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การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง พันธะโคเวเลนต์
ด้ วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ร่ วมกับการใช้ มโนภาพพลวัต
The Development of Tenth Grade Students’ Conception on Covalent Bond
Using Model-Based Learning Integrated with Dynamic Visualization
สุรชิต ชูแสง1* จิตตมาส สุขแสวง1 และ บุญธนา วรรณเลิศ2
Surachit Choosaeng1*, Chittamas Suksawang1 , and Boontana Wannalerse2

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนเรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ ด้ วยการ
จัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ บบจ าลองเป็ น ฐาน ร่ ว มกับ การใช้ ม โนภาพพลวัต กลุ่ม ที่ ศึก ษา ได้ แ ก่ นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 25 คน ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัดแนวคิดเรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ ร่ วมกับการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง และเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั วิเคราะห์ แนวคิดด้ วยการจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนและคิดเป็ นร้ อยละ และวิเคราะห์
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิ ภาพโดยใช้ วิธีวิเคราะห์ การตีความสร้ างข้ อ สรุ ปเชิงอุปนัย ผลการวิจัย
พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ร่ วมกับการใช้ มโนภาพพลวัตส่งผลให้ นักเรี ยนมีแนวคิด เชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ โดยนักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สดุ ในหัวข้ อ ชนิดของพันธะ และ
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ คือ การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือสร้ างแบบจาลองด้ วย
ตนเองร่ วมกับการใช้ สื่อ เทคโนโลยีที่แสดงการเคลื่อ นที่ของสารในระดับจุลภาคผ่านการใช้ ม โนภาพพลวัต ที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริ มแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
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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คานา
การพัฒนานักเรี ยนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนา
ความรู้ความเข้ าใจไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดารงชีวิต ถือว่าเป็ นเป้าหมายที่สาคัญประการหนึ่งของ
การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) โดยครู ผ้ ูสอนควรให้ ความสาคัญ กับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนและจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฏีการสร้ างองค์ความรู้ (สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2546) เพราะหากผู้เรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ จะสามารถเชื่อมโยงความรู้ ไปสู่เรื่ อง
อื่นๆ อย่างมีเหตุและผล แต่ถ้ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนอาจส่งผลต่อเนื่องต่อ การเรี ยนรู้ ในระดับสูงได้ (Abraham
et al.,1994)
สาหรับแนวคิดเรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ เป็ นแนวคิดหนึง่ ของพันธะเคมี ซึ่งถือว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
ในวิชาเคมี เนื่องจากเป็ นแนวคิดพื ้นฐานที่สาคัญของการเรี ยนวิชาเคมีในแนวคิดเรื่ องอื่น ในระดับชั ้นที่สงู ขึ ้นไป
(Hilton and Nichols, 2011) เช่น สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรี ย์ (ณัชธกฤต เกื ้อทาน และคณะ, 2554)
ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ (จันทร์ จิรา ภมรศิลปธรรม, 2551) อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของเนื ้อหาวิชาเคมีสว่ นใหญ่
มีความเป็ นนามธรรม (ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2558) จึงอาจส่งผลให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนได้ เช่น นักเรี ยน
คิดว่ารู ปร่ างโมเลกุลสามารถทานายได้ จากจานวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเท่านั ้น โดยนักเรี ยน
อธิบายเหตุผลสนับสนุนว่า “รู ปร่ างโมเลกุลของไดคลอรี นมอนอกไซด์ (Cl2O) เป็ นเส้ นตรง เนื่องจากมีการสร้ าง
พันธะโคเวเลนต์ ที่ไ ม่เหลือ อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่เลยจึงทาให้ โครงสร้ างโมเลกุลไม่เกิดมุม งอ” (ณัช ธกฤต
เกื ้อทาน และคณะ, 2554)
ทั ้งนี ้สาเหตุสาคัญที่ทาให้ นักเรี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ได้ แก่ ภาษาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน มักไม่ตรง
กับภาษาทางวิทยาศาสตร์ และการใช้ นิยาม โมเดลและทฤษฎีที่หลากหลายทาให้ นกั เรี ยนเกิดความสับสน (ชาตรี
ฝ่ ายคาตา, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากครูผ้ สู อนจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นการบรรยายเพียงอย่างเดียว อาจส่งผลต่อ
การเรี ยนรู้แนวคิดของนักเรี ยนได้ (Barak and Hussein-Farraj, 2013) ซึ่งสอดคล้ องกับประสบการณ์ การเรี ยนรู้
ของผู้วจิ ยั ในอดีตที่ผ่านมาในเรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ ซึ่งครู ผ้ สู อนมักจัดการเรี ยนรู้ โดยเน้ นครู เป็ นสาคัญด้ วยการ
บรรยายเนื อ้ หาโดยไม่ เน้ นการลงมื อ ปฏิบัติ จริ งและไม่ค่ อ ยมีสื่อ การเรี ย นรู้ ทางเทคโนโลยี ที่ส ามารถแสดง
ปรากฏการณ์ ห รื อ กระบวนการในระดับโมเลกุลที่เคลื่อ นไหวได้ จึง ส่งผลให้ นักเรี ยนมีแ นวคิด ที่คลาดเคลื่อ น
นอกจากนี ้ การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีดงั กล่าวไม่ค่อยกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนเท่าที่ควร
จากปัญหาข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิดคาถามว่าควรจะจัดการเรี ยนรู้ อย่างไรเพื่อพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยน
เรื่ อ ง พันธะโคเวเลนต์ ซึ่ง จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อ ง พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลอง
เป็ นฐาน เป็ นวิธีที่ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สร้ างแบบจาลองความคิดขึน้ มาโดยผ่านกระบวนการสร้ าง การใช้ และประเมิน
การปรั บปรุ งแก้ ไข และการขยายแบบจาลอง สามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนได้ (ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2558)
โดยการจัด การเรี ยนรู้ นีช้ ่ วยส่งเสริ ม ให้ นัก เรี ย นสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิม ซึ่งอาจไม่ต รงตามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ ให้ ถกู ต้ องตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ผ่านการสร้ างแบบจาลองได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการเรี ยนรู้ นี ้มี
ข้ อจากัดคือไม่สามารถทาให้ นักเรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาที่เป็ นนามธรรมได้ ทุกแนวคิดโดยเฉพาะเรื่ อง รู ปร่ างโมเลกุล
(ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์ และคณะ, 2556) ดังนัน้ การบูร ณาการมโนภาพพลวัตกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้

2

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาศึกษาศาสตร์

แบบจาลองเป็ นฐาน สามารถช่วยพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ (Barak and Hussein-Farraj,
2013) ซึ่งมโนภาพพลวัตเป็ นตัวแทนทางความคิดที่สามารถแสดงการเคลื่อนที่ของสารในระดับจุลภาค (Oren,
2011) และมีรู ปแบบที่หลากหลาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว วีดี โอ เกมส์ การจาลอง นอกจากจะช่วยให้ นักเรี ยนมี
ความเข้ าใจในปรากฏการณ์ทางเคมีในระดับจุลภาคแล้ ว (Al-Balushi and Al-Hajri, 2013; Stieff, 2011) ยังช่วย
ให้ นกั เรี ยนเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ระดับจุลภาคกับระดับมหภาค (Liu, Andre, and Greenbowe, 2008) มีทักษะ
ด้ านการคิดในระดับสูง (Barak and Hussein-Farraj, 2012) และมีความเข้ าใจในแนวคิดที่ถูกต้ อง (Karacop
and Doymus, 2012) นอกจากนี ้ ข้ อดีของการใช้ มโนภาพพลวัตร่ วมกับการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมคือช่วยลดเวลา
ในการเรี ยนรู้ และไม่เป็ นอันตรายต่อนักเรี ยน (Hsu and Thomas, 2002; Hennessy, 2006) ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ร่ วมกับการใช้ ม โนภาพพลวัต ซึ่งผลการวิจัยที่ไ ด้ จะเป็ นประโยชน์ ทัง้ ต่อ นักเรี ยน
ครูผ้ สู อน นักวิชาการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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การศึกษา 2558
วิธีการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการใช้ มโนภาพพลวัต ได้ แก่ การเกิด
พันธะโคเวเลนต์ จานวน 1 แผน (1 คาบ) ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ จานวน 1 แผน (1 คาบ) ความยาวพันธะและ
พลังงานพันธะ จานวน 2 แผน (2 คาบ) เรโซแนนซ์ จานวน 1 แผน (1 คาบ) รู ปร่ างของโมเลกุล จานวน 2 แผน
(2 คาบ) สภาพขั ้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ จานวน 1 แผน (1 คาบ) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ จานวน
1 แผน (1 คาบ) และสารโคเวเลนต์โครงผลึกร่ างตาข่าย จานวน 1 แผน (1 คาบ) รวมใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ใน
การวิ จั ย ครั ง้ นี ท้ ั ง้ หมด 10 แผน (รวม 10 คาบ) มี ก ารตรวจสอบคุณ ภาพของแผนการจัด การเรี ย นรู้ โดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ผู้วิจัยได้ ปฏิบตั ิการสอนตามแผนการ
จัด การเรี ย นรู้ ดัง กล่า ว ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2558 นอกจากนี ้ ผู้วิจัย เก็ บรวบรวมข้ อ มูลเกี่ ย วกับ
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการใช้ มโนภาพพลวัตที่มีประสิทธิภาพจากเอกสาร
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ บันทึกหลังสอนของผู้วิจัย บันทึกภาคสนามการสังเกตการฝึ กปฏิบตั ิการสอน บันทึกการ
นิเทศของครูพี่เลี ้ยงและอาจารย์นิเทศก์ อนุทินของนักเรี ยนและผลงานของนักเรี ยน เช่น ใบกิจกรรม แบบฝึ กหัด
และแบบจาลองที่นกั เรี ยนสร้ างขึ ้น
2. นาแบบวัดแนวคิดเรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ จานวน 9 ข้ อ ซึ่งเป็ นแบบวัดชนิดคาถามปลายเปิ ด ที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณ ภาพโดยคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิท ยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ กับ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึง่ ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา จานวน 22 คน ก่อนนาไปใช้ จริ งกับกลุ่มที่ศึกษาจานวน 25 คน โดยให้
กลุม่ ที่ศึกษาทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการใช้ มโนภาพพลวัต เป็ นเวลา 1
คาบ (50 นาที) นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ างร่ วมด้ วยในกรณีที่พบว่าคาตอบของนักเรี ยน
ในแบบวัดไม่ชดั เจนและคลุมเครื อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรี ยนโดยการจัดกลุ่มแนวคิด ออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามกรอบ
ของ Haidar (1997) ได้ แก่ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) แนวคิดวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ (PU) แนวคิด
วิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลือ่ นบางส่วน (PU&MU) แนวคิดที่คลาดเคลื่อน (MU) และไม่มีแนวคิด
(NU) แล้ วนับจานวนนักเรี ยนและเปรี ยบเทียบค่าเป็ นร้ อยละของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มแนวคิด นอกจากนี ้ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการใช้ ม โนภาพพลวัตที่มีประสิทธิภาพ
โดยใช้ วิธีวิเคราะห์การตีความสร้ างข้ อสรุปเชิงอุปนัยจากข้ อมูลทั ้งหมดที่รวบรวมได้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2549)

ผลวิจัยและการอภิปรายผล
เมื่อพิจารณาแนวคิดของนักเรี ยน เรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ ซึง่ ครอบคลุมแนวคิดหลัก 9 แนวคิด คือ การเกิด
พันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ ความยาวพันธะพลังงานพันธะ เรโซแนนซ์ รู ปร่ างของโมเลกุล สภาพ
ขั ้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และสารโคเวเลนต์โครงผลึกร่ างตาข่าย ผลวิจัย
พบว่ า การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ บบจ าลองเป็ น ฐานร่ ว มกับการใช้ ม โนภาพพลวัต ช่ ว ยพัฒ นาแนวคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยหัวข้ อที่นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สดุ คือ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์
รองลงมาคือ พลังงานพันธะ และน้ อยที่สดุ คือ สารโคเวเลนต์โครงผลึกร่ างตาข่าย ผลการวิจยั แสดงดังตารางที่ 1
เมื่อพิจารณาตามกลุม่ แนวคิด พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สดุ ในเรื่ อง ชนิดของ
พันธะโคเวเลนต์ ซึ่งมีจานวน 23 คน (ร้ อยละ 92) โดยนักเรี ยนสามารถระบุชนิดของพันธะเป็ นเกณฑ์ในการ
จาแนกสารโคเวเลนต์ที่กาหนดให้ ซึ่งจาแนกออกได้ เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ 1 สารโคเวเลนต์ ที่เป็ นพันธะเดี่ยว
ได้ แก่ CH3CH2OH กลุม่ ที่ 2 สารโคเวเลนต์ทเี่ ป็ นพันธะคู่ ได้ แก่ CO2 และกลุ่มที่ 3 สารโคเวเลนต์ที่เป็ นพันธะสาม
ได้ แก่ N2 เมื่อพิจารณานักเรี ยนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ (PU) พบมากที่สดุ ในเรื่ อง การเกิดพันธะ
โคเวเลนต์ซงึ่ มีจานวน 10 คน (ร้ อยละ 40) โดยนักเรี ยนสามารถเขียนกราฟที่แสดงการเกิดพันธะโคเวเลนต์ ของ
แก๊ สคลอรี น (Cl2) ได้ ถูกต้ อง แต่นักเรี ยนไม่ได้ กล่าวถึงการใช้ เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่ วมกันของอะตอมของคลอรี น
นอกจากนี ้ นักเรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU&MU) พบมากที่สดุ ใน
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เรื่ อง รู ปร่ างโมเลกุล ซึ่งมีจานวน 12 คน (ร้ อยละ 48) โดยนักเรี ยนสามารถวาดรู ปและอธิบายเกี่ยวกับรู ปร่ าง
โมเลกุลโคเวเลนต์ได้ ถกู ต้ องบางส่วน แต่บางส่วนไม่ถกู ต้ อง เช่น นักเรี ยนสามารถอธิบายได้ ว่ารู ปร่ างของโมเลกุล
เป็ นผลจากแรงผลักของอิเล็กตรอน แต่มีการวาดรูปร่ างของสารไม่ถูกต้ อง และนักเรี ยนที่มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน
(MU) พบว่า คลาดเคลือ่ นมากที่สดุ ใน เรื่ อง สภาพขั ้วของโมเลกุล และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ซึ่งมีจานวน
เท่ากันคือ 8 คน (ร้ อยละ 32) เช่น ในเรื่ อง สภาพขั ้วของโมเลกุล นักเรี ยนตอบว่า ทั ้ง BCl3 และ NH3 ไม่สามารถ
ละลายน ้าได้ เนื่องจากเป็ นโมเลกุลไม่มีขั ้ว ส่วนในเรื่ อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล นักเรี ยนตอบว่า SiH4 มีจุด
เดือดมากที่สดุ เพราะมีพันธะมาก รองลงมา คือ PH3 และน้ อยที่สุด คือ HF นอกจากนีใ้ นเรื่ อ ง แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลยังพบว่า นักเรี ยนที่ไม่มีแนวคิด (NU) มีจานวน 1 คน (ร้ อยละ 4) โดยนักเรี ยนไม่ได้ ตอบคาถาม
Table1Numbers and Percentages of TenthGrade Students’ Conceptions on Covalent Bond (N=25)
Numbers and Percentages of Tenth Grade Students’ Conceptions
Topics

SU

PU

PU&MU

MU

NU

Covalent Bond Formation

n
14

%
56.0

n
10

%
40.0

n
1

%
4.0

n
0

%
0.0

n
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

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

แนวทางการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ บบจ าลองเป็ นฐานร่ วมกั บ การใช้ ม โนภาพพลวั ต เรื่ อ ง พัน ธะ
โคเวเลนต์ มีดงั นี ้
1. ผู้วิจัยจัดการเรี ยนรู้ โดยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สร้ างแบบจาลองทางความคิดขึน้ มาโดยผ่ านกระบวนการสร้ าง
การใช้ และประเมิน การปรับปรุ งแก้ ไข และการขยายแบบจาลอง ร่ วมกับการใช้ ส่ ือเทคโนโลยีท่ แี สดง
การเคลื่ อนที่ของโมเลกุ ล ของสารในระดับ จุ ลภาค เพื่อน าไปสู่ การมีแ นวคิด เชิง วิ ทยาศาสตร์ ของ
นักเรียน
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ผู้วิจัยปฏิบัติการสอนที่เน้ น ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ลงมือ สร้ างแบบจาลองของตนเองขึน้ มาด้ วยตนเองโดยผ่าน
กระบวนการสร้ าง การใช้ และประเมิน การปรั บปรุ งแก้ ไข และการขยายแบบจาลองเพื่อนาไปสู่การมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนเรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ โดยในขั ้นการสร้ างแบบจาลอง ผู้วิจยั ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้ องกับสิ่ง
ใกล้ ตวั นักเรี ยนหรื อใช้ สถานการณ์ทกี่ าหนดให้ และเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่สอน ประกอบการถามคาถาม ซึ่งเป็ นการ
กระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดคาถามหรื อความสงสัยในแนวคิดที่จะเรี ยน เพื่อนาไปสู่การสร้ างแบบจาลองของนักเรี ยน
ในขั ้นการประเมินแบบจาลอง ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนได้ ประเมินแบบจาลองของนักเรี ยนกับข้ อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ ได้
ท าการทดลองร่ ว มกั บ ให้ นั ก เรี ย นสัง เกตมโนภาพพลวั ต เช่ น ภาพเคลื่ อ นไหว (animation) การจ าลอง
(simulation) ประกอบการประเมินแบบจาลองเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าใจแนวคิดทางเคมีในระดับจุลภาคได้ ดียิ่งขึ ้น
ในขั ้นการดัดแปลงแก้ ไขแบบจาลองนักเรี ยนแต่ละคนได้ ดัดแปลงแก้ ไขแบบจาลองของตนเองให้ มีความสมบูรณ์
และสามารถอธิบายปรากฏการณ์ ทางเคมีได้ และในขัน้ การขยายแบบจาลอง ผู้วิจัยนาเสนอสถานการณ์ หรื อ
ปัญหาใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่สอนเพื่อ ให้ นักเรี ยนได้ ประยุกต์ใช้ แบบจาลองของตนเองหรื อแนวคิดที่ได้ จาก
การสร้ างแบบจาลอง ทัง้ นี ้ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนผู้วิจัยได้ ทาการประเมินผลทัง้ ก่อนการสอน
ระหว่างการสอน และหลังการสอนโดยใช้ วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น ใบกิจกรรม แบบจาลองที่นักเรี ยน
เป็ นผู้สร้ าง การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ การประเมินการปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
2. ผู้วิจัยใช้ มโนภาพพลวัตที่หลากหลาย ได้ แก่ ภาพเคลื่อนไหวและการจาลอง ในขัน้ การประเมิ น
แบบจาลอง เพื่อให้ นักเรียนเข้ าใจแนวคิดทางเคมีท่เี ป็ นนามธรรมมากยิ่งขึน้
ในการปฏิบตั ิการสอนในเรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ ผู้วิจัยใช้ มโนภาพพลวัตที่หลากหลายในขั ้นการประเมิน
แบบจาลอง เพื่อให้ นักเรี ยนมองเห็นภาพที่เกี่ยวข้ องกับพันธะโคเวเลนต์ ที่เป็ นรู ปธรรมและมีความเข้ าใจแนวคิด
เรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ ที่ถูกต้ อง เช่น ใช้ ภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการใช้ อิเล็กตรอนร่ วมกัน 1 คู่ 2 คู่ และ 3 คู่
ในการสอนเรื่ อง ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ หรื อในเรื่ อง แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ใช้ ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรง
ลอนดอน แรงดึงดูดระหว่างขั ้ว และพันธะไฮโดรเจน ทีส่ ามารถแสดงความมีขั ้วที่เกิดขึ ้นในโมเลกุลของสารแต่ละ
ชนิด ใช้ การจาลองเกี่ยวกับการเกิดพันธะโคเวเลนต์ ที่แสดงถึงแรงผลักและแรงดึงดูดที่เกิดขึน้ ระหว่างการใช้
อิเล็กตรอนร่ วมกันเพื่อสร้ างพันธะโคเวเลนต์ และใช้ การจาลองเกี่ยวกับรูปร่ างของโมเลกุลที่ต้องพิจารณาการผลัก
ของอิเล็กตรอนทั ้งที่เป็ นอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ในการสอนเรื่ องรูปร่ างโมเลกุล เป็ นต้ น

สรุป
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการใช้ มโนภาพพลวัต เรื่ อ ง พันธะโคเวเลนต์ ช่วย
พัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนได้ พัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สดุ ในเรื่ องชนิด
ของพันธะโคเวเลนต์ รองลงมาคือ พลังงานพันธะ และน้ อยที่สดุ คือ สารโคเวเลนต์โครงผลึกร่ างตาข่าย สาหรั บ
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แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือสร้ างแบบจาลองขึ ้นมา
ด้ วยตนเองร่ วมกับการใช้ สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการเคลื่อนที่ของสารในระดับจุลภาคผ่านการใช้ มโนภาพพลวัตที่
หลากหลาย ได้ แ ก่ ภาพเคลื่อ นไหวและการจ าลองท าให้ นัก เรี ย นเข้ า ใจแนวคิ ดที่ เ ป็ น นามธรรมมากยิ่ ง ขึน้
จากผลการวิจัย ชี ้ให้ เห็นว่าการที่นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ อาจเป็ นเพราะการ
จัดการเรี ยนรู้ ดังกล่าวเน้ นให้ นักเรี ยนได้ ลงมือ ปฏิบตั ิโดยการสร้ างแบบจาลอง จากนั ้นนาแบบจาลองไปใช้ เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ พร้ อมๆ ไปกับการประเมินแบบจาลองของตนเองว่าสามารถอธิบายปรากฏการณ์ อื่นๆ
ได้ หรื อไม่ และต่างจากแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร ร่ วมกับการใช้ มโนภาพพลวัตเพื่อนาไปสูก่ ารดัดแปลง
แก้ ไขแบบจาลองให้ สมบูรณ์ และนาแบบจาลองที่ดัดแปลงแก้ ไขแล้ วใช้ อธิบายในสถานการณ์ อื่นๆ ต่อไป ดังนั ้น
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการใช้ มโนภาพพลวัตจึงเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่ สามารถช่วย
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ในเรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา
ที่พบว่าการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น ให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างแบบจาลองร่ วมกับการใช้ มโนภาพพลวัตสามารถช่วยส่งเสริ ม
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนและความคิดสร้ างสรรค์ (Barak and Hussein-Farraj, 2012)

ข้ อเสนอแนะ
ครู ผ้ ูสอนควรหากิจ กรรมที่ห ลากหลายและท้ า ทายในขัน้ การสร้ างแบบจ าลองที่นักเรี ยนเป็ นผู้สร้ าง
แบบจาลอง เช่น การยกตัวอย่างสิง่ ที่อยู่ใกล้ ตวั หรื ออยู่ในชีวิตประจาวันของนักเรี ยน หรื อเป็ นสถานการณ์หรื อข่าว
ที่กาลังเป็ นประเด็นในสังคมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่สอน เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดคาถามหรื อความสงสัยในแนวคิด
ที่จะสอน นอกจากนี ้ ในขั ้นการขยายแบบจาลองควรมีสถานการณ์ที่หลากหมายที่เป็ นเรื่ องใกล้ ตัวนักเรี ยนเพื่อให้
นักเรี ยนสามารถประยุกต์ใช้ แนวคิดในสถานการณ์ใหม่ได้
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Professional Identity Formation of a Mid-Career Science Teacher Trainer
Jariya Sudtho1* and Supat Sairattanain2

ABSTRACT
This investigation is a case study of a process of negotiation of professional identity of a midcarrer 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.

Key words: professional identity, narratives, discourse analysis, teacher training
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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)
11
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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
12

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 openended 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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การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
The Development of Learning Outcome by Using Inquiry-based Learning on Reproduction of
Flowering Plants of Grade 11 Students
กัลยวรรธน์ สัตย์ อุดม¹* และ ทัศนีย์ ปั ญจานนท์²
Kanyawat Sataudom¹* and Tadsanee Punjanon²

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ปฏิบตั ิการในเรี ยนนี ้ต้ องการที่จะใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ อง การสืบพันธุ์
ของพืชดอกในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง เป็ น
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 24 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการ
สืบพันธุ์ของพืชดอก จานวน 4 แผน รวม 8 คาบ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ 1) แบบทดสอบก่อน
และหลังเรี ยน 2) แบบบันทึกภาคสนามของครู และ 3) อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน วิเคราะห์ ข้อมูลทาง
สถิติโดยใช้ Normalized gain <g> ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ เพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยนักเรี ยนร้ อยละ 62.50 มีผลการเรี ยนที่เพิ่มเฉลี่ยอยู่ในระดับ
High gain และนักเรี ยนร้ อยละ 37.50 มีผลการเรี ยนที่เพิ่มเฉลี่ยอยู่ในระดับ 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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คานา
การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั มุ่งเน้ นให้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ แนวคิดวิทยาศาสตร์
ด้ วยการสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง เนื่องจากการเรี ยนรู้ ที่แท้ จริ งไม่ได้ เกิดจากการท่องจาความรู้ แต่เกิดจากการ
สร้ างองค์ ค์วามรู้ ภายในสมองของผู้เรี ยนเอง โดยผู้เรี ยนสามารถสรุ ปความรู้ ที่ได้ เกิ ดเป็ นองค์ความรู้ ใหม่ของ
ตนเอง ตามแนวคิดของทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้ (Constructivist theory) ที่อธิบายว่ากระบวนการสร้ างองค์
ความรู้ จะเกิดขึ ้นเมื่อผู้เรี ยนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ ใหม่เข้ ากับความรู้ และประสบการณ์ เดิมของตนเองซึง่
การเชื่อมโยงนี ้จะเกิดขึ ้นในสมองของผู้เรี ยนผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางปั ญญา ที่เรี ยกว่ากระบวนการปรับ
สมดุล (Adaptation) (Piaget, 1978) และจอห์ น ดิวอี ้ (John Dewey) ได้ เสนอแนวคิด “การเรี ยนรู้ โดยการ
กระทา” หรื อ “Learning by doing” ที่เปลี่ยนบทบาทในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนจากการเป็ น “ผู้รับ” มาเป็ น “ผู้เรี ยน”
และเปลี่ยนบทบาทของครู จาก “ผู้สอน” หรื อ “ผู้ถ่ายทอดข้ อมูลความรู้ ” มาเป็ น “ผู้จดั ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ”
ดังนันผู
้ ้ เรี ยนจึงกลายเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน เพราะบทบาทในการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตวั ผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ (ทิศนา แขมมณี, 2545)
ครู หรื อผู้จดั ประสบการณ์เรี ยนรู้ จงึ เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริ มและจัดการเรี ยนรู้
ให้ แก่ผ้ ูเรี ยนผ่านกระบวนการสร้ างองค์ ความรู้ รู ปแบบการสร้ างองค์ ความรู้ ที่ ฝึกให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ การเชื่ อมโยง
ประสบการณ์ที่ผ้ วู ิจยั สนใจคือ การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning) ซึง่ เป็ นแนวการสอน
ที่ได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(สสวท.) เป็ นเทคนิคหรื อกลวิธีอย่าง
หนึ่งในการจัดให้ เกิดการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีความอยากรู้ อยากเห็น และเสาะแสวงหา
ความรู้ โดยการหาคาตอบด้ วยตนเอง (Good, 1973) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ นกุญแจสาคัญในการ
ส่งเสริ มความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในชันเรี
้ ยน (ประมวล ศิริผนั แก้ ว, 2546) และทักษะที่ได้ รับ
ไปปรั บ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาที่ พ บในชี วิตประจ าวัน ได้ (สถาบัน ส่งเสริ มการสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(สสวท.), 2546)
การสื บ พั น ธุ์ ข องพื ช ดอก มี เ นื อ้ หาครอบคลุม เกี่ ย วกับ พื ช ทั ง้ หมด เป็ นเนื อ้ หาที่ ผ้ ู เรี ย นต้ อ งใช้ การ
จินตนาการและประสบการณ์ความรู้ เดิมในการเรี ยน ผู้วิจยั จึงต้ องหารู ปแบบการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับบริ บทของ
เนื ้อหาและผู้เรี ยน จากการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู พบว่า ด้ วยบริ บทของสถานศึกษาที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมีผล
การเรี ยนรู้ อยู่ในระดับสูง การจัดการเรี ยนการสอนจึงดาเนินในลักษณะของการท่องจา ความรู้ ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับไม่ได้
เกิดจากกระบวนการสร้ างองค์ความรู้ อย่างแท้ จริ ง ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ไม่สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ จากความรู้
เดิมกับความรู้ ใหม่ และไม่สามารถสืบเสาะหาความรู้ และสรุ ปความรู้ เป็ นองค์ความรู้ ใหม่ของตนเองได้
จากปั ญหาข้ างต้ นที่กล่าวมาผู้วิจยั มีความสนใจการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึง่ เป็ นรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ที่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สืบค้ น หาความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ เพื่ อ นามาสร้ างให้ เกิ ดองค์
ความรู้ ใหม่ด้วยตนเองได้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ องการสืบพันธุ์
ของพืชดอก ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5

19

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

อุปกรณ์ และวิธีการ
งานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ เรื่ องการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะ
หาความรู้ เรื่ อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของพืชของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
เนือ้ หาวิชา
เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นเนื ้อหากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง
การสืบพันธุ์ของพืชดอก
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศกึ ษาในงานวิจัยครั ง้ นีค้ ือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคแห่ง
หนึ่งสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาปทุมธานีเขต 4 จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ รับสอบคัดเลือกเข้ ามาในเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน จานวนนักเรี ยน 24 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling)
รู ปแบบงานวิจัย
งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1982)
อ้ างใน พินนั ทร์ คงคาเพชร, (2552) มีการดาเนินงานวิจยั 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันวางแผน
้
(Plan) ขันปฏิ
้ บตั ิตามแผน
(Act) ขันสั
้ งเกต (Observe) และขันสะท้
้
อนการปฏิบตั ิ (Reflect)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัยครั ง้ นีไ้ ด้ แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการสืบพันธุ์ของพื ชดอกที่ผ้ ูวิจัยได้
พัฒนาขึ ้น จานวน 4 แผน (โครงสร้ างและหน้ าที่ของดอก, กระบวนการสร้ างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก, การถ่าย
ละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืชดอก และการเกิดผลเมล็ดและการงอกของเมล็ด ) 2) แบบทดสอบก่อนและ
หลัง เรี ย น ที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ หลังจากนัน้ น าแผนการจัดการเรี ย นรู้ และแบบทดสอบก่ อนและหลังเรี ย นเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยเป็ นนักศึกษาศาสตร์ 1ท่าน นักวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน และครู 1ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเนือ้ หา ความเหมาะสมของข้ อคาถาม ความถูกต้ องของคาตอบ การสื่อความของคาถาม แล้ ว
จึงนาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเข้ าใจในภาษาที่เขียน การสื่อความหมาย จากนันน
้ าแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ย นที่ผ่านการแก้ ไขและ
ปรับปรุ งแล้ ว นาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล 3) อนุทินการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน เป็ นคาถามปลายเปิ ดที่ให้ นกั เรี ยนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ได้ แก่ สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ สิ่งที่ไม่เข้ าใจ และสิ่งที่ต้องการเรี ยนรู้ เพิ่มเติม
4) แบบสังเกตภาคสนามของครู เป็ นการบันทึกการตอบสนองของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเวลา 30 นาที และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยให้ นกั เรี ยนสรุ ป
ความรู้ ลงในกระดาษร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาผลการเรื่ อง การสืบพันธุ์ของพืช
ดอกของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 4 แผน รวม 8 คาบ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อ ผู้วิจัยดาเนินการ
จัดการเรี ยนรู้ แต่ละแผนเสร็ จสิ ้น นักเรี ยนแต่ละคนบันทึกอนุทินความรู้ และผู้วิจัยบันทึกแบบบันทึกภาคสนาม
หลังจากผู้วิจยั ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ครบทุกแผน นักเรี ยนแต่ละคนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเวลา 30 นาที ได้
นาคาตอบแบบทดสอบของนักเรี ยนมาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน โดยใช้ Normalized gain <g> วิธีการประเมินนี ้สามารถแก้ ปัญหา floor and ceiling effect (โอกาสได้
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คะแนนต่าสุดไม่น้อยกว่า 0 เปอร์ เซ็นต์และโอกาสที่จะได้ คะแนนสูงสุด ไม่เกิน 100 เปอร์ เซ็นต์) ได้ เนื่องจากเป็ น
การคิดผลการเรี ยนรู้ ที่เพิ่มขึ ้นเทียบกับค่าสูงสุดที่แต่ละคนจะมีโอกาสเพิ่มขึ ้นได้ โดยnormalized gain มีโอกาส
เป็ นไปได้ อยู่ในช่วง 0.0 – 1.0 เท่ากันด้ วยการเทียบกับค่าสูงสุดที่ซงึ่ แต่ละคนจะมีโอกาสเพิ่มขึ ้นได้
จากสูตร <g> = (% post–test)-(% Pre-test) / (100 %)-(% Pre-test) โดยที่ <g> คือ ค่า normalized
gain % Post-test คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรี ยนเป็ นเปอร์ เซ็นต์ และ % Pre-test คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบก่อนเรี ยนเป็ นเปอร์ เซ็นต์ <g> หรื อ normalized gain แปลความได้ ว่า ผลการเรี ยนรู้ ที่เพิ่มขึน้ จริ งของ
นักเรี ยน (Actual gain = (% post–test)-(% Pre-test)) คิดเป็ นกี่เท่าของผลการเรี ยนรู้ สงู สุดที่มีโอกาสเพิ่มขึ ้นได้
สามารถแบ่งระดับของค่า normalized gain ออกเป็ นกลุ่มได้ เป็ นสามระดับ คือ “High gain” ผลการเรี ยนที่เพิ่ม
เฉลี่ยที่ได้ <g> ≤ 0.7 “Medium gain” ผลการเรี ยนที่เพิ่มเฉลี่ยที่ได้ 0.7 ≤ <g> ≥ 0.3 และ“Low gain” ผลการ
เรี ยนที่เพิ่มเฉลี่ยที่ได้ 0.0 ≤ <g> > 0.3

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ โดยใช้ การจัดเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ อง การสืบพันธุ์ของ
พืชดอก ทังหมด
้
4 แผน พบว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 1 โครงสร้ างและหน้ าที่ของดอก
ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ผู้วิจยั ได้ ทาการวัดผลการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน เรื่ อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก จานวน 30 ข้ อ เวลา 30 นาที
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เริ่ มจากแบ่งกลุม่ นักเรี ยนกลุม่ ละ 6 คน จานวน 4 กลุม่
ศึกษาโครงสร้ างและหน้ าที่ของดอกไม้ แต่ละชนิดที่ครู จดั เตรี ยมให้ สืบค้ นข้ อมูลจากหนังสือ วาดรู ปสรุ ปเนื ้อหาลง
ในกระดาษ และออกมานาเสนอพร้ อมตอบคาถามจากเพื่อนๆ หน้ าชันเรี
้ ยน
การสังเกตภาคสนามของครู พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ตื่นเต้ นกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่ วมกับการจัดกิจกรรมการวาดรู ปสรุ ปความรู้ ลงในกระดาษ นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่สามารถจับใจความสาคัญของ
เนื ้อหา นักเรี ยนบางคนไม่ช่วยเพื่อนทางาน นักเรี ยนบางคนไม่สนใจเวลาเพื่อนกลุ่มอื่นมานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
ทาให้ ไม่ได้ รับความรู้ ในส่วนที่เพื่อนนาเสนอ และนักเรี ยนบริ หารเวลาไม่ดีทาให้ ระยะเวลาในการสืบค้ นข้ อมูลและ
ทากิจกรรมวาดรู ปเสร็ จไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด
จากอนุทินการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนพบว่า สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ : นักเรี ยนได้ ศกึ ษาโครงสร้ างและหน้ าที่ของดอกไม้
ชนิดต่าง ๆ จากตัวอย่างจริ ง การจาแนกชนิดของดอก เช่น ดอกครบส่วน ดอกสมบูรณ์ ดอกสมบูรณ์เพศ และดอก
ไม่สมบูรณ์ เพศ สิ่งที่ไม่เข้ าใจ: ดอกไม้ ที่นามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษาบางชนิดมีขนาดเล็กทาให้ ไม่สามารถ
ศึกษาโครงสร้ างบางส่วน เช่น เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย และกลีบเลี ้ยง สิ่งที่ต้องการเรี ยนรู้ เพิ่มเติม: ต้ องการศึกษา
ดอกไม้ หลายๆ ชนิด เพื่อเปรี ยบเทียบส่วนประกอบของดอก อยากให้ ครู นาเกสรดอกไม้ สอ่ งกล้ องจุลทรรศน์ให้ ดู
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 กระบวนการสร้ างเซลล์ สืบพันธุ์ของพืชดอก
จากแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 ผู้วิจยั พบว่านักเรี ยนมีปัญหาทางด้ านการจับใจความสาคัญของเนื ้อหา
นักเรี ยนบางส่วนไม่ให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรม และนักเรี ยนบางส่วนต้ องการเห็นภาพหรื อเนื ้อหาการสอน
ที่ชดั เจน ผู้วิจัยจึงทาการเพิ่มสื่อวีดีโอก่อนให้ นักเรี ยนดาเนินการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะ โดยสื่ อวีดีโอที่เลือกมาเป็ น
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เนื ้อหาภาษาอังกฤษ และนักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่สนใจขณะเพื่อนกลุ่มอื่นออกมานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน ผู้วิจยั จึงทา
การแจกใบงานให้ แต่ละกลุม่ สรุ ปเนื ้อหาที่เพื่อนออกมานาเสนอ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เริ่ มจากแบ่งกลุม่ นักเรี ยนกลุม่ ละ 6 คน จานวน 4 กลุ่ม
การศึกษากระบวนการสร้ างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก โดยผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนศึกษาสื่อวีดีโอ และสืบค้ นข้ อมูลจาก
อินเตอร์ เน็ต วาดรู ปสรุ ปเนือ้ หาลงในกระดาษ ออกมานาเสนอพร้ อมตอบคาถามจากเพื่อนๆ หน้ าชัน้ เรี ยน และ
แจกใบงานให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ สรุ ปเนื ้อหาที่เพื่อนออกมานาเสนอ
การสังเกตภาคสนามของครู พบว่า ขณะที่ นักเรี ย นดูสื่อวีดีโอภาษาอังกฤษ นักเรี ย นบางส่วนตัง้ ใจดู
บางส่วนไม่สนใจ เมื่อให้ ลงมือสรุ ปความรู้ นักเรี ยนได้ สืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติม และลงมือสรุ ปความรู้ นักเรี ยนส่วน
ใหญ่ ตงใจฟั
ั ้ งเพื่ อนนาเสนอและตังใจฟั
้ งครู สรุ ปมากขึน้ โดยถึงแม้ นักเรี ยนจะได้ เนื อ้ หาซ ้ากัน 2 กลุ่ม แต่เ วลา
นาเสนอผลงาน เนือ้ หาที่ นาเสนอจะไม่ซ ้ากัน เช่น กลุ่มแรกอธิ บายการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ไมโทซิส อย่าง
ละเอียด กลุม่ ที่สองอธิบายเนื ้อหาการแบ่งเซลล์เป็ นเรื่ องเล่าที่น่าสนใจ เป็ นต้ น
จากอนุทินการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน พบว่าสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ : นักเรี ยนรู้ และเข้ าใจกระบวนการสร้ างเซลล์
สืบพันธุ์เพศผู้ และกระบวนการสร้ างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย สิ่งที่ไม่เข้ าใจ: นักเรี ยนสงสัยว่าทาไมหลังจากการแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิสของกระบวนการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียถึงฝ่ อ สิ่งที่ต้องการเรี ยนรู้ เพิ่มเติม : นักเรี ยนอยาก
ทราบว่าหลังจากการแบ่งเซลล์แล้ ว แต่ละนิวเคลียสจะเจริ ญไปทาหน้ าที่อะไร นักเรี ยนบางคนลืมเนื ้อหาเรื่ องการ
แบ่งเซลล์ที่เรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 อยากให้ ครู ทบทวน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 3 การถ่ ายละอองเรณู และการปฏิสนธิของพืชดอก
จากแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 ผู้วิจัยพบว่านักเรี ยนมีปัญหาทางด้ านภาษอังกฤษ เนื่องจากสื่อวีดีโอที่
นามาให้ นกั เรี ยนศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ผู้วิจยั จึงทาการเลือกสื่อวีดีโอที่มีภาพและเนื ้อหาที่ทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ
ง่าย และช่วยนักเรี ยนแปลเนื ้อหาในบางช่วงของการดู สื่อวีดีโอ และก่อนที่จะสอนเรื่ องการถ่ายละอองเรณู และ
การปฏิสนธิของพืชดอก ผู้วิจยั ได้ ทาการทบทวนความรู้ เรื่ องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิส และยังพบว่านักเรี ยนบางส่วนไม่สนใจขณะเพื่อนกลุ่ มอื่นออกมานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน ผู้วิจยั จึงทาการ
แจกใบงานให้ นกั เรี ยนแต่ละคนสรุ ปเนื ้อหาที่เพื่อนออกมานาเสนอ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เริ่ มจากแบ่งกลุม่ นักเรี ยนกลุม่ ละ 6 คน จานวน 4 กลุ่ม
การศึกษาการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืชดอก โดยผู้วิจั ยให้ นักเรี ยนศึกษาสื่อวีดีโอภาษาอังกฤษที่มี
ภาพและเสียงดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนพร้ อมทังหยุ
้ ดเพื่ออธิบายเป็ นช่วงๆ สืบค้ นข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
วาดรู ปสรุ ปเนื ้อหาลงในกระดาษ ออกมานาเสนอพร้ อมตอบคาถามจากเพื่อนๆ หน้ าชันเรี
้ ยน และแจกใบงานให้
นักเรี ยนแต่ละคนเสรุ ปเนื ้อหาที่เพื่อนออกมานาเสนอ
การสังเกตภาคสนามของครู พบว่า ขณะที่นกั เรี ยนดูสื่อวีดีโอนักเรี ยนส่วนใหญ่สนใจและตังใจดู
้ สื่อวีดีโอ
มากกว่าครัง้ ก่อน เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ทาการหยุดคลิปวีดีโอเป็ นช่วงๆ เพื่ออธิบายเนื ้อหาให้ นกั เรี ยนฟั ง นักเรี ยนส่วน
ใหญ่ให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี ตังใจฟั
้ งเพื่อนนาเสนอและครู สรุ ปมากขึ ้น
จากอนุทินการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน พบว่าสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ : นักเรี ยนรู้ และเข้ าใจการถ่ายละอองเรณู ขันตอน
้
การปฏิ สนธิ การปฏิสนธิ ซ้อนของพืชดอก และการเจริ ญหลังจากการปฏิสนธิ สิ่งที่ ไม่เข้ าใจ: นักเรี ยนสงสัยว่า
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%Actual gain

ทาไมต้ องมีการปฏิสนธิ ซ้อนเกิดขึน้ สิ่งที่ต้องการเรี ยนรู้ เพิ่มเติม : นักเรี ยนส่วนใหญ่อยากทราบเทคนิคการจา
คาศัพท์เฉพาะทาง (technical term)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 4 การเกิดผลเมล็ด และการงอกของเมล็ด
จากแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3 ผู้วิจัยพบว่านักเรี ยนมีปั ญหาทางด้ านคาศัพท์ เฉพาะทาง (technical
term) เนื่องจากข้ อสอบของทางโรงเรี ย นส่วนใหญ่เป็ นข้ อสอบแบบอัตนัย นักเรี ยนส่วนใหญ่ จึงกังวลเกี่ยวกับ
คาศัพท์เฉพาะทาง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เริ่ มจากแบ่งกลุม่ นักเรี ยนกลุม่ ละ 6 คน จานวน 4 กลุ่ม
การศึกษาการเกิดผลเมล็ดและการงอกของเมล็ด แบ่งเนื ้อหาให้ นกั เรี ยนสืบค้ นข้ อมูลกลุ่มละ 1 เรื่ อง โดยผู้วิจยั ให้
นักเรี ยนศึกษาสื่อวีดีโอภาษาอังกฤษที่มีภาพและเสียงดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนพร้ อมทังหยุ
้ ดเพื่ออธิบายเป็ น
ช่วงๆ ศึกษาและสืบค้ นจากตัวอย่างผลไม้ จริ งชนิดต่างๆ สืบค้ นข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต วาดรู ปสรุ ปเนือ้ หาลงใน
กระดาษ ออกมานาเสนอพร้ อมตอบคาถามจากเพื่อนๆ หน้ าชัน้ เรี ยน และแจกใบงานให้ นักเรี ยนแต่ละคนสรุ ป
เนื ้อหาที่เพื่อนออกมานาเสนอ
การสังเกตภาคสนามของครู พบว่านักเรี ยนตังใจและให้
้
ความสนใจในการดูสื่อวีดีโอเป็ นอย่างดี ช่วยกัน
ทางานกลุ่มเป็ นอย่างดี แบ่งงานกันเป็ นระบบทุกคนมีส่วนร่ วมในงานกลุ่ม ทางานตามเวลาที่กาหนด นักเรี ยน
ตังใจฟั
้ งเพื่อนออกมานาเสนอและที่ครู สรุ ปเป็ นอย่างดี
จากอนุทินการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน พบว่าสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ : นักเรี ยนรู้ และเข้ าใจชนิดของผล และการงอกของ
เมล็ด สิ่งที่ไม่เข้ าใจ: นักเรี ยนบางส่วนไม่สามารถจาแนกชนิดของผลได้ เช่น ผลเดี่ยว ผลรวม และผลกลุ่ม สิ่งที่
ต้ องการเรี ยนรู้ เพิ่มเติม: นักเรี ยนบางคนอยากทราบวิธีการจาแนกผลเดี่ยว ผลรวม และผลกลุม่
หลัง จากการจัด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การสื บ พัน ธุ์ ข องพื ช ดอก ผู้ วิ จัย ได้ ท าการวัด ผลการเรี ย นรู้ โดยใช้
แบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก จานวน 30 ข้ อ เวลา 30 นาที
เมื่อทาการวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยทาการเปรี ยบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลัง
เรี ยนโดยใช้ วิธี normalized gain ดังนี ้
100.00
90.00
Single student normalized gain
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00100.00
%Pretest
Figure 1 Relation between Actual gain with % pretest of students
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จากFigure 1 อธิบายได้ วา่ แกน y คือ ผลการเรี ยนที่เพิ่มขึ ้นจริ งของนักเรี ยน หรื อ Actual gain ส่วนแกน
x คือ เปอร์ เซ็นต์คะแนน pretest และ normalized gain <g> คือ ค่าสัมบูรณ์ของความชันของกราฟ เส้ นประคือ
ช่วงแบ่งชันของระดั
้
บค่า normalized gain <g> ที่ได้ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ กลุม่ ที่อยู่ในระดับสูง (High gain)
กลุม่ กลาง (Medium gain) และกลุม่ ต่า (Low gain) ตามลาดับ โดยจุดทึบสี่เหลี่ยม แทน single student
normalized gain ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนร้ อยละ 62.50 (จานวน 15 คน) มีผลการเรี ยนที่เพิ่มเฉลี่ยในระดับ
High gain และนักเรี ยนร้ อยละ 37.50 (จานวน 9 คน) มีผลการเรี ยนที่เพิ่มเฉลี่ยอยู่ในระดับ Medium gain
1.00

Normalized gain (<g>)

<g>

0.80

Higt gain

0.60
Medium
gain

0.40
0.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Students
Figure 2 Relation students’ normalized gain of inquiry-based learning
จากFigure 2 แสดงคะแนนผลการเรี ยนรู้ ที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยรายคนจากการรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ของนักเรี ยนพบว่าคะแนนผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยมีแนวโน้ มเหมือนกัน โดย
สามารถแบ่งระดับความก้ าวหน้ าออกเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่
1) นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับ High gain มีทงหมด
ั้
15 คน คนที่ 21 มี
ผลการเรี ยนที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ 0.90
2) นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับ Medium gain มีทงหมด
ั้
9 คน คนที่15
และ 16 มีการเรี ยนที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ 0.69
Table 1 Normalized gain of students

Topic
%Pre-test %Post-test Actual gain
66.67
33.34
Structure and Function of Flower 33.33
Microsporogenesis and
15.83
84.17
68.34
Megasporogenesis
19.17
80.83
66.66
Pollination and Fertilization
Fruit Seed and Seed
23.15
76.85
53.70
Germination

<g>
0.50

Level
Medium gain

0.81

High gain

0.76

High gain

0.70

High gain

จากTable 1 พบว่าหลังจากที่นกั เรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น
จะเห็นได้ จากผลการเรี ยนรู้ ที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยจากมากไปน้ อยรายหัวข้ อคือ หัวข้ อเรื่ องกระบวนการสร้ างเซลล์สืบพันธุ์
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ของพืชดอกมีผลการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้นเฉลี่ย <g> เท่ากับ 0.81 จัดอยู่ในระดับ High gain หัวข้ อเรื่ องการถ่ายละออง
เรณู และการปฏิสนธิของพืชดอกมีผลการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้นเฉลี่ย <g> เท่ากับ 0.76 จัดอยู่ในระดับ High gain หัวข้ อ
เรื่ องการเกิดผลเมล็ด และการงอกของเมล็ด มีผลการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้นเฉลี่ย <g> เท่ากับ 0.70 จัดอยู่ในระดับ High
gain และหัวข้ อเรื่ องโครงสร้ างและหน้ าที่ของดอกมีผลการเรี ยนรู้ ที่เพิ่มขึ ้นเฉลี่ย <g> เท่ากับ 0.50 จัดอยู่ในระดับ
Medium gain 0.61 ตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ นไปตามทฤษฎีที่ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า จากการสังเกตภาคสนาม
ของครู พ บว่า นัก เรี ย นสามารถสื บ เสาะหาความรู้ จากแหล่งต่างๆ มากขึน้ นัก เรี ย นมีก ารตอบสนองต่อการ
สืบเสาะหาความรู้ เป็ นอย่างดี สามารถนาความรู้ และประสบการณ์เดิมมาผนวกกับความรู้ ใหม่จากการสืบเสาะ
หาความรู้ จนเกิดเป็ นองค์ความรู้ ใหม่ได้ ส่งผลทาให้ นักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่ เพิ่มขึน้ เฉลี่ย ร้ อยละ 62.50 อยู่ใน
ระดับ High gain จากผลงานวิจัยนีส้ ะท้ อนให้ เห็นว่า ควรมีการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้
นักเรี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู้ ได้ ด้วยตนเองอย่างจริ งจัง ผ่านกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ ที่ครู ได้ จดั ขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
สาหรับแนวทางในการศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ครู ควรเป็ นผู้กระตุ้นความสนใจ
ของนักเรี ยนให้ เกิดความอยากรู้ ตลอดเวลา ควรเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ คิดและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ครู ได้ ออกแบบไว้ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง
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การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
The Study of Factors and Development of the Online Computer Course Model for Primary Students
วัชราภรณ์ เพ็งสุข1* อังคนา กรัณยาธิกุล2 และ ชาตรี เกิดธรรม2
Vacharaporn Pengsuk1* Angkana Karanyathikul2, and Chatree Gerdtham2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้ น ประถมศึกษา กลุ่ ม
ตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยสุ่ม
อย่างง่าย จานวน 124 คน จากจานวน 290 คน โดยแบ่งเป็น ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบบทเรียน
ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ได้ 5 องค์ประกอบหลัก คือ เนื้อหาบทเรียน
ระบบการบริหารการเรียน การติดต่อสื่อสาร การสอบ/การวัดผลการเรียน และการทาให้เกิดความสัมพันธ์ 2) ผล
การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รูปแบบของบทเรียนออนไลน์
วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาคือรูปแบบ 3C – 3E ซึ่ง 3C ได้แก่ เนื้อหา(Content) การร่วมมือ
(Collaborate) และการสร้ างสรรค์ผลงาน (Create) 3E ได้แก่ การจั ดสภาพแวดล้ อมให้ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู้
(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
Key Words: online computer course, factor analysis, model development
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คานา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
สาคัญเหมือนกับเทคโนโลยีการศึกษาอื่นๆที่คุ้นเคยกัน โดยสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ทาให้บทบาทของผู้เรียน
และผู้สอนเปลี่ยนไปด้วยทั้งนี้เพราะนักเรียนเป็นจานวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้จัดให้อยู่ในการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาของตนเอง วิธีการปฏิรูปการเรียนรู้มีหลากหลายวิธีทั้งนี้ประสบการณ์การเรียนรู้จะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อนาไอซีทีมาใช้ช่วยเสริมสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวการเรียนการ
สอนออนไลน์เป็นการเรียนการสอนที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสนับสนุน
การเรียนการสอน ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้สอนผ่าน
ทาง E-mail หรือ Web Board และตรวจงานผ่านเครือข่ายทาให้มีเวลาในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้สอนกับผู้เรียนมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ดีนั้น ต้องใช้ความสามารถของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่การนาเสนอในรูปแบบที่เอกสารสิ่งพิมพ์ทาไม่ได้หรือทาได้ยาก
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนส่วนมากเกิดจากนักเรียนขาดแรงจูงใจที่ดีในการเรียนอันเป็นผลมา
จากครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนไม่ใช้เทคโนโลยี ช่วยสอนทาให้เด็กเบื่อหน่ายเรียนแบบจาเจไม่มีสิ่งกระตุ้น
ดังนั้นการนาเทคโนโลยีทางการสอนเช่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนออนไลน์มาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนจะทาให้การเรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้นส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อ
ครูผู้สอนสามารถทาการสอนได้อย่างรัดกุมคงที่คือสื่อนั้นไม่ว่าจะนามาใช้กับนักเรียนกลุ่มไหนก็ให้ความรู้ได้
ครบถ้วนเหมือนเดิมสามารถจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีสามารถตรวจงานได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและประหยัด
ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก (ตองเตย คลังเพ็ชร์ และคณะ, 2558)
จากการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีปีการศึกษา 2556 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.96 ซึ่งต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 ที่ตั้งเป้าไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มีการใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีน้อย ผู้วิจัยได้ศึกษารายงานการวิจัยของภคพรสารรักษ์ (2555) วารุณี บารุงสวัสดิ์ (2555) พีระพันธ์
เสริมศิริ (2555) และ วราลี ทองแก้ว (2556) ซึ่งได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาต่าง ๆ พบว่ า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์สามารถพัฒนานักเรียนได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบและ
พัฒ นารู ป แบบบทเรี ย นออนไลน์ วิช าคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ นั กเรี ยนชั้ น ประถมศึก ษาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ สาหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

อุปกรณ์และวิธีการ
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1
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โดยสุ่มอย่างง่าย 1 อาเภอจานวน 124 คน จากประชากร จ านวน 290 คน ใน 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
สุพรรณบุรี อาเภอบางปลาม้า และอาเภอศรีประจันต์ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชา
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นแบบสอบถามซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5
ระดับซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.85 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory
Factor Analysis : EFA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระยะที่ 2 สร้ า งรู ป แบบบทเรี ย นออนไลน์ วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาสาหรับการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการดาเนินการวิจัยในระยะที่ 2 จะเป็นการดาเนินการวิจัยและ
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์โดยการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และ
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักการศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดย
จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 คน

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงบุกเบิก (Exploratory Factor Analysis : EFA) เกี่ยวกับองค์ประกอบ
บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีรายละเอียดองค์ประกอบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. องค์ประกอบเนื้อหาของบทเรียน มีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อยคือ 1)
กาหนดเนื้อหาที่ทันสมัย (ข้อคาถามที่ 2 และ 12) 2) ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหา (ข้อคาถามที่
4 6 และ 7) 3) ผลการเรียนรู้บรรลุตามตัวชี้วัดมาตรฐาน (ข้อคาถามที่ 3 และ 11) 4) กิจกรรมระหว่างเรียนกับ
เนื้อหามีความสัมพันธ์กัน (ข้อคาถามที่ 5 และ 8) 5) การบูรณาการระหว่างหลักสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้อ
คาถามที่ 1 13 และ 14) และ 6)การสร้างสรรค์ชิ้นงานจากบทเรียน (ข้อคาถามที่ 9 และ 10) โดยข้อคาถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรกได้แก่ข้อ 5 เนื้อหาของบทเรียนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ( X =4.85 ,S.D.=.38) และข้อ 14 มีการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่นการใช้วิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น ( X =4.85 ,S.D.=.36) รองลงมาข้อ 2 การกาหนดเนื้อหาควร
เริ่มจากผลการเรียนรู้ ( X = 4.79 ,S.D.=.45) และข้อ 6 เนื้อหาของบทเรียนต้องมีความทันสมัยสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ( X =4.78 ,S.D.=.44) โดยข้อคาถามทั้ง 4 มีระดับความเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยที่สุด
2. องค์ประกอบระบบบริหารการเรียนมีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบระบบบริหารการเรียนประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อยได้แก่
1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูและผู้เรียนกับผู้เรียน (ข้อคาถามที่ 8 และ 11) 2) ลาดับของเนื้อหาที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ข้อคาถามที่ 4 และ 10) 3) การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม (ข้อคาถามที่ 1) 4) การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ (ข้อคาถามที่ 9 และ 13) 5) การสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน (ข้อคาถามที่ 5 และ 6) 6) การพัฒนา
โปรแกรมที่ชัดเจน (ข้อคาถามที่ 2 และ 3) และ 7) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา (ข้อคาถามที่ 7 12 และ 14)

28

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาศึกษาศาสตร์

โดยข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรกได้แก่ข้อ 7 ปรับปรุงระบบของบทเรียนออนไลน์ตามคาแนะนาของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ( X =4.93 ,S.D.=.26) รองลงมาข้ อ 10 บทเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
( X =4.90 ,S.D.=.33) และข้อ 8 ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและข้อ 13 ผู้เรียน
สามารถประเมินผลและรู้ผลการการเรียนของตนเองได้ทันที ( X = 4.87 ,S.D.=.33) โดยข้อคาถามทั้ง 4 มีระดับ
ความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด
3. องค์ประกอบการติดต่อสื่อสารมีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้กับองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การ
สื่อสารแบบไร้ขีดจากัดของสถานที่และเวลา (ข้อคาถามที่ 4 และ 7) 2) การสื่อสารผ่าน Application (ข้อคาถามที่
2 5 และ 8) 3) ความสมบูรณ์ของบทเรียนออนไลน์ (ข้อคาถามที่ 1 และ 3) และ 4) ช่องทางการติดต่อระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน (ข้อคาถามที่ 6) โดยข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรกได้แก่ข้อ 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) โดยข้อคาถาม
ทั้ง 3 มีระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด
4. องค์ประกอบการประเมินผลมีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้กับองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบการประเมินผลประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1)การ
ทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ (ข้อคาถามที่ 1 7 8 และ 11) 2) ความน่าเชื่อถือของการวัดและประเมินผล
(ข้อคาถามที่ 3 และ 4) 3) การประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง (ข้อคาถามที่ 9 และ 13) 4) การ
ประเมิน ความสามารถพื้ น ฐาน (ข้ อค าถามที่ 5 และ 12) 5) แบบประเมิน หลั ง เรี ย นช่ วยให้ ผู้ เรี ย นประเมิ น
ความสามารถของตนเอง (ข้อคาถามที่ 2 และ 6) และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจ (ข้อคาถามที่ 10) โดยข้อ
คาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรกได้แก่ข้อ 6 แบบทดสอบหลังเรียนมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง ( X =
4.93 ,S.D.=.26) รองลงมาข้อ 1 นาบทเรียนออนไลน์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความถูกต้อง
เกี่ยวกับระบบบริหารการเรียนและขอคาแนะนาและข้อ 8 แบบทดสอบปลายภาคเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองหลังเรียนจบบทเรียน( X = 4.90 ,S.D.=.30) และข้อ 2 นาบทเรียนออนไลน์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและ
ประเมินผลตรวจสอบความถูกต้องด้านการวัดและประเมินผล( X = 4.90 ,S.D.=.33) และข้อ 5 แบบทดสอบ
ก่อนเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงความสามารถของตนเองก่อนการทากิจกรรมอื่นๆในระบบออนไลน์ ( X =
4.88 ,S.D.=.32) โดยข้อคาถามทั้ง 5 มีระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด
5. องค์ประกอบการทาให้เกิดความสัมพันธ์ มีค่า KMO เท่ากับ 0.5 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตได้ กั บ องค์ ป ระกอบพบว่ า องค์ ป ระกอบการท าให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ป ระกอบด้ ว ย 6
องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) การจัดทาคู่มือการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ (ข้อคาถามที่ 4 และ 12) 2) ปฏิสัมพันธ์ใน
การเรียนรู้ (ข้อคาถามที่ 10 และ 11) 3) การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (ข้อคาถามที่ 3 5 และ 13) 4) การ
เข้าถึงข้อมูลจากบทเรียนออนไลน์ (ข้อคาถามที่ 1 และ 7) 5) การเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองจากแหล่ง
ต่างๆ (ข้อคาถามที่ 6 และ 8) และ 6) การเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน (ข้อคาถามที่ 2 และ 9)
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โดยข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรกได้แก่ข้อ 5 นักเรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนออนไลน์จากคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานโดยทั่วไป( X =4.87 ,S.D.=.36) และข้อ 8 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์
( X =4.87 ,S.D.=.33) รองลงมาข้อ 3 ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและข้อ 4 ครูผู้สอน
จัดทาคู่มือและออนไลน์ไว้บนเว็บไซต์และSocial Network เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาขั้นตอนวิธีการต่างๆได้ด้วย
ตนเอง ( X = 4.86 ,S.D.=.37) และข้อ 2 ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจากข้อมูลใน
บทเรี ยนออนไลน์โดยมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ( X =4.85 ,S.D.=.36) โดยข้ อคาถามทั้ง 5 มีระดั บ
ความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบนั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยพล จูพิทักษ์ (2548) พรพรรณ
บุ ญ เจริ ญ (2548) และเบญจวรรณ ชื่ น วิ เ ศษ (2552)ในส่ ว นขององค์ ป ระกอบด้ า นเนื้ อ หาของบทเรี ย น
องค์ประกอบระบบบริหารการเรียน และองค์ประกอบการติดต่อสื่อสาร ที่พบว่า การเรียนบทเรียนออนไลน์แต่ละ
ส่วนจะต้ องได้รั บ การออกแบบมาอย่ างดีเพราะเมื่อน ามาประกอบด้วยกั นแล้ วระบบทั้ งหมดจะต้องท างาน
ประสานกันได้อย่างลงตัว ระบบควรมีความสามารถในการรองรับบทเรียนต่าง ๆ และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติของบทเรียนทั้งหมดเอาไว้เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าบทเรียนใดที่ผู้เรียนให้ความสนใจมากที่สุด และ
บทเรียนใดที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และการนารูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางมาใช้ประกอบใน
การเรียนเพื่อเพิ่มความสนใจและความตื่นตัวของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนให้มากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียนรักษาระดับ
ความสนใจในการเรี ย นได้ มากขึ้ น และใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ติ ดต่ อสอบถามปรึ ก ษาหารื อ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผู้เรียนกับครูอาจารย์ผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอื่นๆ
สาหรับองค์ประกอบด้านการประเมินผลนั้น สอดคล้องกับศิริวรรณ อนันต์โท (2558)ที่ให้ความเห็นว่า
การวัดผลการเรียนเป็นส่วนประกอบสาคัญที่จะทาให้การเรียนแบบบทเรียนออนไลน์เป็นการเรียนที่สมบูรณ์ โดย
มีการวัดระดับความรู้ก่อนเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในบทเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสม เมื่อเรียนในแต่ละ
หลั ก สู ต รก็ จ ะมีก ารสอบย่ อย และการสอบหลั งเรี ย นก่ อนที่ จ ะจบหลั ก สู ตร และองค์ป ระกอบการท าให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์นั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของไทอัน และคณะ(1998) ที่นาเอา CMC (Computer Mediated
Communication), VICTPRY (Virtual Classroom and Virtual Cooperation System) มาพัฒนาในการจัด
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในระดับอุดมศึกษาเอกชนของไต้หวันทาให้นักเรียนได้มีโอกาสที่
จะเรียนรู้แบบร่วมมือกันและการเรียนรู้โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งองค์ประกอบข้างต้น
ล้วนก่อให้เกิดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างเป็ นระบบแก่ผู้เรียนและเป็นช่องทางหรือสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับที่ซีเกรน และวัตรูด (1997) ที่
พบว่า เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษาจะต้องก้าวให้ทัน ความเปลี่ยนแปลงนั้ น
กระบวนการเรียนการสอนจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์สถาบันการศึกษาเป็นเครือข่าย
ของแหล่งข้อมูลมากกว่าที่จะเป็นเพียงสถานที่
ระยะที่ 2 สร้ า งรู ป แบบบทเรี ย นออนไลน์ วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาสั ง เคราะห์ อ อกมาเป็ น รู ป แบบและตรวจสอบคุ ณ ภาพและความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบหลักคือ
เนื้อหาบทเรียน ระบบการบริหารการเรียน การติดต่อสื่อสาร การสอบ/การวัดผลการเรียน และการทาให้เกิด
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ความสัมพันธ์ ประกอบกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 8 คน ผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบ
บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รูปแบบ (Model) ของบทเรียนออนไลน์วิชา
คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา คือ รูปแบบ 3C – 3E โดยมีรายละเอียดดังนี้
Figure 1 Online Computer Course Model Development Diagram
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C1: Content หมายถึง เนื้อหา ความรู้ที่เป็นหัวใจสาคัญของบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเนื้อหาถือว่าเป็นสิ่งที่
สาคัญที่สุด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยกาหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ การเรียนแบบออนไลน์ก็เช่นกัน เนื้อหาของ
การเรียนรูปแบบออนไลน์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงมีอยู่น้อยมากทาให้ไม่เพียงพอกับความต้องการในการ
ฝึกอบรม หรือเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพทั้งของส่วนบุคคลและของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเนื้อหาให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยตลอดเวลา
C2: Collaborate หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ในขณะที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ เ กิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ์ เป็ น ส่ ว นของการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การโต้ ต อบระหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ บทเรี ย นใน
กระบวนการเรียนรู้ โดยกระทาผ่านอุปกรณ์นาเข้าและส่งออกของคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อ สอบถาม
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผู้เรียนกับครู อาจารย์ผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนคนอื่น ๆ อันเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสารนั้นเอง
C3: Create หมายถึง การสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจิ นตนาการของตนเองหลังเรียนรู้ หรือระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดหาสาเหตุและเสนอหาทางแก้ไข โดยผู้สอนจะทาหน้าที่ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาคาตอบ และจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เรียนอื่นๆจนเกิดการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน หรือผลงานขึ้นมาได้
E1: Environment หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สาหรับการเรียน
แบบออนไลน์ควรต้องขยายโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง ผู้เรียนสามารถเรียกดูเนื้อหา
ตามความสะดวกของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียน
พร้อมและมีความเหมาะสม ตลอดจนการช่วยสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้
รับรู้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่เรียนรู้
E2: Emerging Technology หมายถึง บทเรียนนี้จะสามารถตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ สามารถใช้
เครื่ อ งมื อออนไลน์ ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารระหว่ า งผู้ เรี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น หรื อ ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อนผ่ า นทาง
แอพพลิเคชั่น เมล์ หรือเว็บบอร์ด ตลอดจนสนับสนุนการส่งงานและตรวจงานผ่านเครือข่าย ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากงานของเพื่อนด้วยการใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ช่วยให้มีเวลาในการปฏิสั มพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
E3: Evaluation หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
การสอบและการวัดผลการเรียนเป็นส่วนประกอบสาคัญที่จะทาให้การเรียนแบบออนไลน์เป็นการเรียนที่สมบูรณ์
กล่าวคือในบางวิชาจาเป็นต้องวัดระดั บความรู้ก่อนสมัครเข้าเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในบทเรียนและ
หลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดซึ่งจะทาให้การเรียนที่จะเกิดขึ้นเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ
เข้าสู่บทเรียนในแต่ละหลักสูตรก็จะมีการสอบย่อยท้ายบทและการสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสูตร
สรุป
จากผลการวิเคราะห์องค์ป ระกอบครั้ งนี้ พ บว่ า การสร้ างบทเรี ยนออนไลน์ วิชาคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษานั้นจะต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักได้แก่ องค์ประกอบเนื้อหาของบทเรียน
องค์ ป ระกอบระบบบริ ห ารการเรี ย น องค์ ป ระกอบการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร องค์ ป ระกอบการประเมิ น ผล และ
องค์ประกอบการทาให้เกิดความสัมพันธ์ จากนั้นดาเนินการพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์
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สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รูปแบบ (Model) ของบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้น
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) ตามลาดับ
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การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง การแก้ โจทย์ ปัญหา
การประยุกต์ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
โดยใช้ เทคนิคการสอน 7C กับ การสอนปกติ
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 พิพัฒน์ เจริญชัย1* ชื่นชม พงษ์ ชวลิต1 และ อดิศกั ดิ์ พงษ์ พลู ผลศักดิ1์
Witsawat Pipatjaroenchai1*, Chunchom Pongchavalit1 and Adisak Pongpullponsak1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การประยุกต์สมการเชิ งเส้ น
ตัวแปรเดียว ศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่ มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ในการแก้ โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดอุดมรังสี (ป.ปี ติวรรณอุปถัมภ์) ที่มีความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน จานวน 80 คน
ได้ จากการสุ่มแบบกลุม่ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง และกลุ่มควบคุม เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบระหว่างเรี ยน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบวัดเจตคติ
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
เท่ากับ 81.10/82.78 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ .01 และนักเรี ยน
มีเจตคติที่ดีอย่างมากต่อการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเทคนิค 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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คานา
การแก้ ปัญหาคณิตศาสตร์ นนั ้ เป็ นเรื่ องที่สาคัญมากเพราะเป็ นหัวใจหลักของการทาโจทย์คณิตศาสตร์
โดยในปี ค.ศ.2000 สภาครู ผ้ ูสอนคณิ ตศาสตร์ ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาได้ ออกเอกสารชื่ อ Principles and
Standards for School Mathematics ซึ่งในเอกสารนี ไ้ ด้ ชีใ้ ห้ เห็นถึงความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ที่ต้องมีการสร้ างทักษะและกระบวนการให้ แก่นักเรี ยนซึ่งได้ แก่ การแก้ ปัญหา (Problem Solving)
การใช้ เหตุผล (Reasoning) การสื่อสาร (Communication) และการนาเสนอ (Presentation) ทัง้ นีเ้ พื่ อนาไปสู่
การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ที่เสริ มสร้ างความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวความคิดในการสอนคณิตศาสตร์
ที่ เน้ น ทัก ษะและกระบวนการอี ก ด้ วย ซึ่ง ทัก ษะและกระบวนการต่า งๆนัน้ มีความสอดคล้ องกับ มาตรฐาน
การเรี ย นรู้ กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ คณิ ตศาสตร์ ตามหลัก สูตรการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 อีก ด้ วย
วิชาคณิ ตศาสตร์ นัน้ มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม และเนื อ้ หาบางตอนนัน้ ยากที่ จะอธิ บายให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจ ต้ องใช้
ความคิดอย่างมีเหตุมีผล จึงจะเรี ยนรู้ และเข้ าใจโครงสร้ างทางคณิ ตศาสตร์ ได้ และด้ วยลักษณะของรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ ที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ จึงทาให้ ผ้ ูเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และมีผลการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ อันเนื่องมาจากผู้เรี ยนไม่สามารถแก้ โจทย์ปัญหาได้ การจัดการเรี ยนการ
สอนของผู้สอนโดยให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดด้ วยตนเองจึงไม่สมั ฤทธิ์ผล เป็ นผลให้ นกั เรี ยนเริ่ มไม่เข้ าใจในเนื ้อหา
คณิตศาสตร์ มากขึ ้นเรื่ อยๆ ผู้เรี ยนจึงไม่สนใจเรี ยนในเวลาต่อมา ผู้เรี ยนส่วนมากไม่มีความเข้ าใจในกระบวนการ
คิ ด วิ เคราะห์ ไม่ มีทัก ษะในการค านวณ ไม่มี ทัก ษะในการคิด แก้ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ อีก ทัง้ ครู คณิ ตศาสตร์
โดยทัว่ ไปคิดว่าการสอนคณิตศาสตร์ แผนใหม่ต้องมุ่งเน้ นความเข้ าใจคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ แต่เพี ยงอย่าง
เดียว ไม่จาเป็ นต้ องให้ ผ้ ูเรี ยนทาแบบฝึ กหัดหรื อทาการบ้ านด้ วยตนเองมากๆ ซึง่ ทาให้ เกิดปั ญหาผู้เรี ยนไม่สามารถ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ ไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีระบบ ในด้ านปั ญหาคุณภาพการสอนของผู้สอน
นัน้ ผู้สอนไม่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็ นระเบียบและ
มีเหตุผลตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ขาดการฝึ กทักษะการคิดให้ แก่ผ้ เู รี ยน (กรมวิชาการ, 2539) กิจกรรม
การเรี ยนการสอนและบทบาทของผู้สอน นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
มีความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหา ผู้สอนจึงเป็ นผู้ที่สามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นนักแก้ ปัญหาได้ โดยการเลือก
ปั ญหาที่เหมาะสมให้ ผ้ เู รี ยนทา ประเมินความเข้ าใจของผู้เรี ยนและใช้ เทคนิคการสอนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะในการ
แก้ ปัญหาได้
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาในการแก้ โจทย์ ปัญหาทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนไทย ผู้วิจัยจึงได้ ทาการปรับปรุ งกระบวนการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของโพลยา(1957) ให้ เหมาะสม
ต่อผู้เรี ยนซึง่ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนือ้ หาและสามารถที่จะแก้ โจทย์ ปัญหาได้ ดียิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ได้ นามาพัฒนาต่อจาก
กระบวนการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของโพลยาเป็ นขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ 7C ดังต่อไปนี ้
1. แยกแยะเนื ้อหาของโจทย์ข้อนันๆ
้ (Classify) เป็ นขันตอนแรกที
้
่ผ้ เู รี ยนต้ องเริ่ มแยกแยะเนื ้อหาว่าโจทย์
นันๆเป็
้ นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องอะไร เนื่องจากโจทย์ในห้ องสอบนันมั
้ กจะออกมาปะปนเนื ้อหาทุกบทรวมกันซึง่
มักจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสับสนในการเลือกใช้ ทฤษฎีในการคิดวิเคราะห์แก้ โจทย์ปัญหา ซึง่ หากผู้เรี ยนสามารถ
แยกแยะเนื ้อหาได้ ถกู ต้ องก็จะสามารถที่จะใช้ ทฤษฎีและการคิดวิเคราะห์ในการแก้ โจทย์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง
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2. ทาความเข้ าใจปั ญหา (Comprehend) จากนัน้ ผู้เรี ยนต้ องอ่านโจทย์ทาความเข้ าใจว่าโจทย์ต้องการ
ถามอะไร ผู้เรี ยนต้ องทราบถึงปั ญหาของโจทย์ข้อนันๆเสี
้ ยก่อน
3. พิจารณาว่าโจทย์ กาหนดอะไรมาให้ บ้าง (Contemplate) หลังจากที่ผ้ ูเรี ยนทราบถึงคาถามที่โจทย์
ถามแล้ วนัน้ ผู้เรี ยนต้ องรู้ วา่ โจทย์ให้ ข้อมูลใดเพื่อใช้ ในการหาคาตอบมาบ้ างเพื่อที่จะนาข้ อมูลที่โจทย์ให้ มานันมา
้
วิเคราะห์หาคาตอบต่อไป
4. เลือกทฤษฎีมาใช้ แก้ ปัญหา (Choose Theory) จากนันผู
้ ้ เรี ยนเริ่ มทาการคิดวิเคราะห์หาทฤษฎีวิธีการ
ที่จะแก้ โจทย์ปัญหาจากข้ อมูลที่โจทย์ให้ มา (จากข้ อ3) เพื่อให้ ได้ คาตอบที่ต้องการ
5. ดาเนินการตามแผน (Carrying out the Plan) เริ่ มทาการคานวณตามวิธีการและทฤษฎีที่ได้ เรี ยนมา
อย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนและพยายามใช้ วิธีการคานวณที่ง่ายและตนเองถนัดเพื่อลดข้ อผิดพลาดในการแก้
โจทย์ปัญหา
6. ตรวจสอบผล (Check Result) หลังจากที่ได้ ทาการคานวณแก้ โจทย์ ปัญหาเสร็ จสิน้ แล้ วให้ ทาการ
ตรวจคาตอบรวมทังตรวจทานวิ
้
ธีการแก้ โจทย์ ปัญหาอีกครัง้ หนึ่งเพื่อลดข้ อผิดพลาดซึ่งอาจเกิดจากการคานวณ
ผิด
7. บันทึกการแก้ ปัญหา (Copy) หลังจากได้ ทาโจทย์ปัญหาข้ อนันเสร็
้ จสิ ้นแล้ วเพื่อการเรี ยนรู้ ที่ยงั่ ยืน ของ
ผู้เรี ยน หากผู้เรี ยนยังไม่มีความชานาญในการทาโจทย์ ข้อนัน้ ๆผู้เรี ยนควรจะจดบันทึกวิ ธีการแก้ โจทย์ข้อนันๆไว้
้
เพื่อทบทวนในภายหลังให้ เกิดความชานาญต่อไป
ผู้วิจยั ได้ สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่ อง การประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว สาหรั บ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ เทคนิคการสอน 7C โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อสร้ างแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่ อง การประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดย
ใช้ เทคนิ ค การสอน 7C ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาของนั ก เรี ย น
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ เทคนิ ค 7C มาใช้ จัด การเรี ย นการสอน เปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ในการแก้ โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ เทคนิค 7C กับการ
สอนปกติ (โพลยา) และศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีตอ่ วิชาคณิตศาสตร์

