกระหวา่งโรงงานและคลงัสินค้ามาพิจารณา
เพ่ิมเติม รวมทัง้การตดัสินใจลงทนุซือ้สินทรัพย์เชน่ รถบรรทกุ ในบางทางเลือก ผลการเปรียบเทียบความคุ้มคา่ใน
การลงทนุโดยพิจารณาจากมลูคา่ปัจจบุนั Net Present Value (NPV) ของแตล่ะทางเลือกเทียบกบัคา่ใช้จ่ายใน
ปัจจบุนั ภายในระยะเวลา 5 ปี (คิดท่ีอายกุารใช้งานของรถขนย้ายสินค้าระหวา่งโรงงานและคลงัสินค้า) แสดงดงั
ตารางท่ี 3-5 โดยมีสมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้ 
Table 3 Cost and benefit analysis of Alternative 1 and the current transportation method 

Cash flow Year 

Alternative 1 vs. Current method 0 1 2 3 4 5 

Fixed cost (labor cost, forklift cost, 
and storage cost) 

  -1,834,800 -1,834,800 -1,834,800 -1,834,800 -1,834,800 

Transportation cost   5,241,600 5,241,600 5,241,600 5,241,600 5,241,600 

Administrative cost   136,272 136,272 136,272 136,272 136,272 

Capital investment (Buying a truck) -6,384,500 0 0 0 0 0 

Miscellaneous expenses   -634,448 -634,448 -846,848 -634,448 961,677 

Total cost -6,384,500 2,908,624 2,908,624 2,696,224 2,908,624 4,504,749 

Discount rate 10.37% 

Net Present Value (NPV) 5,354,626 
 

ทางเลือกท่ี 1 บริษัทฯลงทนุซือ้รถขนย้ายเอง โดยใช้รถบรรทกุพ่วง 18 ล้อประเภทเดียวกบัท่ีบริษัทใช้
บริการขนสง่ปัจจบุนั โดยคา่รถคนัละ 6,384,500 บาท และ บริษัทฯ คาดวา่รถพ่วงจะมีอายกุารใช้งาน 5 ปี เม่ือ
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หลงัจาก 5 ปี จะมีการขายทิง้ พบวา่มลูคา่ซากของรถในปีท่ี 5 คิดเป็น 25% ของมลูคา่รถ และบริษัทฯ ต้องการกู้
เงินจากธนาคารโดยมีอตัราดอกเบีย้ จากการกู้  4% และมีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ิมเติม เช่น การจ้าง
พนกังานขบัรถ คา่ภาษี ประกนัภยั คา่บ ารุงรักษา คา่น า้มัน โดยคา่ใช้จ่ายท่ีประหยดัลงและคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้
เม่ือเทียบกบัการด าเนินงานในปัจจบุนั เป็นระยะเวลา 5 ปี สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี  3 พบวา่คา่ NPV = 
5,354,626 บาท  

ทางเลือกท่ี 2 บริษัทฯจ้างบริษัทภายนอกท าการขนย้าย โดยอตัราคา่บริการขนย้ายสินค้าคิดท่ี 30 บาท/ 
ตนั ใช้รถบรรทกุพ่วง 18 ล้อแมล่กู 1 คนั (จากการสอบถามบริษัทผู้ให้บริการขนย้ายสินค้าแห่งหนึง่ท่ีบริษัทใช้
บริการอยู่) โดยคา่ใช้จ่ายท่ีประหยดัลงและคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัการด าเนินงานในปัจจบุนั เป็น
ระยะเวลา 5 ปี สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี  4 พบวา่คา่ NPV = -7,988,640 บาท  
Table 4 Cost and benefit analysis of Alternative 2 and the current transportation method  

Cash flow Year 

Alternative 2 vs. Current method 0 1 2 3 4 5 

Fixed cost (labor cost, forklift cost, 
and storage cost) 

  -1,834,800 -1,834,800 -1,834,800 -1,834,800 -1,834,800 

Transportation cost   5,241,600 5,241,600 5,241,600 5,241,600 5,241,600 

Administrative cost   136,272 136,272 136,272 136,272 136,272 

Truck rental cost (Third part company)   -5,140,800 -5,140,800 -5,140,800 -5,140,800 -5,140,800 

Total cost 0 -1,597,728 -1,597,728 -1,597,728 -1,597,728 -1,597,728 

Discount rate 10.37% 

Net Present Value (NPV) -7,988,640 
 

Table 5 Cost and benefit analysis of Alternative 3 and the current transportation method 

Cash flow Year 

Alternative 3 vs. Current method 0 1 2 3 4 5 

Fixed cost (labor cost, forklift cost, 
and storage cost) 

  0 0 0 0 0 

Transportation cost   5,241,600 5,241,600 5,241,600 5,241,600 5,241,600 

Administrative cost   209,665 209,665 209,665 209,665 209,665 

Total cost 0 5,451,265 5,451,265 5,451,265 5,451,265 5,451,265 

Discount rate 10.37% 

Net Present Value (NPV) 20,470,728 
 

ทางเลือกท่ี 3 เป็นการร่วมมือกบับริษัทอื่นในการขนสง่สนิค้าทางรถไฟ ซึง่จะช่วยให้บริษัทฯไมต้่อง
จดัเก็บสินค้าเพ่ิมขึน้ในคลงัสนิค้าเพ่ือให้เพียงพอตอ่การขนสง่ทางรถไฟ โดยจะเป็นการแบ่งสดัสว่นพืน้ท่ีการ
ขนสง่ทางรถไฟตามท่ีบริษัทฯต้องการกบับริษัทพนัธมิตร เน่ืองจากไมต้่องมีการขนย้ายสินค้าระหวา่งโรงงานและ
คลงัสินค้า จงึไมม่ีคา่ใช้จ่ายในสว่นนีเ้พ่ิมเติม สามารถสรุปคา่ใช้จ่ายท่ีประหยดัลงได้เม่ือเทียบกบัการด าเนินงาน
ในปัจจบุนั เป็นระยะเวลา 5 ปี ได้ตามตารางท่ี 5 พบวา่คา่ NPV = 20,470,728 บาท 
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Table 6 Summary of results for all alternatives 

Alternative Containers/year 
Transportation time 

(mins/container) 
Total cost 
(baht/year) 

CO2 emissions 
(kg/year) 

Current method 10,080 258.6 65,551,001.32 802,872.00 

Alternative 1 10,080 399.16 62,642,376.32 643,910.40 

Alternative 2 10,080 399.16 67,148,728.32 643,910.40 

Alternative 3 10,080 299.16 60,099,737.32 637,862.40 
 

 ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบประสทิธิภาพของรูปแบบการขนสง่ในแตล่ะทางเลือกด้วยตวัชีว้ดัตา่งๆ 
พบวา่เม่ือมีการสง่ออกเมด็พลาสติก 10,080 ตู้ /ปี จากการเปรียบเทียบกบัรูปแบบการขนสง่ปัจจบุนัพบวา่ 
ทางเลือกท่ี 1 สามารถลดต้นทนุรวมกระบวนการสง่ออกสินค้า 2,908,625 บาท/ปี หรือร้อยละ 4.4  และลดการ
ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 158,961.60 กิโลกรัม/ปี หรือร้อยละ 19.80 ส าหรับทางเลือกท่ี 2 จะมีต้นทนุ
คา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 1,597,727 บาท/ปี แตส่ามารถลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 158,961.60 กิโลกรัม/ปี 
หรือร้อยละ 19.80 และส าหรับทางเลือกท่ี 3 นัน้สามารถลดต้นทนุรวมกระบวนการสง่ออกสินค้า ได้มากท่ีสดุคือ 
5,451,265 บาท/ปี หรือ ร้อยละ 8.32 และลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 165,009.60 กิโลกรัม/ปี 
หรือร้อยละ 20.55 ดงันัน้รูปแบบการขนสง่ในทางเลือกท่ี 3 โดยการร่วมมือกบัผู้ประกอบรายอื่นในการขนสง่ถือวา่
เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ เน่ืองจากมีต้นทนุรวมกระบวนการสง่ออกสินค้าและการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศน้อยท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัทางเลือกอื่นถงึแม้วา่ต้องใช้เวลาในการท ากิจกรรมตอ่ตู้ เพ่ิมขึน้จาก
รูปแบบการขนสง่ปัจจบุนั 41 นาที 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ส าหรับทางเลือกท่ี 3 ซึง่เป็นรูปแบบการขนสง่ท่ี

เหมาะสมท่ีสดุ จากการใช้รถบรรทกุร่วมกบัรถไฟโดยการร่วมมือกบัผู้ประกอบการรายอื่นในการขนสง่สนิค้า การ
ป้องกนัความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ควรมุง่เน้นท่ีความร่วมมือของกลยทุธ์โลจิสติกส์ท่ีมีการแชร์ข้อมลูในห่วงโซอ่ปุทาน 
การสื่อสารระหวา่งกนัระหวา่งผู้ประกอบการและบริษัท Third Party เพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีตรงกนัและสามารถ
แก้ไขปัญหาร่วมกนัได้ทนัเวลา นอกจากนีย้งัช่วยเป็นการปรับปรุงความยืดหยุ่นในการจดัสง่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

1) โอกาสของผู้ประกอบการอื่นไมส่ามารถผลิตสินค้าและสง่ออกได้นัน้ถือวา่มีโอกาสน้อยมาก บริษัทฯ
ตดัสินใจท าการขนสง่สินค้าตอ่ไปถงึแม้วา่จ านวนสง่ออกจะไมเ่พียงพอตอ่การขนสง่ด้วยรถไฟก็ตาม บริษัทฯจะ
ด าเนินการเจรจากบัการท่ารถไฟเพ่ือขอลดเท่ียวการขนสง่ให้เหลือวนัละ 1 เท่ียว และบริษัทฯ ยินยอมเสีย
คา่ใช้จ่ายในการขนสง่เพ่ิมส าหรับแคร่ท่ีวา่งไมม่ีตู้สินค้า เน่ืองจากรูปแบบการขนสง่ในทางเลือกท่ี 3 นัน้เป็นการ
ขนสง่แบบ Just-In-Time ซึง่ไมม่ีการจดัเก็บสินค้าท่ีคลงัสนิค้า จ าเป็นท่ีจะต้องสง่ออกสินค้าทัง้หมด และเม่ือ
ค านวณคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้จ านวน 6 แคร่ อตัราคา่บริการขนสง่รถไฟแคร่ละ 860 บาท ดงันัน้ต้องจ่ายคา่บริการ
เพ่ิม 5,160 บาท/วนั ซึง่ถือวา่เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้มากกวา่การเคลื่อนย้ายสินค้าไปจดัเก็บในคลงั 

2) การท าข้อตกลงกบัการท่ารถไฟในกรณีรถไฟมาช้ากวา่ก าหนดมากและสง่ผลกระทบตอ่ตารางเวลา
ออกของขบวนรถไฟเท่ียวตอ่ไป โดยให้การท่ารถไฟรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมดในการขนสง่ทางรถบรรทกุเพ่ือขน- 
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สง่สินค้าไปท่าเรือแหลมฉบงัแทน ซึง่บริษัท Third Party จะเป็นผู้หารถบรรทกุมาให้บริการเอง 
3) กรณีรถไฟเกิดอบุตัิเหต ุ ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อมลูและประสานงานกบับริษัท Third Party เพ่ือ

วางแผนปรับเปลี่ยนเส้นทางในการขนสง่และมีเวลาจดัเตรียมรถบรรทกุได้ทนัท่วงทีส าหรับการขนสง่ในรอบถดัไป  
 

สรุป  
งานวิจยันีท้ าการศกึษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่ของสินค้าด้วยรถบรรทกุ เป็น

การขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบด้วยการใช้บริการขนสง่ทางรถไฟควบคูก่บัทางรถบรรทกุของกรณีศกึษาบริษัท
ผลิตเมด็พลาสติก จากการศกึษา 3 ทางเลือกของการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ เพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ
ในเชิงต้นทนุรวมกระบวนการสง่ออกสินค้า และผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศ พบว่าทางเลือกท่ีดีท่ีสดุคือ ทางเลือกท่ี 3 หรือรูปแบบการขนสง่โดยใช้รถบรรทกุร่วมกบัรถไฟโดยการ
ร่วมมือกบับริษัทพนัธมิตรในการขนสง่สินค้า ซึง่การร่วมมือกนัในระบบโซอ่ปุทานนี ้จะช่วยให้บริษัทฯ ไมต้่องจดัเก็บ
สินค้าเพ่ิมขึน้เพ่ือให้เพียงพอต่อการขนสง่ทางรถไฟในแตล่ะครัง้ ท าให้ลดต้นทนุจากเก็บสินค้าคงคลงัและต้นทนุการ
ขนสง่สินค้าระหว่างโรงงานกบัคลงัสินค้า ซึง่สง่ผลให้ทางเลือกนีส้ามารถลดต้นทนุรวมกระบวนการสง่ออกสินค้า
ได้มากท่ีสดุถงึ 5,451,264 บาท/ปี หรือ 8.32% และลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากท่ีสดุถงึ 
165,009.60 กิโลกรัม/ปี หรือ 20.55%  

จากผลการศกึษารูปแบบการขนสง่แบบผสมผสานด้วยรถไฟควบคูก่บัรถบรรทกุทัง้ 3 ทางเลือกนัน้ พบวา่
ทกุทางเลือกช่วยลดต้นทนุรวมการสง่ออกสินค้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศในทกุกรณี 
ซึง่จากผลการศกึษาดงักลา่ว ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้หากมีการสนบัสนนุจากภาครัฐบาลในการพฒันาระบบขนสง่
ทางรถไฟเพ่ือการขนสง่ระหว่างนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุตกบัท่าเรือแหลมฉบงัอย่างจริงจงั โดยการพฒันาราง
รถไฟจากระบบรางเดี่ยวเป็นรางคูท่กุๆเส้นทางเดินรถไฟ และสนบัสนนุการลงทนุหวัรถจกัรให้มีความเร็วเพ่ิมขึน้
ใกล้เคียงกบัการขนสง่ทางถนน อีกทัง้การสนบัสนนุจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการเร่งด าเนินการโครงการ
พฒันาศนูย์การขนสง่ตู้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบงั เพ่ือรองรับกิจกรรมการขนส่งตู้สินค้าขึน้-ลงรถไฟภายใน
ท่าเรือแหลมฉบงัในระยะยาว ให้สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าท่ีจะมาใช้บริการมากขึน้ภายหลงัจากระบบรถไฟราง
คูข่องการรถไฟแห่งประเทศไทย และนอกเหนือจากการพฒันาทางด้านโครงสร้างของระบบขนสง่ทางรถไฟแล้ว การ
พฒันาระบบด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึง่ข้อจ ากดัท่ีควรได้รับการสนุบสนนุ ยกตวัอย่าง
เช่น การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูทกุสถานีรถไฟเพ่ือได้ทราบข้อมลูของรถไฟแตล่ะขบวนท่ีจะ
เข้า-ออกท่าเรือแหลมฉบงัและสามารถวางแผนระบบการเดินรถไฟเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและตรงต่อเวลามากขึน้ 
ซึง่การสนบัสนนุจากภาครัฐบาลเหลา่นี ้ จะช่วยให้ระบบการขนสง่สินค้าระหว่างนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพตุกบั
ท่าเรือแหลมฉบงัด้วยรถไฟมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ประกอบการมากย่ิงขึน้ ทัง้ในด้าน
การลดต้นทนุของตวัผู้ประกอบการเอง, ลดความหนาแน่นของการขนสง่ทางถนน, ลดการใช้พลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ, และลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสูบ่รรยากาศ รวมถงึ
สง่ผลตอ่การเพ่ิมสมรรถนะทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่อไป 
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การพัฒนาตัวแบบควบคุมงบประมาณในธุรกิจร้านสะดวกซือ้ในประเทศไทย 
Developing budgetary control model in retails business in Thailand 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาอิทธิพลของตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัความไมแ่น่นอนของสภาพ 

แวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณและประสิทธิผลของการควบคมุโดย
งบประมาณ (2) ศกึษาอิทธิพลของตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบังบประมาณท่ีสง่ผลตอ่ความมุง่มัน่ท่ี
มีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณและประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณ และ (3) ศกึษาอิทธิพลของ
ความมุ่งมัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณและประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณท่ีมีตอ่กนัและท่ีมี
ตอ่ผลการด าเนินงาน การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ท าการสมัภาษณ์ และก าหนดกรอบตวัอย่างเก็บ
รวบรวมข้อมลู จ านวน 310 ผู้จดัการร้านค้า ศกึษาองค์ประกอบของปัจจยัและพิสจูน์สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์เชิงพห ุ การวิจยันีพ้บวา่ ความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อมด้านความไมแ่น่นอนของอปุทานมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณ พฤตกิรรมเก่ียวกบังบประมาณด้านการ
สื่อสารถงึการจดัสรรงบประมาณ ด้านการใช้การควบคมุโดยงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง และด้านความยืดหยุ่น
ของการควบคมุโดยงบประมาณ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณ และ
พฤติกรรมเก่ียวกบังบประมาณด้านการสื่อสารถงึการจดัสรรงบประมาณ ด้านการใช้การควบคมุโดยงบประมาณ
อย่างตอ่เน่ือง และด้านความยืดหยุ่นของการควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผล
ของการควบคมุโดยงบประมาณ  

 

ABSTRACTS 
 This research objectives on (1) To study influence of environment uncertainty that effect to 
budgetary control commitment and effect to budgetary control effectiveness. (2) To study influence of 
budget related behavior that effect to budgetary control commitment and effect to budgetary control 
effectiveness. (3) To study influence of budget related behavior on budgetary control commitment 
effect to performance. Approaching mix method; purposive interviews and questionnaire by scopes 
sampling frame 310 store managers. Apply confirmation factor analysis for measurement model and 
then hypothesis test by multiple regressions. Environmental uncertainty on supply uncertainty shows 
direct effect to effectiveness of budgetary control. Budget related behavior on budget allocation 
communication, continuous budgetary control implementation and flexibility of budgetary control 
shows direct effect to budgetary control commitment. Budget related behavior on budget allocation 
communication, continuous budgetary control implementation and flexibility of budgetary control 
shows direct effect to budgetary control effectiveness. The effect of budgetary control effectiveness 
and budgetary control commitment shows direct effect to store performance.  
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ค าน า 
การพฒันากระบวนการภายในและปรับตวัทางด้านธุรกิจตอ่สภาวะเปลี่ยนแปลงจากภายนอก คือวิเคราะห์
ข้อจ ากดัของร้านค้าปลีกในปัจจบุนัมีประเดน็ส าคญั จากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกดงัแสดงในรูป 1
แสดงให้เห็นถงึการเปลีย่นแปลงท่ีไมแ่น่นอนทางธุรกิจ การขาดประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารร้านค้า และ
การจดัการด้านสภาพคลอ่งทางการเงินของร้านค้า ผู้ วิจยัเลง็เห็นในข้อจ ากดัดงักลา่วจงึก าหนดการศกึษาวิจยัโดย
มุง่เน้นการพฒันาตวัแบบในการควบคมุงบประมาณ โดยท าการวิเคราะห์ความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อมทัง้
การตลาดและคูค้่า ร่วมกบั พฤติกรรมด้านงบประมาณของร้านค้า วา่สง่ผลตอ่ควัแบบในการควบคมุงบประมาณ
อนัประกอบด้วยความมุง่มัน่ในการควบคมุโดยงบประมาณ และปัจจยัส าคญัในการบริหารสภาพคลอ่งทาง
การเงินคือประสิทธิผลการควบคมุโดยงบประมาณ  
 
Figure 1  
Retails business trend in Thailand (National Statistical Office, 2555) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า. http://service.nso.go.th ข้อมลูค้นหา ณ วนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2555 
  
ขอบเขตของงานวิจยัในครัง้นี ้ท าการศกึษาองค์ประกอบหรือปัจจยัท่ีมีผลตอ่ตวัแบบการควบคมุงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพของร้านค้าปลีกในประเทศไทย กรณีร้านสะดวกซือ้ ดงันี ้(1) ความไมแ่น่นอนของสิ่งแวดล้อม
ภายนอกทางการตลาดอนัประกอบด้วยความต้องการของลกูค้า ความเข้มข้นของการแข่งขนั และความไม่
แน่นอนของผู้จดัสง่สินค้าให้ และพฤติกรรมตอ่กิจกรรมงบประมาณของผู้บริหารทัง้การวางแผนงบประมาณ การ
สื่อสารในการจดัสรรงบประมาณ การน างบประมาณไปใช้อย่างตอ่เน่ือง และความยืดหยุ่นในการควบคมุ
งบประมาณ อนัสง่ผลตอ่ความมุง่มัน่เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายงบประมาณ (2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัตวั
แปรทัง้ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ เป็นแนวทางในการศกึษาองค์ประกอบของการควบคมุ
งบประมาณ ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุงบประมาณ จากปัจจยัความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางการตลาด คูแ่ข่ง และอปุทาน และความสมัพนัธ์ในเชิงพฤติกรรมเก่ียวกบังบประมาณอธิบายด้วย
ทฤษฎีการมีสว่นร่วม ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และ ทฤษฎีตวัแทน เพ่ือหาตวัชีว้ดั 
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ทดสอบตวัชีว้ดัของแตล่ะองค์ประกอบ และอธิบายได้ถงึความสมัพนัธ์และอิทธิพลของสมการความสมัพนัธ์ของ
กลุม่ตวัแปรท่ีศกึษา  
 

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
การวิจยัในครัง้นีร้ายละเอียดของการตวัแบบการควบคมุโดยงบประมาณ จงึประกอบด้วย ความมุ่งมัน่ท่ีมีตอ่การ
ควบคมุโดยงบประมาณ (CMM) และ ประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณ (EFF) โดยความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่
การควบคมุโดยงบประมาณ หมายถงึ ความมุง่มัน่และความตัง้ใจอย่างแรงกล้า (Nuchai, 1999) ท่ีจะใช้
งบประมาณในการควบคมุการด าเนินงานและการบริหารจดัการของร้านค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
มีความเช่ือมัน่อย่างมากในการใช้งบประมาณในการบริการจดัการร้านค้า  ส าหรับประสทิธิผล (EFF) จากแนวคิด
ของ Frederick Winslow Taylor วา่เป็นสดัสว่นเปรียบเทียบระหวา่งผลการด าเนินงานจริงกบัมาตรฐานการ
ด าเนินงานท่ีตัง้เป้าไว้ และ Emerson Harrington วดัประสิทธิผลการควบคมุโดยงบประมาณเพ่ือการพฒันา
กระบวนการ และจดัการด้านต้นทนุอย่างมีประสทิธิผล ต้นทนุท่ีสว่นงานด าเนินการได้คือต้นทนุท่ีสามารถควบคมุ
ได้ ผลการด าเนินงานองค์การ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือด้านการเงินและการบริหาร ในสว่นของผลการด าเนินงาน
ด้านการเงิน (PEF) คือ ยอดขาย และอตัราสว่นการเติบโตของยอดขาย และผลการบริหารงานโดยรวม (PEM) ให้
ความส าคญัด้านการเติบโตขององค์การตลอดจนมุง่เน้นผลการปฏิบตัิงานออกมามีมาตรฐาน เน้นความรวดเร็ว
และมีความคุ้มค่าให้ความส าคญักบัผลงานท่ีเกิดขึน้ โดยผลลพัธ์เป็นค าตอบวา่ การด าเนินงานวา่เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไมเ่พียงใด นัน้น ามาซึง่การวิจยัเพ่ือการทดสอบโมเดลการวดัตามกรอบ
แนวคิดโดยมีรายละเอียดของนิยามเชิงปฏิบตัิการ การวดัตวัแปรแตล่ะสว่นโดยข้อค าถามเป็นแบบมาตรสว่น
ประเมินคา่ (rating scale) 5 ระดบั และสมมติฐานการวิจยัดงันี ้
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม คือ สถานการณ์ท่ีมกีารรับรู้วา่ขาดข้อมลูที่มีความส าคญัตอ่การตดัสินใจ
หรือปฏิบตัิงานด้านการควบคมุงบประมาณ โดยเฉพาะข้อมลูที่ก่อให้เกิดผลลพัธ์ทางธรุกิจ  ในความผนัผวนของ
ตลาด (UMK) ความเข้มข้นของการแข่งขนั (CCY) และความไมแ่น่นอนของอปุทาน (USP) (จฑุา เทียนไทย, 
2555)  ด้านการตลาดรวมถงึความต้องการของลกูค้า และความสามารถในการตอบสนองทัง้ในเชิงปริมาณและ
คณุภาพเพ่ือการเติมเตม็ความต้องการซึง่เป็นฝ่ังอปุทานท่ีองค์การจ าเป็นต้องรับรู้ จดัการ และควบคมุด้วย
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุภายในองค์การ สร้างความมัน่ใจให้ผู้บริหารได้วา่เคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นระบบอย่างงบประมาณเป็นเคร่ืองมือชัน้ยอดในการจดัการกบัความเปลี่ยนแปลงและควบคมุ
กิจกรรมภายในให้ด าเนินไปภายใต้งบประมาณการด าเนินงานขององค์การ ซึง่หมายความรวมถงึ การท าก าไรให้
ได้ตามเป้าหมายขององค์การ แผนงบประมาณท่ีมีการน าสูก่ารปฏิบตัิในการก ากบัดแูลให้สอดคล้องกบั
กฎระเบียบและข้อก าหนดขององค์การ ในลกัษณะการควบคมุท่ีมุง่เน้นวตัถปุระสงค์การบริการให้เกิดประสทิธิผล 
ทัง้ทางด้านนโยบายของการควบคมุโดยงบประมาณ ทศันคติความมุ่งมัน่งบประมาณเพ่ือการสง่เสริมแนว
ทางการน างบประมาณสูก่ารควบคมุกระบวนการและกิจกรรมขององค์การ รวมถงึลกัษณะความไมแ่น่นอนของ
ธุรกิจ หรือความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงาน หรือกลไกของการท าก าไร ซึง่องค์ประกอบ
ของระบบหรือกลไกนอกจากจะเป็นเร่ืองท่ีต้องรอบคอบ อธิบายและระบชุดัเจนอย่างเป็นขัน้ตอนและมีผู้มีความ
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รับผิดชอบตามสว่นงาน การจดัการกบัการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลของปัจจยัในความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อม
ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลการควบคมุโดยงบประมาณ น าการศกึษาข้างต้น พฒันาสมมติฐานการวิจยัในอิทธิพลของ
ปัจจยัความไมแ่น่นอนของสิ่งแวดล้อมสง่ผลทางตรงตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณเชิงบวก 
อธิบายความสมัพนัธ์ของปัจจยัความไมแ่น่นอนจากภายนอกอนัสง่ผลกระทบตอ่การใช้งบประมาณเพ่ือการ
ควบคมุกิจกรรมเป็นไปอย่างเข้มงวดย่ิงขึน้นัน่คือท าให้ผู้บริหารให้ความส าคญัและปรารถนาให้ผลการบริหาร
งบประมาณเป็นไปในทิศทางท่ีเกิดประสิทธิผลย่ิงขึน้ จงึน ามาสูส่มมติฐานงานวิจยั ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 ความผนัผวนของตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดย
งบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 2 ความเข้มข้นของการแข่งขนัมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดย
งบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 3 ความไมแ่น่นอนของอปุทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดย
งบประมาณ 
อธิบายองค์ประกอบของความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อมได้ดงันี ้ความผนัผวนของตลาดเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในธุรกิจมีทัง้แบบเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองและเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นทัง้การเคลื่อนไหวท่ี
สงัเกตเห็นได้จากพฤติกรรมลกูค้าตอ่สินค้า บริการ และราคา รวมถงึโปรแกรมลดราคา และการเคลื่อนไหวท่ี
สงัเกตไมไ่ด้ อย่างแนวโน้มด้านปริมาณ และอตัราการซือ้ของลกูค้าประจ าจากยอดขายแยกตามรายการเป็นต้น 
เหลา่นีน้ าไปสูก่ารศกึษาผลกระทบตอ่ประสทิธิผลการด าเนินงาน องค์ประกอบความเข้มข้นข้นการแข่งขนั โดย
พฒันาจาก Jaworski & Kohli (1993) กลา่วถงึการแข่งขนัวา่ย่ิงทวีความเข้มข้น ย่ิงสง่ผลตอ่ความต้องการในการ
บรรลตุามเป้าหมาย และผลการด าเนินงานท่ีองค์การคาดหวงั เช่นเดียวกบัการศกึษาในความซบัซ้อนหรือการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานย่ิงซบัซ้อนย่ิงขึน้ ร่วมกบัการศกึษาของ Draganska & Klapper (2007) อธิบายไว้ถงึ
ความเข้มข้นในการแข่งขนัของธุรกิจค้าปลีกวา่เป็น แนวโน้มการเติบโตของร้านค้าปลีกขนาดย่อม และการแข่งขนั
ด้านราคา สง่ผลตอ่ความเข้มข้นในการแข่งขนัซึง่ปัจจยัด้านความต้องการของลกูค้า และต้นทนุ ประกอบด้วย 
ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค และสว่นประสมของต้นทนุ แสดงอิทธิพลทางบวกคือมีการแข่งขนักนัมากขึน้ และมี
ความร่วมมือกนัย่ิงขึน้เพ่ือประสิทธิผลที่ดีย่ิงขึน้ น าสูส่มมติฐานงานวิจยั ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 8 ความผนัผวนของตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 9 ความเข้มข้นของการแข่งขนัมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุโดย
งบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 10 ความไมแ่น่นอนของอปุทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุโดย
งบประมาณ 
พฤตกิรรมเกี่ยวกับงบประมาณ ประกอบด้วย การมีสว่นร่วมในการก าหนดงบประมาณ (PIB) การสื่อสารถงึ
การจดัสรรงบประมาณ (CMB) การใช้การควบคมุโดยงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง (CTB) และ ความยืดหยุ่นของ
การควบคมุโดยงบประมาณ (FXB) ปัจจยัภายในองค์การท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุงบประมาณเป็น
อีกหนึง่ในการน าจดุเดน่ของจากทฤษฎีตวัแทน และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาพฒันาเป็นปัจจยัด้านพฤติกรรม
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เก่ียวกบังบประมาณ สง่เสริมให้การศกึษาถงึความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมหรือการกระท าเก่ียวกบังบประมาณตอ่
ประสิทธิผลการควบคมุโดยงบประมาณ (Kung et al., 2013) อธิบายได้ถงึพฤติกรรมเก่ียวกบังบประมาณทัง้การ
มีสว่นร่วมในการก าหนดแผนงบประมาณสร้างบทบาทในความเช่ือและทศันคติตอ่งบประมาณในทางบวกตอ่การ
ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิผล ความส าคญัของการสื่อสารภายในร้านค้าให้เกิดความเข้าใจตรงกนัระหวา่ง
ผู้บริหารร้านค้าและสมาชิกพนกังานในร้านค้าในเป้าหมายและการจดัสรรงบประมาณจ าแนกรายบรรทดัรวมถงึ
การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพนกังานย่ิงขึน้นบัเป็นการสง่เสริมให้เกิดความเข้าใจตรงกนัตอ่ประโยชน์ของ
การใช้งบประมาณควบคมุกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรของร้านค้า ก่อให้ร้านค้าเกิดผลการด าเนินงานท่ีดีย่ิงขึน้
ทัง้ผลการบริหารงานและผลการบริหารทางการเงิน น าสูส่มมติฐานงานวิจยั ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 4  การมสีว่นร่วมในการก าหนดงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การ
ควบคมุโดยงบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 5  การสื่อสารถงึการจดัสรรงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุ
โดยงบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 6  การใช้การควบคมุโดยงบประมาณอย่างตอ่เน่ืองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่
การควบคมุโดยงบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 7  ความยืดหยุ่นในการควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การ
ควบคมุโดยงบประมาณ 

สมมติฐานท่ี 11  การมีสว่นร่วมในการก าหนดงบประมาณมอีิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของการ
ควบคมุโดยงบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 12  การสื่อสารถงึการจดัสรรงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุ
โดยงบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 13  การใช้การควบคมุโดยงบประมาณอย่างต่อเน่ืองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของ
การควบคมุโดยงบประมาณ 
สมมติฐานท่ี 14  ความยืดหยุ่นในการควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของการ
ควบคมุโดยงบประมาณ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งม่ันที่มีต่อการควบคุมโดยงบประมาณกับประสิทธิผลของการควบคุมโดย
งบประมาณ ตวัแปรสองตวันีต้ัง้เป็นสมมติฐานเพ่ือการศกึษาวา่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในทิศทางบวก และ
อธิบายด้วยสมมติฐานของ ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่
ประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณ และในทางกลบักนั ประสิทธิของการควบคมุโดยงบประมาณก็มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ในการควบคมุโดยงบประมาณ สอดคล้องกบัการศกึษาของ Chong & 
Kar Ming (2002); Mowdoy, Porter, & Steers (1982, pp. 29-31) และ Venkatesh & Blaskovich (2012) 
ดงันัน้ จงึน ามาสูส่มมติฐานดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐานท่ี 15  ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของการ
ควบคมุโดยงบประมาณ 
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สมมติฐานท่ี 16  ประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การ
ควบคมุโดยงบประมาณ 
อทิธิพลของความมุ่งม่ันที่มีต่อการควบคุมโดยงบประมาณที่มีต่อผลการด าเนินงาน เป็นอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกท่ีสง่ผลตอ่ผลการด าเนินงานซึง่ประกอบด้วยผลการด าเนินงานด้านการเงิน และผลการบริหารงาน 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ Angle & Perry (1981); Meyer et al (1990); Nouri & Parker (1998) และ Porter, 
et al (1974) ดงันัน้ จงึน ามาสูส่มมติฐานดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐานท่ี 17 ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ผลการด าเนินการ
ด้านการเงิน 
สมมติฐานท่ี 18 ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ผลการด าเนินงาน
ด้านบริหาร 
อทิธิพลของประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณที่มีต่อผลการด าเนินงาน ตวัแปรประสทิธิผลของ
การควบคมุโดยงบประมาณนิยามได้วา่ ผลการบรรลตุามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายในการจดัการงบประมาณใน
องค์การท าให้เกิดผลลพัธ์ทางธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ท่ีสดุในกระบวน โดยการเปรียบเทียบสดัสว่นปัจจยั
น าเข้าและผลผลิต ร่วมกบั โอกาสในการเติบโต  สอดคล้องกบัการศกึษาของ Anthony & Govindarajan (2007); 
Cavalluzzo & Ittner (2004); Hansen, et al. (2003); Kung et al. (2013); Otley (2012) และ Van der Stede, 
(2001) ดงันัน้ จงึน ามาสูส่มมติฐานดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐานท่ี 19 ประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ผลการด าเนินการด้าน
การเงิน 
สมมติฐานท่ี 20 ประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ผลการด าเนินงานด้าน
บริหาร 
 
Figure 2  
Conceptual framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระเบียบวิธีการวิจัย 
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 ก าหนดระเบียบวิธีวิจยัเป็นรูปแบบผสมผสาน คือการวิจยัแบบเชิงคณุภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณโดยมี
วตัถปุระสงค์การด าเนินการระเบียบวิธีวิจยั ทัง้ 2 สว่น ดงันี ้

1. การวิจยัเชิงคณุภาพเป็นการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง และวิเคราะห์สรุปอปุนยั ข้อมลูจากผู้จดัการ
ร้านค้า รวมเป็นจ านวน 7 ราย ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีมาจากการก าหนดคณุสมบตัิเฉพาะโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ยืนยนัถงึความเหมาะสมในการน ากรอบแนวความคิดท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม และ
การศกึษาท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการวิจยัในธุรกิจค้าปลีก ผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์สรุปได้วา่ ผู้ถกูสมัภาษณ์ทกุท่าน
สนบัสนนุ และเห็นด้วยกบัผู้ วิจยัในเร่ืองของความเหมาะสมของการน ากรอบแนวความคิดท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้มาใช้
ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้ถกูสมัภาษณ์โดยสว่นใหญ่เห็นวา่ นิยามความหมายของตวัแปรนัน้อธิบายได้
ใกล้เคียงกบันิยามท่ีผู้ วิจยัก าหนดขึน้ โดยต้องมีการก าหนดความหมายเพ่ิมเติมวา่ งบประมาณท่ีร้านค้าสามารถ
ควบคมุจดัการได้นัน้เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน และคา่โสหุ้ ยในร้านค้าสะดวกซือ้ และเห็นวา่การควบคมุโดย
ใช้งบประมาณจะเกิดผลสมัฤทธ์ิได้นัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมของผู้จดัการร้านค้าและ
พนกังานในร้านค้า ปัจจยัท่ีผลกัดนัในเร่ืองดงักลา่วจะเกิดประสิทธิผล ผู้ถกูสมัภาษณ์ทกุท่านเห็นด้วยกบัผู้ วิจยัวา่ 
ความมุ่งมัน่ของผู้จดัการร้านค้าคือ การตัง้ใจ สนบัสนนุ อทิุศตน และมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการจดัการกบัปัญหา
รายวนัเป็นสิ่งส าคญัในการผลกัดนัผลการด าเนินงานของร้านสะดวกซือ้ ส าหรับปัจจยัแวดล้อมจากภายนอกนัน้
ผู้ ให้สมัภาษณ์เลง็เห็นถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้ซือ้ท่ีตา่งไปในแตล่ะสถานท่ี และ
แตล่ะเวลา การแข่งขนักบัคูแ่ข่งไมว่า่จะเป็นร้านค้าข้างเคียงหรือตลาดมีบ้างแตม่ามากเท่ากบัความพร้อมของ
สินค้าท่ีมีในชัน้วางและโปรโมชัน่ท่ีสง่เสริมการขายซึง่ต้องเป็นไปในทางเดียวกนั 

2. การวิจยัเชิงปริมาณ หลงัจากการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยท าการเก็บข้อมลู จากกลุม่ตวัอย่าง ใช้ข้อมลูร้าน
สะดวกซือ้เป็นหน่วยวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม และน าข้อมลูมาวิเคราะห์ทดสอบ
สมมติฐานของความสมัพนัธ์ของความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมเก่ียวกบังบประมาณตอ่
ความมุ่งมัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุงบประมาณ ตอ่ประสทิธิผลการควบคมุโดยงบประมาณ สรุปรวบรวมเพ่ือสร้างตวั
แบบปัจจยัสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมงบประมาณท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นนยัส าคญัตอ่ธุรกิจร้านค้าปลีกใน
ประเทศไทย สรุปผลจากการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของของผู้บริหารตอ่องค์ประกอบของตวัแปรความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา่ ด้านความผนัผวนของตลาด (UMK) 
มีระดบัคา่เฉลี่ย 3.78 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.798 ด้านความเข้มข้นของการแข่งขนั (CCY) ) มีระดบัคา่เฉลี่ย 
3.78 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.771 และ ด้านความไมแ่น่นอนของอปุทาน (USP) มีระดบัคา่เฉลี่ย 3.78 สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.907 ทกุด้านให้ความหมายอยู่ในระดบัมาก ระดบัความคิดเห็นของของผู้บริหารตอ่
องค์ประกอบของตวัแปรพฤติกรรมเก่ียวกบังบประมาณอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา่ ด้านการ
มีสว่นร่วมในการก าหนดงบประมาณ (PIB) มีระดบัคา่เฉลี่ย 3.63 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.015 การสื่อสารถงึ
การจดัสรรงบประมาณ (CMB) มีระดบัคา่เฉลี่ย 3.72 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.929 การใช้การควบคมุโดย
งบประมาณอย่างตอ่เน่ือง (CTB) มีระดบัคา่เฉลี่ย 4.18 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.679 และ ความยืดหยุ่นของ
การควบคมุโดยงบประมาณ (FXB) มีระดบัคา่เฉลี่ย 3.97 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.829 ให้ความหมายอยู่ใน
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ระดบัมากในทกุด้าน  ระดบัความคิดเห็นของของผู้บริหารตอ่ความมุ่งมัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณมี
ระดบัคา่เฉลี่ย 4.22 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.685 ให้ความหมายอยู่ในระดบัมาก ระดบัความคิดเห็นของของ
ผู้บริหารตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณมีระดบัคา่เฉลี่ย 3.98 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.697 ให้
ความหมายอยู่ในระดบัมาก และระดบัความคิดเห็นของของผู้บริหารตอ่ผลการด าเนินงานองค์การ ในภาพรวม
แล้วอยู่ในระดบัมาก  ระดบัความคิดเห็นของผู้บริหารตอ่ผลการด าเนินงานองค์การอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบวา่ ระดบัคา่เฉลี่ยด้านผลการด าเนินงานด้านการเงินและผลการด าเนินงานด้านการบริหาร เท่ากบั 
3.85 และ 3.89 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.791 และ 0.719 ตามล าดบั ให้ความหมายอยู่ในระดบัมาก  

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมลูวิจยัเชิงปริมาณ แสดงผลสอดคล้องกบัข้อก าหนดเบือ้งต้น ผู้ วิจยัจงึน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmation factor analysis) เพ่ือตรวจสอบความตรงแบบ
รวมศนูย์ (convergent validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (construct  validity) 
การตรวจสอบความตรงแบบรวมศนูย์ของตวัชีว้ดัท่ีมีความแปรปรวนร่วมกนัเพ่ือตรวจสอบวา่รายการหรือตวัชีว้ดั
เหลา่นีว้ดัตวัแปรเดียวกนั วิธีการวดัความตรงแบบรวมศนูย์มีข้อก าหนด 3 ประการดงันี ้(Hair et al., 2006, pp. 
776-778)  ประการแรก คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) ควรมีคา่สงูผลการวิเคราะห์แสดงให้เหน็ถงึการ
มีจดุศนูย์รวมร่วมกนัมากกวา่ 0.5 ประการท่ี 2 Average Variance Extracted (AVE) คา่ท่ียอมรับได้ควรมีคา่
ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป (สภุมาส องัสโุชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานวุฒัน์, 2552, หน้า 26) และ
ประการท่ี 3 คา่ความเท่ียงรวม (Composite Reliability) คา่ท่ียอมรับได้ควรมีคา่ตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป (Hair et al., 
2006,pp. 777-779) การวิจยันีแ้สดงคา่ท่ีค านวณได้คา่ AVE อยู่ ระหวา่ง 0.482-0.800 และคา่ CR มีคา่ระหวา่ง 
0.645-0.888 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติของข้อมลูในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ วา่ตรงตาม
ข้อก าหนดดงักลา่ว แล้วท าการทดสอบสมมติฐานตามแบบจ าลองท่ีสร้างจากกรอบแนวความคิดของงานวิจยั 
ดงันี ้
สมการการทดสอบท่ี 1 
    CMM  = β0 + β1UMK + β2CCY + β3USP + β4PIB + β5CMB + β6CTB+ β7FXB + β16EFF…(1) 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏวา่ R2 มีคา่เท่ากบั 0.514 หมายถงึ ตวัแปรต้น ทัง้หมดอธิบายความมุง่มัน่ในการควบคมุ
โดยงบประมาณได้ 51.4% จากแบบจ าลองการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 5, 6, 7 และ 16 ได้รับการ
สนบัสนนุทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั (p < .05) สว่นสมมติฐานท่ี 1, 2, 3, 4ไมม่ีนยัส าคญั (p > .05) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ การสือ่สารถงึการจดัสรรงบประมาณ การใช้การควบคมุโดยงบประมาณอย่างต่อเน่ือง  
ความยืดหยุ่นของการควบคมุโดยงบประมาณ และประสิทธิผลการควบคมุโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอ่
ความมุ่งมัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณ 
สมการการทดสอบท่ี 2 
           EFF  = β0 + β1UMK + β2CCY + β3USP + β4PIB + β5CMB + β6CTB+ β7FXB + β15CMM…(2) 
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ผลการวิเคราะห์ปรากฏวา่ R2 มีคา่เท่ากบั 0.431 หมายถงึ ตวัแปรต้น ทัง้หมดอธิบายประสทิธิผลของการควบคมุ
โดยงบประมาณได้ 43.1% จากแบบจ าลองการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 10, 12, 13, 14 และ 15 ได้รับ
การสนบัสนนุทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั (p < .05) สว่นสมมติฐานท่ี 8, 9, 11ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทางสถิติอย่าง
มีนยัส าคญั มีนยัส าคญั (p > .05) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความไมแ่น่นอนของอปุทาน การสื่อสารถงึ
การจดัสรรงบประมาณ การใช้การควบคมุโดยงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง และความยืดหยุ่นของการควบคมุโดย
งบประมาณ มีอิทธิพลทางบวกตอ่ประสิทธิผลการควบคมุโดยงบประมาณ 
สมการการทดสอบสมมติฐานสมการท่ี 3 
             PEF  =  β0 + β19EFF + β17CMM……………………...................................……………………(3) 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏวา่ R2 มีคา่เท่ากบั 0.319 หมายถงึ ตวัแปรต้น ทัง้หมดอธิบายผลการด าเนินงานด้าน
การเงินได้ 31.9% จากแบบจ าลองการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 17 ได้รับการสนบัสนนุทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (p < .05) สว่นสมมติฐานท่ี 19 ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัอย่างมีนยัส าคญั (p > 
.05) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประสิทธิผลการควบคมุโดยงบประมาณ มีอิทธิพลทางบวกตอ่ ผลการ
ด าเนินงานด้านการเงิน 
สมการการทดสอบสมมติฐานสมการท่ี 4 
              PEM  =  β0 + β18EFF + β20CMM……………………………............................…...........………(4) 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏวา่ R2 มีคา่เท่ากบั 0.319 หมายถงึ ตวัแปรต้นทัง้หมดอธิบายผลการด าเนินงานด้านการ
บริหารได้ 31.9% จากแบบจ าลองการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 20 ได้รับการสนบัสนนุทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (p < .05) สว่นสมมติฐานท่ี 18 ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั (p > .05) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่การควบคมุโดยงบประมาณ มีอิทธิพลทางบวกตอ่ ผลการด าเนินงาน
ด้านบริหาร 

 
อภปิรายผล 

อิทธิพลขององค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อมจงึยงัมีความส าคญัตอ่การควบคมุ
งบประมาณของธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะด้านความไมแ่น่นอนของอปุทาน ส าหรับธุรกิจร้านค้าสะดวกซือ้เมื่อ
สภาพแวดล้อมไมแ่น่นอน การควบคมุงบประมาณย่อมต้องรัดกมุมากขึน้ เข้มงวดมากขึน้ สง่ผลให้เกิด
ประสิทธิผลในการควบคมุโดยงบประมาณท่ีสงูกวา่ภาวะปกติ  
องค์ประกอบพฤติกรรมเก่ียวกับงบประมาณ อันประกอบด้วย  การมีส่วนร่วมในการก าหนดงบประมาณ การ
สื่อสารข้อมูลด้านงบประมาณภายในร้านค้า การใช้งบประมาณอย่างต่อเน่ือง และความยืดหยุ่นในการควบคุม 
การสื่อสารข้อมูลด้านงบประมาณภายในร้านค้า การใช้งบประมาณอย่างต่อเน่ือง และความยืดหยุ่นในการ
ควบคุมงบประมาณ ส าหรับธุรกิจร้านสะดวกซือ้ท่ีส่งผลต่อความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อการควบคุมโดยงบประมาณและ
ประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณ อิทธิพลหลกัท่ีมีความส าคญัท่ีสดุในการศกึษานีค้ือ การใช้การควบคุม
โดยงบประมาณอย่างต่อเน่ือง สนับสนุน แนวคิดในการตรวจติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ในการให้
ความส าคญักบั พฤติกรรมเก่ียวกบังบประมาณในการรับรู้จากการสื่อสาร การสื่อสารถึงการจดัสรรงบประมาณ 
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การใช้การควบคมุงบประมาณอย่างต่อเน่ือง และความยืดหยุ่นของการควบคมุโดยงบประมาณ โดยการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดงบประมาณเป็นองค์ประกอบเดียวของความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมไม่แสดงผลว่ามี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณ  ขณะท่ีการสื่อสารข้อมูลด้าน
งบประมาณภายในร้านค้า การใช้งบประมาณอย่างต่อเน่ือง และความยืดหยุ่นในการควบคุมงบประมาณ
แสดงผลว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณ  อิทธิพลหลักท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุในการศกึษานีค้ือ การใช้การควบคมุโดยงบประมาณอย่างต่อเน่ือง สนบัสนุน แนวคิดในการให้
ความส าคญักบั พฤติกรรมเก่ียวกบังบประมาณในการรับรู้จากการสื่อสาร การสื่อสารถึงการจดัสรรงบประมาณ 
การใช้การควบคมุงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง และความยืดหยุ่นของการควบคมุโดยงบประมาณ ตามล าดบั 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัดงักลา่ว ท าให้พบข้อเสนอแนะให้กบัธุรกิจร้านสะดวกซือ้รวมถงึธุรกิจค้าปลกีใกล้เคียงอื่นๆเพ่ือ
การปรับประยกุต์ใช้ เพ่ือพฒันาผลการด าเนินงานได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. จากงานวิจยัพบวา่ ตวัแบบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ความไมแ่น่นอนของสภาพแวดล้อมประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด คูแ่ข่ง และคูค้่า อธิบายได้ด้วยความสมัพนัธ์ร่วมกบัพฤติกรรมเก่ียวกบังบประมาณ
ด้วยการสง่เสริมจากผู้ปฏิบตัิงานในการควบคมุงบประมาณอนัเก่ียวข้องกบังบประมาณด้านการบริหารร้านค้า
ประกอบด้วยการคาดการณ์ยอดขาย และการก าหนดโปรโมชัน่ท่ีสง่เสริมการขายในขณะเดียวกนัเม่ือมีโปรโมชัน่
ในการสง่เสริมการชายท่ีมีประสิทธิผลร่วมกบัการจดัสง่สนิค้าจากคูค้่าในปริมาณท่ีเพียงพอตอ่การขายในการท า
การสง่เสริมการขายย่อมแสดงผลการด าเนินงานด้านการเงินหรือแสดงยอดขายท่ีดีขึน้  การความคมุงบประมาณ
อย่างตอ่เน่ือง 
รูปแบบพฤติกรรมงบประมาณ ทัง้ด้านการสื่อสาร การควบคมุตอ่เน่ือง และความยืดหยุ่นในการควบคมุ การ
สื่อสารด้านงบประมาณและการใช้การควบคมุงบประมาณอย่างตอ่เน่ืองเป็นสิ่งส าคญัส าหรับกิจการธุรกิจค้า
ปลีกประเภทร้านสะดวกซือ้ เพ่ือให้การใช้การควบคมุงบประมาณเกิดประสิทธิผล และเป็นผลการด าเนินงานท่ีดี
ทัง้ด้านการบริหารและด้านการเงิน จงึต้องมีการควบคมุอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้เห็นผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงาน 
2. ร้านสะดวกซือ้จะเพ่ิมประสทิธิผลของการควบคมุโดยงบประมาณได้ด้วยการสง่เสริมพฤติกรรมการควบคมุ
งบประมาณ ร่วมกบัความมุง่มัน่ในการควบคมุงบประมาณ ปัจจยัส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงาน
ด้านการเงิน คือ การสง่เสริมพฤติกรรมเก่ียวกบังบประมาณ ด้านการสื่อสารถงึการจดัสรรงบประมาณ ด้านการใช้
การควบคมุงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง และความยืดหยุ่นในการควบคมุโดยงบประมาณ ร่วมกบัการสร้างความ
มุง่มัน่ในการควบคมุงบประมาณให้มีอย่างตอ่เน่ือง ปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลในการบริหารร้านค้า 
ประกอบด้วย การสื่อสารด้านงบประมาณเพ่ือการก าหนดเป้าหมาย รายงานสถานะด้านงบประมาณ และการรับ
ฟังเหตหุรือปัจจยัตา่งๆอนัสง่ผลตอ่การควบคมุงบประมาณของร้านค้าจากพนกังานในร้านค้า ร่วมกบัพฤติกรรม
เก่ียวกบังบประมาณอย่างตอ่เน่ือง  
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การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการจัดการความตองการของ 
โครงการพฒันาซอฟทแวร กรณีศึกษา 

Problems and Solutions of Requirement Management in Software Development Project     
Case Study 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการจัดการความตองการของโครงการ
พัฒนาซอฟทแวร กรณีศึกษา  โดยจําแนกปญหาในการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวร ออกเปน 7 
ดาน เพ่ือศึกษาวาปญหาดานใดเปนปญหาที่ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวรเห็น
วาเปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับการจัดการความตองการมากท่ีสุดและมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร ตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย ไดแก ผูเชี่ยวชาญตําแหนงตางๆในโครงการพัฒนาซอฟทแวรจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง ซึ่งมีประสบการณ
อยางตํ่า 5 ป โดยใชการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique)  ผลการศึกษาปญหา พบวา ปญหาท้ัง 7 ดาน เปน
ปญหาที่มีความสําคัญอยูในระดับมากจนถึงมากท่ีสุด โดยปญหาท่ีผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาสงผลกับการจัดการความ
ตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวรมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียของแตละปญหา คือ 1) ดานการส่ือสารและผู
มีสวนไดสวนเสียในโครงการ 2) ดานขอบเขตของงาน 3)ดานกระบวนการ และ ดานการวางแผน 4)ดานการเปล่ียนแปลง  
และ ดานทรัพยากร 5)ดานขอจํากัดในการทํางานตามลําดับ 

 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study problems and solutions of requirements management in 
software development project. The project problems were classified in 7 categories to solicit which aspects 
were the most critical and what were solutions or recommendation to manage requirements. The data were 
collected through Delphi technique from experts working in a financial institute, experienced more than 5 years 
in software development. The result showed that all categories were ranked in high or very high impact to 
projects. In order, communication and stakeholders, scope, processes, planning, change, resources and 
project constraints were the most critical problems effect to projects. 
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คํานาํ  
ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหการพัฒนาซอฟตแวรมีการแขงขันเพ่ิมมากข้ึน 

ทําใหความตองการทางดานซอฟตแวร (Software Requirement) มีมากขึ้นเพ่ือใหรองรับกับเทคโนโลยีใหมๆ และ
สามารถแขงขันกับองคกรอื่นๆ แมในปจจุบันวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle – SDLC) มี
รูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน (นิรนาม, 2554; TutorialsPoint, 2015) แตรูปแบบท่ียังคงมีใชกันอยางแพรหลายจาก
อดีตถึงปจจุบันยังคงเปนแบบชั้นของนํ้าตก (Waterfall Model) โดยมีการทํางานในแตละข้ันตอนท่ีชัดเจนและ
ครบถวนตามลําดับเปนข้ันตอน ซึ่งกระบวนการพัฒนาระบบซอฟตแวรลักษณะน้ี การพัฒนาตามข้ันตอนจากชั้น
บนสุดไปยังชั้นลางสุดจะใชระยะเวลานานมาก จึงเหมาะสําหรับซอฟตแวรท่ีมีความตองการท่ีแนนอนชัดเจนไม
คลุมเครือ เพราะแตละข้ันตอนจะไมมีการวนกลับมาทําซ้ําอีก และอาจจะมีความเส่ียงเม่ือระบบมีความซับซอนหรือ
เปนการพัฒนาระบบท่ีใหญขึ้น ทําใหอาจเกิดปญหาการทําความเขาใจกับความตองการของลูกคาที่ผิดพลาดและ
เปนเร่ืองยากท่ีจะเก็บรวมรวบความตองการของระบบไดท้ังหมดตั้งแตเร่ิมโครงการ ย่ิงไปกวาน้ันในปจจุบันน้ีผูใชงาน
มีความตองการดานเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยูตลอดเวลา และมีความตองการใหระบบสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี ดังน้ันการวิเคราะหความตองการทางดานซอฟตแวรซึ่งถือวาเปนข้ันตอนแรกในการพัฒนา
ระบบจึงมีความสําคัญมาก เพราะเปนจุดเร่ิมตนของการดําเนินโครงการ หากการวิเคราะหความตองการมีความ
ผิดพลาด อาจสงผลกระทบไปยังสวนตอไปของโครงการซึ่งอาจจะเปนผลทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จได  

จากรายงานการวิเคราะหเร่ืองการจัดการความตองการของ PMI’s Pulse of the Profession ในป 2014 โดย 
Project Management Institute กลาววา โครงการท่ีไมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว มาจากปญหาของการจัดการ
กับความตองการท่ีไมดีพอ คิดเปน 47 % ของปญหาท้ังหมด ซึ่งถือวาเปนคาท่ีสูงมาก 
 

การทบทวนเอกสาร 
ความตองการ (Requirement)  คือ การกําหนดความตองการของลูกคาเพ่ือใหซอฟตแวรท่ีถูกพัฒนาตรงกับ

ความตองการท่ีลูกคาตองการอยางแทจริง การจัดการความตองการ (Requirement Management) เปนกระบวนการ
ท่ีทําใหเขาใจและเขาถึงความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง ดวยการวิเคราะหความตองการ ตรวจสอบและระบุ
ความตองการ เพ่ือนําไปสรางเปนขอกําหนดความตองการดานระบบหรือซอฟตแวร ท่ีจะใชเปนจุดเร่ิมตนในการ
พัฒนาระบบในขั้นตอนตอไป (Colomo-Palacios, 2004) นอกจากน้ีการจัดการความตองการยังรวมไปถึง
กระบวนการควบคุมการเปล่ียนแปลงของความตองการท่ีจะเกิดขึ้นดวย กระบวนการจัดการความตองการ 
(Requirement Management) จึงประกอบดวย การคนหาความตองการท่ีแทจริง การเก็บความตองการจากผูท่ีมี
สวนเก่ียวของ การกําหนดชนิดและจัดลําดับของความตองการ การจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับความตองการเพ่ือใช
ประกอบกระบวนการพัฒนาระบบ การจัดการความเปล่ียนแปลงของความตองการและอาจรวมถึงการจัดทําและ
รักษาขอตกลงรวมระหวางผูวาจางผูใชงานและผูพัฒนาระบบ (Dean and  Don, 2004) 

บุญประเสริฐ และ บุญชวย (2556) ไดศึกษาเทคนิคการคนหาและรวบรวมความตองการทางดานซอฟทแวร 
กระบวนการทางวิศวกรรมความตองการ โดยระบุวา ข้ันตอนการเก็บความตองการเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและ
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เปนจุดเร่ิมของการเก็บขอมูลตางๆท่ีใชในการพัฒนาระบบ ดังน้ันการจัดการความตองการท่ีดีจะชวยใหซอฟตแวรท่ี
ผลิตออกมามีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาหรือชวยสนับสนุนการทํางานของลูกคาไดอยางถูกตองตรงตามความ
ตองการท่ีแทจริง  

 
อุปกรณและวิธีการ 

การกําหนดกลุมตัวอยาง    
การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญโดยวิธีการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposing 

Sampling) โดยการเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณการทํางาน
อยางนอย 5 ปในตําแหนงตางๆ ดังน้ี Business Analyst หรือ นักวิเคราะหธุรกิจ จํานวน 6 คน ตําแหนง System 
Analyst หรือ นักวิเคราะหระบบ จํานวน 3 คน และตําแหนง Project Manager หรือ ผูจัดการโครงการ จํานวน 1 คน 
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลของการวิจัยน้ีเปนเครื่องมือการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 
โดยใชแบบสอบถามซึ่งนําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 รอบ ดังน้ี  

รอบที่ 1 เปนแบบสอบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง ซึ่งผูวิจัยสรางจากกรอบที่ไดศึกษาหาขอมูลท่ีเก่ียวกับ
เร่ืองที่ทําการศึกษาในเร่ืองการบริหารความตองการ (Michael, 1992; International Institute of Business Analysis, 
2006; Donald, 2007) แลวนํามาเปนคําถามใหผูเชี่ยวชาญตอบในรอบแรก หลังจากน้ันนํามาวิเคราะหออกมาเปน
ประเด็นในดานตางๆ 

รอบที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี5 ระดับตามเกณฑของลิเคิรท 
(Likert Scale) ลักษณะคําถามเปนแบบของลิเคอรท (Likert’s Scale) แบงเปน 5 ระดับ (ไพศาล, 2526) จากนอย
ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด จากขอมูลที่ไดนํามาคํานวณหา คาเฉล่ีย (Mean)  คามัธยฐาน (Median)  
คาพิสัยระหวางควอไทล (Inter quartile Range) (เช่ียวชาญ, 2556) 

รอบที่ 3 เปนแบบสอบถามท่ีมีขอคําถามเหมือนรอบที่ 2 แตจะมีคามัธยฐาน(Median) ใสไวดานหนาตัว
เลขท่ีผูเชี่ยวชาญไดใหคะแนนไวในรอบกอนหนา เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญทบทวนอีกคร้ังวายังคงเห็นดวยกับคําตอบเดิม
หรือไม หากไมเปล่ียนแปลงก็ยังคงคําตอบเดิมไว แลวจึงนําตัวเลขท่ีไดมาประมวลเปนผลสรุปอีกคร้ัง 
การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล   

การเก็บรวบรวมขอมูลไดจากขอมูล 2 แหลง คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสอบถาม

เก็บขอมูล และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งไดจากการศึกษา เม่ือเก็บขอมูลไดจากกลุมตัวอยางแลว 

โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เชน คาเฉล่ีย มัธยฐาน ฐานนิยม การวัดการ

กระจาย เชน พิสัย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และคาสมบูรณของความแตกตางระหวางมัธย

ฐานกับฐานนิยม (เชี่ยวชาญ, 2556) 
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ผลการวิจัย 
ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญรอบท่ี 1 ซึ่งเปนแบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง โดยผูวิจัยสรางจากกรอบท่ีได

ศึกษาหาขอมูลท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีทําการศึกษา หลังจากน้ันนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหไดเปนแบบสอบถามในรอบ
ท่ี 2 ซึ่งประกอบดวยประเด็นปญหาของการจัดการความตองการในโครงการพัฒนาซอฟทแวร 7 ดานดังน้ี 1) ปญหา
ดานกระบวนการ 2) ปญหาดานขอจํากัดในการทํางาน 3) ปญหาดานขอบเขตของงาน 4) ปญหาดานการสื่อสารและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 5) ปญหาดานการวางแผน 6) ปญหาดานการเปล่ียนแปลง 7) ปญหาดานทรัพยากร 
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลท่ีรวบรวมไดจากงานวิจัยและบทความตางๆ โดยคําถามเปนแบบของลิเคอรท (Likert’s Scale) 
5 ระดับ  

จากแบบสอบถามในรอบที่ 2 และ 3 โดยผูเชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ทาน 
เม่ือนําผลท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติท่ี ไดแก คาเฉล่ีย คามัธยฐาน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาพิสัยระหวางควอไทลและ 
คาความแตกตางระหวางคามัธยฐานกับฐานนิยม โดยเม่ือนําคาสรุปหาคาความสอดคลอง(Consensus) ทาง
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ในเร่ืองของการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวรท้ังหมด 7 ดาน ซึ่ง
เปนการคํานวณจาก 2 วิธี คือ การคํานวณหาคาความแตกตางกันระหวางควอไทลท่ี 3 และควอไทลท่ี 1 ซึ่งผลของคา
พิสัยระหวางควอไทลท่ีมีคาไมเกิน 1.50 และ การคํานวณหาคามัธยฐานกับคาฐานนิยมในแตละขอความเพื่อนําไปหา
คาของความแตกตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม ผลที่ไดคาไมเกิน 1.00 จากการวิเคราะหผลดังกลาวแสดงใหเห็น
วามผูเชี่ยวชาญแตละทานมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันในทุกดาน (เชี่ยวชาญ, 2556) ผลการวิจัยท่ีไดจึงเปน
ดังตอไปนี้ 
ปญหาในการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวร 

 

Figure 1 Mean of 7 problems of requirements management in IT projects 
จากรูปท่ี 1   พบวา ผลการวิจัยปญหาในการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบวา ท้ัง 7 ดาน เปนปญหาที่มีความสําคัญอยูในระดับมากจนถึงมากท่ีสุด โดยปญหาท่ีผูเชี่ยวชาญให
ความเห็นวาสงผลกับการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวรมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียของแต
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ละปญหา คือ 1) ดานการส่ือสารและผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 2) ดานขอบเขตของงาน 3) ดานกระบวนการ และ 
ดานการวางแผน 4) ดานการเปล่ียนแปลง  และ ดานทรัพยากร 5) ดานขอจํากัดในการทํางาน ตามลําดับ 

1. ปญหาการสื่อสารและผูมีสวนไดสวนเสีย (Communication & Stakeholder) เปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับ
โครงการมากท่ีสุด โดยไดคาเฉล่ียอยูท่ี 4.23  

การสื่อสาร และ ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงกา  (Communication and  Stakeholder) 
Mean 
(4.23) 

1. ส่ือสารไมตรงกัน ระหวาง ผูใหขอมูล (User) และผูรับขอมูล 4.7 

2. ขาดการติดตอส่ือสารท่ีดีภายในโครงการ บางคร้ังทําใหเขาใจผิด 4.6 

3. ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการไมใหความรวมมือในการประชุม (อาจจะทําใหโครงการลาชา( 4.4 

4. ความตองการของผูใชงานระบบ มีมากเกินไปจนไมสามารถบอกไดวาส่ิงท่ีจําเปนจริงๆคืออะไร 4.3 

5. ผูใชงานระบบยังไมรูวาตัวเองตองการอะไร เลยอธิบายมาไดไมชัดเจน 4.2 

6. การเมืองและความขัดแยงในองคกร สงผลตอระบบ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดลมเหลวในการ
พัฒนาได 

3.8 

7. ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการอาจจะมีความรูความเขาใจขอมูลของโครงการไมเพียงพอ 3.6 

Table 1 Mean of Communication and Stakeholder problems in requirements management 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ในปญหาการสื่อสารและผูมีสวนไดสวน
เสียภายในโครงการซ่ึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับโครงการมากท่ีสุด ปญหาเร่ืองส่ือสารไมตรงกันระหวางผูใหขอมูล 
และผูรับขอมูล ซึ่งถือวาเปนปญหาท่ีผูเชี่ยวชาญทุกคนเห็นวาสงผลกระทบท่ีสุด ในข้ันตอนการเก็บความตองการ มี
การรับและสงขอมูลจากคน 2 กลุม คือ ผูใหขอมูลและผูรับขอมูล   ซึ่งการที่จะสื่อสารใหเขาใจตรงกันท้ัง 2 ฝาย เปน
เร่ืองท่ีเปนไปไดยาก เพราะทักษะในดานการส่ือสารของแตละคนมีไมเทากัน รวมท้ังประสบการณที่ตางกัน จึงทําใหมี
ปญหาในระหวางการส่ือสารได การสื่อสารท่ีไมตรงกันทําใหผลลัพธท่ีออกมาไมมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในขั้นตอนตอไป การท่ีผูรับขอมูล ไมเขาใจความตองการกอนเร่ิมทํางาน  อาจสงผลใหงานท่ีออกมา
ผิดพลาดไมตรงตามความตองการและกอใหเกิดผลเสียในดานเวลางบประมาณและทรัพยากร 

2. ปญหาดานขอบเขตของงาน (Scope) เปนปญหาท่ีสงผลกับโครงการรองลงมาเปนอันดับท่ี 2 คิดเปน
คาเฉลี่ยท่ี 4.13  

ขอบเขตของงาน (Scope) 
Mean
(4.13) 

1. ขอบเขตของงานไมชัดเจน ในชวงเก็บความตองการจึงไดขอมูลกวางๆ 4.2 

2. เก็บความตองการ  แลวย่ิงเก็บขอบเขตยิ่งเพ่ิมข้ึน 4.2 

3. กําหนดขอบเขตจากความตองการ ท่ีไดมาผิดพลาด  4 

Table 2 Mean of Scope problems in requirements management 
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จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ปญหาเร่ืองการเก็บความตองการ ย่ิง
รวบรวมความตองการ ขอบเขตของงานยิ่งเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน การเก็บความตองการท่ีดีควรมีการศึกษาขอมูลโครงการและ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ หรือการทํา Workshop เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและครบถวน อาจจะใชเวลาใน
ชวงแรกของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาหหรือมากกวาน้ันขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ การท่ีตองใชเวลา
ในข้ันตอนน้ีเพ่ือท่ีจะใหขอมูลท่ีรับมาตรงตามท่ีผูใชงานตองการ และมีเวลาใหผูรับขอมูลนําขอมูลมาวิเคราะห 
เน่ืองจากการเก็บความตองการ หลายๆคร้ังอาจทําใหผูใชระบบเกิดเปลี่ยนใจขอเพิ่มคุณสมบัติบางอยางเขาไปในงาน
หรือลดคุณสมบัติบางอยางลง ทําใหขอบเขตของงานเปลี่ยนหรือเพ่ิมข้ึนอยูตลอดระยะเวลาการเก็บความตองการ ซึ่ง
เปนปญหาท่ีพบบอยในหลายโครงการ จนกลายเปนปญหาตอผูพัฒนาระบบ เพราะบางคร้ังผูพัฒนาระบบยอมรับ
ความตองการท่ีเพ่ิมเติมเขามาแตไมไดตรวจสอบกอนวาจะมีผลกระทบไปยังสวนอื่นหรือไม ทําใหขอบเขตชองงาน
เพ่ิมข้ึนเพราะการเพ่ิมความตองการอาจจะมีงานยอยๆสวนตอไปท่ีตองปรับแกหรือตองทําเพ่ิมดวยเชนกัน ซึ่งสงผล
กระทบท้ังเร่ืองของเวลา งบประมาณ และ ทรัพยากร 

3. ปญหาดานกระบวนการ (Process) เปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับโครงการรองลงมาเปนอันดับท่ี 3 โดยได
คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.80  

ดานกระบวนการ (Processes) 
Mean 
(3.8) 

1. เก็บความตองการมาไมครบขาดส่ิงท่ีสําคัญไป 4.7 

2.  ความตองการท่ีเก็บมาไมชัดเจน มีความกํากวม 4.5 

3. ในชวงเก็บความตองการ  ไมมีการ จัดลําดับความสําคัญสิ่งท่ีจําเปน วาอะไรควรทํากอน 4.2 

4.  ในชวงเก็บความตองการ เก็บขอมูลมามากเกินไป ซึ่งบางอยางไมจําเปน 3.6 

5. ขาดการจัดการไมมีการวางแผนการเก็บความตองการ 3.6 

6 เก็บความตองการ มาจากหลายคน ซึ่งบางครั้งไมใชคนท่ีใช(ตอ (งานจริง เลยไดในส่ิงท่ีไมถูกตอง  3.6 

7. ความตองการขัดแยงกันเอง เพราะเก็บขอมูลมาจากหลายคน 3.5 

8. ไมมีเคร่ืองมือ ( Tools)  ชวยในการเก็บความตองการ 3.3 

9. ในชวงเก็บความตองการ ควรมีผูเก่ียวของทุกสวนในโครงการเขารวมในขั้นตอนน้ี 3.2 

Table 3 Mean of Process problems in requirements management 

จากผลการวิเคราะหในตารางท่ี 3 พบวา ปญหาดานกระบวนการเร่ืองการเก็บความตองการไมครบขาดส่ิงท่ี
สําคัญไปเปนปญหาท่ีพบมากท่ีสุด การทําระบบใหออกมามีประสิทธิภาพหรือตรงตามความตองการของผูใชงานน้ัน 
การเก็บความตองการน้ันเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมาก ในข้ันตอนการเก็บขอมูลผูใชงานระบบอาจจะทําใหเขาใจวาให
ขอมูลครบถวนแลว ผูรับขอมูลคิดวาขอมูลเพียงพอจึงไมมีการถามเพ่ิมเติม หรือไมมีการเตรียมคําถามในการเก็บ
ขอมูลวาควรจะเก็บขอมูลดานใดบาง อาจจะทําใหเก็บส่ิงท่ีจําเปนมาไมครบ ซึ่งจะกลายเปนปญหาท่ีถกเถียงกัน
ภายหลังไดวาเปนความผิดของใคร  
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4. ปญหาดานการวางแผน (Plan) เปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับโครงการเปนอันดับท่ี 3 ไดคาเฉล่ีย 3.80  

การวางแผน (Plan) 
Mean
(3.8) 

1. ขาดการวางแผนที่ดีในการเตรียมตัวเก็บความตองการ 4.1 

2. ประเมินแผนงานผิดพลาดทําใหเกิดผลกระทบไปยังสวนตอไป 3.9

3. ความตองการท่ีไดมาไมชัดเจน ทําใหแผนงานลาชา 3.7

4. แผนงานโครงการไมดี มีลักษณะเปนแผนงานท่ีเปนไปไมได  3.5 

Table 4 Mean of Planning problems in requirements management 

จากผลการวิเคราะหในตารางท่ี 4 พบวา การขาดการวางแผนที่ดีในการเตรียมตัวเก็บความตองการเปนปญหาท่ี
สงผลกระทบมากท่ีสุด โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา การมีการวางแผนท่ีดีกอนการเก็บความตองการ ทําใหการเก็บ
ความตองการ ไดส่ิงที่ผูใชงานระบบตองการจริงทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดขอมูลครบถวน หากขาดการ
วางแผนกอนการเก็บความตองการอาจทําใหตองเก็บขอมูลจากผูใชงานระบบหลายรอบ ซึ่งสงผลกระทบท้ังเร่ืองของ
เวลา งบประมาณ และ ทรัพยากร 

5. ปญหาดานการเปล่ียนแปลง (Changes) คิดเปนคาเฉล่ียท่ี 3.70 ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวา ผูใชงาน
ระบบมีความตองการเปล่ียนแปลงอยูตลอด และการเปล่ียนสภาพแวดลอมทางธุรกิจทําใหความตองการเปล่ียนซึ่ง
เปนปญหาที่สงผลกระทบมาก เพราะการที่ผูใชงานมีการเปล่ียนแปลงความตองการหรือเง่ือนไขท่ีไดเคยตกลงกันไป
แลว ซึ่งกลายเปนปญหาท่ีทําผูพัฒนาระบบตองแกงานท่ีทําเสร็จแลว ทําใหเกิดผลกระทบกับเร่ืองของระยะเวลาของ
โครงการ สงผลใหกระบวนการทํางานโดยรวมชาลงและมีงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้น   

6. ปญหาดานทรัพยากร (Resources) ไดคาเฉล่ียท่ี 3.70 โดยพบวา สมาชิกโครงการมักมีโครงการท่ีทําหลาย
โครงการพรอมกัน จึงใหเวลากับแตละโครงการนอย และสมาชิกโครงการมีความรูขอมูลของโครงการไมเพียงพอ เปน
ปญหาท่ีสงผลกับโครงการในระดับมาก เพราะในการเก็บความตองการ สมาชิกโครงการควรจะใชเวลาในข้ันตอนน้ีให
มากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะหาขอมูลและนํามาวิเคราะหใหตรงตามความตองการของผูใชระบบ และข้ันตอนการเก็บความ
ตองการ ในแตละโครงการมีความจําเปนตองรูขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ เชน โครงการน้ีทําเพ่ืออะไร มีขอจํากัด
อะไรบาง และ อื่นๆ เพราะหากไมมีการศึกษาขอมูลของโครงการมากอนเก็บความตองการ จะทําใหการเก็บขอมูล
อาจหลุดประเด็นท่ีตองพิจารณาเปนพิเศษ หรือเก็บขอมูลท่ีไมจําเปนมา ซึ่งทําใหเสียเวลาในการทํางานมากขึ้น 

7. ปญหาดานขอจํากัดในการทํางาน (Constraints) ไดคาเฉล่ียอยูท่ี 3.65 โดยพบวา ผูเชี่ยวชาญสวนมากเห็น
วาขอจํากัดในเร่ืองของเวลาท่ีจํากัดเปนปญหาท่ีสงผลกับโครงการอยูในระดับมาก ในดานของขอจํากัดในการทํางาน 
(Constraints) เพราะเน่ืองจากการทํางานในปจจุบันมีโครงการหลายโครงการท่ีรับผิดชอบอยู แตเวลาท่ีเรงรีบในแต
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ละโครงการทําใหการทํางานยากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลทําใหการทํางานผิดพลาดและออกมาไมตรงตามท่ีผูใชงาน
ตองการ 
แนวทางแกไขการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวร 

จากผลการวิจัยเร่ืองแนวทางการแกไขปญหาการจัดการความตองการพบวาผลท่ีไดมีความสอดคลองกับ
แนวทางการบริหารโครงการขององคความรูในการบริหารโครงการ (PMBOK® Guide) (Project Management 
Institute, 2013)  แนวทางการแกไขการจัดการความตองการ 7 ดาน ดังน้ี 

1. ปญหาดานการสื่อสารและผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ (Communication and Stakeholder) แนว
ทางการแกไขคือ ใหความสําคัญในการสื่อสารกันระหวางผูใชงานระบบและผูพัฒนาระบบ เพราะการส่ือสารชวยทํา
ใหการทํางานผิดพลาดนอยลง และ ลดประเด็นปญหาความเขาใจผิดในการทํางานได ซึ่งการส่ือสารกับทีมงานใน
โครงการควรจะมีคนกลางคอยประสานงานใหทีมงานและผูมีสวนไดสวนเสียใจโครงการเขาใจปญหาและทราบ
สถานะของโครงการอยางตอเน่ือง เพ่ือลดปญหาดานการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ 

2. ปญหาดานขอบเขตของงาน (Scope) เร่ืองขอบเขตท่ีไมชัดเจนสามารถแกไขไดโดยการทบทวนขอบเขตท่ีได
จากการเก็บความตองการรวมกันระหวางผูใชงานและผูพัฒนาระบบ เม่ือไดขอตกลงรวมกันแลวจึง ทําเอกสารสรุป
ขอบเขตของโครงการโดยควรใหผูใชงานระบบลงนามรับรองขอบเขตงานตามท่ีไดตกลง รวมกับทีมพัฒนาเพ่ือใชเปน
เอกสารในการตอรองในภายหลัง และลดขอโตแยงในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอบเขตงาน 

3. ปญหาดานกระบวนการ (Processes) ในการทํางานทุกข้ันตอนของโครงการ ต้ังแตเร่ิมวางแผนโครงการไป
จนถึงขั้นตอนสุดทาย ผูบริหารโครงการควรมีการวางแผนกระบวนการทํางานไวใหเปนแบบแผน เพ่ือใหทีมงานและผู
มีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ทํางานตามกระบวนการท่ีไดต้ังไว เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใน
กระบวนการการเก็บความตองการก็เชนเดียวกัน ควรมีการจัดการข้ันตอนตางๆใหเปนระบบเพ่ือใหทีมงานมีการ
ทํางานที่เปนแบบแผนเดียวกัน มีการจัดทําเอกสารตางๆภายในโครงการท่ีเปนตนแบบ เพ่ือที่จะลดความผิดพลาด
หรือลดการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. ปญหาดานการวางแผน (Plan) แนวทางการแกไขคือการวางแผนงานลวงหนา และมีการเผ่ือเวลาสําหรับ
กิจกรรมตางๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะการเผื่อเวลาไวมากเกินไปก็หมายถึงคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นเชนกัน 
เน่ืองจากในแตละโครงการมีลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกัน การวางแผนงานอาจจะผิดพลาดซึ่งอาจจะสงผลตอ
การทํางานสวนตอไปได ดังน้ันการวางแผนงานท่ีดีจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. ปญหาดานการเปลี่ยนแปลง (Changes) การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไดในทุกโครงการ แนวทางการแกไข ควร
จะดูจากความจําเปนของการเปล่ียนแปลงวามีความสําคัญมากนอยเทาไหร กระทบกับการทํางานปจจุบันหรือ
กระทบกับสวนใดบาง แลวจึงคอยพิจารณาวาจะยอมรับความเปล่ียนแปลงหรือไม โดยปกติผูพัฒนาระบบจะยอมรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ หรือรองรับเร่ืองขอกฎหมาย แตหากเปนการ
เปลี่ยนแปลงสวนอื่นจะตองมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมกอน 

6. ปญหาดานทรัพยากร (Resources) แนวทางการการแกปญหาดานทรัพยากร คือการจัดสรรงานใหทีมงาน
อยางเหมาะสม ไมมากหรือนอยจนเกินไป อาจจะแบงจากตําแหนงหรือความรูและประสบการณในการทํางาน และ
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จัดสรรเวลาใหทีมพัฒนาไดศึกษาหาความรูใหมๆ เพ่ือใหมีการพัฒนาความรูความสามารถ ใหมีความรูที่จําเปนตอง
ใชในการทํางานในอนาคต 

7. ปญหาดานขอจํากัดในการทํางาน (Constraints) ในข้ันตอนการเก็บความตองการมีขอจํากัดหลักๆ 2 เร่ือง 
คือ เร่ืองงบประมาณ บางโครงการมีงบประมาณไมเพียงพออาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การประเมินงบประมาณ
ผิดพลาดอาจจะประเมินนอยกวาความเปนจริง เพราะขอบเขตของการทํางานจากการเก็บความตองการเปนโครงการ
ขนาดเล็กแตพอทําโครงการมีการขยายขอบเขตการทํางานออกไป ทําใหใชงบประมาณเกินกวาท่ีตั้งเอาไว การแกไข
ปญหาคือการลดหรือตัดบางอยางท่ีไมจําเปนออกจากขอบเขตโครงการ แลวจึงคอยพิจารณาความตองการอีกคร้ัง
ในชวงตอไปของโครงการ สวนเร่ืองของขอจํากัดดานเวลา แนวทางการแกไขคือการวางแผนการบริหารเวลาของ
โครงการจัดสรรเวลาตามความเหมาะสม การจัดทาแผนงานโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนขั้นตอนมากข้ึน ทําให
เราเห็นปริมาณงานท่ีชัดเจน ทําใหสามารถบริหารเวลาไดดียิ่งขึ้น 

 
สรุปผลการวจิัย 

ในโครงการพัฒนาซอฟทแวร ปญหาในการจัดการความตองการที่สําคัญท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานการ
ส่ือสารและผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ ดานขอบเขตของงาน ดานกระบวนการ และ ดานการวางแผน สําหรับ
แนวทางการแกไขปญหาในการจัดการความตองการน้ัน ทําไดโดยการใหความสําคัญในการส่ือสารกันระหวาง
ผูใชงานระบบและผูพัฒนาระบบ มีผูประสานงานใหทีมงานและผูมีสวนไดสวนเสียใจโครงการเขาใจปญหาและทราบ
สถานะของโครงการอยางตอเน่ือง มีการทบทวนขอบเขตท่ีไดจากการเก็บความตองการรวมกันระหวางผูใชงานและ
ผูพัฒนาระบบ และจัดทําเอกสารสรุปขอบเขตของโครงการโดยควรใหผูใชงานระบบลงนามรับรองขอบเขตงานตามท่ี
ไดตกลง ผูบริหารโครงการควรมีการวางแผนกระบวนการทํางานไวใหเปนแบบแผนและดําเนินงานตามกระบวนการท่ี
ไดกําหนดไว และมีการวางแผนงานลวงหนา โดยอาจเผ่ือเวลาสําหรับกิจกรรมตางๆใหเหมาะสม 
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ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ความเหน่ือยหน่ายงานที่ส่งผลต่อความตัง้ใจลาออกของ
พนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสตกิส์ชัน้น า 
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บทคัดย่อ 
การศกึษาถึงความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ความเหน่ือยหน่ายงานท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจลาออกของ

พนกังานในบริษัทขนสง่สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น า โดยกลุ่มประชากรเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการในบริษัทขนส่ง
สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น า รวมจ านวนพนกังานทัง้สิน้ 290 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน พบว่า ระดบัความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างานและความเหน่ือยหน่ายงานของพนกังานบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น าในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนความตัง้ใจลาออกของพนกังานในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู  และความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการสามารถ
ท านายความเหน่ือยหน่ายงานของพนกังานในบริษัทขนสง่สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น าได้ร้อยละ 96  และพบว่าความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความเหน่ือยหน่ายงานสามารถท านายความตัง้ใจลาออกของพนักงานในบริษัท
ขนสง่สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น าได้ร้อยละ 95.4  
 

ABSTRACT 
This research were to study about The Effect of Work Environment Satisfaction and Job 

Burnout on Intention to Leave of Employees in Leading Shipping and Logistics Provider.  The 
population in this research consisted of 290 employees in Leading Shipping and Logistics Provider. 
Statistics for the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple 
regression analysis. The results of this research revealed that: Employees had Work Environment 
Satisfaction and Job Burnout in medium level but Employees had Intention to Leave in high level; 
Work Environment Satisfaction could predict Job Burnout of Employees in Leading Shipping and 
Logistics Provider around 96 % and Work Environment Satisfaction and Job Burnout could predict 
Intention to Leave of Employees in Leading Shipping and Logistics Provider around 95.4 %. 
 
Key Words: Work Environment Satisfaction, Job Burnout, Intention to Leave 
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ค าน า 
ในปัจจบุนัการส่งออกและน าเข้าสินค้าเป็นตวัขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยองค์การท่ี

เข้ามาช่วยสนบัสนนุและให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการส่งออกและน าเข้าสินค้านัน้เป็นองค์การท่ีน่า
จับตามองและมีความส าคัญอย่างย่ิง และไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทใดย่อมมีความเก่ียวข้องกับคนท่ีมี
ความสามารถ ภูมิหลงั และลกัษณะพืน้ฐานท่ีมีความแตกต่างกนัทัง้สิน้ จึงนบัเป็นความท้าทายอย่างย่ิงส าหรับ
องค์การในการจดัการทรัพยากรบคุคลให้มีความมุง่มัน่ ความพร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจในการปฏิบตัิงาน ดงันัน้
ทรัพยากรมนุษย์จึงนับว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญในทุก ๆองค์การ  นอกจากทรัพยากรมนุษย์แล้ว
สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นส่วนหนึ่งในองค์การท่ีผู้บริหารต้องให้ความส าคญัด้วยเช่นกัน หากมีการจดัให้
อยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสมส าหรับการท างานจะมีส่วนช่วยในสร้างความพึงพอใจให้แก่
พนกังาน พนกังานก็จะสามารถท างานได้อย่างเป็นสขุและมีประสิทธิภาพ ตรงกนัข้ามหากสภาพแวดล้อมในการ
ท างานไม่เหมาะสม พนักงานไม่พึงพอใจจะเป็นสิ่งบัน่ทอนทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ  ในองค์การท่ีท าธุรกิจ
ขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์นัน้ ลักษณะงานส่วนใหญ่ท างานอย่างเดิมซ า้ๆ จ ากัดอยู่กับท่ี ต้องมีการ
ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานานในงานท่ีรับผิดชอบ มีการประสานงานกนักบัลกูค้าท่ีหลากหลายบุคลิกและอารมณ์ 
และมีการเร่งรีบท างานเพ่ือให้ได้ผลดีและรวดเร็วท่ีสุด ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย เมื่อยล้าได้ง่าย  
(อมัพร, 2539)  

ผลของลกัษณะงานท่ีจ าเจและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไมเ่หมาะสมอาจจะท าให้พนกังานรู้สกึเบ่ือ
งาน และเหน่ือยหน่ายงานได้ ซึง่บุคคลท่ีมีความเหน่ือยหน่ายมกัจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงงานด้วยการลาป่วย ขาด
งานหรือลาออก ซึง่เป็นอีกสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้เกิดการสญูเปล่า สิน้เปลืองงบประมาณในการสรรหาพนกังานใหม่
เพ่ือมาทดแทน และอาจท าให้ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ขาดขวญัและก าลงัใจ (สิระยา, 2534) 

การลาออกท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ย่อมมีผลกระทบต่อองค์การและบุคคลโดยผลต่อ
องค์การนัน้นอกจากนีใ้นช่วงของการสรรหาบุคคลเข้ามาแทนบุคคลท่ีลาออกไปนัน้ ผลผลิต และประสิทธิภาพ
ขององค์การจะลดลงไปช่วงหนึง่ด้วย และในสว่นของบคุคลนัน้ จะพบวา่การลาออกของพนกังานมีผลให้พนกังาน
ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ต้องท างานเพ่ิมมากขึน้อีกด้วย (ภราดี, 2540) 

ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาถึงอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความ
เหน่ือยหน่ายงานท่ีมีตอ่ตอ่ความตัง้ใจลาออกจากงานของพนกังานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้
น าทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถงึพฤติกรรมของพนกังานในองค์การท่ีด าเนินงานด้านขนสง่สินค้าและบริการด้านโลจิ
สติกส์และให้ทราบถึงอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความเหน่ือยหน่ายงานท่ีมี
ต่อต่อความตัง้ใจลาออกจากงานของพนกังาน ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหารได้ตระหนกัถึงความส าคญัของความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน  ความเหน่ือยหน่ายงาน และความตัง้ใจลาออกจากงานท่ีเกิดขึน้กับ
พนกังาน ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเหน่ือยหน่ายงานและป้องกนัการตัง้ใจ
ลาออกจากงานของพนกังาน 
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Conceptual Framework 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  Conceptual Framework 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูและให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยจ าแนกแบบจดัล าดบัความส าคญัหรือ
ท่ีเรียกวา่ เรตติง้ (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบัตัง้แตม่ากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสดุ 
 
สถติใินการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในส่วนข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ ระดบัการศึกษาและสถานภาพการสมรส ใช้ค่าร้อยละใน
การวิเคราะห์และคา่เฉลี่ย ใช้แปลความหมายข้อมลูด้านอาย ุสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้คูก่บัคา่เฉลี่ยทดสอบการ
กระจายข้อมลูด้านอายุ และใช้ Multiple Linear Regression โดยใช้เทคนิควิธี Stepwise Multiple Regression 
ในการศกึษาอิทธิพลของความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีตอ่ความเหน่ือยหน่ายงานและอิทธิพล

Job Burnout 
1.  Emotional Exhaustion 
2.  Depersonalization  
3.  Reduced Personal Accomplishment 
(Maslach and Jackson, 1982) 

Intention to Leave 
(Meyer, 2004) 

Work Environment Satisfaction  
1.  Security 
2.  Opportunity for Advancement 
3.  Company and Management 
4.  Wages 
5.  Intrinsic Aspects of the Jobs 
6.  Supervision 
7.  Social Aspects of the Jobs 
8.  Communication 
9.  Working Conditions 
10.  Benefits 
(Gilmer, 1971 cited in Suchada, 2003) 
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ของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความเหน่ือยหน่ายงานท่ีมีผลความตัง้ใจลาออก ส าหรับ
คา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้นี ้ก าหนดไว้ท่ีระดบั .05  
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิ
สตกิส์ชัน้น า 
 
Table 1  Demographic factors of Employees in Leading Shipping and Logistics Provider. 

 
Factors Frequency Percentage 

Gender   

Male 183 63.1 
Female 107 36.9 

Age   
Under 25 years 82 28.3 

25-30 years 199 68.6 
Upper 30 years 9 3.1 

Marriage Status   

Single 251 86.6 
married 38 13.1 

Divorced / Widowed 1 .3 
Education Level   

Under Bachelor's degree 80 27.6 

Bachelor's degree or equivalent 183 63.1 

Upper Bachelor's degree 27 9.3 

Total 290 100.0 

 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน  ความเหน่ือยหน่ายงานและ
ความตัง้ใจลาออกของพนักงานบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจสิตกิส์ชัน้น า 
 จากการวิจยั พบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมของพนกังานในบริษัท
ขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น าอยู่ในระดบัปานกลาง(x̅=2.85 ,S.D.= .51) ส่วนระดบัความเหน่ือย
หน่ายงานโดยรวมของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น าอยู่ ในระดับปานกลาง 

(x̅=3.16 ,S.D.= .82) และระดบัความตัง้ใจลาออกโดยรวมของพนกังานในบริษัทขนสง่สินค้าและบริการด้านโลจิ
สติกส์ชัน้น าอยู่ในระดบัสงู (x̅=3.73 ,S.D.= .51) 
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ผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานต่อความเหน่ือยหน่าย
งานของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจสิตกิส์ชัน้น า 
 จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยพบว่า ปัจจยัด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความเหน่ือยหน่ายงานของพนกังานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น านัน้มี 6 ด้าน 
ได้แก่ สภาพการท างาน การนิเทศงาน  ความมั่นคงปลอดภัย คุณลักษณะทางสังคมของงาน ค่าจ้าง และ
คณุลกัษณะเฉพาะของงาน ซึง่มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูระหว่างความเหน่ือยหน่ายงานกบัปัจจยัความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานทัง้ 6 ด้าน เท่ากบั .980 โดยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างานทัง้ 6 ด้านนีร่้วมกนัท านายความเหน่ือยหน่ายงานได้ร้อยละ 96 มีค่าความคลาดเคลื่อนของการท านาย
เท่ากบั .164 และเม่ือพิจารณาคา่ F = 1146.413 และ Sig. ท่ีระดบั .000 ดงัตารางท่ี 2 
 
Table 2  Multiple Linear Regression  Analysis between Work Environment Satisfaction and Job Burnout of 
Employees in Leading Shipping and Logistics Provider. 
 

Model 
Job Burnout 

B SE)B) Beta t Sig. 
Constant 7.005 .091  77.290 .000 
Working Conditions -.461 .043 -.471 -10.640 .000 
Supervision -.118 .015 -.110 -8.164 .000 
Security -.538 .058 -.354 -9.339 .000 
Social Aspects of the Jobs -.342 .064 -.230 -5.337 .000 
Wages .225 .047 .119 4.821 .000 
Intrinsic Aspects of the Jobs -.051 .014 -.054 -3.572 .000 

R R² Adjust R² SE)est.) F Sig. 
.980 .960 .960 .164 1146.413 .000 

*0tentftacnt ct tne S.05  level       
 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับอทิธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความเหน่ือยหน่าย
งานต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจสิตกิส์ชัน้น า 
 จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยพบว่า ปัจจยัด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและ
ความเหน่ือยหน่ายงานท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิ
สติกส์ชัน้น า นัน้มี 6 ด้าน ซึ่งแบ่งเป็นปัจจยัด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 5 ด้าน ได้แก่ 
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน คณุลกัษณะทางสงัคมของงาน การนิเทศงาน องค์การและการจดัการและความ
มัน่คงปลอดภยั และแบ่งเป็นปัจจยัด้านความเหน่ือยหน่ายงาน 1 ด้าน ได้แก่ การลดคณุคา่ความเป็นความบุคคล 
ซึง่มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งความตัง้ใจลาออกกบัปัจจยัความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมในการ
ท างานและความเหน่ือยหน่ายงานทัง้ 6 ด้าน เท่ากบั .977 โดยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน
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และความเหน่ือยหน่ายงานทัง้ 6 ด้านนีร่้วมกนัท านายความตัง้ใจลาออกได้ร้อยละ 95.4 มีค่าความคลาดเคลื่อน
ของการท านายเท่ากบั .208 และเม่ือพิจารณาคา่ F = 1007.407 และ Sig. ท่ีระดบั .000 ดงัตารางท่ี 3 

 
Table 3  Multiple Linear Regression  Analysis between Work Environment Satisfaction, Job Burnout and 
Intention to Leave of Employees in Leading Shipping and Logistics Provider. 
 

Model 
Intention to Leave 

B SE)B) Beta t Sig. 
Constant 5.746 .428  13.437 .000 
Depersonalization .380 .048 .393 7.864 .000 
Opportunity for Advancement -.231 .098 -.134 -2.363 .019 
Social Aspects of the Jobs -.406 .069 -.229 -5.856 .000 
Supervision -.085 .022 -.067 -3.882 .000 
Company and Management -.199 .091 -.122 -2.202 .028 
Security -.199 .092 -.110 -2.157 .032 

R R² Adjust R² SE)est.) F Sig. 
.977 .955 .954 .208 1007.407 .000 

*0tentftacnt ct tne S.05  level       

 
สรุป 

การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ความเหน่ือย
หน่ายงานท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจลาออกของพนกังานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น า นัน้ มี
วตัถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศกึษาถึงระดบัความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ความเหน่ือยหน่ายงาน
และความตัง้ใจลาออกของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น า   2) เพ่ือศกึษาถึง
อิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีต่อความเหน่ือยหน่ายงานของพนักงานในบริษัท
ขนสง่สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น า  และ3) เพ่ือศกึษาถงึอิทธิพลของความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างานและความเหน่ือยหน่ายงานท่ีมีต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการ
ด้านโลจิสติกส์ชัน้น า กลุ่มประชากรท่ีศึกษาคือ พนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น า 
จ านวน 290 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณา โดยใช้ค่าร้อยละหา
จ านวนและสดัสว่นของพนกังาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานใช้ในการทดสอบหาระดบัความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ความเหน่ือยหน่ายงานและความตัง้ใจลาออก และใช้ Multiple Linear 
Regression วิธี Stepwise ในการศกึษาอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีต่อความ
เหน่ือยหน่ายงานและอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความเหน่ือยหน่ายงานท่ีมี
ผลความตัง้ใจลาออก 
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 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความ
เหน่ือยหน่ายงานของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น ามีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคุณูระหวา่งความเหน่ือยหน่ายงานกบัปัจจยัความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน เท่ากบั .980 โดย
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสามารถน ามาใช้ในการท านายความเหน่ือยหน่ายงาน
ประกอบด้วย  6 ด้าน ได้แก่ สภาพการท างาน การนิเทศงาน ความมัน่คงปลอดภยั คณุลกัษณะทางสงัคมของ
งาน ค่าจ้าง และคุณลกัษณะเฉพาะของงาน โดยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานทัง้  6 ด้าน
สามารถร่วมกนัท านายความเหน่ือยหน่ายงานได้ร้อยละ 96 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และยงัพบว่า 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความเหน่ือยหน่ายงานท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ลาออกของพนกังานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น า ซึง่มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณู
ระหวา่งความตัง้ใจลาออกกบัปัจจยัความพงึพอใจตอ่สภาพแวดล้อมในการท างานและความเหน่ือยหน่ายงานทัง้ 
6 ด้าน เท่ากบั .977  โดยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความเหน่ือยหน่ายงานท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการท านายความตัง้ใจลาออกประกอบด้วย  6 ด้าน ซึ่งแบ่งเป็นปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 5 ด้าน ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในการท างาน คณุลกัษณะทางสงัคมของงาน การ
นิเทศงาน องค์การและการจัดการและความมัน่คงปลอดภัย และแบ่งเป็นปัจจัยด้านความเหน่ือยหน่ายงาน 1 
ด้าน ได้แก่ การลดคณุคา่ความเป็นความบุคคล โดยปัจจยัทัง้ 6 ด้านสามารถร่วมกนัท านายความตัง้ใจลาออกได้
ร้อยละ 95.4  และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการศกึษาความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความเหน่ือยหน่ายงานท่ีมีอิทธิพล

ต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงานในบริษัทขนส่งสิ นค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น านัน้ ผู้ ศึกษามี
ข้อเสนอแนะจากศกึษาดงันี ้ 
  1.  องค์การตา่งๆในอตุสาหกรรมขนสง่สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ ควรให้ความส าคญักบัด้าน
องค์การและการจดัการเป็นพิเศษ เช่น ควรก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่าง
ชดัเจนและสามารถท าได้จริงตลอดจนต้องสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์การ โครงสร้างขององค์การควรมีความ
ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย และควรก าหนดนโยบายและกฎข้อบังคบัให้มีความเหมาะสม นอกจากนัน้
องค์การต้องให้ความส าคญักบัสภาพแวดล้อมในการท างานทกุๆ ด้าน เช่น ให้เงินเดือนเหมาะสมกบัปริมาณงาน
ท่ีได้รับ ตลอดจนสวัสดิการท่ีมอบให้พนักงานมีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมระดับความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มากขึน้ได้ 
 3.  ผู้ บริหารในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ ควรให้ความส าคัญกับการลด
ความรู้สกึเหล่านัน้ และกระตุ้นให้พนกังานรู้สกึว่างานท่ีท าอยู่นัน้เป็นงานท่ีท าแล้วมีความสขุ รู้สึกผูกพนักบังาน
และองค์การ เมื่อพนกังานรู้สกึมีความสขุกบังานและการท างานแล้ว ก็จะสง่ผลให้พนกังานตัง้ใจท างานมากขึน้ 
 4. องค์การในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ ต้องมุ่งมัน่ท่ีจะลดระดบัความตัง้ใจ
ลาออกของพนักงาน โดยอาจจะมีการปรับสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของพนกังานมากขึน้ เพ่ือท่ีจะให้พนกังานรู้สกึวา่งานท่ีอยู่นัน้ให้ในสิ่งท่ีต้องการได้  
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กติตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์เล่มนีส้ าเร็จลุล่วงมาได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์
วงษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์จนมี
ความสมบรูณ์ และขอขอบพระคณุพนกังานในบริษัทขนสง่สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชัน้น าทุกท่านท่ีกรุณา
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
 สดุท้ายนีข้อกราบขอบพระคณุบิดา มารดา และขอขอบคณุญาติพ่ีน้องของผู้ วิจยัทุกท่านท่ีเ ป็นก าลงัใจ
และให้การสนับสนุนในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนขอขอบคณุทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้จนท าให้
ผู้ วิจยัสามารถส าเร็จการศกึษาในครัง้นีไ้ด้อย่างสมบรูณ์ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถงึอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

Factors Affecting the Purchasing of Community Products Characterizing Local Identity 
in Mae Tang District, Chiang Mai Province 

 

เกษม กุณาศรี1 และ ชนิตา พนัธุ์มณี2 

Kasem Kunasri1 and Chanita Panmanee2 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาทศันคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน และ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีแสดงถงึอตัลกัษณ์ท้องถ่ินในอ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่
โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากนักท่องเท่ียว และประชาชนในพืน้ท่ีอ าเภอแม่แตง จ านวน 415 ราย โดยใช้แบบจ าลอง
โลจิตหลายทางเลือกเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวและคนในชุมชนให้
ความส าคญักบัตวัผลิตภณัฑ์ชุมชนมากท่ีสดุ ในขณะท่ีการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์มีความส าคญัของน้อยท่ีสดุ 
ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสในการซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนทัง้สามประเภทมีความแตกต่างกันไป และสามารถ
แบ่งตลาดเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “ข้าวกล้อง” จะเน้นไปยังกลุ่มผู้ เกษียณอายุ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “วดับ้านเด่น” จะเน้นไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ และผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “ช้างแม่ตะ
มาน” จะเน้นไปยงักลุม่เดก็ เยาวชน และวยัท างาน   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research are to study the attitudes about local identity and community product 
development and to analyze factors affecting the purchasing of community products characterizing local 
identity in Mae Tang district, Chiang Mai province. Data is collected from 415 tourists and people in Mae Tang 
district by applying the multinomial logit model for the analysis tool. The results shown that the tourists and local 
people give the most importance on community product aspect whereas the advertisement or public is the 
least significance. In addition, the factors affecting the purchasing among three types of community products 
characterizing local identity are different. These findings are segmented target markets in 3 groups such as the 
community products representing “Brown rice” are focused on the retiree group, the community products 

representing “Wat Banden” are emphasized on the elderly person group, and the community products 

representing “Mae Taman elephants” are underlined on children, youth and working age groups.  
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ค าน า 
อ าเภอแมแ่ตงเป็นอ าเภอท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไปได้ในการสง่เสริมและพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย่ิง 

เน่ืองจากมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย ทัง้แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงมีกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวมากมายท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ด้านวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน นอกจากนี ้
อ าเภอแม่แตงยงัเป็นเส้นทางผ่านท่ีส าคญัท่ีเช่ือมต่อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึง่มีนกัท่องเท่ียวใช้เส้นทางนีเ้ป็นจ านวนมาก ดงันัน้ การสร้างจุดดงึดดูนกัท่องเท่ียวหรือ    
จุดขายของอ าเภอแม่แตงผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และเป็นท่ีรู้จักจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็น
ปัจจยัส าคญัไปสูก่ารท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนท่ีจะน ารายได้มาสูป่ระชาชนในชมุชนอย่างยัง่ยืน 

การสร้างอตัลกัษณ์ในผลิตภณัฑ์ชุมชน เป็นวิธีการหนึง่ท่ีน ามาใช้ในการสร้างจุดขายให้กบัสินค้า (Howell, 
1994; Boissevain, 1996; Chambers, 1997; Rogers, 2002; Ballesteros and Ramirez, 2007; Ghodeswar, 
2008) โดยเป็นการน าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชนมาบูรณาการ
ร่วมกัน มุ่งเน้นความโดดเด่น และความแปลกใหม่ ซึ่งท่ีผ่านมารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการ
ท่องเท่ียวของอ าเภอแม่แตง ยงัไม่ได้แสดงถึงอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนของชุมชน ทัง้นี ้เน่ืองมาจากผู้ผลิตสินค้าชุมชนใน
อ าเภอแม่แตงยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการพฒันาและออกแบบสินค้าชุมชนท่ีแสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์
ท้องถ่ินของตนเอง ขาดการน าเสนอท่ีมีเร่ืองราวความเป็นมาของชุมชน รวมถึงขาดการน าแนวคิดเชิงสร้างสรรค์มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ เกิดจุดเด่นในการสร้างการรับรู้ และการ
ยอมรับของนกัท่องเท่ียว ก่อให้เกิดการซือ้ซ า้ และน าไปสูค่วามยัง่ยืนของการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนและรายได้ของ
คนในชมุชนตามมา 

อย่างไรก็ตาม การสร้างอตัลกัษณ์ในผลิตภัณฑ์ชุมชนจะประสบผลส าเร็จได้นัน้ จ าเป็นต้องมีการศึกษา 
ทศันคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชน
ท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ินในอ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่  ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการสร้าง     
อัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนในอ าเภอแม่แตง และช่วยยกระดับรายได้ของ
ประชาชนในชมุชนอย่างยัง่ยืน 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ในการวิจัยนี ้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งในการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน  265 ราย รวมถึงประชาชนในพืน้ท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 
150 ราย รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 415 ราย ทัง้นีวิ้ธีการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีแสดง
ถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ินนัน้ ได้น าเอาแบบจ าลองโลจิตหลายทางเลือก (Multinomial Logit Model) มาใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์  

แบบจ าลองโลจิตหลายทางเลือกถูกสร้างขึน้มาเพ่ือจดัการกบัทางเลือกท่ีมีมากกว่าสองทางเลือก ซึง่แตล่ะ
ทางเลือกไม่มีความหมายในเชิงล าดบัก่อนหลงั (Green, 2003; อารี วิบูลย์พงศ์, 2549; คมสนั สุริยะ, 2552) โดย
การก าหนดแบบจ าลองจะอยู่บนพืน้ฐานของความน่าเป็นท่ีจะเกิดเหตกุารณ์แตล่ะทางเลือก ดงันี ้
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ก าหนดให้ Pr( )Y j  คือ ความน่าจะเป็นท่ีนักท่องเท่ียวและคนในชุมชนจะเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี
แสดงถงึอตัลกัษณ์ท่ี j ดงันัน้ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตกุารณ์แตล่ะเหตกุารณ์ สามารถค านวณได้ดงัสมการที่ (1)  
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 ในการประมาณค่าแบบจ าลองข้างต้น ใช้วิธีการ Maximum likelihood (Green, 2003) โดยการสร้าง    
Log-likelihood function เข้าไป แสดงดงัสมการที่ (2)  
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  โดยท่ี 1ijd   ถ้านกัท่องเท่ียวและคนในชมุชนเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีแสดงถงึอตัลกัษณ์ท่ี j  
และ 0ijd   ถ้านกัท่องเท่ียวและคนในชมุชนเลือกผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีแสดงถงึอตัลกัษณ์อื่นๆ  

ส าหรับแบบจ าลองท่ีใช้ในการวิจยัแสดงได้ดงัสมการท่ี (3) โดยสินค้าท่ีถูกเลือกมาใช้ในแบบจ าลองได้มา
จากการส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นจากนกัท่องเท่ียว ประชาชนชนในชุมชน รวมถึงเจ้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 
ซึง่ประกอบด้วย ข้าวกล้อง (แสดงถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ินทางด้านการเกษตร) วดับ้านเด่น (แสดงถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน
ทางด้านโบราณสถาน) และช้างแม่ตะมาน (แสดงถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ินทางด้านการท่องเท่ียว) ทัง้นี ้ตวัแปรท่ีใช้ใน
แบบจ าลองและค าจ ากดัความของตวัแปร แสดงได้ดงั Table 1 
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Table 1. Variables used in multinomial logit model. 
Variables Definitions 

Dependent variables 
 ijY   The selection of types of community products  

 1j   the purchasing of community products representing “Brown rice” (Agricultural 
identity aspect) 

 2j   the purchasing of community products representing “Wat Banden” (Ancient 
remains identity aspect) 

 3j   the purchasing of community products representing “Mae Taman elephants” 
(Tourism identity aspect) 

Independent variables 
 iSex  Gender  (1 = male, 0 = female) 

 iAge  Age of the respondents (Years) 

 iStatus  Marital status (1 = married, 0 = other) 

 
iEdu  Levels of educations (1 = uneducated, 2 = primary education, 3 = secondary education,       

4 = bachelor degree, 5 = postgraduate) 
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Table 1. Cont. 
Variables Definitions 

 iInc  Household income (Baht per month) 

 iAtt  Attitude scores of the local identity and community product development 
 1iOcc  Occupation 1 (1 = student, 0 = other) 

 2iOcc  Occupation 2 (1 = government officer/state enterprises employee, 0 = other) 

 3iOcc  Occupation 3 (1 = employee and 0 = other) 

 4iOcc  Occupation 4 (1 = retiree and 0 = other) 
 Let “unemployment” is the based group 

 1iObj  Objective for purchasing 1 (1 = buy product for souvenir, 0 = other)  

 2iObj  Objective for purchasing 2 (1 = buy product for collection or own used, 0 = other) 
 Let “buy product for sale” is the based group 

 
iMedia  Mass communication (1 = buy product because of the media, 0 = other) 

 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

ทศันคตเิกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ผลการศกึษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน พบว่า นกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนส่วนใหญ่มีความยินดีท่ีจะซือ้ผลิตภณัฑ์ชุมชนมากขึน้ หากรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์แสดงถงึอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน โดยมีคา่คะแนนเฉลี่ย 1.34 รองลงมาคือ มีความยินดีท่ีจะซือ้ผลิตภณัฑ์ชุมชน
มากขึน้ หากบรรจุภัณฑ์แสดงถึงอัตลกัษณ์ท้องถ่ิน และมีความยินดีท่ีจะซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึน้ หากมีการ
น าอัตลักษณ์ท้องถ่ินนัน้มาสร้างหรือถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.28 และ 1.19 
ตามล าดบั ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว จะพบว่า นกัท่องเท่ียวและคนในชมุชนยินดีท่ีจะซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีสื่อ
ถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน (แสดงดงั Table 2) จากผลการศึกษาดงักล่าวจะเห็นได้ว่า นักท่องเท่ียวและคนในชุมชนให้
ความส าคญักบัตวัผลิตภณัฑ์ชุมชนค่อนข้างมาก ดงันัน้หากมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพ่ือสื่ออตัลกัษณ์ท้องถ่ิน
ควรมุ่งเน้นไปท่ีการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการน าเอาอัตลักษณ์ท้องถ่ินนัน้ๆ มาสร้างเป็นตัว
ผลิตภณัฑ์หรือเป็นสว่นหนึ่งสว่นใดในตวัผลิตภณัฑ์ จะสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้มากขึน้ รวมถึงเพ่ิมความยินดี
ท่ีจะจ่ายส าหรับผลิตภณัฑ์ชมุชนมากขึน้  
 เมื่อพิจารณาทศันคติท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ พบว่า นกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนให้ความส าคญักบั
การโฆษณาหรือประชาสมัพันธ์ถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ินในผลิตภณัฑ์น้อยท่ีสดุเมื่อเทียบกบัทศันคติในด้านอื่นๆ ทัง้นี ้
เน่ืองมาจากในปัจจุบันการโฆษณาประชาสมัพันธ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนยังอยู่ในวงแคบ นักท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มกัจะไมท่ราบวา่หากมาเท่ียว ณ สถานท่ีเหลา่นีแ้ล้ว ควรซือ้อะไรกลบัไปท่ีแสดงถงึความเป็นตวัตนของสถานท่ี
ดงักล่าว ดงันัน้ นกัท่องเท่ียวจงึไม่เห็นความส าคญัทางด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม 
ในแนวคิดทางการตลาดและเศรษฐศาสตร์ชุมชน ถือว่าการโฆษณาหรือการประชาสมัพนัธ์เป็นปัจจัยส าคญัท่ีช่วย
สร้างการรับรู้ของนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีการน าอัตลกัษณ์ท้องถ่ินเข้ามาบูรณาการในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน การโฆษณาหรือการประชาสมัพนัธ์จะท าให้นกัท่องเท่ียวรับรู้ถึงเอกลกัษณ์ในตวัสินค้า ท าให้เกิด
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ความยินดีท่ีจะจ่ายซือ้ผลิตภณัฑ์ชุมชนมากขึน้ ซึง่เป็นการสร้างจุดขายให้แก่ผลิตภณัฑ์ชุมชน และก่อให้เกิดรายได้
ของชมุชนอย่างยัง่ยืน 
 

Table 2. Attitudes of the respondents about the local identity and community product development. 

Attitudes about the local identity  
and community product development 

Levels of attitudes 

Total 
Average 
scores 

Strongly  
agree 

Agree Neither Disagree 
Strongly 
disagree 

(+2) (+1) (0) (-1) (-2) 
Product         
1) You are willing to pay for more 

community products if the product 
types represent the local identity. 

190 
(45.78) 

184 
(44.34) 

35 
(8.43) 

6 
(1.45) 

0 
(0.00) 

415 
(100.00) 

1.34 

2) You are willing to pay for more 
community products if the product 
packages represent the local identity. 

175 
(42.17) 

187 
(45.06) 

47 
)11.33( 

5 
(1.20) 

1 
(0.24) 

415 
(100.00) 

1.28 

3) You are willing to pay for more 
community products if the logos of 
products represent the local identity. 

62 
(14.94) 

199 
(47.95) 

128 
(30.84) 

24 
(5.78) 

2 
(0.48) 

415 
(100.00) 

0.71 

4) You are willing to pay for more 
community products if the local identity 
is brought to produce the community 
goods or part of them. 

133 
(32.05) 

227 
(54.70) 

54 
(13.01) 

1 
(0.24) 

0 
(0.00) 

415 
(100.00) 

1.19 

Price        
5) You are willing to pay for more price if 

the community products represent the 
local identity. 

121 
(29.16) 

203 
(48.92) 

79 
(19.04) 

10 
(2.41) 

2 
(0.48) 

415 
(100.00) 

1.04 

Place        
6) You are willing to pay for more 

community products at the places of 
identity existence than the general 
places. 

105 
(25.30) 

195 
(46.99) 

98 
(23.61) 

16 
(3.86) 

1 
(0.24) 

415 
(100.00) 

0.93 

Promotion        
7) You are willing to pay for more 

community products if there are the 
advertisement or public relation about 
the local identity. 

66 
(15.90) 

156 
(37.59) 

169 
(40.72) 

16 
(3.86) 

8 
(1.93) 

415 
(100.00) 

0.62 

Overall         
8) Overall, you are willing to pay for the 

community products representing the 
local identity. 

218 
(52.53) 

127 
(30.60) 

63 
(15.18) 

3 
(0.72) 

4 
(0.96) 

415 
(100.00) 

1.33 

Source: Calculated. 
Note: the value in (  ) represents percentage. 
 
 

282

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในอ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ผลจากการประมาณคา่แบบจ าลองโลจิตหลายทางเลือกในสมการที่ (3) ด้วยวิธีการ Maximum likelihood 
(แสดงดงั Table 3) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “ข้าวกล้อง” ซึ่งเป็นอตัลกัษณ์
ทางด้านการเกษตรของอ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่ได้แก่ ระดบัการศกึษาของนกัท่องเท่ียว ผู้ ท่ีเกษียณอาย ุและ
ทศันคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้ 
มีโอกาสท่ีจะซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “ข้าวกล้อง”มากขึน้ ส่วนใหญ่มกัเป็นผู้ เกษียณอายุ และมีทัศนคติท่ีดี
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน  
 

Table 3. Results of multinomial logit model. 

Variables 
community products representing 

“Brown rice”  
community products representing 

“Wat Banden” 
community products representing 

“Mae Taman elephants” 
Marginal effects t-value Marginal effects t-value Marginal effects t-value 

Constant 0.11049 0.558 -0.44402 -2.706 ** 0.33354 1.832 * 

Sex  0.03282 0.578 0.10471 2.198 * -0.13753 -2.709 ** 

Age  -0.00249 -0.954 0.00765 3.558 ** -0.00516 -2.144 * 

Status  0.07413 1.037 0.10258 1.643 -0.17672 -2.556 * 

Edu  0.05136 3.581 ** -0.02476 -2.045 * -0.02660 -2.139 * 

1Occ  -0.05581 -0.593 -0.12528 -1.579 0.18109 2.076 * 

2Occ  0.08494 0.854 -0.02962 -0.353 -0.05533 -0.532 

3Occ  0.12813 1.282 -0.14726 -1.731 * 0.01913 0.203 

4Occ  0.28209 2.176 * -0.09427 -0.904 -0.18782 -1.428 

Inc  0.01917 2.34 0.02052 2.969 0.00135 0.191 * 

Att  0.08146 1.07 * 0.04909 0.815 ** 0.03237 0.448 

1Obj  -0.06093 -0.823 -0.14207 -2.268 0.20300 2.971 
2Obj  0.04411 0.801 -0.01844 -0.404 * -0.02567 -0.534 ** 

Media  0.00004 1.282 0.00002 0.724 -0.00006 -2.177 
Number of observations   415 
McFadden Pseudo R-square  0.1448 
Restricted log likelihood   -440.4204 
Percent correctly predicted   61.35 

Source: Calculated. 
Note:  * and ** denote .05 and .01 statistical significance levels, respectively. 

 

ส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “วดับ้านเด่น” ซึ่งเป็นอตัลกัษณ์ทางด้าน
โบราณสถานของอ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพพนักงานบริษัท 
ทศันคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน และวตัถปุระสงค์ในการซือ้เพ่ือเป็นของสะสมหรือ
น าไปส่วนตวั กล่าวคือ เพศชายมีโอกาสท่ีจะซือ้ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “วดับ้านเด่น” มากกว่าเพศหญิง โดย
กลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายมุากและมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน จะมีโอกาส
ในการซือ้ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีแสดงถงึ “วดับ้านเด่น” มากขึน้ ในทางตรงข้าม ระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้ อาชีพพนกังาน
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บริษัท และวตัถุประสงค์ในการซือ้เพ่ือเป็นของสะสมหรือน าไปส่วนตวั จะลดโอกาสในการซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี
แสดงถงึ “วดับ้านเดน่” ของนกัท่องเท่ียว ทัง้นีเ้น่ืองจาก ความนิยมชมชอบในโบราณสถานสว่นใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุซึง่
มีระดบัการศกึษาไมส่งูมากนกัเมื่อเทียบกบัคนวยัท างานในปัจจบุนั กอปรกบัคา่นิยมของคนในวยัท างานในปัจจุบนั 
โดยเฉพาะพนกังานบริษัท มกันิยมไปท่องเท่ียวในเชิงธรรมชาติหรือผจญภยัมากกวา่การท่องเท่ียวตามโบราณสถาน 
และนิยมสินค้าท่ีคอ่นข้างทนัสมยัหรือมีความคิดสร้างสรรค์มากกวา่สินค้าท่ีแสดงถงึโบราณสถาน  

เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “ช้างแม่ตะมาน” ซึ่งเป็นอตัลกัษณ์
ทางด้านสถานท่ีท่องเท่ียวของอ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ เพศชาย อายท่ีุมากขึน้ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษาท่ีสงูขึน้ และวตัถุประสงค์ในการซือ้เพ่ือเป็นของสะสมหรือน าไปส่วนตวั มีผลในการลดโอกาสในการซือ้
ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีแสดงถงึ “ช้างแมต่ะมาน” ในขณะท่ีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา และรายได้ท่ีมากขึน้จะเพ่ิมโอกาสใน
การซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีแสดงถงึ “ช้างแมต่ะมาน”  

จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์
ท้องถ่ินทัง้ 3 รูปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “ข้าวกล้อง” จะเน้นไปยังกลุ่มของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้
เกษียณอายุ ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “วัดบ้านเด่น” จะเน้นไปยังกลุ่มของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้ สูงอายุ และ
ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีแสดงถงึ “ช้างแมต่ะมาน” จะเน้นไปยงักลุม่ของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเดก็ เยาวชน หรือวยัท างาน  

 
สรุป 

 ในการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ินในอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นกัท่องเท่ียว และประชาชนในพืน้ท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวนทัง้สิน้ 415 ราย โดยน าเอาแบบจ าลอง
โลจิตหลายทางเลือก (Multinomial logit model) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
 ผลการศกึษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนให้ความส าคญักบัตวัผลิตภณัฑ์ชุมชนค่อนข้างมาก ในขณะท่ี
ความส าคญักบัการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ินในผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุเมื่อเทียบกบั
ทศันคติในด้านอื่นๆ  
 ส าหรับปัจจัยมีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ท้องถ่ินในอ าเภอแม่แตง จังหวดั
เชียงใหม่ พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสในการซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนทัง้ 3 ประเภทของนักท่องเท่ียว มีความ
แตกต่างกันไป โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “ข้าวกล้อง” ได้แก่ ระดับ
การศกึษาของนกัท่องเท่ียว ผู้ ท่ีเกษียณอายุ และทศันคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ในขณะท่ีปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “วดับ้านเด่น” ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชีพพนกังานบริษัท ทศันคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท้องถ่ินกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน และวตัถปุระสงค์
ในการซือ้เพ่ือเป็นของสะสมหรือน าไปส่วนตวั ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลตอ่โอกาสในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีแสดง
ถึง “ช้างแม่ตะมาน” ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา รายได้ และวตัถุประสงค์
ในการซือ้เพ่ือเป็นของสะสมหรือน าไปส่วนตัว  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว สามารถแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายของ
ผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีแสดงถงึอตัลกัษณ์ท้องถ่ินทัง้ 3 รูปแบบ คือ ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “ข้าวกล้อง” จะเน้นไปยงั
กลุ่มของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้ เกษียณอายุ ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “วัดบ้านเด่น” จะเน้นไปยังกลุ่มของ
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นักท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้สงูอายุ และผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีแสดงถึง “ช้างแม่ตะมาน” จะเน้นไปยังกลุ่มของนกัท่องเท่ียวท่ี
เป็นเด็ก เยาวชน หรือวยัท างาน ทัง้นีผ้ลการศกึษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างอตัลกัษณ์ในผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สร้างจดุขายของผลิตภณัฑ์ชมุชนในอ าเภอแมแ่ตง และช่วยยกระดบัรายได้ของประชาชนในชมุชนอย่างยัง่ยืน 
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Logistics Performance and the Development in ASEAN Food Trade 
 

Worawan Toommongkol1* 

 
ABSTRACT 

 The agricultural and food production has been a major economic activity in most ASEAN 
economies both for domestic consumption and for international trade. The effective food distribution 
and adequate logistics management are crucial for maintaining the level of availability of food 
products to world customers. In this research, we investigate the role of logistics in the food trade for 
selected ASEAN countries. Using Logistics Performance Index (LPI) as a measure for a country’s 
logistics effectiveness, we employ an augmented gravity equation to analyze the role of logistics on 
the development in ASEAN food. The food trade information comes from the Global Trade Atlas 
database, which offers a distinct identification of food trade in their data set. Empirical data is tested 
using the pooled OLS method. We find that the overall logistics performance of the trade partner 
countries can contribute positively and significantly to the ASEAN food trade. Moreover, customs and 
international shipments are proven to be more important for ASEAN food trade than infrastructure 
development. The results support ASEAN initiatives logistics development and connectivity within 
ASEAN and with other trade partners.  
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INTRODUCTION 
The expansion and development of food trade rely on the effectiveness of its distribution 

system. The development of logistics management techniques in transportation, inventory, packaging 
and information technology can help ensure the quality of food products and the speedy delivery to 
satisfy customer and increase value of food products. Logistics has been linked to the efficient food 
supply and profitable food production in various studies. Fritz and Schiefer (2008) discusses the 
importance of logistics management on the development of food distribution system. Nordas et al. 
(2006) and Coyle et al. (2001) describe the importance of logistics management on the development 
of food distribution system through the increase shelf life, product quality and order cycle.  

The growing demand for finer and better food products both inside ASEAN and globally 
presents ASEAN food producers with great opportunity to expand their production and increase trade. 
Many ASEAN countries, particularly Thailand, are major world food producers and exporters in many 
food categories. The strong production base in ASEAN region suggests a possible development of 
the sector to support the growing demand domestically and internationally. The development of 
logistics infrastructures in ASEAN would help processed food industry in two folds. First, it helps 
connect resources to processing plant and finished products to ports or markets, lowering the input 
cost and improving input quality. Secondly, the better logistics connection allow for more flexible 
productions in processed food industry. Inputs can come from one country and the processing plant 
can be in another. Moreover, the better logistics allow for specialization of processing food 
production, as much as the distribution of processing food works in regional scale.  

In the more recent years, ASEAN and its members’ governments have put more emphasis on 
the development of supply chain and distribution system, both domestics and among ASEAN 
members. The Master Plan on ASEAN Connectivity lays out strategies and key actions to improve 
connectivity of the region focusing in three areas: physical connectivity, institutional connectivity and 
human connectivity. The improvement in ASEAN logistics is expected to facilitate the increase in the 
trade flows among ASEAN countries and the effectiveness of regional production chain. The 
improvement of ASEAN logistics would also be beneficial for the coming ASEAN Economics 
Community (AEC) because it supports the single market system. In this research, the role of logistics 
in facilitating the food trade of ASEAN countries is investigated.  The research extends to the 
relationships of specific logistics areas and ASEAN food trade in an attempt to identify the key 
logistics improvement for ASEAN countries to promote food trade.  
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DATA AND METHODOLOGY 

The research investigates the impact of logistics performance on food trade in ASEAN. The 

food trade information comes from the Global Trade Atlas available through the Department of 

International Trade Promotion, the Ministry of Commerce. The global trade data is categorized by 

Harmonized System (HS) and has a specific categorization for food products. Trade products in food 

category include HS-2 codes of the following numbers: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 19, 20, 21 and 22. They cover the food products such as meats, fish and shellfish, dairy products, 

vegetables, fruits, oils and grains. The trade information used as the dependent variable is the value 

of trade in millions US dollars. 

Because the food trade value of ASEAN members vary greatly across countries, the research 

will focus on the food trade of the major food traders, namely, Thailand, Malaysia, the Philippines, 

Indonesia and Singapore. According to the data from Global Trade Atlas, these five countries have 

historically been major food traders in ASEAN tracing back since early 2000’s, ranked among the top 

five countries in most years. The top trade partners of these ASEAN countries are identified by 

considering the value of food trade between the selected countries and the partners. The research 

opts to use the top food trade partners for Thailand as the benchmark for the countries. Some food 

products are not traded in all countries and those data would not be included. There are also some 

repetition in the data because these five members are also each other partners. The repetition is only 

counted once. Nonetheless, the repetition is not a problem in the regression analysis because the 

research employs the pooled OLS regression instead of the panel data analysis.  

 To explain the logistics situation in various countries, we propose using the Logistics 

Performance Index as the representation for the logistics performance in the each country. The 

Logistics Performance Index (LPI) is an index developed by World Bank to help measure a country 

performance on trade logistics in various fields. This research makes use of the international LPI 

which are calculated from the surveys given to logistics professionals operating in particular countries. 

The surveys cover the six areas of logistics important to international trade practices, including 

Customs, Infrastructure, International Shipments, Quality of Logistics Services, Tracking and Tracing 

and Timeliness. The study will focus on three areas. First is the Customs, which looks at the efficiency 

of customs and border procedure and clearance. Second is Infrastructure, which concerns the 

quality of infrastructure related to international trade and transportation. Last is International 

Shipments, which focuses on how easy it is to arrange international shipments at competitive prices. 
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Since the International LPI information is only available on some years, the year 2012 is picked as the 

base year for the study.  

 The research applies the augmented gravity model to study the impact of logistics 
performance on ASEAN food trade flow. The Gravity Model is derived from Newton’s Law discussing 
the gravitational pull or force of two objects. Bougheas et al. (1999) first introduce other transportation 
related factor in place of distance in the gravity model. Limao and Venebles (1999) and Martinez-
Zarzoro and Nowak-Lehmann (2003) modify the transportation cost variable to use an infrastructure 
index, differentiating between importer and exporter infrastructure as explanatory variables in the 
gravity model. The model has proven to be an effective model depicting flows in various fields of 
study such as commodity shipment, migration and tourism (Bergstrand, 1985).  

 Using an augmented gravity equation, the base model is described in equation (1).  

       ijjijjjij LPIDISPOPGDPPT   43210 lnlnlnln   (1) 

where Tij is the value of food trade (in millions US dollars) between country i and country j, 

where i index represents the ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the 

Philippines) and j index represents the major trade partner countries listed earlier. GDPPj is the GDP 

per Capita for country j, POPj is the population of country j, Dij is a measure of distance between two 

countries and LPIj is the Logistics Performance Index for country j. 

GDP per Capita (GDPP) and population (POP) are factors derived from the original gravity 

model. GDP per capita and population should contribute positively to food trade due to its positive 

effect on food demand, hence 1 and 2 are expected to be positive. When a person has higher 

income, he should be willing to spend more on food, either to buy higher volume of food or buy more 

expensive food products. The need to import food from abroad should also increase because of a 

more diverse taste in food. Population of a country should have positive effect on total food trade 

volume of that country. Generally, when there are more people, the demand for food in the country 

will increase. The increase in distance (D) would have negative effect on the volume of international 

trade because of the higher transportation cost; so 3 is expected to be negative. The increase in 

logistics performance index (LPI), which translates to an improvement in logistics competency and 

effectiveness, should have positive effect on food trade. Consequently, the parameter 4 should have 

positive sign.    
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In addition to the base model described above, the research will consider whether the effects 
of different components of logistics on ASEAN food trade differ from one component to another. 
Customs, infrastructure and international shipments are used for this test. The pooled OLS method is 
chosen for the empirical method due to the nature of the data, which includes the cross-sectional 
trade information of the same trade partners for 5 selected ASEAN members. All information come 
from the same year (2012). We would control for heterogeneity in the problem to avoid problems in 
the standard error calculation.  

 
  RESULTS AND DISCUSSION 

Applying the pooled OLS method, the research investigates 4 sets of regression equations 
labeled M1 to M4. The results from the Pooled OLS Regressions are presented in Table 1.  

The variable ln(Trade) is the dependent variable and the variables ln(GDPP), ln(POP) and 
ln(DIS) are the independent variables in all regressions. For the base regression (M1), LPI variable is 
used to test the importance of overall logistics performance on the food trade volume. Then, the focus 
of the analysis is shifted toward different components of the Logistics Performance Index, namely 
Customs (LPI1), Infrastructure (LPI2) and International Shipment (LPI3). Each component of Logistics 
Performance Index is added to the base model, replacing the overall LPI. The models for different 
components are listed under M2, M3 and M4, respectively.  