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการของงานวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
เรื่ อง การแก้ โจทย์ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้
เทคนิคการสอน 7C กับ การสอนปกติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ผู้ วิ จั ย ได้ สร้ างแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และแบบฝึ ก หั ด
ซึง่ ครอบคลุมเนื ้อหาเรื่ อง การประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว สาหรั บนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยยึด
แนวทางการสร้ างบทเรี ยนตามคู่มือครู ของ สสวท. สาหรั บแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยได้ ใช้
โครงสร้ างวิธีการออกข้ อสอบตามแนวคู่มือของ สสวท. เป็ นหลัก โดยเป็ นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 5 ข้ อ และมี
การตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และทาการปรั บปรุ งแก้ ไข จากนัน้ นา
บทเรี ยนที่ได้ ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 5 คน เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้ องด้ านภาษา แล้ วนามา
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ปรั บปรุ งแก้ ไ ขอีกครั ง้ แล้ วจึงนาไปทดลองใช้ กับ นักเรี ยน จานวน 30 คน จากนัน้ น าคะแนนที่ ไ ด้ จากการท า
แบบทดสอบ มาวิเคราะห์หาค่าความยาก ( p ) และค่าอานาจจาแนก ( r ) โดยเลือกโจทย์ปัญหาที่มีค่าความยาก
ระหว่าง 0.2 - 0.8 และมีค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ 0.2 ขึ ้นไป แล้ วเสนอต่อประธานกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์
ตรวจพิจารณาก่อนที่จะนาไปทดลองสอนจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง จากนันน
้ าบทเรี ยนที่สร้ างขึน้ เพื่อใช้ กบั การเรี ยน
การสอนโดยใช้ เทคนิค 7C นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และทาการปรับปรุ งแก้ ไข แล้ วนาไปทดลองกับนักเรี ยน
ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual
Tryout) โดยมีผ ลการเรี ย นระดับ เก่ ง ปานกลาง อ่อน อย่ างละ 1 คน รวม 3 คนได้ ค่าประสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ
63.67/73.67 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ 80/80 ผู้วิจัยได้ ทาการปรั บปรุ งแก้ ไข แล้ วนาไปทดลองกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แบบกลุม่ เล็ก (Small Group Tryout) โดยมีผลการเรี ยนระดับ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 3 คน รวม 9
คนได้ ค่าประสิทธิ ภาพเท่ากับ 71.00/74.56 ซึ่ง ต่ากว่าเกณฑ์ 80/80 ผู้วิจัยได้ ทาการปรั บปรุ งแก้ ไข แล้ วนาไป
ทดลองกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แบบภาคสนาม (Field Tryout) จานวน 40 คน ได้ ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
80.18/82.35 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี ้ประกอบด้ วยกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง 1 กลุม่ ดาเนินการสอนโดยใช้ แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิคการสอน 7C และกลุม่ ควบคุม 1 กลุม่ ซึง่ ดาเนินการสอนปกติ(โพลยา) โดยมีวิธีการ
รวบรวมข้ อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ดังนี ้
ก่อนเริ่ มเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ผู้วิจยั จะทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test) ในแต่ละเรื่ องย่อยของ การแก้ โจทย์
ปั ญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเพื่อทดสอบกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เพื่ อวัดระดับความสามารถพื น้ ฐานทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องนัน้ ๆก่อนเรี ยน จากนัน้ ผู้วิจัยได้ ดาเนิ นการสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ กบั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามที่ได้ ออกแบบไว้ และทาการทดสอบระหว่างเรี ยนจาก
แบบทดสอบประเมินการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนซึง่ จะทาการทดสอบในทุกเรื่ องย่อย และหลังจากทาการสอนเสร็ จสิ ้นใน
แต่ละเรื่ องย่อย ผู้วิจยั จะทาการทดสอบหลังเรี ยน (Post-Test)ทังสองกลุ
้
่ม และในคาบเรี ยนสุดท้ ายจะทาการเก็บ
แบบวัดเจตคติทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
เมื่อผู้วิจัยได้ ดาเนินการสอนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนทดสอบระหว่างเรี ยนและคะแนนทดสอบ
หลังเรี ยนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ พบว่านักเรี ยนกลุ่มทดลองจานวน
40 คน มีค่าคะแนนทดสอบระหว่างเรี ยนได้ 3,244 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4,000 คะแนน คิดเป็ นประสิทธิภาพ
ระหว่างเรี ยน (E1) ร้ อยละ 81.10 และมีค่าคะแนนทดสอบหลังเรี ย นได้ 3,311 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4,000
คะแนน คิดเป็ นประสิทธิภาพหลังเรี ยน (E2) ร้ อยละ 82.78 รายละเอียดแสดงดัง 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
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การหาประสิทธิ ผลทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ผู้วิจัยทาการเก็บคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนน
ทดสอบหลังเรี ยน แล้ วนาไปหาค่าประสิทธิผลทางการเรี ยน จากสูตร Epost-Epre ผู้วิจยั ได้ ใช้ โปรแกรม Minitab 16.0
เพื่อทดสอบการแจกแจงแบบปกติของผลต่างคะแนนระหว่างคะแนนก่อนเรี ยนและคะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยน
กลุ่มทดลองแต่ละคู่ โดยใช้ Normality Test ในการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณาใช้ ตารางค่าสถิติ
ของ Anderson-Darling (อดิศกั ดิ์ พงษ์ พูลผลศักดิ์) ได้ ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ .056 ซึง่ .056 มีค่ามากกว่า .01
แสดงว่าข้ อมูลชุดนี ้มีการแจกแจงแบบปกติ และสาหรับกลุม่ ควบคุม ได้ ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ .547 ซึง่ .547 มี
ค่ามากกว่า .01 แสดงว่าข้ อมูลชุดนี ้มีการแจกแจงแบบปกติ
จากการทดลองผลต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและคะแนนหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองมีการแจกแจงแบบ
ปกติ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้วิจัยได้ ใช้ โปรแกรม Minitab 16.0 เพื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรี ยนและคะแนนหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลอง โดยนาข้ อมูลมาหาผลต่าง และใช้ การทดสอบ Paired T ปรากฏผลดัง
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
Post test
40
82.78 7.64 45.57
.000**
54.21
Difference score
40
55.85 4.28
กาหนดสมมติฐานเพื่อทดสอบ ดังนี ้
H0 : µd = 50
H1 : µd > 50
เมื่อ µd = µ1 - µ2
µ1 = ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
µ2 = ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
จากผลการทดสอบ Paired T จาก Table 2 พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลอง จานวน 40 คน มีคา่ เฉลี่ยคะแนนก่อนเรี ยน
= 26.93 และค่า S.D. = 4.78 มีคา่ เฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยน = 82.78 และค่า S.D. = 7.64 มีคา่ เฉลี่ยผลต่างคะแนน
= 55.85 และค่า S.D. = 4.28 มีคา่ T-Value = 45.57 มีคา่ P-Value = .000 ซึง่ .000 มีคา่ น้ อยกว่า .01 ตกอยู่ใน
ขอบวิกฤตินนั่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลักที่นยั สาคัญ .01 และมีคา่ ประสิทธิผล = 54.21
จากการทดลองผลต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและคะแนนหลังเรี ยนของกลุ่มควบคุมมีการแจกแจงแบบ
ปกติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติผ้ วู ิจยั ได้ ใช้ โปรแกรม Minitab 16.0 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรี ยน
และคะแนนหลังเรี ยนของกลุ่มควบคุม โดยนาข้ อมูลมาหาผลต่าง และใช้ การทดสอบ 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
Pre test
40
27.08 3.74
Post test
40
76.43 4.78 52.07
Difference score
40
49.35 2.96

P-Value

Effectiveness

.000**

48.22

กาหนดสมมติฐานเพื่อทดสอบ ดังนี ้
H0 : µd = 40
H1 : µd > 40
เมื่อ µd = µ1 - µ2
µ1 = ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
µ2 = ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
จากผลการทดสอบ Paired T จาก Table 3 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรี ยน = 27.08 และค่า S.D. = 3.74 มีคา่ เฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยน = 76.43 และค่า S.D. = 4.78 มีคา่ เฉลี่ยผลต่าง
คะแนน = 49.35 และค่า S.D. = 2.96 มีค่า T-Value = 52.07 มีค่า P-Value = .000 ซึ่ง .000 มีค่าน้ อยกว่า .01
ตกอยู่ในขอบวิกฤตินนั่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลักที่นยั สาคัญ .01 และมีคา่ ประสิทธิผล = 48.22
Table 4 The results of statistics Independent-Sample T Test
Mean of post
Teaching method
Number of students
test
7C teaching method
40
82.78
Conventional teaching method
40
76.43

S.D.

t

7.64
4.46
4.78

Sig. (2-tailed)
.000**

**Significant at P< .01

กาหนดสมมติฐานเพื่อทดสอบ ดังนี ้
H0 : µd = 0
H1 : µd > 0
เมื่อ µd = µ1 - µ2
µ1 = ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
µ2 = ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ควบคุม
จากผลการทดสอบ Independent-Sample T Test จาก Table 4 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง จานวน 40 คน มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยน = 82.78 และค่า S.D. = 7.64 นักเรี ยนกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
หลังเรี ยน = 76.43 และค่า S.D. = 4.78 มีคา่ t = 4.46 ซึง่ มากกว่า 0 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .000** ดังนัน้
Sig. (1-tailed) = .000 ซึ่ง .000 มีค่าน้ อยกว่า .01 ตกอยู่ใ นขอบเขตวิ ก ฤตินัน้ คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก ที่
นัยสาคัญ .01 และยอมรับสมมุติฐาน H1 คือ H1 : µconventional < µ7C แสดงว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนคณิตศาสตร์
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ในการแก้ โจทย์ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว โดยเทคนิคการสอน 7C มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบปกติ (โพลยา) อย่างมีนยั สาคัญยิ่ง
จากผลการวิจยั การใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่ อง การประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
โดยใช้ เทคนิคการสอน 7C สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประเด็นที่น่าสนใจและควรนามาอภิปราย ดังนี ้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่ อง การประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว โดยใช้ เทคนิคการสอน
7C สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่สร้ างขึ ้นมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมในการนาไปใช้ เพื่อเป็ นสื่อในการเรี ยน
การสอน โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.10/82.78 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 ผลที่ได้ สามารถยอมรับ
ประสิทธิ ภาพได้ และทาให้ ประสิทธิ ผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนสูงขึน้ 54.21 จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิ ผลของ
ผู้เรี ยนที่เรี ยนจากแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคนิคการสอน 7C มีค่าสูงกว่าประสิทธิ ผลของผู้เรี ยนที่
เรี ยนจากแผนการจัดการเรี ยนการสอนปกติ (โพลยา) ทัง้ นี ม้ ีส าเหตุมาจากการเรี ยนการสอนโดยใช้ แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิค 7C เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักคิดแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นขันตอนอย่
้
างละเอียด
และยังมีแบบฝึ กหัดเรื่ อง การประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้
โจทย์ปัญหาโดยใช้ ขนตอนทั
ั้
ง้ 7 ขัน้ ของเทคนิค 7C เพื่อให้ เกิดความรู้ ที่ยงั่ ยืนแก่ผ้ เู รี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ สุภิญ พิทกั ษ์ ศกั ดากร (2541) พบว่าการแก้ ปัญหาตามรู ปแบบของโพลยา ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั ฝึ กคิดแก้ ปัญหา
อย่างเป็ นระบบระเบียบมีขนั ้ ตอน นอกจากนี ้การฝึ กให้ ผ้ ูเรี ยนมีทั กษะในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบกับโจทย์
ปั ญ หาที่ ห ลากหลาย และเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ู เ รี ย นรู้ จัก แก้ ปั ญ หาหลายๆวิ ธี ด้ ว ยตนเองให้ ม ากที่ สุดย่ อ มท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ ้น เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ ้นย่อมส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความเชื่อมัน่ ในการแก้ ปัญหา
และมีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนและการแก้ ปัญหา
ปั ญหาที่ ผ้ ูเรี ยนส่วนใหญ่ มักแก้ โจทย์ ปัญหาการประยุกต์ สมการเชิ งเส้ นตัวแปรเดียวไม่ได้ นนั ้ เพราะ
ผู้เรี ยนไม่ได้ ฝึกคิดวิเคราะห์เป็ นลาดับขันตอนและเมื
้
่อผู้เรี ยนพบโจทย์ปัญหาต่างออกไปจากที่ตนเคยเจอมาจึงทา
ให้ ไม่สามารถแก้ โจทย์ปัญหาได้ เมื่อผู้วิจยั ได้ ทาการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ เทคนิค 7C
มาเป็ น แนวทางในการแก้ โจทย์ ปัญ หา ท าให้ ผ้ ูเรี ย นมีก ารคิดวิ เคราะห์ อย่ างมีร ะบบและเป็ นขัน้ ตอน ผู้เรี ย น
สามารถน าเทคนิ ค 7C ไปใช้ ใ นการแก้ โจทย์ ปัญ หาหรื อหาคาตอบโดยอาศัย การเรี ยนรู้ จากกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ที่ผ่านมาและฝึ กฝนจากแบบฝึ กหัดไปพร้ อมๆกัน ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจ สามารถวิเคราะห์
โจทย์ ปัญหา และเห็นความสัมพันธ์ ถึงสิ่งที่ โจทย์ กาหนดให้ เชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ ต้องการทราบ ตลอดจนนา
ความรู้ ทฤษฎี การคิดคานวณ มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ ดีขึน้ เรื่ อยๆด้ วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อานวย เลิศชยันตี (2520) และ สุมาลี รัตนพันธ์ (2524) ที่พบว่าความสามารถในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หลักการ ความรู้ ความเข้ าใจ ความจาในเนื ้อหา การแปลความขยายความ และทักษะ
คณิ ตศาสตร์ ขัน้ มูลฐาน กับความสามารถในการแก้ ปัญหามีความสัมพันธ์ กันในทางบวก อีกทัง้ การแก้ โจทย์
ปั ญหาโดยเทคนิค 7C ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนแก้ โจทย์ปัญหาอย่างเป็ นขันตอน
้
มีการตรวจสอบผล และมีการบันทึกการ
แก้ ปัญหา ทาให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาและคาตอบที่ได้ อีกทังยั
้ งช่วยให้ การเรี ยนรู้ และการทา
ความเข้ าใจเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
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สรุป
จากการวิจยั ผลการศึกษาการใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการสอน 7C เรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้ ผลสรุปดังนี ้
1. การเรี ยนการสอนโดยใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการสอน 7C พบว่า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีคา่ เท่ากับ 81.10/82.78 ซึง่ ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
2. ประสิทธิผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนที่ได้ รับการเรี ยนการสอนโดยเทคนิคการสอน 7C สูงขึ ้น 54.21 ซึง่ มี
ค่าสูงกว่าประสิทธิผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนที่ได้ รับการสอนปกติ(โพลยา)ซึง่ สูงขึ ้น 48.22
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนที่ ได้ รับการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคนิค 7C สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนที่ได้ รับการเรี ยนการสอนปกติ(โพลยา) ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
4. ผู้เรี ย นที่ ได้ รั บการจัดการเรี ย นการสอนโดยเทคนิ ค 7C มีเจตคติท างการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การประยุกต์สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.95 ซึง่ อยู่ในระดับที่มีเจตคติที่ดีอย่างมากต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
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การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่ องไฟฟ้ าเคมี เพื่อส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
The Development of Laboratory in Electrochemistry to Promote Science Process Skills
for Grade 12 Students
วีรญาดา บางแบ่ ง1* ดวงฤทัย ศรี แดง2 และอรพรรณ ทองประสงค์2
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บทคัดย่ อ
การวิจัยปฏิบัติการนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1) พัฒนาบทปฏิบัติก าร เรื่ องไฟฟ้า เคมี และ 2) เพื่อพัฒ นา
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ทั ง้ ก่ อนเรี ยนและหลัง เรี ย นของนั ก เรี ยน กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาคื อ นั ก เรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบบันทึกสะท้ อนความคิดของครู และการสัมภาษณ์นักเรี ยน
แบบสุ่ม ผลการวิจัย พบว่า หลังเรี ยนเนื อ้ หาควบคู่ไปกับบทปฏิบั ติก ารนั กเรี ยนมีทักษะเพิ่มมากขึ น้ โดยเฉพาะ
ทักษะ 1) ทักษะการตีความหมายและลงข้ อสรุ ป 2) ทักษะการคานวณ 3) ทักษะการทดลอง และ 4) ทักษะการ
สังเกต ตามลาดับ นอกจากนี ้ ผลการวิจัยยังแสดงให้ เห็นว่ า ครู ควรส่งเสริ มให้ นั กเรี ยนใช้ กิจกรรมที่ ไ ด้ ล งมื อ
ปฏิบัติจริ งเพื่อฝึ กทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และมีสถานการณ์ใหม่ที่ช่วยให้ นักเรี ยนได้ ปรั บใช้ ทั ก ษะ
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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คานา
โลกยุคปัจจุบันมีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ น้ อย่างรวด เร็ ว จึง
จาเป็ นที่แต่ละประเทศต้ อ งเรี ยนรู้ ปรั บตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ น้ ตลอดเวลาและเตรี ยมพร้ อ มที่ จ ะ
เผชิญกับความท้ าทายจากกระแสโลก ต้ องพัฒนาคนให้ มีคุณภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาที่ต้อ งมี ก าร
พัฒนาให้ เหมาะสมกับบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ ทาให้ เป็ นคนที่ ร้ ู จักวิเคราะห์ รู้ จักแก้ ปัญหา มีความคิดสร้ างสรรค์
รู้ จักเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง สามารถปรั บตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น้ อย่างรวดเร็ ว มีจริ ยธรรม คุณธรรม รู้ จัก
พึ่งตนเองและสามารถดารงชีวิ ตอยู่ในสั งคมได้ อย่ างมี ความสุข (สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ง ช าติ ,
2543) วิทยาศาสตร์ จึงมีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้ องกับทุกคน
ทัง้ ในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มนุษย์
ได้ ใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน ล้ วนเป็ นผลของความรู้ วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด
สร้ างสรรค์และศาสตร์ อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ จึงช่วยให้ มนุษย์พัฒนาวิธีคิดได้ โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็ นลักษณะของการอธิ บายลั กษณะทั่ วไปของการคิ ดอย่ า งมีเหตุ ผล ทาให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ แ ละเข้ าใจเนื ้อ หา
วิทยาศาสตร์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ทักษะ
เหล่านี ช้ ่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถขยายแนวความคิ ดจากข้ อมู ลที่เ ก็บ รวบรวมได้ และเชื่อมโยงข้ อมูล เหล่านั ้น เพื่ อ
อธิบายแนวคิดของปรากฎการณ์ต่างๆ ได้ อย่างมีเหตุผล (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นทักษะทางสติปัญ ญาที่นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่นาวิ ธีการทางวิท ยาศาสตร์ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หา
การศึกษาค้ นคว้ าและการสืบเสาะหาความรู้ (วรรณทิพา รอดแรงค้ า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542)
ไฟฟ้าเคมี เป็ นเนื อ้ หาส่วนหนึ่ งของวิชาเคมีที่ศึกษาเกี่ย วกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ ากับพลั ง งาน
เคมี มี ค วามส าคั ญต่ อ การด ารงชีวิ ต ของมนุษย์อ ย่า งมาก ในระดั บสถานศึ ก ษาครู ผู้ สอนโดยส่ วนใหญ่ ยังไม่
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องไฟฟ้าเคมี ที่เชื่อมโยงความรู้ ที่ได้ รับกับสถานการณ์จริ ง ได้ มักจะเน้ น
สอนทฤษฎีตามหนั งสือเรี ยน รวมถึงการทดลองที่ ไม่ไ ด้ ให้ นั กเรี ยนได้ ล งมือ ปฏิบั ติ อันเนื่ องมาจากอุปกรณ์ ไ ม่
เพียงพอ ทาให้ นักเรี ยนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในขณะปฏิบัติกิจกรรมอีกด้ วย
จากประสบการณ์ที่ผ้ วู ิจัยได้ ทาการฝึ ก สอนในโรงเรี ยนและประเมินผลการปฏิ บั ติกิจ กรรมการทดลอง
พบว่า นั กเรี ยนจานวนมากยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่นักเรี ยนไม่สามารถบอกหรื อเขี ยนสิง่
ที่เกิดขึ น้ ได้ ไม่สามารถลงความเห็นที่ได้ จากข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลที่มีอยู่ได้ ไม่สามารถเลือกใช้ รูปแบบการ
สื่อความหมายให้ เหมาะสมกับข้ อมูลได้ และขณะปฏิบัติกิจกรรมจะซักถามเพื่อให้ ครู แนะนาตลอดเวลา ถึงแม้ ว่า
ครู จะชีแ้ จงให้ นักเรี ยนวางแผนการทดลองมาแล้ วก็ตาม นอกจากนี ย้ ังมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรี ยนรู้
ซึ่งที่ผ่านมาครู จะเป็ นศูนย์กลาง โดยมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ เน้ นที่การท่องจาเนื อ้ หา และการให้ ข้ อมูลเป็ นส่วน
ใหญ่ ฝึ กให้ นักเรี ยนได้ คิดและวิ เคราะห์น้อ ย ดังนั น้ การที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการให้ นักเรี ยน จะต้ องทาให้
ผู้เรี ยนค้ นคว้ าหาความรู้ ด้ วยตนเองโดยการใช้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จากปัญหาข้ างต้ นจึงเป็ นที่มาที่ทาให้ ผ้ วู ิจัยสนใจพัฒนาบทปฏิบัติการเพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ นักเรี ยนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยรู ปแบบการทดลองของบทปฏิบัติการนี ้ มุ่งเน้ นให้ นักเรี ยนได้ ล ง
มือปฏิบัติจริ ง เสาะแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงความรู้ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ น้ จริ งใน
ชีวิตประจาวันได้
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่ องไฟฟ้าเคมี ของนั กเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
2) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้ วยบท
ปฏิบัติการ เรื่ องไฟฟ้าเคมี ทัง้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
งานวิจัยนี เ้ ป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart
(1998) โดยมีขัน้ ตอนดาเนิ นการ 4 ขั น้ ตอน ได้ แก่ ขั น้ วางแผน (Plan) ขั น้ ปฏิบัติ (Act) ขั น้ สังเกต (Observe) และ
ขั น้ สะท้ อนการปฏิบัติ (Reflect) มาจัดการเรี ยนการสอนเป็ น 3 วงจรปฏบัติ ซึ่งผู้วิจัยใช้ บทปฏิบัติการ เพื่อช่วย
ส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยน ซึ่งบทความวิจัยนี จ้ ะนาเสนอในส่วนของบทปฏิบัติการที่
ใช้ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและข้ อมูลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนั ก เรี ยนที่ ผ้ ู วิ จั ย
รั บผิดชอบสอน
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยครั ง้ นี ค้ ือ นั กเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ ง ใน
สังกัดสานั กงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด ปทุมธานี จานวน 40 คน ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. บทปฏิบัติการ เรื่ อง ไฟฟ้าเคมี จานวน 3 บทปฏิบัติการ ดังนี ้
บทปฏิบัติการที่ 1 สะพานไอออน ในบทปฏิบัติการนี น้ ั กเรี ยนจะต้ องบอกส่วนประกอบของเซลล์กัลวา
นิ ก เขี ยนปฏิกิริยารี ดอกซ์ เขี ยนแผนภาพเซลล์ และบอกหน้ าที่ของสะพานไอออนได้
บทปฏิบัติการที่ 2 ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ ในบทปฏิบัติการนี น้ ั กเรี ยนจะทานายปฏิกิริยาที่เ กิดขึ ้น จาก
การศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ รวมถึงคานวณค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ได้
บทปฏิบัติการที่ 3 เซลล์แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ในบทปฏิบัติการนี ใ้ ห้ นักเรี ยนประดิษฐ์ ถ่านไฟฉายขึ ้น
เอง ซึ่งเป็ นสื่อความรู้ ในเรื่ องประโยชน์ และการนาไปใช้ ของเซลล์กัลวานิ ก
ครอบคลุมแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ หมด 3 แผน จานวน 12 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที แต่ละ
บทปฏิบัติการประกอบด้ วยหัวข้ อดังนี ้ ชื่อบทปฏิบัติการ หลักการ จุดประสงค์การทดลอง สารเคมี อุปกรณ์ วิธีการ
ทดลอง และแบบรายงานผลการทดลอง
2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นข้ อสอบปรนั ย แบบเติมคา (completion test) ซึ่งมี
คาตอบที่แน่ นอน จานวน 12 ข้ อ ครอบคลุม 7 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคานวณ
ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการตัง้ สมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้ อมูลและการลง
ข้ อสรุ ป
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็ นแบบประเมินตามสภาพจริ ง โดยกาหนด
คะแนนแบบรู บริ ค (Rubric Scoring) 4 ระดับ โดยมีคะแนน 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นการประเมินทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนโดยครู ผ้ ูสอนและคณะผู้ร่วมประเมิน
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4. แบบบันทึกสะท้ อนความคิดของครู จะเป็ นคาถามที่เน้ นการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญ ดังนี ้ 1) กิจกรรม
การเรี ย นรู้ แต่ ละขั น้ 2) ผลของการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ 3) แนวทางการแก้ ไ ขเมื่อ เกิ ด ข้ อบกพร่ องในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ 4) สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการปฏิบัติการสอน
5. การสัมภาษณ์นักเรี ยนแบบไม่เป็ นทางการ โดยสุ่มสัมภาษณ์นักเรี ยน 30 คนจากนั กเรี ยนทัง้ หมด 40
คน ตัง้ คาถามภายใต้ กรอบแนวคิดของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ ไ ด้ เ รี ยนรู้ 2) ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิ ดขึ น้ ขณะท ากิ จกรรมการเรี ยนรู้ และ 3)
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งกิจกรรมการเรี ยนรู้
การเก็บข้ อมูล
ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริ หารโรงเรี ยนในการเก็บข้ อมูลในช่วงต้ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ซึ่งผู้วิจัย
ทาหน้ าที่เป็ นผู้ควบคุมดูแลและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบบันทึกสะท้ อนความคิดของครู และสัมภาษณ์นักเรี ยนตามประเด็ น ที่
กาหนดด้ วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไ ด้ จากแบบวัดทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โ ดยอ่านคาตอบทุ กข้ อ อย่ า ง
ละเอียด ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยครู สั งเกตพฤติกรรมนั กเรี ยนขณะทากิจกรรม บันทึก
สะท้ อนความคิดของครู ในแต่ละครั ง้ ที่จัดการเรี ยนการสอน และสัมภาษณ์นักเรี ยนแบบสุ่ม ตามประเด็นที่กาหนด
แล้ วนาข้ อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์แบบอุปนั ย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการทดลองในห้ องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า

Laboratory 1
Laboratory 2
Laboratory 3
Figure 1 Development of laboratory in electrochemistry
จากบทปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยเลือกใช้ ฝาขวดนา้ พลาสติกแทนบีกเกอร์ เนื่ องจากไม่ทาปฏิกิริยากับสารที่
ใช้ ท ดลอง ทั ง้ ยั ง ใช้ ปริ มาณสารน้ อย ผลที่ ไ ด้ ยั ง คงชั ด เจน และเลื อ กใช้ ก ระดาษกรองหรื อเชือ กป่ า นชุบกับ
สารละลายอิ่มตัวเป็ นสะพานไอออน ซึ่งได้ ผลใกล้ เคียงกั บการใช้ หลอดแก้ วรู ปตัวยู ในบทปฏิบัติการที่ 2 เป็ นการ
จาลองอุปกรณ์มาจากคลิปวีดิโอ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหากนั กเรี ยนได้ ลงมือทดลองด้ วยตนเองจะทาให้ มีความรู้ ที่คงทน
เข้ าใจเนื อ้ หามากขึ น้ ใช้ เวลาในการทดลองน้ อย และบทปฏิบัติการที่ 3 เป็ นการให้ นักเรี ยนประยุกต์สิ่งที่เรี ยนจาก
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ทฤษฎีนามาลงมือปฏิบัติจริ ง ซึ่งนั กเรี ยนจะเห็นส่วนประกอบของถ่านไฟฉายมาแล้ ว ดังนั น้ จากบทปฏิบัติการที่
พัฒนาทัง้ หมดนี ้ เป็ นการประยุกต์เอาสิ่งรอบตัวมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ แต่อุปกรณ์ต้องไม่มีผลกระทบต่อสารเคมีที่
ใช้ เป็ นสารอิเล็กโทรไลต์ อีกทัง้ ใช้ ปริ มาณสาร ชิน้ โลหะเพียงเล็กน้ อย ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่าย ลดปริ มาณของเสียที่
จะเกิดขึ น้ รวมถึงยังเป็ นแนวทางให้ โรงเรี ยนที่ขาดแคลนสามารถนาไปใช้ ได้ จากบทปฏิบัติการเหล่านี น้ ั กเรี ยนไม่
ต้ องเรี ยนเฉพาะเนื อ้ หาในหนั งสือ แต่ได้ ลงมือปฏิบัติจริ ง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ น้ จากการทดลอง สามารถนาผลการ
ทดลองมาอภิปรายเป็ นองค์ความรู้ รวมทัง้ ยังเป็ นการกระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยน และนาความรู้
ไปถ่ายทอดให้ ผ้ อู ื่นได้ ส่งผลให้ นักเรี ยนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ น้
จากการพัฒนาบทปฏิบัติการ ซึ่งสรุ ปข้ อมูลที่ได้ จากบันทึกหลัง การจั ดการเรี ยนรู้ การสังเกต และการ
สัมภาษณ์นักเรี ยน พบว่านั กเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน ให้ ความร่ วมมือ มีการทางานเป็ นกลุ่ม และให้
ความสนใจต่อบทปฏิบัติการเป็ นอย่า งมาก จากความคิดเห็นของนั กเรี ยน พบว่า ชอบเรี ยนด้ วยบทปฏิบั ติ ก าร
ได้ รับความรู้ จากการลงมือปฏิบั ติจริ ง สนุกและมีความสุขในการเรี ยน ส่งผลให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยความเข้ าใจ
รู้ จักการประยุกต์นาอุปกรณ์ที่มีมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มากขึ น้ แต่มีนักเรี ยน
จานวนเล็กน้ อยยังไม่ตอบสนองต่อบทปฏิบั ติการ เนื่ องจากสับสนวิธีการทดลอง ไม่สามารถเขี ยนอภิปรายและ
สรุ ปผลการทดลองได้ ต้องมีครู ให้ คาแนะนาด้ วย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านั กเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทปฏิบัติการเรื่ องไฟฟ้าเคมี ทุกคนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ น้ กว่าก่อนเรี ยน โดยค่าความถี่และร้ อยละของจานวนนั กเรี ยนในแต่ละทักษะกระบวนการ
แสดงดังตารางที่ 1
Table 1: Frequency and percentages to scientific process skills of grade 12 students (n=40)
Science process skills
Frequency and percentages
Before Assessment Assessment Assessment
After
learning
No.1
No.2
No.3
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)
จากผลการวิจัยข้ างต้ นพบว่าทั กษะการสั งเกต พบว่า นั กเรี ยนร้ อยละ 85.0 มีทักษะการสังเกต โดย
นั กเรี ยนสามารถใช้ ประสาทสัมผัสทัง้ ห้ าในการสังเกต บอกหรื อบันทึกการสังเกตในเชิงคุณ ภาพ เชิงปริ มาณได้
และไม่ใส่ข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้สังเกต เช่น ครู ให้ นักเรี ยนทาการทดลองเรื่ องศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ นั กเรี ยนจะต้ อง
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ น้ หลั งจากที่ห ยดสารละลายลงไปที่โลหะ ขณะทาการทดลองครู ถ ามนั กเรี ยนว่ า “มีโลหะชนิ ด
ใดบ้ างที่ทาปฏิกิริยากับโลหะ แล้ วสังเกตเห็นอะไร” นั กเรี ยนตอบว่า “โลหะสังกะสีทาปฏิกิริยาทาสารละลายคอป
เปอร์ ซัลเฟต สังเกตเห็นจากที่มีสารสีนา้ ตาลแดงเกาะบนแผ่นสังกะสี แล้ วสารละลายก็เป็ นสีฟ้าจางลง” ครู ถามต่อ

46

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาศึกษาศาสตร์

ว่ายังมีสารอื่นอีกหรื อไม่ที่ทาปฏิกิริยากับโลหะ นั กเรี ยนช่วยกันตอบในสิ่งที่สังเกตได้ ซึ่งครู เป็ นผู้สรุ ปข้ อมูลที่ได้ อีก
ครั ง้ เพื่อให้ นักเรี ยนได้ เข้ าใจตรงกัน
ทักษะการวัด พบว่า นั กเรี ยนร้ อยละ 80.0 มีทักษะการวัด โดยนั กเรี ยนส่วนใหญ่สามารถเลือกเครื่ องมือ
วัดได้ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดได้ บอกเหตุผลในการเลือกเครื่ องมือรวมถึงบอกวิธีวัดและวิธีใช้ เครื่ องมืออย่ า ง
ถูกต้ อง และสามารถอ่านค่าและระบุหน่ วยที่ได้ จากการวัดได้ เช่น ครู กาหนดรู ปโวลต์มิเตอร์ แล้ วให้ นักเรี ยนอ่าน
ค่าที่ได้ จากโวลต์มิเตอร์ ด้วยกาลังกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆ นั กเรี ยนส่วนใหญ่สามารถอ่านค่าศักย์ไฟฟ้าและระบุ
หน่ วยได้ ถูกต้ อง อาจคลาดเคลื่อนได้ ในครั ง้ ที่ประเมินก่อนเรี ยน มีนักเรี ยนสอบถามว่า “รู ปนี ค้ ืออะไร ตัวเลขที่
แสดงคืออะไร เครื่ องมือนี ใ้ ช้ ทาอะไร” ซึ่งเป็ นคาถามที่ครู สามารถนาไปอธิบายในขณะปฏิบัติกิจกรรม เพราะมีการ
ใช้ เครื่ องโวลต์มิเตอร์ ด้วย แต่เนื่ องจากโวลต์มิเตอร์ มีหลายแบบ และนั กเรี ยนยังไม่เคยใช้ มาก่อน ครู จึงจาเป็ นต้ อง
เป็ นผู้ให้ คาแนะนาในครั ง้ แรก หลังจากนั น้ เมื่อมีการปฏิบัติกิจกรรมอีก นั กเรี ยนสามารถเลือกใช้ เครื่ องมือ บอก
วิธีการวัด วิธีใช้ อ่านค่าที่ได้ จากเครื่ องมือ และระบุหน่ วยได้ อย่างถูกต้ อง
ทักษะการคานวณ พบว่า นั กเรี ยนร้ อยละ 90.0 มีทักษะการคานวณโดยนั ก เรี ยนสามารถจั ดกระท า
ตัวเลขด้ วยการบวก การลบ การคูณ การหารตัวเลขได้ แสดงวิธีคานวณและคิดคานวณผลลัพธ์ได้ ถูกต้ อง เช่น ครู
ให้ นักเรี ยนเปรี ยบเทียบค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ แล้ วจับคู่สารว่าคู่ใดเกิดได้ หรื อเกิดไม่ได้ อย่างไร ซึ่งนั กเรี ยนต้ องใช้
การลบค่าศักย์ไฟฟ้าของขั ว้ แคโทดและขั ว้ แอโนดประกอบการตอบคาถาม ในครั ง้ แรกครู ยังไม่บอกวิธีการคานวณ
เมื่ อ มี นั ก เรี ยนตอบได้ ครู จ ะเปลี่ย นสารจับ คู่ ใหม่ไ ปเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ง มี นักเรี ยนส่ ว นใหญ่ ต อบค าถามได้ ครู
สังเกตเห็นว่า นั กเรี ยนจะกระตือรื อร้ นในการตอบ หากนั กเรี ยนคนใดยัง ตอบคาถามไม่ ได้ จ ะเกิ ดอาการกั ง วล
อยากรู้ ที่มาของคาตอบ พยายามจะคิดตาม และสอบถามจากเพื่อน แต่ยัง มีนักเรี ยนส่วนน้ อยที่ยังตอบไม่ได้ ครู
จาเป็ นที่ต้องอธิบายให้ นักเรี ยนเข้ าใจ แล้ วลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิสูจน์ ข้อเท็จจริ งจากการที่นักเรี ยนได้ คานวณ
พร้ อมทัง้ นาไปประยุกต์ในเนื อ้ หาเรื่ องต่อไปได้
ทักษะการตัง้ สมมติฐาน พบว่า นั กเรี ยนร้ อยละ 82.5 มีทักษะการตัง้ สมมติฐาน โดยนั กเรี ยนสามารถ
หาคาตอบล่วงหน้ าก่ อนที่จ ะด าเนิ น การทดลอง โดยอาศัยการสั ง เกต ความรู้ และประสบการณ์เ ดิม เช่น ครู
กาหนดสถานการณ์ว่า “เมื่อต่อเซลล์กัลวานิ ก และทราบค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่ งเซลล์ใดๆ นั กเรี ยนจะตัง้ สมมติฐาน
อย่างไร” นั กเรี ยนส่วนใหญ่ตอบว่า “ขั ว้ ไฟฟ้าในครึ่ งเซลล์ที่มีค่าศักย์ไฟฟ้า ต่ากว่าเป็ นขั ว้ แอโนด ส่วนขั ว้ ไฟฟ้าใน
ครึ่ งเซลล์ที่ศัก ย์ไ ฟฟ้า สูง กว่ าเป็ นขั ว้ แคโทด” ซึ่งเป็ นคาตอบที่ค าดเดามาจากความรู้ เ ดิมของนั กเรี ยน จากนั น้
นั กเรี ยนจึงได้ ลงมือปฏิบัติ การทดลองเพื่อยืน ยันคาตอบของนั ก เรี ยนว่ าจริ งหรื อไม่ พร้ อมทัง้ ให้ นักเรี ยนอธิ บ าย
ประกอบข้ อมูลนั น้ ด้ วย
ทักษะการพยากรณ์ พบว่า นั กเรี ยนร้ อยละ 80.0 มีทักษะการพยากรณ์ โดยนั กเรี ยนสามารถทานายผล
ที่เกิดขึ น้ จากข้ อมูลที่เป็ นหลักการ หรื อทฤษฏีที่มีอยู่ได้ หรื อ ที่เกิดขึ น้ ภายในขอบเขตของข้ อมู ลที่มีอยู่ ไ ด้ อย่ า ง
ถูกต้ อง เช่น ครู กาหนดสถานการณ์ว่า “ถ้ าใส่สารละลาย CuSO4 ลงในถัง Fe จะเกิดการผุก ร่ อนของถั ง เหล็ ก
หรื อไม่” นั กเรี ยนตอบว่า “เกิดการผุกร่ อน” ครู ถามเพราะอะไรจึงเป็ นเช่นนั น้ นั กเรี ยนต่างช่วยกันตอบว่าหาได้ จาก
การนาค่าศักย์ไฟฟ้ามาใช้ ประกอบการตอบคาถาม ซึ่งเป็ นการบ่งบอกได้ ว่านั กเรี ยนสามารถอ้ างอิงข้ อมูลที่ศึกษา
ได้ จ ากหลั ก การที่มีอ ยู่ เพื่ อ น ามาใช้ ในการตอบค าถาม แต่ ยั ง มีนั กเรี ย นบางส่ ว นตอบค าถามเพีย งสั น้ ๆ พอ
สอบถามจึงทราบว่า นั กเรี ยนใช้ ความรู้ สึกของตนเอง ซึ่งไม่สามารถบอกเหตุผลของคาตอบได้
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ทักษะการทดลอง พบว่า นั กเรี ยนร้ อยละ 87.5 มีทักษะการทดลอง โดยนั กเรี ยนสามารถวางแผนการ
ทดลอง ระบุขัน้ ตอน อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสารเคมีที่ต้องใช้ ได้ ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ได้ จนสาเร็ จ และบันทึก
ผลการทดลองที่ได้ อย่างถูก ต้ อ งและเที่ย งตรง เช่น ครู ให้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มลองประดิษฐ์ ถ่ านไฟฉาย โดยครู จั ด
อุปกรณ์และสารเคมีไว้ ให้ เมื่อครู ให้ ลงมือปฏิบัติ ครู สังเกตเห็นว่านั กเรี ยนแต่ละกลุ่มมีการวางแผนร่ วมกัน ว่ า จะ
เริ่ มทาอะไรก่อนหลั ง แล้ วนั กเรี ยนก็แบ่งหน้ า ที่กันท าเพื่อให้ ชนิ ้ งานเสร็ จทัน เวลา ครู ถามนั กเรี ยนบางก ลุ่ ม ว่ า
“ถ่านไฟฉายที่นักเรี ยนประดิษฐ์ นัน้ เหมือนกับถ่านไฟฉายที่ข ายตามท้ อ งตลาดหรื อไม่ ” นั กเรี ยนตอบว่า “ไม่
เหมือน เนื่ องจากว่าได้ มีการประยุกต์สิ่งที่หาได้ ง่ายมาใช้ อย่างเช่นการนาไส้ ดินสอมาใช้ แทนเพราะเป็ นแกรไฟต์
ซึ่งมีราคาถูก” ครู ถามต่อว่า “แล้ วถ่านไฟฉายที่นักเรี ยนประดิษฐ์ ให้ กาลังไฟเท่าไร” นั กเรี ยนตอบว่า “ให้ กาลังไฟ
น้ อยกว่า อาจเป็ นเพราะสารอิเ ล็ก โทรไลต์ที่ ผสมลงไป” นอกจากนี ค้ รู ตรวจใบกิจกรรมที่บันทึ กผลการท ดลอง
พบว่านั กเรี ยนส่วนใหญ่บันทึกผลการทดลองถูกต้ อง แต่ยังมีนักเรี ยนบางคนไม่บันทึกผลบางข้ อเนื่ องจากทาการ
ทดลองไม่ทัน
ทักษะการตีความหมายข้ อมูลและลงข้ อสรุป พบว่า นั กเรี ยนร้ อยละ 90.0 มีทักษะการตีความหมาย
และลงข้ อสรุ ปข้ อมูล โดยนั กเรี ยนสามารถแปลความหมายข้ อมูล บรรยายลักษณะและสมบัติของข้ อมูลที่มีอยู่ได้
บอกความสัมพันธ์ของข้ อมู ล ลาดับขั น้ ตอนชัดเจน ข้ อมูลถูกต้ องมีเหตุผ ล เช่น ครู กาหนดข้ อมูลเกี่ยวกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์กัลวานิ กที่เป็ นผลการทดลองในรู ปของตาราง โดยครู ให้ นักเรี ยนเขี ยนสรุ ปข้ อมูลเพียงการ
ทดลองเดียว ให้ สอดคล้ องครอบคลุมเนื อ้ หาที่เรี ยน ซึ่งนั กเรี ยนส่วนใหญ่สามารถบอกความสัมพันธ์ของข้ อมูลและ
เขี ยนสรุ ปเป็ นปฏิกิริยาต่างๆ บอกขั ว้ ไฟฟ้า รวมถึงการเขี ยนแผนภาพของเซลล์ได้ แต่ยังมีนักเรี ยนบางคนไม่เข้ าใจ
สิ่งที่กาหนด ไม่สามารถแปลข้ อมูลได้ นั กเรี ยนจึงไม่ตอบคาถามข้ อนั น้

สรุ ปผลการวิจัย
บทปฏิบัติการเรื่ อง ไฟฟ้าเคมีที่พัฒนาขึ น้ เป็ นไปตามทฤษฎีที่ได้ ศึกษาค้ นคว้ าและสามารถนาไปใช้ ในการ
เรี ยนรู้ ครอบคลุมในเรื่ อง เซลล์กัลวานิ ก ได้ จริ ง นั กเรี ยนมีการตอบสนองต่อบทปฏิบัติการเป็ นอย่างดี ซึ่งมุ่งเน้ นให้
นั กเรี ยนได้ ลงมือปฏิบั ติ ด้วยตนเองด้ วยวิ ธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ อย่ างเป็ นขั น้ ตอน และจากการประเมิน ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยครู ผ้ สู อน พบว่า นั กเรี ยนมีทักษะการตีความหมายและลงข้ อ สรุ ป ทักษะการ
คานวณ ทักษะการทดลอง ทักษะการสังเกต ทักษะการตัง้ สมมติฐาน ทักษะการวัด ทักษะการพยากรณ์ มากที่สุด
ตามลาดับซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนเรี ยนและหลั งเรี ยน อาจเป็ นเพราะระหว่างเรี ยนนั กเรี ยนได้ รับการสอน
แบบให้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครู ผ้ สู อนสร้ างแรงจูงใจให้ นักเรี ยนปฏิบัติการทดลองอย่างมีความสุข มากกว่าการ
สอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ นักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สูงขึ น้ อย่าง
ต่อเนื่ อง จะเห็นได้ ว่านั กเรี ยนยั ง ต้ อ งการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของตนเองอย่า งต่อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะทักษะการตัง้ สมมติฐาน ทักษะการวัด และทักษะการพยากรณ์ ซึ่งนั กเรี ยนยังขาดทักษะเหล่านี ้เ ป็ น
อย่างมาก อาจเนื่ องมาจากการฝึ กปฏิบัติน้อยและไม่เข้ าใจในทักษะต่างๆได้ ดังนั น้ จากผลการวิจัยนี จ้ ึงสะท้ อนให้
เห็นว่า ควรมีจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนอย่ า ง
จริ งจัง ด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่นักเรี ยนได้ มีโอกาสในการฝึ กคิด ฝึ กปฏิบัติด้วยตนเอง จัดให้ มีกิจกรรมการทดลอง
สอดแทรกระหว่างเรี ยน ทัง้ นี เ้ พื่อส่งเสริ มให้ นักเรี ยนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ มากที่สุด
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ
เพื่อส่ งเสริมทักษะทางปั ญญาในศตวรรษที่ 21
The Learning Activities Model Integration with Knowledge Management
through the Cloud Computing to Encourage the Cognitive Skills in the 21st Century
ดวงกมล โพธิ์นาค1*
Duangkamol Phonak1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี ้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับ
การจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อส่งเสริ มทักษะทางปั ญญาในศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เลือกมาแบบเจาะจง คือ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 ท่าน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
คือ รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ บูรณาการกับการจัดการความรู้ บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ และแบบ
ประเมิ นความเหมาะสมของรู ปแบบ การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยค่าสถิ ติพืน้ ฐานคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับ
การจัดการความรู้ บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆอยู่ในระดับดี ดังนั้น รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นี ้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ดี

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.
,
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คํานํา
การศึกษานั้นเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศและเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็ นส่วนช่วยในการเพิ่มความศักยภาพเท่าเทียมในสังคม นอกจากนั้นยังเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการสร้ างอาชีพ
เป็ นกลไกขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศ ปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว กําลัง
พัฒนาส่งผลให้ วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันมากขึ ้น ก่อให้ เกิดเป็ นสังคม บุคคลที่มีองค์ความรู้
เดียวกัน ทักษะเดียวกัน และทํางานในสายงานเดียวกัน จําเป็ นต้ องปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้ องจัด
การศึกษาให้ ทนั กับสถานการณ์ โลก ที่เต็มไปด้ วยความรู้ และข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้น รวมทั้งต้ องวางแผนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของประเทศให้ ก้าวทันต่อกระแสอาชีพในปั จจุบนั และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จําเป็ นต้ องมี ทักษะ 3 ด้ าน คือ ทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม
ทักษะด้ านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสําเร็ จทั้งด้ านการทํางานและการ
ดําเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทผู้สอนจากผู้บรรยายมาเป็ น
ผู้สอนที่ชี ้แนะและออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (Pedagogy) ให้ ผ้ เู รี ยนใช้ เป็ นเครื่ องมือไปเรี ยนรู้
สร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็ นผู้อํานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่ องมือการเข้ าถึงองค์ความรู้ ผ่าน
วิ ธี ก ารต่า ง ๆ โดยเฉพาะผ่า นเทคโนโลยี ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง ความรู้ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งขวาง นํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ ม า
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้ องเรี ยน เรี ยกกระบวนการเรี ยนรู้ แบบนี ว้ ่า การเรี ยนรู้ เชิงลึก (Active Learning)
ที่ยดึ นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student-centered)
วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้ กล่าวถึง ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าสาระวิชามี
ความสําคัญ แต่ไม่เพียงพอสําหรั บการเรี ยนรู้ เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปั จจุบันการเรี ยนรู้ สาระวิชา
(content หรื อ subject matter) ควรเป็ นการเรี ยนจากการค้ นคว้ าเองของผู้เรี ยน โดยผู้สอนช่วยแนะนํา และช่วย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ นกั เรี ยนแต่ละคนสามารถประเมินความก้ าวหน้ าของการเรี ยนรู้ของตนเองได้
ไพรัชนพ วิริยวรกุล และดวงกมล โพธิ์นาค(2557: 104) ได้ กล่าวถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ถกู พัฒนาขึ ้น
จนเป็ นสิง่ ที่ใช้ งานง่ายและใกล้ ตวั มนุษย์มากขึ ้นในศตวรรษที่ 21 ทําให้ เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษาจากระบบ
การเรี ยนการสอนแบบเดิมที่ครูผ้ สู อนยืนหน้ าห้ องเรี ยนและเขียนกระดานบรรยาย ปรับเปลี่ยนมาใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ กบั ผู้เรี ยนในสภาพแวดล้ อมในการจัดการเรี ยนการสอนที่เสมือนจริ ง นอกจากนั้น
การใช้ กระบวนการส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ เกิดความร่ วมมือในการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
โดยผู้เรี ยนสามารถมีปฏิสมั พันธ์ กับครู ผ้ สู อนหรื อกลุ่มผู้เรี ยนด้ วยกันเพื่อการทํางานเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ ว มกัน ผ่านการเขี ยน การอ่านและสร้ างสรรค์ เนื อ้ หา รวมทั้งการเก็ บรวบรวมข้ อมูลการ
แสวงหา สืบค้ น และนํ าเสนอความรู้ ในรู ปแบบของดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้ เกิ ดการจดจําและ
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนมาขึ ้นด้ วยการใช้ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อปรับปรุงระบบการเรี ยนการสอนที่มีอยู่
เดิมให้ มีประสิทธิ ภาพ การเรี ยนการสอนอาจใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สื่อหลายมิติ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์
และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ซึง่ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการสนับสนุนทางการเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนั้นระบบจัดการเรี ยนการสอนที่มีอยู่ในปั จจุบนั ต่างๆ เช่น E-Learning, WBI เป็ นต้ น มีการใช้
งานเครื่ องแม่ข่าย โดยต้ องสูญเสียงบประมาณในการซื ้อเครื่ องแม่ข่าย การดูแลรักษา เพื่อการใช้ งาน การใช้ งาน
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ระบบบ E-Mail ยังมีข้อจํากัดทางด้ านพื ้นที่การใช้ งาน การสส่งงานของนักเรี ยน นักศึกษษา มีข้อจํากัดในเรื
ใ ่ องการส่ง
ไฟล์์ที่มีขนาดใหญ
ญ่มาก ดังนัน้ เททคโนโลยีการปประมวลผลแบบบกลุม่ เมฆ (CCloud Computing) จึงมีความเหมาะสม
ว
ที่จะนํ
ะ ามาใช้ ในกาารแก้ ไขปั ญหาาเหล่านี ้ โดยมีมีผ้ สู นับสนุนหรื
ห อให้ บริ การรรายใหญ่มากมมาย ไม่ว่าจะเป็ น Google,
Amaazon, Microsoft, Apple เป็ป็ นต้ น มุ่งเน้ นในรู
ใ ปแบบของงแต่ละบริ การทที่ตอบสนองการใช้ งาน เช่น บริ การรับส่ง
E-Mail ของ Gmail, Hotmail, Yahoo
Y
mail หรื
ห อบริ การสร้ างเอกสารออน
า
นไลน์และทํางานร่ วมกันในแแบบเรี ยลไทม์์
จาก Google Doocs บริ การแลลกเปลี่ยนภาพพวิดีโอระหว่างผู
ง ้ ใช้ ของ YouuTube เป็ นต้้ น (อรญา อํานาจเจริ
น
ญพร,
25544) ศรี สมรััก อินทุจันทร์ ยง(2553)
ย
ไ กล่าวถึง กาารใช้ บริ การจะมีทงในรู
ได้
ั ้ ปแบบบไม่คิดค่าบริ
บ การและคิด
ค่าบริิ การ โดยรูปแบบที
แ ่คิดค่าใช้ช้ บริ การจะคิดตามปริ
ด
มาณกการใช้ บริ การจจริ งรวมมีความมยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ
ในการใช้ ทรั พยากกรสารสนเทศศที่มีความซับซ้ อนและมี ระดั
ะ บของการใชช้ งานในอัตราาที่ตํ่า โดยไม่ต้ องลงทุนใน
ทรัพยากรสารสนเเทศเหล่านันเอ
้ อง แต่ผ้ ใู ช้ บริ การต้
ก องทําการรศึกษาและทําความเข้
า
าใจใในข้ อตกลงในการให้ บริ การ
ของผู้ให้ บริ การ แสสดงให้ เห็นว่าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆฆ (Cloud Coomputing) ได้
ไ มีการนํามา
ประยยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเพิ่มมาากขึ ้น ด้ วยประะสิทธิภาพและะความง่ายต่ออการใช้ งาน
เนื่องจากกการวิเคราะหห์และออกแบบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนนมีแนวคิดที่ทําให้ เกิดความมสําเร็ จทักษะ
ทางปปั ญญา Reiser and Dick(1996)
D
ไ เสนอรู ปแบบการจัดการเเรีี ยนการสอนทที่เป็ นโมเดลใชช้ ในห้ องเรี ยน
ได้
(Claassroom Orieentation Model) ที่ชื่อว่า โมเดลของไรเซซอร์ และดิกค์ (Reiser and Dick Model,,1996 อ้ างถึง
ใน ณมน
ณ จีรังสุวรรรณ, 2556: 2447) ซึง่ ผู้วิจยั นามาเป็
นํ
นแนวคิคิดในการสังเคคราะห์รูปแบบบในการวิจยั ครัรัง้ นี ้ ตามภาพ
Figuure 1

D Model, 1996
Figure 1 Reiser and Dick
ั นารูปแบบการจัดกิจกรรมกการเรี ยนรู้บรู ณาการกั
ณ
บการ
จากความมเป็ นมาดังกลล่าวข้ างต้ น ผู้วิวิจยั จึงได้ พฒ
จัดการความรู้ บนฐฐานเทคโนโลยียีก้อนเมฆ เพื่อส่งเสริ มทักษะทางปั
ษ
ญญาาในศตวรรษที่ 21 โดยมีวตั ถุถประสงค์การ
วิจยั 1) เพื่อสังเคคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรรมการเรี ยนรู้บูบรู ณาการกับการจั
ก ดการควาามรู้ บนฐานเททคโนโลยีก้อน
เมฆเพื่อส่งเสริ มทักษะทางปั ญญาในศตวรรรษที่ 21 และ 2)
2 เพื่อประะเมินความเหมมาะสมของรู ปแบบการจั
ป
ด
น ้ บูรณาการกักับการจัดการความรู้ บนฐานเทคโนโลยีก้ก้อนเมฆ นอกจากนัน้ ผลลการวิจัยที่ได้
กิจกรรมการเรี ยนรู
สามารถที่ไปดําเนินินการออกแบบบและพัฒนาาหรื อเลือกใช้ นวั
น ตกรรมเทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับสภาาพการจัดการ
น
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ผูผ้ เู รี ยนเกิดการพพัฒนาด้ านกาารเรี ยนรู้ และสสร้ างแรงจูงใจ
เรี ยนการสอนได้
ในกาารเรี ยน เพิ่มช่องทางการเรี ยนรู
ย ้ มีแหล่งการเรี ยนรู้เพิ่มเติ
เ ม เป็ นโอกาสการเรี ยนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จํากัดเวลา
สถานที่ตงั ้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ครั้งนี ้ เป็ นการพัฒนารูปแบบโดยการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับ
การจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อส่งเสริ มทักษะทางปั ญญาในศตวรรษที่ 21 และประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ที่มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญในการสอนระดับอุดมศึกษา และการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่ 5 ขึ ้นไป
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ที่มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญในการสอนระดับอุดมศึกษา และการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่ 5 ขึ ้นไป จํานวน 7 ท่าน
เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช่ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้บน
ฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
3. ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการสร้ างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยี
ก้ อนเมฆ
3.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยศึกษาหลักสูตรและเนื ้อหารายวิชา ศึกษารูปแบบการ
จัดการความรู้ ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ (Collaborative Learning) ศึกษาเทคโนโลยีก้อน
เมฆ ศึกษาการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผล
3.1.2 วิเคราะห์ผ้ เู รี ยน สภาพการจัดการเรี ยนการสอน และบริ บท
3.1.3 สังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยี
ก้ อนเมฆเพื่อส่งเสริ มทักษะทางปั ญญาในศตวรรษที่ 21
3.1.4 นํารูปแบบที่สงั เคราะห์ได้ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ด้ วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
3.1.5 ปรับปรุงรูปแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้บนฐาน
เทคโนโลยีก้อนเมฆตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.1.6 ได้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ
เพื่อส่งเสริ มทักษะทางปั ญญาในศตวรรษที่ 21 ที่สมบูรณ์
3.2 ขั้นตอนการสร้ างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการ
จัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ
ในการสร้ างแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ มี ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านองค์ประกอบของรูปแบบ 2) ด้ านขั้นตอนและกระบวนการ 3) ด้ าน
กิจกรรมการเรี ยนรู้และการจัดการความรู้ 4) ด้ านการประเมินผลการเรี ยนรู้ และ 5) ด้ านการนําไปใช้ ในการเรี ยน
การสอน โดยมีการให้ ความหมายตามระดับคะแนนของบุญชม ศรี สะอาด(2545: 103) ดังนี ้ ระดับ 5 หมายถึง
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ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ระดับ 3 หมายถึง
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้ อย ระดับ 1 หมายถึง
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการนําเครื่ องที่ใช้ ในการวิจยั ไปเก็บรวมรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 ท่าน และให้ ประเมินรู ปแบบด้ วยแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ ที่ผ้ วู ิจยั
พัฒนาขึ ้น จากนั้นนําข้ อมูลการประเมินความเหมาะสมมาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนํ าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มี เกณฑ์ การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี ้ ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้ อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี ้ ได้ ผลการวิจยั นําเสนอผลการวิจยั 2 ข้ อตามวัตถุประสงค์ข้อการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการสังเคราะห์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บูรณาการกับการจัดการความรู้ บนฐาน
เทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อส่ งเสริมทักษะทางปั ญญาในศตวรรษที่ 21
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อน
เมฆเพื่อส่งเสริ มทักษะทางปั ญญาในศตวรรษที่ 21 แสดงดังภาพ Figure 2
Configuration Learning/Activities
Definition
Learning/Activities
Grouping For
Collaborative
Learning







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

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

Evaluation Learning Outcome
to Encourage the Cognitive Skills
  Achievement
  Portfolio
  Project in subject

  Scores Management
  Evaluation Management

Learning Management System

through the cloud computing

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 แสดงผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการ
ความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ พบว่า มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี ้ 1) การกําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้
(Definition Learning/Activities) 2) การจัดกลุ่มการเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม (Grouping For Collaborative
Learning) 3)
กํ า หนดข้ อ มูล การจัดการเรี ย นการสอนและการจัด การความรู้ บนระบบ (Configuration
Learning/Activities) 4) ระบบการจัดการเรี ยนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ (Learning Management
System through the cloud computing) และ 5) การประเมินผลการเรี ยนรู้ (Evaluation Learning Outcome
to Encourage the Cognitive Skills) ซึง่ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้
บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ ดังนี ้
1. ขั้นตอนการกําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ (Definition Learning/Activities) ในขั้นตอนนี ้ผู้สอนได้ ทํา
การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กําหนดเนื ้อหารายวิชาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ กําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยวางแผนจัดการเรี ยนรู้กําหนดแผนจัดการเรี ยนรู้
2. ขั้นตอนการจัดกลุม่ การเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ (Grouping For Collaborative Learning) เป็ นขั้นตอน
ที่ผ้ สู อนทําการจัดกลุม่ ผู้เรี ยนตามอัธยาศัย กลุม่ ละ 4-5 คน เพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกัน การปรึกษา การทํางานร่วมกัน
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผ่านบนระบบ
3. ขั้นตอนการกําหนดข้ อมูลการจัดการเรี ยนการสอนและการจัดการความรู้บนระบบ (Configuration
Learning/Activities) ในขั้นตอนนี ้ แบ่งออกได้ ดงั นี ้
3.1 ผู้สอนพัฒนาหรื อเลือกใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนที่ตอบสภาพแวดล้ อมและ
บริ บทในการเรี ยนการสอนสภาพปั จจุบนั ที่อํานวยความสะดวกสนับสนุนผู้สอนและผู้เรี ยน ผู้วิจัยใช้ Edmodo
และ Google application มาช่วยเป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอน
3.2 ผู้สอนจัดเตรี ยมข้ อมูลการเรี ยนการสอนเพื่อใช้ สําหรับในการสอนหรื อเป็ นการทบทวนสําหรับ
ผู้เรี ยน มี ทั้งเนื อ้ หา สื่อการสอน กิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบฝึ กหัด ใบงาน แหล่งเก็ บข้ อมูลสําหรั บผู้เรี ยน และ
แหล่งข้ อมูลการเรี ยนรู้เพิ่มเติมโดยการรวบรวมจัดการความรู้ตั้งต้ นในระบบในรูปแบบต่างๆ เช่น YouTube, URL,
วิดีโอ, ไฟล์เอกสารต่างๆ เป็ นต้ น โดยนําสิ่งเหล่านีเ้ ข้ าสู่ระบบเบื ้องต้ น สามารถกํ าหนดให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ สู อนได้ กําหนดไว้
4. ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับระบบการจัดการเรี ยนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ
(Learning Management System through the cloud computing) เป็ นขั้นตอนที่จดั การเรี ยนการสอนโดย
ผู้เรี ยนมีส่วนร่ วม ทั้งเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง รายบุคคล หรื อเรี ยนรู้ ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม สามารถปรึ กษา ทํางานร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผ่านบนระบบ รวมทั้งผู้เรี ยนร่ วมกันนําเสนอองค์ความรู้ ที่ค้นพบเพิ่มเติมต่างๆ จากการเรี ยน
การศึกษาค้ นคว้ าเพื่อเป็ นข้ อมูลองค์ความรู้ ใหม่จดั การเข้ าสู่ระบบ และยังสามารถร่ วมกันอภิปรายผ่านระบบได้
และมีช่องทางส่งการบ้ าน ใบงาน ผ่านระบบจากผู้เรี ยนถึงผู้สอน
5. ขั้นตอนการประเมินผลการเรี ยนรู้ (Evaluation Learning Outcome to Encourage the Cognitive
Skills) เป็ นขั้นตอนที่ผ้ สู อนมีการประเมินผลการเรี ยนรู้ บันทึกความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนผ่านระบบให้ ผ้ เู รี ยน
ตรวจสอบ หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการหลังเรี ยนผ่านระบบได้
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บูรณาการกับการจัดการ
ความรู้ บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ
จากการศึก ษาผลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ บูร ณาการกับ
การจัดการความรู้ บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆ ที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึ ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน แสดงผล
การประเมินความเหมาะสม 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านองค์ประกอบของรูปแบบ(Configuration) 2) ด้ านขั้นตอนและ
กระบวนการ (Process) 3) ด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้ และการจัดการความรู้ (Activities and Knowledge
Management) 4) ด้ านการประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment) และ 5) ด้ านการนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอน
(Applying to teaching) ดังตาราง Table 1
Table 1 Mean and Standard division for the assessment for the suitability of the learning activities model
Item

Mean

configuration
Process
Activities and Knowledge Management
Assessment
Applying to the teaching.
Mean

3.86
3.29
4.14
3.71
4.29
3.86

Standard
division
0.69
0.69
0.50
0.52
0.48
0.65

จากตาราง Table 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความเหมาะสมของ
รู ปแบบที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.86 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65

Figure 3 the assessment for the suitability of the learning activities model
จากภาพ Figure 3 เมื่อพิจารณารายด้ าน 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ บูรณาการกับการจัดการความรู้ บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้น พบว่า ด้ านที่มีความ
เหมาะสมค่ามากที่สดุ คือ ด้ านการนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอน (Applying to teaching) รองลงมา คือ ด้ าน
กิจกรรมการเรี ยนรู้และการจัดการความรู้ (Activities and Knowledge Management) และด้ านองค์ประกอบ
ของรู ปแบบ(Configuration) ด้ านการประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment) และด้ านขั้นตอนและกระบวนการ
(Process) ตามลําดับ
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สรุ ป
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อส่งเสริ ม
ทักษะทางปั ญญาในศตวรรษที่ 21 ที่สงั เคราะห์ขึ ้นมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี ้ 1) การกําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้
2) การจัดกลุม่ การเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ 3) กําหนดข้ อมูลการจัดการเรี ยนการสอนและการจัดการความรู้บน
ระบบ 4) ระบบการจัดการเรี ยนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ และ 5) การประเมินผลการเรี ยนรู้ ส่วนผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 3.86 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี ้เป็ นการพัฒนารู ปแบบโดยการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บูรณาการกับ
การจัดการความรู้ บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อส่งเสริ มทักษะทางปั ญญาในศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบ 5
ส่วน ดังนี ้ 1) การกําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ 2) การจัดกลุม่ การเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ 3) กําหนดข้ อมูลการ
จัดการเรี ยนการสอนและการจัดการความรู้ บนระบบ 4) ระบบการจัดการเรี ยนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ
และ 5) การประเมินผลการเรี ยนรู้ และผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบนี ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
ส่วนด้ านที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ คือ ด้ านการนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอน (Applying to teaching)
เนื่องจากปั จจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ถูกพัฒนาขึ ้นใช้ งานง่ายและใกล้ ตวั มนุษย์มากขึ ้น การนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษามาร่วมกันส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนในสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ให้ ทนั สมัย
และเหมาะสมกับ การเรี ย นรู้ ในยุค ปั จ จุบัน มี ก ลไกของกระบวนการที่ มี ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ทํ า งานเป็ นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้ อมูลการแสวงหา สืบค้ น และนําเสนอความรู้ที่ค้นหามาได้ ตาม
ช่องทางการนําเสนอของรูปแบบนี ้ ทําให้ เกิดความสนใจในการเรี ยนและส่งผลไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้น
ดังนั้นรู ปแบบนี ้สามารถนําไปใช้ ในการพัฒนาเพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนต่อไป โดยอาจต้ องมีการจัดการความรู้
แหล่งข้ อมูลการเรี ยนเพิ่มเติมที่ทนั สมัย และหลากหลายที่มีอยู่ในอินเทอร์ เน็ต และเทคโนโลยีก้อนเมฆที่มีอยู่ใน
ให้ ใช้ ได้ แบบไม่เสียค่าใช้ จ่าย
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การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื อง พลังงานความร้ อน
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี มีวัต ถุ ประสงค์ เพื อศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ ที มีต่ อ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 เรื อง พลังงานความร้ อน และค้ นหาแนวปฏิบัติทีดีในการ
สอนเรื องดังกล่าว กลุ่มทีศึกษา คือ นักเรี ยน จากชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 1 ห้ องเรี ยน จํานวน 49 คน เก็บรวบ
ข้ อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง พลังงานความร้ อน วีดิทัศน์บนั ทึกการสอน และอนุทินสะท้ อน
ความคิดของครู ค่าความเชือมันของแบบทดสอบโดยใช้ สูตรของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.75 วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วย paired sample t-test และการวิเคราะห์แบบอุปนัยผลการวิจยั ชีว่า หลังเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สําหรับแนว
ปฏิบตั ิทีดีในการสอน พบว่า นักเรี ยนเรี ยนรู้ เรื องพลังงานความร้ อนได้ ดีเมือ 1) ครู ใช้ การทดลองอย่างง่ายในขันสร้ าง
ความสนใจ และ 2) เมือครู กระจายโอกาสในการนําเสนอและอภิปรายให้ นกั เรี ยนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

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
พลังงานความร้ อนเป็ นองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ทีมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ มา
ตังแต่สมัยโบราณ และยิงในปั จจุบนั มีการนําความรู้ เรื อง พลังงานความร้ อนมาประยุกต์ใช้ ในหลาย อาทิ ด้ าน
อุตสาหกรรม เช่น การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เครื องควบคุมอุณหภูมิในเครื องใช้ ไฟฟ้า ฉนวนป้องกันความร้ อน
ภายในบ้ าน ด้ านการเกษตร เช่น ตู้ฟักไข่ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ด้ านการทหาร ใช้ กล้ องอินฟาเรดส่องดูความ
เคลือนไหวของฝ่ ายตรงข้ ามเวลากลางคืน เป็ นต้ น (ประดับ นาคแก้ ว และ ดาวัลย์ เสริ มบุญสุข, 2553) ดังนัน
องค์ความรู้ เรื อง พลังงานความร้ อนจึงเป็ นพืนฐานความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ทีจําเป็ นสําหรับประชาชนทุกคน
สําหรั บประเทศไทยได้ มีการบรรจุ เรื อง พลังงานความร้ อนไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ในสาระที 5 มาตรฐาน ว 5.1 ตัวชีวัด ว 5.1 ม.1/1 โดยกําหนดให้ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ต้ องทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิได้ ตัวชีวัด ว 5.1 ม.1/2 นักเรี ยนต้ องสังเกตและอธิบายการถ่าย
โอนความร้ อนและนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ ตัวชีวัด ว 5.1 ม.1/3 นักเรี ยนต้ องอธิบายการดูดกลืนการคายความ
ร้ อนโดยการแผ่รังสีและนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ และตัวชีวัด ว 5.1 ม.1/4 นักเรี ยนต้ องอธิ บายสมดุลความร้ อน
และผลของความร้ อนต่อการขยายตัวของสารและนําความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
แม้ ว่าแนวคิดเรื อง พลังงานความร้ อนจะมีความสําคัญ แต่จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องพบว่านักเรี ยน
จํานวนมากประสบปั ญหาการทําความเข้ าใจแนวคิดเรื อง พลังงานความร้ อน อาทิ ชริ นดา สุขแสนชนานันท์ (2555)
ทําการสํารวจแนวคิดเรื อง พลังงานความร้ อนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 และพบว่านักเรี ยนทุกคนมีแนวคิด
คลาดเคลือนเรื อง การดูดความร้ อน โดยเข้ าใจว่าพืนนําและพืนดินเมือได้ รับแสงอาทิตย์จะมีการดูดความร้ อนเท่ากัน
สอดคล้ องกับ Seoung, Boo, and Young (2007) ทีพบว่านักเรี ยนเกาหลีใต้ อายุ 4 – 11 ปี มีแนวคิดคลาดเคลือนเรื อง
ความร้ อนและอุณหภูมิ เช่น เรื อง ฉนวนความร้ อน นักเรี ยนอายุ 4 ปี ส่วนใหญ่เข้ าใจว่าเมือหุ้มนําแข็งด้ วยผ้ าหนาจะ
ทําให้ นําแข็งอยู่ได้ นานกว่าหุ้มด้ วยอะลูมิเนียมฟอยล์ เป็ นต้ น นอกจากนีงานวิจัยของบุญสวน ศรี เชี ยงสา (2552)
พบว่านักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลียในเรื อง พลังงานความร้ อนอยู่ในเกณฑ์ตํา
สาเหตุทีนักเรี ยนประสบปั ญหาการเรี ยนรู้ เรื อง พลังงานความร้ อน อาจเป็ นเพราะการสอนของครู ซึงการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ของครู ส่วนใหญ่ยงั มิได้ ยึดผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541) ส่งผลให้ การจัดการเรี ยนรู้ ไม่บรรลุผล
ตามจุดประสงค์ สอดคล้ องกับ Bloom (1982) ทีระบุวา่ คุณภาพการสอนของครู เป็ นกลไกสําคัญทีทําให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
โดยสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ สนับสนุนให้ ครู ใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) เพือช่วยให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ แนวคิดวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
มากขึน (ประมวล ศิริผนั แก้ ว, 2546) ซึงการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ นแนวทางในการสอนวิทยาศาสตร์
ทีอยู่ภายใต้ ทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้ ด้ วยตนเอง โดยเป็ นการสอนทีให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ด้ วยการลง
มือทํากิจกรรมด้ วยตนเอง ครู มีบทบาทเป็ นผู้อํานวยความสะดวกชีแนะและแก้ ปัญหาทีเกิดขึนระหว่างการเรี ยนการ
สอน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544)
ดังนันผู้วิจยั ในฐานะครู ผ้ สู อนวิชาวิทยาศาสตร์ จึงสนใจนําการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ตาม
แนวทางของสสวท. (2546) มาพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีตนเอง
รั บผิ ดชอบสอนในเรื อง พลังงานความร้ อน รวมทังค้ น หาแนวปฏิ บัติที ดีในการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู้ ทีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนอีกด้ วย
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึก ษาผลของการจัด การเรี ยนรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ ที มีต่ อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย น เรื อง
พลังงานความร้ อนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
2. เพือศึกษาแนวปฏิบัติทีดีในการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื องพลังงานความร้ อนทีช่วยให้
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเพิมขึน

รูปแบบการวิจัย
บทความวิจัยนีเป็ นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ เรื อง การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื อง พลังงานความร้ อน ซึงเป็ นงานวิจัยแบบ
One Group Pretest Posttest Design โดยศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื อง พลังงาน
ความร้ อน ทีมีต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้ วยการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีเป็ นข้ อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และค้ นหา
แนวปฏิบตั ิทีดีในการจัดการเรี ยนการสอนตามวิธีการดังกล่าวทีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยน

วิธีการวิจัย
กลุ่มทีศึกษา
กลุม่ ทีศึกษา คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 1 ห้ องเรี ยน จํานวน 49 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 19 คน
และหญิง 30 คน ทีเรี ยนรายวิชาวิทยาศาสตร์ พืนฐาน ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 ในโรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม
จังหวัดชัยนาท สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ได้ มาจากการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster random sampling) จากห้ องเรี ยนทังหมดทีผู้วิจยั รับผิดชอบสอน
เนือหาทีใช้ ในงานวิจัย
เนือหาทีใช้ ในการวิจัย คือ หน่วยการเรี ยนรู้ เรื อง พลังงานความร้ อน ครอบคลุม 12 แนวคิดหลักตามที
สสวท. เสนอแนะ (สสวท. 2555) คือ 1) อุณหภูมิ 2) การนําความร้ อน 3) ตัวนําความร้ อน 4) ฉนวนความร้ อน 5)
การพาความร้ อน 6) การแผ่รังสีความร้ อน 7) สมดุลความร้ อน 8) ความร้ อนแฝงของสาร 9) การดูดและคายพลังงาน
ความร้ อน 10) การหาค่าปริ มาณความร้ อน 11) การดูดกลืนและคายความร้ อนและ 12) การขยายตัวของวัตถุ
เนืองจากความร้ อน ครอบคลุมแผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 8 แผน ใช้ เวลาทังสิน 12 คาบเรี ยนคาบเรี ยนละ 55 นาที
ตัวอย่ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื อง พลังงานความร้ อน
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื อง พลังงานความร้ อน ผู้วิจยั ออกแบบแผน
ตามหลักการของการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวทางของสสวท. (2546) ซึงประกอบด้ วย 5
ขันตอน เมือออกแบบแผนเสร็ จได้ นําแผนให้ อาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ จากนันเสนอต่อผู้เชียวชาญ
ด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ อาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ด้ านการสอน
วิทยาศาสตร์ จากนันแก้ ไขแผนตามข้ อเสนอแนะของผู้เชียวชาญทุกประเด็นจนเป็ นทียอมรับตรงกันทังสามฝ่ าย จึง
มีค่า IOC เท่ากับ 1 เสร็ จแล้ วจึงนําแผนทีผ่านการแก้ ไขแล้ วไปใช้ จริ งกับนักเรี ยนกลุ่มทีศึกษา โดยผู้วิจัยคนที 1 เป็ น
ผู้สอนเองในทุกแผน ตัวอย่างกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีใช้ มีดงั นี
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 2 เรื อง การนําความร้ อน
ขันสร้ างความสนใจ
1) ครู กระตุ้นความสนใจนักเรี ยนโดยให้ นกั เรี ยนจับช้ อนทีจุ่มลงในนําร้ อน และใช้ คําถามเชือมโยงไปสู่
เรื อง การนําความร้ อน และอภิปรายร่ วมกันว่า “ความร้ อนถูกส่งผ่านมายังช้ อนโลหะได้ อย่างไร”
ขันสํารวจและค้ นหา
2) ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายวิธีทํากิจกรรม เรื อง การนําความร้ อน
3) นักเรี ยนทํากิจกรรม เรื อง การนําความร้ อน ซึงเป็ นกิจกรรมทีนําแผ่นโลหะลูมิเนียมทีมีหยดเทียนไปให้
ความร้ อน จากนันบันทึกผลการทํากิจกรรม ตอบคําถามท้ ายกิจกรรม และสรุ ปผลการทํากิจกรรม
ขันอธิบายและลงข้ อสรุ ป
4) ครู สมุ่ ให้ นกั เรี ยน 2 กลุม่ นําเสนอผลการทํากิจกรรม จากนันเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนกลุม่ อืนซักถามและ
แสดงความคิดเห็นเพิมเติมเกียวกับกิจกรรม
5) ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม เรื อง การนําความร้ อน โดยใช้ คําถามหลัก คือ
“ความร้ อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์ส่ง ผ่านไปยังแผ่นอะลูมิเนียม และทําให้ หยดเทียนเกิดการหลอมเหลวได้
อย่างไร” เพือสรุ ปเป็ นองค์ความรู้ เรื อง การนําความร้ อน จากนันนํานักเรี ยนกลับไปตอบคําถามในขันสร้ างความ
สนใจทีถามว่า “ความร้ อนถูกส่งผ่านมายังช้ อนโลหะได้ อย่างไร”
6) ครู ถามนักเรี ยนว่า “สารทุกชนิดสามารถนําความร้ อนได้ ดีเหมือนกัน หรื อไม่ อย่างไร” และเตรี ยม
อุปกรณ์ให้ นกั เรี ยนทํากิจกรรมเพือทีจะได้ สามารถคําถามข้ างต้ นได้
ขันขยายความรู้
7) ครู ถามนักเรี ยนว่า “ภาชนะทีทําจากโลหะต่างชนิดกันจะมีผลทําให้ ได้ รับความร้ อนเร็ วหรื อช้ าต่างกัน
หรื อไม่ อย่างไร” เมือนักเรี ยนตอบคําถามแล้ วให้ นักเรี ยนดูตารางสภาพการนําความร้ อนของโลหะบางชนิด และ
ถามนักเรี ยนว่า “นักเรี ยนจะนําความรู้ เรื องสภาพการนําความร้ อนไปใช้ ประโยชน์อย่างไร”
8) ให้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอธิ บายหลักการนําความร้ อน ตัวนําความร้ อน หรื อฉนวนความร้ อน โดยให้
เลือกตอบกลุม่ ละ 3 เรื อง นํามาส่งภายในเวลา 10 นาที
ขันประเมิน
9) ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปแนวคิด เรื อง 1) การนําความร้ อน 2) ตัวนําความร้ อน 3) ฉนวนความร้ อน
โดยการอภิปรายร่ วมกัน (สุม่ ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุม่ ตอบคําถามเวียนไปจนครบทุกกลุม่ )
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวีดิทศั น์บนั ทึกการสอน และอนุทิน
สะท้ อนความคิดของครู (ผู้วิจัยคนที 1) ผู้วิจัยสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน โดยเริ มจากสร้ างตาราง
โครงสร้ างแบบทดสอบ เสนอตารางให้ อาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลักตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาจากนันสร้ าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน แล้ วนําแบบทดสอบเสนอให้ อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตรวจความตรงเชิง
เนือหา ภาษาทีใช้ รวมทังความเหมาะสมของตัวเลือก จากนันนําแบบทดสอบทีแก้ ไขแล้ วเสนอต่อผู้เชียวชาญด้ านการสอน
วิทยาศาสตร์ ซึงเป็ นชุดเดียวกับผู้เชียวชาญในการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาของ
แบบทดสอบ ความถูกต้ องในการใช้ ภาษา และความเหมาะสมของตัวเลือก คําเฉลย แล้ วจึงนําแบบทดสอบทีแก้ ไขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ กบั นักเรี ยนทีไม่ใช่กลุ่มทีศึกษา จํานวน 85 คน เพือหาค่าความยาก (P) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
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รายข้ อโดยใช้ เทคนิค 27% (วาโร เพ็งสวัสดิ, 2551) พบว่ามีจํานวนข้ อสอบทีมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่า
อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.61 จํานวน 23 ข้ อ จากข้ อสอบทังหมด 26 ข้ อ จากนันนําข้ อคําถาม 3 ข้ อทีไม่ผ่าน
เกณฑ์ไปปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วเสนอให้ อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจความถูกต้ องอีกครัง เพือให้ ได้ ข้อสอบจํานวน 26 ข้ อครบตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ของหน่วยการเรี ยนรู้ เรื องพลังงานความร้ อน จากนันนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนไป
ทดสอบกับนักเรี ยนทีไม่ใช่กลุ่มทีศึกษา จํานวน 100 คน เพือหาความเชือมันของแบบทดสอบทังฉบับโดยใช้ สูตรการ
คํานวณของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (KR-20) ได้ ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.75 จากนันจึงนําแบบทดสอบไปใช้ กบั กลุ่มทีศึกษา
เครื องมือทีใช้ ในการตอบคําถามวิจัยข้ อที 2 คือ วีดิทศั น์บนั ทึกการสอน และอนุทินสะท้ อนความคิดของครู
โดยวีดิทศั น์บนั ทึกการสอนช่วยให้ ผ้ วู ิจยั สามารถย้ อนกลับไปสังเกตการสอนของตนเองได้ อย่างละเอียดครอบคลุมทัง
พฤติกรรมของครู และของนักเรี ยน โดยการบันทึกวีดิทัศน์ผ้ วู ิจยั มีเพือนครู ในโรงเรี ยนเดียวกันเป็ นผู้ช่วยทําการบันทึก
อนุทินสะท้ อนความคิดของครู คือ เครื องมือทีช่วยให้ ผ้ วู ิจัยสะท้ อนการสอนของตนเองในแต่ละแผนว่ากิจกรรมในแต่
ละขันทีออกแบบไว้ ประสบความสําเร็ จหรื อไม่อย่างไร ข้ อดีและข้ อจํากัดของกิจกรรมนันๆ คืออะไร โดยประเด็นใน
การสะท้ อนเหล่านีจะต้ องเขียนในทุกขันตอนของการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีอยู่ 5 ขันตอน กรอบใน
การสะท้ อนความคิดนีได้ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชียวชาญทังสามท่านแล้ ว
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 โดยให้ นกั เรี ยนกลุ่มทีศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื องพลังงานความร้ อนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ใช้ เวลา
ในการทดสอบครังละประมาณ 40 นาที จากนันคํานวณคะแนนของนักเรี ยนรายบุคคล และเฉลียรวมทังห้ องก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนแล้ วจึงทําการวิเคราะห์ ทางสถิติด้วย paired sample t-test โดยใช้ โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ ใน
การตอบคําถามวิจยั ข้ อที 2 ผู้วิจยั ทําการบันทึกวีดีทัศน์การสอนของตนเองในทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้ เมือสอนเสร็ จ
ได้ นําวีดิทศั น์มาดูซํา จากนันทําการเขียนอนุทินสะท้ อนความคิดเกียวกับแนวปฏิบัติทีดีในการสอนในแต่ละแผน และ
เมือสอนครบทัง 8 แผน จะนําข้ อมูลทีพบในอนุทินสะท้ อนความคิดทุกครังมาวิเคราะห์ร่วมกันเพือค้ นหารู ปแบบของ
แนวปฏิบตั ิทีดีในการสอนโดยใช้ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive analysis) (Merriam, 1998)

ผลการวิจัย และอภิปรายผล
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนเรื อง พลังงานความร้ อน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ทีเรี ยนเรื อง พลังงานความร้ อน ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 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.
Number of
students
49

Before learning After learning
S.D.
S.D.
X
X
9.20 2.14 15.69 2.63

Average score
increase
6.49

* P < .01
62

t-test

df

19.217*

48

Sig.
(1-tailed)
2.405
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จากตารางจะเห็นว่า นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเฉลีย เรื อง พลังงานความร้ อน ก่อนเรี ยนเท่ากับ
9.20 (S.D. = 2.14) คะแนน และมีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยน เท่ากับ 15.69 (S.D. = 2.63) คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 26 คะแนน และเมือทําการทดสอบค่าที พบว่า คะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง พลังงานความร้ อน ของ
นักเรี ยนหลังเรี ยน มีค่าสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 แสดงให้ เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ตามแนวทางของ สสวท. (2546) สามารถช่วยให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนในเรื องพลังงานความร้ อนดีขนึ
ผลการวิจัยทีได้ นีสอดคล้ องกับงานวิจัยหลายชินทีผ่านมา อาทิ ชวาลา ฤทธิ ฤาชัย (2552) ทีพบว่า
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนเรื อง คลืนเสียง สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้ องกับธวัชชัย คงนุ่ม (2550)
ทีพบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีได้ รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนเรื องพลังงาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .01 และสอดคล้ องกับนิมนวล พุทธษา
(2549) ทีพบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยนเรื อง สมบัติของสารและการจําแนกสาร ผ่านวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 5E มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
แนวปฏิบัติทดีี ในการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื อง พลังงานความร้ อน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากวีดิทัศน์ บันทึก การสอนและอนุทิ นสะท้ อนความคิดของครู ทัง 8 แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ในเรื องพลังงานความร้ อน ด้ วยการวิเคราะห์ แบบอุปนัย พบว่า แนวปฏิ บัติ ทีดีในการสอนเรื อง
พลังงานความร้ อน ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มีดงั นี
1) การทดลองอย่างง่ายและรู ปภาพเสมือนจริ ง ช่วยกระตุ้นความสนใจและความสงสัยของนักเรี ยนได้ ดี
ในขันสร้ างความสนใจ
หลักการของการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ขันสร้ างความสนใจ มีเป้าหมายหลักเพือกระตุ้นให้
นักเรี ยนเกิดความสนใจและเกิดคําถามสงสัยในเรื องทีครู กําลังจะสอน รวมทังเป็ นการตรวจสอบความรู้ เดิมของนักเรี ยน
ในเรื องดังกล่าว (สสวท., 2546) ซึงจากการสอนทังหมด 8 แผน ผู้วิจยั พบว่านักเรี ยนจะมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน มี
ส่วนร่ วมในการตอบคําถามและตังคําถาม เมือผู้วิจัยใช้ กิจกรรมทีมีลกั ษณะให้ นักเรี ยนได้ มีส่วนร่ วมลงมือปฏิบัติจริ ง
โดยทําการทดลองอย่างง่าย และ/หรื อ กิจกรรมทีมีภาพเสมือนจริ ง ประกอบกับการใช้ คําถามดึงความรู้ เดิมและท้ าทาย
ให้ คิด เช่น แผนที 1 เรื องอุณหภูมแิ ละเครื องมือวัดอุณหภูมิ ผู้วิจยั กระตุ้นความสนใจนักเรี ยนโดยให้ ทํากิจกรรมเรื องร้ อน
หรื อเย็นเพือท้ าทายให้ นกั เรี ยนคิดว่าผิวสัมผัสของคนเราเชือถือได้ เสมอหรื อไม่ อย่างไรโดยให้ ตวั แทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มนํามือ
แช่ลงในนํา 3 ภาชนะ คือ นําเย็นนําธรรมดาและนําอุ่นเป็ นเวลา 1 นาที จากนันให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่ วมกันว่านําใน
แต่ละภาชนะมีระดับความร้ อนหรื อเย็นอย่างไร ซึงพบว่าคําตอบของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะต่างกัน ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเชือมโยง
เข้ าสู่เรื องอุณหภูมิและเครื องมือในการวัดอุณหภูมิได้ นอกจากนีในแผนที 3 เรื องการพาความร้ อนผู้วิจัยให้ นักเรี ยนดูรูป
ภาพเสมือนจริ งของหม้ อต้ มนําทีมีพลาสติกเป็ นด้ ามจับแล้ วอภิปรายร่ วมกันว่า“นําทีอยู่ในหม้ อร้ อนได้ อย่างไร” ซึงพบว่า
นักเรี ยนกระตือรื อร้ นในการตอบคําถามและค้ นหาคําตอบค่อนข้ างมาก รวมทังมีนักเรี ยนบางส่วนถามคําถามต่อยอดไปถึงว่า
ทําไมหูหม้ อจึงต้ องหุ้มด้ วยพลาสติก ผลการวิจัยทีได้ นีสอดคล้ องกับพอริ นทร์ พอกพูนธนพัฒน์ (2555) ทีพบว่านักเรี ยนจะ
ตอบสนองต่อคําถามได้ ดีเมือครู มีสือทีเป็ นรู ปภาพทีสอดคล้ องอย่างยิงกับเรื องทีต้ องการสอนอย่างไรก็ดีงานวิจยั ของพอริ นทร์
ไม่ได้ ให้ ข้อค้ นพบเกียวกับลักษณะของรู ปภาพทีใช้ ซึงในงานวิจยั นีผู้วิจยั พบว่าภาพทีใช้ ต้องเป็ นภาพเสมือนจริ งด้ วย
2) กระจายโอกาสในการนําเสนอผลการทํากิจกรรมและข้ อสรุ ปให้ นกั เรี ยนทุกกลุ่ม
หลักการของการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ขันอธิบายและลงข้ อสรุ ป มีเป้าหมายหลักเพือให้
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นักเรี ยนวิเคราะห์ แปลความหมายข้ อมูล นําเสนอและเปรี ยบเทียบข้ อสรุ ปของตนเองกับผู้อืนโดยมีบรรยากาศของการ
โต้ แย้ งบนพืนฐานของประจักษ์ พยานหรื อข้ อมูลทีเก็บรวบรวมได้ จากขันสํารวจและค้ นหา และประเมินว่าข้ อสรุ ปของ
ใครมีความเป็ นไปได้ มากทีสุด (สสวท., 2546) ซึงจากการสอนทังหมด 8 แผน ผู้วิจัยพบว่ากิจกรรมในขันนีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวเมือนักเรี ยนทุกกลุ่มได้ รับโอกาสทีเท่าเทียมกันในการสือสารผลการทํากิจกรรมและข้ อสรุ ป หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึงคือเมือพวกเขามีความรู้ สึกว่าผลการทํากิจกรรมและความคิดเห็นของพวกเขาได้ รับการยอมรับหรื อ
ตอบสนองจากครู ซึงในการสอนครู สามารถทําสิงเหล่านีได้ โดยวิธีที 1 คือ การเลือกตัวแทนนักเรี ยนจํานวน 2 - 3 กลุ่ม
ทีอาจได้ ผลการทํากิจกรรมและข้ อสรุ ปต่างกันออกมานําเสนอหน้ าชันเรี ยนและให้ เพือนนักเรี ยนกลุ่มอืนๆ ทีฟั ง เสนอ
ความเห็นเพิมเติม และในแผนต่อไปครู ผลัดเปลียนนักเรี ยนกลุ่มทีไม่ถูกเลือกออกมานําเสนอบ้ าง ผู้วิจัยใช้ วิธีการนี
เช่น แผนที 2 เรื อง การนําความร้ อน แผนที 4 เรื อง การแผ่รังสีความร้ อน วิธีที 2 คือ เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนทุกกลุ่มได้
นําเสนอบางอย่างในชันเรี ยนในคาบเรี ยนเดียวกัน ผู้วิจัยใช้ วิธีนีในแผนที 5 เรื อง สมดุลความร้ อน และแผนที 7 เรื อง
การดูดกลืนและคายความร้ อน โดยให้ นักเรี ยนจํานวน 2 กลุ่ม นําเสนอผลการทํากิจกรรม จากนันให้ นักเรี ยนกลุ่มที
เหลือตอบคําถามท้ ายกิจกรรม ไล่เรี ยงไปจนครบทุกคําถาม และไปถึงคําถามสุดท้ ายคือ เราจะสรุ ปผลการทํากิจกรรม
นีได้ ว่าอย่างไร ซึงคําถามนีจะให้ ทุกกลุ่มแสดงความคิดเห็น ทําให้ ครู และนักเรี ยนกลุ่มอืนทราบว่านักเรี ยนยังไม่เข้ าใจ
ในเรื องใด ผลการวิจยั ทีได้ นีสอดคล้ องกับธัญชนก โหน่งกลด (2554) ทีพบว่า ครู ควรให้ นักเรี ยนได้ มีการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ กนั เพือประเมินผลแนวคิดของตนเองกับผู้อืน จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ช่วยให้ นัก เรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 1 มี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเรื อง พลังงานความร้ อน เพิมขึนกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ
แนวปฏิบตั ิทีดีในการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ทีช่วยให้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเพิมขึน คือ
1) การทดลองอย่างง่ายและรู ปภาพเสมือนจริ ง ช่วยกระตุ้นความสนใจและความสงสัยของนักเรี ยนได้ ดีในขัน
สร้ างความสนใจ และ 2) กระจายโอกาสในการนําเสนอผลการทํากิจกรรมและข้ อสรุ ปให้ นกั เรี ยนทุกกลุ่ม

ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นีเสนอว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ครู ต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยยึดหลักว่ากิจกรรมต้ องเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพือให้ นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการ
เรี ยน และเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนทุกกลุม่ มีการนําเสนอแลกเปลียนข้ อมูลความคิดเห็น และข้ อสรุ ปร่ วมกัน
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การพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิตตามหลักปรั ชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
Development of Bachelor of Education Curriculum Based on Buddhist Educational Philosophy
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2550 ในด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการ ด้ านผลผลิต และด้ านผลกระทบ
2) พัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิตตามหลักปรั ชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และ 3) เสนอหลักสูตรตาม
ปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา โดยทาการศึกษาทัง้ เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า การ
ประเมินหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2550 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X =4.03) และ การนาเสนอหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ได้ หลักสูตรใน 5 สาขาวิชา คือ 1) หลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2) หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3) หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 4)
หลักสูตรสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา และ 5) หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษาและการแนะ
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.
Key Words: Curriculum Development, Buddhist Educational Philosophy
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คานา
การจัดการศึกษาโดยทัว่ ไปไม่วา่ ในระดับใดก็ตาม หัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาก็คือหลักสูตร ซึง่
ถือว่าหลักสูตรเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งเพราะเป็ นแผนหรื อแนวทางหรื อข้ อกาหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้
ผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ ความสามารถและทักษะไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ เพราะฉะนันหลั
้ กสูตรจึงมีความสาคัญและ
จาเป็ นต่อการจัดการศึกษามาก เนื่องจากหลักสูตรเป็ นตัวกาหนดทิ ศทางในการจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการพัฒนา
ประเทศ เพราะฉะนัน้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาจึงต้ องวางแผนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้
ทักษะและความสามารถที่ จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแนวทางที่พึงปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
คณะครุ ศาสตร์ ซงึ่ เป็ นศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาผู้เรี ยนเพื่อให้ สามารถนาความรู้ ไปประกอบวิชาชีพได้ และ
มีสถานภาพเป็ นวิชาชีพชันสู
้ ง ดังนัน้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้ านครุ ศาสตร์ จะต้ องใช้ เวลาในการศึกษาวิทยาการ
และฝึ กฝนจนมีความชานาญเพื่อให้ สามารถประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้ องมีจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพด้ วย เพราะฉะนันจึ
้ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการทาง
การศึกษาความต้ องการของสังคม (เบญจพร ชนะกุล, 2553: 3)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ ที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ได้ ทรงสถาปนาขึ ้น โดยมีพระราชปณิธานให้ เป็ น
สถานที่ศกึ ษาพระไตรปิ ฎกและวิชาชัน้ สูง สาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ภายใต้ ปรั ชญาการศึกษาที่ว่า
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย ได้ ตระหนัก ในบทบาทและภารกิ จ ที่
รับผิดชอบ การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อไปรับใช้ สงั คมและประเทศชาติ จึงได้ ดาเนินการจัดกิจกรรมและมวล
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบที่หลากหลาย เพื่อถ่ายทอดและพัฒนานิสิตให้ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร และเน้ นย ้าถึงการนาหลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ในการจัด
การศึกษาเพื่อสร้ างเสริ มองค์ความรู้ ค่คู ุณธรรมและเทคนิค วิธีการสอนตามแนวทางพุทธให้ เกิดแก่นิสิตที่ศึกษา
ตามในหลักสูตรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด สมกับความเป็ นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ หลั ก ปรั ช ญาการศึ ก ษาทาง
พระพุทธศาสนา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อนาหลักสูตรที่ได้ ไปใช้ ในการจัด
การศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช
2550 ในด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการ ด้ านผลผลิต และด้ านผลกระทบ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิตตามหลักปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อเสนอหลักสูตรตามปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ หลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน
ตามหลักปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้นต่อไป
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อใช้ ประกอบการวางแผนและเพื่อเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งและพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
3. เป็ นแนวทางให้ ผ้ สู นใจค้ นคว้ าและวิจยั ได้ นาข้ อมูลไปทาการศึกษาเพิ่ มเติมเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาการจัดการศึกษาในรู ปแบบอื่นๆ ต่อไป

แนวคิดทฤษฎีท่ ใี ช้ ในการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
แนวคิดการประเมินแบบ CIPP MODEL
ปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
Before
Process

• Context

Pre-Process

• Input

Process

Result

• Process

• Product
• Compact

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจัยเรื่ อง การพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
ได้ ทาการประเมินหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2550 โดยใช้ รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โดย
มุง่ เน้ นการประเมินในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) ด้ านบริ บท (Context)
2) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (Input)
3) ด้ านกระบวนการ (Process)
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4) ด้ านผลผลิต (Product)
5) ด้ านผลกระทบ (Impact)
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศกึ ษา ได้ แก่ อาจารย์ ประจาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ท ยาลัย นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ชั น้ ปี ที่ 1-5 บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาจากคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกลุม่ ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต รวมทังสิ
้ ้น 486 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต จานวน 15 คน บัณฑิตที่จบจากคณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย จ านวน 10 คน และกลุ่มผู้ใช้ บัณ ฑิ ตจ านวน 10 คน
ก าหนดขนาดโดยใช้ เลื อ กแบบเจาะจง นอกจากนี ย้ ัง มี นิ สิ ต ที่ ก าลัง ศึก ษาตามหลัก สูตรครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต
พุทธศักราช 2550 กาหนดขนาดโดยเทียบจากตารางเครจซี่และมอร์ แกน ได้ จานวน 210 คน โดยใช้ วิ ธีส่มุ อย่าง
ง่าย

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรั ชญาการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา พบว่า การพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรั ชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
ในด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการ ด้ านผลผลิต และด้ านผลกระทบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X
=4.03)
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรได้ แ ก่แนวทางการจัดการเรี ย นการสอนตามหลัก สูตรตามหลัก ปรั ชญา
การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ได้ แก่ 1)
หลักไตรสิกขา 2) อริ ยสัจ 4 3) การศึกษาตามลาดับปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ และ 4) หลักคันถธุระ วิปัสสนาธุระ
ทังนี
้ ้ต้ องคานึงถึงความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมของรายวิชาและผู้เรี ยน
3. การนาเสนอหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ได้ หลักสูตรใน 5 สาขาวิชา คือ 1) หลักสูตร สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย 2) หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3) หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 4) หลักสูตร
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา และ 5) หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึกษาและการแนะแนว

การอภิปรายผล
ผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรั ชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
พบว่า การพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา มีประเด็นที่นามา
อภิปรายดังนี ้
1. ด้ า นบริ บ ท พบว่า การพัฒ นาหลัก สูตรครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ตามหลัก ปรั ช ญาการศึก ษาทาง
พระพุทธศาสนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะความเหมาะสมของหลักสูตรในด้ านการตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้เรี ยนและผู้จบการศึกษาเป็ นที่ น่าพึงพอใจ ผู้ศึกษาและผู้จบการศึกษาเห็นว่าแนวคิดของ
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความเป็ นสากล มีความน่าเชื่อถื อ
สามารถนามาจัดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะตรงกับบริ บทความต้ องการ
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ทางสังคมและสถาบันการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จากการศึกษาข้ อมูลหลักสูตรที่ใช้ จัดการศึ กษาของคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเบื ้องต้ นแล้ ว จึงเลือกตัดสินใจเข้ ารับการศึกษา นอกจากนี ้ อาจเป็ น
เพราะผู้เข้ าศึกษาและบัณฑิตพิจารณาเห็นว่าเนือ้ หาโครงสร้ างหลักสูตรของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัยมีความเป็ นเอกลัก ษณ์ ในด้ า นการเน้ นแนวทางการพัฒ นาครู ด้วยวิชาการทางพุท ธ
ศาสตร์ ที่บูรณาการกับวิชาชีพครู และศิลปวิทยาการต่างๆ ทาให้ หลักสูตรมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ เนื่องจาก
หลักธรรม หลักจิตวิทยาและปรัชญาเชิงพุทธศาสตร์ เป็ นทฤษฎีที่เอื ้อต่อความเป็ นครู อย่างยิ่งในฐานะครู มืออาชีพ
ซึง่ ต้ องหนักแน่นในจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็ นครู และเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปสาหรับพุทธศาสนิกชน
ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ นบรมครู และเป็ นผู้นาแห่งการสอนที่มีหลักการ แนวคิดและวิธีการลึกซึ ้งอย่างหาที่
เปรี ยบไม่ได้ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ พัชรา บุญมานา และสมควร ทรัพย์บารุ ง (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้
ทาการวิจัยเรื่ องการประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้ านบริ บท
อาจารย์ แ ละนัก ศึก ษามีค วามเห็ น ว่า จุ ดมุ่ง หมายของหลัก สูต รสอดคล้ องกับ นโยบายการผลิ ต บัณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัย และจุดมุง่ หมายของหลักสูตร โครงสร้ างของหลักสูตร และเนื ้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดับ
2. ด้ านปั จจัยนาเข้ า พบว่า การพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรั ชญาการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะอาจารย์ผ้ สู อนแต่ละรายวิ ชามีความรู้ ความสามารถใน
สิ่งที่สอน มีการจัดเตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือและประกอบด้ วยคุณธรรมเหมาะสมกับบทบาท
และหน้ าที่ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และจัดกระบวนการสอนด้ วยเทคนิควิธีการที่ เหมาะสมกับ
ผู้เรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนการสอน ในส่วนของเนื ้อหารายวิชา อาจเป็ นเพราะ
มีการจัดทาประมวลรายวิชาอย่างชัดเจนมีเนื ้อหาการเรี ยนการสอนที่น่าสนใจ ทาให้ ผ้ เู ข้ าศึกษามีความพึงพอใจ
และมีความปรารถนาที่จะเรี ยนรู้ อย่างเต็มที่ สื่อการจัดการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ เร้ าให้ เกิดการมีส่วนร่ วม
ในชัน้ เรี ยน และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ รายวิชา นอกจากนี ้ ในด้ านความสะดวกสบาย อาจเป็ นเพราะสิ่ง
อานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนต่างๆ สภาพแวดล้ อม และสถานที่มีความพร้ อม เอื ้อต่อการเรี ยน
การสอน และส่งเสริ มการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ปวริ ศา เรื อง
พานิช (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ ทาการวิจัยเรื่ องการประเมินหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่ วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ระหว่างกรม
ส่ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ นและมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต รุ่ นที่ 1-4 กรณี ศึก ษาศูน ย์ การศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้ รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model พบว่า กลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ด้ านปั จจัยนาเข้ า ได้ แก่ คุณสมบัติผ้ เู รี ยน อยู่ในระดับเหมาะสม คุณสมบัติผ้ สู อน ทรัพยากรสนับสนุน อยู่ในระดับ
มาก และกลุ่มบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้ านปั จ จัยนาเข้ า ได้ แก่ ประเด็น คุณสมบัติผ้ เู รี ยน ระดับ
เหมาะสม คุณสมบัติผ้ สู อน ทรัพยากรสนับสนุน อยู่ในระดับมากเช่นกัน
3. ด้ านกระบวนการ พบว่า การพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรั ชญาการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
ครุ ศาสตรบัณฑิตเป็ นไปตามกรอบแนวทางและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็ นไปตามแผนที่กาหนดและสามารถ
จัดการศึกษาได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ กระบวนการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริ ม
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การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการศึกษาเรี ยนรู้ เพิ่มเติมด้ วยตนเอง มีการใช้ เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับเนื ้อหารายวิชา มีการเรี ยงลาดับเนื ้อหาก่อนหลังอย่างเหมาะสมเพื่อความต่อเนื่องของการเรี ยนรู้
ใช้ การจัดกระบวนการทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติเพื่ อฝึ กประสบการณ์ ผ้ ูศึกษาสามารถนาความรู้ ไปใช้ ใ น
สถานการณ์จริ งได้ การวัดและประเมินผลมีหลักการที่แน่นอนชัดเจน โปร่ งใส เป็ นไปได้ มีวิธีการวัดที่หลากหลาย
เหมาะสมกับ บริ บ ทรายวิช า ระยะเวลา และนิ สิ ต มีเปิ ดโอกาสนิ สิ ตมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ย นรู้ และการ
ประเมิ น ผล อาจารย์ ผ้ ู ส อนมีค วามสามารถในการถ่ ายทอดและการเลื อ กใช้ สื่ อการสอนอย่ างช านาญเพื่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอน มีการร่ วมกันสรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู้ และเปิ ดโอกาส
ให้ นิสิตได้ นาเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และให้ นิสิตได้ ประเมินอาจารย์ผ้ สู อนเป็ นรายบุคคล
ทุกปี การศึกษาหรื อทุกภาคการศึกษา ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ มานี แสงหิรัญ (2554: 38-39) ที่ได้ ทาการ
วิจยั เรื่ องการประเมินหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พบว่า ด้ านกระบวนการ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกเรื่ องดาเนินการเป็ นส่วนมาก และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของอาจารย์ที่ ปรึ กษาในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
4. ด้ านผลผลิ ต พบว่า การพัฒ นาหลัก สูตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต ตามหลัก ปรั ชญาการศึก ษาทาง
พระพุท ธศาสนา โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ทัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะนิ สิ ตและบัณ ฑิ ตมีค วามเห็ น ว่าผลที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาตามหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิตของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทาให้ ได้
ประสบการณ์ ที่ดี มีความสาคัญ และมีประโยชน์ ผู้ศกึ ษาอาจพบว่ามีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ที่สาคัญต่อการ
ปฏิบตั ิงาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเป็ นนักวิชาการ
รักในการศึกษาเรี ยนรู้ เพิ่มเติม และมีทศั นคติที่ดีตอ่ ตนเอง ต่อบุคคลรอบข้ าง ต่อหลักสูตร และต่อวิชาชีพครู และ
ยังประกอบด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงามด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ธันยพร ปั ญญาทิพย์ (2554:
บทคัดย่อ) ที่ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการประเมินหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต 5 ปี พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย พบว่า ด้ านผลผลิต คุณลักษณะบัณฑิตและคุณภาพทางวิชาการบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ซึง่ ผลการประเมินทุกด้ าน เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. ด้ านผลกระทบ พบว่า การพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ตามหลักปรั ชญาการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะผู้เข้ าศึกษาและบัณฑิตเห็นว่าความรู้ และประสบการณ์ ที่
ได้ จากการศึกษาในหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันและการปฏิบตั ิงานจริ งได้ จาก
การสอบถามความคิดเห็นและสังเกตท่าทีของบุคคลภายนอกต่อสถาบันการศึกษาและต่อผู้เข้ าศึกษาและบัณฑิต
อาจทาให้ เข้ าใจได้ ว่า บุคคลภายนอกให้ ความสนใจและให้ การยอมรั บต่อการจัดการศึกษาและผลผลิตของ
หลักสูตรเป็ นอย่างดี บัณฑิ ตที่ จบการศึก ษาได้ งานทาและประสบความสาเร็ จในหน้ าที่ ก ารงาน และจานวน
ผู้ส มัค รเข้ าศึก ษาเพิ่ มขึน้ ทุกปี การศึก ษา จึงสามารถลงความเห็น ได้ ว่าการจัดการศึกษาของคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตร 5 ปี นัน้ ประความสาเร็ จและมีผลกระทบในเชิงบวก ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของฉันทนา ปล้ องเจริ ญ (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ ศึกษาเรื่ องการประเมินหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรั บปรุ ง) พุทธศักราช 2545 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พบว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ ้น ผู้ใช้ หลักสูตรมีการพัฒนาการสอนและการทางานของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสูตร
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ได้ รับการยอมรับจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน มีความมัน่ ใจในการปฎิบตั ิหน้ าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักสูตรมีการปรับปรุ งพัฒนางาน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินในประเด็นต่อไปนี ้ คือ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรส่งเสริ มการนา
ความรู้ ความสามารถไปใช้ ในชีวิตประจาวัน มีสื่อที่เหมาะสมกับนิสิต ให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดข้ อตกลง
ในการเรี ยน นิสิตมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และสามารถนาความรู้ ไปใช้ ในชุมชนได้ มีคะแนนความคิดเห็นใน
ระดับน้ อยที่สดุ ดังนัน้ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรดาเนินการดังนี ้
1. ตรวจสอบและปรับแก้ ไขจุดมุง่ หมายของหลักสูตรให้ มีความเป็ นปั จจุบนั ทันสมัย และสอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทัง้ นีเ้ พื่อให้ ผ้ เู ข้ าศึกษาตระหนักได้ ว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ ม่งุ
ส่งเสริ มการพัฒนาให้ ผ้ เู ข้ าศึกษามีความรู้ ความสามารถเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ทาให้ สามารถ
ตัดสินใจได้ ฉบั ไวและมัน่ ใจมากยิ่งขึ ้น
2. ร่ วมประชุมและกาหนดนโยบายการจัดหาสื่อประกอบการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิ ภาพ มีความ
สอดคล้ องกับบทเรี ยน มีความน่าสนใจ และเป็ นแนวทางให้ นิสิตได้ นาไปพัฒนาและปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้
จริ ง และทาการติดตามและประเมินผลการผลิตส่อการสอนและการใช้ สื่อการสอนของอาจารย์ประจาวิชาอย่าง
จริ งจัง เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาของคณะครุ ศาสตร์ ฯ ในระยะยาว
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นมีส่วนร่ วมในการก าหนดข้ อตกลงในการเรี ย นการสอนมากยิ่ งขึน้ เพื่ อให้
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนมีความเที่ยงตรง สอดคล้ องกับความต้ องการของนิสิต เพื่อให้ นิสิตที่ศึกษามี
ความพึงพอใจและเต็มใจศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ด้านผลผลิตของหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ
ต่อไป
4. ส่งเสริ มกระบวนการสอนแบบวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้ และประสบการณ์ การสร้ างองค์
ความรู้ ใหม่ๆ และร่ วมอภิปรายในชันเรี
้ ยน เพื่อพัฒนาให้ นิสิตมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
5. จัดให้ มีการประสานงานกับชุมชนหรื อมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ การให้ บริ การสังคมในทุกภาค
การศึกษา เพื่อสร้ างเสริ มระสบการณ์ ให้ นิสิตได้ มีโอกาสนาความรู้ ไปใช้ ในชุมชน และเกิ ดทัศนคติที่ดีต่อการ
ทางานในสังคม และสามารถวางแผนการจัดการความรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในแง่การจัดการศึกษาในระดั บสากลโดยประยุกต์
กับปรัชญาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเจริ ญงอกงามตามหลักพุทธธรรมร่ วมสมัย
2. ศึก ษาการพัฒ นาค่านิ ย มคุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ และจิ ตวิ ญ ญาณในวิ ช าชี พ ของนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ในสถาบันการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน เพื่อระสิทธิ ผลของการผลิตครู ที่มีความสมบูรณ์ พร้ อม
ด้ วยคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเป็ นแม่พิมพ์ที่มีคณ
ุ ค่า
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การศึกษาทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
The Study of Tenth Grade Students’ Scientific Argumentation Skills
อานุภาพ พ่ วงสมจิตร1* และ เอกรัตน์ ทานาค1
Anupap Puangsomchit1* and Akarat Tanak1

บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อสารวจทัก ษะการอภิ ปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ข องนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 30 คน เครื่ องมือวิจยั ได้ แก่ แบบวัดทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็ น
คาถามปลายเปิ ด จานวน 2 ข้ อ ซึง่ แต่ละข้ อแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ สถานการณ์และคาถามที่ครอบคลุมองค์ประกอบ
ของทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ทงั ้ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ข้ อกล่าวอ้ าง เหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าว
อ้ าง หลักฐานสนับสนุน เหตุผลข้ อโต้ แย้ งฝ่ ายตรงข้ าม และข้ อโต้ แย้ งกลับ โดยคาถามข้ อที่ 1 เป็ นสถานการณ์
เกี่ยวกับน ้าอัดลม และคาถามข้ อที่ 2 เกี่ยวกับกลูต้าไธโอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ ตามองค์ ประกอบที่ แสดง ผลการวิจัยพบว่าในการตอบคาถามข้ อที่ 1 มีนักเรี ยนน้ อยกว่า
ครึ่ งหนึ่งที่มีทกั ษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 4 ขึน้ ไป และจากการเปรี ยบเทียบทักษะการ
อภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนแสดงทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในคาถามข้ อที่ 2
ได้ มากกว่าคาถามข้ อที่ 1 แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนยังขาดทักษะในการหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนการให้ เหตุผลให้
น่าเชื่อถือ

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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คานา
วิท ยาศาสตร์ นับ เป็ นวัฒ นธรรมของโลกยุคใหม่ซึ่ งเป็ นสังคมแห่ งการเรี ย นรู้ (Knowledge-based
society) ในกระบวนการทางานของนักวิทยาศาสตร์ นนั ้ เป็ นกระบวนการที่ต้องทาการค้ นคว้ าและการวิจัยเพื่ อ
ศึกษาและพัฒนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึง่ เมื่อได้ รับข้ อค้ นพบหรื อความรู้ ใหม่เกิดขึ ้นจาเป็ นต้ อง
มีการนาเสนอให้ คนในสังคมวิทยาศาสตร์ ได้ ทราบและตรวจสอบความถูกต้ อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) และ
กระบวนการหนึ่งที่จะเกิดขึน้ เสมอคือการแสดงความคิด วิพากษ์ วิจารณ์ และอภิปรายโต้ แย้ งต่อข้ อค้ นพบหรื อ
ความรู้ นัน้ ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้ องจาเป็ นต้ องพึ่งกระบวนการอภิปรายโต้ แย้ งเพื่อยืน ยันข้ อค้ นพบนัน้ ว่า
ถูกต้ องแน่ชดั ซึง่ กระบวนการทางานทางวิทยาศาสตร์ ที่ดีในการค้ นพบสิ่งต่างๆ ควรจะต้ องมีการอภิปรายโต้ แย้ ง
กันระหว่างคนในสังคมวิท ยาศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการทางานของนักวิ ทยาศาสตร์ เพื่ อพัฒนาค้ นคว้ านัน้
จาเป็ นต้ องใช้ ทกั ษะการอภิปรายโต้ แย้ งร่ วมด้ วย
โดยในศาสตร์ ของวิทยาศาสตร์ นนั ้ การอภิปรายโต้ แย้ ง (Argumentation) จึงเป็ นส่วนหนึ่งของทักษะการ
สื่อสารและการอภิปรายโต้ แย้ งยังถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เนื่องจากวิทยาศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่
ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผล การอภิปรายโต้ แย้ งจาเป็ นต้ องมีข้อสันนิษฐานที่มีเหตุผลมาสนับสนุน
รองรับ หรื อนาเสนอให้ กบั ผู้อื่นได้ รับทราบได้ ดังนันในการอภิ
้
ปรายโต้ แย้ งจาเป็ นต้ องมีข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อทาให้
การสนทนานันด
้ าเนินต่อไปได้ การยอมรับหรื อปฏิเสธการอภิปรายโต้ แย้ งนันต้
้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าความจริ งที่ตนเองยึดถืออยู่ (Walton, 2008)
เมื่อผู้เรี ยนได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริ มการอภิปรายโต้ แย้ ง ผู้เรี ยนจะมีพฒ
ั นาการที่สาคัญใน
ทักษะการคิดขันสู
้ ง การตังค
้ าถาม การอภิปรายโต้ แย้ ง และการคิดอย่างเป็ นระบบ (Lin and Mintzes, 2010) ซึง่
กระบวนการอภิ ปรายโต้ แย้ งนัน้ ถือเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ (Driver et al., 2000)
เนื่องจากการอภิปรายโต้ แย้ งนัน้ จะฝึ กให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ ทกั ษะในการคิดที่หลากหลาย มองปรากฎการณ์ ต่างๆใน
หลากหลายมุมมอง ใช้ ความสามารถในการสืบเสาะหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สามารถตรวจสอบได้
สามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้ อมูล หลักฐาน จนผู้เรี ยนสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง (Driver et al.,
2000) ตลอดจนน าข้ อมูล หรื อหลัก ฐานเชิ งประจักษ์ นัน้ ๆไปน าเสนอให้ ผ้ ูอื่น เชื่ อในความคิ ดของตนเองได้
นอกจากนี ้ยังสามารถนาประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ วิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั เป็ น
เรื่ องใกล้ ตวั นักเรี ยน ใกล้ ชุมชน และเป็ นประเด็นที่ยงั ไม่สามารถหาข้ อสรุ ปของสังคมได้ เพื่อสร้ างความสนใจ
ให้ กบั นักเรี ยน และพัฒนาความสามารถในการอภิปรายโต้ แย้ งให้ อยู่ในระดับสูง (พัฒนวงศ์ ดอกไม้ , 2555)
จากเหตุผ ลดัง กล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัย จึงสนใจท าการวิ จัย เพื่ อศึก ษาทัก ษะการอภิ ป รายโต้ แ ย้ ง ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ เข้ าใจถึงระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน เพราะในการจะพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้ แย้ ง ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน สิ่ง
สาคัญคือครู ผ้ สู อนจาเป็ นต้ องเข้ าใจถึงระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่มีอยู่ เพื่อจะ
นามาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ แบบวัดทักษะการอภิปรายโต้ แย้ ง ทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ แบบ
วัดทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ มี 2 ข้ อ ซึง่ แต่ละข้ อประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ 1) สถานการณ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ และมีข้อคาถาม 5 ข้ อที่ครอบคลุม 5 องค์ประกอบของทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์
ได้ แก่ ข้ อกล่าวอ้ าง เหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐานสนับสนุน เหตุผลข้ อโต้ แย้ งฝ่ ายตรงข้ าม และข้ อ
โต้ แย้ งกลับ
โดยคาถามข้ อที่ 1 จะเป็ นสถานการณ์ เกี่ยวกับน ้าอัดลมที่ไม่มีข้อมูลให้ พิจารณา และคาถามข้ อที่ 2 จะ
เป็ นสถานการณ์เกี่ยวกับกลูต้าไธโอนซึง่ มีข้อมูลให้ นกั เรี ยนเพื่อประกอบการพิจารณา
สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้สร้ างขึ ้นโดยคานึงถึงเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องและบริ บทที่ใกล้ ตวั
กับนักเรี ยน โดยคาถามข้ อที่ 1 จะเป็ นสถานการณ์เกี่ยวกับน ้าอัดลม ซึง่ มีการนาเสนอผลเสียของน ้าอัดลมที่มีฤทธิ์
กัดกร่ อนรุ นแรงและได้ รับการเผยแพร่ ทางสังคมออนไลน์อย่างกว้ างขว้ าง และคาถามข้ อที่ 2 จะเป็ นสถานการณ์
เกี่ ย วกับ กลูต้าไธโอนซึ่งปั จ จุบัน ผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารเสริ มได้ รั บ ความสนใจจากคนในสังคมอย่ างกว้ างขว้ างมี
ผลิตภัณฑ์พร้ อมคาโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ ได้ เรี ยกความสนใจให้ กบั ผลิตภัณฑ์ ออกมามากมาย สถานการณ์ ทงั ้
สองเป็ นสถานการณ์ ที่นักเรี ยนต้ องตัดสินใจว่าจะเชื่ อถื อหรื อไม่ จากนัน้ นาประเด็นในการอภิ ปรายโต้ แย้ งทาง
วิทยาศาสตร์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญจานวน 2 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้ อง
และความเหมาะสมของประเด็นที่ออกแบบ
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล จะจัดกลุ่มนักเรี ยนตามระดับทักษะการอภิ ปรายโต้ แย้ ง ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยน เพื่ อแสดงข้ อมูลในเชิงคุณภาพ โดยจะจัดกลุ่มแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามองค์ ประกอบทักษะการ
อภิปรายโต้ แย้ ง คือ ระดับ 1 มี 1 องค์ประกอบ ระดับ 2 มี 2 องค์ประกอบ ระดับ 3 มี 3 องค์ประกอบ ระดับ 4 มี 4
องค์ประกอบ และระดับ 5 มี 5 องค์ประกอบ รวมทังผู
้ ้ วิจยั นาคาตอบของนักเรี ยนในแต่ละองค์ประกอบมาพิจดั
กลุม่ ว่าเหตุผลที่นกั เรี ยนตอบว่าสอดคล้ องกับหลักการหรื อเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หรื อไม่

วิธีการ
รู ปแบบของงานวิจยั นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาระดับทักษะการอภิปราย
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 สาหรับกลุม่ ที่ศกึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 30 คน ประกอบด้ วยนักเรี ยนชาย 14 คน และนักเรี ยนหญิ ง 16 คน โดยผู้วิจัย
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยให้ นกั เรี ยนกลุ่มที่ศกึ ษาทาแบบวัดทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์
และวิเคราะห์ผลการศึกษา

ผลการทดลองและวิจารณ์
จากผลการศึกษาทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิ ทยาศาสตร์ โดยใช้ แบบวัดทักษะการอภิปรายโต้ แย้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ ในคาถามที่ 1 สถานการณ์ เกี่ยวกับน ้าอัดลมที่ไม่มีข้อมูลให้ พิจารณา พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่
(11 คน) มีทกั ษะการอภิปรายโต้ แย้ งวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับที่ 4 ในขณะที่คาถามที่ 2 เกี่ยวกับกลูต้าไธโอนซึง่ มี
ข้ อมูลให้ นักเรี ยนเพื่อประกอบการพิจารณา พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ (17 คน) มีทักษะการอภิปรายโต้ แย้ ง
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วิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 5 เมื่อพิจารณารู ปแบบขององค์ประกอบของทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งวิทยาศาสตร์ ที่
นักเรี ยนแสดงออกมาในแต่ละระดับ สามารถแสดงได้ ดงั ตารางที่ 1 (Table 1.)

Level 2
Level 3

Level 4
Level 5

Number

Supportive arguments

Counter arguments

Evidence

Warrant

Claim

Number

Supportive arguments

Counter arguments

Evidence

Warrant

Level

Claim

Table 1. Tenth Grade Students’ Scientific Argumentation Skills
Science situation without providing data Science situation with providing data

6
2

-

-

2
6
9
1
2
2

1
1
8
3
17

จากคาถามข้ อที่ 1 ซึง่ เป็ นสถานการณ์ เกี่ยวกับน ้าอัดลมที่ไม่มีข้อมูลให้ การวิจัยพบว่านักเรี ยนมีระดับ
ทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ใน 4 ระดับ คือ ตังแต่
้ ระดับที่ 2-5 โดยพบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุม่ ที่มีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 4 จานวน 12 คน
กลุ่มที่มีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 4
มีนกั เรี ยนจานวน 12 คนที่มีทกั ษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับนี ้ แต่
มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. มีจุดยืนของตนเอง มองเห็นมุ มของคนอื่น แต่ ไม่ สามารถโน้ มน้ าวให้ คนอื่น
คล้ อยตามความคิดของตนเองได้
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนจานวน 9 คน สามารถแสดงข้ อกล่าวอ้ างและให้ หตุผลสนับสนุนข้ อ
กล่าวอ้ างที่เป็ นความรู้ วิทยาศาสตร์ ได้ รวมทังแสดงหลั
้
กฐานสนับสนุน โดยนักเรี ยน 8 คนที่สนับสนุนโดยใช้ การ
ทดลองและอีก 1 คนที่มีการให้ หลักฐานสนับสนุนที่เป็ นการอ้ างอิงข่าว และเหตุผลข้ อโต้ แย้ งกลับของฝ่ ายตรงข้ าม
ก็จะสอดคล้ องกับเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง
2. มองเห็น ทั ง้ มุ ม มองของตนเองและของฝ่ ายตรงข้ า ม พร้ อมมี เ หตุ ผ ล แต่ ข าดหลั ก ฐานอ้ า งอิ ง
ผลการวิจัยพบว่านักเรี ยน 1 คน สามารถแสดงข้ อกล่าวอ้ างและเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างที่เป็ น
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ได้ สามารถแสดงเหตุผลข้ อโต้ แย้ งฝ่ ายตรงข้ าม และข้ อโต้ แย้ งกลับได้ แต่ไม่สามารถแสดง
หลักฐานสนับสนุนได้ นักเรี ยนกลุม่ นี ้สามารถอภิปรายโต้ แย้ งได้ ทงั ้ 2 ฝ่ ายแต่ขาดหลักฐานสนับสนุน
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3. มีมุมมองของตนเองชัดเจนพร้ อมหลักฐานสนั บสนุ น และพยายามโน้ มน้ าวให้ คนอื่นคล้ อยตาม
ความคิดของตนเอง แต่ ไม่ สามารถมองในมุมตรงข้ ามได้
ผลการวิจัยพบว่านักเรี ยน 2 คน สามารถแสดงข้ อกล่าวอ้ าง โดยเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของ
นักเรี ยนกลุม่ นี ้เป็ นการให้ ข้อมูลที่เป็ นความรู้ วิทยาศาสตร์ ที่กล่าวถึงความเป็ นกรดและฤทธิ์กดั กร่ อนของน ้าอัดลม
แต่หลักฐานสนับสนุนที่ให้ มานัน้ แตกต่างจากเหตุผลสนับสนุน โดยนักเรี ยน 1 คนให้ หลักฐานสนับสนุนเป็ น
หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีการอ้ างอิงหน่วยงาน และนักเรี ยนอีกคนจะให้ หลักฐานสนับสนุนจากวิดีโอที่มีการทา
การทดลอง ในส่วนของข้ อโต้ แย้ งกลับจะสอดคล้ องกับหลักฐานสนับสนุนคือเป็ นการใช้ ข้อโต้ แย้ งที่เป็ นหลักฐาน
โดยเป็ นหลักฐานที่คล้ ายกับหลักฐานสนับสนุน
กลุ่มที่มีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 3
มีนกั เรี ยนจานวน 10 คนที่มีทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับนี ้ แต่มีองค์ประกอบที่
แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มที่มีความคิดอยู่กับมุมมองของตนเองในเชิงวิทยาศาสตร์ อย่ างชัดเจน
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน 2 คน สามารถให้ ข้อกล่าวอ้ าง เหตุผลสนับสนุ นข้ อกล่าวอ้ าง และหลักฐาน
สนับสนุนได้ แต่ไม่สามารถให้ เหตุผลข้ อโต้ แย้ งของฝ่ ายตรงข้ ามและข้ อโต้ แย้ งกลับได้ เมื่อวิเคราะห์การให้ เหตุผล
สนับ สนุน ข้ อกล่าวอ้ างพบว่ าเป็ นเหตุผ ลสนับ สนุน ข้ อกล่าวอ้ างที่ เป็ นความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ทัง้ หมด ส่ว น
หลักฐานสนับสนุนเป็ นกล่าวถึงการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ จานวน 1 คน และอีก 1 คนให้ หลักฐานสนับสนุน
ที่เป็ นการอ้ างอิงบทความ
2. กลุ่ มที่อธิบายเหตุผลในความคิดด้ านเดียว และพยายามโน้ มน้ าวให้ คนอื่นคล้ อยตามความคิดของ
ตนเอง แต่ ไม่ สามารถมองในมุมตรงข้ ามได้
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน 2 คน สามารถแสดงข้ อคิดเห็นในเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ โดยให้ ข้อกล่าว
อ้ าง เหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างได้ และสามารถให้ ข้อโต้ แย้ งกลับซึง่ เป็ นเหตุผลที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ และ
อ้ างอิงหน่วยงาน ซึง่ ข้ อโต้ แย้ งกลับจะมีลกั ษณะเหตุผลใกล้ เคียงกับเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง โดยข้ อโต้ แย้ ง
กลับใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็ นประสบการณ์ ตรงและมีการอ้ างอิงหน่วยงาน โดยนักเรี ยนกลุ่มนี ้ไม่สามารถ
มองมุมมองที่แตกต่างของฝ่ ายตรงข้ ามได้ จึงไม่สามารถให้ เหตุผลข้ อโต้ แย้ งของฝ่ ายตรงข้ ามได้
3. กลุ่มที่มองต่ างมุ ม สามารถแสดงข้ อกล่ าวอ้ างและให้ เหตุ ผลสนั บสนุ นได้ แต่ ขาดการใช้ หลักฐาน
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน 6 คน สามารถให้ ข้อกล่าวอ้ าง และเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างที่
เป็ นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ได้ จานวน 5 และมีนกั เรี ยน 1 คนที่ให้ เหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างที่เป็ นความเห็น
ส่วนตัวที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยนักเรี ยนกลุ่มนี ้เป็ นกลุ่มที่สามารถให้ เหตุผลของฝ่ ายตนเองและฝ่ าย
ตรงกันข้ ามได้ แต่จะไม่สามารถอ้ างอิงหลักฐานเหตุผลของตนเองได้ รวมไปถึงไม่สามารถให้ ข้อโต้ แย้ งกลับของอีก
ฝ่ ายได้ ถึงแม้ วา่ จะสามารถให้ เหตุผลของฝ่ ายตรงกันข้ ามได้ ก็ตาม
กลุ่มที่มีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 2
1. กลุ่มที่มองในมุมตนเอง แต่ ยังไม่ มีหลักฐานสนับสนุนให้ น่าเชื่อถือ
ผลการวิจยั พบว่ามีนกั เรี ยนจานวน 5 คนที่มีทกั ษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในทางเดียวกัน
คือ มองในมุมตนเอง แต่ยงั ไม่มีหลักฐานสนับสนุนให้ น่าเชื่อถือ กลุ่มนี ้สามารถแสดงข้ อคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ได้
โดยให้ ข้ อ กล่า วอ้ า งและเหตุผ ลสนับ สนุ น ข้ อ กล่า วอ้ า งได้ โดยให้ เหตุผ ลสนับ สนุน ข้ อกล่ าวอ้ างที่ เกี่ ย วข้ อ ง
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วิทยาศาสตร์ ทงหมด
ั้
โดยมี 3 คน กล่าวถึงความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และอีก 2 คนกล่าวถึงการอ้ างอิงกระบวนการ
แต่ยงั ไม่สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุนให้ ความคิดของตนเองน่าเชื่อถือ
กลุ่มที่มีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 5
1. กลุ่มที่แสดงทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ได้ ครบองค์ ประกอบ
ผลการวิจัยพบว่านัก เรี ยน 2 คนมีทัก ษะการอภิ ปรายโต้ แ ย้ งในระดับนี ้ นักเรี ยนกลุ่มนี ส้ ามารถให้
องค์ประกอบทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งได้ ครบทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยนักเรี ยน 1 คนจะให้ เหตุผลสนับสนุนข้ อ
กล่ า วอ้ า งเป็ นความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ในขณะที่ นั ก เรี ย นอี ก คนจะให้ เหตุผ ลสนับ สนุ น ข้ อ กล่ า วอ้ า งจาก
ประสบการณ์ตรง โดยหลักฐานสนับสนุนจะใช้ การทดลองเพื่อสนับสนุนเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างทังสองคน
้
และข้ อโต้ แย้ งกลับจะมีลกั ษณะคาตอบที่ใกล้ เคียงกับหลักฐานสนับสนุน
สาหรับคาถามข้ อที่ 2 เกี่ยวกับการใช้ กลูต้าไธโอนเพื่อทาให้ ผิวขาวโดยมีข้อมูลมาให้ ประกอบการ
พิจารณา การวิจยั พบว่านักเรี ยนมีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ใน 3 ระดับ 5 กลุม่ โดยพบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ ที่มีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 5 จานวน 17 คน
กลุ่มที่มีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 5
1. กลุ่มที่แสดงทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ได้ ครบองค์ ประกอบ
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนจานวน 17 คน สามารถแสดงองค์ประกอบของทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ ครบทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยสามารถแสดงข้ อคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ โดยให้ ข้อกล่าวอ้ างและ
เหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างที่เป็ นความรู้ วิทยาศาสตร์ ได้ ทงั ้ 17 คน โดย 15 คนมีหลักฐานสนับสนุนเป็ นหลักฐาน
ที่เป็ นบทความทางวิชาการ ซึง่ ข้ อมูลของหลักฐานสนับสนุนนันน
้ ามาจากบทความที่กาหนดให้ และอีก 2 คนใช้
หลักฐานสนับสนุนที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เป็ นประสบการณ์ตรงของผู้ให้ ข้อมูลที่เคยประสบมา และการ
อ้ างอิงข่าวการเสียชีวิตของคนที่เคยใช้ กลูต้าไธโอน ตามลาดับ
กลุ่มที่มีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 4
มีนกั เรี ยนจานวน 11 คนที่มีทกั ษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับนี ้ แต่มีองค์ประกอบ
แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. มีจุดยืนของตนเอง มองเห็นมุมของคนอื่น แต่ ไม่ สามารถโน้ มน้ าวให้ คนอื่นคล้ อยตามความคิดของ
ตนเองได้
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนจานวน 8 คนที่ สามารถแสดงข้ อคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ โดยให้ ข้อกล่าวอ้ าง
และเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างที่เป็ นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ได้ ทงหมด
ั้
แต่เมื่อวิเคราะห์หลักฐานสนับสนุนที่
ให้ มีความหลากหลายแตกต่างกันไป นักเรี ยน 4 คนให้ หลักฐานสนับสนุนที่เป็ นบทความวิชาการในบทความที่
กาหนดมาให้ นักเรี ยน 2 คนเป็ นการอ้ างอิงหนังสือเรี ยนที่นกั เรี ยนเคยเรี ยน และนาข้ อมูลที่เคยเรี ยนมามาเป็ น
หลักฐานสนับสนุน และนักเรี ยน 2 คนมีหลักฐานสนับสนุนที่เป็ นการอ้ างอิงข่าวที่มีการรายงานผลเสียของการ
ใช้ กลูต้าไธโอน แต่นกั เรี ยนกลุม่ นี ้ยังไม่สามารถให้ ข้อโต้ แย้ งกลับของฝ่ ายที่เห็นต่างได้ หลายคาตอบไม่
สมเหตุสมผล
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2. กลุ่มที่มองเห็นทัง้ มุมมองของตนเองและของฝ่ ายตรงข้ าม พร้ อมมีเหตุผล แต่ ขาดหลักฐานอ้ างอิง
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน 3 คน สามารถแสดงข้ อกล่าวอ้ างและเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างที่เป็ น
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ได้ จานวน 2 คน ตลอดจนเหตุผลข้ อโต้ แย้ งฝ่ ายตรงและข้ อโต้ แย้ งกลับก็เป็ นความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ในขณะที่นกั เรี ยนอีก 1 คน เหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างเป็ นการให้ เหตุผลส่วนตัว รวมไปถึงเหตุผล
ข้ อโต้ แย้ งของฝ่ ายตรงข้ ามก็เป็ นการให้ เหตุผลส่วนตัว ซึง่ ลักษณะตรงกันข้ ามกับเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง แต่
ข้ อโต้ แย้ งกลับเป็ นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่นามาจากบทความที่กาหนดให้ นักเรี ยนกลุม่ นี ้ขาดองค์ประกอบ
ของหลักฐานสนับสนุน ซึง่ คาตอบที่ให้ มาจะเป็ นเหตุผลมากกว่าที่จะเป็ นหลักฐาน โดยส่วนใหญ่ยงั ไม่ใช่หลักฐาน
ที่มาสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างได้ เป็ นเพียงความคิดเห็นเสียมากกว่า
กลุ่มที่มีระดับทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 3
มีนกั เรี ยนจานวน 2 คนที่มีทกั ษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับนี ้ แต่มีองค์ประกอบ
แตกต่างกันไป สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มที่อธิบายเหตุผลในความคิดด้ านเดียว และพยายามโน้ มน้ าวให้ คนอื่นคล้ อยตามความคิดของ
ตนเอง แต่ ไม่ สามารถมองในมุมตรงข้ ามได้
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน 1 คน สามารถแสดงข้ อกล่าวอ้ าง เหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างที่เป็ นความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถให้ ข้อโต้ แย้ งกลับซึง่ เป็ นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ โดยนาคาตอบมาจากบทความที่
กาหนดให้
2. กลุ่มที่มองต่ างมุม สามารถแสดงข้ อกล่ าวอ้ างและให้ เหตุผลสนับสนุนได้ แต่ ขาดการใช้ หลักฐาน
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน 1 คน สามารถให้ ข้อกล่าวอ้ าง และเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างที่เป็ นการใช้
เหตุผลส่วนตัวอันเป็ นความคิดส่วนบุคคลของนักเรี ยน ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็ นความรู้ วิทยาศาสตร์ โดยนักเรี ยนกลุม่ นี ้
สามารถให้ เหตุผลของฝ่ ายตนเองและฝ่ ายตรงกันข้ ามได้ แต่จะไม่สามารถอ้ างอิงหลักฐานเหตุผลของตนเองได้
รวมไปถึงไม่สามารถให้ ข้อโต้ แย้ งกลับของอีกฝ่ ายได้ ถึงแม้ วา่ จะสามารถให้ เหตุผลของฝ่ ายตรงกันข้ ามได้ ก็ตาม

สรุปผลการวิจัย
ในการตอบคาถามข้ อที่ 1 ที่ไม่มีข้อมูลมาให้ พิจารณามีนกั เรี ยนน้ อยกว่าครึ่ งหนึ่งที่มีทกั ษะการอภิปราย
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 4 ขึน้ ไป (14 คน) โดยในการตอบคาถามข้ อที่ 2 ที่มีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาพบว่ามีนกั เรี ยน 28 คนที่มีทกั ษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 4 ขึ ้นไป โดยเหตุผลที่
นักเรี ยนตอบส่วนใหญ่เป็ นเชิงวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนด้ วยหลักฐานที่เป็ นการอ้ างอิงบทความวิชาการ การ
ทดลอง และประสบการณ์ ตรงของนักเรี ยน เป็ นต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับ Walton (2008) ที่กล่าวว่า การอภิปราย
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานของหลักฐานวิ ทยาศาสตร์ มากกว่าความจริ งที่ตนเองยึดถืออยู่ และจาก
การเปรี ยบเทียบทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในคาถามข้ อที่ 1 ที่ไม่มีข้อมูลมาให้ พิจารณา และ
คาถามข้ อที่ 2 ที่มีข้อมูลประกอบการพิจารณาพบว่า นักเรี ยนแสดงทักษะการอภิปรายโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ใน
คาถามข้ อที่ 2 ได้ มากกว่าคาถามข้ อที่ 1 แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนยังขาดทักษะในการหาหลักฐานเพื่อสนับสนุน
การให้ เหตุผลให้ น่าเชื่อถือ สอดคล้ องกับ Driver et al. (2000) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการสืบเสาะหาข้ อมูล
หรื อหลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์ ที่ ส ามารถตรวจสอบได้ สามารถประเมิน ค่าความน่ าเชื่ อถื อของข้ อมูล หลัก ฐาน
จนผู้เรี ยนสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง ตลอดจนนาข้ อมูลหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ นนไปน
ั้
าเสนอให้ ผ้ อู ื่นเชื่อ
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ในความคิดของตนเองได้ เป็ นทักษะที่สาคัญในการพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้ แย้ ง ดังนัน้ ในการออกแบบ
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒ นาทัก ษะการอภิ ปรายโต้ แ ย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนควรพัฒนาทัก ษะการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้ อมูล ทักษะในการสืบเสาะหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเชิ งประจักษ์ และทักษะในการ
สืบค้ นข้ อมูลควบคูก่ นั ไปด้ วย (พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์, 2558)
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การสารวจทัศนคติท่ มี ตี ่ อวิชาฟิ สิกส์ ของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
First-year students’ attitudes in physics survey at King Mongkut’s University of Technology
ภาคภูมิ เพ็งสุวรรณ1 และ แสงกฤช กลัน่ บุศย์ 1*
Parkpoom Pengsuwan1 and Saengkrit Klunboot1*

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้ได้ ทาการสารวจทัศนคติที่มีต่อวิชาฟิ สิกส์โดยใช้ แบบสารวจทัศนคติ ของมหาวิทยาลัยโคโลลาโดแห่ง
โบลเดอร์ ที่แปลเป็ นภาษาไทย โดยได้ ทาการสารวจกับนักศึกษาชั ้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรีที่ลงเรี ยนรายวิชาฟิ สิกส์ทั่วไปสาหรั บวิทยาศาสตร์ 1 และฟิ สิกส์ทั่วไปสาหรั บวิศวกรรมศาสตร์ 1 จานวน
567 คน แยกออกเป็ นคณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
พบว่านักศึกษามีทัศนคติว่าฟิ สิกส์เป็ นวิชาที่ต้องใช้ ความพยายามในการทาความเข้ าใจ แต่กลับไม่สามารถนา
มโนทัศน์ทางฟิ สิกส์ไปประยุกต์แก้ ปัญหาโจทย์ได้ นอกจากนี ้ยังพบว่านักศึกษาที่เรี ยนในสาขาที่เน้ นฟิ สิกส์กลับ
คิดว่าการเรี ยนฟิ สิกส์ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความพยายามมาก แต่ในทางตรงกันข้ ามนักศึกษาในสาขาที่ไม่เน้ นฟิ สิกส์
เช่น สาขาเทคโนโลยีมีเดีย กลับคิดว่าฟิ สิกส์เป็ นวิชาที่ต้องใช้ ความพยายามมากในการทาความเข้ าใจ แต่ก็ยังมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาฟิ สิกส์อยู่ดี ซึ่งการสารวจนี ้จะเป็ นข้ อมูลที่ดีสาหรั บอาจารย์ผ้ สู อนเพื่อนาไปออกแบบการ
เรี ยนรู้ เพื่อปรับปรุงทัศนคติของนักศึกษา ซึ่งอาจทาให้ เกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์มากขึ ้นและ
ส่งผลการการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนอย่างแท้ จริ ง

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
1
ภาควิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
1
Department of Physics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, 10140
82

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาศึกษาศาสตร์

คานา
ในการเรี ยนการสอนวิชาต่างๆ ทั ้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา วิชาฟิ สิกส์จดั ว่าเป็ นวิชาที่มีความ
ยากวิชาหนึง่ ในการเรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจ ซึ่งมุมมองของนักเรี ยนและครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดว่า
วิชาฟิ สิกส์ยากเนื่องจากมีเนื ้อหาที่นาเสนอในรูปแบบที่หลากหลายทั ้งการทดลอง สูตรในการคานวณ กราฟ และ
ความเข้ าใจในมโนทัศน์ ยิ่งไปกว่านั ้นนักเรี ยนยังจาเป็ นต้ องเชื่อมโยงในแต่ละรู ปแบบนั ้นด้ วย (Angell et al.,
2004) นอกจากนี ้จาก ความเชื่อของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาฟิ สิกส์กล่าวคือความเชื่อเกี่ยวกับโครงสร้ างของความรู้ทาง
ฟิ สิกส์ ความเชื่อมโยงระหว่างฟิ สิกส์และโลกแห่งความจริ ง รวมถึงกลวิธีที่จะนาไปสู่การแก้ ปัญหา และวิธีการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนล้ วนแต่มีความสาคัญต่อความสามารถในการเรี ยนวิชาฟิ สิก ส์เป็ นอย่างมาก (Perry W.G.,
1999; Lising L. and Elby A., 2005) และการเรี ยนการสอนในวิชาฟิ สิกส์ที่จะประสบความสาเร็ จ และนักเรี ยนได้
มีความรู้ ความเข้ าใจนัน้ ขึน้ อยู่กับทัศนคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาฟิ สิกส์ มากกว่า การเรี ยนรู้ ในเนือ้ หาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่เคยเรี ยนผ่านมาในระดับมัธยม (Sadler and Tai, 2001) นอกจากนีไ้ ด้ มีการ
สารวจทัศนคติเปรี ยบเทียบกับความสามารถในการเรี ยนรู้ มโนทัศน์ พบว่ามีความสัม พันธ์ ไ ปในทางเดียวกัน
กล่าวคือผู้ที่มีทศั นคติต่อวิชาฟิ สิกส์ดี จะสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีด้วย (Perkins K.K. et al., 2005)ด้ วยเหตุนี ้การศึกษา
ถึงทัศนคติและความคาดหวังของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาฟิ สิกส์นั ้น ถือเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่สาคัญสาหรั บครู ที่ จะนาไป
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนเพื่อแก้ ไขทัศนคติที่บกพร่ องให้ นกั เรี ยนมีมมุ มองต่อวิชานี ้ที่ดีขึ ้น และมีความพยายามที่
จะเรี ยนรู้มากขึ ้น ซึง่ จะทาให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้อย่างแท้ จริ ง
แบบสารวจทัศนคติและความคาดหวังต่อ การเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และฟิ สิกส์นั ้นมีอยู่หลายรู ปแบบ
โดยในงานวิจยั นี ้ได้ นาแบบสารวจทัศนคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาฟิ สิกส์ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโคโลราโดแห่ง
โบลเดอร์ (Colorado Learning Attitudes about Science Survey; CLASS) นามาใช้ สารวจทัศนคติของนักเรี ยน
โดยแบบสารวจนี ้ได้ ถกู พัฒนามาจากแบบสารวจความคาดหวังของมหาวิทยาลัยแมรี แลนด์ (Maryland Physics
Expectations; MPEX) แบบสารวจมุมมองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (View About Science Survey; VASS) และ
แบบสารวจสาหรั บประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ วิชาฟิ สิกส์ (Epistemological Beliefs Assessment for
Physics Science Survey; EBAPS) โดยพัฒนาให้ มีภาษาที่เหมาะกับนักเรี ยนทุกระดับชั ้น (Adams W.K. et al.,
2006) และจากการสารวจทัศนคติโดยใช้ แบบสารวจนี ้ของ Adams W.K. et al. (2006) พบว่านักศึกษาที่ลงเรี ยน
รายวิชาฟิ สิกส์ที่ใช้ แคลคูลสั มีทศั นคติที่ดีกว่านักศึกษาที่ลงเรี ยนรายวิชาฟิ สิกส์ที่ใช้ พีชคณิต ซึง่ อาจบอกเป็ นนัยได้
ว่านักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาฟิ สิกส์ จึงทาให้ เลือกที่จะเรี ยนในสาขาที่ไม่เน้ นทาง
ฟิ สิกส์ แต่หากสารวจทัศนคติของนักศึกษาที่เรี ยนสาขาฟิ สิกส์ พบว่าทัศนคติของนักศึกษาจะค่อนข้ างสูง จึงอาจ
กล่าวได้ ว่านักศึกษาที่เรี ยนคณะที่ใช้ ฟิสิกส์มากเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรื อ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิกส์
อาจมีทัศนคติต่อวิชาฟิ สิกส์สงู กว่าบางสาขาที่ไม่เน้ นวิชาฟิ สิกส์ และจากการสารวจของ Perkins K.K. et al.
(2005) โดยเปรี ยบเทียบคะแนนทัศนคติที่สารวจโดย CLASS กับคะแนนจาก FMCE (Force and Motion
Conceptual Evaluation) มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ ว่าผู้มีทัศนคติที่ ดีจะมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ได้ ดีเช่นกัน
จากข้ อมูลดังกล่าวทาให้ ผ้ วู ิจัยมีความสนใจในการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาชั ้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ที่ลงเรี ยนรายวิชา ฟิ สิกส์ทั่วไปสาหรั บนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 และฟิ สิกส์ทั่วไป
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สาหรับนักศึกษาวิศวกรรม 1 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างทัศนคติของนักศึกษาที่เรี ยนในคณะที่เน้ นฟิ สิกส์
และนักศึกษาที่อยู่ในคณะที่ไม่เน้ นฟิ สิกส์ และระบุทศั นคติด้านใดที่ควรแก้ ไข เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรั บการออกแบบ
การเรี ยนรู้ เพื่อปรั บปรุงทัศนคติของนักศึกษา ซึง่ จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
แบบสารวจ CLASS
แบบสารวจทัศนคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาฟิ สิกส์ที่ ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยโคโลราโด แห่งโบลเดอร์
(Colorado Learning Attitudes about Science Survey; CLASS) ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง และ
ความเชื่อมัน่ จากการวิเคราะห์ทางสถิติกบั นักศึกษาจานวน 2,400 คน โดยแบบสารวจนี ้จะมีคาถามทั ้งหมด 42
คาถาม โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสารวจเลือกระดับความเห็นด้ วย 5 อันดับ เรี ยงจาก ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปถึงเห็นด้ วย
อย่างยิ่ง โดยคาถามเหล่านี ้จะแบ่งออกเป็ น 8 กลุ่ม ดัง Table 1 และการคิดคะแนนจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือคิด
คะแนนภาพรวมและคิดคะแนนรายกลุม่
Table 1 Meaning of each category in CLASS survey.
Category
Meaning
Real World Connection
Seeing the connection between physics and real life.
(RWC)
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 Understanding that physics is coherent and is about making-sense,
(CC)
drawing connections, and reasoning not memorizing. Making sense
of math.
Applied Conceptual
Understanding and applying a conceptual approach and reasoning in
Understanding (ACU)
problem solving, not memorizing or following problem solving recipes.
Problem Solving General
General views about problem solving
(PSG)
Problem Solving
Confidence in problem solving.
Confidence (PSC)
Problem Solving
The difficulty in problem solving.
Sophistication (PSS)
การสารวจทัศนคติ
สารวจทัศนคตินกั ศึกษาขั ้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ที่ลงเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ทั่วไป
สาหรับวิทยาศาสตร์ 1 และฟิ สิกส์ทวั่ ไปสาหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1ในปี การศึกษา 2558 จานวน 567 คน โดยแยก
เป็ นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 258 คน คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 228 คน และคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีจานวน 81 คน
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การวิเคราะห์ ผล
จากข้ อมูลการสารวจ นามาวิเคราะห์เพื่อระบุว่านักศึกษาชั ้นปี ที่ 1 ที่สารวจมีทศั นคติด้านใดที่ดี หรื อ
ด้ านใดที่ไม่ดี รวมถึงทัศนคติของนักศึกษาที่เลือกเรี ยนสาขาวิชาที่แตกต่างกันจะมีความแตกต่างกันอย่างไร