From the regression results shown in Table 1, most of the control independent variables 
affect the food trade volume in the direction we expect. The coefficients for variable ln(GDPP) have 
positive sign for all models, confirming the positive impact of GDP per Capita of trade partner on 
ASEAN food trade. Countries with higher income per capita would trade more with ASEAN in the food 
category. Consequently, the expansion of the world economy would benefit ASEAN food trade 
because it tends to increase GDP per capita of ASEAN trade partners. The coefficients for ln(POP) 
are also positive and significant at 99% confidence level for all models, indicating that the higher the 
number of population of the trade partner country leads to the higher volume of food trade with 
ASEAN countries. The food trade volume would be larger if population of trade partner expands. On 
the other hand, ln(DIS) has negative coefficient at 99% confidence level for all models which implies 
the negative effect of distance on the food trade volume due to increasing transportation cost. If 
everything else equals, ASEAN countries would trade food products less with countries that are 
located further away.  
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Table 1 Regression results from the ASEAN food trade 

Variable Model 

M1 M2 M3 M4 

Constants 8.549863  

(3.48)*** 

8.199785 

(3.33)*** 

9.246397 

(3.68)*** 

7.734178  

(2.86)*** 

lnGDPP 

 

0. 3749104 

(1.96)* 

0.3980903 

(2.28)** 

0.4912779 

(2.28)** 

0.3736466 

(2.14)** 

lnPOP 0. 5991185 

(6.08)*** 

0.6302496  

 (6.38)*** 

0.6046985 

(5.85)*** 

0.6035157  

(6.18)*** 

lnDIS -0.6611747 

(-4.36)*** 

-0. 6385072  

(-4.16)*** 

-0.6959192 

(-4.80)*** 

-0.6411401 

 (-3.97)*** 

LPI 
 

 
LPI1 (Custom) 

 

LPI2 (Infrastructure) 
 
 

LPI3 (Inter Shipment) 

 

0.785577 

(1.67)* 

 

 

0.6576954 

(1.83)* 

 

 

 

 

0.3219158 

(0.81) 

 

 

 

 

 

 

0.9816305  

(1.83)* 

Obs. 162 162 162 162 

R-squared 0.3893 0.3902 0.3801 0.3940 

Notes: *, **, *** are 10%, 5%, 1% significance levels. The parenthesis shows t-statistics. 
Source: Author’s calculation 
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In model M1, the coefficient for the overall logistics performance index (LPI) is positive at 90% 
confidence level. The regression result states that proficient logistics in all areas would benefit the 
ASEAN food trade and increase its volume. When considering specific area of logistics, the 
regression outcomes report mixed results. For regression model M2, the coefficients for Custom 
variable (LPI1) is positive and significant at 90% confidence level, showing that the custom standards 
and procedures positively influence the level of ASEAN food trade. The more adequate custom 
procedures would promote the food trade between ASEAN countries and their trade partners 
because the international trade for food products would need to rely on fast and smooth custom 
procedure that help reduce the time and increase efficiency of the shipment delivered to customers. 
Similarly, the regression coefficient for International Shipment (LPI3) is positive and significant at 90% 
confidence level, suggesting the competitively priced shipments, the availability of international 
shippers and the ease of arranging international shipments help support ASEAN international food 
trade. However, the effects of Infrastructure (LPI2) on the ASEAN food trade are less apparent with 
the coefficient for regression model M3 being positive but not significant. The variations in the 
regression results suggest that some components of logistics are more important to food trade than 
the others. 

Because ASEAN members also trade with one another, the results suggest several 
improvements in logistics within ASEAN would help improve the regional food trade. Better, more 
integrated customs procedures among ASEAN nations, possibly through Single Window and e-
Customs, would improve the logistics performance in Customs area. The improvements would make 
the customs procedures faster and less complicated, contributing to more food trade. For 
International Shipments, ASEAN countries may focus on increasing the number of third-party logistics 
providers (3PLs) offering international shipping services. The ASEAN government may design 
regulations that allow for easy entry and improve competition among these logistics providers, 
ensuring competitive pricing and availability for the services. Uniform and easy to understand 
regulations for import and export across ASEAN countries would also make it easier for 3PLs to 
operate across ASEAN.   

There are certain limitations and possible improvements of the research. First of all, the LPI 
data used in the regression focus on the trade partners’ performance; hence, the analysis focuses on 
the trade partners’ logistics improvements. The future research may incorporate the exporter’s LPI 
into the model. Moreover, the pooled OLS method imposes a less restrictive assumption on the error 
terms and does not allow for the model to capture certain characteristics of the panel data analysis. 
Future research may apply the unbalanced panel data analysis to measure the impact of LPI on the 
food trade of ASEAN countries.  
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CONCLUSION 

The research focuses on the impact of logistics of ASEAN trading partners on the 
development of ASEAN food trade and find positive and significant impact of logistics performance 
on the international food trade of ASEAN countries. The empirical findings illustrate the importance of 
logistics, both the overall areas as well as in particular components. Specifically, custom procedures 
and international shipment are crucial for the expansion of ASEAN food trade. In the light of ASEAN 
trade expansion, the regional logistics development is crucial to the regional food trade. The research 
findings suggest that ASEAN government should focus on the development of customs procedure 
and international shipment in order to ensure the increase the food trade for ASEAN countries. 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภค
ผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram)  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 380 ตวัอย่างคือ ผู้ใช้งานอินสตาแกรมท่ี
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานในการทดสอบสมมุติฐาน วิธีการการทดสอบสมมุติฐานประกอบด้วย วิธีการ
ทดสอบค่าที(Independent Sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาท่ีใช้งานอินสตาแกรมเฉลี่ยต่อวนัและช่วงเวลาท่ีใช้งานอินสตาแกรมมีความสมัพันธ์กับความ
ตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และจากการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณูพบว่าปัจจยัด้านองค์ประกอบของอินสตาแกรม   ปัจจยัด้านการ
รับรู้ความง่ายตอ่การใช้งานอินสตาแกรม และปัจจยัด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า
และบริการผ่านทางอินสตาแกรมท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study factors influencing purchase intention for products 
and services through instagram. The sample included 380 samples who used instagram, and lived in 
Bangkok and Metropolitan area. The Questionnaire was used in this research.  The data obtained 
were analyzed by descriptive statistics and inference statistics. The independent sample T-test, One-
Way Analysis of Variance and Multiple Regression analysis were used for hypothesis testing in this 
study. The results revealed that there was a relationship between personal factors- gender, income, 
period of time and length of time using instagram, and purchase intention of products and services 
through instagram with the statistical significance at 0.05 level. Furthermore, the results from Multiple 
Regression Analysis shown that instagram features, reference group and perceived ease of use have 
positive effect on purchase intention of products and services through instagram with the statistical 
significance at 0.05 level.  
 
Key Words: Purchase Intention, Instagram, Instagram features 
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ค าน า 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมาก  
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนเรามากขึน้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศกึษา  ความ
บนัเทิงและทางด้านธุรกิจตา่งๆ    สิ่งเหลา่นีท้ าให้ระบบการค้าและการติดตอ่สื่อสารในปัจจุบนัมีความแตกต่างไป
จากเดิม    ผู้บริโภคมีการใช้งานอินเตอร์เน็ทอย่างแพร่หลาย ผู้คนต่างติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมลูซึง่กัน
และกันผ่านสื่อกลางบนโลกออนไลน์เกิดเป็นรูปแบบของสังคมออนไลน์ และมีการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้
ติดต่อสื่อสารกนั ภายในสงัคมออนไลน์ท่ีเรียกว่า “เครือข่ายสงัคมออนไลน์ หรือ Social Network“  เช่น เฟสบุ๊ค 
(Facebook), ทวิตเตอร์(Twitter) และ อินสตาแกรม(Instagram)  เป็นต้น  ระบบการค้าและการท าธุรกิจใน
ปัจจุบันนิยมน าสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค(Facebook), อินสตาแกรม
(Instagram)และLine(ไลน์) เข้ามาช่วยเพ่ิมช่องทางการขายซึง่เป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึงคนจ านวนมากได้ง่ายและ
รวดเร็ว (Kotler and Keller,2014) 

 ปัจจุบันมีผู้ ใช้งานอินสตาแกรมในประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากสถิติของ 
Zocial Inc. ซึง่เป็นบริษัทท่ีท าวิจยัทางด้านการตลาดออนไลน์ พบว่ามีจ านวนผู้ ใช้งานอินสตาแกรมเพ่ิมมากขึน้
อย่างตอ่เน่ือง  อินสตาแกรมมีอตัราการเติบโตของบญัชีผู้ ใช้งานในอตัราท่ีสงูกว่าเครือข่ายอื่นๆ    จากท่ีมีจ านวน
ผู้ใช้งานเพียง 240,000 คนในปี 2555  เพ่ิมขึน้ถงึ 1,551,649 คน ในปี 2556 (เพ่ิมขึน้ 547%) และมียอดผู้ ใช้งาน
อินสตาแกรมของคนไทยเพ่ิมขึน้ถึง 2,000,000 คนในปี 2557 (เพ่ิมขึน้ 29%) (Zocial, Inc., 2015)  จากจ านวน
ผู้ใช้งานท่ีเพิมขึน้นีอ้ินสตาแกรมจึงรับความสนใจจากนกัการตลาดเป็นอย่างมาก  ดงันัน้อินสตาแกรมจึงเป็นสื่อ
สงัคมออนไลน์ประเภทหนึ่งท่ีร้านค้าต่างๆนิยมเลือกใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้าและติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม
ลกูค้า 

 อินสตาแกรมเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีสามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างสมบูรณ์ด้วยภาพเพียงหนึ่ง
ภาพ อินสตาแกรมคือโปรแกรมท่ีสามารถน ารูปท่ีถ่ายไว้หรือคลิปวิดีโอมาตกแต่งด้วยฟิลเตอร์ (Filter) เพ่ือท่ีจะ
สื่อสารไปยงัผู้ ท่ีก าลงัติดตามได้  ผู้ ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบในเร่ืองท่ีสนใจ มีระบบ Followers และ 
Following ให้เลือกติดตามชมรูปภาพความเคลื่อนไหวการใช้งานของเพ่ือนๆ ท่ีใช้งานแอพพลิเคชัน่นี  ้หากถูกใจ 
ชอบรูปภาพไหน สามารถกดแสดงความช่ืนชอบ (Likes) รวมถงึและแสดงความคิดเห็น (Comments) รูปภาพนัน้
ได้ อินสตาแกรมเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีให้ทัง้ความสนุกสนานและง่ายต่อการเข้าถึงตราสินค้า   ด้วยจุดเด่นของ
องค์ประกอบอินสตาแกรมท าให้นักการตลาดส่วนใหญ่หันมาให้ท าการตลาดผ่านอินสตาแกรม แบรนด์ชัน้น า
ตา่งๆ ได้เร่ิมใช้งานอินสตาแกรมเพ่ือน าเสนอประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ผ่านรูปภาพท่ีสวยงามถือเป็นหนึ่ง
ในกลยทุธ์ทางการตลาด (Lin and Lu, 2011)  

 ถงึแม้อินสตาแกรมจะเป็นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการเข้าถงึผู้บริโภค  แตจ่ากการท่ีมีจ านวน
ร้านค้าบนอินสตาแกรมเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ืองอย่างรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีสงู จงึหนีไมพ้่นการเปรียบเทียบไมว่า่จะเป็น
ในเร่ืองของราคา คณุภาพ ความน่าเช่ือถือ และพฤติกรรมของผู้ ค้าท่ีโฆษณาหรือแตง่รูปภาพเกินจริง ท าให้
ผู้บริโภคบางรายยงัมีความลงัเลที่จะซือ้สนิค้าและบริการผ่านอินสตาแกรม  จากการศกึษาท าให้ทราบถงึ
ความส าคญัและอปุสรรคในการท าการตลาดผ่านช่องทางอินสตาแกรม ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจงึท าการศกึษาวิเคราะห์
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านทางแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรม  เพ่ือให้ผู้ประกอบการและ
นกัการตลาดทราบถงึพฤติกรรมในการซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภคและแนวทางปรับปรุงพฒัากลยทุธ์
การตลาดในการขายสินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรมอย่างเหมาะสมตอ่ไป   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านอนิสตาแกรม   
 2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคลและความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านอินสตาแกรม 
แนวคดิและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีใ้ช้แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)(Ajzen, 1988, 
1991, 2011) และทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) (Venkatesh and 
Davis, 2000)เป็นพืน้ฐานในการสร้างกรอบแนวคิดการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การซือ้สินค้าและบริการผ่านอินสตา
แกรม  โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน(Theory of Planned Behavior: TPB) ได้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่าง
ทศันคติท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการวา่พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสาเหตมุาจากความตัง้ใจ (Ajzen, 
1991)และความตัง้ใจของผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยตรงจากทั ้ งสามปัจจยั ได้แก่ทศันคติของผู้บริโภค  การ
คล้อยตามกลุม่อ้างอิง และการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม  ทัง้สามปัจจยัดงักล่าวส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจของ
บุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรม และส าหรับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 
TAM) กล่าวว่า การรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลโดยตรงต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้ ใช้งาน สมมติฐานการวิจัยคือ องค์ประกอบของอินสตาแกรม การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน
อินสตาแกรม      การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีผลต่อการตัง้ใจซือ้สินค้าและ
บริการผ่าน    อินสตาแกรม 
  ตัวแปรต้นท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ องค์ประกอบของอินสตาแกรม การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน
อินสตาแกรม  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน  ตวัแปรตามได้แก่ การตัง้ใจซือ้
สินค้าและบริการผ่านอินสตาแกรม  โดยมีกรอบแนวคิดตามทฤษฎีดงัแสดงในภาพท่ี 1 ดงันี ้
                Independent Variables            Dependent Variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 1 The Conceptual Framework 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 ในการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Method) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือผู้ ท่ีใช้แอพลิเคชั่นอินสตาแกรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัเท่ากบั 380 ตวัอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
การเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
 แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้อ้างอิงจากแนวคิดและทฤษฎีดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้นแบ่งเป็น 4 สว่น  
 สว่นท่ี1  ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคล  
 สว่นท่ี2  ค าถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการยอมรับเทคโนโลยี (ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์และปัจจยัด้าน
การรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งานอินสตาแกรม) 
 สว่นท่ี3 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง  
 สว่นท่ี4 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีตอ่องค์ประกอบของอินสตาแกรมได้แก่ รูปสินค้า ค าบรรยายรูป การ
กดถกูใจ การเสนอแนะ และการติดแฮชแทก (Miles, 2014)  
 สว่นท่ี5 ค าถามเก่ียวกบัความตัง้ใจในการซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรม  
             สว่นท่ี6 ค าถามเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้อินสตาแกรมโดยเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
 
  ผู้ วิจยัได้น าผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่และความสอดคล้องกนัในแต่ละ
ตวัแปรด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคัได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.84 - 0.950 ซึง่ถือว่ามีความเช่ือมัน่
สงู เน่ืองจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ากว่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนัน้น าข้อมลูมาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้หาค่าทาง
สถิติ คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของแต่ละข้อโดยใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ ดงันี ้1) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัสว่นบุคคลกบัความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรม ด้วยการวิเคราะห์ One- Way 
Analysis  of Variance (ANOVA)  2) ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรต้น (การรับรู้ความ
ง่ายของการใช้  การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง องค์ประกอบของอินสตาแกรมและการรับรู้ประโยชน์ของสินค้า)ต่อตวั
แปรตาม (ความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรม)ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู(Multiple 
Regression Analysis) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากจ านวนผู้ ตอบแบบสอบถาม 380 คน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29ปี 
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.7 และ 15,000 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.4 ตามล าดบั โดยมกัจะใช้งานอินสตาแกรมในช่วงเวลา 20.01-0.00 น.และมี
ระยะเวลาในการใช้งานอินสตาแกรมอยู่ท่ี 10-29 นาทีตอ่วนั   
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Table1 The Results of Personal Factors Affecting Purchase Intention of Products and Services 
Through Instagram 
Personal Factors Statistics Sig. 
Age F test 0.345 
Sex t  test 0.044* 
Education Levels F test 0.093 
Average Income F test 0.006* 
Length of Time F test 0.000* 
Period of Time  F test 0.013* 

* Significant at P< 0.05 using One- Way Analysis of Variance (ANOVA) and t test 
 

 ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านอินสตาแก
รมด้วยการวิเคราะห์ One- Way Analysis of Variance (ANOVA) และ t test ดงัแสดงในตารางท่ี 1 พบว่าอายุ
ของกลุม่ตวัอย่างและระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีความตัง้ใจในการซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรม
ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ปัจจยัด้านเพศ ปัจจยัด้ายรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ปัจจยัด้าน
ระยะเวลาท่ีใช้งานอินสตาแกรมเฉลี่ยตอ่วนัและปัจจยัด้านช่วงเวลาท่ีใช้งานอินสตาแกรมมีความสมัพนัธ์ต่อความ
ตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจัยเก่ียวกับด้านเพศ พบว่าเพศหญิงมีความตัง้ใจในการซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรม
มากกวา่เพศชาย ปัจจยัเก่ียวกบัด้านรายได้พบวา่ ผู้ ท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาทตอ่เดือนมีความตัง้ใจในการ
ซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรมมากท่ีสดุ ปัจจยัเก่ียวกบัด้านระยะเวลาในการใช้งานในแต่ละวนัพบว่า
ผู้ ท่ีใช้งานเฉลี่ยวนัละ 10-29 นาทีมีความตัง้ใจในการซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรมมากท่ีสดุ และ
ปัจจยัเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจในการซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรมมากท่ีสดุ คือ ช่วง 
8.01-12.00 น. และ ช่วง 16.01-20.00 น.  
  ผลการศกึษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple Regression 
Analysis)พบวา่ ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ของสินค้าไมม่ีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตา
แกรมท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  มีเพียงปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งานอินสตาแกรม ปัจจยัด้าน
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และปัจจัยด้านองค์ประกอบของอินสตาแกรมมีผลต่อการตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการ
ผ่านทางอินสตาแกรมท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก  มี 3 ปัจจยัเรียงล าดบัจาก

ปัจจยัท่ีสง่ผลมากท่ีสดุไปหาปัจจยัท่ีสง่ผลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านองค์ประกอบของอินสตาแกรม (β = 0.342) 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานอินสตาแกรม (β = .0.331) และปัจจยัด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

(β = 0.125)  ดงัตารางท่ี2 ซึง่สามารถน าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร ทัง้ 3 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการถดถอยได้ 
ดงันี ้
 
Y (ความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านอินสตาแกรม)   =   -   0.524   +   0.438(องค์ประกอบของอินสตาแกรม) 
             +   0.467(การรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งาน)  +   0.169(การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง) 
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Table2 The Result of Multiple Regression Analysis of Factor Affecting Purchase Intention Through 
Instagram 
 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

 
 

Sig. 
B Std. Error Beta 

   (Constant) 
   Instagram Features 
   Perceived Ease of Use 
   Reference Group 
   Perceived Usefulness 

-0.524 
0.438 
0.467 
0.169 
0.078 

0.200 
0.064 
0.070 
0.061 
0.060 

 
0.342 
0.331 
0.125 
0.326 

0.009* 
0.000* 
0.000* 
0.006* 
0.153 

R = 0.723,R2 = 0.523 

* Significant at P <0.05 
 

สรุป 
 เพศหญิงมีแนวโน้มในการตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรมมากกว่าเพศชายซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัของณฐัมน (2556) และ ธญัญพสัส์ (2554)   ดงันัน้ผู้ประกอบการและนกัการตลาดควรท าการตลาด
ผ่านทางอินสตาแกรมโดยเน้นเนือ้หาท่ีเป็นท่ีสนใจดึงดูดกลุ่มเพศหญิงทัง้การใช้รูปภาพ การใช้ดาราท่ีอยู่ใน
กระแสหรือการติดแฮชแทกท่ีเป็นท่ีสนใจของเพศหญิงจะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมยอดขายสินค้าและบริการได้มาก
ขึน้  
 กลุม่ตวัอย่างมีแนวโน้มท่ีจะตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านอินสตาแกรมในช่วงเวลา 8.01-12.00 น. และ 
16.01- 20.00 น.  ดงันัน้ผู้ท าการตลาดบนอินสตาแกรมควรมีการอัพเดตข้อมลูของสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆใน
ช่วงเวลาดงักล่าว  นอกจากนีจ้ากผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้งานส่วนใหญ่มกัจะใช้เวลาใช้งานอินสตาแกรมโดย
เฉลี่ย 10-29 นาทีตอ่วนั ดงันัน้ข้อมลูตา่งๆท่ีน าเสนอตอ่กลุม่เป้าหมายควรจะเป็นข้อมลูท่ีสัน้และมีความน่าสนใจ
เพราะในแต่ละครัง้ผู้ ใช้งานจะไม่จดจ่ออยู่กบัข้อมลูใดข้อมลูหนึ่งเป็นเวลานาน ท าให้ผู้ ใช้งานเลือกท่ีจะมองข้าม 
โพสท่ีมีเนือ้หายาวเกินไป และมีรูปภาพท่ี ไมน่่าดงึดดู  
 จากการวิจัยพบว่าการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และองค์ประกอบของ
อินสตาแกรมมีผลตอ่การตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านอินสตาแกรม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัในอดีต(Cameron 
Rebecca and fellow,2012;  Miles, 2014) โดยท่ีปัจจยัด้านองค์ประกอบของอินสตาแกรมมีผลตอ่ความตัง้ใจใน
การซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรมมากท่ีสดุ ดงันัน้ผู้ประกอบการควรหนัมาใส่ใจในรายละเอียดการ
ลงรูปและข้อความบรรยายใต้ภาพโดยใส่รูปภาพท่ีไม่แต่งรูปเกินความเป็นจริง และมีการตรวจสอบความถูกต้อง
และความครบถ้วนของข้อมลูในช่องค าบรรยายรูป เบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ผ่านทางมือถือหรือแอพลิเคชัน่ไลน์ เพ่ือให้
ง่ายตอ่การใช้งานและสัง่ซือ้สินค้าและบริการ  นกัการตลาดควรดแูลระบบบญัชีอินสตาแกรมอย่างสม ่าเสมอ โดย
การลบข้อมลูรูปภาพ แคมเปญท่ีจบไปแล้วเป็นเวลานานออกเพ่ือไม่เกิดความสบัสนในข้อมลูทางการตลาดและ
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เป็นการลดปริมาณของข้อมลูที่ดาวน์โหลด  มีการสร้างแฮชแทกท่ีแยกประเภทของข้อมลูต่างๆเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ค้นหาข้อมลู  
 นอกจากนีจ้ากการวิจยัพบว่ากลุ่มอ้างอิงท่ีลกูค้าช่ืนชอบ ได้แก่ เพ่ือน ดารา/นกัแสดง บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
มีผลต่อการตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรมซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยในอดีต(จุฑาพร และคณะ, 
2553; พิชญาวี, 2553)  ดงันัน้ผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity Endorsement) โดยน า
บุคคลผู้ ท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้น าเสนอสินค้าและบริการ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจท าตามและซือ้สินค้า
และบริการตามกลุม่อ้างอิง  และจากผลการศกึษาด้านการฝากร้านโฆษณาผ่านบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีคนติดตาม
เป็นจ านวนมาก พบว่า ผู้ประกอบการไม่ควรใช้วิธีการตลาดแบบฝากร้านผ่านทางการแสดงความคิดเห็นบน
อินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพราะจะท าให้สินค้าขาดความน่าเช่ือถือและลดคุณค่าแบรนด์สินค้าของ
ตนเองลงในสายตาผู้บริโภค 
 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาปัจจัยอื่นๆเพ่ิมเติมท่ีอาจส่งผลต่อการตัง้ใจซือ้สินค้า
และบริการของผู้บริโภคผ่านทางอินสตาแกรม เช่น ความไว้วางใจในการซือ้สินค้าและบริการ(Trust) เป็นต้น  
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Brand Equity on: Implication for Mattress Shops in Songkhla Province 

 

Kanokrat Chaitada1, Tawit Sudsakon, Chuenjit Changchenkit1 and Nirundon Tapachai1 

 

ABSTRACT 
This research aimed to study is Mattress shop in Songkhla Province to understand buyer’s 

characteristics factors affecting promotional activities and customer relationship management, 
relationship between promotional activities and customer relationship management and measure and 
examine the effectiveness of promotional activities and customer relationship management effects on 
the dimension of brand equity. The sampling consist 400 people who were collected by convenience 
sampling method. They used to be the customer of Mattress Shop in Songkhla. The questionnaire 
was used in this research. This research was focusing on a customer who ages above fifteen years 
old that visited mattress shops in Songkhla Province. The duration of this research was from May, 
2015 to August, 2015. The methods of data analysis were frequency, percentage, means, t-test, One-
way ANOVA (f-test), multiple regression and correlations. The study explored buyer’s characteristics 
of mattress market/ factors that influence the consumers to purchased and hence the adoption of the 
various factors to create brand equity of mattress. The results show that market strategies factors and 
found that the greatest influence on the mattress shops. However, the factors influencing brand equity 
to creates brand equity in the mattress business to the greatest extent were promotional activities 
such as advertising, PR &sponsorship, personal selling, direct marketing and sales promotional, and 
customer relationship management such as people, process, and technology. All of mattress shops 
have responded about product and service that has a problem and enhancing their service levels 
and improving their overall capabilities. 
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 *Corresponding author; email address: kanokratchaitada@gmail.com 
  1Department of Business Administration, International Master of Business Administration, Kasetsart University Bangkok 10900 
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INTRODUCTION 

The mattress market in the country, Market expand into 6700-6900 million or an increase of 
10-15 percent in 2011.The Mattress business has highly competitive both in the business of 
distributing the mattress directly and the furniture store was selling mattresses in combination with 
mattress firm such as Penang Songkhla, Index Living Mall co., Ltd., Sb furniture, Homepro furniture, 
Rungrot furniture, Sweet home, Saengthong furniture, etc. 

In 2010, the market is worth up to 6000 million, a particularly consumer mattress market is 
likely to grow continuously. Kasikorn Research Center forecast that Thailand has a mattress market in 
the country, Thailand is likely to expand into 6700-6900 million, or an increase of 10-15 percent in 
2011. Songkhla province is a province in the South of Thailand, a population living in a second of the 
South, and the city's economy. Songkhla province has a population of over 1,138,890 people 
(Songkhladopa people,(2014)), mattress products and highly competitive both in the business of 
distributing the mattress directly and the furniture store was selling mattresses in combination with 
mattress shops such as Penang Songkhla, Index Living Mall co., Ltd., Sb furniture, Homepro furniture, 
Rungrot furniture, Sweet home, Saengthong furniture, etc. that related Real estate.  

According to Mr. Samma Khitsin (Director of Real Estate Information Center) revealed that the 
overall situation in the seaside city housing market that including Phuket, Songkhla, Prachuap Khiri 
Khan and Phetchaburi. While Songkhla ( Muang, HatYai  and Sadao district) there is an open housing 
13,700 units in total sales, total value 133,500 million. The majority are in HatYai, Muang, and Sadao 
respectively. A housing is 8,004 units, total value 37,000 million and condominium is 5,300 units, and 
total value 12,100 million (Thaipost, 2015). 

Figure 1 New real estate categories: Divide by the number unit & total value in Songkhla 2014 
                                                    

 
 
 
In Songkhla Province, The launch of the new housing has 1,166 units and total value 4,001 

million. By real estate categories townhouse is top one were 459 units and next one commercial 
building, condominium 239 units and 220 units respectively. Real estates it affects to mattress 

Units Million Bath 

Detached house Semi-detached house  Townhouse Commercial building Condominium Allocate land 

From: Agency for Real Estate Affairs 
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business because if high real estate, a high market share of mattress business, they have new a 
house also need a new mattress too. Brand equity is key success to help mattress business different 
competitors it affects a firm’s future profit and long- term cash flow, the willingness of consumers to 
pay premium prices, any merger and acquisition decision, marketing communication effectiveness, 
and the marketing success of a firm (Aaker, 1991; Yoo and Donthu, 2001; Chen and Tseng, 2010).  

Factor strategy in mattress market consist of promotional activities and customer relationship 
management companies take to attract customers, withstand competitive advantage and create 
brand equity of mattress to difference competitors. These would help mattress business to 
understand consumers especially in the Songkhla area and to learn which factors would give more 
benefit for their business.  

OBJECTIVES 

1. Buyer’s characteristics factors affecting Promotional activities factors on Mattress shops in 
Songkhla Province. 

2. Buyer’s characteristics factors affecting Customer relationship management factors on 
Mattress shops in Songkhla Province. 

3. The relationship between promotional activities and customer relationship management 
4.  Measure and examine the effectiveness of promotional activities and customer 

relationship management effects on the dimension of brand equity on Mattress shops in Songkhla 
Province. 

HYPOTHESIS OF THE STUDY 

1. There are significant differences in the perception of promotional   activities with different 
buyer’s characteristics. 

2. There are significant differences in the perception of customer relationship management 
with different buyer’s characteristics. 

3. Promotional activities and customer relationship management have significant positive 
effects on brand equity. 

4. Promotional activities correlated with Customer relationship management. 

MATERIALS AND METHODS 
1. Research Design 
 In this research is exploratory research exploratory research consist of the quantitative study. 
The quantitative study will be designed and apply to a customer who visited mattress shops and the 
information will be collected throughout questionnaire to understand buyer’s characteristics for 
Mattress. 
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 Quantitative study; Survey: The questionnaire was classified into 3 parts which are personal 
data of respondents, an opinion of customers towards the level of importance factor that affect buying 
decision market and customers towards the level of importance of the perception of value equity 
dimension for mattress market. The raw data was transformed into a form which easy to understand 
and interpret. 
 Part I: Buyer’s characteristics of respondents. 
 The first part of the questionnaire was about the demographic; gender, age, level of 
education, occupation, income level to identify buyer’ characteristic and buyer’s behavior toward the 
mattress market. 
 Part II: Marketing factor affecting the buying decision in mattress market. 
 The marketing factors in this study were promotional activities and customer relationship 
management.  
 Part III: Brand equity  
 Customers towards the level of importance of the perception of value equity dimension for 
mattress market. The questionnaire was designed in part II and part III to have a rating scale from 1 to 
5 adapted from the Likert scale. 
2. Data Collection 
 Survey: Pretesting 30 copies of questionnaires was distributing to mattress consumer in the 
pre-testing in order to check the reliability of the questionnaire. These respondents would not be used 
again when the actual survey occurred. The objectives of pre-testing were to ensure that the 
respondents understand the questions and are able to answer each question without any difficulty in 
terms of language used in the question as well as the flow of the order to subsequent questions. 
Convenience sampling was used in this study by focusing on mattress customers who visited 
mattress shops. The questionnaires were sent to consumers and taken in person by the researcher 
until the practical sample size reached 400 people. The population in this study is consumers who 
age above fifteen years old visited mattress shops in Songkhla Province area. An unknown number 
represents the total number of consumers who purchased a mattress from mattress shops in 
Songkhla. Due to time constraints, the sample size was calculated using Yamane (1967). The 
researchers desired a 95% confidence level. 
 Before entering the data into a computer, the researcher has to check the integrity of the data 
from the questionnaires and whether all of the questions were filled completely in every part. The 
editing process was the preparation process for conducting the data in the part of coding and 
transferring to data storage. Part I, II, III, IV: the data were pre-coded in numerical form and entered 
into the computer. Finally, the data was analyzed as descriptive statistics and inferential statistics by 
using statistic method t-test, One-way ANOVA (f-test), multiple regression and correlations. 
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Descriptive statistic includes frequency, percentages, and means to describe the data, such as 
buyer’s characteristics and consumer behavior of Songkhla area the degree of importance of 
Marketing Factor. 

RESULTS AND DISCUSSION 
Result from consumers’ survey 
Table1 Result of demographic in the same group and different type of sample 

                                                                                                                                     n=400 
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n 107   293 58    110     87    70   75 117  220  53   10 65  117   97     44    77 255   93   31   21  
% 26.8 73.3 14.5 27.5  21.8  17.5  18.8 29.3  55 13.3  2.5 16.3 29.3 24.3 11 19.3 63.8 23.3 7.8 5.3 

Total % 100 100 100 100 100 

The results from table 1 showed overall of any type of sample (n=400) that how much the 
number and percentage of the sample that were corrected and separated. From the table, there have 
5 different types: gender, age, education, occupation, and income. Found that most of the customers 
are female, have aged between 25-34 years, bachelor degree of education, and customer are office 
worker. In addition, the average total income of customer less than 30,000 Baht per month 
Table 2 Buyer’s characteristics factors affecting Promotional activities factors 

Demographic Gender Age Education Occupation Income 

Pr
om

oti
on

al 
ac

tiv
itie

s 
 Advertising 

PR& Sponsorship 
Personal selling 
Direct marketing 
Sales promotion 
Overall 

t=-3.247*  Sig.=0.001 
t=-0.741   Sig.=0.459 
t=0.482    Sig.=0.630 
t=-2.874*  Sig.=0.004 
t=-1.652*  Sig.=0.099 
t=-2.024*  Sig.=0.044 

f=2.028  Sig.=0.090 
f=3.538* Sig.=0.007 
f=3.937* Sig.=0.004 
f=2.071  Sig.=0.084 
f=1.955  Sig.=0.101 
f=3.791* Sig.=0,000 

f=1.104   Sig.=0.347 
f=4.209*  Sig.=0.006 
f=1.696   Sig.=0.167 
f=4.592*  Sig.=0.004 
f=1.540   Sig.=0.204 
f=4.311*  Sig.=0.000 

f=16.165* Sig.=0.000 
f=11.694* Sig.=0.000 
f=2.118    Sig.=0.078 
f=9.191*   Sig.=0.000 
f=2.745*   Sig.=0.028 
f=4.163*   Sig.=0.000 

f=4.176* Sig.=0.006 
f=1.162  Sig.=0.324 
f=1.159  Sig.=0.325 
f=3.519* Sig.=0.015 
f=0.600  Sig.=0.616 
f=3.777* Sig.=0.000 

*= difference at 0.05 significant level 
The results from table 2 showed that the different buyer’s characteristics factors were 

effective to promotional activities factors. the relation between Gender-advertising(male(3.16), 
female(3.43), direct marketing(male3.25,female3.54), sales promotion(male(3.82),female(3.98)), age - 
PR &sponsorship (over55(3.88), 25-34(3.71), personal selling(45-54(4.40),35-44(4.26),education- PR 
& sponsorship (master(3.85), bachelor(3.67), personal selling(master, bachelor(4.24),occupation-
advertising(officeworker(3.47),government(3.45),PR&sponsorship(government(3.82),officeworker(3.6
7), direct marketing(student (3.61), office worker(3.47),sales promotion(government(4),student(3.97), 
income-advertising(<30,000(3.42),30,001-60,000(3.37),anddirectmarketing(>100,000(3.54)).  
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Therefore promotional activities of Mattress business in Songkhla should be focused on 
Promotional activities in term of overall significant level and focus on every types of consumer 
behaviors except gender with PR & sponsorship and personal selling, age with advertising, direct 
marketing and sales promotion, education with advertising personal selling and sales promotion, 
occupation with personal selling and income with PR & sponsorship, personal selling and sales 
promotion 
Table 3 Buyer’s characteristics factors affecting customer relationship management factors 

Demographic Gender Age Education Occupation Income 

Cu
sto
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er

 
re
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sh
ip 

ma
na

ge
me

nt
 People 

Process 
Technology 
Overall 

t=-0.330  Sig.=0.747 
t=-0.545  Sig.=0.586 
t=-0.010  Sig.=0.992 
t=-0.323  Sig.=0.747 
 

f=3.920*  Sig.=0.004 
f=3.581*  Sig.=0.007 
f=4.628*  Sig.=0.001 
f=3.879*  Sig.=0.000 
 

f=1.379  Sig.=0.249 
f=2.446* Sig.=0.064 
f=2.447  Sig.=0.063 
f=4.443* Sig.=0.000 
 

f=0.254   Sig.=0.907 
f=3.682*  Sig.=0.006 
f=5.206*  Sig.=0.000 
f=4.440*  Sig.=0.000 
 

f=2.212  Sig.=0.086 
f=0.453  Sig.=0.715 
f=1.427  Sig.=0.234 
f=5.615* Sig.=0.000 
 

*= difference at 0.05 significant level 
The results from table 3 showed that the different buyer’s characteristics factor was effective 

to customer relationship management factors. the relation between age-people (45-54(4.34) over55 
(4.25), process (45-54 (4.33) over 55(4.12), technology (45-54(4.26) over 55(4.19), education-process 
(master (4.24) below bachelor (4.14)), occupation-process (government (4.11)student(4.04), and 
technology(government(4.16)business owner(3.96). 

Therefore, customer relationship management of mattress shops in Songkhla should be 
focused on customer relationship management in terms of overall significant and focus on every 
consumer behaviors: age - customer relationship management, education-process, occupation-
process and technology. 
Table 4  Multiple regression analysis of promotional activities and customer relationship management 
on brand equity 

In dependent Variable Coefficients t-stat. p-value 
B 
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al 
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s 
 

(Constant 
Advertising 
PR &Sponsorship 
Personal selling 
Direct marketing 
Sales promotion 
People 
Process 
technology 

 
0.213 
0.042 
-0.062 
-0.039 
0.196 
0.052 
0.245 
0.119 

7.721 
3.806 
0.642 
-0.882 
-0.554 
2.672 
0.674 
3.194 
1.723 

0.000 
0.000* 
0.521 
0.378 
0.580 
0.008* 
0.501 
0.002* 
0.086 Cu
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re
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ion
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ip 

ma
na
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nt 

*Statistical significant level 0.05            Dependent variable: Brand equity 

The results from table 4 gave the results of the analysis to explain over brand equity. The 
adjust R square value indicates that 34.9%of the brand equity is explained by the independent 
variables. In addition, the F ratio value (27.721) is significant p=0.000<0.05. The results show that 
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advertising, sales promotion, process, and technology affect the brand equity. The Process also show 
that most important variable in predicting brand equity (β=0.245), followed by advertising (β =0.213). 
Table 5  Correlations of promotional activities and customer relationship management 

Coefficients 
Promotional activities                  CRM People Process Technology 
Advertising 0.265** 0.259** 0.265** 
PR & Sponsorship 0.514** 0,480** 0.533* 
Personal selling 0.765** 0.721** 0.657** 
Direct marketing 0.564** 0.448** 0.515** 
Sales promotional 0.683** 0.532** 0.532** 

**=Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

The results in table 5 showed that almost promotional activities had positive relationships with 
customer relationships management introduce (p=0.000). From results, advertising had a weak 
positive relationship with people (0.265), process (0.259) and technology (0.265). PR & Sponsorship 
had a moderate positive relationship with people (0.514), and technology (0.533), but PR & 
Sponsorship had a week positive relationship with process (0.480). Personal selling had a strong 
relationship with people (0.765), and process (0.721). Personal selling had a moderate positive 
relationship with technology (0.657). Direct marketing had a moderate positive relationship with 
people (0.564) and technology (0.515). Direct marketing had a weak positive relationship with 
process. Finally, sales promotional had a moderate positive relationship with people (0.683), process 
(0.532) and technology (0.532). 

CONCLUSION 

In conclusion, from the market strategy method above and the research findings, it can be 
concluded that major mattress business largely pursues promotional activities and customer 
relationship management. Promotional activities are demonstrated on the gender-advertising, direct 
marketing and sales promotion, age-PR& sponsorship and personal selling, education- PR& 
sponsorship and direct marketing, occupation-advertising, PR& sponsorship, direct marketing and 
sales promotional, income-advertising and direct marketing that impact to brand equity of mattress 
business. For customer relationship management is demonstrated on the age- all dimension of 
customer relationship management, education-process, occupation-process, and technology that 
impact to the brand equity of mattress business. It also help creates, developing and maintaining 
brand equity of mattress business. 
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LIMITATIONS OF THE STUDY 

 This study was limited in serval dimensions. The research noted that there are mattress 
businesses who sell in Songkhla. Time limitations during Thai political disruptions earlier during 2014-
2015 years constrained the research from collect information, because the customer had low power 
to pay less than before they need to make a decision more before buying it related Thailand 
economic is not good it impact to answer that they answered. In addition, scope of this research just 
only Songkhla Province it not general of customers in Thailand. 

RECOMMENDATION FROM THE STUDY 

 The study established that the mattress business market is very competitive with the most 
mattress shops indicating economic factors were the most influential factors in determining their 
strategy in the last. The study sought to establish the most important dimension when determining 
their strategy it found that brand of product or brand of a shop as the most important. This is line with 
the findings that most mattress shop has provided product and services to the end customer become 
more important dimension.  
 On factors influencing competition in the mattress business to the greatest extent, the study 
established these were brand loyalty and original mattress manufacturers’ recommendations. These 
research and development promotional activities and customer relationship management will 
continue being a key factor influencing brand equity of mattress given the competitive advantage of 
their shop and creates difference other competitors.   

The research established that the exit of mattress business to complete with another brand 
has resulted in the removal of entry barriers by opening the market and making it more receptive to 
other brands. Then every mattress shops have had to improve their processes by the bench- making 
against best practice and have benefited from the availability of knowledgeable staff seller.  

The study sought to establish, how mattress business was handling competition. This 
introduced the various market strategies adopted by the different competitors to remain competitive. 
The questionnaire sought two strategies that the mattress shops could use. They were; promotional 
activities and customer relationship management. The study established that the most strategies 
used by mattress business were as follows: advertising, sales promotion and was considered 
extremely important effective brand equity of mattress business.  

REFERENCES 

Aaker,D.A.(1991).Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand name. New York: The  

309

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



 

Free Press. 

Baeva,A,Y.(2011).How brand strategy and brand communication contribute to build brand equity  

:The case of Navigator.Master’s thesis,University of Columbia,New York,United States. 

Cui,W.(2011).Creating consumer – based brand equity in the Chinese sports shoes market:  

Measurement, challenges and opportunities. Master’s thesis, Aalborg 
University,Aalborg,Denmark.  

Goldenberg, B.2000. “What is CRM? What is an e-customer? Way you need them now”,  

Customer relationship management conference, Boston,MA,27-29 June. 
Government Savings Bank. (2014). New housing supply Songkhla Province [Internet], About  

Government Savings Bank. Available from: 
http://www.thairealestate.org/documents/K%20Chartchai%20part%201-
28.1.58.pdf[Accessed15 October 2015) 

Gronroos,C.(200).Service management and marketing.A customer relationship management  

approach.Second edition.John Wiley & Sons Ltd. 

Keller, K (1998). Strategic Management: Building, Measuring and Managing Brand equity. 

Kim, J-H., &Hyun,Y.J.,(2010). “A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and  

corporate image on brand equity in the IT software sector”, Industrial Marketing  

Management, doi:10.1016/j.indmarman.2010.06.024. 

National Statistical Office. (2514). Report the labor of Songkhla Province 2014 Years. Retrieved  

February 10, 2015.from  

http://songkhla.mol.go.th/sites/songkhla.mol.go.th/files/raayngaansthaankaarnaerngngaanpii_
2555.pdf 

Real Estate Information Center. (2015). Real estate in the seaside housing market [Internet], About  
REIC , Real Estate Information Center. Available from:  
http://www.reic.or.th/News/Newspaper_Detail.aspx?newsid=49733 [Accessed] 20 October  
2015) 

Thai post. (2015). Real estate in the seaside [Internet] , About Thai post. Available from:  
http://www.thaipost.net/?q=%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8
%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E
0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%8
0%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B
8%81 [Accessed] 20 October 2015) 

310

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

http://www.thairealestate.org/documents/K%20Chartchai%20part%201-28.1.58.pdf%5bAccessed15
http://www.thairealestate.org/documents/K%20Chartchai%20part%201-28.1.58.pdf%5bAccessed15
http://songkhla.mol.go.th/sites/songkhla.mol.go.th/files/raayngaansthaankaarnaerngngaanpii_2555.pdf
http://songkhla.mol.go.th/sites/songkhla.mol.go.th/files/raayngaansthaankaarnaerngngaanpii_2555.pdf
http://www.reic.or.th/News/Newspaper_Detail.aspx?newsid=49733


บุหร่ีไฟฟ้าและผลในการช่วยท าให้เลิกสูบบุหร่ี 

Electronic Cigarette and Quitiing Effect on Conventional Cigarette 
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บทคัดย่อ 
 บุหร่ีไฟฟ้า (E-Cigarette) เป็นสินค้าท่ีเลียนแบบผลิตภณัฑ์ประเภทยาสูบแต่ไม่เข้านิยามตามกฎหมาย
ในไทยปัจจบุนั ได้รับความนิยมไปทัว่โลกตัง้แตปี่ ค.ศ. 2007 จนถึงปัจจุบนั ด้วยข้อกล่าวอ้างว่ามีความเสี่ยงน้อย
กวา่บหุร่ีทัว่ไปและสามารถลดอนัตรายจากการสบูบุหร่ีทัว่ไปได้ การวิจยันีเ้ป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงเอกสารจากงานวิจัยในต่างประเทศซึ่งครอบคลุม 4 ประเด็น และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือตอบ
วตัถุประสงค์โดยการท าสนทนากลุ่มจากผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าจ านวน 8 ราย ผลพบว่า (i) การใช้บุหร่ีไฟฟ้าเพ่ือการลด
และเลิกการสูบบุหร่ี มีทัง้ได้ผลและได้ผลน้อยมาก (ii) อิทธิพลของนิโครตินจากการใช้บุหร่ีไฟฟ้ามีทัง้สรุปว่า
อนัตรายน้อยกว่ากับอนัตรายพอๆกันกบัการสูบบุหร่ีทัง้นีข้ึน้กับเง่ือนไขทดลอง (iii) พฤติกรรมการใช้บุหร่ีไฟฟ้า
และการใช้ควบคูก่บับหุร่ีทัว่ไปขึน้อยู่กบั 3 ปัจจยั ท่ีบ้านมีผู้สบูบุหร่ีหรือไม่ ความเช่ือในบุหร่ีไฟฟ้ามีอนัตรายน้อย
กว่า และพฒันาการของระบบประสาท EF ส่วนนโยบายการควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสบูเป็นไปได้ใน 3 รูปแบบ คือ 
เป็นสินค้าทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลของสนทนากลุ่มพบว่าบุหร่ีไฟฟ้า
สามารถท าให้เลิกสบูบหุร่ีทัว่ไปได้และไมเ่กิดการติดการใช้บหุร่ีไฟฟ้า โดยมีผลดจีากการใช้มากกวา่ผลเสีย 
 

ABSTRACT 
 E-cigarette is developed to duplicate tobacco products but it has not been defined legally in 
Thailand. The e-cigarette has been more popular since in 2007 due to less-harmful product. The 
documentary research is applied to explore 4 issues on the e-cigarette as well as the focus group is 
conducted from 8 users of e-cigarette. Results show that (i) smoking e-cigarett could lead to either 
quitting or continuing cigarrete (ii) nicotine vaporized of e-cigarette would be less harmful depending 
on experiment conditions, (iii) Usage cigarette with e-cigarette simultaneously rely on 3 factors; peer 
group, belief on less-harmful product, and development of the EF. Three regulation forms are 
conventional, medical and tobacco products  More positive effects on e-cigartte are found from  
focus group interview. 
 
 
Key words: e-cigarette, cigarette quitting 
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ค าน า 
 บุหร่ีไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและแพร่ขยายไปทัว่โลก สงัเกตได้จาก
บริษัทบหุร่ีข้ามชาติรายใหญ่ทกุรายได้เข้ามาพฒันาผลิตภณัฑ์บหุร่ีไฟฟ้าในตลาดนีเ้พ่ือเป็นการน าเสนอทางเลือก
ให้กับผู้สูบบุหร่ีในการมีทางเลือกสูบผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเสี่ยงน้อยกว่า (reduced risk product) ซึ่งท าให้ลด
อนัตรายจากการสูบบุหร่ีทั่วไป (harm reduction) ดงัท่ีเป็นข้อกล่าวอ้างท่ีเป็นท่ีรับรู้กัน ซึ่งไม่เพียงแต่ท่ีผู้ สูบ
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในตวัผลิตภณัต์ท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่บหุร่ีไฟฟ้าแล้ว ยงัต้องคอยติดตามผลหรือข้อพิสจูน์
ตา่งๆทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดขึน้จากการวิจยัในประเทศตา่งๆทัว่โลกวา่ข้อกลา่วอ้างดงักล่าวเป็นจริงหรือไมเ่พียงใด 
โดยงานวิจัยในต่างประเทศในช่วง7 ปีท่ีผ่านมา หรือตัง้แต่ปี ค.ศ.2008 มีงานซึ่งครอบคลุมทัง้การศึกษาด้าน
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีไฟฟ้า การศึกษาขนาดของอุตสาหกรรมยาสูบเมื่อมีบุหร่ีไฟฟ้าเข้ามาในตลาด การท า
การตลาดของบริษัทยาสบู แนวโน้มของการเติบโตของบุหร่ีไฟฟ้า การแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหาร
จัดการบุหร่ีไฟฟ้าส าหรับภาครัฐท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบและ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเมื่อมีบุหร่ีไฟฟ้าเข้ามาในตลาด ผลวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์อนัเกิดจากการใช้
บหุร่ีไฟฟ้า  เป็นต้น แตง่านวิจยัเหลา่นีย้งัไมป่รากฎในประเทศไทยยกเว้นเพียงการศกึษาของโรงงานยาสบู (2556)  
ท่ีได้วา่จ้างสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศกึษาผลกระทบของบุหร่ีไฟฟ้าและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการบุหร่ีไฟฟ้าส าหรับหน่วยงานต่างๆ 
เท่านัน้ ดงันัน้จึงน ามาสู่การศึกษาครัง้นีท่ี้มีวตัถุประสงค์รวบรวมผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยบุหร่ี
ไฟฟ้าในตา่งประเทศใน 4 ประเดน็ พร้อมทัง้กรณีศกึษาท่ีได้จากการท ากลุ่มสนทนากบัผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าในส่วนของ
การเป็นอปุกรณ์ท่ีช่วยท าให้เลิกสบูบหุร่ีทัว่ไปได้หรือไม่ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาประกอบด้วยการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) โดยการรวบรวม
ผลวิจยัของต่างประเทศ ในช่วงตัง้แต่บุหร่ีไฟฟ้าเร่ิมเข้ามามีบทบาทต่ออตุสาหกรรมยาสบูของโลก ซึง่ครอบคลมุ
งานศึกษาวิจัยตัง้แต่ปี ค.ศ. 2007-2014 และการท ากลุ่มสนทนา (focus group) จากผู้สูบบุหร่ีทั่วไป ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้ผู้ ท่ีเคยและไมเ่คยใช้บหุร่ีไฟฟ้ามาก่อนโดยมีผู้สมคัรใจให้ข้อมลูจ านวน 8 ราย โดยใน 7 รายเป็นผู้ ท่ี
เคยสบูบหุร่ีเป็นประจ ามาก่อนและมีระยะเวลาการสบูมากกวา่ 4 ปีติดตอ่กนัและมีเพียงรายเดียวท่ีไม่เคยสบูบุหร่ี 
และบางรายเป็นนักกีฬาซึ่งการให้ข้อมูลในครัง้นีเ้ป็นไปในทางลับเน่ืองจากบุหร่ีไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นสิ่งผิด
กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเกิดจากการใช้
จริงอนัจะเป็นกรณีตวัอย่างของผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าในประเทศไทย ในการวิจยัเชิงเอกสารครอบคลุม 4 ประเด็น ดงันี ้
ประเด็นที ่1 การประเมินผลกระทบถงึความเป็นไปได้ในการใช้บหุร่ีไฟฟ้าในการลดและเลิกการสบูบหุร่ี ประเด็นที ่
2 การศึกษาผลกระทบในด้านการใช้บุหร่ีไฟฟ้าจากอิทธิพลของนิโครติน สารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 3 ประเมินพฤติกรรมการใช้งานบุหร่ีไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้ควบคู่กับบุหร่ี
ทั่วไป การกลับมาใช้ใหม่หรือสูบใหม่ ประเด็นที่ 4 ประเมินนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การก าหนด
ระเบียบ การแก้ไขกฏหมายเก่ียวกบัยาสบูและผลิตภณัฑ์ยาสบูและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากบุหร่ีไฟฟ้าไม่ถือ
วา่เป็นผลิตภณัฑ์ยาสบูตามนิยามกฎหมายปัจจบุนั 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ประเดน็ที่ 1 การประเมินผลกระทบถงึความเป็นไปได้ในการใช้บหุร่ีไฟฟ้าในการลดและเลิกการสบูบุหร่ี 
ได้ข้อสรุปท่ีเป็นสาระส าคญั (High-Light) ดงันี ้งานวิจยัสามารถถูกจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ กลุ่มแรก 
เป็นงานวิจยัท่ีสนบัสนนุวา่การใช้บหุร่ีไฟฟ้าสามารถลดการสบูบหุร่ีทัว่ไปได้จนถงึสามารถช่วยให้เลิกสบูบหุร่ีทัว่ไป
ได้อย่างถาวร ระดับของความได้ผลนัน้ขึน้กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับนิโครตินท่ีใช้สูบในบุหร่ีไฟฟ้าว่าเข้มข้น
เพียงใด ความพยายามตัง้ใจเลิกสูบบุหร่ีก่อนท่ีจะมาใช้บุหร่ีไฟฟ้า (Etter and Bullen (2011a), (2011b), 
Christensen (2014), Brown et al., (2014a)) กลุ่มท่ีสอง ได้ข้อสรุปไปในทางท่ีไม่เพียงแค่ว่าการใช้บุหร่ีไฟฟ้า
นอกจากจะไมม่ีผลในการลดและเลิกสบูบุหร่ีทัว่ไปแล้วยงัอาจท าให้เกิดการหนัมาใช้ทัง้บุหร่ีไฟฟ้าและบุหร่ีทัว่ไป
พร้อมๆกนั ผลจากการวิจยัในกลุ่มหลงัยืนยนัด้วยข้อสนบัสนุนทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองท่ีเรียกว่า clinical 
trial  โดยข้อสรุปท่ีได้ไปในทางท่ีวา่บหุร่ีไฟฟ้ามีผลสมัฤทธ์ิน้อยมากในการท าให้เลิกสบูบุหร่ี แต่ก็มิได้ปฎิเสธว่าไม่
มีผล เพียงแต่อาจช่วยลดอาการอยากบุหร่ีได้ (Adkinson et al., (2013), Popova and Ling (2013), 
Caponnetto et al., (2013a) , (2013b), Grana et al., (2014), Choi and Forster (2014), Dutra and Glantz 
(2014), Brown et al.,(2014b), Danielle E. Ramo (2015))  
 ประเด็นที่  2 การศึกษาผลกระทบในด้านการใช้บุหร่ีไฟฟ้าจากอิทธิพลของนิโครติน สารเคมีท่ีเป็น
องค์ประกอบท่ีมีผลตอ่สขุภาพและสิ่งแวดล้อม ประเดน็นีเ้ร่ิมจากลกัษณะการท างานของบุหร่ีไฟฟ้าท่ีไม่มีการเผา
ไหม้นิโครตินเข้าสู่ร่างกาย แต่การได้รับนิโครตินจากบุหร่ีไฟฟ้านัน้ได้จากไอระเหยซึง่ย่อมสะอาดกว่า จึงน่าจะมี
ความปลอดภยักวา่บหุร่ีทัว่ไป อย่างไรก็ตามของเหลวในหลอดบรรจกุ็มีสารเคมีเป็นสว่นประกอบด้วยเช่นเดียวกนั 
อาทิCarcinogen, Nitrosamines, Diethylene Glycol เป็นต้น ผลการวิจยัในประเด็นท่ี 2 อาจจ าแนกผลสรุป
ออกเป็น 2 แนวทาง คือ ด้านท่ีได้ผลสรุปวา่การใช้บหุร่ีไฟฟ้าและไอระเหยท่ีออกมามีผลเสียต่อสขุภาพคนสบูและ
คนรอบข้างไม่ต่างจากบุหร่ีทัว่ไป โดยยืนยันว่าผลในระยะสัน้ของการสูบบบุหร่ีไฟฟ้านัน้ไม่แตกต่างจากการสูบ
บุหร่ีทัว่ไป แต่ผลท่ีมีต่อสขุภาพในระยะยาวยงัไม่สามารถสรุปได้ (Vardavas CI., et al (2012), McAuleyetal 
(2012), Pellegrinoetal (2012), Czogalaetal (2013), Schripp et al (2013), Printz (2014), Chang (2014), 
Gillen, Sarah et al., (2014), Chad A.Lerner et al (2015)) กบัแนวทางท่ีสองท่ีได้ผลสรุปออกมาว่าการใช้บุหร่ี
ไฟฟ้าและไอระเหยท่ีออกมามีความปลอดภยัมากกว่าบุหร่ีทัว่ไป  (Laugesen (2009), Etter (2010) , Polosa et 
al (2011), (2014), Caponnetto et al (2013), Theophilus et al. (2014), Goniewicz et al. (2014), Dawkins 
and Corcoran (2014), Hajek et al (2014)) 
 ประเด็นที่ 3 การประเมินพฤติกรรมการใช้งานบุหร่ีไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้ควบคู่กับบุหร่ีทั่วไป การ
กลบัมาใช้ใหม่หรือสบูใหม่ ประเด็นท่ีสรุปได้คือหากเกิดการใช้ควบคู่กนัทัง้สองอย่างน่าจะมีความสุ่มเสี่ยงท่ีผู้ ใช้
จะเสพติดปริมาณนิโครตินจากบุหร่ีไฟฟ้าในระดบัท่ีสูงขึน้ ซึง่ย่อมท าให้โอกาสท่ีจะลดหรือเลิกสบูบุหร่ีทั่วไปนัน้
ประสบผลส าเร็จได้ยาก (Eaton (2012), PentZ (2013), CDC (2013), Camenga et al (2014)) ในงานของ 
PentZ (2013) ได้สรุปปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการใช้บุหร่ีไฟฟ้านัน้ขึน้อยู่กบั  (ก) บ้านมีผู้สบูบุหร่ีหรือไม่ (peer 
influence) (ข) ความเช่ือท่ีว่าบุหร่ีไฟฟ้ามีอนัตรายน้อยกว่าบุหร่ีทัว่ไป จนส่งผลให้กลุ่มท่ีไม่เคยสบูบุหร่ีมาก่อนมี
ความเสี่ยงกลายมาเป็นผู้สบูบุหร่ีไฟฟ้าได้ (ค) ความอยากรู้อยากทดลองของแปลกใหม่และข้อมลูทางการตลาด 
(ง) การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการของระบบประสาทซึง่เรียกว่า Executive Function (EF) ซึง่เก่ียวข้องกบัการ
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ท างานของสมองด้านการจดัการและส่งผลต่อกระบวนการทางปัญญา (cognitive process) ต่างๆ เช่น การ
ยบัยัง้ความคิด อย่างไรก็ตามปัจจบุนันีย้งัขาดงานวิจยัท่ีมากเพียงพอท่ียืนยนัให้เห็นว่าปัจจยัเสี่ยงเหล่านีท่ี้ส่งผล
ตอ่พฤติกรรมการลองใช้บหุร่ีไฟฟ้าของผู้ใช้บหุร่ีไฟฟ้า 
 ประเดน็ที่ 4 การประเมินนโยบายการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู การก าหนดระเบียบ การแก้ไขกฎหมาย
เก่ียวกบัยาสบูและผลิตภณัฑ์ยาสบูและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากบหุร่ีไฟฟ้าไม่จดัว่าเป็นผลิตภณัฑ์ยาสบูตาม
นิยามกฎหมายปัจจุบนั (Cobb & Abrams (2014))  การควบคมุบุหร่ีไฟฟ้ามีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัค่อนข้างมาก
ตัง้แต่ก าหนดให้บุหร่ีไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูกควบคุมเพ่ือความปลอดภัยของผู้ ใช้ (Gartner et al (2012), 
Chapman (2013))  บางประเทศก าหนดให้เป็นอปุกรณ์ทางการแพทย์ (Farsalinos, E. K. (2014), Hajek et al 
(2014)) บางประเทศก าหนดให้เป็นหนึ่งในประเภทของผลิตภณัฑ์ยาสบู (Hajek et al (2014)) บางประเทศก็ยงั
ไม่ได้มีการก าหนดไว้แต่อย่างใด ซึ่ง WHO (2014)  ได้เผยแพร่ข้อมูล พบว่าปัจจุบันนีม้ี 59 ประเทศท่ีได้ออก
กฎหมายควบคมุเก่ียวกบับหุร่ีไฟฟ้า ในจ านวนนีม้ีอยู่ 13 ประเทศท่ีออกกฎหมายห้ามขายบหุร่ีไฟฟ้าเลย (หรือเป็น
สิ่งผิดกฎหมาย) ข้อเสนอท่ีรวบรวมได้จากงานวิจยัต่างๆสรุปได้ออกเป็น 3 แบบ (Caponnetto, Pasquale et al 
(2015))  คือ (ก) ข้อเสนอในการควบคมุบุหร่ีไฟฟ้าว่าการซือ้หรือการจ าหน่ายนัน้ต้องมีใบอนุญาตจึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ หรือแม้กระทัง่การซือ้ขายของเหลวท่ีมีนิโครตินเป็นส่วนผสมก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐก่อน (ข) ข้อเสนอเพ่ือควบคมุบุหร่ีไฟฟ้าโดยใช้เหตผุลทางการแพทย์ (ค) ข้อเสนอเพ่ือควบคมุนัน้ควรต้อง
เป็นไปเพ่ือสง่เสริมให้อปุกรณ์เหลา่นีม้ีคณุภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภยั ซึง่ควรก าหนดเป็นค่าขัน้ต ่าท่ีไม่
เป็นอนัตรายจากการใช้บหุร่ีไฟฟ้า ซึง่ผู้ ใช้บหุร่ีไฟฟ้าสว่นใหญ่เห็นด้วยท่ีจะมีการควบคมุบหุร่ีไฟฟ้าในประเดน็เร่ือง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ยังเห็นควรให้สามารถขายบุหร่ีไฟฟ้าได้แต่ต้องจ ากัดอายุผู้ ซือ้ไ ม่ต ่ากว่า 18 ปี 
อย่างไรก็ตามไมเ่ห็นด้วยหากจะจดัให้บหุร่ีไฟฟ้าเป็นเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ท่ีหากจะหาซือ้มาใช้ต้องมีใบอนญุาต
จากแพทย์ก่อน (Fraser, Doug et al (2015))   
 ผลการศึกษากรณีมีตวัอย่างจากการประเมินการท าสนทนากลุ่ม (focus group) พบว่า ผู้ ให้ข้อมูล
จ านวน 8 รายต่างให้มมุมองไปในเชิงบวกท่ีเกิดขึน้จากการหนัมาใช้บุหร่ีไฟฟ้าเมื่อเทียบกบัการสบูบุหร่ีแบบเดิม 
อาทิ สามารถท าให้เลิกสบูบุหร่ีทัว่ไปได้จริง (7 คนจาก 8 คน) ไม่รู้สกึติดการสบูหรือต้องใช้บุหร่ีไฟฟ้าตลอดเวลา
แต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากการสูบบุหร่ีท่ีหากสูบบุหร่ีแล้วมีอาการติดบุหร่ีซึ่งต้องสูบเป็นประจ า (7 รายจาก 8 
ราย) การสะสมอปุกรณ์บหุร่ีไฟฟ้าเสมือนเป็นงานอดิเรกประเภทหนึง่ (ทัง้ 8 รายเห็นตรงกนั) ท าให้สขุภาพแข็งแรง
ขึน้กวา่เม่ือเทียบกบัการสบูบหุร่ีแบบเดิม (จากค าตอบของนกักีฬา) โดยยงัไมแ่น่ใจว่าในระยะยาวจะเกิดผลดีหรือ
เสียอย่างไร (ทัง้ 8 รายเห็นตรงกนัทัง้ 8 รายเห็นตรงกนั) แต่ในระยะสัน้ผลเสียมีน้อยกว่าทัง้ในรูปตวัเงินและไม่ใช่
ตวัเงิน (ทัง้ 8 รายเห็นตรงกันทัง้) ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าในมุมมองของผู้ ใช้ (User) พบข้อดีมากกว่าข้อเสียหาก
เปรียบเทียบกบัการสบูบหุร่ีแบบเดิม และเห็นควรให้รัฐบาลมีการควบคมุไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพียงแต่กฎระเบียบ
ท่ีออกบงัคบัใช้ควรเกิดจากข้อพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าการใช้ดลุยพินิจท่ีเห็นเพียงว่าสิ่งคล้ายบุหร่ีก็ย่อม
เป็นภยัอนัตรายเพียงอย่างเดียว ซึง่ข้อดีจากการมีผลพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่จะท าให้รัฐได้รายได้จาก
ภาษีของบหุร่ีไฟฟ้าและอปุกรณ์ท่ีถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ยงัสามารถน าบหุร่ีไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆได้ 
เช่น การท าให้ผู้สบูบหุร่ีเลิกบหุร่ีได้ เป็นต้น 
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สรุป 
 ในช่วงเจ็ดปีท่ีผ่านมาตัง้แตปี่ ค.ศ.2008 งานวิจยัในตา่งประเทศได้ข้อสรุปท่ีคอ่นข้างตรงกนัว่าบุหร่ีไฟฟ้า
เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถท าให้ผู้ สูบบุหร่ีทั่วไปเลิกสูบบุหร่ีได้ เพียงแต่ขึน้อยู่กับเง่ือนไขการใช้ และมาตรฐานของ
อปุกรณ์ต่างๆของบุหร่ีไฟฟ้า ดงันัน้ควรใช้มาตรการการควบคมุเช่นเดียวกบับุหร่ีทัว่ไป เช่น การจ ากดัอายุคนซือ้ 
หรือจ ากัดพืน้ท่ีการใช้ หรือสามารถก าหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีมาตรการการควบคุม
มากมายอยู่แล้ว ซึง่น่าจะมีความเหมาะสมกวา่การที่จะห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจกัร ซึง่ในระยะยาวแล้วมกัไม่
ได้ผลเน่ืองจากอาจมีการลักลอบจ าหน่ายในตลาดได้ นอกจากนีห้ากมาตรการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้ากระท าด้วย
มาตรการเดียวกบับหุร่ีทัว่ไปแล้ว ไมเ่พียงรัฐบาลจะควบคมุได้โดยง่ายและมีรายได้จากภาษีท่ีจดัเก็บได้เท่านัน้ แต่
ยังสามารถน าข้อมูลต่างๆท่ีได้เก็บเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาอันจะเป็นส่วนหนึ่งในการออก
นโยบายเก่ียวกบับหุร่ีไฟฟ้าตอ่ไป 
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การเรียนรู้หลักการทรงงานและน้อมน ามาปรับใช้ของเกษตรกรในพืน้ที่ภาคเหนือ 
Learning of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Working Principles and Applying to 

Farmers in Northern Area 
 

ธนรักษ์ เมฆขยาย1* ยงยทุธ ศรีเก่ียวฝัน้2 อดิศร สทิธิเวช3 
TanarakMeckayai1*, Yongyooth Srigiofun2, Adisorn Sittivet3 

 

บทคัดย่อ 
วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพ่ือค้นหาแนวทางสนบัสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน าหลกัการทรงงานมา

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทัง้สร้างกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรให้สามารถขยายผลหลักการทรงงาน  
กลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรในเขต อ าเภอสนัทราย จังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยพบว่า แนวทางสนับสนุนส่งเสริม
เกษตรกรสามารถท าโดยคดัเลือกเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการท่ีมีลกัษณะผู้น าและเป็นคนรุ่นใหม่ เลือกวิธีการให้
ความรู้ในลกัษณะการปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม เลือกสถานที่ศกึษาดงูาน จดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัการผลิต
และการแก้ไขปัญหาท่ีได้ผล อธิบายให้เห็นประโยชน์ท่ีได้รับ และท าให้เกิดความยัง่ยืนโดยการได้รับการสนบัสนุน
จากองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ แนวทางการสร้างกลุม่และเครือข่ายท าได้โดยการคดัเลือก
เกษตรท่ีมีความสนใจและมีการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานมาปรับใช้อยู่ก่อนแล้ว  
จัดประชุมกลุ่มย่อยเปิดโอกาสให้กล้าแสดงความคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก จัดกิจกรรมให้ความรู้ และ 
จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิก 

ABSTRACT 
The purposes of the research are to find approaches to support and promote farmers to apply the Working 

Principles of King Bhumibol Adulyadej in their daily lives and to create groups and networks of the farmers to furtherly expand 
the results of the project. Samples are the farmers in San Sai district, Chiang Mai. The study found that the approaches to 
support and promote the farmers can be achieved by selecting participants who have leadership and are from new generation. 
The teaching method is participatory action by selecting places to observe, organizing learning activities about the effective 
production and problem-solving, explaining the benefits of the project, and creating sustainability. This was supported by 
municipalities which have been successful in this field. The approaches to create groups and networks can be implemented by 
selecting farmers who are interested and have already been applied the Sufficiency Economy and the Working Principles of 
King Bhumibol Adulyadej in their daily lives. The methods are to organize group meetings in order to encourage the members 
to take actions, learning activities, and activities for the farmers to exchange their knowledge and opinions among the 
members. 
 

Key Words: King’s working principles, philosophy of sufficiency economy, promotion. 
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ค าน า 
การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

และวฒันธรรมท าให้เกษตรกรไทยประสบปัญหาจากการประกอบอาชีพ มีรายได้ท่ีไมเ่พียงพอส าหรับการด ารงชีพ 
เห็นได้จากการเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ท่ีท าให้ราคาพืชผลการเกษตรตกต ่า และราคาปุ๋ ยเคมีแพงขึน้ 
(อ้อยใจ ใหมเ่ตม็, 2558) และพบวา่ ในปี 2552 เกษตรกรกลายเป็นกลุม่อาชีพท่ีมีสดัสว่นคนจนมากท่ีสดุ ในขณะ
ท่ีปี 2529 เป็นอนัดบั 3 รองจากกลุ่มอาชีพรับจ้างท่ีมีสดัส่วนคนจนมากท่ีสดุ (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2558: 114) 
เน่ืองจากสภาพปัญหาการพฒันาดงักลา่วพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชได้พระราชทานหลกัการ
ทรงงาน 23 ข้อท่ีได้รวบรวมมาจากการจดัท าโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการ ด าเนินงานมากว่า 50 
ปี และเป็นท่ียอมรับความส าเร็จจากทัว่โลก รวมทัง้องค์การสหประชาชาติได้ถวายรางวลั UNDP Award ให้แก่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ ในปี 2549 (ผู้จดัการ Online, 2549) หลกัการทรงงานเป็นลกัษณะทางสายกลาง
ท่ีสอดคล้องกับสิ่งท่ีอยู่รอบตวัและสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดค้นหาแนวทาง
พฒันาเพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสงูสุด มีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบือ้งพระ
ยคุลบาท และน้อมน ามาปรับใช้เพ่ือให้บงัเกิดผลตอ่ตนเอง สงัคม และประเทศชาติตลอดไป 

การศกึษานีม้ีความมุง่หมายเพ่ือศกึษาแนวทางสนบัสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน าหลกัการทรงงาน
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัและเพ่ือค้นหาแนวทางสร้างกลุ่มเกษตรกร และ
เครือข่ายให้สามารถขยายผลหลกัการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านกังาน กปร. 2553) รวบรวมไว้ 23 หลกัการ ได้แก่ 1. ศกึษาข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ 2. ระเบิดจากข้างใน 3. แก้ปัญหาท่ีจดุเลก็ 4. ท าตามล าดบัขัน้ 5. ภมูิสงัคม 6. องค์รวม 7. ไม่ติดต ารา  
8. ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด 9. ท าให้ง่าย 10. มีส่วนร่วม 11. ประโยชน์ส่วนรวม 12. บริการรวมท่ี 
จุดเดียว 13. ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  14. อธรรมปราบอธรรม  15. ปลูกป่าในใจคน  16. ขาดทุนคือก าไร  
17. พึ่งตนเอง 18. พออยู่พอกิน  19. เศรษฐกิจพอเพียง  20. ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน  21. ท างานอย่าง 
มีความสขุ 22. ความเพียร 23. รู้รักสามคัคี 

หนึ่งในหลักการทรงงาน คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ท่ีทรงชีใ้ห้เห็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตผุล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั
อย่างย่ิงในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขัน้ตอน ขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
จิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทัง้ด้านวตัถุ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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หลกัการทรงงานส าหรับเกษตรกรควรสอดคล้องกบั “ทฤษฎีใหม”่ ซึง่เป็นแนวแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัพระราชทานให้เป็นแนวทางการผลิต และการตลาดส าหรับประชาชนชาวไทยท่ีมีคา่เฉลี่ยการมีท่ีดิน
เพ่ือการเกษตรจ านวน 10-15 ไร่ต่อครัวเรือน แบ่งท่ีดินนัน้ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่งพืน้ท่ีร้อยละ 30 ให้ขุด
สระน า้ ลึกประมาณ 4 เมตร บรรจุน า้ได้ประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร ปลูกพืชน า้ เช่น ผักบุ้ ง ผักกระเฉด  
ท าเล้าสตัว์บนสระน า้ สว่นท่ี 2 พืน้ท่ีร้อยละ 30 ส าหรับปลกูข้าวและพืชไร่ ส่วนท่ี 3 พืน้ท่ีร้อยละ 30 ปลกูพืชสวน 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย และส่วนท่ี 4 พืน้ท่ีร้อยละ 10 ใช้ส าหรับปลกูสร้างท่ีอยู่อาศยั และบริเวณลานบ้าน ท า
โรงเรือน โรงเพาะเห็ด ผกัสวนครัว ไม้ประดบั กองฟาง กองปุ๋ ยหมกั โดยมีการวางแผนเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ต้น
หรือขัน้ท่ี 1 การผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี มีสุขภาพ และอนามัยท่ีดี ขัน้ต่อไปเป็นขัน้ก้าวหน้า 
หรือขัน้ท่ี 2 ท่ีเป็นการรวมพลังในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์รวมกันหา หรือผลิตปัจจัยการผลิต ร่วมกันแปรรูป
ขัน้ต้น ใช้ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคจ าหน่ายในชุมชน จัดสวสัดิการ การศกึษา และทฤษฎีใหม่ขัน้สมบรูณ์
หรือขัน้ท่ี 3 ท่ีประสานงานจดัหาทุนหรือแหล่งเงินจากภายนอก ท าการตลาดภายนอกกลุ่มหรือภายนอกชุมชน 
(อ าพล เสนาณรงค์, 2542)  

กลุ่มเกษตรกรควรมีการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับองค์กรชุมชนซึ่งมีขัน้ตอนการพัฒนา  
4 ขัน้ตอน คือ (สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2540) ขัน้ท่ี 1 การก่อร่างสร้างกลุ่มและแสวงหา
ทางเลือกในระดับความคิด ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือเพ่ิมพลงัความรู้ของชาวบ้านในการจัดล าดับ
ความส าคญัของปัญหา การมองเห็นสาเหตุหลกั สาเหตุรอง สาเหตุร่วม การตรวจสอบสาเหตุท่ีแท้จริง รวมทัง้
ตรวจสอบการวิเคราะห์ของตวัเองกบัคนอื่นในชุมชน แล้วจึงแสวงหาทางเลือกในการท ากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของชุมชน แล้วจึงน าไปสู่ขัน้ตอนท่ี 2 คือ การปฏิบัติการ ซึ่งมีหลกัการส าคญัท่ีต้องยึดถือไว้คือ  
“การพยายามพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยากรและความพยายามของตนเองให้มากท่ีสุด” ขัน้ตอนท่ี 3 คือ ขัน้ขยายตัว 
ลกัษณะการขยายตัวขององค์กรชุมชนมีอยู่ 2 ทิศทางคือ การขยายประเภทของกิจกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกร  
ท านา มีกิจกรรมเร่ิมแรก คือ ซือ้ขายปุ๋ ย ต่อมาขยายกิจกรรมไปเป็นการซือ้ขายข้าวเปลือกและกิจกรรมการสร้าง
โรงสีข้าวในท่ีสุด ส่วนอีกทิศทางหนึ่งเป็นการขยายแนวคิดและกิจกรรมในแง่ของพืน้ท่ี คือ  เมื่อกิจกรรมกลุ่มใน
พืน้ท่ีหนึ่งท าได้ผลดีจึงถ่ายทอดบทเรียนไปยังพืน้ท่ีใกล้เคียง การขยายฐานงานพัฒนาและความรู้ให้กว้างขวางยัง
สามารถก่อประโยชน์ในแง่ของการระดมทรัพยากรในการท ากิจกรรมให้หลากหลาย การขยายแนวทางของกลุ่ม
เป็น “ความจ าเป็น” ประการหนึ่งในการด ารงรักษาความยัง่ยืนของกลุ่ม มิใช่เป็นเพียงเร่ืองท่ี “ควร” ท าเท่านัน้
เน่ืองจากการขยายเครือข่ายเป็นหลกัประกนัด้านความเสี่ยงแบบธุรกิจการประกนัสมยัใหม่ แต่อยู่บนพืน้ฐานของ
ความคิด “น า้พึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ขัน้ท่ี 4 คือ ขัน้พลงัคือความสามคัคี ภายหลงัจากท่ีกลุ่มมีความเข้มแข็งแล้วจะ
ช่วยให้สามารถระดมความร่วมมือจากกลุม่บคุคลภายนอกหรือองค์กรพนัธมิตร  

Uphoff and Cohen (1991) สรุปถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา  
คือ พืน้ฐานของการเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องมาจากแรงจูงใจภายใน ถือเป็นแรงหนุนท่ีช่วยให้ประชาชนมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม รูปแบบของการมีส่วนร่วมต้องผ่านองค์กรจัดตัง้ของประชาชนเอง  
จะเกิดขึน้เฉพาะกิจกรรมท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับของประชาชน ส่วนการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านตวัแทน
กลุ่ม เช่น กรรมการหมู่บ้าน การเข้าร่วมของประชาชนจะอยู่ในลกัษณะผู้ ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ  
ขอบเขตของการมีส่วนร่วมต้องชัดเจน การเข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการจะมีขอบเขตของการมีส่วนร่วม 
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ระยะเวลาการเข้าร่วม จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วม ความสม ่าเสมอ และฤดูกาลท่ีแตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม รวมทัง้  
ผลของการมีส่วนร่วมจะเกิดการรวมพลังท่ีจะสร้างอ านาจต่อรองให้ชุมชนมีศักยภาพเป็นของตัวเอง  
สร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดี มีความสามคัคีในระหวา่งสมาชิกของชมุชน  

 

วิธีการวิจัย 
การวิจยัใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ประชากรการวิจยั คือ เกษตรกรในเขตพืน้ท่ี

ภาคเหนือ สุ่มตวัอย่างโดยวิธีจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เกณฑ์เกษตรกรได้น้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัิงานมาก่อน ซึ่งผู้ วิจยัได้พบว่า เกษตรกรในเขตอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่
เข้าเกณฑ์ดงักลา่ว (ธนรักษ์ เมษขยาย, 2553) จงึท าการเลือกตวัอย่างจ านวน 70 คนจาก 12 ต าบล การวิจยัปรับ
ใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research : PAR) กล่าวคือ การวิเคราะห์ปัญหา
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA) การวางแผนปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Planning for Action : PPA) เพ่ือจดัท าแผนงานโครงการ จากนัน้จดัการเรียนรู้เป็นทีมจากการปฏิบตัิ (Team 
Action Learning) โดยทีมวิจยัใช้เคร่ืองมือการสงัเกตติดตามประเมินผลการน้อมน าหลกัการทรงงานไปปรับใช้ 
การปฏิบตัิและการถอดบทเรียนแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action and Evaluation : PAE) เพ่ือวิเคราะห์
สงัเคราะห์แนวทางสนับสนุนส่งเสริมการน้อมน าหลกัการทรงงานมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั และค้นหาแนว
ทางการสร้างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายให้สามารถขยายผลหลักการทรงงานและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนัน้ยงัปรับการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเข้ากบัการจดับรรยาย การอภิปราย
กลุ่มเพ่ือการถอดบทเรียน การประชุมกลุ่มย่อย การใช้เคร่ืองบันทึกเสียงเพ่ือน าไปวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) และสงัเคราะห์แนวทางสนบัสนนุสง่เสริมเกษตรกร กลุม่เกษตรกร เครือข่าย และการขยายผล 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
ผลจากการการวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม และการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้เกิด

แผนงานร่วมกัน คือ การอบรมรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4 ช่วงในเดือนธันวาคม 2555 เดือนมกราคม 
กุมภาพันธ์ มีนาคม และกรกฎาคม 2556 มีการจัดบรรยายโดยวิทยากรนักวิชาการ อาทิ รองศาสตราจารย์
สมชาย องค์ประเสริฐ ในเนือ้หา “พระราชประวัติ พระราชปณิธาน และความเป็นมาของหลักการทรงงาน” 
อาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ ในเนือ้หา “หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และวิทยากรท่ีเป็น
เกษตรกรผู้ประสบความส าเร็จ เช่น นายพฒัน์ อภยัมลู ในเนือ้หา “พลิกใจให้พอเพียงเพ่ือสขุท่ียัง่ยืน” นายจนัทร์ 
ไชยสาร ในเนือ้หา “เทคนิคการรวมกลุ่มออมทรัพย์และขยายผลให้ชุมชน” มีการศกึษาดงูาน 3 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ณ 
ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องใคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่มีการฟังบรรยายและศกึษาดู
งานเกษตรกรตวัอย่าง ครัง้ท่ี 2 ณ ศนูย์เรียนรู้สานสมัพนัธ์เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม ่ซึง่มีการฟังบรรยาย ศกึษาดงูานวิสาหกิจชมุชนท่ีประสบความส าเร็จ ครัง้ท่ี 3 ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันา
ห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากราชด าริ จังหวดัเพชรบุรี พร้อมทัง้ศึกษาดูงานเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ รวมทัง้
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในจังหวัดก าแพงเพชรและ
นครสวรรค์ 
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ผลการถอดบทเรียนแบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์เนือ้หา พบว่า แนวทางการสนับสนุนส่งเสริม
เกษตรกรมี 6 ขัน้ตอนคือ 1. คดัเลือกเกษตรกร ควรมีลกัษณะผู้น าและเป็นคนรุ่นใหม่ 2. เลือกวิธีการให้ความรู้ 
โดยการปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 3. เลือกสถานท่ีดงูาน จากฟาร์มของเกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จโดยการน้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัการทรงงานมาปรับใช้ 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในเร่ืองราวเก่ียวกับ
กรรมวิธีการผลิต การแก้ไขปัญหาท่ีได้ผล 5. แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ในความส าเร็จของอาชีพเกษตรใน
ด้านการลดรายจ่ายในครัวเรือน การเพ่ิมรายได้จากการตลาด 6. ท าให้เกิดความยั่งยืน โดยต้องมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องคอยสนบัสนุนส่งเสริม เช่น จากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัการ
ทรงงานมาปรับใช้ในการบริหารงาน พิจารณาได้จากโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับเชิญจาก
สถาบันพระปกเกล้ามาน าเสนอในงานสมัมนาเวทีท้องถ่ินไทย ประจ าปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลต าบล
เกาะคาท่ีบริหารงานโดยนางสาวเพ็ญภัค รัตนค าฟู นายกเทศมนตรี ในโครงการก าจัดขยะ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอบุลราชธานีท่ีบริหารงานโดยนายพรชยั โค้วสรัุตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในโครงการน า้ครบ
วงจร และเทศบาลต าบลเมืองแกลงท่ีบริหารงานโดยนายสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรี ในโครงการ Low 
Carbon City ล้วนแล้วแตส่อดคล้องกบัหลกัการทรงงาน 23 ข้อทัง้สิน้ สอดคล้องกบัรายงานของกาญจนา บุญยงั 
และคณะ (2552) และชนนิกานต์ แก้วเทพ และพิกลุทอง เทพลิขิตกลุ (2555) รายงานวา่ ย่ิงองค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ินน้อมน าหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้มากขึน้เท่าไรย่ิงส าเร็จในการด าเนินงานมากย่ิงขึน้ ท าให้มี
การจดัท างบประมาณแบบสมดลุ ท าให้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพียงพอ ยึดหลกัการก้าวหน้า สอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กร มีความชดัเจน ถกูต้อง เปิดเผย ตรวจสอบได้ ดงันัน้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และเกษตรกร 
70 คนท่ีได้น้อมน าหลกัการทรงงานไปปรับใช้ในด้านการเกษตรส่งผลท าให้เกิดการลดรายจ่าย เช่น หลกัการ 
“ระเบิดจากข้างใน” ท่ีเกษตรกรเห็นความส าคัญจึงปลูกพืชผักปลอดสารไว้ รับประทานเองก่อน เป็นการลด
รายจ่ายในครอบครัว และท่ีได้น้อมน าหลกัการทรงงานไปปรับใช้ด้านการตลาดส่งผลท าให้สามารถเพ่ิมรายได้ 
ตวัอย่างเช่น หลกัการ “ศกึษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ” ท่ีได้ศกึษาความต้องการพืชผกัปลอดภยัของตลาดอย่างเป็น
ระบบ 

ผลการถอดบทเรียนแบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์เนือ้หา พบว่า แนวทางการสร้างกลุ่มเกษตรกร 
ควรท าเป็น 5 ขัน้ตอน คือ 1. คดัเลือกเกษตรกรท่ีมีความสนใจและได้น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัการทรง
งานมาปรับใช้อยู่แล้วมารวมกลุ่มกนั ควรเป็นผู้มีแนวคิดด้านความเข็มแข็งหรือการพึ่งพาตนเองของกลุ่ม รวมทัง้
ควรเร่ิมต้นจากกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีสมาชิกมีความคิดคล้ายกัน ประธานกลุ่มขยายผลส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีประสบ
ความส าเร็จ มีศกัยภาพท่ีจะถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรท่ีอยู่ ในระยะเร่ิมต้นได้ 2. จดัเวทีประชุมกลุ่มย่อย เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น การบรรยายจาก
วิทยากรท่ีเป็นนกัวิชาการ และวิทยากรท่ีเป็นเกษตรกร การศกึษาดงูานให้ได้สมัผสัของจริงและสร้างแรงบนัดาล
ใจ 5. จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เช่น การท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยน า้ชีวภาพ สาร
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชจากสมนุไพร เป็นต้น และเพ่ือแลกเปลี่ยนปัจจยัการผลิต เช่น เมล็ดพนัธุ์ต่างๆ เป็นต้น ด้าน
ตลาดมีการรวมกันซือ้รวมกันขาย ขายท่ีตลาดในชุมชน และตลาดตวัเมือง เช่น ในโครงการวิจัยเป็นตลาดใน
จงัหวดัเชียงใหม ่ด้านแนวทางการสร้างเครือข่าย พบวา่ ควรเลือกกลุม่เกษตรกรกลุม่หนึง่ท่ีมีความสามารถ ความ
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เหมาะสมมากท่ีสุดเป็นศูนย์กลางเครือข่าย ให้กลุ่มอื่นๆ ท่ีมีความสามารถรองลงไปเป็นลูกข่าย ท่ีจะประสาน
ความร่วมมือถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากกลุม่แมข่่าย  

เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการได้ท าการจดัตัง้กลุม่เพ่ือท ากิจกรรมขยายผล โดยจดัตัง้กลุ่มขึน้มาต าบลละ 
1 กลุม่ รวม 11 กลุ่ม ยกเว้นต าบลสนันาเม็ง โดยท าการคดัเลือกประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่ม ส่วนสมาชิก
กลุ่มจะระดมกนัเข้ามาช่วยกันทนัทีท่ีมีกิจกรรม ในโครงการวิจยัเกษตรกรผู้ ร่วมโครงการได้เลือกกลุ่มนายอนนัต์  
วิริยา และนางมุกดา วิริยา บ้านหม้อ หมู่ 12 ต าบลป่าไผ่ เป็นกลุ่มศูนย์กลางเครือข่าย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีผลงาน
มากมาย เช่น ได้รับรางวลัดีเด่นระดบัจงัหวดัหลายรางวลั ภายในบ้านหม้อยงัมีกลุ่มเครือข่ายท่ีเข้มแข็งอยู่หลาย
กลุ่มทัง้ด้านองค์กรหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจ และกลุ่มอายุ เป็นต้น อาจค้นหาสมาชิกท่ีมี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวางแผนขายผลผลิตเพ่ิมเติม รวมทัง้สร้างเคร่ืองมือเช่ือมโยงเกษตรกร 
กลุ่มและเครือข่าย ให้ประสานความร่วมมือได้สะดวกขึน้ เช่น ในโครงการวิจัยนายพร้อมพงษ์ สมาชิกกลุ่มได้
วางแผนขายผลผลิตผ่านสื่อออนไลน์ www.sansaiporpiang.mju.ac.th กลุ่มเกษตรกรได้น้อมน าหลกัการทรง
งานไปปรับใช้ พบวา่ ท าให้ประสิทธิภาพรวมกลุม่ดีขึน้ ตวัอย่างเช่น ในกลุม่เกษตรกรต าบลป่าลาน และต าบลสนั
ป่าเปา เกษตรกรรวมกลุ่มกันท าปุ๋ ยหมกักองเติมอากาศ และรวมกลุ่มน าผลผลิตไปขาย ในส่วนวิทยากรท่ีเป็น
กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบความส าเร็จนัน้ ได้ถ่ายทอดการขยายผลการรวมกลุ่มว่า สามารถส่งบุคคลเข้าบริหาร
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของตนเอง ซึง่สง่ผลท าให้สามารถก าหนดแนวนโยบายท่ีสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรม
ของกลุม่เกษตรกรได้ดีย่ิงขึน้ 

แนวทางการสร้างกลุม่และเครือข่ายเกษตรกร พบวา่ สอดคล้องกบัการรายงานของภณัฑิรา นนัทพงษ์ 
และคณะ (2547) ท่ีได้กล่าวว่า การสนบัสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแนวทางหนึ่งในการสนบัสนุนส่งเสริมให้
เกษตรกรน้อมน าหลกัการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั เพราะกลุ่มจะ
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของกลุม่ 

จากแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรท่ีพบว่า ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จและจากการขยายผลของกลุ่มเกษตรกรวิทยากรท่ีส่งบุคลากรของกลุ่ม
เข้าบริหารในองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ ฉะนัน้ควรขยายผลการน้อมน าหลกัการทรงงานไปปรับใช้ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือจะเกิดผลกระทบย้อนกลับสนับสนุนเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และเครือข่ายให้เกิดความยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท่ีเปิดโอกาสให้ลงมือท างานวิจัยนีภ้าย ใต้

โครงการเพ่ือการขยายผลตามแนวพระราชด าริ : ทุนวิจัยนวมินทร์ ประจ าปี 2555 ขอบคุณมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ และหน่วยงานภาคีท่ีให้ความร่วมมือ ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ รวมทัง้ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุและคณะผู้ตรวจสอบท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจยัจนกระทัง่รายงานวิจยั
ฉบบัสมบรูณ์แล้วเสร็จ 
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อิทธิพลของการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกท่ีมีต่อความพงึพอใจในงาน และความผูกพัน
ต่อองค์การ กรณีศึกษา โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา 

Factors Influencing Leader - Member Exchange on Job Satisfaction and                      
Organization Commitment: A Case of Amari Orchid Pattaya Hotel 

 
สิริพรรณ ชาญเฉลิมชัย1* จมุพฏ บริราช1 

Siriphun Cnhanchalermchai1* Jumpoth Boriraj1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิกท่ีมีต่อ ความพึงพอใจในงาน และ ความ

ผูกพนัต่อองค์การ กรณีศกึษา โรงแรม อมารี ออคิด พทัยา” เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับ
สมาชิกท่ีมีต่อความพึงพอใจในงาน และ ความผูกพนัต่อองค์การ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐานสงัคม 
โดยเก็บข้อมลูแบบสอบถามจากประชากรทัง้หมดท่ีเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการของโรงแรม อมารี ออคิด พทัยา 
จ านวน 460 ราย ผลการวิจยัสรุปได้ว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิกท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 และเม่ือวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหวา่งผู้น ากบัสมาชิกท่ีมีอิทธิพลตอ่ความ
ผูกพนัต่อองค์การ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และ ด้านบรรทดัฐานสงัคม พบว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับ
สมาชิกมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจและด้านบรรทัดฐานสงัคม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5 ส่วนการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกกับความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ 
พบวา่ ไมม่ีอิทธิพลตอ่กนัอย่างมีนยัทางสถิติ 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine the influences between leader – member 
exchange on Job Satisfaction and Organization Commitment of operations level employees. The Unit 
of analysis was gathered all 460 employees of the Amari Orchid Pattaya. Based on the data from the 
survey, The Study is result can be summarized that leader - member exchange of employees is 
significantly influenced to job satisfaction, Affective and Normative commitment at the level of .05. 
Therefore continuance commitment is found that there are no statistically significant influences. The 
Study’s finding is that all the leaders have to take a serious view of leader - member exchange in 
order to encourage employees to manifest high levels of job satisfaction and commitments. 
Key Words: reader - member exchange, job satisfaction, organization commitment 
*Corresponding author; e-mail address, Glitter1503@hotmail.com  
1คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 20230 
1Faculty of Management Sciences, Kasetsart University 20230 
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ค าน า 

ประเทศไทยในอดีตนัน้ ได้ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ นับตัง้แต่ ปี พ.ศ . 2540 ท่ีส่งผลกระทบในวง
กว้างต่อ เศรษฐกิจ สงัคม เหมืองแร่ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การค้า และการบริการ เป็นอย่างมาก จึงท าให้
รัฐบาลต้องแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และน ารายได้เข้า สู่ประเทศเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้านท่ีสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในระดับภูมิภาคได้ รัฐบาลจึงหันมาให้
ความส าคญักบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างจริงจงั โดยท าการประชาสมัพนัธ์ให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้
และเป็นจุดมุ่งหมายในการมาท่องเท่ียวจากทั่วโลก (วรสภุา ชมวงศ์, 2552: 2) จึงส่งผลให้ปัจจุบนันี ้การด าเนิน
ธุรกิจด้านอตุสาหกรรมการโรงแรมและการบริการ จดัเป็นธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขนั
ท่ีรุนแรงย่ิงขึน้ ท าให้ประเทศไทยได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการบริการ ท่ีส่งผลให้มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมขึน้ของ
นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม หวัใจส าคญัของธุรกิจด้านอตุสาหกรรม
การโรงแรมและบริการนัน้ จะต้องให้ความส าคญัเป็นอย่างย่ิงในด้านคณุภาพการบริการ ท่ีมีความสอดคล้องกบั
ความต้องการของลูกค้า ระดบัความสามารถของการบริการในการบ าบัดความต้องการของลูกค้า หรือระดบั
ความพงึพอใจของลกูค้าหลงัการได้รับการบริการไปแล้ว (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2539: 14) 

ทัง้นี ้กรมการท่องเท่ียว (2556) ได้ด าเนินโครงการส ารวจสดัส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวใน
จงัหวดัชลบรีุ ประจ าปี พ.ศ. 2556 พบว่า เมืองพทัยาถือเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้จากนกัท่องเท่ียวทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาติ สามารถเดินทางได้ไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนัก และมีภูมิศาสตร์ท่ีติด
ทะเล คือจังหวดั ชลบุรี ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายแห่งให้เลือกสรร นอกจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจะเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองแล้ว ยังถือว่าเป็นจังหวดัท่ี เจริญทัง้ในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
ต่างๆ ของประเทศแห่งหนึ่งด้วย ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผู้ วิจัย จึงสนใจในการท าการวิจยัศึกษาพนกังาน โรงแรม 
อมารี ออคิด พัทยาในด้าน การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก ความพึงพอใจในงาน และ ความผูกพันต่อ
องค์การเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข รวมทัง้เป็นแนวทางในการจัดการในด้านของ
ทรัพยากรบคุคล ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ น ากับสมาชิกท่ีมีต่อความพึงพอใจในงาน ของ
พนกังาน โรงแรม อมารี ออคดิ พทัยา  

2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ น ากับสมาชิกท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจ ของพนกังาน โรงแรม อมารี ออคดิ พทัยา  

3.  เพ่ือศกึษาอิทธิพลการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกท่ีมีตอ่ความผกูพนัต่อองค์การด้านการ
คงอยูก่บัองค์การ ของพนกังาน โรงแรม อมารี ออคดิ พทัยา 
 4.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การด้าน
บรรทดัฐาน ของพนกังาน โรงแรม อมารี ออคดิ พทัยา 
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5.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ น ากับสมาชิกท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวม ของพนกังาน โรงแรม อมารี ออคดิ พทัยา 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ 

ผู้ศกึษาได้พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู โดยเนือ้หาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น  
ประกอบด้วย ข้อมลูในลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ภาพรวมเก่ียวกบัการแลกเปลี่ยนระหวา่งผู้น ากบัสมาชิก
ตามทฤษฎีของ Robert Eisenberger (2010) ความพงึพอใจในงานความผกูพนัตอ่องค์การ ตามทฤษฎีของ 
Minnesota satisfaction questionnaire (1967) ความผกูพนัตอ่องค์การ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้าน
บรรทดัฐาน ตามทฤษฎีของ Allan and Meyer (1993) 
 
สถติใินการวิเคราะห์ข้อมูล  

1) คา่ร้อยละ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุอตัราเงินเดือน และอายงุาน 
2) ค่าเฉลี่ย ใช้แปลความหมายข้อมูลด้านอายุ 3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยทดสอบการกระจาย
ข้อมลูด้านอายุ 4) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) ใช้หาอิทธิพล
ของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 
ความผูกพนัต่อองค์การด้านการคงอยู่ ความผูกพนัต่อองค์การด้านบรรทดัฐาน และ ความผูกพนัต่อองค์การใน
ภาพรวม 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลสรุปสมมตฐิานของอทิธิพลของการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชกิที่มีต่อ ความพงึพอใจในงาน 
และ ความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา 
จากการศกึษา พบว่า 1) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิกท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังาน
โรงแรม อมารี ออคิด พทัยา มีคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งการแลกเปลี่ยนระหวา่งผู้น ากบัสมาชิกกบัความพึง

การแลกเปลี่ยนระกวา่ง
ผู้น ากบัสมาชิก 

ความพงึพอใจในงาน 

ความผกูพนัตอ่องค์การด้านจิตใจ 

ความผกูพนัตอ่องค์การด้านการคงอยู่ 

ความผกูพนัตอ่องค์การด้านบรรทดัฐาน 

ความผกูพนัตอ่องค์การโดยภาพรวม 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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พอใจในงาน เท่ากบั .534 โดยพบวา่ การแลกเปลี่ยนระหวา่งผู้น ากบัสมาชิกร่วมกนัท านายความพงึพอใจในงาน ได้
ร้อยละ .283 สรุปว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ H1 2) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกท่ีมี
อิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การด้านจิตใจ ของพนกังานโรงแรม อมารี ออคิด พทัยา มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย
ระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิกกบัความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ เท่ากบั .098 โดยพบว่า การ
แลกเปลี่ยนระหวา่งผู้น ากบัสมาชิกร่วมกนัท านายความผูกพนัต่อองค์การด้านจิตใจ ได้ร้อยละ .007 สรุปวา่ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ H2 3) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิกท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านการคงอยู่ ของพนกังานโรงแรม อมารี ออคิด พทัยา มีคา่ Sig อยู่ท่ี .195 สรุปวา่ ยอมรับ Ho 
 4) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานของพนักงาน
โรงแรม อมารี ออคิด พทัยา มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกกบัความ
ผูกพนัต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน เท่ากบั .707 โดยพบว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิกร่วมกนัท านาย
ความผกูพนัตอ่องค์การด้านบรรทดัฐาน ได้ร้อยละ .498 สรุปวา่ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ H 4  
 5) ด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิกท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมมีค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิกกับความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมเท่ากับ .403 โดยพบว่า 
การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ น ากับสมาชิกร่วมกันท านายความผูกพันต่อองค์การ ได้ร้อยละ .161 สรุปว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ H5 โดยผลทดสอบทัง้หมดมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
Table 1  Simple Linear Regression Analysis between leader - member exchange and job satisfaction of 
Amari Orchid Pattaya’s employees. 
 

Model Job Satisfaction 

B SE(B) Beta t Sig. 

Constant 2.443 .114  21.483 .000 

Leader – Member Exchagne .377 .028 .534 13.502 .000 

R R² Adjust R² S.E.est F Sig. 

.534 .285 .283 .35782 182.308 .000 

*Significant at the 0.05 level 
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Table 2  Simple Linear Regression Analysis between leader - member exchange and organization 
commitment (Affective) of Amari Orchid Pattaya’s employees 

 
Model Organizational Commitment (Affective) 

B SE(B) Beta t Sig. 

Constant 2.436 .269  9.054 .000 

Leader – Member Exchange .139 .066 .098 2.097 .000 

R R² Adjust R² S.E.est F Sig. 

.098 .010 .007 .84693 4.396 .000 

*Significant at the 0.05 level 
 
Table 3  Simple Linear Regression Analysis between leader - member exchange and organization 
commintment (Continuance) of Amari Orchid Pattaya’s employees 
 

Model Organizational Commitment (Continuance) 

B SE(B) Beta t Sig. 

Constant 2.522 155  16.232 .000 

Leader – Member Exchange .049 .038 .060 1.296 .000 

R R² Adjust R² S.E.est F Sig. 

.060 .004 .001 .48917 1.681 .000 

*Significant at the 0.05 level 
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Table 4  Simple Linear Regression Analysis between leader - member exchange and organization 
commintment (Normative) of Amari Orchid Pattaya’s employees 
 

Model Organizational Commitment (Normative) 

B SE(B) Beta t Sig. 

Constant .325 .139  2.341 .000 

Leader – Member Exchange .728 .034 .707 21.375 .000 

R R² Adjust R² S.E.est F Sig. 

.707 .499 .498 .43678 456.884 .000 

    *Significant at the 0.05 level 
 
Table 5  Simple Linear Regression Analysis between leader - member exchange and overall 
organizational commintment of Amari Orchid Pattaya’s employees 

 
Model Overall Organizational Commitment 

B SE(B) Beta t Sig. 

Constant 1.761 .132  13.344 .000 

Leader – Member Exchange .306 .032 .403 9.425 .000 

R R² Adjust R² S.E.est F Sig. 

.403 .162 .161 .415 88.827 .000 

*Significant at the 0.05 level      

 
สรุปและข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวา่งผู้น ากบัสมาชิกท่ีมีตอ่ ความพึงพอใจในงาน และ ความ
ผกูพนัตอ่องค์การ กรณีศกึษา โรงแรม อมารี ออคิด พทัยา เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวา่งผู้น ากบั
สมาชิกท่ีมีต่อความพึงพอใจในงาน และ ความผกูพนัต่อองค์การ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทดัฐานสงัคม 
และ ความผกูพนัต่อองค์การโดยภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากพนกังานระดบั
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ปฏิบตัิการทัง้หมด จ านวน 460 ราย จากนัน้จงึท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึง่สถิติท่ี
ใช้คือ อตัราสว่นร้อยละ คา่ความถ่ี คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย  
 ผลการวิจยัสรุปได้วา่ พนกังานสว่นใหญ่มีการแลกเปลี่ยนระหวา่งผู้น ากบัสมาชิกและมีความพึงพอใจใน
งานระดบัสงู มีความผูกพนัต่อองค์การด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทดัฐานทางสงัคมอยู่ในระดบัปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ น ากับสมาชิกมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีการและเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิกไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การด้าน
การคงอยู่ โดยสรุปแล้ว การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้พนกังานมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผู้น าและสมาชิก มีความพึงพอใจในงาน และมีความผูกพันต่อองค์การ ทัง้ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้าน
บรรทดัฐานทางสงัคมท่ีสงูมากขึน้ และปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ วิจยัจึงมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ดงันี ้ 

1) ผลวิจยัพบว่า พนกังาน โรงแรม อมารี ออคิด พทัยา มีระดบัการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากบัสมาชิก
โดยภาพรวมมีระดับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกอยู่ในระดับสูง (4.027) แต่มีข้อเฉลี่ยต ่าสุดคือคือ 
ผู้บังคบับัญชาจะปกป้องการกระท าของท่านถึงแม้ว่าจะไม่ทราบปัญหาทัง้หมดอยู่ในระดบัสงู (3.59) ซึ่งค่าเฉลี่ย
ต ่าสุดนีส้ามารถเกิดขึน้จากหลายปัจจัย เช่น หัวหน้าอาจจะไม่เปิดใจรับฟังเหตุผลเท่าท่ีควรเมื่อพนักงานท า
ผิดพลาด หรือติเตียนก่อนโดยไม่ฟังข้อชีแ้จง เขาจึงไม่รู้สึกถึงการปกป้องของหัวหน้าท่ีมีต่อพนักงานได้  ดงันัน้ 
การท่ีจะท าให้พนักงานรู้สึกว่าหัวหน้า จะยืนอยู่ข้างเขาเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ คือ หัวหน้าควรท่ีจะรับฟังปัญหาท่ี
เกิดขึน้โดยไมด่ว่นสรุป หรือเปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายก่อนท่ีจะติเตียนโดยท่ียงัไมท่ราบข้อเท็จจริง แล้วเม่ือรับฟัง
ปัญหาเรียบร้อยแล้วหวัหน้าก็ควรช่วยชีแ้นะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วย พนกังานก็จะรู้สกึได้วา่เม่ือเกิด
ปัญหาเขาไมไ่ด้แก้ไขปัญหาโดยล าพงั รวมทัง้เขาจะรับรู้ได้ถงึความอบอุน่และแรงสนบัสนนุของหวัหน้าได้ ซึง่วิธีนี ้
จะสามารถท าให้ความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหน้าและพนกังานเหนียวแน่น กลมเกลียว มากย่ิงขึน้  

2) ผลวิจัย พบว่า พนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีระดบัความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมมี
ระดบัความพงึพอใจในงานอยู่ในระดบั สงู (3.96) แตม่ีข้อเฉลี่ยต ่าสดุคือคือ ท่านพงึพอใจกบัคา่ตอบแทน และปริ
มานงานท่ีฉันท า อยู่ในระดับสูง (3.58) ซึ่งค่าเฉลี่ยต ่าสุดนีส้ามารถเกิดขึน้จากหลายปัจจัย เช่น พนักงาน
ปฏิบัติงานล่วงเกินเวลา เน่ืองจากกิจกรรมโรงแรมค่อนข้างเยอะ แต่ได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม หรือไม่ได้รับค่า
ปฏิบตัิงานล่วงเลยเวลา ซึง่ ท าให้พนกังานรู้สกึปฏิบตัิงานเกินแรงได้รับค่าตอบแทนไม่คมุค่ากบัปริมาณงานท่ีได้
ท า ดงันัน้ องค์การควรให้ความใส่ใจด้านค่าตอบแทนว่าเหมาะสมกบังานท่ีพนกังานได้รับผิดชอบหรือไม่ ควรให้
ค่าตอบแทนพิเศษหากปฏิบัติงานล่วงเกินเวลาตารางงานหรือไม่ มิฉะนัน้ พนักงานอาจรู้สึกท้อ เบ่ือหน่ายไม่มี
ก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน หรือ อาจเกิดการเปรียบเทียบกบัองค์การอื่นๆเสนอคา่ตอบแทนท่ีสงูกว่า และตดัสินใจ
ลาออกในท่ีสดุ แต่ในการให้ค่าตอบแทนพิเศษก็ควรให้ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานัน้ๆ 
อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนอาจจะไม่จ าเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป อาจเป็นการให้รางวลั หรือการยกย่อง ชมเชย 
เพ่ือให้พนกังานเกิดก าลงัใจและมีแรงท่ีจะตัง้ใจท าตอ่ไปให้ดีท่ีสดุ  

3) ผลการวิจยั พบว่า พนกังาน โรงแรม อมารี ออคิด พทัยา มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การ ด้านจิตใจ
โดยภาพรวมมีระดบัความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบั ปานกลาง (2.99) แต่มีข้อเฉลี่ยต ่าสดุคือคือ ท่านไม่รู้สกึ

333

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



ว่าท่านมีความเป็นเจ้าของในองค์การแห่งนี ้อยู่ในระดบัปานกลาง (2.52) ซึง่ค่าเฉลี่ยต ่าสดุนีส้ามารถเกิดขึน้จาก 
พนักงานมีอายุการปฏิบัติงานน้อย จึงไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเท่าท่ีควร หรือไม่ได้รู้สึกผูกพันต่อ
องค์การเท่าไรนักแค่เพียงปฏิบัติงานตามหน้าท่ีไปวันๆ ดังนัน้ องค์การควรมีการปรับเปลี่ยน ด้านวัฒนธรรม
องค์การให้ดึงดูดความรู้สึกของพนักงานด้านความน่าภูมิใจท่ีได้อยู่ องค์การนีใ้ห้มากย่ิงขึน้ โดย อาจจัดให้มี
กิจกรรมท่ีพนักงานได้ท าร่วมกันเพ่ือองค์การ เน้นให้เขาได้รู้ว่ากิจกรรมนีพ้นักงานทุกคนมีส่วนท่ีท าให้องค์การ
ได้รับประโยชน์ และองค์การจะขบัเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดีไมไ่ด้หากไมม่ีแรงสนบัสนนุจากพนกังานทกุคน  

4) ผลการวิจยั พบว่า พนกังาน โรงแรม อมารี ออคิด พทัยา มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การ ด้านการคง
อยู่โดยภาพรวมมีระดบัความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบั ปานกลาง (2.72) แต่มีข้อเฉลี่ยต ่าสดุคือคือ ผลเสีย
ประการหนึง่ท่ีท าให้ท่านไมอ่ยากจากไปจากองค์การแห่งนีค้ือทางเลือกในการเปลี่ยนงานของท่านมีน้อย อยู่ในระดบั
ต ่า (2.03) ซึง่ค่าเฉลี่ยต ่าสดุนีส้ามารถเกิดขึน้จาก พนกังานอาจไม่ได้มีตวัเลือกน้อย อาจมีองค์การหลากหลายแห่ง
ให้เลือก เน่ืองจากพทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียว จึงท าให้ธุรกิจโรงแรมต่างๆในเมืองพทัยามีมากมาย ดงันัน้ องค์การควร
หาวิธีท่ีจะท าให้พนกังานรู้สกึว่าแม้มีทางเลือกในการเข้าปฏิบตัิงานมากมายในอตุสาหกรรมเดียวกนั แตเ่ขาก็เลือกท่ี
จะอยู่ ถึงแม้ว่าผลการวิจัย จะมีผลสรุปว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น าและสมาชิกไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การด้านการคงอยู่ก็ตาม แต่ปัจจัยอื่นๆท่ีไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ น ากับสมาชิกท่ีดี เช่น การมีเพ่ือน
ร่วมงานท่ีดี มีความพอใจในงานตนเอง มีความรักในอาชีพบริการ และมีความรักในสิ่งแวดล้มภายในองค์การท่ี
ตนเองปฏิบตัิงานอยู่ ความรู้อบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกนั ก็สามารถท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การได้
โดยท่ีแม้มีทางเลือกแตเ่ขาก็จะเลือกปฏิบตัิงานท่ีองค์การปัจจบุนั  

5) ผลการวิจยั พบวา่ พนกังาน โรงแรม อมารี ออคิด พทัยา มีระดบัความผกูพนัต่อองค์การ ด้านบรรทดั

ฐานทางสงัคมโดยภาพรวมมีระดบัความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบั ปานกลาง (3.25) แต่มีข้อเฉลี่ยต ่าสุดคือ 

คือถึงแม้ท่านจะได้รับข้อเสนอท่ีดีกว่าก็ตามแต่ท่านรู้สึกว่าการไปจากองค์การแห่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง อยู่ใน

ระดบัปานกลาง (2.81) ซึง่คา่เฉลี่ยต ่าสดุนีส้ามารถเกิดขึน้จากหลายปัจจยั เช่น พนกังานอาจรู้สกึเกรงใจองค์การ

ท่ีได้ให้โอกาสรับเขาเข้ามาปฏิบตัิงาน หรือ พนกังานอาจมีความจ าเป็นต้องรับผิดชอบในงานนัน้ๆ หากออกจาก

งาน อาจท าให้งานติดขัดได้ ดงันัน้ องค์การควรให้ความส าคญักบัพนักงานท่ีได้ท าหน้าท่ีตนเองได้ดี ควรรับฟัง

ความคิดเห็นให้มากท่ีสดุ เน่ืองจากการปฏิบตัิงานต่างๆอาจมีปัญหาเกิดขึน้ท าให้รู้สกึตงึเครียด กดดนั งานเยอะ 

มีพูดคุยกับสมาชิกด้วยกันน้อย หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเยอะเกินไป ดังนัน้ หัวหน้างานก็ควร เข้าไปพูดคุย 

สอบถาม ถงึปัญหาการปฏิบตัิงานต่างๆ และช่วยชีแ้นะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน หรืออาจหาผู้ช่วยในช่วงท่ี

งานนัน้ๆต้องใช้บคุคลากรเพ่ิมจงึจะท าให้งานบรรลผุลภายในภายในเวลาท่ีรวดเร็วขึน้  

6) ผลการวิจัย สรุปว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน และ

ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม องค์การและหัวหน้างาน ควรให้

ความส าคญัตอ่พนกังานในทุกๆด้าน ซึง่อาจจะไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองงานเสมอไป ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู้น ากบั

สมาชิก อาจมีปัจจยัอื่นๆท่ีสามารถท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์การได้ เช่น 

หากเข้าสู่ระยะคุ้นเคยกนั สนิทสนมกนัมากขึน้ การถามไถ่สารทุกข์สขุดิบ ก็เป็นการแสดงถึงน า้ใจ ท่ีหวัหน้ามีต่อ
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ลกูน้องได้ การเข้าไปช่วยเหลือในปัญหาท่ีเกิดขึน้ต่างๆ การแสดงความห่วงใย หารช่ืนชมเมื่อปฏิบตัิงานดี การติ

เตียนในเชิงสอน การชีแ้นะแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์และช่วยให้ปฏิบัติงานง่ายขึน้ ก็จะท าให้

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้น ากบัสมาชิกมีความเหนียวแน่น เกิดความสามคัคี จนท าให้พนกังานรู้สกึพงึพอใจกบังาน

ท่ีท าและเกิดความผกูพนัท่ีจะอยู่กบัองค์นีต้อ่ไป 
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ผลกระทบของการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) 

The Effects of Internal Auditor’s Role Perception on Participation in Audit  
and Job Performance: A Case Study of Thai Summit Harness Public Company Limited 

 
ศศิวิมล พิกุล1* สมบรูณ์ สาระพดั1 

Sasiwimon Pikool1*, Somboon Saraphat1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้บทบาทของผู้ ตรวจสอบภายใน 

ระดบัการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและระดบัผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในมมุมองของผู้ รับ
ตรวจ 2) เพ่ือศกึษาผลกระทบของการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีตอ่ระดบัการให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบ 3) เพ่ือศกึษาผลกระทบของระดบัการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบท่ีมีต่อผลการปฏิบตัิงานของผู้
ตรวจสอบภายใน จ านวนประชากรท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 190 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
คา่เฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ระดับการรับรู้บทบาทของผู้ ตรวจสอบภายใน ระดับการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและระดับผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้ รับตรวจ อยู่ในระดบัสูง 2) การรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบ
ภายในทัง้ 3 ด้าน มีผลต่อระดับการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 3) ระดับการให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบมีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ของผู้ตรวจสอบภายใน  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study: 1) levels of internal auditor’s role perception on 

participation in audit and job performance. 2) influences of internal Auditor’s role perception on 
participation. 3) influences of participation in audit on performance. The population in this research 
consisted of 190 employees at Thai Summit Harness Public Company Limited. Statistics for the data 
analysis were mean, percentage standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The 
result of this research revealed that: 1) perception of internal auditor’s role in high level. 2) The three of 
perception of internal auditor’s influences on participation in audit. 3) levels of participation influences 
on internal auditor’s job performance. 
 
 
 
Key Words: Internal Auditor’s Role, Perception on Participation, Job Performance 
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ค าน า 
ในสภาพแวดล้อมยุคการค้าเสรีท่ีมีการแข่งขนัและมีความเสี่ยงสูง การด าเนินธุรกิจทุกชนิดนักบริหาร

จะต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่า ทุกกระบวนการด าเนินงานย่อมมีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิด
ความเสียหายได้เสมอ อาจจะมากหรือน้อยก็ขึน้อยู่กับลกัษณะของธุรกิจและการบริหารงานภายในขององค์กร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสว่นท่ีเป็นเร่ืองของความเสียหายจ านวนเลก็ๆ น้อยๆ ก็ถือเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีสามารถเกิดขึน้
ได้เสมอ ส่วนการส ารวจวิเคราะห์หาจุดปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ หรือมีโอกาสท่ีจะ
เกิดขึน้ได้ง่ายและเกิดขึน้ได้บ่อย จึงเป็นเร่ืองส าคญัต่อนกับริหารเป็นอย่างมากท่ีจะต้องคิดหาวิธีป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงและความเสียหายต่างๆ เหล่านัน้ ดงันัน้ องค์กรท่ีมีการจัดการภายในท่ีดี จึงพยายามท่ีจะคิดค้นหา
วิธีการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้ได้ โดยหาทางลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงให้เกิดขึน้น้อยท่ีสุด ซึ่งวิธีการ
ควบคมุการด าเนินกิจกรรมทัง้หมดขององค์กรต่างๆ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงนัน้ ในปัจจุบันจะ
เน้นไปในเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบาย ระเบียบปฏิบตัิงาน และวิธีการควบคมุ เพ่ือให้ปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติท่ีก าหนด การควบคุมดังกล่าวนีม้ีช่ือเรียกกันว่า “ระบบการควบคุมภายใน” (วัลยา  กลิ่นหวล, 2545) 
นอกจากนัน้ การท่ีจะปฏิบตัิงานให้บรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กร ทุกฝ่ายภายในองค์กรต้องให้ความร่วมมือและ
ปรับปรุงกระบวนการการท างานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร ดงันัน้จึงมีการควบคุมดูแลจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบ คือการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Internal Audit) โดยมุ่งเน้นการประเมินระดับ
ความเสี่ยง (Risk Assessment) และคุณภาพของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองและให้ความช่วยเหลือ หรือเสนอแนะให้แต่ละฝ่ายมีระบบการควบคุม 
เพ่ือให้เกิดระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพในการท างาน และมีสว่นสร้างคณุค่าเพ่ิม (Value Added) 
ให้กบัองค์กร  

 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึต้องการศกึษาเร่ือง ผลกระทบของการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่มีผลตอ่การมี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไข และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ให้ความมัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ ตรวจสอบภายในเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือจากหน่วยรับตรวจ โดยผู้ บริหารและ
พนักงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้
สอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน อีก
ทัง้ยงัใช้ผลการวิจยัเป็นแนวทางให้ผู้บริหารพิจารณาในการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในประจ าบริษัทอื่นๆ 
ในเครือไทยซมัมิท  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ระดบัการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
และระดบัผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในมมุมองของผู้ รับตรวจ 
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 2. เพ่ือศกึษาผลกระทบของการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่มีผลตอ่ระดบัการให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบ 
 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของระดับการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 1  Conceptual Framework 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษา คือ พนกังานของบริษัท ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ ากดั (มหาชน) ในระดบัจดัการทัง้หมด 
190 คน เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน ทัง้ในด้านการสนับสนุนข้อมูลการ
ตรวจสอบ การให้ความร่วมมือกบัผู้ตรวจสอบ และร่วมปิดรายงานการตรวจสอบ 
\ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั (Research Instrument) เพ่ือให้ครอบคลมุวตัถุประสงค์ในการ

ท าวิจัย โดยเคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและเปิดเผยวตัถุประสงค์ของการวิจยั (Structured-
Undisguised Questionnaire) ซึง่แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัต่อไปนี ้ตอนท่ี 

- Competitive role 
- Cooperation role 
- Creative role 
 
 
 
- Participation on conclusion 
- Participation on processing 
- Participation on benefit 
- Participation on evaluation 
 

- Find and manage/Control risk 
- Efficiency of the job performance 
- Effectiveness of the job performance 
- Report of internal audit to be correct 
- Improve any department to follow the rules  
  and regulation  

Internal Auditor’s Role Perception 

 

Participation in Audit 

 

Job Performance 
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1 เป็นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีท างานในบริษัท 
หน่วยงานท่ีสงักดั ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการได้รับการตรวจสอบ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ ากดั 
(มหาชน) ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดบัการให้ความร่วมมือของหน่วยงานรับตรวจ ตอนท่ี 4 ความ
คิดเห็นของผู้ รับตรวจท่ีมีตอ่ผลการปฏิบตัิงาน ตอนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพ่ิมเติม  
 

การทดสอบเคร่ืองมือและการหาค่าความเชื่อม่ัน 
1. หาคา่ความเท่ียงตรง (Validity) น าแบบสอบถามท่ีสร้างมาตรวจสอบเนือ้หาวา่ตรงหรือครอบคลมุสิ่งท่ี

ศกึษาหรือไม ่เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
และน าไปปรับปรุงเนือ้หาให้ครอบคลมุและมีความสมบรูณ์ขึน้ 

2. ส าหรับการหาความเช่ือมัน่ (Reliability) เม่ือได้แบบสอบถามท่ีชดัเจนแล้ว ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามไป
ทดสอบกับพนักงานท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มประชากร จ านวน 45 คน แล้วหาความเช่ือมั่นจากแบบวัด ส าหรับ
แบบสอบถามท่ีเป็นแบบทดสอบในการวดั ผู้ วิจยัท าการหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้การทดสอบสมัประสิทธ์ิความ
เช่ือมัน่ของ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) ผลของการทดสอบสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามจ านวน 45 ชดุ สรุปได้ดงันี ้

 

Table 1  Results of Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha 
Factors Cronbach’s Alpha 

Internal Auditor’s Role Perception  
 Competitive role 0.752 
 Cooperation role 0.984 
 Creative role 0.825 
Participation in Audit  
 Participation on conclusion 0.777 
 Participation on processing 0.884 
 Participation on benefit 0.784 
 Participation on evaluation 0.872 
Job Performance 
 Find and manage/Control risk 0.877 
 Efficiency of the job performance 0.868 
 Effectiveness of the job performance 0.943 
 Report of internal audit to be correct 0.901 
 Improve any department to follow the rules  

and regulation  
0.830 

339

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

พนกังานในระดบัจัดการของบริษัท ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) เป็นเพศชาย จ านวน 113 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.5 และเป็นเพศหญิง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ผลการศกึษาเก่ียวกบัอายพุบว่าส่วน
ใหญ่มีอายุในช่วง 25 – 35  ปี เป็นจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 ระดบัการศกึษาของพนกังาน ส่วนใหญ่
พนกังานในระดบัจัดการจบการศกึษาในระดบั ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสดุ จ านวน 146  คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.8 และมีจ านวนพนักงานท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ส่วน
พนกังานท่ีจบการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 เมื่อพิจารณาระยะเวลาท่ีพนกังาน
ในระดบัจดัการท างานใน บริษัท ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ ากดั (มหาชน) พบว่ามีจ านวนพนกังานในระดบัจดัการท่ี
ท างานต ่ากว่า 5  ปี จ านวน 41  คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 จ านวนพนกังานท่ีท างานในช่วงระยะเวลา 11 – 15  ปี 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ส่วนใหญ่พนกังานในระดบัจดัการจะท างาน 5- 10  ปี มากท่ีสดุ จ านวน 122 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 และมีจ านวนพนกังานท่ีท างานท่ีบริษัทตัง้แต่ 16  ปีขึน้ไป จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 
1.1 จะเห็นได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะท างานในบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) 5 – 10  ปี ส่วน
หน่วยงานท่ีสงักดัและต าแหน่งงานขึน้อยู่กบัโครงสร้างของแตล่ะหน่วยงาน 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 3 ด้าน คือ บทบาทเชิงแข่งขัน บทบาทการให้

ความร่วมมือ และบทบาทสร้างสรรค์ร่วมกนั มีผลกระทบตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ รับตรวจในภาพรวม  
 

Table 2  Stepwise Multiple Regression Analysis of Internal Auditor’s Role Perception on Participation  
in Audit 

Factors 
Participation in Audit 

All Conclusion Processing Benefit Evaluation 
Competitive role .748* 1.564* 1.190* .977* -.397* 
Cooperation role -.424* .856* -1.357* -.731* 1.319* 
Creative role .641* -.247* 1.471* .751* -.224* 

F 43038.356* 157.276* 296.216* 26280.213* 1615.567* 
R2 .999 .627 .827 .998 .963 

*statistically significant at.05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัด้านการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในทัง้ 3 ด้าน มีผลกระทบตอ่ระดบั
การมีส่วนร่วมของผู้ รับตรวจทัง้ 4 ด้าน และการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในทัง้ 3 ด้าน ร่วมกันท านาย
ระดบัการมีส่วนร่วมในภาพรวม การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และการมีสว่นร่วมในการประเมินผล ได้ร้อยละ 99 62.7 82.7 99.8 และ 96.3 ตามล าดบั 
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 สมมติฐานท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีสว่นร่วมในการประเมินผล มีผลกระทบตอ่ผลการปฏิบตัิงาน
ในภาพรวม 
 

Table 3  Stepwise Multiple Regression Analysis of Participation on Job Performance  

Factors 
Job Performance 

All Control risk Efficiency Effectiveness Report 
rules 

regulation 
Participation 
on conclusion 

-.606* -.225* -.653* -.153* -.246* - 

Participation 
on processing 

- - - 1.215* .063* .648* 

Participation 
on benefit 

- - - -2.026* - -.783* 

Participation 
on evaluation 

.834* 1.162* .809* 1.021* 1.119* 1.097* 

F 570.498* 29058.141* 439.395* 249.946* 15880.483* 20166.518* 
R2 .859 .997 .825 .844 .996 .977 

*statistically significant at.05 
 จากตารางท่ี 3 ระดบัการมีสว่นร่วมในการตรวจสอบทัง้ 4 ด้าน มีผลกระทบตอ่ผลการปฏิบตัิงาน 5 ด้าน 
และระดบัการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทัง้ 4 ด้าน ร่วมกนัท านายผลการปฏิบตัิงานในภาพรวม ด้านค้นหาและ
บริหาร/ก ากับดูแล ด้านผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านผลการปฏิบัติ งานท่ีมีประสิทธิผล ด้านรายงาน
การตรวจสอบท่ีถกูต้อง และด้านสง่เสริมให้หน่วยงานปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้ร้อยละ 85.9 
99.7 82.5 84.4 99.6 และ 97.7 ตามล าดบั 
 

สรุป 
การรับรู้บทบาทเชิงแข่งขนั มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในเชิงบวกกบัการมีสว่นร่วมในภาพร่วม การมี

สว่นร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เท่ากบั .748 1.564 
1.190 .977 ตามล าดบั แต่มีผลกระทบในเชิงลบกบัการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เท่ากับ .397 กล่าวคือ ถ้า
พนกังานรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเชิงแข่งขนัเพ่ิมขึน้ 1 หน่วย คาดวา่จะมีผลกระทบตอ่การมีสว่นร่วมใน
การประเมินผลลดลง .397 ผู้ วิจยัคิดวา่เพราะผู้ รับตรวจมองวา่ผู้ตรวจสอบภายในเป็นคูแ่ข่งขนัท่ีมุง่จะสร้างเฉพาะ
ผลงานตวัเอง จงึท าให้มีสว่นร่วมในการประเมินผลลดลง 

การรับรู้บทบาทการให้ความร่วมมือ มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในเชิงบวก 2  ด้านคือ การมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เท่ากบั .856 และ 1.319 ตามล าดบั  แต่มีผลกระทบต่อการมี
สว่นร่วมในภาพรวม และการมีสว่นร่วมในการด าเนินการในเชิงลบ กลา่วคือ ถ้าพนกังานรับรู้บทบาทการให้ความ
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ร่วมมือเพ่ิมขึน้ 1 หน่วย คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินการลดลงเท่ากับ 1.357 อาจเป็น
เพราะผู้ รับตรวจคิดว่าบทบาทการให้ความร่วมมือของผู้ตรวจสอบภายในเสมือนผู้ตรวจสอบท างานแทนตนเอง 
จงึท าให้ผู้ รับตรวจมีสว่นร่วมลดลง 

การรับรู้บทบาทสร้างสรรค์ร่วมกัน มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในภาพรวม การ มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ และการมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ในเชิงบวก เท่ากบั .641 1.471 และ .751 ตามล าดบั  และการรับรู้
บทบาทสร้างสรรค์ร่วมกนั มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลใน
เชิงลบ ผู้ วิจัยคิดว่าเป็นเพราะผู้ รับตรวจไม่กล้าออกความเห็น และไม่มั่นใจว่าการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองนึงถูก
ต้องหรือไมจ่นรวมไปถงึการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีผลกระทบต่อผลการปฏิบตัิงานในเชิงลบในทุกๆ ด้าน ผู้ วิจยัคิดวา่เพราะ
ย่ิงผู้ รับตรวจมีสว่นร่วมในการตดัสินใจมากเท่าไหร่ ย่ิงจะเห็นข้อผิดพลาดของผู้ตรวจสอบภายในมากเท่านัน้ โดย
ผู้ รับตรวจอาจจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเอียนเอียงเพ่ือผลประโยชน์ของตวัเอง ท าให้ผลการปฏิบตัิงานของผู้
ตรวจสอบลดลง 

การมีสว่นร่วมในการด าเนินการมีผลกระทบตอ่ผลการปฏิบตัิงานในเชิงบวก 3 ด้าน คือด้านประสิทธิผล 
ด้านรายงานการตรวจสอบท่ีถูกต้อง ด้านสง่เสิรมให้หน่วยงานปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยั
คิดวา่เพราะผู้ รับตรวจมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน หรือด าเนินการโดยได้รับค าแนะน าจากผู้ตรวจสอบภายใน จึง
สง่ผลให้ผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในมีผลในเชิงบวก 
 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานในเชิงลบ 2 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล 
และด้านสง่เสริมให้หน่วยงานปฏิบตัิงานตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยัคิดว่าเพราะผู้ รับตรวจมีสว่น
ร่วมในผลประโยชน์ ผู้ รับตรวจจึงมุ่งแต่ผลประโยชน์ให้กับแผนกตนเอง จนบางครัง้อาจจะไม่ได้ปฏิบตัิงานตาม
ขัน้ตอนหรือคู่มือการท างาน จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผลและด้านส่งเสริมให้หน่วยงานปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องลดงลง 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานในเชิงบวกในทุกๆ ด้าน กล่าวคือถ้า
พนกังานมีสว่นร่วมในการประเมินผลเพ่ิมขึน้ 1 หน่วย คาดวา่ผลการปฏิบตัิงานในภาพรวมจะเพ่ิมขึน้ .834 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารองค์กรควรปรับทศันคติของผู้ รับการตรวจสอบวา่ผู้ตรวจสอบไมใ่ช่คู่แข่งขนั แตเ่ป็นหน่วยงาน
หนึ่งๆ ขององค์กร ท่ีมีเป้าหมายการปฏิบตัิงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายเช่นเดียวกบัหน่วยงานอื่นๆ ซึง่จะส่งผลต่อ
การมีความร่วมมือในการประเมินผลท่ีดีขึน้ จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการท างานของทุกหน่วยงานใน
องค์กรเป็นแบบการแข่งขนัระหวา่งหน่วยงาน 
 2. ผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ควรเปิดโอกาสหรือสง่เสริมให้ผู้ รับการตรวจสอบมีสว่นร่วม
ในการตดัสินใจ เพราะถ้าหน่วยงานรับตรวจมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ มาก ก็จะเห็นข้อผิดพลาดของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในในเชิงลบ 
 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครัง้ต่อไป 
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 1. ในการศกึษาวิจยัครัง้ต่อไปควรพิจารณาถึงตวัแปรด้านบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่จ าแนกได้
อีกหลายบทบาท เช่น บทบาทจ้องจบัผิด บทบาทเสมือนต ารวจ บทบาทปกป้ององค์กร เป็นต้น 
 2. ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการศึกษากับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่พนักงานระดับจัดการหรือระดับ
หวัหน้างาน ควรศกึษากบักลุม่ประชากรที่เป็นพนกังานหรือเจ้าหน้าท่ีในระดบัปฏิบตัิการโดยตรง เพ่ือวดัระดบัการ
รับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน และการมีสว่นร่วมในการตรวจสอบอีกแง่มมุหนึง่ 
 3. องค์กรอี่นๆ ท่ีมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือองค์กรท่ีเพ่ิงจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมไป
ถงึองค์กรอื่นๆ ท่ีเห็นความส าคญัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หากต้องการน างานวิจยันีไ้ปอ้างอิง ควรจะต้อง
ปรับและประยุกต์ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทของผู้ ตรวจสอบภายใน และเลือกกลุ่มประชากรท่ี จะศึกษาให้
เหมาะสมกบัองค์กรนัน้ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูการวิจยัท่ีถกูต้องมากย่ิงขึน้ 
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พฤติกรรมการบริโภค และความคิดเห็นของผูซื้อตอบริการของสยามยูนิเวอรซิตี้ชอป 

Consumer Behavior and Opinion of Consumers to Service of Siam University Shop 
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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคคือ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นของผูซื้อของสยามยูนิเวอรซิต้ีชอปกลุม

ตัวอยางคือ คณาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จํานวน 385 คน ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test คา F-test และ

คาถดถอยเชิงพหุ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง นักศึกษา ใชบริการชวง 11:00 น. – 14:00 น.ใชจายโดยเฉลี่ย

ระหวาง 20-50 บาท ตัวผูซื้อเปนผูตัดสินใจ ตองการเชิญชวนผูอ่ืน  และมีพฤติกรรมการซื้อรวมกับคนอ่ืน ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูซื้อที่มีเพศตางกัน มีความคิดเหน็ตางกัน ดานความสด สะอาด บรรจุภัณฑ มารยาทของ

ผูใหบริการ และการสงมอบสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานมารยาทและดานความสด สะอาด 

ชวงเวลาและพฤติกรรมการซื้อไปฝาก มีผลตอความคิดเห็นตอบริการของราน อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01     
 

ABSTRACT 

 Purpose of this research was to study consumer behavior and their opinion to service of SU 

Shop. Sample was 385 people including instructors, students and others. The questionnaire was 

used for data collection. The statistic used for analyzing data, were percentage, mean, standard 

deviation, t-test, F-test, and regression analysis. The result found: most of consumers were female 

and students, request service on 11:00 am–14:00 pm, expensed between 20-50 baht each, decision 

made by them, wanted to invite other, and had ever eaten with their friends. Hypothesis test found; 

The different consumer on gender, had different opinion to their behavior on clean and hygienic, 

packaging, courtesy of attendants, and delivering serves with the statistical significant at .05. Manner, 

clean and hygienic, time, and on buy to souvenir affected to attitude to SU Shop service with the 

statistical significant at .01.           