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการสารวจทัศนคติท่มี ีต่อวิชาฟิ สิกส์ ของนักศึกษาระดับชัน้ ปี ที่ 1
ทัศนคติของนักศึกษาระดับชั ้นปี ที่ 1 ที่ลงเรี ยนรายวิชาฟิ สิกส์สาหรั บนักศึกษาวิทยาศาสตร์ และฟิ สิกส์
สาหรั บนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Figure 1) พบว่านักศึกษามีทัศนคติต่อวิชาฟิ สิกส์ในกลุ่ม ความเข้ าใจถึงนัย
และความพยายาม (Sense Making / Effort) ดีที่สดุ และในกลุม่ การประยุกต์ใช้ มโนทัศน์ (Applied Conceptual
Understanding) ด้ อยที่สดุ

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
จากผลการสารวจแสดงว่านักศึกษามีทศั นคติว่าการใช้ ความพยายามในการที่จะเข้ าใจฟิ สิกส์อย่างถ่อง
แท้ นั ้นเป็ นเรื่ องสาคัญ แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษากลับมีทศั นคติในการนามโนทัศน์ ไปประยุกต์ในการแก้ ปัญหา
โจทย์ได้ ไม่ดีเลย แสดงว่าพื ้นหลังของนักศึกษาที่เข้ ามาเรี ยนนั ้นได้ รับการปลูกฝั งให้ มีความพยายามกับวิชานี ้ แต่
ความรู้ที่นกั ศึกษาได้ รับก่อนหน้ าเข้ ามาเรี ยนอาจมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อน และนักศึกษาอาจไม่ได้ มองฟิ สิกส์
เป็ นภาพรวมที่ความรู้ในแต่ละเรื่ องเชื่อมโยงกัน นอกจากนี ้การเรี ยนการสอนในรูปแบบเดิมในวิชาฟิ สิกส์ทั่วไปนั ้น
ยังไม่สามารถที่จะแก้ ไขความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นให้ กบั นักศึกษาได้ (Knight R.D., 2004)
ผลการสารวจทัศนคติท่มี ีต่อวิชาฟิ สิกส์ แยกรายคณะ
ผลการสารวจ (Figure 2) พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทัศนคติกลุ่มเชื่อมโยงกับโลกความจริ ง (Real
World Connection) กับความเข้ าใจถึงนัยและความพยายามดีที่สดุ และทัศนคติกลุ่ม การประยุกต์ใช้ มโนทัศน์
ด้ อยที่สดุ คณะวิทยาศาสตร์ มีทัศนคติกลุ่มความเข้ าใจถึงนัยและความพยายามดีที่สดุ และทัศนคติกลุ่ม การ
ประยุกต์ ใช้ มโนทัศน์ กับกลุ่ม ความซับซ้ อนในการแก้ ปัญ หาโจทย์ ด้อยที่สุด คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีทศั นคติกลุม่ เชื่อมโยงกับโลกความจริ งดีที่สดุ และทัศนคติกลุม่ การประยุกต์ใช้ มโนทัศน์ด้อยที่สดุ
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จากการสารวจของทั ้ง 3 คณะพบว่าทุกคณะมีปัญหาของทัศนคติในเรื่ องของการประยุกต์ใช้ มโนทัศน์ ใน
การแก้ ปัญหาโจทย์ที่ควรได้ รับการแก้ ไข แต่ในขณะเดียวกันพบว่ากลุ่มของความเข้ าใจถึงนัยและความพยายาม
กลับมีคะแนนค่อนข้ างสูง (Figure 2) แสดงว่านักศึกษาเห็นว่าความพยายามเพื่อ จะให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ มี
ความสาคัญ แต่ก็ยงั มีปัญหาในเรื่ องของการนามโนทัศน์ไปประยุกต์อยู่ดี นอกจากนี ้เมื่อเทียบกับผลสารวจจาก
มหาวิทยาโคโลลาโดแห่งโบลเดอร์ และมหาวิทยาลัยนอร์ เทิร์นโคโลดาโดซึ่งได้ คะแนนในกลุ่ม การประยุกต์ใช้ มโน
ทัศน์ประมาณ 38-54% และ 41-52% ตามลาดับ (Alhadlaq H., 2009) พบว่านักศึกษาชั ้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีมีค่าที่ได้ ต่ากว่า

Figure 2 CLASS survey favorable scores in 8 categories for faculty of engineering, faculty of science
and faculty of industrial education and technology.
ผลการสารวจทัศนคติท่มี ีต่อวิชาฟิ สิกส์ แยกตามสาขาวิชา
จากผลสารวจ (Table 2) พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิกส์ มีคะแนน CLASS ที่สงู เกือบในทุก
กลุม่ ซึง่ สอดคล้ องกับการสารวจในประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่พบว่านักศึกษาที่เลือกศึกษาในสาขาวิชาฟิ สิกส์จะมี
คะแนน CLASS ที่สงู (Perkin K.K., 2010) และเมื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติรายกลุม่ ของคณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมีเดีย กับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิกส์ประยุกต์ กับ
สาขาเทคโนโลยีอ าหาร พบว่าสาขาที่มีคะแนนในกลุ่ม ความเข้ าใจถึงนัยและความพยายามสูง ไม่ใช่ สาขาที่มี
คะแนนในกลุม่ อื่นสูง แต่ในทางกลับกันสาขาที่มีคะแนนกลุม่ อื่นๆ สูงกลับมีคะแนนในกลุ่มความเข้ าใจถึงนัยและ
ความพยายามไม่ไ ด้ สงู นั่นแสดงว่ากลุ่มคนที่เรี ยนรู้ ฟิ สิกส์ได้ ดีนั ้นคิดว่าวิชาฟิ สิกส์ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้
ความพยายามในการเรี ยนมากนัก ต่างกับกลุ่มคนที่ คิดว่าฟิ สิกส์ต้องใช้ ความพยายามกลับเป็ นกลุ่มคนที่ไม่เก่ง
ซึง่ อาจจะเป็ นไปได้ ว่ากลุม่ คนที่คิดว่าฟิ สิกส์ต้องใช้ ความพยายามเป็ นเพราะคิดว่าฟิ สิกส์เป็ นวิชาที่ใช้ ความจาทั ้ง
จาสูตรและรู ปแบบการคานวณ รวมถึงความไม่เข้ าใจที่มาของสูตรที่มีอยู่เป็ นจานวนมากจึงทาให้ คิดว่าต้ องใช้
ความพยายามสูงเพื่อจาสิ่งเหล่านั ้น (Knight R.D., 2004) และหากพิจารณาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่ได้
คะแนนสูงในหลายกลุม่ คือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า ซึง่ เป็ นสาขาที่ต้องใช้ ความรู้ทางฟิ สิกส์ค่อนข้ างมาก
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Table 2 Percentage of favorable scores in 8 categories for each program
RWC PI SM CU
Faculty of Industrial Education and Technology
Printing and Packaging Technology
60% 49% 56% 27%
Media Technology
39% 29% 73% 29%
Applied Computer Science - Multimedia
63% 52% 59% 33%
Mechanical Engineering
57% 43% 45% 26%
Electrical Engineering
66% 56% 61% 38%
Faculty of Science
Chemistry
46% 36% 58% 33%
Mathematics
42% 40% 47% 35%
Microbiology
53% 36% 56% 30%
Applied Physics
70% 66% 68% 46%
Applied Computer Science
44% 39% 57% 33%
Food Science and Technology
69% 38% 70% 40%
Statistics
47% 44% 59% 40%
Faculty of Engineering
Chemical Engineering
54% 42% 60% 39%
Civil Engineering
68% 69% 66% 45%
Electrical Engineering
73% 65% 68% 43%
Electrical Communication and Electronic
66% 54% 63% 41%
Engineering
Control System and Instrumentation
65% 56% 62% 33%
Engineering
Materials Engineering
69% 49% 64% 42%
Environmental Engineering
60% 47% 65% 41%
Production Engineering
51% 43% 54% 37%

ACU PBG PBC PBS
18%
20%
18%
22%
31%

38%
36%
42%
46%
49%

38%
36%
38%
46%
50%

20%
14%
15%
26%
31%

22%
24%
19%
30%
23%
25%
29%

40%
36%
40%
60%
35%
48%
50%

38%
35%
35%
49%
32%
47%
44%

19%
21%
16%
35%
23%
23%
31%

29%
27%
28%
25%

50%
57%
63%
53%

42%
49%
61%
50%

28%
34%
33%
29%

20% 52% 50% 26%
22% 46% 40% 17%
25% 49% 50% 24%
24% 46% 42% 25%

Means the programs which got the highest CLASS scores.
Means the programs which got the lowest CLASS scores.
ผลสารวจทัศนคติท่มี ีต่อวิชาฟิ สิกส์ คะแนนภาพรวม (Overall Favorable scores)
จากผลการสารวจ (Table 3) พบว่าคณะที่มีทัศนคติในภาพรวมดีที่สดุ คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ (47%)
และน้ อยที่ สุ ด คื อ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี (42%) จึ ง อาจบอกเป็ นนั ย ได้ ว่ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีทัศนคติที่สงู ดังนั ้นเป็ นไปได้ ที่การเรี ยนรู้ ในวิชาฟิ สิกส์ทั่วไปจะดี และจากผลการสารวจแยก
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ตามสาขาวิชา (Figure 4) พบว่าสาขาวิชาที่มีทัศนคติในภาพรวมดีที่สุดคือ สาขาฟิ สิกส์ประยุกต์ และสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า(55%) และแย่ที่สดุ คือสาขาคณิตศาสตร์ (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.
ผลที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าสาขาวิชาที่เน้ นฟิ สิกส์จะมีคะแนน CLASS ค่อนข้ างสูง เช่นคณะครุ ศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิกส์ประยุกต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า แตกต่าง
จากสาขาที่ไม่เน้ นฟิ สิกส์เช่นคณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เป็ น
ต้ น ซึง่ สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในสาขาที่เรี ยนกับทัศนคติต่อวิชาฟิ สิกส์ได้ (Adam K.K.,
2006)

สรุป
จากการสารวจทัศนคติที่มีต่อวิชาฟิ สิกส์ โดยใช้ แบบสารวจทัศนคติของมหาวิทยาโคโลลาโดแห่งโบลเดอร์ ที่แปล
เป็ นภาษาไทย โดยสารวจนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั ้นปี ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ที่
เรี ยนรายวิชาฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1 ในภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 พบว่านักศึกษามีความคิดว่าความพยายาม
เป็ นสิ่งที่จาเป็ นส าหรั บ การเรี ยนวิ ชาฟิ สิกส์ แต่นัก ศึกษากลับไม่สามารถเข้ าใจมโนทัศน์ แ ละนามโนทัศน์ ไ ป
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาโจทย์ นักศึกษายังคงใช้ การจารูปแบบการแก้ ปัญหาโจทย์อยู่ เมื่อพิจารณารายคณะ
พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทศั นคติที่ดีที่สดุ และเมื่อพิจารณาสาขาวิชาที่เรี ยนพบว่าสาขาที่ใช้ วิชาฟิ สิกส์มาก
เช่น สาขาฟิ สิกส์ประยุกต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า จะมีทศั นคติต่อวิชานี ้ดี แต่ในทางตรงกันข้ ามสาขาที่ไม่เน้ นฟิ สิกส์
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จะมีคะแนนทัศนคติที่ไ ม่สงู อาจเนื่อ งจากนักศึกษามีความเห็นว่าสาขาที่เรี ยนไม่มีความจาเป็ นที่ต้องใช้ วิชานี ้
และเมื่อพิจารณากลุม่ ในแต่ละสาขาวิชาพบว่าสาขาวิชาที่เก่งฟิ สิกส์ มีความคิดว่าฟิ สิกส์ไม่ต้องใช้ ความพยายาม
มาก ในทางกลับกันสาขาที่ไม่เก่งฟิ สิกส์คิดว่าฟิ สิกส์ต้ องใช้ ความพยายามมาก สิ่งนี ้อาจแสดงว่าหากเข้ าใจการ
เรี ยนวิชาฟิ สิกส์ที่ถกู ต้ องเราอาจไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความพยายามมากกับวิชานี ้ จากผลการสารวจนี ้เป็ นข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์สาหรับการออกแบบการเรี ยนรู้สาหรับอาจารย์เพื่อปรับปรุงทัศนคติของนักศึกษาซึ่งอาจทาให้ เกิดความ
กระตือรื อร้ นในการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์มากขึ ้นและจะส่งผลการการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืนอีกด้ วย
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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
จากแบบสอบถามและการสัม ภาษณ พบวานักเรียนมีจิตอนุรักษ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีจิต
อนุรักษดานภัยคุกคามสิ่งแวดลอมอยูในระดับสูงมาก สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลางถึงต่ํา โดยเฉพาะดาน
สนับ สนุน นโยบายเพิ่ มประชากรซึ่งมีค าเฉลี่ยต่ํ าที่ สุด ขอคน พบจากงานวิจัยเปน สารสนเทศในการพิ จารณา
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
สิ่งแวดลอมจึงนับวามีความสําคัญ ที่คนในประเทศไทยตองชวยกัน ซึ่งการอนุรักษสิ่งแวดลอมจะไดผลและมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความสํานึกของบุคคลที่มีตอสิ่งแวดลอมนั้น ๆ การสรางความตระหนักเกี่ยวกับ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมจะทําใหเกิดพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (มูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน, 2554: เกษม จันทรแกว, 2536 :
UNESCO, 1992)
จิตอนุรักษ คือการตระหนัก หรือเห็นคุณคาความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดํารงชีวิต และ
สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด จิตอนุรักษจึงเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมใน
การอนุรักษ สิ่งแวดลอมของมนุษย (Thapa, 1999: Dillon and Gayford, 1997) ซึ่งแนวทางในการปลูกฝงจิต
อนุรักษน้ันทําไดหลากหลายวิธี ในบริบทของโรงเรียน ผูเรียนควรไดสัมผัส อยูรวม หรือเรียนรูจากธรรมชาติเพื่อ
ความเขาใจและความรักหวงแหนธรรมชาติ เกิดความรูสึกเปนเจาของ (ownership) ครูควรเปนแบบอยางและ
สอนใหนักเรียนใชชีวิตอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและกลมกลืนกับธรรมชาติ มีความเปนอยูอยางเรียบงาย ไม
ทําลายหรือเบียดเบียนชีวิตอื่น ๆ พิจารณาถึงความเปนไปตามธรรมชาติที่เปนอยู เคารพในสิทธิ์ของการมีอยูของ
สรรพสิ่ง ครูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยยกตัวอยางสถานการณเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม (Stapp, 1997)
กรอบแนวคิดจิตอนุรักษที่ใชในงานวิจัยนี้เสนอโดย Milfont และ Duckitt (2010) มีองคประกอบหลัก 2
องคประกอบไดแก การสงวนรักษา (Preservation) และการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดอยาง
ยั่ ง ยื น (Utilization) ในแต ล ะประเด็ น แบ ง ออกเป น ด า นย อ ย ดั ง นี้ องค ป ระกอบการสงวน (Preservation)
ประกอบด วย 7 องค ป ระกอบย อยได แ ก รูสึ ก สนุ ก สนานเพลิ ดเพลิ น ไปกั บ ธรรมชาติ (Enjoyment of nature)
สนับสนุนนโยบายการแทรกแซงเพื่อการอนุรักษ (Support for inventionist conservation policies) ทํากิจกรรม
เคลื่ อ นไหวเพื่ อ สิ่ ง แวดล อ ม (Environmental movement activism) ภั ย คุ ก คามสิ่ ง แวดล อ ม (Environmental
threat) พฤติกรรมดานการอนุรักษระดับบุคคล (Personal conservation behavior) การยึดตนเองเปนศูนยกลาง
ในการอนุ รั ก ษ (Ecocentric concern) สนั บ สนุ น นโยบายเพิ่ ม ประชากร (Support for population growth
policies) องคประกอบการใชประโยชนทรัพยากร (Utilization) ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย ไดแก การ
อนุ รั ก ษ ที่ เกิ ด จากแรงจู ง ใจที่ ยึ ด ประโยชน ที่ เกิ ด จากมนุ ษ ย (Conservation motivated by anthropocentric
concern) มี ค วามเชื่ อ ใจในวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (Confidence in science and technology) การ
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เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ (Altering nature) มนุษยอยูเหนือธรรมชาติ (Human dominance over nature)
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย (Human utilization of nature)
จากป ญ หาที่ ได ก ล าวไปรวมกั บ ผู วิจั ย ซึ่ งเป น นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาโท ที่ ต องฝ ก ประสบการณ วิช าชี พ
เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ไดไปฝกประสบการณวิชาชีพ ณ โรงเรียนที่ทําวิจัย จากการ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน ทําใหเห็นวาเด็กนักเรียนยังมีจิตอนุรักษไมมากพอ เชน ขณะที่มีการทํา
ปฏิบัติการในชั้นเรียน มักจะมีนักเรียนจํานวนหนึ่งที่ใชวัสดุ อุปกรณหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับการทําการทดลองหรือ
ทํากิจกรรมอยางสิ้นเปลือง รวมทั้งจากการที่ผูวิจัยไดสอบถามจากครูพี่เลี้ยง พบวามีความสอดคลองกับการ
สังเกตพฤติกรรมและการทํ าแบบสอบถามคือ นักเรีย นยังขาดการยั้งคิ ดดานการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและยังไม มีความตระหนักถึงการใชทรัพ ยากรใหเกิดประโยชนอยางสูงสุ ด เนื่องจากมุมมองของ
นักเรียนตอผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศยังไมกวางพอ เพราะนักเรียนสวนใหญ มีพื้นฐานครอบครัวที่ดี มี
ฐานะ มีความพรอมในทุกๆ ดานและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จึงไมคอยใหความสําคัญกับการใชประโยชน
ทรัพยากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม เชน การใชน้ํา กระดาษชําระ รวมทั้งอุปกรณการเรียนตางๆ จึง
ทําใหผูวิจัยตองการใชการวิจัยปฏิบัติการเพื่อสํารวจและพัฒนาจิตอนุรักษ โดยงานวิจัยเรื่องนี้เปนการรายงาน
การวิจัยในระยะแรกคือการสํารวจปญหา มุงเนนการศึกษาจิตอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 ในรายวิชาชีววิทยาซึ่งผูวิจัยเป นนิสิต ครูป ระจําวิชา โดยขอคนพบที่ ไดจะเป นแนวทางในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อปลูกฝงจิตอนุรักษและสงเสริมพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในระยะวิจัยตอไป

วิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ใชรูปแบบของ Inonue (2015) โดยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
วางแผน (Plan) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกต (Observe) และขั้นสะทอน (Reflect) ซึ่งในสวนที่รายงานผลนี้
เป นขั้ นการวางแผน (Plan) เพราะเป นการสํารวจระดั บจิ ตอนุ รัก ษ เริ่มต นของนั กเรีย นเพื่ อหาแนวทางในการ
จัดการเรียนรูในขั้นตอๆ ไป
กลุมที่ศึกษา
กลุ ม ที่ ศึ ก ษาในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ของเป น โรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง โดยเปนหองเรียนปกติ ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา ปการศึกษา 2558 จํานวน
1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 26 คน เปนนักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 12 คน โดยมีการคละความสามารถ
ทั้งเด็กที่มีผลการเรียนอยูในระดับเกง ปานกลางและออน
วิธีการเก็บขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามเรื่อง จิตอนุรักษ ที่พัฒนาโดย Milfont และ Duckitt (2010) ซึ่งแบงออกเปน 2
ประเด็นหลักคือ 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 เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไม
แนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญและไดนําไปใหนักเรียน
ซึ่งเปนกลุมที่ศึกษาทดลองกอน นอกจากนี้ ผูวิจัยยังใชการสัมภาษณ แบบกึ่งโครงสรางรวมดวย 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 จัดอยูในระดับต่ํา ชวง 1.00
– 1.80 จัดวามีระดับต่ํา และวิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยนําบทสัมภาษณมาแปลงเปน
ขอมูลและจัดกลุมขอมูลเหลานั้น เพื่อลงขอสรุป (สุภางค จังทวานิช, 2545)

ผลและการอภิปราย
จากผลการสํารวจจิตอนุรักษของนักเรียนในตารางที่ 1 พบวานักเรียนมีจิตอนุ รักษ ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาทั้งสองประเด็นใหญ คือ ดานการสงวน (Preservation) พบวานักเรียนมีจิต
อนุรักษโดยรวมอยูในระดับสูง (3.50) ในประเด็นยอยดานภัยคุกคามสิ่งแวดลอมนักเรียนมีจิตอนุรักษระดับสูง
มาก ในดานการสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ สนับสนุนนโยบายการแทรกแซงเพื่อการอนุรักษ การยึด
ตนเองเปนศูนยกลางในการอนุรักษ นักเรียนมีจิตอนุรักษระดับสูงเชนเดียวกัน แตในดานสนับสนุนนโยบายเพิ่ม
ประชากร พบวานักเรียนมีจิตอนุรักษอยูในระดับต่ํา สวนดานการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
อยางยั่งยืน (utilization) นักเรียนมีจิตอนุรักษโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (3.34) ในประเด็นยอย ที่นักเรียนมี
จิตอนุรักษอยูในระดับสูง ไดแก ดานการอนุรักษที่เกิดจากแรงจูงใจที่ยึดประโยชนที่เกิดจากมนุษย มีความเชื่อใจ
ในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมนุษยอยูเหนือธรรมชาติ ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถามมีความสอดคลองกับ
ขอมูลจากการสัมภาษณ เชน นักเรียนให ความเห็นวา “มนุษย ใชทรัพ ยากรอยางฟุ มเฟ อย ตางจากสัต วที่ใช
ทรัพยากรเพื่อความอยูรอดเทานั้น” (นักเรียนชายคนที่ 1) “รัฐบาลยังทํางานไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และอยาก
สนับสนุนนโยบาย การปลูกปา ไมทําลายตนไม” (นักเรียนชายคนที่ 2) “ไมควรจํากัดการมีบุตร เพราะเปนการเอา
เปรียบสิทธิสวนบุคคลเกินไป ควรขึ้นกับฐานะ หากสามารถรับเลี้ยงได ก็สามารถมีบุตรไดจํานวนมาก” (นักเรียน
หญิงคนที่ 1) โดยภาพรวม สรุปไดวานักเรียนมีจิตอนุรักษอยูในระดับปานกลาง และต่ําในบางประเด็น จึงควร
ไดรับการปลูกฝงและพัฒนามุมมองหรือเจตคติในดานการอนุรักษเพื่อใหเกิดพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่ง
สอดคลองกับที่ Newhouse (1990) ระบุไววาหากคนในสังคมใหคุณคากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และนํามาปฏิบัติเปนกิจวัตร ประชาชนจะแสดงพฤติกรรมตามไปดวย ดังนั้น จึงมีความจําเปนตอง
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สรางเจตคติที่ดีเพื่อใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน (Thapa, 1999: Dillon
and Gayford, 1997)

ขอเสนอแนะ
ควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและออกแบบกิ จ กรรม ที่ ใช ห ลั ก การสื บ เสาะหาความรู โดยมี ก าร
สอดแทรกคุ ณ ธรรมตามลั ท ธิ เต า เนื่ องจากลั ท ธิ เต ามี ค วามเชื่ อหรือ คุ ณ ธรรมในการใช ชี วิต ให ก ลมกลื น กั บ
ธรรมชาติ โดยใหนักเรียนมีสวนรวมและเนนการเรียนรูแบบ outdoor learning ใหมีการนําเสนอประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดสัมผัสใกลชิดกับธรรมชาติ และมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเกิดความหวง
แหนในทรัพยากรธรรมชาติเพราะนักเรียนจะเห็นคุณคา รูสึกเปนเจาของ เห็นความสําคัญตอการดํารงชีวิต และ
เพื่ อ ปลู กฝ งจิตอนุ รัก ษ รวมทั้งสงเสริม พฤติ กรรมอนุ รักษ สิ่ งแวดลอมใหเกิ ดกั บนั ก เรียน ทําใหนั ก เรียนเขาใจ
หลั ก การ ได มี ส ว นร ว มในการแก ไ ขป ญ หาอย า งสร า งสรรค และเกิ ด ความซาบซึ้ ง ความรั ก หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สถาบั นสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีที่ไดส นับสนุ นทุน การศึกษาภายใต
โครงการส งเสริ มการผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิ ท ยาศาสตรแ ละคณิ ต ศาสตร (สควค.) ประจํ าป
การศึกษา 2557

94

Item 7
Item 8

Item 9
Item 10

Item 11
Item 12

1.4 Environmental threat

95

1.5 Personal conservation
behavior

1.6 Ecocentric concern

50
26.92
46.15
3.84

7.70
0

26.92
7.69

23.08
19.23

19.23
7.69

65.39
3.84

0
15.39

46.15
23.08

23.08
50

7.69
11.54

46.15
34.62

0
61.54

7.69
11.54

0
42.31

19.23
23.08

Item 5
Item 6

1.3 Environmental
movement activism

0
11.54

0
3.84

0
34.62

11.54
7.69

0
26.92

0
53.85

7.69
7.69

Item 3
Item 4

1.2 Support for inventionist
conservation policies

53.85
11.54

0
7.69

3.84
53.85

38.46
0

Strongly
Disagree

Disagree

Table 1 Percentage of tenth grade students’ environment conservationism.
Strongly Agree
UnScale
Agree
decided
1. Preservation
1.1 Enjoyment of nature
Item 1
34.62
34.62
26.92
Item 2
7.69
7.69
23.08
4.00
3.46
3.73
4.31
3.96
4.14
2.73
2.88
2.81
4.58
3.96
4.27
3.81
2.77
3.29
3.62
3.81
3.72

X
0.88
1.01
0.95
0.61
0.90
0.76
1.13
1.16
1.15
0.63
1.06
0.85
0.83
1.28
1.06
0.63
0.68
0.66

S.D.

High

Moderate

Very high

Moderate

High

High

Interpretation
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46.15
15.39
30.77
0

Item 13
Item 14

2. Utilization
2.1 Conservation motivated Item 15
by anthropocentric concern Item 16

2.2 Confidence in science
and technology

96

3.84
11.54
0
3.84

2.4 Human dominance over Item 21
nature
Item 22

2.5 Human utilization of
nature

Item 23
Item 24

15.39
11.54

Item 19
Item 20

2.3 Altering nature

1.7 Support for population
growth policies

Item 17
Item 18

Strongly
Agree
0
15.39

Scale

11.54
26.92

7.69
11.54

34.62
38.46

50
7.69

38.46
34.62

23.08
3.62

Agree

53.85
65.39

11.54
34.62

26.92
19.23

19.23
15.39

15.39
26.92

Undecided
30.77
30.77

26.92
65.39

42.31
23.08

7.69
3.84

34.62
19.23

3.84
3.84

0
30.77

0
46.15
19.23
26.92

0
3.85

Strongly
Disagree
19.23
3.84

0
19.23

Disagree
26.92
15.39

4.31
2.62
3.50
4.12
4.00
4.06
3.39
2.73
3.06
3.58
3.27
3.42
2.69
2.69
2.69

2.58
2.58
2.58

X

0.72
1.08
0.90
0.70
0.88
079
1.08
1.09
1.09
1.06
1.23
1.15
0.77
0.61
0.69

1.04
1.04
1.04

S.D.

Moderate

High

Moderate

High

High

Low

Interpretation
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การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรือ่ ง สมดุลกล
โดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพ
TheDevelopment of Tenth GradeStudents’ Conceptions on MechanicalEquilibrium
Using 5Es Learning Cycle Integrated with Visualization
ชนัดดา ทองคํา1* จิตตมาส สุขแสวง1 และ จรินกาญจนวรินทร2
ChanaddaThongkam1*, Chittamas Suksawang1 , and Jarin Kanchanawarin2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒ นาแนวคิดของนักเรียนเรื่องสมดุลกล 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 มโนภาพสงเสริมให นักเรียนมีแนวคิดเชิง
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.

*

Key Words:Students’ Conceptions, Mechanical Equilibrium.
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คํานํา
ในโลกที่เต็มไปดวยการใชวิทยาศาสตรสรรสรางผลิตภัณฑนานัปการ การเปนผูรูวิทยาศาสตร (Scientific
literacy) จึงกลายเปนความจําเปนสําหรับบุคคลในการนําองคความรูทางวิทยาศาสตรไปใชเพื่อเพิ่มทักษะการ
ดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ การเปนผูรูวิทยาศาสตรมีความสําคัญมากขึ้นในการทํางานที่จําเปนตองใชทักษะ
ขั้นสูงในการเรียนรู การใหเหตุผล ความคิดสรางสรรค ตลอดจนสามารถตัดสินใจและแกปญหาได ความเขาใจใน
วิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญในการพัฒนาทักษะที่สําคัญเหลานี้ใหบรรลุผล
(National Science Education Standards [NSES], 1996) ซึ่งการเปนผูรูวิท ยาศาสตร (Scientific literacy) ไม
เพียงแตมุงเนนใหบุคคลมีความรูความเขาใจในแนวคิดวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังมุงสงเสริมใหมีทักษะการสืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อที่จะสามารถนําองคความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตจริงไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม (American Association for the Advancement of Science [AAAS], 2009)
วิช าวิ ท ยาศาสตรที่ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนในหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในป จ จุ บั น
ประกอบดวยหลากหลายสาขาวิชา หนึ่งในสาขาวิชาเหลานั้นคือ สาขาวิชาฟสิกส ซึ่งเปนการศึกษาปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ เพื่ อ อธิ บ ายสิ่ งต าง ๆ รอบตั ว เช น การตกของวั ต ถุ ที่ มี ม วลต างกั น การมองเห็ น สี ข องรุงกิ น น้ํ า
ปรากฏการณ ดังกลาวเปนสิ่งที่ใกลตัวเรามาก พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน สําหรับเนื้อหาเรื่อง “สมดุลกล” เปน
เนื้อหาหนึ่งในวิชาฟสิกส ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวัตถุหรือสิ่งตางๆ รอบตัววาสิ่งตางๆ เหลานั้นอยูในสภาพ
สมดุลหรือไม มีแรงอะไรบางที่กระทํากับวัตถุเหลานั้นโดยมีแนวคิดหลักที่นักเรียนตองเรียนรู ประกอบดวย สภาพ
สมดุล สมดุลตอการเลื่อนที่ สมดุลตอการหมุน โมเมนตของแรงคูควบ ศูนยกลางมวลและศูนยถวง สมดุลสัมบูรณ
เสถียรภาพของสมดุลและการนําหลักสมดุลไปประยุกต ซึ่งมีความสําคัญในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสเพราะ
เปนการประยุกตใชความรูกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน รวมถึงนําความรูไปอธิบายหรือออกแบบโครงสรางหรือ
ชิ้น สวนในสภาวะสมดุล เชน ดานวิศ วกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)อยางไรก็ตาม พบวาเนื้ อหาในเรื่อง
สมดุลกลนั้นเปนเรื่องที่นักเรียนเขาใจยากและนักเรียนยังคงมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เชน นักเรียนเขาใจวาขณะที่
วัตถุเกิดสมดุลตอการเลื่อนที่นั้นแรงทุกแรงที่กระทําตอวัตถุไมจําเปนตองมีทิศไปตัดที่จุดเดียวกัน สวนการเกิด
สมดุ ล สั ม บู ร ณ นั้ น ไม จํ าเป น ต อ งเกิ ด สมดุ ล ต อ การหมุ น และสมดุ ล ต อ การเลื่ อ นที่ (พั น ธ ทองชุ ม นุ ม ,2544)
นอกจากนี้จากการสํารวจแนวคิดทางฟสิกสของนิสิตนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวานิสิตนักศึกษามี
แนวคิดที่ไมถูกตองเกี่ยวกับสมดุลตอการหมุนมากที่สุด (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ และคณะ, 2547)
จากปญหาขางตน สาเหตุสําคัญของการเกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อนคือ การจัดการเรียนรูของครูผูสอนซึ่ง
ไมไดมุงเนนและใหความสําคัญในการเปดโอกาสใหนักเรียนลงมือปฏิบัติหรือสรางองคความรูดวยตนเอง แตจะ
เนนครูเปนสําคัญ ดวยการสอนแบบบรรยายนอกจากนี้ เนื้อหาวิชาฟสิกสเปนเนื้อหาที่มีแนวคิดที่ซับซอนเปน
นามธรรมและเขาใจยากเปนเหตุใหผูเรียนเกิดความสับสนเนื่องจากปรากฏการณการเคลื่อนที่ในธรรมชาติเปน
การเคลื่อนที่ในสามมิติซึ่งมีหลากหลายรูปแบบโดยมีแรงที่เกี่ยวของหลายแรงทั้งนี้แรงเหลานั้นกระทําพรอม ๆ กัน
และเป น แรงที่ ไม ส ามารถสั งเกตเห็ น ได ด วยตาของมนุ ษ ย (วิช าญ คงธรรม, 2547) นอกจากนี้ ลั ก ษณะของ
เนื้อหาวิชาเปนสิ่งที่สังเกตเห็นไมได หรือไมมีอยูจริงหากผูเรียนขาดการจินตนาการในการเรียนรูวิชาฟสิกสและ
ประสบการณการประยุกตใชหลักการทางกลศาสตร รวมทั้งขาดการทดลองที่เปนรูปธรรม และผูสอนไมไดแสดง
การประยุกตหลักการทางกลศาสตรมาใชกับสถานการณที่หลากหลายในชีวิตประจําวันสิ่งเหลานี้อาจสงผลให
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ผูเรียนมีแนวคิดที่ไมสมบูรณหรือแนวคิดที่คลาดเคลื่อนและไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ
อื่นๆ ได (ขจรศักดิ์ และคณะ, 2547; Tan, 1999)
ด วยเหตุ นี้ ผู วิจั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาการพั ฒ นาแนวคิ ด เรื่อง สมดุ ล กล กับ นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น
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 ดังนี้
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) รวมใช แ ผนการจัด การเรีย นรูในการวิจั ย ครั้งนี้ ทั้ ง หมด 7แผน (9คาบ) มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
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 ไมต่ํากวา
0.8 จากนั้นนําไปใหนักเรียนซึ่งเปนกลุมที่ศึกษาทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู
แบบ 5 ขั้น รวมกับการใชมโนภาพโดยใชเวลาทดสอบครั้งละ1 คาบ (50 นาที ) โดยแบบวัดแนวคิด นี้เป นชนิ ด
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ปลายเปด ซึ่งครอบคลุมเรื่องสภาพสมดุล สมดุลตอการเลื่อนที่ สมดุลตอการหมุน โมเมนตแรงคูควบ ศูนยกลาง
มวลและศูนยถวง สมดุลสัมบูรณ เสถียรภาพสมดุลและการนําหลักการสมดุลไปประยุกตนอกจากนี้ ผูวิจัยใชการ
สัมภาษณเพิ่มเติมรวมดวย ในกรณีที่พบวาคําตอบของนักเรียนในแบบวัดไมชัดเจนและคลุมเครือ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรียนโดยการจัดกลุมแนวคิดของนักเรียนเปน 5 กลุม ตาม
แนวคิ ด ของHaidar (1997)ได แ ก แ นวคิ ด เชิ ง วิท ยาศาสตร (Sound Understanding: SU)แนวคิ ด ที่ ไม ส มบู ร ณ
(Partial Understanding: PU) แนวคิ ด ที่ ไ ม ส มบู ร ณ และคลาดเคลื่ อ นบางส ว น (Partial Understanding&
Specific Misconceptions: PUSM)แนวคิ ด ที่ ค ลาดเคลื่ อ น (Specific Misconceptions: SM)และไม มี แ นวคิ ด
(No Understanding: NU)แล วนั บ จํ านวนนั ก เรีย นและเปรีย บเที ย บค าเป น รอยละของนั ก เรีย นในแต ล ะกลุ ม
แนวคิด

ผลการวิจัยและการวิจารณ
เมื่อพิจารณาแนวคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง สมดุลกล ในภาพรวม พบวา กอนเรียน
นักเรียนสวนใหญไมมีแนวคิดในเรื่องสมดุลกล และหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการ
ใชมโนภาพ พบวา นักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรทุกหัวขอสูงกวากอนเรียน ผลวิจัยแสดงดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 เมื่ อพิ จารณาเกี่ย วกับ แนวคิด เรื่อง สมดุ ลกล แตล ะหั วขอ พบวา แนวคิด แรกในเรื่อ ง
สภาพสมดุล ผลวิจัยพบวา กอนเรียนนักเรียนมีแนวคิดแบบไมสมบูรณและคลาดเคลื่อนบางสวน(PUSM) จํานวน
12 คน (รอยละ 48) โดยนักเรียนมีความเขาใจวา วัตถุที่เคลื่อนที่หรือไมอยูนิ่งกับที่จัดเปนวัตถุที่อยูในสภาพสมดุล
จลน รวมถึงการเคลื่อนที่ของจรวดดวยความเรงและการตกของวัตถุอยางอิสระ เชนนักเรียนตอบวา การตกของ
วัตถุอยางอิสระ รถยนตที่วิ่งดวยอัตราเร็ว 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)
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่สอง เรื่อง สมดุลตอการเลื่อนที่ผลวิจัยพบวากอนเรียนนักเรียนไมมีแนวคิด
(NU)จํานวน 12 คน (รอยละ 48) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (PU) จํานวน 11 คน (รอยละ
44)โดยนักเรียนไมสามารถตอบไดวาทางเดินเลื่อนอัตโนมัติแนวราบที่ถูกเปดใชงานมาแลวระยะเวลาหนึ่งเปน
สมดุล ตอการเลื่อนที่ โดยนัก เรียนจะตอบเพีย งแค วาวัตถุอยู ในสมดุลจลนเชน นักเรียนตอบวา ทางเดิน เลื่อ น
อัตโนมัติเปนสมดุลจลน เพราะมีการเคลื่อนที่ แตนักเรียนไมสามารถอธิบายไดวา ทางเดินเลื่อนอัตโนมัติที่ถูกเปด
ใชงานมาแลวในชวงเวลาหนึ่งมีความเร็วคงที่ สวนหลังการจัดการเรียนรู พบวานักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร
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Numbers and percentages of tenth grade students’ conceptions
SU
PU
PUSM
SM
NU
pre
post
pre
post
pre
post
pre
post
pre
post
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
1 4 23 92 4 16 1 4 12 48 1 4 1 4 0 0 7 28 0 0

Table1Numbers and percentages of tenth grade students’ conceptions on Mechanical Equilibriumusing 5Es Learning Cycle integrated with Visualization
(N = 25)

สาขาศึกษาศาสตร์
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาศึกษาศาสตร์

(SU) จํานวน 24 คน (รอยละ 96) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (PU) จํานวน 1 คน (รอยละ
4)
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่สาม เรื่อง สมดุลตอการหมุนผลวิจัยพบวากอนเรียน นักเรียนมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน(PUSM)จํานวน 18 คน (รอยละ 72) โดยนักเรียนเขาใจวาการที่
วัตถุวางบนคาน 2 ตําแหนงแลวทําใหคานไมอยูในสภาพสมดุลตอการหมุน คือการที่วัตถุตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
มีมวลหรือน้ําหนักมากกวาอีกตําแหนงหนึ่ง เห็นไดจากคําตอบของนักเรียน เชน คานจะเอียงลงทางตําแหนงที่ A
นั่ ง เนื่ อ งจากมี น้ํ าหนั กมากกวา คานจะเอี ย ง เพราะ A มี ม วลมากกวา เป น ต น รองลงมานั ก เรีย นไม มี แ นวคิ ด
(NU)จํานวน 4 คน (รอยละ 16) สวนหลังการจัดการเรียนรู พบวานักเรียน มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU) จํานวน
23 คน (รอยละ 92) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน(PUSM) จํานวน 2 คน
(รอยละ 8)
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่สี่ เรื่อง โมเมนตแรงคูควบผลวิจัยพบวากอนเรียน นักเรียนไมมีแนวคิด
(NU)จํานวน 19 คน (รอยละ 76) โดยมีนักเรียนที่ทั้งไมตอบคําถาม และตอบวาไมทราบนอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่
อธิบายไปในทิศทางอื่น ซึ่งไมเกี่ยวของกับขอคําถาม เชน เมื่อลูกขางหมุนแลวจะมีการทรงตัว 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)
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่หา เรื่อง ศูนยกลางมวลและศูนยถวง ผลวิจัยพบวา กอนเรียน นักเรียนไม
มีแนวคิด (NU)จํานวน 13 คน (รอยละ 52)รองลงมา พบวานักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ
(PU) จํานวน 10 คน (รอยละ 40)โดยนักเรียนอธิบายไดวาหลักการสรางตุกตาลมลุกใหมีการออกแรงกระทําโดย
การผลักตุกตาแลวตุกตาจะลุกกลับมาตั้งเหมือนเดิมได เกิดจากการถวงน้ําหนักไวที่ฐาน การทําใหจุดศูนยถวงอยู
ที่ ฐ าน หรื อ การออกแบบให ฐ านกว า ง แต นั ก เรี ย นไม ส ามารถอธิ บ ายได ว า เมื่ อ ออกแรงผลั ก ตุ ก ตาล ม ลุ ก
จุดศูนยถวงที่อยูที่ฐานของตุกตาลมลุกไมพนออกจากฐานจึงทําใหลุกกลับมาตั้งเหมือนเดิมได เชน คําตอบของ
นักเรียนที่วา มีมวลอยูบริเวณฐานของตุกตาที่ทําหนาที่เปนศูนยถวง มีจุดศูนยถวงอยูต่ํา ที่ฐานของตุกตามีวัตถุ
คอยถ ว งน้ํ า หนั ก อยู เป น ต น อย า งไรก็ ต าม มี นั ก เรี ย นจํ า นวน 1 คน(ร อ ยละ 4) มี แ นวคิ ด ที่ ไ ม ส มบู ร ณ แ ละ
คลาดเคลื่ อ นบางส วน (PUSM)จากคํ าตอบของนั ก เรีย นที่ วา ตุ ก ตาล ม ลุ ก สามารถกลั บ มาตั้ ง เหมื อ นเดิ ม ได
เนื่องจากมีน้ําหนักถวงที่จุดศูนยกลางและเนื่องจากมีน้ําหนักถวงอยูที่จุดหมุน สวนหลังการจัดการเรียนรู นักเรียน
มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU) จํานวน 20 คน (รอยละ 80) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ
(PU) จํานวน 5 คน (รอยละ 20)
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่หก เรื่อง สมดุลสัมบูรณ ผลวิจัยพบวา กอนเรียนนักเรียนมีแนวคิดเชิง
วิท ยาศาสตร บ างส วนและคลาดเคลื่ อนบางส วน(PUSM)จํ านวน 11 คน (รอ ยละ 44) รองลงมาไม มี แ นวคิ ด
(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)
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่เจ็ด เรื่อง เสถียรภาพของสมดุล ผลวิจัยพบวา กอนเรียน นักเรียนไมมี
แนวคิด(NU) ในเรื่องดังกลาว จํานวน 25 คน (รอยละ 100.00)โดยจากคําตอบของนักเรียนสวนใหญจะเปนการ
ตอบเกี่ยวกับสภาพสมดุล ไดแก สมดุลสถิต สมดุลจลน สมดุลตอการเลื่อนที่ ซึ่งแนวคิดเหลานี้ไมเกี่ยวของกับ
สถานการณที่กําหนดให โดยนักเรียนจะนําชื่อเหลานั้นมาจากขอคําถามในแบบวัด เพื่อนํามาใชในการตอบและมี
นักเรียนสวนใหญที่ตอบวาไมร/ู ไมทราบ สวนหลังการจัดการเรียนรู พบวานักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร (SU)
จํานวน 22 คน (รอยละ 88) รองลงมาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (PU) จํานวน 3 คน (รอยละ 12)
และเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่แปด 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)
โดยสรุปการจัดการเรียนรูแบบวัฏจัก รการเรียนรู 5 ขั้นรวมกับการใชมโนภาพชวยสงเสริมให นักเรียนมี
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
สถานการณ ตางๆ ในชีวิตประจําวันของนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถจินตนาการการเคลื่อนที่ของวัตถุ และ
สามารถขยายความเข าใจของนั ก เรี ย นได ม ากขึ้ น ส ง ผลให นั ก เรี ย นมี ค วามเข าใจแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สมดุ ล กล
(บุญรัตน และคณะ, 2557; Reiner, 2009)

ขอเสนอแนะ
ครูผู สอนควรใชม โนภาพที่ หลากหลายและเขาใจงายเกี่ยวกับ สมดุ ลกล เพื่อชวยใหนั กเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูเดิมและความรูใหมที่ไดรับ จนสามารถสรางแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรได
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การศึกษากลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง
A Study on English Reading Comprehension Strategies of First-Year College Students of
Thammasat University (Lampang Campus)
ถิรวัฒน์ ตันทนิส1*
Thirawat Tanthanis1*

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1
และเปรี ยบเทียบกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ระหว่างนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 เพศชายและเพศหญิง ที่
มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูงและตํ่าตามลําดับ โดยใช้ แบบสํารวจกลวิธีการอ่านเพื่อความ
เข้ าใจภาษาอังกฤษ ในการเก็บข้ อมูลกับนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางจํานวน 107
คน หลังจากวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการทดสอบค่า t-test แล้ ว ผลของการวิจยั แสดงให้ เห็นว่านักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ใช้
กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษด้ านการชดเชยมากที่สดุ และใช้ กลวิธีการอ่านด้ านความรู้ ความคิด
น้ อยที่ สุด นอกจากนี น้ ักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 เพศชายและเพศหญิ งที่ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษใน
ระดับสูง และตํ่าใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
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บทนํา

การอ่านเป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ ของผู้อ่านในการสร้ างความหมายจากบทอ่าน กระบวนการอ่านจึง
เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้ อนที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่แตกต่างกันไป เช่นผู้อ่าน บทอ่าน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้อ่านและ
บทอ่าน ซึง่ ปั จจัยที่สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับตัวผู้อา่ นและส่งผลต่อความเข้ าใจในการอ่านคือ ความสามารถทางภาษา
และกลวิ ธี ก ารอ่ า น ในการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การอ่ า นภาษาต่ า งประเทศนั น้ จํ า เป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษา
ความสามารถในการอ่าน และกลวิธีการอ่านไปพร้ อมๆกัน จากงานวิจยั ของ Alderson(1984) พบว่า สาเหตุหนึ่ง
ของการไม่ประสบความสําเร็ จในการอ่านภาษาที่ 2 สืบ เนื่ องมาจากผู้อ่านมีปัญ หาในการใช้ กลวิธีการอ่านที่
ถูกต้ องเหมาะสมนัน่ เอง
ผู้อ่านจะสามารถพัฒ นาความสามารถในการอ่านภาษาที่ 2 ได้ จะต้ องอาศัย กลวิธี การอ่านซึ่งเป็ น
กระบวนการทางความคิ ด ความเข้ าใจที่ ผ้ ู อ่ านนํ าเอาวิ ธี ก ารต่ างๆมาใช้ ในการจัด การกับ ข้ อ มูล ที่ อ่ าน หรื อ
แก้ ปั ญ หาในการอ่าน ตลอดจนจัด เก็ บ ข้ อมูล เรี ย กใช้ ข้ อมูล ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่งการเลื อกใช้ ก ลวิ ธี ที่
เหมาะสมจะช่วยให้ การอ่านบรรลุเป้าหมายได้ เร็ วยิ่ งขึน้ และผู้สอนควรสอนให้ ผ้ ูอ่านรู้ จักใช้ กลวิธีการอ่านที่
เหมาะสมเพื่อช่วยให้ ผ้ อู า่ นสร้ างความหมายจากบทอ่านได้ ถกู ต้ อง
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความเข้ าใจในการอ่าน และกลวิ ธี ก ารอ่าน รวมถึงข้ อ มูล ผลการเรี ย นรายวิช า
ภาษาอังกฤษพื ้นฐานของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ตลอดจนประสบการณ์ในการ
สอนของผู้วิจยั พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
ภาษาอังกฤษ โดยยังมีปัญหาในเรื่ องของการอ่าน ซึง่ นอกจากความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องคําศัพท์ โครงสร้ างทาง
ไวยากรณ์ ซงึ่ เป็ นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาษาแล้ ว ผู้อ่านยังต้ องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆมาเป็ นตัวปฏิสมั พันธ์ เพื่อให้
เกิดความเข้ าใจในการอ่าน นอกจากนี ้จากการสังเกต สัมภาษณ์ พูดคุยกับนักศึกษาถึงวิธีการที่ใช้ ในการอ่าน ทํา
ให้ ผ้ ูวิจยั สามารถวิเคราะห์ ในขันต้
้ นได้ ว่านักศึกษาน่าจะมีปัญหาในการใช้ กลวิธีการอ่าน (Reading Strategies)
ซึง่ กลวิธีการอ่าน (Reading Strategies) เป็ นเครื่ องมือที่ทําให้ ผ้ อู ่านไปถึงจุดหมายปลายทางของการอ่าน นัน่ คือ
เกิดความเข้ าใจในสิ่งที่อ่านได้ อย่างรวดเร็ วยิ่งขึน้ โดยสามารถจับประเด็นที่อ่านให้ ได้ มากที่สุดโดยใช้ เวลาน้ อย
ที่ สุด ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษากลวิธีการอ่านเพื่ อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 โดย
ศึกษาตัวแปรเพศ และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้ ไปพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
แนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการอ่ าน
กลวิธีการอ่าน หมายถึง เทคนิคหรื อวิธีการที่ ผ้ ูอ่านนํ ามาใช้ กํากับกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่ อ
ช่วยให้ การอ่านนันเป็
้ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้ าใจในการอ่านได้ ง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น กลวิธีการอ่าน
จึงเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญต่อความเข้ าใจในกระบวนการอ่าน ประสิทธิ ภาพในการอ่านจะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อ
ผู้อ่านรู้ จกั เลือกใช้ กลวิธีการอ่านที่เหมาะสมในการนํามาซึง่ ความเข้ าใจในการอ่าน (Casanave,1988) ดังนันจึ
้ ง
จําเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ สู อนต้ องสอนให้ ผ้ เู รี ยนรู้ ถึงความหมาย ความสําคัญ และ เลือกใช้ กลวิธีการอ่านแต่ละประเภท
ให้ เหมาะสมในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการอ่าน
ผู้วิจัย ใช้ แ นวคิ ด ของ Chamot (1987) , Oxford (1990) , Anderson (1999) และ Carrell (1989) ใน
การจําแนกกลวิธีในการอ่านออกเป็ น 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. กลวิธีการอ่ านด้ านความรู้ ความคิด (Cognitive Reading Strategies)
เป็ นกลวิธีการอ่านที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการทางสมอง โดยผู้อ่านเป็ นผู้ที่กําหนดและกระทําด้ วยตนเอง
ในขณะที่อ่าน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการปฏิสมั พันธ์ ทางความคิดโดยตรงกับสิ่งที่อ่านแบบเป็ นขันตอนเพื
้
่อใช้ ในการ
คิดวิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการทําความเข้ าใจกับบทอ่าน ประกอบด้ วย
1) กลวิธีการแปล (Translating)
2) กลวิธีการสรุ ปความ (Summarizing)
3) กลวิธีการอ้ างอิง (Referencing)
4) กลวิธีการทํานายเรื่ องที่เกิดขึ ้นต่อไป (Making a prediction)
5) กลวิธีการหาใจความสําคัญ (Finding main idea)
6) กลวิธีการตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ น (Questioning about the text)
7) กลวิธีการมีปฏิกิริยาโต้ ตอบกับเรื่ องที่อา่ น (Reaction to the text content)
8) กลวิธีการใช้ ความรู้ ด้านโครงสร้ างไวยากรณ์ (Using knowledge of
grammatical structure)
2. กลวิธีการอ่ านด้ านอภิปัญญา (Metacognitive Reading Strategies)
เป็ นกลวิธีการอ่านที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการวางแผนในการอ่าน การตรวจสอบความเข้ าใจในการอ่าน
และการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเข้ าใจในการอ่านว่าบรรลุวตั ถุประสงค์มากน้ อยเพียงใด เป็ นกลวิธีการอ่านที่
อยู่เหนือระดับความรู้ ความคิด ซึง่ ช่วยให้ ผ้ ูอ่านสามารถวางแผน ตรวจสอบ และประเมินตนเองเกี่ยวกับปั ญหา
ของการอ่านรวมไปถึงความเข้ าใจในการอ่านขณะทําการอ่านได้ ประกอบด้ วย
1) กลวิธีการตรวจสอบความเข้ าใจตนเอง (Self-monitoring)
2) กลวิธีการแก้ ไขความเข้ าใจ (Correcting one’s own previous understanding)
3) กลวิธีการตังเป
้ ้ าหมายในการอ่าน (Setting goals)
4) กลวิธีการประเมินความเข้ าใจในการอ่าน (Evaluation)
3. กลวิธีการอ่ านด้ านการชดเชย (Compensatory Reading Strategies)
เป็ นกลวิธีการอ่านที่ผ้ อู า่ นใช้ เมื่อพบปั ญหาในขณะที่อา่ น ซึง่ ในการอ่านภาษาต่างประเทศนัน้ ผู้อา่ นย่อม
มีข้อจํากัดในเรื่ องของกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ และคําศัพท์ ตลอดจนความรู้ ในเรื่ องต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ผู้อ่าน
จึงต้ องใช้ ความพยายามในการแก้ ปัญหาหรื อข้ อขัดข้ องที่พบ โดยนําความรู้ ในตัวเองและจากบริ บทแวดล้ อมของ
บทอ่านมาเป็ นตัวช่วยในการอ่าน ประกอบด้ วย
1) กลวิธีการใช้ พื ้นความรู้ เดิม (Using background knowledge)
2) กลวิธีการใช้ บริ บทหรื อตัวชี ้แนะ (Using context clues)
3) กลวิธีการอ่านซํ ้าเมื่อไม่เข้ าใจ (Re-read)
4) กลวิธีการอ่านออกเสียงสิ่งที่ยากหรื อไม่เข้ าใจ (Read aloud)
5) กลวิธีสงั เกตโครงสร้ างของเนื ้อเรื่ อง (Text structure)
6) กลวิธีการปรับเปลี่ยนความเร็ วในการอ่านให้ เหมาะกับเนื ้อเรื่ อง (Adjusting reading rate)
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7) กลวิธีการทําเครื่ องหมายหรื อจดรายละเอียดเพื่อการจํา (Marking or taking note to
remember)

วิธีดาํ เนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นีไ้ ด้ จากการเลือกแบบเจาะจงเลือกนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 จากทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลําปาง ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษพื น้ ฐาน 2 (EL 171) จากนัน้
ผู้วิจัย ทํ าการแบ่ งกลุ่ม ตัวอย่ างโดยจํ าแนกตามเพศก่ อ น หลัง จากนัน้ จึง ใช้ ค ะแนนสอบกลางภาค รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2 (EL 171) ในส่วนของทักษะการอ่าน (Reading) มาจําแนกนักศึกษาเพศชายออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูง (คะแนนสูงสุด 30 % แรก) มีจํานวน 16 คน
ระดับตํ่า (คะแนนตํ่าสุด 30 % สุดท้ าย) มีจํานวน 14 คน และเพศหญิงที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ในระดับสูง มีจํานวน 39 คน ระดับตํ่า มีจํานวน 38 คน ได้ กลุม่ ตัวอย่าง 4 กลุม่ รวมทังสิ
้ ้น 107 คน ส่วนเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสํารวจกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยสร้ างขึน้ โดยอาศัยแนวคิด
ของ Anderson (1999), Oxford (1990), Chamot (1987) และ Carrell (1989) เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการจําแนก
กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อความที่ถามถึงระดับการปฏิบตั ิในการใช้ กลวิธี
การอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ จํานวน 38 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ครอบคลุมกลวิธีการอ่านในแต่ละด้ าน
คื อ กลวิ ธีก ารอ่านด้ านความรู้ ความคิ ด กลวิธี ก ารอ่านด้ านอภิ ปั ญ ญา และกลวิ ธี ก ารอ่านด้ านการชดเชย
ลัก ษณะของแบบสํ ารวจเป็ นแบบมาตราส่ วน ประเมิ น ค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิ เคิ ร์ ท (Likert
Scale) หลังจากนัน้ ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยนําแบบสํารวจกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ
ไปใช้ เก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 107 คน เพื่อนําผลที่ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรม SPSS และใช้
ค่าสถิติทดสอบ t-test

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ที่ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูง ระดับตํ่า และโดยรวม ใช้
กลวิธีการอ่านด้ านการชดเชยสูงที่ สุด ซึ่งใช้ ใน ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับมาก ตามลําดับ และใช้
กลวิธีการอ่านด้ านความรู้ ความคิดน้ อยที่สดุ ซึ่งใช้ ใน ระดับมาก ระดับน้ อย และระดับปานกลาง ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 1
Table 1 Arithmetic Mean and Standard Deviation of Reading Strategies
High Level
Low Level
Total
Reading Strategies
S.D.
S.D.
x
x S.D. x
Cognitive Reading Strategies
Metacognitive Reading Strategies
Compensatory Reading Strategies
* P < 0.05

3.91
3.92
4.28

112

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
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ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ระหว่ างนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ที่มี
ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษในระดับสูงและตํ่า
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูงและตํ่า ใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อ
ความเข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และแยกแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดังแสดงในตารางที่ 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
3.91
2.44
-18.91*
2. Metacognitive Reading Strategies
3.92
2.59
-12.43*
3. Compensatory Reading Strategies
4.28
2.86
-15.75*
Total
4.05
2.63
-17.91*
* P < 0.05
ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ระหว่ างนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1
เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษในระดับสูง
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูง ใช้
กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และแยกแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3
Table 3 Comparison of Reading Strategies between male and female students at high level of
Reading Comprehension Ability
Male (High)
Female (High)
t
Reading Strategies
Cognitive Reading Strategies
Metacognitive Reading Strategies
Compensatory Reading Strategies
Total
* P < 0.05

x

x

3.65
3.61
4.12
3.81

4.02
4.04
4.34
4.14

-3.82*
-3.29*
-2.69*
-3.91*

ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ ระหว่ างนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1
เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษในระดับตํ่า
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 เพศชายและเพศหญิง ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับตํ่า ใช้
กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และแยกแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 4
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Table 4 Comparison of Reading Strategies between male and female students at low level of
Reading Comprehension Ability
Male (Low)
Female (Low)
t
Reading Strategies
x

Cognitive Reading Strategies
Metacognitive Reading Strategies
Compensatory Reading Strategies
Total
* P < 0.05

2.19
2.21
2.45
2.21

x

2.51
2.67
2.89
2.73

-3.01*
-2.63*
-3.31*
-3.57*

สรุ ป
1. กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ใช้ กลวิธีการอ่านด้ านการชดเชยสูงที่สดุ ซึง่ ใช้ ในระดับมาก
น่าจะมี สาเหตุมาจากการที่ ระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวมของนัก ศึก ษาอยู่ในระดับ ตํ่า คือ มี
ข้ อจํากัดในเรื่ องของคําศัพท์และกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ดังนันในขณะที
้
่อา่ นบทอ่านจะประสบปั ญหาในการอ่านอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Anderson (1999) ที่ว่ากลวิธีการอ่านด้ านการชดเชยเป็ นกลวิธีที่ผ้ อู ่าน
ใช้ เมื่อประสบปั ญหาในการอ่าน โดยผู้อา่ นจะต้ องใช้ ความพยายามในการแก้ ปัญหาโดยใช้ วิธีการต่างๆ ซึง่ ผู้อ่าน
ไม่สามารถใช้ กลวิธีใดกลวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้ ผู้อ่านจําเป็ นต้ องใช้ กลวิธีท่ีหลากหลายมาช่วยทําให้ ตนเอง
เกิดความเข้ าใจ กลวิธีในหมวดนี ้ที่นกั ศึกษาใช้ มากที่สดุ คือ กลวิธีการอ่านซํ ้าเมื่อไม่เข้ าใจ กลวิธีการปรับเปลี่ยน
ความเร็ วในการอ่านให้ เหมาะสมกับเนื อ้ เรื่ อง กลวิธีการทําเครื่ องหมายหรื อจดรายละเอียดเพื่ อการจํา และกล
วิธีการใช้ พื ้นความรู้ เดิม ตามลําดับ
รองลงมาคือกลวิธีการอ่านด้ านอภิปัญญาซึ่งใช้ ในระดับปานกลาง กลวิธีในหมวดนีท้ ี่นักศึกษาใช้ มาก
ที่สดุ คือการตรวจสอบความเข้ าใจตนเอง การตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน การแก้ ไขความเข้ าใจ ตามลําดับ ซึง่ การใช้
กลวิธีการอ่านเหล่านี เ้ กี่ ยวข้ องกับกระบวนการที่ ช่วยนักศึกษาในการวางแผนการอ่าน ตรวจสอบความเข้ าใจ
ตนเอง ประเมินตนเองว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ในการอ่านมากน้ อยเพี ยงใด จัดเป็ นกลวิธีที่อยู่เหนื อระดับความรู้
ความคิด ซึง่ จากงานวิจยั จะเห็นได้ วา่ นักศึกษายังไม่ค้ นุ เคยกับการใช้ กลวิธีการอ่านด้ านอภิปัญญา สังเกตได้ จาก
ระดับการใช้ ซงึ่ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะนักศึกษายังขาดแรงจูงใจในการอ่าน เห็นได้ จากการที่นกั ศึกษายังไม่
มีการตังเป
้ ้ าหมายในการอ่าน ตลอดจนวางแผน ตรวจสอบ ประเมินการอ่านของตนเอง
และอันดับสุดท้ ายคือกลวิธีการอ่านด้ านความรู้ ความคิดซึง่ ใช้ ในระดับปานกลาง น่าจะมีสาเหตุมาจาก
ทักษะและความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 อยู่ในระดับตํ่า ดังนัน้ นักศึกษาจึงไม่
สามารถใช้ กระบวนการทางสมอง ซึ่งเป็ นการปฏิ สัมพัน ธ์ ท างความคิ ด โดยตรงกับ สิ่ งที่ อ่านในการวิ เคราะห์
พิ จารณา ทํ าความเข้ าใจในสิ่ งที่ อ่านได้ มากเท่ าที่ ค วร กลวิธี ย่อยที่ อยู่ในหมวดนี ้ เช่น การใช้ ค วามรู้ ทางด้ าน
โครงสร้ างไวยากรณ์ การอ้ างอิงถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้ ว การมีปฏิกิริยาโต้ ตอบกับเรื่ องที่อ่าน หรื อการสรุ ปความใน
การช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในการอ่าน เนื่องมาจากนักศึกษายังขาดทักษะทางภาษานัน่ เอง ส่งผลให้ นกั ศึกษาไม่
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สามารถใช้ กลวิธีเหล่านีเ้ พื่อให้ เกิดประสิทธิ ผลในการอ่านได้ ระดับการใช้ จึงตํ่ากว่ากลวิธีในหมวดอื่นๆ แต่จาก
การวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่ากลวิธีย่อยในหมวดกลวิธีการอ่านด้ านความรู้ ความคิดที่นักศึกษาใช้ มากที่สดุ คือ กลวิธีการ
แปล ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Nation (2001) ที่ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบด้ านคําศัพท์ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับกลวิธีการ
อ่าน พบว่าการแปลความหมายของคําศัพท์ เข้ ามามีบทบาทอย่างมากในการอ่านภาษาที่ สอง นอกจากนี ย้ ัง
เกี่ยวข้ องกับระบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยซึ่งนักเรี ยนคุ้นเคยมานาน คือวิธีการสอนแบบ
เน้ นไวยากรณ์ และการแปล (Grammar-translation method) ทําให้ นักศึกษามีความคุ้นเคยกับกลวิธีการแปล
มากกว่ากลวิธีอื่นๆในหมวดนี ้
2. กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ กับระดับความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษ
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ วา่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูงและ
ตํ่ า ใช้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ านเพื่ อ ความเข้ าใจภาษาอัง กฤษรวมทุ ก ประเภท และแต่ ล ะประเภทแตกต่ างกัน อย่ างมี
นัยสําคัญ ซึง่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสูงใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อความ
เข้ าใจภาษาอัง กฤษรวมทุ ก ประเภทอยู่ ในระดับ มาก ส่ว นนัก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 1 ที่ มี ค วามสามารถในการอ่า น
ภาษาอังกฤษในระดับตํ่าใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภทอยู่ในระดับปานกลาง ซึง่
สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ Al-Nujaidi (2003) ที่ พ บว่ า นั ก ศึ ก ษาชั น้ ปี ที่ 1 ที่ เ รี ยนภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศที่ มี ค วามสามารถในการอ่านสูง จะใช้ ก ลวิธี ก ารอ่ านมากและบ่ อ ยกว่ากลุ่ม ตัวอย่ างที่ มี
ความสามารถในการอ่านตํ่า แสดงให้ เห็นว่าระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์ ใน
ทางบวกกับการใช้ กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษของผู้เรี ยน
3. กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษ กับเพศของผู้อ่าน
จากผลการวิ จัย สรุ ป ได้ ว่ านั ก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 1 เพศชายและเพศหญิ ง ที่ มี ค วามสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษในระดับสูงและตํ่าใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และแต่ละประเภท
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ ระดับของการใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจภาษาอังกฤษรวมทุกประเภท และ
แต่ละประเภทของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 เพศหญิ งมีค่าเฉลี่ยที่สงู กว่าระดับของการใช้ กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 เพศชาย ผลการวิจยั ที่ได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Starna (1990) ที่ศกึ ษา
ความแตกต่างระหว่างเพศที่ ส่งผลต่อการใช้ กลวิธีการอ่านของนักศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย พบว่าผู้ชายและ
ผู้หญิ งใช้ กลวิธีการอ่านแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างในการใช้ กลวิธีการอ่านเพื่ อความเข้ าใจภาษาอังกฤษที่
เกิดขึ ้นระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิ งมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของความสามารถในการอ่านของ
ผู้ชายและผู้หญิง ผู้หญิงมีความสามารถในการอ่านสูงกว่าผู้ชายในทุกๆด้ าน เช่นในการตอบคําถามเกี่ยวกับการ
อ่านซึ่งต้ องการวัดความสามารถของผู้อ่านในการตีความ ผู้ชายจะทํ าคะแนนได้ น้ อยกว่าผู้หญิ ง และในเรื่ อง
ทัศ นคติ ในการอ่าน ผู้ห ญิ งจะมีทัศ นคติ ในทางบวกต่อการอ่าน รู้ สึกว่าตัวเองเป็ นผู้อ่านที่ ดี สนุก กับ การอ่าน
มากกว่าผู้ชาย ส่งผลให้ สรุ ปได้ วา่ นักศึกษาหญิงซึง่ มีความสามารถในการอ่านสูงกว่านักศึกษาชายใช้ กลวิธีในการ
อ่านแตกต่างจากนัก ศึกษาชายคื อนัก ศึก ษาหญิ งจะใช้ ก ลวิธีก ารอ่านในระดับ ที่ สูงกว่านัก ศึก ษาชายในทุก ๆ
ประเภทของกลวิธี ซึง่ ข้ อสรุ ปนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Cherland (1994) ที่ได้ ศกึ ษาความแตกต่างในการอ่าน
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง พบว่าผู้อา่ นในระดับต้ นและระดับกลางที่เป็ นเพศหญิงมีความกระตือรื อร้ นในการอ่าน
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Enhancing Graduate Employability:
Employment Knowledge and Skills Gap among Fresh Graduates
Atcharaporn Phonyanan1*, Pattharaporn Thongnim1 and Kulwadee Nuangsaeng1

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.

Key words: employability, graduate, knowledge, skill
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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 5point 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

Attributes

1. Being responsible and
follow through to
completion
2. Ability to cope with
difficulties at work
3. Ability to work in a team
4. Being punctual
5. Behaving with honesty
and integrity
6. Wearing appropriate
business attire
7. Having the public mind
8. Ability to analyze
situations and develop
solutions
9. Ability to innovate and
be creative

0.74

Factor 2
Attitude &
behavioral
skills
0.41

Factor Loadings
Factor 3
Critical thinking,
creativity &
knowledge
0.28

0.68

0.48

0.27

0.59
0.28
0.31

0.37
0.80
0.79

0.26

0.72

0.22

0.70
0.22

0.39
0.82

Factor 1
Responsibility
& teamwork

Factor 5
IT, numeracy &
communication
skills

0.39

0.26

0.82
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Fitting-in
skills

0.28
0.38

0.28
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Table 1 (cont’d) Factor analysis results of knowledge and skills attributes

Attributes

Factor 1
Responsibility
& teamwork

10. Being effective at
0.22
problem-solving
11. Staying current on new
developments & trends
12. Ability to quickly learn
new assignments
13. Ability to plan,
0.21
organize, and prioritize
work
14. Having deep
knowledge in the field
of study
15. Ability to apply
0.38
knowledge in realworld settings
16. Ability to adapt to the
workplace culture
17. Having good manners
18. Ability to work under
0.35
pressure
19. Ability to quickly learn
new IT programs
20. Having basic IT skills
21. Ability to work with
numbers
22. Ability to fairly
communicate in
English
23. Having effective
0.21
communication in Thai
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Factor Loadings
Factor 2
Factor 3
Attitude & Critical thinking,
behavioral
creativity &
skills
knowledge
0.26
0.73
0.68

Factor 4
Fitting-in
skills

Factor 5
IT, numeracy &
communication
skills
0.29

0.44

0.29

0.67

0.32

0.40

0.66

0.26

0.30

0.55

0.48

0.55

0.40

0.26

0.24

0.77

0.26

0.60
0.31

0.61
0.57

0.23
0.38

0.22

0.28

0.76

0.26
0.51

0.75
0.66

0.40

0.65

0.26

0.21

0.34

0.37

0.61

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

120

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาศึกษาศาสตร์

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)
Relationship
employers’ satisfaction
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
Factor 1
Responsibility
and teamwork

Employers’
Satisfaction

Attributes
- Ability to cope with
difficulties at work
- Being responsible and
follow through to
completion
- Ability to work in a team

Graduates’ Own
Assessment

t-value

2-tailed
p-value

Mean
3.92

SD
0.70

Mean
4.11

SD
0.61

-2.08

0.038**

3.92

0.74

4.09

0.55

-1.90

0.059*

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
- Being punctual
- Wearing appropriate
business attire

3.99
3.95
4.09

0.71
0.65
0.68

4.14
4.07
4.02

0.60
0.59
0.64

-1.62
-1.43
0.78

0.106
0.153
0.437

Factor 3
Critical
thinking,
creativity and
knowledge

- Being effective at problemsolving

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

0.68

-1.25

0.214

0.60

-0.57

0.570

0.65

-0.62

0.534

0.72

1.52

0.130

0.64

1.10

0.274

3.82 0.75 3.95
- Ability to plan, organize,
and prioritize work
3.78 0.73 3.83
- Ability to innovate and be
creative
3.86 0.65 3.92
- Staying current on new
developments and trends
- Having deep knowledge in 3.90 0.61 3.76
the field of study
- Ability to apply knowledge 3.80 0.62 3.71
in real-world settings
*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
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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การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่ างและงานประดิษฐ์ 1)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
A Cooperative Learning in Occupations and Technology (Craft and Invention)
of Lower Education Level
ชัยวัฒน์ บารุ งจิตต์ ¹* สาธิต ลาภเกิน¹ ยุทธนา วงศ์ทนั ท์¹ และ ธัญวรรธน์ ชาญอาวุธ¹
Chaiwatt Bumrungchit¹* , Satit Larpkern¹ , Yutthana Wongthan¹ , and Thanyawat Chanarvut¹

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (2)
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ ตาม
การการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่ เ รี ยนวิชางานช่างและงานประดิษฐ์ 1 ภาคต้ น ปี
การศึกษา 2558 จานวน 80 คน
ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 81.19/80.31 (2)
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน = 19.65
= 4.016 และ = 32.13
= 4.616 ตามลาดับ และ
(3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 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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คานา
แนวคิดเกี่ ย วกับ การจัดการเรี ย นรู้ ที่ ยึ ดหลัก ผู้เรี ย นมีความส าคัญ ที่ สุด หรื อเน้ น ผู้เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู้ มาจากปรั ชญา constructivism ที่เชื่อว่าการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ ภายใน
ผู้เรี ยน ผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ จากความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งที่ พบเห็นกับความรู้ ความเข้ าใจที่มีอยู่เดิม เป็ น
ปรัชญาที่มีข้อสันนิษฐานว่า ความรู้ ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้ ความรู้ ได้ มาจากการสร้ างเพื่ออธิบาย การ
จัดการเรี ยนรู้ จะเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง เป็ นความรู้ ใหม่หรื อสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ โดยใช้ กระบวนการ
ทางปั ญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม่ ) และให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ และมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยน สามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ได้ โดยครู มีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวกจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสขุ , 2551 : 24-25) ซึง่ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ วิธีหนึ่งที่
สอดคล้ องกับแนวคิดนี ้ ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Theory of Cooperative or
Collaborative Learning) ของ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และ รอเจอร์ จอห์น
สัน (Roger Johnson) ซึง่ มีแนวคิดว่า ในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ปฏิสมั พันธ์ ของผู้เรี ยนมี 3 ลักษณะ ได้ แก่
ลัก ษณะแข่งขัน กัน ลักษณะต่างคนต่างเรี ยน และลัก ษณะร่ วมมือกันหรื อช่วยกัน ในการเรี ย น รู้ ซึ่งการจัด
การศึกษาควรให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ทัง้ 3 ลักษณะ โดยรู้ จักใช้ การเรี ยนรู้ อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์
ทังนี
้ เ้ พราะในชีวิตประจาวัน ผู้เรี ยนจะต้ องเผชิญสถานการณ์ ที่มีทงั ้ 3 ลักษณะ แต่เนื่องจากการศึกษาใน
ปั จจุบนั มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ แบบแข่งขันและแบบรายบุคคลอยู่แล้ ว เราจึงจาเป็ นต้ องหันมาส่งเสริ มการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ ซึง่ สามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดี รวมทังได้
้ เรี ยนรู้ ทกั ษะทางสังคมและการทางานร่ วมกับ
ผู้อื่น ซึง่ เป็ นทักษะที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการดารงชีวิตด้ วย องค์ประกอบของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือมี 5 ประการ
ได้ แก่ การพึง่ พาและเกื ้อกูลกัน การปรึกษาหารื อกันอย่างใกล้ ชิด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ของสมาชิกแต่
ละคน การใช้ ทกั ษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย และ การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุม่ (อ้ างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2547 : 98-99)
หลัก สูตรสถานศึก ษา โรงเรี ย นสาธิ ตแห่ งมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูน ย์ วิจัย และพัฒ นา
การศึกษา จัดรายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ไว้ ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น (สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , โรงเรี ยน. 2552 : 8-9) โดยกาหนดเนื ้อหาสาระ
การเรี ยนรู้ จากตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง ตามมาตรฐานและสาระการเรี ยนรู้ สาระที่ 1 การดารงชีวิต
และครอบครั ว คือ มาตรฐาน ง 1.1 เช้ าใจการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสยั ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้ พลังงาน ทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการ
ดารงชีวิตและครอบครั ว สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1 เข้ าใจเทคโนโลยีและ
กระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้ างสิ่งของเครื่ องใช้ หรื อวิธี การ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่าง
สร้ างสรรค์ เลือกใช้ เทคโนโลยีในทางสร้ างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้ อม และมีส่วนร่ วมในการจัดการ
เทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน และวาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็น
แนวทางในงานอาชีพ ใช้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ (กระทรวงศึกษาธิ การ. (2551)
และแบ่งการจัดการเรี ยนรู้ ออกเป็ นรายวิชาย่อย 4 งาน คือ งานเขียนแบบ งานช่างไม้ งานช่างไฟฟ้า และงาน
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ประดิษฐ์ ซึ่งแต่ละงานมีเนือ้ หาสาระที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กัน สามารถนามาบูรณาการ และใช้ จัดการ
เรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ ซึง่ จะช่วยให้ การเรี ยนรู้ เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ และเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ สอดคล้ องกับ
สภาวการณ์ดงั กล่าว ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือในรายวิชางานช่างและ
งานประดิษฐ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างและงานประดิษฐ์ ) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น (2) เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ตามการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี(งานช่างและงานประดิษฐ์ ) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้ น และ (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ ตามการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างและ
งานประดิษฐ์ ) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพของการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างและงานประดิษฐ์ ) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ตามการจัดการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างและงานประดิษฐ์ ) ระดับชันมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
3.
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่างและงานประดิษฐ์ ) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ ได้ แก่ การแบ่งกลุ่มผู้เรี ยน การแบ่งหัวข้ อเรื่ องใน
ใบงาน บทบาทของสมาชิกในกลุม่ บ้ าน บทบาทของสมาชิกในกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ การระดมความคิด การถ่ายทอด
ความรู้ ผลงานและรางวัล ในรายวิชา ง 21103 งานช่างและงานประดิษฐ์ 1 จานวน 6 หน่วยการเรี ยนรู้ 8
แผน เวลาเรี ยนแผนการเรี ยนรู้ ละ 2 คาบ รวมทังสิ
้ ้น 16 คาบ
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้ แก่ แบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบท้ าย
หน่วยการเรี ยนรู้ และแบบทดสอบหลังเรี ยน
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อการเรี ยนด้ วยรู การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
การวิ จัย เรื่ อ ง การจัด การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี (งานช่างและงานประดิษฐ์ ) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น คณะผู้วิจัยใช้ รูปแบบการวิจัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการ (Action Research) ภายใต้ ความร่ วมมือของผู้เรี ยน ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ โดยมีขนตอนการทดลอง
ั้
จริ ง ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 2 ห้ องเรี ยน ห้ องเละ 40
คน แต่ละห้ องแบ่งเป็ นกลุม่ บ้ านกลุม่ ละ 4 คน ได้ รับมอบหมายให้ ไปศึกษาค้ นคว้ าตามใบงานคนละ 1 ใบงาน ซึง่
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มีการรวมกลุม่ ระดมความคิดในกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ 4 กลุม่ ๆ ละ 10 คน หลังจากนัน้ นักเรี ยนกลับไปนาเสนอความรู้
ที่ได้ ให้ กลับสมาชิกในกลุม่ บ้ าน เพื่อสรุปผลเป็ นความรู้ ของกลุม่ และผลัดกันนาเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ หน้ าชัน้
เรี ยน
2. กิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือโดยใช้ เทคนิคจิกซอว์ ที่มีหลักการ
สาคัญ คือการแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ บ้ าน/กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ การระดมความคิดในกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสรุ ปความรู้ การทางานกลุม่ และงานเดี่ยว การนาเสนอสาระความรู้ /ผลงาน การชมเชย/ให้
รางวัล

การจัดการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือ
โดยใช้ เทคนิคจิกซอว์

กลุม่ บ้ าน
4-5 คน

ประสิทธิภาพของ
การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
พฤติกรรมการมส่วนร่วมในกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ความพึงพอใจของนักเรี ยน

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

3. รวบรวมข้ อมูลจากคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบท้ ายหน่วย
การเรี ยนรู้ แบบทดสอบหลังเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ พบว่า มีดชั นีประสิทธิภาพ
81.19/80.31 เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนด และเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า การ
วิจยั ครัง้ นี ้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เพื่อนาไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทัง้
กลุ่ม จึงไม่เน้ นการแจกแจงระดับคะแนนที่มีลกั ษณะโค้ งปกติ ดังนัน้ องค์ประกอบสาคัญของการประเมิน
ประสิทธิ ภาพของการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ คือ การออกแบบกระบวนการหรื อแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
แนวทางการออกแบบการเรี ย นรู้ แบบย้ อนกลับ โดยน าชิ น้ งานหรื อ ผลงานที่ เ ป็ นจุ ดหมายปลายทางมาใช้
กาหนดการประเมินผลและกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดจนจัดลาดับขันตอนการเรี
้
ยนรู้ เพื่อนาไปสู่สมั ฤทธิ ผลตาม
ตัวชี ้วัดทังด้
้ านสาระการเรี ยนรู้ และการสร้ างแบบทดสอบ นอกจากนี ้ ขันตอนส
้
าคัญของการศึกษาประสิทธิภาพ
ของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ คือ การทดสอบประสิทธิภาพสื่อก่อนทดสองจริ ง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520 : 135 143) โดยการทดสอบแบบเดี่ยว ทดสอบแบบกลุ่ม และทดสอบภาคสนาม และนาข้ อสังเกตต่าง ๆ จากการ
ทดสอบมาปรับปรุ งแก้ ไข มีสว่ นช่วยให้ การประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์สมั พันธ์สอดคล้ องกัน
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง เรี ย นสูง กว่าก่ อนเรี ย นจากการเรี ย นตามการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมืออย่ างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ซึง่ ผู้วิจยั มีความเห็นว่า ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิตินนั ้ เป็ นผลของกระบวนการเรี ยนรู้ ที่มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นขันเป็
้ นตอนและส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่
นาไปสู่ตวั ชีว้ ดั ตามลาดับ ตลอดจนมีกิจกรรมที่นักเรี ยนมีโอกาสศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การระดมความคิด
การสอนเพื่อน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสรุ ปความรู้ การทางานกลุ่มและงานเดี่ยว (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย
มูลคา, 2547 : 177-181) โดยครู มีบทบาทหน้ าที่ในการเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ด้านต่าง ๆ ให้
นักเรี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู้ ได้ ด้วยตนเอง (วิญญู ทรัพยะประภา, 2556 : 5)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ พบว่า นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือรวมอยู่ในระดับ มาก และมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ทุกข้ อคาถาม กล่าวคือ การมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เพื่อนนักเรี ยนด้ วยกัน การช่วยเหลือเกื ้อกูลกันของสมาชิก
ในการเรี ยนรู้ การได้ รับความรู้ และทักษะการทางานจากการเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ การ
พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์จากการระดมความคิด การได้ แสดงบทบาทผู้นาและผู้ตามในการประชุมกลุ่มย่อย
ความรู้ ที่ได้ รับจากการระดมความคิดในการประชุมกลุ่มใหญ่ การปรึ กษาหารื อกันเพื่อวางแผนการทางานกลุ่ม
ความรับผิดชอบของสมาชิกในการทางานกลุม่ และ การถ่ายทอดความรู้ ที่ได้ รับจากกลุ่มใหญ่ให้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ ซึ่งข้ อคาถามดังกล่าวนี ้ มาจากกรอบแนวคิดองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ คือ การ
พึง่ พาและเกื ้อกูลกัน การปรึกษาหารื อกันอย่างใกล้ ชิด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ของสมาชิกแต่ละคน การ
ใช้ ทักษะการปฏิ สมั พันธ์ ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย และ การวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม
(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
x
Pre-test
40
19.65
4.016
49.12
1
10
7.53
0.795
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
20
16.13
2.533
80.7
Post-test
40
32.13
4.616
80.31

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่า คะแนนของนักเรี ยนที่แสดงถึงผลการฝึ กหัดรายหน่วยมีคา่
อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 75.3–84.5 โดยหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 8.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน เท่ากับ 19.65 และค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลัง
เรี ยน เท่ากับ 32.13 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
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Table 2 Mean of quiz scores and post-test scores
Mean of quiz scores
1

2

3

4

5

6

(Total
scores: 10)

(Total
scores:
10)

(Total
scores:
10)

(Total
scores: 20)

(Total
scores:
10)

(Total
scores: 20)

8.40

8.45

16.45

7.98

16.13

7.53

Total
Scores
(Total
scores: 80)
64.95

Mean of
post-test
scores
(Total
scores:
40)
32.13

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนทดสอบท้ ายหน่วย เท่ากับ 64.95 จาก
คะแนนเต็ม 80 คะแนน และ ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรี ยน เท่ากับ 32.13 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
นามาหาค่าดัชนีประสิทธิภาพ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ สตู ร E1/E2
E1 หมายถึง ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลรวมของคะแนน ที่นกั เรี ยนทาได้ จากการทา
แบบทดสอบท้ ายหน่วยการเรี ยนรู้
E2 หมายถึง ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นกั เรี ยนทาได้ จากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
นาข้ อมูลจากตารางที่ 2 มาคานวน สรุปได้ วา่ ค่าดัชนีประสิทธิภาพ การจัดการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือ เท่ากับ 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**
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่าคะแนนรายหน่วยมีความสัมพันธ์กบั คะแนนหลังเรี ยนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกหน่วย
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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
x
1 Helping each other of member to learn.
4.18
0.725
High
2 Distributing knowledge gained from a large group to
3.99
0.703
High
group members
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
7 The development of creative thinking from
brainstorming
8 Good interaction with classmates

4.08

0.823

High

4.09

0.766

High

4.26

0.759

High

9 Providing activities by using a Cooperative Learning
10 Gaining knowledge and work skills from a
Cooperative Learning
Overall satisfaction

4.11
4.11

0.722
0.811

High
High

4.11

0.557

High

จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็นว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ มีความพึง
พอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.11
= 0.557) และเมื่อพิจารณารายการแต่ละรายการ พบว่า มี
ความพึงพอใจ ระดับมากทุกรายการ และมีรายการที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกบั เพื่อนักเรี ยน
ด้ วยกัน ( = 4.26
= 0.759)

สรุป
การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานช่างและงานประดิษฐ์ ) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน สูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
ด้ วย การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
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ห้ างหุ้นส่วนจากัด ภาพพิมพ์, กรุ งเทพฯ
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ระดับการให้ ความสาคัญของสารสนเทศ ความร่ วมมือ และประสิทธิภาพ ในโซ่ อุปทาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ มไทย
The Levels of Importance on Information, Collaboration and Performance in Thai Textiles and
Apparel Supply Chain
ศุภกิจ ปิ ยปั ทมกานต์ 1*, ธนัญญา วสุศรี 2
Supakit Piyapattamakarn1*, Thananya Wasusri2

บทคัดย่ อ
ความร่ วมมือ ระหว่างคู่ค้านัน้ เป็ นส่วนสาคัญ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในโซ่อุปทาน จากการศึก ษา
งานวิจยั ของ Chen และคณะ (2011) พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ระหว่างปั จจัยด้ านสารสนเทศและความร่ วมมือใน
โซ่อปุ ทาน ในขณะเดียวกัน Hudnurkar และคณะ (2014) พบว่า ความร่ วมมือมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพใน
โซ่อุปทาน แต่งานวิจัยเหล่านัน้ ไม่ได้ แสดงถึงระดับของการให้ ความสาคัญกับปั จจัย ที่แตกต่างของสมาชิกในโซ่
อุปทาน การศึกษานี จ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของการให้ ความสาคัญในปั จจัยด้ านสารสนเทศ ความ
ร่ วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มไทย จากการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรม
สิ่งทอและและเครื่ องนุ่งห่มไทยให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านสารสนเทศ และความร่ วมมือที่แตกต่างกันสามารถ
แบ่ ง ด้ ว ยวิ ธี K-Mean ออกเป็ น 3 ระดับ หากพิ จ ารณาในภาพรวม อุต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ม ห่ ม ให้
ความสาคัญต่อความร่ วมมือโซ่อปุ ทานในระดับปานกลางและมาก

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 2
*, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
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คานา
ในปั จจุบนั พบว่าโซ่อปุ ทานที่ประสบความสาเร็ จในธุรกิจ มีการนาเทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศมา
ช่ ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในโซ่ อุป ทาน โดยสารสนเทศที่ ดี ป ระกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบ คื อ ปริ ม าณ
(Information sharing) คุณภาพ (Information quality) และความพร้ อม (Information availability) โดยปั จจัย
เหล่านี ้ ส่งผลไปสู่ความร่ วมมือกันในโซ่อปุ ทานทังด้
้ านความเชื่อมัน่ (Trust) และพันธกิจ (Commitment) (Chen
และคณะ, 2011; Nyaga และคณะ, 2010) และจะส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในโซ่อุปทาน (Hudnurkar และคณะ,
2014) ให้ เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ผู้วิจัยต้ องการทราบถึง ระดับของการให้ ความสาคัญ ของสมาชิ กในโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มไทย ในแต่ละปั จจัยที่ทาง Chen และคณะ (2011) ได้ ทาการศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยด้ านสารสนเทศและปั จจัยด้ านความร่ วมมือ โดยเพิ่มปั จจัยด้ านประสิทธิ ภาพในโซ่อุปทานของ
Hudnurkar และคณะ (2014) เข้ าไปด้ ว ย ดัง นัน้ วัตถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จัย นี เ้ พื่ อศึก ษาถึง ระดับ ของการให้
ความสาคัญกับ ปั จจัยด้ านสารสนเทศ ความร่ วมมือ และประสิท ธิ ภาพในโซ่อุป ทานอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่ องนุ่งห่มไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การออกแบบแบบสอบถาม
ทาการศึกษา ทบทวน งานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ ความร่ วมมือ และ
ประสิ ท ธิ ภ าพในโซ่อุป ทาน (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 ) และให้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการจัด การโซ่ อุ ป ทาน และอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่ องนุ่งห่ม จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเข้ าใจของแบบสอบถามโดยใช้ วิธีการทดสอบความ
สอดคล้ องของแบบสอบถาม (IOC) ทาให้ ได้ ข้อคาถามมาทังหมด
้
53 คาถาม แบ่งเป็ น ข้ อมูลทัว่ ไป 9 ข้ อ และตัว
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 7 อันดับ จานวน 44 ข้ อ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรคือ อุตสาหกรรมผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มไทย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558) มี
โรงงานผลิตสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มทังหมด
้
4,044 โรงงาน เป็ นอุตสาหกรรมในส่วนต้ นนา้ (เส้ นใยหรื อปั่ นด้ าย)
จานวน 12 โรงงาน อุตสาหกรรมในส่วนของกลางน ้า (ทอผ้ า, ถักผ้ าและฟอกย้ อมสี) จานวน 1,861 โรงงาน และ
เป็ นอุตสาหกรรมปลายนา้ (เสื ้อผ้ าและเครื่ องนุ่งห่ม) จานวน 2,171 โรงงาน คานวนหากลุ่มตัวอย่างจากตาราง
สาเร็ จรู ปของ YAMANE (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5
จะได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างอย่างน้ อยจานวน 367 แห่ง
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การกระจายแบบสอบถาม และตรวจสอบค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทดลองแบบสอบถามก่อนการใช้ จริ ง (Pilot test) เก็บแบบสอบถามจานวน 25 ฉบับ ได้ ค่าความเชื่อมัน่
(Cronbach’s test) ที่ 95.2% และเริ่ มดาเนินการเก็บจริ งโดยได้ กระจายแบบสอบถาม ใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่ง
ชันตามกลุ
้
ม่ อุตสาหกรรม (Stratified Sampling) ในการเก็บข้ อมูล โดยทาการเข้ าสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการจานวน
192 ราย ตอบรับการเข้ าสัมภาษณ์ 117 ราย และกระจายแบบสอบถามให้ กบั ทางผู้ประกอบการด้ วยวิธี อื่นๆเป็ น
จานวน 245 ฉบับ ได้ รับการตอบรั บ 32 ฉบับ รวมกระจายแบบสอบถามทังหมด
้
437 ราย ตอบรับ 149 ราย คิด
เป็ น 34%ของแบบสอบถามทัง้ หมด เมื่อแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะเป็ นอุตสาหกรรมเส้ นใยหรื อปั่ นด้ าย 12
ฉบับ อุตสาหกรรมทอผ้ าถักผ้ าและฟอกสี 45 ฉบับ และอุตสาหกรรมการผลิตเสื ้อผ้ าและเครื่ องนุ่งห่ม 92 ฉบับ คิด
เป็ น 8%, 30% และ 62% ตามลาดับ

ผลการทดลองและวิจารณ์
จากแบบสอบถามที่ได้ เก็บข้ อมูลมามีอตั ราส่วนของขนาด และรู ปแบบการผลิตต่อกลุม่ อุตสาหกรรม
ทังหมด
้
ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 อัตราส่วนประเภทอุตสาหกรรมต่อขนาดและลักษณะการผลิตสินค้ า
ขนาด(%)
อุตสาหกรรม

ลักษณะการผลิตสินค้ า(%)
รับออกแบบและ
ผลิตตามคาสัง่
ซื ้อ

เป็ นเจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์

เล็ก

กลาง

ใหญ่

ผลิตตามคาสัง่
ซื ้อ

เส้ นใยหรื อปั่ น
ด้ าย

33.33

16.67

50.00

25.00

17.78

25.00

ทอผ้ า ถักผ้ า และ
ฟอกย้ อมสี

6.67

51.11

42.22

0.00

55.56

36.96

เสื ้อผ้ าและ
เครื่ องนุ่งห่ม

72.83

14.13

13.04

75.00

26.67

38.04

100.00 100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

Total
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การศึกษาจะใช้ วิธีการวิเคราะห์กลุม่ ด้ วยข้ อมูลเทคนิค (Cluster Analysis) โดยจะวิเคราะห์ในรู ปแบบ KMeans โดยแบ่งการจัดกลุ่มออกเป็ น 3 กลุ่มด้ วยกัน คือ ระดับสูง (High) ระดับปานกลาง (Medium) และระดับ
ต่า (Low) โดยดูจากค่าเฉลี่ยของการให้ ความสาคัญในทุกๆปั จจัย ได้ ผลการทดสอบออกมาดังนี ้
ตารางที่ 2 ปั จจัยด้ านสารสนเทศ ความร่ วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อปุ ทาน โดย K-Means cluster.
ค่าเฉลี่ย
เฉลีย่
K-Mean อุตสาหกรรม จานวน
ระดับ
IS1/ IQ2/ IA3/ T4/ C5/ P6/
เส้ นใยหรื อปั่ น
2
ด้ าย
ระดับ
ทอผ้ า ถักผ้ า
16
4 4.56 3.99 4.28 4.67 4.7 4.37
ปาน
กลุม่ ที่ 1 และฟอกย้ อมสี
กลาง
เสื ้อผ้ าและ
55
เครื่ องนุ่งห่ม
รวม
73
เส้ นใยหรื อปั่ น
1
ด้ าย
ทอผ้ า ถักผ้ า
1
2 2.84 2.84 2.91 3.15 3.76 2.92 ระดับต่า
กลุม่ ที่ 2 และฟอกย้ อมสี
เสื ้อผ้ าและ
8
เครื่ องนุ่งห่ม
รวม
10
เส้ นใยหรื อปั่ น
9
ด้ าย
ทอผ้ า ถักผ้ า
28
5 5.65 5.34 5.45 5.94 5.97 5.56 ระดับสูง
กลุม่ ที่ 3 และฟอกย้ อมสี
เสื ้อผ้ าและ
29
เครื่ องนุ่งห่ม
รวม
66
หมายเหตุ :
ปั จจัยด้ านสารสนเทศ คือ IS, IQ และ IA
ปั จจัยด้ านความร่ วมมือ คือ T และ C
ประสิทธิภาพในโซ่อปุ ทาน คือ P
1/ การแบ่งปั นสารสนเทศ
2/ คุณภาพของสารสนเทศ
3/ ความพร้ อมของสารสนเทศ
4/ ความเชื่อมัน่
5/ พันธกิจ
6/ ประสิทธิภาพในโซ่อปุ ทาน
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จากตารางที่ 2 สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ออกมาได้ ดังนี ้
เมื่อดูจากค่าเฉลี่ยของทุกๆปั จจัยจะพบกว่า กลุม่ ที่ 3 ให้ ความสาคัญกับปั จจัยในระดับสูง รองมาคือกลุม่
ที่ 1 และน้ อยสุดคือกลุ่มที่ 2 จะเห็นได้ ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมจะให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านความสารสนเทศใน
รู ป แบบที่ คล้ ายคลึงกัน โดยให้ ความส าคัญ กับ คุณ ภาพของสารสนเทศมากที่ สุ ด ตามด้ วยความพร้ อมของ
สารสนเทศ และปริ มาณของสารสนเทศเป็ นอันดับสุดท้ าย เนื่องจากรู ปแบบการผลิตของกลุม่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ในประเทศไทยจะเป็ นการรั บออกแบบและรั บจ้ างผลิตส่งผลให้ สารสนเทศต้ องมีความชัดเจนและเป็ นปั จจุบัน
ด้ านความร่ วมมือจะเห็นว่าเมื่อผู้ประกอบการให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านขนาด คุณภาพ และความพร้ อมของ
สารสนเทศสูง ก็จะให้ ความสาคัญให้ ปัจจัยด้ านความร่ วมมือที่ประกอบด้ วย ความเชื่อมัน่ และพันธกิจ และด้ าน
ประสิ ท ธิ ภ าพในโซ่ อุป ทานสูง ตามไปด้ ว ย เห็ น ได้ ชัด เจนในกลุ่ม ระดับ สูง ที่ เ มื่ อ กลุ่ม อุต สาหกรรมมี ก ารให้
ความสาคัญกับสารสนเทศในระดับที่ดี ก็จะให้ ความสาคัญกับความร่ วมมือ และประสิทธิ ภาพในโซ่อุปทานใน
ระดับสูง เช่นเดียวกับระดับต่าที่ให้ ความสาคัญกับปั จจัยต่างๆน้ อย อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าปั จจัยด้ านปริ มาณของ
การแบ่งปั นสารสนเทศจะเป็ นส่วนที่อุตสาหกรรมให้ ความสาคัญน้ อยที่สุดในทุกๆกลุ่ม อันเนื่องมาจากลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยนัน้ ตัวผู้ประกอบการมักจะมีความคาดหวัง
ปริ มาณของสารสนเทศจากทางคู่ค้าที่สูง แต่จะไม่ยอมให้ สารสนเทศของตนกับทางคู่ค้าในขนาดเดียวกันหรื อ
มากกว่า ก่อให้ เกิดปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันในสารสนเทศที่ได้ รับ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการหลายรายจึงเลือกที่จะ
หันไปให้ ความสาคัญกับ ด้ านคุณภาพของสารสนเทศ ความพร้ อมของสารสนเทศ ความเชื่อมั่น พันธกิ จ และ
ประสิทธิภาพในโซ่อปุ ทานเป็ นสาคัญ
เมื่อทาการพิ จารณาภาพรวม พบว่า ทัง้ 3 Cluster ประกอบไปด้ วย อุตสาหกรรมเส้ นใยและปั่ นด้ าย
อุต สาหกรรมทอผ้ า ถัก ผ้ า และฟอกสี และอุตสาหกรรมผลิ ต เสื อ้ ผ้ า และเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม จากตารางที่ 2 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านสารสนเทศ ความร่ วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อปุ ทานสูงที่สดุ คือ
กลุม่ อุตสาหกรรมเส้ นใยและปั่ นด้ าย โดยให้ ความสาคัญกับปั จจัยในระดับสูงจานวน 9 ราย คิดเป็ น 75.00% ของ
อุต สาหกรรมเส้ น ใยและปั่ น ด้ า ย ให้ ค วามส าคัญ ในระดับ ปานกลางจ านวน 2 ราย คิ ด เป็ น 16.67% ของ
อุตสาหกรรมเส้ นใยและปั่ นด้ วย และให้ ความสาคัญน้ อยที่สดุ จานวน 1 ราย หรื อ 8.33% ของอุตสาหกรรมเส้ นใย
และปั่ นด้ าย โดยจะเน้ นให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านสารสนเทศ และประสิทธิ ภาพ เนื่องจากเป็ นการผลิตของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ ใช้ เครื่ องจัก รในการผลิ ต และผู้ผลิตนั น้ มัก เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ สิน ค้ า จึง มี
คุณลักษณะที่ตายตัว ระดับของความร่ วมมือจากคูค่ ้ าเป็ นสิ่งที่จาเป็ นในการคงความสัมพันธ์และทาการค้ ากันใน
ระยะยาว
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ ใ ห้ ความสาคัญ กับ ปั จ จัย ด้ านสารสนเทศ ความร่ วมมือ และประสิท ธิ ภ าพในโซ่
อุปทานเป็ นอันดับ 2 คือ กลุ่มของอุตสาหกรรมทอผ้ าถักผ้ าและฟอกสี ที่ให้ ความสาคัญกับปั จจัยในระดับสูง 28
ราย หรื อ 62.22% ของอุตสาหกรรมทอผ้ าถักผ้ าและฟอกสีและให้ ความสาคัญกับปั จจัยในระดับปานกลางจานวน
16 ราย หรื อ 35.56% ของอุตสาหกรรมทอผ้ าถักผ้ า และฟอกสี และอยู่ในระดับต่าเพี ยง 1 ราย หรื อ 2% ของ
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อุตสาหกรรมทอผ้ าถักผ้ า และฟอกสี จากการสัมภาษณ์ และเก็บแบบสอบถามพบว่ากลุ่มนีจ้ ะเน้ นในเรื่ องของ
ปั จจัยด้ านสารสนเทศและความเชื่อมัน่ เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่อยู่ในส่วนกลางน ้าที่ต้องมีการติดต่อการค้ า
ระหว่างอุตสาหกรรมต้ นนา้ และปลายนา้ และการผลิตสินค้ าจะเป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ โดยรับออกแบบและ
รั บจ้ างผลิต ท าให้ ส ารสนเทศต้ องมี ปริ มาณ คุณ ภาพ และความพร้ อมใช้ งานตลอดเวลาเพื่ อไม่ ให้ เกิ ดความ
ผิดพลาดในการผลิตขึ ้นที่อาจจะส่งผลให้ ต้องเริ่ มเดินสายการผลิตใหม่ทงหมด
ั้
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ ใ ห้ ความสาคัญ กับ ปั จ จัย ด้ านสารสนเทศ ความร่ วมมือ และประสิท ธิ ภ าพในโซ่
อุปทานเป็ นอันดับสุดท้ าย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเสื ้อผ้ าและเครื่ องนุ่งห่ม โดยให้ ความสาคัญกับปั จจัยใน
ระดับสูงจานวน 29 ราย หรื อ 31.52% ของอุตสาหกรรมการผลิตเสื ้อผ้ าและเครื่ องนุ่งห่ม ระดับปานกลางมีจานวน
55 ราย หรื อ 59.78% ของอุตสาหกรรมการผลิตเสื ้อผ้ า และเครื่ องนุ่งห่ม และต่าสุดจานวน 8 ราย หรื อ 8.70%
ของอุตสาหกรรมการผลิตเสื ้อผ้ าและเครื่ องนุ่งห่ม เห็ นได้ ว่าผู้ประกอบการจานวนมากให้ ความสาคัญกับปั จจัย
ด้ านสารสนเทศ ความร่ วมมือ และประสิทธิภาพในระดับปานกลาง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการรายย่อย
ที่ มีจ านวนแรงงานในสถานประกอบการไม่เกิ น กว่า 50 คน และลัก ษณะการผลิ ตจะผลิตตามคาสั่งซือ้ จาก
ผู้ประกอบการค้ าปลีก หรื อจากคู่สญ
ั ญาการผลิต ที่จะสัง่ ซื ้อสินค้ าเพื่อเก็บเข้ าสต็อก ส่งผลให้ ไม่สามารถทราบ
ตัวเลขความต้ องการแท้ จริ งจากผู้ บริ โภคจึงเน้ นการให้ ความสาคัญไปที่ปัจจัยด้ านความร่ วมมือเป็ นหลักในการ
ประกอบกิจการ
จากข้ อ มู ล ทั ง้ หมด พบว่ า อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม นั น้ ส่ ว นมากเห็ น ความส าคัญ ของ
สารสนเทศ ความร่ วมมือ และประสิทธิ ภาพในโซ่อุปทานอยู่ ในระดับสูง และปานกลางคิดเป็ น 93% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทังหมด
้

สรุป
จากการพิจารณานันจะเห็
้
นได้ ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มไทยให้ ความสาคัญกับปั จจัย
ด้ านสารสนเทศ ความร่ วมมือ และประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอยู่ในระดับสูงถึงปานกลาง แต่ก็จะแตกต่างกันไป
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมโดยกลุ่มที่ให้ ความสาคัญกับปั จจัยเหล่านี ้มากที่สดุ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเส้ นใยหรื อปั่ น
ด้ าย รองมาคือ กลุ่มอุตสาหกรรมทอผ้ าถักผ้ าและฟอกสี อันดับสุดท้ ายคือ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเสื ้อผ้ าและ
เครื่ องนุ่งห่ม อย่างไรก็ตามงานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาระดับของการให้ ความสาคัญของกลุม่ อุตสาหกรรมเสื ้อผ้ า
และเครื่ องนุ่งห่มไทยเท่านัน้ ไม่ได้ แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยว่าเป็ นไปในลักษณะใด ดังนันในอนาคต
้
ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยในแต่ละอุตสาหกรรมต้ นน ้ากลางน ้าและปลายน ้า ว่าแต่ละอุตสาหกรรม
ให้ ค วามสาคัญ ปั จ จัย แตกต่างกัน อย่ างไร รวมถึงศึก ษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างปั จจัย ที่ จะส่งผลต่อ พัน ธกิ จ
ประสิทธิ ภาพหรื อความร่ วมมือของโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยบ่งชีท้ ิศทางการพัฒนาโซ่อุปทานได้ อย่างชัดเจน และ
สามารถนาแนวทางนี ้ไปขยายผลต่อในอุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทย
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รู ปแบบการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการดาเนินงานขององค์ กรทางการเงินชุมชนในด้ านการ
ออมและการเข้ าถึงแหล่ งทุนที่เป็ นธรรม
Models for Enhancing the Strength of Community Micro-Financial Performance Focusing on
Saving and Fair Loan assessment
สุรชัย กังวล1* และพหล ศักดิ์คะทัศน์ 2
Surachai Kungwon1* and Phahol Sakkatat2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้ อมูลทั่วไปและความเข้ มแข็งด้ านการบริ หารจัดการที่เกี่ยวกับ
การออมและการให้ สินเชื่อ และ 2) ศึกษารู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งด้ านการออมและการให้ สินเชื่อของ
องค์กรการเงินชุมชน โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 9 อาเภอ 345 หมู่บ้าน (กองทุน) และการสนทนากลุ่มกับประธานเครื อข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอ
จานวน 10 อาเภอ ผลการวิจัยพบว่า กองทุนส่วนใหญ่เปิ ดดาเนินการมาตังแต่
้ ปี 2544 เปิ ดทาการเดือนละครั ง้
โดยมีกาไรสุทธิเฉลี่ย 122,867.62 บาทต่อกองทุน ส่วนความเข้ มแข็งด้ านการบริ หารจัดการที่เกี่ยวกับการออม
และการให้ สินเชื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.61 และรู ปแบบการเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งในด้ านการออมและสินเชื่อที่สาคัญคือ กองทุนต้ องทาการสร้ างความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถือ สร้ างศรัทธา
ในการบริ หารงานของกองทุนอย่างโปร่ งใส กองทุนต้ องมีผ้ ูนาที่ดี เสียสละ ซื่อสัตย์ อุทิศตนในการทางานและรู้
บทบาทหน้ าที่ของตน

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
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คานา
ความยากจนและช่องว่างแห่งการพัฒนาระหว่างกลุม่ คนต่างๆ ในสังคมยังคงเป็ นปั ญหาวิกฤตที่ประเทศ
ไทยกาลังเผชิญอยู่ การขาดโอกาสที่จะเข้ าถึงแหล่งเงินในระบบเป็ นสาเหตุสาคัญประการหนึ่ง ของปั ญ หาความ
ยากจนที่เกิดขึ ้น (ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ, 2546) จากการที่ประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศไม่มีเงินทุนของตนเอง
ส่งผลให้ เกิดการขาดโอกาสในการยกระดับชีวิต ไม่มีเงินทุนเพื่อใช้ เป็ นทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีโอกาสใช้
บริ การทางการเงินของสถาบันการเงินหลักได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีอาชีพและรายได้ ไม่แน่นอน ขาดหลักทรัพย์
ค ้าประกัน ขันตอนการเข้
้
าถึงบริ การยุ่งยากซับซ้ อน ทาให้ ต้องพึง่ แหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยสูง ถูกเอา
รัดเอาเปรี ยบทางด้ านการเงินไม่สามารถลืมตาอ้ าปากในการดารงชีวิตอยู่ได้ ดังนันรั
้ ฐบาลจึงได้ มีนโยบายจัดตัง้
กองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นองค์กรการเงินชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่ได้ ก่อตังขึ
้ ้นมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2544
สาหรั บมุ่งแก้ ไขปั ญหาความยากจนของประชาชน เพื่อให้ ชุมชนนัน้ สามารถที่จะเข้ าถึงแหล่งทุนที่เป็ นธรรมได้
เพื่อนาเงินทุนนันไปเป็
้
นทุนประกอบอาชีพ เป็ นค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตร และที่สาคัญอีกประการ
หนึง่ ก็คือ เป็ นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและชุมชนนัน้ ๆ เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนอยู่ในหมูบ่ ้ านและชุมชนเมือง
โดยให้ ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองบริ หารจัดการกันเอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวจึงเป็ นเสมือนเครื่ องมือใน
การพัฒนา “คน” และ “การเรี ยนรู้ ” เพื่อนาไปสู่การเสริ มสร้ าง “ความเข้ มแข็ง” ของหมู่บ้านและชุมชน (กรมการ
พัฒ นาชุม ชน, 2547) โดยสมาชิ ก ในชุมชนเป็ นเจ้ าของแต่ ก ารดาเนิ น งานมัก ประสบกับ ปั ญ หาการขาด
ประสบการณ์และไม่มีรูปแบบในการบริ หารจัดการด้ านการเงินและด้ านสินเชื่อ โดยเฉพาะปั ญหาการขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน ซึง่ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกองทุนหมูบ่ ้ านฯ
ซึ่งรั ฐบาลที่ ผ่านมา โดยการนาของ นางสาวยิ่ งลักษณ์ ชิ นวัตร นายกรั ฐ มนตรี ได้ แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ในการกาหนดนโยบายการบริ หารราชการแผ่นดิน ระยะเร่ งด่วน ที่จะ
เริ่ มดาเนินการในปี แรก ในการส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ าถึงแหล่งเงินทุนที่ เป็ นธรรม สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย
โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพให้ แก่ประชาชนผู้มีรายได้ น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรั ฐ เพื่อดูแ ล
สังคมในชุมชน จัดหาแหล่งทุนให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการและประชาชน โดยเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก
แห่งละ 1 ล้ านบาท ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ในคราวประชุมครั ง้ ที่
2/2554 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 โดยรองนายกรัฐมนตรี ขณะนัน้ (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ในฐานะประธาน
กรรมการกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ เห็นชอบให้ ดาเนินโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชน
เมือง ระยะที่ 3 โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้ างโอกาสการเข้ าถึงแหล่งเงินของประชาชนและรองรั บความ
ต้ องการเงิ นทุน เพื่ อการประกอบอาชี พอย่างหลากหลาย 2) เพื่ อให้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเงิ นทุน
หมุนเวียนและดอกผลที่จะนาไปใช้ ในการสร้ างสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงประโยชน์ส่วนรวมให้ แก่ประชาชนใน
หมู่บ้านหรื อชุมชนเมืองได้ มากขึน้ และ 3) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในการสร้ างงาน สร้ างอาชีพ และ สร้ าง
รายได้ ของหมู่บ้านและชุมชนเกิดการเกื ้อกูลสู่เศรษฐกิจระดับมหาภาคของประเทศให้ มีความเข้ มแข็งและยัง่ ยืน
(สานักงานกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2556 ) [ระบบออนไลน์]
อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านมา พบว่า
ประสบกับปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการ ทาให้ กองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองหลายแห่งเกิดการขาดสภาพคล่อง
และสถานภาพทางการเงินของกองทุนฯลดน้ อยลงไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ กองทุนฯขาดความเข้ มแข็งในการเป็ น
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ที่ พึ่งของชุมชน การขาดประสิทธิ ภาพ การจัดการ สมาชิ กไม่มีส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ ง ปั ญหาภาวะผู้นา และ
สมาชิกขาดความรู้ ความเข้ าใจต่อเป้าหมายและผลประโยชน์ที่แท้ จริ งต่อกิจกรรม (บุญช่วย อุ่นชัยศรี และจารุ รัฐ
จงพุฒิศิริ, 2548) ซึง่ ส่งผลให้ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ที่เป็ นสมาชิกต้ องประสบกับปั ญหาไม่สามารถเข้ าถึง
แหล่งทุนได้ และทาให้ ไม่ได้ รับสวัสดิการช่วยเหลือจากกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองอีกต่อไป อีกทังยั
้ งขาดความ
เข้ มแข็ง ไม่ส ามารถพึ่งตนเองได้ คุณภาพมาตรฐานชี วิตตกต่า เกิ ดปั ญหาความยากจนและเป็ นปั ญหาของ
ประเทศ ซึง่ อาจจะส่งผลต่อความยัง่ ยืนของกลุม่ กองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองในอนาคต หากไม่มีการแก้ ไข
จากเหตุผ ลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัย จึงสนใจศึก ษา เรื่ องรู ป แบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งในการ
ด าเนิ น งานขององค์ ก รการเงิ น ชุมชนในด้ านการออมและการเข้ า ถึงแหล่งทุ น ที่ เป็ นธรรม โดยต้ องการเป็ น
จุด เริ่ มต้ น ที่ จ ะช่ ว ยกระตุ้น ให้ อ งค์ ก รการเงิ น ชุม ชนหัน มาให้ ค วามส าคัญ ในการสร้ างความ เข้ มแข็ งในการ
ดาเนินงานด้ านการเงินและสินเชื่อมากยิ่งขึ ้น โดยต้ องมีการวางรู ปแบบการบริ หารจัดการ การเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายที่ชดั เจนในการทางาน ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในด้ านการเงิน
ขององค์กรการเงินชุมชน รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้ เกิดหนี ้มีปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี ้เงินให้ ก้ ผู ิดนัดชาระหนี ้ ซึง่ การ
ศึกษาวิจัยครั ง้ นีจ้ ะนาไปสู่การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในการบริ หารจัดการด้ านการเงินและสินเชื่อขององค์กร
การเงินชุมชน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ องค์กรการเงินชุมชนเป็ นแหล่งทุนที่สาคัญสาหรับชุมชนต่อไปในอนาคตอย่ างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปและความเข้ มแข็งด้ านการบริ หารจัดการที่เกี่ยวกับการออมและการให้ สินเชื่อ
ขององค์กรการเงินชุมชน
2. เพื่อศึกษารู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งด้ านการออมและการให้ สนิ เชื่อขององค์กรการเงิน
ชุมชน

อุปกรณ์ และวิธีการ
นิยามศัพท์ ปฎิบัตกิ าร
1. ความเข้ มแข็งด้ านการออม หมายถึง การที่สมาชิกได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการระดมทุนร่ วมกับกองทุน
หมูบ่ ้ านและชุมชนเมือง เช่น เงินออมทรัพย์ เงินฝากประจา เงินออมสัจจะและการถือหุ้น เป็ นต้ น
2. ความเข้ มแข็งด้ านสินเชื่อ หมายถึง การที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถปล่อยเงินให้ สมาชิก
กู้ยืมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้ องตามระเบียบ ข้ อบังคับและตามมติที่ประชุมใหญ่ เกิดปั ญหาหนี ้เสียหรื อหนี ้ที่
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ น้อยที่สดุ และผลตอบแทนที่ได้ รับนากลับไปเป็ นสวัสดิการสูส่ มาชิกและชุมชนได้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศกึ ษาวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ กองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัดเชียงใหม่
1. กลุ่มตัวอย่าง (ตามวัตถุประสงค์ ข้ อที่ 1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริ มาณ คือ องค์กรการเงิน
ชุมชน (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) จานวน 9 อาเภอ โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling)
ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 345 กองทุน (หมูบ่ ้ าน)
2. กลุม่ ตัวอย่าง (ตามวัตถุประสงค์ ข้ อที่ 2) คือกลุม่ เป้าหมาย (Target group) ผู้ให้ ข้อมูลในการวิจยั เชิง
คุณภาพ คือ ประธานเครื อข่ายกองทุนหมูบ่ ้ านระดับอาเภอ จานวน 10 อาเภอๆละ 1 ท่าน
เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and qualitative research
methods) ซึง่ วิธีการวิจยั จาแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research methods) โดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์ (Interview questionnaire) ความเข้ มแข็งด้ านการบริ หารจัดการที่เกี่ยวกับการออมและการให้ สินเชื่อ
ซึง่ มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open – ended question) และปลายปิ ด (Close - ended question)
2. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research methods) โดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus group discussion) ในเรื่ องรู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในการดาเนินงานขององค์กร
การเงิ น ชุ มชนในด้ านการออมและการเข้ า ถึ งแหล่งทุ น ที่ เป็ นธรรม โดยน าข้ อมูล ที่ ไ ด้ รั บ มาวิ เคราะห์ เนื อ้ หา
(Content analysis) สร้ างข้ อสรุ ปประเด็นความคิดเห็นต่างๆ ตามที่ปรากฏในการสนทนากลุม่ ทุกประเด็นที่สาคัญ
การทดสอบเครื่ องมือ
ผู้วิจัย ได้ ท าการทดสอบเครื่ องมือ โดยการน าแบบสัมภาษณ์ ที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ ไปทดสอบความตรง
(validity) กับผู้เชี่ยวชาญด้ านองค์กรการเงินชุมชน และทาการทดสอบความเที่ยง (reliability) ของแบบสัมภาษณ์
โดยใช้ วิธีการวัดความสอดคล้ องภายใน (Internal consistency method) แบบ Cornbach’s Alpha โดยใช้ ข้อ
คาถามที่ มีค่าความเชื่อมัน่ ตังแต่
้ 0.70 และภาพรวมของแบบสอบถามทัง้ ฉบับที่มีค่าตัง้ แต่ 0.70 ขึน้ ไป ถื อว่า
เชื่อถือได้ คอ่ นข้ างสูง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) ซึง่ จากการทดสอบได้ ค่าความเชื่อมัน่ ด้ านการออม เท่ากับ
.9858 ด้ านสินเชื่อ เท่ากับ .9807 ด้ านสวัสดิการ เท่ากับ .8076 ผลรวมทังหมด
้
เท่ากับ 0.9908 ซึง่ ถือว่าเชื่อถือได้
จึงนาแบบสัมภาษณ์ไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริ งต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ บ่ ง ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จัย ดัง นี ้ 1) โดยใช้ สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive
statistics) ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
โดยใช้ เกณฑ์ การประเมินความเข้ มแข็ง 5 ระดับ คือ เข้ มแข็งมากที่สุด (4.21-5.00) เข้ มแข็งมาก (3.41-4.20)
เข้ มแข็งปานกลาง (2.61-3.40) เข้ มแข็งน้ อย (1.81-2.60) และเข้ มแข็งน้ อยที่สดุ (1.00-1.80) และ 2) โดยการสรุ ป
ข้ อมูลจากเนื ้อหาที่ได้ รับจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) นามาวิเคราะห์และสรุ ปเนื ้อหาแบบ
พรรณนาตามกระบวนการวิ เคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณ ภาพ ซึ่งมีองค์ ป ระกอบหลัก ๆอยู่ 3 ประการ (Miles and
Huberman, 1994 อ้ างถึงใน ชาย โพธิสิต า, 2549) (1) การจัดระเบียบข้ อมูล (Data organizing) โดยการถอด
เทปบัน ทึก เสี ย งและท าการบรรณาธิ ก รข้ อมูล เพื่ อ ท าให้ ข้ อมูล อยู่ใ นสภาพที่ พ ร้ อมจะถูก น าไปวิ เคราะห์ ไ ด้
โดยสะดวก (2) การแสดงข้ อมูล (Data display) โดยการนาเสนอข้ อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรู ปของการพรรณนาอัน
เป็ นผลมาจากการเชื่อมโยงข้ อมูลที่จดั ระเบียบแล้ วเข้ าด้ วยกันตามกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิเคราะห์ และ (3) การ
หาข้ อสรุ ป การตีความ (Conclusion and interpretation)

ผลวิจัย
ผลการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์กรการเงินชุมชน (กองทุนหมู่บ้านฯ) ส่วน
ที่ 2 ภาพรวมของระดับความเข้ มแข็ง ด้ านการบริ หารจัดการที่เกี่ ยวกับ การออมและการให้ สินเชื่ อของกองทุน
หมู่บ้านฯ และ ส่วนที่ 3 รู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ด้ านการออมและการให้ สินเชื่อขององค์กรการเงิน
ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์กรการเงินชุมชน (กองทุนหมูบ่ ้ านฯ) ส่วนใหญ่เริ่ มเปิ ดดาเนินการมาตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2544 โดยจะเปิ ดทาการเดือนละครัง้ ปั จจุบนั จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลแล้ วทุกกองทุนและกองทุนที่เข้ มแข็ง
ได้ ยกระดับเป็ นสถาบันการเงินชุมชน จานวน 25 กองทุน โดยจะได้ รับการสนับสนุนการดาเนินงานจากธนาคาร
ออมสินมากที่ สุด ส่วนพัฒนาการด้ านจานวนสมาชิ ก ซึ่งเมื่อเริ่ มก่อตัง้ จะมีจานวนสมาชิ ก เฉลี่ย 122 คนต่อ
กองทุน ปั จจุบนั จะมีจานวนสมาชิก เฉลี่ย 175 คนต่อกองทุน และมีคณะกรรมการ เฉลี่ย 10.5 คนต่อกองทุน การ
ระดมเงินออมส่วนใหญ่ได้ จากประเภทเงินออมสัจจะมากที่สดุ การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากทุกประเภท ร้ อย
ละ 3 ต่อปี อัตราดอกเบี ย้ เงินกู้ปกติ ร้ อยละ 6.0 ต่อปี (ค่าฐานนิ ยม) และส่วนใหญ่ กองทุนจะปล่อยเงินกู้เพื่ อ
วัตถุประสงค์ด้านการค้ าขายมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านเกษตรกรรม สมาชิกมีการส่งใช้ คืนเงินกู้ตามสัญญา (หนี ้
ปกติ) จานวน 344 กองทุน ผลประกอบการในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาได้ รับกาไรสุทธิ จานวน 334 กองทุน โดยมี
กาไรสุทธิเฉลี่ย 122,867.62 บาทต่อกองทุน
ส่วนที่ 2 ความเข้ มแข็งด้ านการบริ หารจัดการที่เกี่ยวกับ การออมและการให้ สินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านฯ
ซึ่ง ระดับความเข้ มแข็ ง ในภาพรวมด้ านการออมและการให้ สิ น เชื่ อ ซึ่งประกอบด้ วย ด้ านทุนทางสังคม ด้ าน
เครื อข่าย ด้ านภาวะผู้นา ด้ านการมีสว่ นร่ วม ด้ านกระบวนการบริ หารจัดการ ด้ านการออมและด้ านการให้ สินเชื่อ
รวมถึงด้ านสวัสดิการนัน้ จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความเข้ มแข็งโดยภาพรวมทัง้ หมดอยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.61 ซึง่ สามารถแยกความเข้ มแข็งในแต่ละด้ านได้ ดงั นี ้
1) ระดับความเข้ มแข็งด้ านการออม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.55
ซึ่ง ระดับ ความเข้ มแข็ งในด้ านกระบวนการบริ ห ารจัดการมี ค ะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ ย 3.70
รองลงมาคือ ด้ านภาวะผู้นา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ส่วนด้ านเครื อข่ายและด้ านการออมมีคะแนนเฉลี่ยน้ อย
ที่สดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.41 เท่ากัน
2) ระดับความเข้ มแข็งด้ านการให้ สินเชื่อ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.64
ซึง่ ระดับความเข้ มแข็งในด้ านการให้ สินเชื่อมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.79 รองลงมาคือ ด้ าน
กระบวนการบริ หารจัดการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ส่วนด้ านเครื อข่ายมีคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 3.42 ดังแสดงในตารางที่ 1
Table 1 A summary overview of the strength of the savings and
Community Fund.
The level of comments
(Saving)
Strength
SD
Meaning
X
1. Social capital
3.52
.677 High level
2. Network
3.41
.724 High level
3. Leader ship
3.65
.724 High level
4. Participation
3.62
.710 High level
5. Management process
3.70
.722 High level
6. Saving
3.41
.750 High level
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The level of comments
(Loan)
SD Meaning
X
3.56
.644 High level
3.42
.685 High level
3.66
.714 High level
3.66
.690 High level
3.74
.703 High level
-
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7. Loan
sum
8. Welfare/Benefits
Total

3.55
3.82
3.61
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.616
.766
.576

High level
High level
High level

3.79
3.64

.672 High level
.596 High level

จากผลการวิจยั ดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่า ระดับความเข้ มแข็งด้ านการออมและการให้ สินเชื่อในภาพรวม
ของกองทุนหมูบ่ ้ านฯนัน้ อยู่ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่ากองทุนหมูบ่ ้ านฯมีความพร้ อมในการควบคุมดูแลกันเอง
ภายในหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองทาให้ เกิดความเข้ มแข็ง โดยการใช้ ประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการเงินกองทุนที่
รัฐบาลมอบให้ นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ หมุนเวียนในชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้ างงาน สร้ างรายได้ เพิ่มรายได้
และลดรายจ่าย และการพึง่ พาตนเองโดยการระดมเงินออม อันนาไปสูก่ ารพัฒนา การสร้ างสวัสดิภาพ สวัสดิการ
หรื อประโยชน์สว่ นรวมอื่นใดให้ แก่ประชาชนในหมูบ่ ้ านหรื อชุมชนเมืองอย่างเท่าเทียมกัน
ผลสะท้ อนอีกมุมหนึง่ ที่ผ้ วู ิจยั เห็นว่ามีความสาคัญมากก็คือ ด้ านเครื อข่าย ซึง่ มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ทังด้
้ าน
การออมและการให้ สินเชื่อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และ 3.42 ตามลาดับ ดังนัน้ เครื อข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ
จะต้ องทาหน้ าที่เป็ นองค์กรความร่ วมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
ระดับต่างๆให้ ได้ โดยจะต้ องมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน ในการช่วยเหลือซึง่ กันและกันอย่างเอื ้ออาทร สู่
การเป็ นองค์กรการเงินชุมชนโดยประชาชน เพื่อประชาชนที่มิได้ ม่งุ หวังหรื อแสวงหากาไรในเชิงธุรกิจ ซึง่ จะต้ อง
ดาเนินงานในเชิงรุ กในการส่งเสริ ม พัฒนาและเชื่อมโยงการบริ หารจัดการการส่งเสริ มสนับสนุน การให้ คาปรึ กษา
การแก้ ไ ขปั ญ หารวมกัน ในด้ านเงิ น ทุน ด้ านการออม สวัส ดิภ าพ สวัส ดิก ารของสมาชิ ก กองทุนหมู่บ้ านและ
ประชาชนในชุมชนและให้ ก ารดาเนิ นงานเป็ นไปตามระเบี ยบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ว่าด้ วย เครื อข่ายกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมือง พ.ศ.2549 และจัดประชุมอย่างสม่าเสมอ
ส่วนที่ 3 รู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ด้ านการออมและการให้ สินเชื่อขององค์กรการเงินชุมชน
โดยการหาข้ อสรุ ปและการตีความหมายของข้ อค้ นพบที่ได้ จากการสนทนากลุม่ ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในด้ านการออมมีดงั นี ้ “...1) กองทุนต้องสร้ างภาพลักษณ์ ของตัว
คณะกรรมการในการเป็ นผูน้ าที ่ดี เสี ยสละ ซื ่อสัตย์ อุทิศตนในการทางานและรู้ บทบาทหน้าที ่ 2) กองทุนต้องทา
การสร้ างความเชื ่อมัน่ ความน่าเชื ่อถื อ สร้ างศรัทธา ในการบริ หารงานของกองทุนอย่างโปร่ งใส 3) กองทุนต้อง
ยึดระเบี ยบ ข้อบังคับอย่างเคร่ งครัดในเรื ่องการระดมทุน 4) กองทุนต้องทาการประชาสัมพันธ์ อย่างสม่าเสมอและ
ต้องชี ใ้ ห้สมาชิ กเห็นถึงประโยชน์จากการออม 5) กองทุนควรใช้กลยุทธ์ “การกูแ้ บ่งออม” คือ การบังคับให้สมาชิ ก
ฝากเงิ นกับกองทุนเมื ่อต้องการเงิ นกู้ 6) กองทุนต้องสร้ างวิ นยั ทางการออมให้กบั สมาชิ ก และ 7) สมาชิ กต้องมี
ส่วนร่ วมในการร่ วมประชุม ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิ บตั ิ ร่ วมรับผลประโยชน์กบั กองทุน...”
รู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในด้ านการเข้ าถึงแหล่งทุนที่เป็ นธรรมและการให้ สินเชื่อมีดงั นี ้ “... 1)
กองทุนต้องมี ผู้นาที ่ดี เสี ยสละ ซื ่อสัตย์ อุทิศตนในการทางานและรู้ บทบาทหน้าที ่ของตน 2) สมาชิ กต้องมี ส่วน
ร่ วมในการดาเนิ นงานกับกองทุน 3) การวิ เคราะห์ สินเชื ่อต้องทาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ 4) คณะกรรมการต้อง
พิ จารณาให้เงิ นกู้ตามความต้องการหรื อตามวัตถุประสงค์ ที่จะนาไปใช้ประกอบอาชี พเพื อ่ ก่อให้เกิ ดรายได้จริ งๆ
5) กองทุนต้องทาการติ ดตามหนีอ้ ย่างสม่าเสมอ 6) สร้างวิ นยั ทางการเงิ นให้แก่สมาชิ ก 7) กองทุนต้องแนะนาให้
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สมาชิ กผูก้ ูท้ าประกันความเสีย่ ง และ 8) การรับสมาชิ กใหม่ กองทุนต้องพิ จารณาโดยยึดระเบี ยบ ข้อบังคับในการ
รับเข้าเป็ นสมาชิ กอย่างเคร่ งครัด คือการให้โอกาสทุกคนเข้ามาเป็ นสมาชิ กได้...”

วิจารณ์
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับความเข้ มแข็งด้ านการออมที่พบว่า ตัวแปรกระบวนการบริ หารจัดการ มีระดับความ
เข้ มแข็ ง มากที่ สุด โดยมีคะแนน 3.70 นัน้ สะท้ อนให้ เห็ น ว่า กองทุน ได้ ใ ห้ ความส าคัญ ในการบริ ห ารจัด การ
โดยเฉพาะในด้ านการวางแผนระดมทุน การสร้ างสานึกของชุมชนโดยการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการเป็ นที่พึ่ง
ของตนเองในการระดมทุน ซึง่ ได้ แก่ การถือหุ้น การออมสัจจะหรื อการฝากเงินออมทรัพย์ เป็ น ต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับ
ทฤษฏีการบริ หารจัดการของ Henri Fayol และ Luther Gulick ที่มองหลักการภารกิจที่สาคัญของการจัดการ
ได้ แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสัง่ งาน การประสานงานและการควบคุม นาไปเป็ นแนวปฏิบตั ิทวั่ ๆไปของ
องค์การ เพื่อปรับปรุ งประสิทธิผลของการจัดการและฝ่ ายบริ หารจะต้ องทาหน้ าที่ที่จาเป็ นเหล่านี ้ และการบริ หาร
จัด การเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ประการหนึ่งที่ จ ะท าให้ เกิ ดความเข้ มแข็ ง ในชุมชน โดยสอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ
ประจักษ์ ผลเรื อง (2546) ที่พบว่า สาเหตุสาคัญที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การบริ หารจัดการกองทุนหมู่บ้านมาก
ั้
อม
ที่สดุ คือ ระบบองค์กรการบริ หารจัดการ ซึง่ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทงทางตรงและทางอ้
2. ส่วนระดับความเข้ มแข็งในด้ านการให้ สินเชื่อที่พบว่า ตัวแปรด้ านการให้ สินเชื่อ มีระดับความเข้ มแข็ง
มากที่สุด โดยมีคะแนน 3.79 แสดงให้ เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านมีการกาหนดระเบียบ ข้ อบังคับ ในการให้ สินเชื่ อ
อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรจานวนเงินกู้ยืมโดยต้ องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้ ซึง่ สมาชิกมีความ
พอใจต่อการได้ รับเงินกู้เฉลี่ยต่อคน และคณะกรรมการมีการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมการใช้ เงินกู้ อย่างจริ งจัง
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สฤณี อาชวานันทกุล และปั ทมาวดี โพชนุกลู (2557) ที่กล่าวว่า ความสาเร็ จในการ
บริ หารจัดการการเงินซึง่ ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานที่วา่ สมาชิกมีสจั จะต่อตนเองในการออมและการคืนเงินกู้ ขยายไปสูก่ าร
แบ่งสรรเงินปั นผลและจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิกเมื่อมีผลกาไรจากการดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนนัน่ เอง
3. รู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในการดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนจากข้ อค้ นพบที่ได้ รับ
จากการสนทนากลุ่มนัน้ พบประเด็น ที่ สาคัญอยู่ประเด็นหนึ่งที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลได้ สรุ ป ตรงกันและมีความคิดเห็ น
สอดคล้ อ งกัน มากที่ สุด ก็ คือ “กองทุน ต้ องท าการสร้ างความเชื่ อมั่น ความน่ าเชื่ อถื อ สร้ างศรั ท ธา ในการ
บริ หารงานของกองทุนอย่างโปร่ งใสกองทุนต้ องมีผ้ นู าที่ ดี เสียสละ ซื่อสัตย์ อุทิศตนในการทางานและรู้ บทบาท
หน้ าที่ ของตน” ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ผู้นากองทุนหมู่บ้านฯ ได้ แก่ ประธานและคณะกรรมการบริ หารกองทุน
ประมาณ 7-15 คน นัน้ ต้ องเป็ นบุคคลที่สมาชิกในชุมชนไว้ วางใจ เชื่อถือ เพื่อให้ บริ หารงานของกองทุน เป็ นไป
อย่างโปร่ งใสและสามารถอุทิศเวลาของตนเพื่อพัฒนาและบริ หารงานกองทุนให้ มีประสิทธิภาพ พร้ อมกับการเป็ น
ตัวอย่างที่ดีในการชาระหนี ้ที่ตรงตามเงื่อนไขสัญญา ไม่เป็ นผู้ผิดนัดชาระหนี ้เสียเอง ทาเป็ นตัวอย่างที่ดีทงในการ
ั้
ชาระหนีแ้ ละการออมเงิ นกับกองทุน เช่น การถือหุ้น การออมสัจจะอย่างสม่าเสมอ ซึ่งการมีผ้ ูนาที่ ดีและการ
พัฒนาผู้นานัน่ ย่อมหมายถึงการทาให้ กองทุนเกิดความเข้ มแข็งเป็ นที่พงึ ของชุมชนได้ ในการเข้ าถึงแหล่งทุนที่เป็ น
ธรรม ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ อ้ อยทิพย์ เกตุเอม (2556) ที่กล่าวว่า ลักษณะของชุมชนเข้ มแข็งนัน้ “สมาชิก
ของชุมชนต้ องมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ตนเองได้ ” และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ธีระพงษ์ แก้ วหาวงษ์ (2543) ที่กล่าวว่า ตัวชี ้วัดความเข้ มแข็งของชุมชน
ข้ อหนึง่ ที่กล่าวว่า “ความเข้ มแข็งขององค์กรชุมชนขึ ้นอยู่กบั การมีผ้ นู าที่ ได้ รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน”
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ดังนัน้ กองทุนหมู่บ้านจะเข้ มแข็งได้ ต้องมีผ้ ูนาที่ได้ รับการยอมรั บจากสมาชิกและชุมชนในการบริ หารงานของ
กองทุนหมูบ่ ้ าน นัน่ เอง

สรุป
โดยภาพรวมระดับความเข้ มแข็งของกองทุนหมูบ่ ้ านฯ ด้ านการออมและการให้ สินเชื่อ อยู่ในระดับมาก
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.61 แสดงให้ เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ ทาการบริ หารจัดการกองทุนด้ วย
ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ น ของตนเองสามารถบริ หารเงิ นทุนให้ หมุนเวี ยนเกิ ดการกระตุ้นเศรษฐกิ จ ระดับ ชุมชนและ
ระดับประเทศได้ อย่างเข้ มแข็งและควรนารู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในการดาเนินงานขององค์กรการเงิน
ชุมชนที่ได้ จากข้ อค้ นพบจากการสนทนากลุ่มที่สาคัญและมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันมากที่สุด ก็คือ “กองทุน
ต้ องทาการสร้ างความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถือ สร้ างศรั ทธา ในการบริ หารงานของกองทุนอย่างโปร่ งใส กองทุน
ต้ องมีผ้ นู าที่ดี เสียสละ ซื่อสัตย์ อุทิศตนในการทางานและรู้ บทบาทหน้ าที่ของตน” ซึง่ จะทาให้ กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเป็ นที่พงึ ของชุมชน โดยเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้ างงาน สร้ าง
รายได้ และนาดอกผลไปสูก่ ารสร้ าง สวัสดิการหรื อเกิดประโยชน์สว่ นรวมอื่นใดให้ แก่ประชาชนอย่างแท้ จริ ง
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บทคัดย่ อ
การศึกษา มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์หาระดับการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรที่เป็ นชาวนา
กับประสิทธิภาพในการดาเนินงานพอร์ ตสินเชื่อข้ าวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินภาคการเกษตรที่สาคัญของไทย วิธีการศึกษาใช้ การสร้ างแบบจาลองคานวณหากาไรก่อน
หักค่าความเสี่ยงของพอร์ ตสินเชื่อ และแบบจาลองคานวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยง
เฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่อมาวิเคราะห์ ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า แบบจาลองสามารถระบุได้ ถึงระดับที่เหมาะสม
สองระดับ คือระดับที่พอร์ ตสินเชื่อข้ าวทากาไรสูงสุด และระดับ ของค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เป็ นไปได้
สูงสุดที่ยงั ทาให้ ผลการดาเนินงานของพอร์ ตสินเชื่อข้ าว ธ.ก.ส. ไม่เกิดผลขาดทุน และยังสามารถขยายโอกาสการ
เข้ าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรชาวนาได้ โดยระดับที่เหมาะสมทังสองระดั
้
บ สามารถนามาคานวณหาขนาดของ
การยอมรับได้ ถงึ ผลตอบแทนที่ลดลงของ ธ.ก.ส. เพื่อแลกกับจานวนเกษตรกรชาวนาที่สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ ธ.ก.ส. สามารถใช้ แบบจาลองทังสองนี
้
้มาช่วยในการตัดสินใจสาหรับการบริ หารพอร์ ตสินเชื่อข้ าว
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
*Corresponding author; e-mail address: Songkransomboon@gmail.com
1*

Ph.D. Student in Economics, School of Economics and Public Policy, Srinakharinwirot University. 114 Sukhumvit 23, Bangkok
10110 Thailand.
150

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คานา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นสถาบันการเงินภาคการเกษตรที่สาคัญของ
ประเทศไทย มีพนั ธกิจในการอานวยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร และส่งเสริ มให้
เกษตรกรระดับฐานรากของประเทศให้ สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุน ขณะเดียวกัน ธ.ก.ส.ก็จาเป็ นต้ องดาเนินงาน
ให้ มีผลประกอบการที่องค์กรจะสามารถดารงอยู่ได้ ดังนัน้ บทบาทของ ธ.ก.ส.ในประเด็นของ “การเพิ่มโอกาสใน
การเข้ าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย” และ “การดารงประสิทธิภาพในการดาเนินงานสินเชื่อเพื่อความอยู่
รอดขององค์กร”จึงเป็ นหัวใจสาคัญของ ธ.ก.ส. ในฐานะการเป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เป็ นตัวกลาง
การส่งผ่าน “นโยบายสินเชื่อเกษตร” จากรัฐสู่เกษตรกร คาถามวิจยั ก็คือ หาก ธ.ก.ส.จะต้ องดาเนินงานเพื่อบรรลุ
พันธกิจทังสองมิ
้
ติดงั กล่าว ธ.ก.ส. จะทาได้ อย่างไร
มีงานวิจัยต่างประเทศที่ ได้ ทาการศึกษาในประเด็นของการแลกได้ แลกเสียระหว่างโอกาสการเข้ าถึง
แหล่งเงินทุนของคนยากจนกับประสิทธิภาพการดาเนิ นงานขององค์กรการเงินฐานราก เช่น งานของ Hermes et
al. (2010) Hermes and Lensink (2011) Robinson (2001) ซึง่ งานวิจยั เหล่านี ้ใช้ แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
และเทคนิค Stochastic frontier analysis ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่า การขยายโอกาสการเข้ าถึง
แหล่งเงินทุนกับประสิทธิภาพ (ความสามารถในการทากาไร) ขององค์กรการเงิน ฐานราก จะมีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางตรงกันข้ าม โดยประสิทธิภาพการดาเนินงานด้ านสินเชื่อจะลดลงเมื่อองค์กรขยายการให้ สินเชื่อมากขึ ้น
สาหรั บงานวิจัยในประเทศไทย จากการตรวจสอบ พบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ทาการศึกษาถึงประเด็นนี ้
โดยตรง ดังนัน้ ในงานศึกษาชิ ้นนี ้จึงต้ องการศึกษาถึงประเด็นดังกล่าวขององค์กรการเงินฐานรากของไทย โดยทา
การวิเคราะห์หา “ระดับของการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรที่เป็ นชาวนากับ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
พอร์ ตสินเชื่อข้ าวของ ธ.ก.ส. ที่ยงั มีผลกาไร” และ “ขนาดของการยอมรับได้ ถงึ ผลตอบแทนที่ลดลงของ ธ.ก.ส.เพื่อ
แลกกับจานวนเกษตรกรชาวนาที่จะสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพิ่มขึ ้น”โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดและแบบจาลอง
ทางเศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ แบบจาลองคานวณหากาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ ตสินเชื่อ(สงกรานต์, 2558)
และแบบจาลองคานวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ ต โดยอ้ างอิงจากงาน
ของ Bandyopadhyay and Saha (2007) Kritayakirana et al.(2011) จิรพร (2554) ซึง่ ผู้เขียนเห็นว่า แนวคิด
จากทัง้ สองแบบจาลองนี ส้ ามารถนามาค้ นหาคาตอบในประเด็นดังกล่าวได้ โดยงานศึกษาได้ ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ได้ แก่
1. เพื่อวิเคราะห์หาระดับของค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นเป็ นไปได้ สงู สุดที่ยงั ทาให้ ผลการดาเนินงาน
ของพอร์ ตสินเชื่ อข้ าว ธ.ก.ส.ไม่เกิ ดผลขาดทุนและสามารถขยายโอกาสการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร
ชาวนาได้
2. เพื่อคานวณหาขนาดของการยอมรับได้ ถงึ ผลตอบแทนที่ลดลงของ ธ.ก.ส.เพื่อแลกกับจานวนเกษตรกร
ชาวนาที่สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพิ่มขึ ้น

วิธีการศึกษา
โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประเภทเงิ นให้ สินเชื่อรายคนพอร์ ตสินเชื่ อข้ าวของ ธ.ก.ส.จานวน10,000
ตัวอย่าง จาแนกเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะหนีด้ ี จานวน 8,741 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ มีสถานะหนี ้ค้ างชาระ
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จานวน 1,259 ตัวอย่าง (สอดคล้ องกับอัตราผิดนัดชาระหนี ้ของประชากร) ในปี พ.ศ.2557-2558 (เมษายน 2557
- กรกฎาคม 2558) จากฐานข้ อมูลลูกค้ ารายคนของ ธ.ก.ส. โดยตัวอย่างจานวน 10,000 ตัวอย่างนี ้ คานวณจาก
สูต รค านวณหาขนาดตัว อย่ า งส าหรั บ การประมาณค่าสัดส่ว น(หนี ด้ ีแ ละหนี ค้ ้ างช าระ)กรณี ที่ ท ราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน (N=2,130,101) และประชากรมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดตัวอย่าง (n) ดังนี ้
2
NZ / 4
n
2
2
NE  ( Z / 4 )
n

2
( 2,130,101 * ( 2.326) ) / 4
2
2
( 2,130,101 * ( 0.0125) )  ((2.326 ) / 4)

n  8, 622

ตัวอย่าง (ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจึงควรมีไม่น้อยกว่า 8,622 ตัวอย่าง)

= 2.326 = ค่ามาตรฐานการกระจายที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.99 (One-tailed)
่ ตัวอย่าง (ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
E = ระดับ Sampling error ที่ยอมรับได้ ในการสุม
สูงสุดที่ยอมให้ เกิดขึ ้นจากการใช้ p̂ ไปประมาณ P ) ในที่นี ้กาหนดที่ 2.50% ของ P (0.0250  0.50 = 0.0125)
ในงานศึกษานี ้ ผู้เขี ยนได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจานวน 10,000 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างกระจายตัว ตาม
สัดส่วนของประชากรทั่วประเทศ (เป็ นตัวแทนของประชากรและไม่มีอคติในการคัดเลือกตัวอย่าง)โดยข้ อมูล
จานวน 10,000 ตัวอย่างนี ้ ผู้เขียนนามาสร้ างแบบจาลองคานวณหากาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ ตสินเชื่อ
ข้ าว และแบบจาลองคานวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่อข้ าวซึง่ มี
รู ปแบบเป็ นดังสมการที่ 1 และสมการที่ 2 ต่อไปนี ้
Z

แบบจาลองคานวณหากาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ ตสินเชื่อข้ าว
= {{{{ [ (1- PD)  (E{Yield} – COF)  (EAD) ] – [ (PD)  (LGD)  (EAD) ]
+ [ (ROE – COF)  (K%) ] } – OC + COF

(1)

แบบจาลองคานวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่อข้ าว
= {{{{ [ (1- PD)  (E{Yield} – COF)  (EAD) ] – [ (PD)  (LGD)  (EAD) ]
+ [ (ROE – COF)  (K%) ] } – OC + COF} – (ROE  K %) – EL} / K %}
(2)
Probability of default (PD)
Expected yield (E{Yield})
Cost of fund (COF)
Exposure at default (EAD)
Loss of given default (LGD)
Return on equity (ROE)
Economic capital (K %)
Operation cost (OC)
Expected loss (EL)
(ROE  K %)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าโอกาสผิดนัดชาระคืนหนี ้
รายได้ ดอกเบี ้ยรับคาดหวังของพอร์ ตสินเชื่อข้ าว
ต้ นทุนเงินฝาก (อัตราร้ อยละ 1.90)
ขนาดของพอร์ ตสินเชื่อข้ าวที่เปิ ดรับความเสี่ยง (160,000 ล้ านบาท)
อัตราการสูญเสียจากการผิดนัดชาระคืนหนี ้ (อัตราร้ อยละ 35.50)
อัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ (อัตราร้ อยละ 5.96)
เงินทุนสารองทางเศรษฐศาสตร์ รองรับความเสี่ยง
ต้ นทุนดาเนินงานพอร์ ตสินเชื่อข้ าว (อัตราร้ อยละ 2.25)
ค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นของพอร์ ตสินเชื่อข้ าว
ค่าโสหุ้ยในการใช้ ทนุ ของการนาเงินทุนรองรับความเสี่ยงในพอร์ ต
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ทั ง้ นี ค้ ่ า โอกาสผิ ด นั ด ช าระคื น หนี (้ PD)ใช้ วิ ธี ก ารทางเศรษฐมิ ติ ได้ แก่ แบบจ าลองโลจิ ท มาหา
ความสัมพัน ธ์ กับ ปั จ จัย เสี่ย งที่ ส่งผลต่อการผิ ดนัดช าระคืน หนี พ้ ยากรณ์ ห าค่าโอกาสผิ ดนัดช าระคืน หนี ข้ อง
เกษตรกรผู้ขอสินเชื่อแต่ละคน โดยมีรูปแบบดังสมการที่ 3 (Tirapat and Kiatsupaibul, 2008)
(

)

( (̂

̂

̂

̂

))

(3)

Yi  0 คือ ลูกหนี ้สถานะหนี ้ดี และ Yi  1 คือ ลูกหนี ้สถานะหนี ้ผิดนัดชาระ

คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ i X i คือ คุณลักษณะของลูกหนี ้ i
ค่าเงินทุนสารองทางเศรษฐศาสตร์ รองรับความเสี่ยง (K %) ใช้ สตู รการคานวณวิธี Advanced internal
rating based approach (AIRB) ตามเกณฑ์ Basel II (Bank of Thailand, 2013) เพื่อคานวณหา มีรูปแบบดัง
สมการที่ 4
ˆ i

K %  LGD  (( N [

G( PD)  R  G(0.999)
1 R

1  ( M  2.5)  b
])  PD)  (
)  1.06
1  1.5  b

(4)

ค่าความเสี่ยงที่ คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ของพอร์ ตสินเชื่ อข้ าว(EL)ในการประเมินค่าความเสี่ ยงที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ ้น สามารถประเมินได้ โดยนาร้ อยละของค่าโอกาสผิดนัดชาระคืนหนี ้ (Probability of default: PD) คูณด้ วย
ร้ อยละของค่าอัตราการสูญเสียจากการผิดนัดชาระคืนหนี ้ (LGD) {และคูณด้ วยขนาดของพอร์ ตสินเชื่อที่เปิ ดรับ
ความเสี่ยง (EAD) เมื่อต้ องการคิดเป็ นปริ มาณเงิน } โดยสูตรการประเมินความเสี่ยงในที่นี ้แสดงเป็ นค่าร้ อยละ มี
รู ปแบบดังในสมการที่ 5 (จิรพร, 2554; Bank of Thailand, 2013)
Expected loss (%) = Probability of default (%) Loss of given default (%)

(5)

ขณะที่ค่าตัวแปรต่างๆที่กาหนดในแบบจาลอง ในงานศึกษานี ้กาหนดให้ ค่า รายได้ ดอกเบี ้ยรับคาดหวัง
ของพอร์ ตสินเชื่อข้ าว (E{Yield}) เท่ากับร้ อยละ 8.75 ต้ นทุนเงินฝาก (COF) เท่ากับร้ อยละ 1.90 ขนาดของพอร์ ต
สินเชื่อข้ าวที่ เปิ ดรั บความเสี่ยงคาดการณ์ (EAD) ณ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 160,000 ล้ านบาท อัตราการ
สูญเสียจากการผิดนัดชาระคืนหนี ้ (LGD) เท่ากับร้ อยละ 35.50 (ค่า LGD สามารถคานวณได้ จากอัตราหนี ้ค้ าง
ร้ อยละ 100 ลบด้ วยอัตราการเรี ยกเก็บหนี ้ค้ างชาระคืนได้ {Recovery rate} ซึง่ ตัวเลขอัตราการเรี ยกเก็บหนี ้ค้ าง
ชาระคืนได้ ประเภทสินเชื่อพอร์ ตข้ าวอยู่ที่อตั ราร้ อยละ 64.50) อัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ(ROE)
เท่ากับร้ อยละ 5.96 ต้ นทุนดาเนินงานพอร์ ตสินเชื่อข้ าว (OC) เท่ากับร้ อยละ 2.25