 

Key Words: consumer behavior, opinion, Siam University Shop  
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คํานํา 

 “ปญญาเปนรัตนะของนรชน” คือปรัชญาในการมุงสงเสริมการศึกษาแกผูเรียนใหมีความพรอมดวย

ความเปนเลิศทางวิชาการ ทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรดวยจริยธรรม สมเปนบัณฑิตอันพึง

ประสงคแหงมหาวิทยาลัยสยาม สถานบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีประวัติยาวนานนับแตแรกเริ่มสถาปนาป

พุทธศักราช 2508 จนถึงปจจุบัน (มหาวิทยาลัยสยาม, 2558: 4) เชนเดียวกับภาควิชาการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว ที่เริ่มดําเนินการนับแตปพุทธศักราช 2530 มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความเขาใจในวิชาชีพอยาง

แทจริง พรอมสนับสนุนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและมีความพรอมที่

จะเขาสูธุรกิจบริการอยางมืออาชีพ และผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานมากกวา 5,000 คนแลว (มหาวิทยาลัย

สยาม, 2558: 338) จึงนับไดวามหาวิทยาลัยสยามเปน 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนําของประเทศไทย    

สยามยูนิเวอรซิต้ีชอป เปนหนึ่งในสถานที่ฝกปฏิบัติงานจริงภายใตวิสัยทัศนหลักของภาควิชาฯ โดยมุง

สงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติการขายสินคาและบริการดวยจิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ และหลักวิชาการ

ตลาดในธุรกิจบริการ โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Center) พรอมรับขอเสนอของผูเรียนผาน

โครงการและการผลิตสินคาในศาสตรที่ผูเรียนศึกษาและสนใจมาจัดจําหนายในราคายอมเยา โดยในปการศึกษา 

2557 ไดรับขอเสนอการจัดจําหนายขนมไทยและเบเกอรี่ที่ผลิตและจัดจําหนายโดยผูเรียน และรับการประเมิน

โครงการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตลอดปการศึกษา พรอมนํามาปรับปรุง

การดําเนินงานในปการศึกษาตอไป  

ผูวิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นของผูซื้อของรานสยามยูนิเวอรซิต้ีชอป จัดเตรียม

สําหรับนําเสนอขอมูลแกผูบริหารระดับสูง และประเมินผลการดําเนินงานในโครงการดังกลาว อันจักเปนการ

สงเสริมใหผูเรียนไดทราบการดําเนินงานทั้งหมดในกระบวนการและพรอมปรับปรุงการบริหารจัดการใหเกิด

ความสําเร็จในการดําเนินการในปการศึกษาตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นของผูซื้อของสยามยูนิเวอรซิต้ีชอป 

2) ศึกษาลักษณะบุคคลไดแก เพศ และอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นของผูซื้อแตกตางกัน

ของสยามยูนิเวอรซิต้ีชอป 
 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเน้ือหา: ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค ของ Hornor & Swoarbrooke 

(1996); Schiffman & Kanuk (1994); ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541); Kotler, Philip (1999) และความคิดเห็นของผู

ซื้อ ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550); Schiffman & Kanuk (1997); ธงชัย สันติวงษ (2546) 
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 ขอบเขตกลุมตัวอยาง: กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ คณาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มา

รับบริการสยามยูนิเวอรซิต้ีชอป โดยใชสูตรคํานวณกรณีไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545: 

27) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ ± 5 ดังนี้ สูตร n = Z2     ไดกลุมตัวอยาง 385 คน  

         4e2  

 วิธีการสุมตัวอยาง: ใชวิธี ไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยขั้นที่ 1 การสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเฉพาะผูซื้อที่ซื้อขนมไทยและเบเกอรี่ เทานั้น และขั้นที่ 2 การสุมวิธีจับ

สลาก โดยนาํลูกปงปองสีเหลืองจํานวน 5 ลูกใสเขาไปในกลองที่มีเม็ดโฟมและลูกปงปองสีขาวจํานวน 10 ลูก ทํา

ทุกวันที่มีการจําหนาย โดยผูจับลูกปงปองสีแดงเทานั้นที่จะรับสิทธิ์ตอบแบบสอบถามในแตละวัน วันละ 5 ชุด

รวมทั้งสิ้น 77 วัน  

 ขอบเขตดานเวลา: เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 – มกราคม พ.ศ. 2558  

 ขอบเขตดานสถานท่ี: สยามยูนิเวอรซิต้ีชอป อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 

1) ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นของผูซื้อของสยามยูนิเวอรซิต้ีชอปตลอดปการศึกษา 

2557  

2) ไดรับขอมูลเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการเรียนรูของผูเรียน และคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 
 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 

ผลการวิจัย  

สวนท่ี 1 ลักษณะบุคคล 

 ลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง และนักศึกษา ใชบริการระหวาง

เวลา 11:00 น. – 14:00 น. คาใชจายโดยเฉลี่ยระหวาง 20-50 บาทตอครั้ง ผูซื้อเปนผูตัดสินใจซื้อดวยตนเอง 

ตองการเชื้อเชิญแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการในครั้งตอไป พฤติกรรมการบริโภค คือ ซื้อและรับประทานรวมกับ

ผูอ่ืน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ลักษณะบุคคล ไดแก เพศ และอาชีพ ความคิดเห็นของผูซื้อของสยาม

ยูนิเวอรซิต้ีชอป 
พฤติกรรมการบริโภคของผูซื้อของ

สยามยูนิเวอรซิต้ีชอป 
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 เพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 72.50 และ เพศชาย จํานวน 106 คน 

คิดเปนรอยละ 27.50 กลุมผูซื้อ พบวา สวนใหญเปนนักศึกษา จํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 93.00 คณาจารย 

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.75 และเปนบุคคลทั่วไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภค 

ชวงเวลาที่ใชบริการ พบวา สวนใหญใชบริการระหวาง 11:00 น. – 14:00 น. จํานวน 172 คน คิดเปน

รอยละ 46.20 ระหวาง 14:00 น.- 16:30 น. จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 32.20 และ ระหวาง 8:30 น.-11:00 

น. จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.60  

 คาใชจายโดยเฉลี่ย พบวา สวนใหญใชจายโดยเฉลี่ย 20-50 บาท จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 72.50 

นอยกวา 20 บาท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.00 และมากกวา 50 บาท จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

6.50  

 ผูตัดสินใจในการซื้อ พบวา สวนใหญตัวผูซื้อเปนผูตัดสินใจเอง จํานวน 342 คน คิดเปนรอยละ 88.80 

เพื่อนเปนผูตัดสินใจ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.60 และบุคคลอ่ืน เชน คนในครอบครัว จํานวน 2 คน คิด

เปนรอยละ 0.50  

 การเชื้อเชิญ แนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการ พบวา สวนใหญมีความตองการเชื้อเชิญ แนะนําใหผูอ่ืนมาใช

บริการ จํานวน 378 คน คิดเปนรอยละ 98.20 เหตุผลที่ให เพราะความสด สะอาดของผลิตภัณฑ อัธยาศัยไมตรี

ของผูใหบริการ และสถานที่จัดจําหนายอยูใกล ซื้อหาไดงาย และไมตองการเชื้อเชิญ จํานวน 7 คน คิดเปนรอย

ละ 1.80 เพราะ เปนผลิตภัณฑที่หาซื้อไดทั่วไปในทองตลาด  

 ลักษณะการบริโภค พบวา สวนใหญ ซื้อและรับประทานรวมกับผูอ่ืน จํานวน 2231 คน คิดเปนรอยละ 

57.90 รองลงมาคือ ซื้อและรับประทานเอง จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 45.20 และซื้อเพื่อเปนของฝาก 

จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.90  

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูซื้อสยามยูนิเวอรซิต้ีชอป มหาวิทยาลัยสยาม 

 ความคิดเห็นของผูซื้อสยามยูนิเวอรซิต้ีชอป มหาวิทยาลัยสยาม พบวา ความคิดเห็นโดยรวม คา S.D. เทากับ .404 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดี แจกแจงรายขอพบวา อันดับ 1 คือ น้ําเสียง คําพูด ถอยคําของผูใหบริการ คา 

S.D. เทากับ .609 คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดีมาก อันดับ 2 คือ มารยาทของผูใหบริการ คา S.D. เทากับ 

.608 คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดี  อันดับ 3 คือ การตอบขอซักถาม คา S.D. เทากับ .561 คาเฉลี่ยเทากับ 

4.35 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดีมาก อันดับ 4 คือ รสชาติของผลิตภัณฑ คา S.D. เทากับ .598 คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 แทน

คาเฉลี่ยเทากับ ดีมาก อันดับ 5 คือ การสงมอบผลิตภัณฑ คา S.D. เทากับ .608 คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 แทนคาเฉลี่ยเทากับ 

ดีมาก อันดับ 6 คือ ความสด สะอาดของผลิตภัณฑ คา S.D. เทากับ .594 คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดีมาก 

อันดับ 7 คือ ราคาของผลิตภัณฑ คา S.D. เทากับ .645 คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดี อันดับ 8 คือ สีสันของ

ผลิตภัณฑ คา S.D. เทากับ .577 คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดี อันดับ 9 คือ บรรจุภัณฑ คา S.D. เทากับ .667 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดี อันดับ 10 คือ การจัดวางสินคา คา S.D. เทากับ .664 คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 

347

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดี อันดับ 11 คา รายการสงเสริมการขาย คา S.D. เทากับ .848 คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 แทนคาเฉลี่ย

เทากับ ดี อันดับ 12 คา ชนิดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ คา S.D. เทากับ .598 คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 แทนคาเฉลี่ย

เทากับ ดี และอันดับสุดทายคือ สถานที่จําหนาย คา S.D. เทากับ .750 คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดี 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ  

 ในการวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมความคิดเห็นตอบริการสยามยูนิเวอรซิต้ีชอป แบงออกเปน 8 ตอน แตมี       

ผูเสนอแนะทั้งหมดเพียง 4 ตอน ดังนี้  ดานผลิตภัณฑ: ตองการชนิด สี และขนาดที่หลากหลายกวานี้ 

 ดานสถานที่จําหนาย: คับแคบไป ดานรายการสงเสริมการขาย: ควรทําบัตรสะสม/คูปอง/แสตมปเหมือน 

7-11 ดานผูใหบริการ: ควรแตงชุดคอสเพล ชุดแมบาน ชุดทําครัว แบบในซีรีย  

การทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะบุคคลไดแก เพศ และอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นของผูซื้อแตกตาง

กัน  

สมมติฐานที่ 1.1 ผูซื้อที่มีเพศตางกันมีผลตอความคิดเห็นการรับบริการที่แตกตางกันผล

การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test พบวา ผูซื้อที่มีเพศแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นการรับบริการที่ 

แตกตางกันดานบรรจุภัณฑ (t= -2.256, p=.025) ดานมารยาทของผูใหบริการ (t=2.534, p=.012) ดานการสง

มอบผลิตภัณฑ (t=2.307, p=.022) ดานความสด สะอาดของผลิตภัณฑ (t=4.186, p=.000) 

สมมติฐานที่ 1.2 ผูซื้อที่อาชีพตางกันมีผลตอความคิดเห็นการรับบริการที่แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ F-test พบวา ผูซื้อที่มีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นการรับบริการที่

แตกตางกันดานรสชาติของผลิตภัณฑ (F=6.507, p=.002) สถานที่จัดจําหนาย (F=4.088, p=.018) รายการ

สงเสริมการขาย (F=3.187, p=.042) มารยาทผูใหบริการ (F=3.945, p=.020) การสงมอบสินคา (F=7.968, 

p=.000) และการจัดวางสินคา (F=4.231, p=.015)  

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค มีผลตอความคิดเห็นของผูซื้อ โดยพฤติกรรมที่จะวิจัยไดแก 

ชวงเวลาที่ใชบริการ คาใชจายโดยเฉลี่ย ผูตัดสินใจในการซื้อ การเชื้อเชิญ แนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการ ลักษณะ

การบริโภค: ซื้อและรับประทานรวมกับผูอ่ืน ซื้อและรับประทานเอง และซื้อเพื่อเปนของฝาก พบวา พฤติกรรมการ

บริโภคที่มีผลตอความคิดเห็นของผูซื้อฯ ไดแก ซื้อเพื่อเปนของฝาก β=.201 ชวงเวลาที่ใหบริการ (β=.178) และ

ซื้อและรับประทานรวมกับผูอ่ืน (β=.148)) สามารถพยากรณพฤติกรรมการบริโภคตอความคิดเห็นการรับบริการ

ไดรอยละ 11.00 อยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวายังมีตัวแปรเกณฑในดานอ่ืน ๆ อีกรอยละ 89 ที่มี

ผลตอความคิดเห็นของผูซื้อ สามารถนํามาเขียนสมการพยากรณความคิดเห็นฯ โดยใชคะแนนมาตรฐานไดดังนี้  

Y1= 5.250 + .201 X7 + .178X1 + .148X6  รายละเอียดดังตารางที่ 2  

ความคิดเห็นของผูซื้อ พบวา ความคิดเห็นโดยรวม คา S.D. เทากับ .404 คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 แทนคาเฉลี่ยเทากับ 

ดี แจกแจงรายขอ 3 อันดับแรก พบวา อันดับ 1 คือ น้ําเสียง คําพูด ถอยคําของผูใหบริการ คา S.D. เทากับ .609 คาเฉลี่ย

เทากับ 4.40 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดีมาก อันดับ 2 คือ มารยาทของผูใหบริการ คา S.D. เทากับ .608 คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 
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แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดี  อันดับ 3 คือ การตอบขอซักถาม คา S.D. เทากับ .561 คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 แทนคาเฉลี่ยเทากับ ดี

มาก 
 

อภิปรายผล 

การบริหารจัดการกิจการสยามยูนิเวอรซิต้ีชอป เปนลักษณะรานสะดวกซื้อขนาดเล็ก (The Small Convenience 

Store) ที่จําหนายเฉพาะขนมไทยและเบเกอรี่ ฝมือนักศึกษา สัดสวนทางการตลาดกลุมใหญคือผูซื้อเพศหญิง 

และเปนนักศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ (2553,: 54) ที่กลาววาปจจัยสวน

บุคคล เชน อาชีพ ชั้นทางสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได และผูปฏิบัติงาน

ควรมุงเนนในเรื่องดานบรรจุภัณฑ ดานมารยาทของผูใหบริการ ดานการสงมอบผลิตภัณฑ ดานความสด สะอาด

ของผลิตภัณฑ (มาโนช พรหมปญโญ, 2553: 10; เดชา เอกอุดมพงศ, 2553; วิชาญ ซุยซะโก และคณะ, 2554; 

วรรณรัตน วาจนะวินิจ, 2545; สุนิสา สงศิริพันธ, 2555) สวนใหญใชบริการระหวาง 11:00 น. – 14:00 น. ตัวผูซื้อ

เปนผูตัดสินใจเอง  ใชจายโดยเฉลี่ย 20-50 บาท ตองการเชื้อเชิญ แนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการ สอดคลองกับงาน

ของ สุนิสา สงศิริพันธ (2555) ซื้อและรับประทานรวมกับผูอ่ืน (เดชา เอกอุดมพงศ, 2553; วิชาญ ซุยซะโก และ

คณะ, 2554; วรรณรัตน วาจนะวินิจ, 2545; สุนิสา สงศิริพันธ, 2555) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ

ตางกันมีผลตอความคิดเห็นการรับบริการที่แตกตางกันผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test พบวา ผูซื้อที่มี

เพศแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นการรับบริการที่แตกตางกันดานบรรจุภัณฑ ดานมารยาทของผูใหบริการ 

ดานการสงมอบผลิตภัณฑ ดานความสด สะอาดของผลิตภัณฑ และ ผูซื้อที่มีอาชีพตางกันมีผลตอความคิดเห็น

การรับบริการที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ F-test พบวา ผูซื้อที่มีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอ

ความคิดเห็นการรับบริการที่แตกตางกันดานรสชาติของผลิตภัณฑ สถานที่จัดจําหนาย รายการสงเสริมการขาย 

มารยาทผูใหบริการ การสงมอบสินคา และการจัดวางสินคา 
 

 

349

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



Ta
bl

e 
1:

 T
ot

al
, P

er
ce

nt
ag

e,
 M

ea
n,

 a
nd

 S
ta

nd
ar

d 
D

ev
ia

tio
n 

of
 A

tti
tu

de
 o

f C
on

su
m

er
. 

At
tit

ud
e 

of
 C

on
su

m
er

 *
 

Ex
ce

lle
nt

 

(5
) 

G
oo

d 

(4
) 

Av
er

ag
e 

(3
) 

fe
w (2
) 

Sh
ou

ld
 b

e 

im
pl

ov
ed

 (1
) 

S.
D

. 
M

ea
n 

M
ea

n 

D
ef

in
iti

on
 

 

R
an

ge
 

To
ta

l 
%

 
To

ta
l 

%
 

To
ta

l 
%

 
To

ta
l 

%
 

To
ta

l 
%

 

1.
Ta

st
e 

of
 P

ro
du

ct
s 

13
1 

34
.0

0 
22

2 
57

.7
0 

32
 

8.
30

 
- 

- 
- 

- 
.5

98
 

4.
26

 
Ex

ce
lle

nt
 

4 

2.
 P

ac
ka

gi
ng

  
11

0 
28

.6
0 

20
9 

54
.3

0 
66

 
17

.1
0 

- 
- 

- 
- 

.6
67

 
4.

11
 

G
oo

d 
9 

3.
 C

ol
or

 o
f P

ro
du

ct
s 

98
 

25
.5

0 
24

8 
64

.4
0 

39
 

10
.1

0 
- 

- 
- 

- 
.5

77
 

4.
15

 
G

oo
d 

8 

4.
 K

in
d 

an
d 

ty
pe

 o
f P

ro
du

ct
s 

 
86

 
22

.3
5 

24
5 

63
.6

5 
54

 
14

.0
0 

- 
- 

- 
- 

.5
98

 
4.

08
 

G
oo

d 
12

 

5.
 P

la
ce

 to
 s

al
e 

69
 

17
.9

0 
21

5 
55

.8
0 

94
 

24
.4

0 
1 

0.
30

 
6 

1.
60

 
.7

50
 

3.
88

 
G

oo
d 

13
 

6.
 S

al
e 

Pr
om

ot
io

n 
13

4 
34

.8
0 

17
5 

45
.5

0 
66

 
17

.1
0 

2 
0.

50
 

8 
2.

10
 

.8
48

 
4.

10
 

G
oo

d 
11

 

7.
 P

ric
e 

of
 P

ro
du

ct
s 

12
2 

31
.7

0 
21

2 
55

.1
0 

51
 

13
.2

0 
- 

- 
- 

- 
.6

45
 

4.
18

 
G

oo
d 

7 

8.
 M

an
ne

r o
f A

tte
nd

an
ts

 
17

6 
45

.7
0 

18
4 

47
.8

0 
25

 
6.

50
 

- 
- 

- 
- 

.6
08

 
4.

39
 

Ex
ce

lle
nt

 
2 

9.
 V

oi
ce

 &
 S

pe
ec

h 
of

 A
tte

nd
an

ts
 

17
6 

45
.7

0 
18

9 
49

.1
0 

19
 

4.
90

 
1 

0.
30

 
- 

- 
.6

09
 

4.
40

 
Ex

ce
lle

nt
 

1 

10
. P

ro
du

ct
 D

el
iv

er
in

g 
 

12
2 

31
.7

0 
23

1 
60

.0
0 

31
 

8.
00

 
1 

0.
30

 
- 

- 
.6

08
 

4.
23

 
Ex

ce
lle

nt
 

5 

11
. C

le
an

 &
 H

yg
en

ic
 

11
6 

30
.1

0 
23

3 
60

.5
0 

36
 

9.
40

 
- 

- 
- 

- 
.5

94
 

4.
21

 
Ex

ce
lle

nt
 

6 

12
. P

ro
du

ct
 D

is
pl

ay
 

10
5 

27
.2

5 
21

2 
55

.0
5 

68
 

17
.7

0 
- 

- 
- 

- 
.6

64
 

4.
10

 
G

oo
d 

10
 

13
. A

sk
 &

 A
ns

w
er

 
14

9 
38

.7
0 

22
1 

57
.4

0 
14

 
3.

60
 

1 
0.

30
 

- 
- 

.5
61

 
4.

35
 

Ex
ce

lle
nt

 
3 

14
. O

ve
ra

ll 
of

 A
tti

tu
de

 F
ac

to
rs

  
.4

04
 

4.
19

 
G

oo
d 

- 

350

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54



Table 2: Regression Analysis of factors affected to Opinion of consumers of Siam University Shop 

Consumer 

Behavior 

Opinion of Consumers of Siam University Shop 

B SEb β t Sig. 

Constant 5.250 .379  13.866 .000 

Time(X1) .099 .029 .178 3.439** .001 

Expend (X2) -.063 .379 -.079 -1.377 .169 

Decision 

Making by (X3) 
-.038 .029 -.032 -.642 .522 

Invited & 

Suggestion 

(X4) 

.204 .046 .068 1.370 .172 

Buy & Eat 

alone(X5) 
.083 .060 .102 1.352 .177 

Buy & Eat 

with others 

(X6) 

.138 .061 .148 2.756** .006 

Buy for 

Souvenir (X7) 
.418 .066 .201 3.803** .000 

R=.332, R2= .110, Adjusted R2= .091, SE=.384, F=5.810**, Sig.=.000 

  ** with the statistical significant at .01, * with the statistical significant at .05 
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คุณภาพการบริการของบริษัทน าเที่ยวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ซ 
Service Quality of Thai Tour Operator in E-Commerce Market 

 

มาโนช พรหมปัญโญ1* และชลธิชา อาชีพดี2 
Manoch Prompanyo1* and Chonthicha Achipdee2 

 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของ

บริษัทน าเท่ียวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ซ 2) เพ่ือศกึษาปัญหา อปุสรรค ทางธุรกิจในตลาดอีคอมเมิร์ซ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือ  ระดบัความเช่ือมัน่ = .90 กลุม่ตวัอย่างจ านวน 385 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและสุ่มตวัอย่างโดย
ใช้หลกัอาสาสมคัร สถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ เปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD 
ค่าความถดถอยเชิงพหุ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ท่ีระดับความเช่ือมั่นทางสถิติท่ี .05 
ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 15,001-
30,000 บาท บริการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ จองโรงแรม ซือ้โปรแกรมการท่องเท่ียว และรถเช่า ความคิดเห็นต่อคณุภาพการ
บริการ 3 อนัดบัแรกคือ ความรวดเร็วในการถาม-ตอบ อธัยาศยัไมตรีเมื่อโทรศพัท์สอบถาม และความคุ้มค่าด้านราคา
และบริการ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีผลต่อคุณภาพการบริการ และพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวด้านจ านวนครัง้มีผลต่อคณุภาพการบริการในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were 1) to study Thai Tourists opinion to service quality of tour operator 

on E-Commerce market 2) to study problem, and obstacle in their business for increase to excellent in 
service quality. Questionnaire used to collect their data. Cronbach’s Alpha Coefficient was .90. The sampling 
was 385 people by purposive and volunteer sampling. Statistic for this research were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test, pair comparison with LSD, regression analysis, and simple Pearson’s 
correlation coefficient with the statistical significant at .05 and .01. The research result found that almost of 
Thai tourists on E-Commerce market were female, ages between 20-30 yrs old, private officer, income each 
month between 15,001-30,000 Baht, top three services: accommodation reservation, itinerary booking, and 
car rental. Top three opinions to service quality: rapidly to ask-answer process on phone, courtesy on phone, 
and cost and service value. Tourist behavior: service frequency factor was affected to service qualities in the 
same direction with the statistic at .01.        

 

    
Key Words: Service Quality, Tour Operator, E-Commerce Market 
 * Corresponding author; e-mail address: ononoe@hotmail.com 
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ค าน า 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบัประเทศใน

ล าดบัต้น ๆ ดงัรายงานของ World Travel & Tourism Council ปี 2015 กล่าวว่า GDP ของประเทศไทยเพ่ิมขึน้
เน่ืองจากการขยายตวัด้านการท่องเท่ียวสงูถงึ 1,037.3 พนัล้านเหรียญ นบัเป็นร้อยละ 8.30 ของGDP ทัง้ประเทศ 
ในปี 2014 และยังพยากรณ์ว่าจะมีอตัราเพ่ิมสูงขึน้อีกถึงร้อยละ 3.40 ในปี 2015 และร้อยละ 6.70 ระหว่างปี 
2015-2025 คาดวา่จะสร้างรายได้มากถงึ 2,045.0 พนัล้านเหรียญ หรือร้อยละ 11.7 ของจ านวน GDP ทัง้หมดใน
ปี 2025 ก่อให้เกิดประโยชน์การจ้างงานได้ถึง 2,210,000 ต าแหน่งงาน คิดเป็นร้อยละ 5.80 และคาดว่าจะ
เพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 0.20 ในปี 2015 และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.60 นัน่หมายถึงต าแหน่งงานท่ีจะเพ่ิมขึน้สงูถึง 476,000 
ต าแหน่งงานในปี 2025 จ านวนนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศสงูถงึร้อยละ 14.40 และพยากรณ์วา่จะสงูขึน้ร้อยละ 
3.30 ในปี 2015 และเติบโตสงูอีกร้อยละ 7.70 ในปี 2015-2025 และการลงทุนในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวสงู
ถึง 235.3 พนัล้านบาทในปี 2014 หรือร้อยละ 7.40 ของยอดการลงทุนทัง้หมด และเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 5.40 ในปี 
2015 คาดการณ์วา่จะเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 6.00 ในปี 2025 หรือ 444.25 พนัล้านเหรียญ หรือร้อยละ 9.60 ของยอด
GDPทัง้หมด (World Travel & Tourism Council, 2015: 5) 

กระบวนการตดัสินใจการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวไทยในปัจจุบนั พบงานการวิจัยจ านวนมาก ว่าสื่อ

อินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางการสื่อสารระหวา่งผู้ประกอบการ นกัท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสดุ สร้างพลงั

และพืน้ท่ีใหมใ่นตลาดการท่องเท่ียวอย่างมหาศาล (ณัฏฐ์นรี ชีวชูเกียรติ และคณะ, 2556; มาโนช พรหมปัญโญ, 

2553; 2556; 2558; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2558) และมีอิทธิพลกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมาก 

(ปริญญา ผาตากแดด, 2553; ผ่องพรรณ ฟักทอง, 2549;  พรวลยั ออ่นสวุรรณ, 2549)    

จากการปัจจัยข้างต้น ท าให้บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จ ากัด  ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนงานการ
ด าเนินงานตลอดปี 2557-2560 ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะการวางแผนการตลาดอี
คอมเมิร์ซ ซึง่ใช้ช่ือว่า Choowap.com  เว็บไซท์รับจองท่ีพักออนไลน์ทัว่ประเทศไทย เป็นเวลากว่า 15 ปี หมู่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยรู้จกัเราดีในนามเวบ็ไซท์ Thai-Tour.com บริษัทฯไม่เพียงรับจองโรงแรมหรือท่ีพกัเท่านัน้ ยงั
มุง่เน้นพฒันาเว็บไซท์จนเป็นเว็บท่องเท่ียวชัน้น าของเมืองไทย จากสถิติ ท าให้เว็บไซท์ของ Thai-Tour.com และ
เวบ็อื่นๆในเครือ มียอดผู้ เข้าชมรวม กว่า 90,000 UIP ต่อวนั, 280,000 page views ต่อวนั นบัเป็นสถิติสงูสดุใน
บรรดาเว็บไซท์ท่องเท่ียวไทยทัง้หมด Choowap.com ได้เปิดตวัอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 กนัยายน 2554 เพ่ือ
น าเสนอบริการการจองโรงแรมท่ีดีกว่า เป็นมิตรกบัผู้ ใช้ เน้นถึงประโยชน์การใช้งาน เป็นเว็บไซท์ท่ีครอบคลมุถึง 
social network, GPS map รีวิวโรงแรมจากลกูค้า ยืนยนัการจองอตัโนมตัิ รองรับผู้ ใช้ได้เป็นจ านวนมาก เข้าถึง
ได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านระบบปฏิบตัิการมือถือต่างๆ เช่น Android และ IOS แสดงระบบค้นหาอย่างชาญฉลาด คืน
สิทธิประโยชน์ให้ผู้ ใช้ผ่านระบบสมาชิก 

 ด้วยเหตุนีเ้องท่ีท าให้คณะผู้ วิจัย มีความประสงค์ท าการวิจัยเร่ือง  คุณภาพการบริการของบริษัทน า
เท่ียวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ซ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของ
บริษัทน าเท่ียวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ซ 2) เพ่ือศกึษาปัญหา อปุสรรค และจุดอ่อนทางธุรกิจเพ่ือปรับปรุงคณุภาพ
การบริการ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยตอ่คณุภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียวไทยใน
ตลาดอีคอมเมิร์ซ  

2) เพ่ือศกึษาปัญหา อปุสรรค ทางธุรกิจเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการบริการ 
 

สมมตฐิานการวิจัย  
1) ลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ตอ่เดือน มีผลตอ่คณุภาพการบริการของบริษัทน า

เท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกตา่งกนั  
2) พฤติกรรมนักท่องเท่ียวมีผลต่อคุณภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซ

แตกตา่งกนั 
 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
  ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้ระเบียบวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) การศกึษา

เชิงบรรยายแบบศกึษาย้อนหลงั (Pre-Experimental Design-Expose Factor Research) แบบศกึษาครัง้เดียว 
(One-Short Case Study) และการศกึษาปรากฏการณ์จริง (Phenomenon Study) 
ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัครัง้นีค้ือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการตา่ง ๆ บนหน้าเวป็ไซท์ choowap.com 
ใช้สตูรค านวณกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545: 27) ท่ีระดบัความคลาดเคลื่อนร้อย
ละ ± 5 ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 คน วิธีการสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability) แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และอาสาสมคัร (Volunteer Sampling)  
เคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ โดยมีขั น้ตอนในการสร้าง
แบบสอบถาม ดงันี ้ประมวลความต้องการของผู้บริหารบริษัทไทยทัวร์ อินโฟ จ ากัด เก่ียวบริการต่าง ๆ ในหน้า
เว็ป ประมวลวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย นิยามการปฏิบัติการตวัแปรเพ่ือสร้าง
แบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามฉบับร่างให้ครอบคลุมตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย น าแบบสอบถามท่ีได้เสนอ
ผู้บริหารบริษัทฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครอบคลุมเนือ้หาโครงสร้าง และตรงกับท่ีผู้ บริหารบริษัทฯต้องการ 
(Content Analysis) เสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาค่า IOC และ ท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิง

ลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้
ตอ่เดือน 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

คณุภาพการบริการ
ของบริษัทน าเท่ียวไทย
บนตลาดอีคอมเมิร์ซ 
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เนือ้หากับกลุ่มท่ีใกล้เคียงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาคได้
เท่ากบั .90 และท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจริงระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 – 15 สิงหาคม 2558     
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูที่ได้จากการเก็บรวบรวม ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของชดุข้อมลูทัง้หมด ท าการลงรหสัในชดุ
การประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และท าการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา ในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ได้แก่ 
เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ตอ่เดือน โดยแจกแจงเป็นความถ่ี และคา่ร้อยละ แบบสอบถามสว่นท่ี 2 ได้แก่คณุภาพการ
บริการทัง้หมด 13 ข้อโดยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงชัน้เท่ากนั (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545: 37)  
 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อคณุภาพการบริการด้านต่าง ๆ 
วิเคราะห์โดยการจดักลุม่และหาคา่ความถ่ี และร้อยละ สว่นสถิติเชิงอนมุาน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน หาค่าที ใช้
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั ส าหรับการทดสอบสมมติฐานข้อ
ท่ี 1 ด้านเพศ และสถิติค่าเอฟ ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่าสองกลุ่ม 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ด้านอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสมมติฐานข้อท่ี 2 ด้านพฤติกรรม
นักท่องเท่ียว: บริการท่ีเคยใช้ จ านวนครัง้ท่ีใช้บริการ ท าการเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบหาความแตกต่างของ
คา่เฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบแบบ LSD ในกรณีท่ีค่าเอฟมีความ
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล 

ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี 
พนกังานบริษัทเอกชน รายได้ตอ่เดือนระหวา่ง 15,001-30,000 บาท เม่ือแจกแจงรายละเอียด ได้ดงันี ้ 

1) เพศ พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 และเพศชาย จ านวน 171 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.40  

2) อาย ุพบวา่ สว่นใหญ่อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 อายุระหว่าง 31-
40 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 อายุ
มากกวา่ 51 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 และอายนุ้อยกวา่ 20 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80  

3) อาชีพ พบวา่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 
ผู้ประกอบการ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 พนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.50 อาชีพอื่น ๆ ได้แก่ แม่บ้าน เกษตรกร ค้าขาย จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 และ
ข้าราชการ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60  

4) รายได้ตอ่เดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.10 รายได้ระหว่าง 30,001-45,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 รายได้ระหว่าง 5,001-
15,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 รายได้มากกว่า 45,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.10 และรายได้น้อยกวา่ 5,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60  
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ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 
1) บริการท่ีเคยใช้ในเว็ปไซท์ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการจองห้องพัก จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.70 รองลงมาคือ ซือ้/จองโปรแกรมการท่องเท่ียว จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 บริการเช่ารถ จ านวน 
77คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 บริการเรือเฟอร่ี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 และบริการอื่น ๆ เช่น หนงัสือ
เดินทาง หนงัสือของอนญุาตเข้าเมือง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60  

2) จ านวนครัง้ท่ีใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการครัง้แรก จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 ใช้
มาแล้ว 2-3 ครัง้ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 และใช้บริการมาแล้วมากกว่า 3 ครัง้ จ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.50  

3) ต้องการเชือ้เชิญ แนะน าให้ผู้อื่นมาใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเชือ้เชิญ แนะน าให้ผู้อื่นมาใช้
บริการ จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 และไมต้่องการ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50  
ส่วนที่ 3 คุณภาพการบริการ 
 คณุภาพการบริการตามทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า ผลรวมของคณุภาพการบริการ ค่า SD 
เท่ากับ .42 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 แทนค่าเฉลี่ยเท่ากับ เห็นด้วย เมื่อแจกแจงรายละเอียด พบว่า อนัดบั 1 คือ 
(Q13) ความรวดเร็วฉบัไวในการรับ-ตอบของพนกังานผ่านการสอบถามทางโทรศพัท์ คา่ SD เท่ากบั .73 ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.25 แทนคา่เฉลี่ยเท่ากบัเห็นด้วยมาก อนัดบั2 คือ (Q11) ความคุ้มคา่ด้านราคากบับริการท่ีได้รับ ค่า SD 
เท่ากบั 4.22 ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 แทนค่าเฉลี่ยเท่ากบั เห็นด้วยมาก และอนัดบั 3 คือ (Q12) อธัยาศยัและการ
บริการของพนกังานผ่านการสอบถามทางโทรศพัท์ ค่า SD เท่ากบั .77 ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 แทนค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
เห็นด้วยมาก 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
 ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้รวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียวในตลาดอี
คอมเมิร์ซ มีผู้ ให้ข้อเสนอแนะ จ านวน 211 คน และไม่ให้ข้อเสนอแนะ จ านวน 174 คน พบว่า นักท่องเท่ียวให้
ข้อเสนอแนะในเร่ือง ควรพัฒนาเว็ปไซท์ให้เป็น App และมี QR Code ด้วย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.81 อยากให้มีภาพคลิปเคลื่อนไหวของห้องพกัและแหล่งท่องเท่ียวแบบพาโนราม่า 360 องศา จ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.76 และอยากให้มีตารางเปรียบเทียบราคากบัเวป็ไซท์อื่น จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.43  
 สะท้อนพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในกระบวนการตดัสินใจซือ้
บริการของบริษัทน าเท่ียวฯ ท่ีต้องการรูปแบบต่าง ๆ ของบริการเว็ปไซท์ให้มีความทันสมยันัน้ บริษัทฯ ค านึงถึง
ความเป็นไปได้เชิงธุรกิจและความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ประกอบ อาทิ การเพ่ิมขึน้ของต้นทุน การลดลงของก าไร การ
พฒันาองค์ความรู้ ความสามารถและทกัษะของพนกังาน รวมถงึความร่วมมือของคูค้่าทางธุรกิจ เป็นส าคญั    
การทดสอบสมมตฐิาน  

สมมตฐิานที่ 1  ลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ต่อเดือน มีผลต่อคณุภาพการบริการ
ของบริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกตา่งกนั 

 สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของ
บริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกตา่งกนั ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่างกัน (t= -
2.226, p=.027)  
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 สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของ
บริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F-test พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่คณุภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่าง
กนั (F= -2.010, p=.006) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคณุภาพการบริการฯ โดยวิธีการทดสอบแบบ 
LSD พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายมุากกว่า 51 ปีมากกว่าอายุน้อยกว่า 20 ปี มากกว่าอายุระหว่าง 31-40 มากกว่า
อายรุะหวา่ง 20-30 และมากกวา่อายรุะหวา่ง 41-50 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้หมด  

 สมมติฐานที่ 1.3 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคณุภาพการบริการของ
บริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F-test พบว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซ
แตกต่างกัน (F= 14.853, p=.000) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการบริการฯ โดยวิธีการ
ทดสอบแบบ LSD พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพผู้ประกอบการมีมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพข้าราชการ 
มากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอื่น ๆ เช่นแม่บ้าน เกษตรกร 
ค้าขาย และมากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้หมด
  สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ
คณุภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกตา่งกนั ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F-
test พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกต่างกนั มีผลต่อคณุภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียว
ไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกตา่งกนั (F= 16.789, p=.000) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคณุภาพการ
บริการฯ โดยวิธีการทดสอบแบบ LSD พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท 
มากกว่าผู้ มีรายได้น้อยกว่า 5,000 มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท มากกว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ระหว่าง 5,001-15,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, .01, .01, และ .01  
ตามล าดบั        

สมมตฐิานข้อที่ 2 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวมีผลตอ่คณุภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอี
คอมเมิร์ซแตกตา่งกนั พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว คือ จ านวนครัง้ท่ีใช้บริการ (X1) บริการท่ีเคยใช้บริการ (X2) ต้องการ
เชือ้เชิญ แนะน าให้ผู้ อื่นมาใช้บริการ (X3) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ
(Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของตวัแปรอิสระท่ีใช้พยากรณ์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวต่อคณุภาพ
การบริการของบริษัทน าเท่ียวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซ พบว่า ปัจจยัจ านวนครัง้ท่ีใช้บริการ (β=.193) สามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวต่อคุณภาพการบริการได้ร้อยละ 3.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 
แสดงวา่ ยงัมีตวัแปรเกณฑ์ในด้านอื่น ๆ อีกร้อยละ 96.10 ท่ีมีผลตอ่คณุภาพการบริการของบริษัทน าเท่ียวไทยบน
ตลาดอีคอมเมิร์ซ และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั .418 สามารถน ามาเขียนสมการ
พยากรณ์โดยใช้คะแนนมาตรฐานได้ดงันี ้Y1 = 4.655 + .113 X1  
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ข้อเสนอแนะ 
 การวางแผนการตลาดเพ่ือแบ่งสัดส่วนการตลาดอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งส าคญัมาก การพัฒนาเทคโนโลยี 
Application และ QR Code เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้มีรายได้
มากกว่า 45,000 บาทสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการแบ่งส่วนตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ 
(2541, หน้า 4) ท่ีกลา่ววา่ ปัจจยัสว่นบคุคล เช่น อาชีพ ชัน้ทางสงัคมเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้ของผู้บริโภค ท่ีต้องการสินค้าและบริการท่ีหรูหรา โดดเด่น มีเอกลกัษณ์ เพ่ือเสริมภาพลกัษณ์ของตนเอง และ
แนวคิดของชิฟแมน และคานุ๊ก (Schiffman & Kanuk, 2007: pp.52-53) ท่ีกล่าวว่าระดบัรายได้ท่ีสงูส่งผลต่อตวั
แปรหลายอย่างท่ีส่งผลต่อตลาดเป้าหมาย โดยตรรกะทั่วไปมักระบุว่าผู้ มีรายได้สูงมักสัมพันธ์กับอายุและ
ต าแหน่งงานหรืออาชีพด้วยเช่นกนั  
 การวิจยัในอนาคตควรเพ่ิมแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความต้องการ แรงจูงใจ ทศันคติ การรับรู้ ท่ีส่งผล
คณุภาพบริการด้วยเช่นกนั และ การรักษาเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในการบริการทัง้ความฉับไวในการสอบถามทาง
โทรศพัท์ จิตวิทยาการบริการท่ีพร้อมด้วยอธัยาศยัไมตรี และความคุ้มค่าในราคาและบริการท่ีได้รับ ของบริษัทฯ 
ไว้ ย่อมมีผลต่อคณุภาพการบริการ เช่นเดียวกับการใช้กลยุทธ์การตลาด CRM เพ่ือตามติดนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้
บริการบ่อยครัง้ ย่อมเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของคณุภาพการบริการด้วยเช่นกนั      

 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ช 
 การหมัน่ฝึกอบรมพนักงานให้พร้อมด้วยจิตอนัพึงบริการ รู้ ทราบ และเข้าใจในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีผู้บริหารคิด วางแผน และถ่ายทอดตอ่พนกังานอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ จะเป็นกญุแจ
ส าคญัในการสร้างความส าเร็จแก่ธุรกิจท่องเท่ียวไทยท่ามกลางการแข่งขันสูงในตลาดอีคอมเมิร์ซ  รวมถึงการ
ผนึกก าลงักับพนัธมิตรในธุรกิจเดียวกันหรือเก่ียวเน่ืองกนั ย่อมสร้างอ านาจในการแข่งขนัและการต่อรองเชิงกล
ยทุธ์ เชิงเทคนิค และเชิงการตลาดได้อย่างยัง่ยืนต่อไป ขณะท่ีต้นทุนการพฒันาเคร่ืองมือ ความรู้ และเทคโนโลยี 
ให้เท่าทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงร่วมสมยั เป็นหนึง่ปัจจยัท่ีต้องใช้เวลา ลดทอนผลก าไรและมีความเสี่ยงเชิงสงัคมสงู 
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ความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดมิ กรณีศึกษาเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

The Marketing Competency of Traditional Retailing Trade: Case Study Muang District, 
Chiangmai Province 

 
ปะราสี เอนก¹* 
Parasee Anek¹* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาบริบทของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
และศึกษาระดบัความเห็นของผู้บริโภคเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การตลาดแก่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ มีการปรับตวัเพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด 
และจากการส ารวจด้วยแบบสอบถามพบว่าผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความเห็นต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในระดบัมากว่าผลิตภณัฑ์มีผลต่อความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม 

 
Abstract 

The research objectives are to study the traditional retailing trade context in case study of 
muang district, Chiangmai province and to study in level of agreement in the marketing mix 
components effecting to the the marketing competency of traditional retailing trade of customer in 
muang district, Chiangmai province to find the developing way for traditional retailing trade in muang 
district, Chiangmai province the result found that the entrepreneurs of traditional retailing trade are 
adjust to make the marketing competency and by the questionnaires research survey of the customer 
in muang district, Chiangmai province found that they are strong agreement in marketing mix 
componebts of the product is effecting to the marketing competency of traditional retailing trade in 
muang district, Chiangmai province. 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมท่ีรู้จกัว่า “ร้านขายของช า” หรือ “ร้านโชว์ห่วย” เป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นวิถีชีวิตของ

ชมุชนซึง่ด ารงอยู่คูส่งัคมไทยมานาน แต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงท าให้บริษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจค้าปลีกอย่างแพร่หลายในประเทศไทย  ซึ่งเรียกว่าร้านค้า
สมยัใหม่ (Modern Trade) จึงส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขนัระหว่างกลุ่มมากขึน้ (อธิวฒัน์ ทรัพย์ไพฑูรย์, 
2545 :137) สง่ผลกระทบตอ่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม เน่ืองจากลกูค้าท่ีนิยมไปซือ้สินค้าจากร้านค้าสมยัใหม่อย่าง
แพร่หลาย ท าให้ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิมลดจ านวนลงอย่างตอ่เน่ือง 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศนูย์กลางทางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเท่ียว ของภาคเหนือ
ตอนบน ภาวะเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม ่เดือนตลุาคม ปี พ.ศ.2557 ยอดขายธุรกิจค้าสง่ค้าปลีกขยายตวัร้อย
ละ 63.4 (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงัจงัหวดัเชียงใหม่ ฉบับเดือน 10/2557) จากศกัยภาพของจังหวดั
เชียงใหมด่งักลา่วท าให้จงัหวดัเชียงใหมเ่ชียงใหม่ได้รับความสนใจทางการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุน
ในธุรกิจค้าปลีกเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพืน้ท่ีเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีจ านวน
ร้านค้าปลีกทัง้สิน้ 7,923 ราย ในปี พ.ศ. 2555 (ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (ข้อมูลพืน้ฐาน) 
จงัหวดัเชียงใหม ่ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาความสามารถทางการแข่งขนัด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือหาแนวทางท่ีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมน ามาใช้เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงความสามารถทางการแข่งขนักบัร้านค้าปลีกแบบสมยัใหม่ท่ีขยายสาขาอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัได้ และ
เพ่ือส ารวจระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ด้านมุมมองท่ีมีต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม เพ่ือผลการศึกษาจะ
สามารถสร้างประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านการตลาดตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  ศึกษาบริบทร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ และศกึษาระดบัความเห็น

ของผู้บริโภคเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของ
ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม 

2.  เพ่ือหาแนวทางการพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) เพ่ือมุ่งหาแนวทางจากการวิเคราะห์ความสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านการตลาดท่ีท าให้ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้การวิจยั
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิจยัเชิงกรณีศกึษา (Case Study Research Method) หรือ
เรียกอีกช่ือว่าการวิจัยภาคสนาม (Field Study) เพ่ือตอบค าถามท่ีมุ่งเน้นหาวิธีการในการก่อให้เกิดผลลพัธ์
ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นจริงทางธุรกิจ (Yin, 2003) โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือ
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น ามาใช้วิเคราะห์และสรุปผลจากสภาพแวดล้อมจริงไมม่ีการควบคมุตวัแปรใดๆ ด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-
Depth Interview) กลุ่มผู้ ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) จากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือการวิจยัยงักลุ่มผู้บริโภค ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยแบบสอบถามได้ตรวจสอบค่าความตรง (Validity) ด้วยการน าเสนอแก่
ผู้ทรงคณุวฒิุ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ ยอมรับค่า IOC (Index of 
item objective congruence) ท่ีระดบัมากกว่า 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2526) จึงน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Pre-Test) จ านวน 30 ชุดเพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของดชันีกบักลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการ
หาค่าสมัประสิทธ์อลัฟา (Cronbach’s alpha) ยอมรับค่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.7 เน่ืองจากถือว่าเช่ือถือได้ 
Jump (1978) เมื่อทดสอบค่าความความตรงและค่าความเช่ือมัน่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงน าแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลจากประชากร (Population) ท่ีสุ่มมา (Random Sampling) ด้วยวิธีการอาศยัความน่าจะเป็น 
(Probability) คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีอาศยัในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 
95 และคา่ความคลาดเคลื่อนยอมรับท่ี ± 5 ค านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอย่างด้วยสตูร Taro YAMANE (1978) n 
= 400  คน โดยเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างอย่างเป็นทางการและมีวัตถุประสงค์ท่ีเปิดเผยไม่ปิดบัง 
(Structure–Undisguised Questionnaires) โดยใช้ค าถามปลายปิด (Closed–Response Questions) แบ่งเป็น 
2 สว่นคือ 

1. ค าถามข้อมลูพืน้ฐาน (Basic Information) คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ค าถามวดัทศันคติของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยค าถามแบบ Rating Scale 
5 ช่วงค าถาม (Likert Scale) เก่ียวกบัระดบัความเห็นด้วยของผู้ตอบแบบสอบถามคือ เห็นด้วยมากท่ีสดุ เห็นด้วย
มาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยท่ีสุด เพ่ือประเมินระดับความเห็นด้วยของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

และท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ด้วยคา่สถิติคือ 
1. คา่ร้อยละ(Percentage) จากข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์เพ่ือเปรียบเทียบข้อมลูทัว่ไปส่วน

บคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ต่อความสามารถทางการแข่งขนัด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดบัดงันี ้

สตูรอนัตรภาคชัน้  =     (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ) 
       จ านวนชัน้ 

=        ( 5 – 1)    = 0.80 
5 
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การแปรผลช่วงคะแนน 
คะแนนเฉลี่ยระดบัความเห็นด้วยมากท่ีสดุ   มีคา่ระหวา่ง  4.21 – 5.00 
คะแนนเฉลี่ยระดบัความเห็นด้วยมาก    มีคา่ระหวา่ง  3.41 – 4.20 
คะแนนเฉลี่ยระดบัความเห็นด้วยปานกลาง   มีคา่ระหวา่ง  2.61 – 3.40 
คะแนนเฉลี่ยระดบัความเห็นด้วยน้อย    มีคา่ระหวา่ง  1.81 – 2.60 
คะแนนเฉลี่ยระดบัความเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  มีคา่ระหวา่ง 1.00 – 1.80 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาบริบทของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือตอบ
วตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 1 ด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 50 ราย สรุปได้ว่าปัจจุบนัปัญหาของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมท่ีเผชิญอยู่คือถูก
ร้านค้าปลีกสมยัใหม่รุกตลาดมายังเขตชุมชนเพ่ิมมากขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้กลุ่มลูกค้าเดิมท่ีเคยซือ้สินค้าจาก
ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมตา่งเปลี่ยนไปซือ้สินค้าท่ีร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ท าให้ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมมีจ านวนลกูค้า
และยอดขายท่ีลดลง จากการสมัภาษณ์ถึงความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้เดิม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แยกตามองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุปได้
ดงันี ้

1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product)  
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมมีการพฒันารูปแบบของสินค้าท่ีจ าหน่ายในร้านโดยเพ่ิม

จ านวนของสายผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึน้ ไม่จ าหน่ายแต่เฉพาะของช าแต่มีการน าสินค้าของใช้ใน
ครัวเรือน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มาจ าหน่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยวิธีการคือให้ลูกค้าสัง่ซือ้
ล่วงหน้าโดยระบุรายละเอียดสินค้าแล้วมีการจดัหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่ลูกค้าตามความของการของลกูค้าเป็น
รายบคุคล 

นอกจากนีร้้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมบางร้านมีการจ าหน่ายอาหารพร้อมบริโภค (Ready to eat)  
เช่น ข้าวหุง ข้าวเหนียว กบัข้าว รวมถึงของสด เช่น ผกั เนือ้หม ูฯลฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีต้องการ
ซือ้ไปปรุงอาหารเอง  

ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมมีจุดขายท่ีแตกต่างจากร้านค้าปลีกสมยัใหม่คือเลือกจ าหน่ายสินค้าท่ี
ร้านค้าปลีกแบบสมยัใหมม่ีไมจ่ าหน่าย ได้แก่ พริกแกง ปลาร้า กะปิ เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุง พริกแห้ง ของหมกัดอง 
เต้าหู้ ยี ้หอมแดง พริกลาบ เป็นต้น 

ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมใช้เทคนิคการแบ่งขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไข่ไก่ 
น า้ตาล ข้าวสาร บหุร่ี และสรุา เป็นต้น  

2. ด้านราคา (Price)  
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมใช้นโยบายการจ าหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าร้านค้าปลีก

แบบสมยัใหม ่และใช้กลยทุธ์การจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเช่ือแก่กลุม่ลกูค้าประจ า  
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3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
เทคนิคการแข่งขนัท่ีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมบางร้านใช้คือการขยายเวลาการเปิด-

ปิดร้าน ซึง่พบว่าส่วนใหญ่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จะเปิดร้านเวลา 6.00 น 
และปิดร้านเวลา 20.00 – 21.00 น. โดยมีร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมบางร้านขยายเวลาปิดร้านถึงเวลา 23.00 น. ซึง่
เป็นการสร้างอรรถประโยชน์ด้านเวลาแก่ลกูค้า 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion)  
ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมมีการปรับตัวโดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ทางการแข่งขนักบัร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ทัง้การลดแลกแจกแถม ซึง่บางร้านมีการจดัรายการสะสมแสตมป์หรือ
คปูองเพ่ือแลกของรางวลั  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ่
พบวา่สินค้าท่ีขายดีเรียงล าดบัจากอนัดบัท่ี 1 ถึงอนัดบัท่ี 5 ได้ดงันี ้ขายดีอนัดบัท่ี 1 คือขนม อนัดบัท่ี 2 บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป อนัดบัท่ี 3 บุหร่ี สรุา เบียร์ อนัดบัท่ี 4 น า้ดื่มและเคร่ืองดื่ม อนัดบัท่ี 5 ผงซกัฟอก ผงชูรส เคร่ืองปรุงรส 
และไข่ไก่ ซึง่สว่นใหญ่คือสินค้าอปุโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั 

ผลจากการศึกษาระดบัความเห็นของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลความสามารถทางการแข่งขนัด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม เพ่ือตอบ
วตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 2 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.0) อายุระหว่าง 21-40 
ปี (ร้อยละ 64.5) สถานภาพโสด (ร้อยละ 61.5) การศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 52.5) และมี
รายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,001 – 15,000บาท (ร้อยละ 40.2) จากการวิเคราะห์วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อความสามารถทางการ
แข่งขนัด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) โดยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั สามารถสรุปได้ว่าผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่มีระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.85) ด้านราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.35 , 3.33 และ 3.29 
ตามล าดบั) โดยผลการวิเคราะห์ระดบัความเห็นของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม
สามารถน ามาเรียงล าดบัจากระดบัความเห็นด้วยมากท่ีสดุ 10 ประการได้ดงัรายละเอียดใน Table 1 
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Ranked The Marketing Mix Components Level of 
agreement 

mean Standard 
Deviation 

1 Personal selling who kindness Strongly agree 4.24 0.937 
2 Selling the familiar products brand name Agree 4.14 1.028 
3 Selling the high quality products Agree 4.11 0.876 
4 Selling the various products Agree 4.11 1.006 
5 Good location with convenience to buy Agree 4.05 1.016 
6 Mind on the customer satisfaction Agree 3.93 0.938 
7 The cleanness of product packaging  Agree 3.93 1.116 
8 Clear price Agree 3.91 1.201 
9 Explaining the product information Agree 3.88 1.311 

10 Selling only the product not expired date Agree 3.78 1.150 
 
 จากตารางท่ี 1 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของ
ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมตามทศันคติของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อธิบายได้ว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ เห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุคือ ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมควรมีอธัยาศยัท่ีดีต่อลกูค้า จากรายละเอียดในตาราง
เห็นได้วา่ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ในระดบัมากท่ีสดุว่ามีผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนัของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม มีระดบัความเห็นด้วยว่าร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมต้องจ าหน่ายสินค้า
เฉพาะตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักทัว่ไป จ าหน่ายสินค้าท่ีดีมีคณุภาพ จ าหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลาย มีภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาด มีการแนะน าและให้ข้อมูลสินค้าท่ีชัดเจน และจ าหน่ายสินค้าท่ีมีความสดใหม่ ไม่เป็น
สินค้าท่ีหมดอายุ โดยกลุ่มผู้บริโภคมีระดับความเห็นด้วยให้ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมควรตัง้อยู่ในท าเลท่ีท าให้
ลกูค้าสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก อีกหนึง่ประเดน็ท่ีผู้บริโภคมีความเห็นด้วยในระดบัมากคือร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้เดิมควรมีการบริการท่ีสร้างความประทบัใจลกูค้าทกุคน 
 

สรุปและอภปิรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และการส ารวจด้วยแบบสอบถามกลุ่มผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกผล
การศกึษา 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 คือการศึกษาบริบทร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และศกึษาระดบัความเห็นของผู้บริโภคเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลความสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม สรุปได้วา่ 
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1. ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในจงัหวดัเชียงใหม่ได้มีการพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของตนเอง เพ่ือ
รักษาสถานะทางการแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ด้วยการขยายเวลาการเปิด-ปิดร้านมากขึน้ เพ่ือสามารถ
สร้างความสะดวกสบายแก่ลกูค้า มีการน าเสนอสินค้าท่ีมีความหลากหลายตรงตามความต้องการของลกูค้าเป็น
รายบุคคลมากขึน้ ใช้กลยุทธ์การแบ่งขายสินค้าเพ่ือท าให้ราคาขายต่อหน่วยของสินค้าต ่าลง และใช้วิธีการขาย
สินค้าเป็นเงินเช่ือแก่ลูกค้าประจ า ซึ่งวิธีการดงักล่าวท าให้ความสามารถในการสร้างก าไรของร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้เดิมลดลงซึง่หากใช้กลยทุธ์นีต้อ่ไปในอนาคตอาจท าให้ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมไม่สามารถแข่งขนัได้ เน่ืองจาก
ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมมีเงินทุนหมุนเวียนน้อย ขาดการลงบัญชีทัง้รายรับ รายจ่าย อาจท าให้ยอดรายรับและ
รายจ่ายไมส่มดลุกนั และเกิดการขาดทนุได้ 

2. จากการส ารวจด้วยแบบสอบถามจากมมุมองของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมี
ตอ่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม พบวา่ผู้บริโภคมีความเห็นวา่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมจะมีความสามารถทางการแข่งขนั
กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ควรขายสินค้าท่ีมีคุณภาพ เป็นสินค้าท่ีใหม่ ไม่หมดอายุ เป็นสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยทั่วไป โดยข้อเสนอแนะท่ีผู้บริโภคต้องการเพ่ิมเติมจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมคือ คนขายควรมีอธัยาศยัท่ีดี
อย่างสม ่าเสมอ พดูจาสภุาพ มีความเตม็ใจเสนอขายสินค้า มีการจดัวางสินค้าเป็นหมวดหมูท่ี่ชดัเจน มีป้ายแสดง
ราคา สิ่งส าคญัคือควรมีการเปิดร้านเป็นเวลาอย่างสม ่าเสมอทกุวนั 

3. ปัญหาจากมมุมองของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือซือ้
สินค้ามาจ าหน่าย ไมส่ามารถซือ้สินค้ามาเพ่ือรอจ าหน่ายได้จ านวนมาก ท าให้สินค้ามีจ าหน่ายไม่เพียงพอต่อการ
ขายในบางรายการ และสินค้าบางรายการก็คงเหลือมากเกินไป ดงันัน้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมควร
ให้ความส าคญัตอ่การบริหารจดัการระบบสินค้าคงคลงั  

4. ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมสว่นใหญ่เปิดกิจการมาเป็นเวลานานหลายปี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้
มีอายแุล้ว จงึขายสินค้าตามความเคยชิน ขาดเทคนิคความรู้ด้านการตลาด การบริหารสินค้าคงคลงั การลงบญัชี 
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมจึงควรให้ความส าคญักบัหลกัการดงักล่าว เพ่ือสามารถบริหารจดัการร้าน
ให้ประสบความส าเร็จตอ่ไปในอนาคต มีความสามารถทางการแข่งขนักบัร้านค้าปลีกสมยัใหมไ่ด้ 

วตัถุประสงค์การวิจยัข้อท่ี 2 เพ่ือผลการศึกษาจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
แบบดัง้เดิมน าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัด้านการตลาดต่อไป จึงมีแนวทางการ
สร้างความสามารถทางการแข่งขนัด้านการตลาดคือ 

1. ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมควรสร้างเอกลกัษณ์ (จุดขาย) ท่ีโดดเด่นแก่ร้านของตนเอง เพ่ือสร้างความ
แตกต่างทางการแข่งขนั และเป็นวิธีการสร้างความน่าสนใจแก่ลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภคยุคใหม่  โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การสร้างเอกลกัษณ์จากความเป็นล้านนา ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นชาวบ้านหรือคนในชุมชน แต่
อาจปรับเปลี่ยนกลุ่มลกูค้าเพ่ิมเติมเป็นนกัท่องเท่ียว เพ่ือน าเสนอขายความเป็นท้องถ่ินสู่สายตานกัท่องเท่ียวทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจากปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวยงัจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ิมขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูจ านวนผู้ เย่ียมเยือนจงัหวดัเชียงใหม่ ณ เดือนกรกฎาคม 2558 (เบือ้งต้น) จ านวน 
573,461 คน มีมลูคา่รายได้จากผู้ เย่ียมเยือน 5,505.67 ล้านบาท (กลุม่สถิติและเศรษฐกิจการท่องเท่ียว กรมการ
ท่องเท่ียว ข้อมลูเบือ้งต้น ปรับปรุงข้อมลู วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2558) ประกอบกบัและเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

367

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



 

2. ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมควรใช้เทคนิคการจดัวางสินค้าบนชัน้ขายสินค้าให้มีความเป็นระเบียบ มี
การแยกหมวดหมู่สินค้าอย่างชดัเจน สามารถมองเห็นสินค้าได้ ไม่ใช่การน าสินค้ามากองขาย หรือแขวนขาย ซึง่
ท าให้รกสายตา บางครัง้หาสินค้าไม่เจอ และเพ่ือท าให้ลกูค้าท่ีมาเดินซือ้สินค้าเกิดความสบายตา เดินซือ้สนค้า
อย่างมีความสขุ ไมพ่บเจอสินค้าท่ีมีฝุ่ น สกปรก หรือไมส่ะอาด และเกิดความประทบัใจ 

3. ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ควรน าผลการส ารวจด้วยแบบสอบถาม
จากผู้บริโภค มาประยุกต์ใช้โดยเร่ิมจากการมีอธัยาศัยท่ีดี ใส่ใจต่อลูกค้า จ าหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย ใช้ภาชนะบรรจสุินค้าท่ีสะอาด ติดป้ายราคาท่ีชดัเจน และจ าหน่ายสินค้าท่ีสดใหม่ ไม่หมดอายุ เพ่ือ
เป็นการตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความประทบัใจลกูค้า ให้เกิดการกลบัมาซือ้
ซ า้ เกิดการบอกตอ่ และท าให้สามารถแข่งขนัได้ทางการตลาดตอ่ไปในอนาคต 
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การวิเคราะห์ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย 

The Provincial Analysis of Thailand’s Construction and Real Estate Sector  
 

ธนา  สมพรเสริม1*   และ ศกัด์ิสิทธ์ิ  บศุยพลากร1  
Thana Sompornserm1*  and Saksit Budsayaplakorn1  

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างของตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลตอ่
ภาคการก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ในระดบัจงัหวดั โดยใช้ข้อมลูอนกุรมเวลาของตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง
กบัภาคก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ ในระดบัจงัหวดัของประเทศไทย ซึง่คลอบคลมุช่วงเวลาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553  ถึง 
พ.ศ. 2557 ผ่านแบบจําลอง Pooled Vector Autoregressive Model (Pooled VAR)  ผลการศกึษาพบว่า ความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจมีผลตอ่อตัราการเจริญเตบิโตผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดั นอกจากนีป้ริมาณสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย์สง่ผลกระทบต่อมลูค่าซือ้ขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างในระดบัจงัหวดั การปรับตวัเชิงโครงสร้างของภาคการ
ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในระดับจังหวัดใช้เวลา 8 ไตรมาส โดยท่ีการปรับตัวของอัตราการเจริญเติบโต
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในระดบัจงัหวดั มีการปรับตวัเข้าสูด่ลุยภาพได้เร็ว และมีการปรับตวัอย่างมากในช่วง 4 ไตรมาส
แรก  งานวิจยันีใ้ห้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ภาครัฐควรใช้นโยบายทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างความเช่ือมัน่ทาง
ธุรกิจ  และการใช้นโยบายทางด้านสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถกระตุ้ นการขยายตัวของภาค
อสงัหาริมทรัพย์ในพืน้ท่ีระดบัจงัหวดั  
 

ABSTRACT 
 Research on provincial construction and real estate sector in Thailand  aims to analyze the 
structural relationships among several macroeconomic variables affecting construction and real estate 
sector at the provincial levels during 2010-2014  by applying the Pooled Vector Autoregressive Model 
(Pooled VAR).  The results indicate that  the business confidence has a significant impact on the economic 
growth in the province. Moreover, the commercial bank mortgage loans significantly affect the value of land 
and construction. The structural adjustment normally takes eight quarters, while the growth of gross 
provincial product rapidly adjust to the equilibrium with four quarters. Our policy recommendation is that 
government should adopt economic policies that are able to create business confidence because they will 
lead to positive impact on real estate sector in the provincial level. In addition, adopting expansionary policy 
relating to the mortgage loans will also have an impact on provincial real estate. 
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คาํนํา 
ภาคก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์เป็นภาคเศรษฐกิจภาคหนึง่ท่ีมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ่งตอ่การเจริญ 

เตบิโตของประเทศไทย เป็นภาคท่ีมีการสร้างผลผลติ รายได้ และการจ้างงานจํานวนมาก เน่ืองด้วยภาคก่อสร้าง
และอสงัหาริมทรัพย์มีสดัสว่นรวมกนัท่ีคอ่นข้างใหญ่ คดิเป็นสดัสว่นโดยเฉล่ียไม่น้อยกวา่ร้อยละ 6 ของ GDP 
นอกจากนีย้งัเป็นภาคท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัส่ีท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิต เป็นภาคท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติสนิค้าและ
บริการอีกทัง้ยงัมีความซบัซ้อนทัง้ด้านโครงสร้างและลกัษณะของสนิค้า ประกอบกบัมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจ
และอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองทัง้ในแนวดิง่และแนวนอน จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียในปี พ.ศ. 2540 และ 

hamburger crisis ในปี พ.ศ. 2551  แสดงให้เห็นวา่ภาคก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์เป็นภาคทีมีความเปราะบาง
สงู จงึเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีผู้วางแผนนโยบายมกัจะให้ความสําคญัเป็นพิเศษ ดงันัน้งานวิจยันีจ้ดัทําขึน้เพ่ือศกึษา
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างของตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ่ภาคอสงัหาริมทรัพย์ระดบัจงัหวดั เพ่ือให้
ภาครัฐสามารถเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกําหนดนโยบายในการสร้างเสถียรภาพให้กบัภาค
เศรษฐกิจอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ในการตดัสนิใจลงทนุและปรับกลยทุธ์การแขง่ขนั
ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไป 
 

วิธีการศึกษา 

 พืน้ท่ีท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้มุ่งเน้นถึงการศกึษาในประเทศไทย โดยศกึษาในระดบัจงัหวดั จํานวน 77 
จงัหวดั โดยใช้ข้อมลูทตุยิภมิู รายไตรมาส จํานวน 5 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2557 แหลง่ท่ีมาของข้อมลู 
ประกอบด้วย ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงการคลงั สํานกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิศนูย์
ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานกัดชันีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ สํานกัดชันี
เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมท่ีดนิ กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผงั เป็นต้น 

 

แบบจาํลองภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  
งานวิจยันีไ้ด้พฒันาแบบจําลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium with search and 

matching machanism (DSGE Model with Search) for Construction and Real Estate Sectors โดยท่ี
แบบจําลองดงักลา่วจะมุ่งเน้นไปท่ีพฤตกิรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ของทางเลือกตา่งๆของคน
ในระบบเศรษฐกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ทําให้แบบจําลองดงักลา่วมีความเหมาะสมตอ่การนํามาประยกุต์ใช้
อธิบายกลไกระดบัอตุสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกบักลไกในระดบัธรุกิจ แบบจําลองท่ีใช้ในการศกึษาสร้างจาก
โครงสร้างด้านอปุสงค์และอปุทาน ซึง่การคาดคะเนเหตกุารณ์ในอนาคตเป็นปัจจยัหนึง่ในการกําหนดผลลพัท์ท่ี
เกิดขึน้ ในกรณีท่ีไม่มีปัจจยัภายนอกรบกวน ระบบเศรษฐกิจท่ีกําลงัศกึษาจะปรับตวัอยา่งสมบรูณ์ตามแนวทางท่ี
สามารถคาดการณ์ได้ลว่งหน้า แบบจําลองของภาคการก่อสร้างและองัหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยกลุม่ของตวัแทน
จากภาคสว่นตา่งๆในระบบเศรษฐกิจ คือ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ  และรัฐบาล ตวัแทนของภาคสว่นตา่งๆทําการ
ตดัสนิใจอยา่งมีเหตผุล ในแนวทางท่ีก่อให้เกิดความเหมาะสมตอ่เป้าหมายของตนมากท่ีสดุ ในกรณีท่ีครัวเรือน
ตดัสนิใจขายอสงัหาริมทรัพย์หรือตดัสนิใจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของตน ในแบบจําลองนีกํ้าหนดให้ครัวเรือน
ดงักลา่วทําหน้าท่ีเสมือนธุรกิจในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียว ทําให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในท้องถ่ินมี
ลกัษณะคล้ายกบัตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ กําหนดให้ อสงัหาริมทรัพย์มีลกัษณะแตกตา่งกนั ผู้ ซือ้และผู้ขายรับรู้

370

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



ข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์อยา่งสมบรูณ์ สามารถรับรู้ข้อมลูการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางการ
ส่ือสารตา่งๆทัง้ Web-board และ online) แม้กระนัน้การตดัสนิใจดงักลา่วเผชิญกบัต้นทนุด้านการค้นหา Time-
consuming search and matching ในลกัษณะเดียวกบัแบบจําลองของ A. Head, H. Lloyd-Ellis, and S. 
Hongfei (2014) ซึง่ผลของแบบจําลองดงักลา่วเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีก่อให้เกิด Autocorrelation ในราคา
อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ A. Head, H. Lloyd-Ellis, and S. Hongfei (2014) สรุปวา่ การเกิด Autocorrelation ใน
ราคาอสงัหาริมทรัพย์นีทํ้าให้ผลลพัท์ของแบบจําลอง ไม่สอดคล้องกบัแบบจําลอง Asset-pricing approach  
Glaeser et al. (2011, p. 29) ศกึษา Short-run dynamics ของภาคอสงัหาริมทรัพย์เม่ือตวัแปรของภาคการ
ก่อสร้างถกูกําหนดให้เป็นปัจจยัภายในระบบในแบบจําลองท่ีราคาอสงัหาริมทรัพย์ตอบสนองตอ่อปุทานของ
อสงัหาริมทรัพย์ในท้องถ่ิน โดยพบวา่ ระดบัรายได้ของเมืองและความเตม็ใจจา่ยซือ้สามารถทําให้เกิดการปรับตวั
เข้าสูด่ลุยภาพในระยะยาวได้ Krainer (2001, 2008) และนกัวิจยัอ่ืนๆจํานวนมาก อาทิ Wheaton (1990) และ 
Albrecht at al. (2007) ใช้แบบจําลองในการหา steady-state equilibrium ภายใต้ข้อสมมตวิา่จํานวน 
aggregate housing stock คงท่ี โดยพบวา่ พฤตกิรรม search and matchingเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึง่ตอ่
ราคาและมลูคา่การซือ้ขายในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ ผลการศกึษาพบความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระหวา่ง
ราคาอสงัหาริมทรัพย์กบัยอดขายอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบกบัมีการค้นพบความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกนั
ระหวา่งราคาและยอดขายกบัระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ Diaz and Jerez (2013) ใช้
แบบจําลอง Competitive search model เพ่ืออธิบายความผนัผวนของราคาท่ีอยูอ่าศยั ซึง่พบวา่การ
เปล่ียนแปลงของคา่ความหนาแน่นของตลาดอสงัหาริมทรัพย์เป็นตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัตอ่ความผนัผวนของราคา
อสงัหาริมทรัพย์ อีกทัง้ผลการศกึษาดงักลา่วมีหลกัฐานยืนยนัจากงานวิจยัของ Caplin and Leahy (2011) ซึง่ได้
ข้อสรุปวา่จํานวนอสงัหาริมทรัพย์สง่ผลกระทบทางลบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงราคาอสงัหาริมทรัพย์ 

แบบจําลอง DSGE Model with Search ท่ีใช้ในการวจิยันีมี้ลกัษณะคล้ายคลงึกบัแบบจําลองของ 
Davis and Heathcote (2005), Glaeser et al. (2011), Diaz and Jerez (2013) และ A. Head, H. Lloyd-Ellis, 
and S. Hongfei (2014) ซึง่ยอมให้เกิดพลวตัขิองการสง่ผา่นระหวา่งราคาและการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ 
ซึง่หมายความวา่ ไมมี่การกําหนดข้อสมมตวิา่จํานวน Aggregate housing stock คงท่ี เหมือนแบบจําลองของ 
Wheaton (1990), Krainer (2001, 2008), Albrecht at al. 2007, and Caplin and Leahy (2011) ถึงแม้วา่ 
แบบจําลองของ Davis and Heathcote (2005) จะยอมให้เกิดพลวตัขิองการสง่ผา่น (transitional dynamics) 
ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์แตแ่บบจําลองดงักลา่ว ไม่ได้คํานงึผลของพฤติกรรม  search and matching ใน
ลกัษณะเดียวกบัแบบจําลองของ Head, H. Lloyd-Ellis, and S. Hongfei (2014) หากทําการเปรียบเทียบกบั
แบบจําลองของ Glaeser et al. (2011) และ Diaz and Jerez (2013) ถึงแม้วา่แบบจําลองเหลา่นีจ้ะมีการคํานงึ
ผลของพฤตกิรรม search and matching แตแ่บบจําลองเหลา่นี ้ไม่ได้คํานงึถึงผลของการนําบ้านมือสองกลบัมา
ขายซํา้ในตลาด ทําให้แบบจําลองเหลา่นีไ้ม่สามารถอธิบายผลของความสมัพนัธ์ของกลไกการปรับตวัของระดบั
ราคาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีตอ่เน่ืองข้ามช่วงเวลาได้ แบบจําลองในงานวิจยันีย้อมให้เกิดการหมนุเวียนของท่ีอยูอ่าศยั
เก่าท่ีมีอยูใ่นระบบ ซึง่เป็นการจําลองสถาณการณ์ท่ีใกล้เคียงกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงมากกวา่แบบจําลองท่ีใช้
ในอดีต ภายใต้ข้อสมมตท่ีิวา่ ผลกระทบจากภายนอกในระดบัท้องถ่ินสง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจท่ีเหลือใน
พืน้ท่ีอ่ืนๆน้อยมากทําให้ไม่จําเป็นต้องพิจารณาผลกระทบดงักลา่ว ในสว่นของการตัง้ข้อสมมตวิา่ตลาด
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อสงัหาริมทรัพย์ในท้องถ่ินมีลกัษณะคล้ายตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์นัน้ไม่สง่ผลกระทบตอ่การวิเคราะห์เชิงประจกัษ์ 
มากนกั เน่ืองจากปัจจบุนัมีผู้ประกอบการรายยอ่ยเกิดขึน้จํานวนมากและอตัราการขยายตวัของประชากรมีในทกุ
จงัหวดั นอกจากนีคํ้าจํากดัความของบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ ยงัรวมถึงธุรกิจประเภทนายหน้า ท่ีมีจํานวน
มากอีกด้วย ทําให้ขอบเขตการวิเคราะห์มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ แม้กระนัน้อาจมีระดบั
ความแตกตา่งจากตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์บ้างในจงัหวดัขนาดเลก็แต ่ในภาพรวมนัน้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
 

แบบจาํลองเชิงประจักษ์ที่ใช้ในภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  
การประมาณการแบบจําลองนีส้ามารถทําได้โดยใช้ Pooled VAR model: 
  

เม่ือ    แสดงถึงอตัราการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียของประชากร (The growth 
rate of income per capita: Yct) อตัราการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาเฉล่ียของบ้าน  (The growth rate of 
House prices: Pct) อตัราการขยายตวัของยอดขายของบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ 
(Sales growth: gs

ct) อตัราการเปล่ียนแปลงของจํานวนท่ีอยูอ่าศยั (The growth rate of the stock of houses: 
gH

ct) อตัราการเปล่ียนแปลงของจํานวนประชากร (Population growth: gN
ct) ซึง่ B และ Ai เป็นเมตริกของ

คา่พารามิเตอร์ในแบบจําลองเชิงโครงสร้าง (Structural model)  Fc คือ เวคเตอร์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจทัง้ใน
ระดบัมหภาคและระดบัท้องถ่ินเป็นเวคเตอร์ของผลกระทบเชิงโครงสร้างของภาคอสงัหาริมทรัพย์ในการประมาณ
คา่เราใช้  Cholesky decomposition โดยเรียงลําดบัตวัแปรตามท่ีระบไุว้ในเวคเตอร์ของผลกระทบเชิงโครงสร้าง 
หมายความวา่อตัราการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียของประชากรเป็นปัจจยัท่ีไม่ได้ถกูกําหนดโดยปัจจยัอ่ืนๆใน
แบบจําลองอตัราการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาเฉล่ียของบ้าน ขึน้อยูก่บัอตัราการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ีย
ของประชากร ซึง่การจดัเรียงลําดบันีส้อดคล้องกบัแบบจําลองทางทฤษฎีท่ีกลา่ววา่ การเปล่ียนแปลงในราคาไม่
สง่ผลตอ่รายได้เฉล่ียของประชากรแตส่ามารถกระทบตอ่ปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีศกึษา 

การศกึษาความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างของตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลตอ่มลูคา่ของผลผลิตของ
ภาคการก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ในจงัหวดัตา่งๆของประเทศไทยใช้ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 6 ตวัแปร 
ประกอบด้วย อตัราการเจริญเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GGPPt) หน่วย:ร้อยละ มลูคา่การซือ้ขายท่ีดนิ
และสิง่ปลกูสร้างในจงัหวดัตา่งๆ (VLCPt) หน่วย: ล้านบาท สนิเช่ืออสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ในจงัหวดั
ตา่งๆ (RELOANPt) หน่วย: ล้านบาท จํานวนใบอนญุาตก่อสร้างทัง้ในแนวราบและแนวสงูในจงัหวดัตา่งๆ 
(LICPt) หน่วย:พนัตารางเมตร ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (CONFt) และ จํานวนประชากร (POPPt) หน่วย: ล้าน
คน โดยใช้ข้อมลูทัง้สิน้ 77 จงัหวดั ตัง้แต ่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2553 จนถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2557 รวมทัง้สิน้ 5 
ปี หรือ 20 ไตรมาส โดยการวิเคราะห์ข้อมลู Pooled/Panel data จะต้องทําการทดสอบความมีเสถียรภาพของ
ข้อมลูโดยใช้ตวัแบบการทดสอบข้อมลูท่ีเรียกวา่ Levin, Lin & Chu t – test. 

 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ 
จากการศกึษาข้อมลูด้านจํานวนท่ีอยูอ่าศยัของประเทศไทย พบวา่ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีอตัรา

การเตบิโตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 2.77 ตอ่ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2557 โดยท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
จํานวนท่ีอยูอ่าศยัมากท่ีสดุ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 27 ของท่ีอยูอ่าศยัทัง้หมดในประเทศไทย ในขณะท่ีภาค
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ตะวนัออกเป็นภาคท่ีมีจํานวนท่ีอยูอ่าศยัน้อยท่ีสดุ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.54 ของท่ีอยูอ่าศยัทัง้หมดในประเทศ
ไทย อยา่งไรก็ตามเม่ือพจิารณาถึงอตัราการเตบิโตของท่ีอยูอ่าศยัของภาคตา่งๆ พบวา่ ถึงแม้จํานวนท่ีอยูอ่าศยั
ในภาคตะวนัออกจะมีสดัสว่นท่ีต่ําท่ีสดุแตมี่อตัราการเตบิโตของท่ีอยูอ่าศยัท่ีสงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัภาคอ่ืนๆ 
เม่ือพิจารณาจํานวนการออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยูอ่าศยัอาคารสงูในกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยในปี 
พ.ศ. 2557  มีการออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยูอ่าศยัอาคารสงูในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีแนวโน้มท่ี
เพิ่มขึน้โดยเฉล่ียท่ีอตัราร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ซึง่ตรงกนัข้ามกบัการออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยูอ่าศยั
อาคารแนวราบท่ีมีแนวโน้มท่ีลดลง หากพิจารณาในเขตปริมณฑล พบวา่ จงัหวดัสมทุรปราการมีการออก
ใบอนญุาตมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 16.86 รองลงมาคือ จงัหวดันนทบรีุ ปทมุธานี และสมทุรสาคร ตามลําดบั    

ในปี พ.ศ. 2557 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยู่อาศยัอาคารสงูในภาคกลางมีแนวโน้มท่ี
เพิ่มขึน้ในอัตราเฉล่ียร้อยละ 37.50 ต่อปี ซึ่งมีอตัราการเพิ่มขึน้มากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ และเม่ือ
จําแนกเป็นจงัหวดัต่างๆ ในภาคกลาง พบว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการออกใบอนญุาตก่อสร้างมากท่ีสดุ คิดเป็น
ร้อยละ 30.73 ของจํานวนการออกใบอนญุาตก่อสร้างในเขตภาคกลาง รองลงมาคือ จงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาถึงแนวโน้มการออกใบอนุญาตตัง้แต่ปี 2553-2557 พบว่า จังหวัด
เพชรบรีุมีอตัราการเพิ่มขึน้ของการออกใบอนญุาตมากท่ีสดุ คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 437 ต่อปี ภาค
ตะวนัออกมีแนวโน้มการออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยู่อาศยัอาคารสงูท่ีเพิ่มขึน้โดยเฉล่ียท่ีร้อยละ 24.28 
ตอ่ปี และเม่ือจําแนกเป็นจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออก พบว่า การออกใบอนญุาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัอาคารสงู 
สว่นใหญ่ยงัคงกระจกุตวัอยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ คดิเป็นร้อยละ 91.89 ของจํานวนการออกใบอนญุาตในเขตตะวนัออก 
จงัหวดัท่ีมีอตัราการเพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดดอนัเกิดจากการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม และการท่องเท่ียวใน
ภาคตะวันออก คือ จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี และระยอง ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยู่อาศัยลดลงในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.66 จังหวัดนครราชสีมา มีการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างมากท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 54.05 รองลงมาคือ จังหวดัขอนแก่น 
อบุลราชธานี และ มหาสารคาม ตามลําดบั การออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคารเพ่ืออยูอ่าศยัในภาคใต้มีแนวโน้มท่ี
ลดลงเฉล่ียท่ีร้อยละ 3.04 ต่อปี จงัหวดัท่ีมีอตัราการออกใบอนญุาตท่ีลดลงมาก เช่น จงัหวดันครศรีธรรมราช มี
อตัราการลงลงถึงร้อยละ 18.75 แม้กระนัน้การออกใบอนญุาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัแนวราบส่วนใหญ่ยงัคงมีการ
กระจกุตวัอยู่ท่ีจงัหวดัภเูก็ต รองลงมาคือ จงัหวดัสงขลา สรุาษฎร์ธานี และกระบ่ี ตามลําดบั จงัหวดัท่ีมีแนวโน้ม
การเพิ่มขึน้ของการออกใบอนญุาตก่อสร้างมากท่ีสดุ ได้แก่จงัหวดักระบ่ีโดยมีอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.50ตอ่ปี  

จากข้อมลูมลูคา่สนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์คงค้างของผู้ประกอบการท่ีจําแนกตามประเภทสนิเช่ือ 
พบวา่ สนิเช่ือสว่นใหญ่ของผู้ประกอบการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณสนิเช่ือคงค้าง
อยูท่ี่ 792,886 ล้านบาท ซึง่คดิเป็นร้อยละ  91.06   ของสนิเช่ือคงค้างทัง้หมด โดยมีการเตบิโตเฉล่ียร้อยละ 9.59 
ตอ่ปี รองลงมาคือ สนิเช่ือรับเหมาก่อสร้าง ซึง่เป็นการรับเหมาก่อสร้าง ทัง้บ้านเพ่ืออยูอ่าศยั อาคารชดุพกัอาศยั 
ตกึแถว อาร์ทเม้นท์ อาคารสาํนกังาน ศนูย์การค้าและโรงแรม โดยในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณสนิเช่ือรับเหมา
ก่อสร้างประมาณ 62,911 ล้านบาท โดยคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.22 ของสนิเช่ือคงค้างทัง้หมด และมีอตัราการ
เตบิโตเฉล่ียตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 - 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 25.26 ตอ่ปี ซึง่มีอตัราการเตบิโตท่ีคอ่นข้างสงู 
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จากข้อมลูศนูย์ข้อมลูสงัหาริมทรัพย์ พบวา่ ในปี พ.ศ. 2557 มลูคา่การโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัใน
กรุงเทพและปริมณฑลอีก 5 จงัหวดัประกอบด้วย จงัหวดันนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร และ
นครปฐม มีมลูคา่ทัง้สิน้จํานวน 484,735 ล้านบาท ซึง่การโอนกรรมสทิธ์ิสว่นใหญ่ยงัคงกระจกุตวัอยูใ่นจงัหวดั
กรุงเทพมหานครมีมลูคา่การโอนกรรมสทิธ์ิทัง้สิน้ 340,070 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 70.16 รองลงมาคือ
จงัหวดัจงัหวดันนทบรีุ สมทุรปราการ และ ปทมุธานี ตามลําดบั นอกจากนี ้ เม่ือพจิารณาถึงอตัราการเตบิโตของ
ของการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัแล้ว พบวา่ โดยเฉล่ีย กรุงเทพและปริมณฑลมีการเตบิโตของมลูคา่การโอน
กรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยั ท่ีร้อยละ 3.46 ตอ่ปี โดยจงัหวดัท่ีมีอตัราการเตบิโตมากท่ีสดุคือ จงัหวดันครปฐมมีอตัราการ
เตบิโตถึงร้อยละ 13.61 ตอ่ปี รองลงมาคือ จงัหวดัสมทุรปราการ และปทมุธานี ตามลําดบั อยา่งไรก็ตาม จงัหวดั
กรุงเทพมหานครมีอตัราการเตบิโตท่ีต่ําท่ีสดุ โดยมีอตัราการเตบิโตเฉล่ียประมาณ 2.20 ตอ่ปี ในสว่นของภาพรวม
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจได้ปรับตวัตามแนวโน้มในทิศทางลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2542 -2551 จากนัน้ปรับตวัใน
ทิศทางท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนีภ้าพรวมของอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมรายจงัหวดัได้เตบิโตในอตัราท่ี
ลดลงตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ทัง้นีจํ้านวนประชากรในทกุภาคของประเทศไทยเพิ่มขึน้อยา่งช้าๆ 
Table 1 Stationary test 

Variables t - test P-value Results Variables t - test P-value Results 
GGPP -3.64767  0.0001 I(0) CONF -16.0363  0.0000 I(0) 
 POPP -5.23500  0.0000 I(0) RELOANP -3.29578  0.0005 I(0) 
LICP -7.39622  0.0000 I(1) VLCP -2.61649  0.0044 I(0) 

Remark: Maximum lags = 4, Optimum lags based on AIC 

Table 2 VAR Lag Selection 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
8 -21372.04   615.3415*   6.66e+14*   51.15949*   52.80537*   51.79005* 

 * indicates lag order selected by the criterion   
 

Table 2 แสดงผลการทดสอบ Optimum lag ภายใต้แบบจําลอง Pooled VAR(P) พบว่า คา่ความลา่ใน
การปรับตวัของแบบจําลองเชิงโครงสร้างภาคการก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ในข้อมลูระดบัจงัหวดั ท่ีเหมาะสม 
คือ 8 ไตรมาส เพ่ือให้สะดวกต่อการตีความ จะทําการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภายนอกในตวั
แปรเชิงโครงสร้างท่ีสําคญัตา่งๆผา่น ฟังก์ชัน่การกระตุ้นและการตอบสนองตาม Figure 1-6 ดงันี ้
Figure 1 Response of VLCP, and RELOANP to the shock in the gross provincial product 
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Figure 2 Response of POPP and RELOANP to the shock in the value of land and construction 
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Figure 3 Response of GGPP and VLCP to the shock in the commercial bank loan 
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Figure 4 Response of GGPP, VLCP, and RELOANP to the shock in the construction license 
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Figure 5 Response of GGPP and RELOANP to the shock in business confidence index 
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Figure 6 Response of GGPP and RELOANP to the shock in population 
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Table 3 Granger Causality Tests 
variable excluded Chi-sq prob variable excluded Chi-sq prob 

GGPP VLCP 12.5053 0.1300 DLICP GGPP 2.2145 0.9737 
 RELOANP 9.5847 0.2954  VLCP* 19.2267 0.0137 
 DLICP 6.1217 0.6336  RELOANP* 22.8447 0.0036 
 CONF* 38.4040 0.0000  CONF 2.16362 0.9756 
 POPP* 53.5481 0.0000  POPP* 14.1205 0.0787 

VLCP GGPP 9.3516 0.3135 CONF GGPP* 19.4505 0.0126 
 RELOANP* 499.0400 0.0000  VLCP 3.3221 0.9125 
 DLICP 12.1944 0.1427  RELOANP 12.0257 0.1501 
 CONF 6.2650 0.6176  DLICP 0.9252 0.9987 
 POPP 13.2202 0.1045  POPP 1.4692 0.9932 

RELOANP GGPP 15.08412 0.0575 POPP GGPP 1.3600 0.9948 
 VLCP* 731.9826 0.0000  VLCP* 38.6138 0.0000 
 DLICP* 41.00175 0.0000  RELOANP* 183.5492 0.0000 
 CONF 3.462089 0.9021  DLICP 12.0168 0.1505 
 POPP 7.748459 0.4584  CONF* 48.7297 0.0000 

Table 3 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหว่างตวัแปรเชิงโครงสร้าง ผลการทดสอบ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 ภายใต้ สมมติฐานหลกั คือ ตวัแปรต่างๆท่ีศกึษาไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล
ระหว่างกัน และ สมมติฐานทางเลือก คือ ตวัแปรต่างๆท่ีศกึษามีความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหว่างกนั โดยพบว่า 
ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจมีความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลแบบสองทิศทางกับอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจงัหวดั (CONF ↔ GGPP) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจสง่ผลผ่านจํานวนประชากรไปยงัอตัราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปริมาณสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์และจํานวน
ใบอนญุาตก่อสร้าง ตามลําดบั  (CONF → POPP → GGPP → RELOANP → DLICP) ในขณะท่ี ปริมาณ
สินเช่ืออสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์มีความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลแบบสองทิศทางกบัมลูค่าการซือ้ขายท่ีดิน
และสิ่งปลกูสร้าง (RELOANP ↔  VLCP) อีกทัง้มลูคา่การซือ้ขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างเป็นสาเหตใุห้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่จํานวนประชากรในระดบัจงัหวดั (VLCP → DLICP→ RELOANP → 
POPP และ VLCP → POPP) ซึง่สามารถสรุปได้ตาม Figure 7 
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Figure 7 The structural relations among variables 

 
สรุป 

 แบบจําลองเชิงโครงสร้างของตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคกับมลูค่าของผลผลิตของภาคการก่อสร้าง
และอสงัหาริมทรัพย์ในระดบัจังหวดั แสดงค่า optimum lags ในการปรับตวัท่ี 8 ไตรมาส ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปรเชิงโครงสร้างในระดับจังหวัดพบว่า ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจมี
ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลแบบสองทิศทางกบัอตัราการเจริญเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั โดยท่ีดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจส่งผลผ่านจํานวนประชากรไปยงัอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั ปริมาณ
สินเช่ืออสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์และจํานวนใบอนญุาตก่อสร้างตามลําดบั ในขณะท่ีปริมาณสินเช่ือ
อสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์มีความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลแบบสองทิศทางกบัมลูค่าการซือ้ขายท่ีดินและสิ่ง
ปลกูสร้างและมลูค่าการซือ้ขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างเป็นสาเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ตอ่จํานวนประชากรในระดบัจงัหวดั นอกจากนีก้ารตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงภายนอกอนัเน่ืองมาจากอตัรา
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั พบว่า การตอบสนองของอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์
มวลรวมจงัหวดัตอ่ shock ของตวัมนัเองเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในช่วง 4 ไตรมาสแรก จากนัน้จะคอ่ยๆปรับตวัอย่าง
ช้าๆเข้าสูด่ลุยภาพ การตอบสนองของมลูคา่การซือ้ขายท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างในจงัหวดัตา่งๆ และ การตอบสนอง
ของการออกใบอนญุาตก่อสร้างจาก shock ในอตัราการเจริญเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั มีการปรับตวั
เพิ่มขึน้เล็กน้อยในช่วงแรกแล้วจึงปรับตวัลดลงอย่างช้าๆ กลา่วคือ การตอบสนองของมลูค่าการซือ้ขายท่ีดินและ
สิ่งปลกูสร้างในจงัหวดัตา่งๆจะปรับตวัเข้าสูด่ลุยภาพในระยะเวลาเร็วกว่าการตอบสนองของการออกใบอนญุาต
ก่อสร้าง จากข้อสรุปท่ีกลา่วมาข้างต้น ทําให้ได้ข้อเสนอแนะจากการวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกําหนด
นโยบายในการสร้างเสถียรภาพให้กับภาคเศรษฐกิจว่า รัฐบาลสามารถกระตุ้ นอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั ผ่านภาคอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างได้ โดยการสร้างความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ในขณะ
ท่ีการเปล่ียนแปลงปริมาณสินเช่ืออสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ จะสง่ผลตอ่มลูคา่การซือ้ขายท่ีดินและสิ่ง
ปลกูสร้างในระดบัจงัหวดั อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การขยายตวัของอปุสงค์ของภาคครัวเรือนและอปุทานในธุรกิจ
ก่อสร้างในอนาคต 
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ปจจัยเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานปรับปรุงสินทรัพยรอการขาย:  

กรณีศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย  

Risk Factors in the Operational Process for Renovates Property Foreclosed:  

A Case Study for an Asset Management Company 
 

พลจิตต  ดีเหมาะ1* ดั้นดุสติ โปราณานนท1  และ พาสิทธิ์  หลอธีรพงศ1 

Ponjit Deemor1*,Dundusid Porananond1 and Pasit Lorterapong1 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนกรณีศึกษา เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงานปรับปรุงสินทรัพยรอการขาย 

ในบริษัท บริหารสินทรัพย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งความรุนแรงของ

ผลกระทบ เพื่อจัดลําดับความสําคัญและเสนอแนะแนวทางในการปองกันแกไขปญหาจากปจจัยเสี่ยงตางๆ 

ขอบเขตของงานวิจัยทําการวิเคราะหความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานปรับปรุงสินทรัพย 7 ขั้นตอน ผลการ

วิเคราะหปจจัยเสี่ยงพบวา ปจจัยเสี่ยงที่มีความสําคัญมากเปนอันดับแรกคือตนทุนของสินทรัพยที่เลือกมา

ปรับปรุงสูงเกินไป ซึ่งสามารถตอบ สนองความเสี่ยงไดดวยการจัดใหฝายการตลาด เขาชวยทําการวิเคราะห

ตนทุนกอนการคัดเลือกและจดัอบรมความรูในการวิเคราะหตนทุนใหกับบุคลากรในฝายงาน ปจจัยสําคัญอันดับ

ที่สองคือ การขาดแคลนผูรับจางในการทํางาน สามารถตอบสนองความเสี่ยงโดยการจัดใหมีการประชาสัมพันธ

ใหผูรับจางเขามาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นและอันดับทีส่าม คือ ราคากลางไมมีการปรับปรุง สามารถตอบสนองความ

เสี่ยงไดโดยการจัดต้ังกรรมการกําหนดราคากลางจากหลายฝายงานที่มีความเชี่ยวชาญ  
 

ABSTRACT 

This is the study for risk factors in the operational process for renovate property foreclosed in asset 

management company.  The objective of this study is to identify risk factors, their probability and level of 

impact in order to prioritize those risk factors and propose the response actions for high priority risk. The 

scope of study includes 7 operational process steps. The result of study showed highest priority risk in the 

factor of high original asset cost which can be control by having marketing staffs involve in cost analysis in 

asset selection process and train the other staff in method of cost study. The second priority risk is limited 

number of construction company participate in project bidding which can be improved by communication 

and public advertisement. And, the third priority risk is inaccuracy of standard estimate cost which must be 

improved by forming the committee to revise and update standard cost.  

 

Key Words: renovation project, risk factor, asset management.  
* Corresponding author; e-mail address: palajit2525@gmail.com 
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บทนํา 

บริษัทบรหิารสินทรัพยในกรณศึีกษาเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามแผนฟนฟรูะบบสถาบันการเงิน ของ

กระทรวง การคลัง ตามมติคณะรัฐมนตร ี เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อ

บริหารจัดการสนิทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร โดยไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด       ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบกิจการเปนบริษัทบรหิารสินทรพัย 

ซึ่งเปนหนึ่งในองคกรของรัฐที่มีบทบาทในการบริหารจัดการสนิทรัพยดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน 

สินทรพัยในสวนที่เปน NPA ซึง่มีทั้งคอนโดมิเนียม  ทาวนเฮาส บานเด่ียวและอาคารพาณิชย ที่มีสภาพที่คอนขาง

จะทรุดโทรมมีผลทําใหการจําหนายสินทรัพยดังกลาวเปนไปไดยาก จึงมีนโยบายในการพัฒนาสินทรัพยรอการ

ขายใหมีศักยภาพ และเปนสินคาที่ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยไดทําการ

ปรับปรุงสินทรัพยที่มีอยูใหดูทนัสมัย      โดดเดน เหมาะสมกบัแตละทําเลที่ต้ัง มุงเนนคุณภาพและความตองการ

ของลูกคา โดยการปรับปรุงสินทรัพยดังกลาวจะอยูในสายงาน NPA  ซึ่งจะประกอบไปดวยฝายงานที่ดําเนินการ

ปรับปรุงสนิทรัพยรอการขาย จาํนวน 6 ฝายงาน มีบุคลากรในการดําเนินงานประมาณ 150 คน แตเนื่องจากเปน

องคกรของรัฐจึงมีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการหลายประการที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานขึ้น โดยกระบวนการปรับปรุงสินทรัพยนั้นจะแบงออกเปน 7 ขัน้ตอน ในแตละขัน้ตอนมีหลายปจจัยที่

ทําใหเกิดความเสี่ยงทั้งมากและนอย  รวมถึงสินทรัพยที่มีมากแตบุคลากรที่มีอยูเฉพาะดานไมเพียงพอจึงจําเปน

จะตองใชบุคลากรจากดานอ่ืนๆ เขามาชวยดําเนินการ ซึ่งก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นในการ

ดําเนินงานขึ้นซึ่งจะสงผลกระทบตอความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ทางองคกร

และผูบริหารจึงเหน็ความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นและตองการที่จะหาแนวทางแกไขปรับปรุง ซึ่งการบรหิาร

ความเสี่ยงสําหรับงานโครงการเปนกระบวนการสําคัญ ที่สามารถใชในการคนหาปจจัยที่มีผลตอความ สําเร็จของ

โครงการ เพื่อที่นําขอมูลจากไปใชประโยชนในการหาแนวทางในการจัดการกับปจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อปรบัปรุงการ

ดําเนินงานของบริษัทใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การศึกษาดําเนินการโดยใชแบบอยางของงานวิจัยที่ใชหลักการ

บริหารความเสี่ยงกับงานโครงการเชนการศึกษาปจจัยความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของฝายกอสราง (นฤนาถ, 

2553) และการศึกษาความเสี่ยงในการปรับปรุงอุโมงคประปาดวยวิธีสอดทอเหล็ก ในโครงการปรับปรุงอุโมงคสง

น้ํา (วิศรุต, 2555) 

วิธีวิจัย 

1. ระบุปจจัยเสี่ยงเบื้องตน โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและศึกษาปจจัยความเสี่ยงในกระบวนการ

ปฏิบัติงานปรับปรุงสินทรัพยรอการขายจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในฝายงานที่เกี่ยวของกับการ

ปรับปรุงสินทรัพยรอการขาย  ซึ่งไดทําการแบงปจจัยความเสี่ยงตามลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานปรับปรุง 

โดยแบงเปน 7 ขั้นตอน ไดแก 1)การคัดเลือกทรัพย 2)การเขาสํารวจ 3) การออกแบบและประมาณราคา 4) 

การจัดซื้อจัดจาง 5)การควบคุมงาน 6)การตรวจรับมอบงาน และ 7)การเบิกจายเงิน   

2. ศึกษาโอกาสที่จะเกิดของปจจยัเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบปจจัยเสี่ยงโดยการจัดทําแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงในกระบวนการปรับปรุงสินทรัพยรอการขาย และทําการแจกแบบสอบถามใหกับ

กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนบุคลากรในฝายงานที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงสินทรัพยรอการขายจาํนวน 70 ชดุ 
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เพื่อใหคะแนน โดยใชหลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสเกิด (probability) ดังตารางที่ 1 และคะแนน

ผลกระทบ (impact) ดังตารางที่ 2 

Table 1 Probability score for risk factors 

 

Table 2 Impact score for risk factors 

 

3. วิเคราะหขอมูลโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของผลกระทบปจจัยเสี่ยง โดยการวิเคราะหขอมูลจะแบงการ

วิเคราะหออกเปน 3 สวน คือขอมูลทั่วไป วิเคราะหโอกาสที่จะเกิดขึ้นของปจจัยความเสี่ยง และความรนุแรง

ของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงในแตละกระบวนการ  และ วิเคราะหโอกาสที่จะเกิดขึ้นของปจจัยความเสี่ยง 

และความรุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงในภาพรวม 

4. จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากผลการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบ

ของปจจัยเสี่ยงโดยนําคะแนนโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบของผูตอบแบบสอบถามแตละ

คนมาคํานวณคะแนนความสําคัญ(priority score) แลวหาคาเฉลี่ยของคะแนนความสําคัญทั้งหมดเพื่อใช

คะแนนที่ไดในการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยความเสี่ยงในแตละกระบวนการ รวมทัง้จัดลําดับระดับ

ความสําคัญของปจจัยเสี่ยงในภาพรวม 

     Priority Score* =  ∑(Probabilityi x Impacti) /i   ;i = number of response  

*การคํานวณคะแนน Priority Score ใชวิธีการตามคูมือแนวทางเกี่ยวกับองคความรูในการบริหารโครงการ

(สมาคมพีเอ็มไอ แชพเตอร ประเทศไทย, 2557) 

Score Probability Description 

5 Very High Certain to occur (100%) 

4 High Likely to occur (75%) 

3 Moderate Occasional occur (50%) 

2 Low Unlikely to occur (25%) 

1 Very Low Rare or Very unlikely to occur 

Score Impact Description 

5 Very High Project terminate before completion  

4 High Major delay, Major areas of scope affected  

3 Moderate Moderate effect to some part of project 

2 Low Minor delay/ Minor areas of scope affected 

1 Very Low Insignificant effect to project  
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5. เสนอแนะวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนําขอมูลทั้งหมดมาทําการสรุปผลการวิจัยและนําเสนอแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานปรับปรุงสินทรัพยรอการขายโดยจะนําปจจัย

เสี่ยงที่ทําการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญแลวมีลําดับความสําคัญมากกวา 12 คะแนน มาเสนอแนะ

แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงโดยการขอคําแนะนําถึงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงจากผูเชี่ยวชาญ

หรือผูบรหิารที่มีความชํานาญดานการปรับปรุงสินทรัพยรอการขายเพื่อขอความคิดเห็นในการตอบสนอง

ความเสี่ยงในแตละปจจัยซึ่งจะทําใหไดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม  

ลําดับขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ใชในงานวิจัยนี้แสดงใน Figure 1 

 

Figure 1 Risk Management Process 

ผลการศึกษาวิจัย 

ขอมูลเกี่ยวกับโอกาสเกิดและผลกระทบของปจจัยเสี่ยงสามารถนํามาคํานวณเปนคะแนนความสําคัญ

เพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

Table 3 Probability, impact and priority score of risk factors 

Risk Factors Proba- 
bility SD Impact SD Priority 

Score Order 

1. Risks in asset selection process         

    1.1  Poor location 3.49 0.830 3.67 0.863 13.23 5 

    1.2  Surrounding  3.49 0.812 3.63 0.745 13.03 7 

    1.3  Condition of infrastructure 3.23 0.820 3.30 0.840 10.97 29 

    1.4  Condition of asset  3.40 0.806 3.46 0.912 12.16 17 
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    1.5  High original asset cost  3.71 0.995 3.87 0.867 15.01 1 

    1.6  Low estimate cost of asset 2.91 0.897 2.99 0.909 9.21 40 

    1.7  Lack of market knowledge 3.10 0.837 3.33 1.086 10.99 28 

2. Risks in assets inspection and survey       

    2.1  Lack of knowledge in construction 3.44 1.058 3.56 1.137 13.09 6 

    2.2  Lack of inspection tools 3.20 1.044 3.31 0.986 11.39 23 

    2.3  Accident during survey 2.91 1.087 3.07 1.171 9.97 37 

    2.4  Asset occupied by illegal  owner  3.41 1.097 3.50 1.100 12.79 9 

    2.5 Lack of importance information 3.23 0.995 3.39 0.937 11.61 22 

3. Risks in design and cost estimation       

    3.1  Lack of knowledge in design  3.51 0.959 3.36 0.993 12.44 14 

    3.2  Lack of design tools/software  3.51 0.897 3.26 0.774 11.73 20 

    3.3  Lack of skill in computer design  3.33 0.896 3.19 0.839 11.07 27 

    3.4  Design do not meet requirement 3.37 0.951 3.56 0.973 12.58 11 

   3.5  Lack of knowledge in cost 

calculation 

3.46 1.003 3.54 0.943 12.84 8 

    3.6  Inexperience of spreadsheet use  2.73 0.977 2.64 0.852 7.77 46 

    3.7  Not enough detail in cost estimation  3.30 0.968 3.33 1.003 11.84 18 

    3.8  Inaccuracy of standard estimate 

cost 

3.61 0.906 3.59 0.940 13.69 3 

    3.9  Error in estimation process 3.29 1.079 3.57 1.030 12.46 13 

    3.10  No guideline or instruction 3.40 1.027 3.46 0.896 12.33 16 

4. Risks in procurement process        

    4.1 Lack of knowledge in regulation  3.37 1.092 3.50 1.152 12.49 12 

    4.2  Delay in document preparation  3.07 0.873 3.20 0.861 10.33 33 

    4.3  Incorrect process step  3.24 1.324 3.36 1.036 10.96 30 

    4.4  Delay in approval process 3.30 0.938 3.37 0.920 11.67 21 
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    4.5  Limited number of contractor  3.71 0.965 3.81 0.967 14.66 2 

    4.6  Contractor do not understand 

process   

3.00 0.885 2.90 0.903 9.19 41 

    4.7  Short time for standard cost 

announcement   

2.99 0.725 2.84 0.810 8.94 45 

    4.8  Delay in project contract 

preparation 

3.09 0.830 3.13 0.760 10.11 35 

    4.9  Not appropriate payment schedule 3.31 0.941 3.54 0.912 12.44 14 

5. Risks in construction control  
      

    5.1  Lack of technical knowledge  3.37 0.995 3.57 1.030 12.69 10 

    5.2  Conflict with employer  2.87 1.154 3.09 1.189 9.74 38 

    5.3  Low spec materials  3.13 1.102 3.47 1.046 11.76 19 

    5.4  Poor project team work  2.86 1.053 3.03 0.992 9.33 39 

    5.5  Inconsistency in project control  3.09 0.989 3.30 0.998 10.76 31 

    5.6  Poor communication with owner 3.04 1.055 3.23 1.038 10.53 32 

    5.7  Ineffective problem solving  3.10 1.052 3.37 1.052 11.23 25 

6. Risks in project commissioning process       

    6.1  Committee lack of knowledge  3.54 1.003 3.60 0.969 13.33 4 

    6.2  Delay in inspection process  3.07 0.857 3.20 0.987 10.31 34 

    6.3  Time conflict in project committee  3.37 0.951 3.23 0.920 11.31 24 

    6.4  Project do not conform to regulation 3.09 1.004 3.40 1.013 11.23 25 

7. Risks in project closure and payment        

    7.1  Delay in commissioning  process 3.00 0.834 3.20 0.878 10.04 36 

    7.2  Error in commissioning report 2.86 0.967 2.94 0.931 9.01 42 

    7.3  Poor communication with Finance 2.90 0.887 2.96 0.806 8.96 44 

    7.4  Delay in approval process  2.89 0.843 2.99 0.955 9.01 42 
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การอภิปรายผล 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของปจจัยเสี่ยงในภาพรวม 

1. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการคัดเลือกทรัพย จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัย

เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ตนทุนของสินทรัพยสูง 2) 

ทําเลที่ต้ังทรัพยและสภาพแวดลอมของทรัพยไมดี 3) สภาพความเสียหายทรัพยเบื้องตนมีมาก 

2. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการสํารวจทรัพย จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัย

เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในข้ันตอนการดําเนินการนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ขาดทักษะความรูดาน

โครงสราง 2) เขาสํารวจทรัพยไมไดเนื่องจากมีผูบุกรุก 3) ขาดความรอบคอบทําใหไดขอมูลไมครบ 

3. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคา จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี

ความเห็นวาโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ราคากลาง   ไมมีการ

ปรับปรุง 2) ขาดความรูดานการออกแบบและขาดโปรแกรมการออกแบบ 3) ขาดความชํานาญและ

ประสบการณในการคํานวณราคากลาง  

4. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาวาปจจัย

เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ขาดแคลน ผูรับจางในการ

ทํางาน 2) ขาดความรูดานระเบียบการจัดจาง 3) ความลาชาจากขั้นตอนอนุมัติตางๆ 

5. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการควบคุมงาน จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัยเสี่ยง

ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ขาดความรูดานเทคนิคกอสราง 2) 

วัสดุที่ใชไมเปนไปตามขอกําหนด 3) การแกปญหาหนางานลาชา 

6. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการตรวจรับงานจาง จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัย

เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) กรรมการขาดความรูดาน

กอสราง 2) กรรมการตรวจงานจางไมสามารถเขาตรวจงานไดพรอมกัน ขอจํากัดดานเวลา   3) งานจางไมเปนไป

ตามขอกําหนด 

7. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการเบิกจายเงิน จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัยเสี่ยง

ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) การจัดทําเอกสารเบิกเงินลาชา 2) 

ขาดการประสานงานกับฝายการเงิน 3) ความลาชาจากขั้นตอนอนุมัติ 

ความรุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงในภาพรวม 

 1. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการคัดเลือกทรัพย จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา    ความ

รุนแรงของผลกระทบของปจจยัเสี่ยงที่มากที่สุด ในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ตนทุนของ

สินทรพัยสูง 2) ทําเลที่ต้ังทรัพยไมเหมาะสม 3) สภาพแวดลอมทรัพยไมดี 

 2. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการสํารวจทรัพย จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา      ความ

รุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ     1) ขาดทักษะ

ความรูดานโครงสราง 2) เขาสํารวจไมไดเนื่องจากมีผูบุกรุก 3) ขาดความรอบคอบทําใหไดขอมูลไมครบ 
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 3. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคา จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี

ความเห็นวาความรุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 

1) ราคากลางไมมีการปรับปรุง 2) ประมาณราคาผิดพลาด 3) ออกแบบไมตรงกับความตองการ 

 4. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ความ

รุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ขาดแคลนผู

รับจางในการทํางาน 2) การแบงงวดงานในสัญญาไมเหมาะสม 3) ขาดความรูดานระเบียบจัดจาง 

 5. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการควบคุมงาน จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ความ

รุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ขาดความรูดาน

เทคนิคกอสราง 2) วัสดุที่ใชไมเปนไปตามขอกําหนด 3) การแกปญหาหนางานลาชา 

 6. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการตรวจรับมอบงาน จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาความ

รุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) กรรมการขาด

ความรูดานกอสราง 2) งานจางไมเปนไปตามขอกําหนด 3) กรรมการตรวจงานจางไมสามารถเขาตรวจงานได

พรอมกัน ขอจํากัดดานเวลา  

 7. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการเบิกจายเงิน จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ความ

รุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) การจัดทําเอกสาร

เบิกเงินลาชา 2) ความลาชาจากขั้นตอนอนุมัติ 3) ขาดการประสานงานกับฝายการเงิน 

ระดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงในภาพรวม 

 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัยเสี่ยงในกระบวนการการปฏิบัติงานปรับปรุง

สินทรัพยรอการขาย ที่มีคาระดับความสําคัญอยูในเกณฑสูง คือ มีคาระดับความสําคัญต้ังแต 12 ขึ้นไป มีจํานวน

ทั้งหมด  17  ปจจัยเสี่ยง ประกอบไปดวย 

1) ตนทุนของสินทรัพยสูง    10)  ขาดความรูดานเทคนิคกอสราง 

2) ขาดแคลนผูรับจางในการทํางาน   11)  ทําเลที่ต้ังทรัพยไมเหมาะสม 

3) ราคากลางไมมีการปรับปรุง   12)  ขาดความรูดานระเบียบจัดจาง 

4) กรรมการขาดความรูดานกอสราง   13)  ประมาณราคาผิดพลาด   

5)  ออกแบบไมตรงตามความตองการ   14)  ขาดความรูดานการออกแบบ 

6) ขาดทักษะความรูดานโครงสราง   15)  การแบงงวดงานในสัญญาไมเหมาะสม 

7) สภาพแวดลอมทรัพยไมดี    16)  ไมมีคูมือในการจัดทําราคากลาง 

8) ขาดความชํานาญในการคํานวณราคา  17)  สภาพความเสียหายทรัพยเบื้องตนมีมาก 

9) เขาสํารวจไมไดเนื่องจากมีผูบุกรุก 

แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 

ปจจัยที่อยูในเกณฑที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 17 ปจจัย ไดจากการจัดลําดับความเสี่ยง และเลือกความเสี่ยง

ที่มีคะแนนความสําคัญมากกวา 12 เพื่อนําปจจัยเสี่ยงเหลานั้นมาทําการกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

โดยการกําหนดวิธีตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมในการตอบสนองความเสี่ยง และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ

386

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54



ปจจัย โดยแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นนั้นไดนําไปเสนอและเรียนปรึกษากับผูเชี่ยวชาญใน

ดานการปรับปรุงสินทรพัยรอการขายเพื่อหาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม  

 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

กระบวนการมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงของโครงการสามารถนํามาใชในการวิเคราะหปญหา

อยางเปนระบบเพื่อหาปจจัยเสีย่งที่มีความสําคัญสูงและหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดปญหาหรือขอผิดพลาด

ในการทํางานเพื่อลดผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอเปาหมายของโครงการ จากกรณีศึกษาซึ่งเปนกระบวนการ

ปรับปรุงสินทรัพยรอการขายซึง่มีการดําเนินงานในลักษณะงานโครงการ พบวาสามารถใชการวิเคราะหปจจัย

เสี่ยงจากคะแนนโอกาสเกิด และผลกระทบ เพื่อมาคํานวณเปนคะแนนความสําคัญและเลือกปจจัยเสี่ยงที่มี

ความสําคัญมาวางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการศึกษาปจจัยเสี่ยงดวย

วิธีนี้ยังเปนการศึกษาจากความเห็น และประสบการณของผูปฏิบัติงานจากขอมูลในอดีต ซึ่งอาจไมครอบคลุมถึง

ปจจัยเสี่ยงใหมๆที่อาจเกิดเพิ่มเติมภายหลังการประเมิน ดังนัน้ควรมีการประเมินความเสี่ยงซ้ําในชวงระยะเวลาที่

เหมาะสม หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือสภาพแวดลอมในการทํางานที่อาจสงผลกระทบกับความเสี่ยง

ของโครงการ 
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โซ่อุปทานปลายนํา้ของการค้าลาํไยสดส่งออกของไทยไปประเทศใน AEC  

Downstream Supply Chain of Exported Fresh Longan’s Thai to AEC Countries 
 

 นงนุช อังยุรีกุล1* และ สายทิพย์ โสรัตน์2 

Nongnuch Angyurekul1* and Saitips Soratana2 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออธิบายสถานการณ์โซอ่ปุทานปลายนํา้ของการค้าลําไยสดของไทยไปยงั
ประเทศใน  AEC และเพ่ือเสนอนโยบายสง่เสริมระบบการทํางานของโซอ่ปุทานปลายนํา้ของการค้าลําไยสด ผล
วิจยัพบวา่ การค้าลาํไยสด ท่ีโซอ่ปุทานปลายนํา้ของไทยมีการสง่ออกโดยตรงให้ทกุประเทศใน AEC และบาง
ประเทศใน AEC มีการสง่ออกลําไยสดของไทยระหวา่งกนัและกบัประเทศนอก AEC ซึ่งการสง่ออกลําไยสด ของ
ไทยมีจดุออ่นในการ ใช้เวลาท่ีดา่นศลุกากรนาน การสง่ออกไปบางประเทศต้องพึง่พาประเทศนายหน้า  และมี
อปุสรรคในด้านข้อตกลงทางการค้า การขนสง่ มาตรการปกป้องตนเองของประเทศคูค้่า และภาวการณ์แข่งขนั
ของประเทศคูแ่ขง่ จงึเสนอนโยบาย ได้แก่ การสร้างตราสินค้าลําไยไทย และ Story ลําไยไทยบนผืนดินไทย  การ
รักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่  การพฒันาระบบการค้าชายแดนและการบริการของดา่นศลุกากร  และการ
สง่เสริมระบบการทํางานของโซอ่ปุทานลําไยทัง้ระบบให้เช่ือมโยงกนั  

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to describe the downstream supply chain situation of 

exported fresh longan from Thailand to AEC countries and to propose the policies which support the 

downstream supply chain system of fresh longan trading. The research found that Thailand has 

exported fresh longan directly to every country in AEC, meanwhile some AEC countries had reexport 

Thai fresh longan with other countries in AEC and outside. However, the weaknesses of fresh longan 

export were the time consuming procedures at the custom and the needs of 3rd countries Invoicing. 

There were some obstacles in trade agreements, transportation, Safeguard Measure of partner 

countries, and the intense competition from AEC countries. Therefore, the propose policies are 

building Thai fresh longan brand and storytelling about Thai fresh longan, maintaining existing 

markets and expanding to the new markets, developing of the border trading system and improving 

service of the customs, and promoting the integration of Thai fresh longan supply chain management 

system.   

Keyword : Downstream Supply Chain,  Exported Fresh Longan,  AEC Countries 
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คาํนํา 

ตามท่ีประเทศอาเซยีนจะรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) 

ภายในปี 2558 มีผลตอ่การเปิดเสรีด้านการค้า บริการ และการลงทนุ ในกลุม่ 10 ประเทศของประชาคมฯ ได้แก่ 
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งด้านการสง่ออกไม้
ผลของไทยไปประเทศใน AEC ตามพิกดั HS จากข้อมลูกรมศลุกากร หมวด 8 ผลไม้สดและทําให้แห้ง พบวา่ ช่วง
ปี 2551 – 2556 มลูคา่การสง่ออกของไทยไปประเทศใน AEC มีอตัราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 22.21 (กรมศลุกากร. 

2557) ในกรณีของการค้าลําไยระหวา่งไทยกบัประเทศใน AEC พบวา่ ประเทศคูค้่าท่ีสําคญัของการสง่ออกลําไย
สดจากไทยเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ อินโดนีเซีย โดยมีสดัสว่นมลูคา่การสง่ออกร้อยละ 49.98 ของประเทศใน AEC 

รองลงมา คือ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว บรูไน เมียนมาร์ และกมัพชูา ตามลําดบั (Table 1) 

Table 1 Export value and percentage of Thailand fresh longan market share, year 2011-2013 

Country  
US Dollar  % market share  % change 

 2555-2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

World 203,534,169 271,892,835 275,087,229 100.00 100.00 100.00 1.17 

China 63,901,874 102,748,290 138,995,907 31.40 37.79 50.53 35.28 

Hong Kong 43,076,492 42,365,249 44,476,678 21.16 15.58 16.17 4.98 

Indonesia 69,504,144 85,527,876 42,337,012 34.15 31.46 15.39 - 50.50 

Vietnam 10,176,825 26,128,665 34,398,398 5.00 9.61 12.50 31.65 

Singapore 2,256,276 2,389,653 2,980,616 1.11 0.88 1.08 24.73 

Malaysia 1,421,301 2,808,022 2,618,677 0.70 1.03 0.95 - 6.74 

Philippines 1,719,596 1,821,421 1,909,158 0.84 0.67 0.69 4.82 

United Arab Emirates 463,165 509,301 1,294,773 0.23 0.19 0.47 154.23 

Laos 4,987,309 32,981 233,413 2.45 0.01 0.08 607.72 

Qatar 1,608 28,781 125,948 0.00 0.01 0.05 337.61 

Brunei Darussalam 153,404 105,236 73,890 0.08 0.04 0.03 - 29.79 

Saudi Arabia 11,410 21,184 42,303 0.01 0.01 0.02 99.69 

Myanmar 12,139 4,197 7,932 0.01 0.00 0.00 88.99 

Cambodia - - 2,064 - - 0.00 n/a 

Other 5,848,626 7,401,979 5,590,460 2.87 2.72 2.03 - 24.47 

Source : Global Trade Atlas (2013) 

ทัง้นีป้ระเดน็การสง่ออกลําไยสดได้รับความสนใจจนมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากเป็น
ผลไม้สดท่ีไทยสง่ออกมากท่ีสดุนบัตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา และพบวา่แหลง่ผลิตลําไยมีการแพร่ขยายมากขึน้ใน
ภมิูภาคเอเซยี โดยเฉพาะประเทศใน AEC ทัง้นีจ้ากการตรวจเอกสารการดําเนินงานของโซอ่ปุทานลําไยสดในไทย
ของ อภิชาต โสภาแดง และคณะ (2551) พบวา่ภาพรวมระบบโซอ่ปุทานลําไยสด มีพ่อค้ารวบรวมผลผลิตทัง้ใน
ระดบัท้องถ่ินและระดบัจงัหวดั แล้วนํามาจําหน่ายในตลาดค้าสง่ ขณะท่ีผู้รวบรวมเพ่ือการสง่ออกจะมีจดุรวบรวม
สินค้า (ล้ง) ในพืน้ท่ีเพ่ือนําไปคดัแยกเพ่ือสง่ออก หรือไปยงัร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยผู้สง่ออกจะมีการนําลําไย
สดไปผ่านกระบวนการอบรมควนัด้วยซลัเฟอร์ไดออกไซด์เพ่ือยืดอายลุําไยสด และพบวา่มีความเสี่ยงด้านโซ่
อปุทานใน 3 มิต ิคือ ด้านระยะเวลา คา่ใช้จา่ย และคณุภาพ ตอ่มาวิชดุา ทรัพย์ปาน (2553) ศกึษาปัญหาในการ
ดําเนินธุรกิจสง่ออกลําไยสดของผู้สง่ออกในจงัหวดัลําพนู ด้วยตวัแบบห่วงโซค่ณุคา่ และจงกลบดินทร์ แสงอาสภ
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วิริยะ และคณะ (2553) ศกึษาระบบการผลิตลําไยสดเพ่ือการสง่ออกของไทย พบวา่ มีผู้ เก่ียวข้องหลกัอยู่ 3 กลุม่ 
ได้แก่ ผู้ปลกูลําไย ผู้รวบรวม/ล้ง และผู้สง่ออก โดยโครงสร้างโซอ่ปุทานยดึตําแหน่งผู้ผลิตลําไยเป็นแกนนํา (Focal 

Firm) พนัธุ์ลาํไยท่ีมีความเหมาะสมในการสง่ออก คือ พนัธุ์อีดอ (เพ็ญศรี เจริญวานิช และคณะ . 2544) ซึ่งการ
วิจยัครัง้นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออธิบายสถานการณ์โซอ่ปุทานปลายนํา้ของการค้าลําไยสด ของไทยไปยงัประเทศ
ใน  AEC และเพ่ือเสนอนโยบายสง่เสริมระบบการทํางานของโซอ่ปุทานปลายนํา้ของการค้าลําไยสด ให้มี
ความสามารถในการแขง่ขนัภายในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนตอ่ไป 

   

วิธีการศึกษา 

ในการวิจยัใช้ข้อมลูทติุยภมิูเป็นหลกั และใช้ข้อมลูปฐมภมิูประกอบเพ่ือเติมเตม็ความสมบรูณ์ โดยมีการ
รวบรวมข้อมลูจากผู้ เก่ียวข้องด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบไมมี่โครงสร้าง จาก 5 แหลง่ ซึง่ได้รับทนุวิจยัจาก
สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั ในแผนงานเดียวกนั  คือ งานวิจยัของ นงนชุ องัยรีุกลุ และรวิสสาข์ สชุาโต 
(2556) บญัชา สมบรูณ์สขุ และคณะ (2556) เริงชยั ตนัสชุาติ และคณะ (2556) สเุทพ น่ิมสาย และคณะ  (2556) 

และ อารยา สนุทรวิภาค และคณะ (2556) และระดมความคิด 1 ครัง้ ประกอบด้วยผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่  นกัวิชาการ 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร ผู้สง่ออก สมาคมผู้ ค้าและสง่ออกผลไม้ไทย และสื่อสิ่งพิมพ์ทางการเกษตร 
เพ่ือปรับปรุงร่างนโยบายสง่เสริมระบบการทํางานของโซอ่ปุทานปลายนํา้ของการค้าลาํไยสดสง่ออก สว่นการ
วิเคราะห์ข้อมลู ใช้วิธีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู เป็นการวิจยัเชิงพรรณา ประกอบสถิติอย่างง่าย โดยใช้
แนวคิดตา่งๆ ได้แก่ (1) แนวคิดโซอ่ปุทาน  (นงนชุ องัยรีุกลุ . 2553) แสดงความเช่ือมโยงของการดําเนินงาน
ระหวา่งหน่วยธุรกิจในโซอ่ปุทาน (2) แนวคิดการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เป็นกระบวนการการสร้าง
ข้อสรุปแบบนิรนยัจากข้อมลูเชิงพรรณนามีลกัษณะ 3 ประการ คือ มีความเป็นระบบ มีความเป็นสภาพวตัถวิุสยั 
และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี (สิน พนัธุ์พินิจ . 2549) (3) แนวคิดการสงัเคราะห์งานวิจยั เป็นวิธีตามระเบียบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีนําผลการวิจยัจากงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีศกึษาในประเดน็ปัญหาวิจยัเดียวกนั หรือท่ีคล้ายกนั 
มาศกึษาด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ และนําเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้
คําตอบหรือแนวทางโดยภาพรวมท่ีเป็นข้อยติุ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั.  2542) และ (4) แนวคิด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis: SWOT) เป็นพืน้ฐานของการกําหนดยทุธศาสตร์ (Fred. 2011)  

 

ผลการวิจัย 

สถานการณ์โซ่อุปทานปลายนํา้ของการค้าลาํไยสดไทย  

 การบริโภคลําไยภายในประเทศสว่นใหญ่อยู่ในรูปผลสดปีละไมเ่กิน 1 แสนตนั และมีแนวโน้มลดลง ซึง่
สดัสว่นของการบริโภคในประเทศตอ่สง่ออกเทา่กบั 1 :13.87 ซึ่งผู้สง่ออกต้องขึน้ทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร
ตามแนวทางการจดัการคณุภาพการผลิตลําไยสดเพ่ือการสง่ออก ปัญหาท่ีโซอ่ปุทานระดบัปลายนํา้ ได้แก่ ผู้
สง่ออกมีต้นทนุการขนสง่สงู ระบบการขนสง่ในประเทศไมมี่ประสิทธิภาพ ใช้เวลาท่ีดา่นศลุกากรนานสร้างความ
เสียหายแก่ลําไยสด บางประเทศได้รับสิทธิพิเศษจากประเทศผู้ นําเข้ารายใหญ่(จีน)และในบางประเทศการ
สง่ออกต้องพึง่ประเทศนายหน้า  เป็นต้น เม่ือพิจารณาภาพรวมด้านการค้าระหวา่งประเทศ ท่ีโซอ่ปุทานปลายนํา้
ของลําไยสดไทยไปประเทศตา่งๆ พบวา่เส้นทางการสง่ออกแบง่เป็น 2 เส้นทาง คือ การค้ากบัประเทศใน AEC 

และกบัประเทศนอก AEC (Figure 1) พบวา่ ไทยสง่ออกลําไยจําหน่ายโดยตรงให้ทกุประเทศใน AEC  ซึง่ประเทศ
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คูค้่าสาํคญัตลอดชว่งระยะเวลาตัง้แตปี่ 2550 ถงึ 2557 คือ อินโดนีเซีย มีมลูคา่การสง่ออกร้อยละ 15.39 ของ
มลูคา่การสง่ออกลําไยทัง้หมด (Table 1) รองลงมา คือ เวียดนาม ซึ่งมีมลูคา่เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2556 

เพ่ิมขึน้จากปี  2555 ร้อยละ 31.65 และพบวา่ประเทศสมาชิก AEC อ่ืนๆ ก็มีการค้าขายลําไยสดระหวา่งกนัด้วย 
เช่น เวียดนามมีการสง่ออกลําไยสดไปอินโดนีเซีย มาเลเซียมีการสง่ออกไปบรูไนและอินโดนีเซีย สว่นสิงคโปร์มี
การสง่ออกไปเมียนมาร์ มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย แตมี่ข้อน่าสงัเกต กรณีลาวและกมัพชูาท่ีมีการค้าลาํไย
ตามชายแดน แตไ่มพ่บข้อมลูของกรมศลุกากร เพราะขนย้ายด้วยรถเลก็และใช้รายบคุคลขนผ่านชายแดน การ
วิเคราะห์นี ้จงึไมส่ามารถยืนยนัข้อมลูวา่จริงๆ แล้วมีการสง่ออกลําไยมากน้อยเพียงใด  นอกจากนัน้ ประเทศ
สมาชิกใน AEC ก็มีการค้าลําไยกบัประเทศนอก AEC ด้วย กลา่วคือในปี 2556 พบวา่ อินโดนีเซยีมีการสง่ออก
ลําไยสดไปยงัจีน ซาอดิุอาระเบีย และกาตาร์ สว่นฟิลิปปินส์มีการสง่ออกไปฮ่องกง อาหรับเอมิเรต ญ่ีปุ่ น และ
สหรัฐอเมริกา ในทางกลบักนัก็มีประเทศนอก AEC ท่ีสง่ลําไยกลบัเข้ามาขายให้แก่ประเทศสมาชิก AEC เชน่ 
ไต้หวนัสง่ออกลําไยสดไปยงัฟิลิปปินส์ จีนสง่ออกลําไยสดไปยงัสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ทัง้นี ้ประเทศผู้ นําเข้าลาํไย
จากไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ คือ  กลุม่ผู้ นําเข้ารายใหญ่ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
กลุม่ผู้ นําเข้าน้อย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ และกลุม่ผู้ นําเข้าน้อยมาก ได้แก่ ลาว บรูไน เมียนมาร์ 
และกมัพชูา อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ประเทศไทยก็มีการนําเข้าลําไยสดจากกมัพชูาและมาเลเซีย โดยมีการ
รายงานมลูคา่ไว้ประมาณ 52 และ 543 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดบั (Global Trade Atlas, 2013) 
 

 
Figure 1 Thailand export and import of fresh longan with partner countries in AEC and outside.  