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
ผลของการวิเคราะห์ หาระดับของค่ าความเสี่ยงที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ เป็ นไปได้ สูงสุดที่ยังทาให้ ผล
การดาเนินงานของพอร์ ตสินเชื่อข้ าว ธ.ก.ส.ไม่ เกิดผลขาดทุนและสามารถขยายโอกาสการเข้ าถึง
แหล่ งเงินทุนของเกษตรกรชาวนาได้
ผลของการวิเคราะห์ ด้วยแบบจาลองคานวณหากาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ ตสินเชื่อข้ าวเพื่ อ
ค้ นหาระดับพอร์ ตสินเชื่อข้ าวของ ธ.ก.ส.มีกาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ ตสินเชื่อสูงสุดว่าอยู่ที่ระดับใด(ซึ่ง
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ระดับกาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ ตสินเชื่อสูงสุดนี ้เป็ นระดับที่ธนาคารพาณิชย์กระแสหลักทัว่ ไปใช้ กาหนด
ในการบริ หารพอร์ ตสินเชื่อ) พบว่า ระดับที่ทาให้ กาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ ตสินเชื่อข้ าว ของ ธ.ก.ส.สูงสุด
คือ ระดับของค่า PD และค่า EL มีค่าร้ อยละ 16.00 และร้ อยละ 5.68 ตามลาดับ โดยที่ระดับของค่า PD และค่า
EL ดังกล่าว จะทาให้ พอร์ ตสินเชื่อข้ าวของ ธ.ก.ส. มีผลกาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงที่ระดับสูงสุด คือ 5,775 ล้ าน
บาท และมีคา่ ผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่อข้ าวร้ อยละ 11.2474 ผลดังใน
ภาพที่ 1 และภาพที่ 2
เมื่อ ธ.ก.ส.ต้ องการขยายโอกาสการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนให้ กบั เกษตรกรที่มี ค่าความเสี่ยงสูงขึน้ เกินกว่า
ระดับที่ทาให้ พอร์ ตสินเชื่อข้ าว ธ.ก.ส. มีกาไรสูงสูดแล้ ว(ค่า PD และค่า EL เกินกว่าร้ อยละ 16.00 และร้ อยละ
5.68 ตามลาดับ ) เท่ากับว่า ธ.ก.ส. ยอมรั บ ผลในทางเศรษฐศาสตร์ ที่ว่า ธ.ก.ส.จะได้ รับผลตอบแทนในพอร์ ต
สินเชื่อข้ าวลดลงทุกๆ การจ่ายสินเชื่อเพิ่มขึ ้น (Marginal revenue < Marginal cost) แต่ด้วยเงื่อนไขสาคัญทาง
ธุรกิจในเรื่ องของความอยู่รอดขององค์กร ธ.ก.ส.ก็ไม่สามารถที่จะรั บความเสี่ยงได้ มากจนกระทั่งทาให้ การทา
ธุรกิจสินเชื่อนี ้เกิดผลขาดทุน ดังนัน้ ผู้เขียนจึงสร้ างแบบจาลองคานวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่า
ความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่อข้ าวเพื่อคานวณหาระดับของค่า PD และค่า EL ของเกษตรกรที่เป็ นไปได้ สงู สุด
จะเป็ นระดับเท่าไหร่ ซึง่ ที่คา่ PD และค่า EL ระดับนันยั
้ งไม่สง่ ผลให้ พอร์ ตสินเชื่อข้ าวของ ธ.ก.ส.ขาดทุน ซึง่ ผลการ
คานวณ พบว่า ระดับของค่า PD และค่า EL ของเกษตรกรที่เป็ นไปได้ สงู สุดต้ องไม่เกินร้ อยละ 20.00 และร้ อยละ
7.10 ตามลาดับ โดยจะเป็ นระดับที่ทาให้ พอร์ ตสินเชื่อข้ าวมีกาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5,611 ล้ านบาท
และค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่อข้ าวอยู่ที่ระดับร้ อยละ 1.7025 (พอร์ ต
สินเชื่ อข้ าวยังมีผลกาไร)ผลดังในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ซึ่งในภาพแสดงให้ เห็นว่า ค่าความเสี่ยงที่ คาดว่าจะ
เกิดขึน้ (EL) สูงขึน้ จากเดิมที่อตั ราร้ อยละ 5.68 เป็ นร้ อยละ 7.10 ทาให้ กาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ ต
สินเชื่ อข้ าวลดลงจาก 5,775 ล้ านบาทเป็ น 5,611 ล้ านบาท ค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรั บค่าความเสี่ยง
เฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่อข้ าวลดลงจากร้ อยละ 11.2474 เป็ นร้ อยละ 1.7025 ซึง่ ผลลัพธ์ ที่ได้ จากงานศึกษานีใ้ ห้ ผลที่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ 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

ผลของการคานวณหาขนาดของการยอมรั บได้ ถึง ผลตอบแทนที่ลดลงของ ธ.ก.ส.เพื่อแลกกับ
จานวนเกษตรกรชาวนาที่จะสามารถเข้ าถึงแหล่ งเงินทุนได้ เพิ่มขึน้
ผลของการคานวณหาขนาดของการยอมรั บได้ ถึงผลตอบแทนที่ลดลงของ ธ.ก.ส.เพื่อแลกกับจานวน
เกษตรกรชาวนาที่ จะสามารถเข้ าถึงแหล่งเงิ นทุนได้ เพิ่ มขึน้ พบว่า ในการขยายการให้ สินเชื่ อให้ กับเกษตรกร
ชาวนาจะทาให้ ค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรั บค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่ อ ข้ าวของ ธ.ก.ส.ลดลง
เหลือร้ อยละ 1.7025 จากระดับร้ อยละ 11.2474 (ระดับที่ทาให้ ได้ กาไรก่อนหักค่าความเสี่ยงมีค่าสูงสุด) แต่ก็ทา
ให้ เกษตรกรที่มีค่าความเสี่ยงสูง (ค่า PD เกินร้ อยละ 16.00 แต่ยงั ไม่เกินร้ อยละ 20.00 และค่า EL เกินร้ อยละ
5.68 แต่ยงั ไม่เกินร้ อยละ 7.10) สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพิ่มขึ ้นประมาณ100,810 คน โดยจากแบบจาลอง
พบว่า หาก ธ.ก.ส.ยอมรั บได้ ถึงผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรั บค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่ อข้ าวที่จะ
ลดลงเหลือร้ อยละ 1.7025 ธ.ก.ส.จะสามารถช่ วยเพิ่ มการเข้ าถึงแหล่งทุนแก่เกษตรกรชาวนาได้ ประมาณ
100,810 คน โดยสินเชื่อที่จ่ายเพิ่มขึน้ นี ้ จะทาให้ พอร์ ตสินเชื่อข้ าวของ ธ.ก.ส. มีปริ มาณหนีท้ ี่เปิ ดรับความเสี่ยง
เพิ่มขึ ้น 20,162 ล้ านบาท จาก 160,000 ล้ านบาท เป็ น 180,162 ล้ านบาท ผลการคานวณ ดังในภาพที่ 3

Figure 3 Calculate to what extent BAAC is willing to accept a decrease on returns to achieve higher
outreach
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ด้ วยบริ บทของ ธ.ก.ส. นโยบายสาหรับการบริ หารจัดการของ ธ.ก.ส. คงเลี่ยงไม่ได้ ที่จะลดหรื อควบคุม
การจ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อทาให้ พอร์ ตสินเชื่อเข้ าสู่ระดับที่เหมาะสมของการทากาไรสูงสุด
เฉกเช่นธนาคารพาณิ ชย์ หากแต่ในทางตรงกันข้ ามกลับต้ องจ่ายสินเชื่อเพิ่มเพื่อสนับสนุนให้ เกษตรกรสามารถ
เข้ าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับการประกอบอาชีพได้ ดังนัน้ รู ปแบบการบริ หารจัดการของ ธ.ก.ส.จะต้ องพยายามทา
ให้ เข้ าสูร่ ะดับที่เหมาะสมของการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่เกษตรกรหรื อสังคมโดยรวมได้ รับและผลการ
ดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ยังไม่ขาดทุน โดยในงานศึกษานี ้ได้ ค้นพบถึงระดับที่เหมาะสมของการรักษาสมดุลดังกล่าว
ซึง่ ก็คือระดับที่ ธ.ก.ส.ยอมให้ ผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ ตสินเชื่อข้ าวลดลงเพื่อ
แลกกับจานวนเกษตรกรชาวนาที่จะสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวของ ธ.ก.ส.
จะช่วยให้ เกิดการสร้ างอาชีพ การสร้ างงานในเศรษฐกิจฐานราก ทาให้ เกิดความยัง่ ยืนทางการเงินในชนบท ได้

สรุป
ธ.ก.ส.สามารถใช้ แบบจาลองที่ได้ จากงานศึกษานี ้ มาช่วยตัดสินใจในการบริ หารจัดการพอร์ ตสินเชื่อข้ าว
ของธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้ ธนาคารบรรลุพันธกิจทังด้
้ านของการเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงเงินทุนของเกษตรกร และ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของพอร์ ตสินเชื่อที่ยงั มีผลกาไร
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ภาคผนวก
ผู้เขียนสร้ างสมการพยากรณ์ โอกาสผิดนัดชาระคืนหนี ้ (Probability of default: PD equation) โดยนา
ค่าสัมประสิทธิ์ จากตัวแปรอธิ บายจานวน 12 ตัวแปรรวมค่าคงที่ (จากตารางข้ างล่าง)มาคานวณตามสูตรการ
พยากรณ์ โ อกาสผิ ด นัดช าระคื น หนี ข้ องเกษตรกรผู้ข อสิ น เชื่ อ ระดับ ฐานรากพอร์ ต ข้ าวแต่ล ะคน ในรู ป ของ
แบบจาลองโลจิท ได้ ดงั สมการ
( [

])

Table Variables used predict the probability of default in each of obligor (the farmer)
Marginal
effect
0.0013**
-0.0200**
0.0134*
0.1007**
-0.0132*
-0.0539**
-0.0556**
-0.0625**
-0.0657**
-0.0374**
0.0884**
-0.0336*

Coefficients
-3.2254**
0.0147**
-0.2331**
0.1565*
1.1722**
-0.1567*
-0.8261**
-0.8844**
-0.9733**
-0.7209**
-0.4557**
1.0053**
-0.3894*

Variables
Constant
(X1) Age
(X2) Farm revenues / Farm expenses
(X3) Number of dependent in household
(X4) Loan to value ratio
(X5) Saving class is between 1,001 and 5,000.99 baht
(X6) Saving class is between 5,001 and 10,000.99 baht
(X7) Saving class is between 10,001 and 20,000.99 baht
(X8) Saving class is greater than or equal to 20,001baht
(X9) Guarantee (Personal guarantee)
(X10) Not natural disasters (flood and drought) area
(X11) Deficit irrigation
(X12) Land suitability

sig.
0.000
0.000
0.000
0.031
0.000
0.044
0.000
0.000
0.000
0.000
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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การประมาณค่ าอัตราส่ วนการป้ องกันความเสียงของ USD Futures
Estimation of the Optimal Hedge Ratio with USD Futures
วรดี จงอัศญากุล1*
Woradee Jongadsayakul1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง@ นี @ได้ ทําการการประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures ทีIมีการซื @อ
ขายในบริ ษัท ตลาดสัญญาซื @อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยใช้ วิธีการประมาณค่าMinimum
Variance Hedge Ratio จากแบบจําลอง OLS, VAR และ VECM พร้ อมทังทํ
@ าการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ป้องกันความเสีIยง ผลการศึกษาพบว่าการประมาณค่า Minimum Variance Hedge Ratio จากแบบจําลอง OLS
มีความเหมาะสมมากทีIสดุ เนืIองจากให้ ค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงมากทีIสดุ โดยมีค่าอัตราส่วน
การป้องกันความเสีIยงของ USD Futures เท่ากับ 0.8964 ดังนัน@ นักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและ
นําเข้ าในประเทศไทยทีIเผชิญกับความเสีIยงด้ านความผันผวนของอัตราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐควรใช้
ค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures ทีIได้ จากการประมาณค่า Minimum Variance Hedge
Ratio จากแบบจําลอง OLS เมืIอทําการตัดสินใจซื @อหรื อขายสัญญา USD Futures ในจํานวนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่เผชิญ เพืIอให้ ต้นทุนในการบริ หารความเสีIยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์
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
1
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คํานํา
บริ ษัท ตลาดสัญ ญาซื อ@ ขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) หรื อ Thailand Futures
@ @นเมืIอวันทีI 17 พฤษภาคม พ.ศ.2547 เพืIอเป็ นศูนย์กลางการซื @อขายสัญญาซื @อขาย
Exchange (TFEX) ได้ จดั ตังขึ
ล่วงหน้ าหรื ออนุพนั ธ์ สําหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการในการใช้ อนุพนั ธ์ เป็ นเครืI องมือในการบริ หารความเสีIยง
และเก็ ง กํ าไรจากการผัน ผวนของราคาสิ น ทรั พ ย์ อ้ างอิ ง ในอนาคต อี กทัง@ ยัง เป็ น แหล่ง ข้ อ มูล ทีI ส ะท้ อ นความ
คาดหวังของผู้ทีIอยู่ในตลาดทีIมีตอ่ ราคาสินทรัพย์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในการใช้ สญ
ั ญาซื @อขายล่วงหน้ าในการ
บริ หารความเสีIยงอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็ นต้ องมีการใช้ อตั ราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสม (Optimal
Hedge Ratio) เพืIอทีIจะได้ สามารถซื @อหรื อขายสัญญาซื @อขายล่วงหน้ าในจํานวนทีIเหมาะสมกับความเสีIยงทีIเผชิญ
อยู่ โดยงานวิจยั ทีIผ่านมาจึงได้ พยายามอธิบายอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสม ซึงI หนึงI ในแบบจําลอง
ทีI เ ป็ น ทีI นิ ย มอย่ างมากในการอธิ บ ายอัต ราส่ วนการป้ อ งกัน ความเสีI ย งทีI เ หมาะสม คื อ แบบจํ าลองทีI ห าค่ า
อัต ราส่ ว นการป้ อ งกัน ความเสีI ย งทีI เ หมาะสมจากการทํ า ให้ ค วามแปรปรวนของพอร์ ต ฟอลิ โ อมี ค่ า ตํI า ทีI สุด
(Minimum Variance Hedge Ratio: MVH) เช่น งานวิจยั ของ Johnson (1960) และ Ederington (1979) เป็ นต้ น
สําหรับการประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสม งานวิจยั ทีIผ่านมาได้ ใช้ เครืI องมือ
ทางเศรษฐมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเทคนิค OLS (Ordinary Least Squares) VAR (Vector Autoregression)
VECM (Vector Error Correction Model) และ GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional
Heteroskedasticity) เป็ นต้ น ในการประมาณค่า MVH ซึงI แต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้ อจํากัดแตกต่างกันไป รวมทัง@
ให้ ผลการศึกษาทีIแตกต่างกัน เช่น ในกรณีของการใช้ OLS นันเป็
@ นวิธีง่าย ไม่ซบั ซ้ อน แต่ค่าอัตราส่วนการป้องกัน
ความเสีIยงทีIได้ เป็ นแบบคงทีI เช่นเดียวกันกับ VAR และ VECM ในขณะทีIแบบจําลอง GARCH ให้ ค่าอัตราส่วน
การป้องกันความเสีIยงทีIเปลีIยนแปลงค่าตามเวลา แต่ก็มีความซับซ้ อนมากกว่า งานวิจยั ต่างๆ จึงได้ มีการศึกษา
เพืIอหาอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสม โดยการพิจารณาค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยง
ดังนัน@ ในการศึกษาครั ง@ นีจ@ ึงต้ องการทีIจะประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของสัญญาซื @อ
ขายล่วงหน้ าทีIอ้างอิงกับอัตราแลกเปลีIยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรั ฐ (USD Futures) หรื อ สัญญาดอลลาร์
ล่วงหน้ าทีIซื @อขายใน TFEX เนืIองจากถึงแม้ ว่าสัญญาดอลลาร์ ล่วงหน้ าจะเพิIงเริI มเปิ ดให้ มีการซื @อขายเมืIอวันทีI 5
มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีปริ มาณการซื @อขายในปี พ.ศ. 2557 จํานวน 309,926 สัญญา คิดเป็ นร้ อยละ 0.86 ของ
สัญญาทีIซื @อขายทังหมด
@
แต่ก็ถือว่ามากเป็ นเป็ นอันดับทีI 4 รองจากสัญญาฟิ วเจอร์ สทีIอ้างอิงกับหุ้นสามัญ ดัชนี
SET50 และทองคําเท่ านัน@ นอกจากนี ส@ ัญ ญาดอลลาร์ ล่วงหน้ ายัง มี ป ระโยชน์ อ ย่ างมากต่อ นัก ลงทุน และ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนํ าเข้ าทีIเผชิญกับความเสีIยงด้ านความผันผวนของอัตราแลกเปลีIยนเงินสกุล
ดอลลาร์ สหรั ฐและเงินบาทสามารถใช้ สญ
ั ญาดอลลาร์ ล่วงหน้ าเป็ นอีกทางเลือกหนึIงในการบริ หารความเสีIยง
นอกเหนือจากการซื @อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forwards) เนืIองจากการซื @อขาย USD Futures ไม่ต้องมี
วงเงินหรื อ Credit Line กับธนาคารพาณิชย์ ดังนัน@ สําหรั บผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนําเข้ ารายย่อยทีI
ต้ องการป้องกันความเสีIยงแต่ไม่มีวงเงินหรื อ Credit Line ในการซื @อขายสัญญา Forwards กับธนาคารพาณิชย์ ก็
สามารถใช้ USD Futures เพืIอป้องกันความเสีIยงเป็ นการทดแทนได้ รวมทังอั
@ ตราแลกเปลีIยนทีIซื @อขายในสัญญา
USD Futures กับสัญญา Forwards ณ ขณะใดขณะหนึIงอาจไม่เท่ากัน ทําให้ การใช้ USD Futures ในการ
ป้องกันความเสีIยงอาจมีต้นทุนทีIตํIากว่าก็เป็ นได้ (ภัทรพล โตมานะ, 2556)
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แนวคิดทฤษฎีและการตรวจเอกสาร
การบริ หารความเสีIยง (Risk Management) เนืIองจากราคาอนุพนั ธ์ มีความสัมพันธ์ กบั ราคาสินค้ า
อ้ างอิง ดังนันอนุ
@ พนั ธ์จงึ สามารถใช้ ในการเพิIมหรื อลดความเสีIยงของสินทรัพย์ได้ เช่น หากนักลงทุนมีสินทรัพย์ใน
ครอบครอง และได้ ทําการขายฟอร์ เวิร์ดหรื อฟิ วเจอร์ สทีIอ้างอิงกับสินทรัพย์ดงั กล่าว เพืIอลดความเสีIยงจากการผัน
ผวนของราคาสินทรั พย์ เมืIอราคาสินทรั พย์ ลดลง ราคาของฟอร์ เวิร์ดหรื อฟิ วเจอร์ สจะลดลงเช่นกัน จึงทําให้ นัก
ลงทุนสามารถซื @อคืนฟอร์ เวิร์ดหรื อฟิ วเจอร์ สทีIระดับราคาทีIตํIากว่าทีIได้ ทําการขายได้ ทําให้ ได้ รับกําไรมาชดเชยกับ
การขาดทุนจากการลงทุนในสินทรั พย์ ซึIงธุรกรรมประเภทนีเ@ รี ยกว่า "การบริ หารความเสีIยงทางการเงิ น" หรื อ
"Hedging" (วรดี จงอัศญากุล, 2558)
แนวคิดการป้องกันความเสีIยง คือ การทีIพอร์ ตฟอลิโอประกอบไปด้ วยการลงทุนในตลาดสําหรับการซื @อ
ขายทันที และตลาดฟิ วเจอร์ สเพืI อลดความผัน ผวนของมูลค่าพอร์ ตฟอลิโอ โดยหากพิ จารณาพอร์ ต ฟอลิโอทีI
ประกอบไปด้ วยการลงทุนในสินทรัพย์จํานวน CS ฝัI งสถานะซื @อ และการลงทุนในฟิ วเจอร์ สจํานวน CF ฝัI งสถานะ
ขาย เมืI อ ราคาสํ าหรั บ การซื อ@ ขายทัน ที แ ละราคาฟิ วเจอร์ ส ณ เวลา t คื อ St และ Ft ตามลํ า ดับ จะได้ ว่ า
ผลตอบแทนของพอร์ ตฟอลิโอทีIป้องกันความเสีIยง (Rh) มีคา่ ดังนี @ (Chen et al., 2003)

C S S t R S − CFFR
t F
= R S − hR F .
CSS t
เมืIอ R S และ R F คือผลตอบแทนใน 1 ช่วงเวลาของสินทรั พย์ และฟิ วเจอร์ ส ตามลําดับ และ h คือ
Rh =

อัตราส่วนการป้องกันความเสีIยง โดยค่า h =

CFFt
CS S t

นอกจากนีย@ ังสามารถหาค่าของอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงจากการพิจารณาการเปลีIยนแปลง
มูลค่าของพอร์ ตฟอลิโอทีIป้องกันความเสีIยง (∆VH) ดังนี @
∆VH = CS∆St − CF∆Ft.
เมืIอ ∆St และ ∆Ft คื อ การเปลีIยนแปลงราคาสํ าหรั บการซือ@ ขายทันที และราคาฟิ วเจอร์ สใน 1
ช่วงเวลา ตามลําดับ


Johnson (1960) หาค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยง  H =


CF 
 ทีIทําให้ ความเสีIยงของพอร์ ต
CS 

ฟอลิโอซึงI เท่ากับค่าความแปรปรวนของการเปลีIยนแปลงมูลค่าพอร์ ตฟอลิโอทีIป้องกันความเสีIยงให้ มีค่าน้ อยทีIสดุ
(Minimum Variance Hedge Ratio: MVH) ดังนี @
VAR(∆VH)
VAR(∆VH)
VAR(∆VH)

= (CS)2 VAR(∆St) + (CF)2 VAR(∆Ft) − 2CSCFCOV(∆S,∆F);
= (CS)2 {VAR(∆St) + (CF/CS)2 VAR(∆Ft) − 2(CF/CS)COV(∆S,∆F)};
= (CS)2 {VAR(∆St) + H2 VAR(∆Ft) − 2HCOV(∆S,∆F)}.
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ดังนันสามารถหาค่
@
าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIทําให้ ความเสีIยงของพอร์ ตฟอลิโอมีค่าน้ อยสุด
∂VAR(∆VH )
COV ( ∆S, ∆F )
ได้ จาก
= (CS)2{2HVAR(∆Ft) − 2COV(∆S,∆F)} = 0 หรื อ H* =
VAR ( ∆F )
∂H
สําหรั บกรณี ทีIความเสีIยงของพอร์ ตฟอลิโอมีค่าเท่ากับค่าความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของ
พอร์ ตฟอลิโอทีIป้องกันความเสีIยง คือ VAR(Rh) = VAR(RS) + h2 VAR(RF) − 2hCOV(RS,RF).
โดยสามารถหาอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIทําให้ ความเสีIยงของพอร์ ตฟอลิโอมีค่าน้ อยสุดจาก
COV ( R S ,R F )
∂VAR(R h )
σS
*
ρ
−
= 2hVAR(RF) 2COV(RS,RF) = 0 หรื อ h =
=
เมืIอ ρ คือ ค่าสัมประสิทธิ€
VAR ( R F )
σF
∂h
สหสัมพันธ์ระหว่าง RS และ RF ส่วน σ S และ σ F คือ ส่วนเบีIยงเบนมาตรฐานของ RS และ RF ตามลําดับ
VAR ( U ) − VAR ( H )
ส่วนค่าส่วนประสิทธิ ภาพของการป้องกันความเสีIยงมีค่าเท่ากับ
เมืIอ VAR
VAR ( U )
2
(U) แทนความแปรปรวนของพอร์ ตฟอลิโอทีIไม่มีการป้องกันความเสีIยง ซึงI มีค่าเท่ากับ σ S และ VAR (H) แทน
2
2
2
ความแปรปรวนของพอร์ ตฟอลิโอทีIมีการป้องกันความเสีIยง ซึงI มีคา่ เท่ากับ σ S + ( h* ) σ F − 2h*σ S,F
สําหรับงานวิจยั ทีIเกีIยวข้ องกับการหาค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสมนันได้
@ มีการพัฒนา

ควบคูไ่ ปกับการพัฒนางานวิจยั ในสาขาเศรษฐมิติการเงิน ซึงI สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่มอัตราส่วนการ
ป้องกันความเสีIยงคงทีI โดยใช้ เทคนิค เช่น OLS, VAR และ VECM และกลุม่ อัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIผนั
แปรตามเวลา โดยใช้ เทคนิค เช่น GARCH เป็ นต้ น งานวิจยั ต่างๆ จึงได้ มีการศึกษาเพืIอหาอัตราส่วนการป้องกัน
ความเสีIยงทีI เหมาะสม โดยการพิจารณาค่าประสิทธิ ภาพของการป้องกันความเสีIยง ซึIงงานวิจัยทีIผ่านมาก็ได้
บทสรุ ปทีIแตกต่างกัน แต่สําหรั บกรณี ของฟิ วเจอร์ สทีI ซือ@ ขายใน TFEX และ AFET (Agricultural Futures
Exchange of Thailand) เช่น งานวิจยั ของ Boonvorachote and Panapitakkul (2014) ทีIศกึ ษาค่าอัตราส่วน
การป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสมของฟิ วเจอร์ สทีIอ้างอิงกับดัชนี SET50 ทองคํา และหุ้นสามัญในตลาด TFEX
โดยเปรี ยบเทียบผลกับฟิ วเจอร์ สทีIซื @อขายในตลาดสหรัฐอเมริ กาและไต้ หวัน ผลการศึกษาพบว่านักลงทุนสามารถ
ใช้ สญ
ั ญาฟิ วเจอร์ สในการป้องกันความเสีIยงด้ านการผันผวนของราคาได้ ทงในตลาดที
ั@
I พฒ
ั นาแล้ วและตลาดเกิด
ใหม่ โดยแบบจํ าลองทีI ให้ อัต ราส่วนการป้องกัน ความเสีI ยงแบบคงทีI โดยเฉพาะอย่ างยิI ง VAR และ VECM
สามารถลดความผันผวนของกลุม่ การลงทุนได้ ดีกว่าการใช้ DVEC-GARCH ส่วน วาทินี โชตินุชิตตระกูล และ ธน
โชติ บุญวรโชติ (2556) ทีIศกึ ษาค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสมของฟิ วเจอร์ สทีIอ้างอิงกับยางแผ่น
รมควันชัน@ 3 พบว่าแบบจําลอง VECM เป็ นแบบจําลองทีIมีความเหมาะสมมากทีIสดุ รองลงมาคือ แบบจําลอง
VAR และ OLS ตามลําดับ แต่สําหรับงานของ สุชาดา สกุลธัญ (2554) ทีIศกึ ษาอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยง
ทีIเหมาะสมของฟิ วเจอร์ สทีIอ้างอิงกับทองคําหนัก 10 บาท โดยใช้ ข้อมูลเป็ นสัญญาเดือนใกล้ ทีIสุด 3 ลําดับแรก
นันพบว่
@
าในช่วง Out-Sample แบบจําลอง Bivariate-GARCH มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสีIยงสูงสุด
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วิธีการวิจัย
วิธีการวิจยั ในการศึกษานี @ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ
จากเอกสาร วารสาร รายงาน สิIงตีพิมพ์ตา่ งๆ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น TFEX และธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็ นต้ น สําหรั บส่วนทีI สองเป็ นการประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures จากวิ ธี
Minimum Variance Hedge Ratio (MVH) โดยใช้ แบบจําลอง OLS, VAR และ VECM ดังรายละเอียดต่อไปนี @
แบบจําลอง OLS:
∆S t = a 0 + a1∆ Ft + e t
แบบจําลอง VAR:
k

l

i=1
k

j=1

∆S t = α S + ∑ β Si ∆S t −i + ∑ γ Sj ∆Ft − j + e St .
l

∆Ft = α F + ∑ β Fi ∆S t −i + ∑ γ Fj ∆Ft − j + eFt .
i=1

j=1

k

l

แบบจําลอง VECM:

∆S t = α S + ∑ β Si ∆S t −i + ∑ γ Sj ∆Ft − j + µ SE t −1 + e St .
i=1

j=1

k

l

i=1

j=1

∆Ft = α F + ∑ β Fi ∆S t −i + ∑ γ Fj ∆Ft − j + µFE t −1 + eFt .
เมืIอ ∆ S t และ ∆ Ft แทนผลตอบแทนของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐในรู ปเงินบาทในตลาดสําหรับการซื @อ
 st 
f 
 และ ∆Ft = ln t 
 s t -1 
 ft -1 

ขายทันที และตลาดสําหรับการซื @อขายในอนาคต ตามลําดับ โดย ∆S t = ln

@ @ ในกรณีทีIการใช้ วิธี OLS มีข้อจํากัด เช่น ปั ญหา Autocorrelation รวมทังปั
@ ญหาทีIเกิดจาก ∆ S t
ทังนี
และ ∆ Ft ต่างก็เป็ นตัวแปรภายใน (Endogeneous Variable) และการทีI Spot และ Futures ของอัตรา
แลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์ สหรั ฐและเงินบาทอาจมีความสัมพันธ์ ระยะยาวต่อกัน (Cointegration) ดังนัน@ ใน
การศึกษาครัง@ นี @จึงได้ พิจารณาทังแบบจํ
@
าลอง VAR และแบบจําลอง VECM ในกรณีทีIอาจมีความสัมพันธ์ ระยะ
ยาวต่อกัน (Cointegration)
โดยค่าอัต ราส่ว นการป้ อ งกัน ความเสีI ย งของ USD Futures จากทัง@ 3 แบบจํ า ลองมี ค่ าเท่ ากับ
COV ( ∆S, ∆F )
ซึงI แบบจําลองทีIเหมาะสมทีIสดุ จะให้ ค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงมากทีIสดุ โดย
VAR ( ∆F )
VAR ( U ) − VAR ( H )
ค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงมีคา่ เท่ากับ
VAR ( U )
สําหรั บข้ อมูลทีI ใ ช้ ใ นการศึก ษาเป็ น ข้ อ มูล รายวัน ตัง@ แต่วัน ทีI 5 มิ ถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วัน ทีI 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกอบไปด้ วยราคาสําหรับการซื @อขายทันที (Spot Price: s) ของอัตราแลกเปลีIยนเงิน
สกุลดอลลาร์ สหรัฐและเงินบาท ซึงI หามาจากค่าเฉลีIยของราคาเสนอซื @อและราคาเสนอขายและราคา สําหรับการ
ซื @อขายในอนาคต (Futures Price: f) ของอัตราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐและเงินบาท ซึงI การศึกษาครัง@ นี @
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ใช้ ราคาทีIใช้ ชําระราคา (Settlement Price) ของสัญญา USD Futures ทีIมีการซื @อขายในตลาด TFEX รวมจํานวน
ข้ อมูลทีIสมบูรณ์ ทงหมด
ั@
671 ตัวอย่าง คิดเป็ น 33 สัญญา เริI มตังแต่
@ สญ
ั ญาทีIครบกําหนดเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2555 (USDM12) จนถึ ง สัญ ญาทีI ค รบกํ า หนดเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2558 (USDG15) ทุ ก เดื อ นปฏิ ทิ น ทีI
ต่อเนืIองกัน โดยการจัดเรี ยงข้ อมูลจะเลือกใช้ ข้อมูลจากสัญญา USD Futures ทีIครบกําหนดอายุใกล้ ทีIสดุ ก่อนมา
เรี ยงต่อกันจนถึงวันก่อนวันซื @อขายวันสุดท้ ายของสัญญา 1 วัน เนืIองจากโดยมากแล้ วมักเป็ นสัญญาทีIมีปริ มาณ
การซื @อมากทีIสดุ ในช่วงเวลานันๆ
@ อย่างไรก็ตาม ในการใช้ แบบจําลอง OLS, VAR และ VECM เพืIอการประมาณ
ค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures นันจะใช้
@
ข้อมูลตังแต่
@ วนั ทีI 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันทีI
30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 633 ตัวอย่าง เป็ นช่วง In–sample สําหรั บข้ อมูลตังแต่
@ วนั ทีI 5 มกราคม พ.ศ.
2558 ถึงวันทีI 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จํานวน 38 ตัวอย่าง จะเป็ นช่วง Out–of–sample เพืIอใช้ สําหรั บการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงทีIได้ ในแต่ละวิธี

ผลการศึกษา
ก่อนทีIจะทําการประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures การศึกษาครัง@ นี @ได้ ทํา
การทดสอบอนุกรมเวลาของตัวแปรทีIใช้ ในการศึกษาว่ามี Unit Root หรื อไม่ด้วยวิธีการ Augmented DickeyFuller (ADF) tests ซึงI พบว่าราคา Spot และราคา Futures ของอัตราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐและเงิน
บาทในรู ปของ logarithm ฐานธรรมชาติมีค่าสถิติ t สูงกว่าค่าวิกฤตทีIระดับนัยสําคัญร้ อยละ 5 (τ = −3.45 )
แสดงว่าข้ อมูลไม่มีความนิIง (Non-stationary) ทีIระดับของข้ อมูล (Level) ในขณะทีIการเปลีIยนแปลง logarithm
ฐานธรรมชาติของราคา Spot และของราคา Futures ของอัตราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐและเงินบาท
(หรื ออีกนัยหนึIงก็คือผลตอบแทนของอัตราแลกเปลีIยนฯ) มีค่าสถิติ t ตํIากว่าค่าวิกฤตทีIระดับนัยสําคัญร้ อยละ 5
(τ = −2.89) แสดงว่าข้ อมูลทีIวดั ในรูปการเปลีIยนแปลง (First Difference) มีความนิIง (Stationary)
นอกจากนี @ในแบบจําลอง VAR และ VECM จําต้ องพิจารณาหาจํานวน Lag ทีIเหมาะสม โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ AIC (Akaike Information Criterion) และ SC (Schwarz Information Criterion) ซึงI พบว่า ค่า AIC
ตํIาสุดเมืIอจํานวน Lag = 8 และค่า SC ตํIาสุดเมืIอจํานวน Lag = 2 ในการศึกษาครัง@ นี @จึงได้ ทดสอบว่าตังแต่
@ Lag
ทีI 3 ถึง Lag ทีI 8 ควรจะจํากัดเป็ นศูนย์หรื อไม่โดยใช้ Likelihood Ratio Test ซึงI ผลจากการคํานวณพบว่ามี
2
ค่าสถิติ LR เท่ากับ 76.0592 ซึงI มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตทีIใช้ ในการพิจารณาในครัง@ นี @ คือ χ ( 0.05,24 ) = 36.415
τ

µ

การศึกษานี @จึงเลือกใช้ แบบจําลอง VAR(8) เมืIอสามารถหาจํานวน Lag ทีIเหมาะสมได้ แล้ วนัน@ การทดสอบต่อไป
เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) ของ Spot และ Futures ของอัตรา
แลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐและเงินบาทด้ วยวิธีของ Johansen’s Maximum Likelihood โดยพบว่า Spot
และ Futures มีความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกันทีIระดับนัยสําคัญร้ อยละ 5 จึงได้ ทําการประมาณค่า
อัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures โดยแบบจําลอง VECM
ผลการประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures แสดงใน Table 1 ทังนี
@ @ การ
ประมาณค่าโดยแบบจําลอง OLS ใช้ วิธี Newey-West Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix
Procedure เพืIอให้ คา่ ความคลาดเคลืIอนมาตรฐานโรบัสต์
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Table 1: Estimation Results of Minimum Variance Hedge Ratio (MVH) and Hedging Effectiveness (HE)
VAR
VECM
OLS

σ S,F
σ F2

0.8963708485

0.9382531217

0.9325972622

VAR (U) = σ S2

0.0000040394

0.0000040611

0.0000040861

2
2
2
VAR (H) = σ S + ( h* ) σ F − 2h*σ S,F

0.0000019437

0.0000021530

0.0000021308

VAR ( U ) − VAR ( H )
HE =
VAR ( U )

0.5188210565

0.4698508125

0.4785119854

MVH = h* =

จาก Table 1 ผลารประมาณค่า Minimum Variance Hedge Ratio (MVH) จากแบบจําลอง OLS เมืIอ
ใช้ Newey-West Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Procedure เพืIอให้ คา่ ความคลาดเคลืIอน
มาตรฐานโรบัสต์ พบว่าค่า MVH เท่ากับ 0.8964 ในขณะทีIค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงสําหรั บ
ข้ อมูลในช่วง Out–of–sample เท่ากับร้ อยละ 51.8821 ในส่วนของแบบจําลอง VAR พบว่ามีค่า MVH เท่ากับ
0.9383 ในขณะทีIคา่ ประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงสําหรับข้ อมูลในช่วง Out–of–sample เท่ากับร้ อยละ
46.9851 และกรณี แบบจําลอง VECM พบว่ามีค่า MVH เท่ากับ 0.9326 ในขณะทีIค่าประสิทธิ ภาพของการ
ป้องกันความเสีIยงสําหรับข้ อมูลในช่วง Out–of–sample เท่ากับร้ อยละ 47.8512 เนืIองจากค่าประสิทธิภาพของ
การป้องกันความเสีIยงสําหรับข้ อมูลในช่วง Out–of–sample ของแบบจําลอง OLS มีค่ามากทีIสดุ จึงแสดงว่าการ
ประมาณค่า MVH โดยแบบจําลอง OLS นันมี
@ ความเหมาะสมทีIสดุ

สรุ ป
TFEX เปิ ดให้ มีการซื @อขาย USD Futures เพืIอเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูทีIมีความเสีIยงด้ านอัตราแลกเปลีIยน
โดยเฉพาะผู้ส่งออกและนําเข้ าได้ มีเครืI องมือในการจัดการความเสีIยงจากการเปลีIยนแปลงของอัตราแลกเปลีIยน
อีกทังยั
@ งถือเป็ นสินค้ าทีIเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ลงทุนใช้ ในการบริ หารพอร์ ตเงินลงทุนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ @น หรื อ
เพืIอสร้ างผลตอบแทนจากการเปลีIยนแปลงค่าเงิน อย่างไรก็ตาม ในการใช้ USD Futures ในการบริ หารความ
เสีIยงอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็ นต้ องมีการใช้ อตั ราส่วนการป้องกันความเสีIยงทีIเหมาะสม ดังนันในการศึ
@
กษาครัง@
นี @จึงได้ ประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ USD Futures โดยการประมาณค่า Minimum Variance
Hedge Ratio (MVH) จากแบบจําลอง OLS, VAR และ VECM
ผลการศึกษาพบว่าเมืIอประมาณค่า MVH โดยใช้ แบบจําลอง OLS จะได้ ค่า MVH เท่ากับ 0.8964 แต่
ถ้ าใช้ แบบจําลอง VAR และแบบจําลอง VECM จะมีค่า MVH เท่ากับ 0.9383 และ 0.9326 ตามลําดับ เมืIอทํา
การเปรี ยบเทียบค่าประสิทธิ ภาพของการป้องกันความเสีIยงโดยใช้ ข้อมูล Out–of–sample พบว่าแบบจําลอง
OLS จะให้ ค่าประสิทธิภาพของการป้องกันความเสีIยงมากทีIสดุ คือ ร้ อยละ 51.8821 รองลงมา คือ แบบจําลอง
VECM อยู่ทีIร้อยละ 47.8512 และแบบจําลอง VAR อยู่ทีIร้อยละ 46.9851
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ดังนัน@ นักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนําเข้ าในประเทศไทยทีIเผชิญกับความเสีIยงด้ าน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีIยนเงินสกุลดอลลาร์ สหรั ฐสามารถใช้ ค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสีIยงของ
USD Futures ทีIได้ จากการประมาณค่า MVH จากแบบจําลอง OLS ซึงI มีค่าเท่ากับ 0.8964 นันI คือ หากกําลัง
เผชิญความเสีIยงจากการผันผวนของดอลลาร์ สหรัฐจํานวน 10,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ก็ควรจะซื @อขายสัญญา
USD Futures จํานวน 8,964 สัญญา เมืIอ USD Futures 1 สัญญาครอบคลุม 1,000 ดอลลาร์ สหรัฐ เพืIอให้ การ
บริ หารความเสีIยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถซื @อขายสัญญา USD Futures ในจํานวนทีIเหมาะสม
กับจํานวนเงินดอลลาร์ สหรัฐทีIเผชิญความเสีIยงอยู่ เพืIอเป็ นการลดต้ นทุนในการบริ หารความเสีIยงให้ ตํIาลง
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ปั จจัยทางการเงินและวัฏจักรธุรกิจของประเทศไทย
(Financial Factors and Thailand Business Cycles)
สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ 1*
Supanee Harnphattananusorn1*

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้เป็ นการประมาณทิศทางความสัมพันธ์ตามเวลา (Comovement) ของวัฎจักรธุรกิจ และ
ปั จจัยทางการเงิน ข้ อมูลที่นามาใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลรายไตรมาสของประเทศไทยในช่วงปี 1993 ถึง 2012
แนวคิดการกาหนดตัวแปรเป็ นไปตามแบบจาลองตัวเร่ งทางการเงินของ Bernanke (1999) และ วิธีที่นามาใช้ ใน
การประมาณหาความสัมพันธ์ตามเวลาจะใช้ วิธีตามแนวทางของ Haan (2000) โดยจะทาการประมาณทิศทาง
ความสัมพันธ์ตามเวลาของส่วนของเจ้ าของกิจการซึง่ เป็ นปั จจัยทางการเงิน กับตัวชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจซึง่ ใช้ ผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศที่แท้ จริ งและการให้ สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และอีกคูห่ นึง่ คือส่วนชดเชยความเสี่ยง
และตัวชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนของเจ้ าของและตัวชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจที่นามาใช้ มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันหรื อมีความสัมพันธ์แบบตามวัฏจักร (Procyclical) และสาหรับส่วนชดเชยความเสี่ยงตาม
ตัวชี ้วัดที่เลือกใช้ กบั วัฎจักรธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามหรื อเป็ นแบบสวนวัฏจักร (Countercyclical)
ซึง่ จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี ้จะชี ้ให้ เห็นว่า สาหรับประเทศไทยปั จจัยทางการเงินมีสว่ นในการขยายผลของการ
เกิดวัฏจักรธุรกิจตามแนวคิดของแบบจาลองตัวเร่ งทางการเงิน

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
* Corresponding author; E-mail Address: hsupanee@gmail.com
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คานา
ในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นสาคัญประเด็นหนึง่ ที่เป็ นที่นิยมศึกษากันคือการหาสาเหตุของ
การเกิดวัฏจักรธุรกิจ หรื อสาเหตุที่ทาให้ เกิดความผันผวนของกิจกรรมทังหลายทางเศรษฐกิ
้
จ ซึง่ นักเศรษฐศาสตร์
สองสานักที่มีชื่อเสียงคือสานักคลาสสิค และสานักเคนส์เซีย่ น ต่างก็มีคาอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดวัฎจักร
ธุรกิจที่แตกต่างกันบนสมมติฐานที่แตกต่างกัน โดยสานักคลาสสิคซึง่ เป็ นสานักดังเดิ
้ มอธิบายว่าสาเหตุของการ
เกิดวัฏจักรธุรกิจมาจากปั จจัยที่เป็ นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่แท้ จริ ง (Real variables) เช่น การเสนอขายแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิต เป็ นต้ น โดยตัวแปรทางการเงิน (Nominal variables) ไม่มีผลกับการเกิดวัฏ
จักรธุรกิจหรื อความผันผวนในระยะสัน้ ซึง่ ตรงกันข้ ามกับของสานักเคนส์เซียน ที่เชื่อว่าในระยะสันตั
้ วแปรทาง
การเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงปริ มาณเงิน การเปลี่ยนแปลงการให้ สินเชื่อ มีผลกับการเกิดวัฏจักรธุรกิจ
จากประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ในทศวรรษที่ 20 ตังแต่
้
วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียปี 1997 ที่มีสาเหตุมาจากการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยเฉพาะในประเทศไทย
จนไปถึงวิกฤติซบั ไพรม์ หรื อ วิกฤตแฮมเบอร์ เกอร์ ในช่วงปี 2008 ที่มสี าเหตุหลักมาจากความซบเซาของตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ในสหรัฐอเมริ กา การกู้ยืมและการให้ ก้ ยู ืมที่มีความเสี่ยงสูงในระบบสถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา จะเห็นว่าปั ญหาโครงสร้ างและการทางานของระบบการเงิน ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับฐานะทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์
รวมถึงปั ญหาการจัดสรรเงินทุนที่เกินพอดีของธนาคารพาณิชย์ไปในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึง่ นามาสูก่ ารสร้ างความเสี่ยง การเกิดขึ ้นของภาวะฟองสบู่ นามาซึง่ วิกฤตเศรษฐกิจที่สง่ ผลกับ
เสถียรภาพ และผลเรื อ้ รังถึงศักยภาพเศรษฐกิจในอนาคต ทาให้ นกั เศรษฐศาสตร์ ทงหลายต่
ั้
างให้ ความสาคัญกับ
การศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดวัฏจักรธุรกิจที่มาจากภาคการเงินมากขึ ้น
สาหรับประเทศไทยภาคการเงินมีความสาคัญอย่างมาก จากข้ อมูลของ ADB แสดงให้ เห็นว่าสัดส่วน
ของภาคการเงินต่อ GDP ของประเทศไทยในปี 2012 คิดเป็ นร้ อยละ 12.7 ซึง่ เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคอาเซียนแล้ วเป็ นสัดส่วนที่สงู (ในภูมิภาคอาเซียนมีประเทศ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่สดั ส่วนของภาค
การเงินกว่าร้ อยละ 10 ของGDP) ในอดีตในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 1997 ภาคธุรกิจไทยมีการขยายตัว
อย่างมาก มีการกู้เงินเพื่อมาลงทุนสูง การขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชนสูงกว่าร้ อยละ 20 โดยเฉลี่ยในช่วง
1993-1996 ผลจากการขยายกิจการอย่างรวดเร็ ว ทาให้ งบดุลของภาคธุรกิจมีความเสี่ยงจากการที่มีหนี ้สินในรูป
เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้นมาก เมื่อประเทศไทยมีปัญหาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศทาให้ เกิด
ปั ญหาการขาดดุลการค้ าและการเก็งกาไรในอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ ผลประกอบการของภาคธุรกิจแย่ลง มีภาระ
หนี ้ที่สงู ขึ ้นมาก โดยสัดส่วนหนี ้สินต่อทุนเพิ่มสูงขึ ้นจากประมาณ 2 ในปี 1996 เป็ นประมาณ 5 ในปี 1997 และ
ตามมาด้ วยวิกฤตในภาคการเงินคือเกิดการล้ มละลายของสถาบันการเงินเป็ นจานวนมาก ส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่
และตามมาด้ วยการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หลังจากวิกฤตดังกล่าวระบบธนาคารก็ได้ มี
การปรับตัวอย่างมากเพื่อให้ มีความแข็งแกร่ งขึ ้น
ในปั จจุบนั สินเชื่อจากระบบธนาคารพาณิชย์ก็ยงั เป็ นแหล่ง
เงินทุนหลักของภาคเอกชน เห็นได้ จากธนาคารพาณิชย์ยงั มีบทบาทหลักในการให้ สนิ เชื่อภาคเอกชนด้ วยส่วนแบ่ง
ตลาดร้ อยละ 56 ณ เดือนมิถนุ ายน 2014 สินเชื่อภาคเอกชนมียอดคงค้ างทังสิ
้ ้น 1.8 ล้ านล้ านบาท หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 140 ของ GDP (ที่มา www.bot.or.th)
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การเชื่อมโยงของภาคการเงินไปสูภ่ าคเศรษฐกิจที่แท้ จริ งนันมี
้ ได้ หลายช่องทาง ช่องทางที่นิยมนามา
พัฒนาเป็ นแบบจาลองเพื่ออธิบายความสาคัญของภาคการเงินผ่านธนาคารพาณิชย์คือช่องทางสินเชื่อ (credit
channel) ทังผ่
้ านการให้ ก้ ยู ืม (Lending) ของธนาคารพาณิชย์และผ่านงบดุล (Balance sheet) เช่น งานของ
Bernanke and Gertler (1995) Kasyap and Stein (1995) และ Kiyotaki and Moore (1997) ได้ อธิบายถึงผล
ของการส่งผ่านตัวแปรทางการเงินผ่านช่องทางสินเชื่อทังโดยการให้
้
ก้ ยู ืมและงบดุล โดยในช่องทางงบดุลนันงาน
้
ในลักษณะแบบจาลองดุลภาพทัว่ ไปในเชิงพลวัตที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีคือแบบจาลองตัวเร่ งทางการเงิน (Financial
Accelerator) ของ Bernanke, Gertler, and Gilchrist (BGG : 1999) งานนี ้จะสร้ างแบบจาลองดุลยภาพทัว่ ไป
เชิงพลวัต (Dynamic Stochastic General Equilibrium : DSGE) เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของปั จจัยการเงิน
กับภาคเศรษฐกิจที่แท้ จริ ง โดยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด (Shocks) ในระบบเศรษฐกิจ ผลของการ
เปลี่ยนแปลงนันจะขยายผล
้
(Amplify) และแพร่ กระจาย (Propagation) ไปในระบบเศรษฐกิจได้ โดยตัวแปรทาง
การเงิน แบบจาลองนี ้จะอธิบายว่าอัตราดอกเบี ้ยการกู้ยืมจะมีลกั ษณะสวนวัฏจักร (Countercyclical) และส่วน
ของเจ้ าของในงบดุลจะมีลกั ษณะตามวัฏจักร (Procyclical)
งานศึกษาเชิงประจักษ์ เพื่อยืนยันผลตามแบบจาลองตัวเร่ งทางการเงินนัน้
มีหลายงานทังในและ
้
ต่างประเทศ มีวิธีการศึกษาทังในรู
้ ปการทดลองแบบจาลองเชิงพลวัต และการทดสอบหาความสัมพันธ์ของการ
เคลื่อนไหวไปพร้ อมกันตามเวลา (Comovement) ของตัวแปรทางการเงินกับตัวแปรทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างของ
งานศึกษาเชิงประจักษ์ เช่น งานของสุรัช และคณะ (2009) ซึง่ ทาการสร้ างแบบจาลองเชิงพลวัตของประเทศไทย
เพื่ออธิบายผลกระทบของภาคการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยทางการเงินสามารถขยายผล
(Amplify) ให้ วฏั จักรธุรกิจของไทยผันผวนรุนแรงและยาวนานมากยิ่งขึ ้นได้ โดยผลของตัวเร่ งทางการเงินจะยิ่งมี
มากขึ ้นหากความอ่อนไหวของค่าชดเชยความเสี่ยงต่อฐานะการเงินเพิ่มขึ ้น งานของ Aliaga-Diaz and Olivero
(2010) ใช้ วิธีการหาความสัมพันธ์ตามเวลา (Comovement) ตามแนวทางของ Haan (2000) ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการเงินกับตัวแปรที่แสดงวัฏจักรธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อยืนยันแนวคิด
ของตัวเร่ งทางการเงินว่ามีอยู่จริ งหรื อไม่ ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการเงินที่มีตอ่ วัฏจักรธุรกิจ
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาตามแนวคิดของตัวเร่ งทางการเงิน Hussein และคณะ (2011) ได้ ทดสอบทฤษฎีตวั เร่ ง
ทางการเงินของประเทศปากีสถานโดยใช้ การหาความสัมพันธ์ตามเวลาของตัวแปรทางการเงินและ GDP เช่น
เดียวกับงานของ Aliaga-Diaz and Olivero (2010) ผลการศึกษาเป็ นไปตามแนวคิดของแบบจาลองตัวเร่ งทาง
การเงิน
แม้ วา่ ในประเทศไทยจะได้ มีการศึกษาเรื่ องของแบบจาลองตัวเร่ งทางการเงิน แต่งานวิจยั ดังกล่าวยัง
ไม่ได้ มีการทดสอบอย่างตรงไปตรงมาในทิศทางของความสัมพันธ์ ตามเวลาของตัวแปรทางการเงินกับ GDP ตาม
แนวทางของแบบจาลอง BGG ว่ามีทิศทางเป็ นไปตามที่แบบจาลองแสดงไว้ หรื อไม่ ในงานนี ้จึงจะเป็ นการทดสอบ
ว่าตัวแปรทางการเงินและตัวแปรที่แท้ จริ งว่ามีการเคลื่อนไหวไปด้ วยกันตามเวลา (Comovement) หรื อไม่อย่างไร
แม้ วา่ ผลการทดสอบที่จะทาในงานศึกษาครัง้ นี ้ไม่ได้ แสดงอย่างตรงไปตรงมาหรื อไม่ได้ เป็ นค ้าประกันได้ วา่ สาเหตุ
ทางการเงินเป็ นตัวขยายผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามแนวคิดตัวเร่ งทางการเงิน เพราะผลการศึกษา
นี ้เป็ นเงื่อนจาเป็ นไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอ (necessary but not sufficient) แต่การศึกษาช่วยให้ เห็นความจริ ง
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เกี่ยวกับตัวแปรทางการเงินในภาวการณ์ตา่ งๆทางเศรษฐกิจ ว่าตัวแปรทางการเงินสามารถขยายผลกระทบของ
shocks ได้ หรื อไม่

แบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา
แบบจาลองตัวเร่ งทางการเงิน (Financial accelerator model) ของ BGG (1989) เป็ นแบบจาลองดุลย
ภาพทัว่ ไปเชิงพลวัตรในระบบเศรษฐกิจปิ ดเต็มรู ปแบบซึง่ ประกอบด้ วย ครัวเรื อน ภาคธุรกิจ ธนาคาร แต่ละหน่วย
ในระบบเศรษฐกิจก็จะแสวงหาความพอใจสูงสุดของตนเอง ซึง่ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ
แบบจาลองได้ ดงั ที่อ้างอิง แต่ในส่วนนี ้จะไม่แสดงแบบจาลองทังหมดของ
้
BGG เนื่องจากงานนี ้จะเป็ นเพียงการ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวแปรที่มีการเคลื่อนไหวไปด้ วยกันเมื่อเกิดวัฏจักร จึงจะสรุ ปแนวคิดและกลไก
การทางานของแบบจาลองเท่านัน้ แบบจาลองนี ้เป็ นการอธิบายว่ากิจกรรมมวลรวมทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบ
กับฐานะทางการเงินหรื อส่วนของเจ้ าของกิจการ (Net worth) ในงบดุล โดยตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ในข้ อมูลข่าวสาร เงื่อนไขหรื อสภาวการณ์ตา่ งๆ ของภาคธุรกิจจะส่งผล
กระทบกับส่วนชดเชยความเสี่ยงที่ต้องจ่าย (External finance premium) เมื่อจะกู้ยืม นัน่ คือส่วนชดเชยความ
เสี่ยงภายนอกที่กิจการต้ องจ่ายจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ตรงกันข้ ามกับส่วนของเจ้ าของกิจการ หากกิจการมี
ส่วนของเจ้ าของจานวนมากแสดงถึงฐานะของกิจการที่มนั่ คง เมื่อไปกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินก็จะเสียค่าส่วน
ชดเชยความเสี่ยงที่ต่า
โดยทัว่ ไปแล้ วฐานะของกิจการในระบบเศรษฐกิจก็จะขึ ้นสภาพทัว่ ไปของระบบเศรษฐกิจ
หากระบบ
เศรษฐกิจเจริ ญเติบโต ฐานะของกิจการซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในระบบเศรษฐกิจก็จะดีตามไปด้ วย ก็จะทาให้ กิจการ
สามารถจ่ายส่วนชดเชยความเสี่ยงในอัตราที่ต่า แนวคิดนี ้จึงเสนอว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการมีความสัมพันธ์
ในลักษณะตามวัฎจักร (Procyclical) ซึง่ โดยนัยก็แสดงว่า ส่วนชดเชยความเสี่ยงมีลกั ษณะการเคลื่อนไหวแบบ
สวนวัฎจักร (Countercyclical) ซึง่ ความสัมพันธ์ในทิศทางที่แสดงนันท
้ าให้ การกู้ยืมสามารถทาได้ ยากขึ ้นในช่วงที่
ระบบเศรษฐกิจไม่ดี และสามารถทาได้ ง่ายขึ ้นในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจเจริ ญเติบโตดี ซึง่ ลักษณะนี ้เช่นนี ้จะเป็ น
การไปเพิ่มแรงเหวี่ยงของผลกระทบภายนอกที่มีตอ่ การลงทุน การใช้ จ่าย และการผลิตในวัฎจักรของธุรกิจได้
ตัวอย่างเช่น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในทางลบใดๆ ก็ตาม ในระบบเศรษฐกิจก็จะทาให้ ฐานะ
ทางการเงินของกิจการแย่ลง ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่ต้องจ่ายก็เพิ่มขึ ้น ผลของการที่ต้นทุนของการกู้ยืมสูงขึ ้นก็จะ
ทาให้ ฐานะทางการเงินของกิจการแย่ลงไปอีก ลดความสามารถในการกู้ยืมของกิจการลงไปอีก การใช้ จ่าย การ
ลงทุน และการผลิตก็ลดลงอีก ซึง่ ก็เป็ นการไปซ ้าเติมให้ ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลงอีก
จากแนวคิดดังกล่าวนี ้จะแสดงให้ เห็นตัวแปรทางการเงินที่สาคัญสองตัวคือ ฐานะทางการเงินของกิจการ
ที่พิจารณาจากส่วนของเจ้ าของ (Net worth) และส่วนชดเชยความเสี่ยงที่กิจการต้ องจ่ายเมื่อกู้ยืม (External
finance premium) ตัวแปรทังสองนี
้
้จะสามารถขยายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด (Shocks) ให้
แพร่ ขยายไปในระบบเศรษฐกิจที่แท้ จริ ง (Real sector) ได้

วิธีการศึกษาและข้ อมูล
การศึกษานี ้ใช้ วิธีการประมาณตามแนวทางของ Haan (2000) โดยประมาณแบบจาลองที่มสี องตัวแปร
ด้ วยวิธี VAR (Bivariate VAR) ใช้ การกาหนดค่าจานวนความล่าช้ า (Lags) และเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
แบบจาลอง VAR ที่เหมาะสมคือค่าสถิติ AIC จากแบบจาลองที่ประมาณได้ จะได้ คา่ สัมประสิทธิ์ (Coefficients)
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และเมตริ กซ์ของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วม (Variance-co variance matrix) ซึง่ ค่าที่ได้ เหล่านี ้จะ
ถูกนามาใช้ เพื่อการคานวณหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของค่าประมาณความคลาดเคลื่อนจาก VAR (VAR
forecast error) ในช่วงเวลาตามที่กาหนด หลังจากนันจะค
้ านวณค่าช่วงความเชื่อมัน่ ของค่าสหสัมพันธ์ที่
2
ประมาณค่าได้ โดยใช้ เทคนิคของ Bootstrap สร้ างค่าจาลองจาก Fitted residual และ ระบบ VAR ที่ประมาณ
ค่าได้ และนามาคานวณค่าสหสัมพันธ์ตามระดับของความเชื่อมัน่ ที่กาหนด โดยค่าสหสัมพันธ์ที่ประมาณได้ ก็จะ
แสดงความสัมพันธ์ตามเวลาของคูต่ วั แปรที่สนใจ
แบบจาลอง VAR ที่ใช้ ในการประมาณความสัมพันธ์สามารถเขียนได้ ดงั นี ้
k

X t    Bt  Ct 2   At X t 1   t
i 1

โดยที่ X t หมายถึงเวคเตอร์ ของตัวแปรสุม่ ซึง่ สามารถเป็ นได้ ทงตั
ั ้ วแปรที่เสถียร (Stationary process) และตัว
แปรที่เป็ นตัวแปรที่เสถียรเมื่อร่วมไปด้ วยกันที่ลาดับใดๆก็ตาม (Integrated at any arbitrary order) โดยที่ X t
ในงานนี ้ในแต่ละการทดสอบจะเป็ นคูข่ องตัวแปรที่นามาทดสอบความสัมพันธ์ที่ร่วมไปด้ วยกันเมื่อเวลาผ่านไป
คือตัวแปรทางการเงินที่สนใจศึกษาและตัวชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจ At คือเมตริ กซ์ N  N ที่แสดงสัมประสิทธิ์ของการ
ถดถอย  , B และ C คือเวคเตอร์ ของค่าคงที่  t คือ เวคเตอร์ ของความคลาดเคลื่อน โดยที่แต่ละค่าใน  t ถูก
สมมติวา่ ไม่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างช่วงเวลา (Serially uncorrelated) แต่สามารถที่จะสัมพันธ์กนั ได้ ระหว่าง
ตัวแปร
ข้ อมูลที่นามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นข้ อมูลรายไตรมาสของประเทศไทย ตังแต่
้ ไตรมาสแรกของปี
1993 จนถึงไตรมาสแรกของปี 2012 (ทังนี
้ ้เนื่องจากข้ อมูลบางส่วนมีข้อมูลไม่ครบตามช่วงเวลาดังกล่าว ทาให้ ใน
การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในแต่ละคูม่ ีข้อมูลที่ไม่เท่ากันได้ )
ข้ อมูลที่นาใช้ ประกอบด้ วยผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติที่แท้ จริ ง (GDP) ที่คิดตามวิธีการใหม่ (Chain volume) และข้ อมูลทางการเงินทังหลายจะได้
้
จากงบดุล
รวมของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ รวบรวมไว้ โดยข้ อมูลที่นามาใช้ คือ การให้ สินเชื่อรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ (LOAN) ซึง่ ตัวแปรตัวนี ้จะนามาใช้ เป็ นตัวชี ้วัดวัฏจักรอีกตัวหนึง่ นอกจาก GDP การเพิ่มขึ ้นของ
ทุนของกิจการจะเป็ นตัวแปรตัวที่จะนามาใช้ เป็ นตัวชี ้วัดส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ (NW) เพราะในส่วนของผู้ถือ
หุ้นของกิจการนัน้ จะประกอบไปด้ วยส่วนที่เป็ นของเจ้ าของซึง่ ก็จะมาจากทุนจดทะเบียน และส่วนที่หาได้ จาก
กาไรสะสม สาหรับตัวชี ้วัดส่วนชดเชยภายนอก (External finance premium) จะใช้ แนวคิดเกี่ยวกับส่วนเพิ่มของ
ราคาและต้ นทุน (Price- cost margin) ของธนาคารพาณิชย์มาเป็ นตัวแทน ทังนี
้ ้เนื่องจาก Margin ของธนาคาร
พาณิชย์สามารถนามาเป็ นตัวชี ้วัดที่ดีของส่วนชดเชยภายนอกที่กิจการจะต้ องจ่ายได้ โดยในการคิด Margin นัน้
จะสามารถหาได้ หลายวิธี ในงานนีจ้ ะใช้ วิธีการหา Margin สามวิธี คือ หนึง่ ส่วนต่างระหว่างรายรับดอกเบี ้ยกับ
รายจ่ายดอกเบี ้ยต่อสินทรัพย์รวมทังหมด
้
(MARTA) สอง ส่วนต่างระหว่างรายรับดอกเบี ้ยกับรายจ่ายดอกเบี ้ยต่อ
การให้ สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (MARLO) และสาม ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม (MLR) และ
อัตราดอกเบี ้ยซื ้อคืนพันธบัตร 1 วัน (Spread)
2

วิธีบตู สแตรป (Bootstrap) เป็ นวิธีการทางสถิติในการหาตัวประมาณของพารามิเตอร์ ด้ วยวิธีการทางนอนพาราเมตริก (Nonparametric) ที่
ไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับลักษณะการแจกแจงของข้ อมูล ซึง่ อาศัยหลักการสุม่ ตัวอย่างซ ้าแบบใส่คืน (Resampling with replacement) เพื่อ
อนุมานเชิงสถิติเกี่ยวกับประชากรที่สนใจ ในกรณีที่ไม่ทราบการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างสุม่ เพียงชุดเดียว เพื่อสร้ างความ
ผันแปรให้ กบั ค่าของตัวสถิติ โดยถือเสมือนว่า ตัวอย่างที่ได้ จากการสุม่ ซ ้าจากตัวอย่างชุดเดียวนี ้ เป็ น ตัวอย่างสุม่ ซ ้าๆ จากประชากรจริงๆ
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ผลการศึกษา
โดยการศึกษา จะทาการประมาณความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็ นตัวชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจคือผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติที่แท้ จริ ง (GDP) กับตัวแปรทางการเงินที่ใช้ เป็ นตัวชี ้วัดส่วนของเจ้ าของทุนของกิจการ (NW) คือทุนจด
ทะเบียนเพิ่มทุนของธุรกิจนิติบคุ คล นอกจากนี ้ยังทาการประมาณโดยการทดสอบเปลี่ยนตัวแปรตัวชี ้วัดวัฏจักร
ธุรกิจจาก GDP เป็ นการให้ สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (LOAN) เนื่องจากว่าการให้ สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับผลผลิตมวลรวมประชาชาติที่แท้ จริ ง เพราะการใช้ สนิ เชื่อของธนาคารพาณิชย์จะส่งผล
กระทบกับการลงทุนทังภาคธุ
้
รกิจ และการลงทุนในการซื ้อบ้ านหรื อสิ่งปลูกสร้ างใหม่ของครัวเรื อน โดยตาม
สมมติฐานของแบบจาลองตัวเร่ งทางการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล (Balance sheet channel) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับวัฏจักรธุรกิจ (Procyclical) สาหรับการทดสอบในเรื่ องของความสัมพันธ์ของ
external finance premium ก็จะทาการทดสอบโดยใช้ Margin สามตัวคือ Spread, MARTA, และ MARLO กับ
ตัวชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจ ซึง่ ตามสมมติฐานจะมีทิศทางความสัมพันธ์ตรงกันข้ าม (Countercyclical)
Table 1 แสดงผลของจานวนค่าความล่าช้ า และค่าสถิติ AIC ที่จะนาไปใช้ ในการเลือกแบบจาลอง 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
การประมาณความสัมพันธ์ ตามเวลาของส่ วนของเจ้ าของกิจการกับวัฏจักรธุรกิจ
ผลการทดสอบสามารถแสดงได้ ดงั Figure 1(a) ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ตามเวลา (Comovement) ของ
ตัวชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจ GDP และส่วนของเจ้ าของของกิจการ NW และ Figure 1(b) เป็ นรูปที่แสดงความสัมพันธ์
ตามเวลา ของตัวชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจ LOAN และส่วนของเจ้ าของกิจการ (NW) โดยจากรู ปเส้ นที่เป็ นเส้ นประจุดไข่
ปลาจะเป็ นเส้ นที่แสดงขอบบนและขอบล่างของผลการประมาณที่ระดับความเชื่อมัน่ 90% เส้ นทึบเป็ นเส้ นที่
แสดงค่าความสัมพันธ์ตามเวลาที่มีการประมาณค่าออกไป 84 ไตรมาส จากรู ปจะพบว่าทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร NW กับ ตัวชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจทังสองคื
้
อ GDP และ LOAN มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
(Procyclical) ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดทางทฤษฎีของแบบจาลองตัวเร่ งทางการเงิน อธิบายได้ วา่ เมื่อระบบ
เศรษฐกิจมีการขยายตัวก็จะทาให้ ฐานะของกิจการต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจดีตามไปด้ วย งบการเงินแสดงฐานะ
ของกิจการหรื องบดุลของกิจการก็จะดีขึ ้น ทาให้ กิจการต่างๆ มีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ได้ ง่ายขึ ้น เพราะโดยปกติแล้ วในการดาเนินธุรกิจของกิจการต่างๆ ก็มกั จะมีการใช้ เงินทุนจากสถาบันการเงินใน
ตลาดการเงิน และเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่ องความไม่สมมาตรของข้ อมูลข่าวสารอยู่ ข้ อมูลที่สถาบันการเงินจะ
สามารถเห็นได้ ถงึ ฐานะของกิจการจะปรากฏในงบดุลของกิจการส่วนที่เป็ นส่วนของเจ้ าของซึง่ ประกอบไปด้ วย
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Figure 3(c) Loan and Margin to loan
172

90

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ทุนจดทะเบียนและกาไรสะสม เมื่อเศรษฐกิจดีสว่ นของเจ้ าของก็จะเพิ่มขึ ้น ทาให้ สถาบันการเงินมีความมัน่ ใจที่ให้
กู้ยืมเพิ่มขึ ้น
เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนีจ้ ะเป็ นการไปขยายหรื อเสริ มให้ ผลของการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจให้ เพิ่มขึ ้นอีก ในทางตรงกันข้ ามในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจหดตัว ฐานะของกิจการต่างๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจก็จะไม่ดี ทาให้ งบดุลของกิจการไม่มนั่ คง การกู้ยืมหรื อการหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนการดาเนิน
กิจการทาได้ ยากขึ ้น ก็จะไปขยายผลกระทบให้ เกิดการหดตัวลงไปอีก ทิศทางความสัมพันธ์เช่นนี ้จะเป็ นการไป
เพิ่มและขยายผลของความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
การประมาณความสัมพันธ์ ตามเวลาของส่ วนชดเชยความเสี่ยงกับวัฏจักรธุรกิจ
ผลการประมาณหาค่าความสัมพันธ์ตามเวลาของตัวแปรส่วนชดเชยความเสี่ยงภายนอก
(External
finance premium) ซึง่ จะมีตวั ชี ้วัดสามตัวดังกล่าวข้ างต้ นคือ อัตราส่วนของความแตกต่างระหว่างรายได้ ดอกเบี ้ย
และรายจ่ายดอกเบี ้ยต่อสินเชื่อ
อัตราส่วนของความแตกต่างระหว่างรายได้ ดอกเบี ้ยและรายจ่ายดอกเบี ้ยต่อ
สินทรัพย์รวมทังหมด
้
ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี ้ยของเงินให้ ก้ ยู ืมและอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลาง
ผลการประมาณค่าของความสัมพันธ์ตามเวลาโดยใช้ ตวั แปรชี ้วัดวัฏจักรธุรกิจเป็ น
ผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศที่แท้ จริ ง กับตัวแปรที่แสดงค่าส่วนชดเชยความเสี่ยงภายนอกรู ปแบบต่างๆ สามารถแสดงได้ ดงั
Figure 2(a) -2(c) จากรู ปจะเห็นว่า GDP มีความสัมพันธ์ตามเวลา (Comovement) กับส่วนชดเชยความเสี่ยง
ภายนอกรู ปแบบต่างๆ ในทิศทางตรงกันข้ าม ซึง่ เป็ นไปตามแนวคิดทางทฤษฎีตวั เร่ งทางการเงิน
เมื่อทาการทดสอบโดยเปลี่ยนตัวชี ้วัดวัฎจักรธุรกิจเป็ นสินเชื่อ สามารถแสดงผลได้ ดงั Figure 3(a)-3(c)
จากรู ปจะเห็นว่า LOAN มีความสัมพันธ์ตามเวลากับส่วนชดเชยความเสี่ยงภายนอกรู ปแบบต่างๆ ในทิศทาง
ตรงกันข้ าม ซึง่ เป็ นไปตามแนวคิดทางทฤษฎีของแบบจาลองตัวเร่ งทางการเงิน เช่นเดียวกัน
ดังนัน้ ตามข้ อมูลของประเทศไทยในช่วงที่ทาการศึกษา จะพบว่าปั จจัยทางการเงิน จะมีสว่ นในการ
ขยายผลของการเกิดวัฏจักรธุรกิจ นัน่ คือ เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ขยายตัว ครัวเรื อน และภาคธุรกิจก็จะมีฐานะ
ทางการเงินดี เช่น ครัวเรื อนมีรายได้ จากการทางานเพิ่มขึ ้น สินทรัพย์ของครัวเรื อนสร้ างผลตอบแทนได้ มากขึ ้น
หากครัวเรื อนมีความต้ องการซื ้อบ้ านใหม่ หรื อซื ้ออสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้น ต้ องการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ ้น รวมถึงภาค
ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องใช้ แหล่งเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ ก็ต้องการขยายกิจการ เพราะยอดขายเพิ่มขึ ้น กาไรเพิ่มขึ ้น
ทาให้ ความต้ องการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น ซึง่ ในสภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวนัน้ ฐานะทางการเงินของผู้
กู้ยืมก็จะมีฐานะที่ดี ทาให้ ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ให้ ก้ ยู ืมเห็นว่าผู้ก้ ยู ืมไม่วา่ จะเป็ นครัวเรื อนหรื อภาคธุรกิจ เป็ น
ผู้ที่ความเสี่ยงต่า อัตราดอกเบี ้ยที่จะเรี ยกเก็บก็ต่าตามไปด้ วย ทาให้ ครัวเรื อนและภาคธุรกิจมีความสามารถใน
การกู้ยืมได้ เพิ่มขึ ้น กระตุ้นและขยายผลให้ เกิดการเจริ ญเติบโตของกิจกรรมมวลรวมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นไปอีก
ในทานองตรงกันข้ าม ในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจหดตัวหรื อตกต่า ครัวเรื อน และภาคธุรกิจก็อาจมีปัญหาเรื่ องฐานะ
ทางการเงิน เช่น ครัวเรื อนอาจมีรายได้ จากการทางานลดลง ภาคธุรกิจมียอดขายลดลง กาไรลดลง เมื่อจะกู้ยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ก็จะเห็นว่าครัวเรื อนและภาคธุรกิจ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นในสภาวะที่
เศรษฐกิจไม่ดี เมื่อมากู้ยืมเงินธนาคารพาณิชย์ก็จะคิดอัตราดอกเบี ้ยในอัตราที่สงู ด้ วย ทาให้ ความสามารถในการ
กู้ยืมเงินของครัวเรื อนและการลงทุนของภาคธุรกิจลดลง และเมื่อกู้ยืมไปแล้ วก็อาจมีความสามารถในการชาระคืน
ลดลงด้ วยเพราะว่าภาระในการชาระคืนสูงขึ ้น ขยายผลในทางลดลงของกิจกรรมมวลรวมทางเศรษฐกิจเพิ่มไปอีก
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จากผลการศึกษาพบว่าตัวแปรทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั การเกิดวัฎจักรธุรกิจของประเทศไทย โดย
ตัวแปรส่วนของเจ้ าของในงบดุลของกิจการ จะมีการเคลื่อนไหวตามเวลากับกิจกรรมมวลรวมทางเศรษฐกิจแบบ
ตามวัฏจักร (Procyclical) และตัวแปรต้ นทุนทางการเงินเพื่อการดาเนินธุรกิจของกิจการ (External finance
premium) จะมีการเคลื่อนไหวตามเวลากับกิจกรรมมวลทางเศรษฐกิจแบบสวนวัฏจักร (Countercyclical)
สอดคล้ องกับแบบจาลองตัวเร่ งทางการเงิน ซึง่ เป็ นการแสดงว่าปั จจัยทางการเงินสามารถขยายผลของความผัน
ผวนในระบบเศรษฐกิจหรื อการเกิดวัฏจักรธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี ้เป็ นเงื่อนจาเป็ นไม่ใช่เงื่อนไขที่
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและศึกษาองค์ประกอบด้ านทรัพยากรมนุษย์ของระบบ
การบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงในธุรกิจภาคบริ การและธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ด้ วยวิธีการทบทวนเอกสารและ
การวิเคราะห์เอกสาร ผลการศึกษาพบว่า การฝึ กอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การใช้ ข้อมูลร่ วมกัน การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน และความมั่น คงในการจ้ างงาน เป็ นองค์ ป ระกอบของระบบการบริ ห ารงานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงที่ถกู นํามาใช้ แตกต่างกันในธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน ผลการศึกษาก่อให้ เกิดองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้ การปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกัน กล่าวคือ
แม้ ว่าองค์ การมีการนํ าระบบการบริ หารงานที่ มีประสิทธิ ภาพสูงมาใช้ แต่มีบางองค์ ประกอบของระบบการ
บริ หารงานที่ มีประสิทธิ ภาพสูงที่ถูกนํามาใช้ แตกต่างกันเพราะอิทธิ พลของลักษณะเฉพาะในการดําเนินธุรกิ จ
ดังนันแนวคิ
้
ดที่ได้ จากผลการศึกษาครัง้ นี ้สามารถนําไปเป็ นแนวทางสําหรับการทําวิจยั ในครัง้ ต่อไป