Source: Nongnuch Angyurekul and Saitip Soratana. (2015)  

 

สถานการณ์โซ่อุปทานปลายนํา้ของการค้าลาํไยกับประเทศใน AEC     

1. สถานการณ์การค้าลําไยกับกัมพูชา ชาวกมัพชูานิยมรับประทานลาํไยพืน้เมือง มีขนาดเลก็ นํา้เยอะ 
รสหวานจดั และมีกลิ่นหอมนํา้ดอกไม้ ไมนิ่ยมรับประทานลําไยไทยเพราะชาวกมัพชูาเห็นวา่เนือ้แห้งเกินไปและมี
รสจืด (ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, 2555) ทัง้นีก้ารนําเข้าลําไยสดจากไทยของกมัพชูา
นัน้มีน้อยมาก ซึง่หากพิจารณาจากข้อมลูของ  Global Trade Atlas (2013) พบวา่ ในปี 2556 กมัพชูามีการ
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นําเข้าลาํไยสดจากไทยประมาณ 1 ตนั คิดเป็นมลูคา่เพียง 2,064 ดอลลาร์สหรัฐ สว่นในปีก่อนหน้านัน้ไมมี่ข้อมลู
การนําเข้าปรากฎ อย่างไรก็ตาม พบวา่มีผู้ประกอบการและนกัลงทนุชาวไทยจากจงัหวดัจนัทบรีุ ได้เข้าไปลงทนุ
ทําสวนลําไยในเขตปอยเปต อําเภอไพลิน ของกมัพชูา แล้วทําการสง่ผลผลิตกลบัเข้ามารวบรวมในไทยเพ่ือ
สง่ออกตอ่ไปยงัจีน (อารยา สนุทรวิภาต และคณะ, 2556) 

2. สถานการณ์การค้าลําไยกับฟิลิปปินส์ ลําไยเป็นผลไม้สดเขตร้อนหรือกึง่ร้อนท่ีฟิลิปปินส์นําเข้ามาก
ท่ีสดุ โดยนําเข้าจากจีนมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ไต้หวนั ซึง่ทัง้ 2 ประเทศนีมี้มลูคา่การสง่ขายลําไยสดเข้าสู่
ฟิลิปปินส์อย่างตอ่เน่ืองทกุปี สว่นไทย อินโดนีเซีย และญ่ีปุ่ น มีมลูคา่ของลําไยสดท่ีสง่เข้าสูฟิ่ลิปปินส์ในสดัสว่นท่ี
น้อยมาก และมีการนําเข้าในบางปีเทา่นัน้ (Table 2) หากพิจารณาจากข้อมลูการสง่ออกลําไยสดของไทยไปยงั
ฟิลปิปินส์ มีมลูคา่สง่ออก 1,909,158 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ตา่งจากข้อมลูการนําเข้าของฟิลปิปินส์ท่ีมีการนําเข้าจาก
ไทยเพียง 4,535 ดอลลาร์สหรัฐ ข้อมลูท่ีบนัทกึโดยไทยกบัฟิลิปปินส์จงึมีความแตกตา่งกนัอย่างย่ิง (Figure 2)  

Table 2 Philippines’ import value of fresh longan from partner countries 2011-2013 

Unit : US Dollar 
countries 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

China  1,280,296   1,268,965   657,758   1,522,048   1,704,472   560,620  
Taiwan       66,432      126,842   228,322      142,838        25,960     13,454  
Thailand       75,914              -              -                -          13,891       4,535  
Indonesia             -                -              -          12,441              -              -    
Japan             -                -              -                -          12,686            -    

Source : Global Trade Atlas (2013) 

ไทยมีการสง่ออกลําไยสดโดยตรงไปฟิลิปปินส์จํานวนมาก หากแต่
เป็นการสง่ออกโดยผ่านประเทศท่ี 3 (Third Country Invoicing) โดยมีจีน
และไต้หวนัเป็นคนกลางในการสัง่ซือ้ เพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีร้อยละ 0 ภายใต้กรอบของอาเซียนนัน้จะต้องดําเนินการผ่าน
นายหน้าประเทศท่ี 3 นอกจากนัน้ฟิลิปปินส์ยงัไมไ่ด้ประกาศอนญุาตให้
นําเข้าลาํไยสดจากไทย  เน่ืองจากลําไยไทยยงัไมไ่ด้รับการประเมินความ
เสี่ยงศตัรูพืช ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์จงึไมท่ราบวา่ลาํไยท่ีวางจําหนา่ยอยู่
นัน้เป็นลาํไยนําเข้าท่ีมาจากไทย (เริงชยั ตนัสชุาติ และคณะ, 2556) 

 
Figure 2 Comparison between the 

longan trade data of Thailand and 

Philippines in 2008-2013. 

Source : Table 1 and 2 

3. สถานการณ์การค้าลําไยกับมาเลเซีย ชาวมาเลเซยีให้ความสาํคญักบัการบริโภคผลไม้ ทัง้นีล้าํไยจดั
ได้วา่เป็นผลไม้ท่ีขายดีกวา่ผลไม้ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมาเลเซียนําเข้าทัง้หมดจากไทย และมีแนวโน้มนําเข้าเพ่ิมขึน้ตลอด  

 
Figure 3 Trend of Malaysia fresh longan 

import volume from Thailand in 2008 to 2013 

Source : Global Trade Atlas (2013) 

(Figere 3) โดยผู้บริโภคชาวมาเลเซยีจะไปหาซือ้ท่ีร้านค้า
ปลีกและตลาดสด ซึง่ผลไม้ท่ีจําหน่ายในตลาดสว่นใหญ่จะมี
คณุภาพดีกวา่ท่ีจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า อีกทัง้ยงัมีเกรดของ
สินค้าให้ผู้บริโภคเลือกได้อย่างหลากหลายมากกวา่ สว่นปัจจยัท่ี
ผู้บริโภคจะทําการพิจารณาในการเลอืกซือ้ คือ ความสดของ
ผลไม้ และราคาเป็นหลกั  (บญัชา สมบรูณ์สขุ และคณะ,  2556) 

สว่นช่องทางการจดัจําหน่ายลําไยจากไทยไปยงัมาเลเซีย ผา่น 
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หาดใหญ่ ผา่นตลาดพงษ์เจริญ มาดา่นสะเดาโดยรถบรรทกุ แล้วมารวมกนัท่ีตลาดค้าสง่ โดยเฉพาะตลาด Pasar 

Borong Seleyong ทัง้นีม้าเลเซยีไมอ่นญุาตให้นําเข้าลาํไยท่ีรมสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์  แตไ่ด้มีการผ่อนปรนให้
นําเข้าได้ หากสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์ไมซ่มึเข้าไปในเนือ้ลาํไย 

4. สถานการณ์การค้าลําไยกับสิงคโปร์  ลําไยของไทยมีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 100 ในสงิคโปร์ จาก
ข้อมลูของ Global Trade Atlas (2013) พบวา่ สิงคโปร์มีการนําเข้าลําไยสดจากไทยอย่างตอ่เน่ืองและมีแนวโน้ม 

เพ่ิมขึน้ตลอด ( Figure 4) และมีการนําเข้าจากจีน มาเลเซยี หรือ
ไต้หวนั ในบางปี ในสดัสว่นท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกบัไทย ช่วงเวลา
นําเข้า คือ เดือนมีนาคมถงึสงิหาคม จาก ตลาดท้องถ่ินใน
เชียงใหมแ่ละลําพนู ซึ่งผู้ นําเข้าในสงิคโปร์มีทัง้เพ่ือจดัจําหนา่ย
ภายในประเทศและสง่ออกตอ่ไปยงัอินโดนีเซียและบรูไน ปัญหา
ท่ีผู้ นําเข้าประสบคือ  การใช้สารเคมีป้องกนัและกําจดัแมลงและ
สารปนเปือ้นในลําไย (บญัชา สมบรูณ์สขุ และคณะ, 2556) 

 
Figure 4 Trend of Singapore’s import 

volume of fresh longan from Thailand 

year 2008 to 2013 

Source : Global Trade Atlas (2013)  

5. สถานการณ์การค้าลําไยกับอนิโดนีเซีย อินโดนีเซียมีปริมาณและมลูคา่การนําเข้าลําไยสดจากไทย
มากท่ีสดุ รองลงมา คือ เวียดนาม ซึง่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ตลอด  อินโดนีเซียเป็นตลาดท่ีบริโภคลําไยเกรดรอง
จากจีน ซึง่เน้นสินค้าท่ีมีราคาถกูกวา่ มีรสชาติหวานและคณุภาพดี โดยลําไยท่ีสง่ออกไปสว่นใหญ่เป็นลําไยจาก
ภาคเหนือของไทย และตลาดอินโดนีเซียมีความต้องการบริโภคสินค้าเกรดพรีเมียมมากขึน้ การค้าลําไยระหวา่ง
ไทยกบัอินโดนีเซียสามารถทําได้เกือบทัง้ปี และอินโดนีเซียจะซือ้ลําไยจากเวียดนามเม่ือเป็นช่วงนอกฤดขูองลําไย
ไทย (นงนชุ องัยรีุกลุ และรวิสสาข์ สชุาโต, 2556) แตเ่ม่ือปี 2556 ท่ีรัฐบาลอินโดนีเซยีมีมาตรการจํากดัการนําเข้า
ผลไม้จากตา่งประเทศ  จงึทําให้มีมลูคา่การนําเข้าท่ีผิดปกติ (Figure 5) ซึง่ภาครัฐและสมาคมผู้ ค้าผลไม้ไทย
สง่ออกได้พยายามเจรจากบัรัฐบาลอินโดนีเซยี จงึได้มีการผอ่นคลายมาตรการจํากดัการนําเข้าลงในปี 2558  

                    
(a) Trend of Indonesia fresh longan import volume 

from Thailand in 2007 to 2011  

(b) Trend of Indonesia fresh longan import volume from 

Thailand and Vietnam in 2009 to 2013 

Figure 5 Trend of Indonesia fresh longan import volume from Thailand in 2009 to 2013 
Source : Global Trade Atlas (2013) 

ผลการประเมินสถานการณ์โซ่อุปทานปลายนํา้ของการค้าลาํไยสดเพื่อการส่งออก   

1. จุดแขง็และจุดอ่อนที่ โซ่อุปทานปลายนํา้ ของการค้า ลาํไยสด พบวา่ ท่ีโซอ่ปุทานปลายนํา้ของ
การค้าลําไยสดเพ่ือการสง่ออก ไมมี่จดุแข็ง และพบจดุออ่น ดงันีคื้อ การสง่ออกลําไยสดใช้เวลาท่ีดา่นศลุกากร
นานสร้างความเสียหายแก่ลําไยสด อีกทัง้การสง่ออกไปยงัประเทศปลายทางบางประเทศจําเป็นจะต้องพึง่พา
ประเทศนายหน้า เช่น จีน และไต้หวนั  

2. โอกาสและอุปสรรคที่โซ่อุปทานปลายนํา้ของการค้าลาํไยสด ประเมินได้ดงันี ้  

(1) ด้านโอกาส พบวา่ ไทยมีสถานการณ์ท่ีเป็นโอกาสในด้านอปุสงค์ผู้บริโภค ท่ีการเปิด AEC จะทําให้
ความต้องการในการบริโภคสงูขึน้ ซึง่ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีทศันคติท่ีดีตอ่การบริโภคลําไยไทย  
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(2) ด้านอปุสรรค  พบวา่ ไทยมีสถานการณ์ท่ีเป็นอปุสรรคมาก  ในด้านข้อตกลงทางการค้า การขนสง่ 
มาตรการปกป้องตนเองของประเทศคูค้่า และภาวะการแข่งขนัของประเทศคูแ่ข่งท่ีรุนแรงมากขึน้ กลา่วคือ  

(ก) ข้อตกลงทางการค้า การเปิด AEC จะเปิดโอกาสให้ชาวตา่งชาติเข้ามามีบทบาทแทน
ผู้ประกอบการไทยมากขึน้ ทัง้ในสว่นต้น-กลาง-ปลายนํา้ ของโซอ่ปุทานลําไยไทย และเม่ือมีการเปิดเสรีทางการ
ค้ามากขึน้ กลบัทําให้ประเทศตา่งๆ มีมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมิใชภ่าษีมากย่ิงขึน้ด้วย 

(ข) การขนสง่ การค้าชายแดนไทยยงัใช้ขนสง่ทางถนน ซึง่เส้นทางยงัไมส่ะดวกทําให้ผลิตผล
เสียหายและมีคา่ใช้จ่ายคอ่นข้างสงู 

(ค) มาตรการปกป้องตนเองของประเทศคูค้่า ประเทศคูค้่าบางประเทศ ใช้มาตรการกีดกนัทาง
การค้าท่ีมิใช่ภาษี และมีนโยบายสง่เสริมการผลิตในประเทศ นบัวา่เป็นอปุสรรคในการค้าของไทย 

(ง) ภาวะการแข่งขนัของประเทศคูแ่ข่งท่ีรุนแรงมากขึน้  ประเทศในกลุม่ AEC มีสภาพภมิูประเทศ
และภมิูอากาศใกล้เคียงกนั ทําให้ภาวะการแข่งขนั ด้านการผลิตและการค้า รุนแรง มากขึน้  และบางประเทศมี
ความได้เปรียบด้านสทิธิทางการค้าด้วย เช่น เวียดนามได้สิทธิในรูปแบบของการค้าชายแดนจากจีน เป็นต้น  
 

นโยบายส่งเสริมระบบการทาํงานของโซ่อุปทานปลายนํา้ของการค้าลําไยสด 

 มีนโยบายหลกัในการสง่เสริม 4 นโยบาย ดงันี ้

 (1) นโยบายสง่เสริมการสร้างตราสินค้าลําไยไทย และ Story ลําไยไทยบนผืนดินไทย  บนความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน  ให้ลําไยไทย  ให้เกิดการรับรู้ถงึจดุเดน่ของลาํไยไทย  เชน่ ด้านคณุคา่ทางโภชนาการ ท่ี
บํารุงร่างกายและสขุภาพ มีรสหวานและอร่อย เป็นต้น 

 (2) นโยบายสง่เสริมการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่  ทัง้ในตลาด AEC และนอกตลาด AEC 

โดยเฉพาะในตลาด AEC ท่ีจําเป็นจะต้องหาแนวทางในการลดความรุนแรงของการกีดกนัทางการค้า 

 (3) นโยบายการพฒันาระบบการค้าชายแดนและการบริการของดา่นศลุกากร เพ่ือสง่เสริมการค้าชายแดน
ให้มีความสะดวกและความรวดเร็วมากขึน้ ใช้เวลาท่ีดา่นศลุกากรน้อยลง และมีการบนัทกึข้อมลูได้ครบถ้วน  

(4) นโยบายสง่เสริมระบบการทํางานของโซอ่ปุทานลําไยทัง้ระบบ ให้เช่ือมโยงกนั เพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งของโซอ่ปุทานลําไย โดยเฉพาะการพฒันาสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตและการค้าในแหลง่ผลิต
ลําไยสําคญัท่ีมีการกระจกุตวัโดยธรรมชาติของผู้ปลกูลําไยอยู่แล้ว เพ่ือทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั 

 

วจิารณ์ 

 เน่ืองจากการวิจยันี ้พบวา่ ในอนาคตไมเ่กิน 5 ปีนี ้คาดวา่ลําไยท่ีผลิตจากไทยและประเทศเพ่ือนบ้านใน 
AEC สร้างความรุนแรงด้านการแข่งขนัท่ีโซอ่ปุทานปลายนํา้มากขึน้ อนัเน่ืองมาจากอปุทานลําไยสดเพ่ือการสง่ออก
ของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่นลําไยกมัพชูาท่ีปลกูในเขต Pailin ยกฐานะทางการค้าของผลผลิตจากการได้ รับสถานะ
สิง่บง่ชีท้างภมิูศาสตร์  (GI) ในเวียดนามมีการปลกูลําไยทัง้ในตอนเหนือและตอนใต้  สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ตลอดปี โดยเฉพาะทางตอนเหนือให้ผลผลิตตรงกบัช่วงลําไยในฤดขูองไทย  อยา่งไรกต็ามโซอ่ปุทานปลายนํา้ของ
การค้าลําไยไทยยงัมี โอกาสทางการตลาดท่ีดี เน่ืองด้วยผู้บริโภคสว่นใหญ่มีทศันคติท่ีดีตอ่ลําไยจากไทย  เช่น 
เวียดนามยงัเช่ือวา่คณุภาพผลไม้ไทยดีกวา่ผลไม้เวียดนามและจีน (อารยา สนุทรวิภาค และคณะ, 2556) ลําไยไทย
เป็นท่ีช่ืนชอบ ของชาวฟิลิปปินส์  (เริงชยั ตนัสชุาติ และคณะ , 2556)  อินโดนีเซียมีความต้องการบริโภคลําไยจาก
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ไทยอยา่งตอ่เน่ือง  (นงนชุ องัยรีุกลุ และรวิสสาข์ สชุาโต , 2556)  ลาวและเมียนมาร์ ให้ความนิยมและเช่ือมัน่ใน
คณุภาพของผลไม้ไทย(สเุทพ น่ิมสาย และคณะ, 2556) และสงิคโปร์มีความเช่ือวา่ ลาํไยมีผลตอ่การบํารุงร่างกาย 
(บญัชา สมบรูณ์สขุ และคณะ, 2556)นอกจากนีย้งัพบวา่สารสนเทศจากภาครัฐมีข้อจํากดั ซึง่ข้อมลูบางประเดน็มี
ความคลาดเคลือ่นสงู  เช่น ปริมาณและมลูคา่การค้าชายแดน เป็นต้น ทําให้ การตดัสินใจทางธุรกิจ ขาดข้อมลูท่ี
ครบถ้วนและถกูต้องตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  
 

สรุป 

 โซอ่ปุทานปลายนํา้ของการค้าลาํไยสดสง่ออก ของไทย ไปประเทศใน AEC พบวา่ ไทยมีการสง่ออก
โดยตรงให้กบัทกุประเทศในกลุม่ AEC มีอินโดนีเซยี และเวียดนาม เป็นประเทศ คูค้่าสาํคญั และพบวา่ ประเทศ
สมาชิก AEC ก็มีการค้าขายลําไยสด ของไทยระหวา่งกนัและค้ากบัประเทศนอกกลุม่ AEC ด้วย เชน่ อินโดนีเซยี
สง่ออกลําไยสดไปยงัจีน ซาอดิุอาระเบีย และกาตาร์ เป็นต้น ซึง่การค้าของไทยพบจดุออ่นในการสง่ออกลําไยสดใช้
เวลาท่ีดา่นศลุกากรนาน การสง่ออกไปบางประเทศจําเป็นจะต้องพึง่พาประเทศนายหน้า  และมีอปุสรรคในด้าน
ข้อตกลงทางการค้า การขนสง่ มาตรการปกป้องตนเองของประเทศคูค้่า และภาวการณ์แข่งขนัของประเทศคูแ่ข่งท่ี
รุนแรงมากขึน้ จงึเสนอนโยบายสง่เสริมระบบการทํางานของโซอ่ปุทานปลายนํา้ของการค้าลาํไยสดเพ่ือการสง่ออก
ภายใต้ AEC ได้แก่ การสร้างตราสินค้าลําไยไทย และ Story ลําไยไทยบนผืนดินไทย การรักษาตลาดเดิมและขยาย
ตลาดใหม ่การพฒันาระบบการค้าชายแดนและการบริการของดา่นศลุกากร และการสง่เสริมระบบการทํางานของ
โซอ่ปุทานลาํไยทัง้ระบบให้เช่ือมโยงกนั ข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ การดําเนินการตามนโยบายของรัฐควรอยูบ่น
ความร่วมมือกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในทกุระดบัของโซอ่ปุทาน ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการวิจยั เร่ือง การสงัเคราะห์โซอ่ปุทานลําไยและทเุรียน สูน่โยบาย
สง่เสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้รับทนุสนบัสนนุจากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว) ให้
นกัวิจยั นงนชุ องัยรีุกลุ และสายทิพย์ โสรัตน์ (2558) ดําเนินโครงการวิจยั จงึขอขอบคณุไว้ ณ ท่ีนีด้้วย  
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การศึกษาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
A Study of Egg Supply Chain in United States of America 

 
กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรติ1* 

Kanchana Sripruetkiat1* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการด าเนินงาน
ของสภาไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (American Egg Board: AEB) และความเคลื่อนไหวของราคาไข่ไก่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยแบบจ าลอง Bayesian Vector Autoregression (BVAR) ในส่วนของการผลิตพบว่า
บริษัทท่ีมีไก่ไข่มากกว่า 1 ล้านตวัมีจ านวน 63 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 87 ของจ านวนไก่ไข่ทัง้หมด อตัราการบริโภค
ไข่ไก่ของ US ในปี 2014 เท่ากับ 263 ฟอง/คน/ปี (5 ฟอง/คน/สปัดาห์) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2557 AEB มีรายได้
หลกัจาก Assessments fee ที่จ่ายโดยผู้ประกอบการไข่ไก่ 132.01 ล้านเหรียญ โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
โฆษณามากที่สดุเท่ากับ 65.78 ล้านเหรียญ (เฉลี่ยปีละ 10.96 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 49.83 ของ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ  จากข้อมูลราคาไข่ไก่ขนาดใหญ่ตัง้แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546-เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558 ของทัง้ 4 ภูมิภาคพบว่าราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันและ
แบบจ าลองการพยากรณ์ราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาค BVAR lag 1 เป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมที่สุด การ
เปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนั (Innovation) ของราคาไข่ไก่ในภมูิภาค Midwest จะเกิดการตอบสนองของราคาไข่ไก่
ในภมูิภาคที่เหลอืทนัทีและมีการปรับสูด่ลุยภาพอย่างช้าๆ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี (24 เดือน)  

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study 1) egg supply chain 2) performance of 
American Egg Board (AEB), and 3) egg price linkage in US with Bayesian Vector Autoregression 
(BVAR) model. The result found that there are 63 companies with layers greater than 1 million, 
account for 87 percent of total layers in US. Per capita egg consumption in US is 263 eggs. From 
2009-2014, AEB had received the assessments fee 132.01 million dollars from egg producers and 
used this fund 65.78 million dollars for advertising, account for 49.83 per cent of implementing project 
costs.  BVAR lag 1 model was optimum model for forecasting monthly large egg price data. Large 
egg prices in other regions responded to Midwest large egg price shock persist for 24 months.    
 
 
Keywords: egg supply chain, BVAR, American egg board 
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1
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900                            

Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok, 10900 

398

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



 

 

  
ค าน า 

ไก่ไข่และไข่ไก่ ถือเป็นสตัว์และสนิค้าเศรษฐกิจที่นบัวนัมีความส าคัญกับความเป็นอยู่ของคนในชาติ แต่
อตุสาหกรรมไก่ไข่และไข่ไก่มีปัญหาเร่ือยมา สภาไข่ไก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Egg Board: AEB) 
คือ องค์กรที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลติไข่ไก่ของสหรัฐอเมริกากับผู้บริโภคในเร่ืองคุณค่าของไข่ไก่ AEB มีพันธกิจคือ 
เพิ่มการบริโภคไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ในนามผู้ผลิตไข่ไก่ของสหรัฐอเมริกา AEB ได้รับการสนับสนุนเงิน
จากเกษตรกรหรือบริษัทท่ีเลีย้งไก่ไข่มากกว่า 75,000 ตวั AEB ให้ความสนใจการผลติไข่ไก่คณุภาพโดยให้ความรู้
กับประชาชนว่าจะผลิตไข่ไก่คุณภาพได้อย่างไร คณะกรรมการของ  AEB รณรงค์ให้ผู้บริโภคได้รู้ถึงคุณค่าอัน
มหัศจรรย์ของไข่ไก่ การเผยแพร่งานวิจัยและการสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการของไข่ไก่ และการ
สง่เสริมการตลาดส าหรับการบริการอาหารและผลติภณัฑ์จากไขไก่ 

จากการศึกษาของ Schmit T.M., Reberte, J.C. and Kaiser H.M. (1996) ในเร่ืองผลของการโฆษณา
ไข่ไก่ต่อราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มและรายได้สทุธิในรัฐแคลิฟอร์เนียระหว่างปี 1985 ถึง 1995 โดยวัดผลกระทบของ
การโฆษณาด้วยการประมาณค่าโมเดลเศรษฐมิติของอุปสงค์และอุปทานไข่ไก่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผลการศึกษา
พบว่างบประมาณที่ใช้ในการโฆษณาไข่ไก่มีผลด้านบวกกับราคาขายในช่วง 10 ปี (1985-1995) อย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติ โมเดลชีใ้ห้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึน้ 1 เปอร์เซ็นต์ท าให้ราคาไข่ไก่เพิ่มขึน้ 0.13 
เปอร์เซ็นต์โดยตัวแปรอื่นๆ ในสมการอุปสงค์มีค่าคงที่ นอกจากนี  ้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่แท้จริงเพิ่มขึน้ 1 
เปอร์เซ็นต์ซึง่มีค่าเท่ากับ 304,000 เหรียญท าให้รายได้สุทธิของผู้ผลิตในปี 1985-1995 เพิ่มขึน้ 2.1 ล้านเหรียญ 
หรือผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Marginal rate of return) เท่ากับ 7.0 หรือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไข่ไก่เพิ่มขึน้ 1 
เหรียญท าให้ผู้ผลติมีก าไรเพิ่มขึน้ 7 เหรียญ 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจศกึษาการจดัการห่วงโซ่อปุทานไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อน ามาเป็น
ต้นแบบในการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานไข่ไก่ของประเทศไทยต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) โครงสร้างการผลิต การตลาด ไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
2) ผลการด าเนินงานของ AEB และ 3) ความเคลือ่นไหวของราคาไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

วิธีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1)  คือ ศึกษาการผลิตประกอบไปด้วย จ านวนไก่ไข่และไข่ไก่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา การตลาดประกอบด้วยราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศสหรัฐอเมริกา การน าเข้า- 
สง่ออกไข่ไก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

วิธีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  คือ ศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและงบประมาณในการ
ด าเนินงานของ AEB 

วิธีการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อที่  3 คือ การทดสอบ Unit root ของราคาไข่ไก่ การวิเคราะห์ความเป็น
เหตเุป็นผล (Granger causality) และโมเดล Bayesian Vector Autoregressive (BVAR) 
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ผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นการก าหนดแนวทางการบริหารอุตสาหกรรมไข่ไก่ทัง้ระบบ
ของประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาไข่ไก่ที่มีความผันผวน และเพิ่มศักยภาพของ
อตุสาหกรรมไข่ไก่ต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

การผลติ การตลาดไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัจจบุนัมีบริษัทประมาณ 181 บริษัทท่ีมจี านวนไก่ไข่มากกว่า 75,000 ตวั หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของ

จ านวนไก่ไข่ทัง้หมดใน US เปรียบเทียบกับปี 1994 บริษัทท่ีมีจ านวนไก่ไขม่ากกว่า 75,000 ตวั มีจ านวน 350 
บริษัท โดยบริษัทท่ีมีไก่ไขม่ากกว่า 1 ล้านตวัมีจ านวน 63 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 87 ของจ านวนไก่ไข่ทัง้หมด และ
บริษัทท่ีมีไก่ไขม่ากกว่า 5 ล้านตวัมีจ านวน 17 บริษัท (United Egg Producers, 2015) ทัง้นี ้การลดลงของ
จ านวนบริษัทเนื่องมาจากแนวโน้มในระยะยาวที่มีจ านวนบริษัทน้อยลงแต่มีขนาดใหญ่ขึน้เพราะความได้เปรียบ
ด้านการประหยดัต่อขนาด 

ไข่ไก่ที่ผลติในปี 2014 มีจ านวน 241.5 ล้านแผง2 จ าแนกเป็นไข่ไก่ที่ถูกน าไปแปรรูปส าหรับใช้ในสถาน
บริการอาหาร (Food service), โรงงาน, ร้านค้าปลกีและการสง่ออกจ านวน 76.0 ล้านแผง (ร้อยละ 31.47) ไข่ไก่
ที่จ าหน่ายในร้านค้าปลีกจ านวน 132.5 ล้านแผง (ร้อยละ 54.86) ไข่ไก่ที่ใช้ในสถานบริการอาหารจ านวน 21.7 
ล้านแผง (ร้อยละ 8.99) และไข่ไก่เพื่อส่งออกจ านวน 11.3 ล้านแผง (ร้อยละ 4.68) (United Egg Producers, 
2015) 

อตัราการบริโภคไข่ไก่ต่อคนซึง่ค านวณจากจ านวนไข่ไก่ทัง้หมดหกัด้วยจ านวนการส่งออกไข่ไก่บวกด้วย
จ านวนการน าเข้าไข่ไก่และหารด้วยจ านวนประชากร พบว่าในปี 2014 US มีปริมาณการบริโภคไข่ไก่ 263 ฟอง/
คน/ปี (5 ฟอง/คน/สปัดาห์) เพิ่มขึน้จากปี 2013 เท่ากบั 7.9 ฟอง/คน/ปี (USDA, 2015) 

ในปี 2014 สหรัฐอเมริกามีการสง่ออกไข่ไก่และผลิตภัณฑ์เท่ากับ 395.36 ล้านโหล โดยเป็นการส่งออก
ไข่ไก่ 239.64 ล้านโหล และการส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จ านวน 155.72 ล้านโหล การส่งออกไข่ไก่และผลิตภัณฑ์
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การส่งออกไข่ไก่เพื่อบริโภคส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง
ประเทศแคนาดาและเม็กซิโก 2) การสง่ออกไข่ไก่เพื่อน าไปฟักเป็นไก่ไข่และไก่เนือ้ สว่นใหญ่ส่งออกไปยังประเทศ
แคนาดาและฮ่องกงและ 3) การสง่ออกผลติภณัฑ์ไข่ไก่ (ไข่ขาวผง/เหลว และไข่แดงผง/เหลว) ซึ่งใช้ในร้านอาหาร
หรือน าไปใช้เป็นสว่นประกอบในอตุสาหกรรมอื่นๆ โดยลกูค้าหลกัในการน าเข้าไข่ขาวผง คือ ประเทศญ่ีปุ่ น สเปน 
อิสราเอล ประเทศแคนาดาเป็นผู้น าเข้าไข่ขาวเหลวรายใหญ่  ประเทศญ่ีปุ่ น เม็กซิโก และแคนาดาเป็นผู้น าเข้าไข่
แดงผงรายใหญ่ ในขณะที่ประเทศญ่ีปุ่ น แคนาดา และเกาหลใีต้เป็นผู้น าเข้าไข่แดงเหลวรายใหญ่ (USDA, 2015) 
 ประเทศที่ US มีการส่งออกไข่ไก่มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ ประเทศแคนาดา เม็กซิโก และฮ่องกงรวม 
203.67 ล้านโหล คิดเป็นร้อยละ 84.99 ของการสง่ออกไข่ไก่ทัง้หมดของ US และ ประเทศที่ US มีการส่งออก
ผลติภณัฑ์ไข่ไก่มากที่สดุ 3 อนัดบัแรก คือ ประเทศญ่ีปุ่ น เม็กซิโก และแคนาดารวม 100.73 ล้านโหล คิดเป็นร้อย
ละ 64.69 ของการสง่ออกผลติภณัฑ์ไข่ไก่ทัง้หมดของ US  

                                                 
2 1 แผง เท่ากบั 30 โหล 
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ประเทศสหรัฐอเมริกามีการน าเข้าไข่ไก่และผลติภณัฑ์ในปี 2014 จ านวน 32.84 ล้านโหล โดยแบง่เป็นไข่
ไก่จ านวน 11.57 ล้านโหล และผลติภณัฑ์ไข่ไก่จ านวน 21.27 ล้านโหล และประเทศที่ US มีการน าเข้าไข่ไก่มาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศแคนาดา จีน และไต้หวัน รวม 11.27 ล้านโหล คิดเป็นร้ อยละ 97.47 ของการ
น าเข้าไข่ไก่ทัง้หมดของ US (ประเทศที่ 4 คือ ประเทศไทย โดย US มีการน าเข้าไข่ไก่จากประเทศไทย 0.29 ล้าน
โหล คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของการน าเข้าไข่ไก่ทัง้หมดของ US)  

ประเทศที่ US มีการน าเข้าผลติภณัฑ์ไข่ไก่มาก 3 อนัดบัแรก คือ ประเทศแคนาดา ไต้หวัน และเยอรมนี 
รวม 19.06 ล้านโหล คิดเป็นร้อยละ 89.62 ของการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ทัง้หมดของ US (ประเทศที่ 4 คือ 
ประเทศไทย โดย US มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จากประเทศไทย 0.99 ล้านโหล คิดเป็นร้อยละ 4.65 ของการ
น าเข้าผลติภณัฑ์ไข่ไก่ทัง้หมดของ US)  

Egg Industry ท าการส ารวจปริมาณไก่ไข่ของแต่ละบริษัท พบว่าในปี 2013 จ านวนไก่ไข่ของผู้ผลิตไข่ไก่ 
60 บริษัท เท่ากับ 263.86 ล้านตัว โดย 4 บริษัทแรก คือ Cal-Maine Foods, Rose Acre Farms, Moark LLC, 
และ Rembrandt Enterprise มีจ านวนไก่ไข่รวม 86.24 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของจ านวนไก่ไข่ทัง้ 60 
บริษัท (บริษัทท่ีมีจ านวนไก่ไข่มากกว่า 1 ล้านตวั)  (Table 1) 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อปุทานไข่ไก่ใน US  

 จากข้อมูล Who’s who in the egg & poultry industries in the US and Canada จ าแนกหมวดที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม egg & poultry ออกเป็น 8 หมวดหลักๆ คือ (1) การผลิตสตัว์/สตัว์ปีก (2) ส่วนผสม
อาหารสตัว์ (3) อปุกรณ์ให้อาหารและเกี่ยวกบัอาหารเม็ด (4) อปุกรณ์อ านวยความสะดวกทั่วไป (5) ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกบัสขุภาพ (6) บริการและผลติภณัฑ์ในห้องปฏิบติัการ (7) การแปรรูปสตัว์ปีก และ (8) อื่นๆ  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ใน US มี 626 บริษัท จ านวนบริษัทในภูมิภาค Midwest มีมาก
ที่สดุเท่ากบั 248 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 39.62 ของบริษัททัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ ใน US (Table 
2) 

ส าหรับบริษัทท่ีท าธุรกิจเพียงหมวดเดียวจาก 8 หมวด มีจ านวน 430 บริษัท จ าแนกเป็นการท าธุรกิจใน
หมวดการแปรรูปสตัว์ปีกมากที่สดุ จ านวน 142 บริษัท รองลงมา ได้แก่ การท าธุรกิจในหมวดการผลิตสตัว์/สตัว์
ปีกจ านวน 84 บริษัท อปุกรณ์อ านวยความสะดวกทัว่ไปจ านวน 64 บริษัท สว่นผสมอาหารสตัว์จ านวน 63 บริษัท 
อปุกรณ์ให้อาหารและเกี่ยวกับอาหารเม็ดจ านวน 26 บริษัท บริการและผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบติัการจ านวน 22 
บริษัท ผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวกบัสขุภาพจ านวน 5 บริษัท และอื่นๆ จ านวน 24 บริษัท (Table 3) 

การแปรรูปไข่ไก่แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ผลติภณัฑ์ไข่ไก่แช่เย็น ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แช่แข็งและผลิตภัณฑ์
ไข่ไก่อบแห้ง โดยบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการแปรรูปไข่ไก่ใน US มี 44 บริษัท จ าแนกตามบริษัทที่อยู่ตามภูมิภาคได้
ดังนี ้ภูมิภาค Midwest จ านวน 19 บริษัท ภูมิภาค Northeast จ านวน 6 บริษัท ภูมิภาค Southwest จ านวน 6 
บริษัท ภูมิภาค Southeast จ านวน 5 บริษัท ภูมิภาค South Central จ านวน 4 บริษัท และภูมิภาค Northwest 
จ านวน 4 หรือคิดเป็นร้อยละ 43.18, 13.64, 13.64, 11.36, 9.09, และ 9.09 ตามล าดบั (Figure 1) 
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การด าเนินงานของสภาไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในสว่นของสถานะทางการเงินของสภาไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (AEB) พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 AEB มีสนิทรัพย์ 14.18 ล้านเหรียญ แบ่งเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร 11.06 ล้านเหรียญ ลกูหนี ้
การค้า 2.41 ล้านเหรียญ และอื่นๆ (ลกูหนีอ้ื่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และอุปกรณ์ส านักงานและระบบคอมพิวเตอร์ 
(หักค่าเสื่อมสทุธิ)) 0.71 ล้านเหรียญ ในส่วนของหนีส้ินและทุน ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ.2557 AEB มีเจ้าหนี ้
การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1.22 ล้านเหรียญ และสว่นของทุน 14.18 ล้านเหรียญ โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบียน 
0.07 ล้านเหรียญ และก าไรสะสมหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 12.89 ล้านเหรียญ 

Table 1: Number of layers for top 5 egg producers in US (Unit: Million layers) 

No. Company Name 
Year Percentage 

of 2013 
Acc. 

Percentage 2008 2010 2012 2013 

1 Cal-Maine Foods 28.60 29.00 33.50 32.00 12.13 12.13 
2 Rose Acre Farms 21.60 21.00 23.72 24.60 9.32 21.45 
3 Moark LLC 11.60 12.50 14.94 16.08 6.10 27.55 
4 Rembrandt Enterprise 5.60 12.00 13.37 13.56 5.14 32.69 
5 Daybreaks Foods 9.20 10.80 13.50 13.00 4.93 37.61 
6 Others 168.28 172.00 177.29 164.62 62.38 100.00 

Total 244.88 257.30 276.32 263.86  100.00   

Source: Egg Industry Survey (2008, 2010, 2012, 2013) 
 

Table 2: Number of company related to egg & poultry industry, classified by region 

Region                Number Percentage 
Midwest 248 39.62 
Southeast 147 23.48 
South Central 98 15.65 
Northeast 93 14.86 
Southwest 28 4.47 
Northwest 12 1.92 
Total 626 100.00 
Remark: * Moba is located in 3 regions: Midwest, Northeast, and Southeast 
                 Munters Corp is located in 2 regions: Midwest and Southeast 
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Table 3: Number of company doing business only 1 mode, classified by region 

Mode Midwest 
South 
east 

South 
Central 

North 
east 

South 
west 

North 
west 

Total 

Poultry Processing 52 29 21 26 7 7 142 

Animal/Bird Production 28 26 13 14 3 - 84 

General Facility Items 31 12 7 9 3 2 64 

Feed Ingredients 31 10 9 10 2 1 63 

Feed & Grain Equipment 16 3 5 2 - - 26 

Laboratory Products and 
Services 

7 2 4 6 2 1 22 

Health Products 2 1 2 - - - 5 

Miscellaneous 6 9 3 5 1 - 24 
Total 173 92 64 72 18 11 430 

 

 

 

 

Figure 1: Number of egg processors, classified by region 

ในส่วนของงบก าไรขาดทุนพบว่าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2557 AEB มีรายได้หลกัจากการประกอบกิจการ 
(Assessments fee ที่จ่ายโดยผู้ประกอบการไข่ไก่ใน US และแคนาดา) 132.01 ล้านเหรียญ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 7.37 ล้านเหรียญ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ 130.57 ล้านเหรียญ โดย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัการโฆษณา/โครงการการตลาดเพื่อผู้บริโภคมากที่สดุเท่ากบั 65.78 ล้านเหรียญ (เฉลี่ยปีละ 10.96 ล้าน
เหรียญ) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจยัโภชนาการเท่ากบั 19.61 ล้านเหรียญ และค่าใช้จ่ายในโครงการ
ของอตุสาหกรรมจ านวน 10.15 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 49.83, 14.86, และ 7.69 ของค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ตามล าดบั   

ตัวอย่างการโฆษณาของ AEB เช่น แคมเปญโฆษณาระดับประเทศที่ชื่อว่า “Wake Up to Eggs” ซึ่ง
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 การประชาสมัพันธ์ผ่านหลายช่องทางในโครงการ  "Take Back 
Easter" ให้เทศกาลอีสเตอร์เป็นวนั The egg holiday ด้วยการจดัโปรโมชัน่เป็นเวลา 4 สปัดาห์ การเข้าถึงบนโลก
ออนไลน์โดยได้ร่วมงานกบับรรณาธิการของหนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 เครือข่าย
โซเชียลของ AEB เพิ่มขึน้ 25 เปอร์เซ็นต์มากกว่าปี พ.ศ. 2556 โครงการ Good Egg Project บน Facebook 
แจกจ่ายคปูองซือ้ไข่ไก่ 1 โหลแถม 1 โหล (BOGO) แคมเปญโฆษณา Incredible People ผ่านทางโทรทัศน์ วิทย ุ
และป้ายโฆษณาออนไลน์อีกหลากหลายรูปแบบ โดยโฆษณาของ AEB ปรากฏในรายการ “Today”, “Good 
Morning America”, The Early Show”,“ Fox News” และในเครือข่ายเคเบลิอย่างเช่น Food Network, Weather 
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Channel, TNT, และ TBS และการร่วมกับ “Rachael Ray” ในรายการ Food Network พร้อมทัง้การโฆษณาบน
เว็บไซต์ยอดนิยมต่างๆ เช่น MSN.com, Weightwatchers.com, Hulu.com และการส่งเสริมการขายโดยร่วมมือ
กบั Subway ด้วยการน ายอดขายของแซนวิสไข่มาจบัคู่กบัการบริจาคไขไก่ให้กับธนาคารอาหารของท้องถิ่น เป็น
ต้น (American Egg Board, 2009-2014) 

ความเคลือ่นไหวของราคาไข่ไก่ใน US 

 จากข้อมลูราคาไข่ไก่รายเดือนตัง้แต่เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2546-เดือนตลุาคม พ.ศ. 2558 ของ 4 ภูมิภาค 
คือ ภูมิภาค Midwest (11 รัฐ) ภูมิภาค Northeast (11 รัฐ) ภูมิภาค South Central (10 รัฐ) และภูมิภาค 
Southeast (9 รัฐ) พบว่าราคาไข่ไก่ในแต่ละภมูิภาคมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันซึ่งยืนยันได้ด้วยค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างสองภูมิภาคใดๆ มีค่าใกล้เคียงกับ 1.0000 เช่น สหสัมพันธ์ระหว่างราคาไข่ไก่ในภูมิภาค 
Midwest กบัภมูิภาค Northeast เท่ากบั 0.9986 และจากความสมัพันธ์ระหว่างราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาค จึงมี
ค าถามว่าราคาไข่ไก่ในภูมิภาคใดมีผลในการก าหนดราคาไข่ไก่ในอีกภูมิภาคซึ่งเป็นการหาค าตอบโดยการใช้ 
Granger causality และหากเกิดการ Shock ของราคาไข่ไก่ในภูมิภาคหนึ่งจะมีผลกระทบกับภูมิภาคที่เหลือ
อย่างไรซึง่เป็นการหาค าตอบโดยใช้โมเดล Bayesian Vector Autoregression (BVAR) 

จากการทดสอบความนิ่งของข้อมลูราคาไข่ไก่ขนาดใหญ่ในแต่ละภมูิภาคด้วย ADF พบว่าข้อมูลราคาไข่
ไก่ในแต่ละภมูิภาคมีลกัษณะหยดุนิ่งที่ I(0) และจากการทดสอบ Granger causality พบว่าราคาไข่ไก่ในภูมิภาค
หนึ่งมีผลกับราคาไข่ไก่ในภูมิภาคที่เหลือ การทดสอบและเลือก Lag length ที่เหมาะสมของโมเดล BVAR โดย
พิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ Schwarz information criterion (SC) และ Hannan-Quinn information criterion 
(HQ) พบว่า BVAR ที่ 1 lag เป็นแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สดุ 

 แบบจ าลอง BVAR lag 1 ที่ใช้ในการพยากรณ์ราคาไข่ไก่ในแต่ละภมูิภาคของ US แสดงในสมการที่ (1)-

(4) โดยสมการที่ (1) เป็นสมการราคาพยากรณ์ไข่ไก่ในภมูิภาค Midwest ( ) 

     (1) 

  (3.0841)***           (2.3294)**              (2.3679)**                 (2.3949)**               (2.2242)**         

 สมการที่ (2) เป็นสมการราคาพยากรณ์ไข่ไก่ในภมูภิาค Northeast ( ) 
                  (2) 

 (5.0776)***           (2.3194)**             (2.5054)**                (2.4546)**                (2.3070)**      

สมการที่ (3) เป็นสมการราคาพยากรณ์ไขไ่ก่ในภมูภิาค South Central ( ) 
                      (3) 

(4.2626)***       (2.2673)**                 (2.3632)**                 (2.5202)**                (2.2610)**       

สมการที่ (4) เป็นสมการราคาพยากรณ์ไขไ่ก่ในภมูภิาค Southeast ( ) 
                     (4) 

            (4.0239)***           (2.2732)**                 (2.3833)**                  (2.4504)**                 (2.3410)**   

หมายเหต:ุ ** คือ ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05  *** คือ ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
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จากสมการที่ (1)- (4) พบว่า ราคาไข่ไก่ของภูมิภาคหนึ่ง ณ เวลา t มีความสมัพันธ์กับราคาไข่ไก่ในภูมิภาคนัน้
และภมูิภาคที่เหลอื ณ เวลา t-1 ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาไข่ไก่ในภูมิภาคหนึ่ง ราคาไข่ไก่ในภูมิภาคที่เหลือจะมีการตอบสนองอย่างไร จาก Impulse Response 
Function ในแบบจ าลอง BVAR lag 1 พบว่าเมื่อเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนั (Innovation) ของราคาไข่ไก่
ในภมูิภาค Midwest จะเกิดการตอบสนองของราคาไข่ไก่ในภูมิภาคที่เหลือทันทีและมีการปรับสู่ดุลยภาพอย่าง
ช้าๆ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี (24 เดือน) ในทางตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั (Innovation) ของ
ราคาไข่ไก่ในภูมิภาค Northwest, South Central, และ Southeast ไม่มีผลใดๆกับราคาไข่ไก่ในภูมิภาคที่เหลือ  
(Figure 2) 
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Figure 2: Impulse Response Function for BVAR laq 1 model 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการผลติ การตลาด ไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา การท างานของ
สภาไข่ไก่ของสหรัฐอเมริกา และความเคลื่อนไหวของราคาไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในส่วนของการผลิต
พบว่าปัจจบุนัมีบริษัท 181 บริษัทที่มีจ านวนไก่ไข่มากกว่า 75,000 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของจ านวนไก่ไข่
ทัง้หมด โดยบริษัทท่ีมีไก่ไข่มากกว่า 1 ล้านตวัมีจ านวน 63 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 87 ของจ านวนไก่ไข่ทัง้หมด และ
บริษัทท่ีมีไก่ไข่มากกว่า 5 ล้านตวัมีจ านวน 17 บริษัท ไข่ไก่ที่ผลติในปี 2014 มีจ านวน 241.5 ล้านแผง จ าแนกเป็น
ไข่ไก่ที่ถกูน าไปแปรรูปจ านวน 76.0 ล้านแผง (ร้อยละ 31.47) ไข่ไก่ที่จ าหน่ายในร้านค้าปลีกจ านวน 132.5 ล้าน
แผง (ร้อยละ 54.86) ไข่ไก่ที่ใช้ในสถานบริการอาหารจ านวน 21.7 ล้านแผง (ร้อยละ 8.99) และไข่ไก่เพื่อส่งออก
จ านวน 11.3 ล้านแผง (ร้อยละ 4.68) อตัราการบริโภคไข่ไก่ของ US ในปี 2014 เท่ากับ 263 ฟอง/คน/ปี (5 ฟอง/
คน/สปัดาห์) เพิ่มขึน้จากปี 2013 เท่ากับ 7.9 ฟอง/คน/ปี บริษัทที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ใน US มี 626 
บริษัท การแปรรูปไข่ไก่แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ผลติภณัฑ์ไข่ไก่แช่เย็น ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แช่แข็งและผลิตภัณฑ์
ไข่ไก่อบแห้ง โดยบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการแปรรูปไข่ไก่ใน US มี 44 บริษัท ภูมิภาค Midwest มีจ านวนบริษัทแปร
รูปไข่ไก่มากที่สดุ 19 บริษัท และภมูิภาค Northwest มีจ านวนบริษัทน้อยที่สดุ 4 บริษัท 
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สถานะทางการเงินของสภาไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (AEB) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มี
สนิทรัพย์ 14.18 ล้านเหรียญ หนีส้ิน 1.22 ล้านเหรียญ และทุน 14.18 ล้านเหรียญ โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบียน 
0.07 ล้านเหรียญ และก าไรสะสมหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 12.89 ล้านเหรียญ 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2557 AEB มีรายได้หลกัจาก Assessments fee ที่จ่ายโดยผู้ประกอบการไข่ไก่ 
132.01 ล้านเหรียญ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7.37 ล้านเหรียญ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ 
130.57 ล้านเหรียญ โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา/โครงการการตลาดเพื่อผู้บริ โภคมากที่สดุเท่ากับ 65.78 
ล้านเหรียญ (เฉลีย่ปีละ 10.96 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 49.83 ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ  

ตวัอย่างการโฆษณาของ AEB เช่น แคมเปญโฆษณาระดับประเทศที่ชื่อว่า “Wake Up to Eggs” การ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านหลายช่องทางในโครงการ "Take Back Easter" ให้เทศกาลอีสเตอร์เป็นวัน The egg holiday 
การร่วมงานกับบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์  โครงการ Good Egg Project บน 
Facebook แจกจ่ายคูปองซือ้ไข่ไก่ 1 โหลแถม 1 โหล (BOGO) แคมเปญโฆษณา Incredible People ผ่านทาง
โทรทัศน์ วิทยุ และป้ายโฆษณาออนไลน์อีกหลากหลายรูปแบบ และการส่งเสริมการขายร่วมกับ Subway โดย
การน ายอดขายของแซนวิสไข่มาจบัคู่กบัการบริจาคไขไก่ให้กบัธนาคารอาหารของท้องถิ่น เป็นต้น  

จากข้อมูลราคาไข่ไก่ขนาดใหญ่รายเดือนตัง้แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
ของ 4 ภูมิภาค: Midwest, Northeast, South Central, และ Southeast พบว่าราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาคมีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยกันและแบบจ าลองการพยากรณ์ราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาค BVAR lag 1 เป็นโมเดลที่มี
ความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั (Innovation) ของราคาไข่ไก่ในภูมิภาค Midwest จะเกิดการ
ตอบสนองของราคาไข่ไก่ในภมูิภาคที่เหลอืทนัทีและมีการปรับสูด่ลุยภาพอย่างช้าๆโดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี (24 
เดือน) ในทางตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั (Innovation) ของราคาไข่ไก่ในภูมิภาค Northwest, 
South Central, และ Southeast ไม่มีผลใดๆกบัราคาไข่ไก่ในภมูิภาคที่เหลอื 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจและการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
ซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Marketing Mix Factors Affecting Trust and Purchasing Decisions on Goods and Services via Electronic 
Commerce in Bangkok. 

 
ชาคริยา ทองใบ,1 จมุพฏ บริราช 

Chacriya Thongbai.1 Jumpoth Boriraj 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถงึอิทธิพลข้อมลูสว่นประสมทางการตลาด อิทธิพลและระดบัความ

ไว้วางใจและการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภค โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ ท่ีเคย
มีประสบการณ์ซือ้สินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
การวิจยัแบบมาตราส่วน 5 ระดบั วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ความถดถอยเชิงพหุ ผลจากการวิจัยพบว่าระดบัอิทธิพลของข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความไว้วางใจและ
ระดบัการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของกลุม่ตวัอย่างมีคา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ในระดบัมาก และสมการท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูนัน้อธิบายลกัษณะอิทธิพลของตวัแปร โดยปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความไว้วางใจ ได้แก่ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสริมการตลาด สินค้าและราคา ตามล าดบั สว่นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ ได้แก่ สินค้า การสง่เสริมการตลาด และราคา ตามล าดบั ยกเว้นด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และพบว่าความไว้วางใจของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study the level of marketing mix, trust and purchasing decisions 
on goods and services via electronic commerce in Bangkok. The research was conducted on 400 samples 
who used to purchase goods and services via electronic commerce in Bangkok by using questionnaires with 
5 level rating scales. The data was analyzed by SPSS which used in determining the means, standard 
deviation and multiple regression analysis, The results showed that the marketing mix factors affecting, trust 
and purchasing decisions were found to be rated on average and standard deviation at a high level. The 
variables influencing the trust were place, promotion, product and price. The variables influencing the 
purchasing decision were product, promotion and price by except variable of place. The overall factors 
could forecast purchase decision on goods and services via electronic commerce in Bangkok. 

 
Keyword: Marketing Mix Factors, Trust, Purchasing Decisions 
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ค าน า 
การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญในการช่วยพัฒนาสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านของธุรกิจและการพาณิชย์ท่ีน าเอาระบบ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้เป็นสื่อกลางจนก่อเกิดเป็นรูปแบบการค้าท่ีเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce 
กลายเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ท่ีช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่างรวดเร็ว กระทัง่ได้รับความนิยมเพ่ิม
มากขึน้ ส าหรับประเทศไทย E- Commerce เป็นช่องทางในการซือ้ขายสินค้าและบริการท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก และมี
ร้านค้าออนไลน์ให้ผู้บริโภคเลือกซือ้สินค้าและบริการมากมาย ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาและท าความ
เข้าใจถงึพฤติกรรมของผู้บริโภค (สปัุญญา, 2543) ท่ีมีความแตกตา่งกนั และกระบวนการของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีน าไปสู่
การตดัสินใจ (วุฒิ, 2555) น ามาสร้างสรรค์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุม่เป้าหมาย โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการสง่เสริมทางการตลาด 
(Kotler, 2008) ซึง่หากผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์สว่นประสมทางการตลาดกระทัง่สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
พงึพอใจสงูสดุได้นัน้ย่อมท าให้ธุรกิจนัน้อยู่ได้อย่างยาวนานและมัน่คง แม้ว่า E-Commerce จะมีประโยชน์มากมายแต่ก็
ยังคงพบปัญหาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการท่ีผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากผู้ขายสินค้าโดยได้รับสินค้าท่ีไม่ตรงตามโฆษณา
หรือไม่ได้รับสินค้าหลงัจากช าระเงินแล้ว ความปลอดภัยเก่ียวกบัข้อมูลส่วนตวัของผู้ซือ้สินค้า เป็นต้น โดยรายงานผล
ส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2557 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า เหตุผลท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้ผู้บริโภคไม่ท าการซือ้สินค้าและบริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต คือ การไมไ่ว้วางใจผู้ขาย ดงันัน้เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับผู้ประกอบการจ าเป็นอย่างย่ิงในการสร้างความน่าเช่ือถือ
ส าหรับธุรกิจ ซึ่งความไว้วางใจสามารถสร้างได้ตัง้แต่ก่อนซือ้ ระหว่างท าการซือ้ จนกระทัง้ภายหลังการซือ้สินค้าและ
บริการ (Egger, 2001) จึงเกิดเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาว่าปัจจัยใดท่ีท าให้ผู้บริโภคใช้ในการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือ กระทัง่เกิดความไว้วางใจและตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมของผู้ ใช้บริโภคในการซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์และศกึษาปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจและการตดัสินใจของผู้บริโภค
ในการซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่จะเป็นแนวทางต่อผู้ขายสินค้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดจนเป็นแนวทางสง่เสริมระบบการค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.   เพ่ือศกึษาถงึระดบัอิทธิพลของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความไว้วางใจและการตดัสินใจ

ซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
2.   เพ่ือวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในการซือ้

สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
3.   เพ่ือวิเคราะห์ถงึอิทธิพลของปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่าน

ระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
4.   เพ่ือวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของความไว้วางใจท่ีมีต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 
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แนวคิดทฤษฎี 
ส าหรับงานวิจยันีม้ีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความเช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงค์และกรอบแนวคิดดงัตอ่ไปนี ้
 
แนวคดิแบบจ าลองพฤตกิรรมผู้บริโภค 

Kotler (2000) พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการศกึษาเหตจุูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยมีจุด
กระตุ้น (stimulus) ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ (buying black box) 
เปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะต่างๆ ของผู้ ซือ้ จึงจะเกิดการตอบสนอง (buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้ซือ้ (buyer purchase 
decision)  

 
แนวคดิเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
 วุฒิ  สุขเจริญ (2555 อ้างถึง Schiffman and Kanuk, 2010) น าเสนอแบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งกระบวนการตดัสินใจกบัอิทธิพลต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ โดยแบ่งกระบวนการเป็น 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้การน าเข้า (Input) หมายถึง การท่ีผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจยั
ภายนอก (External influence) ได้แก่ อิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท (Firm’s market efforts) และอิทธิพล
ด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural environment) จากอิทธิพลทัง้สองน าไปสูก่ระบวนการภายใน
ของผู้บริโภค ขัน้ต่อไปคือ ขัน้กระบวนการ (Process) เป็นขัน้ตอนการตดัสินใจของผู้บริโภค โดยเร่ิมจากการตระหนกัถึง
ความต้องการ (Need cognition) การหาข้อมูลก่อนการซือ้ (Pre purchase search)และการวิเคราะห์ทางเลือก 
(Evaluation of alternatives) ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจากพืน้ฐานทางจิตวิทยา(Psychological field) และปัจจยัภายนอก ส่วน
ขัน้สดุท้าย ได้แก่ ขัน้ผลลพัธ์ (Output) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้บริโภคตดัสินใจซือ้และประเมินหลงัการซือ้ ซึง่จะส่งผลท าให้เกิด
ประสบการณ์และประสบการณ์ดงักลา่วจะมีอิทธิพลในการเลือกซือ้ครัง้ตอ่ไป 
 
แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler and Armstrong (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ชุดของเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีสามารถท าการควบคมุได้โดยท่ีกิจการสามารถน าเคร่ืองมือเหล่านีม้าผสมผสานเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของกลุม่ตลาดเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด  (Promotion) 
 
แนวคดิความไว้วางใจในพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

Egger (2001) ได้สร้างกรอบการประเมินความไว้วางใจของลูกค้าในการซือ้สินค้าผ่านระบบ E-Commerce 
เรียกวา่ Model of Trust for Electronic Commerce หรือ MoTEC แบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยดงันี ้
 1.  ปัจจัยท่ีเกิดขึน้ก่อนการใช้งาน (Pre-Interactional Filters) คือ ปัจจัยท่ีช่วยให้ผู้ ซือ้ หรือผู้บริโภคท าการ
กรองข้อมลูก่อนท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ขาย 
 2.  ปัจจยัในการเช่ือมตอ่ (Interface Properties) คือ การเช่ือมตอ่ระหวา่งผู้ขายและผู้ซือ้สินค้าผ่านเวบ็ไซต์ครัง้
แรกท่ีแสดงออกมาในความประทบัใจท่ีผู้ซือ้ได้รับหรือความอคติท่ีเกิดขึน้ 
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 3.  ปัจจัยท่ีเก่ียวกับข้อมูลและสัญลกัษณ์ท่ีน าเสนอ (Informational Content) เมื่อส ารวจเว็บไซต์ลูกค้าจะ
เร่ิมต้นการประเมินข้อมลูท่ีพวกเขาพบ สามารถแบ่งออกเป็นสองกระบวนการหลกักระบวนการแรกคือการประเมินผลของ
ความสามารถของบริษัท กระบวนการท่ีสองคือการประเมินผลของความเสี่ยงในการท าธุรกรรม 
 4.  บริษัท (Company) ลกูค้ามกัจะสรุปความน่าเช่ือถือจากพฤติกรรมและประสิทธิภาพการท างานท่ีพนกังาน
หรือผู้ขายสินค้าในนามตวัแทนของบริษัทสามารถให้ลกูค้าท าการติดตอ่สอบถามและให้รายละเอียดได้อย่างชดัเจน 
 จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นน ามาซึง่กรอบแนวคิดการวิจยัดงัภาพ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
Figure 1  Conceptual Framework 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ ประชากรท่ีใช้บริการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์(E- Commerce) ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สญัชาติไทยและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีอตัราการใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุในประเทศ 
สะท้อนให้เห็นถึงความถ่ีในการเข้าเว็บไซต์และโอกาสในการซือ้สินค้าและบริการมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน  ๆ
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การท าวิจยัใช้แบบสอบถามในการส ารวจข้อมลูปฐมภมูิจากผู้บริโภคโดยเป็นแบบสอบถามเลือกตอบชนิดส ารวจ
รายการและแบบสอบถามมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ท่ีผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) และการทดสอบความมัน่ (Reliability) โดยเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามออนไลน์เชิญชวนผู้ เล่นอินเทอร์เน็ตเข้า
ไปท าแบบสอบถามท่ีโพสไว้ตามกระดานข่าวของเว็บไซต์ www.pantip.com www.facebook.com www.sanook.com 
เป็นเว็บไซต์ท่ีติด 3 ใน 10 อนัดบัเว็บไซต์ท่ีคนไทยชอบเล่นกนัมากท่ีสุดจากการส ารวจของ alexa.com  ซึ่งเป็นเว็บท่ี
รายงานผลและตรวจสอบความนิยมของเวบ็ตา่ง  ๆทัว่โลกของโลกอินเทอร์เน็ต 
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http://www.pantip.com/
http://www.facebook.com/
http://www.sanook.com/
http://www.alexa.com/


การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) ในการศกึษาอิทธิพลข้อมลูสว่นประสม
ทางการตลาด ความไว้วางใจและการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค โดย
ก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีไว้ท่ีระดบั .05 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้กลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็นผู้ ท่ีเคยมีประสบการณ์ซือ้สินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต อาศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอาย ุ24-29 ปี มีระดบัการศกึษาสงูสดุปริญญาตรี 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน เหตผุลในการเลือกซือ้สินค้าและ
บริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะสะดวกและรวดเร็ว สินค้าท่ีได้รับความนิยมได้แก่ สินค้าประเภทเสือ้ผ้า/
เคร่ืองแตง่กาย คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยในการซือ้สินค้า/บริการท่ีซือ้ต่อครัง้ (นบัรวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่าบริการธนาคาร
,คา่ขนสง่) มีคา่ใช้จ่าย 1,001-5,000 บาท และมีความถ่ีในการซือ้สินค้า/บริการทาง อินเทอร์เน็ตเดือนละครัง้ มีการเลือก
ช าระเงินในรูปแบบการโอนเงินผ่านตู้  ATM และส่วนใหญ่มีปัญหาหรือข้อเสียจากการสัง่ซือ้สินค้าและบริการผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตคือสินค้าท่ีได้รับช ารุด 
 
การวิเคราะห์ระดับอทิธิพลของข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค 
 ผลการวิจยัพบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ด้าน โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้อนัดบัท่ี 1 ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย อนัดบั 2 ด้านการสง่เสริมการตลาด อนัดบั 3 ด้านสินค้า และอนัดบั 4 ด้านราคา  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ มีต่อการซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ 
 ผลการการวิจยั พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความไว้วางใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
การซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทัง้ ปัจจัยในการเช่ือมต่อ 
(Interface Properties) และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัข้อมลูและสญัลกัษณ์ท่ีน าเสนอ (Informational Content)  
 
การวิเคราะห์การตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
 การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภคโดยรวมผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ี
ตอบแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคโดยรวม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ด้าน คือ ในอนาคตจะท าการซือ้สินค้า/บริการผ่านเว็บไซต์ มีความรู้สกึง่ายต่อการตดัสินใจ
ซือ้สินค้า/บริการผ่านเวบ็ไซต์ และหากมีโอกาสจะแนะน าบคุคลท่ีรู้จกัซือ้สินค้า/บริการผ่านเวบ็ไซต์  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความไว้วางใจ ท าการทดสอบปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด
ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่าทัง้ 4 ด้านของส่วนประสมทางการตลาดสามารถพยากรณ์ความไว้วางใจของผู้บริโภคซึ่งผลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศนัสณีย์ โสธรพิทกัษ์กล ุ(2556) ท่ีพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลกบัความ
ไว้วางใจในการเลือกใช้บริการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 ทัง้นีจ้ากการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความไว้วางใจสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ดงันี ้
 ความไวว้างใจของผูบ้ริโภค = .465 (ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) + .345 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด)  
+ .162 (ดา้นสินคา้)  + .076 (ดา้นราคา) 
 
 การทดสอบสมมตฐิานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ ท าการทดสอบปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดของ
ผู้บริโภคมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ พบว่าส่วนประสมทางการตลาด
ด้านสินค้า ด้านการสง่เสริมการตลาดและด้านราคาสามารถพยากรณ์การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคได้ ยกเว้นด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายซึ่งมีความขัดแย้งกับผลงานวิจัยของวนัดี  รัตนกายแก้ว (2554) ท าการวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้
สินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยศึกษาพฤติกรรมการซือ้สินค้าและปัจจัย
ทางด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้ามากท่ีสดุคือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผล
การศกึษาท่ีแตกตา่งกนัอาจเน่ืองมาจากแหลง่ของการเก็บแบบสอบถาม 
 ทัง้นีจ้ากการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจสามารถเขียนสมการพยากรณ์
ได้ดงันี ้
 การตดัสินใจซื้อสินคา้และบริการ =.284 (ดา้นสินคา้) + .200 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) +.153 (ดา้นราคา) 
 
 การทดสอบสมมติฐานด้านความไว้วางใจกับการตัดสินใจ พบว่าความไว้วางใจสามารถพยากรณ์การ
ตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภคจากสมการพยากรณ์ดงันี ้
 
 การตดัสินใจซื้อสินคา้ = .649 (ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัขอ้มูลและสญัลกัษณ์ทีน่ าเสนอ) 
 
 ซึง่ผลของงานวิจยัมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐัสพนัธ์  เผ่าพนัธุ์ (2551) ท่ีได้ท าการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ี
สร้างแรงจงูใจตอ่ผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ผลการศกึษาพบว่าความไว้วางใจต่อเว็บไซต์มีระดบั
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านเวบ็ไซต์อย่างมีนยัส าคญั  
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สรุป 
ระดบัอิทธิพลของข้อมลูส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความไว้วางใจและระดบัการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ

ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ในระดบัมาก สมการเชิง
โครงสร้างตามสมมติฐานท่ีได้นัน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ จงึน าสมการท่ีได้นัน้มาอธิบายลกัษณะอิทธิพลของ
ตวัแปร โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในการซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสินค้าและด้านราคา ตามล าดบั ส่วนปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ปัจจยัด้าน
สินค้า ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดบั ยกเว้นด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และพบว่าความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภคท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ผู้ประกอบการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ควรมีนโยบายของการการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า/บริการให้มี
ความชัดเจน ขายสินค้าท่ีมีคุณภาพตามท่ีได้ระบุไว้ในหน้าเว็บจริง ไม่หลอกลวงผู้บริโภค รวมถึงใส่ใจบรรจุภณัฑ์ในการส่ง
สินค้าท่ีมีความปลอดภยัสง่ถงึมือผู้บริโภคได้ในสภาพท่ีสมบรูณ์ 
 2. ผู้ประกอบการควรควรตัง้ราคาท่ีสามารถดึงดูดผู้บริโภค มีการชักจูงผู้ บริโภค เช่น ส่วนลดราคาพิเศษ หรือ 
สว่นลดหากซือ้จ านวนมากชิน้ เพ่ือช่วยเพ่ิมระดบัการตดัสินใจซือ้สินค้ามากขึน้ 
 3. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการตรวจสอบสถานะของการจดัส่งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคให้
ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือแสดงถงึความโปร่งใสซึง่จะช่วยเพ่ิมระดบัความไว้วางใจในการซือ้สินค้าได้ 
 4. ผู้ประกอบการควรมีการประชาสมัพนัธ์ร้านค้าออนไลน์ของตวัเองหลากหลายรูปแบบและหลายช่องทางเพ่ิม
มากขึน้ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือ เพ่ือให้เข้าถงึผู้บริโภคได้มากขึน้และยงัช่วยสร้างการจดจ าในผู้บริโภคด้วย 
 5. ผู้ประกอบการควรสร้างความน่าเช่ือถือและท าให้ผู้บริโภครู้สกึถึงความปลอดภยั ด้วยการแสดงตนว่ามีอยู่จริง 
สามารถตอบสนองตอ่ผู้บริโภค มีความซื่อสตัย์ในการน าเสนอข้อมลู สามารถดแูลการเข้าถึงข้อมลูลบั สร้างความปลอดภยัใน
การซือ้สินค้าโดยมีกลไกลป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัดหนองคาย 
Knowledge Sharing Ability of Excellent Agriculturists in Nong Khai Province 

 
นารา กิตติเมธีกุล1* วรางคณา ถาวรวิริยตระกลู1 และ ธนชาติ เราประเสริฐ1 

Nara Kittimetheekul1* Warangkana Thawornwiriyatrakul1 and Tanachart Roaprasert1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ หาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร ตาม
กระบวนการจดัการความรู้ จากผู้มีความรู้และความช านาญด้านการผลิตสินค้าเกษตรในจงัหวดัหนองคาย การ
วิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการรวบรวมความรู้โดยการสงัเกต การสอบถาม และการสมัภาษณ์
แบบไมม่ีโครงสร้างระหวา่งผู้ วิจยัและเกษตรกร ในโครงการฝึกอบรมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง 
การคัดเลือกเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นการใช้ผู้ เข้าร่วมอบรมจ านวน 10 คนท่ีผ่านการคัดเลือกโดยสภาเกษตรกร
จงัหวดัหนองคาย จากนัน้จงึท าการประเมินคณุภาพชิน้งานท่ีใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของเกษตรกรในกระบวนการ
จดัการความรู้ พบวา่ เกษตรกรแตล่ะคนมีความรู้ความสามารถในการท าเกษตรกรรมท่ีตนเองถนดัเป็นอย่างดี แต่
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเกษตรกรท่ีสามารถใช้
เทคโนโลยี หรือสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยบุคคลอื่น สามารถถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเอกสารและเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรได้ดีกวา่เกษตรกรท่ีไมส่ามารถใช้เทคโนโลยีได้ 

ABSTRACT 

 This research aimed to find the knowledge sharing capability in knowledge management 
process ofThai agriculturalists who were experts in agricultural production in Nong Khai Province. The 
qualitative approaches s were used to conduct the study, including observation, conversation, and 
non-structured interview . Ten distinguished,  agriculturalists were selected by the Office of Farmers 
Council of Nong Khai province to attend the training program. The ten agriculturalists subsequently 
were evaluated for the knowledge transferring ability. It was found that all expert agriculturalists had 
fully understanding and highly skills in their expert areas. They could verbally clarify their knowledge 
very well. On the other hand, many of them were not dexterous in using technology to pass on their 
knowledge in written form. Noticeably the agriculturalists, who were familiar with the technology, 
could share their knowledge superior to the other participants in the training program.  
 
key words: knowledge management, knowledge sharing, Excellent Agriculturists 
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บทน า 
อาชีพการท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ตัง้แต่อดีตกาลจนถึงช่วงเวลา

ปัจจุบนั และยงัคงมีต่อไปในอนาคต จากรายงานส ามะโนประชากรด้านการเกษตรของส านกังานสถิติแห่งชาติ 
(2556) รายงานวา่ประเทศไทยมีประชากรท่ีมีการถือครองทางด้านการเกษตรทัง้สิน้ 5.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 
25.0 ของครัวเรือนทัง้ประเทศ มีเนือ้ท่ีถือครองเพ่ือการเกษตรทัง้หมด 114.6 ล้านไร่ คิดเป็น ร้อยละ 37.5 ของเนือ้
ท่ีประเทศไทย โดยมีเนือ้ท่ีถือครองเฉลี่ย 19.4 ไร่/ราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีผู้ ถือครองทางการเกษตรมาก
ท่ีสุดคือ 2.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 46.5 ของผู้ ถือครองทัง้ประเทศ และเน่ืองจากประเทศไทย มีพืน้ท่ีและคน
ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับเกษตรกร จึงเกิดภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดังพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้ เขาท างานมาหลายชั่วคนแล้ว เขาท างาน
อย่างดี เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู้วา่ตรงไหนควรท ากสิกรรม เขารู้วา่ท่ีไหนควรจะเก็บรักษาไว้ แต่ท่ีเสียก็เพราะ 
พวกท่ีไมรู้่เร่ือง ไมไ่ด้ท ามานานแล้ว เลยท าให้ลืมไปวา่ ชีวิตมนัเป็นไปได้โดยการท ากสิกรรมท่ี ถูกต้อง” (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2545) 
 ในการสง่เสริมให้ภมูิปัญญาเกิดประโยชน์ในวงกว้าง จงึต้องอาศยักระบวนการจดัการความรู้ของเจ้าของ
ภูมิปัญญานัน้ เป็นการสร้างมูลค่าให้เพ่ิมสูงขึน้แก่องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ (Spiegler, 2000) ซึ่งการเพ่ิมมูลค่านัน้ 
จะต้องผ่านกระบวนการในการจัดการความรู้ ท่ีประกอบไปด้วย การก าหนดองค์ความรู้ ( Identifying) การ
รวบรวม (Capturing) การจดัโครงสร้าง (Structuring) การจดัการ (Organizing) การสืบค้น (Retrieving) การ
ถ่ายทอด (Sharing) และการประเมิน (Evaluating) เน่ืองด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จากศูนย์บริการวิชาให้ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการ
ความรู้ของเกษตรในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย ในปีงบประมาณ 2558 กบักลุ่มเกษตรกรตวัอย่างท่ีได้รับการคดัสรร
จากสภาเกษตรกรจงัหวดัหนองคาย ในความเช่ียวชาญการเกษตรด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการก าหนดความรู้ การ
รวบรวม การจดัโครงสร้างความรู้ สร้างเป็นคู่มือเกษตรกรเพ่ือใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณะชน ซึง่ขัน้ตอนเหล่านี ้
จะต้องอาศยัทกัษะ และความสามารถของบุคคลท่ีด าเนินงาน ซึง่เป็นปัญหาหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อนั
เน่ืองมาจาก ผู้ถ่ายทอดรู้สึกว่าการถ่ายทอดความรู้เป็นเร่ืองท่ียาก หรือ ไม่ต้องการแสดงให้เป็นจุดเด่นภายใน
องค์กร (Ou and Davison, 2007) ดงันัน้ การศึกษาถึงความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่ม
เกษตรกร จึงมีความส าคญัในแง่ของการประเมินความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเกษตรกรได้ศึกษา 
เรียนรู้ ค้นพบ และสร้างสรรค์มาตลอดทัง้ชีวิตของการเป็นเกษตรกร อีกทัง้เป็นข้อมลูเพ่ือสร้างแนวทางการพฒันา
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมินความสามารถการถ่ายทอดความองค์ความรู้ 
2. เพ่ือประเมินอปุสรรคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในจงัหวดัหนองคาย 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้นัน้
ประกอบด้วย กระบวนการจดัการความรู้ การถ่ายทอด และการประเมินการถ่ายทอด  
กระบวนการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ ได้มีผู้ นิยามความหมายไว้หลายคน Alavi and Leiner (1999) กล่าวว่า เป็น
กระบวนการจดัการท่ีเป็นระบบ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกนัของบุคคลเพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ Albers and Brewer (2003) กล่าวว่า การจดัการความรู้คือกระบวนการการสร้างกรอบ 
เข้าถงึ รวบรวม กระจาย และการใช้งานของความรู้เพ่ือประโยชน์ของการเพ่ิมประสิทธิภาพการในท างานและการ
สร้างความได้เปรียบขององค์กร ในขณะท่ี Alryalat and ALHawari (2008) ได้ให้ความหมายของการจดัการ
ความรู้วา่เป็น ขัน้ตอนหรือกระบวนการหรือแนวปฏิบตัิเพ่ือให้ส าเร็จด้วยกระบวนการเก่ียวกบัความรู้ กระบวนการ
เพ่ือความรู้ และกระบวนการจากความรู้ โดยน าไปปรับปรุงการท างานทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
 การจดัการความรู้เป็นกระบวนการหนึง่ๆ ท่ีมีขัน้ตอนท่ีท่ีขดัเจนเก่ียวการการน าความรู้ไปสร้างประโยชน์ 
ประสิทธิภาพขององค์กร ได้มีผู้สร้างแบบจ าลองเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ไว้ Lai and Chu (2000) ได้
กลา่ววา่กระบวนการจดัการความรู้มี 7 ขัน้ตอน คือ การริเร่ิม (Initiation) การสร้าง (Generating) การท าตวัแบบ 
(Modeling) การเก็บรักษา (Repository) การกระจายและถ่ายทอด (Distribution and Transferring) การใช้งาน 
(Usage) การทบทวน (Retrospect) ในขณะท่ี Parikh (2001) มีความเห็นท่ีคล้ายกนัแตม่ีเพียง 4 ขัน้ตอนคือ การ
เข้าถึง (Acquisition) การจดัการ (Organizing) การเผยแพร่ (Disseminating) และการใช้งาน (Application) 
และ Deng and Yu (2006) ได้ก าหนดกระบวนการจดัการความรู้ไว้ท่ี 4 ขัน้ตอนคือ ก าหนดองค์ความรู้ (Identify 
Knowledge) เก็บรวบรวม (Capture) เลือก (Select) เก็บรักษา (Stored) และบริการ (Service) 
 จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการการจัดการความรู้ พบว่ามีสิ่งท่ีคล้ายกันคือ ขัน้ตอนท่ี 1 
การก าหนดกรอบของความรู้ท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ทราบขอบเขตของความรู้ว่าอยู่ในเร่ืองอะไรบ้าง เตรียมวางโครงสร้าง
ของความรู้เพ่ือน าไปสู่ขัน้ตอนต่อไป ขัน้ตอนท่ี 2 การเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นขัน้ตอนท่ีจะด าเนินการเก็บข้อมลูท่ี
อยู่ในกรอบขององค์ความรู้ท่ีก าหนดไว้ ท าให้ไม่เกิดความสบัสนและเกิดการประหยัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขัน้ตอนท่ี 3 การจดัการโครงสร้างและการเก็บบนัทึก เป็นการจดัสรรการเก็บข้อมูลต่างๆ ให้อยู่อย่างเป็นระบบ
พร้อมทัง้เกิดคณุค่า ขัน้ตอนนีเ้ป็นการเปลี่ยนแปลงจากข้อมลูให้กลายเป็นสารสนเทศหรือองค์ความรู้ท่ีสามารถ
สร้างคณุคา่ให้แก่องค์กรได้ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ (knowledge Sharing) เป็นพฤติกรรมหนึ่งขององค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดคณุค่า
ตอ่องค์กรในการสร้างและรักษาสวสัดิภาพและความน่าเช่ือถือขององค์กร (Connelly and Kelloway, 2003) การ
ถ่ายองค์ความรู้จะส าเร็จได้เมื่อบุคคลมีความเต็มใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ให้กับองค์กร 
(DeTienne, Dyer, Hoopes, & Harris, 2000) อปุสรรคของการถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วยกนั 2 องค์ประกอบ
ด้วยกนัคือ 

องค์ประกอบท่ี 1 พืน้ฐานของบุคคล เช่น อายุ จริยธรรม การศึกษา อายุท่ีเหมาะสมจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร และการใช้เทคโนโยลีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมไปถงึอปุนิสยัของผู้ถ่ายทอดถ้า
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มีความกระตือรือร้น จะมีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีกว่า เป็นการแสดงถึงทศันคติของผู้ถ่ายทอด ซึง่มีผล
ตอ่การถ่ายทอดเป็นอย่างย่ิง และอีกประการหนึง่คือความสามารถหรือทกัษะในการถ่ายทอดของบุคคล (Riege, 
2005) การด ารงอยู่ในต าแหน่งท่ีมีระยะเวลาการคงอยู่อย่างยาวนาน กลับมีความสัมพันธ์ทางลบการการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Ojha, 2005) 

องค์ประกอบท่ี 2 คือ วฒันธรรมองค์กร คือ การสื่อสารภายในองค์กร จะมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างจาก
การสื่อสารภายนอกองค์กร ตลอดจนระดบัของการสื่อสารมีผลต่อความกล้าในการถ่ายทอด เช่น ถ้าเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเข้าด้วยกัน จะมีความรู้สกึท่ีดีกว่าการสื่อสารต่อคนหมู่มาก เน่ืองจากผู้ ท่ีจะถ่ายทอดกลวั
เสียหน้าตอ่สารธารณะชน (Ardichvili et al., 2006) วฒันธรรมองค์กรเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ี มีสว่นเป็นอย่างมากใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบผลส าเร็จ ทัง้วฒันธรรมท่ีเกิดจากการสืบทอด และการใช้ระบบในการจดัการ เป็น
หน้าท่ี และอ านาจในการสัง่การ การมีปฏิสมัพนัธ์ในองค์กร ความไว้ใจและการให้เกียรติกนัในองค์กร (DeLong, 
& Fahey, 2000) 
การวัดความส าเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้นัน้ ความรู้ตา่งๆ จะต้องมีการส่งมอบจากแหล่งของความรู้ ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ ท่ีเป็นตวักลาง ไปยงัเป้าหมายของการถ่ายทอด ซึง่แนวคิดในการวดัความส าเร็จการวดัท่ีระดบัของความรู้ใน
การการถกูสร้างซ า้ (Re-Create) จากผู้ รับการถ่ายทอด ระดบัของการพฒันาความรู้ท่ีได้รับไปให้เกิดประโยชน์ใน
การใช้งาน และ ระดบัของความพงึพอใจในการใช้งานองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอด (Argote & Ingram, 2000) 
นัน่หมายความว่า ความรู้ท่ีได้รับไปนัน้ จะต้องครบถ้วนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ สามารถน าไปพฒันาต่อยอดและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยง่าย ไม่ต้องใช้ความพยามหรือพลงังานในการเปลี่ยนแปลงความรู้ให้กลายเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ใช้  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โครงการบริการวิชาการ “การพฒันาการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศกัยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสร้างนวตักรรมให้แก่ชุมชนต้นแบบ” ได้รับความร่วมมือจากส านกังานสภาเกษตรกร
จงัหวดัหนองคาย ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีจดัตัง้ตามพระราชบญัญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยเน้นเกษตรกรมีส่วนร่วมและแวงแผนพฒันาเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ดงันัน้
ส านักสภาเกษตรกรจึงเป็นผู้ คัดเลือกเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรมโดยมีเง่ือนไขคือ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความ
เช่ียวชาญและความรู้ทางด้านการเกษตรอย่างเดน่ชดัในแตล่ะสาขาเกษตรของจงัหวดัหนองคาย 10 คน ผู้ วิจยัจึง
ใช้โครงการอบรมนีเ้ป็นการศึกษาถึงความสามารถในการถ่ายทอดองค์รู้ของเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัด
หนองคาย ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัคือผู้ เข้าอบรมทัง้ 10 คน 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยแบ่งการวิจยัเป็น 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 เพ่ือเป็นการประเมินในรอบ
แรกถงึระดบัความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความทางการเกษตรของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 10 คน ใช้วิธีการสงัเกต
แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้ วิจยัต้องการสงัเกตพฤติกรรมทัว่ไป และสงัเกตุปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มตวัอย่าง ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสนทนากับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเป็นการสอบถาม และอธิบายให้เข้าใจถึง
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นระบบ ผู้ วิจยั ได้ด าเนินการสนทนากบักลุ่ม
ตวัอย่างทุกคน ในระหว่างการอบรม และพยายามให้กลุ่มตวัอย่างเล่าถึงองค์ความรู้ เพ่ือวางโครงสร้างเอกสาร
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเองสู่คู่มือเกษตรกรตามสาขาท่ีเช่ียวชาญ สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ผู้ วิจยัได้
ใช้ห้องอบรมของโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม “การพัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศกัยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสร้างนวตักรรมให้แก่ชุมชนต้นแบบ” เป็นโครงการท่ีได้รับงบประมาณจากศนูย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 โดยผู้ วิจัยได้มอบหมายงานให้กลุ่มตวัอย่างจัดท าคู่มือเกษตรกร
เก่ียวกบัผลิตผลทางการเกษตรที่มีความเช่ียวชาญ คนละ 1 ชุด โดยมีโจทย์ให้กบักลุ่มตวัอย่างคือ “ให้จดัท าคู่มือ
ท่ีมีความละเอียดมากเพียงพอท่ีจะให้เยาวชนสามารถเป็นเกษตรกรได้จากการอ่านคู่มือเล่มนี”้ และก าหนดส่ง
ชิน้งาน 45 วนัหลงัจากวนัสิน้สดุการอบรม  
 โครงการบริการวิชาการนีม้ีการจดัสรรค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจดัท าคู่มือเกษตรกรให้แก่กลุ่มตวัอย่าง
ทัง้ 10 คนเพ่ือเป็นการตอบแทนในการด าเนินงานและเป็นกลไกกระตุ้นให้กลุ่มตวัอย่างจัดท าคู่มือให้แล้วเสร็จใน 
45 วัน  เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ วิจัยว่ากลุ่มตัวอย่างได้ใช้ศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ ผู้ วิจยัได้โน้มน้าวและชีใ้ห้เห็นถงึประโยชน์ของการจดัท าคู่มือเกษตรกรในครัง้นีด้้วยเหตผุลว่าคู่มือ
เกษตรกรจะเป็นมรดกให้ชนรุ่นตอ่ไปในอนาคต   

ช่วงท่ี 2 คือการประเมินผลการด าเนินงานจดัท าคู่มือเกษตรกร เกิดขึน้หลงัจากสิน้สดุการอบรม 45 วนั 
ผู้ วิจยันดัหมายกลุ่มตวัอย่างมาส่งคู่มือเกษตรกร ณ ส านกังานสภาเกษตรกร จงัหวดัหนองคาย ซึ่งได้รับชิน้งาน
ครบถ้วนตามจ านวนกลุม่ตวัอย่าง   ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรและการจดัการฟาร์ม
ของผู้ วิจัย  การประเมินผลชิน้งานจึงใช้เกณฑ์การตรวจสอบจากความละเอียดและความครบถ้วนของเนือ้หา 
ความต่อเน่ืองของข้อมูล มีการวางโครงสร้าง (Structure) และการจัดการข้อมูลท่ีดี (Well-organized 
Information) 

การวิเคราะห์ข้อมลู ได้ใช้ข้อมลูจากการสนทนากับเพ่ือสร้างรูปแบบพฤติกรรมของการแสดงออก การ
จดัการระบบความคิด และการวางโครงสร้างของกลุ่มตวัอย่างในครัง้นีจ้ านวน 10 คน โดยการพิจารณาร่วมกับ
คุณภาพของชิน้งานของเกษตรกร เกณฑ์การประเมินของคุณภาพชิน้งานนัน้ ประกอบด้วย ความละเอียด
ครบถ้วนในการจดัท าคูม่ือ ความเรียบร้อยในการจดัท าคู่มือ ล าดบัขัน้ในการน าเสนอข้อมลูท่ีง่ายต่อการท าความ
เข้าใจของบคุคลอื่น เพ่ือน าข้อมลูไปใช้งานได้จริงในทางปฏิบตัิ การแก้ไขและรอยขดุ ลบ ขีดฆ่า ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
คูม่ือ และข้อมลูบทสนทนากบักลุม่ตวัอย่างท่ีแสดงออก การแสดงออกทางอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น
การบ่น การกล่าวค าพูดของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการสร้างชิน้งานนี ้ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลทัง้ 3 ส่วนมาวิเคราะห์ถึง
ความสามารถของการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบลายลกัษณ์อักษรอย่างเป็นระบบของเกษตรกรต้นแบบใน
จงัหวดัหนองคาย 
ผลการวิจัย 
 ในการอบรมการจัดการความรู้นัน้จะแบ่งการอบรมเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ให้ความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการการจดัการความรู้ ช่วงท่ี 2 ก าหนดความรู้และสร้างโครงสร้างการจดัการความรู้ ช่วงท่ี 3 สร้างคู่มือ
เกษตรกรโดยความถนดัของตนเอง ในช่วงแรกเป็นการให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ ผู้ เข้าอบรมซึง่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้มีความตัง้ใจท่ีจะเก็บเก่ียวความรู้จากวิทยากรเป็นอย่างมาก นอกจากนัน้ วิทยากรยั ง
คอยกระตุ้ นอยู่เสมอ เก่ียวกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการจัดการความรู้ ท่ีเกิดขึน้กับกลุ่มตัวอย่างเอง และ
ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ทางอ้อมกบัสังคมและประเทศชาติ โดยกลุ่มตวัอย่างทุกคน ได้แสดงความเต็มใจในการให้
ความร่วมมืออย่างเตม็ท่ี เป็นการลดอคติเก่ียวกบัความไมเ่ตม็ใจของกลุ่มตวัอย่างได้เป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ช่วงท่ี 2 
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วิทยากรได้แจกกระดาษขนาดใหญ่เพ่ือให้ให้กลุ่มตวัอย่างทุกคนเพ่ือเขียนขอบเขตของเนือ้หา และสร้างแผนท่ี
ความคิด (Mind Map) สิ่งท่ีเกิดขึน้ในช่วงนีม้ี 3 กลุม่ลกัษณะพฤติกรรมหลกัๆ คือ 
 กลุ่มท่ี 1 (จ านวน 3 คน) กลุ่มท่ีสามารถเขียนเองได้ โดยได้รับการแนะน าเพียงเล็กน้อย กลุ่มนีจ้ะเป็น
กลุม่ท่ีมีอายไุมม่าก ไมเ่กิน 45 ปี มีวฒิุการศกึษา ตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไป ในขณะท่ีเขียนแผนท่ีความคิดอยู่นัน้ จะ
นัง่เงียบๆ และเขียนไปเร่ือยๆ จนกว่าจะเสร็จ โดยมีรายละเอียดค่อนข้างมาก สีหน้าท่ีแสดงออกใช้ความคิดมาก 
ผลสมัฤทธ์ิของงานออกมาได้ค่อนข้างดีสามารถเช่ือมโยงรายละเอียดของความรู้ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ แต่
อย่างไรก็ตาม จะมีการสอบถามวิทยากรบ้างเป็นบางครัง้ เพ่ือสอบถามเก่ียวกบัเป้าหมายว่าต้องการงานออกมา
ให้ละเอียดมากน้อยเพียงใด 
 กลุ่มท่ี 2 (จ านวน 2 คน) เป็นกลุ่มท่ีสามารถให้รายละเอียดได้ แต่ไม่สามารถเขียนได้ ในช่วงเวลาท่ีให้
เขียนแผนท่ีทางความคิด เป็นกลุม่ท่ีพยายามจะออกมาหน้าชัน้เพ่ือท าการอธิบาย แสดง และบรรยายตลอดเวลา 
แตไ่มย่อมกลบัไปเขียนแผนท่ีความคิดของตนเอง วิทยากรจงึต้องในนกัศกึษาช่วยงาน ช่วยเขียน และจบัประเด็น
ต่างๆ และสอบถามย้อนกลบัตลอดเวลาว่าข้อมูลท่ีได้รับมานัน้ ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการปรับแก้อยู่หลาย
ครัง้จนกว่าจะสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้ บางรายจะต้องอาศัยการวาดรูปให้เพ่ือเข้าใจภาพใน
กระบวนการทางความคิดได้ ท าให้ราละเอียดท่ีได้มีรายละเอียดน้อยกว่ากลุ่มแรก เพราะต้องใช้เวลาในการ
สอบถาม กระตุ้น ชีแ้นะในการสร้างแผนท่ีทางความคิด อีกทัง้ยงัต้องมีการแก้ไขเนือ้หาอยู่หลายสว่น 
 กลุ่มท่ี 3 (จ านวน 5 คน) เป็นกลุ่มท่ีไม่แสดงออกทางความคิดอะไรมาก ในเบือ้งต้นกลุ่มนีจ้ะยังไม่
สามารถสร้างแผนท่ีทางความคิดได้เท่าท่ีวิทยากรต้องการ จึงต้องอาศยัการช่วยเหลือของนักศึกษาช่วยงานใน
การสอบถามทีละเร่ือง จนเกิดค าพูดว่า “อยากรู้อะไรให้ถามมา ไม่รู้จะเล่าตรงไหนก่อน แต่ถามมาจะตอบได้
หมด” แสดงให้เห็นวา่ ระดบัความรู้ของกลุ่มตวัอย่าง มีอยู่ในระดบัท่ีดี สามารถตอบข้อมลูต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มี
การเก็บบนัทกึเอาไว้ในระบบความทรงจ า แต่ยงัขาดการจดัการท่ีเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการจดบนัทึกและถ่ายทอด
ข้อมลูต่อไป ผู้ วิจัยจึงได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปกติแล้วมีการสอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านีใ้ห้คนอื่น
บ้างหรือไม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มนี ้มีการถ่ายทอดเป็นประจ าอยู่แล้วทัง้ในครอบครัว และเกษตรกรทัว่ไป 
ยงัมีบ้านท่ีเป็นแหลง่ถ่ายทอดเทคโนโลยี แตวิ่ธีการถ่ายทอดนัน้ จะเป็นลกัษณะแบบเล่าให้ฟัง ท าให้ด ูเรียนรู้ด้วย
การลงมือท า แต่มิได้รวบรวมข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร และโดยปกติไม่ได้มีโอกาสในการฝึกทักษะการเขียน 
หรือมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ การท่ีได้มาฝึกฝนทักษะการเขียนท่ีเป็นเร่ืองราวแบบนี ้เลยไม่สามารถเรียบ
เรียงความคิดว่าต้องเขียนอะไร วิทยากรจึงได้แนะน าให้กลุ่มตวัอย่างจินตนาการว่า ถ้าจะต้องเร่ิมท าทัง้หมดใน
การผลิต จะต้องท าอะไรบ้าง กลุม่ตวัอย่างกลุม่นีจ้งึได้ลงมือท าอีกครัง้หนึง่ เพียงแตย่งัไม่มีความละเอียดเพียงพอ 
 หลงัจากท่ีได้มีการอบรมแล้ววิทยากรได้มอบหมายงานให้กบักลุ่มตวัอย่าง เป็นการท าคู่มือเกษตรกรใน
แต่ละประเภทผลิตภณัฑ์จ านวน 10 ผลิตภณัฑ์ ให้เวลาด าเนินการ 45 วนั วิทยากรยังได้มีการย า้อีกครัง้หนึ่งว่า 
การรวบรวมความรู้นี ้เป็นการสร้างประโยชน์ให้ลูกหลาน เป็นการถ่ายทอดมรดกให้ลูกหลาน ให้แผ่นดิน  กลุ่ม
ตวัอย่างทุกคนได้ให้ค ามัน่ว่าจะด าเนินการให้ดีท่ีสุด แม้แต่กลุ่มท่ี 3 ก็ได้กล่าวว่าเร่ิมท่ีจะเข้าใจในวิธีการแล้ว 
ดงันัน้จะขอเวลากลบัไปเรียบเรียง ศกึษา และพยายามเขียนต่อให้เสร็จ เพ่ือท่ีจะท างานออกมาให้ดีท่ีสดุ เมื่อถึง
วนัท่ีก าหนดสง่งานหลงัจากให้เวลา 45 วนั กลุม่ตวัอย่างทกุคน ได้มีความกระตือรือร้นท่ีจะน าชิน้งานขอตนเองมา
เสนอ ผลที่ได้แบ่งออกมาได้เป็นดงันี ้
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 รูปแบบท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีชิน้งานออกมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีคณุภาพ ทัง้หมดเป็นชิน้งานท่ีท าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยมีทัง้ท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง และให้ผู้อื่น เช่นลกูหลานช่วยท าให้ และมกัจะมีรูปภาพ
ประกอบการบรรยาย กลุ่มนีจ้ะมีรายละเอียดการน าเสนอท่ีดี มีการอธิบายเป็นขึน้เป็นตอน เมื่อได้สอบถามขึน้
ตอนการท างานพบวา่ ได้มีการแก้ไขหลายครัง้ แตเ่น่ืองจากการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอปุกรณ์ในการเรียบเรียง
ข้อมลู ท าให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตา่งๆ นัน้ท าได้โดยง่าย ท าให้การแก้ไขมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถให้
ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากกวา่ช่วยได้ เช่น ลกูหลาน หรือ คนรู้จกั 
 รูปแบบท่ี 2 คือกลุ่มรวบรวมข้อมูลด้วยลายมือ โดยการใช้ปากกาเขียน พบว่าจะมีรอยลบ ขูด ฆ่าอยู่
หลายจุด ทัง้แบบตัวอักษรตัวเดียว และแบบขีดฆ่าทัง้ประโยค จ านวนหน้าท่ีเขียนจะน้อยกว่ากลุ่มท่ีใช้การ
รวบรวมข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยข้อมลูที่เขียนมานัน้จะเน้นข้อมลูท่ีเป็นการค้นพบทางเทคโนโลยีในการ
ท าการเกษตรของกลุม่ตวัอย่างเอง แตมิ่ใช่คู่มือเกษตรกรท่ีจะสามารถบอกถึงการด าเนินการด้านการเกษตรแบบ
ครบถ้วน เน่ืองจากการใช้การเขียนด้วยลายมือ จะสร้างความเมื่อยล้าได้มากกวา่การพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนัน้ เมื่อเวลาเขียนผิด หรือการวางแผนการเขียนท่ีไม่ดี จะท าการแก้ไขได้ยาก ดงัค ากล่าวของตวัอย่าง
รายหนึง่บอกวา่ “ผมตอ้งกลบัมากเขียนแทรกตัง้หลายครั้งจนท าให้ดูสกปรกไปหมดเลย” เป็นการแสดงให้เห็นว่า  
การเขียนด้วยลายมือนัน้ จะต้องอาศยัความช านาญในการเขียนท่ีมากกว่าการพิมพ์ ซึง่มีผลต่อคณุภาพของงาน
และความสามารถในการถ่ายทอดของกลุม่ตวัอย่าง 
 เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทัง้ 3 กลุ่มในช่วงเวลาของการอบรม พบว่าผลงานกลับไม่มีความ
แตกตา่งกนัเพราะทัง้ 3 กลุม่ กลา่วคือ มีผลงานในรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 เพราะมีการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และการเขียนด้วยลายมือในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั และทัง้ 3 กลุ่มท่ีแบ่งตามพฤติกรรมนัน้ มีคณุภาพของชิน้งาน
ในภาพรวมท่ีไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ คุณภาพของการถ่ายทออดองค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้ในรูปแบบของลายลักษณ์
อักษรนัน้ สิ่งท่ีแตกต่างกันของคุณาภาพชิน้งานจึงขึน้อยู่กับความสามารถในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการเขียนด้วยลายมือ เพราะกุล่มตวัอย่างเล่าให้ฟังว่า การ
เขียนด้วยลายมือ ท าได้ยาก สายตาก็ไมค่อ่ยดี แต่ได้รับปากว่าจะท าแล้ว จึงจ าเป็นต้องท าให้เสร็จ ส าหรับกลุ่มท่ี
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์นัน้ จะให้ลกูหลานช่วยท า และอา่นให้ฟัง ถ้าพบวา่ไมถ่กูต้อง จะแก้ไขจนกวา่จะถกูต้อง หรือ
ด าเนินการเขียนด้วยตนเอง และแก้ไขด้วยตนเองจนกวา่จะสมบรูณ์ 
 นอกจากนัน้ มีตวัอย่างหลายคนได้กลา่วเอาไว้ในวนัท่ีสง่งานวา่ “การเขียนหนงัสือให้คนอืน่เข้าใจ ไม่คิด
ว่าจะยากขนาดนี ้แต่คงตอ้งฝึกบ่อยๆ เพือ่ให้เกิดความช านาญ ถ้าไดมี้โอกาสอีกสกัครั้ง เชื่อมัน่ว่าจะท าไดดี้กว่า
นี้” แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีความสามารถในการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะของตนเองได้เป็นอย่างดี 
เพียงแตย่งัมีข้อจ ากดั และไมม่ีโอกาสในการแสดงออกถงึความสามารถของตนเอง จะท าได้เพียงการเป็นวิทยากร
ท่ีบรรยายและสาธิตเฉพาะเร่ือง แตย่งัไมเ่คยมีประสบการณ์ถ่ายทอด หรือรวบรวมข้อมลูแบบเป็นระบบตัง้แต่ต้น
จนจบครบรอบการเพาะปลกู 1 รอบ ท าให้การเรียบเรียงองค์ความรู้ยงัมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง  
 

ผลและอภปิรายผลการวิจัย 
 การประเมินความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในจังหวดัหนองคาย ตาม
แนวทางการประเมินของ Argote & Ingram (2000) พบว่า เกษตรกรต้นแบบทัง้ 10 คนมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีเมื่อได้มีโอกาส สาธิต บรรยาย หรือตอบข้อซกัถาม เพราะทกุคนตา่งมีประสบการณ์ในการ
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เป็นวิทยากรมาแล้วทัง้สิน้ แตเ่ม่ือต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมลู และองค์ความรู้ท่ีตนมีอยู่ให้อยู่ในรูปของเอกสาร 
มีกลุ่มท่ีสามารถถ่ายทอดได้ดี และกลุ่มท่ีต้องการการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ แม้ว่าจากการ
สนทนากับกลุ่มตวัอย่าง ทุกคนสามารถอธิบาย และตอบค าถามในการผลิตพืชผลทางการเกษตรทุกค าถามได้
เป็นอย่างดีก็ตาม แต่ยังมีอุปสรรคในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากตวับุคคลเป็นจ านวนมาก เช่น เร่ืองสุขภาพ
สายตาของกลุ่มตัวอย่าง ความเคยชินและทักษะการใช้มือ การจับปากกาเขียนหนังสือ ความเจ็บปวดและ
เมื่อยล้าท่ีเกิดจากการเขียนด้วยลายมือ เน่ืองด้วย วยัวุฒิท่ีมาก โดยเฉพาะเร่ืองการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
กระบวนการจัดการความรู้ในขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล เพราะเกษตรกรต้นแบบมีโอกาสในการใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์น้อย จงึสง่ผลตอ่ทกัษะในการใช้อปุกรณ์ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเอง
ได้ 

ดงันัน้ปัญหาของการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้ขึน้อยู่กบัความสามารถในการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นหลกั ซึง่ตรงกบัการศกึษาของ DeTienne, Dyer, Hoopes, & Harris (2000) ท่ีกล่าวว่า
ปัจจยัสว่นบคุคลมีผลตอ่ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และหากมีการเรียนรู้ฝึกฝน จะท าให้เกิดความ
ทักษะหรือสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึน้ ส่งผลให้คุณภาพของการจัดการความรู้ของเกษตรกรมีความ
สมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 
 ในขณะท่ีวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานสภาเกษตรกรเป็นองค์กรท่ีมีโครงสร้างแบบเรียบง่าย 
(Mintzberg, 1992) จงึท าให้วฒันธรรมองค์กรยงัเป็นแบบอย่างง่ายไมม่ีความซบัซ้อน จึงท าให้ทุกคนมีความรู้สกึ
ฉันท์พ่ีน้อง มีการสื่อสารอย่างใกล้ชิด จึงท าให้ไม่กลวัการเสียหน้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการให้เกียรติซึ่ง
กนัและกนั สอดคล้องกบั Ardichvili et al. (2006) และ DeLong and Fahey (2000) 
 

สรุป 
1. การเพ่ิมทกัษะการถ่ายทอดความรู้ให้กบัเกษตรกรต้นแบบ สามารถท าได้โดยการอบรมการใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการความรู้เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ของเกษตรกรให้ดีย่ิงขึน้ใน
อนาคต ซึ่งการอบรมการใช้เทคโนโลยีควรประกอบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท การใช้สื่อ
ดิจิตอล เช่นเสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

2. เกษตรกรตวัอย่างควรได้รับอบรมเทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และโอกาสในการถ่ายทอดองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการเป็นวิทยากรอนัเป็นการเพ่ิมพูนทกัษะทางการจัดการองค์ความรู้ และ
เป็นการทบทวนองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ และมีการจดัระบบทางความคิดในการถ่ายทอดตอ่ไป 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูงตราสินค้า A 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Positively Influence Purchase Intention of High Quality Food Products Brand A of 
Consumers in Bangkok  

ชุมพร  โนทา1* และ เพญ็จริา คันธวงศ์2   

Chumporn Notar1* and Penjira  Kanthawongs2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจัยภาพลักษณ์ฉลากสินค้าของบริษัท 

ภาพลักษณ์ทางสังคม การรับรู้คุณภาพ การรับรู้ในตราสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม ราคาสินค้าระดับบน 
ความรู้สึกภาคภูมิใจ การควบคุมการส่ือสาร และการส่ือสารแบบการบอกต่อ ท่ีมีผลต่อ ความความตัง้ใจซือ้ 
ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุภาพสงูตราสินค้า A ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถาม จํานวน 340 
ชุด จากในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยความถดถอยเชิง

พหคุณู พบว่า มีเพียงปัจจยั ราคาสินค้าระดบับน (β = 0.399), การส่ือสารแบบการบอกตอ่ (β = 0.177) และ
การรับรู้ในตราสินค้า (β = 0.161) ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก ตอ่ความตัง้ใจซือ้ ในระดบัร้อยละ 65.9 อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ABSTRACT 
The researchers attempted to study the positive influence of private label image, social 

image, perceived quality, brand awareness, corporate social responsibility, price premium, prestige 
sensitivity, controlled-communication, and word-of-mouth communications towards purchase 
intention of high quality food products  brand A of consumers in Bangkok from 340 questionnaire 
respondents during August to September 2015. The data was analyzed using Multiple Regression 
Analysis.  The researchers found that price premium (β = 0.339), word-of-mouth communications (β 
= 0.177), and brand awareness (β = 0.161) had respectively positive influence of 65.9% towards 
purchase intention at .01 level of significance. 
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คาํนํา 
แนวโน้มการเตบิโตของประชากรทัว่โลกจาก 7,000 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 9,000 ล้านคนในปี 

พ.ศ. 2563 สง่ผลตอ่การบริโภคเนือ้สตัว์ อาทิ เนือ้หม ูเนือ้ไก่ และไขไ่ก่ (OECD, 2015) เพิ่มสงูขึน้ตามไปด้วย โดย
ในรอบสบิปีท่ีผา่นมามีการผลติเนือ้สตัว์สงูถึงร้อยละ 20 และการบริโภคคดิเป็น 35.5 กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี จาก
หน่วยการผลติและการบริโภคของคนทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแล้ว มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เกือบเทา่ตวัเม่ือ
เทียบกบัประเทศกําลงัพฒันา สําหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2558 การผลติไก่เนือ้จะ
ขยายตวัเพิ่มขึน้ตามจํานวนประชากร และความต้องการบริโภคทัง้ตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ โดย
สามารถผลติไก่เนือ้ได้ประมาณ 1,246.10 ล้านตวั เพิ่มขึน้จาก 1,209.52 ล้านตวั ในปี พ.ศ. 2557 คดิเป็นร้อยละ 
3.02 เน่ืองจากการจดัการฟาร์มท่ีได้มาตรฐาน และมีระบบการผลติท่ีปลอดภยั สว่นการผลติเนือ้หม ู คาดการณ์
วา่ปี พ.ศ. 2558 จะมีปริมาณเพิ่มขึน้ 13.08 ล้านตวั คดิเป็นร้อยละ 2.03 และคาดวา่จะมีปริมาณการบริโภคหม ู
12.483 ล้านตวั หรือ 0.999 ล้านตนั นอกจากนี ้ยงัมีการคาดการณ์วา่ปี พ.ศ. 2558 การผลติไขไ่ก่จะเพิ่มสงูขึน้ 
11,962.63 ล้านฟอง จาก 11,717.71 ล้านฟอง ในปี พ.ศ. 2557 หรือคดิเป็นร้อยละ 2.09 เน่ืองจากราคาไขไ่ก่อยู่
ในเกณฑ์คอ่นข้างดี สง่ผลให้ปริมาณการบริโภคไขไ่ก่เพิ่มสงูขึน้ตามไปด้วย ประกอบกบัมีการรณรงค์สง่เสริมการ
บริโภคไขไ่ก่ (สํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

สงัคมเมืองมีการขยายตวัขึน้ครอบครัวมีขนาดเลก็ลง สง่ผลให้พฤตกิรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงเม่ือมี
กําลงัซือ้มากขึน้ก็ต้องการอาหารท่ีมีคณุภาพสงูและมีความปลอดภยั โดยอาหารท่ีมีคณุภาพสงูครอบคลมุในกลุม่
สนิค้าเนือ้หม ูเนือ้ไก่ และไขไ่ก่  จากกระแสต่ืนตวัในเร่ืองการดแูลรักษาสขุภาพ จนเป็นไลฟ์สไตล์ท่ีคนไทยขาด
ไม่ได้ สงัคมไทยเร่ิมต่ืนตวัตอ่การให้ความสําคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก สง่ผลให้ผู้บริโภคต้องการมีรูปลกัษณ์ท่ีดี
เพ่ือการยอมรับทางสงัคม ดงันัน้จงึมีความคาดหวงัตอ่สนิค้าและบริการท่ีสงูขึน้ ด้วยเหตนีุธุ้รกิจอตุสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร ต้องมีการปรับตวัให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมของผู้บริโภค สําหรับธุรกิจ
อตุสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย มีบริษัท เบทาโกร จํากดั ท่ีดําเนินธุรกิจผลติและ
จําหน่ายอาหารสตัว์โดยบริษัทได้ทุม่งบประมาณกวา่ 50 ล้านบาทสําหรับการทําตลาดตราสนิค้าช่ือ S-Pure ซึง่
ปัจจบุนัแบรนด์ดงักลา่วจะมีการขายสนิค้าผา่นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 30-40% Food Service และ โรงงาน
อตุสาหกรรม 40-50% และสง่ออกประมาณ 10% ปัจจบุนัผลติภณัฑ์เนือ้หม ูเนือ้ไก่ และไขไ่ก่สด แบรนด์ S-Pure 
มียอดขายท่ีเพิม่ขึน้เฉล่ียปีละ 15-20% คาดวา่จะทําให้ยอดขายเตบิโตไม่น้อยกวา่ 10% ของตลาดระดบับนใน
ประเทศไทย และในอนาคตมีแผนจะเพิ่มสว่นแบง่ตลาดจาก 80% เป็น 90% (CentralLabThai, 2015) 
นอกจากนัน้ บริษัทเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) หรือ CPF มีรายได้จากการขายรวม 426,039 ล้าน
บาทและมีกําไรสทุธิ 10,562 ล้านบาท ถือวา่เตบิโตขึน้จากปี พ.ศ. 2556 ในอตัราร้อยละ 9 โดยบริษัทมีธรุกิจ
อาหาร ได้แก่ การผลติเนือ้สตัว์แปรรูปกึ่งปรุงสกุและปรุงสกุภายใต้ตราสนิค้า CP เพ่ือจําหน่ายในประเทศและ
สง่ออก (CPF, 2015) สว่น สนิค้าเฮาส์แบรนด์ (house brand) ของห้างสรรพสนิค้าอยา่ง เทสโก้ โลตสั หรือ บิ๊กซี 
ก็เน้นราคาถกู - คณุภาพดี เพ่ือเพิ่มทางเลือกให้ลกูค้า ซึง่ บิก๊ซีระบวุา่ สนิค้าเฮาส์แบรนด์ จะมีราคาถกูกวา่ 20% 
และทางห้างต้องการเพิ่มยอดขายให้เพิ่มขึน้ 10% หลงัเปิด AEC นอกจากนัน้ บริษัท เทสโก้ โลตสัมีสนิค้าหลาย
ประเภททัง้เนือ้สตัว์ ผกัสด ผลไม้ สนิค้าอปุโภคบริโภค อาหารปรุงสําเร็จ เป็นต้น (siamturakij.com, 2558) 
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ในสว่นวรรณกรรมปริทศัน์นัน้ Aaker ได้นําเสนอทฤษฎี ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (brand image) ว่า
เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคใช้ในการประเมินการเช่ือมโยงกบัตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ (Aaker, 1991) Yoo ได้กลา่วไว้ว่า
ภาพลกัษณ์ท่ีดีจะนําไปสูค่วามภกัดีและการซือ้สินค้าท่ีมากขึน้ นอกจากนัน้ Wu ได้กลา่วไว้ว่า หากผู้บริโภคมอง
ภาพป้ายฉลากภายนอกของบริษัทผู้ผลิตเป็นเชิงบวก จะนําไปสู่ความตัง้ใจซือ้สินค้า (Wu, 2011; Yoo, 2000) 
Zeithaml กลา่ววา่ทฤษฎีคณุภาพของสนิค้า (perceived quality)  คือ แนวความคดิของผู้บริโภคท่ีสามารถตดัสิน
ตราสินค้าว่ามีความเป็นเลิศและเหนือกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  หรือไม่อย่างไร (Zeithaml, 1998) Porral และ Lang 
พบวา่  ปัจจยัคณุภาพของสนิค้า (perceived quality) หมายถึงสนิค้ามีมาตรฐานสงู สม่ําเสมอและมีกระบวนการ
ผลิตท่ีดี (Porral and Lang. 2015) และ Anselmsson กลา่วว่าทฤษฎีการรับรู้ในตราสินค้า (brand awareness)  
มีความสําคญัต่อสินค้าราคาระดบับนสําหรับตราสินค้าของอาหารต่างๆ  ซึ่งจะเก่ียวข้องกับประสบการณ์ของ
ลูกค้าในช่วงขัน้ตอนก่อนการซือ้ แหล่งข้อมูลและตัวสินค้า จะต้องตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภค ซึ่งจะ
เช่ือมโยงกบัความพอใจของผู้บริโภค (Anselmsson et al., 2014)  นอกจากนัน้ Babin พบว่าปัจจยัภาพลกัษณ์
ฉลากสินค้าของบริษัท (private label image)  ถือเป็นการสะท้อนถึงการรับรู้ในเร่ืองคณุภาพและมีผลตอ่ความ
ตัง้ใจซือ้ (Babin, 2001) สว่นปัจจยัภาพลกัษณ์ทางสงัคม (social image) จะหมายถึงภาพลกัษณ์ทางสงัคมท่ีผู้
ซือ้สร้างขึน้ (Anselmsson et al., 2014)  ตลอดจน ปัจจยัการรับรู้ในตราสินค้า (brand awareness)  คือการรู้จกั 
จดจํา และมีความทรงจําท่ีดีต่อตราสินค้า  ส่วนปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social 
responsibility)  เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติและพฤติกรรมการซือ้สินค้าของลกูค้า เช่นสินค้าเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตท่ีดี และมีความใส่ใจในเร่ืองการไม่ใช้ความรุนแรงกับ
สตัว์ หรือไม่ เป็นต้น และปัจจยัราคาสินค้าระดบับน (price premium) หมายถึง ความเต็มใจจ่ายค่าสินค้าใน
ราคาท่ีสงูกว่าสินค้าท่ีคล้ายกัน (Anselmsson et al., 2014)  ส่วนปัจจัยความรู้สึกภาคภูมิใจ (prestige 
sensitivity) หมายถึง ทศันคติท่ีเป็นปฏิกิริยาเชิงบวกของปัจเจกบุคคล ท่ีมีต่อการซือ้สินค้าท่ีมีราคาสงู เพราะ
มลูค่าของสินค้าทําให้มีความรู้สกึภาคภมิูใจ เป็นการเช่ือมโยงถึงการถกูยอมรับในสงัคม (Alcina and Filipe, 
2015) ปัจจัยการควบคุมการส่ือสาร (controlled-communication) หมายถึง การควบคุมการส่ือสาร ท่ีมี
ผลกระทบต่อตราสินค้าเช่น การโฆษณา การโปรโมชั่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีมีความหมายและมี
ความสําคัญกับผู้บริโภคในการประเมินตราสินค้า  ส่วน ปัจจัยการส่ือสารแบบการบอกต่อ (word-of-mouth 
communications) เป็นการสื่อสารท่ีไม่มีการควบคมุ  เป็นความคิดเห็นของเพ่ือน หรือครอบครัวท่ีมีผลต่อการ
ประเมินในสินค้าเป็นต้น (Krystallis and Chrysochou, 2014) ทัง้นีปั้จจยัความตัง้ใจซือ้ (purchase intention) 
หมายถึงการพิจารณา คณุภาพของสินค้า ผ่านภาพลกัษณ์ฉลากสินค้าของบริษัท ทําให้ผู้บริโภครับรู้  สร้างเป็น
ความจงรักภกัดี และมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้ (Porral and Lang, 2015)  ดงันัน้คณะผู้วิจยัจึงออกแบบวิจยันี ้
เพ่ือศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุภาพสงูตราสินค้า A ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานการวิจยัคือ ปัจจยัภาพลกัษณ์ฉลากสินค้าของบริษัท (private label 
image) ปัจจยัภาพลกัษณ์ทางสงัคม (social image) ปัจจยัคณุภาพของสินค้า (perceived quality) ปัจจยัการ
รับรู้ในตราสินค้า (brand awareness) ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสงัคม (corporate social responsibility)  
ปัจจยัราคาสินค้าระดบับน (price premium) ปัจจยัความรู้สกึภาคภมิูใจ  (prestige sensitivity) ปัจจยัการ
ควบคมุการส่ือสารของตราสินค้า (controlled-communication) ปัจจยัการส่ือสารแบบการบอกต่อ (word-of-
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mouth communications) มีผลเชิงบวกตอ่ปัจจยัความตัง้ใจซือ้ (purchase intention) โดยมีกรอบการวิจยัดงั 
Figure 1 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) และใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร คือ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประมาณ 6 ล้านคน (เดลินิวส์, 2558) ทัง้นี ้คณะวิจยัได้นํารายช่ือทัง้ 50 เขตใส่กล่องและ
จับฉลากได้เขตพระโขนง เขตบางรัก เขตคลองเตย และเขตวัฒนา คณะผู้ วิจัยมีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบไม่
อาศยัความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก ซึง่จํานวนกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้บริโภค
ใน 4 เขตดงักล่าว ช่วงสิงหาคมถึงกนัยายน 2558 ซึ่งผู้วิจยัได้กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้หลกัการคํานวณ

ของ (Cohen, 1977) จากแบบสอบถามท่ีเป็น pilot test จํานวน 40 ชดุ โดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 
เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายท่าน 
(Buchner, 2010; Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009; นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2555) ในการคํานวณกําหนดคา่เพาเวอร์ (1- β) เท่ากบั 0.80 คา่อลัฟา (α) เท่ากบั 0.20 จํานวนตวัแปร

ทํานายเท่ากบั 9 คา่ขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากบั 0.02958  (ซึง่คํานวณได้จากคา่ Partial R Square 
เท่ากบั 0.02873) ผลท่ีได้คือขนาดของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดสําหรับงานวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 336 (Cohen, 1977) ซึง่
ผู้วิจยัได้เก็บขนาดตวัอย่างเพ่ิมรวมเป็น 340 ตวัอย่าง ผู้วิจยัได้นําผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา
ความเช่ือมั่นและความสอดคล้องกันในแต่ละตวัแปรด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบคัได้ค่าอยู่

ระหว่าง 0.842 – 0.949 ซึ่งถือว่ามีความเช่ือมั่นสงู เน่ืองจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ํากว่า 0.65 (Nunnally, 
1978) จากนัน้นําข้อมลูมาวิเคราะห์ทางสถิตแิบบการถดถอยเชิงพหคุณู 
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Figure 1 The research conceptual framework 

ภาพลกัษณ์ฉลากสนิค้าของบริษัท 
(private label image) 

ภาพลกัษณ์ทางสงัคม 
 (social image)  

คณุภาพของสนิค้า 
(perceived quality) 

การรับรู้ในตราสนิค้า  
(brand awareness) 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
(corporate social responsibility) 

ราคาสนิค้าระดบับน           
 (price premium) 

ความตัง้ใจซือ้ 
 (purchase intention) 

ความรู้สกึภาคภมิูใจ 
 (prestige sensitivity) 

การควบคมุการส่ือสาร           
 (controlled-communication) 

การส่ือสารแบบบอกตอ่  (word-of-
mouth communications) 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 25 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้ประมาณต่ํากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท โดยนึกถึงผลิตภณัฑ์จากเนือ้สตัว์
ย่ีห้อซีพี เป็นอนัดบัแรก ซือ้ 1 สปัดาห์ตอ่ครัง้ มีคา่ใช้จ่าย 101 - 300 บาท มกัซือ้เนือ้หมเูพ่ือไว้รับประทานเองโดย
เลือกซือ้ท่ี Tops supermarket ผลการศกึษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน  แต่มีเพียง 
ปัจจยัราคาสินค้าระดบับน (price premium) (β = 0.399) ปัจจยัการส่ือสารแบบบอกต่อ (word-of-mouth 
communications) (β = 0.177)  ปัจจยัการรับรู้ในตราสินค้า (brand awareness) (β = 0.161) มีอิทธิพลตอ่
ความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุภาพสงูตราสินค้า  A ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สามารถอธิบายอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจ ได้ร้อยละ 65.9 และอีกร้อยละ 34.1 เกิด
จากอิทธิพลตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้นํามาศึกษา และมีความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.152 ส่วนปัจจยั
ภาพลกัษณ์ฉลากสินค้าของบริษัท (private label image) ปัจจยัภาพลกัษณ์ทางสงัคม (social image) ปัจจยั
คณุภาพของสินค้า (perceived quality) ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสงัคม (corporate social responsibility)  
ปัจจัยความรู้สึกภาคภูมิใจ  (prestige sensitivity) ปัจจัยการควบคุมส่ือสารของตราสินค้า (controlled-
communication) ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งผู้ วิจัยสามารถสร้าง
สมการการถดถอยได้ดงันี ้

Y (ความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุภาพสงู ตราสินค้า A) = - 0.206 + 0.339 (ปัจจยัราคาสินค้า
ระดบับน) + 0.177 (การส่ือสารแบบบอกตอ่) + 0.161 (ปัจจยัการรับรู้ในตราสนิค้า) ดงั Table 1 

 
สรุป 

จากวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัคือ เพ่ือศกึษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจยัภาพลกัษณ์ฉลากสินค้าของ
บริษัท (private label image) ปัจจยัภาพลกัษณ์ทางสงัคม (social image) ปัจจยัคณุภาพของสินค้า 
(perceived quality) ปัจจยัการรับรู้ในตราสินค้า (brand awareness) ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(corporate social responsibility)  ปัจจยัราคาสินค้าระดบับน (price premium) ปัจจยัความรู้สกึภาคภมิูใจ  
(prestige sensitivity) ปัจจยัการควบคมุการส่ือสาร (controlled-communication) ปัจจยัการส่ือสารแบบบอก
ตอ่ (word-of-mouth communications) ท่ีมีผลต่อปัจจยัความความตัง้ใจซือ้  (purchase intention) ในเขต
กรุงเทพมหานครนัน้ มีเพียง ปัจจยัราคาสินค้าระดบับน (price premium) ปัจจยัการส่ือสารแบบบอกตอ่ (word-
of-mouth communications) และ  ปัจจยัการรับรู้ในตราสินค้า (brand awareness)  มีอิทธิพลเชิงบวก 
ตามลําดบั ตอ่ความตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุภาพสงูตราสนิค้า A ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่
ผลลพัธ์นี ้สอดคล้องกบั งานวิจยัในอดีต แสดงว่ากลุม่ตวัอย่างรับรู้ว่า ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุภาพสงูตราสินค้า 
A มีราคาแพง แตผู่้บริโภคก็ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายคา่สนิค้าในราคาท่ีสงูกว่าสินค้าท่ีคล้ายกนั (Anselmsson et al., 
2014) ตลอดจน กลุม่ตวัอยา่งมีการส่ือสารแบบบอกตอ่ซึง่ถือเป็นการส่ือสารท่ีไม่มีการควบคมุ  เป็นความคิดเห็น
ของเพ่ือน หรือครอบครัวท่ีมีผลต่อการประเมินในสินค้าเป็นต้น (Krystallis and Chrysochou, 2014) 
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นอกจากนัน้ กลุ่มเป้าหมายมีการใช้ทฤษฎี ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า ในการประเมินการเช่ือมโยงกบัตราสินค้า
และผลิตภณัฑ์ (Aaker, 1991) ดงันัน้ นักการตลาดหรือผู้ประกอบการ ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุภาพสงู ตรา
สินค้า A ควรทําการตลาดโดยเน้นท่ีปัจจัยเหล่านีต้ามลําดบัความสําคญัก่อนหลงั สําหรับปัจจัยราคาสินค้า
ระดบับน (price premium) เช่น นกัการตลาดหรือผู้ประกอบการอาจจะมีส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ท่ีใช้คําพดูท่ีเน้น
วา่ผู้บริโภคยอม หรือ ยินดี จ่ายเงินซือ้ผลิตภณัฑ์ ตราสินค้า A ในราคา หรือ ปริมาณ ท่ีสงูกว่าตราผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 
เพราะคณุภาพท่ีคุ้มคา่ สําหรับปัจจยัการส่ือสารแบบบอกตอ่   เช่น นกัการตลาดหรือผู้ประกอบการอาจจะมีการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ ก ไลน์แอปพลิเคชัน หรือ ทวิตเตอร์ เพ่ือให้เพ่ือนๆ และครอบครัวต่างๆ เห็น
ความสําคญั มีมมุมองท่ีดี ประเมิน มีความคดิเห็นหลากหลายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตราสินค้า A สว่นปัจจยัการรับรู้
ในตราสนิค้า เช่น นกัการตลาดหรือผู้ประกอบการอาจจะมีส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ท่ีทําให้ผู้บริโภครู้จกัและจดจํา 
ตราสนิค้า A ช่ือเตม็ ลกัษณะหีบภายนอก โลโก้ตา่งๆ ได้เพ่ือก่อให้เกิดความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารคณุภาพสงู 
ตราสนิค้า A มากขึน้  

Table 1 Results of multiple regression analysis of factors influencing purchase intention of high quality 
food products  brand A, dependent  variable: purchase intention, R = 0.659, R Square = 0.434, 
Constant = - 0.206 

Independent Variables r Stand Error Beta Sig. VIF 

Private label image 0.616 0.696 0.930 0.089 2.898 

Social image 0.658 0.667 0.014 0.777 2.415 

Perceived quality 0.674 0.656 0.033 0.541 2.882 

Brand awareness 0.725 0.612 0.161** 0.002 2.499 

Corporate social responsibility 0.738 0.601 -0.031 0.598 3.401 

Price premium 0.788 0.549 0.339** 0.000 3.043 

Prestige sensitivity 0.796 0.540 0.103 0.060 2.862 

Controlled-communication 0.802 0.534 0.103 0.055 2.759 

Word-of-mouth communications 0.812 0.523 0.177** 0.000 2.006 

** Significant level is 0.01. 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจเล่นเกมด้วยโทรศัพท์เคล่ือนที่ของผู้บริโภค 
ในเขตสาทร คลองเตย และบางรัก กรุงเทพมหานคร  

Factors positively influencing intention to play mobile games of consumers in Sathon, Khlong 
Toei, and Bang Rak Districts in Bangkok 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยจัดทําขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ชนิดของเกมท่ีจูงใจในการเล่น 

พฤติกรรมในการติดเกม เหตผุลในการเล่นเกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี การรับรู้จํานวนผู้ เล่นในเกม  อิทธิพล
ของคนรอบข้างในการเล่นเกม ความเบิกบานใจในการเล่นเกม การติดต่อกับผู้ อ่ืนในการเล่นเกม  การแสวงหา
สาระในการเล่นเกม การแบ่งปันสาระในเกม ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจในการเล่นเกม จากกลุ่มตวัอย่างของผู้บริโภค
ในเขตสาทร คลองเตย และบางรัก กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน 2558 จํานวน 271 คน และ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติการถดถอยเชิงพหคุณู พบว่า มีเพียงปัจจยัด้านความเบิกบานใจในการเล่น และปัจจยั
ด้านการแสวงหาสาระในการเล่นเกม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซึ่ง
สามารถอธิบายอิทธิพล ได้ร้อยละ 68.4 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ABSTRACT 
The researchers attempted to study the positive influence of game types motivating to play, 

indicative game addiction, reasons to play games with mobile phones, perceived number of users, 
perceived numbers of peers, enjoyment, interactions with others, seeking content, and sharing 
content affecting intention to play mobile games of consumers in Sathon, Khlong Toei, and Bang Rak 
districts in Bangkok.  The sample size was the 271 questionnaire respondents during August to 
September 2015.  The data was analyzed using Multiple Regression Analysis. The researchers found 
that only enjoyment and seeking content factors positively affected intention to play mobile games, 
explaining 68.4 percent of the influence at .01 level of significance.   
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คาํนํา 
คณุสมบตัิพืน้ฐานของสมาร์ทโฟนท่ีนอกเหนือจาก การโทรเข้าโทรออกแล้ว แล้วยงัมีแอพพลิเคชัน่ให้ใช้

งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi 3G (บุษรา ประกอบธรรม & มานะ อัตฉริยะ
เกียรติ, 2012) หรือ 4G และสามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชัน่สนทนาชัน้นํา เช่น LINE Youtube 
Facebook และ Twitter เป็นต้น นอกจากนัน้ สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบนัยงัมีหน้าจอระบบสมัผสั ใส่กล้อง
ถ่ายรูปท่ีมีความละเอียดสูง ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทันสมัย มีแอพพลิเคชั่นและลูกเล่นท่ีน่าสนใจซึ่ง
ระบบปฏิบัติการเหล่านัน้จะช่วยให้ผู้ ใช้งาน สมาร์ทโฟนนัน้สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้โดยใช้ระบบ
ปฎิบตัิหลกัคือ IOS ใช้กับ iPhone ส่วน ระบบปฏิบตัิการ Android OS ใช้กับสมาร์ทโฟนอ่ืนๆ (อธิปลกัษณ์ โชติ
ธนประสิทธ์ิ, 2557) จากเทคโนโลยีท่ีก้าวไกลนําสมัยนีเ้อง ทําให้เกิดธุรกิจส่ือมัลติมีเดียต่างๆ มากมาย
หลากหลายรูปแบบ มีการคิดค้นปรับปรุงพฒันาแอพพลิเคชัน่เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจตามความต้องการพฤติกรรม
ของผู้บริโภคให้มากท่ีสดุ โดยการพฒันานี ้ได้รวมไปถึงการพฒันาเกม เม่ือเกมได้ถกูผสมผสานเข้ากบัเทคโนโลยี 
ทําให้เกมสามารถดึงดดูความน่าสนใจในการเล่น เพิ่มอรรถรส การรับรู้ความรู้สึกทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ และสงัคม เทคโนโลยีส่ือมลัติมีเดียท่ีอยู่บนสมาร์ทโฟน หรือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีทําให้กลุ่มคนทกุเพศทกุวยั
เข้าถึงเกมได้งา่ยและมากขึน้  

ประเภทของเกมได้ถกูแบง่ออกดงันี ้บู๊ ล้างผลาญ (Action) ผจญภยั (Adventure) แข่งรถ (Driving) ตอ่สู้ 
(Fighting) สร้างสรรค์สําหรับเด็ก (Children) การศึกษา (Education) สวมบทบาทและเล่นร่วมกันเป็นสังคม 
(MMORPG – Massive Multiplayer Online Role Playing Game) สวมบทบาทแบบเลน่คนเดียว (Role Playing 
Game) จําลองการสร้าง (Simulation) วางแผน (Strategy) และกีฬา (Sport) (Hussain et al., 2015) ซึ่งตลาด
เกมออนไลน์ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมูลค่าตลาดโมบายล์เกมออนไลน์ของไทยในปี 
2557 จะมีมูลค่าสูงถึง 2,660 ล้านบาท ขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 14.7 ขณะท่ีปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 
3,070-3,140 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15.4-18.0 นอกจากนัน้ ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาดว่า ในปี 2557 จะมีจํานวน
คนเล่นโมบายล์เกมออนไลน์ถึงระดบั 14.0 ล้านคน ขยายตวักว่าร้อยละ 20.2 จากปี 2556 อีกทัง้ยงัพบว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคซึ่งใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตท่ีอยู่ในวยัเรียนนิยมเล่นโมบายล์เกมออนไลน์กว่าร้อยละ 75.7 ในขณะท่ี
กลุม่คนทํางานนิยมเล่นโมบายล์เกมออนไลน์กว่าร้อยละ 58.6 แม้ว่า กลุม่ผู้บริโภคซึง่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
ท่ีอยู่ในวยัเรียนนิยมเลน่โมบายล์เกมออนไลน์มากกว่ากลุม่คนทํางาน แต ่นกัวิเคราะห์ของ NPD Group: Market 
Research & Business Intelligence ระบุว่า “...ผู้ เล่นท่ีเป็นผู้ ใหญ่มีการเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าผู้ เล่นวยัเด็กและ
วยัรุ่น...กลุ่มผู้ ใหญ่นีย้ังได้มีการเลือกเกมให้กับลูกของตนเอง ดังนัน้ คนกลุ่มนีจ้ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
ผู้ ผลิตเกมและนักการตลาด” (Mofang, 2015) นอกจากนัน้ จํานวนผู้ เล่นโมบายล์เกมออนไลน์ทัง้สองกลุ่ม
ดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 64.6 ของจํานวนผู้ ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทัง้หมดซึ่งมีอยู่ประมาณ 21.7 ล้านคนทัว่
ประเทศ นัน่หมายถึง นอกจากฐานผู้บริโภคท่ีเล่นโมบายล์เกมออนไลน์เดิมแล้ว ยงัมีผู้บริโภคกว่าร้อยละ 35.4 ท่ี
ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแตย่งัไม่มีการเลน่โมบายล์เกมออนไลน์ จึงนบัได้ว่าเป็นโอกาสของกลุม่ผู้ประกอบการ
ท่ีเป็นผู้ พัฒนาหรือผู้ ให้บริการโมบายล์เกมออนไลน์ท่ีจะคิดค้นพัฒนาโมบายล์เกมออนไลน์ใหม่ๆ และทํา
การตลาดเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมและเจาะฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เหล่านีเ้พิ่มขึน้อีก (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) 
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อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของตลาดเกมของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมีสดัส่วน
การนําเข้าเกมมากถึง 91% ซึง่มีมลูคา่ 7,835 ล้านบาท สําหรับปี 2557 (ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, 2558) 

ในส่วนวรรณกรรมปริทศัน์นัน้ Hussain et al. อธิบายว่า ชนิดของเกมท่ีจูงใจในการเล่น (Game types 
motivating to play) เช่น เกมท่ีแปลกใหม่ เล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม เกมท่ีค่อยข้างรุนแรง เกมท่ีจะเช่ือมโยงสังคม
รอบตัวของผู้ เล่นได้ และเกมท่ีเน้นความสนุกสนาน เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมในการติดเกม (Indicative game 
addiction) หมายถึง พฤติกรรมการทําซํา้ๆ ท่ีเพิ่มปัญหาส่วนบคุคลและสงัคมรอบข้าง ซึ่งมกัสญูเสียการควบคมุ 
หรืออาจจะแสดงออกด้วยอารมณ์หงดุหงิด โมโหง่ายได้ เช่น ผู้ เล่นจะรู้สึกหงดุหงิด โมโหถ้าไม่ได้เล่นเกมหรือไม่ 
หรือ ผู้ เลน่เคยทะเลาะกบัผู้ อ่ืน ครอบครัว เพราะถกูรบกวนจากการเลม่เกมหรือไม่ เป็นต้น สว่น เหตผุลในการเลน่
เกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Reasons to play games with mobile phones) เช่น  ผู้ เล่นรู้สึกสนุกสนานเม่ือ
ได้เลน่เกมร่วมกบัผู้ อ่ืนภายในเกม หรือ รู้สกึสนกุกบัการทําภารกิจตา่งๆ ภายในเกม ชอบท่ีจะค้นหาอปุกรณ์พิเศษ
ต่างๆ ภายในเกม หรือรู้สกึมีอํานาจเหนือผู้ อ่ืน หรือ ชอบบทบาทและบคุลิกภาพใหม่ของตนเองภายในเกม หรือ 
ชอบก่อกวนผู้ อ่ืนภายในเกม  ซึ่ง Hussain et al. พบว่า ชนิดของเกมท่ีจูงใจในการเล่น พฤติกรรมในการติดเกม 
และ เหตผุลในการเล่นเกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส่งอิทธิพลต่อ ความตัง้ใจเล่มเกม (Hussain et al., 2015) 
การรับ รู้จํานวนผู้ เล่นในเกม  (Perceived number of users) ถือเป็นลักษณะสําคัญของเกมท่ี เล่นผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้สงัคมออนไลน์ เพราะผู้ เลน่จะคดิว่าคนสว่นใหญ่อยูใ่นเกม ต้องเลน่ร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่ใน
อนาคตจะมีผู้ เล่นท่ีมีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือใช้เล่นเกมมากขึน้ และผู้ เล่นแสดงความต้องการใช้เวลาว่างส่วนใหญ่
กบัการเลม่เกมผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลกั สว่น อิทธิพลของคนรอบข้างในการเลน่เกม (Perceived numbers 
of peers) ก็มีผลมากตอ่ความตัง้ใจเลน่ ระบบเครือขา่ย ถือเป็นสว่นสําคญัเม่ือผู้อยูใ่นระบบเครือขา่ยได้ประโยชน์
จากผู้ อ่ืนในระบบและคณุคา่ของความเป็นเครือข่ายจะเพิ่มมากขึน้ก็จะขึน้อยู่กบัจํานวนคนรอบข้างท่ีอยู่ในระบบ

เครือข่าย นัน่เอง นอกจากนัน้  ความเบิกบานใจในการเล่นเกม (Enjoyment) ถือเป็นแรงจงูใจอนัดบัแรกสําหรับ
การเล่มเกมโต้ตอบทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี Enjoyment หมายถึง ความภิรมย์ของบุคคลท่ีรู้สึกเม่ือมีพฤติกรรม
กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดจน การติดต่อกับผู้ อ่ืนในการเล่นเกม (Interactions with others) ถือเป็น
ลกัษณ์สําคญัของเกมชนิดสงัคมออนไลน์ ซึ่งนักพฒันาจะต้องให้ความสําคญักับด้านสงัคมของเกมท่ีออกแบบ 
เพ่ือให้ผู้ เล่นมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกันในลกัษณะต่างๆ และยงัควรออกแบบเกมให้มีความสร้างสรรค์ สนุก 
เพ่ือท่ีผู้ เล่น เพ่ือนผู้ เล่น จะได้สนใจ สนกุและได้รับการตอบสนองในการเข้าสงัคมด้วย (Pei-Shan & Hsi-Peng, 
2014) ส่วน การแสวงหาสาระในการเล่นเกม (Seeking content) หมายถึง การรับรู้ การทํางาน การสํารวจโดย
การเล่น การฆ่าเวลา และการเข้าสงัคม เช่น การเล่มเกมผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะช่วยให้ผู้ เล่นรู้จกัระวงัตวั หรือ 
ฝึกให้ผู้ เลน่ทําภารกิจตา่งๆ สําเร็จได้ หรือ ผู้ เลน่ได้ฝึกแขง่ขนักบัผู้ อ่ืนและตวัเอง ตลอดจน ผู้ เลน่ๆ เพ่ือฆ่าเวลา ลด
ความเบ่ือหน่าย  อีกทัง้ การแบง่ปันสาระในเกม (Sharing content) หมายถึง แรงจงูใจในการแบง่ปันสาระในเกม
ซึ่งเน้นการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มสงัคม เช่น ผู้ เล่นเล่มเกมเพ่ือฝึกเสียสละเพ่ือผู้ อ่ืน หรือ เพ่ือตวัเอง การเล่มเกม
ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีถือเป็นการเก็บประสบการณ์ หรือเป็นการนําเสนอให้ผู้ อ่ืนได้เห็น หรือ ผู้ เล่นต้องการมีส่วน

ร่วมกับผู้ อ่ืน (Dion Hoe‐Lian et al., 2012)  ซึ่งงานวิจยัในอดีตพบว่า การรับรู้จํานวนผู้ เล่นในเกม อิทธิพลของ
คนรอบข้างในการเลน่เกม ความเบิกบานใจในการเลน่เกม การตดิตอ่กบัผู้ อ่ืนในการเลน่เกม การแสวงหาสาระใน
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การเล่นเกม การแบ่งปันสาระในเกม ส่งผลต่อความตัง้ใจเล่นเกม (Dion Hoe‐Lian et al., 2012, Pei-Shan & 
Hsi-Peng 2014) 

ดงันัน้ งานวิจยันีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอิทธิพลเชิงบวกของ ชนิดของเกมท่ีจงูใจในการเลน่ (Game 

types motivating to play) พฤตกิรรมในการตดิเกม (Indicative game addiction) เหตผุลในการเลน่เกมผา่น

ทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Reasons to play games with mobile phones) การรับรู้จํานวนผู้ เลน่ในเกม (Perceived 

number of users) อิทธิพลของคนรอบข้างในการเลน่เกม (Perceived numbers of peers) ความเบิกบานใจใน

การเลน่เกม (Enjoyment) การตดิตอ่กบัผู้ อ่ืนในการเลน่เกม (Interactions with others) การแสวงหาสาระในการ

เลน่เกม (Seeking content) การแบง่ปันสาระในเกม (Sharing content) ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจในการเลน่เกม 

(Intention to play) ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสงิหาคมถึงกนัยายน 2558 โดยมีกรอบในการวิจยั ดงันี ้
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Figure 1 The research conceptual framework 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ในการศึกษาวิจัยค รัง้นี เ้ป็นการวิจัย เชิงสํารวจ  (Survey Method) และใช้การเก็บ ข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประชากร คือกลุม่พนกังานบริษัทเอกชน

ชนิดของเกมท่ีจงูใจในการเลน่เกม 
(game types motivating to play) 

พฤตกิรรมในการตดิเกม 
(indicative game addiction) 

เหตผุลในการเลน่เกมผา่นทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
(reasons to play games with mobile phones) 

การรับรู้จํานวนผู้ เลน่ในเกม 
(perceived number of users) 

อิทธิพลของคนรอบข้างในการเลน่เกม 
(perceived number of peers) ความตัง้ใจในการเลน่เกม

(intention to play) 
 ความเบิกบานใจในการเลน่เกม 

 (enjoyment) 

การตดิตอ่กบัผู้ อ่ืนในการเลน่เกม 
(interactions with others) 

การแสวงหาสาระในการเลน่เกม 
(seeking content) 

การแบง่ปันสาระในการเลน่เกม 
(sharing content) 
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ในเขตสาทร คลองเตย และบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยสาเหตุท่ีเลือกเก็บข้อมูลในพืน้ท่ีดังกล่าวเพราะ
กลุม่เปา้หมายเป็นพนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ท่ีเหลา่นีมี้แนวโน้มจะเป็นกลุม่ท่ีมีรายได้เป็นของตนเอง มีกําลงัซือ้ 
และมีอํานาจในการตดัสนิใจซือ้ของรางวลัตา่งๆ ท่ีอยูภ่ายในเกมได้มากกวา่กลุม่ผู้บริโภคในวยัเรียน และ และเขต
พืน้ท่ีดงัท่ีกล่าวมานีเ้ป็นแหล่งท่ีมีบริษัท ห้างร้าน อยู่ตามอาคารต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มคนทํางานอยู่รวมกันเป็นจํานวน
มาก ดังเช่นท่ี นักวิเคราะห์ของ NPD Group: Market Research & Business Intelligence ระบุว่า “...ผู้ เล่นท่ี
เป็นผู้ ใหญ่มีการเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าผู้ เล่นวยัเด็กและวยัรุ่น...กลุ่มผู้ ใหญ่นีย้งัได้มีการเลือกเกมให้กับลกูของ
ตนเอง ดงันัน้ คนกลุ่มนีจ้ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของผู้ผลิตเกมและนักการตลาด” (Mofang, 2015) นักวิจยัมี
การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง 
กันยายน 2558  ซึ่งผู้ วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้โดยใช้หลกัการคํานวณของ (Cohen, 
1977) จากแบบสอบถามท่ีเป็น pilot test จํานวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชั่น 3.1.7 เพราะเป็น
โปรแกรมท่ีสร้างจากสตูรของ Cohen และผา่นการรับรองและตรวจสอบจากนกัวิจยัหลายท่าน (Buchner, 2010; 

Erdfelder, 1996; นงลกัษณ์ วิรัชชัยม 2555) ในการคํานวณกําหนดค่าเพาเวอร์ (1- β) เท่ากับ 0.80 ค่าอัลฟา 

(α) เท่ากับ 0.20 จํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 9 ค่าขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.0368066 (ซึ่ง
คํานวณได้จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.0355) ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดสําหรับงานวิจัยครัง้นี ้
เท่ากับ 271 (Cohen, 1977) ซึ่งผู้ วิจยัได้เก็บขนาดตวัอย่างทัง้สิน้เป็น 271 ตวัอย่าง และได้นําผลลพัธ์การตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่และความสอดคล้องกันในแต่ละตวัแปรด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ

อลัฟ่าของครอนบคัได้คา่อยู่ระหวา่ง 0.677–0.928 ซึง่ถือวา่มีความเช่ือมัน่สงู เน่ืองจากมีคา่ใกล้เคียง 1 และไม่ต่ํา 
0.65 (Nunnally, 1978) จากนัน้นําข้อมลูมาวิเคราะห์สถิตกิารถดถอยพหคุณู 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ22-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

รายได้ประมาณ  20,001 – 30,000 บาท  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง จะเล่นเกมต่อสู้ ผ่านทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่เป็นประจํา โดยมีเหตใุจในการเลน่เกมเน่ืองจากมีราคาถกู/ไม่เสียคา่ใช้จ่าย มากกวา่ 15 ครัง้
ต่อสปัดาห์ ใช้เวลา 30-60 นาทีในการเล่นเกมแต่ละครัง้ และจะเห็นโฆษณาผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย (เฟซบุ๊ค, 
อินสตาแกรม, ไลน์แชท) มากท่ีสดุ ผลการศกึษาและวิเคราะห์ตามสมมตฐิาน พบวา่ยอมรับสมมตฐิาน  แตมี่เพียง

ปัจจยัด้านความเบิกบานใจในการเล่นเกม (enjoyment) (β = 0.401) และ ปัจจยัด้านการแสวงหาสาระในการ

เลน่เกม (seeking content) (β = 0.210) ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจเลน่เกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่
สามารถอธิบายอิทธิพลต่อความตัง้ใจเล่นเกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ได้ร้อยละ 68.4 อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และอีกร้อยละ 31.6 เกิดจากอิทธิพลตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้นํามาศึกษาและมีความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์ท่ี ± .230 ส่วนปัจจยัด้านชนิดของเกมท่ีจงูใจในการเล่นเกม พฤติกรรมในการติดเกม เหตผุลใน
การเล่นเกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี การรับรู้จํานวนผู้ เล่นในเกม อิทธิพลของคนรอบข้างในการเล่นเกม การ
ติดต่อกับผู้ อ่ืนในการเล่นเกม และการแบ่งปันสาระในการเล่นเกม ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจเล่นเกมผ่านทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่ผู้วิจยัสามารถสร้างสมการการถดถอยได้ดงันี ้
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Y (ตัง้ใจเล่นเกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี) = 0.230 + 0.401(ปัจจัยด้านความเบิกบานใจในการเล่น
เกม)  + 0.210 (ปัจจยัด้านการแสวงหาสาระในการเลน่เกม) ดงัตารางท่ี 1 
 
Table 1 Results of multiple regression analysis of factors positively affecting intention to play mobile 
games, Dependent Variable: intention to play, R = 0.686, R Square = 0.471, Constant (a) = 0.230 
 

Independent Variable r Stand Error Beta Sig. VIF 

Game types motivating to play 0.374 0.065 0.038 0.414 1.850 

Indicative game addiction 0.482 0.050 0.110 0.027 1.588 

Reasons to play games with 
mobile phones 0.542 0.067 0.143 0.035 2.148 

Perceived number of users 0.575 0.082 0.075 0.361 1.980 

Perceived number of peers 0.591 0.074 0.104 0.159 2.062 

Enjoyment 0.672 0.065 0.401** 0.000 1.566 

Interactions number of others  0.674 0.053 0.023 0.0667 1.710 

Seeking content  0.684 0.072 0.210** 0.004 2.314 

Sharing content 0.686 0.059 -.082 0.167 2.417 

** Significant level is .01 
 

สรุป 
จากวตัถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจัยชนิดของเกมท่ีจูงใจในการเล่น

เกม พฤติกรรมในการติดเกม เหตุผลในการเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี การรับรู้จํานวนผู้ เล่นในเกม 
อิทธิพลของคนรอบข้างในการเล่นเกม ความเบิกบานใจการเล่นเกม การติดต่อกับผู้ อ่ืนในการเล่นเกม การ
แสวงหาสาระในการเลน่เกม การแบง่ปันสาระในการเลน่เกม ความตัง้ใจในการเลน่เกม ท่ีมีผลตอ่อิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตัง้ใจเล่นเกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเขตกรุงเทพมหานครนัน้ มีเพียง ปัจจยัด้านความเบิกบานใจใน
การเล่นเกม (enjoyment) และ ปัจจัยด้านการแสวงหาสาระในการเล่นเกม (seeking content) ท่ีมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตัง้ใจเล่นเกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ตามลําดบั สําหรับปัจจยัด้านความเบิกบานใจในการเล่น
เกม (enjoyment) หมายถึง นกัการตลาดหรือผู้พฒันาเกมควรทําให้ผู้ ท่ีจะเลน่เกมรู้สกึสนกุสนาน คลายเครียด มี
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ความสขุ สดช่ืน แจ่มใสเม่ือเขาเล่นเกมผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึ่งกลุ่มคําถามนีอ้้างอิงจากงานวิจยัของ Pei-Shan 
& Hsi-Peng (2014) นอกจากนัน้ Pei-Shan & Hsi-Peng  ยงักลา่ววา่ ผู้ ท่ีตัง้ใจเลน่เกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
เพราะต้องการความเพลิดเพลินและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เลน่คนอ่ืนๆ ถือเป็นแนวคิดสําคญัท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการเล่น
เกมออนไลน์ทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Pei-Shan & Hsi-Peng 2014) ส่วน Goh, Lee, & Low แสดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีตัง้
ใจเลน่เกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี การแบ่งปันสาระในการเลน่เกมผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หมายถึง การรับรู้ 
การทํางาน การสํารวจโดยการเล่น การฆ่าเวลา และการเข้าสงัคม เช่น การเล่มเกมผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะช่วย
ให้ผู้ เล่นรู้จักระวังตัว หรือ ฝึกให้ผู้ เล่นทําภารกิจต่างๆ สําเร็จได้ หรือ ผู้ เล่นได้ฝึกแข่งขันกับผู้ อ่ืนและตัวเอง 
ตลอดจน ผู้ เล่นๆ เพ่ือฆ่าเวลา ลดความเบ่ือหน่าย  อีกทัง้ การแบ่งปันสาระในเกม ดังนัน้ ผู้ประกอบการหรือ
นกัการตลาดควรนําผลลพัธ์นีไ้ปพฒันาผลติภณัฑ์เกมหรือทําการตลาดเก่ียวกบัเกมท่ีเน้นความเบิกบานใจในการ

เลน่เกม และปัจจยัด้านการแสวงหาสาระในการเล่นเกม โดยสร้างเกมท่ีใช้เทคโนโลยีภาพสีสวยงาม ประกอบกบั
เสียงเพลง สร้างเกมท่ีสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน เพ่ือดึงดูดให้ผู้ เล่นเกมมีความรู้สึกเข้าถึงเกมได้ง่าย สร้าง
เนือ้หาในเกมให้มีความท้าทายและสนกุสนาน พร้อมทัง้ให้สอดแทรกข้อคดิ หรือฝึกความรวดเร็ว ลบัสมองผู้ เลน่  
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ปัจจัยที่มีอิทธิผลเชิงบวกต่อความตัง้ใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวของผู้เข้าชมงาน “ไทยเที่ยวไทย”  

Factors Positively Affecting Intention to Travel of the Visitors of “Thai-Teaw-Thai” Event 

สุมาลี เวียงอินทร์1* และเพญ็จิรา คนัธวงศ์2   

Sumalee Viangin1* and Penjira  Kanthawongs2  

บทคัดย่อ 

งานวิจยัจดัทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจยัด้านการรับรู้คุณค่า ด้านความ
ดึงดูดใจ ด้านองค์ความรู้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านภาพลกัษณ์ท่ีรับรู้ได้ ด้านภาพลกัษณ์ของความชื่น
ชอบ ท่ีมีต่อ ปัจจยัความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว จากแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด ของผู้มาเท่ียวงาน “ไทย
เท่ียวไทย” ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติสริิกิต์ิในวนัท่ี 3 – 6 กันยายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยความถดถอย
เชิงพหคุณู พบว่ามีเพียง ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของความชื่นชอบ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว
ของผู้ เข้าชมงานไทยเท่ียวไทยดงักลา่ว ซึง่ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของความชื่นชอบนี ้สามารถอธิบายอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทางได้ร้อยละ 51 อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนํา
ผลการวิจยันีไ้ปวางแผนและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อช่วยเติมเต็มในความต้องการของนักท่องเท่ียว และ
ทําให้เกิดแรงจงูใจในการสร้างและพฒันาธุรกิจของตนเอง ซึง่ทําให้คนไทยเกิดความภาคภมูิใจและให้ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการท่องเท่ียว ท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึน้ 

ABSTRACT 

The researchers attempted to study the influence of perceived value, attraction, knowledge, 

facilities, cognitive image, and affective image factors positively affecting intention to travel from the 

300 questionnaire respondents from the visitors of “Thai-Teaw-Thai” event at the Queen Sirikit 

National Convention Center during 3rd – 6th September 2015.  The data was analyzed using Multiple 
Regression Analysis. The researchers found that only affective image factor positively affected the 

intention to travel of visitor of the event.  Then, affective image factor had positive influence towards 
intention to travel at 51 percent at .01 level of significance.  The vendors can use the results of this 

research to plan and develop marketing strategies in order to fulfill needs of the tourists and drive 

themselves to build and develop their businesses.   Thai people should be proud and realize their 
participations and responsibilities towards tourism industry to increase intention to travel within 

Thailand.    
  

Key Words: affective image, intention to travel, Thai, Thailand 
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 คาํนํา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยถือเป็นอุตสาหกรรมหลกัอุตสาหกรรมหนึ่งในการเป็นแรง
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ. 2558 จากบรรยากาศการท่องเท่ียวในประเทศท่ีเอือ้อํานวยมากขึน้ เช่น การ
ให้ความมัน่ใจเร่ืองความปลอดภยั หรือ การทําการตลาดเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาได้จัดทําการตลาด “ปีท่องเท่ียววิถีไทย 2558 หรือ 2015 Discover Thainess” เพื่อเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมไทย โดยจํานวนตวัเลขนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในไทย ช่วง
ไตรมาสท่ีหนึ่ง ปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะมีประมาณ 7.3 ล้านคน เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยคาดว่าจะสร้างรายได้สู่ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการท่องเท่ียวมูลค่าประมาณ 382,900 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับท่ีหดตัวร้อยละ 4 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของตลาด
นกัท่องเท่ียวต่างชาติของไทยในปีนีย้งัพึง่พานกัท่องเท่ียวจากจีนเป็นสาํคญั เพราะนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป
ยงัเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจ ประกอบกบัค่าเงินยูโรกลบัมาอ่อนค่าลงอีกครัง้ อีกทัง้ประเทศรัสเซียก็ยังเผชิญกับ
วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ ดงันัน้ จํานวนนกัท่องเท่ียวจากยโุรปในช่วงท่ีเหลอืของปี พ.ศ. 2558 จึงยังจะมีจํานวน
น้อยอยู่ (บริษัท ศนูย์วิจยักสกิรไทย จํากดั, 2015b) 

สาํหรับอตุสาหกรรมไทยเท่ียวไทยก็ถือเป็นอีกอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยเน้นประชาสมัพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ได้แก่ 
ลาํปาง น่าน เพชรบรูณ์ บรีุรัมย์ เลย สมทุรสงคราม ราชบรีุ ตราด จนัทบรีุ ชมุพร ตรัง และนครศรีธรรมราช ซึ่งการ
ประชาสมัพันธ์นี ้น่าจะช่วยให้เกิดเงินสะพัดเพิ่มขึน้ประมาณ 3,500 ล้านบาท นอกจากนัน้ ภาครัฐยังมีการนํา
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวมาลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ตลอดจนบริษัทหรือนิติบุคคลก็สามารถนํา
ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัมนาภายในประเทศมาหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีได้ เป็นต้น (บริษัท ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย จํากัด, 2015a) จากปัจจัยข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปี พ.ศ. 2558 นัน้จะมีคนไทยเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศจํานวนประมาณ 148.5 ล้านคนต่อครัง้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะช่วยสร้าง
เม็ดเงินสะพัดไปยังธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องมูลค่าประมาณ 7.72 แสนล้านบาท ถือว่าขยายตัวร้อยละ 9.4 โดย
นกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมท่องเท่ียวไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคใต้ ซึ่งรวมกันเกือบ
คร่ึงของตลาดไทยเท่ียวไทยทัง้หมดในปีนี ้ปัจจัยท่ีเอือ้ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น สภาพอากาศหนาวเย็น แต่
ภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้อาจจะสง่ผลให้นกัท่องเท่ียวปรับแผนการเดินทางเป็นแบบไปเช้าเย็นกลบั หรือ ท่องเท่ียว
ระยะใกล้ หรือการใช้เวลาในการค้นหาข้อมลูต่างๆ  เพิ่มขึน้ หรือ รอช่วงสง่เสริมการขายของตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร
หรือค่าห้องพกัท่ีมีราคาลด เป็นต้น (บริษัท ศนูย์วิจยักสกิรไทย จํากดั, 2015a) สําหรับงาน “ไทยเท่ียวไทย” ครัง้ท่ี 
36 ระหว่างวนัท่ี 3-6 กันยายน พ.ศ. 2558 จัดโดย บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จํากัด คาดว่าจะมีเงิน
สะพดัจากการซือ้ Package ท่องเท่ียวและสนิค้าบริการท่องเท่ียวประมาณ  200-300 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้
เข้าชมงานประมาณ 2 แสนคน ซึ่งลดลงจากการจัดงานในช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะปัจจัยเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยในงานจะมีผู้ประกอบการจองพืน้ท่ีขายสนิค้าถงึ 1,300 รายเต็มทกุพืน้ท่ี (เดลนิิวส์, 2558) 

ในส่วนวรรณกรรมปริทัศน์นัน้ Bhatiasevi and Yoopetch มีการเก็บข้อมูลกับนักศึกษาช่วงปลายปี 
2555 – ต้นปี 2556 จํานวนประมาณ 579 คน ในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ ท่ีเคยใช้การจองตั๋วเคร่ืองบินหรือโรงแรม

 

 
448

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



 

 

ผ่านระบบการจองอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Booking) ซึง่พบว่าการรับรู้คณุค่า (Perceived Value) ส่งผลต่อ ความตัง้ใจ
ท่ีจะใช้ (Intention to Use) ระบบ E-Booking ดงันัน้ผู้ ให้บริการระบบ E-Booking ควรเน้นและสง่เสริมคณุค่าและ
ประโยชน์ของสินค้าหรือบริการในระบบของตนเองเพราะจะก่อให้เกิดความตัง้ใจจะใช้บริการสินค้าหรือบริการ
นัน้ๆ ได้ ส่วน Bhatiasevi and Yoopetch (2015) พบว่า ความตัง้ใจท่ีจะเดินทาง (Intention to Travel) มีการ
ประยกุต์มาจากทฤษฎี Theory of Reasoned Actions (TRA) กลา่วว่า ถ้าบคุคลมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้วบุคคลนัน้จะก่อให้เกิดความตัง้ใจท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Bhatiasevi and Yoopetch, 2015 ; Fishbein 

and Ajzen, 1975) ดงันัน้ แนวความคิดนีจ้งึมีการประยกุต์มาใช้กบัความตัง้ใจท่ีจะเดินทางของงานวิจยันี ้ 
 ส่วน Nilnoppakun and Ampavat มีการศึกษาความต้องการการท่องเท่ียวในตําบลเชียงคาน จาก

ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 700 คนพบว่า ความดงึดดูใจ (Attraction) จะสง่ผลต่อความตัง้ใจท่องเท่ียวสถานท่ี
ใดสถานท่ีหนึง่ได้เพราะนกัท่องเท่ียวต้องการมีประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจท่ีอาจจะได้ยิน ฟัง หรือ ดูจากผู้อื่นท่ี
เคยไปสถานท่ีนัน้มาก่อนแล้วได้ (Nilnoppakun and Ampavat, 2015)  

นอกจากนัน้ Correia et al. มีการศกึษา กระบวนการตดัสนิใจเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวกรีกจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 1,097 คน ช่วงปี 2004 พบว่า ความรู้ (Knowledge) ถือเป็นปัจจัยแรกท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการสาํรวจ วฒันธรรมใหม่ หรือ ไปยงัสถานท่ีใหม่เพื่อทํากิจกรรมหรือเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่ง ความรู้ ถือเป็น
แรงจูงใจส่วนบุคคลท่ีต้องการทํากิจกรรมต่างๆ  หรือ ต้องการทํากิจกรรมท่ีให้ความรู้สึกสนุก มีการเรียนรู้
วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ เพิ่มเชาว์ปัญญาให้ตนเอง เรียนรู้สถานท่ีใหม่ๆ หรือ พบผู้คนท่ีน่าสนใจ เป็นต้น 

(Correia et al., 2007)  

สว่น สิง่อํานวยความสะดวก (Facilities) ของสถานท่ีเดินทางหมายถงึ ท่ีพกั สภาพอากาศ อาหาร ความ
ปลอดภยั การเดินทาง การต้อนรับ ความสะดวกสบายในการเข้าพัก มีชายหาด มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย หรือ 
เดินทางได้สะดวก ซึ่งงานวิจัยในอดีตยืนยันว่า สิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านีถ้ือเป็นแรงจูงใจเบือ้งต้นท่ีทําให้
นกัท่องเท่ียวเลอืกเดินทางไปท่องเท่ียว (Correia et al., 2007)  

นอกจากนัน้ Nassar et al. ได้มีการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท่องเท่ียวของสถานท่ีเท่ียวท่ี
เหมาะกับชาวมุสลิมในประเทศคูเวตจากชาวคูเวตจํานวน 224 คนพบว่า ภาพลักษณ์ท่ีรับรู้ได้ (Cognitive 

Image) และ ภาพลกัษณ์ของความชื่นชอบ (Affective Image) สง่ผลกระทบอย่างยิ่งต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทาง
ของชาวคเูวตไปตามสถานท่ีท่ีเหมาะกับชาวมุสลิม โดย ภาพลกัษณ์ท่ีรับรู้ได้ หมายถึง การท่องเท่ียวตามความ
คาดหวงั หรือเพื่อสร้างความต้องการท่ีจะเรียนรู้ การสร้างความคิดเกี่ยวกับมรดกและวัฒนธรรม การรู้จักคุณค่า
ของสิง่ต่างๆ การไปยงัสถานท่ีท่ีไม่เคยไป หรือ ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียว เป็นต้น ส่วน  ภาพลกัษณ์
ของความชื่นชอบ หมายถึง การรับรู้ว่าการท่องเท่ียวช่วยเติมเต็มในความต้องการของผู้ ท่องเท่ียว การเท่ียว
ภายในประเทศทําให้ผู้ เท่ียวเกิดความปลาบปลืม้ใจ หรือการเท่ียวทําให้เกิดความผกูพนักบัสถานท่ีต่างๆ หรือ การ
เท่ียวทําให้เกิดแรงจงูใจในการสร้างธุรกิจของตนเอง การเท่ียวทําให้ผู้ เท่ียวรู้สกึรับผิดชอบ หรือ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
มากขึน้ หรือ การเท่ียวทําให้เกิดความรู้สกึอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ การเท่ียวทําให้ผู้ เท่ียวตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเอง เป็นต้น (Nassar et al.,2015)  
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ดงันัน้ งานวิจยันีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า ด้านความ
ดึงดูดใจ ด้านองค์ความรู้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านภาพลกัษณ์ท่ีรับรู้ได้ ด้านภาพลกัษณ์ของความชื่น
ชอบ ท่ีมีต่อ ปัจจัยความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวของผู้ มาเท่ียวงาน “ไทยเท่ียวไทย” ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิในวันท่ี 3 - 6 กันยายน 2558 โดยมีสมมติฐานงานวิจัยคือ ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า ด้านความ
ดึงดูดใจ ด้านองค์ความรู้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านภาพลกัษณ์ท่ีรับรู้ได้ ด้านภาพลกัษณ์ของความชื่น
ชอบ มีผลเชิงบวกต่อ ปัจจยัความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวของผู้มาเท่ียวงานดังกล่าว โดยมีกรอบในการวิจัย 

ดงันี ้ 
 

 ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 

   (Independent Variables)            (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The Conceptual Framework 

การรับรู้คณุค่า 

(Perceived Value) 

 

ความดงึดดูใจ 

(Attraction) 

องค์ความรู้ 

(Knowledge) 

สิง่อํานวยความสะดวก 

(Facilities) 

ภาพลกัษณ์ท่ีรับรู้ได้ 

(Cognitive Image) 

 

ภาพลกัษณ์ของความชื่นชอบ 
(Affective Image) 

ความตัง้ใจท่ีจะเดินทาง  
(Intention to travel) 

 

 

 
450

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) และใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร คือ กลุ่มผู้ มาเท่ียวงาน
ท่องเท่ียวไทยเท่ียวไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  ครัง้ท่ี 36 ระหว่างวันท่ี 3 - 6 กันยายน 2558 จัดโดย 
บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ เข้าชมงานประมาณ 2 แสนคน (เดลินิวส์, 2558) 

นักวิจัยมีการเลือกสุ่มเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้โดยใช้
หลักการคํานวณของ (Cohen, 1977) จากแบบสอบถามท่ีเป็น pilot test จํานวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม 
G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสตูรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจาก
นักวิจัยหลายท่าน (Buchner, 2010 ; Erdfelder, Faul, and Buchner, 1996; Faul, Erdfelder, Buchner, and 

Lang, 2009; นงลกัษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดค่าเพาเวอร์ (1 - β) เท่ากับ 0.80 ค่าอัลฟา (α) 

เท่ากบั 0.20 จํานวนตวัแปรทํานายเท่ากบั 6 ค่าขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.02922193 (ซึ่งคํานวณ
ได้จากค่า Partial R2 เท่ากบั 0.02839225) ผลท่ีได้คือขนาดของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดสาํหรับงานวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 
284 (Cohen, 1977) ซึ่งผู้ วิจัยได้เก็บขนาดตัวอย่างทัง้สิน้เป็น 300 ตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้นําผลลัพธ์การตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นและความสอดคล้องกันในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่าของครอนบคัได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.662 – 0.829 ซึง่ถือว่ามีความเชื่อมั่นสงู เน่ืองจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่
ต่ํากว่า 0.65 (Craig and Moores, 2006) จากนัน้นําข้อมลูมาวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรต้นต่อตัวแปรตามด้วย
การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26 - 35 ปี สถานภาพแต่งงาน การศกึษาระดบัปริญญา
ตรี รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะเดินทางไปท่องเท่ียวแล้วแต่ความ
สะดวก Package ท่ีเหมาะสมในการเดินทางท่องเท่ียวครัง้ละ 2 – 3 วัน ราคา Package ท่ีเหมาะสมประมาณ 
2,001 - 3,000 บาทต่อท่านและซือ้ Package ท่องเท่ียวท่ีงานไทยเท่ียวไทยมากท่ีสดุ ผลการศึกษาและวิเคราะห์
ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน  แต่มีเพียงปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของความชื่นชอบ (Affective Image) 

(β = 0.319) ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของผู้ เข้าชมงานท่องเท่ียวไทยเท่ียว
ไทย ซึง่สามารถอธิบายอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทางได้ร้อยละ 51.6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และอีกร้อยละ 48.4 เกิดจากอิทธิพลตวัแปรอื่นๆ ท่ีไม่ได้นํามาศกึษา และมีความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ท่ี 
± .317 สว่นปัจจยัด้านการรับรู้คณุค่า (Perceived Value)  ปัจจยัด้านความดงึดดูใจ (Attraction) ปัจจัยด้านองค์
ความรู้ (Knowledge) และปัจจัยด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) และปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ท่ีรับรู้ได้ 
(Cognitive Image) ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของผู้ เข้าชมงานท่องเท่ียว
ไทยเท่ียวไทยอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่ผู้วิจยัสามารถสร้างสมการการถดถอยได้ดงันี ้

Y (ความตัง้ใจท่ีจะเดินทาง) = 1.089 + 0.319 (ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของความชื่นชอบ) ดงัตารางท่ี 1 

 

 

 
451

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



 

 

Table 1 Results of multiple regression analysis of factors positively affecting the visitors of  

“Thai-Teaw-Thai” event, Dependent Variable: Intention to Travel, R = 0.516, R Square = 0.267, 
Constant (a) = 1.089 

Independent Variable r Stand Error Beta Sig. VIF 

Perceived value 0.308 0.059 0.011 0.858 1.592 

Attraction 0.309 0.058 0.081 0.172 1.400 

Knowledge  0.313 0.076 0.011 0.867 1.592 

Facilities 0.400 0.092 0.089 0.217 2.067 

Cognitive image 0.409 0.085 0.107 0.140 2.081 

Affective image 0.487 0.090 0.319** 0.000 2.103 

** Significant level is .01 

 

สรุป 

จากวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัคือ เพื่อศกึษาอิทธิพลของ ปัจจยัการรับรู้คณุค่า (Perceived Value) ความ
ดึงดูดใจ (Attraction) องค์ความรู้ (Knowledge) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ภาพลักษณ์ท่ีรับรู้ได้
(Cognitive Image) ภาพลกัษณ์ของความชื่นชอบ (Affective Image) ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว
ในประเทศไทย (Intention to travel) ของผู้ เข้าชมงาน “ไทยเท่ียวไทย” นัน้ มีเพียง ปัจจัยภาพลกัษณ์ของ      
ความชื่นชอบ (Affective Image) (β = 0.319) ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 
(Intention to travel) ของผู้ เข้าชมงานดงักลา่ว ซึง่ผลลพัธ์นีส้อดคล้องกับผลลพัธ์ของงานวิจัยในอดีต (Nassar et 

al., 2015) ซึ่งแสดงว่า ผู้ ท่ีตัง้ใจเดินทางจะท่องเท่ียวในประเทศไทยมีทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเท่ียวคล้ายกับ
นกัท่องเท่ียวชาวคเูวต ท่ีว่า ภาพลกัษณ์ของความชื่นชอบ หมายถงึ การรับรู้ว่าการท่องเท่ียวช่วยเติมเต็มในความ
ต้องการของผู้ ท่องเท่ียว การเท่ียวภายในประเทศทําให้ผู้ เท่ียวเกิดความปลาบปลืม้ใจ หรือการเท่ียวทําให้เกิด
ความผกูพนักบัสถานท่ีต่างๆ หรือ การเท่ียวทําให้เกิดแรงจงูใจในการสร้างธุรกิจของตนเอง การเท่ียวทําให้ผู้ เท่ียว
รู้สกึรับผิดชอบ หรือ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึน้ หรือ การเท่ียวทําให้เกิดความรู้สกึอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ การเท่ียว
ทําให้ผู้ เท่ียวตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เป็นต้น (Nassar et al., 2015) ดังนัน้ ผู้ประกอบการหรือผู้จดัการ
บริษัทนําเท่ียวสามารถนําผลการวิจัยนีไ้ปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เน้นการ
ท่องเท่ียวท่ีทําให้ผู้ ท่องเท่ียวภายในประเทศไทยรู้สกึการช่วยเติมเต็มในความต้องการของผู้ ท่องเท่ียว การเท่ียวท่ี
ทําให้ผู้ เท่ียวเกิดความปลาบปลืม้ใจ หรือ เกิดความผกูพนักบัสถานท่ีต่างๆ หรือ การเท่ียวท่ีทําให้เกิดแรงจูงใจใน
การสร้างธุรกิจของตนเอง การเท่ียวท่ีทําให้ผู้ เท่ียวรู้สกึรับผิดชอบ หรือ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึน้ หรือ การเท่ียวท่ี
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ทําให้เกิดความรู้สกึอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ การเท่ียวท่ีทําให้ผู้ เท่ียวตระหนกัถงึคณุค่าของตนเอง เป็นต้น ซึง่ถือเป็น
การสง่เสริมให้มีการรับรู้และร่วมสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย ให้คนไทยมีความภาคภูมิใจใน
การท่องเท่ียวภายในประเทศ และให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการท่องเท่ียว ท่ีอาจจะมี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึน้ 
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ความกรุณาช่วยเหลอื จนทําให้งานวิจยันีส้าํเร็จผลด้วยดี สดุท้ายนี ้ผู้ วิจัยขอมอบคุณประโยชน์ แด่ บิดา มารดา 
ซึง่เป็นกําลงัใจ สนบัสนนุ ด้วยความรัก ความห่วงใย ให้ผู้วิจยัเสมอมา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัจดัท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

อาหารและสุขภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า ความรู้สึกส่วนตวัที่มีตอ่ผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ การรับรู้และ
ความเชื่อมัน่ในผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ การขาดความเชื่อมัน่ในตวัผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสขุภาพ ราคาและ
คณุภาพของผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ผู้บริโภค ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ของสงัคม
และสาธารณะ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อพฤติกรรมความตัง้ใจที่จะบริโภค ด้วย
แบบสอบถามจากผู้บริโภคในพืน้ที่ซอยทองหล่อและสยามสแควร์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 ชดุ ชว่งเดือน
กนัยายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมลูโดยความถดถอยเชิงพหคุณู พบวา่ มีเพียง ปัจจยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
อาหารและสุขภาพ ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่พฤติกรรมความตัง้ใจที่จะบริโภคเคร่ืองด่ืมรงันกส าเร็จรูป ถงึร้อยละ 43.6 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ ผู้ ประกอบการผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูป ควรเน้นส่ือสาร
ประโยชน์คณุคา่ทางโภชนาการมากกวา่เคร่ืองด่ืมทัว่ไป ตลอดจนการลดความเส่ียงของปัญหาสขุภาพบางชนดิ แก่
ผู้บริโภคหลากหลายเพศและวยัเพื่อเพิ่มความตัง้ใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปได้ 

 
ABSTRACT 

The researchers attempted to study the positive influence of knowledge on food and health, 
product efficiency, attitude related to the personal feelings about functional foods, health awareness 
and confidence in functional foods, lack of trust for functional foods, price and quality of functional 
foods, stakeholder in terms of consumers, stakeholder in terms of society and public policy, and 
stakeholder in terms of corporate entities affecting consumption intentions of bird’s nest drink of 250 
questionnaire respondents in Thonglor Street and Siam Square areas in Bangkok during September 
2015. The data was analyzed using Multiple Regression Analysis.  Only knowledge on food and health 
explained 43.06% of the influence toward consumption intentions at the significant level of .05. Hence, 
producers of bird’s nest drink should emphasize communicating benefits in providing more nutrition 
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than other drinks, as well as reducing risks in several health problems for consumers in various genders 
and ages in order to increase intension to consume the product. 

 
ค าน า 

ตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพเป็นอีกหนึง่ตลาดที่นา่จบัตามอง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผู้บริโภค
คาดหวงัความแปลกใหมข่องสินค้าอยูต่ลอดเวลา เชน่ สารอาหารที่ได้รับ หรือสารอาหารที่ชว่ยส่งเสริมการท างาน
ของสมองและร่างกายการสร้างภูมิคุ้มกนัหรือบ ารุงเพื่อความงาม โดยตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมโลกปี พ.ศ. 
2557 มีมูลค่า 3,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าปี พ.ศ. 2556 ถึง 25% ในจ านวนนีคิ้ดเป็น
มลูคา่ตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพ 5% หรือ177 ล้านดอลลาร์ ดงันัน้ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด
จึงให้ความสนใจกับสินค้าประเภทนีสู้งขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจอย่างญ่ีปุ่ นและ
สหรัฐอเมริกา ส่วนหนึง่เนื่องจากผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกบัผลิตภณัฑ์ประเภทนี ้และมีก าลงัซือ้มากกวา่ผู้บริโภค
ในประเทศก าลงัพฒันา (พริมา, 2015) 

ส าหรับตลาดเคร่ืองด่ืมรังนกบ ารุงสุขภาพมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง “สก๊อต” ซึง่เป็นตราสินค้าของไทย
มีการฉีกแนว และสร้างสีสันทางการตลาดโดยท าให้รังนกเป็นสินค้าของคนรุ่นใหม่ โดยสก๊อตพยายามแตก
กลุ่มเปา้หมายสู่ตลาด Metrosexual [หมายถงึวา่ ตลาดส าหรับผู้ชายที่ใช้ชีวิตในรูปแบบสงัคมเมือง เป็นบคุคลที่
เข้าสังคม (th.wikipedia.org, 2558)] และกลุ่มวยัรุ่นผู้ ชายซึง่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้โดยใช้ไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติง้เป็น
แกนหลกั ในขณะที่ตราสินค้า “แบรนด์” ซึง่เป็นของตา่งประเทศเลือกใช้ Emotional Marketing ที่เน้นตลาดผู้หญิง 
ซึ่ ง เ ป็นนัก ช้อปปิ ้งห รือคนมีอ านาจซื อ้ สิน ค้า เพื่ อสุขภาพ รักสุ ขภาพที่ รั กและห่วง ใยคนรอบข้า ง 
(positioningmag.com, 2008) ภาพรวมของตลาดเคร่ืองด่ืมรังนกในปี พ.ศ 2558 ที่มีมูลคา่ 3,000 ล้านบาท มี
แนวโน้มดีขึน้ เพราะเศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวัและการเมืองในประเทศดีขึน้ ผู้บริโภคจงึหนัมาใช้จา่ยอีกครัง้ ประกอบกบั
ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ มีการท าการตลาดอยา่งตอ่เนื่อง ดงัเช่น “แบรนด์” จะมีการใช้งบประมาณการตลาด
กว่า 80 ล้านบาทภายใต้แนวคิด Beautiful Strength โดย “ญาญ่าและหมีเซียะ” (okwannee.com, 2015) 
ในขณะที่ “สก๊อต” มีการประกาศใช้งบประมาณ 500 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึน้ 17% จากปี พ.ศ
2557 ที่ท าได้ 3.7 พนัล้านบาท โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นกลุ่มคนทกุเพศทกุวยัผ่าน Presenters ทกุวยั เชน่ ลูกเกด 
เมทินี น้องสกาย มาริโอ้ เมาเร่อ หรือ ศรีริต้า เจนเซน่ เป็นต้น (ASTVผู้จดัการออนไลน์, 2015) หรือตราสินค้าอื่นๆ 
เชน่ “ดอกบวัคู”่ ที่เคร่ืองด่ืมรังนกมีการระบวุา่มีปริมาณรังนกมากกวา่ตราสินค้าอื่นๆ ถงึ 2 เทา่ (newsplus.co.th, 
2015) 

ในส่วนวรรณกรรมปริทศัน์นัน้ (Ong et al., 2014) น าเสนอทฤษฏีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาหารและ
สุขภาพ (knowledge on food and health) หมายถงึอาหารที่สามารถลดความเส่ียงตอ่การเกิดโรคภยัหรือสร้าง
เสริมคุณค่าให้แก่ร่างกาย ได้เร่ิมมีบทบาทในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศแรกที่ได้รับรู้เก่ียวกับ
อาหารสุขภาพ นอกจากนัน้ นกัวิจยัในมาเลเซียยงักล่าววา่ทฤษฏีประสิทธิภาพของสินค้า  (product efficiency)
หมายถงึ ประสิทธิภาพของสินค้าส าหรับอาหารด้านสุขภาพที่เก่ียวกบัชีวภาพและกายภาพที่มีส่วนประกอบของ
เส้นใยลดน า้หนกัโปรตีนวิตามินแร่ธาต ุและสารสกดัจากพืชเชน่ กระเทียมและขึน้ฉ่าย เป็นต้น (O'Regan, 1999)
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นอกจากนัน้ทฤษฎีความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ  (attitude related to the personal 
feelings about functional foods) หมายถึงปัจจยัท่ีท าให้ผู้บริโภครับรู้ว่าอาหารเพื่อสุขภาพท่ีได้รับความนิยม
เพิ่มขึน้จะเป็นแรงขับเคล่ือนให้มีการพฒันาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารให้พฒันาและเพิ่มคุณ
คา่สูงสุดต่อผู้บริโภค นัน่ก็คือผู้บริโภคคาดหวงัว่าจะมีอายุยืนยาว ดอู่อนเยาว์ นอกจากนัน้ในกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ฐานะเชื่อวา่อาหารเพื่อสุขภาพชว่ยบ ารุงเร่ืองความสวยงาม  (Hasler, 2000) Sloan กล่าวเพิ่มเติมวา่ในการท า
การตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพ คือ การท าให้ผู้ บริโภครู้สึกว่าอาหารเพื่อสุขภาพเป็นส่ิงที่จ าเป็นไม่ใช่แค่
ทางเลือกถ้าผู้บริโภคต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ควรมีการบ ารุงร่างกายให้ดีย่ิงขึน้และต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ
(Sloan, 1999) งานวิจยัที่ผ่านในประเทศมาเลเซียพบว่าผู้บริโภคอายุระหว่าง 17-40 ปี มีทศันคติเชิงบวกต่อ
อาหารเพื่อสุขภาพ (Rezai, 2012) Markovina, Cacic, Kljusuric และ Kovacic ได้กล่าวถงึแนวความคิดทฤษฏี
เร่ืองการรับรู้และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ  (health awareness and confidence in 
functional foods) หมายถึงอาหารที่ให้คุณประโยชน์ต่างๆ ต่อร่างกายที่มากกว่าคุณสมบติัพืน้ฐานที่ร่างกาย
ต้องการโดยอาหารเพื่อสุขภาพเร่ิมเป็นที่รู้จักในตลาดในสหรัฐอเมริกาตัง้แต่ปี พ.ศ 2533 (Markovina et al., 
2011) อาหารบ ารุงสุขภาพ (Functional food) หมายถึงอาหารที่บ ารุงสุขภาพที่รับรู้ได้จากสังคมและมีการ
ควบคุมการกินของบุคคล มีการสังเกตการเปล่ียนแปลงของร่างกายหลังจากการกินโดยค านงึถึงความสด ใหม่
ของอาหารด้วย (Niva & Makela, 2005) นอกจากนัน้ทฤษฏีการขาดความเชื่อมัน่ในตวัผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุง
สุขภาพ (lack of trust for functional foods) ตามนิยามของนักวิจยัในอดีตหมายถึง ความเชื่อว่าอาหารบ ารุง
สุขภาพควรให้ความส าคญัที่รสชาติหรือคณุประโยชน์มากกวา่กนั หรือ ความเชื่อวา่อาหารบ ารุงสุขภาพเหมาะกบั
ผู้ สูงอายุเท่านัน้ หรือ ความเชื่อที่ว่าอาหารบ ารุงสุขภาพควรสกัดมาจากสารอาหารที่หลากหลา ย เป็นต้น 
(Markovina et al., 2011) นอกจากนัน้ Siegrist กล่าวถึงทฤษฏีราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุง
สุขภาพ (price and quality of functional foods) ว่าเม่ือเปรียบเทียบอาหารเพื่อสุขภาพกบัอาหารประเภทอื่นๆ
ทัว่ไปไม่เพียงมีคุณภาพอาหารที่สูงกว่าแต่ส่งผลให้ผู้ บริโภคมีสุขภาพที่ดีด้วย ดงันัน้ในการพัฒนาสินค้าท่ีมี
คณุภาพราคาของอาหารเพื่อสุขภาพจึงมีราคาสูงกว่าอาหารประเภทอื่นๆทัว่ไป (Siegrist, 2008) Bublitz และ
Peracchio ศึกษาเก่ียวกับแนวความคิดทฤษฏีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ผู้ บริโภค  (stakeholder in terms of 
consumers) โดยเน้นศกึษาเร่ืองการจงูใจผู้บริโภคให้ตดัสินใจเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและเกิดแนวคิดแง่บวกกบั
อาหารเพื่อสุขภาพ อีกทัง้ถ้าผู้ปกครองมีการเลือกอาหารสุขภาพให้บุตรหลาน บตุรหลานก็มีแนวโน้มจะบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้ (Bublitz & Peracchio, 2015) Barry ศกึษาเพื่อเติมในแง่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ของ
สงัคมและสาธารณะ (stakeholder in terms of society and public policy) พบวา่วิธีการแนะน าโฆษณาให้เป็น
ที่รู้จกัของสงัคมอย่างง่ายที่สุด คือ การใช้โมเดล (AIDA) นัน่คือ การดงึดดูความสนใจ (Attention) ส่งผลให้เกิด
ความสนใจ (Interest) ความสนใจส่งผลให้เกิดความต้องการ (Desire) ความต้องการส่งผลให้เกิดการกระท า 
(Action) (Barry, 2002) ส่วนแง่ทฤษฏีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ภาพลักษณ์องค์กร  (stakeholder in terms of 
corporate entities) Bublitz และ Peracchio พบวา่ความส าเร็จขององค์กรในการส่งเสริมอาหารบ ารุงสุขภาพ คือ 
การเปล่ียนให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารบ ารุงสุขภาพ โดยที่องค์กรสามารถท าก าไรจากการขายสินค้าชนิด
นีไ้ด้ด้วย โดยใช้กลยทุธ์การวางต าแหนง่สินค้า ความรู้สึกทางอารมณ์ที่รับรู้ได้ บรรจุภณัฑ์ และการโฆษณา เป็น
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ต้น (Bublitz & Peracchio, 2015) ส่วนปัจจัยด้านความตัง้ใจที่จะบริโภค  (behavioral intentions) Sanauer 
วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลพบว่าทศันคติกอ่ให้เกิดพฤติกรรมการกระท าเม่ือผู้บริโภคมีทศันคติที่ดี
ตอ่สินค้าหนึง่แล้ว ผู้บริโภคจะมีความตัง้ใจใช้สินค้านัน้ๆ ด้วย ซึง่อ้างอิงมาจากทฤษฎีพฤติกรรมที่วางแผนไว้ (The 
Theory of Planned Behavior – TPB) ยืนยันว่าทัศนคติที่ดีจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตัง้ใจจะใช้สินค้านัน้ๆ 
(Rokeach, 1973; Senauer, 2001) 

ดงันัน้ งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจที่จะบริโภค
เคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปโดยมีสมมติฐานการวิจัยคือ ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาหารและสุขภาพ  
(knowledge on food and health) ปัจจยัประสิทธิภาพของสินค้า (product efficiency) ปัจจยัความรู้สึกส่วนตวั
ที่ มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ  (attitude related to the personal feelings about functional foods)
ปัจจัยการรับรู้และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ  (health awareness and confidence in 
functional foods) ปัจจยัการขาดความเชื่อมัน่ในตวัผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ (lack of trust for functional 
foods) ปัจจยัราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ  (price and quality of functional foods) 
ปัจจยัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ผู้ บริโภค (stakeholder in terms of consumers) ปัจจยัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่
ของสงัคมและสาธารณะ (stakeholder in terms of society and public policy) ปัจจยัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่
ภาพลกัษณ์องค์กร (stakeholder in terms of corporate entities) มีผลเชิงบวกตอ่ปัจจยัความตัง้ใจที่จะบริโภค
(behavioral intentions) โดยมีกรอบในการวิจยั ดงันี ้ 
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   (Independent Variables)            (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 The research conceptual framework 
 

 
 
 
 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาหารและสขุภาพ 
(knowledge on food and health) 

ประสิทธิภาพของสินค้า 
(product efficiency) 

ความรู้สึกส่วนตวัท่ีมตี่อผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสขุภาพ 
(attitude related to the personal feelings about functional 

foods) 

การรับรู้และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ 
(health awareness and confidence in functional foods) 

การขาดความเชื่อมัน่ในตวัผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสขุภาพ 
(lack of trust for functional foods) 

พฤติกรรมความตั้งใจที่จะบริโภค 
(behavioral intentions) 

 
ราคาและคณุภาพของผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสขุภาพ  

(price and quality of functional foods) 

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในแง่ผู้บริโภค 
(stakeholder in terms of consumers) 

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในแง่ของสงัคมและสาธารณะ 
(stakeholder in terms of society and public policy) 

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในแง่ภาพลกัษณ์องค์กร 
 (stakeholder in terms of corporate entities) 
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อุปกรณ์และวธีิการ 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) และใช้การเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประชากร คือกลุ่มประชากรคือ ผู้บริโภคในพืน้ที่ซอย
ทองหล่อ เป็นคนท างานรุ่นใหม่อายุ 25-50 ปี มีรายได้ตัง้แต่ 25,000 บาทต่อเดือน และมีไลฟ์สไตล์ทนัสมัย 
(siamturakij.com, 2015) อีกทัง้ ข้อมูลในปีพ.ศ. 2557 ระบุวา่ ย่านทองหล่อ ถือเป็นท าเลยอดนิยมของการซือ้
ขายที่ดินเป็นอนัดบั 1 ที่พกัอาศยัอยา่งคอนโดมิเนียมมีราคาขายตารางเมตรละกวา่ 100,000 บาท มีสถานเสริม
ความงาม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และโรงพยาบาล ฯ (วิกีพีเดีย, 2015)  จึงถือเป็นศูนย์รวมกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่ มี
ลกัษณะการใช้ชีวิตอยา่งมีคุณภาพ และชอบดแูลสุขภาพตนเองส่งผลให้มีก าลงัซือ้สินค้าราคาสูงเพื่อเสริมความ
สมบรูณ์ให้กบัตนเอง (Marketeer, 2548) นอกจากนัน้ทองหล่อยงัเป็นแหล่งที่มีศกัยภาพสูง เนื่องจากเป็นแหล่ง
รวมร้านค้า ร้านอาหาร และโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งผู้ปกครองของเด็กที่เรียนในย่านล้วนแล้วมีรายได้สูงทัง้สิน้ 
(yusabuy.com, 2015) ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ปัจจุบันมีผู้ อาศัยอยู่ในเขตวัฒนาประมาณ 83 ,982 คน 
(Bangkok.go.th, 2015) และพืน้ที่สยามสแควร์ซึ่งถือเป็นย่านธุรกิจแฟชัน่ อาหาร โรงเรียนกวดวิชา วยัรุ่น วัย
เรียน เป็นสถานที่ที่มีการทดลองสินค้า และกิจกรรมการตลาดแบบแปลกใหมแ่ละเข้มข้นที่สุดแห่งหนึง่ มีจ านวน
คนเดินในสยามสแควร์ในวนัธรรมดาเฉล่ียวนัละ 20,000 คน วนัหยดุไมต่ ่ากวา่ 50,000 คน ซึง่แตล่ะคนมีก าลงัซือ้
เฉล่ีย 1,000 บาท/ครัง้/คน ในกรุงเทพมหานคร (th.wikipedia.org, 2015) ดงันัน้ กลุ่มประชากรของงานวิจยันี ้
ประมาณ 133,982คน นกัวิจยัมีการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ในชว่งเดือนกนัยายน 2558 ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้โดยใช้หลกัการค านวณของ (Cohen, 1977) จากแบบสอบถามที่เป็น pilot 
test จ านวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 เพราะเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen 
และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนกัวิจยัหลายทา่น (Buchner, 2010; Erdfelder, 1996; นงลกัษณ์, 2555)

ในการค านวณก าหนดคา่เพาเวอร์ (1- β) เทา่กบั 0.85 คา่อลัฟา (α) เทา่กบั 0.15 จ านวนตวัแปรท านายเทา่กบั 9 
คา่ขนาดของอิทธิพล (effect size) เทา่กบั 0.0561115 (ซึง่ค านวณได้จากคา่ Partial R2 เทา่กบั 0.05313025) ผล
ที่ได้คือขนาดของกลุ่มตวัอย่างเทา่กบั 233 (Cohen, 1977) ซึ่งผู้ วิจยัได้เก็บขนาดตวัอย่างเพิ่มเติมรวมเป็น 250 
ตวัอยา่ง ผู้วิจยัได้น าผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่และความสอดคล้องกนัในแตล่ะ
ตวัแปรด้วยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั ได้คา่อยูร่ะหวา่ง 0.651–0.904 ซึง่ถือวา่มีความเชื่อมัน่สงู 
เนื่องจากมีคา่ใกล้เคียง 1 และไมต่ ่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนัน้น าข้อมลูมาวิเคราะหส์ถิติการถดถอยพหคุณู 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

รายได้ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท อาชีพพนกังานบริษัทเอกชนหรือรับจ้าง ถ้าจะเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมรังนก
ส าเร็จรูปจะซือ้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้า ถ้าจะบริโภครังนกส าเร็จรูปเพราะได้รับเป็นของฝาก และ 
มีแนวโน้มจะซือ้เคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปน้อยกวา่ 1 ครัง้ตอ่เดือน ตลอดจนให้ความส าคญักบัความมีชื่อเสียงของ
ตราสินค้ามากที่สุดในการเลือกเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูป ผลการศกึษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบวา่ยอมรับ
สมมติฐาน  แต่มีเพียงปัจจยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาหารและสุขภาพ (knowledge on food and health) 
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(β = 0.243) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจที่จะบริโภคเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึง่สามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกตอ่พฤติกรรมความตัง้ใจที่จะบริโภคเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปได้ร้อย
ละ 43.6และอีกร้อยละ 56.4 เกิดจากอิทธิพลตวัแปรอื่นๆ ที่ไมไ่ด้น ามาศึกษา และมีความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ที่± 0.363 ส่วนปัจจยัประสิทธิภาพของสินค้า (product efficiency) ความรู้สึกส่วนตวัที่มีตอ่ผลิตภณัฑ์
อาหารบ ารุงสุขภาพ (attitude related to the personal feelings about functional foods) การรับรู้และความ
เชื่อมัน่ในผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ (health awareness and confidence in functional foods)  การขาด
ความเชื่อมัน่ในตวัผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ (lack of trust for functional foods) ราคาและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ (price and quality of functional foods) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ผู้ บริโภค 
(stakeholder in terms of consumers) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ของสงัคมและสาธารณะ (stakeholder in terms 
of society and public policy)  และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ภาพลักษณ์องค์กร (stakeholder in terms of 
corporate entities) ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตัง้ใจที่จะบริโภคเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตารางที่ 1 และคา่ Variance Inflation Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงวา่ตวั
แปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง หรือไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 2007) ซึง่ผู้วิจยัสามารถสร้างสมการ
การถดถอยได้ดงันี ้
Y (พฤติกรรมความตัง้ใจที่จะบริโภค) = 2.202+ 0.243 (ปัจจยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาหารและสุขภาพ) 

Table 1 Results of multiple regression analysis of the factors affecting the customers ’consumption 
intentions, dependent variable: behavioral intentions, r = 0.436, R2 = 0.190, Constant= 2.202 

Independent Variables       r  Stand Error    Beta     Sig.     VIF 

knowledge on food and health 0.372 0.130 0.243* 0.028 3.583 

product efficiency 0.337 0.138 0.034 0.776 4.347 

attitude related to the personal 
feelings about functional foods 

0.353 0.120 0.205 0.067 3.672 

health awareness and confidence 
in functional foods 

0.118 0.098 -0.172 0.033 1.908 

lack of trust for functional foods 0.225 0.129 -0.149 0.139 2.990 

price and quality of functional 
foods 

0.236 0.120 -0.075 0.406 2.417 

stakeholder in terms of consumers 0.309 0.126 0.146 0.149 3.006 
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Independent Variables       r  Stand Error    Beta     Sig.     VIF 

stakeholder in terms of society and 
public policy 

0.316 0.134 0.128 0.243 3.527 

stakeholder in terms of corporate 
entities 

0.168 0.107 0.012 0.876 1.689 

* Significant level is .05 
 

สรุป 
จากวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัคือเพื่อศกึษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาหาร

และสุขภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า ความรู้สึกส่วนตวัที่มีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ การรับรู้และความ
เชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ การขาดความเชื่อมัน่ในตวัผลิตภัณฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ ราคาและ
คณุภาพของผลิตภณัฑ์อาหารบ ารุงสุขภาพ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ผู้บริโภค ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ของสงัคม
และสาธารณะ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ภาพลักษณ์องค์กร ที่มีผลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจที่จะบริโภคของ
ผู้บริโภคในพืน้ที่ซอยทองหล่อและสยามสแควร์ในกรุงเทพมหานครนัน้ มีเพียง ปัจจยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
อาหารและสุขภาพ (knowledge on food and health) (β = 0.243) ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่พฤติกรรมความตัง้ใจ
ที่จะบริโภค นอกจากนัน้ ผลลพัธ์งานวิจยันีย้งัตรงกบังานวิจยัในอดีตในแง่ที่วา่เคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปถือเป็น
อาหารบ ารุงสุขภาพที่ผู้ บริโภคมีความรู้ความเ ข้าใจเก่ียวกบัอาหารสุขภาพ ว่าจะอยู่ในกลุ่มจ าพวกอาหารที่
สามารถลดความเส่ียงตอ่การเกิดโรคภยัหรือสร้างเสริมคณุคา่ให้แกร่่างกาย และผู้บริโภคเชื่อวา่เคร่ืองด่ืมชนิดนีมี้
คณุคา่ทางโภชนาการมากกวา่เคร่ืองด่ืมทัว่ไป เป็นต้น (Ong et al., 2014) ดงันัน้ ผู้ประกอบการหรือผู้จดัการทาง
การตลาดของผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูป ควรน าผลการวิจยันีไ้ปวางแผนและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด
ที่เก่ียวข้อง เช่น เน้นส่ือสารถึงคุณประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปในการบ ารุงสุขภาพ คุณค่าทาง
โภชนาการมากกว่าเคร่ืองด่ืมทั่วไป ตลอดจนการลดความเส่ียงของปัญหาสุขภาพบางชนิด แก่ผู้ บริโภค
หลากหลายเพศและวยัเพื่อเพิ่มความตัง้ใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปได้ 
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การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี 
Environmental Accounting for the Sustainable Management of Hotel Business in Kanchanaburi 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาการจดัการสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์การจดัท าบญัชีคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม 

และจดัท าแนวทางการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจัดการอย่างยัง่ยืนของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 56 แห่ง สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อม 
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีการรับรู้  จัดประเภทและเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจโรงแรมควรรับรู้ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2558) และจดัประเภทค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมตามประเภทกิจกรรม โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นรายการ
แยกต่างหากไว้ในงบก าไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน  รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานต่าง ๆ ที่ไม่ใช่
รายงานทางการเงิน แนวทางการจัดท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ
โรงแรมประกอบด้วย ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อม และด้านการจดัท า
บญัชีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน  

 

ABSTRACT 
The objectives of the study were 1) to study the environmental management of hotel business  

2) to analyze the preparation of the account of environmental expenses and 3) to provide the process 
of preparation the environmental expenses account for sustainable management of hotel business. 
The sampling was the 56 hotels that registered as Juristic Entity in Kanchanaburi. The research 
instrument was questionnaire. The data was analyzed by Descriptive Statistics. The findings were as 
follow: a) the environmental management of hotel business in the present day was generally high.      
b) the preparation of the account of environmental expenses; the most hotels did not pay any 
attention, did not separate the cost and did not announce the expenses. c) the analysis found that 
hotel business should attend the environmental expenses according to Conceptual Framework for 
Financial Reporting (Revision 2015), classify the environmental expenses by activity, and announce 
the environmental expenses separately in Income Statement, Notes to Financial Statement including 
the other reports that were not financial report. d) the process of preparation the environmental 
expenses account for sustainable management of hotel business was consisted of environmental 
management, environmental management procedure and preparation of Environmental Accounting 
for sustainable management. 
 
 

 

Key Words: environmental accounting, the sustainable management, hotel 
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ค าน า 
การพฒันาเศรษฐกิจท่ีมุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขนัทางด้านการค้าและการลงทุนท าให้มีการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศกัยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ในขณะท่ีขีดความสามารถของการ
บริหารจดัการและเคร่ืองมือทางนโยบาย เช่น ฐานข้อมูล กฎระเบียบ การบังคบัใช้กฎหมาย และเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ยงัไมส่ามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสง่ผลตอ่ความสมดลุของระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเน่ือง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ด้วยเหตุนีรั้ฐจึงต้องเร่งบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผสมผสานกบัการพฒันาประเทศในด้านอื่น ๆ เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างสมดลุและการพฒันาท่ียัง่ยืนอย่าง
แท้จริง (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) ธุรกิจโรงแรม (Hotel) เป็นธุรกิจ
ท่องเท่ียวท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมมากขึน้และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศ 
ปัญหาคุณภาพน า้ ปัญหาขยะและกากพิษ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีนับว่ามีสถานท่ีท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติท่ีเป็นท่ีนิยมของทัง้คนไทยและต่างประเทศ จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรีทัง้
ชาวไทยและตา่งประเทศ ปี 2553 ท่ีผ่านมามีจ านวน 5.74 ล้านคน โดยมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.25 
การเพ่ิมขึน้ของนักท่องเท่ียวดังกล่าวส่งผลกระทบให้ธุรกิจโรงแรมของจังหวัดกาญจนบุรี ขยายตัวเพ่ิมขึน้ใน
ทิศทางเดียวกันกับปริมาณขยะมูลฝอยของจงัหวดักาญจนบุรี ท่ีมีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.09 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 
2556) การบญัชีสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting) เป็นวิวฒันาการทางการบญัชีท่ีนกับญัชีสมยัใหม่ได้
พฒันาขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นถงึการรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิ่งแวดล้อมของนกับญัชีท่ีจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม  ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการรับรู้รายการ การจดัประเภท การเปิดเผย
ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อมลูด้านค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมท่ีใช้ในการวางแผน 
ควบคุมและตัดสินใจ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ในการ
บริหารต้นทนุสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนตอ่ไป 

 

อุปกรณ์หรือวิธีการ 
การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนั วิเคราะห์การ

จดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อใช้ในการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม และจดัท าแนว
ทางการจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืนของธุรกิจโรงแรม ประชากรในการวิจยั
ครัง้นี ้ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลในจงัหวดักาญจนบุรี ข้อมูล ณ วนัท่ี 9 ธันวาคม 2557 จ านวน 
64 แห่ง (ส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า, 2557) เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จาก
ประชากร ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามวิธีของทาโร ยามาเน่ จ านวน 56 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยเข้าไปสอบถามด้วยตนเอง เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน จากนัน้   
จงึน าผลการวิจยัท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ การจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับธุรกิจโรงแรมและผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแนวทางการจัดท าบัญชี
คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
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(Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้ วิจัยได้ศึกษารวบรวมแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการ
จดัการธุรกิจโรงแรม การปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีพกัของธุรกิจโรงแรม การบญัชีสิ่งแวดล้อม การบญัชีโรงแรม 
กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1 Conceptual Framework  
  

เคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย ค าถามแบบ
ปลายปิด (Close-ended Question) ทัง้แบบเลือกตอบและแบบแสดงความคิดเห็นเป็นระดับตามเกณฑ์       
ที่ก าหนดขึน้และค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อให้ผู้ ตอบแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปและการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม ผู้ ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ ผู้จดัการบริหาร ผู้จดัการทัว่ไป หรืออื่น ๆ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงแรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมลูทัว่ไปของธุรกิจโรงแรม 
ตอนท่ี 3 กระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจบุนั 

3.1 การจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
3.2 การปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 

ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม
ของธุรกิจโรงแรม 

การปฏิบตัิตามมาตรฐาน 
ที่พัก เพื่ อการท่อง เที่ ย ว : 
โรงแรม 
 

การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมใน
ปัจจบุนั  
1) การรับรู้รายการคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
2) การจดัประเภทคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
3) การเปิดเผยคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 

 

วิเคราะห์การจดัท าบญัชีคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม  
1) การรับรู้รายการคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
2) การจดัประเภทคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
3) การเปิดเผยคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 

 
การบริหารจดัการ      
อยา่งยัง่ยืน 

 

แนวทางการจัดท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การบริหารจดัการอยา่งยัง่ยืนของธุรกิจโรงแรม 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้ มีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีของธุรกิจโรงแรม เช่น ผู้จดัการฝ่ายบญัชี สมห์ุบญัชี เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การจดัท าบญัชีคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจบุนั 

2.1  การรับรู้และจดัประเภทรายการคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
2.2 การเปิดเผยคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกจิโรงแรม  

ผลการศกึษาข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถามและธุรกิจโรงแรม พบว่า ผู้จดัการบริหาร ผู้จดัการ
ทั่วไป หรืออื่น ๆ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม
เก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 64.29 และมีความรู้ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมปานกลาง ร้อยละ 60.72 
ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับรางว ัลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 89.29 ไม่เคยเข้าโครงการสถานท่ีท างาน น่าอยู่ น่าท างาน พ.ศ.2556 กับส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ ร้อยละ 89.29 ไมเ่คยจดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย (ทส.
2) สง่ อบต.ทกุเดือน ร้อยละ 62.50 และไม่เคยจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E.I.A) ส่ง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทกุปี ร้อยละ 83.93 

ผลการศึกษากระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก     
ด้วยค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวด้าน
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดบัมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมของ
ธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดบัปานกลาง ด้วยคา่เฉลี่ย 3.39 ตามล าดบั แสดงดังตารางท่ี 1  
Table 1  Mean and standard deviation of process environmental management of hotel business in 

the Present day. 

กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ของธุรกจิโรงแรมในปัจจุบัน x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 3.39 0.93 ปานกลาง 
2. ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีพักเพ่ือการท่องเท่ียวด้าน
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 

3.67 0.93 มาก 

รวม 3.53 0.93 มาก 
ผลการศึกษาการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่ งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน  

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดท าบัญชีของธุรกิจ
โรงแรมไม่เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับการบัญชีสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 69.64 และมีความรู้ด้านการบัญชี
สิ่งแวดล้อมปานกลาง ร้อยละ 55.36 
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ผลการศกึษาการรับรู้และจดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนั พบว่า 
การรับรู้และจดัประเภทรายการคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม โดยรวม ธุรกิจโรงแรมสว่นใหญ่ไม่รับรู้และ
จดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม ร้อยละ 60.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ธุรกิจ
โรงแรมส่วนใหญ่รับรู้และจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม ด้านค่าใช้จ่ายในการควบคุมของเสียและ
มลพิษ ร้อยละ 52.38 และไม่รับรู้และจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมด้านค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 71.05 โดยรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมท่ีรับรู้ ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่จะ
รับรู้รายการรวมไว้อยู่ในบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป แสดงดงัตารางท่ี 2 
Table 2  Number and percentage of recognition and classify the environmental expenses of hotel. 

การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงแรมในปัจจุบัน 

ไม่รับรู้
รายการ 

รับรู้รายการ 

รับรู้
รายการ 
รวม 

ต้นทุน      
การขาย
และ

ให้บริการ 

ค่าใช้จ่าย 
ในการ

บริหารและ
ทั่วไป 

ค่าใช้จ่าย/
ต้นทุน

สิ่งแวดล้อม 

อื่น ๆ 
(โปรด
ระบุ) 

1. ด้านคา่ใช้จ่ายในการควบคมุ
ของเสยีและมลพิษ 

26.67 
(47.62) 

29.33 
(52.38) 

2.25 
(7.67) 

25.58 
(87.22) 

1.50 
(5.11) 

0 
(0) 

2. ด้านคา่ใช้จ่ายในการป้องกนั
สิง่แวดล้อม 

39.79 
(71.05) 

16.21 
(28.95) 

0.07 
(0.13) 

15.14 
(27.04) 

1.00 
(1.78) 

0 
(0) 

 
รวม 

33.73 
(60.23) 

22.27 
(39.77) 

1.08 
(4.85) 

19.96 
(89.63) 

1.23 
(5.52) 

0 
(0) 

ผลการศกึษาการเปิดเผยคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม พบวา่ ธุรกิจโรงแรมสว่นใหญ่ไมเ่ปิดเผย
คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 84.41 ส่วนธุรกิจโรงแรมที่มีการเปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่
จะเปิดเผยรายการไว้ในงบการเงิน ร้อยละ 58.08 และในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ร้อยละ 41.92 โดยยงัไม่มี
ธุรกิจโรงแรมใดมีการเปิดเผยรายการไว้ในรายงานแยกตา่งหากจากงบการเงิน แสดงดงัตารางท่ี 3 
Table 3  Number and Percentage of Disclosure the environmental expenses of hotel. 

การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม

ในปัจจุบนั 

 
ไม่

เปิดเผย 

เปิดเผย 

เปิดเผย
รวม 

เปิดเผย
ในงบ 
การเงนิ 

เปิดเผยใน
หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงนิ 

เปิดเผยในรายงานแยก
ต่างหากจากงบการเงนิ 

 
ระบุชื่อ
รายงาน 

ด้านการเปิดเผยคา่ใช้จา่ย
สิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม

โดยรวม  

47.27 
(84.41) 

8.73 
(15.59) 

5.07 
(58.08) 

3.66 
(41.92) 

-  

ผลการศึกษาการวิเคราะห์การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการศึกษาการวิเคราะห์การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจโรงแรม
สว่นใหญ่มีคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากการจดัการและการปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีพกัด้านสิ่งแวดล้อมหลาย
รายการ ดงันัน้ธุรกิจโรงแรมควรรับรู้คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
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(ปรับปรุง 2558) กลา่วคือ ธุรกิจโรงแรมต้องรับรู้คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ี
เกิดขึน้ทันที หากรายจ่ายสิ่งแวดล้อมนัน้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตส่วนนัน้ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินอีก หรืออาจ
บนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุและทยอยรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในแตล่ะงวดตามความเหมาะสม 

ผลการศกึษาการวิเคราะห์การจดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจ
โรงแรมควรจดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมไว้ในบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมแยกต่างหากจากค่าใช้จ่าย
รายการอื่น ๆ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน ควบคมุต้นทนุสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการประยกุต์ต้นทนุกิจกรรม
เข้ากับการบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถจัดประเภทค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมท่ีธุรกิจโรงแรมรับรู้ตามประเภท
กิจกรรมได้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกัน (Prevention Activities Costs)              
2. คา่ใช้จ่ายในการประเมินและตรวจสอบ (Assessment or Detection Activities Costs) 3. คา่ใช้จ่ายจากความ
เสียหายภายในกิจการ (Internal Failure Activities Costs) 4. ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายภายนอกกิจการ 
(External Failure Activities Costs)  

ผลการศกึษาการวิเคราะห์การเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจโรงแรมควร
เปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เปิดเผยข้อมูลและการรายงานค่าใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อมตอ่บคุคลภายนอกในงบก าไรขาดทุนแยกเป็นรายการต่างหากจากรายการอื่นอย่างชดัเจน โดยแสดง
ไว้ในบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม และเปิดเผยข้อมลูต้นทุนสิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานท่ีไม่ใช่รายงานทางการเงิน 
โดยอาจน าเสนอข้อมลูค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานประจ าปี (Annual Report) รายงานด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ (Environmental Report) รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Corporate Social 
Responsibility (CSR) รายงานเสนอผู้บริหาร (Message from Director Discussion and Analysis: MD&D) 
การเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ ได้แก่ Website ของกิจการหรือ CD หรือรายงานพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่น ๆ 
(Sustainability or Voluntary Disclosure) โดยข้อมลูสิ่งแวดล้อมท่ีควรน าเสนอในรายงานท่ีไม่ใช่รายงานการเงิน
อาจมีทัง้ข้อมลูที่เป็นตวัเงิน (Financial Disclosure) และข้อมลูที่ไมเ่ป็นตวัเงิน (Non-Financial Disclosure)  
ผลการศึกษาแนวทางการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกจิโรงแรม  

ผลการศกึษาแนวทางการจดัท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
โรงแรม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับธุรกิจโรงแรมและผู้ ที่เก่ียวข้อง  พบว่า แนวทางการ
จดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม ควรประกอบด้วย 3 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 2. ด้านกระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงแรม ประกอบด้วย 2.1 การจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 2.2 การปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการ
ท่องเท่ียวด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม และ 3. ด้านการจดัท าบญัชีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่าง
ยัง่ยืน 

จากผลการวิจยัเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมพบว่า ธุรกิจโรงแรมส่วน
ใหญ่ยงัไม่รับรู้ จดัประเภท และเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกบั Jankovic, S., and Krivacic, D. 
(2014) ท่ีได้ศกึษา Environmental Accounting as Perspective for Hotel Sustainability: Literature review 
พบวา่ การศกึษาก่อนหน้านีไ้ด้แสดงให้เห็นวา่ปฏิบตัิการและการรายงานการบญัชีสิ่งแวดล้อมธุรกิจโรงแรมลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมอื่น ๆ  
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จากผลการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน
ของธุรกิจโรงแรม ด้านการจดัท าบญัชีสิ่งแวดล้อม พบวา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยภาครัฐควรเร่งให้การสนบัสนุน
ธุรกิจโรงแรมให้มีการบริหารจดัการและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดและเชิญชวนให้ธุรกิจ
โรงแรมตระหนักและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม โดยการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการวิจัยของ จิรภทัร  คงสงัข์ (2551) ได้ศกึษา การประยุกต์ใช้แนวปฏิบตัิการบญัชีสิ่งแวดล้อมขององค์การ
สหประชาชาติกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ผู้ บริหารและ นักบัญชี      
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากิจการควรมีการจดัท าการบญัชีสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการเผยแพร่แนวคิดเร่ืองการบญัชี เพื่อ
สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนให้ได้ผล ควรท าโดยหน่วยงานของรัฐ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์  
เจริญศุข (2552) ได้ศึกษา แนวทางการประยุกต์ใช้บัญชีเพ่ือสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนวนคร 
พบวา่ ส าหรับการประยกุต์ใช้บญัชีสิ่งแวดล้อมนัน้ ขัน้ตอนในการออกแบบระบบเพ่ือสนบัสนุนการจดัท าบญัชีเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม เป็นขัน้ตอนท่ียากท่ีสุด และมีปัญหาในการน ามาปฏิบัติใช้งานจริง ดังนัน้เ พื่อ เ ป็นการป้องกัน
ปัญหาที่ เกิดขึ น้  ควรมีหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรออกมาตรการหรือวิธีการปฏิบัติท่ี
ถกูต้องเพ่ือท่ีธุรกิจอตุสาหกรรมตา่ง ๆ จะได้น าไปปฏิบตัิจริงเพ่ือจะได้ควบคมุการด าเนินงานและการประเมินผล
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ และเพชรอ าไพ สขุารมณ์ 

(2553) ได้ศกึษา การบญัชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รัฐบาลควรเข้า
มามีบทบาทในการสนับสนุนกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และออกข้อก าหนดให้กิจการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีส าคัญ เพ่ือให้งบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงินมากย่ิงขึน้  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Nuwan Gunarathne and Ki-Hoon Lee (2015) ได้ศกึษา Environmental Management Accounting (EMA) 
for environmental management and organizational change: An eco-control approach พบว่า โรงแรม
ส่วนใหญ่ควรตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเร่งด่วน   
โดยการก าหนดกลยทุธ์และการปฏิบตัิการที่มีศกัยภาพเพ่ือลดคา่ใช้จ่าย เมื่อกิจการเผชิญปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
การเงิน โดยการบรูณาการการจดัการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการจดัการรายวนั 

 

สรุป 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน พบว่า กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงแรมในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน 
ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีการรับรู้ จดัประเภทและเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์การจัดท าบัญชี
คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมเพ่ือใช้ในการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมควรรับรู้คา่ใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) จัดประเภทค่าใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อม ตามประเภทกิจกรรม และเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นรายการแยกต่างหากไว้ในงบก าไร
ขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่รายงานทางการเงิน               
แนวทางการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย 
ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อม และด้านการจดัท าบญัชีสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
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การบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน  ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไปควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิการ
บญัชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม และศกึษาการวางระบบและการปฏิบตัิการบญัชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าตามร้านค้าในอินสตาแกรมของผู้บริโภค
Factors Positively Influencing Purchase Intention of Clothing Consumers on Instagram  

 
ฐิตาภทัร์  ธนารัฐอคัรทวี1*  และเพ็ญจิรา   คนัธวงศ์2 

Thitaphat  Thanaratakkharathawi1*  and Penjira   Kanthawongs2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยจัดท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ คุณภาพหลงัการขาย ศีลธรรมของ

ผู้ขาย การซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม ความน่าเช่ือถือ การรับฟังค าแนะน าจากเพ่ือน ความเสี่ยงของ
สินค้า ความง่ายตอ่การใช้งาน ข้อมลูการสนบัสนนุท่ีได้จากกลุม่ผู้ ใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยง ท่ีมีต่อความตัง้ใจ
ซือ้เสือ้ผ้าตามร้านค้าในอินสตาแกรมของผู้บริโภคบริเวณตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยแบบสอบถาม 
จ านวน 270 ชุดจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอินสตาแกรมและเคยมีประสบการณ์ซือ้สินค้าออนไลน์ ช่วงเดือนกนัยายน – 
ตลุาคม 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ความเสี่ยง  ข้อมูลการ
สนบัสนนุท่ีได้จากกลุม่ผู้ ใช้งาน  และการรับฟังค าแนะน าจากเพ่ือน มีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าเสือ้ผ้า
ของผู้บริโภคตามร้านค้าในอินสตาแกรมของผู้บริโภคถงึร้อยละ 65.7 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ABSTRACT 
The researchers attempted to study the positive influence of after-sales quality, seller 

morality, online shopping via instagram, trust, peer recommendations, product risk, ease-of-use, user-
generated content support, and perceived risk affecting purchase intention of clothing products of 
consumers in Chatuchak Market in Bangkok.  The 270 questionnaire respondents collected during 
September to October 2015 were the consumers who had instagram and used to purchase products 
through online shopping.  The data was analyzed using multiple regression analysis. It was found that 
perceived risk, user-generated content support, and peer recommendations explained 65.7% of the 
positive influence on purchase intention of clothing consumers at the significant level of .01. 

 

 

 
Key Words: Purchase Intention, Clothing, Instagram 
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ค าน า 
ตลาดดิจิทัลถือเป็นอีกหนึ่งตลาดท่ีทั่วโลกให้ความสนใจ เม่ือดูจากแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ถึง 38% ของสื่อ

โฆษณาดิจิทัล (Digital Advertising) เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2014 ซึง่สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ถือว่ามี
บทบาทอย่างมากต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค (nuttaputch, 2015) ประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบ  ซึง่ถือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขนัให้กบัธุรกิจในปัจจุบนัอย่างมาก โดยเฉพาะด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจกล่าวได้
วา่ ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซือ้สินค้ามากขึน้ เช่น มีความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ และจาก
การศกึษาฐานข้อมลูของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร (ICT) ซึ่งเป็นผลส ารวจพฤติกรรมคนไทยกับการซือ้สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้บริโภคท่ีเคยซือ้
สินค้าผ่านช่องทางเหล่านีจ้ะซือ้สินค้า มลูค่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้ และธุรกิจเสือ้ผ้า หรือธุรกิจ แฟชัน่ถือเป็น
ธุรกิจท่ีได้รับความนิยมสงูถึง 45.1% ในปี ค.ศ. 2015 (ธนชาติ นุ่มนนท์, 2015) ปัจจุบนัสื่อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม หรือ ยูทูป ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่วยลดระยะห่างระหว่างแบรนด์กับผู้ บริโภคได้  
เน่ืองจากปัจจุบนัจ านวนผู้ ใช้บริการเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และยูทูปเพ่ิมสงูขึน้อย่างมาก  ท าให้ผู้ประกอบการต้อง
วางแผนการตลาด เพ่ือรองรับผู้บริโภคจากสื่อสงัคมออนไลน์กลุม่นี ้(Social Media) (นิวฒัน์ ชาตะวิทยากลู, 2010) 

ในสว่นวรรณกรรมปริทศัน์นัน้ คณุภาพหลงัการขาย (After-Sales Quality) หมายถงึ คณุภาพของบริการ
หลงัการขายในอนาคต ซึง่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลกูค้า และจะน ามาซึง่ความตัง้ใจในการซือ้ได้ (Bai 
et al., 2014; Hua & Jing 2015) ซึง่การซือ้สินค้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (E-Commerce) ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัคณุภาพของสินค้าและการบริการหลังการขาย เน่ืองจากผู้ขายอาจจะไม่มีการ
แจ้งรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลของผู้ ขายด้วย ดังนัน้ ผู้บริโภคควรตัง้ใจซือ้สินค้าเฉพาะ
ร้านค้าท่ีลงรายละเอียดสินค้าอย่างชดัเจนมีหลกัฐานอ้างอิงท่ีถูกต้องและมีบริการหลงัการขายดี  ส่วนศีลธรรม
ของผู้ ขาย (Seller Morality) หมายถึง ความเต็มใจของผู้ ขายท่ีจะให้การสนับสนุนแง่อารมณ์แก่ลูกค้าตลอด
กระบวนการซือ้ หรือ หมายถงึ ความเห็นอกเห็นใจของผู้ขาย (Bai et al., 2014) งานวิจยัท่ีผ่านมาศกึษาเก่ียวกบั
ความเช่ือมัน่ของผู้ขาย กล่าวว่า ศีลธรรมของผู้ขายบางครัง้ไม่แน่นอนโดยเฉพาะในเร่ืองของการบริการหลงัการ
ขาย เน่ืองจากลักษณะการซือ้ขายออนไลน์นัน้ ผู้ ซือ้ไม่สามารถเข้าถึงหรือสื่อสารกับผู้ ขายได้โดยตรงเหมือน
การค้าแบบตวัตอ่ตวั ซึง่ผู้ขายอาจจะมีพฤติกรรมการปิดบงัข้อมลูบางส่วนกบัผู้บริโภค  นอกจากนีก้ารศกึษาเร่ือง
คณุภาพการบริการของผู้ขายยงัสง่ผลโดยตรงกบัคูแ่ข่งขนัในธุรกิจประเภทเดียวกนั เน่ืองจากผู้บริโภควดัคณุภาพ
การบริการจากความพงึพอใจ หากผู้บริโภคได้รับความพงึพอใจจะสง่ผลให้เกิดการซือ้ได้  

การซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Online Shopping Via Instagram) มีการปรับจากทฤษฏี
การซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค (Nadeem et al., 2015) โดยการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม ใน
งานวิจัยนี ้หมายถึง การอธิบายประสบการณ์ความเต็มใจของผู้บริโภคท่ีจะติดตามตราสินค้า ท่องเว็บเพ่ือหา
สารสนเทศ และซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรม นอกจากนัน้ นกัวิจยัในอดีตพบว่า การสร้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
(Social Networking) มีอิทธิพลต่อการซือ้สินค้ามากท่ีสดุคือ เฟสบุ๊ค เพราะความมีช่ือเสียงของเว็บไซต์ การใช้
ช่องทางท่ีมีช่ือเสียงด้านการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคมีการสื่อสารได้โดยตรงระหวา่งผู้ขายและผู้ซือ้ และระหว่างผู้ซือ้
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กนัเองเพราะจะมีการประเมินและแบ่งปันสารสนเทศผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์นีไ้ด้ 
ส าหรับงานวิจัยนีจ้ะปรับทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับสื่อสงัคมออนไลน์ คือ อินสตาแกรม  ซึ่งผู้ ใช้งานจะแบ่งปัน
รูปภาพ สไตล์การใช้ชีวิตและแฟชัน่ของตนเองในอินสตาแกรม เพ่ือตรวจสอบผลตอบรับ (Feedback) ตลอดจน 
ติดตามความเคลื่อนไหวของตราสินค้าท่ีตนเองช่ืนชอบ สว่นความน่าเช่ือถือ (Trust) หรือ ความน่าเช่ือถือออนไลน์ 
(Online Trust) ถือเป็นตวัแปรส าคญัส าหรับผู้ ค้าปลีกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะเต็มใจสร้างความสมัพนัธ์ระยะ
ยาวกบัลกูค้าหรือไม่ (Nadeem et al., 2015)  แตอ่ย่างไรก็ตามการซือ้สินค้าผ่านสื่อออนไลน์เป็นเร่ืองยากท่ีลกูค้า
จะเกิดความเช่ือมัน่ในตวัสินค้า เน่ืองจากแหล่งท่ีมาของข้อมลูอาจจะเช่ือได้ไม่มากนัก เช่น จ านวนแฟนเพจบน
เฟสบุ๊ค ผู้บริโภคไมส่ามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมลูท่ีปรากฏเป็นข้อมลูจริงหรือไม่ แม้จะไม่มีการโกงเกิดขึน้ ดงันัน้ 
ความไว้ใจจากผู้ใช้งานจงึมีความส าคญั ท่ีจะก่อให้เกิดความตัง้ใจซือ้ได้  

สว่นปัจจยัการรับฟังค าแนะน าจากเพ่ือน (Peer Recommendations) มีความส าคญัมากโดยเฉพาะกบั
ผู้บริโภคในรุ่น Generation Y  หรือ Why Generation   คือ “กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 อายุ 38 
– 28 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวยัท่ีเพ่ิงเร่ิมเข้าสู่วยัท างาน มีลกัษณะนิสยั
ชอบแสดงออก มีความเป็นตวัของตวัเองสงู ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเง่ือนไข” (สาระดีดี.คอม, 2558) ซึ่ง 
งานวิจยัของ Nadeem et al. (2015) พบว่า การบอกต่อของเพ่ือนส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในความตัง้ใจซือ้สินค้า
ออนไลน์ ผู้บริโภคสว่นใหญ่เช่ือข้อมลูที่ได้จากผู้บริโภคท่ีเคยใช้สินค้ามากกว่าข้อมลูท่ีได้จากบริษัท ดงันัน้ ร้านค้า
ออนไลน์ไมเ่พียงแตมุ่ง่เน้นการพฒันาเว็บไซต์ให้ดีมีคณุภาพเท่านัน้ แต่ต้องค านึงถึงการบอกต่อของผู้บริโภคราย
อื่นด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะธุรกิจประเภทเสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ีขายบนสื่อออนไลน์ เพราะน่าจะก่อให้เกิดความตัง้ใจซือ้ได้ 
ส่วนปัจจยั ความเสี่ยงของสินค้า (Product Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีผู้บริโภคคาดหวงัในตวัสินค้า ซึง่การซื อ้
สินค้าออนไลน์มีความแตกต่างจากช่องทางการขายปกติ เน่ืองจากผู้บริโภคไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ก่อน
ตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ ผู้บริโภคจึงเกิดความคาดหวงัในคณุภาพของสินค้ามาก ซึง่อาจส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจ
ซือ้สินค้าของผู้บริโภค (Pascual-Miguel et al., 2015) นอกจากนัน้ ปัจจยั ความง่ายต่อการใช้งาน (Ease-of-
Use) หมายถงึ ความสะดวกและความยืดหยุ่นในการซือ้สินค้าผ่านระบบการซือ้สินค้าออนไลน์มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค (Martin et al., 2015) ส่วนปัจจัย ข้อมลูการสนบัสนุนท่ีได้จากกลุ่มผู้ ใช้ 
(User-Generated Content Support: UGC) ซึง่ UGC ไมเ่พียงแตส่ะท้อนให้รู้การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ใช้งานแต่
ยงัมีส่วนผสมผสานสารสนเทศท่ีส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับสินค้าระหว่างผู้ ใช้งานผ่าน
รูปแบบการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ เช่น ร้านค้าออนไลน์น าเสนอหน้าท่ีการใช้งาน ความช่วยเหลือ (Help) ให้แก่
ลกูค้า หรือ เมื่อลกูค้าเกิดปัญหาในการใช้งาน ผู้ ใช้สามารถใช้ออนไลน์แชท (Online Chat) ได้ หรือ ผู้ ใช้แบ่งปัน
ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าให้ผู้ ใช้คนอื่นๆ เพ่ือช่วยในการตดัสินใจซือ้ผ่าน Forum ต่างๆ เป็นต้น ซึง่งานวิจยัในอดีตระบุ
ว่า UGC มีส่วนส าคญัท่ีก่อให้เกิดความตัง้ใจซือ้ (Bai et al., 2015) ส่วนการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) 
หมายถึงการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคท่ีมีต่อการซือ้สินค้าออนไลน์ ทัง้เร่ืองความไม่แน่นอนของสินค้า การใช้
บตัรเครดิตซือ้สินค้า ความไว้ใจต่อผู้ขาย ความเสี่ยงว่าสินค้าจะไม่ถูกท่ีสดุ หรือ การป้องกนัความปลอดภยัของ
ข้อมลูของผู้บริโภค เป็นต้น (Pascual-Miguel et al 2015) 
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 ดงันัน้ งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าเสือ้ผ้า
ตามร้านค้าในอินสตาแกรมของผู้บริโภค โดยมีสมมติฐานการวิจยัคือ ปัจจยัคณุภาพหลงัการขาย (After-Sales 
Quality) ปัจจยัศีลธรรมของผู้ขาย (Seller Morality) ปัจจยัการซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Online 
Shopping via Instagram) ปัจจัยความน่าเช่ือถือ (Trust) ปัจจัยการรับฟังค าแนะน าจากเพ่ือน (Peer 
Recommendations) ปัจจยัความเสี่ยงของสินค้า (Product Risk) ปัจจยัความง่ายต่อการใช้งาน (Ease-of-Use) 
ปัจจยัข้อมลูการสนบัสนุนท่ีได้จากกลุ่มผู้ ใช้งาน (User-Generated Content Support) และปัจจยัการรับรู้ความ
เสี่ยง  (Perceived Risk) มีผลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าเสือ้ผ้า (Purchase Intention) โดยมีกรอบในการ
วิจยั ดงันี ้ 
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ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 
   (Independent Variables)                            (Dependent Variable) 

 
คณุภาพหลงัการขาย  
(After-Sales Quality) 

 
ศีลธรรมของผู้ขาย  
(Seller Morality)  

 
การซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม  
(Online Shopping via Instagram) 

 
ความน่าเช่ือถือ  
(Trust) 
 
การรับฟังค าแนะน าจากเพ่ือน               ความตัง้ใจซือ้ 
(Peer Recommendations)             (Purchase Intention) 

 
ความเสี่ยงของสินค้า  
(Product Risk)  

 
ความง่ายตอ่การใช้งาน  
  (Ease-of-Use)  

 
ข้อมลูการสนบัสนนุท่ีได้จากกลุม่ผู้ ใช้งาน  

(User-Generated Content Support) 
 
การรับรู้ความเสี่ยง   

(Perceived Risk) 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) และใช้การเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรคือ กลุ่มประชากรคือ กลุ่ม
ผู้ บริโภคบริเวณตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตลาดนัดจตุจักร ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร นักท่องเท่ียวถ้ามาเท่ียวกรุงเทพฯ ก็ต้องมุ่งหวงัจะไปเยือนตลาดนัดจตุจักร เพราะเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ มีประวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 60 ปี โดยปัจจุบนัมีจ านวนแผงค้าทัง้ขาประจ าและขาจรรวมกัน
กว่า 10,000 แผงค้า ขายอาหาร เสื อ้ ผ้า เคร่ืองประดับ สัตว์เลี ย้ง ต้นไม้ งานศิลปะ สินค้าพืน้เมือง 
เคร่ืองปัน้ดินเผา และ มีการประมาณการณ์ว่า มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาตลาดนดัจตจุกัรมากถึงวนัละประมาณ 
500,000 คน (dailynews.co.th, 2557) ดงันัน้ประชากรในงานวิจยันีป้ระมาณ 500,000 คน นอกจากนัน้ นกัวิจยั
มีการเลือกสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก คือ กลุม่เป้าหมายท่ียินดี
ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามของผู้ วิจยั ซึง่กลุม่เป้าหมายต้องเป็นผู้บริโภคท่ีมีอินสตาแกรมและเคยซือ้สินค้า
ออนไลน์เท่านัน้ ช่วงกนัยายน – ตลุาคม 2558 ผู้ วิจยัมีการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้หลกัการค านวณของ 
(Cohen, 1977) จากแบบสอบถามท่ีเป็น pilot test จ านวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 
เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายท่าน 
(Buchner, 2010; Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009; นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2555) ในการค านวณก าหนดคา่เพาเวอร์ (1- β) เท่ากบั 0.90 คา่อลัฟา (α) เท่ากบั 0.10 จ านวนตวัแปร
ท านายเท่ากบั 9 คา่ขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากบั 0.0663826 (ซึง่ค านวณได้จากค่า Partial R2 เท่ากบั 
0.06225025) ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 261 (Cohen 1977) ซึ่งผู้ วิจัยได้เก็บขนาดตัวอย่าง
เพ่ิมเติมรวมเป็น 270 ตวัอย่าง และได้น าผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่และความ
สอดคล้องกนัในแตล่ะตวัแปรด้วยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคัได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.658–0.873 ซึง่
ถือวา่มีความเช่ือมัน่สงู เน่ืองจากมีคา่ใกล้เคียง 1 และไมต่ ่า 0.65 (Nunnally,1978) จากนัน้น าข้อมลูมาวิเคราะห์
อิทธิพลของตวัแปรต้นตอ่ตวัแปรตามด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี 

รายได้ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท อาชีพพนกังานบริษัทเอกชนหรือรับจ้าง ซึง่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมความ
ตัง้ใจซือ้สินค้าในอินสตาแกรมตามแบบ/ดีไซน์เสือ้ผ้าตรงตามความต้องการ และมกัซือ้ผ่านอินสตาแกรม โดยมี
ความถ่ีในการซือ้สินค้าประมาณ 1-2 ครัง้ต่อเดือน ราคาโดยเฉลี่ย 501-1,000 บาท ผลการศกึษาและวิเคราะห์
ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัด้านการับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) (β = 

0.327) ข้อมลูการสนบัสนุนท่ีได้จากกลุ่มผู้ ใช้งาน (User-Generated Content Support) (β = 0.239)  และการ
รับฟังค าแนะน าจากเพ่ือน (Peer Recommendations) (β = 0.159)  มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าเสือ้ผ้า
ตามร้านค้าในอินสตาแกรมของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซึง่สามารถอธิบายอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจซือ้สินค้าเสือ้ผ้าตามร้านค้าในอินสตาแกรมของผู้บริโภคได้ร้อยละ 65.7 และอีกร้อยละ 34.3 เกิดจาก
อิทธิพลตวัแปรอื่นๆ ท่ีไมไ่ด้น ามาศกึษา และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ท่ี± 0.385 
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ส่วนปัจจยัคณุภาพหลงัการขาย(After-Sales Quality)  ศีลธรรมของผู้ขาย(Seller Morality)  การซือ้
สินค้าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Online Shopping via Instagram)  ความน่าเช่ือถือ (Trust) ความเสี่ยง
ของสินค้า (Product Risk)  และความง่ายต่อการใช้งาน (Ease-of-Use) ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้
สินค้าเสือ้ผ้าตามร้านค้าในอินสตาแกรมของผู้บริโภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่ผู้ วิจยัสามารถสร้าง
สมการการถดถอยได้ดงันี ้

Y (ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าตามร้านค้าในอินสตาแกรมของผู้บริโภค) = -0.135 +0.327 (ปัจจัยการรับรู้
ความเสี่ยง) +0.239 (ปัจจยัข้อมลูการสนบัสนุนท่ีได้จากกลุ่มผู้ ใช้งาน) + 0.159 (ปัจจยัการรับฟังค าแนะน าจาก
เพ่ือน) 

Table 1 Results of multiple regression analysis. Dependent variable: Purchase intention, r = 0.657, R2 
= 0.432, Constant = -0.135 

Independent Variables      r Stand Error    Beta     Sig.     VIF 

After-Sales Quality 0.202 0.063 0.082 0.158 1.536 

Seller Morality 0.094 0.075 -0.020 0.753 1.825 

Online Shopping Via Instagram 0.367 0.060 0.128 0.024 1.441 

Trust 0.236 0.047 -0.088 0.116 1.446 

Peer Recommendations 0.420 0.062 0.159** 0.008 1.613 

Product Risk 0.078 0.068 0.067 0.246 1.520 

Ease-0f-Use 0.403 0.065 0.063 0.308 1.738 

User-Generated Content Support 0.531 0.067 0.239** 0.000 1.726 

Perceived Risk 0.511 0.055 0.327** 0.000 1.613 

* Significant level is .01 
 

สรุป 
วตัถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าเสือ้ผ้า

ตามร้านค้าในอินสตาแกรมของผู้บริโภค พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) (β = 0.327) 
ข้อมลูการสนบัสนุนท่ีได้จากกลุ่มผู้ ใช้งาน (User-Generated Content Support) (β = 0.239)  และการรับฟัง
ค าแนะน าจากเพ่ือน (Peer Recommendations) (β = 0.159)  มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าตามร้านค้าใน
อินสตาแกรมของผู้บริโภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนัน้ ผลลพัธ์งานวิจยันีย้งัสอดคล้องกบั
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งานวิจยัในอดีต (Bai et al., 2015, Nadeem et al., 2015, Pascual-Miguel et al., 2015) แสดงว่าผู้บริโภคท่ีมี
ความตัง้ใจท่ีจะซือ้สินค้าเสือ้ผ้าผ่านอินสตาแกรมในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จะให้ความส าคญักบั ปัจจยัด้านการ
รับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) ข้อมูลการสนับสนุนท่ีได้จากกลุ่มผู้ ใช้งาน (User-Generated Content 
Support)  และการรับฟังค าแนะน าจากเพ่ือน (Peer Recommendations) ตามล าดบั ดงันัน้ ข้อเสนอแนะจาก
การวิจัย คือ ผู้ ประกอบการหรือนักการตลาดขายเสือ้ผ้าผ่านอินสตาแกรมสามารถลดการรับรู้ความเสี่ยงของ
ผู้บริโภคได้ เช่น ควรแจกแจงช่ือร้านค้า ท่ีอยู่ เลขท่ีรับรองการเสียภาษี หรือ ข้อมูลอื่นๆ ท่ีระบุตวัตนของร้านค้า
อย่างชัดเจน เช่ือถือได้ และผู้ประกอบการควรมีแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรว่าข้อมูลส่วนตวัของ
ลกูค้าจะไมน่ าไปเผยแพร่ตอ่ไป และรับรองวา่การซือ้เสือ้ผ้าดงักลา่วจะได้ราคาไม่แพง ตลอดจนรับรองว่าระหว่าง
การรับส่งข้อมูลผ่านสื่อสงัคมออนไลน์จะปลอดภัยหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น ส าหรับปัจจัย 
การมีระบบข้อมูลการสนับสนุนท่ีได้จากกลุ่มผู้ ใช้งาน เช่น ผู้ ประกอบการหรือนักการตลาดท่ีขายเสือ้ผ้าผ่าน
อินสตาแกรมควรมีระบบความช่วยเหลือ (Help)  ออนไลน์แชท (Online Chat) และ Forums ต่างๆ ให้แก่ผู้ซือ้
และให้ผู้ซือ้ได้มีโอกาสรับฟังค าแนะน าจากเพ่ือนแล้ว ผู้ซือ้จะซือ้สินค้าเสือ้ผ้าผ่านอินสตาแกรมได้  
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  การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่นกับการปรับตัวในการท างานของพนักงานชาวไทยในกลุ่ม
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาตญ่ีิปุ่น 
Perception of Japanese Organization Culture and Work Adjustment in Export Livestock 

Industry in Thailand : A Case Study of Japanese Multinational Corporations 
 

อุทัยวรรณ  พรหมอารักษ์1* และ ศภุาภาส  ค าโตนด1 

Uthaiwan  Promarrak1* and Supapas  Kumtanode1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) วิเคราะห์ระดบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ น 2) วิเคราะห์ระดบัการ
ปรับตวัในการท างาน 3) เปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นและการปรับตวัในการท างาน 
โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 4) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์และอิทธิพลต่อการรับรู้ท่ีมีผลต่อการปรับตวัใน
การท างานกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานชาวไทยจ านวน 437คน   ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีระดับการรับรู้
วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นและการปรับตวัในการท างานอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีพ้บว่าอายุงานท่ีแตกต่างกนัมี
การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 อีกทัง้ อายุและระดบัการศกึษาท่ี
แตกตา่งกนัมีการปรับตวัในการท างานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ทัง้นีจ้าก
ผลการพยากรณ์การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นยังมีอิทธิพลเชิงบวกกับการปรับตวัในการท างาน การ
วิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ความรับผิดชอบ กรอบของอาชีพและการเก่ียวข้องกบับุคคลเป็นตวัแปรท่ีสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ได้ร้อยละ 33.70 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.001 
 

ABSTRACT 
This research objectives were : 1. analyzing the level of perception of Japanese organization 

culture  2. analyzing the level of work adjustment 3. comparing the level between of the perception of 
Japanese organization culture and work adjustment according to personal characteristic  and           
4. analyzing the correlation between perception of Japanese organization culture and work 
adjustment. The samples were 437 Thai employees. The data were collected by questionnaires.  The 
results were as follow: employees had the good level in perception of Japanese organization culture, 
employees also had the good level in work adjustment. However, for difference working time had 
significantly difference in perception of Japanese organization culture at the statistical level of 0.01 ,  
age and education had significantly difference in work adjustment at the statistical level of 0.05 and 
0.01 Moreover,  The perception of Japanese organization especially the responsibility, the careers 
and the concern for people are the predictable vital variable at 33.70 percent, had the positive effect 
on the work adjustment at the significant level of 0.001 . 
Key Word : Perception of Japanese Organization Culture , Work Adjustment       
*Corresponding author; e-mail : daisypowerlove@gmail.com 
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ค าน า 
 บรรษัทข้ามชาติท่ีเข้ามาลงทนุโดยตรงในประเทศไทยก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ  ทัง้ยงัช่วยให้
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม ่ๆ เพ่ิมคลงัความรู้ (Stock of Knowledge) ท่ีถกูถ่ายทอดเข้ามาในการปฏิบตัิงาน
จากประเทศท่ีมาลงทุน (ดวงรัตน์  ประจักษ์ศิลป์ไทย, 2557: 3-4) นอกจากนี ้บรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ นยังรับ
วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นเข้ามาใช้ โดยเป็นรูปแบบท่ีมีการปรับปรุงจากเดิม เรียกว่า แบบ Theory Z ซึง่เป็น
แบบปรับปรุง(จฑุา  เทียนไทย, 2007) อย่างไรก็ตามในการท างานร่วมกนัระหว่างบุคคลากรท่ีมีความแตกต่างใน
ด้านวฒันธรรมวิถีชีวิต(Culture Differences) และภาษา (Languages) ย่อมท าให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจใน
เร่ืองต่าง ๆได้ (เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์, 2551: 2) ซึ่งการปรับตวัในการท างานมีความส าคญัเป็นอย่างย่ิง โดยการ
ปรับตวัในการท างานช่วยให้สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้เป็นอย่างดี โดยผู้ ท่ีสามารถปรับตวัได้ดีในการท างาน
มกัจะปรับตวัได้ดี  ปัจจยัท่ีท าให้บคุคลประสบผลส าเร็จในการท างาน ก็คือ การปรับตวัในการท างาน ซึง่ก็คือการ
ปรับตวักบังานท่ีรับผิดชอบ การปรับตวักบัสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทัง้การปรับตวักบัเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บงัคบับญัชา  ซึง่แต่ละบุคคลจะมีความสามารถในการปรับตวัในการท างานท่ีแตกต่างกัน (กล้าหาญ ณ น่าน 
และคณะ, 2556: 9) 
 เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงท่ีสุดในประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองและมี
แนวโน้มเพ่ิมขึน้ในอนาคต รวมไปถึงธุรกิจด้านปศุสตัว์ส่งออก ท าให้มีพนักงานชาวไทยเข้าไปท างานเพ่ิมขึน้
เช่นกัน ด้วยเหตุนี ้การท างานระหว่างบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง วฒันธรรมอง ค์การแบบ
ญ่ีปุ่ น ซึง่มีเอกลกัษณ์เฉพาะ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความไมเ่ข้าใจกนั สง่ผลตอ่การปรับตวัในการท างานระหว่าง
กนั ซึง่ท าให้ผู้ วิจยัมีความสนใจจะศกึษา การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นกบัการปรับตวัในการท างานของ
พนักงานชาวไทยในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยก่อให้เกิด
ประโยชน์ คือ เป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมส าหรับพนกังานใหม่หรือผู้ ท่ีต้องการเข้าท างานในบรรษัทข้ามชาติ
ญ่ีปุ่ น ให้สามารถปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมการท างานในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ น และเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน
ร่วมกนัระหวา่งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ นให้มีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ภายในองค์การ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. วิเคราะห์ระดบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นของพนักงานชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ นใน
กลุม่ธุรกิจเกษตรอตุสาหกรรมปศสุตัว์สง่ออกในประเทศไทย 
 2. วิเคราะห์ระดบัการปรับตวัในการท างานของพนักงานชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ นในกลุ่มธุรกิจ
เกษตรอตุสาหกรรมปศสุตัว์สง่ออกในประเทศไทย 
 3. เปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นและการปรับตวัในการท างานของพนกังานชาว
ไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ น ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งออกในประเทศไทย โดยจ าแนกตาม
ปัจจยัสว่นบคุคล 
 4. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ และอิทธิพลต่อการรับรู้ท่ีมีผลต่อการปรับตวัในการท างานของพนกังานชาว
ไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ นในกลุม่ธุรกิจเกษตรอตุสาหกรรมปศสุตัว์สง่ออกในประเทศไทย 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีวิจัย  คือ พนักงาน 4 ส่วน ได้แก่ 1) พนักงานระดบับริหาร 2) หัวหน้างาน 3) ปฏิบัติการ และ           
4 ) ส านกังาน ท่ีปฏิบตัิงานในกลุ่มธุรกิจเกษตรอตุสาหกรรมปศสุตัว์ส่งออกในประเทศไทย  โดยท าการศกึษาเฉพาะใน
กลุ่มบริษัทเอกชนของญ่ีปุ่ นท่ีมีลกัษณะเป็นบรรษัทข้ามชาติ สญัชาติญ่ีปุ่ นท่ีตัง้สาขาอยู่ในประเทศไทย  สุ่มจ านวน
กลุม่ตวัอย่างตามสดัส่วนของจ านวนคนทัง้หมดของแต่ละบริษัท รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด  437 คน จาก
ประชากรทัง้หมด 3,715 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัซึง่แบ่งออกเป็น    
3 สว่นได้แก่   1. แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของพนกังาน  2. แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้
วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีป่น ทัง้ 7 ด้าน คือ 1) ความผกูพนัตอ่พนกังาน 2) การประเมินผล 3) กรอบของอาชีพ                 
4) การควบคมุ 5) การตดัสินใจ 6) ความรับผิดชอบ และ 7) การเก่ียวข้องกบับคุคล  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ ( Rating Scale ) และ 3.  แบบสอบถามเก่ียวกบัการปรับตวัในการท างาน ทัง้ 3 
ด้าน คือ 1) การปรับตวัตอ่งาน 2) การปรับตวัตอ่กฎและสิ่งแวดล้อม และ 3) การปรับตวัตอ่เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บงัคบับญัชา  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ ( Rating Scale )  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. คา่ความถ่ี และคา่ร้อยละใช้วิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง 
 2. การทดสอบหาคา่ความแตกต่างของตวัแปร 2 กลุม่ ใช้ t-Test ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ 
 3. การทดสอบหาค่าความแตกต่างของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มใช้ F-Testได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา  

ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ อายงุาน ทดสอบคา่ความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยวิธีของ Scheffe 
 4. การทดสอบความสมัพันธ์ใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือใช้อธิบายถึงความสมัพันธ์ของวฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ น กับการ
ปรับตวัในการท างาน 
 5. การทดสอบการมีความสมัพนัธ์เชิงบวก ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหคุณู  
( Multiple Linear Regression Analysis )แบบ stepwise  เพ่ือใช้อธิบายถึงวฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นท่ีมี
อิทธิพลตอ่การปรับตวัในการท างาน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ระดบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นของพนกังานชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ น  จากตาราง
ท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าพนกังาน มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.44 โดยมีการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นด้านความผูกพันต่อพนักงาน  ด้านกรอบของอาชีพ  ด้านการ
ควบคมุ  ด้านความรับผิดชอบ  และการเก่ียวของกบับคุคล อยู่ในระดบัมากเช่นกนั คือ  มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 
3.42, 3.58, 3.57, 3.64 และ 3.46 ตามล าดบั และยงัพบว่า การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นด้านการ
ประเมินผลและด้านการตดัสินใจ อยู่ในระดบัปานกลาง คือ มีคา่คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.39 และ 3.19 ตามล าดบั 
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Table 1 Perception of Japanese Organization Culture and Work Adjustment level 
Variables Mean S.D. Level 

Perception of Japanese Organization Culture 3.44 0.36 Good 
     Commitment to employees 3.42 0.67 Good 
     Evaluation 3.39 0.68 Fair 
     Careers 3.58 0.61 Good 
     Control 3.57 0.67 Good 
     Decision making 3.19 0.40 Fair 
     Responsibility 3.64 0.73 Good 
     Concern for people 3.46 0.89 Good 
 
 2. ระดบัการปรับตวัในการท างานของพนกังานชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ น จากตารางท่ี 2 แสดงให้
เห็นวา่ พนกังานมีการปรับตวัในการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 โดยมีการปรับตวัใน
การท างานต่องาน ต่อกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม และต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก
เช่นกนั คือ มีคา่คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.82, 3.87 และ 3.60 ตามล าดบั 

Table 2 Work Adjustment level 
Variables Mean S.D. Level 

Work Adjustment 3.71 0.53 Good 

     Adjust to work 3.82 0.56 Good 

     Adjust to the rules and environment 3.87 0.56 Good 

     Adjust to colleagues 3.60 0.66 Good 

 
 3. เปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นและการปรับตวัในการท างานของพนกังาน
ชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ น โดยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่ การรับรู้
วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นท่ีอายงุานแตกตา่งกนั มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และเม่ือท าการตรวจสอบความแตกต่างออกเป็นรายคู่ พบวา่ อายงุาน ท่ี
แตกตา่งกนั มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นท่ีแตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติทกุคู ่แตพ่บวา่ หาก
ระดบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นนัน้ ย่ิงมีอายงุานมากจะมีแนวโน้มการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบ
ญ่ีปุ่ นได้สงูขึน้ โดยท่ีตัง้แต ่6.3 ปีขึน้ไป คือมีช่วงอายท่ีุ 6.3-9.3, 9.4-12.4 และ 12.5-15.5 ปี จะมีระดบัการรับรู้ท่ี 
3.889, 3.917 และ 3.888 ตามล าดบัซึง่มากกวา่ อายุงานท่ีน้อยกวา่ 6.3 ปี  คือ 0.1-3.1 และ 3.2-6.2 ปี ท่ีมีระดบั
การรับรู้ท่ี 3.415 และ 3.449 ตามล าดบั  
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Table 3 Comparing of Perception of Japanese Organization Culture and Work Adjustment Level  
Variables Perception of Japanese 

Organization Culture 
 Work  Adjustment 

T F P  t F P 
Sex -0.889  0.374  -1.836  0.067 
Age  0.976 0.420   2.487 0.043* 
Education  1.791 0.130   4.292 0.002** 
Position  1.185 0.315   0.729 0.535 
Experience -1.262  0.207  -1.354  0.176 
Working time  3.670 0.006**   1.234 0.296 
** p < 0.01  ,   * p < 0.05  
 สว่นการปรับตวัในการท างานท่ีพบวา่ อาย ุ แตกตา่งกนัมีการปรับตวัในการท างานแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการตรวจสอบความแตกตา่งออกเป็นรายคู ่พบวา่ อาย ุ ท่ีแตกตา่งกนั 
มีการปรับตวัในการท างานอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติทกุคู่ แตพ่บวา่ หากระดบัการปรับตวัในการท างาน ย่ิงมี
อายงุานมากจะมีแนวโน้มการปรับตวัในการท างานสงูขึน้ โดยท่ี มีช่วงอาย ุ18.0-24.8 , 24.9-31.7 , 31.8-38.6 , 
38.7-45.5 และ 45.6-52.4 ปี และมีระดบัท่ี 3.890 , 3.750 , 3.983 , 4.011 และ 4.054 ตามล าดบั และยงัมี
ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีการปรับตวัในการท างานท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ในตารางท่ี 4 
พบวา่ มีระดบัการศกึษาอยู่ 2 คู ่ คือ มธัยมศกึษา กบั ปวส/อนปุริญญา และ ปวส/อนปุริญญา กบั ป.ตรี ท่ี
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

Table 4  Show significantly difference in work adjustment of education level 
Education Mean High  

School 
Vocational 
Certificate 

High 
Vocational 
Certificate 

Bachelor 
of Arts 

Master  
of Arts 

High School 3.796 -     
Vocational Certificate 3.659 0.137 -    
High Vocational 
Certificate 

3.513 0.283* 0.146 -   

Bachelor of Arts 3.743 0.053 0.084 0.230* -  
Master of Arts 3.830 0.034 0.171 0.317 0.087 - 
* p < 0.05 

  4. ความสมัพนัธ์ และอิทธิพลตอ่การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นและการปรับตวัในการท างานของ
พนกังานชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ น จากตารางท่ี 5 แสดงการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัในการท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ( r = 0.532) และ
นอกจากนีย้งัมีการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นด้านความผกูพนัตอ่พนกังาน  ด้านกรอบของอาชีพ  ด้านการ
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ควบคมุ  ด้านการตดัสินใจ  ด้านความรับผิดชอบ  และการเก่ียวข้องกบับคุคล มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ
ปรับตวัในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.246, 0.420, 0.254, 0.252, 0.432 และ 
0.426  ตามล าดบั)  ยกเว้น ด้านการประเมินผล ท่ีพบวา่ ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัในการท างาน
โดยรวม และเม่ือแยกย่อยออก ยงัพบวา่ ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัในการท างาน ตอ่งาน ตอ่
กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม และตอ่ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานอีกด้วย 
 

Table 5 The correlation between perception of Japanese organization culture and work adjustment 
Perception of 
Japanese 
Organization 
Culture  

Work Adjustment 
Adjust to work Adjust to the rules 

and environment 
Adjust to 

colleagues 
Over all 

r P R p r p r p 
Over all 0.418** 0.000 0.486** 0.000 0.460** 0.000 0.532** 0.000 
Commitment to 
employees 

0.233** 0.000 0.236** 0.000 0.195** 0.000 0.246** 0.000 

Evaluation 0.053 0.270 0.123** 0.010 0.009 0.846 0.052 0.275 
Careers 0.299** 0.000 0.340** 0.000 0.392** 0.000 0.420** 0.000 
Control 0.233** 0.000 0.226** 0.000 0.212** 0.000 0.254** 0.000 
Decision making 0.217** 0.000 0.238** 0.000 0.208* 0.000 0.252** 0.000 
Responsibility 0.329** 0.000 0.392** 0.000 0.378** 0.000 0.432** 0.000 
Concern for 
people 

0.273** 0.000 0.354** 0.000 0.389** 0.000 0.416** 0.000 

** p < 0.01  ,   *  p < 0.05 
 และจากตารางท่ี 6 พบวา่ การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นมีอิทธิพลทางบวกกบัการปรับตวัในการ
ท างาน โดยเขียนเป็นสมการ ดงันี ้
ปรับตวัในการท างาน   = 1.617 + 0.241 (ด้านความรับผิดชอบ ) + 0.287(ด้านกรอบของอาชีพ)  
                                               +0.281 (ด้านการเก่ียวข้องกบับคุคล) 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัพบวา่ ถ้าการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นด้านความรับผิดชอบ
เพ่ิมขึน้ 1 หน่วย จะมีผลตอ่การปรับตวัในการท างาน 0.241 เท่า ถ้าการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นด้าน
กรอบของอาชีพเพ่ิมขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลตอ่การปรับตวัในการท างาน 0.287 เท่า ถ้าการรับรู้วฒันธรรมองค์การ
แบบญ่ีปุ่ นด้านการเก่ียวข้องกบับคุคลเพ่ิมขึน้ 1 หน่วย จะมีผลตอ่การปรับตวัในการท างาน 0.281 เท่า ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.001 และตวัแปรท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยในการพยากรณ์ การปรับตวัในการท างานได้ดีท่ีสดุ คือ 
ด้านกรอบของอาชีพ รองลงมา คือ ความรับผิดชอบและการเก่ียวข้องกบับคุคล  ตามล าดบั 
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Table 6 Perception of Japanese organization culture had the positive effect on the  work adjustment  
Perception of Japanese Organization Culture B Beta T p 
Responsibility 0.175 0.241 5.547 0.000 
Careers 0.247 0.287 6.923 0.000 
Concern for people 0.167 0.281 6.756 0.000 
Constant  = 1.617     
R = 0.585             R2 =  0.342            R2adj. =  0.337              F = 74.942            Sig = 0.000 

 
           สรุปและอภปิรายผล  
 1. ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นของพนักงานชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ นจาก
ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ   ธีรพร สุทธิโส (2550) เร่ืองการรับรู้วฒันธรรมองค์การ 
ความผกูพนัตอ่องค์การและพฤติกรรมการท างานของพนกังานโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์ ซึง่แสดงว่า พนกังาน
ได้เรียนรู้คา่นิยม พฤติกรรมท่ีสื่อแสดงออกของวฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นโดยตรงในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ นนัน้ 
  2. ระดบัการปรับตวัในการท างานของพนกังานชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ น มีระดบัมาก กล่าวได้
ว่า พนักงานชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ น โดยแยกย่อยตาม  1.การปรับตัวต่องาน ซึ่งพนักงานสามารถ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างดี สามารถเผชิญปัญหาได้ และรวมถึงแก้ไขปัญหาได้ 2. การปรับตัวต่อ
กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมนัน้ พนกังานสามารถยอมรับกฎระเบียบท่ีมีอยู่และรวมถึงปรับตวัต่อสภาพแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี  และ 3. การปรับตวัต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชานัน้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า พนกังานไม่รู้สกึ
กดดนั ท่ีจะท างานร่วมกนัและรู้สกึวา่ได้รับความร่วมมือ และแนะน าในการท างานตลอดเวลา   
 3. เปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นและการปรับตวัในการท างานของพนกังาน
ชาวไทยในบรรษัทญ่ีปุ่ น  โดยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล ดงันี ้1) การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ น พบวา่ 
อายงุานแตกตา่งกนั มีการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 เน่ืองจาก
การรับรู้จะถกูกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ โดยอาศยัภมิูหลงั ประสบการณ์ (เติมศกัด์ิ  คทวนิช, 2546: 127)  ท าให้อายุ
ท่ีแตกตา่งกนั มีการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัตามประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั และนอกจากนี ้ จะเห็นได้วา่ ด้านความ
ผกูพนัตอ่พนกังาน ด้านการประเมิน มีความแตกต่างกนั โดยทัง้คูพ่บวา่ ย่ิงมีอายงุานมาก ก็ย่ิงมีการรับรู้ในด้าน
ความผกูพนัตอ่พนกังานและด้านการประเมินผลสงูขึน้ ซึง่วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นในด้านความผกูพนัตอ่
พนกังานจะเป็นแบบการจ้างงานระยะยาว คือไมนิ่ยมมีการไลพ่นักงานออก และท าให้รู้สกึมัน่คง สว่นด้านการ
ประเมินผล เช่นเดียวกนั ท่ีเป็นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยใช้ระบบอาวโุสและยงัควบรวมกบัผลงาน ท าให้ย่ิงมีอายุ
งานมากขึน้ก็ย่ิงมีการรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย  2) การปรับตวัในการท างาน พบวา่ 
อาย ุและระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีการปรับตวัในการท างานแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และ 
0.01 ตามล าดบั และมีแนวโน้มการรับรู้สงูขึน้เร่ือย ๆ โดยสอดคล้องกบั เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล (2543) ศกึษา
การปรับตวัในการท างานของพนกังานบริษัทผู้ให้บริการระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พบวา่ พนกังานท่ีมีอายุ  ตัง้แต่ 
30 ปีขึน้ไปมีแนวโน้มปรับตวัในการท างานได้ดีกวา่พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 26 –30 ปี และน้อยกวา่ 26 ปี และยงั
สอดคล้องกบั ธนชัพร  พรหมทนัต์ (2547)  ศกึษาภาวะผู้น า ความเครียดในการท างานและการปรับตวัในการ
ท างานของพนกังาน : กรณีศกึษา บริษัท เวสทิร์น ดิจิตอล (บางประกง) พบวา่พนกังานท่ีมีอาย ุตัง้แต ่37 ปีขึน้ไป 
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มีการปรับตวัในการท างานให้เข้ากบังานท่ีสงูกวา่พนกังานท่ีอายตุัง้แต ่ 28  ถงึ 32 ปี และสว่นระดบัการศกึษา ท่ี
แตกตา่งกนั มีอยู่ 2 คู ่คือ มธัยมศกึษา กบั ปวส/อนปุริญญา และ ปวส/อนปุริญญา กบั ป.ตรี ท่ีแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05   เน่ืองจากเบือ้งต้นระดบัการศกึษามีผลตอ่ความรับผิดชอบและหน้าท่ีการงานท่ีท าและ
ระดบั ปวส/อนปุริญญา อยู่กึง่กลางระหวา่งมธัยมศกึษากบัระดบั ป.ตรี โดยสว่นใหญ่ระดบัมธัยมศกึษาจะเป็น
ระดบัพนกังาน และสว่น ป.ตรี จะเป็นระดบัหวัหน้างาน โดยท่ี ระดบั ปวส/อนปุริญญา เองในบางต าแหน่งหน้าท่ี
ท่ีสงูกวา่ระดบัพนกังานและเทียบเท่ากบัระดบัหวัหน้างาน ซึง่ก็ไมใ่ช่ในระดบัหวัหน้างานโดยตรง ซึง่อาจจะมีผล
ตอ่การปรับตวัในการท างานท่ีแตกตา่งกนัได้  
 4. การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นมีอิทธิพลทางบวกกบัการปรับตวัในการท างานโดยรวม พบวา่ 
โดยลกัษณะ ด้านความรับผิดชอบ ด้านกรอบของอาชีพ และด้านการเก่ียวข้องกบับคุคล เป็นตวัแปรท่ีสามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ ได้ร้อยละ 33.70  และร้อยละ 66.30 มาจากปัจจยัอื่น ท่ีระดบันยัส าคญั 0.001 ซึง่ การปรับตวั
ในการท างานของพนกังานชาวไทยนัน้ มีสว่นประกอบเก่ียวกบั ความรับผิดชอบโดยกลุม่ ท างานเป็นกลุม่ เน้น
สว่นรวม ด้านกรอบของอาชีพ แสดงถงึ การปฏิบตัิงานท่ีไมเ่น้นสายงาน มีการหมนุเวียนงาน เพ่ือฝึกทกัษะให้มี
ความรู้หลากหลาย และด้านการเก่ียวข้องกบับคุคล เป็นสว่นของเร่ืองสวสัดิการ ความเอาใจใสต่อ่พนกังาน ซึง่ทัง้ 
3 ด้านหลกัจะสง่ผลให้พนกังานมีการปรับตวัในการท างานในเชิงบวก  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การรับรู้วฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ น ในด้านการประเมินผล  ในส่วนของการประเมินผลเป็นการ
เลื่อนต าแหน่งแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปนัน้ อาจจะยงัคงมองไม่เห็นภาพอย่างเด่นชดัในเร่ืองการประเมิน ดงันัน้ควรมี
การท าออกเป็นนโยบาย และควบคูก่บัการท าการประเมินอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือความชดัเจน และง่ายตอ่การประเมิน 
และด้านการตดัสินใจในส่วนของการตดัสินใจแบบกลุ่มนัน้ อาจจะต้องมีการส่งเสริมให้ท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้
พนกังานได้มีสว่นร่วม รวมถงึการตดัสินใจแบบกลุ่ม และเรียนรู้ท่ีจะรับข้อคิดเห็นจากทุกคน และนอกจากนี ้ต้อง
ให้ความส าคญักบัพนกังานท่ีท างานอยู่ในช่วงอาย ุ0.1-6.2 ปี  ซึง่มองได้ว่าเป็นพนกังานเข้ามาใหม่ จ าเป็นต้องมี
การอบรมพนกังานเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นให้กบัพนกังานและรวมถึงมีการทบทวนให้พนกังานใหม่
หรืออายุงานอยู่ระหว่าง 0.1-6.2 ปี ได้เข้าใจเพ่ิมขึน้ในวัฒนธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นท่ีมีลักษณะท่ีเป็นเอก
ลกัษณะเฉพาะ 
 2. การปรับตวัในการท างาน  1) ควรเพ่ิมการอบรมและดแูลให้ความเอาใจใส่กบัพนกังานโดยเฉพาะ
กลุม่พนกังานใหม่ท่ีเข้ามาท างานเพ่ือให้สามารถท างานและเข้าใจงานได้เพ่ิมขึน้และท าให้รู้สกึมีความผูกพนักบั
งาน กบัเพ่ือนร่วมงานร่วมถงึผู้บงัคบับญัชา  2) ควรมีการจดัท านโยบายให้ชดัเจนในเร่ืองของขอบเขตการท างาน
โดยก าหนดเกณฑ์ระดบัการศึกษาให้ชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่ม พนักงานท่ีมีระดบัการศกึษาระหว่างมธัยมศึกษา, 
ปวส/อนปุริญญาและ ป. ตรี  เน่ืองจากระดบั ปวส/อนุปริญญา อยู่ตรงกลางระหว่าง มธัยมศกึษา กบั ป.ตรี โดย
ในระดับดงักล่าวเอง ก็สามารถท่ีจะท าหน้าท่ีคล้ายหรือเท่ียวเท่ากับหัวหน้างานได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดข้ อ
เปรียบเทียบในการท างานได้   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบเป็นกลุ่มร่วมกัน โดยอาจจะ
สง่เสริมให้มีกิจกรรมกลุม่งาน แบ่งความรับผิดชอบงานร่วมกนัท า และแก้ไขปัญหาร่วมกนัเป็นทีม เพ่ือสร้างความ
สามคัคี  4) เน้นให้พนกังานได้มีการเรียนรู้งานแผนกอื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการท างาน ความเข้าใจในส่วนงาน

492

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น การให้มีโครงการปรับปรุงงาน โดยให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการท า อธิบายงานท่ี
ตนเองท าว่าเก่ียวข้องและสามารถปรับปรุงงานนัน้ ๆ ได้ร่วมกนัอย่างไร ท าให้ทุกส่วนสามารถเรียนรู้งานของแต่
ละแผนกได้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม  5) ด้านสวสัดิการต่อพนักงานให้กับพนักงาน นัน้ เป็นขวญัและก าลงัใจให้กับ
พนักงานได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ก็ควรจะมีสวสัดิการท่ีเหมาะสมและรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน และควรมี
การจดัท ากิจกรรมทศันาจร เพ่ือเพ่ิมความรู้สกึเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั สร้างความผกูพนัตอ่กนั  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. เกิดความเข้าใจในวฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่ นท่ีได้น ามาใช้ ควรใช้วิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
กบัผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ นท่ีบรรษัทข้ามชาติโดยตรง และให้ผลการวิจยัท่ีชดัเจน ควรมีข้อค าถามเปิด ให้กบัพนกังาน
ได้เขียนรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบสรุปผลกบัแบบสอบถาม 
 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุม ในการปรับตวัในการท างานระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคบับญัชา 
ควรท าการแยกออก 2 ตวัแปร เพ่ือให้เข้าถงึและตรงประเดน็ในการแก้ไข เน่ืองจาก ผู้บงัคบับญัชาในบางส่วนงาน
เป็นผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ นโดยตรง ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่การปรับตวัในการท างานได้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
เกษม  เฉลิมธนะกิจโกศล.  2543.  การปรับตัวในการท างานของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการระบบ 

 โทรศัพท์เคล่ือนที่.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(จิตวิทยาอตุสาหกรรม)  
 สาขาจิตวิทยาอตุสาหกรรม, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
กล้าหาญ  ณ น่าน และคณะ.  2556.  รายงานการวิจัยแบบจ าลองเชงิสาเหตุของปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ 
 การปรับตัวในการท างานของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในเขตจังหวัด 
 ปทุมธานี. ปทมุธานี: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ. 
จฑุา  เทียนไทย.  2007.  การจัดการ :มุมมองนักบริหาร.  Third Edition. :แมคกรอ-ฮิล 
 ดวงรัตน์  ประจกัษ์ศิลป์ไทย.   
นประเทศไทย. (online). http://urll.us/smCg3V . 8 พฤศจิกายน  2557. 
เติมศกัด์ิ  คทวนิช. 2546.  จ2ิ557. การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ ( Foreign Direct 
 Investment: FDI) ใตวิทยาทั่วไป.กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็. 
ธนชัพร  พรหมทนัต์.  2547.  ภาวะผู้น า ความเครียดในการท างานและการปรับจัวในการท างาน 
 ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เวสเทร์ิน ตจิติอล (บางปะอนิ) จ ากัด. 
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(จิตวิทยาอตุสาหกรรม) สาขาจิตวิทยา 
 อตุสาหกรรม, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ธีรพร  สทุธิโส.  2550.  การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤตกิรรม 

 การท างานของพนักงานโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาจิตวิทยาอตุสาหกรรม, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์.  2551.  รายงานการวิจัยเร่ืองวัฒนธรรมการจัดการข้ามชาติ: บริษัทญ่ีปุ่นและ 

 บริษัทสหรัฐอเมริกา.  ศนูย์วิจยัเพ่ือการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาวยัเชียงใหม.่ 

493

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://urll.us/smCg3V


สุขภาวะของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
Well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok. 