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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คํานํา
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิ ภาพสูง (High Performance Work
System: HPWS) กับผลการดําเนิ นงานขององค์ การได้ รับความสนใจอย่างแพร่ หลายจากนักวิชาการ (Batt,
2002; Boselie, 2010; Boxall, 2012) เนื่องจากระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงคือ องค์ประกอบที่มีการ
ผสมผสานอย่างลงตัวของงานด้ านต่าง ๆ ทังในส่
้ วนของการปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
Practices) ระบบสารสนเทศ และการออกแบบโครงสร้ างภายในองค์ การจนนํ าไปสู่การสร้ างความได้ เปรี ยบ
ทางการแข่งขันให้ กบั องค์การ (Zhang and Morris, 2014) สําหรับการศึกษานี ้ผู้วิจยั มุง่ ศึกษาเฉพาะองค์ประกอบ
ที่ เกี่ ยวข้ องกับ งานด้ านทรั พยากรมนุษย์ เท่านัน้ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ผลของการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ ในทางบวกระหว่าง
ระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิ ภาพสูงกับผลการดําเนิ นงานขององค์การทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม (Boxall,
2012) นอกจากนี ้ยังพบว่าการนําระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิ ภาพสูงมาประยุกต์ใช้ ในองค์การมักอยู่บน
พื ้นฐานของ 2 แนวคิด ได้ แก่ แนวคิดที่เป็ นสากล (Universalistic Approaches) และแนวคิดตามสถานการณ์
(Contingency Approaches) (Zhang and Li, 2009; Zhang and Morris, 2014) ซึง่ ทังสองแนวคิ
้
ดนี ้มีความ
แตกต่างกันทังในทางทฤษฎี
้
และการนําไปใช้ โดยแนวคิดที่เป็ นสากลอยู่บนสมมติฐานที่ว่าทุกองค์การสามารถนํา
การปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสําเร็ จมาประยุกต์ใช้ ได้ เลย โดยไม่ต้องคํานึงถึงสถานการณ์
ทางการตลาด ความแตกต่างของอุตสาหกรรม หรื อความแตกต่างของบริ บทในแต่ละองค์ การ (Boxall and
Purcell, 2000) ในขณะที่แนวคิดตามสถานการณ์ อยู่บนสมมติฐานของความแตกต่าง กล่าวคือ การนําการ
ปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรมนุษย์มาใช้ ในองค์การต้ องคํานึงถึงความแตกต่างด้ านอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อม
ทางธุรกิจ (Timiyo, 2014)
จากการศึกษาที่พบความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงกับผลการดําเนินงาน
ขององค์ การผนวกกับสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบันที่ มีความแตกต่างทางบริ บทซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ ทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจว่าในประเภทธุรกิจที่มีปัจจัยเฉพาะที่แตกต่างกันจะมีการ
บริ หารทรั พยากรมนุษย์ แตกต่างกันหรื อไม่ ดังนัน้ การศึกษาครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและ
ศึกษาองค์ประกอบของระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงในส่วนของการปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรมนุษย์
ในองค์ การที่ มีลักษณะการดําเนินธุรกิ จแตกต่างกันระหว่างธุรกิ จภาคบริ การ (Service Sector) กับธุรกิ จ
ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Sector) โดยใช้ วิธีการบูรณาการทบทวนวรรณกรรม (Integrative Literature
Review) ตามแนวทางของ Torraco (2005) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างในการนําองค์ประกอบของระบบการ
บริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ ระหว่างธุรกิจภาคบริ การและธุรกิจภาคอุตสาหกรรม สาเหตุที่เลือกธุรกิจทัง้
สองประเภทนี ้เนื่องจากทังสองธุ
้
รกิจมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างมาก โดยในปี
พ.ศ. 2557 ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ 3.9 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33 ของ GDP ของ
ประเทศไทย และธุรกิจภาคบริ การสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ 6.7 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 55.8 ของ GDP
ของประเทศไทย (Central Intelligence Agency, 2015) และธุรกิจทังสองประเภทนี
้
้ก็มีลกั ษณะปั จจัยเฉพาะที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
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คํานิยาม แนวคิด และทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง
การศึกษาครัง้ นี ้ยึดตามแนวคิดระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเน้ นเฉพาะในส่วนของการ
ปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ และแนวคิดมุมมองบนพื ้นฐานทรัพยากรขององค์การ (RBV: Resource-Based
View) ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง
ระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิ ภาพสูงถูกศึกษาอย่างแพร่ หลายในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา และได้ มี
นักวิชาการให้ คํานิยามของระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ ดงั นี ้ Huselid (1995) ได้ นิยามระบบการ
บริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงว่าหมายถึง การปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ ตังแต่
้ การสรรหาและการคัดเลือก
การกํ าหนดค่าตอบแทนและระบบการบริ หารผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่ วมและการฝึ กอบรม ซึ่งช่วยเพิ่ ม
ศักยภาพและแรงจูงใจให้ กบั พนักงาน และลดการลาออกของพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับนิยามของ
Barnes (2012) ที่กล่าวว่าระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงคือ กลุ่มของการปฏิบตั ิงานซึง่ ประกอบด้ วย
การมีส่วนร่ วมในการทํางาน การฝึ กอบรม และการจ่ายค่าตอบแทน โดยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงาน ส่วน Chow (2005) ได้ นิยามว่าเป็ นระบบที่ประกอบด้ วยกลุ่มของการปฏิบตั ิงานด้ านทรั พยากร
มนุษย์ ที่สมบูรณ์ จนนําไปสู่การได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ กับองค์การ จากนิยามของระบบการบริ หารงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถสรุ ปได้ วา่ หมายถึง กลุม่ ของการปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ที่มีการบูรณาการอย่าง
ลงตัว และมีความสอดคล้ องกับการบริ หารงานภายในองค์ การ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ โดยมี
จุดมุง่ หมายเพื่อสร้ างศักยภาพให้ กบั พนักงานจนสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ
แนวคิดมุมมองบนพืน้ ฐานทรั พยากรขององค์ การ
แนวคิดมุมมองบนพื ้นฐานทรัพยากรขององค์การอธิบายว่าองค์การสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันจากทรั พยากรที่ มีอยู่ ซึ่ง ต้ องมีคุณ สมบัติดงั นี ค้ ือ มีคุณค่า หายาก เลี ยนแบบได้ ยาก และไม่สามารถ
ทดแทนได้ จึงจะทําให้ องค์การประสบความสําเร็ จได้ (Barney, 1991) ดังนัน้ เมื่อนําแนวคิดมุมมองบนพื ้นฐาน
ทรัพยากรขององค์การมาประยุกต์ใช้ ในองค์การโดยผ่านระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถอธิบาย
ได้ วา่ องค์การสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันโดยใช้ ระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาเป็ น
กลยุทธ์สําคัญสําหรับการลงทุนในทุนมนุษย์ (Human Capital) ขององค์การ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ พนักงานเกิด
ทักษะและความสามารถ สัง่ สมจนเกิดคุณลักษณะพิเศษและยากที่ค่แู ข่งขันจะเลียนแบบ จนพนักงานกลายเป็ น
ขุมพลังสําคัญในการขับเคลื่อนองค์การ (Becker and Huselid, 1998; Guthrie, 2001; Guthrie et al. 2009)
นอกจากนี ้ งานวิจัยส่วนใหญ่ที่นําแนวคิดมุมมองบนพืน้ ฐานทรั พยากรขององค์การมาใช้ กบั การปฏิบัติงานด้ าน
ทรั พยากรมนุษย์ ก็ยังมุ่งให้ ความสําคัญกับความสามารถของทุนมนุษย์ ที่มีอยู่ในองค์ การ (Progoulaki and
Theotokas, 2010; Wright et al. 2001) เช่น การศึกษาของ Evans and Davis (2005) แสดงให้ เห็นว่าทุนมนุษย์
ที่ถูกสร้ างด้ วยระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิ ภาพสูงทําให้ เกิดความสัมพันธ์ ทางสังคมที่ดีภายในองค์การ จน
นําไปสูผ่ ลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นขององค์การ นอกจากนี ้ Messersmith and Guthrie (2010) ชี ้ให้ เห็นว่าพนักงาน
ที่ถูกพัฒนาทักษะและความสามารถผ่านระบบการบริ หารงานที่ มีประสิทธิ ภาพสูง ทํ าให้ พนักงานเหล่านัน้ มี
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คุณลักษณะแตกต่าง จนนํ าไปสู่การสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน ดังนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิ ภาพสูงมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดมุมมองบนพืน้ ฐาน
ทรัพยากรขององค์การ ที่ให้ ความสําคัญกับการใช้ ทุนมนุษย์ที่มีในองค์การเพื่อนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็ จได้
อย่างยัง่ ยืน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มา
ดําเนินการวิจยั แบบการบูรณาการทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางของ Torraco (2005) จํานวนงานวิจยั ที่สืบค้ น
มีจํานวนทังสิ
้ ้น 43 บทความซึง่ ทังหมดเป็
้
นบทความที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่างระบบการบริ หารงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงกับผลการดําเนินงานทังในระดั
้
บบุคคลและองค์การ แต่ใช้ เพียง 28 บทความในการสังเคราะห์
เนื่องจากอีก 15 บทความเป็ นการศึกษาระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับกลุม่ ธุรกิจทัว่ ไปโดยไม่ได้
แยกวิเคราะห์ แต่ละกลุ่มธุรกิ จอย่างชัดเจน สําหรั บ 28 บทความที่ นํามาบูรณาการทบทวนวรรณกรรมเป็ น
บทความที่ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล จริ ง เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ง านด้ านทรั พ ยากรมนุษย์ ซึ่ง เป็ นส่ วนหนึ่ง ของระบบการ
บริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูง และกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษามีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าเก็บจากธุรกิจภาคบริ การ
หรื อธุรกิ จภาคอุตสาหกรรม โดยเป็ นบทความที่ ศึกษาในธุรกิ จภาคบริ การมีจํานวน 14 บทความและธุรกิ จ
ภาคอุตสาหกรรมจํานวน 14 บทความ และเป็ นบทความที่อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 2003-2015 เพื่อให้ สอดคล้ องการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่ใกล้ เคียงกับปั จจุบนั มากที่สดุ
ผลการวิจัยและข้ อวิจารณ์
จากการบูรณาการทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางของ Torraco (2005) ทําให้ ค้นพบว่า องค์ประกอบ
ของระบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง ที่ ถู ก นํ า มาใช้ แ ตกต่ า งกัน ระหว่ างธุ ร กิ จ ภาคบริ ก ารกับ ธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ได้ แก่
1. การฝึ กอบรมและพัฒนา (Training and Development) การฝึ กอบรมและพัฒนาเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงาน นอกจากนี ้ ยังเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ พนักงานทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการ
กับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการทํางานได้ (Hussain and Rehman, 2013; Tsai, 2006) แม้ ว่าการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าการฝึ กอบรมและพัฒนาถูกนํามาใช้ ในทังสองธุ
้
รกิจ แต่เมื่อศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดพบว่า
ทังสองธุ
้
รกิจมีวิธีการและจุดประสงค์ในการฝึ กอบรมและพัฒนาแตกต่างกัน กล่าวคือ ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
นิยมใช้ การฝึ กอบรมและพัฒนามุง่ เน้ นเรื่ องทักษะการใช้ เครื่ องมือเครื่ องจักร และเทคนิคในกระบวนการผลิตเพื่อ
ลดต้ นทุน (Hard Skill) (Combs et al. 2006) เนื่องจากในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมักมีความเสี่ยงอันเกิดจาก
ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้ า (Lead Time Delivery) กล่าวคือถ้ าผลิตสินค้ าเสร็ จเร็ วเกินไป ธุรกิจต้ องแบกรับ
ต้ นทุนการเก็บรั กษา แต่ถ้าผลิตสินค้ าช้ าเกิ นไปอาจทํ าให้ เกิ ดความล่าช้ าในการส่งมอบสินค้ า จนส่งผลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม (Zhou et al. 2009) ทําให้ มีการนําเครื่ องมือเครื่ องจักรที่
มีเทคโนโลยีทนั สมัยเข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการนําเทคนิคการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time:
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JIT) หรื อการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เข้ ามาเสริ มสมรรถนะให้ กับพนักงานสามารถสร้ างความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันด้ านต้ นทุนให้ กบั ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม (Evans and Davis, 2005) ดังนัน้ การฝึ กอบรม
และพัฒนาสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้ าและทําให้ ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้ นทุน
จากการผลิตลงได้ จนทําให้ ผลการดําเนินงานขององค์การเพิ่มขึ ้น (Kintana et al. 2006; Lee et al. 2010)
ในขณะที่ธุรกิจภาคบริ การ การฝึ กอบรมและพัฒนาจะมุ่งเน้ นไปยังการเพิ่มทักษะด้ านการบริ การให้ กบั พนักงาน
เนื่องจากความสําเร็ จของธุรกิจภาคบริ การขึ ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานและลูกค้ า (Combs et al.
2006) โดยการฝึ กอบรมและพัฒนาช่วยให้ พนักงานสามารถตอบสนองความต้ องการและแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ า
ได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว (Browning, 2006) สําหรับวิธีการฝึ กอบรมในธุรกิจภาคบริ การมักใช้ วิธีการฝึ กอบรม
แบบมีพี่เลีย้ งส่วนตัว (One-to-One Mentorship) เพื่อให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ ทักษะการให้ บริ การจากรุ่ นพี่ ที่มี
ประสบการณ์ (Gibbs and Ashill, 2013) และมักเป็ นการฝึ กอบรมโดยเน้ นทักษะหรื อความชํานาญเกี่ยวกับตัว
พนักงาน (Soft Skill) (Browning, 2006) ดังนัน้ การฝึ กอบรมและพัฒนาช่วยเพิ่มทักษะด้ านบริ การให้ กับ
พนักงานและทําให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจในการบริ การจนส่งผลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
2. การจ่ ายค่ าตอบแทน (Compensation) การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นแรงจูงใจ และ
เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน จากการศึกษาของ Namasivayam et al.
(2007) แบ่งค่าตอบแทนออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) ค่าตอบแทนโดยตรง (Direct Compensation) ซึ่ง
ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนขันพื
้ ้นฐาน ได้ แก่ ค่าจ้ าง เงินเดือน และค่าตอบแทนจูงใจ ได้ แก่ โบนัส ค่าตอบแทนแบ่ง
จากผลกําไร และ 2) ค่าตอบแทนโดยอ้ อม (Indirect Compensation) ประกอบด้ วยผลประโยชน์อื่น เช่น ประกัน
สุขภาพ ประกันการว่างงาน เป็ นต้ น แม้ วา่ การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้ เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนถูกนํามาใช้
ทังสองธุ
้
รกิจ แต่เมื่อศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดพบว่าการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานมีความแตกต่าง
กัน โดยที่ธุรกิจภาคบริ การจะมุ่งจูงใจไปที่พนักงานบริ การส่วนหน้ า ทังนี
้ ้เป็ นเพราะพนักงานบริ การส่วนหน้ าเป็ น
บุคคลที่ มีความสําคัญในการส่งมอบการบริ การที่มีคุณภาพสู่ลูกค้ า ดังนัน้ เมื่อลูกค้ าเกิดความพึงพอใจในการ
บริ การก็นํามาสู่ผลการดําเนินงานที่สงู ขึ ้นขององค์การ (Combs et al. 2006; Namasivayam et al. 2007)
สําหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจะมีการจูงใจเพิ่มเติมขึ ้นมาอีกหนึง่ ประเภทคือ ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ด้ านความปลอดภัย (Safety Performance) ทังนี
้ ้เป็ นเพราะลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
พนักงานต้ องทํางานกับเครื่ องจักรที่มีความซับซ้ อนและเป็ นอันตราย การบาดเจ็บของพนักงานยิ่งทําให้ ต้นทุนของ
องค์การเพิ่มสูงขึ ้น ดังนัน้ ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจึงมีการจูงใจพนักงานด้ วยค่าตอบแทนประเภทนี ้ ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ Zacharatos et al. (2005) พบว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานด้ านความ
ปลอดภัย ทํ าให้ พนักงานในองค์การเกิดการบาดเจ็บลดลง และสามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่ ส่งผลให้
ต้ นทุนการดําเนินงานขององค์การลดลง และประสิทธิผลของการผลิตเพิ่มขึ ้น และการศึกษาของ Haynes et al.
(1982) แสดงผลของการจูงใจด้ วยค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยที่ทําให้ การบาดเจ็บใน
องค์การลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้ า
3. การใช้ ข้อมูลร่ วมกัน (Information Sharing) การใช้ ข้อมูลร่ วมกันถูกนํามาใช้ เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจภาคบริ การแตกต่างจากธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูล
ร่ วมกันในธุรกิจภาคบริ การสามารถอธิ บายได้ ว่าการใช้ ข้อมูลร่ วมกันในธุรกิจภาคบริ การเกิดจากนโยบายการ
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แบ่งปั นข้ อมูลซึง่ กันและกันระหว่างสมาชิกในองค์การในทุกระดับ นโยบายนี ้ทําให้ พนักงานเชื่อว่าองค์การให้ การ
สนับสนุนการทํางานของพวกเขา จนก่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ องค์การเพราะการเข้ าถึงข้ อมูลขององค์การแสดงว่า
องค์การมีความไว้ ใจพนักงาน นอกจากนี ้ การมีข้อมูลที่เพียงพอในการทํางานทําให้ พนักงานสามารถตัดสินใจ
บริ การลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นกลยุทธ์ การสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันที่สําคัญ
ของธุรกิจภาคบริ การ (Vlachos, 2009; Zaitouni et al. 2011) ทังนี
้ ้เพราะลักษณะเด่นของธุรกิจภาคบริ การคือ
การให้ ความสําคัญต่อการบริ การลูกค้ า โดยพนักงานต้ องมีการปฏิสมั พันธ์ อย่างใกล้ ชิดกับลูกค้ ามากกว่าธุรกิจ
ภาคอุต สาหกรรม (Jiang, 2009) ดัง นัน้ ในธุ ร กิ จ ภาคบริ ก ารจึ ง มี ก ารใช้ ข้ อมูล ร่ ว มกัน เพื่ อมุ่ง เน้ น การให้
ความสําคัญกับพนักงานเพื่อให้ เกิดคุณภาพการบริ การที่ลกู ค้ าประทับใจ (Chuang and Liao, 2010; Combs et
al. 2006) ในขณะที่การใช้ ข้อมูลร่ วมกันระหว่างสมาชิกในองค์การไม่นิยมนํามาใช้ ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
เนื่องจากลักษณะของการใช้ ข้อมูลร่ วมกันในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเป็ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูลร่ วมกันระหว่าง
ลูกค้ ากับองค์การมากกว่าจะใช้ ข้อมูลร่ วมกันระหว่างสมาชิกหรื อพนักงานในองค์การ ทัง้ นีเ้ พราะการใช้ ข้อมูล
ร่ วมกันกับลูกค้ ามีสว่ นช่วยให้ การจัดการคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ ามีประสิทธิภาพมากขึ ้นและส่งผลต่อการบริ หารสินค้ า
คงคลังที่มีประสิทธิ ภาพด้ วย โดยการใช้ ข้อมูลร่ วมกันกับลูกค้ ามีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า จนนําไปสู่การ
สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีในระยะยาวได้ ทังนี
้ ้เพราะความรู้ สกึ ผูกพันและความไว้ ใจกันระหว่างองค์การและลูกค้ า
(Namagembe et al. 2012) ดังนันจากการทบทวนวรรณกรรมข้
้
างต้ น สําหรับมุมมองของการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์สามารถสรุ ปได้ ว่าธุรกิจภาคบริ การมีแนวโน้ มการใช้ ข้อมูลร่ วมกันในองค์การเพื่อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ในขณะที่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมใช้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริ หารสินค้ าคงคลัง
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในองค์ ก าร เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทัก ษะ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง (Kundu and Arora, 2012; Lee et al. 2010) แม้ ว่า
การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้ เห็นว่าการประเมินผลการปฏิบตั ิงานถูกนํามาใช้ ทงสองธุ
ั้
รกิจ แต่เมื่อศึกษาลึกลง
ไปในรายละเอียดพบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลในธุรกิจภาคบริ การมีความยุ่งยากมากกว่า
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม (Jackson and Schuler, 1992) เพราะเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานส่วนหนึ่ง
มาจากความพึง พอใจของลูก ค้ าที่ ตัด สิ นจากบริ การที่ ไ ด้ รั บ จากพนัก งาน ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ วัด ได้ ย าก มี ความเป็ น
นามธรรมสูง เพราะการบริ การเป็ นสิ่งที่จบั ต้ องไม่ได้ นับเป็ นจํานวนชิ ้นไม่ได้ ทําให้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ในธุรกิ จภาคบริ การมีความยากทัง้ ในเรื่ องของผลการประเมินที่ ถูกต้ องและการร่ วมอภิ ปรายผลการประเมิ น
ระหว่างหัวหน้ างานกับพนักงาน จากลักษณะเฉพาะดังกล่าวทําให้ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
ธุรกิจภาคบริ การต้ องมีความไว้ วางใจระหว่างหัวหน้ างานและหัวหน้ างานเป็ นพืน้ ฐานสําคัญ (Jackson and
Schuler, 1992; Kundu and Arora, 2012)
5. ความมั่นคงในการจ้ างงาน (Employment Security) ความมัน่ คงในการจ้ างงานเป็ นองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาเสถียรภาพของแรงงานและนโยบายการจ้ างงานแบบต่อเนื่อง (Hussain and Rehman,
2013) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ความมั่ น คงในการจ้ างงานมี แ นวโน้ มจะนํ า มาใช้ ในธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าธุรกิจภาคบริ การ ทัง้ นีเ้ พราะธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนอกจากมีการจ้ างพนักงานเป็ น
ของตนเองแล้ วยัง มี ก ารนํ า กลยุท ธ์ ก ารจ้ า งแรงงานภายนอก (Outsourcing) ด้ ว ย เพื่ อช่ วยลดต้ น ทุน ใน
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กระบวนการผลิต (Bachmann and Braun, 2011) ผลจากการใช้ กลยุทธ์ การจ้ างแรงงานภายนอกส่งผลให้
พนั ก งานเกิ ด ความรู้ สึ ก ไม่ มั่น คงในการทํ า งาน นํ า ไปสู่ ทั ศ นคติ ใ นทางลบและความตัง้ ใจทํ า งานลดลง
(Geishecker, 2008; Zhang and Morris, 2014) ดังนัน้ เพื่อช่วยสร้ างความมัน่ ใจและเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
ให้ กับพนักงาน ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจึงมีการใช้ นโยบายความมัน่ คงในการจ้ างงานเพื่อเป็ นการสร้ างพันธะ
สัญญาทางใจระหว่างพนัก งานและองค์ การ จนเกิ ดเป็ นความผูกพัน กับ องค์ การ และนํ าไปสู่การทํ างานที่ มี
ประสิทธิภาพของพนักงานและองค์การโดยรวม (Hussain and Rehman, 2013) ในขณะที่ธุรกิจภาคบริ การ ซึง่
เป็ นธุรกิจที่ ให้ ความสําคัญกับการบริ การเป็ นหลัก พนักงานต้ องมีทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างมากในการ
สร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า (Combs et al. 2006) การนํากลยุทธ์การจ้ างแรงงานจากภายนอกจึงไม่เอื ้อต่อ
ลักษณะการดําเนินงานและความชํานาญเฉพาะด้ านของธุรกิจภาคบริ การ ดังนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมจึง
ไม่พบนโยบายความมัน่ คงในการจ้ างงานในธุรกิจภาคบริ การ

สรุ ป

การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและศึกษาองค์ประกอบของระบบการบริ หารงานที่
มีประสิทธิภาพสูงในธุรกิจภาคบริ การและธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระบบการ
บริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงในธุรกิจแต่ละประเภท ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของระบบการบริ หารงานที่
มีประสิทธิ ภาพสูงที่ถูกนํามาใช้ แตกต่างกัน ได้ แก่ การฝึ กอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การใช้ ข้อมูล
ร่ ว มกัน การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน และความมั่น คงในการจ้ า งงาน ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะในแต่ ล ะธุ ร กิ จ มี
ลักษณะเฉพาะในการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ดังนันสามารถสรุ
้
ปได้ ว่า ลักษณะการดําเนินธุรกิจแตกต่างกันมี
แนวโน้ มการใช้ ระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูงแตกต่างกัน หากผู้บริ หารในแต่ละองค์การเข้ าใจความ
แตกต่างในการดําเนินธุรกิจที่มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกัน ก็สามารถนําระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพสูง
มาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จนนําไปสูผ่ ลการดําเนินงานขององค์การที่ดีขึ ้นได้ ในที่สดุ
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การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค
บริเวณสี่แยกอโศก กรุงเทพฯ
The Study of Factors Affecting Consumer’s Decision to Purchase Condominium
at Asoke Intersection in Bangkok
วรัญชลี แซ่ ลมิ ้ 1 และ มงคล อัศวดิลกฤทธิ์1*
Warunchalee Sae-lim1 and Mongkol Ussavadilokrit1*

บทคัดย่ อ
คอนโดมีเนียมเป็ นอาคารพักอาศัยที่ผ้ พู กั อาศัยจานวนมากต้ องการอยู่ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย
โดยเฉพาะบริ เวณพืน้ ที่ในเมือง ทาให้ การพัฒนาโครงการจาเป็ นจะต้ องเข้ าใจความต้ องการของผู้บริ โภคอย่าง
แท้ จริ ง เพื่อตอบสนองความต้ องการได้ อย่างเหมาะสม งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยในการตัดสินใจ
เลือกซื ้อคอนโดมิเนียม บริ เวณสี่แยกอโศก กรุ งเทพมหานคร ด้ วยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดย
ได้ ศึกษาข้ อมูลจากผู้ที่มีความสนใจและมีแผนที่ จะซือ้ คอนโดในบริ เวณดังกล่าว ซึ่ง แบ่งปั จจัย ที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อออกเป็ น 8 ด้ าน ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญมากที่สุดในแต่ละด้ าน คือ การมี
ร้ านค้ าเพื่อความสะดวกในการจับจ่าย,ความเหมาะสมของการจัดแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยภายในห้ องพัก, การควบคุม
การเข้ าออกของบุคคลภายนอก, คุณภาพของวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ าง, ทาเลแนวรถไฟฟ้า, ส่วนลดของแถม, การ
รับประกันหลังการขาย และผลงานโครงการที่ผ่านมาของบริ ษัท ดังนันผู
้ ้ ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ สามารถนาข้ อมูลดังกล่าวไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด แผนการลงทุนในอนาคต

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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คานา
ความจ าเป็ นทางเศรษฐกิ จ สภาพแวดล้ อม ความเจริ ญ ทางด้ า นเทคโนโลยี และวัฒ นธรรม ที่
เปลี่ยนแปลงรวมถึงแนวทางการพัฒนาทางด้ านสาธารณูปโภคของทางภาครัฐ ทาให้ รูปแบบของการใช้ ชีวิตของ
สังคมเมืองในเขตกรุ งเทพมหานครเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป โดยสังเกตุได้ วา่ ปั จจุบนั ขนาดของประชากรต่อครัวเรื อนนัน้
เล็กลง ประกอบกับการใช้ ชีวิตแบบเร่ งรี บ เพื่อหลีกหนีปัญหาเรื่ องระยะเวลาในการเดินทางที่จะเข้ ามาทางานใน
ย่านธุรกิจ เช่น สาทร สีลม รวมถึงปั ญหาด้ านอุทกภัยในปี 2554 ทาให้ ผ้ ูที่พกั อาศัยอยู่นอกเมือง หรื อผู้ที่กาลัง
มองหาที่อยู่อาศัยประเภทบ้ านในบริ เวณชานเมือง ได้ ชะลอการตัดสิน ใจในการเลือกซื ้อที่อยู่อาศัย และหันมา
พิ จ ารณาอาคารชุ ด พั ก อาศัย หรื อ คอนโดในเมื อ งแทน เพื่ อ ความสะดวกในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน ท าให้
ผู้ประกอบการต้ องหากลยุท ธ์ ในด้ านต่างๆ เพื่ อให้ เข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มที่ ต้องการความสะดวกสบายในด้ านการ
เดินทาง อีกทัง้ การลงทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นโครงการที่มีมลู ค่าการลงทุนที่ค่อนข้ างสูง ทาให้ หากมีการ
พัฒนาโครงการไม่ตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภค จะทาให้ โครงการใช้ เวลานานในการปิ ดโครงการ ซึ่ง
หมายถึงต้ นทุนต่างๆที่เกิดขึ ้นตามมา จนเป็ นเหตุให้ โครงการไม่ประสบความสาเร็ จได้
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาถึงปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม บริ เวณสี่แยกอโศก
กรุ งเทพมหานคร ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพและมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมอีกหลายแห่ง
เพื่ อหาความต้ องการของผู้บริ โภค และเพื่ อเป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูประกอบการธุรกิ จอสังหาริ มทรั พย์ สาหรั บการ
วิเคราะห์ ข้ อมูล วางแผนการพัฒ นาโครงการ และก าหนดกลยุท ธ์ ส่วนผสมการตลาดให้ เหมาะสมกับ ความ
ต้ องการของผู้บริ โภคสูงสุด โดยการวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อ
คอนโดมิเนียม และเพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ โครงการคอนโดมีเนียม จาแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรื อ 4P’s) นัน้ ได้ แก่ สินค้ า (Product), ราคา (Price),
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดใช้ สาหรับ
กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการในสินค้ าและบริ การที่มีความสาคัญ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้ องการของ
ผู้บริ โภคมากที่สดุ ในทุกๆ มิติ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546; ปณิศา ลัญชานนท์, 2548)
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริ โภค กล่าวได้ ว่าเป็ นขบวนการตัดสินใจใช้ สินค้ า หรื อบริ การ เป็ นผลมาจากปั จจัยในด้ าน
ต่างๆ ซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยของผู้บริ โภคแต่ละบุคคล ขบวนการเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมาก สาหรับนักการ
ตลาดในยุค การตลาด 3.0 ที่ม่งุ เน้ นผู้บริ โภคเป็ นสาคัญ จึงจาเป็ นจะต้ องรู้ จักผู้บริ โภคเป็ นอย่างดี เพื่อการผลิต
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สินค้ าและบริ การให้ ตรงความต้ องการของผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมายให้ มากที่สดุ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553; สุดาดวง
เรื องรุ จิระ, 2543; ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549)
จากทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดัง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ถึ ง ความส าคัญ ของการศึก ษา ส่ ว นประสม
การตลาด และพฤติกรรมผู้บริ โภคนัน้ เป็ นส่วนที่สาคัญยิ่ง ที่จะนาไปใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ เพื่ อให้ ตรงตาม
ความต้ องการของผู้บริ โภค
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ธนาวุฒิ เขี ยวรอด (2552) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนี ยมของผู้บริ โภคใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่าในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคนันปั
้ จจัยด้ านการส่งเสริ มการขายมีผลมากที่สุด
สามารถเรี ยงลาดับความสาคัญเริ่ มจาก ระยะเวลาในการผ่อนชาระ รองลงมาคือปั จจัยด้ านการก่อสร้ าง โดย
ผู้บริ โภคจะให้ ความสาคัญกับคุณภาพวัสดุ จากนันเป็
้ นปั จจัยด้ านทาเลที่ตงด้
ั ้ านสภาพแวดล้ อม
นิชาภา วุฒิมาปกรณ์ (2554) ได้ ทาการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมระดับสูง
ของผู้บริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของผู้บริ โภค โดยแบ่งปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อออกเป็ นด้ านต่างๆ พบว่า ปั จจัยด้ านแบบแปลนหรื อรู ปแบบของคอนโดมิเนียมในเรื่ อง
ของทิศนัน้ มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อมากที่สดุ
คมสันต์ บรรณศาสตร์ (2555) พบว่าวัตถุประสงค์ ในการซื ้อคอนโดของผู้บริ โภคนัน้ อันดับแรกคือเพื่ อ
ประโยชน์ทางด้ านธุรกิจการลงทุน ลาดับถัดมาคือเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยจริ งแห่งที่สอง ในการอานวยความสะดวกใน
การเดินทาง ภายหลักอุทกภัยน ้าท่วมปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อได้ เปลี่ยนเป็ นปั จจัยด้ านทาเลที่ตงั ้ อันดับ
แรกคื อต้ องใกล้ ระบบขนส่งรถไฟฟ้า อัน ดับสอง คือท าเลที่ นา้ ท่วมไม่ถึง ต่อจากนัน้ เป็ นด้ านแบบแปลนหรื อ
รู ปแบบของคอนโดมิเนียม โดยยังคงให้ ความสาคัญกับจานวนที่จอดรถ
ดังนันจากการศึ
้
กษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั พบว่าโดยรวมแล้ วนันเป็
้ นการศึกษาส่วน
ประสมการตลาด(Marketing mix หรื อ 4Ps) ที่มีความสัมพันธ์ กับตัวผู้บริ โภคที่แตกต่างกันไปตามปั จจัยส่วน
บุคคล บนความแตกต่างทางด้ านพื ้นที่ที่ทาการศึกษา และช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องนันจะเป็
้
นประโยชน์ตอ่ การสร้ างแบบสอบถามที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับงานวิจยั ต่อไป

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ประชากรที่ มี ค วามสนใจซื อ้ คอนโดมิ เ นี ย มบริ เวณสี่ แ ยกอโศก
กรุ งเทพมหานคร การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ แบบไม่เป็ นไปตามความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และ
เลือกสุ่มแบบมีจุดมุ่งหมายเจาะจง (Purpose Sampling) ซึง่ จากสูตรของ กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2555) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะได้ กลุม่ ตัวอย่างคือ 400 ตัวอย่าง
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ขอบเขตของงานวิจัย
1) งานวิจยั นี ้มีการใช้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรม และ
วิเคราะห์การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของผู้บริ โภค
2) การทดสอบสมมติฐานเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลส่วนบุคคล โดยมีตวั แปรอิสระ
(Independent Variables) คือ เพศ อายุ และอาชีพ กับ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม โดยทดสอบสมมติฐานเฉพาะปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) จานวน 6 ด้ าน
และปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการขาย (Promotion) จานวน 2 ด้ าน เท่านัน้ โดยมีรายละเอียดตาม Figure 1

Figure 1 Conceptual Framework
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสามารถแบ่งเนื ้อหาเป็ น 3 ส่วน คือ
1) ด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วยข้ อมูลทางด้ าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ตอ่ เดือน 2) ด้ านพฤติกรรมของผู้บริ โภค ได้ แก่ ลักษณะ,ขนาดของพื ้นที่ของคอนโดมิเนียม งบประมาณที่ตงั ้
ไว้ รวมไปถึงสื่อและระยะเวลาที่ ใช้ ในการตัดสินใจ 3) ด้ านส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ข้ อคาถามเป็ นแบบ Likert Scale มีการวัดระดับความสาคัญ 5 ระดับ
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี ้ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดย
ทาการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance:
ANOVA)
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ผลการดาเนินงานวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 251 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.8 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี
จานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35 มีสถานภาพสมรสจานวน 266 คนคิดเป็ นร้ อยละ 66.5 มีการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 319 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.8 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนจานวน 142 คนคิดเป็ นร้ อยละ
35.5 มีรายได้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30,000 บาท จานวน 176 คนคิดเป็ นร้ อยละ 44 มีสมาชิกในครอบครัวจานวน
3-4 คน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย 327 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.8 เลือกลักษณะ
คอนโดมิเนียมเป็ นห้ องแบบ 1 ห้ องนอน จานวน 180 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45 เลือกขนาดของเนือ้ ที่ใช้ สอยภายใน
ห้ อ งพัก อาศัย ขนาด 41-60 ตารางเมตร จ านวน 221 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 55.3 มี ง บประมาณในการซื อ้
คอนโดมิ เ นี ย ม 2.1-3 ล้ า นบาท จ านวน 201 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 50.3 ใช้ ระยะเวลาในการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนี ยม 3-6 เดือน จานวน 198 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.5 ป้ายโฆษณาเป็ นสื่ อที่ ทาให้ ร้ ู จักตัวโครงการ
จานวน 153 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.3 แคมเปญการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เป็ น
ส่วนลดทางการเงินจานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.8
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
ปั จจัยด้ านสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนียมสิ่งสาคัญที่สุดคือโครงการควรมีร้านค้ าเพื่ออานวยความ
สะดวกมีความสาคัญที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.19, ปั จจัยด้ านรู ปแบบของคอนโดมิเนียม คือ ความเหมาะสมของการ
จัดแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยภายในห้ อง ค่าเฉลี่ย 4.11, ปั จจัยด้ านระบบป้องกันภัยของคอนโดมิเนียม คือ โครงการมีระบบ
ควบคุมการเข้ าออกของบุคคลภายนอกที่ปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.37, ปั จจัยด้ านการก่อสร้ าง คือ โครงการใช้ วสั ดุใน
การตกแต่งก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพ ค่าเฉลี่ย 4.44, ปั จจัยด้ านทาเลที่ตงของคอนโดมิ
ั้
เนียม คือ โครงการอยู่ใกล้ แนว
รถไฟฟ้า ค่าเฉลี่ย 4.31, ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการขายของคอนโดมิเนียม คือ โครงการมีส่วนลดและของแถม
ต่างๆ เช่นเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ย 4.39, ปั จจัยด้ านการบริ การหลังการขายของคอนโดมิเนียม คือ
โครงการมีการรับประกันหลังการขาย ค่าเฉลี่ย 4.36, ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ คือ ผลงานโครงการที่ผ่านมาของ
บริ ษัทเป็ นที่ยอมรับ ค่าเฉลี่ย 4.28
ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมติฐานที่ 1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านต่างๆ ใน
การตัดสินใจเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกันในด้ านสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนียม และด้ านระบบป้องกัน
ภัยของคอนโดมิเนียม
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สมมติฐานที่ 2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านต่างๆ ใน
การตัดสินใจเลือกซื ้อคอนโดมิเนี ยมที่ แตกต่างกัน ในด้ านสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนี ยม, ด้ านรู ปแบบของ
คอนโดมิเนียม, ด้ านระบบป้องกันภัยของคอนโดมิเนียม, ด้ านทาเลที่ตงั ้ และด้ านการบริ การหลังการขาย
สมมติฐานที่ 3 ประชากรกลุม่ ตัวอย่างมีอาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านต่างๆ ใน
การตัดสินใจเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกันในด้ านสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนียม, ด้ านระบบป้องกันภัย
ของคอนโดมิเนียม, ด้ านการก่อสร้ าง, ด้ านทาเลที่ตง,ั ้ ด้ านการส่งเสริ มการขาย, ด้ านการบริ การหลังการขาย

สรุปผลการวิจัย
สรุ ปข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง25-30 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30,000 บาท และมีสมาชิกในครอบครัว
จานวน 3-4 คน
สรุ ปข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย, เลือกลักษณะคอนโดมิเนียมเป็ นห้ องแบบ 1
ห้ องนอน, เลือกขนาดของเนื ้อที่ใช้ สอยภายในห้ องพักอาศัยขนาด 41-60 ตารางเมตร, มีงบประมาณในการซื ้อ
คอนโดมิเนียม 2.1-3 ล้ านบาท, ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม 3-6 เดือน, ป้ายโฆษณาเป็ นสื่อที่ทา
ให้ ร้ ู จกั ตัวโครงการ และแคมเปญการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจส่วนใหญ่เป็ นส่วนลดทางการเงิน
สรุ ปข้ อมูลปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
จากการศึก ษาปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อกซื อ้ คอนโดมิเนี ย มพบว่ าผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้ านการก่อสร้ างเป็ นอันดับแรก รองมาอันดับที่สอง เป็ นปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการขายตาม
ด้ วยปั จจัยด้ านระบบป้องกันภัยของคอนโดมิเนียมเป็ นอันดับที่สาม อันดับที่สี่ได้ แก่ด้านความน่าเชื่อถือ อันดับที่
ห้ าคือด้ านรู ปแบบของคอนโดมิเนียม ด้ านที่หกคือด้ านการบริ การหลังการขาย ด้ านที่เจ็ดคือด้ านสาธารณูปโภค
ของคอนโดมิเนียม ด้ านสุดท้ ายคือด้ านที่แปด ด้ านทาเลที่ตงั ้
สรุ ปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานประชากรกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับ ความส าคัญ ของปั จจัย ด้ านต่างๆ ในการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมกับ เพศ, อายุ และอาชีพ ที่ แตกต่างกันมีความคิด เห็นไม่แตกต่างกันในปั จจัย
ต่างๆคือ 1) ด้ านสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในเรื่ องโครงการควรมีสระว่ายน ้า 2) ด้ านรู ปแบบ
ของคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในปั จจัยดังนี ้ ความเหมาะสมของขนาดพื ้นที่ภายในห้ องพัก, โครงการมีรูปแบบ
ของอาคารที่สวยงาม, โครงการมีพืน้ ที่สาหรั บจอดรถที่มากกว่าจานวนห้ องพัก 3) ด้ านระบบป้องกันภัยของ
คอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในปั จจัยเรื่ องโครงการควบคุมการใช้ ลิฟท์ โดยสารด้ วยคีย์การ์ ด(จอดเฉพาะชัน้ )
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4) ด้ านการก่อสร้ างของคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในปั จจัยดังนี ้ โครงการใช้ วสั ดุในการตกแต่งก่อสร้ างที่มี
คุณภาพ, โครงการมีความละเอียดของการตกแต่งภายในห้ องพัก, โครงการจัดระบบสุขาภิบาลภายในห้ องพักอยู่
ในตาแหน่งที่เหมาะสม, โครงการจัดระบบไฟฟ้าภายในห้ องพักอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม 5) ด้ านทาเลที่ตงของ
ั้
คอนโดมิ เ นี ย มไม่ แ ตกต่ า งกั น ในปั จ จั ย ดัง นี ้ โครงการตัง้ อยู่ บ ริ เ วณสภาพแวดล้ อ มที่ ดี , โครงการอยู่ ใ กล้
ห้ างสรรพสินค้ า, โครงการอยู่ใกล้ สถานที่ทางาน,โครงการอยู่ใกล้ โรงพยาบาล 6) ด้ านการส่งเสริ มการขายของ
คอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในปั จจัยดังนี ้ โครงการมีสว่ นลดและของแถมต่างๆ เช่น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า,
การบริ การดูแลและเอาใจใส่ของพนักงานขาย, โครงการมีระยะเวลาในการผ่อนชาระที่ยาวนาน 7) ด้ านการ
บริ การหลังการขายของคอนโดมิเนี ยมไม่แตกต่างกันในด้ านการบริ การที่เร็ วและติดต่อได้ ง่าย (เช่น งานซ่อม)
8) ด้ านความน่าเชื่อถือของคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกันในปั จจัยดังนี ้ ผลงานโครงการที่ผ่านมาของบริ ษัทเป็ นที่
ยอมรับ, เป็ นโครงการของบริ ษัทที่มีชื่อเสียง และเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะส่วนประสมการตลาดในส่วนของสินค้ า หรื อตัวโครงการ ควรจัดวางอาคารให้ หลีกเลี่ยงจาก
แสงแดดจากทิศตะวันตกในช่วงเวลาบ่าย หากไม่สามารถเลี่ยงได้ จาเป็ นต้ องออกแบบให้ หลบเบี่ยงแสง และทิศ
ของหัวนอนไม่ควรเป็ นทิ ศต้ องห้ ามตามความเชื่ อของไทยตามสมัยโบราณ เช่น ทิศตะวันตก เป็ นต้ น ส่วนของ
ระบบความปลอดภัยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด โดยเน้ นความปลอดภัยของระบบลิฟท์โดยสาร
ด้ วยการใช้ คีย์การ์ ด(ระบุชนั ้ ) และระบบกล้ องวงจรปิ ดที่ครอบคลุ มทั่วทัง้ อาคาร การก่อสร้ างเน้ น การวางระบบ
ไฟฟ้า, ประปา ให้ อยู่ในตาแหน่งที่ถกู ต้ องเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ งาน มีคณ
ุ ภาพการก่อสร้ างและตกแต่ง
ที่ ดี เพื่ อ ความยั่งยื น ในการพัฒ นาโครงการ เนื่ องจากผู้บ ริ โภคจะพิ จ ารณาจากผลงานโครงการในอดี ต เป็ น
ส่วนประกอบสาหรับการตัดสินใจ
ข้ อเสนอแนะส่วนประสมการตลาดในส่วนของราคา, สถานที่ และการส่งเสริ มการขาย ในการศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมบริ เวณสี่แยกอโศก ในด้ านของราคาถูกกาหนดด้ วยมูลค่าของ
ที่ดิน ดังนันราคาขายจ
้
าเป็ นต้ องเป็ นไปตามกลไกตลาด โดยสามารถกาหนดราคาขายตามขนาดพื ้นที่ใช้ สอยต่อยู
นิตให้ มีราคาอยู่ในความสามารถของกลุ่มผู้บริ โภคส่วนใหญ่ และต่อมาด้ านสถานที่ซงึ่ ในบริ เวณสี่แยกอโศกเป็ น
ท าเลที่ มี ค วามพร้ อมกั บ สถานที่ ส าคัญ ๆ ต่ อ การด ารงชี วิ ต อยู่ แ ล้ ว ทั ง้ ห้ างสรรพสิ น ค้ า อาคารส านั ก งาน
โรงพยาบาล โดยในส่วนของสภาพแวดล้ อมนัน้ เป็ นส่วนที่โครงการจะต้ องออกแบบให้ มีสภาพแวดล้ อมที่ดี เช่น
เน้ นพืน้ ที่สีเขี ยวใช้ ต้นไม้ ใหญ่ในการสร้ างบรรยากาศภายในแทน เป็ นต้ น เนื่องจากผลจากการศึกษาผู้บริ โภค
ต้ องการสภาพแวดล้ อมที่ดีแต่บริ เวณดังกล่าวเป็ นสี่แยกมีการจราจรหนาแน่น มีอาคารสูงเป็ นจานวนมาก ซึง่ เป็ น
ปั จ จัย ภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้ องก าหนดรู ปแบบของตัวโครงการให้ มีส ภาพแวดล้ อมภายในที่
เหมาะสม และสร้ างความรู้ สกึ ที่ดีให้ ผ้ อู ยู่อาศัย สุดท้ ายในด้ านการส่งเสริ มการขาย ห้ องพักอาศัยที่จะขายควรเป็ น
ห้ องที่ ตกแต่งแล้ วพร้ อมสาหรั บการเข้ าอยู่ แถมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จัดให้ มีระบบการผ่อนชาระที่ ยาวนานโดยจัด
โปรโมชัน่ ร่ วมกับบัตรเครดิตสามารถผ่อนได้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจ และตัดสินใจซื ้อในที่สดุ ต่อไป
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การติดละครโทรทัศน์ เกาหลีอย่ างสมเหตุสมผล
Rational Addiction to Korean Television Drama
อรุ ณี ปั ญญสวัสดิ์สุทธิ์1*
Arunee Punyasavatsut1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมละครโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีว่า มีลกั ษณะการ
ติดอย่างสมเหตุสมผลตามทฤษฎีการติดอย่างสมเหตุสมผลของ Becker and Murphy (1988) หรื อไม่ โดยการ
คาดประมาณแบบจํ าลองอัตราผู้ชมละครโทรทัศน์ เกาหลี จากข้ อมูลพาแนลของละครโทรทัศน์ เกาหลีซึ่งเริ่ ม
ออกอากาศใน ค.ศ. 2014 ผลการคาดประมาณสมการอัตราผู้ชมละครโทรทัศน์เกาหลีโดยใช้ แบบจําลอง fixed
effect สนับสนุนว่าพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ เกาหลีเป็ นไปตามทฤษฎีการติดอย่างสมเหตุสมผล โดย
พบว่า อัตราผู้ชมละครในตอนก่อนหน้ าและอัตราผู้ชมในตอนต่อไปมีผลกระทบต่ออัตราผู้ชมในตอนปั จจุบัน
นอกจากนี ้ยังพบว่าปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราผู้ชมละครโทรทัศน์เกาหลี ได้ แก่ ราคาบัตรชมภาพยนตร์ ใน
โรงภาพยนตร์ ค่าจ้ างต่อชัว่ โมง รายได้ ที่คาดว่าจะได้ รับของครั วเรื อน และค่าใช้ จ่ายของครัวเรื อนที่เกี่ยวข้ องกับ
ความบันเทิงและวัฒนธรรม ส่วนปั จจัยอื่นที่ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ กบั อัตราผู้ชมละครโทรทัศน์ เกาหลี ได้ แก่
อุณหภูมิ ระดับหิมะตก การออกอากาศต่างไปจากวันหรื อเวลาปกติ และเหตุการณ์ที่ทําให้ เกิดความเครี ยด

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 มีละครออกอากาศทางโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีรวมทัง้ สิ ้น 115 เรื่ อง ละครโทรทัศน์
เหล่านี ้ออกอากาศทังทางช่
้
องเครื อข่ายหลักของประเทศ (nationwide network) ได้ แก่ Seoul Broadcasting
System (SBS), Korean Broadcasting System (KBS) และ Munhwa Broadcasting Corporation (MBC)
และทางช่องเคเบิลทีวี (cable channel) ได้ แก่ Joongang Tongyang Broadcasting Company (jTBC)
Channel A tvN และ Orion Cinema Network (OCN) เป็ นต้ น โดยละครโทรทัศน์เกาหลีสว่ นใหญ่จะมีความยาว
ประมาณ 12-24 ตอน (episode) จึงจัดว่าเป็ นละครโทรทัศน์ขนาดสัน้ (miniseries) ทังนี
้ ้เนื ้อหาและประเภทของ
ละครโทรทัศน์เกาหลีมีความหลากหลาย ได้ แก่ ละครที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรัก (romantic comedy drama)
ละครอิงประวัติศาสตร์ หรื อละครย้ อนยุค (historical or period drama) และละครแนวแอ็กชัน (action drama)
เป็ นต้ น นอกจากนี ค้ ุณ ภาพของละครโทรทัศ น์ เ กาหลี ใ นปั จ จุบัน เป็ นที่ ย อมรั บ ของทัง้ ชาวเกาหลี เ องและใน
ต่างประเทศ ทังในด้
้ านของการเขียนบทละครที่มีเนื ้อหาชวนติดตาม ความประณีตของการถ่ายทํา เงินทุนจํานวน
มากที่ใช้ ในการถ่ายทํา รวมทังการแสดงที
้
่สมบทบาทของนักแสดงหรื อการนํานักร้ องที่มีชื่อเสียง (idol) มาเป็ นผู้
แสดงนําเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ทําให้ ละครโทรทัศน์เกาหลีเป็ นที่นิยมและมีผ้ ตู ิดตามชมอย่างต่อเนื่องเป็ น
จํานวนมาก
ละครโทรทัศน์ เกาหลีเรื่ องที่ได้ รับความนิยมมากใน ค.ศ. 2014 โดยมีอตั ราผู้ชม (rating) ทั่วประเทศ
เกาหลี เฉลี่ยมากกว่าร้ อยละ 10 ขึ ้นไป ได้ แก่เรื่ อง Pinocchio, Doctor Stranger, It’s OK, It’s Love และ Three
Days (ภาพที่ 1) โดยพบว่าลักษณะการรับชมจะมีอตั ราผู้ชมเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จากตอนแรกจนถึงช่วงตอนกลางของ
เรื่ อง เนื่ องจากผู้ชมมี อาการ “ติดละคร” หลังจากนัน้ อัต ราผู้ชมจะค่อนข้ างคงที่ และเพิ่ มขึน้ มากอีก ครั ง้ หนึ่ง
ประมาณช่วง 2-3 ตอนก่อนถึงตอนจบของละครซึง่ เป็ นตอนสําคัญ (climax) ของเรื่ อง
ในบางกรณี ลักษณะการติดละครของผู้ชมโทรทัศน์ ถูกมองว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไร้ สาระและไม่มีเหตุผล
เนื่องจากผู้ที่ติดละครมักเฝ้ารอชมละครตอนต่อไปอย่างจดจ่อและใช้ เวลาในการรับชมมากเกินไป ทําให้ เสียเวลา
หรื อขาดสมาธิในการทํากิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์ มากกว่า อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการติดละครโทรทัศน์ของ
ผู้ชมมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการที่ผ้ บู ริ โภคติดสินค้ าและบริ การบางประเภท ได้ แก่ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเสพ
ยาเสพติด และการเล่นเกมส์ เป็ นต้ น กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคทําการบริ โภคเป็ นประจําจะทําให้ ผ้ ูบริ โภคมีการรับรู้
หรื อเข้ าถึงความพอใจในสินค้ าและบริ การเหล่านันเพิ
้ ่มขึ ้น ทําให้ มีการบริ โภคอย่างต่อเนื่องไปเรื่ อยๆ ในกรณีของ
ผู้ที่ติดละครโทรทัศน์เกาหลี เมื่อรับชมอย่างต่อเนื่องจะทําให้ เข้ าใจเรื่ องราวและเข้ าถึงอารมณ์ของละคร ทําให้ การ
รับชมในตอนต่อๆ ไปมีความสนุกและได้ รับความสุขจากการรับชมมากขึ ้นเรื่ อยๆ
พฤติกรรมการติดสินค้ าและบริ การดังกล่าวข้ างต้ นสามารถอธิ บายได้ ด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ว่าเป็ น
“การติดอย่างสมเหตุสมผล” (rational addiction) ทังนี
้ ้ Becker and Murphy (1988) อธิบายพฤติกรรมการติด
ของผู้บริ โภคว่ามีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้บริ โภคทําการหาค่าที่เหมาะสมของตนหรื อต้ องการได้ รับความ
พอใจสู ง สุ ด โดยมี ก ารมองการณ์ ไ กล และมี ลั ก ษณะความพึ ง พอใจที่ มี เ สถี ย รภาพ (forward-looking
maximization with stable preferences) โดยสินค้ าและบริ การที่ผ้ บู ริ โภคติดอาจเป็ นได้ ทงสิ
ั ้ นค้ าที่ให้ โทษ เช่น
สุรา ยาเสพติด การพนัน และบุหรี่ หรื อสินค้ าและบริ การที่ให้ ประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ เช่น การทํางาน การ
รับประทานอาหาร การฟั งดนตรี การชมภาพยนตร์ ระดับการครองชีพ บุคคลอื่น และศาสนา เป็ นต้ น
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Figure 1 Nationwide Ratings of Some Korean Television Dramas
Source: AGB Nielsen Media Research (2015)
ในแบบจําลองของ Becker and Murphy (1988) กําหนดให้ อรรถประโยชน์ของผู้บริ โภคขึ ้นอยู่กบั การ
บริ โภคสินค้ าที่ติดในปั จจุบนั และในอดีต และการบริ โภคสินค้ าอื่นๆ ในปั จจุบนั โดยการบริ โภคสินค้ าที่ติดในอดีต
ส่งผลต่ออรรถประโยชน์ในปั จจุบนั ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ การบริ โภค (learning by doing)
นัน่ เอง ดังนันการบริ
้
โภคที่ผ่านมาในอดีตจึงมีลกั ษณะเป็ นการสะสมทุนการบริ โภค (consumption capital) และ
ส่งผลต่ออรรถประโยชน์ในปั จจุบนั ดังนันการบริ
้
โภคสินค้ าที่ติดในอดีตจึงทําให้ อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ ายของ
การบริ โภคในปั จจุบันเพิ่ มขึน้ หรื อสามารถสรุ ปได้ ว่าผู้บริ โภคมีลกั ษณะติดอย่างสมเหตุสมผลเมื่อพบว่า การ
บริ โภคในอดีตของผู้บริ โภคส่งผลกระทบต่อการบริ โภคในปั จจุบนั นอกจากนี ้ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา
ของสินค้ าที่ติดจะมีค่าน้ อยลงเมื่อการสะสมการบริ โภคเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าสินค้ าที่ผ้ ูบริ โภคติดมี
ลักษณะเป็ นสินค้ าจําเป็ น (necessary goods) มากขึ ้น เนื่องจากผู้บริ โภคเริ่ มมีอาการติดนัน่ เอง
นอกจากนี ้ งานของ Chaloupka (1991) ซึง่ ต่อยอดงานของ Becker and Murphy (1988) แสดงให้ เห็น
ว่าเมื่อผู้บริ โภคมีลกั ษณะ full rational นัน้ ไม่เพียงแต่การบริ โภคในอดีตจะส่งผลต่อการบริ โภคในปั จจุบนั เท่านัน้
แต่ผ้ บู ริ โภคจะคํานึงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ โภคในอนาคต การบริ โภคในปั จจุบนั และการบริ โภคในอดีต
เมื่อทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริ โภคในปั จจุบันด้ วย ดังนัน้ การบริ โภคสินค้ าที่ติดในปั จจุบันจะขึน้ อยู่กบั การ
บริ โภคสินค้ าที่ติดทังในอดี
้
ตและอนาคต
งานวิจยั เชิงประจักษ์ ในต่างประเทศจํานวนมากนําแบบจําลองการติดอย่างสมเหตุสมผลของ Becker
and Murphy (1988) ไปทดสอบกับการบริ โภคสินค้ าประเภทบุหรี่ (Chaloupka, 1991; Becker, Grossman,
and Murphy, 1994) สุรา (Bentzen, Eriksson, and Smith, 1999; Baltagi and Griffin, 2002) ยาเสพติด
(Becker, Murphy, and Grossman, 2004) และการพนัน (Mobilia, 1993) นอกจากนี ้งานวิจยั จํานวนหนึ่งนํา
แบบจําลองการติดอย่างสมเหตุสมผลไปใช้ ในการอธิ บายพฤติกรรมการติดสินค้ าวัฒนธรรม (cultural good)
ประเภทศิลปะการแสดง (performing arts) ได้ แก่ การชมโอเปรา การฟั งเพลงคลาสสิก และเพลงแจ็ซ เป็ นต้ น
(McCain, 1979; Brito and Barros, 2005) ส่วนงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดการชมภาพยนตร์ มี
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จํานวนเพียง 4 งานวิจยั (Cameron, 1999; Sisto and Zanola, 2004; Dewenter and Westermann, 2005;
Kim and Park, 2010) และงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการติดการชมภาพยนตร์ และโทรทัศน์พร้ อมกันมีเพียงงาน
ของ Sisto and Zanola (2005) ซึง่ ศึกษาเกี่ยวกับการติดการชมภาพยนตร์ และโทรทัศน์ของผู้บริ โภคในประเทศ
อิตาลี
งานวิจยั ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดอย่างสมเหตุสมผลที่มีต่อสินค้ าและบริ การต่างๆ นัน้ มีการ
นําข้ อมูลทังแบบอนุ
้
กรมเวลา (time-series data) และข้ อมูลพาแนล (panel data) มาใช้ ในการทดสอบ ส่วนผล
การศึกษาที่พบมีทงสนั
ั ้ บสนุนและปฏิเสธสมมติฐานการติดอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี ้ยังมีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการนําเครื่ องมือทางสถิติตา่ งๆ มาใช้ ในการทดสอบ
ส่วนงานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการติดละครโทรทัศน์อย่างสมเหตุสมผลของผู้ชมในประเทศ
เกาหลี จึงเป็ นการต่อยอดงานวิจยั ที่มีการศึกษาก่อนหน้ านี ้ในประเด็นเกี่ยวกับการติดอย่างสมเหตุสมผล โดยเป็ น
การศึกษาพฤติกรรมการติดละครโทรทัศน์ซงึ่ ยังไม่มีผ้ ูศกึ ษาไว้ ทังนี
้ ้ละครโทรทัศน์เกาหลีเป็ นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ของประเทศเกาหลี ในกระบวนการผลิตและนําเสนอละครโทรทัศน์ ต่อผู้ชมมีขนตอนต่
ั้
างๆ และใช้ เงินทุน
จํานวนมาก นอกจากนี ้ละครโทรทัศน์เกาหลียงั ถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมเกาหลี (Hallyu) สู่
ประเทศต่างๆ ด้ วย ในการออกอากาศของละครโทรทัศน์ ในประเทศเกาหลีเองมีระบบการวัดอัตราผู้ชม (rating)
อย่างเป็ นระบบ จึงสามารถนําข้ อมูลมาใช้ ในการศึกษาการติดละครโทรทัศน์อย่างสมเหตุสมผลได้ อย่างเหมาะสม

วิธีการวิจัย
ในการศึกษาว่าพฤติกรรมของผู้ชมละครโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีมีลกั ษณะการติดอย่างสมเหตุสมผล
หรื อไม่ จะต้ องทําการทดสอบว่าอัตราผู้ชมละครโทรทัศน์ตอนก่อนหน้ าและตอนต่อไปมีผลกระทบต่ออัตราผู้ชม
ตอนปั จจุบันหรื อไม่ หากพบว่าอัตราผู้ชมละครโทรทัศน์ ตอนก่อนหน้ าและตอนต่อไปมีผลกระทบต่ออัตราผู้ชม
ตอนปั จจุบนั จะสามารถสรุ ปได้ วา่ พฤติกรรมของผู้ชมละครโทรทัศน์เกาหลีมีลกั ษณะการติดอย่างสมเหตุสมผล
งานวิจยั นี ้จึงทําการคาดประมาณสมการอัตราผู้ชมละครโทรทัศน์เกาหลี โดยใช้ ข้อมูลพาแนลใน ค.ศ.
2014 โดยมิติทางด้ านภาคตัดขวาง (cross-sectional dimension) คือ จํานวนละครโทรทัศน์ที่เริ่ มออกอากาศใน
ค.ศ. 2014 ทังนี
้ ้อาจมีบางเรื่ องที่ออกอากาศต่อเนื่องจนตอนสุดท้ ายจบใน ค.ศ. 2015 จํานวน 38 เรื่ อง ที่สามารถ
รวบรวมข้ อมูลอัตราผู้ชมได้ ครบถ้ วน ส่วนมิติทางด้ านเวลา (time dimension) คือ จํานวนตอนของละครแต่ละ
เรื่ อง ซึง่ มีจํานวนตังแต่
้ 16-102 ตอน รวมจํานวนตัวอย่างในการศึกษาทังสิ
้ ้น 1,047 ตัวอย่าง
ในการคาดประมาณสมการปั จจั ย ที่ กํ า หนดอั ต ราผู้ ชมของละครโทรทั ศ น์ เ กาหลี ตั ว แปรตาม
(dependent variable) คือ อัตราผู้ชมที่แสดงถึงร้ อยละของผู้ชมโทรทัศน์ ที่เปิ ดดูละครโทรทัศน์ เรื่ องนัน้ ๆ ต่อ
จํานวนครั วเรื อนในกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด โดยในประเทศเกาหลีมีระบบการวัดอัตราผู้ชมโดย 2 องค์กรคือ AGB
Nielsen Media Research และ TNMS โดยแยกการวัดเป็ นอัตราผู้ชมทัว่ ประเทศ (nationwide) และอัตราผู้ชม
เฉพาะในเมืองโซล (Seoul) ดังนัน้ ตัวแปรตามในการศึกษานีจ้ ึงใช้ อตั ราผู้ชม 4 ประเภท ได้ แก่ อัตราผู้ชมทั่ว
ประเทศที่รวบรวมโดย TNMS (TNMN) อัตราผู้ชมเฉพาะในเขตเมืองโซลที่รวบรวมโดย TNMS (TNMS) อัตรา
ผู้ชมทั่วประเทศ รวบรวมโดย AGB Neilsen Media Research (AGBN) และอัตราผู้ชมเฉพาะในเมืองโซล
รวบรวมโดย AGB Neilsen Media Research (AGBS)
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ส่วนตัวแปรอิสระ (independent variable) คือปั จจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราการรับชม
ละครโทรทัศน์เกาหลี ได้ แก่ (1) อัตราผู้ชมในอดีต (lag) และอนาคต (lead) ซึง่ เป็ นตัวแปรที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
การติดอย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้หากผลการคาดประมาณแสดงให้ เห็นว่าอัตราผู้ชมในอดีตและอนาคตมีผลกระทบ
ต่ออัตราผู้ชมในปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จะสามารถสรุ ปได้ วา่ พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์เกาหลี
มีลกั ษณะการติดอย่างสมเหตุสมผล (2) ราคาหรื อค่าเสียโอกาสของการรับชมละครโทรทัศน์ (WAGE) ซึง่ วัดจาก
ค่าจ้ างต่อชั่วโมงซึ่งผู้ชมเสียโอกาสในการทํางานและได้ รับค่าจ้ าง มาชมละครโทรทัศน์ โดยมีสมมติฐานว่า เมื่อ
ราคาของการชมละครโทรทัศน์ (ในที่นี ้คือค่าจ้ างต่อชัว่ โมงที่สญ
ู เสียไป) เพิ่มขึ ้น จะทําให้ การรับชมละครโทรทัศน์
ลดลง (3) รายได้ ของผู้ชม (INCOME) ซึง่ วัดจากรายได้ ต่อเดือนของครัวเรื อน โดยมีสมมติฐานว่าเมื่อรายได้ ของ
ครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นจะทําให้ การบริ โภค (การชมละครโทรทัศน์) เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามผลแห่งรายได้ (income effect)
(4) ราคาของสินค้ าที่ใช้ ประกอบกันหรื อทดแทนกัน ซึง่ ในที่นี ้คือการชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ (TICKET) วัด
จากราคาบัตรเข้ าชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ ซึง่ คํานวณจากยอดจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หารด้ วยจํานวนผู้
เข้ าชมภาพยนตร์ โดยมี ส มมติฐ านว่าถ้ าการชมละครโทรทัศน์ และการชมภาพยนตร์ เป็ นสิน ค้ าประกอบกัน
(complimentary goods) เมื่อราคาบัตรชมภาพยนตร์ เพิ่มขึ ้น การชมละครโทรทัศน์จะลดลง แต่ถ้าการชมละคร
โทรทัศน์และการชมภาพยนตร์ เป็ นสินค้ าทดแทนกัน (substitution goods) เมื่อราคาบัตรชมภาพยนตร์ เพิ่มขึ ้น
การชมละครโทรทัศน์จะเพิ่มขึ ้น (ซึง่ ในกรณีนี ้อาจพบในกรณีการชมภาพยนตร์ ในวันสุดสัปดาห์ ซึง่ ประชาชนมัก
ออกไปทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงนอกที่พกั อาศัย แต่เมื่อบัตรชมภาพยนตร์ มีราคาแพงขึ ้น จึงทดแทนโดยการ
ชมละครโทรทัศน์ที่บ้าน) (Kim and Park, 2010) (5) อุณหภูมิเฉลี่ย (TEMP) โดยมีสมมติฐานว่าในวันที่อากาศ
อบอุ่นผู้บริ โภคจะมีทางเลือกในการพักผ่อนโดยออกไปทํากิจกรรมนอกที่พกั อาศัย เช่น ดูภาพยนตร์ ช้ อปปิ ง้ ตก
ปลา หรื อเดินไต่เขา ทําให้ การชมละครโทรทัศน์ อยู่ในที่พักอาศัยน้ อย แต่ถ้าเป็ นช่วงที่อากาศหนาว ผู้ชมละคร
โทรทัศน์ อยู่ในที่พักอาศัยจะเพิ่มขึน้ (6) ระดับหิ มะตก (SNOW) โดยมีสมมติฐานว่าในวันที่อากาศหนาวเย็น
ประชาชนจะอยู่ในที่พกั อาศัยมากขึ ้น จึงทําให้ อตั ราผู้ชมละครโทรทัศน์เพิ่มขึ ้น (7) ค่าใช้ จ่ายของครัวเรื อนเกี่ยวกับ
ด้ านความบันเทิงและวัฒนธรรม (EXP) โดยมีสมมติฐานว่าหากครัวเรื อนจัดสรรงบประมาณไว้ เพื่อความบันเทิง
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ ้น ย่อมมีการใช้ จ่ายเกี่ยวกับการชมโทรทัศน์ เช่น การซื ้อเครื่ องรับโทรทัศน์เพิ่มขึ ้น จึงอาจมีผล
ทําให้ อตั ราผู้ชมละครโทรทัศน์เพิ่มขึ ้นด้ วย (8) ตัวแปรหุ่นแสดงช่วงเวลาที่ออกอากาศ (TIME) โดยมีสมมติฐานว่า
ละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วง prime time คือ 22.00-23.00 น. จะมีอตั ราผู้ชมสูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ (9) ตัว
แปรหุ่นแสดงวันที่ออกอากาศ (DATE) โดยมีสมมติฐานว่าละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงวันจันทร์ ถึงศุกร์ จะมี
อัตราผู้ชมมากกว่าในช่วงวันสุดสัปดาห์ หรื อวันหยุด เนื่ องจากผู้บริ โภคมีทางเลือกในการทํ ากิ จกรรมเพื่ อการ
พักผ่อนอื่นๆ นอกที่พกั อาศัยมากขึน้ ในวันหยุด จึงทําให้ อตั ราผู้ชมในวันสุดสัปดาห์หรื อวันหยุดน้ อยลง (10) ตัว
แปรหุ่นแสดงวันหรื อเวลาที่ออกอากาศแตกต่างจากปกติ (NONSCHED) โดยมีสมมติฐานว่าละครโทรทัศน์ซึ่ง
เลื่อนวันหรื อเวลาออกจากเวลาปกติจะมีอตั ราผู้ชมลดลง เนื่องจากผู้ชมที่ติดตามชมละครอาจไม่ทราบว่ามีการ
เลื่อนการออกอากาศ และ (11) ตัวแปรหุ่นแสดงช่วงเวลาที่เกิดความเครี ยดขึ ้นชัว่ คราว (SEWOL) โดยวัดจากช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนหลังเกิดเหตุการณ์ เรื อเซวอล (Sewol) ล่ม โดยมีสมมติฐานตามที่ Becker and Murphy
(1988) เสนอว่าเหตุการณ์ซงึ่ เกิดขึ ้นชัว่ คราว (temporary event) และทําให้ เกิดความเครี ยด (stress) เป็ นสาเหตุ
ให้ ผ้ ูบริ โภคติดสินค้ าและบริ การบางประเภทที่ช่วยให้ เกิดอรรถประโยชน์ได้ ดังนันในช่
้ วงที่ประชาชนในประเทศ
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เกาหลีอยู่ในภาวะเศร้ าโศกจากอุบัติเหตุเรื อเซวอลจมและทําให้ มีผ้ ูเสียชีวิตจํานวนมาก จึงอาจทําให้ มีผ้ ูมาชม
ละครโทรทัศน์ มากขึน้ เพื่ อให้ เกิ ดความผ่อนคลาย หรื อในทางตรงกันข้ าม ในช่วงที่ประชาชนทัง้ ประเทศอยู่ใน
ภาวะโศกเศร้ า อาจทําให้ ความสนใจและการติดตามชมละครโทรทัศน์ลดลง
ทังนี
้ ้เนื่องจากข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการคาดประมาณสมการปั จจัยที่กําหนดอัตราผู้ชมของละครโทรทัศน์
เกาหลีในการศึกษานี ้ มีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลพาแนล ดังนัน้ วิธีการศึกษาจึงใช้ การประมาณค่าความสัมพันธ์ ของ
แบบจําลองพาแนล และการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง fixed effect และ random effect ด้ วยวิธี
ของ Hausman (1978)

ผลการศึกษา
ในการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง fixed effect และ random effect ด้ วยวิธี Hausman
Test ตัวแปรหุ่นซึง่ แสดงวันที่ออกอากาศ (DATE) และ ตัวแปรหุ่นแสดงช่วงเวลาที่ออกอากาศ (TIME) ต้ องถูกตัด
ออกจากแบบจําลอง เนื่องจากละครโทรทัศน์ เกาหลีมีช่วงเวลาออกอากาศและวันที่ออกอากาศเหมือนเดิมเป็ น
ประจํา ทําให้ ตวั แปรทังสองมี
้
คา่ คงที่เหมือนกันสําหรับละครโทรทัศน์เรื่ องหนึง่ เมื่อคาดประมาณสมการอัตราผู้ชม
ด้ วยวิธี fixed effect ตัวแปรทังสองจึ
้
งถูกตัดออกเนื่องจากเป็ นค่าคงที่ ผลการทดสอบ Hausman test พบว่าค่า
Chi-square ที่คํานวณได้ มีคา่ มากกว่าค่าวิกฤติ จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนไม่
มีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรภายนอกหรื อตัวแปรอิสระ นัน่ คือไม่มีผลของ random effect ในแบบจําลอง ดังนันจึ
้ ง
ควรทําการประมาณค่าแบบจําลองในรู ปแบบ fixed effect
ผลการคาดประมาณสมการปั จจัยที่กําหนดอัตราผู้ชมของละครโทรทัศน์เกาหลีพบว่า ตัวแปรหลายตัวมี
ผลกระทบต่ออัตราผู้ชมละครโทรทัศน์ เกาหลีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและมีทิศทางเป็ นตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
(ตารางที่ 1) ได้ แก่ (1) อัตราผู้ชมละครในตอนก่อนหน้ า (One-Period Lagged Dependent Variable) และอัตรา
ผู้ชมในตอนต่อไป (One-Period Lead Dependent Variable) มีผลกระทบต่ออัตราผู้ชมในตอนปั จจุบนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ หมายความว่าเมื่อผู้ชมมีความพึงพอใจในการ
รับชมละครโทรทัศน์แล้ ว จะติดตามชมอย่างต่อเนื่องทําให้ อตั ราผู้ชมเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ทังนี
้ ้ผลการคาดประมาณจึง
สนับสนุนสมมติฐานว่า การรับชมละครโทรทัศน์เกาหลีมีลกั ษณะการติดอย่างสมเหตุสมผล ซึง่ สอดคล้ องกับงาน
ของ Sisto and Zanola (2004) และ Kim and Park (2010) ซึง่ ศึกษาพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ (2) ราคาบัตร
ชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ (TICKET) มีผลกระทบต่ออัตราผู้ชมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ หมายความว่า การชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ และการรับชมละครโทรทัศน์ในที่พัก
อาศัยจึงมีลกั ษณะเป็ นสินค้ าทดแทนกัน (substitution good) (3) ค่าจ้ างต่อชั่วโมง (WAGE) มีผลกระทบต่อ
อัตราผู้ชมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวก ทัง้ นี ้ผลการคาดประมาณไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ ตวั แปรค่าจ้ างมิใช่ตวั แปรที่สะท้ อนถึงค่าเสียโอกาสหรื อราคาของการ
รับชมละครโทรทัศน์ที่เหมาะสม แต่คา่ จ้ างอาจสะท้ อนถึงรายได้ ของครัวเรื อนจึงทําให้ มีความสัมพันธ์กบั อัตราการ
ชมละครโทรทัศน์ในทิศทางบวกดังจะกล่าวถึงในข้ อต่อไป (4) รายได้ ที่คาดว่าจะได้ รับของครัวเรื อน (INCOME) มี
ผลกระทบต่ออัตราผู้ชมละครโทรทัศน์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก ซึง่ เป็ นไปตาม
ทฤษฎีว่าเมื่อคนมีรายได้ เพิ่มขึน้ จะทําการบริ โภคเพิ่มขึน้ (5) ค่าใช้ จ่ายของครั วเรื อนที่เกี่ยวข้ องกับความบันเทิง
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และวัฒนธรรม (EXP) มีผลกระทบต่ออัตราผู้ชมละครโทรทัศน์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางลบ ทังนี
้ ้ในทัง้ 4 แบบจําลองที่มีตวั แปรตามแตกต่างกัน คือ TNMN, TNMS, AGBN และ AGBS ให้ ผล
การคาดประมาณที่ใกล้ เคียงกัน ทังค่
้ าของสัมประสิทธิ์ที่คาดประมาณได้ และเป็ นไปในทิศทางที่เหมือนกัน
Table 1 Regression Results of Korean Television Drama Ratings Model
TNMN
0.4191323
(17.85)***
0.3292251
(12.8)***
0.0005974
(2.21)***
-0.0082936
(-0.22)
-0.0094086
(-0.92)
0.0000946
(1.95)**
4.17E-06
(3.9)***
-0.0000286
(-1.73)*

Dependent Variable
TNMS
AGBN
0.408129
0.405216
(16.21)***
(15.94)***
0.313456
0.302433
(11.39)***
(10.82)***
0.000562
0.000408
(1.73)*
(1.35)
-0.00926
-0.03525
(-0.21)
(-0.85)
-0.01712
-0.00908
(-1.4)
(-0.81)
0.000094
0.000102
(1.62)
(1.89)*
4.80E-06
4.59E-06
(3.77)***
(3.87)***
-2.6E-05
-3.2E-05
(-1.32)
(-1.71)*

AGBS
0.4008026
(15.71)***
0.3077891
(11.03)***
0.0003703
(1.15)
-0.0359677
(-0.81)
-0.0077727
(-0.65)
0.0000981
(1.71)*
4.71E-06
(3.73)***
-0.0000309
(-1.57)

NONSCHED

0.4166782
(0.86)

0.421615
(0.73)

0.754798
(1.4)

0.8641296
(1.5)

SEWOL

0.1518693
(0.6)

0.2108
(0.7)

0.013384
(0.05)

-0.0531628
(-0.18)

Constant

-16.03635
(-3.97)***

-17.7149
(-3.67)***

-15.4813
(-3.47)***

-15.52517
(-3.26)***

R2 Within
F

0.6415
178.42

0.6003
149.74

0.5786
136.89

0.5647
129.35

Independent Variable
One-Period Lagged
Dependent Variable
One-Period Lead
Dependent Variable
TICKET
SNOW
TEMP
WAGE
INCOME
EXP

Unit/Note
Percentage
Percentage
Won
Centimeter
Celsius
Won per hour
Won per month
Won
NONSCHED = 0 when
the drama
nonscheduled on air.
NONSCHED = 1 when
others
SEWOL = 0 when the
drama on air during
March 16-April 16,
2014.
SEWOL = 1 when others

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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บทสรุ ป
งานวิ จั ย นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะคาดประมาณสมการอัต ราผู้ ชมละครโทรทัศ น์ เ กาหลี เพื่ อ ทดสอบ
พฤติกรรมของผู้ชมละครโทรทัศน์เกาหลีว่ามีลกั ษณะการติดอย่างสมเหตุสมผลตามสมมติฐานของ Becker and
Murphy (1988) หรื อไม่ โดยใช้ ข้อมูลอัตราผู้ชมละครโทรทัศน์ซงึ่ ออกอากาศในประเทศเกาหลี ค.ศ. 2014 จํานวน
38 เรื่ อง ซึ่งมีจํานวนตอนตังแต่
้ 16 ถึง 102 ตอน ผลการคาดประมาณสมการอัตราผู้ชมโทรทัศน์ เกาหลีพบว่า
อัตราผู้ชมละครในตอนก่อนหน้ าและอัตราผู้ชมในตอนต่อไป มีผลกระทบต่ออัตราผู้ชมในตอนปั จจุบันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ทังนี
้ ้ผลการคาดประมาณจึงสนับสนุนสมมติฐานว่า
การรับชมละครโทรทัศน์เกาหลีมีลกั ษณะการติดอย่างสมเหตุสมผล ซึง่ สอดคล้ องกับงานของ Sisto and Zanola
(2004) และ Kim and Park (2010) ที่พบว่าพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ มีลกั ษณะการติดอย่างสมเหตุสมผล
ดังนัน้ งานวิจัยนี จ้ ึงเป็ นการต่อยอดงานวิจัยในต่างประเทศที่นําทฤษฎี การติดอย่างสมเหตุสมผลไปใช้ ในการ
อธิบายพฤติกรรมการติดสินค้ าวัฒนธรรม ได้ แก่ ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ มอบทุน
สนับสนุนการวิจยั และผลงานที่ปรากฎในบทความนี ้เป็ นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจยั ซึง่ ไม่ได้ เป็ นความคิดเห็น
ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เอกสารอ้ างอิง

อรุ ณี ปั ญญสวัสดิ์สทุ ธิ์. 2558. การติดละครโทรทัศน์ เกาหลีอย่ างสมเหตุสมผล. งานวิจยั ลําดับที่ 13/2558
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
AGB Nielsen Media Research. 2015. http://www.agbnielsen.co.kr/
Baltagi, B. H. and J. M. Griffin. 2002. “Rational Addiction to Alcohol: Panel Data Analysis of Liquor
Consumption.” Health Economics 11(6): 485–491.
Becker, G. S. and K. M. Murphy. 1988. “A Theory of Rational Addiction.” The Journal of Political
Economy 96(4): 675-700.
Becker, G. S., K. M. Murphy, and M. Grossman. 2004. “The Economic Theory of Illegal Goods: The
Case of Drugs.” NBER Working Paper No. 10976 National Bureau of Economic Research.
Becker, G. S., M. Grossman, and K.M. Murphy. 1994. “An Empirical Analysis of Cigarette Addiction.”
American Economic Review 84(3): 396-418.
Bentzen J., T. Eriksson, and V. Smith. 1999. “Rational Addiction and Alcohol Consumption: Evidence
from the Nordic countries.” Journal of Consumer Policy 22(3): 257-279.
Blanco, V. F. and J. F. Banos Pino. 1997. “Cinema Demand in Spain: A Cointegration Analysis.”
Journal of Cultural Economics 21(1): 57–75.
Brito, P. and C. Barros. 2005. “Learning-by-Consuming and the Dynamics of the Demand and Prices
of Cultural Goods.” Journal of Cultural Economics 29(2): 83-106.
200

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Cameron, S. 1999. “Rational Addiction and the Demand for Cinema.” Applied Economic Letters 6(9):
617-620.
Chaloupka, F. J. 1991. “Rational Addictive Behavior and Cigarette Smoking.” Journal of Political
Economy 99(4): 722-742.
Dewenter, R. and M. Westermann. 2005. “Cinema Demand in Germany.” Journal of Cultural
Economics 29(3): 213–231.
Kim, S. and D. Park. 2010. “Addictive Behavior in Cinema Demand: Evidence from Korea.” Economic
Growth Centre Working Paper No: 2010/02. Economic Growth Centre, Division of
Economics, School of Humanities and Social Sciences, Nanyang Technological University,
Singapore.
McCain, R. A. 1979. “Reflections on the Cultivation of Taste.” Journal of Cultural Economics 3(1): 3052.
Mobilia, P. 1993. “Gambling as a Rational Addiction.” Journal of Gambling Studies 9(2): 121-151.
Sisto, A. and R. Zanola. 2004. “Rational Addiction to Cinema? A Dynamic Panel Analysis of European
Countries.” Working Paper No. 41 Department of Public Policy and Public Choice, P.O.L.I.S.,
University of Eastern Piedmont.
Sisto, A. and R. Zanola. 2005. “Rational Addicted to Cinema and TV? An Empirical Investigation of
Italian Consumer.” Working Paper No. 52 Department of Public Policy and Public Choice,
P.O.L.I.S., University of Eastern Piedmont.