 
  ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล1*  

Riruengrong  Ratanavilaisakul1* 

 

บทคัดย่อ 
               การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาวะทางจิตใจ  กบัสขุภาวะทางกาย 
สขุภาวะทางสงัคม  และสขุภาวะทางสิ่งแดล้อมของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการ
พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีให้กบัคนในชมุชน   กลุม่ตวัอย่าง  คือคนในชมุชนอตัตกัวา  เขตทุ่งครุ  จ านวนทัง้หมด  95 
ครัวเรือน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือแบบสอบถามจ านวน 1 ชดุประกอบด้วย 70 ค าถาม  ผลการศกึษาพบวา่
กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางจิตใจ สขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางสงัคม และสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัดี   
เม่ือท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบผลคณูโมเมนต์ของเพียร์สนั  พบวา่สขุภาวะ
ทางจิตใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสงูกบัสขุภาวะทางสงัคมของคนในชมุชน (r=.761)    และมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกระดบัปานกลางกบัสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาวะทางกายของคนในชมุชน   (r =.575  และ .462  
ตามล าดบั)  อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 

ABSTRCT 
 The  objectives of  this study  were  to  study  relation  between psychological well-being  and 
The other three factor,  physical, social and environmental well-being of people  living in  Attakkawa  
community, ThungKhru  district.   This study was the basic information of the community to develop 
people’s qualities of lives.  The examples were people from 95 households living in Attakkawa  
community,  ThungKhru district.  The tool used in this study was a set of questionnaires  containing 70 
questions.  The results  showed  that  the subjects  have  psychological,  physical,  social and 
environmental well-being in good level.   The relation analysis  with Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient  found  that  psychological  well-being have relation with social well-being of 
people living in community was positive  in  high level (r = .761) and have  relation  with environmental 
and physical well-being of people  living in community  were  positive  in  medium  level (r = .575 and  
.462 respectively)  at  the  significant  0.01. 

 
Key  Words :   Attakkawa community,  environmental  well-being,  physical  well-being,  social  well-being,   psychological                
       well-being,   
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ที่มาและความส าคัญของการศึกษา 
 

 ค าวา่ “สขุภาวะ” ตรงกบัภาษาองักฤษค าวา่ “well-being”  หมายถงึการด ารงชีพของบคุคลอย่างมีสขุทัง้
ทางร่างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมในสงัคม และความปลอดภยัจากสิ่งแวดล้อมรอบตวั (preaw  prown,2554,อ้างใน  
http://preaw03.blogspot.com.) นายแพทย์ ประเวศ วะสี (2544)  เช่ือวา่บคุคลจะมีสขุภาวะดีได้จะต้องเป็นผู้ ท่ี
มีสขุภาพกายดี   มีสงัคมมดี   มีสิ่งแวดล้อมดี  และมีสภาพจิตใจท่ีสงบปราศจากสิ่งรบกวนจิตใจ   มีความเมตตา  
กรุณา มทิุตา  อเุบกขา  มีปัญญาและไมป่ระมาทไมต่ื่นกลวัตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้   
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและเครือข่าย       ได้ร่วมกนัพฒันาดชันีวดั
ความอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทยได้ก าหนดให้“สขุภาวะ”เป็นองค์ประกอบแรกจากทัง้หมด 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การมีสขุภาวะ  2) ครอบครัวอบอุน่  3) ชมุชนเข้มแข็ง  4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม  5) สภาพแวด 
ล้อมและระบบนิเวศสมดลุ และ 6) สงัคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาธิบาล  เน่ืองจากเช่ือวา่สขุภาวะเป็นตวัเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์เป็นองค์รวมโดยเร่ิมจากตวัคนไปสูค่รอบครัว  ชมุชน วฒันธรรม  สิ่งแวดล้อม  การศกึษา เศรษฐกิจ  
สงัคม  การเมืองและอื่นๆ  และเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีจะท าให้บคุคลสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง และการใช้
ชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศในฐานะเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ 
(ปาริชาต เทพอารักษ์ และ อมราวรรณ ทิวถนอม, 2550)   สขุภาวะในระดบับคุคล  จงึเป็นจดุเร่ิมต้นความสขุของ
ชมุชนและสงัคม  เน่ืองจากเป็นดชันีท่ีบ่งชีถ้งึการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความสขุ มีความพงึพอใจ และมีความส าเร็จ 
ในชีวิต (บญุโรม สวุรรณพาห ุและคณะ,2556)   สขุภาวะจงึเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทกุชีวิตเพราะการที่จะด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างปกติสขุจะต้องท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ จิตใจมีความสขุ มีความพงึพอใจในชีวิตและอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมท่ีดี (ก าธร พราหมณ์โสภี, อ้างใน http://www.snr.ac.th, 7 พฤศจิกายน 2557)  พระไพศาล วิสาโล (อ้าง 
ใน http://www.visalo.org/article/healthsuka.pabkabMiti.htm, 8 พฤศจิกายน 2557) เช่ือวา่สขุภาพจิตมีความ 
ผกูพนัแนบแน่นกบัสขุภาวะทางกายและปัจจยัทางสงัคมของบคุคล  กลา่วคือบคุคลใดถ้ามีปัญหาทางจิตใจจะสง่ 
ผลตอ่ความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้อื่นและอาจล้มป่วยโดยไมท่ราบสาเหตทุางกายได้    โดยผลการศกึษาสขุภาวะ
ทางกาย  ทางสงัคม  และทางจิตใจของคนในชมุชนประชาอทิุศ 76  เขตทุ่งครุ ของ ริเรืองรอง รัตนวไิลสกลุ  เม่ือปี 
2557    พบวา่สขุภาวะทางจิตใจมีความสมัพนัธ์ทางบวก กบัสขุภาวะทางกาย  และสขุภาวะทางสงัคมของคนใน
ชมุชน นอกจากนีส้มชาย จกัรพนัธุ์ (2558)ศกึษาพบวา่ภาวะสขุภาพจิตของบคุคลยงัเก่ียวพนักบัสิ่งแวดล้อมอย่าง
แยกกนัไมไ่ด้เพราะสขุภาพจิตมกัจะแกวง่ไกวไปตามสถานการณ์  กลา่วคือถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีเหมาะสมจะ 
น ามาซึง่การชโลมจิตใจให้เป็นสขุ   สว่นสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษก่อให้เกิดทกุข์จนอาจถงึจิตพิการได้   ดงันัน้คณุภาพ 
ชีวิตท่ีแท้จริงของบคุคลจงึเกิดจากสภาวะจิตใจท่ีดี   ร่างกายแข็งแรง  มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบข้าง  และอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีมีความปลอดภยั (ริเรืองรอง รัตนวิไลสกลุ, 2554) 
 ชมุชนอตัตกัวา   เป็นหนึง่ใน  29  ชมุชนของเขตพืน้ท่ีทุ่งครุ   ตัง้อยู่บนถนนประชาอทิุศ 59  แขวงบางมด  
กรุงเทพมหานคร  สภาพทัว่ไปภายในชมุชนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และมีทางแยกเป็นสะพานปนู  บ้านเรือน
สว่นใหญ่เป็นอาคารไม้  ด้านสาธารณปูโภคมีไฟฟ้า น า้ประปา  โทรศพัท์สาธารณะ  และคคูลองระบายน า้   ท่ีดิน
สว่นใหญ่เป็นของตนเองมีบางสว่นท่ีเช่าเอกชน  มีประชากรประมาณ 390 คนเป็นชาย 176 คนเป็นหญิง 214 คน  
ประกอบด้วยจ านวน 110 หลงัคาเรือน 190 ครอบครัว  คนในชมุชนร้อยละ 80 นบัถือศาสนาอิสลาม  ท่ีเหลือร้อย
ละ 20 นบัถือศาสนาพทุธ  อาชีพของคนในชมุชน ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการและอาชีพสว่นตวั  รายได้เฉลี่ย 
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ตอ่เดือนของคนในชมุชนประมาณ  10,000-15,000  บาท       ด้านการศกึษาพบวา่คนในชมุชนมีระดบัการศกึษา 
ตัง้แตไ่มไ่ด้เรียนจนถงึระดบัปริญญาตรี   ( Attakkawa, 2552, อ้างใน http://attakkawa.siam2 web.com/?cid= 
340654.)  ในอดีตอตัตกัวาเป็นชมุชนเลก็ๆ ท่ีถกูเรียกรวมกบัชมุชนอื่นๆ วา่ “ชมุชนบางมด” มีจ านวนบ้านเรือนไม่
ถงึ 15 หลงัคาเรือนและเป็นพ่ีน้องไทยพทุธทัง้สิน้ โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชีพท านา ตอ่มาได้เปลี่ยนเป็นการปลกู 
ส้มบางมดเหมือนกบัชมุชนอื่นๆ ในเขตทุ่งครุ     ในปี 2532  ได้มีชมุชนมสุลิมท่ีอพยพมาจากดาวคะนองประมาณ 
20 ครอบครัวเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีแห่งนีเ้น่ืองจากถกูไลท่ี่  จากนัน้จงึมีพ่ีน้องมสุลิมจากพืน้ท่ีอื่นๆ อาทิ จงัหวดั
สตลู  กระบ่ี  อยธุยา  อพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาตัง้บ้านเรือนอยู่กนัหนาแน่นมากขึน้   จนในปี 2534  ส านกังานเขต
ทุ่งครุจงึได้ประกาศให้พืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นชมุชนอย่างเป็นทางการโดยให้ช่ือวา่“ชมุชนอตัตกัวา” มีความหมายวา่“เกรง
กลวัตอ่พระเจ้า(อลัเลาะห์)”หลงัจากนัน้ลกัษณะทางกายภาพของชมุชนแห่งนีก้็เร่ิมแปรสภาพจากท่ีเคยเป็นทุ่งนา
และสวนส้มมาเป็นหมูบ้่านจดัสรร (หน่วยจดัการข้อมลูชมุชน คณะศิลปศาสตร์ มจธ., 2552)    พร้อมกบัเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสงัคม  เศรษฐกิจ  และวฒันธรรม   จากวิถีชีวิตเดิมท่ีท านาและปลกูส้มบางมด   มาเป็นอาชีพ
ค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ ฯลฯ    ด้านประเพณีวฒันธรรมในชมุชนอตัตกัวาแบ่งออกเป็น  2  สว่นคือสว่นของ
ชาวมสุลิมท่ีปฏิบตัิตามหลกัศาสนาอย่างเคร่งครัด  เช่น   การจดังานเมาลิดเพ่ือเป็นการสรรเสริญระลกึถงึศาสดา
องค์สดุท้ายของอิสลาม งานท าบญุให้กบัผู้ลว่งลบัไปแล้ว การถือศลีอดในเดือนรอมฎอนของทกุปี    และสว่นของ
ชาวไทยพทุธในชมุชนซึง่ด าเนินชีวิตสืบทอดประเพณีตัง้แตอ่ดีต  ได้แก่  ประเพณีวนัสงกรานต์  การไปท าบญุท่ีวดั  
การรดน า้ด าหวัของผู้อาวโุสในชมุชน  ประเพณีวนัปีใหมแ่ละวนัลอยกระทง  เป็นต้น  โดยมีวดัหลงัสวนและวดัทุ่ง
ครุเป็นศนูย์กลางในการปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนา    สว่นพ่ีน้องมสุลิมจะมีมสัยิดอตัตกัวาเป็นศนูย์รวมของคนใน
ชมุชน (ไอร์นี แอดะสง, 2551)  ส าหรับปัญหาส าคญัภายในชมุชน ได้แก่  ขยะมลูฝอยภายในชมุชนและคลองแจง
ร้อนท่ีสง่กลิน่เหมน็และเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรค  จากการศกึษาความพงึพอใจในชีวิตของชาวมสุลิมชมุชนอตัตกัวา 
เขตทุ่งครุ  ของไอร์นี แอดะสง  เม่ือปี 2551  พบวา่ชาวมสุลิมในชมุชนอตัตกัวามีความพงึพอใจในชีวิตอยู่ในระดบั
ดีมาก แตม่ีความพงึพอใจด้านสขุภาพและเศรษฐกิจของตนเองอยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้  เน่ืองจากชมุชนแห่ง
นีป้ระกอบด้วยพ่ีน้องไทยพทุธและมสุลิมมาอยู่รวมกนั โดยตา่งฝ่ายก็ยงัคงยดึมัน่ในหลกัศาสนาของตนเอง ผู้ วิจยั
จงึสนใจท่ีจะศกึษาสขุภาวะของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาคณุภาพชีวิต
ท่ีดีให้กบัคนในชมุชนตอ่ไป.  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศกึษาระดบัสขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางสงัคม   สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม   และสขุภาวะทาง 
จิตใจของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร        
 2.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาวะทางจิตใจ  กบัสขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางสงัคม  และ 
สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร   
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
   ค าวา่  “สขุภาวะ”  หมายถงึการด ารงชีพของบคุคลอย่างมีสขุทัง้ทางร่างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมในสงัคม
และความปลอดภยัจากสิ่งแวดล้อมตา่งๆ รอบตวั(preaw prown,2554)จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่สขุภาพ 
จิตมีความผกูพนัแนบแน่นกบัสขุภาวะทางกาย  ปัจจยัทางสงัคม และสิ่งแวดล้อมของบคุคล (พระไพศาล วิสาโล, 
 2557;  ริเรืองรอง รัตนวิไลสกลุ 2557; สมชาย จกัรพนัธุ์, 2558)  ผู้ วิจยัจงึได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัไว้ดงันี ้
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                         ตวัแปรต้น                                                                    ตวัแปรตาม 
 

 สขุภาวะทางกาย                                                                                  
 สขุภาวะทางสงัคม                 สมัพนัธ์      สขุภาวะทางจิตใจของคนในชมุชนอตัตกัวา 
 สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม                          

  
                                   ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมาย  คือคนท่ีอาศยัอยูช่มุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ จ านวน 190 ครัวเรือน             

    กลุม่ตวัอย่าง   คือคนในชมุชนอตัตกัวา  เขตทุ่งครุ   กรุงเทพฯ     โดยใช้ขนาดตวัอย่างร้อยละ 50  ของ 
จ านวนประชากรเป้าหมาย (ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543)  ได้จ านวนตวัอย่าง  95  ครัวเรือน 
  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือแบบสอบถามจ านวน  70  ข้อ  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ตอนท่ี 1  เป็นข้อมลู 
ทัว่ไปและพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  19  ข้อ   ตอนท่ี  2  เป็นข้อมลูด้านสขุภาวะ 
ซึง่ผู้ วิจยัสร้างขึน้ตามนิยามสขุภาวะขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization, 2491;  อ้างในคณะ 
อนกุรรมการสถิติสาขาสขุภาพ  และคณะท างานสถิติสาขาสขุภาพ. 2557.)      และแนวคิดสขุภาวะองค์รวมของ 
บคุคลของนายแพทย์  ประเวศ วะสี  (2544)  ประกอบด้วยข้อค าถามด้านสขุภาวะทางกายจ านวน  9  ข้อ  (แบบ
วดัสว่นนีม้ีคา่ความเช่ือมัน่ .829)    ข้อค าถามด้านสขุภาวะทางสงัคมจ านวน  15   ข้อ   (แบบวดัสว่นนีม้ีคา่ความ
เช่ือมัน่ .926) และข้อค าถามด้านสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมภายในชมุชนจ านวน 12  ข้อ  (แบบวดัสว่นนีม้ีคา่ความ
เช่ือมัน่ .864)  สว่นข้อค าถามสขุภาวะทางจิตใจอ้างอิงจากกรมสขุภาพจิต  กระทรวงสาธารณสขุ   ( http://www. 
dmh.moph.go.th/test/thaihapnew/thi15/thi15.asp; 3 มีนาคม 2556 ) จ านวน 15  ข้อ    โดยแบบวดัชดุนีม้ีคา่
ความเช่ือมัน่  0.892 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูระหวา่งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557    โดยท าการเก็บข้อมลูจาก
ตวัแทนครัวเรือนๆ ละ 1  คน  จ านวนทัง้หมด  95  ครัวเรือน  ได้จ านวนหน่วยตวัอย่างทัง้หมด 95 คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1.  ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง  วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี  และร้อยละ   
                 2.  ข้อมลูด้านสขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางสงัคม  สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม  และสขุภาวะทางจิตใจ   
วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน    และท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรสขุภาวะทาง
จิตใจ กบัสขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางสงัคม  และสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม ด้วยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
ผลคณูโมเมนต์ของเพียร์สนั (Pearson  Product Moment  Correlation Coefficient) 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล 
             การแปลความหมายของข้อมลู  ผู้ วิจยัได้ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้  
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัน้อย / ระดบัไมด่ ี
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 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัคอ่นข้างน้อย    
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัปานกลาง 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัมาก / ระดบัดี 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ / ระดบัดีมาก    

 
ผลและวิจารณ์ 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

           หน่วยตวัอย่างจ านวน 95 คน  พบวา่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.8  อายเุฉลี่ย 49.5 ปี  ร้อยละ 71.2  นบัถือ
ศาสนาอิสลาม    ร้อยละ 28.8   นบัถือศาสนาพธุ   และร้อยละ 57.7  มีการศกึษาต ่ากวา่ระดบัมธัยมศกึษา  ด้าน
สถานภาพการสมรสพบวา่ร้อยละ 78.8 สมรสและอยู่ด้วยกนั จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.5 คน  ระยะ 
เวลาท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนเฉลี่ย19.25 ปี  ด้านประกอบอาชีพพบวา่ร้อยละ 36.5  ค้าขาย ร้อยละ 26.9 รับจ้างทัว่ไป   
ร้อยละ  23.1  เป็นลกูจ้างบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน     ท่ีเหลือประกอบอาชีพรับราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  และ
ประกอบอาชีพอิสระ  สว่นรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของหน่วยตวัอย่างอยู่ท่ี 12,926.92  บาท  ด้านลกัษณะท่ีอยู่อาศยั
พบวา่ร้อยละ  63.5  เป็นบ้านเด่ียวชัน้เดียว  ท่ีเหลือเป็นบ้านเด่ียว  2 ชัน้  ตกึแถว  ห้องแถว และบ้านเช่า  โดยพบ 
วา่กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 67.3 ไมมี่เงินออม ร้อยละ 23.1 มีหนีส้ิน ด้านพฤติกรรมการดแูลสขุภาพพบวา่อยู่ในระดบั
ปานกลาง(คา่เฉลี่ย=2.80) โดยพบวา่กลุม่ตวัอย่างรับประทานอาหารครบ 3 มือ้ทกุวนัและชอบรับประทานอาหาร 
สกุและอาหารที่ท าเองมากกวา่อาหารส าเร็จ แตไ่มม่ีเวลาในการออกก าลงักายและไมไ่ด้ตรวจสขุภาพประจ าทกุปี
เน่ืองจากมีภารกิจด้านการงานมาก  โดยพบวา่กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 25  มีโรคประจ าตวั ได้แก่ โรคหวัใจ ความดนั
โลหิตสงู ไขมนัในเลือด เบาหวาน หอบหืด และโรคไต เป็นต้น 
 

ระดับสุขภาวะทางกายของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ    
              ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางกายโดยรวม อยู่ในระดบัดี (คา่เฉลี่ย=3.41) เน่ืองจาก 
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองและในแตล่ะวนัสามารถนอนหลบัได้ดีทกุคืนอยู่ในระดบัมาก โดยพบวา่ 
กลุม่ตวัอย่างยงัสามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัและท างานได้ดีเหมือนเม่ือ10ปีก่อนอยู่ในระดบัปานกลาง  สว่นการ
ต้องเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาล   การเจ็บป่วยทางกายโดยไมท่ราบสาเหต ุ การมีโอกาสได้ไปพกัผ่อนตามตา่งจงัหวดั    
การมีโรคประจ าตวัท่ีต้องคอยดแูลรักษา และการปวดเม่ือยตามร่างกายจนไมส่ามารถท างานประจ าวนัได้  พบวา่
อยู่ในระดบัคอ่นข้างน้อย  ตาม Table 1 
Table 1  physical well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok. 

Items Mean S.D. Description 

1.  Able  to  travel  by  myself 4.19 0.841 high 
2.  Each day, can to sleep well every night 3.90 0.934 high 
3.  Can  using  everyday  life  as  10 years ago 3.19 1.172 median 
4.  Last year, being a patient in of the hospital. 2.60 1.066 relatively low 

5.  Morbidity without cause 2.59 1.120 relatively low 

6.  Each year, having  chance  to  rest  at  the  country  2.52 0.874 relatively low 

7.  Having  congenital  disease  must  treatment 2.12 1.215 relatively low 
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8.  Admitted to be able to live each day 2.00 1.084 relatively low 

9.  Morbidity and unable to work. 1.96 1.119 relatively low 

Physical well-being of the community's members as a whole  3.41 0.749 good 
 

ระดับสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ   
 ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางสงัคมโดยรวม อยู่ในระดบัดี(คา่เฉลี่ย=3.87) เน่ืองจาก 
สามารถท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกบัคนในครอบครัวได้ในระดบัมากท่ีสดุ    รองลงมาคือการมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัเพ่ือนบ้าน  ความรู้สกึเป็นสขุเม่ือสมาชิกในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากนั     การมีสว่นร่วมในการตดัสินหรือแก้ไข
ปัญหาของครอบครัว  การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนบ้าน  การได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากครอบครัว การ 
ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน  การได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกนัในครอบครัวเป็นประจ า ความรู้สกึห่วงใย
ลกูหลานท่ีต้องเดินทางกลบับ้านหลงัเวลา 20.00  น.   การสามารถพึง่พาเพ่ือนบ้านได้เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินหรือเจ็บ 
ป่วย  การได้รับสิทธิบริการหลกัประกนัสขุภาพ  และการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอย่างเท่าเทียม 
กนัพบวา่อยู่ในระดบัมาก     สว่นความรู้สกึไมม่ัน่คงในชีวิตและทรัพย์สินในชมุชนท่ีอาศยัอยู่   ความเพียงพอของ
รายได้ตอ่การครองชีพ  และรู้สกึมัน่คงหรือโอกาสก้าวหน้าในงานท่ีท าอยู่ในปัจจบุนั  พบวา่อยู่ในระดบัปานกลาง
เท่านัน้  ตาม Table 2  
  

Table 2  social well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok.           
Items Mean S.D. Description 

1.   Doing  religious  activity with the family  regularly       4.23 0.804 very high 
2.   Having  good  relationship  with  neighbors 4.08 0.788 high 
3.   Happy with the whole family 4.02 0.804 high 
4.   Participating in the resolution of the family  3.98 0.727 high 
5.   Neighbors's  acceptance 3.98 0.727 high 
6.   Received financial support from the family  3.94 0.752 high 
7.   Participate  in community  activities  regularly 3.92 0.813 high 
8.   Dining  with family everyday  3.85 0.812 high 
9.   Concern for the children who returned home after 20.00pm. 3.79 0.942 high 
10.  Neighbors  can  rely  on  in  times  of  sickness  3.77 .0703 high 
11.  Equality  of  getting help  from  the  government 3.75 0.764 high 
12.  Equality  of  health  care  services 3.73 0.744 high 
13.  Insecurity of life and property in the community residents. 3.40 1.054 median 
14.  Sufficient  income 3.36 1.029 median 
15. Job security  and  advancement  opportunities 3.25 1.064 median 
Social well-being of the community's members as a whole 3.87 0.561 good 

 
ระดับสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ   
 ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยรวม   อยู่ในระดบัดี  (คา่เฉลี่ย=3.56)  
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เน่ืองจากคนในชมุชนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ มีหอกระจายข่าวสารในชมุชน  การเดินทางเข้าออก 
ชมุชนมีความสะดวกและปลอดภยั  สภาพแวดล้อมภายในมีความสะอาดเพียงพอตอ่การด ารงชีพ   มีระบบรักษา 
ความปลอดภยัในชมุชน  มีสถานท่ีออกก าลงักายและมีสถานท่ีเพ่ือการพกัผ่อน พบวา่อยู่ในระดบัมาก   ด้านการ
จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี  และการแก้ไขปัญหาน า้เสียและฝุ่ นละอองภายในชมุชน    พบวา่อยู่ระดบัปาน
กลาง    สว่นปัญหาการชิงทรัพย์  ลกัทรัพย์  การเลน่การพนนั  และการมเีสียงรบกวนภายในชมุชน   พบวา่อยู่ใน
ระดบัคอ่นข้างน้อย  ตาม Table 3 
Table 3  environmental well-being of people in Attakkawa community ThungKhru district, Bangkok. 

Items Mean S.D. Description 

1.  Having  establishing  or  joint  activities in the community. 4.00 0.626 high 
2.  Having  broadcast  tower  within  the  community. 3.98 0.804 high 
3.  Having convenient and safe journey 3.76 0.731 high 
4.  Having  clean  suitable  for everyday life. 3.75 0.711 high 
5.  Having  security system within the community. 3.73 0.931 high 
6.  Having  the exercise  in  the community. 3.60 0.846 high 
7.  Having  Garden / retreat of the community. 3.54 0.807 high 
8.  Having the annual health check of the community 3.24 0.713 median 
9.  Having environmental issues such  as waste, water pollution, and dust. 3.15 1.017 median 
10. Having the crime of  robbery or burglary. 2.17 0.856 relatively low 
11. Having gambling types. 2.15 1.017 relatively low 
12. Having problem with noise from machinery. 2.04 0.946 relatively low 
Physical well-being of the community's members as a whole  3.56 0.826 good 

 

ระดับสุขภาวะทางจติใจของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ   
 ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางจิตใจโดยรวม อยู่ในระดบัดี(คา่เฉลี่ย=3.46) เน่ืองจาก 
มีความรู้สกึภมูิใจในตนเอง  สมาชิกในครอบครัวมีความรักและความผกูพนัตอ่กนั   สามารถควบคมุอารมณ์เมื่อมี
เหตกุารณ์คบัขนัเกิดขึน้   หากป่วยหนกัมัน่ใจวา่จะได้รับการดแูลจากคนในครอบครัวเป็นอย่างด ี และสามารถรับ
กบัปัญหาทกุเร่ืองในชีวิตได้ พบวา่อยู่ในระดบัมาก   สว่นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นทกุครัง้ท่ีมีโอกาส   ความรู้สกึ
มัน่คงปลอดภยัเม่ืออยู่ในครอบครัว  ความรู้สกึเห็นใจทกุคนท่ีมีเร่ืองทกุข์ร้อน    ความรู้สกึพงึพอใจในชีวิตปัจจบุนั  
ความรู้สกึเป็นสขุท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่นท่ีมีเร่ืองทกุข์ร้อน     ความมัน่ใจในการเผชิญกบัเหตกุารณ์ร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตได้ และความรู้สกึสบายใจในช่วงเดือนท่ีผ่านมา พบวา่อยู่ในระดบัปานกลาง สว่นความรู้สกึเบ่ือหน่ายกบัการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวนั  ความรู้สกึท่ีวา่ในช่วงปีท่ีผ่านมาชีวิตมีแตค่วามทกุข์  และความรู้สกึผิดหวงัตอ่ตนเองในช่วง
เดือนท่ีผ่านมา  พบวา่อยู่ในระดบัน้อย  ตาม Table 4     
Table 4  psychological well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok. 

Items Mean S.D. Description 

1.   Having proud in oneself 3.53 0.687 high 
2.   Family members have the love and attachment to each other. 3.46 0.683 high 
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3.  Being  able to control  emotion 3.44 0.779 high 
4.   If  the illness is sure to  be taken care of by the family well. 3.43 0.706 high 
5.  Being  able to cope with all problems 3.42 0.727 High 
6.   Help others whenever possible 3.25 0.710  median 
7.   Having safe and  confident with family 3.23 0.782 median 
8.   Feel sympathy for anyone who is suffering 3.22 0.775 median 
9.   Satisfaction in present  life. 3.19 0.841 median 
10.   Feel happy to assist others who are suffering 3.19 0.687 median 
11.  Being  confident even in risky situation 3.14 0.742 median 
12.   In the past month felt happy 3.10 0.798 median 
13.  Sometimes tired / frustrated with the daily life. 1.64 0.861 low 
14.  Last year, felt suffering 1.31 0.780 low 
15.  In the past month  felt disappointed  to themselves 1.27 0.795 low 
Psychological well-being of the community's members as a whole 3.46 0.656 good 

 

ความสัมพันธ์ของสุขภาวะทางจติใจ กับสุขภาวะทางกาย  ทางสังคม  และทางสิ่งแวดล้อมฯ  
 

           เม่ือท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาวะทางจิตใจ กบัสขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางสงัคมและ 
สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมของคนในชมุชน  ด้วยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบผลคณูโมเมนต์ของเพียร์สนั 
(Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient)  ปรากฏผลตาม Table 5 
Table 5  Correlation  between  psychological  well-being  with  physical, social  and  environmental 
             well-being of  the examples  ( N=95 ) 

 

well-being  of  people  
in  Attakkawa community 

             Psychological   well-being  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                      
Pearson                            Sig                         Correlation 
Correlation ( r )             (2-tailed)                          level  

social  welling-being 
environmental  welling-being 
physical  welling-being 

   0.761**                         0.000                             high 
   0.575**                         0.000                          medium 
   0.462**                         0.001                          medium   

 **  นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 

               ผลการวิเคราะห์สขุภาวะทางจิตใจของคนในชมุชนอตัตกัวา  พบวา่มีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสงูกบั 
สขุภาวะทางสงัคม  (r = 0.761)   และมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม   และ 
สขุภาวะทางกายของคนในชมุชนฯ  (r = 0.575 และ 0.462 ตามล าดบั)   อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.01  ซึง่สอด 
คล้องกบัพระไพศาล วิสาโล (อ้างใน http://www.visalo.org/article/ health sukapabkabMiti.htm, 2557)  ท่ีเช่ือ 
วา่สขุภาพจิตมีความผกูพนัแนบแน่นกบัสขุภาวะทางกาย    ปัจจยัทางสงัคม     และสิ่งแวดล้อมของบคุคล    และ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของริเรืองรอง รัตนวิไลสกลุ (2557) ท่ีพบวา่สขุภาวะทางจิตใจมีความสมัพนัธ์ทางบวก 
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ระดบัปานกลางกบัสขุภาวะทางกายและสขุภาวะทางสงัคมของคนในชมุชนประชาอทิุศ  76 เขตทุ่งครุและสมชาย  
จกัรพนัธุ์ (2558) ท่ีศกึษาพบวา่ภาวะสขุภาพจิตของคนมีความเก่ียวพนักบัสิ่งแวดล้อมอย่างแยกกนัไมไ่ด้ 
 

สรุปและอภปิรายผล  
         ผลการศกึษาสขุภาวะของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ พบวา่สขุภาวะทางสงัคมมีความสมัพนัธ์ทางบวก
ระดบัสงูกบัสขุภาวะทางจิตใจ    อาจเป็นเพราะคนในชมุชนอตัตกัวาสว่นใหญ่เป็นชาวมสุลิมท่ีต้องปฏิบตัิตนตาม
หลกัศาสนาอย่างเคร่งครัด   เช่น  การจดังานเมาลิดเพ่ือเป็นการสรรเสริญระลกึถงึศาสดาองค์สดุท้ายของอิสลาม  
งานท าบญุให้กบัผู้ลว่งลบัไปแล้วและการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  ท าให้มีโอกาสพบปะกนับ่อยในการประกอบ
ศาสนกิจร่วมกนัท่ีมสัยิคอตัตกัวาและมีโอกาสพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั  จงึท าให้มีความสมัพนัธ์
ตอ่กนัในทางท่ีดี โดยเฉพาะในกลุม่เพ่ือนบ้านและญาติสามารถไปมาหาสูแ่ละพึง่พากนัได้เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินหรือ
เจ็บป่วย     จงึท าให้คนในชมุชนมีสขุภาวะทางสงัคมดีและสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตใจท่ีดีของคนในชมุชนอีกด้วย  
สว่นสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาวะทางกายท่ีพบวา่มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัสขุภาวะ
ทางจิตใจของคนในชมุชน    อาจเป็นเพราะคนท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนปัจจบุนัสว่นใหญ่เป็นกลุม่คนมีอาย ุ โดยมีอายุ
เฉลี่ย 49.5  ปี ท าให้สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัและท างานได้ดีเหมือนเม่ือ 10  ปีก่อนอยู่ในระดบัปานกลางเท่า 
นัน้  ประกอบกบักลุม่ตวัอย่างไมม่ีเวลาในการออกก าลงักายและไมไ่ด้ตรวจสขุภาพประจ าทกุปีเน่ืองจากมีภารกิจ
ด้านการงานมาก    โดยพบวา่กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 25   มีโรคประจ าตวั อาทิ โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสงู ไขมนัใน
เลือด เบาหวาน หอบหืด และโรคไต  ฯลฯ     ขณะเดียวกนัการจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าทกุปีและการแก้ไข
ปัญหาน า้เสียและฝุ่ นละอองภายในชมุชนพบวา่อยู่ระดบัปานกลางเท่านัน้      นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างมีโอกาสได้
ไปพกัผ่อนตามตา่งจงัหวดัในแตล่ะปีคอ่นข้างน้อยเพราะต้องท างานหาเลีย้งชีพ  เน่ืองจากชมุชนแห่งนีไ้มใ่ช่ชมุชน
ร ่ารวย   รายได้ของคนในชมุชนสว่นใหญ่มาจากการค้าขายและรับจ้างทัว่ไป    จงึมีรายได้อยู่ในระดบัพอเลีย้งชีพ
เท่านัน้      ดงันัน้การพฒันาคณุภาพชีวิตให้กบัคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  จงึต้องให้ความสนใจในเร่ืองการ
สง่เสริมสขุภาพด้วยการจดัให้มีการตรวจสขุภาพทกุๆ  6  เดือน      เน่ืองจากในชมุชนมีคนสงูอายจุ านวนมากและ
ประมาณหนึง่ในสี่ของคนในชมุชนมีโรคประจ าตวั  และท่ีส าคญัต้องให้การสง่เสริมด้านอาชีพตา่งๆ  ท่ีจะท าให้คน
ในชมุชนมีรายได้เพียงพอตอ่การครองชีพและมีเงินออมเพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตและครอบครัว 
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ศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองการเกษตรด้านพืช : การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี 
Terminology of Agricultural Equipment for Plantation: Analysis of Noun Phrase Structure 

 

ชินกร  พิมพิลา1*  และ  สริิวรรณ  นนัทจนัทลู1 

Chinnagorn Pimpila1* and  Siriwan  Nantachantoon1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิเคราะห์นามวลีในศพัท์บญัญตัิอปุกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช ในบทความวิชาการวารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2515-2555 จ านวน 41 บทความ ตามแนวคิดเร่ืองนามวลี ของนววรรณ  พนัธุ
เมธา พบลกัษณะของนามวลีทัง้หมด 19 วลี จ าแนกประเภทของสว่นหลกัได้ 1 ประเภท คือ ค านาม ค ากริยา มี
สว่นท่ีมาประกอบกบัสว่นหลกัคือ สว่นขยาย  ได้แก่  ค านาม มากท่ีสดุ จ านวน 4 วลี คิดเป็นร้อยละ 21.05 
รองลงมา คือ สว่นหลกั (ค านาม ค ากริยา) และค าแยกประเภท  จ านวน  3 วลี  คิดเป็นร้อยละ 15.79 สว่นขยายท่ี
ประกอบด้วย   ค าขยายกริยา ค านาม  จ านวน  2 วลี คิดเป็นร้อยละ  10.53  และสว่นขยายท่ีประกอบด้วย ค า
ขยายนาม, ค าขยายกริยา ค าขยายกริยา, ค าขยายกริยา ค านาม  ค านาม ค ากริยา,  ค าแยกประเภท ค านาม, ค า
แยกประเภท ค ากริยา,  ค าขยายค านาม ค ากริยา ค ากริยา ค าขยายค ากริยา  และ ค ากริยา พบจ านวนเท่ากนัคือ
ชนิดละ 1 วลี  คิดเป็น ร้อยละ 5.26 สว่นด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างของนามวลีกบัหน้าท่ีทาง
ความหมาย เกิดเป็นรูปแบบของศพัท์บญัญตัิ คือ สว่นหลกั (ค านาม : แสดงสถานภาพ+ค ากริยา : แสดงหน้าท่ี) 
+ สว่นขยาย (แสดงความเป็นนามวิสามญั) 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to analyze noun phrase in terminology of agricultural equipment 

for plantation.  The sample group of this research was the 41articles related to noun phrase which published 
in the Journal of Agricultural Sciences between the years 1972-2012.  According to the study of Navavan 
Bandhumedha, The results revealed that noun phrase was classified into 19 phrases and the main clause 
consists of noun and verb.  “Adjective” (4 phrases or 21.05 percent) is the mostly used to modify a noun. 
Secondary is “Noun, Verb and Classification phase” (3 phases or 15.79 percent) are used to modify a noun. 
“Adjective and Adverb” (2 phrases or 10.53  percent) are used as modifier. “Adjective, Adverb, Noun, Verb 
and Classifier” (1 phase of each or 5.26 percent) are also used as modifier included the modifier that consist 
of  adjective, adverb-adverb, adverb-noun-noun-verb, parts of speech- noun, parts of speech -verb, 
adjective-   verb- verb-adverb and verb. There was a relationship between noun phrase structure and 
meaning of noun phrase that created the terminology pattern which are main clause ( noun : status  +  verb : 
function) + modifier (proper noun).    
  
Key word : Noun Phrase, Terminology, agricultural equipment in the plant 
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ค าน า 
 ปัจจบุนัความก้าวหน้าทางวิชาการได้เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ประเทศไทยได้รับอิทธิพลความ
เจริญก้าวหน้า มีการรับเอาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ความรู้วิชาการเฉพาะอย่างเข้ามารวมทัง้ศพัท์เฉพาะบางค าจึง
ได้รับการใช้อยู่ในภาษาไทยอีกด้วย (วิจิตรา  แสงพลสิทธ์ิ 2524 : 2) “ส าหรับการใช้ศพัท์บญัญัติเป็นลกัษณะเด่น
อย่างหนึง่ของภาษาวิชาการ ซึง่เป็นภาษาเขียน” (สิริวรรณ  นนัทจนัทลู 2558 : 56) 
 “เม่ือความเจริญก้าวหน้าด้านการศกึษาทางวิชาการ จงึมีการสร้างค าใหมข่ึน้เพ่ือใช้ในภาษาไทย เรียกว่า 
ศพัท์บญัญตัิ” 
 “ศัพท์บัญญัติ” หมายถึง การสร้างค าในภาษาใดภาษาหนึ่งให้มีความหมายเหมือนกับค าใน
ภาษาตา่งประเทศ เพ่ือให้ใช้แทนค าในภาษาตา่งประเทศนัน้ ค าท่ีสร้างขึน้กบัค าในภาษาต่างประเทศนัน้เป็นค าท่ี
เทียบเท่ากนั (อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ 2545 : 173 ) ซึง่ศพัท์บญัญัตินีแ้บ่งออกเป็นหมวด เช่น หมวดคอมพิวเตอร์ 
หมวดแพทยศาสตร์ หมวดรัฐศาสตร์ หมวดพฤกษศาสตร์ และหมวดเทคโนโลยี เป็นต้น 
 ศพัท์บญัญตัิอปุกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช อยู่ในหมวดเทคโนโลยี เน่ืองจากทางการเกษตรได้ใช้
เคร่ืองมือท่ีมีเทคโนโลยีซบัซ้อนทนัสมยัมากขึน้  ตวัอย่างเช่น  
  เคร่ืองทดสอบหาความเหนียวเส้นใยฟอก (ballistic strength)  
      ว.วิทย. กษ.5 (6) : 496, (2515) 
  เคร่ืองแยกแบบหมนุเหวี่ยง (Centrifuge Separator) 
      ว.วิทย. กษ.33 : 6 (พิเศษ) : 98, (2545)  
 จากศพัท์บญัญัติอุปกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช มีความน่าสนใจในการศึกษา เพราะค าศพัท์ท่ี
บญัญตัิขึน้นีเ้กิดขึน้มาภายหลงัจากมีการน าวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาใช้ในวงวิชาการลกัษณะของศพัท์บญัญัติก็มี
การประกอบสร้างเป็นวลี 
  วลี หมายถงึ  ค าตา่ง ๆ ท่ีประกอบกนัเป็นกลุม่ค า การตัง้ช่ือวลีจะตัง้ตามชนิดของค าท่ีอยู่ต้นวลี เช่น วลี
ท่ีมีค านามอยู่ต้นวลี เรียกว่านามวลี วลีท่ีมีค ากริยาอยู่ ต้นวลีเรียกว่ากริยาวลี วลีท่ีมีค าบุรพบทอยู่ต้นเรียกว่า       
บรุพบทวลี เป็นต้น ( นววรรณ  พนัธุเมธา 2551 : 144) 
 ในวงวิชาการด้านการเกษตรได้มีการบญัญตัิศพัท์เพ่ือเป็นการอธิบายให้เกิดความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ 
โดยไม่ต้องใช้การขยายความอีก ศัพท์เหล่านัน้มีโครงสร้างเป็นวลีชนิดหนึ่ง ซึ่งน่าสนใจ โดยเฉพาะนามวลีใน
ภาษาไทย ด้วยเหตุผล คือ การน าอุปกรณ์ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทดลองเพ่ิมขึน้จากต่างประเทศ มีการ
บญัญตัิศพัท์ท่ีเป็นนามวลี มีโครงสร้างท่ีมหีน่วยหลกัซึง่เป็นค านามและค าอื่น ๆ มาประกอบค าประกอบนัน้ มีทัง้
ค านาม ค าคณุศพัท์ ค าบอกจ านวนและค ากริยา  
 ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษานามวลีในศพัท์บญัญัติอปุกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช 
จากบทความวิชาการวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบบัรวมเล่ม ตัง้แต่ปี พ .ศ. 2515-2555 จ านวน 41 บทความ 
ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดเร่ืองนามวลี ของนววรรณ  พันธุเมธา (2551) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ เพ่ือน าผล
การศึกษาเป็นแนวทางในการประกอบสร้างศพัท์บญัญัติขึน้ใช้ในวงการเกษตรโดยเฉพาะอย่างย่ิงศพัท์เก่ียวกับ
อปุกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช 
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ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์นามวลี ในศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช จากบทความวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ตามแนวคิด นามวลี ของนววรรณ  พนัธุเมธา (2551 : 144 - 179)  ซึง่อธิบาย 
นามวลี ว่า คือ กลุ่มค าซึง่มีค านามเป็นส่วนประกอบส าคญั เรียกว่า หน่วยหลกั และมีส่วนประกอบอื่น ๆ ขยาย
หน่วยหลัก เรียกว่า ส่วนขยาย หน่วยขยายอาจเป็นค าหรือประโยค (ประโยคท่ีอยู่ในหน่วยขยายไม่ว่าจะเป็น
หน่วยขยายในนามวลีหรือกริยาวลีว่าประโยคขยาย) ดงันี ้1. ค ากริยา  2. ค าบอกจ านวน 3. ค าบอกล าดบั 4. ค า
บอกความเฉพาะตน 5. ค าชีเ้ฉพาะ  6. ค าไม่ชีเ้ฉพาะ  7. ค านาม 8. ค าบอกบุรุษ 9. ค าคณุศพัท์ 10. ค าบอก
ความขดัเเย้ง 11. ค าบอกความส าคญั  12. ประโยค  
 ผลการศกึษาจากศพัท์ทัง้หมด 19 วลี พบโครงสร้างนามวลีเพียงชนิดเดียว ซึง่มีการเรียงค า 2 ชนิด เป็น
แบบ ค านามและค ากริยา   
 ค านามและค ากริยา  คือ ค ากริยาท่ีใช้ขยายค านามท่ีเป็นหน่วยหลกัในนามวลีจะอยู่หลงัค านาม อาจจะ
มีค าแยกประเภทอยู่หน้าหรือไมก่็ได้ อาจมีค านามอ่ืนใช้ร่วมกบัค ากริยาท่ีใช้ร่วมกบัค ากริยานัน้อยู่ด้วยหรือไมก่็ได้  
(นววรรณ  พนัธุเมธา, 2551 : 146) 
 ผลการวิเคราะห์นามวลี ในศพัท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช จากบทความวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ตามแนวคิด เร่ืองนามวลี ของ นววรรณ  พนัธุเมธา ท่ีได้อธิบายและแยกประเภทของ
นามวลี ไว้ 12 ชนิด เมื่อน ามาศกึษาวิเคราะห์ศพัท์บญัญัติอปุกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช จากบทความ
วิชาการวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรแล้วพบนามวลีเพียงชนิดเดียว จากจ านวน 19 วลี เป็นนามวลีแบบค านาม
และค ากริยา โดยมีการใช้ค ากริยาขยายค านามเกิดเป็นหน่วยหลกัในนามวลี และจะมีส่วนขยายเพ่ือบอกความ
เจาะจงหรือแสดงความเป็นวิสามญันาม แต่ไม่มีค าแยกประเภทหรือค าขยายค านามอยู่ด้านหน้าค ากริยา ซึ่งก็
เป็นลกัษณะเฉพาะของศพัท์บญัญตัิในแขนงนี ้
 เม่ือพิจารณาโครงสร้างของนามวลีแล้ว นามวลีที่ประกอบด้วยค านามและค ากริยาก็มีสว่นประกอบย่อย
ท่ีแตกตา่งกนัออกไป (นววรรณ  พนัธุเมธา  2551 : 146) ได้แก่  
 

  1. ค ำนาำ คค ำร ยิาำ 

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

1 เคร่ือง/กลัน่ still ค านาม+ค ากริยา 

2 เคร่ือง/สบู pump ค านาม+ค ากริยา 

3 เคร่ือง/นบั counter ค านาม+ค ากริยา 

 จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) พบ 3 วลี 
ประกอบด้วยค าวา่ เคร่ืองกลัน่ เคร่ืองสบู และเคร่ืองนบั 
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 2. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำขาำาร ยิาำคค ำนาำ  

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

 เคร่ือง/กรอง/ภายใต้/ความดนั Filter Press ค านาม+ค ากริยา+ค าขยายกริยา +
ค านาม 

 เคร่ือง/ดนั/ภายใต้/ความดนั Hydraulic Press ค านาม+ค ากริยา+ค าขยายกริยา+
ค านาม 

 จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) + สว่นขยาย (ค า
ขยายกริยา +ค านาม) พบ 2 วลี คือค าวา่ เคร่ืองกรองภายใต้ความดนั และ เคร่ืองดนัภายใต้ความดนั 
  3. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำนาำ  

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

1 เคร่ือง/สกดั/พืช Genomic DNA Mini Kit ค านาม+ค ากริยา+ค านาม 

2 เคร่ือง/วดั/ความชืน้ hygroscope ค านาม+ค ากริยา+ค านาม 

3 เคร่ือง/ตดั/เนือ้เย่ือ  microtome ค านาม+ค ากริยา+ค านาม 

4 เคร่ือง/วดั/แสง exposure ค านาม+ค ากริยา+ค านาม 

 จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) + สว่นขยาย 
(ค านาม) พบ 4 วลี ประกอบด้วยค าว่า เคร่ืองสกดัพืช เคร่ืองวดัความชืน้ เคร่ืองตดัเนือ้เย่ือ และเคร่ืองวดัแสง 
  4. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำนาำ คค ำขาำานาำ  

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

 เคร่ือง/วดั/การเเลกเปลี่ยน/แก๊ส Gas exchange chamber ค านาม+ค ากริยา+ค านาม+ขยาย
ค านาม 

 จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) + สว่นขยาย 
(ค านาม+ขยายค านาม) พบ 1 วลี คือค าวา่ เคร่ืองวดัการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
  5. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำขาำาร ยิาำคค ำขาำาร ยิาำ   

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

 เคร่ือง/แยก/แบบหมนุ/เหวี่ยง Centrifuge Separator ค านาม+ค ากริยา+ค าขยายกริยา +  
ค าขยายกริยา 

จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) + สว่นขยาย (ค า
ขยายกริยา +ค าขยายกริยา) พบ 1 วลี คือค าวา่ เคร่ืองแยกแบบหมนุเหวี่ยง 
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  6. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำขาำาร ยิาำคค ำนาำ คค ำนาำ คค ำร ยิาำ 

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

 เคร่ือง/ทดสอบ/หา/ความเหนียว/
เส้นใย/ฟอก 

Ballistic strength ค านาม+ค ากริยา+ค าขยายกริยา +
ค านาม+ค านาม+ค ากริยา 

 จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) + สว่น
ขยาย (ค าขยายกริยา +ค านาม+ค านาม+ค ากริยา) พบ 1 วลี คือค าวา่ เคร่ืองทดสอบหาความเหนียวเส้นใยฟอก 
  7. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำแารปิะเภท 

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

1 เคร่ือง/วดั/ขนาด Dendrometer ค านาม+ค ากริยา+ค าแยกประเภท 

2 เคร่ือง/พ่น/แห้ง spray dryer ค านาม+ค ากริยา+ค าแยกประเภท 

3 เคร่ือง/ตดั/บาง microtome ค านาม+ค ากริยา+ค าแยกประเภท 

จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) + สว่นขยาย (ค า
แยกประเภท) พบ 3 วลี ประกอบด้วยค าว่า เคร่ืองวดัขนาด เคร่ืองพ่นแห้ง และเคร่ืองตดับาง 
  8. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำแารปิะเภทคค ำนาำ  

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

 เคร่ือง/วดั/คณุสมบตัิ/น า้ eutech ค านาม+ค ากริยา+ค าแยกประเภท +
ค านาม 

 จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) + สว่นขยาย (ค า
แยกประเภท +ค านาม) พบ 1 วลี คือค าวา่ เคร่ืองวดัคณุสมบตัิน า้ 
  9. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำแารปิะเภทคค ำร ยิาำ 

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

 อปุกรณ์/วดั/อตัรา/ไหล Sap flow ค านาม+ค ากริยา+ค าแยกประเภท +
ค ากริยา 

 จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) + สว่นขยาย (ค า
แยกประเภท +ค ากริยา) พบ 1 วลี คือค าวา่ เคร่ืองวดัอตัราไหล 
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  10. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำขาำาค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำร ยิาำคค ำขาำาค ำร ยิาำ 

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

 ถงั/พน่/สาร/แบบโยก/สะพาย/หลงั Knapsack sprayer ค านาม+ค ากริยา+ค าขยายค านาม +
ค ากริยา+ค ากริยา+ค าขยายค ากริยา 

 จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา) + สว่น
ขยาย (ค าขยายค านาม +ค ากริยา+ค ากริยา+ค าขยายค ากริยา) พบ 1 วลี คือค าว่า เคร่ืองพ่นสารแบบโยก
สะพายหลงั 

11. ค ำนาำ คค ำร ยิาำคค ำร ยิาำค 

 
ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร (ภาษาไทย) 

ค าศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลอง 
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ) 

โครงสร้างนามวล ี

 เคร่ือง/ต้ม/สกดั percolator ค านาม+ค ากริยา+ค ากริยา 

จากตารางพบวา่ โครงสร้างนามวลี ท่ีประกอบด้วย หน่วยหลกั (ค านาม) + (ค ากริยา)  + สว่นขยาย 
(ค ากริยา) พบ 1 วลี คือค าวา่ เคร่ืองต้มสกดั 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างนามวลีกับหน้าที่ทางความหมาย 

 ผู้ วิจยัได้พบความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างของนามวลีกบัหน้าท่ีทางความหมาย เกิดเป็นรูปแบบของ
ศพัท์บญัญตัิ คือ 
 
 

 
1. ค ำนาำ  (แสดงสถานภาพของสิ่งของ แสดงนามสามญั)  แสดงให้เห็นการใช้ค านามสามญั  ได้แก่ 

เคร่ือง, อปุกรณ์ และถงั  ระบไุด้ถงึสถานภาพสิ่งของนัน้ 
2. ค ากริยา (แสดงหน้าท่ีในการใช้) ซึง่การจ าแนกตามความหมายแสดงให้เห็นถงึการเป็นค ากริยาท่ี

แสดงอาการทัง้ท่ีเป็นอกรรมกริยาและสกรรมกริยา ได้แก่ วดั สกดั พ่น ดนั แยก กรอง ทดสอบ กลัน่ ตดั ต้ม สบู 
นบั  

3. สว่นขยาย (แสดงความเป็นนามวิสามญั) เป็นสว่นท่ีน ามาขยายสว่นหลกัของนามวลี เพ่ือแสดงให้เห็น
การจ าแนกนามสามญัเป็นนามวิสามญั  ได้แก่  อตัราไหล การแลกเปลี่ยนแก๊ส ขนาด พืช แบบหมนุเหวี่ยง แบบ
โยกสะพายหลงั ภายใต้ความดนั แบบหมนุเหว่ียง ภายใต้ความดนั ความเหนียวเส้นใยฟอก ความชืน้ เนือ้เย่ือ 
สกดั แห้ง บาง คณุสมบตัิน า้ และแสง 

 

สรุป 
 ผลการวิเคราะห์นามวลี ในศพัท์บญัญตัิอปุกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช จากบทความวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ตามแนวคิด นามวลี ของนววรรณ  พนัธุเมธา  ได้ผลตามตารางดงันี ้

ส่วนหลัก (ค านาม+ค ากริยา) + ส่วนขยาย (แสดงความเป็นนามวิสามัญ) 
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 โครงสร้างนามวลี จ านวน ค่าร้อยละ 

1 ค านาม ค ากริยา 3 15.79 

2 ค านาม ค ากริยา ค าขยายกริยา ค านาม 2 10.53 

3 ค านาม ค ากริยา ค านาม 4 21.05 

4 ค านาม ค ากริยา ค านาม ค าขยายนาม 1 5.26 

5 ค านาม ค ากริยา ค าขยายกริยา ค าขยายกริยา  1 5.26 

6 ค านาม ค ากริยา ค าขยายกริยา ค านาม ค านาม ค ากริยา 1 5.26 

7 ค านาม ค ากริยา ค าแยกประเภท 3 15.79 

8 ค านาม ค ากริยา ค าแยกประเภท ค านาม 1 5.26 

9 ค านาม ค ากริยา ค าแยกประเภท ค ากริยา 1 5.26 

10 ค านาม ค ากริยา ค าขยายค านาม ค ากริยา ค ากริยา ค าขยายค ากริยา 1 5.26 

11 ค านาม ค ากริยา ค ากริยา  1 5.26 

 รวม 19 100 

 
 

วิจารณ์ 
 ผลการวิเคราะห์นามวลีในศพัท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช จากบทความวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร สรุปได้ว่าพบ ลกัษณะของนามวลีประเภท ค านาม ค ากริยา ค านาม  มากท่ีสดุคิด
เป็นร้อยละ 21.05 รองลงมาคือ ลกัษณะของนามวลีประเภท ค านาม ค ากริยา   ค าแยกประเภท และค านาม 
ค ากริยา คิดเป็นร้อยละ 15.79 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรีรัตน์ สินส าราญจิต  (2550) ท่ีได้ศึกษาการ
วิเคราะห์โครงสร้างนามวลีและความหมายในศพัท์บัญญัติทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวคิดทางโครงสร้างของ
วิจินตน์  ภาณุพงศ์ ซึ่งไม่มีองค์ประกอบของค ากริยาเป็นองค์ประกอบวลี  แต่ในการศึกษาของพัชรีรัตน์  สิน
ส าราญจิตพบวา่โครงสร้างนามวลีประเภท หน่วยหลกั+หน่วยกริยา+หน่วยนาม จ านวนมากท่ีสดุคิดเป็น  ร้อยละ 
68.08 ทัง้นีพ้บข้อมลูที่แตกต่างและเพ่ิมเติมจากแนวคิดของนววรรณ  พนัธุเมธา (2551 : 146-147) ท่ีสอดคล้อง
กนัคือ ลกัษณะนามวลีประเภท 1. ค านาม ค ากริยา 2. ค านาม ค ากริยา  ค านาม 3. ค านาม ค ากริยา ค านาม ค า
ขยายนาม และ 4. ค านาม ค ากริยา ค าเช่ือม ค านาม ลกัษณะนามวลีที่เพ่ิมเติม ได้แก่ประเภท 1.ค านาม ค ากริยา 
ค าขยายกริยา ค านาม 2.ค านาม ค ากริยา ค าขยายกริยา ค าขยายกริยา 3. ค านาม ค ากริยา ค าขยายกริยา 
ค านาม ค านาม ค ากริยา 4. ค านาม ค ากริยา ค าแยกประเภท 5. ค านาม ค ากริยา ค าแยกประเภท ค านาม 6. 
ค านาม ค ากริยา  ค าแยกประเภท ค ากริยา 7. ค านาม ค ากริยา ค าขยายค านาม ค ากริยา ค ากริยา ค าขยาย
ค ากริยา และ  8. ค านาม ค ากริยา ค ากริยา จากความสอดคล้องของโครงสร้างนามวลีท่ีมีโครงสร้าง หน่วยหลกั 
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(ค านาม+ค ากริยา) + หน่วยขยาย  อาจเป็นเพราะการสร้างศพัท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช   
สร้างด้วยวิธีการแปลจากค าศพัท์เดิม ด้วยการน าค านาม ค ากริยา หรือค าอื่นๆ มาประกอบกนัท าให้ความหมาย
ชดัเจน เหมาะสมท่ีจะใช้เรียกอปุกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืชประเภทนัน้ ๆ และจากผลการวิจัยแสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาอยู่ตลอดโดยมีปัจจัยทางของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการสง่ผลให้เกิดความคิดใหม ่ๆ สิ่งใหม ่ๆ และค าศพัท์ใหมข่ึน้ใช้ในภาษา 
 การศกึษาวิเคราะห์นามวลีในศพัท์บญัญตัิอปุกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้านพืช จากบทความวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรนัน้ มีลกัษณะเฉพาะ ยงัไมม่ีผู้ ใดศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน ากรอบแนวคิดทาง
ไวยากรณ์ไทยของนววรรณ  พนัธุเมธา ท าให้แนวคิดในการประดิษฐ์สร้างศพัท์บญัญตัิในวงวิชาการด้าน
การเกษตร  ดงันั้นจงึเห็นวา่ควรศกึษาศพัท์บญัญตัิในวงวิชาการอื่นตอ่ไป 
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การเปิดรับสื่อและทัศนคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีท่ีมีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลง
เพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล 

Media Exposure and Attitude of College Students in Music Major toward Reproduction or 
Adaptation of International Popular Songs in Thai Popular Music Videos 

 

เบญจลักษณ์ ภาวะโสภณ1* และ ขจร ฝ้ายเทศ1 
Benjaluk Pavasopon1* and Kajohn Fivetes1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อและทัศนคติของนิสิต

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์และทัศนคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีที่มีต่อการ
คัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้การสนทนาแบบ
กลุ่มในการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้แบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 3-4 จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดสอนหลักสูตรด้าน
ดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตก จ านวน 320 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับสื่อของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทย
สากลอยู่ในระดับต่ า (r = 0.121) แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล 
 

ABSTRACT 
 The study of this research were to study 1) a correlation between media exposure and 
attitude toward reproduction or adaptation of international popular songs in Thai popular music 
videos, 2) a correlation between knowledge of Thai Copyright Law and attitude toward reproduction 
or adaptation of international popular songs in Thai popular music videos. This study was mixed 
research using focus group for the qualitative research, and questionnaires for the quantitative one. 
The representative sample was 320 college students studying in the 3rd and the 4th year of Bachelor’s 
degree in the major of western music from 10 universities located in and around Bangkok areas. The 
findings suggested the media exposure had a positive correlation with the attitude toward 
reproduction or adaptation of international popular songs in Thai popular music videos in a low level 
(r = 0.121). However, the knowledge of Thai Copyright Law had not correlated with the attitude 
toward reproduction or adaptation of international popular songs in Thai popular music videos. 
 

Key Words: media exposure, attitude, reproduction, adaptation, thai popular music 
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บทน า 

ย้อนกลับไปเมื่อสมัยสุโขทัยประเทศสยามมีสิ่งที่เรียกว่า "เพลงออกภาษา" ซึ่งเป็นเพลงที่ผู้ประพันธ์เพลง
ในสมัยนั้นน าส าเนียงของต่างชาติมาเลียนแบบเพื่อแต่งท านอง และใส่ค าร้องภาษาไทยเข้าไป โดยส าเนียงจาก
ต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาติที่มีการติดต่อกับประเทศไทยในสมัยนั้น เช่น ลาว เขมร มอญ จีน เป็นต้น และเพื่อให้
ทราบว่าแต่ละเพลงมีส าเนียงมาจากชาติใด ผู้ประพันธ์เพลงจึงได้ใส่ชื่อชาติเจ้าของส าเนียงลงไปในชื่อเพลงด้วย 
เช่น แขกสาหร่าย เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน เป็นต้น (พูนพิศ อมาตยกุล, 2529) จะเห็นได้ว่า ในยุคของเพลงไทย
เดิมซึ่งถือก าเนิดขึ้นในสมัยสุโขทัยนั้น ยังไม่มีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การตั้งชื่อเพลง
ใน "เพลงออกภาษา" จึงเปรียบเสมือนการเคารพและให้เกียรติแก่ชาติเจ้าของส าเนียงต้นฉบับที่ผู้ประพันธ์เพลงไป
หยิบยืมมา ซึ่งการกระท านี้ ไม่ต่างอะไรกับการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของแก่เจ้าของเพลงต้นฉบับ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักกฏหมายลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศ
ไทย (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, 2556) ท าให้วัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น รวมถึงเพลงสากลด้วย ในยุค
นั้น มีการน าเพลงสากลมาร้องและเล่นดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงทั้งในฐานทัพและไนท์คลับทั่วไปจนกระทั่ง
เพลงสากลได้รับความนิยมมากขึ้น จึงเริ่มมีการน าเพลงสากลเหล่านั้นมาดัดแปลงเนื้อเพลงโดยเขียนขึ้นใหม่เป็น
ภาษาไทยในขณะที่ท านองยังคงเดิมตามต้นฉบับ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปี พ.ศ.2531-2545 ซึ่งเป็นยุคของกฏหมาย
ลิขสิทธิ์ (วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข, 2555) การท าธุรกิจในยุคนั้นเริ่มเป็นสากลมากขึ้น ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งธุรกิจเพลงไทยก็เช่นเดียวกัน แต่ละค่ายเพลงเริ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ของตัวเองท าให้มีการซื้อลิขสิทธิ์เพลงต่างประเทศมาเข้ามาดัดแปลง เช่น เพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนชินจัง 
(สุดารัตน์ เศวตะโสภณ, 2541) นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายค่ายเพลงที่น าท านองเพลงสากลมาดัดแปลงโดยการแต่ง
เนื้อร้องใหม่เป็นภาษาไทยใส่เข้าไป แต่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลงสากลนั้นมา ซึ่งเพลงแปลงเหล่านี้มีอยู่อย่าง
แพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของอินเตอร์เน็ตและสื่อ
สังคมออนไลน์ ท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเพลงได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แค่เพลงที่
ออกอากาศตามวิทยุหรือโทรทัศน์เท่านั้น ส่งผลให้คนเหล่านั้นรู้จักเพลงใหม่ ๆ จากทั่วทุกมุมโลก และสังเกตเห็น
ความคล้ายคลึงของท านองเพลงไทยสากลในปัจจุบันบางเพลงกับเพลงสากลที่ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านั้น จึง
มีการตั้งข้อสงสัยถึงความคล้ายคลึงกันของท านองเพลงเหล่านี้ตามเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม เช่น เว็บไซต์พันทิป 
อีกทั้งยังมีบทความวิพากย์วิจารณ์เกี่ยวกับการท างานเพลงของศิลปินไทยในปัจจุบันที่น าท านองเพลงสากลมา
คัดลอกหรือดัดแปลงแล้วอ้างว่าเป็นงานของตนเอง กระจายอยู่บนอินเตอร์เน็ตอีกด้วย ซึ่งจากกระทู้และบทความ
เหล่านี้ ส่งผลให้ผู้คนจ านวนมากเริ่มตั้งข้อสงสัยถึงการท างานเพลงของศิลปินไทยในปัจจุบันรวมไปถึงตัวค่าย
เพลงเอง ในแง่ของคุณค่าของเพลงไทยสากลในปัจจุบัน การไม่ให้ความส าคัญกับผู้ฟัง ดูถูกผู้ฟัง จรรยาบรรณใน
การท าเพลง การละเมิดลิขสิทธิ์ด้านดนตรีกรรมในส่วนของท านองเพลง และอีกหลากหลายประเด็น ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับเพลง รวมถึงทัศนคติที่มีต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบันของนิสิต
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เนื่องจากในอนาคตนิสิตนักศึกษาในสาขานี้มีแนวโน้มสูงที่จะก้าวเข้าสู่การท างานใน
วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยสากล ดังนั้นจึงน่าจะมีการเปิดรับเพลงในรูปแบบที่แตกต่างออกไป นอกจากนี้ 
ทัศนคติที่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมีต่อเพลงไทยสากลที่ท านองคล้ายคลึงกับเพลงสากลอย่างมากนั้น น่าจะเป็น
แนวทางช่วยปรับปรุงเพลงไทยสากลในอนาคตให้มีความสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นก็เป็นได้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อและทัศนคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีที่มีต่อ
การคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิไ์ทยและทัศนคติของนสิิตนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล 
 

นิยามศัพท์ 

ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้ ที่ มีต่อลักษณะหรือ
รูปแบบของเพลงไทยสากลในปัจจุบัน และต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย 

การคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล หมายถึง เพลงไทยสากลในปัจจุบันที่
ถูกน ามาสร้างเป็นมิวสิควิดีโอ ซึ่งมีท านองหรือลักษณะของเสียงคล้ายคลึงกับเพลงสากลอย่างเห็นได้ชัด 

เพลงไทยสากล  หมายถึง  เพลงยอดนิยม (Popular Song) ที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย แต่ท านองและ
ทางคอร์ดในเพลงนั้นใช้มาตรฐานของโน้ตเพลงแบบสากล เขียนและเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและท านองโดยนักดนตรี
ชาวไทย 

เพลงสากล หมายถึง เพลงยอดนิยม (Popular Song) ที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาต่างประเทศ   แต่งท านอง
และทางคอร์ด โดยใช้มาตรฐานของโน้ตเพลงแบบสากล เขียนและเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและท านองโดยนักดนตรีที่
ไม่ใช่ชาวไทย 

นิสิตนักศึกษาสาขาดนตรี  หมายถึง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรดนตรี
สากลหรือดนตรีตะวันตก 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยที่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเข้ามาท างานในวงการดนตรีของ
ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

2. เพื่อน าไปสู่การตระหนักถึงจรรยาบรรณสื่อในตัวเยาวชนไทยในเรื่องของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และ
ต่อต้านหรือคัดค้านการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

3. เพื่อน าไปสู่การมีจิตส านึกในเรื่องของความเคารพและให้เกียรติในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
4. หากคนไทยใส่ใจเรื่องลิขสิทธิ์มากขึ้น ศิลปินไทยก็กล้าที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมาก

ขึ้น ด้วยการท าผลงานเพลงที่แปลกใหม่ออกมา ท าให้วงการเพลงไทยไม่หยุดนิ่งอยู่กับแนวเพลงรูปแบบเดิม ๆ  
5. เพื่อเป็นการก าหนดบรรทัดฐานเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ว่ามีขอบเขตในการลอกเลียน

มากน้อยแค่ไหน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งใช้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ในการเก็บข้อมูล ประชากรกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยชิ้นนี้ได้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลหรือสาขา
ดนตรีตะวันตกที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี 3-4 จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้รายชื่อ
มหาวิทยาลัยตามข้อมูลสถิติการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2557 เป็นกรอบในการสุ่ม
ตัวอย่าง ได้จ านวนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีทางด้านดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตกทั้งหมด 10 มหาวิทยาลัย มีจ านวนนักศึกษาชั้นปี 3-4 รวม
ทั้งสิ้น 1,541 คน จากนั้นจึงจับฉลากเพื่อสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างส าหรับวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพจ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน และกลุ่มตัวอย่างส าหรับวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งก าหนดโดยใช้สูตร
ค านวณขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเนะ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 320 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 1) เพลงที่น ามาใช้ในการวิจัย เป็นเพลงไทยสากลที่ถูกกล่าวถึงใน
วงกว้างบนสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการคัดลอกหรือดัดแปลงท านองมาจากเพลงสากล โดยวัดจาก
ความถี่ในการพูดถึงเพลง ๆ นั้นตามเว็บไซต์ยอดนิยมบนอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นเพลงของศิลปิน/นักร้องที่มี
ชื่อเสียงในประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ตัวเพลงในรูปแบบมิวสิควิดีโออย่างเป็นทางการ (Official Music Video) 
บนเว็บไซต์ยูทูป (YouTube) และมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา 2) ข้อค าถามที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับแหล่งที่
เปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากล, วัตถุประสงค์ในการเปิดรับ, ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย, ทัศนคติ
ที่มีต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบัน, ทัศนคติที่มีต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย, และทัศนคติต่อเพลงที่ผู้วิจัยน ามาศึกษา 
3) แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม, การเปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากล, ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์, และ ทัศนคติต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบันและกฏหมายลิขสิทธิ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Interview) ในการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ด้วยการคัดแยกและจัดเรียงข้อมูลตามประเด็นค าถาม และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยจะใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย และค านวณค่าร้อยละ เพื่ออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงอธิบายลักษณะการเปิดรับสื่อและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง และจะใช้สถิติ
เชิงอนุมานด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

ผลการวิจัย 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) ในการเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามแจกนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในสาขาดนตรีตะวันตกและสาขาดนตรีสากลซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 320 คน โดยผู้วิจัยได้กระจาย
แบบสอบถามไปยัง 10 มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑลที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรีตะวันตกและ
ดนตรีสากล จ านวนทั้งสิ้น 350 ชุด ได้กลับคืนมา 330 ชุด โดยสรุปผลการวิจัยไดด้ังนี้ 
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1.  ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 244 คน (ร้อยละ 73.9) ที่เหลือเป็นเพศหญิง จ านวน 86 คน 
(ร้อยละ 26.1) โดยก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 จ านวน 187 คน (ร้อยละ 56.7) รองลงมาคือชั้นปีที่ 4 จ านวน 108 คน 
(ร้อยละ 32.7) และส่วนเหลือเป็นนักศึกษาปีสูงที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 35 คน (ร้อยละ 
10.6) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีจาก 10 มหาวิทยาลัย 
 

2.  การเปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากลผ่านสื่อ 
การเปิดรับสื่อเพลงไทยสากลและเพลงสากลของกลุ่มตัวอย่างนั้น  จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเพลงจากสื่อออนไลน์มากที่สุด โดยแบ่งออกเป็นสื่อออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เผยแพร่
โดยตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เอง เช่น เพลงออนไลน์ในเว็บไซต์ Gmember Music หรือเพลงใน YouTube ที่อัพโหลดโดย
ศิลปินหรือค่ายเพลง โดยกลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อออนไลน์ชนิดนี้ในปริมาณมากที่สุด (ร้อยละ 45.5,    = 4.24) 
รองลงมาเป็นสื่อออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เผยแพร่โดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง เช่น เพลงใน 
YouTube ที่อัพโหลดโดยบุคคลทั่วไป โดยกลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อออนไลน์ชนิดนี้ในปริมาณมากที่สุด (ร้อยละ 
45.2,    = 4.12) และสุดท้ายเป็นสื่อออนไลน์แบบเสียค่าใช้จ่าย เช่น Music Streaming บนโปรแกรม KKBOX 
โดยกลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อออนไลน์ชนิดนี้ในปริมาณปานกลาง (ร้อยละ 25.8,    = 2.72) 

รองลงมาจากสื่อออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเพลงผ่านสื่อบันทึกเสียง เช่น แผ่นซีดีและดีวีดี โดยแบ่ง
ออกเป็น สื่อบันทึกเสียงแบบเสียค่าใช้จ่ายและมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยกลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อบันทึกเสียงชนิดนี้ใน
ปริมาณปานกลางถึงปริมาณมาก (ร้อยละ 30.9,    = 3.41) ส่วนสื่อบันทึกเสียงแบบถูกลิขสิทธิ์แต่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น ซีดีหรือดีวีดีที่ส าเนามาจากบุคคลอื่น กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อบันทึกเสียงชนิดนี้ในปริมาณปาน
กลาง (ร้อยละ 30.9,    = 2.86) และสุดท้าย สื่อบันทึกเสียงแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่ถูกลิขสิทธิ์ เช่น แผ่นซีดีหรือ
ดีวีดีที่ส าเนามาจากแผ่นลิขสิทธิ์แล้วน าไปขายในราคาที่ถูกกว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อบันทึกเสียงชนิดนี้ใน
ปริมาณน้อยที่สุด (ร้อยละ 29.1,    = 2.53) 

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังเปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากลผ่านสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง  เช่น 
วิทยุ, โทรทัศน์ และสื่อทางตรง เช่น การแสดงคอนเสิร์ต อีกด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างเปิดรับจากทั้งสองช่องทางใน
ปริมาณมาก (ร้อยละ 38.5,    = 3.67 และ ร้อยละ 34.2,    = 3.63 ตามล าดับ) 
 

3.  ทัศนคติต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบัน 
 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีทัศนคติที่ค่อนข้างดีต่อเพลงไทยสากลใน
ปัจจุบัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมองว่า ลักษณะของเพลงไทยสากลในปัจจุบันมีความเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น 
ศิลปิน/นักแต่งเพลงเริ่มมีการหาทางใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ ากับของเดิมที่มีอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่ท า
เพลงตามกระแสแนวเพลงที่ก าลังได้รับความนิยมในขณะนั้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมองว่าเป็นเพียงกระแสนิยมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในส่วนของแนวเพลง กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า เพลงไทยสากลในปัจจุบันมีแนว
เพลงที่หลากหลาย นอกจากแนวเพลงที่ได้รับความนิยมในตลาดเพลงทุกยุคทุกสมัย อย่างเช่น แนวเพลงป๊อป 
(Pop Music) ก็ยังมีแนวเพลงอื่น ๆ เช่น ร๊อก, แจ๊ส, บอสซ่า ฯลฯ ให้ผู้ฟังได้เลือกรับฟังตามความชอบของตนเอง
อยู่ด้วย ในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างมองว่า เพลงไทยสากลในปัจจุบันมีความคิดสร้างสรรค์มาก
ขึ้น เนื่องจากค่ายเพลงเปิดพื้นที่กับศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น ท าให้ศิลปินได้ใช้ความสามารถอย่าง
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เต็มที่ นอกจากนี้ การที่ในปัจจุบันผู้ฟังมีทางเลือกในการฟังเพลงมากขึ้น คนท าเพลงจึงต้องใส่ใจในงานของตัวเอง
มากกว่าเดิม ด้วยการพยายามหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของคนฟัง นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเชิง
ปริมาณยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 296 คน (ร้อยละ 89.7) มีระดับทัศนคติต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน (ร้อยละ 9.1) มีระดับทัศนคติต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

4.  ทัศนคติต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย 
 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นว่า กฏหมายลิขสิทธิ์ไทยสามารถให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ก็จริง แต่ในส่วนของ
การตัดสินถูกผิดนั้นยังคงมีความไม่ชัดเจนอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการคัดลอกเพลง ที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญไปอยู่ 
ณ ที่ตัดสิน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังแสดงความคิดเห็นถึงผลที่กฏหมายลิขสิทธิ์ควรมีต่อการคัดลอกหรือ
ดัดแปลงเพลงในแง่ที่ว่า กฏหมายลิขสิทธิ์ควรพิจารณาตามเจตนาของการน าไปใช้ และควรก าหนดให้ชัดเจนว่า
การคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงนั้นสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน เพราะหากไม่ให้ดัดแปลงเลย ก็จะเป็นการปิดกั้น
ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมองว่าเมื่อดนตรีคือศิลปะแขนงหนึ่ง ก็ควรที่จะให้ทุกคนสามารถ
น าไปใช้ได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างก็มองว่า การที่กฏหมายให้ความคุ้มครองในเรื่องของการจดลิขสิทธิ์นั้น 
มีส่วนช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ประโยชน์อันชอบธรรมในเรื่องของการน าไปใช้ เนื่องจากหากเจ้าของผลงาน
จดลิขสิทธิ์เอาไว้ เมื่อมีผู้อื่นต้องการน าผลงานนั้นไปใช้ ก็สามารถกระท าได้โดยง่าย เนื่องจากมีข้อมูลติดต่อกับ
เจ้าของผลงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเชิงปริมาณยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 คน (ร้อยละ 
60.9) มีทัศนคติต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยอยู่ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 127 คน (ร้อยละ 38.5) มี
ทัศนคติต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยอยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่
ไม่ดีต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

5.  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อและทัศนคติท่ีมีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลง 

Table 1  A correlation between Media Exposure and Attitude toward Music Reproduction or 
Adaptation 

Variables 
Pearson Correlation Coefficient 

with Media Exposure 
Sig    

Attitude toward Music Reproduction  
or Adaptation 

.121 .029* 3.16 

* = 0.05 level of statistical significant 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับสื่อเพลงไทยสากลและเพลงสากลของกลุ่มตัวอย่าง               
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .121 ซึ่งอยู่ในระดับต่ า สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากลในปริมาณ
มาก จะมีทัศนคติที่ดีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล 
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6.  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยและทัศนคติท่ีมีต่อการคัดลอกหรือ
ดัดแปลงเพลง 

Table 2  A correlation between knowledge of Thai Copyright Law and Attitude toward Music 
Reproduction or Adaptation 

Variables 
Pearson Correlation Coefficient 

with Knowledge of Thai 
Copyright Law  

Sig    

Attitude toward Music Reproduction  
or Adaptation 

-.070 .204 3.16 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลง สามารถสรุปได้ว่า ไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายลิขสิทธิ์ในปริมาณมากหรือน้อย ก็ไม่ส่งผลกับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิว
สิควิดีโอเพลงไทยสากล 
 

สรุป 

1.  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลง
เพลง พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.121 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์
เชิงบวก สามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากลในปริมาณมาก มีแนวโน้มที่จะ
มีทัศนคติที่ดีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
แคทซ์ บลัมเลอร์ และเกอร์วิช (Katz, Blumler, and Gurevitch, 1974 อ้างใน Katherine Miller, 2005) ที่กล่าวไว้
ว่า การเปิดรับสื่อเกิดจากความต้องการทางด้านสังคมและจิตวิทยา ก่อให้เกิดความคาดหวังในสื่อมวลชนหรือสื่อ
อื่น ๆ จนน าไปสู่การเปิดรับในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ซิมบาร์โด 
และ เลปป์ (Zimbardo and Leippe, 1991) ที่กล่าวไว้ว่า ความรู้และความนึกคิด (Cognitions) เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของระบบทัศนคติ โดยเป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ หากบุคคลมีความรู้หรือ
ความคิดว่าสิ่งใดดี ก็มักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น  ซึ่งแนวคิดดังกล่าว สนับสนุนผลการวิจัยในครั้งนี้ในประเด็น
ที่ว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างเริ่มฟังเพลงไทยสากลและเพลงสากลจากสื่อต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเริ่มเกิดความ
ต้องการและความคาดหวังที่จะได้ฟังเพลงที่มีความคล้ายคลึงกันเพิ่มมากขึ้น  ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรั บ
มากขึ้น เม่ือเปิดรับมากขึ้น ก็จะค่อย ๆ ยอมรับในเพลงที่มีความคล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ
และมีทัศนคติที่ดีต่อเพลงไทยสากลที่มีความคล้ายคลึงกับเพลงสากลตามไปด้วย 

2.  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยและทัศนคติที่มีต่อการ
คัดลอกหรือดัดแปลงเพลง พบว่าความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอก
หรือดัดแปลงเพลง แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์มากหรือน้อย ก็ไม่
ส่งผลกับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล ซึ่งในส่วนนี้ อรวรรณ 
ปิลันธน์โอวาท (2549) ได้ให้ความเห็นว่า นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้  ไม่ได้มีติดตัวมา
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ตั้งแต่ก าเนิด โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคติ (Roy Blackwood, 1993 อ้างใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2549) 
ประกอบด้วย ประสบการณ์, การเรียนรู้, ความเชื่อ, ค่านิยม, และ ปทัสถาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเกิดทัศนคติ
จะต้องมีการประสบพบเจอเหตุการณ์หนึ่ง ๆ มาก่อน จากนั้นจึงเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้น แล้วจึง
กลายมาเป็นทัศนคติ  แต่จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติในงานวิจัยชิ้นนี้นั้น 
ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ นั่นอาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างฟังเพลงไทยสากลที่มีความ
คล้ายคลึงกับเพลงสากลเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อผ่อนคลายเป็นหลัก จึงไม่ได้มีการน าความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
ลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องในขณะรับฟังเพลงเหล่านั้น ท าให้การมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยไม่ส่งผลต่อ
การเกิดทัศนคติต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ยิ่งกลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อเพลงไทยสากลและเพลงสากลในปริมาณมาก ยิ่งมีแนวโน้มที่
กลุ่มตัวอย่างจะมีทัศนคติที่ดีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลนั้น แสดงให้
เห็นว่า การฟังเพลงบ่อย ๆ จะท าให้ผู้ฟังรู้สึกคุ้นชิน และก่อให้เกิดทัศคติที่ดีต่อเพลงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ดังนั้น จากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านสาขาวิชาดนตรีเปิดรับสื่อ
เพลงในปริมาณมาก ๆ ทั้งเพลงไทยสากลเอง และเพลงจากต่างประเทศ เพื่อที่จะได้เห็นถึงความเหมือนและ
ความต่างของเพลงแต่ละประเภท และน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานเพลงไทยสากลที่มีเอกลักษณ์
และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
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แนวคิดเชิงพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
The Buddhist Thought of Students in Kasetsart University 

 
ธวัชชัย ทะราศรี1* 

Thawatchai Tharasri1* 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิดเชิงพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนกลุม่ตวัอย่างจ านวน 394 คน เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม สถิติได้แก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน T-test, F-test ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาถูกต้องตามหลกัธรรมของพุทธศาสนา 
โดยนิสิตคิดว่าสาเหตุท่ีท าให้คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนามาจากด้านพระธรรมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.74  
รองลงมาคือ ด้านพระพุทธอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.54 และด้านศาสนสถานอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย  3.47  
ต ่าสุดคือด้านพระสงฆ์อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.89  เมื่อพิจารณาในรายข้อเพ่ือหาแนวคิดเชิงพุทธไปใช้จัด
กิจกรรมเร่ือง ส านึกดีของชาวเกษตรศาสตร์สืบต่ออายุพุทธศาสนาในประเทศไทย ของรายวิชา พุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา สรุปผลได้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1) 
แนวคิดเชิงพุทธถูกตามหลกัธรรมของพุทธศาสนา ท่ีอยู่ในระดบัท่ีต้องพฒันาด้วยกิจกรรมจ านวน 3 ข้อ คือ ข้อ 10 
การอ่านพระไตรปิฎกอยู่ในระดบัปานกลาง เฉลี่ย 2.76  ข้อ 12  ศาสนสถานส าหรับศกึษาพระธรรมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เฉลี่ย 3.56 และข้อ 18 คุณของพระสงฆ์อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.43 ประเด็นท่ี 2) แนวคิดเชิงพุทธ
บิดเบือนหลักธรรมของพุทธศาสนาท่ีอยู่ในระดับท่ีต้องพัฒนาด้วยกิจกรรมจ านวน 4 ข้อ คือ ข้อ 2 พระพุทธรูป
บนัดาลสิ่งท่ีขอ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 ข้อ 3 พระพุทธรูปลงโทษผู้ ผิดค าสาบานอยู่ในระดบัปานกลาง เฉลี่ย 
3.02 ข้อ 7 ภิกษุท าพิธีกรรมอยู่ในระดบัมาก เฉลี่ย 3.71 ข้อ 10 ศาสนสถานส าหรับท าพิธีกรรมอยู่ในระดบัมาก เฉลี่ย 
4.06 ย่อลงเป็น  4 ข้อส าหรับใช้เป็นหัวข้อย่อยในกิจกรรม คือ 1) พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้า 2)ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก 3) คณุของพระสงฆ์ 4) วดัเป็นสถานศกึษา 

 
ABSTRACT 

This research is attempted to study  the Buddhist Thought of Students in Kasetsart University. The 
results of research were  found that  in  the  whole  view, the  students in  Kasetsart  University had opinions 
on the Buddhist Thought as Right View by considering each aspect  found  that the  aspect of  Dhamma at 
the much level, average 3.74,  the aspect of  Buddha  at  the much level, average 3.54, the aspect of 
Sangha  at  the middle level, average  2.89.  Considering each topics  were  found  2  views  that  were 
Right and  Wrong  Views. Both  Views  would be used in the  topics of activity in the class room such as the 
Buddha not to be God, the significances of Tipitaka, Good of Sangha and  last one was temple as a school. 

 

Key Words:  Buddhist Thought, Cause of Belief in Buddhism, Right and Wrong Views 
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ค าน า 
ในอดีตของชาติไทย คนไทยส่วนใหญ่มีความเช่ือในสิ่งลีล้บัว่าเป็นสิ่งท่ีมีอ านาจให้คุณให้โทษต่อผู้คน 

เรียกว่า เช่ือผี เป็นความเช่ือเดิมท่ียังหลงเหลือมาถึงสมัยปัจจุบันจึงพบเห็นศาลพระภูมิเจ้าท่ีอยู่ทั่วไป  
เมื่อพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแนวคิดเร่ืองผีมาเป็นแนวคิดเชิงพุทธ  
แต่ถึงกระนัน้ก็ยงัมีอิทธิพลของความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าแบบพราหมณ์เข้ามาเก่ียวข้องบ้างซึ่งจะเห็นได้ในรูปแบบ
ของการบูชาพระพรหม และราชพิธีต่างๆ ดังมีค ากล่าวว่า พระพุทธศาสนาในเมืองไทยเป็นพุทธผสม แบบ  
“ผีพราหมณ์ พทุธ” อย่างไรก็ตาม อาจกลา่วได้วา่ แนวคิดเชิงพุทธเป็นสาเหตใุห้คนไทยในอดีตตัง้แต่ สมยัสโุขทยั 
สมยัอยธุยา สมยัธนบรีุ จนถงึคนไทยใน ปัจจบุนันบัถือพทุธศาสนา พทุธศาสนาในประเทศไทยได้ท าให้สงัคมไทย
มีความเจริญ สงบสขุร่มเย็น ได้หล่อหลอมรวมเป็นวฒันธรรมไทย เป็นเอกลกัษณ์ไทย ด้วยเหตุ นี ้คนไทยจึงต้อง
รักษาพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ต่อไปชัว่ลกูชัว่หลานเช่นเดียวกบัท่ีบรรพบุรุษรักษาไว้ให้พุทธศาสนาอยู่ในประเทศ
ไทย 

แนวคิดเชิงพุทธมีทัง้ ท่ีถูกต้องและบิดเบือน ในกรณีแนวคิดเชิงพุทธท่ีถูกต้องตามหลักค าสอน  
ของพุทธศาสนาเป็นเหตใุห้พุทธศาสนาด ารงอยู่มัน่คงถาวร เช่น คณุของรัตนะ 3 อย่าง คือ 1) พระพุทธเจ้ารู้ดี 
รู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้ว สอนผู้ อื่นให้รู้ตามด้วย 2) พระธรรมย่อมรักษาผู้ ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในท่ีชั่ว  
3)พระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว สอนผู้ อื่นให้กระท าตามด้วย (สมเด็จพระ มหา 
สมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2479) ส่วนแนวคิดเชิงพุทธท่ีบิดเบือนไปจากหลักค าสอนของ 
พุทธศาสนาเป็นสาเหตุให้คนไทยนับถือพุทธศาสนาอย่างไม่มั่นคงถาวร เช่น พระพุทธเจ้าเป็นองค์อวตาร  
ของพระนารายณ์เทพผู้สร้างในศาสนาพราหมณ์ พระธรรมเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับสวดอ้อนวอนพระพุทธเจ้า 
พระสงฆ์เป็นผู้ ประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ใช่ครูผู้ สอน วัดเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิส าหรับประกอบพิธีกรรม  
ส าหรับบูชาสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ในอนาคตหลงัจากพระองค์ปรินิพพานแล้ว พุทธศาสนาจะเสื่อม 
ด้วยเหตปัุจจยั 15 ประการ คือ 1) ไมม่ีความเคารพ ไมม่ีความย าเกรงในพระพุทธ 2) ไม่มีความเคารพ ไม่มีความ
ย าเกรงในพระธรรม 3) ไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในพระสงฆ์ 4) ไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงใน
ศีล สมาธิ ปัญญา 5) แตกสามคัคี  6) ไมอ่บรมกาย ไมอ่บรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญาบงัอาจให้อปุสมบท 
7) บังอาจเป็นผู้สอน  8) แสดงธรรมะผิด  9) ไม่นิยมอ่านพระไตรปิฎก 10) พระเถระมกัมาก ผิดวินยั ไม่ปฏิบัติ
ธรรม 11) ยินดีแต่จีวรงาม 12) ยินดีแต่อาหารอร่อย 13) ยินดีแต่ท่ีอยู่ท่ีนอนสวยงามหรูหรา 14) คลกุคลีผู้หญิง 
15) คลุกคลีบุรุษ สิ่งเหล่านีเ้ป็นเหตุเป็นปัจจยัเคร่ืองให้พระสทัธรรมไม่ด ารงอยู่นาน เ ป็นภัยในอนาคตซึ่งยังไม่
บังเกิดในบัดนีแ้ต่จักบังเกิดในกาลต่อไป (มหามกุฏราชวิทยาลัย,2534) ดังนัน้การป้องกันจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลเป็นข้อห้ามไม่ให้กระท า เช่น ห้ามรับไร่นาและท่ีดิน ห้ามการซือ้การขาย ห้ามรับ
สตัว์ ห้ามสะสมข้าวของ ห้ามเป็นหมอปลกุเสก ห้ามเป็นหมอผี  ห้ามพยากรณ์ ห้ามปรุงยา ห้ามดฤูกษ์ ห้ามเป็น
หมอทรงเจ้า ห้ามบวงสรวง ห้ามรดน า้มนต์ ห้ามร่ายมนต์ขับผี ห้ามดูเคราะห์ร้าย ห้ามทายลักษณะ เป็นต้น
(มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2534) ในยคุใดสมยัใดภิกษุไมเ่ช่ือฟังได้ลว่งละเมิดศีล และอบุาสก อบุาสิกาผู้ ไม่ได้ศกึษา
พากนัส่งเสริมสนบัสนุนภิกษุผิดศีลเหล่านัน้ เมื่อนัน้สงัคมพุทธย่อมเข้าสู่ความเสื่อมอาจสูญหายไปในท่ีสดุพุทธ
บริษัทเห็นภยัอย่างนีแ้ล้วควรร่วมมือกนัป้องกนัและแก้ไขโดยการสอนพระพทุธศาสนาท่ีถกูต้อง 
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ดงัพระราชด ารัสพระราชทานในการเสด็จฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
พทุธศกัราช 2513 ความตอนหนึง่วา่  

   พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติท่ี จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต 
มีวิธีการสั่งสอนท่ียึดหลักเหตุและผลว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผู้ ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใดก็ได้ 
ผลนัน้เพียงนัน้ หากจะถามวา่พระพทุธศาสนาเป็นอย่างไร ก็ต้องตอบวา่ โดยเนือ้หาท่ีเป็นเร่ืองความจริง
ของชีวิตพระพุทธศาสนาเป็นปรัชญา โดยวิธีการท่ียึดหลักเหตุผล พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ หรือ  
พูดให้ชดัลงไปอีกก็เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึง มีความเห็นว่า การสอนพระพุทธศาสนา 
ท่ีถูกต้อง คือ การสอนให้คนมีความสามารถพิจารณาขุดค้นหาหลักธรรมะจากชีวิตและน า  
หลกัธรรมะนัน้มาปฏิบตัิให้เป็นประโยชน์ (อ านวยวีรวรรณ, 2555) 
 
ด้วยเหตุนี ้รายวิชา พุทธศาสนาในประเทศไทย รหัสวิชา 01388322 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ก าหนดในแผนการสอนให้นิสิตจดักิจกรรม เร่ือง ส านกึดีของชาว
เกษตรศาสตร์สืบต่ออายุพุทธศาสนาในประเทศไทย ในกิจกรรมนีต้้องศึกษาแนวคิดเชิงพุ ทธของนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในปี การศกึษา 2557 เสียก่อนว่ามีแนวคิดเชิงพุทธท่ีถูกและผิดอย่างไรแล้วน าผลไป
ให้นิสิตตัง้เป็นหวัข้อย่อยของกิจกรรม  

ฉะนัน้จึงได้วิจัยเ ร่ือง แนวคิดเชิงพุทธของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
มีวตัถปุระสงค์คือ เพ่ือศกึษาแนวคิดเชิงพทุธของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยผลท่ีเป็น
แนวคิดเชิงพุทธท่ีบิดเบือนจากหลกัธรรมของพุทธศาสนา อาจใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเร่ือง ส านึกดี  
ของชาวเกษตรศาสตร์สืบต่ออายุพุทธศาสนาในประเทศไทย เน่ืองจากแนวคิดเชิงพุทธท่ีบิดเบือนจากหลักธรรม
ของพทุธศาสนาเป็นสาเหตหุนึง่ให้คนนบัถือพทุธศาสนาจงึมีแนวโน้มท่ีจะเป็นภยัตอ่ความยัง่ยืนของพทุธศาสนา 

 
วิธีวิจัย 

 การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวคิดเชิงพทุธของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากร คือ นิสิตท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ท่ีศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทัง้หมด 28,175 คนโดยแบ่งเป็น 
นิสิตชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 7,203 คน ปีท่ี 2 จ านวน 7,085 คน ปีท่ี 3 จ านวน 6,792 คน ปีท่ี 4 จ านวน 7,095 คน 
(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส านกัทะเบียนและประมวลผล, ปีการศกึษา 2557) การสุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากจ านวน 28,175 คน จากการใช้
สตูรของยามาเน่ (Yamane) ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 394 คน ในการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 394 
คน  ได้ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสดัสว่น (Proportional Stratified  Random Sampling)  (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 
2548) โดยแบ่งเป็นนิสิตปริญญาตรีปีท่ี 1 จ านวน 101 คน ปริญญาตรีปีท่ี 2 จ านวน 99 คน ปริญญาตรีปีท่ี 3 
จ านวน 95 คน และปริญญาตรีปีท่ี 4 จ านวน 99 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามเชิงส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวคิดเชิงพุทธของ
นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนในปีการศกึษา 2557 แบ่งเป็น 4  ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2  ข้อมลูพืน้ฐานโดยทัว่ไปของนิสิตเก่ียวกบัพุทธ  ตอนท่ี 3 แนวคิดเชิงพุทธศาสนา  
ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บคุคลในการนบัถือพทุธศาสนา การสร้างเคร่ืองมือได้ด าเนินการดงันี ้1) ศกึษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 2) สร้างแบบสอบถามแล้วตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงด้านเนือ้หา (content validity) 
โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาแต่ละข้อถึงความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม    
3) น าแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างของมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลยั จ านวน 32คน แล้วตรวจสอบคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability)ตามแบบของครอนบาค(Cronbach) 
(ประครองกรรณสตู, 2542) ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บและรวบรวมข้อมลูในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือน 
มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2558  

ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้ข้อมลูในตอนท่ี 1 และ 2 โดยการแจกแจงหาค่าความถ่ี และหาค่าร้อย
ละ ข้อมลูในตอนท่ี 3 โดยการหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานจากคะแนนระดบัของบทบาทแต่ละบทบาท
เป็นรายด้านและรายข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การคิดน า้หนกัของคา่เฉลี่ยในแตล่ะช่วง โดยใช้เกณฑ์ของ (บญุชม  ศรี
สะอาด, 2545) ดงันี ้ค่าเฉลี่ย 4.51– 5.00 ถือว่ามากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ย 3.51– 4.50 ถือว่ามาก ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
ถือว่าปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51– 2.50 ถือว่าน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 ถือว่าน้อยท่ีสุด ข้อมูลในตอนท่ี 4  
โดยการหาค่าความถ่ี และการทดสอบสมมติฐาน ดังนี  ้สมมติฐานท่ี 1 นิสิตท่ีมีเพศต่างกันมีแนวคิดเชิง 
พทุธศาสนาแตกตา่งกนั สมมติฐานท่ี 2  นิสิตท่ีมีอายุต่างกนัมีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาแตกต่างกนั สมมติฐานท่ี 3 
นิสิตในระดบัชัน้ปีการศกึษาแตกต่างกนัมีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาแตกต่างกนั สมมติฐานท่ี 4  นิสิตท่ีมีรายได้ใน
ครอบครัวเฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีแนวคิดเชิงพทุธศาสนาแตกตา่งกนั โดยใช้การทดสอบค่า T-test และ F-test 
(One – way ANOVA ) ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ตัง้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ผลและอภปิรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานโดยทั่วไปของนิสิตเก่ียวกับพุทธศาสนา    

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 77.2 และเพศชาย  ร้อยละ 22.8 อายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ต ่ากวา่ 18  ปี  ร้อยละ 0.80  อาย ุ18-35 ปี  ร้อยละ 99.2 มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีปีท่ี 1 
คิดเป็นร้อยละ 28.1 ระดบัการศกึษาปริญญาตรีปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 24.3 ระดบัการศกึษาปริญญาตรีปีท่ี 4 คิด
เป็นร้อยละ 24.3 และระดบัการศกึษาปริญญาตรีปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 23.2  มีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 บาท ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 54.7 มีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยตอ่เดือน  30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
15.7  มีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยตอ่เดือน น้อยกวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.6  มีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ย
ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.9 และมีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.0     

ข้อมลูพืน้ฐานโดยทัว่ไปของนิสิตเก่ียวกบัพุทธศาสนา   การนบัถือนิกาย นิกายเถรวาท คิดเป็นร้อยละ 
38.4 นบัถือนิกายมหายาน คิดเป็นร้อยละ 29.6  นบัถือแต่ไม่รู้นิกาย คิดเป็นร้อยละ 28.2 ไม่นบัถือพุทธศาสนา 
คิดเป็นร้อยละ 3.8  การสอบได้ธรรมศกึษา  ไมไ่ด้ชัน้ตรีโทเอก คิดเป็นร้อยละ 48.5 สอบได้ธรรมศกึษาชัน้เอก คิด
เป็นร้อยละ 20.9 สอบได้ธรรมศกึษาชัน้ตรี คิดเป็นร้อยละ 19.2  สอบได้ธรรมศกึษาชัน้โท คิดเป็นร้อยละ 11.4 
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การปฏิบตัิธรรมตามนิกาย  เคยปฏิบตัิธรรมแต่ไม่รู้นิกายใด คิดเป็นร้อยละ 34.8 ไม่เคยปฏิบตัิธรรม คิดเป็นร้อย
ละ 31.1 เคยปฏิบัติธรรมตามนิกายเถรวาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 เคยปฏิบตัิธรรมตามนิกายมหายาน คิดเป็น   
ร้อยละ 11.8  วิจารณ์ผลว่า การนบัถือนิกาย น่าจะเป็นไปได้หรือเกือบจะเป็นไปไม่ได้ ท่ีนิสิตนบัถือพุทธศาสนา
นิกายมหายาน ถึงร้อยละ 29.6 น่าจะมาจากนิสิตไทยหรือคนไทยพุทธ ไม่เข้าใจเร่ืองนิกายมากกว่า แต่คนไทย
พุทธส่วนใหญ่นับถือ พุทธศาสนานิกายเถรวาทอยู่แล้ว ดงันัน้ควรจะปรับปรุงหลกัสูตรทัง้มหาวิทยาลยัในสาย
สงัคม-มนษุยศาสตร์  
ผลการวิเคราะห์แนวคดิเชงิพุทธศาสนา 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมวา่สาเหตใุห้คนไทยยงัคงนบัถือพุทธศาสนาใน
ปัจจุบนั ด้านพระธรรม  อยู่ในระดบัมาก เฉลี่ย 3.74  รองลงมาคือ ด้านพระพุทธ  อยู่ในระดบัมาก เฉลี่ย 3.54 และ
ด้านศาสนสถาน  อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.47  ต ่าสุดคือด้านพระสงฆ์ อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.89  
อภิปรายผลได้วา่ นิสิตนบัถือพทุธศาสนาเพราะมีสาเหตมุาจากด้านพระธรรมมากกวา่ด้านอื่นๆ ฉะนัน้ นิสิตมีแนวคิด
เชิงพทุธศาสนาถกูต้องตามหลกัธรรมของพุทธศาสนาตามพุทธพจน์ว่า “โย ธมฺม ปสฺสติ โสม ปสฺสติ” แปลว่า ผู้ ใดเห็น
ธรรม ผู้นัน้ช่ือวา่ย่อมเห็นเราตถาคต (มหามกุฏราชวิทยาลยั,2534) และตามความหมายของ พุทธศาสนา ท่ีแปลว่า 
ค าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า (พระพรหมคณุาภรณ์, 2551) ดงันัน้ หากนิสิตจะนบัถือพุทธศาสนาเพราะพระธรรมจึง
เป็นแนวคิดเชิงพทุธท่ีถกูต้อง และเป็นสมัมาทิฏฐิ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน ด้านพระพุทธ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อท่ี 1 คนไทย
ยงัคงนบัถือพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธรูปเป็นท่ีพึ่งทางใจ  มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ข้อท่ี 4 
คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า มีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก  
ข้อท่ี 2 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะเช่ือว่าพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิบันดาลสิ่งท่ีขอมีค่าเฉลี่ย 3.67  
และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ข้อท่ี 3 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิลงโทษ 
ผู้ ผิดค าสาบาน มีค่าเฉลี่ย 3.02 อยู่ในระดบัปานกลาง วิจารณ์ผลว่า ข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 เป็นแนวคิดเชิงพุทธท่ี
บิดเบือน ระดบัความคิดเห็นของนิสิตควรจะอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ ดงันัน้ควรให้การศกึษาแก่นิสิตเร่ือง พุทธศาสนา
เป็นอเทวนิยม หรือ เร่ือง กรรมปลกุฝังให้เช่ือในศกัยภาพของมนุษย์ เช่ือในกรรมเป็นของตนเองดงัพุทธพจน์ท่ีตรัสว่า 
"กมัมนุา วตัตติโลโก"แปลวา่ สตัว์โลกทัง้หลายย่อมเป็นไปตามกรรม (มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2534) 

ด้านพระธรรม พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุ ได้แก่ ข้อท่ี 5 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะสอนให้  
คนท าดีได้สุขทางใจ มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ข้อท่ี 1 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะ 
สอนท าดีได้ดีท าชัว่ได้ชัว่ มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดบัมาก และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ข้อท่ี 10 คนไทยยงัคงนบัถือ
พุทธศาสนาเพราะอ่านพระไตรปิฎก มีค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ในระดบัปานกลาง  วิจารณ์ผลว่า ข้อท่ี 10 เป็นแนวคิด 
เชิงพทุธท่ีถกู ระดบัความคิดเห็นของนิสิตควรอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ดงันัน้ควรรณรงค์ให้นิสิตเห็นความส าคญัของ
พระไตรปิฎก หรืออ่านพระไตรปิฎกมากย่ิงขึน้ไม่เช่นนัน้จะเป็นตามพุทธท านายว่า พุทธศาสนาจะเสื่อมด้วย 
เหตปัุจจยั 15 ประการ 1 ใน 15 คือ ไมนิ่ยมอา่นพระไตรปิฎก (มหามกฏุราชวิทยาลยั,2534)  

ด้านพระสงฆ์ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อท่ี 7 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะ  
พระภิกษุท าพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา มีค่าเฉลี่ย 3.71 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ข้อท่ี 16 คนไทย  
ยงัคงนบัถือพุทธศาสนาเพราะพระมหากษัตริย์ทรงศรัทธาพระภิกษุ มีค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดบัมาก และข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ ข้อท่ี 13 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะพระภิกษุต่อต้านนักการเมืองทุจริต  
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มีค่าเฉลี่ย 2.11 อยู่ในระดับน้อย วิจารณ์ผลว่า ข้อท่ี 7 ควรให้การศึกษาเก่ียวกับคุณของพระสงฆ์ท่ีเป็น 
ผู้ ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าและสอนผู้ อื่นให้รู้ตามมากย่ิงขึน้ ส่วนพิธีกรรมเป็นเปลือกท่ีห่อหุ้ ม 
พทุธศาสนาเปรียบกบัต้นไม้ไมม่ีเปลือกย่อมตาย  แตอ่ย่างไรต้นไม้ก็ต้องมีแก่นด้วยไมเ่ช่นนัน้ก็ตายเช่นกนั  

ด้านศาสนสถาน พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อท่ี 1 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะ 
วดัเป็นศูนย์กลางของชาวบ้าน มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาได้แก่ ข้อท่ี 10 คนไทยยังคงนับถือ  
พุทธศาสนาเพราะวดัท าพิธีกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดบัมาก และข้อท่ี 13 คนไทยยงัคงนบัถือ
พุทธศาสนาเพราะบรรพบุรุษพาเข้าวัด มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก   และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่  
ข้อท่ี 5 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะวัดท าพิธีไสยศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 2.56 อยู่ในระดับปานกลาง  
วิจารณ์ผลวา่ ควรให้การศกึษาวา่ วดัเป็นสถานท่ีส าหรับการศกึษาพระธรรมมากกวา่พิธีกรรม 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามสมมุตฐิาน 

สมมุติฐานท่ี 1  นิสิตท่ีมีเพศต่างกัน มีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาเก่ียวกับสาเหตุให้คนไทยยังคงนับถือ  
พทุธศาสนาท่ีเป็นอยู่ในยุคปัจจุบนัแตกต่างกนั พบว่าโดยรวมทัง้ 4 ด้าน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.318 ไม่แตกต่างกนั  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านด้านพระพุทธ มีค่า Sig. เท่ากบั0.874 และด้านศาสนสถานมีค่า Sig. เท่ากบั 0.061  
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านพระธรรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 และด้านพระสงฆ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000   
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  อภิปรายผล เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อแนวคิดเชิงพุทธศาสนา 
ในด้านพระพุทธ และด้านศาสนสถาน แต่มีผลต่อแนวคิดเชิงพุทธศาสนาในด้านพระธรรมและด้านพระสงฆ์ 
เพราะเพศชายและเพศหญิงมีความเช่ือไมเ่หมือนกนั 

สมมุติฐานท่ี 2  นิสิตท่ีมีอายุต่างกัน มีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาเก่ียวกับสาเหตุให้คนไทยยังคงนับถือ 
พทุธศาสนาท่ีเป็นอยู่ในยคุปัจจบุนัแตกตา่งกนั  พบวา่ โดยรวมทัง้ 4 ด้าน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.379  ไมแ่ตกตา่งกนั  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านพระพุทธ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.550 ด้านพระธรรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.726   
ด้านพระสงฆ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.853   และด้านศาสนสถานมีค่า Sig. เท่ากบั 0.086 ไม่แตกต่างกนัทุกด้าน 
อภิปรายผลนิสิตท่ีมีอายตุา่งกนัไมม่ีผลตอ่แนวคิดเชิงพทุธศาสนาในทกุด้าน เพราะความเช่ือของคนไมข่ึน้อยู่อายุ 

สมมติฐานท่ี 3 นิสิตในระดบัชัน้ปีการศึกษาต่างกนั มีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาเก่ียวกบัสาเหตใุห้คนไทย
ยงัคงนบัถือพุทธศาสนาท่ีเป็นอยู่ในยุคปัจจุบนัแตกต่างกนั พบว่า โดยรวมทัง้ 4 ด้าน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.273  
ไมแ่ตกตา่งกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านพระพทุธ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.093 ด้านพระธรรมมีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.271 ด้านพระสงฆ์มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.761 และด้านศาสนสถานมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.383 ไมแ่ตกต่างกนัทุกด้าน
อภิปรายผลนิสิตในระดบัชัน้ปีการศกึษาตา่งกนัไมม่ีผลต่อแนวคิดเชิงพุทธศาสนาในทุกด้าน เพราะความเช่ือของ
คนไมข่ึน้อยู่กบัระดบัชัน้ปีการศกึษา 

สมมติฐานท่ี  4  นิสิตท่ีมีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาเก่ียวกับ
สาเหตุให้คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาท่ีเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันแตกต่างกัน  พบว่า โดยรวมทัง้ 4 ด้าน มีค่า  
Sig. เท่ากบั 0.020 แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านพระพุทธ มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.285  ด้านพระธรรมมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.073  ด้านพระสงฆ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.133 ไม่แตกต่างกนั
ส่วนด้านศาสนสถานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันัน้จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย ด้านศาสนสถาน และโดยรวมทัง้ 4 ด้าน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ LSD. 
พบวา่ นิสิตท่ีมีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยตอ่เดือน ต ่ากวา่ 10,000 และ 20,001-30,000 มีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาท่ี
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เป็นอยู่ในปัจจุบัน เก่ียวกับสาเหตุให้คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาท่ีเป็นอยู่ในยุคปัจจุบัน ด้านศาสนสถาน  
และโดยรวมทัง้ 4 ด้าน  แตกต่างจากนิสิตท่ีมีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 และมากกว่า 
40,001  อภิปรายผล นิสิตท่ีมีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัไม่มีผลต่อแนวคิดเชิงพุทธศาสนาในด้าน
พระพทุธ ด้านพระธรรม และด้านพระสงฆ์ แตม่ีผลตอ่แนวคิดเชิงพุทธศาสนาในด้านศาสนสถาน และโดยรวมทัง้ 
4 ด้าน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายคู ่พบวา่นิสิตท่ีมีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยตอ่เดือนน้อยกวา่ 30,000 มีแนวคิดเชิงพุทธ
ศาสนาแตกต่างจากนิสิตท่ีมีรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30 ,000 ขึน้ไป เพราะความเช่ือของคน
ด้านศาสนสถาน ขึน้อยู่กบัรายได้ในครอบครัวเฉลี่ยตอ่เดือนอาจเป็นไปได้วา่รายได้มากกวา่ 30,000 ขึน้ไปมีก าลงั
ทรัพย์ช่วยท านบุ ารุงพทุธศาสนาด้านศาสนสถานได้ดีกวา่ 
 

สรุป 
การศึกษาแนวคิดเชิงพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 

2557 สรุปผลได้ว่า นิสิตมีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาถูกต้องตามหลกัธรรมของพุทธศาสนา โดยนิสิตมีความคิดเห็น
โดยรวมว่าสาเหตุให้คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนามาจากด้านพระธรรมอยู่ในระดบัมาก เฉลี่ย 3.74  รองลงมา 
คือ ด้านพระพุทธอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.54 และด้านศาสนสถานอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.47  ต ่าสุดคือ 
ด้านพระสงฆ์อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.89 เมื่อพิจารณาในรายข้อเพ่ือหาแนวคิดเชิงพุทธไปใช้จัดกิจกรรม 
เร่ือง ส านึกดีชาวเกษตรศาสตร์สืบต่ออายุพุทธศาสนาในประเทศไทย ของรายวิชา พุทธศาสนาในประเทศไทย 
ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา สรุปผลได้ 2 ประเด็น คือ  ประเด็นท่ี 1)  แนวคิดเชิงพุทธ
ถูกตามหลักธรรมของพุทธศาสนา ท่ีอยู่ในระดับท่ีต้องพัฒนาด้วยกิจกรรมจ านวน 3 ข้อ คือ ข้อ 10 การอ่าน
พระไตรปิฎกอยู่ในระดบัปานกลาง เฉลี่ย 2.76 ข้อ 12 ศาสนสถานส าหรับศกึษาพระธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง เฉลี่ย 
3.56 และข้อ 18 คุณของพระสงฆ์อยู่ในระดบัปานกลาง เฉลี่ย 3.43   ประเด็นท่ี 2) แนวคิดเชิงพุทธบิดเบือน
หลกัธรรมของพทุธศาสนาท่ีอยู่ในระดบัท่ีต้องพฒันาด้วยกิจกรรมจ านวน 4 ข้อ คือ ข้อ 2 พระพุทธรูปบนัดาลสิ่งท่ีขอ 
อยู่ในระดบัมากค่าเฉลี่ย 3.67 ข้อ 3 พระพุทธรูปลงโทษผู้ ผิดค าสาบานอยู่ในระดบัปานกลาง เฉลี่ย 3.02  ข้อ 7 ภิกษุ
ท าพิธีกรรมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.71  ข้อ 10 ศาสนสถานส าหรับท าพิธีกรรมอยู่ในระดับมากเฉลี่ย 4.06 
รวมทัง้หมดได้ 7 ข้อย่อลงเป็น 4 ข้อส าหรับใช้เป็นหัวข้อย่อยในกิจกรรมคือ 1) พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้า 
2) ความส าคญัของพระไตรปิฎก 3) คณุของพระสงฆ์ 4) วดัเป็นสถานศกึษา 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ท่ีสนบัสนนุทนุในการวิจยั 
 

เอกสารอ้างอิง 
กลัยา  วานิชย์บญัชา.  2548.  สถติสิ าหรับงานวิจัย.   กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
บญุชม  ศรีสะอาด.  2545.  การวิจัยเบือ้งต้น.  กรุงเทพมหานคร: สริุยสาสน์. 
ประครอง  กรรณสตูร.  2542.  สถติเิพื่อการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั. 
 

526

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



พระพรหมคณุาภรณ์.  2551.  พจนานุกรมศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอสอาร์ 
พริน้ติง้แมสโปรดกัส์ จ ากดั. 

มหามกฏุราชวิทยาลยั.  2534.   พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร: มหามกฎุราชวิทยาลยั. 
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส.  2479.  นักธรรมชัน้ตรี-นวโกวาท.กรุงเทพมหานคร:  

มหามกฎุราชวิทยาลยั. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส านกัทะเบียนและประมวลผล.  2557.  จาก:  

http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/ 
อ านวย  วีรวรรณ. 2555.  พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร:บริษัทอมรินทร์ 

พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน). 

527

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



โครงสร้างศัพท์การเมืองในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ 
Words Formation of Political Terms in News Weekly Magazines 

  
 

ฉัตรแก้ว ยุวพรม1* และ ธนัวพร เสรีชยักลุ1 
Chartkaew Yuwaprom1* and Thanwaporn Sereechaikun1 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจยัเร่ืองนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาโครงสร้างศพัท์การเมืองจากนิตยสารข่าวรายสปัดาห์จ านวน 
3 ชื่อฉบบั ได้แก ่มติชนสุดสปัดาห์  เนชัน่สุดสปัดาห์ และสยามรัฐสปัดาห์วิจารณ์ ที่จ าหน่ายตัง้แต่ เดือน มกราคม 
2554 – กรกฎาคม 2557   รวมทัง้สิน้ จ านวน 544 ฉบับ ผลการวิจยั พบศพัท์การเมืองที่เป็นค าประสม จ านวน 
1,613 ศพัท์ แบง่เป็นโครงสร้างหลกัและโครงสร้างยอ่ย ดงันี ้โครงสร้างหลกั พบ 4 โครงสร้าง เรียงล าดบั จากมากไป
น้อย ดงันี ้1) ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) คิดเป็นร้อยละ 44  2) ส่วนหลัก + ส่วนขยาย (1) คิดเป็น
ร้อยละ 37  3) ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3) คิดเป็นร้อยละ 17 และ 4) ส่วนหลัก + 
ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3) + ส่วนขยาย(4) คิดเป็นร้อยละ 2   ส่วนโครงสร้างย่อย พบ 48 
โครงสร้าง โดยพบโครงสร้างค าเด่ียว + ค าเด่ียว มากที่สุด 495 ศพัท์ คิดเป็นร้อยละ 30.68 ซึง่ผลการศกึษาวิจยัที่ได้
จะท าให้ทราบโครงสร้างของค าประสมที่ซบัซ้อนยิ่งขึน้ คือใช้ส่วนขยายมากกว่า 1 ส่วนมาประสมกบัส่วนหลัก จน
เกิดเป็นศพัท์การเมืองที่มีลกัษณะเฉพาะขึน้มา 1 ศพัท์ 
 

ABSTRACT 
 This article aimed to study Structure of Political Terms in News Weekly Magazines. There are three 
name of magazines : Matichon Weekly, Nation Weekly, and Siamrat Weekly. Which  were 554 pieces. The 
result show that there are 1,613 compound words, these political terms can be categorize in to two type that 
are main structure and  substructure. Main structure found 4 type in order  from more to less: 1) head section 
+ modifier section(1) + modifier section(2) , which is 44 % of  found words , 2) head section + modifier 
section(1), which is 37% of  found words, 3) head section + modifier section(1) + modifier section(2) + 
modifier section(3) ,which is 17% of  found words and 4) head section + modifier section(1) + modifier 
section(2) + modifier section(3) + modifier section(4), which is 2% of  found words . At for, found 48 
substructure that single word + single word are most found, which is 30.68 % of  found words. The result of 
which will indicate more complex structures of compound words. That is more than one modifiers used two 
modifiers second component as a result, a new political Terms with particular features is derived. 
 
 
 

Key Words: words formation, political term, news weekly magazines 
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ค าน า 
“ศพัท์การเมือง” ถือเป็นส่วนหนึง่ของ “ภาษาการเมือง” โดยศพัท์การเมืองในบทความวิจยันี ้หมายถงึ ศพัท์

ท่ีถกูสร้างขึน้มาเพื่ออธิบายเหตกุารณ์ทางการเมือง เก่ียวข้องกบันกัการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตัง้ นโยบาย  
รัฐบาล การบริหารงานของรัฐบาล และหนว่ยงานตา่งๆของรัฐบาล สอดคล้องกบั ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2556: 
21-24) ที่ได้กล่าวถงึ ภาษากบัการเมือง โดยสรุปว่า การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง เคร่ืองมือที่ใช้ส่ือความเป็น
การเมืองได้เดน่ชดัประการหนึง่ คือ “ภาษา” การเมือง คือกิจกรรมที่กระท าท าผ่านภาษา “การเมือง” คือส่ิงที่ภาษา
สร้างขึน้ หากปราศจากภาษา กิจกรรมทางการเมืองตา่ง ๆ จะเกิดขึน้ไมไ่ด้ กิจกรรมทางการเมืองที่ส าคญั ไม่ว่าจะ
เป็นการประกาศอิสรภาพ การประกาศกฎอยัการศึก การประกาศภาวะฉุกเฉินหรือสภาวะข้อยกเว้นต่าง ๆ การ
ประกาศยบุรัฐสภา การประท้วง การสงคราม การวิพากษ์วิจารณ์ การถกเถียงทางการเมือง และการให้สัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็นของผู้น าทางการเมือง ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นว่า ภาษามีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับ
การเมือง อย่างแนบแน่น ดังนัน้จึงกล่าวได้ว่า ภาษาการเมืองคือ ภาษาที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือ
ข้อเท็จจริงทางการเมือง ที่เกิดขึน้ในสงัคมขณะนัน้ได้ 

วรรณี พทุธเจริญทอง (2554: 136) ได้กล่าววา่ การใช้ภาษาการเมือง เป็นรูปแบบหนึ่งที่เอือ้ให้ส่ือมวลชน
สามารถล้อเลียน ประเมินผลงานและวิจารณ์นกัการเมืองได้อยา่งเปิดเผยในส่ือสาธารณะอย่างแยบยล ผ่านกลวิธี
ทางภาษาในบริบททางสังคมและการเมืองไทย ที่ไม่เอือ้ต่อการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างเปิดกว้าง  คอลัมน์
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองดงักล่าวมีการแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์ วิจารณ์สถานการณ์ทางการเมืองไว้
อยา่งละเอียด ในรูปแบบบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาที่โดดเด่น  ท าให้เกิด
ศพัท์ใหม่ทางการเมือง สอดคล้องกบัการศึกษาค้นคว้าอิสระของ สมพิศ ผาดไธสง (2546) ที่ได้กล่าวว่า ในการ
น าเสนอบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของผู้ เขียนคอลัมน์ จะสะท้อนถึงสถานการณ์ทางการเมืองการ
ปกครอง รวมทัง้สภาพสงัคมไทยปรากฏในบทความจ านวนมาก พร้อมกนันีจ้ะท าหน้าที่สร้างศพัท์การเมือง หรือน า
ค าพดู รายงาน บทสมัภาษณ์ บทวิจารณ์ ของผู้ เก่ียวข้อง เชน่ นกัการเมือง นกัข่าว นกัวิชาการ ผู้วิจารณ์ เป็นต้น มา
น าเสนอเผยแพร่ให้ผู้อา่นได้รับทราบ ซึง่ผู้ อ่านบทความจะได้รับรู้ศพัท์เ ก่ียวกบัการเมือง ก่อให้เกิดความเข้าใจใน
เหตกุารณ์ทางการเมืองได้ดีย่ิงขึน้ 

เหตกุารณ์ทางการเมืองครัง้ส าคญัที่ถือเป็นประวติัศาสตร์ของการเมืองไทยอีกเหตกุารณ์หนึง่ คือ ในปี พ.ศ. 
2554 ประเทศไทยได้มีนางสาวย่ิงลกัษณ์  ชินวตัร  เป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรก ชว่งระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2554 – พ.ศ.2557 เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคญั เช่น เกิดอุทกภัยครัง้ใหญ่ เม่ือปี 2554  การ
ชมุนมุทางการเมือง โครงการรับจ าน าข้าว เป็นต้น เหตกุารณ์ทางการเมืองเหล่านี ้ท าให้เกิดการสร้างศพัท์การเมือง
โดยผู้ ส่ือข่าวสายการเมือง รวมทัง้คอลัมนิสต์ที่เขียนบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในนิตยสารข่าว
การเมืองชื่อฉบบัตา่งๆ เชน่ ศพัท์การเมือง “จ าน าข้าว” หมายถงึ การที่ชาวนาน าข้าวไปจ าน ากบัรัฐบาลของนางสาว 
ย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร  “กฎหมายคาซอย” หมายถงึ กฎหมายที่ไม่ผ่านมติเห็นชอบจากสภาผู้ แทนราษฎร์ ซึ่งกฎหมาย
ดงักล่าวตราขึน้เพื่อนิรโทษกรรมทางการเมืองให้กบับคุคลกลุ่มหนึง่ เป็นต้น 

ทัง้นีผู้้ วิจยัได้สงัเกตเห็นโครงสร้างศพัท์การเมืองในปีดงักล่าวมีความซบัซ้อนโดยที่ไมไ่ด้น าค าเพียง 2 ค ามา
ประสมกนัเทา่นัน้ แตไ่ด้น าค าหลายส่วนมาประสมกนั แยกได้เป็นส่วนหลัก กบัส่ วนขยาย เช่น ค าว่า “ขาคนเสือ้
แดง” ประกอบไปด้วย ส่วนหลกั “ขา” ซึง่เป็นค าเด่ียว น ามาประสมกบั ส่วนขยาย 2 ส่วน คือ ส่วนขยาย(1) “คน” ซึง่
เป็นค าเด่ียว กับ ส่วนขยาย(2)  “เสือ้แดง” ซึ่งเป็นค าประสม เม่ือน ามาประสมกันเกิดเป็นศัพท์การเมืองที่มี
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ความหมายใหม ่หมายถงึ แนวทางและวิธีการปฏิบติัของกลุ่มผู้ชมุนมุทางการเมืองฝ่ายหนึง่ท่ีสนบัสนนุรัฐบาลของ
นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษาโครงสร้างศพัท์การเมืองที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ
2557 ซึง่เป็นสมยัของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวตัร เนื่องจากเป็นรัฐบาลหญิงคนแรกของประวติัศาสตร์การ
เมืองไทย โดยเก็บข้อมลูจากนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ จ านวน 3 ชื่อฉบบั คือ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ นิตยสาร
เนชัน่สุดสปัดาห์ และนิตยสารสยามรัฐสปัดาห์วิจารณ์ โดยเรียงล าดบัจากยอดจ าหนา่ย 

 
ขอบเขตและวธีิการวจิัย 

 บทความวิจยันีศ้กึษาโครงสร้างศพัท์การเมืองในบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจากนติยสารขา่ว
รายสปัดาห์ จ านวน 3 ชื่อฉบบั ได้แก่ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ และนิตยสารสยามรัฐ
สัปดาห์วิจารณ์  ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตัง้แต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2554 ถึง เดือน กรกฎาคม ปีพ.ศ.2557 รวมทัง้สิน้ 
จ านวน 544 ฉบบั จากนัน้คดัเลือกศพัท์การเมืองที่เป็นค าประสม โดยพิจารณาจากวิธีการสร้างค าในภาษาไทย 
ตามแนวคิดของ อนงค์ เอียงอบุล (2526: 37-135) และลินดา วิชาดากลู (2528: 37-135) 
 

ผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัพบศพัท์การเมืองที่เป็นค าประสม จ านวนทัง้สิน้1,613 ศพัท์ ซึง่ค าประสมที่พบสามารถแยกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนหลกักบัส่วนขยาย ส่วนหลกั หมายถงึ  ส่วนที่ใช้เป็นใจความหลกั และเป็นความหมายหลกัของศพัท์
นัน้ และจะต้องปรากฏอยูห่น้าส่วนขยายเสมอ  ส่วนขยาย หมายถงึ ส่วนที่ชว่ยแสดงลกัษณะ สภาพ คุณสมบติั ให้
ส่วนหลกัมีความหมายเฉพาะย่ิงขึน้ ท าให้เกิดเป็นค าประสมที่มีความหมายใหม่  ทัง้นีส้่วนประกอบของส่วนหลัก
และส่วนขยาย จะเป็นค าเด่ียว ค าประสม ค าผสาน หรือค าซ้อนก็ได้  ในงานวิจยันีค้ าเด่ียว หมายถงึ หนว่ยค าอิสระ 
หรือค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  ค าประสม หมายถึง  การน าหน่วยค าอิสระ หรือค าเด่ียว ที่มีความหมาย
แตกตา่งกนัตัง้แต ่2 ขึน้ไปมาประสมกนั กลายเป็นค าที่มีความหมายใหม่ ค าผสาน หมายถึง ค าที่ประกอบไปด้วย
หนว่ยค าตัง้แต ่2 หนว่ยค าขึน้ไป และหนว่ยค าที่น ามาประกอบกนั จะต้อง มีหนว่ยใดหน่วยหนึ่ง หรือทุกหน่วยเป็น
หนว่ยค าไมอ่ิสระ แบง่ได้ 2 ชนิด คือ ค าผสานแท้ หมายถงึ ค าที่ประกอบด้วย หนว่ยค าไมอ่ิสระตัง้แต ่2 หนว่ยค าขึน้
ไปผสานกนั และค าผสานเทียม หมายถงึ ค าที่ประกอบด้วย หนว่ยค าอิสระ ผสานกบัหนว่ยค าไมอ่ิสระ และค าซ้อน 
หมายถงึ ค าที่เกิดจากการน าค า 2 ค ามาซ้อนกนั มกัใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกนั หรือคล้ายกนั รวมถึง  ค าที่มี
เสียงใกล้เคียงกนั การสร้างค าซ้อน แบง่เป็น ค าซ้อนเพื่อความหมาย  และค าซ้อนเพื่อเสียง (วินยั ภู่ระหงษ์, 2539) 
 ทัง้นี ้ผลการวิจยัพบโครงสร้างค าประสมศพัท์การเมือง 4 โครงสร้าง  และโครงสร้างยอ่ย ของโครงสร้างหลัก
พบ 48 โครงสร้าง ดงันี ้  
1. ส่วนหลัก+ ส่วนขยาย (1)  
 โครงสร้างค าประสมแบบ ส่วนหลกั+ ส่วนขยาย(1)  พบจ านวน 1,443 ศพัท์ ส่วนหลกัประกอบด้วย ค าเด่ียว 
ค าประสม ค าผสาน ค าซ้อน และกลุ่มค า  ด้านส่วนขยายประกอบด้วย ค าเด่ียว ค าประสม ค าผสาน ค าซ้อนและ
กลุ่มค า โดยสามารถแยกโครงสร้างยอ่ยได้ 18 โครงสร้าง ดงันี ้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงโครงสร้างย่อยของโครงสร้างค าประสม แบบที่ 1 

 โครงสร้างค าประสม  
ล าดับ ส่วนหลัก ส่วนขยาย(1) จ านวนศัพท์ 
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จากตารางข้างต้น โครงสร้างค าประสมที่พบมากทีสุ่ดคือ สว่นหลกั (ค าเด่ียว) + ส่วนขยาย (ค าเด่ียว) ดงัตวัอยา่ง
ตอ่ไปนี ้   ตัวอย่างที่ 1  ส่วนหลกั (ค าเด่ียว) + ส่วนขยาย (ค าเด่ียว) 
          กฎกระดาษ  
   
       ส่วนหลกั          ส่วนขยาย  
     
        ค าเด่ียว           ค าเด่ียว  
     
   กฎ                                    กระดาษ 
 จากตวัอยา่ง “กฎกระดาษ” (มติชน 2554: 13) ประกอบด้วย ส่วนหลกั “กฎ” ซึง่เป็นค าเด่ียว ประสมกบั ส่วน
ขยาย(1)“กระดาษ” ซึ่งเป็นค าเด่ียว เม่ือน ามาประสมกนัเกิดเป็นค าที่มีความหมายใหม่ หมายถึง กฎหมายที่ไม่
ส าคญั ไมส่ามารถใช้บงัคบัให้เกิดผลตามกฎหมายได้ กรณีนีเ้ป็นเหตกุารณ์ทางการเมืองเร่ืองกฎหมายนิรโทษกรรม
ทางการเมืองให้กบักลุ่มบคุคลกลุ่มหนึง่ 
2. ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2)  
 โครงสร้างค าประสมแบบ ส่วนหลกั + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2)  พบจ านวน 159 ศพัท์ ส่วนหลกั
ประกอบด้วย ค าเด่ียว ค าประสม ค าผสาน และค าซ้อน  ส่วนขยาย(1)ประกอบด้วย ค าเด่ียว ค าประสม ค าผสาน 

1 

ค าเดี่ยว 

ค าเดี่ยว 495 

2 ค าประสม 465 
3 ค าผสาน 38 
4 กลุ่มค า 22 
5 ค าซ้อน 17 
6 

ค าประสม 
ค าประสม 157 

7 ค าเดี่ยว 96 

8 
ค าประสม (ต่อ) 

ค าผสาน 9 
9 ค าซ้อน 8 

10 กลุ่มค า 5 
11 

ค าผสาน 

ค าประสม 70 
12 ค าเดี่ยว 32 

13 ค าผสาน 5 
14 ค าซ้อน 3 
15 

ค าซ้อน 
ค าประสม 12 

16 ค าเดี่ยว 3 
17 

กลุ่มค า 
ค าประสม 4 

18 ค าเดี่ยว 2 

 รวม 18 โครงสร้าง 1,443 ศพัท์ 
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ค าซ้อน  ส่วนขยาย(2) ประกอบด้วย ค าเด่ียว ค าประสม ค าผสาน ค าซ้อน โดยมีโครงสร้างค าประสม 21 โครงสร้าง
ดงันี ้ 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงสร้างย่อยของโครงสร้างค าประสม แบบที่ 2 

 โครงสร้างค าประสม  
ล าดับ ส่วนหลัก ส่วนขยาย (1) ส่วนขยาย (2) จ านวนศัพท์ 

1 

 
ค าเดี่ยว 

 

ค าเดี่ยว ค าประสม 33 
2 ค าเดี่ยว ค าซ้อน 3 

3 ค าเดี่ยว ค าผสาน 2 
4 ค าประสม ค าเดี่ยว 14 
5 ค าผสาน ค าเดี่ยว 3 
6 ค าซ้อน ค าเดี่ยว 1 
7 ค าประสม ค าประสม 21 
8 ค าประสม ค าซ้อน 2 

9 ค าผสาน ค าประสม 5 
10 ค าซ้อน ค าประสม 5 
11 

ค าประสม 

ค าเดี่ยว ค าเดี่ยว 2 
12 ค าเดี่ยว ค าประสม 38 

13 ค าประสม ค าประสม 4 
14 ค าผสาน ค าผสาน 2 

15 

ค าผสาน 
 

ค าเดี่ยว ค าประสม 10 
16 ค าเดี่ยว ค าซ้อน 1 
17 ค าประสม ค าเดี่ยว 4 
18 ค าประสม ค าประสม 6 
19 ค าผสาน ค าประสม 1 
20 ค าผสาน ค าผสาน 1 

21 ค าซ้อน ค าเดี่ยว ค าประสม 1 
 รวม 21 โครงสร้าง 159 ศพัท์ 

 จากตารางข้างต้น โครงสร้างค าประสมที่พบมากทีสุ่ดคือ สว่นหลกั (ค าประสม) + ส่วนขยาย(1) (ค าเด่ียว)+ 
ส่วนขยาย(2) (ค าประสม) ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
ตัวอย่าง  ส่วนหลกั (ค าประสม) + สว่นขยาย(1) (ค าเด่ียว)+ ส่วนขยาย(2) (ค าประสม) 

   

532

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



 จากตวัอยา่ง “คนใต้เสือ้สีฟ้า” (เนชัน่ฯ, 2554: 23) ประกอบด้วย ส่วนหลกั “คนใต้” ซึง่เป็นค าประสม น ามา
ประสมกบั ส่วนขยาย 2 ส่วน คือ ส่วนขยาย(1) “เสือ้” ซึง่เป็นค าเด่ียว ประสมกบั สว่นขยาย(2) “สีฟ้า” ซึง่เป็นค า
ประสม เม่ือน าทัง้ส่วนหลกัและสว่นขยายมาประสมกนัเกิดเป็นค าที่มีความหมายใหม ่หมายถงึ กลุ่มคนทางภาคใต้
ที่สนบัสนนุพรรคประชาธิปัตย์ ในบริบทนี ้“เสือ้สีฟ้า” ไมไ่ด้หมายถงึเสือ้ที่มีสีฟ้า แตห่มายถงึ พรรคประชาธิปัตย์  ที่
ใช้“สีฟ้า” เป็นสีประจ าพรรคการเมือง 
3. ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3) 
 โครงสร้างค าประสมแบบ ส่วนหลกั + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3)  พบจ านวน 10 ศพัท์  
ส่วนหลกัประกอบด้วย ค าเด่ียว ค าประสม และค าผสาน ส่วนขยาย(1) ประกอบด้วย ค าเด่ียว ค าประสม และค า
ซ้อน ส่วนขยาย(2) ประกอบด้วย ค าเด่ียว ค าประสม และค าซ้อน และส่วนขยาย(3) ประกอบด้วย ค าเด่ียว ค า
ประสม และค าซ้อน โดยสามารถแยกโครงสร้างยอ่ยได้ 8 โครงสร้าง ดงันี ้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงโครงสร้างย่อยของโครงสร้างค าประสม แบบที่ 3 

 โครงสร้างค าประสม  
ล าดับ ส่วนหลัก ส่วนขยาย (1) ส่วนขยาย (2) ส่วนขยาย (3) จ านวนศัพท์ 

1 

ค าเดี่ยว 

ค าเดี่ยว ค าซ้อน ค าประสม 1 
2 ค าเดี่ยว ค าประสม ค าซ้อน 1 
3 ค าซ้อน ค าเดี่ยว ค าประสม 2 
4 ค าประสม ค าเดี่ยว ค าประสม 1 

5 ค าประสม ค าเดี่ยว ค าซ้อน 1 

6 
ค าประสม 

ค าเดี่ยว ค าเดี่ยว ค าประสม 2 

7 ค าเดี่ยว ค าประสม ค าประสม 1 
8 ค าผสาน ค าเดี่ยว ค าประสม ค าเดี่ยว 1 
 รวม 8 โครงสร้าง  10 ศพัท์ 

 จากตารางข้างต้น โครงสร้างค าประสมที่พบมากที่สุดคือ ส่วนหลัก (ค าเด่ียว) + ส่วนขยาย(1) (ค าเด่ียว)+ 
ส่วนขยาย(2) (ค าประสม) + ส่วนขยาย(3) (ค าเด่ียว) ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
ตัวอย่าง  ส่วนหลกั (ค าเด่ียว) + ส่วนขยาย(1) (ค าเด่ียว)+ ส่วนขยาย(2) (ค าประสม) + ส่วนขยาย(3) (ค าเด่ียว) 

         
 จากตวัอย่าง “คนบ้านเลขที่ 111” (สยามรัฐฯ, 2555: 12) ประกอบด้วย ส่วนหลัก “คน” ซึ่งเป็นค าเด่ียว 
น ามาประสมกบั ส่วนขยายสามส่วน คือ ส่วนขยาย(1) “บ้าน” ซึง่เป็นค าเด่ียว ประสมกบั ส่วนขยาย(2)  “เลขที่” ซึ่ง
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เป็นค าประสม ประสมกบั ส่วนขยาย(3) “111” ซึง่เป็นค าเด่ียว เม่ือน าทัง้ส่วนหลกัและส่วนขยายมาประสมกนัเกิด
เป็นค าที่มีความหมายใหม ่หมายถงึ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย จ านวน 111 คนที่ถูกเพิกถอนสิทธ์ิทาง
การเมือง เป็นเวลา 5 ปี ตามค าวินิจฉยัในคดียบุพรรคการเมือง เม่ือวนัที่ 30 พฤษภาคม 2550 
4. ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3) + ส่วนขยาย(4) 
 โครงสร้างค าประสมแบบ ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3) + ส่วนขยาย(4)  พบ
โครงสร้างยอ่ย 1 โครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 2 โดยพบเพียง 1 ศพัท์เทา่นัน้ คือ “ผู้วา่ราชการจงัหวดัคนเสือ้แดง” ส่วน
หลกัจะประกอบด้วย ค าผสาน ส่วนขยาย(1)ประกอบด้วย ค าประสม ส่วนขยาย(2) ประกอบด้วย ค าเด่ียว  ส่วน
ขยาย(3) จะประกอบด้วย ค าเด่ียว และ ส่วนขยาย(4) ประกอบด้วย ค าประสม ดงันี ้

   
 จากตวัอยา่ง “ผู้วา่ราชการจงัหวดัคนเสือ้แดง” (เนชัน่ฯ, 2554: 29) ประกอบด้วย ส่วนหลัก “ผู้ ว่า” ซึ่งเป็นค า
ผสาน มาผสานกับหน่วยค าอิสระ “ว่า” และน าค า “ผู้ ว่า” มาประสมกับส่วนขยาย 4 ส่วน คือ  ส่วนขยาย(1) 
“ราชการ” ซึง่เป็นค าประสม ประสมกบั ส่วนขยาย(2)  “จงัหวดั” ซึ่งเป็นค าเด่ียว ประสมกบั ส่วนขยาย(3) “คน” ซึ่ง
เป็นค าเด่ียว ประสมกบั ส่วนขยาย(4) “เสือ้แดง” ซึง่เป็นค าประสม เม่ือน าทัง้ส่วนหลัก และส่วนขยายมาประสมกนั
แล้ว จะได้ค าประสมที่มีความหมายใหม่ ที่มีความหมายถึง ผู้ ว่าราชการจงัหวดัท่ีเลือกสนบัสนุนกลุ่มบุคคลทาง
การเมืองกลุ่มหนึง่ที่มีสญัลกัษณ์เป็นเสือ้สีแดง และสนบัสนนุรัฐบาลของนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร 
 

สรุปผลการวจิัย 
 ผลการศกึษาวิจยั สรุปได้ดงันี ้พบโครงสร้างหลกัที่เกิดจากการประสมศพัท์การเมือง  4  ได้แก่ ส่วนหลัก + 
ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) พบมากที่สุด พบ 21 โครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 44  รองลงมาคือ โครงสร้าง ส่วนหลัก 
+ ส่วนขยาย (1) พบ 18 โครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 37  โครงสร้าง ส่วนหลกั + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วน
ขยาย(3) พบ 8 โครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 17  และโครงสร้าง ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วน
ขยาย(3) + ส่วนขยาย(4) พบน้อยที่สุดเพยีง 1 ศพัท์ 1โครงสร้าง คิดเป็นร้อยละ 2 แสดงให้เห็นว่าศพัท์การเมืองที่
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พบไมไ่ด้ประกอบศพัท์จากโครงสร้างเพียง 2 ส่วนเทา่นัน้ แต่มีโครงสร้างที่ซบัซ้อนกว่า คือใช้ส่วนขยายมากกว่า 1 
ส่วนมาประสมกบัส่วนหลัก เพื่ออธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีความซบัซ้อนของเหตุการณ์ 
ด้วยการใช้ค าศพัท์เพียง 1 ศพัท์ เพื่อส่ือความหมายกว้าง เชน่ “คนรากหญ้าเสือ้แดง” ประกอบด้วย ส่วนหลัก“คน” 
ซึง่เป็นค าเด่ียว น ามาประสมกบัส่วนขยาย 2 ส่วน คือ ส่วนขยาย(1) “รากหญ้า” ซึ่งเป็นค าประสม ประสมกบั ส่วน
ขยาย(2) “เสือ้แดง” ซึ่งเป็นค าประสม เม่ือน าส่วนหลักและส่วนขยายมาประสมกนัแล้ว ท าให้เกิดค าประสมที่มี
ความหมายใหม ่หมายถงึ กลุ่มคนที่มีฐานะยากจน และสนบัสนนุรัฐบาลของนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร 
 นอกจากนีย้งัพบว่าโครงสร้างศพัท์การเมืองดงักล่าวยงัสามารถแบ่งเป็นโครงสร้างค าประสมย่อยได้ 48 
โครงสร้าง  โครงสร้างที่พบมากที่สุด คือ โครงสร้างค าเด่ียว + ค าเด่ียว พบ 495 ศพัท์ เช่น “เสือ้แดง” ประกอบด้วย 
“เสือ้”  ซึง่เป็นค าเด่ียว ประสมกบั “แดง” ซึง่เป็นค าเด่ียว ได้ค าประสม “เสือ้แดง” ที่ไมไ่ด้หมายถึง คนที่ใส่เสือ้สีแดง
เพียงเทา่นัน้ แตมี่ความหมายเฉพาะ ในบริบทการเมือง หมายถงึ กลุ่มคนที่มีแนวคิดทางการเมืองสนบัสนุนรัฐบาล
ของนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร แสดงให้เห็นว่า ใช้ค าเด่ียว 2 ค า มาประสมกนั สามารถท าให้ส่ือความหมายของ
สถานการณ์และเหตกุารณ์ทางการเมืองได้อยา่งกว้างขวางและครอบคลุม 
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บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั รูปแบบ เง่ือนไข ความเสี่ยง และ
วิธีการตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์กบัระบบเกษตรพนัธสญัญาจ านวน  21 ครัวเรือนในจงัหวดั
นครปฐม ผลการศึกษา พบว่า การท าพันธสัญญาในท่ีนีม้ีทัง้แบบผ่านกลุ่มตัวแทน และการท าพันธสัญญา
โดยตรงกบัเกษตรกร โดยมีเง่ือนไขในการตดัสินใจเข้าร่วมในระบบพันธสญัญา ได้แก่ การเห็นประโยชน์ ความ
ไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ความเป็นกลัยาณมิตร ความเช่ือมัน่ในผู้น ากลุ่ม และ การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัภายใน
กลุ่ม อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องเผชิญกับความเสี่ยงทัง้ ท่ีเกิดจากฝ่ายบริษัทคู่สัญญา ความเสี่ยงจากตัว
เกษตรกรเอง ความเสี่ยงจากกลุ่ม ความเสี่ยงจากการควบคมุภายนอก และความเสี่ยงจากบริบททางธรรมชาติ 
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างราบร่ืนในระบบ เกษตรกรบางส่วนตดัสินใจแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีให้ประโยชน์
มากกวา่ ในขณะท่ีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งตดัสินใจท่ีจะปรับตวัเพ่ือให้ตนเองอยู่ต่อไปได้ในระบบพนัธสญัญา การ
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ในระบบดังกล่าวจ าเป็นต้องส่งเสริมทัง้ในแค่องค์ความรู้ เครือข่าย 
การตลาด และกฎระเบียบที่เอือ้ประโยชน์ตอ่การท าเกษตรในระบบพนัธสญัญา 
 

ABSTRACT 
 This article is to explore experience of farmers relating to patterns, conditions, risks, and 
responding to the contract farming system by using qualitative research method. Twenty-one in-depth 
interviews were conducted of farmers who have experience in contract farming system in Nakhon 
Pathom province. Findings reveal that, there were both contracts indirect to group of farmer and 
direct to farmer. The conditions for decision making were utilization, reliability, friendship, confidence 
in leader, and interaction within group. However, farmers have to face with risks from the companies, 
farmer themselves, groups of farmer, external controls, and natural context. In order to survive in the 
system, some farmers decided to seek for more beneficial choice, while others continue to adjusted 
themselves under the system. To support farmers for self-sufficient living, knowledge, networks, 
marketing, and essential rules relating to contract farming system should be acknowledged. 
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* Corresponding author; e-mail address: fsocppl@ku.ac.th 
1
 ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

1 Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Bangkok 10900 

536

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54



ค าน า 
การใช้รูปแบบการเกษตรแบบมีสญัญา (contract farming) มาใช้ลงทุนกบัการผลิตในภาคเกษตรกรรม

ของไทยเป็นเร่ืองท่ีมีมานานและได้มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับความนิยมจากเกษตรกรหลายกลุ่ม
เน่ืองจากมีการประกนัรายได้ ประกนัราคาสินค้าลว่งหน้า รวมทัง้อาจมีการจดัหาวตัถดุิบ ปัจจยัการผลิต และการ
สนบัสนนุสินเช่ือทางการเงินให้กบัเกษตรกร ท าให้สามารถลดความผนัผวนของรายได้และผลผลิตของเกษตรกร 
โดยมีการให้ผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนและสูงขึน้ (ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2557) ซึ่งมีงานวิจัย
จ านวนไม่น้อยท่ียืนยันว่าเกษตรกรปลูกพืชหลายชนิดภายใต้สญัญานัน้มีผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าเกษตรกรท่ี
ไม่ได้ปลูกภายใต้สญัญาด้วยสาเหตุบางประการ เช่น เมล็ดพนัธุ์จากบริษัทคู่สญัญาท่ีให้ผลผลิตสูงกว่า (นนท์, 
2556) นอกจากนัน้ เกษตรกรเองก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการผลิตผ่านทางบริษัทคู่สญัญาหรือ
ผ่านทางสถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทคู่สัญญาด้วย (Sriboonchitta and 
Wiboonpoongse, 2008) จนกระทัง่ปัจจุบนัการผลิตในระบบเกษตรพนัธสญัญาได้ขยายตวัอย่างรวดเร็วหลาย
บริษัทได้ด าเนินธุรกิจครอบคลมุตัง้แต่ขัน้ตอนการผลิตไปจนถึงการตลาด (พอพนัธ์ และอภิญญา, 2556; บุศรา 
และคณะ, 2549) 

อย่างไรก็ตาม การเกษตรแบบมีสญัญานีไ้ม่สามารถท าให้เกิดการพัฒนาชนบทโดยภาพรวมได้อย่าง
ยัง่ยืน เน่ืองจากเน้นเพียงมิติทางเศรษฐกิจในแง่ของการตลาด หรือเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการช่วยให้เกษตรกร
รายย่อยได้มีโอกาสน าสินค้าของตนเองออกสู่ตลาดได้ง่ายขึน้เท่านัน้ (Minot, 2007) อีกทัง้จากผลการศกึษาท่ี
เก่ียวข้องกบัการท าเกษตรภายใต้ระบบพนัธสญัญาท่ีผ่านมากลบัพบว่า มีเกษตรกรจ านวนไม่น้อยท่ีต้องประสบ
กบัความเสี่ยง และผลกระทบจากการเข้าสูร่ะบบดงักล่าว เน่ืองจากภาคเอกชนหลายแห่งมีการท าสญัญาเชิงเอา
เปรียบเกษตรกรอีกทัง้การที่บริษัทมกัเสนอ “สญัญาส าเร็จรูป” ท่ีไม่มีบทลงโทษหากบริษัทผิดสญัญา อนุญาตให้
บริษัทบอกเลิกสญัญาได้หรือปัญหาเร่ืองการผูกขาดหรืออ านาจเหนือตลาดของบริษัทในการก าหนดราคาปัจจยั
การผลิตและผลผลิตแก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรถูกบีบคัน้ทัง้ปลายทางและต้นทาง(เบญจพรรณ และคณะ, 
2555; นนท์, 2556; ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2557) และแม้เกษตรกรต้องการท่ีจะรวมกลุ่มกนัเพ่ือ
ปรึกษาหารือก็เป็นไปได้ยากเน่ืองจากมีกลไกบางอย่างท่ีลดอ านาจการรวมกลุ่มของเกษตรกร ถ้าข้อจ ากดัเหล่านี ้
ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ยากท่ีน าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างยั่ งยืนของเกษตรกรภายใต้ระบบดังกล่าวได้ดังนัน้ 
กระบวนการคิด ตีความ การตอบสนอง และต่อรองของเกษตรกรท่ีมีต่อระบบเกษตรพันธสญัญาจึงมีบทบาท
ส าคญัอย่างย่ิงตอ่ความอยู่รอดอย่างยัง่ยืนของเกษตรกรเอง  

การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบของการท าเกษตรกรรมภายใต้ระบบเกษตรพนัธสญัญา 
กระบวนและเง่ือนไขในการตัดสินใจเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกร ความเสี่ยงในมุมมองของ
เกษตรกรและผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสญัญา และวิธีการจัดการและการตอบสนองต่อระบบ
เกษตรพนัธสญัญาของเกษตรกรเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยัง่ยืน โดยใช้วิธีคิด Structuration theory ของ 
Anthony Giddens เป็นแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีมองโครงสร้างและตวับุคคลในลกัษณะก าหนดซึง่
กนัและกนั (duality of structure) ตลอดจนให้ความส าคญักบักระบวนการ self-reflexivity (Giddens, 1984) 
ของเกษตรกรท่ีมีต่อระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ือสะท้อนให้เห็น agency ของเกษตรกรกลุ่มนีท่ี้สามารถคิด 
ตีความ ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงตา่งๆ ก่อนที่จะตดัสินใจเข้าสูร่ะบบ ตลอดจนพยายามท่ีจะจดัการกบั
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ความเสี่ยงและผลกระทบตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการท าการเกษตรภายใต้ระบบดงักล่าวบนพืน้ฐานของทรัพยากรท่ีมี
อยู่เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวสามารถด ารงชีวิตอยู่ภายใต้ระบบเกษตรพนัธสญัญาได้อย่างยัง่ยืน ซึง่เป็นวิถีทาง
ท่ีผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของเกษตรกรเอง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางส าหรับเกษตรกรในระบบเกษตรพนัธ
สญัญารายอื่นๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากระบบเกษตรพนัธสญัญาสามารถด ารงชีวิตภายใต้ระบบดงักล่าวได้อย่าง
ยัง่ยืน 

 
วิธีการวิจัย 

การศกึษาครัง้นีอ้าศยัวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเลือกวิธีการศกึษาแบบรายกรณี (case study) ศกึษา
เฉพาะเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ร่วมกับระบบเกษตรพันธสญัญา  ซึ่งในการศึกษาครัง้นีจ้ะหมายถึง การท า
เกษตรกรรมในรูปแบบท่ีมีข้อตกลงกบับริษัทหรือองค์กรในการรับซือ้ผลผลิต และข้อตกลงในเง่ือนไขการผลิตอื่นๆ 
โดยจะมีการตกลงท าสญัญากนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่มีก็ได้ และเกษตรกรจะเป็นผู้ท าข้อตกลงกบับริษัท
โดยตรงหรือท าผ่านกลุ่มเกษตรกรหรือตวัแทนของเกษตรกรรายอื่นๆ ก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ในลกัษณะเป็นพ่อค้าคน
กลางในการรับซือ้ผลผลิตไปจ าหน่ายตอ่ และท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการแนะน ากลุ่มตวัอย่างผ่าน
ทางผู้ ให้ข้อมลูส าคญัในชุมชน (key informant) ได้แก่ ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล แพทย์ชุมชน ผู้น ากลุ่มเกษตรกร และผู้ น ากลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น รวมทัง้สิน้ 21 ครัวเรือน เพ่ือให้ครอบคลมุ
ความหลากลายของเกษตรกรในระบบเกษตรพนัธสญัญาทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรท่ีเคยเข้าร่วมในระบบพนัธ
สญัญา แตปั่จจบุนัได้สิน้สดุการท าเกษตรในระบบดงักล่าวแล้ว โดยเปลี่ยนไปท าการเกษตรในรูปแบบอื่นๆ แทน 
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมในระบบเกษตรพันธสญัญามาระยะหนึ่ง และก าลงัอยู่ระหว่างการปรับตวัภายใต้ระบบ ซึ่ง
อาจจะก าลงัเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคต่างๆ และก าลงัหาทางจดัการและแก้ไขเพ่ือให้สามารถคงอยู่ในระบบ
ต่อไปได้อย่างราบร่ืน และเกษตรกรท่ีเข้าร่วมในระบบเกษตรพันธสัญญามาระยะหนึ่ ง จนเรียกได้ว่าผ่าน
กระบวนการในการปรับตัวมาจนเร่ิมคงท่ี และมีแนวโน้มว่าจะคงอยู่ในระบบไปได้อย่า งราบร่ืนในระยะยาว
เน่ืองจากประเมินแล้วสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยดีในระดบัหนึง่ 

ส าหรับพืน้ท่ีศึกษาคือจังหวดันครปฐมเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีการผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัแห่งหนึ่งใน
ภมูิภาคตะวนัตกของไทย อีกทัง้มีการผลิตในระบบเกษตรพนัธสญัญาหลายรูปแบบ เช่น ข้าว หน่อไม้ฝร่ัง ผกักิน
ใบ ส่วนการเก็บข้อมูลได้ใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ และการสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยมีเคร่ืองมือ
การศึกษาท่ีส าคญัคือ แนวค าถาม และบันทึกภาคสนาม (field note) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) เป็นหลกั ทัง้นีช่ื้อและข้อมูลส าคญัท่ีจะสามารถ
สืบเน่ืองไปจนถงึตวัผู้ ให้ข้อมลูและองค์กรท่ีเก่ียวข้องได้จะต้องถกูเก็บเป็นความลบั ทัง้ช่ือบคุคล ช่ือสถานท่ี ชุมชน 
หมูบ้่าน และกลุม่ท่ีเกษตรกรสงักดั ตลอดจนองค์กรหรือบริษัทท่ีท าการรับซือ้ผลผลิต จ าเป็นต้องปกปิดไว้ 
 

ผลและการอภปิรายผล 
การประกอบอาชีพในอดีตของเกษตรกรส่วนใหญ่มีทัง้การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การท า

นาปลูกข้าว  การท าไร่เพาะปลูกพืช รวมถึงการท างานในภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ ปัจจุบัน
ประชากรในพืน้ท่ียงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่   นอกจากนัน้ ยงันิยมออกไปประกอบอาชีพอื่นๆ 
โดยเฉพาะท างานในโรงงานทัง้ในและนอกเขตพืน้ท่ี รวมไปถึงการรับจ้างทัว่ไป โดยเฉพาะในละแวกใกล้เคียงกบั
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ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่หลายแห่ง  เกษตรกรบางส่วนจึงรับงานจากโรงงานเหล่านีม้าท าท่ีบ้าน เช่น 
งานเย็บผ้า เป็นต้น รายละเอียดดงัตาราง 1 

 
Table 1 Character of farmers in contract farming system 

Character Frequency (%) 
Type of farming  
   - Rice 2 (10%) 
   - Vegetable 16 (76%) 
   - Rice and vegetable 3 (14%) 
Pattern of contract farming  
   - Group 19 (90%) 
   - Personal 1 (5%) 
   - Group and personal 1 (5%) 
Status in the system  
   - Continue 15 (71%) 
   - Give up 6 (29%) 
Total 21 (100%) 

 
ผลการศกึษาท่ีส าคญัจ าแนกตามวตัถุประสงค์การศกึษาเก่ียวกับรูปแบบการท าเกษตรกรรม กระบวน

และเง่ือนไขในการตัดสินใจเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา ความเสี่ยงในมุมมองของเกษตรกรและผลกระทบ 
ตลอดจนวิธีการจดัการและการตอบสนองตอ่ระบบเกษตรพนัธสญัญาของเกษตรกร ดงันี ้

รูปแบบการท าเกษตรกรรมภายใต้ระบบพันธสัญญา 
รูปแบบการท าพนัธสญัญาในกรณีศกึษาครัง้นีเ้ป็นพนัธสญัญาแบบประกนัราคาผลผลิตทัง้หมด ซึง่มีทัง้

การท าพันธสัญญาโดยผ่านกลุ่มตวัแทนของเกษตรกร และเป็นพันธสญัญาท่ีบรษัทเข้ามาติดต่อกับเกษตรกร
โดยตรง ซึง่รูปแบบแรกเป็นรูปแบบท่ีพบเห็นมากท่ีสดุ โดยส่วนใหญ่เป็นการท าพนัธสญัญาในกลุ่มของการผลิต
ประเภทพืชผัก และ การผลิตข้าวไรซ์เบอร่ี ซึ่งเหตผุลส าคญัท่ีบริษัทเข้ามาท าพันธสญัญากับเกษตรกรโดยผ่าน
กลุม่เน่ืองจากเห็นวา่กลุม่เกษตรกรมีก าลงัในการผลิตได้สงูกว่าเกษตรกรรายย่อย และสะดวกกว่าการท าสญัญา
กบัเกษตรกรรายย่อยเน่ืองจากใช้วิธีติดตอ่ผ่านทางกลุม่ผู้น า แตใ่นขณะเดียวกนัก็ยงัพบเห็นการท าพนัธสญัญาใน
แบบท่ีบริษัทเข้ามาติดต่อท าพนัธสญัญาโดยตรงกบัเกษตรกรรายย่อยโดยไม่ได้มีการติดต่อผ่านกลุ่มเช่นกนั แต่
การท าพนัธสญัญารูปแบบนีพ้บเห็นได้น้อยกวา่แบบแรก  

อย่างไรก็ตาม ค าว่า “สญัญา” ในท่ีนี ้มีทัง้รูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ท่ีเกษตรกรมกัใช้ค าวา่ “สญัญาใจ” ซึง่เกษตรกรมีแนวโน้มท่ีจะยินดีเข้าร่วมในสญัญารูปแบบหลงัมากกว่าเพราะ
มองว่าไม่ผูกมดั และรู้สกึเป็นอิสระ ในขณะท่ีเกษตรกรซึ่งท าสญัญากบับริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรกลบัรู้สกึอึด
อดัและไม่สบายใจเน่ืองจากมีข้อผูกมดัท่ีจะละเมิดมิได้ เช่น การก าหนดให้ใช้เมล็ดพนัธุ์ ยา และผลิตภณัฑ์อื่นๆ 
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ของบริษัท ซึง่เกษตรกรมองว่าตนเองเสียเปรียบ และมีโอกาสท่ีจะไม่ได้รับเงินตามเง่ือนไขหากละเมิดส่วนหนึ่ง
สว่นใดในสญัญา 

นอกจากนี ้ยงัพบกรณีศกึษาท่ีเกษตรกรเป็นผู้ เข้าหาบริษัท หรือเป็นผู้ประเมินว่ามีบริษัทรายใดท่ีน่าสนใจ
และคิดว่าจะท าพันธสัญญาด้วย แล้วเกษตรกรจะเป็นผู้ ติดต่อขอเข้าร่วมเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรใน
ปัจจบุนัมีศกัยภาพในการแสวงหาทางเลือกท่ีตนคิดวา่เป็นทางเลือกท่ีให้ประโยชน์สงูสดุ โดยอาศยัข้อมลูต่างๆ ทัง้
จากเครือข่ายคนรู้จัก อีกทัง้บางรายมีทรัพยากรหรือทุนส ารองเพียงพอท่ีจะแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้โอกาสเข้ามาหา ท าให้ปัจจบุนันีต้วัระบบพนัธสญัญาเองก็เร่ิมมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับกบัการ
ตอบสนองของเกษตรกรมากขึน้ อีกทัง้หน่วยงานท่ีเข้ามาท าพันธสญัญากับเกษตรกรในปัจจุบันก็ไม่ได้มีเพียง
องค์กรธุรกิจเอกชนเพียงอย่างเดียวแต่มีองค์กรรูปแบบอื่นๆ ทัง้ในรูปของมลูนิธิ สถาบนัการศกึษา และหน่วยงาน
อิสระ ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรในการหาตลาด โดยท าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางระหว่างตลาดกับ
เกษตรกร เช่น การสง่ขายให้กบัซุปเปอร์มาร์เกตตามห้างสรรพสินค้า หรือมีพืน้ท่ีให้เกษตรกรได้ออกไปขายสินค้า
ให้กบัผู้บริโภคด้วยตนเองตามงานเทศกาลต่างๆ โดยมีเครือข่ายทัว่ประเทศ ซึง่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบ
พนัธสญัญาท่ีไมไ่ด้มีเพียงบริษัทเอกชนท่ีต้องการหาแหล่งผลผลิตในการส่งขายสินค้าให้กบัตลาดในต่างประเทศ
เท่านัน้   

กระบวนและเงื่อนไขในการตัดสินใจเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกร 
 เง่ือนไขต่างๆ ท่ีเกษตรกรใช้ในการตดัสินใจในกระบวนการเข้าสู่ระบบเกษตรพนัธสญัญา ได้แก่ 1) การ

เห็นประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบพนัธสญัญา โดยเฉพาะประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 2) ความไว้วางใจซึง่กนัและ
กนัระหวา่งคนท่ีเป็นผู้ชกัชวน 3) บรรยากาศของกลัยาณมิตรท่ีเกิดขึน้ภายในกลุ่มหรือผู้ ท่ีจะต้องท างานร่วมกนัใน
ระบบ 4) ความเช่ือมั่นในผู้ น ากลุ่ม เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการท าพันธสัญญาผ่านกลุ่มโดยมีผู้ น าเป็นผู้
ประสานงาน และ 5) การปฏิสมัพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในข้อมูลตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กนัภายในกลุม่ หากลกัษณะของเง่ือนไขทัง้ 5 ประการนีไ้ด้มาช่วยสนบัสนุน
หรือเสริมสร้างให้กระบวนการเข้าสูร่ะบบเกษตรพนัธสญัญาของเกษตรกรสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดีและเกิด
ความต่อเน่ืองจะน าไปสู่การคงอยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป ในทางกลับกัน หากขาดเง่ือนไขต่างๆ 
เหลา่นัน้เข้ามาช่วยสนบัสนนุ ก็จะท าให้การด าเนินกระบวนการเข้าสูร่ะบบเกษตรพนัธสญัญาอาจเกิดปัญหาและ
อปุสรรคจนน าไปสูก่ารถอนตวัออกจากระบบเกษตรพนัธสญัญาของเกษตรกรในท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการตดัสินใจเข้าร่วมในระบบดงักลา่ว เกษตรกรตา่งได้ประเมินสถานการณ์โดยอาศยั
ข้อมลูรอบด้าน เช่น การประเมินสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเองทัง้ในแง่ของสุขภาพ เศรษฐกิจ และครอบครัว 
หรือการประเมินโดยอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับระบบดงักล่าวของเกษตรกร ตลอดจน
ข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้รับจากบริษัทท่ีเข้ามาติดต่อ รวมทัง้การประเมินโดยอาศยัความเช่ือมัน่ในกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องทัง้
จากเครือข่ายคนรู้จัก ผู้ น า และเกษตรกรท่ีเคยประสบความส าเร็จในระบบมาแล้ว  เป็นต้น ซึ่งกระบวนการ
ตัดสินใจดังกล่าวมีล าดับขัน้ตอนผ่านการคิด ไตร่ตรอง และประเมิน ด้วยตัวของเกษตรกรเองโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ในเชิงรายได้และความสนัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในระบบโดยเฉพาะความสมัพนัธ์ของกลุ่มเกษตรกรด้วยกนั 
ดงันัน้ความเช่ือมัน่ท่ีมีตอ่กลุม่ ตวัผู้น า ความสมัพนัธ์ของสมาชิกกลุม่ ความเหนียวแน่นและยัง่ยืนของกลุ่มจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรเป็นอย่างย่ิง โดยมีกลไกส าคัญ คือ กระบวนการสื่อสารกัน
ระหวา่งเกษตรกรกบักลุม่ และเกษตรกรกบับริษัทท่ีจะน าไปสูก่ารตดัสินใจในครัง้นี ้
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ความเสี่ยงในมุมมองของเกษตรกรและผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา 
เกษตรกรหลายรายมองว่าเกษตรพันธสัญญาเป็น “ทางเลือก”และเป็น “โอกาส” ท่ีท าให้ตนเองและ

ครอบครัวสามารถลืมตาอ้าปากได้ โดยให้ความส าคญักบัความมัน่คงในรายได้เป็นหลกั แต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือก
ท่ีมาพร้อมกบั “ความเสี่ยง” ซึง่ความเสี่ยงของระบบพนัธสญัญาในมุมมองของเกษตรกรในท่ีนีป้ระกอบด้วย 1) 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากฝ่ายบริษัทคูส่ญัญา ซึง่เกิดจากสญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรม  เง่ือนไขการผลิตท่ีละเอียด ยุ่งยาก และ
ซบัซ้อน และความไม่ซื่อสตัย์ของบริษัท 2) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากฝ่ายเกษตรกรเน่ืองจากการไม่สามารถท าตาม
มาตรฐานการผลิต และความเสี่ยงจากการลงทุน และ 3) ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมระบบพันธสญัญาผ่านกลุ่ม
ตวัแทนจากการขายผ่านระบบออเดอร์ และการติดต่อผ่านผู้น า 4) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากองค์กรหรือการควบคุม
จากภายนอกจากการไม่ได้รับการสนบัสนุนความรู้ และกระบวนการออกใบรับรองการผลิต และ 5) ความเสี่ยง
จากบริบททางธรรมชาติทัง้จากศัตรูพืช สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติในพืน้ท่ีอื่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงท่ี
เกษตรกรไมอ่าจจะคาดเดาและควบคมุได้  

สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าเกษตรกรต้องเตรียมพร้อมท่ีจะพบเจอกับความเสี่ยงในหลายระดบั ทัง้ความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากฝ่ายบริษัทคูส่ญัญาในกรณีท่ีต้องอยู่ภายใต้สญัญาท่ีเกษตรกรรู้สกึว่าไม่เป็นธรรม และจากเง่ือนไข
การผลิตท่ีละเอียด ยุ่งยาก และซบัซ้อนอย่างกรณีของเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐาน GAP รวมทัง้เมื่อต้องเจอกบั
บริษัทท่ีไม่ซื่อสตัย์และเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรซึ่งยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเน่ือง และเน่ืองจากเกษตรกรท า
พนัธสญัญาโดยผ่านกลุม่ตวัแทนเป็นหลกัถงึแม้ในมมุมองของเกษตรกรหลายรายจะเห็นว่าเป็นความสะดวกและ
รู้สกึไว้วางใจท่ีจะมอบภาระความรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานรวมทัง้เจรจาต่อรองให้เป็นของกลุ่มก็ตาม 
แตน่ัน่ก็ถือเป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึง่เน่ืองจากต้องขึน้อยู่กบัการบริหารจดัการกลุม่ของผู้น า และความเหนียว
แน่นของสมาชิกกลุม่ในการปฏิบตัิตามเง่ือนไข และในฐานะท่ีเป็นผู้ตดัสินใจเลือก เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรอรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมาจากความเสี่ยง อนัได้แก่ การปฏิเสธการรับซือ้ การหยดุรับ
ซือ้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การบอกยกเลิกสญัญา ซึ่งความเสี่ยงเหล่านีย้่อมส่งผลต่อสถานภาพทางการเงินของ
เกษตรกรโดยตรง และท าให้สญูเสียเวลาและแรงงานในการผลิต จนกระทัง่หลายรายมีทศันคติในเชิงลบต่อระบบ
พนัธสญัญาไปโดยปริยาย  ดงันัน้การอยู่รอดของเกษตรกรในท่ีนีจ้ึงต้องหมายรวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัความ
เสี่ยงเหล่านีใ้ห้ได้ในเมื่อเป็นความเสี่ยงท่ีหลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเกษตรกรท่ีจะอยู่ในระบบต้องเตรียมความพร้อม 
จดัเตรียมทรัพยากร และหาวิธีจดัการกบัความเสี่ยงเหลา่นีใ้ห้ได้ 

วิธีการจัดการและการตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกร 
เกษตรกรตา่งมีวิธีการจดัการเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดในระบบพนัธสญัญาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป ทัง้ใน

ลกัษณะการตัดสินใจยุติบทบาทของตนเองในระบบพันธสัญญาลงโดยเกษตรกรส่วนหนึ่งตัดสินใจปลดแอก
ตวัเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัท ในขณะท่ีบางส่วนพยายามแสวงหาทางเลือกท่ีให้ผลประโยชน์
สงูสดุ และอีกสว่นได้จดัเตรียมทนุและทรัพยากรเพ่ือเตรียมพร้อมจะก้าวไปสูท่างเลือกใหม่ ในขณะท่ีเกษตรกรอีก
กลุม่หนึง่หลงัจากได้ผ่านการประเมินแล้วจงึตดัสินใจท่ีจะปรับตวัเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดต่อไปในระบบพนัธสญัญา 
แต่อยู่ในฐานะท่ีตนเองเป็นผู้ เลือก ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกในระบบ และพยายามต่อรองบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีมีอยู่ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามหาวิธีจดัการกับบริษัทท่ีเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือคดโกงเกษตรกรด้วย ซึ่งการท่ี
เกษตรกรจะตดัสินใจจดัการหรือตอบสนองต่อระบบพนัธสญัญาอย่างไรขึน้อยู่กบัทรัพยากรท่ีจะเป็นฐานในการ
จดัการทัง้ทรัพยากรในระดบักลุม่เกษตรกร  
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ทัง้นีโ้ดยการสะสมทนุหรือทรัพยากรท่ีจ าเป็นซึง่จะใช้เป็นฐานอ านาจ ซึง่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของ
เงินเท่านัน้ แต่มีทรัพยากรท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่ภายใต้ระบบพนัธสญัญาท่ีหลากหลายรูปแบบได้ เช่น ความรู้
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตรวมถงึทกัษะจ าเป็นอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจดัการในสว่นอื่นๆ ด้วย เช่น การบริหารจดัการเพ่ือให้เกิดการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ การบริหาร
จดัการเงินทุน และการสะสมทุน ตลอดจนวิธีการจดัการและควบคุมเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มสามารถปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขตา่งๆ ได้เป็นต้น นอกจากนัน้ การมี “เครือข่าย” ถือเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีจะช่วยให้เกษตรกรเข้าถงึโอกาส
ต่างๆ ได้มากขึน้ ทัง้ในแง่ของการเข้าถึงข้อมลู ความรู้ แหล่งทุน และตลาด เกษตรกรหลายรายใช้ประโยชน์จาก
การมีเครือข่ายเหล่านีส้ร้างตลาดของตนเองเพ่ิมเติม เช่น การมีเครือข่ายกับพ่อค้าคนกลาง การมีเครือข่ายกับ
บริษัทพนัธสญัญา การมีเครือข่ายผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์  นอกจากนัน้ การมีเครือข่ายกบัหน่วยงานราชการท่ี
สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเร่ืองของการผลิตและการตลาดก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีท าให้เกษตรกร
สามารถแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการผลิต และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึน้ เช่น การได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการท่ีดแูลรับผิดชอบด้านการเกษตร ทัง้ระดบัจงัหวดั อ าเภอ และต าบล เป็นต้น แต่ท่ี
ขาดไม่ได้คือ การช่วยเหลือพึ่งพากันในครอบครัว และเครือข่ายความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนนั่นเอง 
ทรัพยากรเหล่านีจ้ะน ามาซึง่อ านาจท่ีจะท าให้เกษตรกรด ารงความสมัพันธ์ของตนเองกบับริษัทพันธสญัญาใน
ระดบัท่ีเท่าเทียมกนั โดยไมต่กอยู่ในฐานะเป็นรองบริษัท แตเ่ป็นคูค่วามสมัพนัธ์ท่ีอยู่ในฐานะท่ีจะต้องพึ่งพาซึง่กนั
และกนัทัง้สองฝ่าย 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจบุนัรูปแบบการท าเกษตรกรรมภายใต้ระบบพนัธสญัญามีความหลากหลายมากขึน้ ทัง้การท าพนัธ
สญัญาผ่านกลุ่มและเกษตรกรรายย่อย และมีทัง้กรณีบริษัทเป็นผู้ติดต่อเกษตรกรและเกษตรกรเป็นผู้ติดต่อกับ
บริษัทเอง ซึง่ก่อนเกษตรกรจะตดัสินใจเข้าร่วมในระบบพนัธสญัญาต้องผ่านกระบวนการในการประเมิน ตีความ 
และพิจารณาบริบทรอบด้านก่อนการตดัสินใจ รวมทัง้การประเมินความเสี่ยงตา่งๆ ท่ียงัคงเกิดขึน้ได้ในระบบพนัธ
สญัญา ทัง้ความเสี่ยงท่ีเกิดจากบริษัทคู่สญัญา ความเสี่ยงจากตวัเกษตรกรเอง ความเสี่ยงจากกลุ่ม ความเสี่ยง
จากการควบคุมภายนอก และความเสี่ยงจากสภาพธรรมชาติ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ เป็นไป
พร้อมๆ กบัการพร้อมยอมรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ ทัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าเกษตรกรอยู่ในฐานะท่ีเป็นผู้ประเมิน
สถานการณ์โดยผ่านกระบวนการคิด ไตร่ตรองแล้วจึงเลือกตอบสนอง ซึง่ภายหลงัจากท่ีได้เข้าร่วมในระบบพนัธ
สญัญาแล้ว กระบวนการคิดดงักล่าวจะยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเน่ืองถึงแม้ว่าจะมีบางรายตดัสินใจท่ีจะยุติ
บทบาทของตนเองในระบบพนัธสญัญาในท่ีสดุ ซึง่ไมไ่ด้หมายถึงการล้มเหลว แต่เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
ท่ีจะตัดสินใจไม่ก้าวเดินต่อไปในเส้นทางเดิมหากประเมินแล้วว่าไม่คุ้มค่า ในขณะท่ีเกษตรกรซึ่งตัดสินใจเดิน
ตอ่ไปก็ต้องพยายามปรับตวัและตอ่รองกบัระบบดงักล่าวภายใต้ทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู่เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต
ภายใต้ระบบดงักลา่วตอ่ไปได้อย่างราบร่ืนและยัง่ยืน 

หากต้องการสง่เสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้จึงจ าเป็นต้องสนบัสนุนให้เกษตรกรมีทรัพยากรท่ี
เพียงพอเพ่ือให้สามารถปรับตวักบัระบบดงักลา่วได้ ทัง้ในด้านความรู้ในการแก้ไขปัญหาอนัเน่ืองมาจากการผลิต
และความรู้ในแง่ของการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งเสริมหน่วยงานท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการประสานงาน

542

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54



ระหวา่งตลาดตา่งๆ ท่ีเกษตรกรจะสามารถกระจายผลผลิตได้ และควรก าหนดกลไกในการควบคมุและตรวจสอบ
บริษัทท่ีเข้ามาท าพนัธสญัญากบัเกษตรกรเพ่ือป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงั
มีความจ าเป็นต้องช่วยลดภาระ หรือแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานใน
การผลิตรูปแบบต่างๆ ท่ีจ าเป็นในเง่ือนไขของการท าพันธสญัญา เช่น มาตรฐานการผลิตตามมาตรฐาน GAP 
เป็นต้น 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิค 

แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรู 

ในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 The Development of Learning Model Using Direct Instructional Model  

on Multi Techniques to Develop Capability and Retention of  

Playing Khlui Piang Aor Skills for Prathomsuksa 4 Students. 

 

เสาวภา กิจวาส1*  

Saowapa Kitwas1* 
 

บทคัดยอ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนา

ความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3  ของโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ตําบลคูหาสวรรค อําเภอ

เมือง จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 2558 จํานวนนักเรียน 35 คน ไดมาโดยการสุมกลุม โดยใชหองเรียนเปนหนวย

สุม ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้น

ปฐมนิเทศ ข้ันนําเสนอบทเรียน  ขั้นเสนอแมแบบ ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล ความสามารถทางดนตรีดาน

สวนประกอบของขลุย ความสามารถทางดนตรีดานตําแหนงและระดับเสียง ความสามารถขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติ

ขลุย ความสามารถในการปฏิบัติขลุยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และมี

ความคงทนในการเรียนรู 

 

ABSTRACT 

The Development of Learning Model Using Direct Instructional Model on Multi Techniques to 

Develop Capability and Retention of Playing Khlui Piang Aor Skill for Prathomsuksa 4 Students studied with 

35 Prathomsuksa 4/3 students of the Tet-sa-barn Wat Poo Pah Pimook School, were selected by cluster 

random sampling using the classroom as a unit randomly. The results showed that there are 5 steps of 

instructional model such as Introduction, Presentation, Model Proffer, Summary and Assessment step. All 

knowledge and Playing Khlui Piang Aor Skills were significantly higher than those after the experiment.  

 

 

 
  

Key Words: direct instructional model, multi techniques, khlui piang aor 
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คํานํา 

ดนตรีไทยเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของคนไทย มีคุณคาและความงามที่บงบอกถึงความเปนไทย 

ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับวิถีชีวิตไทย มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยมาอยางตอเนื่องต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบนั ขณะเดียวกันกมี็บทบาทในการชวยสะทอนคานิยม ความเชื่อของผูคนในสังคมไวในงานดนตรีดวย 

(สําเร็จ คําโมง และคณะ;2551:1) ทวงทํานองของการบรรเลงเพลงไทยมีความนิ่มนวล ประณีต ไพเราะ 

ออนหวาน และเราใจสนุกสนาน นับเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งที่ชวยกลอมเกลาจิตใจของคนไทยใหมีความสุขทาง

ใจ มีความเบิกบาน แจมใส เอ้ืออารีตอกัน และอยูในสังคมอยางมีความสุข (สงัด  ภูเขาทอง, 2532 : 20) กลาวไว

วา หากเราศึกษาดนตรีไทยใหถึงจุดของวิชาการจะพบวา ดนตรีไทยก็เปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนใหเห็นถึง

สภาพของสังคมไทย คานิยม พฤติกรรม รวมทั้งจารีตประเพณีอันเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยไดเปนอยางดี 

ประเทศไทยไดมีการติดตอกับตางประเทศ และมีอารยธรรมของประเทศตะวันตกเขามา โดยเฉพาะ

ทางดานดนตรีมีผลกระทบทําใหดนตรีไทยซบเซาลงและไมแพรหลาย เนื่องจากอิทธิพลและสภาพแวดลอมตางๆ 

จากภายนอกที่เขามามีบทบาทอยูในสังคมไทยในปจจุบัน ดังนั้น การที่จะดํารงรักษาสืบตอเอกลักษณของชาติไว

ไดอีกหนทางหนึ่งคือ การปลูกฝงใหเยาวชนของชาติเกิดความรักความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดย

การฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยชนิดใดชนิดหนึ่งจนเกิดทักษะความชํานาญในดนตรีชนิดนั้นๆ เด็กจะเกิดทัศนคติที่

ดี  หรือรู คุณคาไดนั้น  ครูผูสอนตองจัดประสบการณทางดานดนตรีให เด็กเห็นอยางชัดเจนวา ดนตรีมี

ความสัมพันธกับมนุษยแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด และอารมณของมนุษย ความรัก ศาสนา การทํางาน 

การละเลน หรือพิธีกรรมตางๆ (ณรุทธ  สุทธจิตร, 2535 : 65) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระที่ 2 ดนตรี 

ไดกําหนดคุณภาพผูเรียน เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลว ผูเรียนจะตอง 1) รูและเขาใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี 

เสียงรอง เครื่องดนตรี และบทบาทหนาที่  รูถึงการเคลื่อนที่ข้ึน ลง ของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพท

สังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณของบทเพลงที่ฟง รองและบรรเลงเครื่องดนตรี ดนสดอยางงาย ใชและ

เก็บรักษาเครื่องดนตรีอยางถูกวิธี อาน เขียนโนตไทยและสากลในรูปแบบตาง ๆ รูลักษณะของผูที่จะเลนดนตรีได

ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบดนตรี ถายทอดความรูสึกของบทเพลงที่ฟง สามารถใชดนตรีประกอบ

กิจกรรมทางนาฏศิลปและ การเลาเรื่อง 2) รูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตาง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคา

ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน เห็นความสําคัญในการอนุรักษ และไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไว 2 

มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ มาตรฐาน 

ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 : 2 - 4) 

ปจจุบันสภาพการเรียนการสอนดนตรีในระบบโรงเรียนไมไดเรียนในหมูคนผูสนใจเทานั้น  แตดนตรีเปน

วิชาบังคับที่ทุกคนตองเรียนในทุกระดับชั้นป ต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ในการเรียนดนตรีใน

โรงเรียนไมสามารถที่จะทําการสอนแบบตัวตอตัวได เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนมีจํากัด และจํานวนนักเรียน

ในชั้นเรียนมีจํานวนมาก โดยเฉลี่ยครูผูสอนตอนักเรียนประมาณ 1 : 30 คน ซึ่งยากที่จะใหนักเรียนสามารถปฏิบัติ

ไดผลดีตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ไดกําหนดไว ดังนั้น การใชกระบวนการเรียนการสอนดนตรี ครูผูสอน
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สามารถจัดทําเปนตําราหรือเอกสารการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและผูเรียนสามารถคนควา

ดวยตนเอง อันมีแนวทางในการศึกษาตามหลักเกณฑที่ถูกตองยิ่งขึ้นได 

จะเห็นวา วิชาดนตรีมีประโยชนตอผูเรียนในการพัฒนาดานอารมณ เปนเครื่องกลอมจิตใจใหมีความสุข

ทางใจ ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค และเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ แตในดานการศึกษาวิชาดนตรียังมี

ปญหา จากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. พบวา มาตรฐานที่ 12 ดานดนตรี มาตรฐานการศึกษาอยู

ในระดับตํ่าที่สุดในกลุมวิชาศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

ปญหาวิชาดนตรีมีมาตรฐานการศึกษาอยูในระดับตํ่า ผูวิจัยไดศึกษาปญหาการศึกษาในวิชาดนตรี 

พบวา เรื่องที่มีปญหามากที่สุด คือ การใชสื่อ นวัตกรรม เชน ชุดการสอน ศูนยการเรียน บทเรียนโปรแกรม 

จากปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีที่จะสรางความรัก ความสนใจในกิจกรรมของดนตรีไทย 

อันเปนภูมิปญญาของไทยใหดีขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดย

ใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ

เรียนการสอนในวิชาดนตรีในระดับประถมศึกษาตอไป  

 วัตถุประสงคของการวิจัย  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิค

แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ  

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูในการปฏิบั ติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  4 กอนและหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบ

ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

2. ศึกษาความความคงทนในการปฏิบัติขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนา

ความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 สมมติฐานของการวิจัย  

1. ความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยรูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทน

ในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 

ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 2558 จํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 215 คน 
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กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 ของโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ตําบลคูหา

สวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 2558 จํานวนนักเรียน 35 คน ไดมาโดยการสุมกลุม (Cluster 

Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 67-71) 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  

เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิค

แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดแก แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรง

โดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุย

เพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู ตามรูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทน

ในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิค

แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ตัวแปรตาม แบงเปนดังนี ้

 ความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 ความคงทนในการเรียนรูขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก เนื้อหารายวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใช

เทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูวิจัยดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดดําเนินการตามรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้  

ข้ันตอนท่ีหน่ึง การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบ

ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนา

ความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

โดยกําหนด จุดมุงหมาย โครงสราง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล 

และแผนการจัดกิจกรรมของการจัดการเรียนรู นํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิค

แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน  เพื่อพิจารณาความสอดคลองและความ

เหมาะสมโดยการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล      

วัตถุประสงคของขั้นนี้ คือ เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบ

ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

แหลงขอมูล ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน

จํานวน 3 ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองเหมาะสมเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย 

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการสราง ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

นวัตกรรม ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการ

พัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา          

ปที่ 4 

เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิค

แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดแก แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรง

โดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุย

เพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 18 ชั่วโมง แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถ

และความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  และแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

ข้ันท่ีสองการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบ

ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

เปนการดําเนินการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบ

ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยนําการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  

วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานใน

การพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบั ติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4  และศึกษาความคงทนในการเรียนรูของกลุมตัวอยางในการทดลองใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการ

เรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4    

แหลงขอมูล ประชากร  ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ตําบลคูหา

สวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จํานวน 215 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรียน

เทศบาลวัดภูผาภิมุข ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จํานวน 35 คน   
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

การเก็บขอมูล การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดย

ใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ซึ่งผูวิจัยไดนํามาทดลองปฏิบัติดวยตนเอง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศชี้แจงขอตกลงในการเรียนการสอน 

2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อทดสอบความรูเดิมของนักเรียน 

3. ดําเนินการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสาน

ในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 18 ชั่วโมง ซึ่งมีกําหนดการสอน ดังตารางที่ 4 

4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแลว โดยใชแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

5. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4  หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองเปนเวลา 2 สัปดาห 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบของการวิจัยเปนแบบ One Group Pre-test Post-test Design  

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

นําแบบทดสอบความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มาตรวจ

ใหคะแนน  นําคะแนนหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละ ทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและ

ความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และทําการวิเคราะห

ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนหลังเรียนเสร็จสิ้น เปนเวลา 2 สัปดาห 

 

สรุป  

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนา

ความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ผูวิจัยไดใชแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอนของรูปแบบการสอนทางตรง ของ Joyce และ Weil (1992) และการ

เรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบของ Bandura (1977) ซึ่งมีขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

1.1. ขั้นปฐมนิเทศ ไดแก การตรวจสอบความพรอมของนักเรียน  และวัสดุ อุปกรณ สื่อ

ประกอบการเรียนการสอน การแจงจุดประสงคของการเรียนรูในครั้งนี้แกนักเรียน โดยการเขียนลงบนกระดาน 

1.2. ขั้นนําเสนอบทเรียน ไดแก การนําเสนอสิ่งที่จะเรียนใหม อยางแจมชัดในรูปของปญหา โดยใชการ

อภิปรายเพื่อหาทาง แกปญหา การสนทนาและอภิปรายซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการเปาขลุย 

1.3. ขั้นเสนอแมแบบ มีขั้นตอนดังนี้  
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1) ครูทําหนาทีแ่มแบบ โดยสาธิตการเปาขลุยที่ถูกตองใหนักเรียนดู  

2) ครูใหนักเรียนสังเกตแมแบบ และใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและความรูสึก ตลอดทัง้ให

นักเรียนซักถาม วิธีการปฏิบัติขลุยของแมแบบเพื่อใหเกิดความคิดที่จะเลียนแบบของแมแบบ  

  3) ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติขลุย หากนักเรียนยังเลียนแบบไมถกูตอง ครูจะใหนักเรียนเลียนแบบ

เพิ่มเติมและใหกําลังใจใหฝกตอไป ถานักเรียนเลียนแบบไดถกูตองก็จะเสริมแรงโดยการกลาวชม  

1.4. ขั้นสรุป ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรูในวันนี้ และรวม

อภิปรายกับนักเรียนจนไดขอสรุป และครูสรปุเพิ่มเติมและมอบหมายใหนักเรียนเรียนรูและฝกปฏิบัติในเวลา

วางทั้งที่โรงเรียนและที่บาน 

1.5. ขั้นประเมินผล การตรวจสอบความถกูตองของการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียน เพื่อใหเกดิการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูตลอดเวลาอยางสมํ่าเสมอ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  4 กอนและหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบ

ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ความสามารถทางดนตรีดานสวนประกอบของขลุย ความสามารถทางดนตรีดาน

ตําแหนงและระดับเสียง ความสามารถขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติขลุย ความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ 

เพลงเตยโขง  ความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพลงลาวสมเด็จ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการ

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถ

และความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สูงกวาการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 3. ผลการศึกษาความความคงทนในการปฏิบัติขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานใน

การพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ความสามารถทางดนตรีดานสวนประกอบของขลุย ความสามารถทางดนตรีดาน

ตําแหนงและระดับเสียง ความสามารถข้ันพื้นฐานของการปฏิบัติขลุย ความสามารถในการปฏิบัติขลุย

เพียงออเพลงเตยโขง  ความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพลงลาวสมเด็จ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

หลังไดรับการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนา

ความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

มีความคงทนในการเรียนรู  
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การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เร่ือง อังกะลุง  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมขุ 

Developing a Curriculum in the Learning Strand of Art “Aungkalung” 

for Prathomsuksa 4 Students at Tet-sa-barn Wat Poo Pah Pimook School. 

 

เสาวภา กิจวาส1*  

Saowapa Kitwas1*
 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ผลการประเมินหลักสูตร โดยอาศัยแนวคิดในการประเมิน

หลักสูตรแบบ Puissance Measure (P.M.) ซึ่งครอบคลุมการประเมิน 3 ดาน คือ จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม

การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ปรากฏวา ไดหลักสูตรที่มีคุณคา (P.M.) เทากับ 11.75 ซึ่งแปล

ความหมายตามเกณฑการประเมินไดวา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรีชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีคุณคาสูง ประสิทธิภาพแผนการจัดเรียนรูตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง 

อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข มีคาประสิทธิภาพ เทากับ 82.53/ 

85.31 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง อังกะลุง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ABSTRACT 

This study aimed to develop a curriculum in the learning strand of art entitled “Aungkalung” 

(Indonesian bamboo musical instruments) for Prathomsuksa 5 students, studied with 34 

Prathomsuksa 5/1 students of the Tet-sa-barn Wat Poo Pah Pimook School, were selected by cluster 

random sampling using the classroom as a unit randomly. The results showed that the developed 

curriculum in the learning strand of art entitled “Aungkalung” for Prathomsuksa 5 students had a 

value of evaluation by a group of experts before being try out based on Puissance Measure of 11.75 

with a high value. And the learning plans in the curriculum had efficiency of 82.53 / 85.31. Post-test 

scores were higher than pre-test scores at .01 level of significant difference. 

. 
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คํานํา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระที่ 2 ดนตรี 

ไดกําหนดคุณภาพผูเรียน เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลว ผูเรียนจะตอง 1) รูและเขาใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี 

เสียงรอง เครื่องดนตรี และบทบาทหนาที่  รูถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพท

สังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณของบทเพลงที่ฟง รองและบรรเลงเครื่องดนตรี ดนสดอยางงาย ใชและ

เก็บรักษาเครื่องดนตรีอยางถูกวิธี อาน เขียนโนตไทยและสากลในรูปแบบตาง ๆ รูลักษณะของผูที่จะเลนดนตรีได

ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบดนตรี ถายทอดความรูสึกของบทเพลงที่ฟง สามารถใชดนตรีประกอบ

กิจกรรมทางนาฏศิลปและ การเลาเรื่อง 2) รูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตาง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคา

ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน เห็นความสําคัญในการอนุรักษ และไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูไว 2 

มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ มาตรฐาน 

ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 : 2 - 4) 

ดนตรีและศิลปะเปนสวนหนึ่งของปจจัยที่หาที่จะสามารถสงเสริมจริยธรรมของชีวิตในระบบการศึกษา

ได เม่ือเราต้ังปรัชญา การศึกษาคือชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงจําเปนอยางยิ่งในระบบการศึกษา จัดการ

เรียนศิลปะและดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน แลวคนจึงคอยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทอดหนึ่ง ปจจุบัน

สภาพการเรียนการสอนดนตรีในระบบโรงเรียนไมไดเรียนในหมูคนผูสนใจเทานั้น  แตดนตรีเปนวิชาบังคับที่ทุก

คนตองเรียนในทุกระดับชั้นป ต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ในการเรียนดนตรีในโรงเรียนไม

สามารถที่จะทําการสอนแบบตัวตอตัวได เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนมีจํากัด และจํานวนนักเรียนในชั้นเรียน

มีจํานวนมาก โดยเฉลี่ยครูผูสอนตอนักเรียนประมาณ 1 : 30 คน ซึ่งยากที่จะใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดผลดี

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ไดกําหนดไว ดังนั้น การใชกระบวนการเรียนการสอนดนตรี ครูผูสอนสามารถ

จัดทําเปนตําราหรือเอกสารการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและผูเรียนสามารถคนควาดวย

ตนเอง อันมีแนวทางในการศึกษาตามหลักเกณฑที่ถูกตองยิ่งขึ้นได จะเห็นวา วิชาดนตรีมีประโยชนตอผูเรียนใน

การพัฒนาดานอารมณ เปนเครื่องกลอมจิตใจใหมีความสุขทางใจ ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค และเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ  

จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําองคความรูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีอังกะลุง มา

พัฒนาเปนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนได

เรียนรูอยางมีความหมายสรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน เนื่องจากอังกะลุงเปนเครื่องดนตรีที่ทําจากไมไผ มีเสียงที่ไพเราะ มีเอกลักษณในตนเอง ซึ่งการ

บรรเลงเครื่องดนตรีชนิดนี้ตองใชผูบรรเลงเปนวง ทําใหเกิดความสามัคคีและบรรเลงงาย เหมาะสําหรับนํามาใช

ในกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับอังกะลุง อยาง

ลึกซึ้งต้ังแตกระบวนการผลิต การเก็บรักษา และการบรรเลงอังกะลุง ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีทักษะในการผลิต 

จัดเก็บ ดูแลรักษาและบรรเลงอยางมีขั้นตอน โดยผานกระบวนการเรียนรูในหลักสูตรการเรียนรูศิลปะ โดยให

สอดคลองกับสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง 
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 วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ที่มีคุณภาพ 

2. เพื่อสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 

4. เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข  

 

 ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 

ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 2558 จํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 220 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ของโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ตําบลคูหา

สวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 2558 จํานวนนักเรียน 34 คน ไดมาโดยการสุมกลุม (Cluster 

Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษา

ปที่  5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ผูวิจัยดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐาน (Research: R1) นําผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน

มาสรางหลักสูตร (Development: D1) จากนั้นทําการประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตร (Research: R2) และ

เสนอหลักสูตร (Development: D2) เพื่อใหไดหลักสูตรที่สมบูรณ สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของชาติและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน ทองถิ่น มีรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้  

 

ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี             

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. วางแผนเก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศ 

2. เก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศจากแหลงที่มีอยูในทองถิ่น ไดแก เอกสารขอมูลสารสนเทศ จงัหวัด

พัทลุง เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดพัทลุง เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนกลยุทธของ

สถานศึกษา 
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3. ประมวลขอมูล สารสนเทศ และเรียบเรียงตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ 

3.1 ขอมูลสารสนเทศสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ประเพณีทองถิ่น วัสดุทองถิ่น แหลงเรยีนรู

และภูมิปญญาทองถิ่น 

3.2 ขอมูลสารสนเทศดานสภาพแวดลอมภายใน ไดแก  วิสัยทัศน/ พนัธกิจ เปาหมาย/ คุณภาพ

ผูเรียน โครงสรางหลักสูตร เพลงพื้นบานที่กําหนดใหเรียนและเลือกเรียน 

 

ข้ันตอนท่ี  2  การสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เร่ือง อังกะลุง สาระดนตรี ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 

 ผูวิจัยนําผลการศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลพื้นฐานมาสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง 

อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข  มีกิจกรรมการสรางหลักสูตร ดังนี้ 

 1. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 โดยแยกองคประกอบของมาตรฐานการเรียนรู ดานความรู (K: Knowledge) ดานทักษะกระบวนการ (P: 

Precess Skill)  ดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม (A:Affective)  

 2. วิเคราะหกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 3. วิเคราะหกําหนดสาระการเรียนรูรายป  

 4. วิเคราะหกําหนดสัดสวนเวลา 

 5. การวิเคราะหกําหนดคําอธิบายรายวิชา 

 6. กําหนดหนวยการเรียนรู 

 7. การแสดงผังมโนทัศน 

 8. กําหนดแผนการจัดการเรียนรู 

 9. กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู 

 10. กําหนดแนวทางการจัดสื่อและแหลงเรียนรู 

 11. กําหนดโครงรางของหลักสูตร 

 

ข้ันตอนท่ี  3 การทดลองใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เร่ือง อังกะลุง สาระดนตรี ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข  

 ผูวิจัยนําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียน

เทศบาลวัดภูผาภิมุข ไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ในภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 34 คน 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เร่ือง อังกะลุง สาระดนตรี 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 

ทําการประเมิน คุณภาพหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตร ีชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข โดยใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบปุยซองค (Puissance Measure : 
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P.M.) โดยแยกเปนรายดาน คือ ดานจุดประสงคการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและ

ประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี 5 การเสนอหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เร่ือง อังกะลุง สาระดนตรี ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 

การเสนอหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

เทศบาลวัดภูผาภิมุข ผูวิจัยดําเนินการดังนี ้

1. นําผลการประเมินโครงรางหลกัสูตรของผูเชี่ยวชาญ 5 คน มาวิเคราะห สรุปประเด็นที่เสนอแนะให

ปรับปรุงแกไข 

2. ปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะ เรียบเรียงเอกสารหลักสูตร ตามลําดับ องคประกอบของหลักสูตร 

ดังนี้ วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการจัดสื่อและแหลงการเรียนรู 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยสรางขึ้น

โดยใชการประเมินหลักสูตรแบบ Puissance Measure (P.M.) โดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งครอบคลุม

การประเมิน 3 ดาน คือ จุดประสงคการเรียนรู กจิกรรมการเรยีนการสอน และการวัดและประเมินผล 

2. แผนการเรียนรูหลักสูตรการเรียนรูศิลปะเรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 

แผน 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ 

4. แบบประเมินทักษะการบรรเลงอังกะลุง จํานวน 1 ชุด คือแบบสังเกตวัดทักษะการบรรเลงอังกะลุง มี 

4 ขั้น ไดแก ขั้นทําความเขาใจ ขั้นฝกปฏิบัติ ขัน้ผลงาน ขั้นกิจนิสัย และแบบสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน  

5. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนเรื่อง อังกะลุง เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ตามวิธีของ ลิเคอรท (Likert) แลงชวงออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 20 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1.1  เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงที่มีอยู ไดแก เอกสาร ขอมูลสารสนเทศจากหนวยงาน สถานศึกษาที่

เกี่ยวของ  

1.2 นําขอมูลพื้นฐานทีร่วบรวมไดมาประมวลผล วิเคราะห และเรียบเรียง จัดหมวดหมูลงในตารางตาม

ประเด็นที่ศึกษา ดังนี ้

 1.2.1 ขอมูลสารสนเทศดานสภาพแวดลอมภายนอก ขอมูลที่วิเคราะหและสามารถนํามาใชใน

การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
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 1.2.2 ขอมูลสารสนเทศดานสภาพแวดลอมภายใน ขอมูลที่วิเคราะหและสามารถนํามาใชใน

การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวย 

  1) วิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีนของสถานศึกษา 

2) สัดสวนเวลาเรียน นําขอมูลการกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ วิชา

ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของสถานศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

2. การสรางหลักสูตร 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสรางหลักสูตร มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

2.1 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานมาวิเคราะหหาความสัมพันธกับโครงสราง

หลักสูตร องคประกอบมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ หลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

2.2 นําผลการวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มากําหนดผล

การเรียนรูที่คาดหวังรายป วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5และสาระการเรียนรูรายป วิชาดนตรี ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 

2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวนของมาตรฐานการเรียนรูวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรูรายป วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

2.4 กําหนดหนวยการเรียนรูและสัดสวนเวลาเรียนใหเหมาะสมและครบตามจํานวนชั่วโมงที่

กําหนด 

2.5 ออกแบบโครงรางหลักสูตรไดองคประกอบหลักสูตร 10 ดาน ไดแก (1) วิสัยทัศน การเรียน

การสอนศิลปะ (2) หลักการ (3) จุดหมาย (4) โครงสรางหลักสูตร (5) คําอธิบายรายวิชา (6) หนวยการเรียนรู          

(7) แผนการจัดการเรียนรู (8) แนวทางการจัดการเรียนรู (9) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู (10) สื่อ

และแหลงเรียนรู 

3. การประเมินคุณภาพหลักสตูร 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ดังนี ้

3.1 นําโครงรางหลักสูตรและแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรใหผูเชีย่วชาญจํานวน 5 คน ตอบ

แบบประเมิน เก็บรวบรวมแบบประเมินคืนหลังจาก 2 สัปดาห 

3.2 นําผลการประเมินมาตรวจใหคะแนน และหาคาเฉลี่ยเทียบกับระดับโดยใชเกณฑของ บญุ

เรียง ขจรศิลป (2544 : 95) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้มีความ

ชัดเจน/เหมาะสม/สอดคลองอยางยิ่ง 

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้ไมแนใจ

วา มีความชัดเจน/เหมาะสม/สอดคลอง 

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้ไมแนใจ

วา มีความชัดเจน/เหมาะสม/สอดคลอง 

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้มีความไม

ชัดเจน/ไมเหมาะสม/ไมสอดคลอง 
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คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้มีความไม

ชัดเจน/ไมเหมาะสม/ไมสอดคลองอยางยิ่ง 

ถาไดคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาต้ังแต 3.00 ขึ้นไปถือวา หลักสูตรทีส่รางขึ้นมี

คุณภาพ 

4. การเสนอหลักสูตร 

นําผลจากการประเมินและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรบัปรุงใหมีความสมบูรณเรียบเรียงเอกสาร

หลักสูตรฉบับสมบูรณ ประกอบดวย องคประกอบสําคัญ ดังนี้ วิสัยทัศนการเรียนการสอนศิลปะ หลักการ 

จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรู แนวทางการจัดการ

เรียนรู แนวทางการวัดและประเมินผล สื่อและแหลงเรียนรู 

 

สรุป  

 จากการศึกษาวิจัยสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะปรากฏผลดังนี้ 

1. ผลการประเมินหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข โดยอาศัยแนวคิด ในการประเมินหลักสูตรแบบ Puissance Measure (P.M.) ซึ่ง

ครอบคลุมการประเมิน 3 ดาน คือ จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

ปรากฏวา ไดหลักสูตรที่มีคุณคา (P.M.) เทากับ 11.75 ซึ่งแปลความหมายตามเกณฑการประเมินไดวา หลักสูตร

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรีชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีคุณคาสูง 

2. ผลการประเมินแผนการเรียนรูหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข โดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประเมิน 6 ดาน คือ ดานสาระสําคัญ ดาน

จุดประสงคการเรียนรู ดานสาระการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อและแหลงเรียนรู ดาน

การวัดและประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ซึ่งอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 

3. ประสิทธิภาพแผนการจัดเรียนรูตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข มีคาประสิทธิภาพ เทากับ 82.53/ 85.31 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

กําหนด 
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โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณ ดร.วีระ พันธุเสือ อาจารยคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร ดร.เทพิกา รอดสการ อาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร                  
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มุข  ที่ใหแนวคิดและคําแนะนําเพิ่มเติมจนทําใหผลงานทางวิชาการนี้มีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน  ทั้งยัง

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

558



ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยนี้ สุดทายนี้ผูวิจัย

ขอขอบคุณ  นักเรียนและ เพื่อนครู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข  ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 
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ปัญหาทางการอ่านคาํจากแบบทดสอบการอ่านคาํเทียมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการอ่าน 

Problems of Reading Disabled Children: A Case Study of Non-word Reading  

 

อลิสา  คุ่มเคี่ยม1* และ พทุธชาต ิโปธิบาล2 

Alisa  Khumkhiam1* and  Puttachart Potibal2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ืองนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะการอา่นคําเทียมและเพ่ือหาปริมาณการอา่นคําเทียม 
ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการอา่น  ปรากฏผลการวิจยั ดงันี ้

  การอา่นคําเทียมทัง้ 21 คํา ของเดก็จํานวน 50 คน ในการอา่นทัง้ 3 แบบ พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการอา่น  อา่นผิดมากท่ีสดุ   คิดเป็นร้อยละ 64.19  รองลงมาคือ อา่นถกู  คิดเป็นร้อยละ 22.86      

และอา่นไมไ่ด้ คิดเป็นร้อยละ 12.95    ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีวา่ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการอา่นมี
ปัญหาการอา่นประสมคํา   
 ลกัษณะการอา่นคําเทียมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการอา่น  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ  
คือ อา่นไมไ่ด้  และอา่นได้ ในการอา่นได้  แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ อา่นถกู และอา่นผิด ซึง่อา่นผิด แบง่
ออกเป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่ อา่นแบบเรียงตามตําแหน่งท่ีปรากฏในคํา  อา่นแบบเพ่ิมพยางค์  อา่นผิดท่ีโครงสร้าง
พยางค์ และอา่นแบบเดาคํา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research are to analyze characteristics of their non-word reading ability 

and investigate non-word reading ability of reading disabled children. The samples, 50 reading 

disabled children, are asked to read 21 non-words aloud, in order to test their reading ability.  The 

results, ranked in descendent order, show 3 characteristics i.e. incorrect reading by 64.19 percent, 

correct reading by 22.86, and no sound by 12.95 percent.  This result conforms to the hypothesis that 

reading disabled children have word spelling problems.   

The non-word reading ability can be divided into two levels, i.e. reading aloud and no sound.  

Their ability to read aloud can be subdivided into two levels i.e. correct reading and incorrect 

reading.   The results show four types of incorrect reading, namely grapheme reading, wrong syllabic 

insertion, wrong syllabic segmentation, and wild guess.  

 

 

Keywords: Problems of Reading , Disabled Children , Non-word Reading 
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คาํนํา 

 แม้วา่จะยอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ ภาษาไทยมีความสําคญัและจําเป็นในการสื่อสาร ดงักลา่วแล้ว แตใ่น
ปัจจบุนั พบวา่ เดก็ไทยหรือนกัเรียนไทยมีปัญหาการอา่นและการเขียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนกัเรียนในช่วงชัน้ท่ี 2 

ซึง่เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-ปีท่ี 6 ซึง่เป็นช่วงชัน้ท่ีมีคลงัคําศพัท์อยู่ในสมองมากในระดบัหนึง่ และ
สามารถใช้ทกัษะทางภาษาได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพหรือเตม็ความสามารถ ทัง้ทกัษะการอา่นและการเขียน แต่
สถิติการเกิดโรคความบกพร่องทางการเรียนรู้( Specific Learning Disorder)   ในประเทศไทยพบได้ ร้อยละ 6 – 

9.95 ของเดก็วยัเรียน  
ความบกพร่องทางภาษามีความสมัพนัธ์กบัความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยจะมีความเสียหายในระบบ 

การสําเหนียกรู้ระบบเสียง (Phonological Awareness) ดงัท่ี วินดัดา ปิยะศิลป์ (ม.ป.ป. : 11) ได้กลา่วถงึ อาการ
ของความบกพร่องด้านการเรียนไว้วา่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่หลกั คือ ความบกพร่องในการอา่นหนงัสือ 
และการสะกดคํา ความบกพร่องในการเขียนหนงัสือ และความบกพร่องในการคิดเลข บางคนเสียหายด้านเดียว 
บางคนเสียหาย 2 ด้าน บางคนเสียหาย 3 ด้าน 
 ด้วยเหตผุลและความจําเป็นดงักลา่วในเบือ้งต้นจงึทําให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาเร่ืองปัญหา
ทางการอา่นคําจากแบบทดสอบการอา่นคําเทียมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการอา่น  ดงันัน้งานวิจยัเร่ืองนีจ้งึ
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะการอา่นคําเทียม  และเพ่ือหาปริมาณการอา่นคําเทียม ของเดก็ท่ีมีความ
บกพร่องทางการอา่น 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ผู้ วิจยัใช้แบบทดสอบการอา่นคําเทียม ซึง่หมายถงึ  แบบทดสอบท่ีผู้ วิจยัคิดขึน้ จํานวน 21 คํา ซึง่เป็นคํา
พยางค์เดียวท่ีไมมี่ความหมาย (non word)  โดยงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัมีวิธีการ ดงันี ้

 1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสําเหนียกรู้ระบบเสียงภาษาไทย และความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

 2. ผู้ วิจยัสร้างแบบทดสอบการอา่นคําเทียม จํานวน 21 ข้อ ซึง่เป็นคําพยางค์เดียวท่ีไมมี่ความหมาย 
(non word) จํานวน 21 คํา ซึง่วิธีการสร้างคําเทียม มาจาก การนําหน่วยเสียง ได้แก่ เสียงพยญัชนะต้น  21  

หน่วยเสียง  เสียงสระ  21 หน่วยเสียง  เสียงพยญัชนะท้าย  9 หน่วยเสียง เสียงวรรณยกุต์  5  หน่วยเสียง 
ซึง่เป็นไปตามโครงสร้างพยางค์ของภาษาไทย ท่ีประกอบด้วย พยญัชนะต้น  สระ  พยญัชนะท้าย และวรรณยกุต์   
โดยนําองค์ประกอบทัง้ 4 อย่างนีม้าคละหน่วยเสียงกนั ทําให้เกิดเป็นคําเทียมขึน้มา 

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาเฉพาะการสําเหนียกรู้ระบบเสียงภาษาไทย 

 3. ผู้ วิจยันําแบบทดสอบการอา่นคําเทียม  ไปทดสอบกบัเดก็ท่ีแพทย์ได้วินิจฉยัแล้ววา่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  (Learning Disabilities) และมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอา่น และการเขียนเท่านัน้ 

 4. วิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมลู ปัญหาทางการอา่นคําจากแบบทดสอบการอา่นคําเทียมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ
อา่น มี 2 ประเดน็ ดงันี ้

1. ลกัษณะการอา่นคําเทียมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการอา่น  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ดงันี ้

  1. อา่นไมไ่ด้  เช่น  คําวา่  ชดึ เดก็อา่น   ช  

     แงย เดก็อา่น   ง  

  2. อา่นได้  แบ่งออกเป็น  2 แบบใหญ่ ๆ ดงันี ้  

   2.1 อา่นถกู คือ อา่นแบบประสมคํา ตามหลกัการอา่น คือ พยญัชนะต้น   สระ   
พยญัชนะท้าย   และวรรณยกุต์  เช่น  ตว่ง   แดบ 

   2.2 อา่นผิด  แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดงันี ้  

    2.2.1 อา่นแบบเรียงตามตําแหน่งท่ีปรากฏในคํา เช่น  

 เขอ เดก็อา่นวา่ เ-ข-อ    มีทัง้อา่นเป็นคําได้และไมไ่ด้ 
โท้น เดก็อา่นวา่ โ-ท-ไม้โท-น    อา่นเป็นคําไมไ่ด้  

ชดึ เดก็อา่นวา่ ช-อ-ึด     ชนึ อา่นเป็นคําผิด  

ปิม้ เดก็อา่นวา่ ป-อิ-ม     ปิม   ไม้โท  ปิน้ อา่นเป็นคําผิด  

   2.2.2 อา่นแบบเพ่ิมพยางค์  เช่น  

           กวัะ เดก็อา่นวา่ กะ-วะ    

            เซะ เดก็อา่นวา่ เซ-ระ  

   2.2.3 อา่นผิดท่ีโครงสร้างพยางค์ ดงันี ้  

    2.2.3.1 อา่นผิดท่ีตําแหน่งพยญัชนะต้น   เช่น 

     เซะ เดก็อา่นวา่ เชะ   

     บืก เดก็อา่นวา่ ปืก 
    2.2.3.2 อา่นผิดท่ีตําแหน่งสระ  เช่น  

     กวัะ เดก็อา่นวา่ กวั    

     เมง่ เดก็อา่นวา่ แมง่ 
    2.2.3.3 อา่นผิดท่ีตําแหน่งพยญัชนะท้าย  เช่น  

     แงย เดก็อา่นวา่ แงบ    

     อุย่ เดก็อา่นวา่ อุน่  

 

    2.2.3.4 อา่นผิดท่ีตําแหน่งวรรณยกุต์  เช่น  

     ตวง เดก็อา่นวา่ ตว่ง และ ต้วง   

     โท้น เดก็อา่นวา่ โท่น 
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   2.2.4 อา่นแบบเดาคํา คือ คําท่ีเกิดจากการท่ีเดก็อา่นคําทดสอบนัน้ไมไ่ด้  
เดก็จงึเลือกเสียงพยญัชนะ เสียงสระ เสียงพยญัชนะท้าย และเสียงวรรณยกุต์ หรือคําอ่ืนท่ีเดก็พอจะอา่นได้มา
อา่นแทน  เช่น  โท้น เดก็อา่นวา่ ก้อ  

           ชดึ เดก็อา่นวา่ เดิน  

 

2. ปริมาณการอา่นคําเทียม ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการอา่น ปรากฏผล ดงัตารางและแผนภมิู ดงันี ้

     ตารางแสดงค่าร้อยละของการอ่านถูก  อ่านผิด และอ่านไม่ได้ จาํแนกเป็นรายคาํ 

คาํเทยีม ค่าร้อยละที่อ่านถูก ค่าร้อยละที่อ่านผิด ค่าร้อยละที่อ่านไม่ได้ 

1. ปิม้ 42 52 6 

2. ตว่ง 24 64 12 

3. เจ๋า 0 90 10 

4. กวัะ 14 62 24 

5. อุย่ 18 70 12 

6. เผีย 26 62 12 

7. โท้น 14 76 10 

8. ชดึ 30 58 12 

9. เขอ 24 56 20 

10. บืก 22 70 8 

11. แดบ 52 40 8 

12. เมง่ 24 64 12 

13. โนะ 38 44 18 

14. แงย 28 54 18 

15. รึก 18 74 8 

16. แฝะ 22 60 18 

17. เซะ 8 76 16 

18. เหือ้ 34 48 18 

19. เวาะ 22 60 18 

20. ยู้ง 4 90 6 

21. ล้าว 16 78 6 

 รวม 22.86 64.19 12.95 
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แผนภูมิ 1 แสดงข้อมูลค่าร้อยละของการอ่านถูก  อ่านผิด และอ่านไม่ได้ จาํแนกเป็นรายคาํ 

 
 
แผนภูมิ 2 แสดงข้อมูลค่าร้อยละของการอ่านถูก  อ่านผิด และอ่านไม่ได้ 

 
  

จากตารางและแผนภมิูดงักลา่ว สามารถสรุปประเดน็สําคญัได้ ดงันี ้

 1. การอา่นคําเทียมทัง้ 21 คํา ของเดก็จํานวน 50 คน ในการอา่นทัง้ 3 แบบ ได้แก่ อา่นผิด คิดเป็นร้อย
ละ 64.19  อา่นถกู คิดเป็นร้อยละ 22.86  และอา่นไมไ่ด้ คิดเป็นร้อยละ 12.95   ตามลําดบั 

2. ในการอา่นทัง้ 3 แบบ พบวา่ เดก็อา่นผิดมากกวา่อา่นถกู จํานวน 20 คํา ซึง่เม่ือพิจารณาคา่ร้อยละ
ของการอา่นผิด พบวา่ การอา่นผิดมีคา่ร้อยละสงูกวา่หรือเกินกวา่ 50 มีจํานวน 18 คํา  ได้แก่ ปิม้  ตว่ง   เจ๋า   
กวัะ   อุย่   เผีย   โท้น   ชดึ   เขอ   บืก   เมง่   แงย   รึก   แฝะ   เซะ   เวาะ   ยู้ง   และล้าว สว่นอีก 2 คํา คือ โนะ
และเหือ้ มีคา่ร้อยละการอา่นผิดต่ํากวา่ 50 ก็จริง แตร้่อยละของการอา่นไมไ่ด้ เกือบร้อยละ 20  
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 3. คําเทียมท่ีมีคา่ร้อยละของการอา่นผิดมากท่ีสดุ คือ อา่นผิดร้อยละ 90 มีจํานวน 2 คํา ได้แก่ เจ๋า
และยู้ง  นอกจากนีคํ้าวา่ เจ๋า เป็นเพียงคําเดียวท่ีไมมี่เดก็คนใดอา่นได้ถกูต้องเลย คือ อา่นผิดร้อยละ 90 และอา่น
ไมไ่ด้ร้อยละ 10 

 4. คําเทียมท่ีมีคา่ร้อยละของการอา่นถกูมากกวา่อา่นผิด มีเพียง 1 คํา คือ แดบ  

 

สรุป 

การอา่นคําเทียมทัง้ 21 คํา ของเดก็จํานวน 50 คน ในการอา่นทัง้ 3 แบบ ได้แก่ อา่นผิด คิดเป็นร้อยละ 
64.19  อา่นถกู คิดเป็นร้อยละ 22 .86  และอา่นไมไ่ด้ คิดเป็นร้อยละ 12.95 ตามลําดบั  ซึง่สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีวา่ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการอา่นมีปัญหาการอา่นประสมคํา  และเม่ือผู้ วิจยันําแบบทดสอบการ
อา่นคําเทียมไปทดสอบกบัเดก็ท่ีไมมี่ความบกพร่องทางการอา่น เดก็สามารถอา่นประสมคําได้ 

นอกจากนีผู้้ วิจยั พบวา่ คําเทียมท่ีมีคา่ร้อยละของการอา่นถกูมากกวา่อา่นผิด มีเพียง 1 คํา คือ แดบ 
สาเหตท่ีุเป็นเช่นนีอ้าจจะเน่ืองมาจาก คําวา่ แดบ  เดก็อา่นวา่  ด-แ-บ  ด เป็นอกัษรกลาง และคํานีไ้มมี่รูป
วรรณยกุต์ และสระแอ ถงึแม้วา่จะเป็นสระท่ีปรากฏในตําแหน่งหน้าพยญัชนะ แตเ่ดก็ก็ไมส่บัสน เพราะสระแอ
เป็นสระเด่ียวท่ีไมซ่บัซ้อน และเป็นสระตวัแรกๆท่ีเดก็จะจดจํา  ด้วยเหตผุลดงักลา่วนี ้จงึอาจจะทําให้เดก็อา่นคํานี ้
ได้ถกูต้องมากกวา่คําอ่ืนๆ 
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เยาวชนไทยและการเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมญ่ีปุ่นผ่านส่ือการ์ตูนญ่ีปุ่น 
Thai Youth and Their Learning on Japanese Culture via Japanese Comic Media)   

 

ชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ  1ธรรญธร ปัญญโสภณ1  และ พีรยา หาญพงศ์พนัธุ์ 1 

Chawarin Silpasuwan1 
Tanyatorn Panyasopon

1 and Peeraya Hanpongpandh
1 

 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการเรียนรู้ของเยาวชนไทยด้านวฒันธรรมญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม และ
วิถีด าเนินชีวิตผ่านสื่อการ์ตนูญ่ีปุ่ น 5 เร่ือง และการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้ วิจยัได้
วิเคราะห์การ์ตนูญ่ีปุ่ นท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2553 – 2557) จ านวน 5 เร่ืองได้แก่ (1) 
ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น (2) บลีช เทพมรณะ (3) วนัพีช (4) ฮนัเตอร์ x ฮนัเตอร์ และ (5) นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ 
โดยใช้ทฤษฎีสญัญะวิทยาเพ่ือใช้ข้อมลูที่ได้ไปใช้สนทนากลุม่กบัเยาวชนซึง่เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
และมธัยมศกึษาตอนปลาย รวม 48 คน จากโรงเรียนมธัยมศกึษา 4 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ์ - มีนาคม 2557ผลการศกึษาพบว่า เยาวชนไทยเรียนรู้จากสื่อการ์ตนูญ่ีปุ่ น ได้แก่ ความเช่ือเร่ืองภูตผี
ปีศาจและสิ่งลีล้บัมหศัจรรย์ ค่านิยมเร่ืองการเสียสละ ความเพียรพยายามและการมีวินัยในตนเอง ส่วนวิถีการ
ด าเนินชีวิต เช่น เร่ืองอาหารการกิน การแต่งกาย และการด าเนินความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล การน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น แฟชัน่การแตง่กาย อาหาร ภาษา เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the learning of Thai youths about Japanese culture: 
beliefs, values, and ways of life via five stories of Japanese comic media, and how to apply to their 
Dali- lives. The research was qualitative, and the five stories of Japanese cartoons (Reborn, BLEACH, 
One Piece, Hunter X Hunter and Naruto) most popular in Thailand in the past five years (2010-2014) 
were analyzed. In addition, the author incorporate semiotic theories to analyze and explain the study 
of five Japanese comic books, the researchers conducted the focus group, in-depth interviews with 
48 Thai students from four secondary schools (grade 7 – 12) in Bangkok during February - March 
2014.The results revealed that the beliefs, values and the ways of life that the Thai youths recognized 
from Japanese comic books, including: the beliefs about the existence of ghosts, magic and mystery 
things; the values about sacrifice, perseverance, self-discipline, volunteer, gratitude; and the ways of 
life, such as food, the dress , and their interpersonal relationships, Moreover, it was also revealed that 
many Thai youths have taken the good aspects from Japanese comic books and adapted them into 
their daily lives. 
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ค าน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ภูมิทัศน์ของสื่อ (Media Landscape)  

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสื่อใหม่ท่ีกลุ่มเยาวชน เปิดรับอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ (ส านักงาน
กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ,2556) สื่อท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวยัมาโดยตลอดคือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ท่ีเป็นการ์ตนูท่ีเน้นสาระความรู้ และความบนัเทิงท่ีมีเนือ้หาค่อนข้างหลากหลาย ทัง้ในด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ประเพณี สงัคมและวฒันธรรม “สื่อการ์ตูน” ช่วยสร้างเสริมจินตนาการเป็นสื่อทางวฒันธรรมการด ู
(visual culture) เป็นนิยายภาพท่ีมีเนือ้หาดี ดงึดดูผู้อ่านด้วยภาพท่ีสวยงาม อารมณ์ขนัในภาพ วยัรุ่นไทยนิยม
อ่านการ์ตูนญ่ีปุ่ นมากท่ีสุด ในแต่ละปีมูลค่าทางเศรษฐกิจของการ์ตูนญ่ีปุ่ นในประเทศไทยมีสูงถึงประมาณ 
10,000 ล้านบาทต่อปี (วชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล, 2553) การ์ตนูญ่ีปุ่ นท่ีแปลเป็นภาษาไทยขายดีท่ีสดุถึงร้อยละ 
90 ขณะท่ียอดการขายของหนงัสือการ์ตนูไทยอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 5-7 เท่านัน้ (เข็มพร วิรุณราพนัธ์, 2554 อ้างใน 
การ์ตนูญ่ีปุ่ น 5 อนัดบัท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในเมืองไทย, 2553)  

การ์ตูนญ่ีปุ่ น หรือ “มังงะ” เป็นนิยายภาพมีองค์ประกอบพืน้ฐานสามอย่างของการ์ตูน คือ กรอบ
สี่เหลี่ยม ภาพลายเส้น และค าพูด  ส่วนความแตกต่างท่ีเห็นได้ชดัเจน คือ รูปเล่มแบบหนงัสือและความซบัซ้อน
ของการเล่าเร่ือง แต่เนือ้หาง่ายต่อการเข้าใจ เน้นอารมณ์ความรู้สึก โยงไปสู่จินตนาการของแต่ล ะคนจึงท าให้
เยาวชนซมึซบัข้อมลูต่าง ๆ ของผู้ เขียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม(สพุรรษา เตียวหยิน , 2548) สื่อการ์ตนูญ่ีปุ่ น ได้
เผยแพร่วฒันธรรมญ่ีปุ่ นของคนญ่ีปุ่ นมาสู่ผู้ อ่าน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นผู้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงอยู่กับ ความ
ทนัสมยัของสงัคมแสดงออกผ่านทางการบริโภคผลผลิตทางวฒันธรรม เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ ( identity) มีส่วนร่วม
ในกระแสบริโภคนิยมตา่งๆ ในสงัคม การเรียนรู้ทางวฒันธรรมใหมแ่ละสามารถสร้างรูปแบบทางความคิดเกิดเป็น
การเรียนรู้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ตรง (ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์ และ พิรุณ อนวชัศิริวงศ์, 2553, หน้า 153) จาก
การท่ีการวิเคราะห์วฒันธรรมผ่านสื่อการ์ตนูญ่ีปุ่ นยงัมีจ านวนน้อย ผู้ วิจยัจึงต้องการวิเคราะห์เนือ้หาจากเร่ืองราว
การ์ตนูและการเรียนรู้ของเยาวชนไทยจากสื่อการ์ตนูญ่ีปุ่ น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศกึษาจากการเรียนรู้ของเยาวชนไทยด้านวฒันธรรมของคนญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัความเช่ือ คา่นิยม และวิถี
ด าเนินชีวิตผ่านสื่อการ์ตนู 5 เร่ืองและการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัของเยาวชนไทยในโรงเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรก เป็นการวิเคราะห์สื่อการ์ตูน

ยอดนิยม 5 เร่ือง ปี พ.ศ. 2553-2557 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการสร้างโครงสร้างค าถามด้าน ค่านิยม ความ
เช่ือ และวิถีการด าเนินชีวิตของคนญ่ีปุ่ น ตอนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์เนือ้หา ดูภาพโดยใช้ทฤษฎีสญัญะวิทยา 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2545) จากการ์ตนูญ่ีปุ่ นท่ีเดก็ ๆ และเยาวชนไทยช่ืนชอบติดอนัดบั 1-5 ซึง่พิจารณาจากยอด
การจ าหน่ายของประเทศไทย พ.ศ. 2555 จากนัน้ จึงน าข้อมูลท่ีได้ไปตัง้ค าถามเพ่ือใช้สมัภาษณ์กลุ่มเยาวชนท่ี
เป็นเดก็นกัเรียนชายและหญิง อายรุะหวา่ง 12-19 ปี ศกึษาอยู่ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 จากโรงเรียนสหศกึษา 4 
โรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร คดัเลือกจากรายช่ือของนกัเรียนท่ีอ่านการ์ตนูอย่างน้อย 2 
ใน 5 เร่ืองชัน้ปีละ 2 คน รวมทัง้สิน้ 48 คน โดยการจดักลุม่สนทนากลุม่ ประกอบด้วยกลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
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ตอนต้น 6 คน 1 กลุม่ กลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 6 คน 1 กลุ่ม ต่อ 1 โรงเรียน ท าการเก็บข้อมลูทีละ
กลุม่ ด้วยการขออนญุาตบนัทกึเทป จากนัน้ผู้ วิจยัคดัเลือกตวัแทนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น และตอนปลาย กลุม่ละ 
2 คน ชาย-หญิง มาสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ เพ่ือให้ได้รายละเอียดและข้อมลูเพ่ิมขึน้ 

ก่อนเข้าประชุมกลุ่ม ผู้ วิจัยได้ให้ผู้ เข้าร่วมประชุมกลุ่มน ารูปภาพท่ีประทับใจในการ์ตูน มาคนละ 1 -2 
ภาพ ให้แนะน าตวัเองแตล่ะคนสัน้ ๆ เก่ียวกบั อาย ุชัน้ปีท่ีเรียน เหตผุลท่ีสนใจการ์ตนู จากนัน้ แจกแบบสมัภาษณ์
การรับรู้และเรียนรู้วฒันธรรมญ่ีปุ่ นผ่านสื่อการ์ตูนญ่ีปุ่ น เพ่ือให้นกัเรียนท าความเข้าใจภาพรวมของค าถามและ
คุ้นเคย'กับค าว่า ค่านิยม ความเช่ีอ และวิถีด าเนินชีวิตของคนญ่ีปุ่ น ด้วยตนเอง ก่อนสมัภาษณ์จริง  น าหนังสือ
การ์ตูนญ่ีปุ่ นท่ีนิยม และวีดีทัศน์มาฉายให้นักเรียนในกลุ่มได้ชมเป็นตวัอย่างประมาณ 5-10 นาที เพ่ือให้ผู้ ชม
ระลกึถงึหรือจ าได้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น ผู้ วิจยัถามค าถามเร่ืองท่ีได้เตรียมไว้แล้วจากการ์ตนูท่ีนกัเรียนอา่น เพ่ือให้ได้
ความคิดเห็นด้านความหมายของคา่นิยม ความเช่ือ และวิถีด าเนินชีวิตของคนญ่ีปุ่ นผ่านสื่อการ์ตนู รวมถึงการน า
วฒันธรรมเหลา่นัน้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั 

การวิเคราะห์ข้อมลูและเนือ้หา น าข้อมลูจากการสนทนากลุม่หรือการสมัภาษณ์มาคดัสรรประโยคค าพูด
ข้อความหรือวลีท่ีมีความหมายและสาระส าคญัในแต่ละด้าน จ าแนกเนือ้หาตามกลุ่มค่านิยม ความเช่ือ และวิถี
ด าเนินชีวิต แล้วลงรหสั หลงัจากนัน้จึงวิเคราะห์ข้อมลูในเบือ้งต้นโดยใช้ Inductive Content Analysis (Philipp 
Mayring, 2000) แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน เพ่ือวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความเช่ือ 
คา่นิยม และวิถีด าเนินชีวิตของเยาวชนในโรงเรียน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีเรียน หรืออายท่ีุเพ่ิมขึน้ 
 

ผลการวิจัย 

จากการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มกับนกัเรียนชายและหญิงในชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย 
ทัง้ 4 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัมีความสนใจ และรู้สกึสนกุสนานกบัการให้ข้อมลู ทัง้ในส่วนชองการสนทนากลุ่ม
และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ สว่นใหญ่ร้อยละ 80.4 อ่าน 4 เร่ืองจากทัง้หมด 5 เร่ือง มีผู้อ่านทุกวนัคิดเป็นร้อย
ละ 31.2 อา่นบางครัง้คิดเป็นร้อยละ 50 และนานๆอา่นครัง้หนึง่ คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนใหญ่ซือ้การ์ตนูมาอ่านร้อย
ละ 75 ซือ้อา่นเอง มีคา่ใช้จ่าย ตัง้แต ่20 บาท – 300 บาท ตอ่เดือน โดยเฉลี่ย 125 บาทต่อเดือน มีบ้างร้อยละ 25 
ขอยืมเพ่ือนอ่าน การ์ตูนญ่ีปุ่ นท่ีนักเรียนอ่านมากท่ีสุด คือ เร่ือง Reborn เร่ืองท่ีนักเรียนอ่านน้อยท่ีสดุ คือ เร่ือง 
Hunter X Hunter สาเหตขุองการเลือกอ่านการ์ตนูญ่ีปุ่ น คือการบอกเล่าของเพ่ือนๆ สิ่งท่ีช่ืนชอบและประทบัใจ
จากการ์ตูน ได้แก่ “พลังอ านาจ” “สิ่งลีล้ับทัง้หลายจะต้องได้มาจากเวทย์มนตร์คาถาอาคม” (นักเรียนหญิง
มธัยมศกึษาตอนปลาย, สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2557) รวมทัง้ช่ืนชอบรูปภาพปก และลายเส้นลกัษณะการ์ตนู 

ในส่วนของการเรียนรู้วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นเร่ืองความเช่ือ ค่านิยม วิถีการด าเนินชีวิตของคนญ่ีปุ่ น มี
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความเช่ือ 

 1.1.1   การมีอิทธิฤทธ์ิ อภินิหาร มีพลังอ านาจพิเศษเหนือธรรมชาติ สิ่งลีล้ ับ ได้แก่ การท า
พิธีกรรมของคนญ่ีปุ่ น เช่น พิธีโปรยถัว่เพ่ือขบัไลส่ิ่งชัว่ร้าย พิธีกรรมตอกตะปูลงตุ๊กตาฟางท่ีเขียนช่ือศตัรูไว้เพ่ือท า
ร้ายศตัรู 
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Figure 1. shows the villagers believed that the nine-tailed demon fox  haunted in Naruto body and 
killed Iruka's parents and destroy the villages until it was demolished                                              

  
ท่ีมา : Masashi Kishimoto. (2542). นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ  เลม่ท่ี 1 ตอน 1. กรุงเทพมหานคร :เนชัน่ เอด็ดเูทน 
เมนท์ 

 จากการ์ตนูเร่ือง นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ  คนในหมูบ้่านเช่ือกนัวา่ ตวันารุโตะ เป็นปีศาจจิง้จอกเก้า
หาง ในการ์ตนูญ่ีปุ่ นหลายๆ เร่ืองจะมีตวัละครท่ีเป็นภูต ผี หรือปีศาจแฝงอยู่ในท้องเร่ือง จาก รูปภาพและค าพูด 
ท่ีว่า“ปิศาจจิง้จอกเก้าหาง!! ท่ีฆ่าพ่อแม่ของอิรุกะและท าลายหมู่บ้านจนยับเยิน” “ปิศาจจิง้จอกเก้าหาง”เป็น
สญัลกัษณ์ท่ีเข้าใจโดยทัว่ไปวา่เป็นปีศาจ มีอิทธิฤทธ์ิ มีความหมายแฝงฝังวา่เป็นสิ่งไมด่ีตอ่มนษุย์และสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งท่ีน่ากลวัอนัตราย 

 1.1.1 ความเช่ือและศรัทธาในศาสนาของคนญ่ีปุ่ น เช่น การไหว้พระ มีฉากเก่ียวกบัวดั การมีวดั
อยู่ในชมุชน (เร่ืองรีบอร์น ครูจอมป่วน) แสดงถึง ชาวบ้านนิยม ศรัทธาในศาสนา ความเช่ือของคนญ่ีปุ่ นถึงความ
เป็นคนเก่งคนดี ความเพียรพยายาม อดทนอดกลัน้  กล้าหาญ  ดงัค าพดูท่ีวา่“การสอนของ รีบอร์น ต่อ สนึะ เร่ือง
อย่าเพ่ิงกลวัในสิ่งท่ียงัไมล่องพยายาม ให้มีความกล้าหาญและยึดมัน่ในความดี” (นกัเรียนชายมธัยมศกึษาตอน
ปลาย, สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2557) ท าให้นกัเรียนได้มีบทเรียนท่ีสามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ดงัค าพูด
ท่ีวา่ “น ามาใช้ตอนท่ีมีปัญหาเกิดขึน้ อย่าเพ่ิงหนีปัญหา ต้องกล้าเผชิญกบัมนั” เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงความเป็น
คนเก่ง คนดี หมายถึงผู้มีคณุธรรม และความหมายท่ีแฝงฝัง จะหมายถึงความศรัทธา จะท าให้มีความสุขเป็น
ความดีงามของบคุคลท่ีพงึกระท า 

  1.1.2 ความเช่ือมั่นในสายสัมพันธ์พวกพ้องดังค าพูดท่ีว่า “เพ่ือนคือสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด มี
ความส าคัญต่อเรามาก รักเพ่ือน” (นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 57) และ 

“มิตรภาพของเพ่ือน และความรัก สามคัคีคือพลงั ไม่มีใครท าอะไรในโลกนีไ้ด้คนเดียว อย่ากลวัการเปลี่ยนแปลง 
สายสัมพันธ์ของพวกพ้องสามารถเป็นพลังใจท่ีดีมาก ความรักท่ีมีต่อพวกพ้อง ความเช่ือมั่นในพวกพ้อง ” 
(นกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้น, สมัภาษณ์, 21 กุมภาพนัธ์ 2557) “สายสมัพนัธ์พวกพ้อง”แสดงสญัลกัษณ์
หมายความว่าเป็นพรรคพวกเดียวกันท่ีต้องให้ความส าคญั ความหมายท่ีแฝงฝัง หมายถึงคุณค่าของเพ่ือนท่ีจะ
เป็นสว่นช่วยเหลือเกือ้กลูกนั เป็นความเช่ือท่ีปรากฏชดัเจนในการ์ตนูญ่ีปุ่ นทัง้ 5  เร่ือง 

1.2 คา่นิยม แบ่งเป็น  

 1.2.1 ความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ฝ่าฟันอุปสรรค ผู้อ่านติดตามช่ืนชอบแสดงออกจาก
อปุนิสยัของตวัละครท่ีขยันและอดทน ดงัค ากล่าวท่ีว่า “ความพยายาม ควรไตร่ตรองอะไรให้ดีก่อน อีกทัง้การ
รักษาค าพูด ความอตุสาหะ ท่ีไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคต่างๆท าตามความฝันของตวัเอง ความพยายามจะส่งผลให้
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เกิดความส าเร็จ ถึงแม้ว่าเป็นสวะก็เอาชนะอจัฉริยะได้ด้วยความพยายาม” (นกัเรียนชายมธัยมศึกษาตอนต้น, 
สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2557) 

  1.2.2 ให้ความส าคญักบัครอบครัว เช่น การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากนั จากเร่ือง บลีช เทพ
มรณะ โดยพระเอกจะเรียกน้อง ๆ ทัง้ 2 ของตนให้มาร่วมรับประทานข้าวให้พร้อมกนั 

 “การ์ตนูญ่ีปุ่ นมีหลายยุค สอนให้คนรักและสามคัคีกนั มีมิตรภาพกับคนในครอบครัวและเพ่ือนๆ และ
น าเสนอวิถีชีวิตแบบสอดแทรกวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นให้กลมกลืนกับยุคสมัย” (นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น, 
สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2557) เช่น“เพ่ือนไม่ทิง้เพ่ือน” ค าพูดของฮิโซกะ และ ใน การ์ตนู เร่ือง นารุโตะ และ“เรามี
บ้านท่ีต้องกลบัไป” นักเรียนหลายคนบอกว่าชอบมากประโยคเท่ห์ๆและยังน ามาใช้พูดกันบ้างในกลุ่มคนชอบ
การ์ตนูญ่ีปุ่ นด้วยกนั (นกัเรียนชายมธัยมศกึษาตอนต้น, สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2557) 

  1.2.3 ความมีระเบียบวินยั จากการ์ตนูเร่ือง นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ  ห้องน า้สาธารณะ ท่ีนารุโตะ 
ไปเข้ามีป้ายเขียนว่า “ห้ามใช้กระดาษเกิน 15 ซม.” แสดงถึงสญัลกัษณ์สื่อสารเง่ือนไขท่ีทุกคนเข้าใจและต้อง
ปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ร่วมกนัในพืน้ท่ีสาธารณะ จะเห็นได้ว่าค่านิยมเร่ืองการเคารพ
กฎระเบียบวินยัของการอยู่ร่วมกนัในสงัคมปรากฏออกมาเดน่ชดั   

 ย่ิงไปกว่านัน้ นกัเรียน เกิดการซมึซบัด้านอารมณ์จิตใจ ท่ีได้มาจากการเรียนรู้นิยมช่ืนชอบความเก่ง เท่ 
พระเอก หรือน่ารัก สวยงาม ของนางเอกท่ีเดน่ชดั มีเอกลกัษณ์แปลกแนวไปจากของทัว่ๆ ไป  อีกทัง้ประทบัใจไป
กบัรูปภาพการ์ตนูท่ีมีลายเส้นงดงาม น่ารักมีชีวิตชีวา และแปลกตาโดดเดน่  

1.3 วิถีการด าเนินชีวิตแบ่งเป็น 

1.3.1 วฒันธรรมการกิน เช่น วฒันธรรมการกินข้าวปัน้เป็นอาหาร  ข้าวปัน้ เป็นสญัลกัษณ์ ของ 

อาหารที่เป็นอาหารประจ าชาติของคนญ่ีปุ่ นท่ีเรียกวา่ "โอะมซุบิึ" 

Figure 2 . shows a photo of an episode featuring the girls made sushi and  generously offer to  
RoleNoah who was  the prisoners were held in the courtyard.        

 
ท่ีมา :Eiichiro Oda. (2540). วนัพีช เลม่ท่ี 1 ตอน 3. กรุงเทพมหานคร : สยามอินเตอร์คอมิกส์ 

จากเร่ือง One Piece : เล่มท่ี 1 ตอน 3 เด็กผู้หญิงพูดว่า ท าข้าวปัน้มาให้โรโรโนอา ท่ีถูกตรึงอยู่ท่ีลานนักโทษ 
เพ่ือให้โรโรโนอาได้รับประทานก่อนถูกฆ่าตาย เป็นสญัลกัษณ์จากค าพูดว่า “ฉันท าข้าวปัน้มาให้ พ่ีชายคงหิว
สินะ”และ ข้าวปัน้ก็เป็นสญัลกัษณ์ของความเอือ้อาทรห่วงใยในช่วงวิกฤติการประทงัชีวิต ด้วยอาหารญ่ีปุ่ นท่ีช่ืน
ชอบ 

2. เยาวชนไทยเรียนรู้ผ่านสื่อการ์ตนู 5 เร่ือง และน ามาใช้ประโยชน์ ดงันี ้ 

 2.1 ความเช่ือท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

570

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



  2.1.1 ความเช่ือจากเยาวชนไทยน าเร่ืองบลีช เทพมรณะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ดงัค าพูด
ท่ีวา่ “ยมทตูนัน้อาจจะมีอยู่จริงแตเ่ราอาจจะมองไมเ่ห็นก็ได้ โลกหลงัความตาย คือ ชีวิตหลงัความตาย คนเราเกิด
มาต้องหมัน่ท าความดี เมื่อตายไปจะได้ไปสวรรค์ หากท าชัว่ เป็นบาป ย่อมตกนรก” “ชีวิตหลงัความตาย โลกหลงั
ความตาย วิญญาณท าให้เราต้องท าความดี” (นกัเรียนชายมธัยมศกึษาตอนต้น, สมัภาษณ์  ,  17 กุมภาพันธ์ 
2557) ”ชีวิตหลงัความตาย” เป็นสญัลกัษณ์มีความหมายโดยทัว่ไป เป็นสิ่งท่ีน่าสะพรึงกลวัท่ีอาจจะมีวิญญาณ
ของบุคคลท่ีตายต้องไปอยู่ และมีความหมายแฝงฝังสะท้อนถึงเป็นชีวิตท่ีมีความลีล้บัการท าความดีก่อนตายจะ
ช่วยให้มัน่ใจวา่จะช่วยได้ 

2.2 คา่นิยมท่ีน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น  

2.2.1 ค่านิยมเร่ืองความขยันและความเพียรพยายามจากเร่ืองนินจาคาถาโอ้โฮเฮะ ท่ีได้
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ดังค ากล่าวท่ีว่า .”ความขยันและความพยายามของนารุโตะ ฝึกซ้อมวิชา
นินจาเพ่ือให้ได้เป็นโฮคาเงะ ซึ่งจะท าให้คนในหมู่บ้านยอมรับ  ความอดทน เราอาจต้องยอมล าบาก พยายาม 
ฝึกฝนตนเอง อดทนให้มากๆ ตัง้เป้าหมายให้ส าเร็จ ไม่ล้มเลิกความตัง้ใจ ไม่ยอมแพ้  น ามาใช้ได้จริง ” (นกัเรียน
ชายมธัยมศกึษาตอนต้น, สมัภาษณ์, 3 กุมภาพนัธ์ 2557) นกัเรียนชายได้เรียนรู้ถึงค่านิยมจากการ์ตนูญ่ีปุ่ นว่า
ความขยนัและความเพียรพยายามเป็นสญัลกัษณ์ โดยทั่วไปหมายถึงผู้มีความอดทนไม่ท้อแท้  ถึงแม้จะล าบาก
และมีความหมายท่ีแฝงฝังหมายถงึ สงัคมยอมรับคนท่ีประสบความส าเร็จ 

2.2.2 การปลูกฝังค่านิยม วินยั กฎระเบียบท่ีเคร่งครัดของชาวญ่ีปุ่ นเช่น การใช้กระดาษทิชชู
อย่างประหยดั 

Figure 3 shows images of Naruto using the toilet in a public bathroom on the wall has a sign written . 
"Do not use paper exceeding 15 cm" 

                           
ท่ีมา : Masashi Kishimoto. (2542). นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ เล่มท่ี 1 ตอน 3  .กรุงเทพมหานคร  :เนชัน่เอ็ดดเูทน 
เมนท์ 

จากการ์ตนู เร่ือง นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ ห้องน า้สาธารณะท่ีนารุโตะ ไปเข้ามีป้ายเขียนวา่ “ห้ามใช้
กระดาษเกิน 15 ซม.” แสดงถึงสญัลกัษณ์โดยทัว่ไปหมายถึง กฎกติกาของการใช้ สื่อสารเง่ือนไขท่ีทุกคนเข้าใจ
และต้องปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม ความหมายท่ีแฝงฝังหมายถงึ การใช้ประโยชน์ร่วมกนัในพืน้ท่ีสาธารณะต้อง
ประหยดั เพ่ือให้อยู่ร่วมกนัด้วยดีและมีคณุค่า ดงัค ากล่าวท่ีว่า “การเคารพกฎระเบียบวินยัของการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม มีทุกท่ีคนต้องพึ่งพาอาศยั ซึง่กนัและกนั อยู่เป็นกลุ่มต้องมีกติกาของการอยู่ร่วมกนั เพ่ือความมัน่คง การ
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อ่อนแอท าให้ต้องอยู่รวมกนั ถ้าแยกกนัสุดท้ายเป็นหมาจนตรอก ถูกขย า้ตาย” (นกัเรียนหญิงมธัยมศึกษาตอน
ปลาย, สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2557) 

2.3 การด าเนินชีวิตท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

2.3.1 พฤติกรรมการแต่งกาย มีการน าวิธีการแต่งกายในการ์ตนูประยุกต์ใช้กบัการแต่งกายใน
ชีวิตประจ าวนั ดงัค ากลา่ววา่ “การแตง่ตวัเลียนแบบตวัการ์ตนูมนัเจ๋งดี แต่งกายแบบนินจาท่ีมีเอกลกัษณ์ เสือ้ผ้า 
เคร่ืองประดับ และแต่งตวัเลียนแบบตวัละคร เรียกว่า คอสเพลย์ และชอบชีวิตความเป็นอยู่ของญ่ีปุ่ นมาก” 
(นกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้น, 3 มีนาคม 2557) 

  2.3.2  นกัเรียนชอบการท างานเป็นกลุ่ม ดงัค ากล่าวว่า“ท าอะไรเป็นหมู่คณะ ท าให้แต่ละคนมี
ความทะเยอทะยาน มีความฝันของตวัเอง ชอบการเป็นอยู่ท่ีดูสวยงาม มีระเบียบแบบแผนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั” (นกัเรียนชายมธัยมศกึษาตอนปลาย, สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 2557)   

  2.3.3 การรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นเป็นวิถีชีวิตท่ีเด็กเยาวชนไทยช่ืนชอบมาก“อยากมีโอกาส 
ลองกินทาโกะยากิ ราเม็งบ้าง” “ช่ืนชอบ เบนโตะ กล่องอาหารกลางวนัท่ีได้สื่อความหมาย ให้ช่ืนชม ศิลปะของ
การท าอาหารกลางวัน ด้วยตนเองต้องใช้ความประณีต พิถีพิถันเพ่ือให้ดูน่ารักและรสชาติดี ” (นักเรียนหญิง
มธัยมศกึษาตอนต้น, สมัภาษณ์, 3 มีนาคม 2557) 
 

สรุป 

นกัเรียนชอบการ์ตนู 5 เร่ือง ด้วยเหตผุลท่ีสนุก น่าสนใจ มีประโยชน์ และข้อคิดท่ีดี แต่ ควรอยู่ในความ
ดูแลของผู้ปกครอง เน่ืองจากประเด็นเนือ้หามีความเก่ียวข้องกับค่านิยมเร่ืองเพศ อาทิ รักร่วมเพศ ลุ่มหลงใน
กามารมณ์ และการกดข่ีเพศหญิง ซึง่ได้แก่ ระบบชนชัน้ การปกครองท่ีมีความรู้สกึถงึการกดข่ี ทางเพศและชนชัน้
และความสมัพนัธ์ทางเพศตามท่ีนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนปลาย กลา่วไว้ 

1. ผลการศึกษาพบว่านักเรียนได้เรียนรู้ เนือ้หาสาระ จากการด าเนินเร่ือง สนุก น่าสนใจ มีตลกปน
เล็กน้อย เข้าใจง่าย น่าติดตาม มีค่านิยมดี ๆ สอดแทรกไม่เครียด โดยเฉพาะฉากต่อสู้  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัเร่ืองการ์ตนูของ ธารา จนัทร์อน ุ(2551) ในประเดน็ท่ีวา่ การสื่อความหมายของการ์ตนูควรจะต้องเป็น
เร่ืองท่ีสนกุ น่าติดตาม และให้ข้อคิด ความเช่ือ และคา่นิยมท่ีดีแก่ผู้อา่นและเยาวชน 

2. เรียนรู้ค่านิยมความเป็นคนเก่ง คนดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้ชนะ จาก พฤติกรรมเด่นของพระเอก คือมี
หน้าท่ีส าคญัในการ ปราบปราม และ ก าจดัผู้ ร้าย คนชัว่ ปิศาจซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยั โครงเร่ืองของการ์ตนู 
ของนิศากร ทองนอก (2551) ในประเด็นท่ีว่า ตัวละครร้ายต้องพ่ายแพ้แก่ตัวละครดี ในหลักธรรมะย่อมชนะ
อธรรม ซึ่งเป็นกฎสากลของการด าเนินเร่ืองในการ์ตนู หรือละคร อีกทัง้ได้น าไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองความเพียร
พยายาม อดทนเพ่ือได้เป็นคนเก่งและดีให้สงัคมยอมรับ  

3. เรียนรู้ความเช่ือเร่ือง อิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริย์ ลัทธิทางศาสนา ชินโต มีอิทธิพลมากในความเช่ือ และ
ปรากฏในวิถีด าเนินชีวิตของคนญ่ีปุ่ น  สอดคล้องกบัผลงานของ Mark Mac Williams (2008) และ ของปาริชาติ  
สริุยพรพนัธ์ (2549) แตอ่าจจะไมส่อดคล้องกบัวิถีพทุธของชาวไทยนกัเรียนได้น าความเช่ือและวิถีด าเนินชีวิตเร่ือง 
อาหารญ่ีปุ่ นเช่น เบนโตะ การแต่งกาย โดยเฉพาะคอสเพลย์และชีวิตเรียบง่ายใกล้วดั ภาษาท่ีพระเอกนางเอก
พดูคยุ สนทนา ติดตามอา่นบทวิจารณ์การ์ตนูทัง้ 5 เร่ือง และอยากใช้ชีวิตแบบในการ์ตนูบ้าง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษานี ้ได้แก่ 

 1. เป็นแนวทางให้ผู้ปกครองและครู ผู้ บริหารการศึกษาของโรงเรียนได้ตระหนักความส าคัญและให้
ค าแนะน า การเลือกอ่านหนังสือการ์ตูน หรือ รูปแบบหนึ่งใดของการบริโภคการ์ตูนจากสื่อต่างๆท่ีอาจมีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ความเช่ือ คา่นิยม และวิถีการปฏิบตัิของนกัเรียนและ ปลกูฝังการเรียนรู้ ค่านิยมท่ีเหมาะสมกบั
เยาวชนไทยเช่น ความอดทนเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความมีระเบียบวินัย ท่ีต้องฝึกฝนและได้มาด้วย
ตนเองและความรักครอบครัว 

 2. ครู ผู้บริหารการศกึษาน าค่านิยม ความ เช่ือ และวิถีด าเนินชีวิตท่ีโดดเด่น เช่น การรักพวกพ้อง เพียร
พยายาม มีวินยัในการอยู่รวมกนัและใช้ของสาธารณะ มาประยุกต์ใช้ในการจูงใจให้เด็ก ปรับ เจตคติ ค่านิยมให้
เหมาะสม ผ่านสื่อการ์ตนูของไทยมาผสมผสานการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกนัให้แก่เยาวชน
จาก วฒันธรรมญ่ีปุ่ นบางลกัษณะ ของความเช่ือ ค่านิยม และการกระท าท่ียงัไม่เหมาะสมเช่น ความรุนแรงทาง
เพศแก่สงัคมไทย 

 3.การผลิต สื่อ โดยเฉพาะการ์ตูนไทยในฐานะทุนทางสังคม ภูมิปัญญาไทยท่ีควรพัฒนาปรับปรุง 
สร้างสรรค์ รูปแบบ ของการด าเนินเร่ือง แปลกใหม่ ให้ใช้แนวคิดทฤษฎีสญัญะวิทยา สื่อความหมายทัง้ทางตรง
และแฝงฝังผ่าน รูปภาพ ค าพดู ให้มีอิทธิพลตอ่การปลกูฝังความเช่ือ คา่นิยม ให้ปรากฏ เข้าใจ ยอมรับ และน าไป
ปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั เช่น คา่นิยม เร่ือง ความสามคัคี การมีมรรยาทอนัดีของการอยู่ร่วมกนั การเห็นประโยชน์
ของคนสว่นใหญ่ส าคญักวา่สว่นตน 

    4. เป็นแนวทางส าคญั ของการวิจัยในอนาคต เก่ียวกับการติดตามผลการเรียนรู้จากสื่อการ์ตูนญ่ีปุ่ น 
หรือ การ์ตูนไทยและน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวนั เมื่อนักเรียนจบการศึกษาและผลลพัธ์ท่ีตามมาในการเรียน 
ท างาน และการด าเนินชีวิต 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิต

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษาขอมูลโดยการพัฒนาขอคําถามของแบบประเมินคุณลักษณะที่พึง

ประสงคทางจิตวิทยา แลวนําไปเก็บขอมูลเชิงประจักษกับนสิติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1,375 คน  

 ผลการศึกษาจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สําคัญ 9 ลักษณะ ไดแก ความ

เอ้ือเฟอ  ภาวะผูนํา การเห็นคุณคาในตนเอง การมีเหตุผล การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ การ

กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และจิตสํานึกเกษตรศาสตร  
 

ABSTRACT   
 

 This research was to develop the desirable psychological characteristic assessment of the 

undergraduate students of Kasetsart University. The data was developed items of the desirable 

psychological characteristic assessment which was used to collect the empirical data from 1,375 

undergraduate students.  

 The results of exploratory and confirmatory factor analysis found 9 important desirable 

psychological characteristics; altruism, leadership, self-esteem, reasonability, self-development, 

human relationships, responsibility, assertiveness, Kasetsart mind.  
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คํานํา 
 

ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การ

เปลี่ยนแปลงเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเตรียมพรอมในการพัฒนาบุคคลใหมี

ศักยภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และความรู  คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542:2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่คงอยูมายาวนาน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคม โดยมีปรัชญาและปณิธานที่มุงม่ันสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู ให

บัณฑิตเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นํา

ทิศทาง  สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคมเพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ ปรัชญา ซึ่งได

กําหนดคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ “สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี” 

การพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนอกจากการพัฒนาความเกง และผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการแลว การ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยานับวามีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหนิสิตมีสุขภาพจิตที่ดี เปนคนดี

ของสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ ปรับตัวในการสรางความสัมพันธและใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน 

นําไปสูดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

ดวยเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทาง

จิตวิทยา เพื่ อการพั ฒ นาแบบประเมิ นคุ ณ ลั กษณ ะที่ พึ งประสงค ทางจิตวิทยาของนิ สิ ตปริญ ญ าตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคทาง

จิตวิทยาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชการศึกษา คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2557  จํานวน 27,117 คน (สํานัก

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรของ 

Yamane (1973 อางในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2547) โดยยอมใหความคลาดเคลื่อนไมเกิน .03 

กลุมตัวอยาง เปนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 1,375 คน สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน

คณะในมหาวิทยาลัย(Proportional Stratified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple 

Random Sampling) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  และ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

การพัฒนาแบบประเมิน 

1. การวิเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรมและขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณอยางมีโครงสราง 

พบคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาที่สําคัญ ดังนี้ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ การ

เห็นคุณคาในตนเอง การมีเหตุผล ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม ภาวะผูนํา แลวนํามา

สรางแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเนื้อหาความ

เหมาะสมตามความหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย แลวดําเนินการปรับแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ  หลังจากนั้นตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับ

นิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน  

3. นําแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยา ไปเก็บขอมูลกับนิสิตปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 1,375 คน  

4. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อหาองคประกอบของคุณลักษณะที่พึง

ประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตามรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. การพัฒนาแบบประเมินโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

2. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการวิเคราะหความสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) การหาคาความเชื่อม่ันความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) ดวย

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  และการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดังนี้  

ขอมูลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

เปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบวาเมทริกซสหสัมพันธระหวางขอคําถาม 200 ขอนี้มีความสัมพันธกันผลที่ได

พิจารณาจากคาสถิติทดสอบ Bartlett’s  Test  of  Sphericity ปรากฏวาคาสถิติที่ทดสอบนี้มีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-

square = 1150, df = 14535, p. = .000) แสดงวาเมทริกซสหสัมพันธของขอคําถามมีความสัมพันธกันและไมเปน 

เมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) จึงมีความเหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหองคประกอบได และคา Kaiser – Meyer 

– Olkin (KMO)  เทากับ .965 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวามีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 การสกัดองคประกอบ เพื่อศึกษาวาองคประกอบที่แฝงอยูภายใตขอคําถามการสกัด

องคประกอบจึงใชวิธี Principle Component Analysis สําหรับงานวิจัยนี้จึงใชทั้งเกณฑไกเซอร (Kaiser’s Criterion) ที่

พิจารณาจากคาไอแกน (Eigen Values) เกิน 2 ถาพิจารณาจากคาไอเกนเกิน 2 จํานวนองคประกอบที่สกัดจะมี

ทั้งหมด 11 องคประกอบ ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหองคประกอบโดยสกัดองคประกอบต้ังแต 8 ไปจนถึง 11 องคประกอบ 

และตัดขอคําถามบางขอที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผลการวิเคราะหปรากฏวา จํานวนองคประกอบที่ใหผลชัดเจนมาก

ที่สุดคือ 9 องคประกอบ 

 การหมุนแกนและคานํ้าหนักองคประกอบ หลังจากการสกัดออกมาได 9 องคประกอบแลว 

ไดใชวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธี Varimax ซึ่งเปนวิธีการหมุนที่จะทําใหองคประกอบ

ที่ไดนั้นไมมีความสัมพันธกัน และจะพยายามใหแตละตัวแปรนั้นมีคาน้ําหนักองคประกอบเทไปอยูที่องคประกอบ
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เดียวมากที่สุด เพื่อใหไดขอคําถามที่มีคุณภาพดีที่สุด หลังจากการหมุนแกนแลวจะพิจารณารายขอโดยเลือกขอ

คําถามจากคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loadings) ที่แตละขอจะตองมีคามากกวา .40 ขึ้นไป และจะตองไมมีคา

สัมประสิทธิ์ขามองคประกอบ (Cross-Loadings) สูงกวา .33 ผลการวิเคราะหทายสุดเหลือขอคําถามทั้งหมด 146 ขอ 

คาไอแกน คารอยละของความแปรปรวนของขอคําถามทั้งหมดที่แตละองคประกอบสามารถอธิบายได และคารอยละ

ของความแปรปรวนสะสมของขอคําถาม 146 ขอ 9 องคประกอบนี้ ไดแสดงคาไวในตารางที่ 1 
 

Table 1  Amount of Factor, Eigenvalue,  Percent of Variance Explain, Cumulative Percent of  Variance  

          of the Desirable Psychological Characteristic  Assessment 

Factor Eigenvalue % of Variance  Cumulative % of Variance  

1 38.47 22.50 22.50 

2 8.07 4.72 27.22 

3 5.74 3.36 30.57 

4 4.02 2.35 32.92 

5 3.79 2.22 35.14 

6 3.54 2.07 37.21 

7 3.21 1.88 39.09 

8 2.60 1.52 40.61 

9 2.26 1.32 41.93 
 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

เม่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดคุณลกัษณะที่พึง

ประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9 องคประกอบ คือ 1) ความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ (Altruism) 2) ภาวะผูนํา (Leadership) 3) การเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem)  4 ) การมีเหตุผล  

(Reasonability) 5) การพัฒนาตนเอง (Self Development) 6) มนุษยสัมพันธ (Human Relationships) 7) ความ

รับผิดชอบ(Responsibility) 8) การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม (Assertiveness) และ9) สํานึกเกษตรศาสตร 

(Kasetsart Mind)  ผลการวิเคราะหพบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี  พิจารณา

จากคา Chi-square = 34.88, df = 24, p-value = 0.0702, Chi-Square/df = 1.4533, GFI = AGFI RMSEA= 

0.018 แสดงวาโมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาน้ําหนักองคประอบ 

พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด มีขนาดต้ังแต 0.480 ถึง 0.970 และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01   
  

Table 2 Test of Criteria and Confirmatory Factor Analysis Model Fit 

Factor Analysis Model Chi-square df p-value GFI AGFI SRMR RMSEA CN 

Criteria Non-Significant  >.05 >.90 >.90 < .05 <.08 ≥ 200 

Result = 34.88, 24 0702 1.00 0.97 0.0084 .018 1695.41 
 

จากตารางที่  2 แสดงใหเห็นวา องคประกอบเชิงยืนยันขององคประกอบ 9 องคประกอบ สามารถชี้วัด

ของแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได 
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ภายหลังการสํารวจองคประกอบไดสกัดมา 9 องคประกอบ ซึ่งการเขากลุมรวมกันสอดคลองกับแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดทบทวนมาในการสรางแบบวัดนี้จากการศึกษาผูวิจัยไดนํามากําหนดเปน

โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดังภาพที่ 2 

 
 

 

ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย 9 คุณลักษณะ ดังนี้ 

คุณลักษณะที่ 1 ความเอ้ือเฟอ (Altruism) หมายถึง การที่นิสติมีน้ําใจ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ใหความ

ชวยเหลือผูที่เดือดรอน ทั้งกําลงักาย กําลังใจ องคความรู เทาที่จะทําได โดยไมหวังสิ่งตอบแทนและใหความ

รวมมือตอสวนรวมดวยความเต็มใจ แบงเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก การมีน้ําใจ (Kindness) การชวยเหลือ

(Helping) และการใหความรวมมือ(Cooperation)  

คุณลักษณะที่ 2 ภาวะผูนํา(Leadership) หมายถึง การที่นิสติมีอิทธิพลเปนที่ยอมรับจากบคุคลอ่ืนให

เปนตัวแทน เปนผูตัดสินใจและไกลเกลี่ยปญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานสรางความรวมมือในกลุม และการทีน่ิสิต

สามารถกระตุนใหกําลังใจในกลุมและโนมนาวจูงใจใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมใหสาํเร็จดวยความเต็ม

ใจ แบงเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก ความมีอิทธิพล (Influence) และการโนมนาว (Persuasion)  

คุณลักษณะที่ 3 การเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง การที่นิสิตรูสึกวาตนเองมี

ความสําคัญตอผูอ่ืน สามารถที่จะทําสิ่งตางๆไดสําเร็จตามเปาหมาย เผชิญอุปสรรคไดดวยความเชื่อม่ันและ

Figure 1 Confirmatory Factor Analysis Model 
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ภาคภูมิใจตลอดจนรูสึกวาตนเองมีคุณคา พอใจในความคิด และรักตนเอง แบงเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก 

ความสําคัญ ( Significance) ความสามารถ (Competence) และการมีคุณคา (Worth)  

คุณลักษณะที่ 4 การมีเหตุผล  (Reasonability) หมายถึง การที่นิสิตมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจัก

ใช หลักการและเหตุผล ในการคิดและตัดสินใจ อยางรอบคอบ รูจักวิเคราะห หาขอมูลประกอบในการตัดสินใจ 

แบงเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และความม่ันคง (Stability)  

คุณลักษณะที่ 5 การพัฒนาตนเอง  (Self-development) หมายถึง การแสดงออกของนิสิตที่เปนการ

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไข พฤติกรรมของตนเอง ไปสูสิ่งทีดี่ขึ้น รูจักคิดพิจารณาสิ่งตางๆ ดวยตนเอง มีความ

กระตือรือรน ใฝรู ใฝสรางสรรค พัฒนาความรูเรียนรูประสบการณใหมๆ รูจักนําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใช

เพื่อใหชีวิตของตนเองมีความเจริญกาวหนา และประสบความสําเร็จ แบงเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก การ

พัฒนาทักษะการเรียน (Learning Acquisition) และการแสวงความรู (Knowledge-enthusiasm)  

คุณลักษณะที่ 6 มนุษยสัมพันธ (Human Relationships) หมายถึง การแสดงออกของนิสิตที่มี

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนมีความเปนกันเอง รูจักสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  มีการประนีประนอม  ยอมรับ

ความคิดเห็นที่แตกตาง สามารถทํางาน หรืออยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข แบงเปน 2 องคประกอบยอย 

ไดแก การสรางความสัมพันธ (Initiate Relationships) และการรักษาสัมพันธภาพ (Handling Relationships)  

คุณลักษณะที่ 7 ความรับผิดชอบ (Responsibility)  หมายถึง การที่นิสิตสามารถปฏิบัติหนาที่ของ

ตนเองดวยความรับผิดชอบ โดยไมตองใหผูอ่ืนคอยตักเตือน สามารถควบคุม บริหารจัดการเวลา รักษาความ

สมดุลระหวางการเรียนกับการทํากิจกรรมไดอยางเหมาะสม มีความเพียรพยายามในการทําหนาที่ของตนเองให

ประสบความสําเร็จ แมจะมีอุปสรรค ความยากลําบากก็ไมยอทอสามารถนําตนเองไปสูเปาหมายที่ตองการได 

แบงเปน 4 องคประกอบยอย ไดแก ควบคุมตนเอง (Self Control) การจัดระบบของตนเอง (Self Organization)  

การปฏิบัติตามหนาที่ (Obligation) และความเพียรพยายาม (Perseverance)  

คุณลักษณะที่ 8 การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม (Assertiveness) หมายถึง การที่นิสิตแสดงออก

ดวยวิธีที่เปนที่ยอมรับของสังคม โดยไมกาวกายลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ใหเกียรติผูอ่ืนตามกาลเทศะ รวมถึงรูจัก

เคารพและปกปองสิทธิของตนเอง โดยเปนไปเพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน และสงผลใหสามารถ

แกปญหาตางๆไดอยางสรางสรรค แบงเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก การแสดงตัวตน (Self-expression) และ 

การรักษาสิทธิ์ของตนเอง (Right Affirm)  

คุณลักษณะที่ 9 จิตสํานึกเกษตรศาสตร (Kasetsart Mind) หมายถึง การที่นิสิตคํานึงถึงการเปนสวน

หนึ่งและผูกพันตอสถาบัน มีความรับผิดชอบตอสถาบัน รับรูคุณคาของสถาบัน และอุทิศตนในการรักษาชื่อเสียง

ของสถาบัน แบงเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก จิตสํานึกตอสถาบัน (Institute Consciousness) และการรูสึก

เปนสวนหนึ่งของสถาบัน (Sense of Institute)  

การอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยคุณลักษณะที่พงึประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผล

การวิเคราะหองคประกอบ พบวา คุณลกัษณะที่สําคัญมี 9 คุณลักษณะ ซึ่งสามารถจัดกลุมที่มีคุณลักษณะรวมกนั 

สอดคลองกับ ฉนัทนา ภาคบงกช (2539) ที่ไดศึกษาพบวา จิตลกัษณะทีพ่ึงประสงค คือ ความมีน้ําใจ  เมตตา เสียสละ 

ความอดทน การควบคุมตนเอง ความเชื่อม่ันในตนเอง และการเคารพในสทิธขิองผูอ่ืน และสอดคลองกับคุณลักษณะที่

พึงประสงคของกองกจิการนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซี่งสามารถแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี ้
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1. ทักษะทางสังคม เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน การใชชีวิตอยู

รวมกันในสังคม และการปรับตัวเขาหากัน ประกอบดวย คุณลักษณะที่ 1 ความเอ้ือเฟอ คุณลักษณะที่ 3 การเห็น

คุณคาในตนเอง คุณลักษณะที่ 6 มนุษยสัมพันธ และคุณลักษณะที่ 8 การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

2. ศักยภาพในการมุงสูอนาคตเปนคุณลักษณะที่เอ้ือตอการพัฒนาตนเองของนิสิตในอนาคต อัน

สงผลใหนสิิตมีศักยภาพในการแขงขัน และเติบโต ซึ่งประกอบดวย คุณลักษณะที่ 2 ภาวะผูนํา คุณลักษณะที่ 4 

การมีเหตุผล คุณลักษณะที่ 5 การพัฒนาตนเอง และคุณลักษณะที่ 7 ความรับผิดชอบ 

3. จิตสํานึกเกษตรศาสตร เปนคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่แสดงออกมาอยางโดดเดนจากการ

วิเคราะหองคประกอบ ซึ่งสะทอนถึงกระบวนการพัฒนาหลอหลอม ทําใหนิสิตเกิดความรูสึกสํานึกรักสถาบัน และ

สรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้น 

โดยมหาวิทยาลัยไดสนบัสนนุใหนิสิตเขารวมกจิกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามความถนัดและ

ความสนใจ ซึ่งเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรยีนรูทําใหเกิดทักษะทางสังคม การทํางานรวมกนั การพฒันามนุษย

สัมพันธ การตระหนกัรูหนาที่ของตนเอง ความเอ้ือเฟอ การเสียสละ ทําใหนิสติเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สอดคลอง

กับ Coopersmith (1981: 5) ทีก่ลาวถึง การเปนคุณคาในตนเอง เปนการประเมินตนเองซึ่งมาจากการปฏิสัมพนัธกบัคน

รอบขาง การเขารวมกจิกรรมตางๆ ในมหาวิทยาลัยจงึมีสวนในการพัฒนาคุณลักษณะทางสังคม และการเหน็คุณคาใน

ตนเองของนสิิต ดังที่วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยธุยา (2538:63-64) และ ธรีพฒัน  วงศคุมสิน (2557) ที่กลาววากิจกรรม

นิสิตจะเปดโอกาสใหนิสิตมีประสบการณดานการทํางานรวมกบักลุม สามารถเสนอความคิดเหน็ การเสริมสรางความ

สามัคคี รูจักทํางานรวมกับผูอ่ืนและทํางานอยางเปนระบบ การฝกความคิด และการตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล จะมีสวน

ชวยพัฒนาการกลาแสดงออกอีกดวย (Jakubowski, 1973) การสงเสริมใหนิสิตเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยทําใหนสิิตเกิดความภาคภูมิใจ รูสกึรักสถาบัน และพัฒนาจิตสํานึกเกษตรศาสตรขึน้ 

 คุณลักษณะในกลุมศักยภาพในการมุงสูอนาคต อันประกอบไปดวย ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ การ

พัฒนาตนเองและการมีเหตุผลซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานมุงม่ัน เปนคุณลักษณะ

ที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับตัวนิสติในการควบคุมตนเอง ชวยใหนิสิตมีความเปนผูใหญ ไดรับความไววางใจ มีความ

ละเอียดรอบคอบ ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา  มีความเพียรพยายามในการเรียน  ปฏิบัติตามหนาที่ของตนเอง 

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสอดคลองกับ Boydell (1985) ที่กลาววาบุคคลควรพัฒนาตนเองทั้งทางรางกาย 

ความคิด ทกัษะ การกระทําและเอกลักษณของตนเองอยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางในการพัฒนานิสติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 9 ดาน ซึ่งนําไปสู

การวางแนวทางการพัฒนานิสิตเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณลักษณะดานความคิด โดยการสงเสริมใหนิสิตมีการคิดอยางมีเหตุผล รูจักคิด

วิเคราะห มีหลักการ ใชวิจารณญาณในการหาขอมูลและการตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีความม่ันคงทาง

อารมณควบคูกับการตัดสินใจทําสิ่งตางๆ  

2. การพัฒนาคุณลักษณะดานสังคม โดยการสงเสริมใหนิสิตมีมนุษยสัมพันธอันดี รูจักสรางและ

ดํารงรักษาความสัมพันธ การสงเสริมใหนิสิตเปนคนมีน้ําใจ เอ้ือเฟอตอผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม ตระหนักรู

ในหนาที่ มีระเบียบวินัยในตนเอง ควบคุมตนเองได มุงม่ันไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย  
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3. การพัฒนาคุณลักษณะศักยภาพมุงสูอนาคต การพัฒนาภาวะผูนํา การกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม และพัฒนาในตนเองอยางตอเนื่องกับนิสิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนิสิตมีคุณลักษณะที่โดดเดนสามารถ

แขงขันกับผูอ่ืนได  

คําประกาศเกียรติคุณ 
ไดรับทุนสนับสนนุจากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ABSTRACT 
Solid waste has become one of the serious problems of today’s Bangkok. The enormous 

amount of solid waste is increasing rapidly costing the Bangkok government a lot in its elimination. 
The present solid waste management in Bangkok mainly focuses on transportation. There is 
absolutely no known treatment of the solid waste; nothing or very little is done in Bangkok about solid 
waste separation at source to reduce, reuse and recycle. Although, attempts at elaborating and 
implementing plans have been made and some plans exist but this should be also complemented by 
other activities in order to cope with the next 20 years managing of waste in Bangkok.  

The objectives of this study were to: 1) describe demographic characteristics of people living 
in Chatuchak district; 2) determine their media exposures to solid waste separation knowledge; 3) 
find out their solid waste separation knowledge; 4) examine their practice in solid waste separation; 
and 5) ascertain the relationship between demographic characteristics, media exposure, knowledge 
and people’s practice in solid waste separation. Data were collected from 400 Chatuchak people 
using survey questionnaires, and were analyzed and presented through percentage, mean, and 
standard deviation (S.D.).  Chi-square test at the 0.01and 0.05 significance levels was employed to 
test hypotheses. 

The recommendations were for the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), the Ministry 
of Natural Resources and Environment and the Ministry of Education to 1) cooperate with other 
government sectors and also private sectors in order to launch continuously and seriously the solid 
waste separation campaign across the country, 2) more frequently published solid waste separation 
via online media which were found to be the effective channels, 3) consider putting more attention to 
personal media especially among family members and 4) give more suggestions on how to persuade 
Bangkok residents  in changing their behavior towards waste management especially to waste 
separation. 
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INTRODUCTION 
In recent decade, solid waste has become an emerging environmental issue which needs to 

be prioritized. Quantity of waste generated has been increasing at an overwhelming rate as a result of 
economic growth, population increase, and changes in lifestyle. Domestically, Bangkok has the 
highest waste generation rate. According to the data from the Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA), waste generation rate being collected in the Bangkok Metropolitan area, all over 50 districts, 
was estimated at 8,766 tons per day in 2010, representing a quantity of solid waste per person equal 
to 1 kilogram per day per capita. In other words, the quantity of solid waste is around than 3.2 million 
tons per year. After Thailand’s worst flooding from July to December 2011, the amount of solid waste 
generated was up to 3.4 million tons per year or 9,237 tons per day (Ministry of Natural Resources 
and Environment, 2012). Nevertheless, the trend of waste generation was still raised up to 9,750 tons 
per day in 2012 and 9,942 tons per day in 2013 that has increased from the previous years (BMA, 
2014).      

Nowadays, all solid wastes of Bangkok have been collected and disposed by sanitary land-
filling without any treatment for example solid waste separation at source because there are no other 
available disposal facilities such as separator, compost plants and incinerators. As land filling is 
facing location problem and public dissatisfaction, waste management becomes a critical 
environmental problem (Muttamara, 2004). BMA spent lots of money in hiring staff, and in providing 
and maintaining equipment in waste collection. Since it was the end-of-pipe solution, the amount of 
solid waste did not decrease and it has not been enough to solve the problem. To find a solution, 
BMA promoted solid waste separation before disposal as an answer to the problem. However, it 
required the practice of the waste generators. Thus, BMA decided to use communication campaign 
to promote people’s practice through mixed media; mass media and personal media could motivate 
people to practice solid waste separation campaign. It is expected that with people’s right practice, 
the amount of solid waste in Bangkok would decrease, the environment of Bangkok would be better 
and BMA would be able to bring down the cost in the solid waste management. (Department of 
Environment, 2008). 

As Chatuchak area is best known for the largest flea market in Asia, the  Chatuchak weekend 
market,  surrounded mainly by  residential areas, commercial complexes and served by variety of 
public transportations, the Bangkok Metropolitan Administration (Department of Environment, BMA) 
statistics has been citing that solid waste of this area has steadily increased year by year and when 
comparing the amount of waste generated from 50 districts of Bangkok metropolitan, it was found that 
Chatuchak district had the highest waste generation rate with an average of 330 tons/day while the 
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district population is only 164,210 (Department of Provincial Administration, Ministry of Interior, 2009).  
The average waste generation per capita was at two kilograms/person/day which were higher than 
countrywide average at 0.3 - 1.44 kilograms/person/day (Thailand Institute of Packaging and 
Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE), 2013). 

 
MATERIALS AND METHODS 

1. Research Design 
The study on Media Exposure, Knowledge and People’s practice in Solid Waste Separation in 

Chatuchak district, Bangkok Metropolitan was designed as a survey research. 
2. Population 

The population of this study were 161,409 persons of the population in Bangkok’s Chatuchak 
district, in the year 2012 is (Bureau of Registration Administration, 2013). 
3. Sample Size 

The sample size in this research was 400 persons calculated by Yamane formula from the total 
population in Bangkok’s Chatuchak district in 2012.  
4. Materials 

Questionnaire was used as the material to collect data from 400 households in Bangkok’s 
Chatuchak district. It consisted of open-ended as well as close-ended questions divided in to 4 parts 
as follows:  

Part I:  Demographic Characteristics included gender, age, marital status, education levels, 
occupation, family size, household income and types of residence. 
 Part II: Media exposure on solid waste separation campaign composed of questions which 
focused on media exposure to solid waste separation information of Chatuchak people including 
media types, frequency of receiving information in the last one year (2013). Three-rating scale 
question was used to measure media exposure in solid waste Separation as follows: more than 3 
times /Year (2013) 2 scores, 1-3 times/Year (2013)1 scores and Never/Year (2013) 0 score. 
 Part III: Knowledge on solid waste separation of Chatuchak people comprised of 20 
questions of acknowledging and not acknowledging on solid waste separation. Mean will be used to 
determine level of knowledge classified into two groups as follows: True answer 1 score and false 
answer 0 score. 

Part IV: People’s practice in solid waste separation comprised of 16 questions about solid 
waste separation that Chatuchak people’s practice in their daily life. The criteria score to determine 
people’s practice levels in solid waste separation is as follows: practice answer 1 score and non-
practice answer 0 score. 
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5. Pre-testing of Research Instrument 
The completed questionnaire was reviewed by three specialists who have knowledge, skills and 

experience practicing solid waste separation as samples of this study to measure its validity. The 
Cronbach’s coefficient alpha, which was used to test the reliability of the questionnaire, was found to 
be 0.8009. 
6. Data Collection 

Data were collected from 400 persons who live in the mentioned areas of Bangkok’s Chatuchak 
district.  
7. Data Analysis 

Data were analyzed and presented through frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Chi-square at the 0.01, 0.05 significance level was employed to test the hypotheses. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

The study found that the majority of Chatuchak people were single female with average age 
of 36.80 years old who had high level of media exposure in solid waste separation knowledge 
obtained from online media (Website). The people’s knowledge on solid waste separation was at 
moderate level and they knew that the compostable waste bin is in green colour. The people’s 
practice in solid waste separation was in high level (Mean = 10.92 and most of them practiced solid 
waste separation by using paper to wrap used light bulb before throwing away because they were 
aware of harmful effects of broken light bulb. Hypotheses testing indicated that online media was 
significantly related to people’s practice in solid waste separation at 0.01 significant level. 
 
Number, percent, mean and standard deviation of media exposure in solid waste separation of 
Chatuchak people 

   (n=400) 
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The table shows that the level of media exposure of Chatuchak people in solid waste separation 

was at the high level ( X =1.47, S.D.=0.61). Most of the Chatuchak people were exposed to the 

solid waste separation through internet/online media ( X =1.69, S.D.= 0.56) such as website ( X

=1.78, S.D.= 0.47) followed by facebook ( X =1.60, S.D.=0.66). Mass media was television ( X

=1.59, S.D.= 0.68) and magazine ( X =1.59, S.D.= 0.61), brochure/booklet ( X =1.56, S.D.= 

0.51) and newspaper ( X =1.51, S.D.= 0.68). Chatuchak People’s exposure through personal 

media at moderate level ( X =1.32, S.D.= 0.61) neighbor and these were through ( X =1.56, 

S.D.= 0.64) and district officer  ( X =1.53, S.D.= 0.64). 
 
Number, percent of total score of knowledge on solid waste separation of Chatuchak people  

  (n=400) 
Score of knowledge Number Percent 

Low (0.00 – 6.00 scores) 11 2.8 
Moderate (7.00 – 13.00 scores) 257 64.2 
High (14.00 – 20.00 scores) 132 33.0 

Minimum = 3 scores, Maximum =18.0 scores, Mean = 12.26 scores. Level=Moderate 

The table shows that the average total score of knowledge on solid waste separation 
Chatuchak people was 12.26 scores. Majority of Chatuchak people (64.2%) had moderate level of 
knowledge (64.2%), followed by high (33.0%), and low (2.8%), respectively.   
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Number, percent of total score of people’s practice of solid waste separation of Chatuchak People 
  (n=400) 

Score of people’s practice  Number Percent 

Low (0.00 – 8.00 scores) 53 13.2 
High (8.01 – 16.00 scores) 347 86.8 

Minimum = 5 score, Maximum = 16 score, X  = 10.92 Score, S.D = 2.09, Level= High 

The table shows that the average people’s practicing solid waste separation in Chatuchak 

district was high ( X = 10.92 Score, S.D=2.09). Majority of Chatuchak people (86.6%) had practiced 
solid waste separation. 

Summary hypotheses testing result of demographic characteristics, media exposure, knowledge        
and levels of Chatuchak people’s practice in solid waste separation.        

                    

Items 
Level of practice 

Significant Non-Significant 
1.  Demographic Characteristics   

1.1 Gender   
1.2 Ages   
1.3 Status   
1.4 Number of family   
1.5 Households income   
1.6 Educational level   
1.7 Occupation   
1.8 Types of residence   

2.  Media Exposure   
2.1 People media   
2.2 Mass media   
2.3 Internet/online media   

3. Knowledge   
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CONCLUSIONS 
The majority of the respondents were female with aged between 31- 40 years old. They had 

level of education in bachelor and master degree. Most of them were single; nevertheless, they stay 
with the family in commercial house with more than four persons per household and their family 
income was between 50,000 – 100,000 baht/household/month. 

Internet/Online: Facebook and websites were a popular media from where the respondents 
received solid waste separation knowledge. However they were exposed to websites more than 
Facebook followed by mass media in the form of television, magazine, newspaper and 
brochures/booklet, respectively media people came in third, such as: neighbor, district officer, 
friends/classmates and teachers/lecturers, respectively.  

The respondents had moderate level of knowledge on solid waste separation. The highest 
score was the question on “Is the compostable waste bin in green colour?. In contrast, the lowest 
score was the question on “Is using paper in both sides a type of recycle?” 

Chatuchak people had practiced solid waste separation at high level. Most of them practiced 
solid waste separation by used paper to wrap light bulbs before throwing them away. In addition, they 
always separated food scraps, and trees’ leaves to produce natural fertilizer for their plant cultivation 
in their households.  Moreover, they separated used plastic bottle and cleaned them for reusing.  

There was significant relationship between internet/online media and people’s practice in the 
solid waste separation at 0.01 significant level (chi-square test). 
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ประเทศไทยกับแนวทางการพัฒนาในประชาคมอาเซียน 
The Development Guidelines of Thailand in ASEAN Community 

 
วชิรวัชร  งามละม่อม1* 

Wachirawachr  Ngamlamom1* 
 

บทคัดย่อ 
ประเดน็การวิเคราะห์ คือ 1) แนวทางการพฒันาแบบยัง่ยืน 2) แนวนโยบายในการพฒันา 3) เสนอแนะ  

การวิเคราะห์ พบวา่ 1) กระบวนการพฒันาท่ียงัยืนแยกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ (1.1) การพฒันาคนเป็นศนูย์กลางของการ
พฒันาเตม็ระบบ คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา (1.2) การบรูณาการระบบความสมัพนัธ์ของมนุษย์ สงัคม ธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) แนวนโยบายในการพัฒนา ประกอบด้วย (2.1) ก าหนดทิศทางและ
แผนงานด าเนินการให้ชดัเจน (2.2) ประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนกบัองค์การระหวา่งประเทศ และ
ภาคประชาสงัคมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (2.3) เสริมสร้างพลงัของความรักและหวงแหนวฒันธรรม สร้างการเช่ือมโยงระหว่าง
วฒันธรรมท้องถ่ิน และระหวา่งประเทศ (2.4) สร้างความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศในระดบัทวิภาคีเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ 
และ 3) ควรสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็น พฒันาสงัคม คน วางแผนการศกึษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนของสงัคมไทย 
ค าส าคญั: แนวทางการพฒันา, ประชาคมอาเซียน 
 

ABSTRACT 
The analysis is first: 1) Approach to sustainable development, 2) Policy in developing, 3) Recommendations. 

The analysis found that: 1) The development process that is still standing split into two types: (1.1) The development 
of people-centered development, full system behavior, mental and intellectual (1.2) Systems integration, human 
relationships, society, nature and environmental. emphasizing the participation of people at all levels 2) Policy 
development include: (2.1) Determine the direction and action plan clearly, (2.2) Cooperation between the ASEAN 
countries and international organizations, and various civil society Related, (2.3) Strengthen the powers of love and 
cherish culture. Creating links between cultures. and international culture, (2.4) Establish relations with foreign 
countries in the bilateral relations with various countries, and 3) Should create economic growth and infrastructure 
development, social development planning studies in accordance with its requirements. Country and create 
economic opportunities in knowledge-based innovation and creativity on the basis of production and consumption 
that are environmentally friendly. Which will lead to sustainable development of Thailand. 

                                                           
Key Word: Development Guidelines, ASEAN Community 
* Corresponding author; e-mail address: aood_0231@hotmail.com/Wachirawach_aood@hotmail.co.th 
1 สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม 73170 
1 Research Institute for Language and Culture of Asia, Mahidol University, Nakhon Pathom 73170 
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บทน า 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South East Asian Nations: 

ASEAN) ซึง่ก่อตัง้มาตัง้แตปี่ 2510 มีพฒันาการมาเป็นล าดบัและไทยก็มีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัความร่วมมือของ
อาเซียนให้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด ดร.ถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนัน้ 
มีบทบาทส าคญัในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขดัแย้งระหว่างมลายาและฟิลิปปินส์ เร่ืองการอ้างกรรมสิทธ์ิ
เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวกั รวมทัง้การท่ีสิงคโปร์แยกตวัออกมาจากมลายา และได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของ
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันท่ี
แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี อันน ามาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพ่ือก่อตัง้อาเซียน ท่ีวังสราญรมย์ เมื่อวันท่ี 8 
สิงหาคม 2510 ไทยจงึถือเป็นทัง้ประเทศผู้ ร่วมก่อตัง้และเป็น “บ้านเกิด” ของอาเซียน (กรมประชาสมัพนัธ์, 2554: 1) 

ในปีพุทธศกัราช 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการก าหนดทิศทางท่ีก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งด้วยการจัดตัง้
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ขึน้เพ่ือสนบัสนุนการรวมตวัและความร่วมมือระหว่างกนัอย่างรอบด้าน 
ประกอบด้วย 3 เสาหลกั ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: 
APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ส าหรับประเทศไทยเองได้มีการเตรียมพร้อมในเชิงนโยบายซึง่ปรากฏทัง้ใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ท่ีกล่าวไว้ว่า จากสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ของเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของโลกปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ได้ส่งผลให้ประเทศไทยในวนันีอ้ยู่
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างท่ีส าคญั 3 ประการ คือ การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างประชาการ
และสงัคม ซึง่ประเทศไทยต้องเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ภายในและภายนอกประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล นางสาวย่ิง
ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ตลอดจนการเตรียมพร้อมเชิงกลไก ได้แก่ การจดัตัง้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ซึง่มี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศเป็นประธาน (กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ, 2554: 1-2) จงึเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้ประเทศอาเซียนทัง้ 10 รวมทัง้ประเทศไทยต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือรองรับการ
เปิดเสรีทัง้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ เงินทุนและแรงงานฝีมือ ประชาคมอาเซียนยงัมีเป้าหมายท่ีครอบคลมุ
อีกหลายๆ ด้าน เพ่ือมุ่งหวงัให้อาเซียนเป็นประชาคมเดียวกนัอย่างสมบูรณ์แบบทัง้ด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและ
วฒันธรรม สง่ผลให้ทกุภาคสว่นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ ทัง้การเร่งพฒันาคณุภาพ
สินค้า การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการผลิต การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ให้กบัสินค้าและบริการ เป็นต้น 

ดงันัน้ บทความวิชาการนีจ้ึงเขียนน าเสนอในเร่ือง ประเทศไทยกับแนวทางการพัฒนาในประชาคม
อาเซียน จากนัน้เป็นการน าเสนอแนวคิดพืน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งพยายามหาแนวทางและวิธีการต่างๆ 
มาใช้ในการพฒันาแก่ประเทศในทุกรูปแบบท่ีถาวรและยัง่ยืนกว่าท่ีผ่านมา ในตอนท้ายเป็นบทสรุปท่ีได้จากการ
สงัเคราะห์แนวทางการพฒันาของประเทศไทย และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู          
 

แนวคิดพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
การพฒันาเป็นสิ่งส าคญัและเป็นสิ่งอนัพงึปรารถนาของทกุประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุม่ท่ีก าลงัพฒันาหรือ

กลุม่ประเทศโลกท่ีสาม องค์ประกอบของการพฒันามิใช่ให้ความส าคญัทางด้านมิติใดมิติหนึง่หากแตใ่ห้ความส าคญัใน
ทุกๆ ด้านอย่างเท่าเทียมกัน เพราะการพฒันาเป็นมิติแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของบริบทพืน้ฐานทางด้าน

594

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



สงัคมของประเทศในปัจจุบันหลายๆ ประเทศได้ตระหนกัถึงคณุค่าแห่งการพฒันา โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงสร้างของ
สถาบนัต่างๆ โครงสร้างการบริหาร รวมทัง้ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต อตัลกัษณ์แห่งชุมชนแม้ว่าการพฒันาจะเป็นเร่ือง
เฉพาะของแตล่ะชาติ ในทางกลบักนัสถานการณ์สงัคมโลกมีความเปลี่ยนแปลงและเจริญไปมาก ทุกคนต้องตระหนกัท่ี
จะช่วยกันพัฒนาช่วยหรือเกือ้กูลกนัเพ่ือความเจริญของสงัคมโลกต่อไป แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันามีผู้
เสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบตัิมากมายซึง่มีทัง้ส่วนท่ีสมัพันธ์กนัและขดัแย้งกัน แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดต่างๆ นีจ้ะ
น าเสนอให้เห็นถงึคณุคา่มิติแห่งการพฒันา ส าหรับค าวา่ “การพฒันา” ได้มีผู้ ให้ความหมายไว้หลายคน เช่น 

สนธยา พลศรี (2547) การพฒันา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงาม
และดีขึน้จนเป็นท่ีพึงพอใจ ความหมายดงักล่าวนี ้เป็นท่ีมาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนด
ความหมายอื่นๆ ส่วนวิทยากร เชียงกูล (2527: 17-18) กล่าวไว้ว่า การพฒันาท่ีแท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนมีความสขุ ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทางศิลปวฒันธรรมและจิตใจและความ
สงบสนัติ ซึง่นอกจากจะขึน้อยู่กบัการได้รับปัจจยัทางวตัถุเพ่ือสนองความต้องการของร่างกายแล้ว ประชาชนยงัต้องการ
พฒันาทางด้านการศกึษาสิ่งแวดล้อมท่ีดี การพกัผ่อนหย่อนใจ และการพฒันาทางวฒันธรรมและจิตใจด้านตา่ง  ๆด้วย  

ดัดเลย์ เซียร์ส (Dudley Seers, อ้างถงึปกรณ์ ปรียากร, 2546) กล่าวว่า การพฒันา หมายถึง การขจดัความ
ยากจน ความอดอยาก การขจดัความเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมุ่งเน้นให้มีรายได้ มีงานท า มีเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน มีโอกาสใน
การได้รับบริการสาธารณะต่างๆ และในบทความอนัมีช่ือเสียง เร่ือง ความหมายของการพัฒนาของ Dudley Seers 
ชีใ้ห้เห็นว่าการพัฒนาประเทศ คือ การแสวงหาลู่ทางเพ่ือแก้ปัญหาความอดอยากหรือภาวะทุโภชนาการ แก้ปัญหา
ความยากจนและแก้ปัญหาด้านการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชน เพราะปัญหาเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีบั่นทอนและท าลาย
ศกัยภาพของปัจเจกบุคคล กบัจะน าความยุ่งยากมาสูส่งัคมในท่ีสดุ 

กล่าวโดยสรุป จาการศกึษาค้นคว้ารวบรวม การพัฒนา หมายถึง เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีท่ีขึน้ 
หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกนัการพฒันามิได้หมายถึงการเพ่ิมขึน้ปริมาณสินค้าหรือรายได้
ของประชาชนเท่านัน้ แต่หมายความรวมไปถึงการเพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิมความสขุของประชาชนด้วย และในกลุ่ม
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะเน้นทางด้านการพัฒนาทางสังคม ส่วนในประเทศกลุ่มด้อยพัฒนาเน้นการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามทัง้สองกลุ่มประเทศต่างก็มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศเป็นหลัก 
สร้างความเจริญก้าวหน้าของการพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานาอารยประเทศ 

 
แนวทางการพัฒนา และแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

ประเดน็ที่ 1 แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้น้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศ เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกนัและมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพฒันาประเทศสู่ความสมดลุและยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกนัในประเทศให้เข้มแข็งขึน้ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสงัคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นธรรม รวมทัง้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพืน้ฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
น าไปสูก่ารพฒันาเพ่ือประโยชน์สขุท่ียัง่ยืนของสงัคมไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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หลกัการในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการง่ายๆ ก็คือการเปลี่ยนแปลงท่ีจะท าการประสานประโยชน์ของ
มนษุย์ให้กลมกลืนเกือ้กูลกบัธรรมชาติและเพ่ือให้เป็นองค์ประกอบท่ีดีท่ีจะน าไปสู่ระบบใหญ่ทัง้หมดในการพฒันาจึง
ถือเอาการพฒันามนษุย์เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการเป็นปัจจยัท่ีเป็นกระบวนการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยแยกได้เป็น 2 ประเดน็ 
ดงันี ้1) ระบบการพฒันาคน โดยพฒันาท่ีตวัคนให้เป็นศนูย์กลางของการพฒันาด้วยการพฒันาตวัคนเต็มทัง้ระบบ คือ 
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยทัง้ 3 ด้านนัน้มีความสมัพนัธ์อิงอาศยักนั การพฒันาคนจะต้องท าทัง้หมดจึงจะเป็น
การพฒันาคนเตม็คน ดงันี ้(1.1) พฤติกรรม พฤติกรรมีท่ีดีเป็นช่องทางให้จิตใจพฒันาและช่วยให้ปัญญางอกงาม โดยให้
ความพิเศษกับพฤติกรรมเคยชินท่ีดีและเกือ้กูลซึ่งจะต้องฝึกแต่เด็ก (1.2) จิตใจ จิตใจที่มีเจตน์จ านงท่ีเป็นตวัชีน้ า
ก าหนดพฤติกรรม และสภาพจิตท่ีพอใจมีความสขุ ก็ท าให้พฤติกรรมมีความมัน่คง ปัญญาจะท างานได้ผลและพฒันาไป
ได้ต้องอาศยัสภาพจิตใจท่ีเหมาะ และ (1.3) ปัญญา ปัญญาเป็นตวัแก้ปัญหา เป็นตวัจดัปรับทุกข์อย่างทัง้พฤติกรรม
และจิตใจให้ลงตวัพอดี และเป็นตวัน าไปสูจ่ดุหมายแหง่ความมีอิสรภาพและสนัติสขุ จะต้องพฒันาควบคูป่ระสานกนัไป 
และอิงอาศยัการพฒันาทัง้พฤติกรรมและจิตใจ ใช้ปัญญาบนความไม่ประมาท 2) ระบบการพัฒนาท่ียัง่ยืน โดยคนท่ี
พฒันาเตม็ระบบนัน้เป็นตวักลางหรือเป็นแกนกลางท่ีไปประสานปรับเปลี่ยนบรูณาการระบบสมัพนัธ์องค์รวมใหญ่สูก่าร
พฒันาท่ียัง่ยืน การพฒันาท่ียัง่ยืนจะเกิดขึน้เมื่อระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทัง้ 4 ด าเนินไปด้วยดี โดยทุกส่วน
เป็นปัจจยัสง่ผลในทางเกือ้กลูกนั ดงันี ้(2.1) มนษุย์ ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์เป็นหลกัท่ีควรให้ความส าคญัท่ีสงูสดุ โดยมุ่ง
ให้การศกึษา จดัสรรปัจจยัเกือ้หนนุอื่นๆ เพ่ือให้มนษุย์แตล่ะชีวิตเจริญงอกงาม เข้าถงึความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ อนัจะ
เป็นปัจจยัไปกระท าตอ่ระบบสมัพนัธ์องค์รวมใหญ่บรรลจุุดหมายแห่งการพฒันาท่ียัง่ยืน (2.2) สงัคม ระบบต่างๆ ทาง
สงัคมนัน้เป็นการจัดการรูปแบบในระดับสังคม ต่างสังคม ประเทศชาติท่ีเปิดถึงทั่วกันจะต้องวางมาตรการร่วมกัน
ปกป้องมิให้มีการกดข่ี บีบบงัคบั เอารัดเอาเปรียบกัน สงัคมควรมีมาตรการพิทกัษ์ ป้องกนัมิให้คนเบียดเบียนท าลาย
ธรรมชาติแวดล้อม (2.3) ธรรมชาติ ให้มองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกือ้กูล ไป
เบียดเบียน ท าร้าย เอาเปรียบ ยอมเสียสละให้มาก (2.4) เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกือ้กูลไม่ท าลาย
ธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีประหยดัพลงังานหรือใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในการผลิตสงูโดยมีของเสีย
น้อย ก าจดัน า้เสีย ก าจดัขยะ เอาของเสียมาเวียนใช้ใหม่ ตลอดจนการวางมาตรการบงัคบัควบคมุ มนุษย์เองจะต้องไม่
ประมาทกบัการใช้เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองสนองกิเลศของมนุษย์ จะต้องใช้อย่างมีสติมิใช่ว่าเทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้าแตม่นษุย์กลบัเสื่อมลง จะต้องเสพท่ีคณุคา่แท้มิใช้เสพเพราะตณัหา (สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2554) 
ประเดน็ที่ 2 แนวนโยบายในการพัฒนา 

1.  ด้านเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาเอเชียได้ก้าวเข้ามามีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจโลก
มากขึน้ตามล าดบั ดงัค ากล่าวท่ีว่า “เอเชียเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น า้ของโลก” มลูค่าการส่งออกและน าเข้าของเอเชียคิด
เป็นสดัสว่นราว 1 ใน 4 ของมลูคา่การสง่ออกและน าเข้ารวมของโลก ท าให้หลายฝ่ายมองว่าเอเชียก าลงัก้าวเข้ามาเป็น
กลไกหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกตวัใหม่ ถนนทุกสายก าลงัมุ่งหน้าสู่เอเชียไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน 
รวมถงึเงินทนุ เรียกได้ว่าโลกก าลงัเข้าสู่ยุคสมยัแห่งเอเชียอย่างแท้จริง ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศท่ีทัว่โลกก าลงัจบั
ตามอง ซึ่งประเทศไทยเองควรต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากยุคสมัยแห่งเอเชียให้เต็มประสิทธิภาพ แนวทางหนึ่งท่ีจะ
ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มท่ี คือการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ได้มากขึน้ ปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้อาเซียนต้องเร่งด าเนินการรวมกลุ่ม
ภายในระหว่างประเทศสมาชิกให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้เพ่ือน าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป การจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
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Community Blueprint) มีวตัถุประสงค์ส าคญัเพ่ือก าหนดทิศทางและแผนงานในด้านเศรษฐกิจท่ีจะต้องด าเนินการให้
ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด จนบรรลุเป้าหมายของ AEC ในปี 2558 (ค.ศ.2015) และสร้างพันธะสญัญา
ระหว่างประเทศสมาชิกท่ีจะด าเนินการไปสู่เป้าหมายดงักล่าวร่วมกนั ประกอบด้วย 4 ส่วนหลกั กล่าวคือ 1) การเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว 2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 3) การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ 4) การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก (กรมประชาสมัพนัธ์, 2554) 

ประโยชน์ของประเทศไทยจาก ASEAN คือ 1) สร้างตลาดขนาดใหญ่เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าและการ
ลงทนุ ทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมให้เกิดการเพ่ิมการจ้างงานของประชาชนภายในประเทศ จากการขยายตวัด้านการค้าและการ
ลงทนุ เมื่อเปิดเสรีในสาขาบริการท่ีจะท าให้สดัสว่นการจ้างงานในภาคบริการขยายตวัสงูขึน้ 2) เกิดการส่งเสริมด้านแหล่ง
วตัถุดิบ เพ่ือให้น าวตัถุดิบจากในประเทศมาใช้ประโยชน์ ลดต้นทุนการผลิตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทาง
การค้า 3) สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาประชาคมโลก และจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาคมโลกเก่ียวกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจของไทยและของภมูิภาค 4) เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าถึงบริการท่ีดีขึน้ในราคาท่ีถูกลง จากการ
เปิดเสรีในด้านโทรคมนาคมและการเงิน โดยลดข้อจ ากดัในการจดัตัง้ธุรกิจของบริษัทตา่งชาติ 5) ช่วยให้แรงงานมีฝีมือไทย
มีโอกาสเข้าถึงแหล่งตลาดในอาเซียนเพ่ิมขึน้และช่วยให้แรงงานฝีมือดีมีการพัฒนาความถนัดเฉพาะทางมากขึน้ 6) 
ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งมีผลการศึกษาว่าการเป็น ASEAN จะช่วยให้ GDP ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนขยายตวัขึน้ถงึร้อยละ 8-10 ตอ่ปี และผลกระทบของ ASEAN ต่อประเทศไทย คือ ผู้ประกอบการท่ีไม่มีความ
พร้อมหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขนัต ่าอาจถกูกดดนัให้ต้องออกจากตลาดไป โดยภาพรวมส่วนใหญ่ของประเทศไทย
มีความพร้อม แต่อาจมีธุรกิจบางประเภทท่ียงัขาดความพร้อมอยู่บ้าง เช่น สินค้าพวกเกษตรกรรมบางรายการท่ีต้องอาศยั
ระยะเวลาปรับตัวค่อนข้างสูงมากกว่าสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนจะมีนโยบายปรับลดภาษี  
แตน่โยบายดงักลา่วก็พิจารณาใช้ได้กบัสินค้าบางรายการเท่านัน้ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา, 2558) 

2.  ด้านการเมืองและความม่ันคง ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศท่ีปรับเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว ได้น ามาซึ่งทัง้โอกาสและความท้าทายท่ีอาเซียนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงของอาเซียนให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ หรือการเผชิญกบัภัยคุกคามท่ีมาในรูปแบบใหม ่
เช่น การก่ออาชญากรรมและการก่อการร้ายข้ามชาติ โดยมีการจดัตัง้ประชาคมการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน 
ซึง่จะช่วยเสริมสร้างสนัติภาพและความมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคอนัถือเป็นพืน้ฐานส าคญัของการพัฒนา
ด้านต่างๆ เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงทัง้ในรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่บนพืน้ฐานของหลกัการว่าด้วยความมัน่คงของมนุษย์ และให้ประชาคมอาเซียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น
และสร้างสรรค์กับประชาคมโลก นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแล้ว ผลลพัธ์ประการส าคญัท่ีจะ
เกิดขึน้จากการจัดตัง้ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ก็คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและ
เคร่ืองมือท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับความมั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความ
ขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสนัติวิธีหรือปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง เช่น การก่อการร้าย การลกัลอบค้ายาเสพติด 
ปัญหาโจรสลดั และอาชญากรรมข้ามชาติ (สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2554) 

ในด้านการเมืองและความมัน่คงอาเซียนมีเป้าหมายส าคญัคือการส่งเสริมสนัติภาพและเสถียรภาพใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือสร้างสถานะท่ีจะอ านวยต่อการสร้างประชาคมอาเซียนให้ส าเร็จภายในปี 2558 
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ซึง่จะท าให้ประชาคมอาเซียนในด้านการเมืองความมัน่คงมีความแข็งแกร่งและน่าเช่ือถือ ความร่วมมือด้านการเมือง
ความมัน่คงของอาเซียนท่ีส าคญั ได้แก่ 1) สนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือ
ก าหนดหลกัการพืน้ฐานของความร่วมมือและการด าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของประเทศสมาชิก 2) สนธิสญัญา
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ โดยประเทศท่ีเป็นภาคีจะไม่พฒันา ไม่ผลิต ไม่จัดซือ้ ไม่ครอบครอง รวมทัง้ไม่เป็นฐานการผลิต ไม่ทดสอบ 
ไมใ่ช้อาวธุนิวเคลียร์ในภูมิภาค และไม่ให้รัฐใดปล่อยหรือทิง้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเป็นกมัมนัภาพรังสีลงบนพืน้ดิน ทะเลและ
อากาศ 3) ปฏิญญาก าหนดให้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสนัติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง เพ่ือ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคท่ีปลอดการแทรกแซงจาก
ภายนอก 4) การประชมุอาเซียนวา่ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพ่ือเป็นเวที
ส าหรับปรึกษาหารือ เสริมสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ ความร่วมมือ และความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประเทศอาเซียนกบัคูเ่จรจา และประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 5) ผู้ประสานงานเฉพาะกิจในการประชมุสดุยอด
อาเซียน ซึง่ประกอบด้วยรัฐมนตรีตา่งประเทศท่ีด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการประจ าของอาเซียนในอดีต ปัจจบุนั 
และอนาคต และจะหมนุเวียนกนัไปตามการเป็นประธานการประชมุ  6) กรอบความร่วมมือทางทหาร เพ่ือสร้างเครือข่าย
และความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหวา่งฝ่ายทหารของประเทศสมาชิก ความร่วมมือ ด้านการป้องกนัยาเสพติด การต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 7) การสร้างความสมัพันธ์กบัประเทศนอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการเมืองความมัน่คงท่ีสมดลุและสร้างสรรค์ระหวา่งกนั โดยผ่านเวทีหารือระหวา่งอาเซียนกบั
ประเทศ คูเ่จรจา ได้มีการประชมุสดุยอดเอเชียตะวนัออก และกระบวนการอาเซียน+3 

3.  ด้านสังคมวัฒนธรรม ประชาคมสงัคมวฒันธรรมของอาเซียนเป็นโครงสร้างหนึง่ท่ีกลุม่ตวัการหลกัๆ ใน
สงัคมประชาธรรม (Civil Society) การรวมกลุ่มกนันีจ้ะเห็นมาแต่แรกแล้วว่าท าตวัเป็นกลุ่มก้อนเฉพาะของพวกชนชัน้
ปกครอง ความสัมพันธ์ท่ีด ารงอยู่มาเน่ินนานก็ได้ตกผลึกเป็นประเพณี และกลืนเข้าไปสู่ตัวเราเป็นวัตรปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวนัซึ่งเราก็ด าเนินตามไปโดยอตัโนมตัิ ระบบความหมายหรือวฒันธรรมท่ีอยู่เบือ้งหลงัประเพณีและวตัร
ปฏิบัติจะขึน้อยู่กับเง่ือนไขบริบททางสงัคมนัน้ๆ การเคลื่อนย้ายไหลเวียนของคนอาเซียนเข้ามาในสงัคมจะท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ท่ีส าคญัของกลุ่มคนชาติอื่นจะรวมตวัเป็นกลุ่มก้อนมากขึน้ พร้อมกบัคนไทยกระจัดกระจายมากขึน้ ไม่
ผกูพนัตนเองกบัพืน้ท่ีใดๆ ในบรรยากาศท่ีจะเกิดขึน้นีเ้ช่ือได้วา่วฒันธรรมและประเพณีจะถกูท าให้เป็นการแสดงมากขึน้ 
แตก่็จะไมไ่ด้เอือ้อ านวยให้แก่การจดัความสมัพนัธ์ทางสงัคมเลยแม้แต่น้อย วฒันธรรมประเพณีย่อยของแต่ละกลุ่มใน
สงัคมแยกย่อยจะขยายตวัมากขึน้ พลงัของวฒันธรรมท่ีเคยท าให้เรารู้ได้ว่าควรท าอะไรหรือไม่ท าอะไรในลกัษณะเดิมก็
หมดไป สิ่งท่ีต้องท าก่อนก็คือศึกษาท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสงัคมวฒันธรรมให้ชัดเจน และจ าเป็นต้อง
สร้างพลงัของความรัก หวงแหนวฒันธรรมไทย สร้างการเช่ือมระหว่างวฒันธรรมกบัเศรษฐกิจหรือการท ามาหากินให้มี
พลงั ช่วยเสริมพลงัด้านบวกให้แก่กลุม่วฒันธรรมย่อยสมัพนัธ์กบัสงัคม และร่วมกนัอนรัุกษ์ประเพณีไทยและวฒันธรรม
ไทย ต้องปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีให้กับเด็กก็จะท าให้คนในชาติเรียนรู้และซึมซบัวัฒนธรรมต่างๆ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมร่วมกบัสถาบนัการศกึษาต่างๆ รวมทัง้การแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน 
และศิลปวฒันธรรมระหวา่งประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) 

4.  ด้านนโยบายการต่างประเทศ การด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือเช่ือมสมัพันธ์กับต่างประเทศใน
ระดบัทวิภาคี รัฐบาลท่ีผ่านมาและปัจจุบนันีย้งัได้ด าเนินนโยบายกบัต่างประเทศเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์กบัประเทศ
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ต่างๆ ภายในกรอบพหุภาคี ดงันี ้ 1) ประเทศไทยควรจะด าเนินนโยบายต่างประเทศเช่ือความสมัพันธ์กับมหาอ านาจ
อื่นๆ นอกเหนือไปจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะจีนและญ่ีปุ่ น อีกทัง้สนับสนุนให้อาเซียนพัฒนาเป็นเขตการค้าเสรี
เอเชียตะวนัออก 2) การขยายข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีกับประเทศอื่นๆ ท่ีอยู่ในภูมิภาคและนอกภูมิภาค เช่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เปรู ชิลี และประเทศอื่นๆ ทัง้นีเ้ป้าหมายส่วนหนึ่งก็คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยการอาศัยตลาดท่ีกว้างขึน้โดยผ่านข้อตกลงการค้าเสรี และการขยายบทบาททาง
เศรษฐกิจและการกระชบัความร่วมมือระหว่างไทยกบัประเทศอื่นๆ ในมุมกว้าง อนัเป็นยุทธศาสตร์ในการเพ่ิมอ านาจ
ในการตอ่รอง 3) การเน้นความสมัพนัธ์เชิงลกึกบัอาเซียน คือ การสร้างอ านาจต่อรองพหุภาคีภายในกรอบของอาเซียน
เพ่ือท่ีจะเผชิญกับมหาอ านาจอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 4) ควรมีการริเร่ิมแนวนโยบายในการจัดตัง้ 
“กรอบความร่วมมือเอเชีย” เพ่ือจะได้เป็นฐานในการถ่วงดลุกลุ่มประเทศอื่นๆ (สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2554) 
 

สรุป 
การจดัตัง้ประชาคมอาเซียนถือเป็นก้าวส าคญัในการร่วมมือกนัของภูมิภาคอาเซียน นอกจากอาเซียนจะได้

ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกนัแล้วยงัเป็นการสร้างอ านาจต่อรองทางการค้าในเวทีการค้าโลกอีก
ด้วย ส าหรับประเทศไทยนัน้ การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นผลดีต่อประเทศไทยอย่างแน่นอน เพราะอาเซียนเป็น
ภูมิภาคท่ีมีความใกล้ชิดกับไทยมากท่ีสุด ประกอบกับท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ของไทยเอือ้อ านวยให้เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี ้ ประกอบกบัท่ีผ่านมาอาเซียนมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทัง้ด้านการค้า การ
ลงทุนและการท่องเท่ียวและมีแนวโน้มจะทวีบทบาทขึน้เร่ือยๆ นบัแต่นีต้่อไป ผู้ประกอบการชาวไทยมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เท่าทันกบัสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสามารถเตรียมความพร้อมกับ
กฎเกณฑ์ทางการค้าใหม่ๆ  และปรับตวัให้ปฏิบตัิให้สอดคล้องและเหมาะสม อีกทัง้เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบ
กิจการทัง้ในภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การค้าบริการ และการลงทนุ ดงันี ้

ประเดน็ที่ 1 แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน 
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะท าให้โลกมนษุย์กบัโลกธรรมชาติประสานประโยชน์กนัได้ โดยมนุษย์อยู่ในโลกธรรมชาติอย่าง

กลมกลืน เกือ้กลูจงึจะเป็นชยัชนะอย่างแท้จริงของมนษุย์ และเพ่ือให้เป็นองค์ประกอบท่ีดีท่ีจะน าไปสู่ระบบใหญ่ทัง้หมดใน
การพฒันาจงึถือเอาการพฒันามนษุย์เพ่ือเป็นศนูย์กลาง ซึง่กระบวนการพฒันาท่ียัง่ยืนแยกได้เป็น 2 ตอน คือ 1) ระบบการ
พฒันาคนโดยพฒันาท่ีตวัคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันาทัง้ระบบ คือ (1.1) พฤติกรรมีท่ีดีเป็นช่องทางให้จิตใจพฒันาและ
ช่วยให้ปัญญางอก (1.2) จิตใจท่ีมีเจตน์จ านงท่ีเป็นตวัชีน้ าก าหนดพฤติกรรม และสภาพจิตท่ีพอใจมีความสขุ (1.3) ปัญญา
เป็นตวัแก้ปัญหา เป็นตวัจัดปรับทุกข์อย่างทัง้พฤติกรรมและจิตใจให้ลงตวัพอดี และเป็นตวัน าไปสู่จุดหมายแห่งความมี
อิสรภาพและสันติสุข และ 2) ระบบการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยพัฒนาคนเป็นตัวกลางท่ีไปประสานแบบบูรณาการระบบ
สมัพนัธ์องค์รวมใหญ่สู่การพฒันาท่ียัง่ยืน โดยทุกส่วนเป็นปัจจยัส่งผลในทางเกือ้กูลกนั คือ (2.1) มนุษย์เป็นหลกัท่ีควร
ส าคญัท่ีสงูสดุ พงึมีการพฒันาให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุภาพ มีสขุภาพดี ขยนั อดทน รับผิดชอบ มีความรู้ ฯลฯ พร้อมท่ีจะ
เป็นก าลงัในการพัฒนาท่ียั่งยืน (2.2) สงัคมมีการจดัการรูปแบบในระดบัสงัคม ต่างสงัคม ประเทศชาติท่ีเปิดถึงทั่วกัน 
จะต้องวางมาตรการร่วมกนั ปกป้องมิให้มีการกดข่ี บีบบงัคบั การเอารัดเอาเปรียบกนั เป็นต้น (2.3) ธรรมชาติ มนุษย์ควร
มองตวัเองเป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาติ และกลบัมาอยู่ร่วมกบัธรรมชาติอย่างเกือ้กูล ไม่เบียดเบียน ท าร้าย เอาเปรียบ และ
ยอมเสียสละ และ (2.4) เทคโนโลยี เป็นแนวทางท่ีจะบูรณาการทัง้ 4 องค์ประกอบเข้าด้วยกนัเป็นระบบสมัพนัธ์อนัเดียว 
โดยเอาระบบพฒันาตวัคนมาเป็นองค์แกนกลางท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นปัจจยัตวักระท าให้ส าเร็จเป็นการพฒันาท่ียัง่ยืน  
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ประเดน็ที่ 2 แนวนโยบายในการพัฒนา 
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกบักระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัทัง้ภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว

และซับซ้อนมากย่ิงขึน้ เป็นทัง้โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันท่ีจะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกนัท่ีมีอยู่พร้อมทัง้เร่งสร้างภูมิคุ้มกนัในประเทศให้เข้มแข็งขึน้มาใช้ในการ
เตรียมความพร้อมให้แก่คน สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าตอ่ไปเพ่ือประโยชน์สขุท่ียัง่ยืนของสงัคมไทย ในด้านตา่ง  ๆดงันี ้

1.  ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศท่ีทัว่โลกก าลงัจบัตามอง ซึง่ประเทศไทยเองควรต้องรู้จกัใช้
ประโยชน์จากยุคสมยัแห่งเอเชียให้เต็มประสิทธิภาพ แนวทางหนึ่งท่ีจะผลกัดนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจไทยได้อย่าง
เต็มท่ี คือการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดขนาด
ใหญ่ได้มากขึน้ และมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ในด้านการค้าและการลงทุนอาเซียนจดัเป็นตลาดส าคญัและมี
ศกัยภาพ นบัเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของโลก และประโยชน์จาก ASEAN ต่อประเทศไทย คือ  
1) สร้างตลาดขนาดใหญ่เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุน 2) เกิดการส่งเสริมด้านแหล่งวัตถุดิบ 3) สร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจของไทยและของภูมิภาค 4) เปิด
โอกาสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าถึงบริการท่ีดีขึน้ในราคาท่ีถกูลง 5) ช่วยให้แรงงานมีฝีมือไทยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งตลาด
ในอาเซียนเพ่ิมขึน้ และ 6) ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ และผลกระทบของ ASEAN ต่อประเทศ
ไทยท าให้ผู้ประกอบการท่ีไมม่ีความพร้อมหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขนัต ่าอาจถกูกดดนัให้ต้องออกจากตลาดไป  

2. ด้านการเมือง/ความม่ันคง ซึ่งในด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนมีเป้าหมายส าคัญคือการ
สง่เสริมสนัติภาพและเสถียรภาพในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือสร้างสถานะท่ีจะอ านวยต่อการสร้างประชาคม
อาเซียน ซึง่ความร่วมมือด้านการเมืองความมัน่คงของอาเซียนท่ีส าคญั ได้แก่ 1) สนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 2) สนธิสญัญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3) ปฏิญญา
ก าหนดให้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสนัติภาพเสรีภาพและความเป็นกลาง 4) การประชุมอาเซียนว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 5) การจัดตัง้กลุ่มผู้ประสานงานเฉพาะกิจ  
6) กรอบความร่วมมือทางทหาร และ 7) การสร้างความสมัพันธ์กบัประเทศนอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือ
สร้างความร่วมมือด้านการเมืองความมัน่คงท่ีสมดลุและสร้างสรรค์ระหว่างกนั  

3. ด้านสังคมวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายไหลเวียนของคนอาเซียนเข้ามาในสังคมไทยจะท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ท่ีส าคญัของกลุม่คนชาติอ่ืนจะรวมตวัเป็นกลุ่มก้อนมากขึน้ พร้อมกบัคนไทยกระจดักระจายมากขึน้ และ
ท่ีส าคัญปัญหาความตึงเครียดในความสัมพันธ์ทางสังคมสูงขึน้ ประการส าคัญ คือ ต้องมีการศึกษาท าความเข้า
ใจความเปลี่ยนแปลงของสงัคมวฒันธรรมให้ชดัเจน และจ าเป็นต้องสร้างพลงัของความรักและหวงแหนวฒันธรรมไทย
ขึน้มาโดยการให้วฒันธรรมประเพณีอยู่ในชีวิตการด ารงชีวิตของผู้คน สร้างการเช่ือมระหว่างวฒันธรรมกบัเศรษฐกิจ 
เสริมพลังด้านบวกให้แก่กลุ่มวฒันธรรมย่อยสมัพันธ์กับสงัคม และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทยและวฒันธรรมไทย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่ างๆ รวมทัง้การแลกเปลี่ยน
ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน และระหวา่งประเทศ 

4. ด้านนโยบายการต่างประเทศ การเช่ือมสัมพันธ์กับต่างประเทศในระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆ 
ภายในกรอบพหุภาคี ดงันี ้ 1) ประเทศไทยควรต้องด าเนินนโยบายต่างประเทศเช่ือความสมัพนัธ์กับมหาอ านาจอื่นๆ 
นอกเหนือไปจากสหรัฐอเมริกา 2) การขยายข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีกับประเทศอื่นๆ ท่ีอยู่ในภูมิภาคและนอก
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ภูมิภาค 3) การเน้นความสัมพันธ์เชิงลึกกับอาเซียน คือ การสร้างอ านาจต่อรองพหุภาคีภายในกรอบของอาเซียน
เพ่ือท่ีจะเผชิญกบัมหาอ านาจอื่น และ 4) ควรมีการริเร่ิมแนวนโยบายในการจดัตัง้ “กรอบความร่วมมือเอเชีย” เพ่ือจะ
ได้เป็นฐานในการถ่วงดลุกลุ่มประเทศอื่นๆ 

ประเดน็ที่ 3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
ผลการพฒันาในช่วงระยะเวลา 50 กล่าวปีท่ีผ่านมา พบว่า ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของไทยได้เปลี่ยนโฉม

หน้าไปเป็นอย่างมากทัง้ในแง่ของโครงสร้างการผลิตและรายได้ ลกัษณะการบริโภค ค่านิยม และมาตรฐานชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ แต่มีประชาชนในชนบทอีกไม่น้อยท่ียังไม่ได้ประโยชน์จากการพฒันาประเทศท่ี
ผ่านมา โดยเฉพาะกลุม่ชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน ท าให้เกิดความเหลื่อมล า้ในฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ระหว่าง
คนในชนบทกับเมืองมากขึน้ ในลกัษณะท่ีเรียกว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” ดังนัน้เพ่ือสร้างการพัฒนาท่ียังยืนควร
ค านึงถึงหลกัการต่อไปนี ้1) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิต  
2) การพฒันาสงัคม การพฒันาคน และการวางแผนการศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการด้านก าลงัคนของประเทศ 
3) การลดอตัราการเพ่ิมและปรับปรุงคณุภาพประชากร บรูณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการป้องกนัประเทศเพ่ือความมัน่คง 4) การกระจายความเจริญไปสูช่นบทเพ่ือลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคม แก้ปัญหา
ความยากจนให้อยู่ในระดบัพอมีพอกินและสามารถก้าวไปสูข่ัน้กินดีอยู่ดี 5) การพฒันาสูส่งัคมท่ีเข้มแข็งและมีดลุยภาพ
ใน 3 ด้าน คือ สงัคมคุณภาพ สงัคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 6) ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พฒันาทกุภาคสว่น เพ่ือร่วมก าหนดวิสยัทัศน์และทิศทางการพฒันาประเทศ 7) การพฒันาคนและสงัคมให้มีคณุภาพ  
มีโอกาสเข้าถงึทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นธรรม และ 8) สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพืน้ฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาเพ่ือประโยชน์สขุท่ียัง่ยืนของสงัคมไทยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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รัฐประหาร บทบาททหารกับการเมืองในประเทศไทย 
COUP D’ ETAT: ROLE OF MILITARY AND POLITICS IN THAILAND 

 

วชิรวัชร งามละม่อม1* 
Wachirawachr Ngamlamom1* 

 

บทคัดย่อ 
ประเดน็ในการวิเคราะห์ คือ 1) ปัจจยัส าคญัท่ีทหารก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมือง 2) ทหารกบัเหตผุลของ

การท ารัฐประหาร 3) ข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์ พบว่า 1) ทหารต้องเข้ามาแสดงบทบาททางการเมืองหรือวิกฤตทาง
การเมืองถกูมองเป็น 2 กรณี คือ (1.1) เป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีในการรักษาเอกราช ความมัน่คง ความไม่สงบทางการเมือง
หรือวิกฤตการณ์ทางการเมืองการปกครองของประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (1.2) การหาข้อยุติเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง 2) สาเหตุ
โดยรวมของการท ารัฐประหาร 5 ประการ (2.1) รัฐบาลพลเรือนเข้าไปยุ่งเก่ียวกับกิจการของฝ่ายทหารมากเกินไป  
(2.2) ความพยายามของฝ่ายการเมืองในการเข้าไปแทรกแซงทหาร (2.3) ความขัดแย้งกันเองระหว่างฝ่ายทหาร  
(2.4) เกียรติภมูิและบทบาทของทหารถกูละเมิด (2.5) ทหารไมเ่ช่ือมัน่วา่รัฐบาลท่ีบริหารประเทศอยู่ในขณะนัน้จะบริหาร
ประเทศชาติได้ 3) ข้อเสนอแนะ (3.1) สร้างวฒันธรรมทางการเมืองของสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาประชาธิปไตย (3.2) ท า
ให้ทหารเป็นทหารอาชีพ เพ่ือป้องกันการแทรกแซงทางการเมือง (3.3) ตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจ และการควบคุม
งบประมาณในกิจการทหาร (3.4) มุง่เน้นให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมทางการเมืองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 

ABSTRACT 
The purpose of this review article is to 1) analyze the crucial factors leading Thai military’s decision 

to participate in the politics, 2) find out the reasons why military launched coup d’état, and 3) suggestion, The 
analysis found that: 1) military need to show the political or political crises are viewed as two cases:  
(1.1) protect independence, security, political unrest and crisis, royal institution, as well as democratic regime 
with the King as Head of State, and (1.2) solve to problems of the political crisis, (2) five reasons that led Thai 
military to launch coup d’état are: (2.1) the overwhelming intervention of the civil government, (2.2) The efforts 
of political parties to intervene in the military, (2.3) a conflict among groups of military, (2.4) a violation of 
military’s integrity and role, and (2.5) a lack of confidence that the civil government can lead the country to 
achievement, and 3) recommendations: (3.1) creating an environment that is enable people to develop 
political culture for the betterment, (3.2) prevention the political interference from military, (3.3) development 
of military people to be more professionals, controlling the budget of military affairs, (3.4) Focus on public 
participation of political democracy. 
                                                           

Key Word: Coup d’état, Role of Military, Politics 
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บทน า 
ก่อนท่ีประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประชาชนคนไทยยอมรับการสืบทอดอ านาจ

ของผู้น าประเทศโดยการสืบสายโลหิต แต่หลงัจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไม่
ยอมรับการสืบทอดอ านาจลกัษณะดงักล่าว จึงได้ยกเลิกการสืบทอดอ านาจลกัษณะนีเ้สีย โดยมีความคิดว่า
อ านาจท่ีแท้จริงควรได้รับการยินยอมจากประชาชนจึงได้น าการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมาใช้  
แต่ประชาชนยังไม่มีความพร้อมจึงไม่เห็นความส าคัญของอ านาจท่ีแท้จริงว่าเป็นของประชาชน ประกอบกับ
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบท่ีหยิบยืมมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งจะต้องมีพืน้ฐานการ
สนบัสนุนจากประชาชนเป็นส าคัญ แต่รูปแบบการปกครองดงักล่าวถูกน ามาโดยบุคคลกลุ่มน้อยซึ่งมีการศกึษา
และมีความตื่นตวัทางการเมืองสงู และบุคคลเหล่านีส้่วนใหญ่เป็นบุคคลในระบบราชการโดยเฉพาะกลุ่มทหาร 
(คณิน บญุสวุรรณ, 2532: 186) จงึท าให้การเมืองไทยตกอยู่ภายใต้การครอบง า และการแทรกแซงทางการเมือง
โดยทหารมาตลอด (เบญจพล เปรมปรีดา , 2536: 1) การท่ีการเมืองไทยถูกแทรกแซงจากทหารโดยการ
รัฐประหาร จากนัน้ก็มีการปกครองแบบเผด็จการทหาร และต่อมาก็มีการร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ต่อมา
จดัให้มีการเลือกตัง้และจดัตัง้รัฐบาล หลงัจากนัน้ก็เกิดวิกฤตการณ์ในการขดัแย้งของนกัการเมืองท าให้ทหารต้อง
เข้ามารัฐประหารอีกและก็ปกครองโดยทหารวนเวียนอยู่เร่ือยๆ ไมส่ิน้สดุ (สมบรูณ์ ดลุยกาญจน์, 2539: 1) 

การแทรกแซงและการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของทหารก็เป็นเร่ืองท่ีง่าย เน่ืองจากลกัษณะเด่นของ
องค์กรทหารมีความสามัคคีเป็นกลุ่มก้อนเหนียวแน่น มีเอกภาพและยังมีโครงสร้างการบัญชาเป็นล าดับชัน้ท่ี
แน่นอน อีกทัง้มีอาวุธในการท าสงครามอยู่ในการครอบครอง จึงประสบความส าเร็จในการยึดอ านาจปฏิวัติ
รัฐประหาร ภายหลงัจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬจนน ามาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 บทบาททางการเมืองของทหารกลบัเงียบหายไปจนแทบไม่เห็นการเคลื่อนไหวของทหารท่ีเก่ียวกับ
การเมือง ในช่วงนีพ้รรคการเมืองท่ีเกิดขึน้ใหม่ซึ่งภายหลงัได้รับการจัดตัง้รัฐบาลด้วยคะแนนเสียงท้วมท้นถึง 2 
สมัย คือ พรรคไทยรักไทยท่ีน าโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็ถือเป็นตัวแทนของฝ่ายนักธุรกิจมากกว่าฝ่าย
ข้าราชการ แม้ว่าต่อมาภายหลงัจะเป็นท่ีทราบดีว่าการเมืองไทยได้วนเวียนเข้าสู่วงจรของการใช้อ านาจทหารอีก
ครัง้จากเหตุการณ์รัฐประหาร วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ภายใต้การน าของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  
ผู้บญัชาการทหารบก เป็นหวัหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ (คปค.) ได้ท าการยดึอ านาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ท่ีมาจากการเลือกตัง้ของประชาชน แต่กระนัน้
กระแสความนิยมในตวัหวัหน้าพรรคไทยรักไทยก็ยงัได้รับการยกย่องและเชิดชใูนระดบัหนึง่ เพราะท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในสงัคมไทย โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเลือกตัง้สมยัท่ี 2 ระบบการเมืองของไทยก็
กลบัมาวนเวียนสู่ปรากฏการณ์ทางการเมืองด้วยการยึดอ านาจการปกครอง โดยการท ารัฐประหารยึดอ านาจการ
ปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 โดยการน าของ พลเอกประยุทธ 
จนัทร์โอชา ผู้บญัชาการทหารบกเป็นหวัหน้าคณะ โดยวิเคราะห์จากสภาพการณ์ของการรัฐประหารอาจมีสาเหตุ
ส าคญั 3 ประการ คือ (1) ความขัดแย้งทางการเมืองท่ีเป็นปฏิปักษ์ในหมู่ประชาชน ประชาชนมาชุมนุมต่อต้าน
รัฐบาลด้วยความสงบ แต่ถูกกลุ่มท่ีสนบัสนุนรัฐบาลใช้อาวุธสงครามหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดอนัตรายต่อชาติ  
(2) ชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากการขายข้าวให้รัฐบาลแต่ไม่ได้รับเงินมาเป็นเวลานานเป็นเหตใุห้ชาวนาต้อง
ฆ่าตัวตาย และรัฐบาลก็รู้ดีว่าการอยู่ต่อไปของรัฐบาลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวนาได้  เพราะรัฐบาล
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รักษาการณ์ไมม่ีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะกู้ เงินมาจ่ายให้ชาวนา (3) การทุจริตคอร์รัปชัน่ของรัฐบาลและนกัการเมือง 
จากสาเหตดุงักล่าวจึงท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ตดัสินใจยึดอ านาจการปกครองแผ่นดินทัง้ๆ  ท่ีลงัเลอยู่
นาน เพราะรู้ดีวา่จะถกูตอ่ต้านจากทัง้ฝ่ายระบอบทกัษิณและประเทศตะวนัตก (สมบตัิ ธ ารงธญัวงศ์, 2557)  

ดงันัน้ จากปรากฏการณ์ดงักลา่วผู้ เขียนจงึเขียนน าเสนอในเร่ือง “รัฐประหาร บทบาททหารกบัการเมือง
ในประเทศไทย” จากนัน้เป็นการน าเสนอแนวคิดพืน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่พยายามหาแนวทางและวิธีการ
ตา่งๆ มาใช้ในบทบาทของทหารกบัการเมือง ในตอนท้ายเป็นบทสรุปท่ีได้จากการสังเคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีทหาร
ก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมือง ทหารกบัเหตผุลของการท ารัฐประหาร และข้อเสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของ
ทหารกบัการเมืองไทย    

 
แนวคิดพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

ปัจจบุนัมีนกัคิด นกัวิชาการไทยมองบทบาททหารกบัการเมืองของประเทศไทยเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองท่ีจะชีใ้ห้เห็นว่าความสมัพนัธ์ระหว่างทหารกบัการเมืองไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวคือ การแทรกแซงของทหารใน
ฝ่ายการเมือง และเป็นท่ีมาของวงจรทางการเมือง แตจ่ริงๆ แล้วความสมัพนัธ์ของทหารกบันกัการเมืองมีอยู่หลาย
ลกัษณะ  ซึ่งต่อจากนีผู้้ เขียนชีใ้ห้เห็นถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีน ามาอธิบายความการเมืองไทยว่ามีท่ีมาท่ีไป
อย่างไรบ้าง  

แซมมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington, 1968) ได้กล่าวว่า ความเป็นสมยัใหม่และการพฒันาทาง
การเมืองจะต้อง “ด าเนินไปด้วยกนั” เม่ือสงัคมได้เข้าสูค่วามเป็นสมยัใหม ่สงัคมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ผลิตจากสังคมแบบดัง้เดิมหรือสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่ความเป็น
สมัยใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเติบโตของบุคลากรในภาคการผลิตท่ีมีการศึกษามากขึน้เพ่ือป้อนเข้าสู่สังคม
อตุสาหกรรม ซึง่ในรูปแบบการเมืองสมยัใหมนี่ป้ระชาชนจะต้องการมีสว่นร่วมในกระบวนการต่างๆ ทางการเมือง 
ตัง้แต่การเลือกตัง้ การเรียกร้องในแนวนโยบาย และการถอดถอนรัฐบาลท่ีคิดว่าตนเองไม่ชอบธรรม ในกระบวนการมี
สว่นร่วมนีส้งัคมจะต้องพฒันาสถาบนัการเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกบัความเป็นสมยัใหมข่องสงัคม  

ไฟเนอร์ (S.E Finer, 1976) อธิบายลกัษณะเด่นของทหารในฐานะสถาบนัการเมืองว่าทหารมีลกัษณะ
เดน่ 5 ประการคือ มีการบงัคบับญัชาท่ีรวมศนูย์ มีการบงัคบับญัชาท่ีลดหลัน่เป็นล าดบัขัน้ มีระเบียบวินยั มีการ
ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยย่อยต่างๆ ขององค์กร มีความสามคัคีรักหมู่คณะ และมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ทัง้ยงัมีคณุธรรมทางการทหาร ซึง่เมื่อรวมกบัลกัษณะเด่นทัง้ 5 ประการนี ้ท าให้คณะทหารเป็นองค์กรท่ีมี
การจดัตัง้ดีท่ีสดุเมื่อเทียบกบัองค์กรตา่งๆ ในสงัคม  

สุจิต บุญบงการ (2552) กล่าวว่า ทหารได้เร่ิมมีบทบาททางการเมืองตัง้แต่แรกเร่ิมของการมี
ประชาธิปไตย คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ให้ความเห็นว่าทหารเป็นสถาบันทาง
การเมืองท่ีเข้มแข็งของสงัคมไทย เน่ืองจากเป็นสถาบันท่ีได้รับการพฒันามาก่อนสถาบนัการเมืองอื่นๆ จึงเป็นท่ี
ยอมรับในหมู่ประชาชนว่ามีเกียรติ มีศกัด์ิศรี และมีอ านาจ รวมทัง้มีความพร้อมในตวัเองมากท่ีสุด การยืนยัน
บทบาทเดน่ของธรรมชาติของสถาบนัทหาร 

สรุปได้ว่า ทหารมีบทบาทเด่นในการเมืองไทย เพราะมีความพร้อมในเชิงสถาบันและมีความเข้มแข็ง
ทางด้านอดุมการณ์ แต่เพราะเหตใุดการศกึษาการเมืองการปกครองในแนวนีจ้ึงไม่ตัง้ข้อสงสยัต่อปัญหาการสืบ
ทอดอ านาจของสถาบนัทหาร เพราะในความเข้มแข็งเชิงสถาบนันัน้มีระบบการสืบทอดอ านาจที่สนัติ หากสถาบนั
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ทหารมีความเข้มแข็งในฐานะสถาบนัการเมืองจริงๆ แล้วลกัษณะเด่นของทหารไทยท่ีมกัจะต้องต่อสู้ เพ่ือแย่งชิง
อ านาจกนันัน้สะท้อนให้เห็นความออ่นแอและความไมม่ีเสถียรภาพของสถาบนัการเมือง  

 
บทบาททหารกับการเมืองในประเทศไทย 

การเมืองไทยตลอดระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา ดูเหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางประชาธิปไตย
มากขึน้ จากการศกึษาวิจยัทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์หลายชิน้บ่งชีว้่า กระบวนการทางการเมืองและ
กระบวนการในการก าหนดนโยบายของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากทหารและระบบราชการผู้ เคยมีบทบาทและ
อิทธิพลมากในกระบวนการทางการเมืองของไทย กลายมาเป็นการเมืองของนกัธุรกิจการเมืองและกลุ่มทุนขนาด
ใหญ่ ในขณะเดียวกันการเมืองไทยก็มีพืน้ท่ีให้กับการเมืองภาคประชาชนและประชาสังคมมากขึน้อย่างเป็น
ล าดบั (สรุชาติ บ ารุงสขุ, 2530) จากปัญหาและประเด็นท่ีกล่าวมาในเบือ้งต้น ผู้ศกึษาวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีใช้
ในการศกึษา 2 ประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้

ประเดน็ที่ 1 ปัจจัยส าคัญที่ทหารก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมือง 
โดยปกติแล้วทหารจะไม่เข้าแสดงบทบาททางการเมือง เน่ืองจากรัฐธรรมนูญตลอดจนกฎระเบียบการ

ปฏิบตัิราชการไว้อย่างชดัเจน รัฐธรรมนญูจะก าหนดหน้าท่ีของทหารไว้ 2 ลกัษณะ คือ หน้าท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั
ประเทศ รักษาเอกราช ความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสถาบนัส าคญัของประเทศ และอีกหน้าท่ีหนึ่งก็
คือหน้าท่ีในการพฒันาประเทศ (Surachart Bumrungsuk, 1985) อย่างไรก็ดีได้มีการวิเคราะห์เก่ียวกับหน้าท่ี
ของทหารในการรักษาความมัน่คงหรือความสงบเรียบร้อยซึง่เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ว่า การเข้าแสดง
บทบาททางการเมืองเพราะเหตุผลความจ าเป็นทางการเมืองท่ีก าลังเกิดวิกฤตอันเน่ืองจากการบริหารงานท่ี
ผิดพลาดของรัฐบาล จนสอ่เค้าวา่จะเกิดความวุน่วาย ความไมส่งบขึน้ภายในประเทศ หากทหารไมเ่ข้าด าเนินการ
แล้วจะมีผลเสียต่อความสงบเรียบร้อยความมัน่คงของประเทศ ดงันัน้หากจะวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุน
ผลกัดนัให้ทหารต้องเข้าแสดงบทบาททางการเมืองในภาวะท่ีการเมืองเกิดความไมส่งบหรือในช่วงท่ีเกิดวิกฤตทาง
การเมืองแล้วพบว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี  ้1) สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ภายในประเทศเกิดความไม่สงบ มีความขัดแย้งทางการเมือง เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนออกเป็นฝ่าย
ต่างๆ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ การทุจริต คอรัปชั่น และปัญหาสังคมเกิดขึน้อย่างกว้างขวาง เกิดการรวมกลุ่ม
ชุมนุมเพ่ือกดดนัการแก้ปัญหาของรัฐบาลจนกลายเป็นสถานการณ์ความวุ่นวาย 2) ความไม่มีเสถียรภาพของ
สถาบันการเมือง เช่น เกิดความอ่อนแอของสถาบันทางการเมืองของรัฐบาล พรรคการเมือง นักการเมืองขาด
เจตนารมณ์ท่ีแนวแน่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีท าให้ประชาชนได้รับผลเสีย เมื่อประชาชนได้รับผลกระทบมากก็อาจจะ
เรียกร้อง ตอ่ต้านหรือกดดนัรัฐบาลด้วยวิธีการตา่งๆ 3) ทหารเป็นองค์กรท่ีมีคณุลกัษณะพิเศษแตกตา่งจากองค์กร
พลเรือนทัว่ไป กลา่วคือทหารมีระเบียบวินยั การปกครองบงัคบับญัชา การสัง่การท่ีเคร่งครัดมาก นอกจากนีแ้ล้ว
ยงัได้รับการฝึกความอดทน ความแข็งแกร่ง การใช้อาวธุยุทธวิธีต่างๆ ซึง่เป็นสิ่งจ าเป็นต่อปฏิบตัิการใดๆ เมื่อเกิด
ความไมส่งบ 4) ลกัษณะเดน่ของทหารอีกอย่างหนึง่เพ่ิมเติมจากข้อ 3 ซึง่บคุคลทัว่ไปหรือองค์กรใดไมม่ี การรักษา
ความสงบเรียบร้อย หรือการยึดอ านาจการปกครองอาจต้องมีการใช้อาวุธประกอบการปฏิบัติภารกิจ ซึ่ งผู้ ท่ี
สามารถใช้อาวธุได้นัน้ต้องมีความช านาญหรือผ่านการฝึกทกัษะมาแล้ว ในการเข้าคลี่คลายปัญหาความสงบทาง
การเมืองของประเทศ เพ่ือการควบคมุฝงูชนให้อยู่ในความสงบหรือเพ่ือให้ปฏิบตัิการยึดอ านาจจากรัฐบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยอยู่ภายใต้การควบคมุสัง่การจากผู้บงัคบับญัชา 
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ปัจจยัดงักลา่วข้างต้นเป็นสว่นสนบัสนนุ ผลกัดนัให้ทหารต้องเข้าแสดงบทบาททางการเมือง บางฝ่ายว่า
เป็นหน้าท่ีของทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงของประเทศ ซึง่สามารถกระท าได้โดยอ้างอิง
จากท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้ทหารมีหน้าท่ีในการรักษาเอกราชความมั่นคง สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ เมื่อเกิดความไมส่งบทางการเมืองภายในประเทศขึน้จึงท าให้มีการจบัตามองมาท่ีฝ่ายทหารเป็นพิเศษว่า
จะมีการแสดงท่าท่ีอย่างไรตอ่เหตกุารณ์นัน้ อย่างไรก็ดีหากทหารจะต้องเข้าแสดงบทบาทตอ่กรณีดงักล่าวก็มกัจะ
ด าเนินการไปเพ่ือมุ่งสร้างความสงบเรียบร้อย ไม่ต้องการใช้ก าลงัและอาวุธในทางท่ีจะก่อให้เกิดความรุนแรง
เสียหายต่อประชาชนและภาพลกัษณ์ของประเทศ จะเห็นได้ว่าการยึดอ านาจการปกครองของคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (คปค.) เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 
และการยดึอ านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 โดยการ
ยดึอ านาจการปกครองของทัง้ 2 ครัง้ไมม่ีการใช้ก าลงัอาวธุเข้าตอ่สู้หรือเสียเลือดเนือ้เลยแม้แต่น้อย เพราะดงัท่ีได้
กล่าวแล้วว่าถ้าทหารต้องเข้ายึดอ านาจจากรัฐบาล ก็จะด าเนินการไปเพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ
และประชาชน ท่ีส าคัญก็คือทหารจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ก าลงัหรืออาวุธ ซึ่งต้องเป็นไปตาม
ค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาและมีกฎหมายรองรับ (Surachart Bumrungsuk, 1999) 

ประเดน็ที่ 2 ทหารกับเหตุผลของการท ารัฐประหาร 
สาเหตขุองการท ารัฐประหารจากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ เพราะมีการบริหารประเทศชาติผิดพลาด 

และจ าเป็นต้องบังคับให้รัฐบาลพ้นจากอ านาจ จึงใช้ก าลังบังคับให้ออกจากต าแหน่ง โดยประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนญูหรือประกาศให้มีการเลือกตัง้ใหม่ภายในเวลาท่ีก าหนด ลกัษณะนีก้็เรียกได้ว่าเป็นการก่อรัฐประหาร 
หากย้อนรอยการท ารัฐประหารในประวตัิศาสตร์ไทยจนถึงปัจจุบนัมีถึง 13 เหตกุารณ์ด้วยกนั ดงันี  ้ครัง้ที่ 1 เมื่อ
วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎรพร้อม
งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา เกิดจากการน าเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์  ฉบับท่ีเรียกว่า  
“สมดุปกเหลือง” ท่ีถูกหลายฝ่ายมองว่าคล้ายกบัเค้าโครงเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต์  ก่อให้เกิดความเห็นขดัแย้ง
กนัอย่างรุนแรงในหมูค่ณะราษฎรและบรรดาข้าราชการ จึงเกิดการรัฐประหารเงียบบีบบงัคบัให้นายปรีดีเดินทาง
ออกนอกประเทศพร้อมทัง้กวาดล้างจบักุมพวกท่ีคิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์ ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัท่ี 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2476 รัฐประหารครัง้นีม้ีขึน้หลงัพระยามโนปกรณ์นิติธาดาประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาฯ 
และงดใช้รัฐธรรมนญูบางมาตรา หลงัจากมีความขดัแย้ง “สมดุปกเหลือง” จนกระทัง่เกิดวิกฤตเมื่อ “4 ทหารเสือ” 
ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2476 โดยอ้างเหตผุลวา่เพ่ือพกัผ่อนหลงัจากตรากตร าท างานราชการ
จนสขุภาพเสื่อมโทรม จากนัน้ในเวลาหวัค ่าของคืนวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ. 2476 คณะทหารบก ทหารเรือ และพล
เรือน น าโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา หลวงพิบูลสงคราม และหลวงศภุชลาศยัได้ท ารัฐประหารยึดอ านาจจาก
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ครั้งที่  3 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 สาเหตุคือรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์  
ธ ารงนาวาสวสัด์ิ ไม่สามารถจดัการกบัปัญหาความขดัแย้งกนัในชาติได้ อนัมีสาเหตหุลกัจากเหตกุารณ์สวรรคต
ของรัชกาลท่ี 8 ประกอบกับมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ ครั้งที่  4 เมื่อวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2491  
คณะนายทหารกลุ่มท่ีท าการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490  จีบ้งัคบัให้ นายควง อภัยวงศ์ ลาออกจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และมอบต าแหน่งต่อให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยท่ีภายหลงักลุ่มนายทหารน าโดย 
พล.ท.ผิน ชุณหะวณั ได้ท าการรัฐประหารรัฐบาล พล.ร.ต.ถวลัย์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 

606

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



2490 แล้วได้แตง่ตัง้ให้ นายควง อภยัวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือจดัการเลือกตัง้ทัว่ไป ต่อมาในการเลือกตัง้วนัท่ี 
29 มกราคม พ.ศ. 2491 พรรคประชาธิปัตย์สามารถชนะการเลือกตัง้ได้รับเสียงสงูสุดในสภาฯ นายควง อภยัวงศ์ 
ในฐานะหัวหน้าพรรคได้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ครัง้ที่ 5 เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 จอมพล  
ป. พิบลูสงคราม ยึดอ านาจรัฐบาลตนเอง โดยอ้างว่าไม่ได้รับความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดิน เหตสุืบ
เน่ืองจากรัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2492 ท่ีใช้อยู่ขณะนัน้ไมเ่อือ้ให้เกิดอ านาจ คือให้ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกวฒิุสภาจะเป็น
ข้าราชการประจ าไม่ได้ ครัง้ที่ 6 เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2500 สืบเน่ืองจากความแตกแยกกนัระหว่างกลุ่ม
ทหาร ท่ีน าโดย จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ผู้บญัชาการทหารบก กบั พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมต ารวจท่ีค า้
อ านาจของรัฐบาลท่ีมีการเลือกตัง้ท่ีมีการโกงกันมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์  ครั้งที่  7 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม  
พ.ศ. 2501 ด้วยสาเหตกุารเมืองในรัฐสภาไม่สงบ เน่ืองจากบรรดา ส.ส. เรียกร้องเอาผลประโยชน์และมีการขู่ว่า
หากไมไ่ด้ตามท่ีร้องขอจะถอนตวัจากการสนบัสนนุรัฐบาล พล.ท.ถนอม กิตติขจร ก็ไม่อาจควบคมุสถานการณ์ได้
จึงประกาศลาออกในเวลาเท่ียงของวันเดียวกัน แต่ยังไม่ได้ประกาศให้แก่ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ประกาศยึดอ านาจโดยอ้างถึงเหตคุวามมัน่คงของประเทศ ซึ่งมีลทัธิคอมมิวนิสต์ก าลงั
คุกคาม โดยมีค าสั่งคณะปฏิวตัิให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่ีใช้อยู่ขณะนัน้ ยุบสภา ยกเลิก
สถาบนัทางการเมือง ครัง้ที่ 8 เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอ านาจรัฐบาล
ตนเอง สาเหตสุืบเน่ืองจากการ นายญวง เอ่ียมศิลา ส.ส.จงัหวดัอดุรธานี ได้เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ 
ตามท่ีจอมพลถนอมได้เคยสญัญาไว้ในช่วงเลือกตัง้ เมื่อไม่ได้รับการตอบแทนดงัท่ีสญัญาไว้ ส.ส.  เหล่านีไ้ด้ต่าง
พากนัเรียกร้องตา่งๆ นานา ซึง่เป็นเหตใุห้ จอมพลถนอม ไมอ่าจควบคมุสถานการณ์ในสภาฯ ได้ จึงท าการยึดอ านาจ
ตนเองขึน้ ครัง้ที่ 9 เมื่อวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เน่ืองจากเหตุการณ์การสงัหารหมู่ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ท่าพระจนัทร์ ซึง่รัฐบาลไมอ่าจควบคมุสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ คณะนายทหาร 3 เหลา่ทพัและ
อธิบดีกรมต ารวจ น าโดย พลเรือเอกสงดั ชลออยู่ ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ จงึจ าเป็นต้องยดึอ านาจการปกครองไว้ 
โดยใช้ช่ือว่า “คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” ครัง้ที่ 10 เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม พ.ศ. 2520 เหตเุน่ืองจากการท่ี
รัฐบาลนายธานินทร์มีภารกิจส าคัญท่ีจะต้องกระท าคือ การปฏิรูปการเมืองภายในระยะเวลา 12 ปี ซึ่งทาง  
คณะปฏิรูปฯ เห็นว่าล่าช้าเกินไป ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศยังไม่สงบดี ดังนัน้จึงกระท าการ
รัฐประหารซ า้อีกครัง้ ครัง้ที่ 11 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 โดยมีเหตผุลหลายประการ เช่น พฤติการณ์
ฉ้อราษฎร์บงัหลวง ข้าราชการการเมืองใช้อ านาจกดข่ีข่มเหงราชการประจ าผู้ซื่อสตัย์สจุริต รัฐบาลเป็นเผด็จการ
ทางรัฐสภา ครัง้ที่ 12 เมื่อวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 น าโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอ านาจรัฐบาล
รักษาการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในวิกฤตการณ์ทางการเมืองท่ีด าเนินมายาวนาน
นบัตัง้แต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐประหารได้ยกเลิกการเลือกตัง้ในเดือนตลุาคม ยกเลิกรัฐธรรมนูญ   
สัง่ยุบสภา สัง่ห้ามการประท้วงและกิจกรรมทางการเมือง ยับยัง้และเซ็นเซอร์สื่อ ประกาศใช้กฎอยัการศกึและ
จบักมุสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคน และครัง้ที่ 13 เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 น าโดย พล.อ.ประยุทธ 
จนัทร์โอชา ผู้บญัชาการทหารบกประกาศรัฐประหารเพ่ือให้รัฐมนตรีรักษาการทัง้หมดหมดอ านาจ และเปลี่ยน
ผ่านสูก่ารจดัตัง้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และออกประกาศค าสั่งขอความร่วมมือในหลายเร่ืองอย่างต่อเน่ือง สาเหตุ
มาจากเกิดความขดัแย้งทางการเมือง การชมุนมุเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ และการทุจริตคอร์รัปชัน่ของรัฐบาลและ
นกัการเมือง เป็นต้น (สรุชาติ บ ารุงสขุ, 2541) 
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สรุป 
กองทัพในหลายประเทศมักท าตัวเป็นอุปสรรคต่อการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้

เกิดขึน้และด ารงอยู่อย่างมั่นคง และหนทางท่ีจะจรรโลงให้ระบอบประชาธิปไตยสามารถอยู่รอดก็ต้องท าให้
บทบาททางการเมืองของกองทัพลดลง โดยกองทพัต้องมีฐานะเป็นเพียงองค์กรท่ีอยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาล  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแนวความคิดแบบนีป้ฏิเสธความไปได้ท่ีกองทัพจะแสดงบทบาทในเชิงบวกต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างแทบจะสิน้เชิง ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

ประเดน็ที่ 1 ปัจจัยส าคัญที่ทหารก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมือง การป้องกนัประเทศ รักษาเอก
ราช ความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสถาบนัส าคญัของประเทศเป็นหน้าท่ีและบทบาทส าคญัของทหาร
และกองทัพ การเข้าแสดงบทบาททางการเมืองเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเกิดความไม่สงบ  
เหตุวิกฤตอนัเน่ืองจากการบริหารงานท่ีผิดพลาดของรัฐบาลจนส่อเค้าว่าจะเกิดความวุ่นวาย ความไม่สงบขึน้
ภายในประเทศ หากทหารไม่เข้าด าเนินการแล้วจะมีผลเสียต่อความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศ 
ปฏิบตัิการยึดอ านาจของทหารถือว่าเป็นหน้าท่ีเพ่ือการรักษาความมัน่คง ความสงบเรียบร้อยให้กบัประเทศชาติ
และประชาชน ดงันัน้หากวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีสว่นสนบัสนุนผลกัดนัให้ทหารต้องเข้าแสดงบทบาททางการเมืองใน
ภาวะท่ีการเมืองเกิดความไมส่งบถกูมองเป็น 2 กรณี คือ  

1) ทหารสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาเอกราชความมัน่คง สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความไม่สงบทางการเมืองหรือวิกฤตการณ์
ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้จะกลายเป็นปัญหาต่อความมัน่คงหรือระบอบการปกครองของประเทศซึ่งทหารสามารถ
กระท าได้  

2) การหาข้อยุติเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศควรปล่อยให้ เป็นไปตามกลไกของ
ระบอบการปกครอง ดงันัน้การจะเห็นด้วยตามหลกัเหตผุลและข้อเท็จจริงวา่เม่ือเกิดความไม่สงบทางการเมืองขึน้
ภายในประเทศ เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารประเทศกับประชาชน อาจเน่ืองมาจากท่ี
บ้านเมืองมีปัญหาและรัฐบาลยังไม่ด าเนินการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ได้ หากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติและประชาชน หลายคนจงึมองมาท่ีทหารซึง่เป็นองค์กรท่ีมีลกัษณะพิเศษกว่าองค์กรอื่นดงัท่ีได้กล่าว
แล้ว แต่อย่างใดยามปกติทหารก็จะปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายไม่เข้าแทรกแซงทางการเมือง จนต่อเมื่อ
สถานการณ์ผลกัดนัให้ทหารต้องเข้าแสดงบทบาทตอ่เหตกุารณ์ความไมส่งบเท่านัน้ทหารจงึจะมีการเคลื่อนไหว  

ประเดน็ที่ 2 ทหารกับเหตุผลของการท ารัฐประหาร โดยสรุปแล้วสาเหตขุองการท ารัฐประหารตัง้แต่
อดีตจนถงึปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้ 13 เหตกุารณ์ ด้วยมีเหตผุลโดยรวมของการท ารัฐประหาร 5 ประการ ดงันี ้ 

1) รัฐบาลพลเรือนเข้าไปยุ่งเก่ียวกบักิจการของฝ่ายทหารมากเกินไป ในขณะท่ีฝ่ายทหารเองบางครัง้ไม่
ยอมรับอ านาจฝ่ายการเมืองด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ตวับุคคล และการบริหารงานของรัฐบาลท่ีมุ่งรักษา
ผลประโยชน์พวกตนมากกวา่ของประเทศชาติ  

2) ความพยายามของฝ่ายการเมืองในการเข้าไปแทรกแซงทหาร เช่น แอบสนบัสนนุนายทหารบางคน ไม่
วา่จะเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการประกอบธุรกิจ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งส าคญัๆ โดยไม่ค านึงถึง
ระเบียบแบบแผนท่ีเคยปฏิบตัิ ท าให้ทหารแตกกนัเป็นกลุม่ เป็นการแยกดลุอ านาจของทหารในกองทพัเพ่ือให้เป็น
ท่ีวางใจได้วา่ทหารจะไมส่ามารถท าการปฏิวตัิรัฐประหารได้  
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3) ความขดัแย้งกนัเองระหว่างฝ่ายทหารด้วยกนั ไม่ว่าจะเกิดจากความทะเยอทะยานส่วนตวั ความขม
ข่ืนส่วนตวั หรือขัดแย้งกันด้วยผลประโยชน์บางอย่างของกลุ่มตน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองต าแหน่งหน้าท่ีส าคญัๆ ใน
กองทัพท่ีโยกย้ายคนของตนไปด ารงต าแหน่ง และโยกย้ายคนท่ีไม่ใช่กลุ่มหรือพวกตนไปอยู่ในต าแหน่งอื่นท่ีไม่
ส าคญั  

4) เกียรติภูมิและบทบาทของทหารถูกละเมิด หรือไม่ก็ตกต ่าเน่ืองจากการลบหลู่ดูหยามเกียรติ ถูก
กลา่วหาวา่เป็นเผดจ็การหรือทจุริตคอรัปชัน่  

5) ทหารไม่มีความเช่ือมั่นว่ารัฐบาลพลเรือนท่ีบริหารประเทศอยู่ในขณะนัน้จะสามารถน าพา
ประเทศชาติไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจสงัคม ความสงบเรียบร้อยภายในหรือปัญหาท่ี
เกิดจากการทจุริตแสวงหาผลประโยชน์โดยไมช่อบธรรมของนกัการเมืองอยู่ในขณะนี ้ทัง้ 5 ประการ เป็นท่ีมาของ
การปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งเคยเกิดขึน้มาแล้วในบ้านของเราในอดีตถึงปัจจุบันจึงหยิบยกขึน้มาให้ได้เห็นเป็น
อทุาหรณ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ในครัง้นีห้ากมองในภาพรวมของประเทศท่ีเมื่อใดประเทศเกิดปัญหาหรือ

วิกฤติการณ์ ทหารจะเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยการอ้างความชอบธรรมการเป็นผู้ปกป้องชาติบ้านเมือง จึงถือเป็น
เหตผุลในการเข้ามามีบทบาททางการเมือง ก่อนบ้านเมืองจะเสียหายมากไปกว่านี ้โดยหลกัสามารถพิจารณาได้
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ควรสร้างวฒันธรรมทางการเมืองของสงัคมท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ความส าเร็จของการ
พฒันาทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยจึงขึน้อยู่กับความพยายามในการเสริมสร้างวฒันธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนทุกระดับอย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยทัง้
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพและความตัง้ใจจริงของผู้น าทางการเมือง กลุม่ทหารต้องยตุิการแทรกแซงทางการเมือง
ด้วยการปฏิวตัิรัฐประหาร ซึง่เป็นการท าลายบรรยากาศทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีร้ายแรงและยงัท าลาย
การยอมรับจากประชาชน  

2) ควรท าให้ทหารเป็นทหารอาชีพ เพ่ือป้องกนัการแทรกแซงทางการเมืองของทหารไม่ให้เกิดการปฏิวตัิ
รัฐประหารขึน้อีก เพราะความเป็นทหารอาชีพจะไมท่ าให้ทหารยุ่งเก่ียวกบัการเมือง ทหารสมยัใหมจ่ะฝึกฝนความ
ช านาญทางการรบของตนและไม่เก่ียวข้องกับนโยบายใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง อีกทัง้ ต้องรู้จักหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบวา่ไมค่วรยุ่งเก่ียวกบัการตดัสินใจของนกัการเมืองซึง่เป็นพลเรือน  

3) ควรตระหนกัถงึสภาวะเศรษฐกิจในขณะนีท่ี้ทุกฝ่ายต้องประหยดั และพยายามในการควบคมุการใช้
จ่ายเงินงบประมาณในกิจการทหาร เช่น การจดัซือ้-จดัหายทุโธปกรณ์ของกองทพั ดงันัน้กลุ่มทหารเองต้องเข้าใจ
สภาพเศรษฐกิจในขณะนีว้า่อะไรคือสิ่งจ าเป็นท่ีต้องกระท าก่อนเพ่ือประโยชน์สงูสดุของประชาชนและประเทศชาติ  

4) ควรสร้างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยตามแนวคิดของตะวนัตก โดยเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ี
นานาอารยประเทศยอมรับนัน้เป็นประชาธิปไตยท่ีพยายามมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
กว้างขวาง เป้าหมายสงูสดุของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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นายจรูญศกัด์ิ  สวนสวรรค์ ประธานฝ่ายจดัพิมพ์เอกสาร  กรรมการ 
นางสาวอทุยัวรรณ  กิจวิเชียร  กรรมการและเลขานกุาร 
นางมลัลิกา  เกตชุรารัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
นางสาวยลรวิวรร  วิบรูณวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
นางสาวสดุธิดา  มีสวสัด์ิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
นางสาวทิพวรรณ  เขม้นกิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
นางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
นายวิวฒัน์  น้าวานิช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

    



รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สาขาศึกษาศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1.   รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
2. รศ.ดร.ปัทมาวดี  เลห์่มงคล   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
3. รศ.ดร.สิริพร  ทิพย์คง   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์   
4. รศ.ดร.พร้อมพิไล  บวัสวุรรณ   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
5. ผศ.ดร.ชนิศวรา  เลิศอมรพงษ์   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์     
6. ผศ.ดร.สิทธิกร  สมุาลี   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์   
7. ผศ.ดร.ฉัตรศริิ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
8. ผศ.ดร.พงศ์ประพนัธ์  พงษ์โสภณ  ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
9. ผศ.ดร.ชาตรี  ฝ่ายค าตา   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
10. รศ.ดร.ชานนท์  จนัทรา   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์   
11. ผศ.ดร.สนุทรา  โตบวั   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์   
12. ดร.พิกลุ  เอกวรางกรู   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
13. ดร.วารุณี  ลภันโชคดี   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
14. ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์  พิมพ์ทอง   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
15. ผศ.ดร.จีระวรรณ  เกษสิงห์   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์   
16. ผศ.ดร.เอกรัตน์  ทานาค   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
17. ดร.จิตตมาส  สขุแสวง   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
18. ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต   ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์   
19. รศ.ดร.จิตตนินัท์  บญุสถิรกลุ   ภาควิชาจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว  
     คณะศกึษาศาสตร์ 
20. รศ.ดร.ณรงค์  สมพงษ์    ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
21. รศ.จงกล  แก่นเพิ่ม   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
22. ผศ.น.ต.ดร.สญัชยั  พฒันสิทธ์ิ   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
23. ผศ.ดร.ณฐัพล  ร าไพ   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์   
24. รศ.ชาญชยั  ขนัติศริิ   ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
25. รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์   ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
26. รศ.ดร.สรุชยั  จิวเจริญสกลุ   ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร์   
27. รศ.ดร.วิกร  ตณัฑวฑุโฒ   ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร์   



28.  ผศ.ดร.สตูเิทพ  ศริิพิพฒันกลุ   ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
29.  ผศ.ดร.เมธินี  วงศ์วานิช  รัมภกาภรณ์  ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร์    
30.  ผศ.ดร.ภทัรวรรธน์  จีรพฒัน์ธนธร  ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
 

 สาขาศึกษาศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1.  ศ.(กิตตคิณุ) ดร.สจุริต  เพียรชอบ ผู้ทรงคณุวฒุิ  
2.  ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี ผู้ทรงคณุวฒุิ  
3.  ศ.ส าเนาว์  ขจรศลิป์ ผู้ทรงคณุวฒุิ    
4.  ศ.ดร.บญุธรรม  จิตต์อนนัต์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  
5.  ศ.ยพุิน  พิพิธกลุ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
6.  รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสขุวฒันานนัท์ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
7.  รศ.ปภสัวดี  วีรกิตติ ผู้ทรงคณุวฒุิ    
8.  รศ.ดร.สนุนัท์  สงัข์ออ่ง ผู้ทรงคณุวฒุิ  
9.  รศ.สวุิช  บตุรสวุรรณ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
10.  ศ.ดร.บญุเรียง  ขจรศลิป์ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
11.  รศ.อลิสา  นิตธิรรม ผู้ทรงคณุวฒุิ    
12.  รศ.ดร.บญุสง่  โกสะ ผู้ทรงคณุวฒุิ 
13.  รศ.เจษฎา  เจียระนยั ผู้ทรงคณุวฒุิ   
14. รศ.ดร.สวุิมล  ตัง้สจัจพจน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
15.  รศ.สายสมร  ศรีสขุประเสริฐ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
16.  รศ.ดร.มธุรส  จงชยักิจ ผู้ทรงคณุวฒุิ 
17.  ผศ.ดร.แม้นมาศ  ลีลสตัยกลุ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
18.  ผศ.ดร.สภุาพ ฉตัราภรณ์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  
19.  ผศ.ดร.อรพรรณ  ตนับรรจง ผู้ทรงคณุวฒุิ   
20.  ผศ.ดร.นฤมล  ยตุาคม ผู้ทรงคณุวฒุิ 
21.  รศ.ดร.กรรวี  บญุชยั ผู้ทรงคณุวฒุิ   
22.  ดร.สมพิศ  ป.สตัยารักษ์ ผู้ทรงคณุวฒุิ 
23.  ศ.ดร.สมบตั ิ กาญจนกิจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
24.  รศ.ดร.สจุิตรา  สคุนธทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
25.  รศ.ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
26.  รศ.ดร.จินตนา  สรายทุธพิทกัษ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   



27.  รศ.ดร.เอมอชัณา  วฒันบรุานนท์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
28.  รศ.ดร.สมสรร  วงษ์อยูน้่อย ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
29.   รศ.ดร.พวงเพ็ญ  ชณุหปราณ มหาวิทยาลยันเรศวร 
30.  รศ.ดร.แนง่น้อย  นครเขตต์ Department of Applied Health Science School of  

 Health, Physical Education, and Recreation.   
  Indiana University  
31. ผศ.ดร.มยรีุ  ศภุวิบลูย์ คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
32. Prof.Dr.Susan Jungck Department of Interdisciplinary Studies in Curriculum  

 & Instruction, and Foundations and Research  
 Department National College of Education,  
 National-Louis University 
33. Prof.Dr.Edwin Rosenberg Department of Sociology Appalachian State University 
34. Assoc.Prof.Dr.Vicenta Callao Handa Division of Science Education, College of Education,  

 West Visagas State University, Iloilo City Philippines 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ : ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. รศ.ดร.สมุาลี  สนัตพิลวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
2. รศ.ดร.ชลลดา  หลวงพิทกัษ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
3. รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
4. รศ.ดร.สนัตยิา  เอกอคัร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
5. ผศ.รสดา  เวษฎาพนัธุ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.เสาวลกัษณ์ กู้ เจริญประสิทธ์ิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวสัดิส์ทุธ์ิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
8. รศ.ดร.เรวตัร  ธรรมาอภิรมย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
9. รศ.ดร.บณัฑิต  ชยัวิชญชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.วฒุิยา สาหร่ายทอง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.กนกวรรณ จนัทร์เจริญชยั ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
12. ผศ.ดร.วรดี  จงอศัญากลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
13. ดร.ศกัดิส์ิทธ์ิ  บศุยพลากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
14. ดร.สณัหะ  เหมวนิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
15. ดร.ธนา  สมพรเสริม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
16. ผศ.ดร.สภุาณี  หาญพฒันะนสุรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
17. ดร.ศวิพงศ์ ธีรอ าพน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
18. ดร.ธนารักษ์  เหลา่สทุธิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
19. ดร.วรวรรณ  ตุ้มมงคล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
20. ดร.ชิดตะวนั ชนะกลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
21. ผศ.ดร.อคัรนนัท์  คิดสม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
22. ผศ.ดร.วิษณ ุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
23. ดร.ชยนัต์  พิภพลาภอนนัต์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
24. ดร.มานะ  ลกัษมีอรุโณทยั ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
25. ดร.นนทร์  วรพาณิชช์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
26. ดร.พฒุิพฒัน์  ทวีวชิรพฒัน์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
27. รศ.นภาภรณ์  พรหมชนะ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
28. รศ.ดร.สวุรรณา  ประณีตวตกลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 



29. ผศ.ดร.ประพิณวดี  ศริิศภุลกัษณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
30. ผศ.ดร.นชุนาถ  มัง่คัง่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
31. รศ.ดร.วินยั  พทุธกลู ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
32. ผศ.ดร.นงนชุ  ปรมาคม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
33. รศ.นงนชุ  องัยรีุกลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
34. ผศ.ดร.วิศษิฐ์  ลิม้สมบญุชยั ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
35. ผศ.ดร.เพ็ญพร  เจนการกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
36. ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลณุเพธย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
37. ดร.กมัปนาท  วิจิตรศรีกมล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
38. ผศ.ดร.กมัปนาท  เพ็ญสภุา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
39. ดร.กลุภา  กลุดลิก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
40. ดร.จกัรกฤษณ์  พจนศลิป์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
41.  ผศ.ดร.อรชส  นภสินธุวงศ์  อรรถจินดา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
42. ผศ.ดร.วลีรัตน์  สพุรรณชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
43. ผศ.ดร.อิสริยา  บญุญะศริิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
44. ดร.มนต์ชยั  พินิจจิตรสมทุร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
45. ดร.รวิสสาข์  สชุาโต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
46. ดร.สรวฒัน์  วิศาลาภรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
47. ดร.สนัต ิ แสงเลิศไสว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
48. ผศ.ดร.อิทธิพงศ์  มหาธนเศรษฐ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
49. ดร.ธนาภรณ์  อธิปัญญากลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
50. รศ.จฑุาทิพย์  ภทัราวาท ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
51. ผศ.นกุลู  กรยืนยงค์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
52. ผศ.ดร.ณรงค์  กู้ เจริญประสิทธ์ิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
53. ดร.พรชยั  ศภุวิทิตพฒันา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
54. ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
55. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
56. ผศ.ดร.บญุธรรม  รจิตภิญโญเลิศ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
57. ผศ.ดร.พิรุณา  ไบโลวสั ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
58. รศ.ดร.ยรุพร ศทุธรัตน์ ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ  
59. ผศ.ดร.พิพฒัน์  นนทนาธรณ์ ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 



60. ดร.นนัธวฒุิ  ลีอมรสิริ ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
61. ผศ.ดร.นิรันดร  ทพัไชย ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
62. ดร.หฤทยั  น าประเสริฐชยั ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
63. ดร.ศภุฤกษ์  สขุสมาน ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
64. ดร.เอกอนงค์  ตัง้ฤกษ์วราสกลุ ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
65. ดร.พิทวสั  เอือ้สงัคมเศรษฐ ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
66. รศ.ดร.ภทัรกิตติ ์ เนตนิิยม ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
67. ผศ.ดร.สรุางค ์ เห็นสวา่ง ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
68. ผศ.ดร.อภิชาต ิ พงศ์สพุฒัน์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
69. ดร.ณฐัวฒุิ  ควูฒันเธียรชยั ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
70. รศ.ปนดัดา  อินทร์พรหม ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
71. ผศ.ดร.ธนาวฒัน์  สิริวฒัน์ธนกลุ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
72. ดร.ไพฑรูย์  เจตธ ารงชยั ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
73. ผศ.ดร.ทรงพร  หาญสนัติ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
74. ดร.ธงชยั  ศรีวรรธนะ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
75. ดร.ธีรารัตน์  วรพิเชฐ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
76. ดร.ประพิมพรรณ  ลิ่มสวุรรณ์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
77. ดร.นาวิน  มีนะกรรณ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
78. รศ.ยพุาวรรณ  วรรณวาณิชย์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
79. รศ.ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
80. ดร.ศริิรัตน์  โกศการิกา ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
81. ดร.ศภุชาต  เอ่ียมรัตนกลู ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
82. รศ.ไพบลูย์  ผจงวงศ์ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
83. รศ.ดร.ธารินี  พงศ์สพุฒัน์ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
84. รศ.ดร.ดลกณิศ  เตง็อ านวย ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
85. ดร.สนัสกฤต  วิจิตรเลขการ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
86. ดร.สนีุย์รัตน์  วฒุิจินดานนท์ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
87. ดร.พลวฒัน์  เลิศกลุวฒัน์ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
88. ดร.สธุาวลัย์  พฤกษ์อ าไพ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
89. ดร.ฉตัรมงคล  วงศ์รัฐนนัท์ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
90. ดร.พรเทพ   รัตนตรัยภพ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 



91. ดร.จารุภา   วิภภิูญโญ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
92. ดร.ธ ารงศกัดิ ์ เศวตเลข ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
93. ดร.สชุาดา  เจียมสกลุ ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
94. รศ.ดร.ทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
95. ผศ.ดร.สิริจินต ์ วงศ์จารุพรรณ ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
96. ดร.ยอดมนี  เทพานนท์ ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
97. ดร.ณฐัพล  พนัธุ์ภกัดี ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
98. รศ.ดร.บดนิทร์  รัศมีเทศ ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
99. ดร.สวสัดิ ์วรรณรัตน์ ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
100. ดร.กมลพรรณ  แสงมหาชยั ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
  

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ: ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ผศ.ดร.จ าเนียร  บญุมา  ข้าราชการบ านาญ 
2. รศ.ดร.เรืองไร  โตกฤษณะ  ข้าราชการบ านาญ 
3. รศ.ดร.ปิต ิ กนัตงักลุ  ข้าราชการบ านาญ 
4. ดร.อรุณ  เกียระสาร  ข้าราชการบ านาญ 
5. รศ.ดร.ศรัณย์  วรรธนจัฉริยา  ข้าราชการบ านาญ 
6. รศ.ดร.สมศกัดิ์  เพียบพร้อม ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
7. ผศ.ดร.บญุจิต  ฐิตาภิวฒันกลุ  ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
8. รศ.สมพร  อิศวิลานนท์  ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
9. รศ.จีรพรรณ  กลุดลิก  ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
10. ผศ.ดร.สงัเวียน  จนัทร์ทองแก้ว  ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
11. รศ.ดร.ดาราวรรณ  วิรุฬหผล  ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
12. รศ.วรนนัท์  กิตติอมัพานนท์ ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
13. รศ.ดร.ชชีูพ  พิพฒัน์ศถีิ ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
14. รศ.ดร.สปุรียา  ควรเดชะคปุต์ ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
15. ผศ.ดร.ศภุชาต ิ สขุารมณ์ ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
16. รศ.ดร.สาโรช  องัสมุาลิน ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
17. รศ.วินยั  อาจคงหาญ ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
18. รศ.ศานิต  เก้าเอีย้น ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
19. รศ.สวุรรณา  ธุวโชติ ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   



20. รศ.อภิวนัท์  ก าลงัเอก ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ   
21. อนวุฒัน์  ผิวอ่อน ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
22. ดร.รัชพนัธุ์  เชยจิตร ส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
23. ดร.ณฏัฐกิษฐ  นบนอบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
24. รศ.ดร.อยทุธ์  นิสสภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
25. ศ.ดร.ศริิลกัษณ์  โรจนกิจอ านวย คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ม.ธรรมศาสตร์  
26. ดร.มณฑล  สรไกรกิตกิลู คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ม.ธรรมศาสตร์  
27. ดร.วฒุิพงษ์  เพรียบจริยวฒัน์  สถาบนัสหสวรรษ  
28. ดร.พิชญ์  นิตย์เสมอ  สถาบนัการจดัการเพ่ือชนบทและสงัคม  

  มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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25. Assoc.Prof.Dr.Somkiat Wanthana 26. Asst.Prof.Dr.Srirath Gohwong 
27. Asst.Prof.Dr.Oranan Kalantapura 28. Assoc.Prof.Juthatip Klaitabtim 
29. Dr.Kevalin Silphiphat 30. Dr.Kingkanok Chawalitthomrong 
31 Assoc.Prof.Dr.Boontarika Narknisorn  32. Maj.Dr.Panomporn Phoomchan 
33. Dr.Chalita Bundhuwong 34. Dr.Patrapan Tamdee 
 
 Subject : Humanities and Social Sciences (external) 
1. Assoc.Prof.Yuporn Sangtaksin 2. Asst.Prof.Dr.Premrudee Chobphon 
3. Assoc.Prof.Dr.Ratree Dhanvarjor 4. Assoc.Prof.Dr.Manop Wisuttipat 
5. Dr.Porntada Suvattanavanich 6. Assoc.Prof.Dr.Kumkom Pornprasit  
7. Asst.Prof.Dr.Tatri Taiphapoon 8. Dr.Wichat Booranaprasertsook  
9. Pornthit Netiparapanakul 10. Asst.Prof.Dr.Tanyatorn Panyasopon  
11. Asst.Prof.Dr.Supachai Tawichai 12. Dr.Onintra Poobrasert 
13. Dr.Veerachart Nimanong 14. Assoc.Prof.Dr.Piyakorn Whangmahaporn 
15. Asst.Prof.Dr.Dhiwakorn Kaewmnnee 16. Asst.Prof.Dr.Pasakorn Thammachote 
17. Dr.Wilasinee Csaiyasit 18. Dr.Panompatt Smitananda 



 

คณะกรรมการฝ่ายจัดพมิพ์เอกสาร 
 

ดร.นีรนุช ภาชนะทพิย์ 
ท่ีปรึกษา 

 

นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค์ 
ประธานกรรมการ 

 

นายปัญญา ซื่อตรง 

รองประธานกรรมการ 
 
 

นางสาวลิลา วุฒวิาณิชยกุล 
กรรมการ 

นางวัชรี ทองทพิย์ 
กรรมการ 

นางสาวปฐมาวด ีกุลวัฒนะไพศาล 
กรรมการ                   

นางสาวยลรววิรร วบูิรณวงศ์ 
กรรมการ 

นางสาวศลิษา หวานวาจา 
กรรมการ 

นายพลวฒัน์ ตันหัน 
กรรมการ 

นางสาวสุดธิดา มีสวัสดิ์ 
กรรมการ 

นางสาวจริาวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา 
กรรมการ 

นางปนัดดา ดหีะริง 
กรรมการ 

นางสาวอุดมลักษณ์ พลอยสุวรรณ 
กรรมการ 

นายภานุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร 
กรรมการ 

นายวทิยา วงษ์เอี่ยม 
กรรมการ 

นางสาวธิดา จนัทาพนู 
กรรมการ 

นายวชัระ นิลประพันธ์ 
กรรมการ 

 

นางสาวกฤษฎี ปริวัตรกุล 
กรรมการและเลขานกุาร 

นางสุฌานี ศรีด ี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

นางนฤมล อนิถา 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

นางสาวธัญญ์นัฐดา กุนอก 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
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