201

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

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 find 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.

Key Words: Interest Rate Spread, Banking Competition, Monetary Policy
* Corresponding author; e-mail address: fecotrl@ku.ac.th
1
Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok, 10900
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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 y1 units of goods when young and y2 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:
u (c1 , c2 )  ln(c1 )  ln(c 2 )
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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, lts . 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:

Max ln  y

1

ltd

Thus, loan demand is

ltd 

 ltd   ln  y2  Rltd 

y2   Ry1
R 1   

(2)

.

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:

Max  ln  r   (1   ) ln  r 
m

n

t

t

(3)

rtm , rtn , mt ,lts

Under logarithmic preferences, the loan supply of each bank is equal to the amount of
deposits remaining after money holdings:
lts  (1   ) x

(4)

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

y2
(1   )(1   ) x   y1

and It is easy to show the expected deposit rate
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is r pc   (

pt
y2
.
)  (1   )
pt 1
(1   )(1   ) x   y1

deposit

rate,

(

it

is

obvious

that

By considering the loan rate and the expected
the

nominal

return

are

given

by

pt 1 pc
p
y2
y2
and ( pt 1 )r pc    ( pt 1 )(1   )
) R  ( t 1 )
pt
pt (1   )(1   ) x   y1
pt
pt
(1   )(1   ) x   y1

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:

Max R

mp

(5)

l  (1   )rt n x

d
t t

rtn ,mt ,R tmp

For tractability, the probability of the relocation shock is equal to   1 . The profit
2

pt 1 y2
 sx (1  ) 
y2 
 (1t )
2
pt  y1


Rmp 
(1  ) x   y1


1
1 



 (1 ) s    x  


rtn  



p
 ( t )  mt  
 p


t 1 



maximizing choice in steady state is
rate are

rt m  (

pt  mt 
)

pt 1   x 

and

.In this manner, the nominal interest rates in the

credit market and the deposit market are given by
p
( t 1 ) r mp
pt

1 2 
1

pt 1
m 
1 

   t   (1   )(
)
(1


)
s

pt

x


. Furthermore a schedule of interest






3
y
 sx (1  )  pt 1  2
y 
(1t ) 2

2
 y1
pt 1  mp 2 
 pt 
R 
pt 
(1  ) x   y1

and



 1

  x  




 mt  



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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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
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(Marketing Mix Factors Influencing Decision to Use Services
at the Open-Air Shopping Center in Ladprao Area)
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บทคัดย่ อ
ศูนย์การค้ าแบบเปิ ด หรื อคอมมูนิตี ้ มอลล์ เป็ นธุรกิจที่พฒ
ั นาขึ ้นมาเพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ผู้ใช้ บริ การในแต่ละพื ้นที่ ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการเปิ ดให้ บริ การในรู ปแบบเดียวกันนีเ้ พิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
กลับพบว่า หลายแห่งไม่ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ แสดงให้ เห็นว่าการพัฒนาศูนย์ การค้ านี ค้ วร
จะต้ องศึกษาความต้ องการของผู้ใช้ บริ การให้ ชดั เจน ดังนันการศึ
้
กษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้ บริ การศูนย์ การค้ าแบบเปิ ด โดยใช้ กรณี ศึกษาบริ เวณ ซอยลาดพร้ าว 88 – 112
จากนันเก็
้ บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติคา่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย รวมถึงการ
หาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเข้ ามาใช้ บริ การ ซึง่ ผลการศึกษา พบว่าผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ น
ผู้หญิง มาใช้ บริ การกับครอบครัวและเพื่อน มาเพื่อรับประทานอาหาร และซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคต่างๆ และชอบ
มาเดินเล่นเพื่ อผ่ อนคลายเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้ เป็ นแนวทางเบื อ้ งต้ นในการพัฒนา
โครงการให้ ประสบความสาเร็ จได้ ตอ่ ไป

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
1
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คานา
ห้ างสรรพสินค้ า เป็ นสถานที่จบั จ่ายใช้ สอยสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่ได้ รับความนิยมมาตังแต่
้ ในอดีต ทาให้
มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อชุมชนเมือง
มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว การจราจรเริ่ มติดขัดและหนาแน่น ทาให้ บางชุมชนสามารถเข้ าถึงการใช้ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ าได้ ยากมากขึ ้น เนื่องจากต้ องเดินทางไกล หาที่จอดยาก และไม่สะดวกในการเข้ าถึงร้ านค้ าต่างๆ
จึงทาให้ เกิดศูนย์การค้ าประเภทใหม่เกิดขึ ้น คือ ศูนย์การค้ าแบบเปิ ด หรื อคอมมูนิตี ้ มอลล์ ซึง่ เป็ นธุรกิจด้ านการ
พัฒนาและบริ การศูนย์ การค้ า พืน้ ที่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร (SIAM Future Development PLC รายงาน
ประจาปี 2556) ภายในมีร้านค้ าปลีกขนาดใหญ่ และขนาดเล็กไว้ บริ การ มีที่จอดรถยนต์เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ กบั ลูกค้ า มีการตกแต่งภายในให้ สวยงาม ทันสมัย มีรูปแบบโครงสร้ างและการตกแต่งที่แตกต่างกันไป และเข้ า
กับวิถีชิวิตของคนในแต่ละพื ้นที่ มีสินค้ าและบริ การหลากหลาย ร้ านอาหาร และร้ านค้ าขายของทัว่ ไป รวมทังมี
้
พื ้นที่สีเขียว ร่ มรื่ น สามารถเดินเล่นพักผ่อน หรื อเป็ นที่สาหรับนัดพบเจอ หรื อเป็ นที่สาหรับรับประทานอาหาร โดย
ทาเลที่ตงส่
ั ้ วนใหญ่จะอยู่ในกลุม่ ของลูกค้ าที่พกั อาศัยหรื อมีกิจกรรมต่างๆในพื ้นที่บริ เวณนันๆ
้ สามารถเดินทางมา
ได้ อย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว จากความนิ ย มของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อศูน ย์ ก ารค้ าแบบเปิ ด ส่ง ผลให้ ปั จ จุบัน มี
ผู้ประกอบการเปิ ดให้ บริ การค้ าปลีกในรู ปแบบของศูนย์การค้ าแบบเปิ ดเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่า มี
หลายศูนย์การค้ าแบบเปิ ดที่ไม่ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดยสังเกตุเห็นได้ เช่น ร้ านค้ าบางร้ านเริ่ ม
ปิ ดตัวลง การเข้ าไปใช้ บริ การของคนบางตาลง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ลดลง เป็ นต้ น
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ศูนย์ การค้ าแบบ
เปิ ด โดยใช้ กรณี ศึก ษาย่านลาดพร้ าว ซอยลาดพร้ าว 88-112 โดยวิจยั ในประเด็นต่างๆ ทัง้ ทางด้ านทาเลที่ตงั ้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาสินค้ า และด้ านการส่งเสริ มการตลาด ของศูนย์การค้ าแบบเปิ ด โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1) เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้ บริ การศูนย์การค้ าแบบเปิ ด
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าแบบเปิ ด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครั ง้ นี ไ้ ด้ มีการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง และมีประโยชน์ ต่องานศึกษาค้ นคว้ า ซึ่งงาน
ดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ ดงั ต่อไปนี ้
พิจาริ น ปาณะวีระ (2554) วิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน พบว่า
ส่วนใหญ่เพศหญิงที่เข้ ามาใช้ บริ การ ส่วนพฤติกรรมผู้เข้ ามาใช้ บริ การในวันหยุด เพราะเป็ นช่วงเวลาที่ลกู ค้ ามีเวลา
ว่างมาก และหยุดเรี ยน ส่วนใหญ่จะใช้ บริ การประเภทอาหารบุฟเฟ่ ต์ รองลงมาคือ ประเภทอาหารญี่ปุ่น และ
ประเภทฟาสฟู๊ ด ประเภทของสินค้ าที่ซื ้อพบว่า เสื ้อผ้ าและของใช้ สว่ นตัว ประเภทด้ านความบันเทิง จะเลือกดูหนัง
ส่วนประเภทการติดต่อธุรกรรมคือเข้ ามาธนาคาร พาหนะที่ใช้ เดินทางมา คือรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนด้ านปั จจัยที่
มีอิทธิพลต่อการใช้ บริ การ มากที่สดุ คือ สถานที่มีความสะอาด สินค้ ามีให้ เลือกอย่างหลากหลาย และสถานที่มี
ความปลอดภัย
วิภาวรรณ วงษ์ ทองเหลือ (2555) วิจยั เรื่ องการตอบสนองทางด้ านอารมณ์ และความพึงพอใจของลูกค้ า
ในการใช้ บริ การศูนย์การไลฟ์สไตล์ในเขตสุขุมวิท 24 ถึง 63 จากการวิจยั พบว่าส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิงและผู้ชายที่
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เข้ ามาใช้ บริ การในอัตราค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน อายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี มีรายได้ เฉลี่ย 20,000-40,000 บาท ส่วน
ใหญ่เข้ ามารับประทานอาหาร และมากับเพื่อน และเข้ ามาใช้ บริ การเฉลี่ย 1 ครัง้ ต่อเดือน
นทษร สุขสารอมรกุล (2545) วิจยั เรื่ องปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า
ของผู้บริ โภคในห้ างสรรพสินค้ าซีคอนสแควร์ พบว่าปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อ
สิ น ค้ า ของผู้ บริ โ ภค ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามส าคัญ ในระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นช่ อ งทางการจั ด
จาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด และด้ านราคา ตามลาดับ
ศศิวิมล มณีเหล็ก (2554) วิจยั เรื่ องทัศนคติและความพึงพอใจในการใช้ บริ การ K- Mobile Banking
Plus ของบุคลากร และนักศึกษา พบว่าผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 21-25 ปี
สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็ นนักศึกษามากกว่าบุคลากร ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
สรุ ปจากการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ บริ การ เนื่องจากการสมัครใช้ บริ การไม่ยุ่งยาก
ขันตอนการใช้
้
บริ การทาได้ ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน และพนักงานมีความกระตือรื อร้ นในการให้ คาแนะนา
กาพล อนันตพรพาณิ ชย์ (2553) วิจัยเรื่ องพัฒนาการคอมมูนิตี ้ มอลล์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล เพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของคอมมูนิตี ้ มอลล์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538-2552 โดยมุ่งเน้ น
การศึกษาในผลกระทบทางด้ านกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริ โภค ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักที่เป็ นปั จจัย
ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ าน จากสภาพปั จจุบันมีผ้ ูประกอบการรายใหม่เข้ ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ความแตกต่างและความถนัดของผู้ลงทุนก็แตกต่างกัน ซึง่ ต่างก็ดงึ ศักยภาพของตัวเองมาใช้ อย่างเต็มที่ ทาให้ เกิด
โครงการที่โดดเด่นและแปลกใหม่อยู่เสมอ ทาให้ เป็ นที่จดจาได้ ง่าย สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแต่เป็ นการพัฒนาโครงการให้ มี
ลักษณะเฉพาะและเกิดการพัฒนาขี ้นมาจนถึงปั จจุบนั นี ้
ซึ่งงานของผู้วิจัยที่ กาลังศึกษาอยู่ในขณะนี ้ ได้ มีการศึกษาตัวแปรต่างๆเพื่ อนามาใช้ ในการวิจัย และ
งานวิจัยนีม้ ีความแตกต่างจากงานวิจัย อื่นๆ ที่อ้างอิงมา ทัง้ ในเรื่ องสถานที่ ช่วงเวลา และพฤติกรรมผู้บริ โภคที่
แตกต่างกัน เช่น เรื่ องทาเลที่ตงของศู
ั้
นย์การค้ าแบบเปิ ด มีศนู ย์การค้ าแบบเปิ ดทัง้ 6 โครงการอยู่ในบริ เวณนี ้ ซึง่
บางโครงการมีผ้ เู ข้ าใช้ บริ การมาก แต่อีกบางโครงการมีผ้ เู ข้ าใช้ บริ การน้ อยมาก โดยปั ญหาดังกล่าวทาให้ ร้านค้ าที่
เช่าขายสินค้ าขาดรายได้ และย้ ายออกในที่สดุ เป็ นต้ น เป็ นต้ น ส่วนในเรื่ องของช่วงเวลา เป็ นช่วงเวลาที่แ ตกต่าง
กันในการวิจัย ซึ่งปั จจุบันศูนย์ การค้ าแบบเปิ ดได้ มีการเปิ ดบริ การเพิ่มมากขึน้ และผู้บริ โภครู้ จักมากขึน้ รวมทัง้
ความต่างในเรื่ องของพฤติกรรมผู้บริ โภค ซึง่ มีความแตกต่างไปตามวิถีชีวิตของแต่ละพื ้นที่นนๆ
ั้

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
1) ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ ผู้ที่ เข้ ามาใช้ บ ริ การศูน ย์ การค้ าแบบเปิ ด ย่านลาดพร้ าว (ซอย
ลาดพร้ าว 88-112) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างทังสิ
้ ้น จานวน 400 คน ผู้วิจ ัย ใช้ วิธีก ารสุ่มตัวอย่างแบบบัง เอิญ
(Accidental Sampling) ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าว่าจะเป็ นใครบ้ างในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และไม่ได้
จากัดเวลา
2) ขอบเขตการศึกษา งานวิจยั นี ้มีการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ ทางด้ านทาเลที่ตงั ้ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาสินค้ า และด้ านการส่งเสริ มการตลาด ของศูนย์การค้ าแบบเปิ ด
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3) การทดสอบสมมติฐานเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลส่วนบุคคล โดยมีตวั แปรอิสระ
(Independent Variables) คือ อายุ และเพศ กับ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปั จจัยด้ านส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การศูนย์การค้ าแบบเปิ ด โดยมีรายละเอียดกรอบแนวคิดตาม Figure 1.

Figure 1 Conceptual Framework
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การทาวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามมี
รายละเอียดแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการเข้ ามาใช้ บริ การศูนย์การค้ า
แบบเปิ ด ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลปั จจัยด้ านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่จะ
มาใช้ บริ การศูนย์การค้ าแบบเปิ ด ซึ่งเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามรู ปแบบของ Likert Scale มี 5 ระดับ
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2555)
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นการหาค่าพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้ สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ สาหรับวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
2) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าสถิติทดสอบ (t-test) เพื่อทดสอบตัวแปรสองกลุ่ม
และใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และใช้ การเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple
Comparisons) ในกรณี ที่พบว่าระดับความสาคัญในด้ านนัน้ ๆ ขึน้ กับตัวแปรอิสระ (ปฏิ เสธ Ho ยอมรั บ H1)
ทดสอบโดยใช้ สถิติ Least-Significant Different (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยของกลุม่ ใดบ้ างที่แตกต่างไปจาก
กลุม่ อื่น

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศจาก จานวน 400 คน เป็ นเพศชาย 163 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41 และ
เพศหญิ ง 237 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59 อายุส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริ การ เป็ นอายุช่วง 31-35 ปี มากที่สุด
จานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26 รองลงมาคือ 26-30 ปี จานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.5 และอายุต่ากว่า 25
ปี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.8 ส่วน
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รายได้ สว่ นใหญ่ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริ การ โดย 3 อันดับแรก มีรายได้ อยู่ระหว่าง 20,000-40,000 บาท มาก
ที่สดุ จานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 รองลงมา คือ รายได้ ต่ากว่า 20,000 บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 15.5 และรองลงมา คือรายได้ ระหว่าง 40, 001-60,000 บาท จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.3
วัตถุประสงค์หลักส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริ การ โดย 3 อันดับแรก เป็ นการเข้ ามารับประทานอาหาร
มากที่สดุ จานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 รองลงมา คือซื ้อสินค้ าประเภทต่างๆ จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 16.5 และรองลงมา คือซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภค จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.0
บุคคลที่เข้ ามาใช้ บริ การด้ วยส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริ การ โดย 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็ นการเข้ ามา
ใช้ บริ การกับครอบครัวมากที่สดุ จานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3 รองลงมา คือ มาใช้ บริ การกับเพื่อน จานวน
104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.0 รองลงมา คือ มาใช้ บริ การกับคนรู้ ใจ จานวน 88 คิดเป็ นร้ อยละ 22.0
ความถี่ตอ่ เดือนที่เข้ ามาใช้ บริ การด้ วยส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้ ามาใช้ บริ การ โดย 3 อันดับแรก เป็ นการเข้ ามา
ใช้ สปั ดาห์ละ 2 วันมากที่สดุ จานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.8 รองลงมา คือ สัปดาห์ละ 1 วัน จานวน 77 คน
รองลงมา คือเดือนละ 2-3 ครัง้ จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านปั จจัยที่มีผลในการในการเข้ ามาใช้ บริการที่ศูนย์ การค้ าแบบเปิ ด
ปั จจัยทางด้ านทาเลที่ตงั ้ ที่เป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ ามาใช้ ศนู ย์การค้ าแบบเปิ ด คือ ศูนย์การค้ า
แบบเปิ ดตังใกล้
้ ที่พักอาศัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (สาคัญมาก) สถานที่ในศูนย์มีความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 (สาคัญมาก) การเดินทางสะดวกรถไม่ติด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 (สาคัญมาก) มีทางกลับรถ
สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 (สาคัญมาก) สถานที่ใกล้ ที่ทางาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 (สาคัญปาน
กลาง)
ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณ ฑ์ ที่ เป็ นสิ่ง สาคัญที่ ทาให้ ผ้ ูใช้ บริ ก ารเข้ ามาใช้ ศูนย์ การค้ าแบบเปิ ด คือ การ
ออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในตัวอาคารมีความโดดเด่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (สาคัญมาก) สภาพ
สิ่งแวดล้ อมและสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้ องน ้า ที่นงั่ เล่นโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (สาคัญมาก) ที่
จอดรถเพียงพอ ความสะดวกในการเข้ าใช้ บริ การ และไม่ไกลเกินไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (สาคัญมาก) มี
พื ้นที่สีเขียวเพียงพอ เช่น สวนพักผ่อน ที่นงั่ เล่นสนามเด็กเล่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 คือ (สาคัญปานกลาง)
การจัดวางตาแหน่งของร้ านค้ ามีเหมาะสม เดินหาได้ สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 คือ (สาคัญมาก) มี
ทางเดินเชื่อมที่มีการปรับอากาศระหว่างร้ านค้ าปลีกภายนอก-ในอาคาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 (สาคัญมาก)
บรรยกาศภายในสถานที่บริ การเช่น การเปิ ดเพลงหรื อสีสนั ภายใน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 (สาคัญมาก) ชื่อ
เสี่ยงของศูนย์การค้ าแบบเปิ ด 3.40 ระดับ(สาคัญปานกลาง) ความหลากหลายของร้ านค้ า ที่อานวยความสะดวก
ในการเข้ าใช้ บริ การโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 (สาคัญมาก) การกาหนดร้ านค้ าที่มีชื่อเสียงเข้ ามาให้ บริ การใน
ศูนย์การค้ า โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.41 (สาคัญมาก)
ปั จจัยทางด้ านราคา ที่เป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ ามาใช้ ศนู ย์การค้ าแบบเปิ ด คือ มีสินค้ าให้ เลือก
ซื ้อในระดับราคาที่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (สาคัญมาก) ราคาของสินค้ ามีความแน่นอนถูกต้ อง
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.79 (สาคัญมาก) อานาจในการต่อรองราคาของสินค้ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (สาคัญ
ปานกลาง) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (สาคัญมาก) ราคาของสินค้ าถูกกว่า
ท้ องตลาดโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.45 (สาคัญมาก)
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ปั จจัยทางด้ านการส่งเสริ มการตลาด ที่เป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ ามาใช้ ศนู ย์การค้ าแบบเปิ ด คือ
มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่นป้ายชื่อโครงการ และป้ายร้ านต่างๆโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.44 (สาคัญมาก) มีการ
จัดโปรโมชัน่ ร่ วมกับร้ านค้ าต่าง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (สาคัญมาก) มีการแจกคูปองส่วนลดเพื่อใช้ บริ การ
ตามร้ านต่างๆ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.45 (สาคัญมาก) มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดในพื ้นที่ตามฤดูกาล โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 (สาคัญมาก) มีช่วงโปรโมชัน่ ลดราคาตามเทศกาล โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (สาคัญมาก)
ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อปั จจัยทัง้ 4 ด้ านได้ แก่
ปั จจัยด้ านทาเลที่ตงั ้ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา และปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการขายที่แตกต่างกัน
ส่วนของเพศจากการวิจัยพบว่า กลุ่มคนที่มาใช้ บริ การเป็ นเพศหญิ งมาใช้ บริ การมากกว่าเพศชาย เมื่ อ
เทียบกับปั จจัยทัง้ 4 ด้ านพบว่า มีความแตกต่างกันในเรื่ องของการมีที่กลับรถสะดวก ที่จ อดรถเพียงพอ การมี
สินค้ าในระดับที่แตกต่างกัน สภาพสิ่งแวดล้ อม และสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน มีพื ้นที่สีเขียวเพียงพอ การ
จัดวางตาแหน่งร้ านค้ ามีความเหมาะสม การกาหนดร้ านค้ าที่มีชื่ อเสียงเข้ ามาให้ บริ การ ความหลากหลายของ
ร้ านค้ า รวมทังชื
้ ่อเสียงของร้ านค้ า การมีโฆษณาตามสื่อต่างๆ จัดโปรโมชัน่ ลดราคา หรื อกิจกรรมต่างๆ และการมี
ช่วงเทศกาลสินค้ าลดพอสมควร
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ที่เข้ ามาใช้ บริ การที่ มีอายุที่แตกต่างกัน มี ความคิดเห็น ต่อปั จจัยทัง้ 4 ด้ านได้ แก่
ปั จจัยด้ านทาเลที่ตงั ้ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา และปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการขายที่แตกต่างกัน
ส่วนของอายุ เมื่อเทียบกับปั จจัยทัง้ 4 ด้ าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่มีบางประเด็น
ที่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน คือ มีรถสาธารณะเข้ าถึงศูนย์การค้ า การออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในตัว
อาคารมีความโดดเด่น บรรยากาศภายในสถานที่บริ การ เช่น การเปิ ดเพลง หรื อ สีสนั ภายใน เป็ นต้ น

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 237 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59 โดยช่วงอายุที่มาใช้
บริ การมากอยู่ระหว่าง 31-35 ปี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27 มีรายได้ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-40,000
บาท จานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 มีวตั ถุประสงค์ในการเข้ ามารับประทานอาหาร จานวน 145 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.3 การเข้ ามาใช้ บริ การส่วนใหญ่กบั ครอบครัว จานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3 และความถี่ต่อเดือน
ในการเข้ ามาใช้ บริ การส่วนใหญ่ สัปดาห์ละ 2 วัน
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านทัง้ 4 ด้ านในการเข้ ามาใช้ บริการศูนย์ การค้ าแบบเปิ ด
ผลจากการการศึกษาปั จจัยด้ านต่างๆ ในการเข้ ามาใช้ บริ การ สามารถสรุ ป 5 อันดับของปั จจัยที่มีผลต่อ
การเข้ าใช้ บริ การศูนย์การค้ าแบบเปิ ด ซึง่ มีระดับความสาคัญมาก ดังนี ้

215

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

1) สถานที่ตงใกล้
ั ้ ที่พกั อาศัย โดยสถานที่ใกล้ กบั บ้ าน จะทาให้ สามารถเข้ ามาใช้ บริ การศูนย์การค้ าได้ ง่าย
2) ที่จอดรถเพียงพอ ความสะดวกในการเข้ า ใช้ บริ การและไม่ไกลเกินไป โดยที่จอดรถเป็ นส่วนสาคัญใน
การเข้ ามาใช้ บริ การ ซึง่ ถ้ าที่จอดรถไม่เพียงพอไม่สะดวกคนก็จะไม่กลับเข้ ามาใช้ อีก
3) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้ า ซึง่ คุณภาพของสินค้ าที่จะนามาขายต้ องเหมาะสมกับราคา
4) สภาพสิ่งแวดล้ อม และสิ่งอานวยความสะดวกครบครั นเช่น ห้ องนา้ ที่นั่งเล่น ซึ่ง เพื่อที่คนที่เข้ ามาใช้
บริ การจะสามารถอยู่ในสถานที่ให้ นาน และเข้ ามาบริ การบ่อยครัง้ น่าสนใจ
5) มีช่วงโปรโมชัน่ ลดราคาตามเทศกาล เพื่อที่จะดึงให้ คนเข้ ามาใช้ บริ การมากขึ ้น
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่ อการเข้ ามาใช้ ศูนย์ การค้ าแบบเปิ ด
ปั จจัยด้ านอายุ และรายได้ ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
เข้ ามาใช้ บริ การศูนย์การค้ าแบบเปิ ดที่แตกต่างกัน ดังนันคอมมู
้
นิตี ้ มอลล์ จึงต้ องมีปัจจัยต่างๆ ให้ สอดคล้ องและ
เข้ ากับวิถีชีวิตของผู้ใช้ บริ การ ดังนันทางผู
้
้ วิจยั จึงเล็งเห็นถึงวัตถุประสงค์หลักของการเข้ า มาใช้ บริ การจานวนมาก
คือการรับประทานอาหาร
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ มาใช้ ศู น ย์ ก ารค้ า แบบเปิ ดย่ า นลาดพร้ าว ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเข้ ามาใช้
ศูน ย์ ก ารค้ าแบบเปิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย สามารถใช้ เ ป็ นแนวทางการพัฒ นาหรื อ วางแผนทางการตลาดจาก
กลุม่ เป้าหมายได้ ตอ่ ไป
ด้ านทาเลที่ตงั ้ สถานที่อยู่ในการคมนาคมไม่สะดวก แต่มีทางเข้ าออกหลายเส้ นทาง และเชื่อมต่อกับ
ถนนหลัก สาธารณะ แต่ ส ถานที่ แ ห่ งนี ม้ ี ท างเข้ าออกหลายเส้ น ทาง และเชื่ อมต่อถนนหลัก เช่ น ลาดพร้ าว
รามคาแหง ซึ่งสามารถดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ ามาใช้ บริ การได้ เช่น ศูนย์การค้ าจัดให้ มีบริ การรถรั บ -ส่งผ่านไปมา
หน้ าโครงการกับจุดต่อรถ กับทางลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การ เพื่อสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้ บริ การและคล่องตัว
ในการเดินทาง เป็ นต้ น
ด้ านผลิตภัณฑ์ ควรเอาพื น้ ที่ ไปใช้ ประโยชน์ ทางด้ านอื่นๆ เช่น ควรปรั บพื น้ ที่ ฟังก์ ชั่นการใช้ งานให้
เหมาะสม ส่วนทางด้ านสภาพสิ่งแวดล้ อม และสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ควรเพิ่มที่นงั่ เล่น ทางานหรื อพักผ่อน
มากขึน้ ส่วนคนที่เข้ ามาจะเล็งเห็นถึงความหลากหลายของร้ านค้ า ทางศูนย์ ควรจะติดต่อร้ านค้ าอื่นๆ เพิ่มเติม
เช่น ร้ านอาหาร เป็ นต้ น
ด้ านราคาในด้ านราคาต้ องเหมาะสมกับคุณภาพสินค้ า และหากมีช่วงโปรโมชั่นลดราคาตามเทศกาลแล้ ว
ควรดูเรื่ องราคาที่ลดแล้ ว ซึง่ ควรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้ บริ การสามารถซื ้อได้ และเทียบแล้ วราคาลดลงจริ ง
ไม่แพงจนเกินไป ส่วนในด้ านราคาของสินค้ ามีความแน่นอนถูกต้ องควรจะติดป้ายให้ ชดั เจน หากจะลดราคาก็ควร
ติดป้ายให้ ชดั เจนจากราคาเดิมเป็ นราคาใหม่
ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด ควรจะต้ องจัดช่วงโปรโมชัน่ ของร้ านค้ าหรื อทางศูนย์ร่วมกับร้ านค้ าให้ เพิ่ม
มากขึ ้น ทังจั
้ ดร่ วมกับร้ านอื่นๆ จัดให้ มีของแถมเพิ่มขึ ้น จัดกิจกรรมภายในเพิ่มขึ ้น เพื่อดึงลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การ
ในศูนย์การค้ าอีกด้ วย
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทางาน การสื่อสารภายในองค์กรและ
ความผูกพันในองค์กร กรณีศกึ ษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (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) เพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการทางาน การสื่อสาร
ภายในองค์ กร และระดั บความผู กพันในองค์ กรของพนักงาน บริ ษั ท ปูนซิเมนต์ ไทย จากั ด (มหาชน) 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการท างาน การสื่อสารภายในองค์กร และระดั บความผู กพันในองค์ กรของ
พนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) โดยมี ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา
ตาแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในการทางานกับ
ระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) 4) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
สื่อสารภายในองค์กรกับระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) จานวน
326 คน สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ ย 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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คานา
ปัจจุบันพบว่าพนักงานมีแนวโน้มของอัตราการลาออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และตลาดแรงงาน รวมถึงกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากขาดความ
ผูกพันในองค์กร ผลสารวจจากบริษัท เฮย์กรุ๊ป ประเทศไทย (โพสต์ทูเดย์, 2557: 17) สอดคล้องกับการสารวจของ
ฝ่ายพัฒนาระบบจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าจานวนผู้ลาออกในปี พ.ศ. 2555-2557 มี
จานวนเพิ่มขึ้ นตามลาดับโดยคิดจากผู้ ที่ประกันตนที่ขึ้ นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน และจากอัตราการ
ลาออกดังกล่าวข้างต้นพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้พนักงานลาออกคิดเป็นร้อยละ 84.87 คือต้องการเปลี่ยน
งาน สารวจโดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน แสดงถึงระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับต่า ส่งผลให้ ระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวลดน้อยลง (รุ่งโรจน์
อรรถานิทธิ์, 2554: 19) องค์กรควรสร้างความผูกพันให้แก่พนักงานในองค์กร โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
และรักษาพนักงานซึ่งนับเป็นกลไกพื้นฐานที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตใน
โลกธุรกิจได้อย่างมั่นคง หากองค์กรมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถ
รักษาให้พนักงานให้คงอยู่กับองค์กรได้องค์กรย่อมต้องได้รับความสาเร็จ (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน),
2558)
ความผูกพันในองค์กรเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมของพนักงาน การมีความผูกพันทางใจ ความพึงพอใจใน
งานที่ทา และความผูกพันเป็นทัศนคติที่ก่อเกิดและพัฒนาไปอย่างช้าๆตามเวลาที่ผ่านไป ซึ่งก่อเกิดความสัมพันธ์
ที่มากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างบุคคลกับองค์กร Porter and Steers (1974 อ้างใน นิธิพรรณ พิทักษ์ , 2553: 18) เป็น
คุณลักษณะสาคัญที่ทุกองค์กรต้องการจากพนักงานที่ส่งผลต่อความสม่าเสมอของการมาทางานของพนักงาน
การลดลงของสถิติการขาดงาน ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการทางาน เช่น การทุ่มเท
ทางาน นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่องค์กรกาหนดให้ (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์, 2554: 19) ซึ่งความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานทาให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ส่งผลในทางบวกต่อองค์กร เมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจในสิง่
ที่ตนเองทาอยู่ก็จะเกิดการแสดงออกพฤติกรรมหรื อการกระทาที่ส่งผลดีต่อองค์ กร รวมถึ งการสื่อสารภายใน
องค์กรยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถสร้างให้เกิดความผูกพันในองค์กรได้และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานการสื่อสารภายใน (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 2555: 113-185) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกระดับ
ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยจัดระบบการสื่ อสารที่ต่อเนื่องโดยผ่านช่อ ง
ทางการสื่อสารแบบต่างๆ ที่จะช่วยลดปัญหาการรับรู้ที่ผิดพลาดหรือบิดเบือนจากความเป็นจริง ซึ่งอาจเป็นชนวน
หนึ่งที่ทาให้พนักงานขาดความผูกพันในการทางานกับองค์กรต่อไป (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์, 2554: 19)
จากปัญหาดั งกล่าวข้า งต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในการ
ทางาน การสื่อสารภายในองค์กร และระดับความผูกพันในองค์กรของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน) ใน
ครั้ ง นี้ เนื่องจากบริ ษัท ได้ วางรากฐานการบริ หารจัดการงานบุคคล “อย่า งทุ่มเท จริ ง จัง และใส่ ใจ มาตลอด
ระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา” บริษัทถื อว่า “พนักงาน” ไม่ใช่แ ค่ “คนทางาน”แต่เป็น “ทรัพยากร” ที่มีค่ายิ่งของ
องค์กร และสามารถทาให้ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Award: องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management Excellence) มาเป็นเวลา 12 ปีต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่ในปี

219

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

2544-2556 นอกจากนี้ยังได้ดาเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีจน
ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทางาน การสื่อสารภายในองค์กร
และระดับความผูกพันในองค์กร รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในการทางานการสื่อสาร
ภายในองค์กรกับระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน โดยผลที่ได้จากการศึกษาอาจใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
และแนวทางในการวางแผนให้ กับฝ่ า ยบริ หารเพื่อ น าไปใช้ใ นการกาหนดแนวทางและพัฒ นาองค์ กรให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันในองค์กรและปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
องค์กรเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันในองค์กรมากยิ่งขึ้น
Picture 1 Framework
Personal Characteristics
1. Age
2. Gender
3. Education
4. Position
5. Years of working
Job Satisfaction
1. Work
2. Pay
3. Promotion
4. Supervision
5. Co-Worker

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

Dependent variable

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

Independent variable
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวความคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานโดยใช้ทฤษฎีของ Steers and Porter (1991)
สรุปว่า องค์ ประกอบเกี่ ยวกับความพึง พอใจในบริบทของงาน (CSAT = Context Satisfaction) มี 5 ประการ
ประกอบด้วย คือ สภาพงาน รายได้ การส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมดูแลและเพื่อนร่วมงาน
แนวคิดและทฤษฎีเ กี่ยวกั บการสื่อ สารภายในองค์กรโดยจาแนกรู ปแบบออกได้เ ป็น 4 ลั กษณะ คื อ
จาแนกตามประเภทของการสื่อ สาร ทิศทางของการสื่ อสาร การใช้ภ าษาที่ใช้ในการสื่อสาร และจาแนกตาม
ช่องทางของการสื่อสาร (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 2555: 113-185)
แนวคิ ดและทฤษฎี เ กี่ ยวกั บความผู กพันในองค์ กรโดยใช้ทฤษฎี ข อง Allen and Mayer (1990) โดย
พิจารณาถึง ความผูกพันในองค์กรที่แสดงออกมาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ความผูกพันในด้านความรู้สึก ความผูกพัน
ในด้านความคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันในด้านบรรทัดฐาน ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร

วิธีการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในสานักงานใหญ่บริ ษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากั ด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ถนนบางซื่อ กรุ ง เทพฯ จานวน 326 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
หาความแตกต่างของข้อมูลค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-test) การวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูล (One-Way ANOVA)
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการศึกษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างระดับความพึงพอใจในการทางาน การสื่อสารภายในองค์กร และระดับความผูกพันในองค์กร

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มีจานวน 326 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และเพศหญิงจานวน 133 คน คิดเป็นร้อ ยละ 40.8 กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุต่าที่สุดคือ 24 ปีและมีอายุสูงสุด 56 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณเท่ากับ 33 ปี 10 เดือน
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่าจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน
188 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาได้แก่ระดับปริญญาโทจานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 และระดับสูง
กว่าปริญญาโทจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 เมื่อพิจารณาถึงตาแหน่งงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
ปฏิบัติงานจานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้างานจานวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.6 อย่างละเท่าๆกัน สาหรับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กรของกลุ่มตัวอย่างต่าที่สุดคือ 2 ปี และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กรนานที่สุดคือ 33 ปี โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กรประมาณเท่ากับ
10 ปี 9 เดือน
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการทางาน ระดับการสื่อสารภายในองค์กรและระดับความ
ผูกพันในองค์กร
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.61, S.D.=.36) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
องค์ประกอบพบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านเพื่อนร่วมงาน การควบคุมดูแล การส่งเสริมสนับสนุน และ
221

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

รายได้อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 3.93 3.47 และ 3.44 ตามลาดับ ส่วนความพึงพอใจในการ
ทางานด้านสภาพงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ส่วนการสื่อสารภายในองค์กรโดยรวมอยู่
ในระดับสูง (X̅ = 3.42, S.D.=.34) เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่าการสื่อสารภายในองค์กรด้านทิศทาง
หรือลักษณะการสื่อสาร การใช้ภาษาในการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสาร อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 3.54 และ 3.46 ตามลาดับ ส่วนการสื่อสารภายในองค์กรด้านช่องทางในการสื่อสาร อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ส่วนระดับความผูกพันในองค์กร พบว่ากลุ่มตัว อย่างมี ความผู กพันใน
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.46, S.D.=.35) เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่า ระดับความผูกพัน
ในองค์กรด้านความรู้สึกอยู่ในระดับสูงเพียงองค์ประกอบเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนระดับความผูกพัน
ในองค์กรด้านการคงอยู่และด้านบรรทัดฐานทางสังคมอยู่ในระดั บปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และ
3.22 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อมู ล เพื่ อทดสอบสมมติ ฐาน โดยการวิเ คราะห์ ค่าสั ม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ ระดับความพึงพอใจในการทางาน ระดับการสื่อสารภายในองค์กรและระดับความผูกพัน
ในองค์กร
พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ประกอบด้วย อายุ การศึกษาตาแหน่งงาน อายุการทางาน มี
ระดับความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน
ระดับความพึงพอใจในการทางานโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .330 แสดงว่าระดับความพึง
พอใจในการทางานโดยรวมกั บระดั บความผูกพันในองค์ กรมี ความสัมพันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกั นในระดั บต่า เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่าระดับความพึงพอใจในการทางานด้านการส่งเสริมสนับสนุน สภาพงาน และ
การควบคุมดูแลมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันในองค์กรทิศทางเดียวกันในระดับต่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .485 .373 .และ 111 ตามลาดับ ส่วนระดับความพึงพอใจในการทางานด้านรายได้และเพื่อน
ร่วมงานมี ความสั มพันธ์ กับระดั บความผู กพันในองค์ กรทิ ศทางเดี ยวกันในระดั บต่ามาก โดยมีค่าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .130 และ .102 ตามลาดับ
ระดับการสื่อสารภายในองค์กรโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .377 แสดงว่าระดับการสื่อสาร
ภายในองค์กรโดยรวมกับระดับความผูกพันในองค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า เมื่อพิจารณาแต่
ละองค์ประกอบพบว่า ระดับการสื่อสารภายในองค์กรด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับระดับความ
ผูกพันในองค์กรทิศทางเดียวกันในระดับสูง โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .819 ส่วนระดับการสื่อสาร
ภายในองค์กรด้านทิศทางหรือลักษณะการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร และช่องทางในการสื่อสารมีความสัมพันธ์
กับระดับความผูกพันในองค์กรทิศทางเดียวกันในระดับต่ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เ ท่ากับ .223 .098
และ .025 ตามลาดับ

สรุป
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ตาแหน่งงาน อายุการทางาน แตกต่างกันพบว่ามีระดับ
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการทางานระดับสูง การสื่อสารภายในองค์กรใน
ระดับสูง และความผูกพันในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับสูง และพบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านสภาพงาน
รายได้ การส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมดูแล และการสื่อสารภายในองค์กรด้านทิศทางหรือลักษณะการสื่อสาร การ
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ใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

อภิปรายและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 อภิปรายระดับความพึงพอใจในการทางาน การสื่อสารภายในองค์กรและระดับความผูกพันใน
องค์กรของพนักงาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกันพบว่ามีระดับความผูกพันในองค์กรไม่แตกต่างกันแสดงว่าเพศ
หญิงและเพศชายมีระดับความผูกพันในองค์กรไม่แตกต่างกันมีแนวโน้มว่าองค์กรนั้นถือว่าพนักงานทุกคนเป็น
ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กรและได้ให้ความสาคัญต่อคุณค่าของพนักงานอย่างมาก และจากรายงานประจาปี
2557 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มีการสื่อสารและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการ
ทางานและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานทั้งหมด (บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จากัด (มหาชน), 2558: 66) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอภิชาติ จิวิริยะวัฒน์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง
“ปัจจัยที่มีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงาน : ศึกษากรณี พนักงานสานักงาน บริ ษัท อี ซูซุ มอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด” พบว่า พนักงานสานักงานบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัดมีความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันในเรื่องของเพศและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมของงานและปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญ
2. ความพึงพอใจในการทางานพบว่าด้านสภาพงานอยู่ในระดับปานกลางเพีย งองค์ประกอบเดียวและ
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วพบว่าด้านสภาพงานมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดแสดงว่าพนักงานมีแนวโน้มได้รับงานที่มี
ลักษณะไม่เหมาะสมกับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และไม่สามารถนามาพัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่ง
ในขณะที่ผลการวิจัยของกิตติมาภรณ์ นิลนิยม (2547) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร จากัด (มหาชน) ปี 2545 : ศึกษา
เฉพาะกรณีสานักงานใหญ่ พบว่าตัวแปรด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการทางาน ความหลากหลาย
ของงาน ความเข้าใจในกระบวนการทางาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผลป้อนกลับของงาน ความคาดหวัง
ในโอกาสความก้าวหน้าของการทางาน และตัวแปรด้านประสบการณ์ที่ได้จากการทางาน ได้แก่ ความมั่นคงและ
น่าเชื่อถือขององค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองต่อองค์กรความพึ่งพิงได้ขององค์กร และทัศนคติต่อ
เพื่อ นร่ ว มงานขององค์ กร เป็นตั ว แปรที่มีความสั มพันธ์ กับความผู กพันขององค์ กร ซึ่ง สอดคล้ องกั บผลงาน
ของกฤษกร ดวงสว่าง (2540) ได้ศึกษาเรื่อง”ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในธุรกิจปิโตเลี่ยม” พบว่าด้าน
สภาพงานที่มีความมีอิสระในการทางานมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การ
3. การสื่ อสารภายในองค์กรพบว่ าด้านช่องทางในการสื่อสารที่ ประกอบด้ วย โทรศั พท์ การส่ งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เครือข่ายสื่อสารผ่านระบบภายในองค์กร (Intranet) การประชุม บอร์ดข่าวสาร หนังสือเวียน
วารสารภายใน และการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลางเพียงองค์ประกอบเดียว แสดงว่าการสื่อสารในองค์กรโดย
อาศัยช่องทางในการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นมีความถี่น้อยกว่าการสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาในลักษณะ
ของการเผชิญหน้า (Face-to-face Communication) มีแนวโน้มว่าช่องทางการสื่อสารดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพที่ดี
ช่องทางในการสื่อสารในองค์กรไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร เลือกใช้สื่อผิดไม่เหมาะกับสารที่ต้องการจะส่ง
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ทาให้สารที่ส่งไม่ชัดเจนยากต่อความเข้าใจ หรือช่องทางในการสื่อสารมีรูปแบบแปลกใหม่ที่สลับซับซ้อน ปริมาณ
หรือความถี่ไม่เหมาะสมกับผู้รับสาร (อรอนงค์ สวัสดิ์บรุ ,ี 2555: 113-185)
4. ความผูกพันในองค์กรในด้านการคงอยู่อยู่ในระดับต่ามากแสดงว่าพนักงานมีการเปรียบเทียบงาน
ตนเองกั บงานอื่ น ๆ มี ความพึง พอใจในอาชี พและมี ความตั้ ง ใจที่จ ะลาออกเกิ ด ขึ้ น Dunham, Grube and
Casteneda (1974 อ้ างใน รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ , 2554) ซึ่งสอดคล้องกั บผลการวิจัยของสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) กรณีศึกษาบริษัท ระยอง
เพียวริ ฟายเออร์ จากั ด (มหาชน)” ศึ กษาด้ า นปัจจัยแรงจูง ใจต่ อ ความผูกพันต่อ องค์กรของพนักงานพบว่ า
พนักงานมีความผู กพั นต่ อ องค์กรในด้ านการคงอยู่ ใ นระดับต่ าที่สุ ดและการที่อ งค์ กรเป็นที่พึ่ง ได้เ ป็นปัจ จั ย
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

.330**
.373**
.130*
.485**
.111*
.102

.000
.000
.019
.000
.045
.066

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

.377**
.098
.223**
.819**
.025

.000
.078
.000
.000
.650

**Significant at .01
* Significant at 05.

ตอนที่ 2 อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในการทางานและการสื่อสารภายในองค์กร
กับระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรระดับต่าอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพื่อนร่วมงานไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกัผลการวิจัย
ของสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง“ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
กรณีศึกษาบริษัทระยองเพียว ริฟายเออร์ จากัด (มหาชน)” ศึกษาด้านปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อองค์กร
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ของพนักงานพบว่าด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานในระดับต่าสุด
2. ความพึงพอใจในการทางานด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพัน
ในองค์กรสูงสุด ซึ่งจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) แสดงว่าองค์กรมี
นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนในการเลื่อนตาแหน่งอย่างชัดเจน มีระบบประเมินผลงานที่ยุติธรรมรวมถึงมีการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Growth) อย่างเท่าเทียมกัน เน้ นแนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ความคิดริเริ่มอย่างมีอิสระ พนักงานแต่ละระดับจะได้รับการ
พัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจโดยได้จัดหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะตามกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่เหมาะสมให้กับ
พนักงานเพื่อให้พนักงานแต่ละวิชาชีพสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชั้นนาเพื่อเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นา (Leadership) ของพนักงานจัดการ
ระดับสูงรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงานให้ทันต่อการรับมือความท้าทายและ
การเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ทาให้พนักงานได้รู้ว่ามี
โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในงานที่กาลังทาอยู่ ทั้งหมด (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน), 2558: 66) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติมาภรณ์ นิลนิยม (2547) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร จากัด (มหาชน) ปี 2545 :
ศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานใหญ่ พบว่ าตัว แปรที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันขององค์กร คือ ตัวแปรด้า น
ลักษณะงาน ได้แก่ ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้าของการทางานและความมีอิสระในการทางาน ความ
หลากหลายของงาน ความเข้าใจในกระบวนการการทางานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กับผู้อนื่ และผลป้อนกลับของงาน
3. การสื่อสารภายในองค์กรด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพัน
ในองค์กรสูงสุด ซึ่งแสดงว่าวัจนภาษาและอวัจนภาษามีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจผู้ฟังได้มากกว่าภาษาเขียน การ
สื่อสารกับพนักงานด้วยคาพูดที่ดีจะสามารถชี้แจง สื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องบนแนวทางการดาเนินธุรกิจรวมถึงข้อมูลทั่วไปขององค์กรรวมถึงสามารถสร้างบรรยากาศการสื่อสาร
(Communication Climate) ที่ดีได้ ในส่วนของอวัจนภาษาคือการใช้พฤติกรรมทางร่างกาย เช่น ภาษากาย ท่าทาง
การสบตาหรือการใช้ปริภาษาซึ่งเป็นน้าเสียงที่ใช้ประกอบถ้อยคาเพื่อการสื่อสาร แสดงอารมณ์ของผู้พูด ซึ่งเป็น
ภาษาอีกประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงความหมาย การใช้อวัจนภาษาเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เราเข้าใจวัจนภาษาได้ดี
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทั้งสองสิ่งนี้มีบทบาทสาคัญที่สนันสนุนกันในการสื่อสารเพื่อให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเชิงลึกเช่น เมื่อมีประชุมภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพูดคุยโดยใช้วัจนภาษา รับฟัง แล้วแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งเป็นวิธีที่ใช้มาตลอด และเพื่อทาให้การ
สื่อสารมีความต่อเนื่องกัน (Regulating) จะใช้อวัจนภาษาเช่น การสบตา พยักหน้า ฯลฯ เพื่อแสดงความเข้าใจ ทา
ให้การสนทนาไหลลื่นต่อเนื่อง ช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มหรือเสริมน้าหนักให้แก่คาพูดในการ
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกหรือแสดงภาพจากตัวอักษรให้ชัดเจนมากขึ้น สาหรับในการปฏิบตั งิ านจะสาเร็จได้กเ็ พราะ
มีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนเป็นตัวเชื่อมระหว่างกระบวนการวิธีการทางานการวางแผนงาน การบริหารงานบุคคล
การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชาการประสานงานและการประเมินผลงาน การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและสร้างความเชื่อร่วมกันจึงมีความสาคัญมากต่อการบริหารองค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
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Downs (อ้างใน Varona, 1996: 119) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการสือ่ สารและความผูกพันต่อ
องค์กรขององค์กร 2 แห่งในประเทศออสเตรเลียพบว่าบรรยากาศการสื่อสาร (Communication Climate) เป็นตัว
ทานายการสื่อสารที่สนับสนุนความผูกพันขององค์กรและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Potvin’s (อ้างใน Varona,
1996: 119) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการสื่อสารและความผูกพันต่อองค์กรขององค์กร 3 แห่ง
ในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยองค์กรรายย่อย โรงพยาบาลขนาดใหญ่และบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงนานาชาติพบว่า
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความพึงพอใจในการสื่อสารและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน มีความเกีย่ วพัน
อย่างมากกับปัจจัยความผูกพัน (Commitment Composites) และบรรยากาศการสื่อสาร (Communication Climate)
4. ทิศทางหรือลักษณะการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรในระดับต่าสุด
แสดงว่าการสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบนและการสื่อสารตามแนวนอนมีผลต่อความผูกพันใน
องค์กรในระดับต่าสุด ซึ่งตรงกันข้ามกับผลการวิจัยของกัลยิมา โตกะคุณะ (2541) ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
สื่อสาร บรรยากาศการสื่อ สารในองค์กรความพึง พอใจในการทางาน และความยึ ดมั่นผูกพันต่อองค์ กรของ
พนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศสในประเทศไทย พบว่าพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน
และฝรั่งเศสมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการทางานที่แตกต่างกัน รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรทั้ง 3
บริษัท ส่วนใหญ่เป็นลักษณะสองทางมากกว่าทางเดียว ซึ่งทาให้เกิดผลดีต่อองค์กร การสื่อสารจากล่างขึ้นบนใน
บริษัททั้งสามมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับบรรยากาศในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจ
ในการทางานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ซึ่งความพึงพอใจในการทางาน เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบาย
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรได้มากที่สุดและงานวิจัยของปรียพรรณ วรรธนะวาสิน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความ
พึงพอใจของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ต่ อการสื่อภายในองค์กร ด้านความพึงพอใจใน
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารแบบแนวนอนมากที่ สุด
รองลงมาคือ แบบล่างสู่บนแบบบนสู่ล่างและแบบข้ามสาย
5. ช่องทางในการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรในระดับต่ามากอย่างไม่
มีนัยสาคัญ มีแนวโน้มว่าช่องทางในการสื่อสารเป็นเพียงตัวกลางที่ใช้ในการนาข่าวสาร เรื่องราวจากองค์กรไปสู่
พนักงาน ช่องทางการสื่อสารไม่สามารถช่วยเพิ่มระดับความผูกพันในองค์กรได้ แต่ในขณะเดียวกันผลการวิจัย
ของ C.W.Downs, et al. (อ้างใน Varona, 1996: 120) เปรียบเทียบผลการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลียและสาธารณรัฐกัวเตมาลาโดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ (Communication Satisfaction
Questionnaire : CSQ) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพบว่าความถี่ของการสื่อสารส่วนใหญ่ที่ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่ างๆสามารถทานายความผูกพันต่ อองค์กรคือ ความพึง พอใจในการสื่อ สารของผู้บริหารระดับกลาง
บรรยากาศการสื่ อ สารและการสื่ อ สารของผู้ บริ ห ารระดั บสู ง ซึ่ง ความพึง พอใจกั บการสื่ อ สารของผู้ บริ ห าร
ระดับกลางส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ดีกว่าปัจจัยอื่นๆ
6. ประเภทของการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันในองค์กรในระดับต่ามากอย่างไม่
มีนัยสาคัญแสดงว่าการสื่อสารแบบเป็นทางการและการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการไม่สามารถสร้างให้เกิดความ
ผูกพันในองค์กรได้ ในขณะที่ผลการวิจัยของกัลยิมา โตกะคุณะ (2541) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการสือ่ สาร บรรยากาศ
การสื่อสารในองค์กรความพึงพอใจในการทางานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัท
อังกฤษ เยอรมันและฝรั่งเศสในประเทศไทย พบว่าพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศสมีความพึง
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พอใจในการสื่อสารและการทางานที่แตกต่างกัน รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรทั้ง 3 บริษัท ส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะสองทางมากกว่าทางเดียว การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในบริษัททั้งสามมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
บรรยากาศในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการทางาน และความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กร ซึ่งความพึงพอใจในการทางาน เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรได้มากที่สุด
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การลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวรับจ้ าง กรณีศึกษา: ผู้ประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี
Investment in Rice Combine Harvester Service Case Study: Suphanburi Entrepreneur
ชมพูนุช นันทจิต1*
Chompunuch Nantajit1*

บทคัดย่ อ
ธุ ร กิ จ รถเกี่ ย วนวดข้ าวมี ต้ น ทุ น ในการลงทุ น และด าเนิ น การสู ง เพื่ อ เป็ นกรณี ศึ ก ษางานวิ จั ย นี ม้ ี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาลัก ษณะการดาเนิ น งานของธุ รกิ จ รถเกี่ ย วนวดข้ าวรั บ จ้ าง ความคุ้มค่าในการลงทุน
ตลอดจนผลกระทบของผู้ประกอบการรับจ้ างเกี่ยวข้ าวจากภัยแล้ ง เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ป ระกอบการรถเกี่ ย วนวดข้ าวในจัง หวัดสุพ รรณบุรี จ านวน 6 ราย การสัม ภาษณ์ ครอบคลุมลัก ษณะการ
ดาเนินงาน ต้ นทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ งานวิจัยวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการลงทุน
ด้ วยต้ นทุนและผลตอบแทนหลายช่วงเวลา โดยกาหนดระยะเวลาโครงการ 10 ปี แบ่งกรณีศกึ ษาจากรู ปแบบภัย
แล้ ง เป็ น 4 กรณีศกึ ษา ผลการศึกษาพบว่าถ้ าพบภัยแล้ งรุ นแรงที่สดุ ผู้ประกอบการจะมีระยะเวลาคืนทุนแบบคิด
ลด 8 ปี 7 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ 993,915.04 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ตอบแทนต่อค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 1.13
และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 12% ซึ่งหมายความว่าการลงทุนในธุรกิ จรั บจ้ างเกี่ยวนวดข้ าว
คุ้มค่ากับการลงทุน แม้ วา่ มีภยั แล้ งทุกปี ซึง่ ส่งผลกระทบกับกิจการเกี่ยวนวดข้ าวเป็ นอย่างมาก การวิเคราะห์พบว่า
การลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวของผู้ประกอบการสุพรรณบุรียงั คงคุ้มค่ากับการลงทุน

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.
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คานา
ข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจสาคัญของประเทศไทย ในปี 2557 ประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกข้ าวแบ่งเป็ น ข้ าว
นาปี จานวน 61,739,500 ไร่ และข้ าวนาปรังจานวน 15,187,517 ไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)
การเพาะปลูกข้ าวจานวนมากทาให้ มีความต้ องการเก็บเกี่ยวข้ าวจานวนมากตามไปด้ วย ในปี 2557 นันไทย
้
มีพื ้นที่เก็บเกี่ยวข้ าวรวมทัง้ นาปี และนาปรังกว่า 74 ล้ านไร่ ในอดีตการเก็บเกี่ยวข้ าวใช้ การยืมแรงกันเกี่ยว
ข้ าวหรื อเรี ยกว่า “ลงแขก” แต่ในปั จจุบนั เนื่องจากแรงงานเกษตรหายากและมีค่าจ้ างสูง ชาวนาจึงนิยมจ้ าง
ผู้ประกอบการที่มีรถเกี่ยวนวดข้ าวเพื่อทาการเก็บเกี่ยว
รถเกี่ ย วนวดข้ าวเป็ นเครื่ องจัก รกลการเกษตรที่ ถูก พัฒ นาให้ ส ามารถเกี่ ย วข้ าวและนวด(แยก
ข้ าวเปลือกจากรวง)ไปพร้ อมกัน ทาให้ เกษตรกรประหยัดการใช้ แรงงาน เพราะสามารถลดขัน้ ตอนในการ
เก็บเกี่ยว ความต้ องการใช้ บริ การรถเกี่ยวนวดข้ าวจึงมีมากขึ ้นเรื่ อยๆ ธุรกิจบริ การรับจ้ างเกี่ยวข้ าวมีขึ ้นตังแต่
้
ประมาณปี พ.ศ. 2530 (พรเพ็ญ วิจักษณ์ ประเสริ ฐ , 2535) ธุรกิ จรั บจ้ างเกี่ยวนวดข้ าวมีลักษณะการ
ให้ บริ การเกี่ยวข้ าวแยกเมล็ด และนาข้ าวเปลือกมาบรรจุรถสาหรับให้ เกษตรกรขนไปขาย โดยเกษตรกรจะ
ทาการติดต่อผู้ให้ บริ การผ่านทางผู้ประกอบการโดยตรงหรื อนายหน้ าในพื ้นที่ (ปรารถนา ม่วงงาม, 2555) ใน
ระยะแรกธุรกิ จรถเกี่ยวนวดข้ าวเป็ นไปอย่างดีเพราะว่ามีความต้ องการจ้ างอยู่ทุกหนแห่ง ปั จจุบันจึงมี
ผู้ประกอบการธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆ เกษตรกรบางรายจึงเห็นโอกาสในการลงทุนซื ้อเครื่ อง
เกี่ยวนวดข้ าว เพื่อนามาใช้ ในการเพาะปลูกของตนและรับจ้ างแก่ชาวนารายอื่นๆในพื ้นที่ แต่เนื่องมาจากรถ
เกี่ยวนวดข้ าวเป็ นเครื่ องจักรขนาดใหญ่ซงึ่ มีราคาสูง รถเกี่ยวนวดขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่มีราคาประมาณ
700,000 – 2,000,000 บาท (สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร, 2553) จึงนาไปสูค่ าถามวิจยั ที่วา่ การลงทุนใน
ธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวในปั จจุบนั ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้ าวมีการดาเนินการอย่างไร ต้ องเผชิญกับความ
เสี่ยงอะไรบ้ าง ต้ นทุนและผลตอบแทนเป็ นเช่นไร ใช้ รถเกี่ยวนวดข้ าวไปกี่ปีถึงจะคุ้มค่ากับต้ นทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่
ต้ องการลงทุนทาธุรกิจรับจ้ างเกี่ยวนวดข้ าวเห็นภาพการลงทุน และนาข้ อมูลไปใช้ ประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนของตนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะการดาเนินงานของธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวรั บจ้ าง ความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจน
ผลกระทบของผู้ประกอบการรับจ้ างเกี่ยวข้ าวจากภัยแล้ ง

วิธีการศึกษา
งานวิ จั ย นี เ้ น้ นท าการศึ ก ษาโดยใช้ ข้ อมู ล ปฐมภู มิ โดยท าการสัม ภาษณ์ ผ้ ู ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องและ
ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้ าว ประกอบกับข้ อมูลทุติยภูมิเพื่อให้ ทราบข้ อมูลเบื ้องต้ นในวิธีการวิจยั ข้ อมูลการติดต่อ
เพื่อประสานงานกับพื ้นที่ ข้ อมูลเบื ้องต้ นของธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวรับจ้ างซึ่งช่วยในการการออกแบบคาถามให้
ตรงตามลักษณะของผู้ประกอบการ การเลือกพื ้นที่ศึกษามาจากการสัมภาษณ์ นายกชมรมรถเกี่ยวข้ าวไทย โดย
งานวิจยั ได้ ทราบข้ อมูลว่าชมรมรถเกี่ยวข้ าวไทยมีผ้ ปู ระกอบการรถเกี่ยวข้ าวเป็ นสมาชิกประมาณ 7,000 ราย มีรถ
เกี่ยวนวดข้ าวประมาณ 45,000 คันทั่วประเทศ ซึ่งรถเกี่ยวทัง้ หมดนีเ้ ป็ นของผู้ประกอบการภาคกลางประมาณ
12,000 คัน ดังนัน้ งานวิจัยจึงเลือกตัวอย่างข้ อมูลจากจังหวัดที่ มีพืน้ ที่ เก็บเกี่ ยวข้ าวมากที่ สุดในภาคกลาง คือ
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จังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ มีพื ้นที่เก็บเกี่ยวข้ าว จานวน 2,288,468 ไร่ หรื อร้ อยละ 14.85 ของพื ้นที่ภาคกลางทัง้ หมด
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) งานวิจยั ทาการสัมภาษณ์ ผ้ ปู ระกอบการรถเกี่ ยวนวดข้ าวจานวน 6 ราย
โดยใช้ วิธีสมั ภาษณ์ เชิงลึก เน้ นถามเรื่ องการประกอบการ ต้ นทุนและผลตอบแทน เช่น ค่าบริ การ จานวนไร่ ไป
ให้ บริ การ ราคารถเกี่ยว ค่าซ่อมรถ ค่าจ้ างแรงงานขับรถเกี่ยว เป็ นต้ น ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคและความเสี่ยงที่
ผู้ประกอบการประสบเมื่อรับจ้ างเก็บเกี่ยว
การศึกษาวิเคราะห์ด้วยต้ นทุนและผลตอบแทนหลายช่วงเวลา หรื อการวิเคราะห์โครงการ เพราะธุรกิจรถ
เกี่ยวนวดข้ าวรั บจ้ างเป็ นการลงทุนระยะยาว มีค่าใช้ จ่ายหรื อรายได้ เกิดขึน้ หลายปี จึงต้ องแปลงค่าเงินให้ อยู่ ณ
เวลาเดียวกัน เนื่องจากค่าของเงิ นจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (สมศักดิ์ เพี ยบพร้ อม, 2531) ซึ่งค่าหลักที่ จะ
นามาใช้ ประกอบด้ วย
ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discount Payback Period: DPB) คือ การคานวณหาจุดคุ้มทุนในโครงการ
โดยใช้ วิธีคิดกระแสเงินสดสะสมที่ได้ รับจากอนาคตให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั การคานวณแสดงได้ ดงั สมการดังนี ้
ระยะเวลาคืนทุนคิดลด = จานวนปี ก่อนคืนทุน +
มูลค่าปั จจุบนั ของเงินส่วนที่ยงั ไม่ได้ คืนทุน
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นในปี ที่คนื ทุน
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์รวม
กับมูลค่าปั จจุบนั ของต้ นทุนรวมของโครงการนัน้ สามารถหาได้ จากสูตร ดังนี ้
n

NPV  
t 0

โดยที่

Bt  C t
(1  r) t

คือ ผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการในปี ที่ t C t คือ ต้ นทุนตลอดอายุโครงการปี ที่ t
คือ อัตราดอกเบี ้ย
n คือ อายุโครงการ
r
t
คือ ระยะเวลาโครงการคือตังแต่
้ ปีที่ 0,1,2,3….n
อัตราส่วนผลประโยชน์ตอบแทนต่อค่าใช้ จ่าย (Benefit Cost Ratio: BCR หรื อ B/C ratio) คือ อัตราส่วน
ระหว่างมูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทน (Present Value of Benefits: PVB) กับมูลค่าปั จจุบนั ของค่าใช้ จ่ายตลอด
อายุโครงการ (Present Value of Costs: PVC) ค่าใช้ จ่ายในที่นี ้ก็คือค่าใช้ จ่ายทังทางด้
้
านทุน ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานและบารุ งรักษา การคานวณอัตราส่วนผลประโยชน์ตอบแทนต่อค่าใช้ จ่ายโดยใช้ สตู รดังนี ้
Bt

n

Bt
t
t 1 (1  r)

BCR  

n

Ct

 (1  r)
t 1

t

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราคิดลดที่จะทาให้
ผลประโยชน์ตอบแทนและค่าใช้ จ่ายที่ได้ คิดลดเป็ นค่าใช้ จ่ายในปั จจุบนั เท่านัน้ อัตราคิดลดที่กล่าวถึงจึงเป็ นอัตรา
ความสามารถของเงินลงทุนที่จะก่อให้ เกิดรายได้ ค้ มุ กับเงินลงทุนเพื่อการนันพอดี
้
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือหาดู
ว่าอัตราคิดลดตัวไหนที่จะทาให้ NPV มีคา่ เป็ นศูนย์
เกณฑ์ชี ้วัดการวิเคราะห์การลงทุนแบบปรับมูลค่าของเงินตามเวลาคือ NPV, B/C ratio และ IRR
สามารถสรุ ปเกณฑ์เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจจากตารางที่ 1 (Table 1)
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Table 1 Criterion of NPV B/C ratio and IRR for investment decision.
NPV
IRR (%) compare with
Feasibility of investment
B/C ratio
(baht)
loan interest rate
Worth investment
+
>1
> loan interest rate
Normal profit investment
0
=1
= loan interest rate
Not worth the investment
<1
< loan interest rate
ที่มา: ชูชีพ พิพฒ
ั น์ศิถี (2544)
โดยมีขอบเขตการศึกษาให้ โครงการมีระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7 (คิดจากอัตราดอกเบีย้
เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จากการสัมภาษณ์) กาหนดให้ มีปีที่ 0 เพื่อคิดอัตราคิดลดตังแต่
้ ปีที่ 1
และสร้ างแบบจาลองการลงทุน สมมุติให้ ผ้ ปู ระกอบการ 1 ราย ลงทุนโดยซื ้อรถเกี่ยวนวดข้ าว 1 คัน รถเทลเลอร์ 1
คัน และมีโรงรถทาจากไม้ 1 โรง ทัง้ นีเ้ พราะต้ องการให้ เห็นภาพการลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวรั บจ้ างของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่พงึ่ เริ่ มลงทุน จึงกาหนดให้ มีการลงทุนเฉพาะสิ่งที่จาเป็ นในเบื ้องต้ น เท่านัน้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้ าวรับจ้ าง พบว่า ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงใน
การดาเนินธุรกิจจากความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น รถเกี่ยวข้ าวเสีย หรื อตกหลุมระหว่างเกี่ยวข้ าวทาให้ เสียโอกาสใน
การเก็ บ เกี่ ย วและเสี ย ค่ าซ่ อมรถเกี่ ย ว โดนนายหน้ านอกพื น้ ที่ โกงเงิ น ค่า เกี่ ย ว หรื อ การจ่ า ยเงิ น ช้ า ท าให้
ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็ นต้ น แต่ความเสี่ยงที่ผ้ ปู ระกอบการรถเกี่ยวนวดข้ าวรับจ้ างพบและ
ระบุวา่ ส่งผลกระทบมากที่สดุ คือ ภัยแล้ ง เพราะภัยแล้ งนี ้ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโดยตรง ทาให้ เกษตรกรไม่
สามารถปลูกข้ าวในฤดูนาปรังได้ หมายความว่าผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้ าวจะเสียพื ้นที่เก็บเกี่ยว ดังนันการศึ
้
กษานี ้
จึงแบ่งเป็ น กรณีศกึ ษาตามรู ปแบบภัยแล้ ง กรณีศกึ ษามีจานวน 4 กรณี ประกอบด้ วย
กรณีที่ 1 กาหนดให้ ไม่เกิดภัยแล้ งเลย (ภาคกลางเก็บเกี่ยวได้ 3 ครัง้ ) พื ้นที่เก็บเกี่ยวภาคกลาง 2,100 ไร่
ค่าจ้ าง 450 บาท/ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 900 ไร่ ค่าจ้ าง 600 บาท/ไร่ รายได้ 1,485,000บาท/ปี
กรณีที่ 2 กาหนดให้ เกิดภัยแล้ งหนักทุกๆ 3 ปี (ปี ที่เกิดภัยแล้ งหนักภาคกลางเก็บเกี่ยวได้ เพียง 1 ครัง้ ) ใน
ปี ที่ภยั แล้ งหนักพื ้นที่เก็บเกี่ยวภาคกลางลดเหลือ 700 ไร่ /ปี รายได้ ปีที่แล้ งหนัก 855,000 บาท/ปี ลดลงร้ อยละ
42.42
กรณีที่ 3 กาหนดให้ เกิดภัยแล้ งปกติตอ่ เนื่องทุกปี (ปี ที่เกิดภัยแล้ งปกติภาคกลางเก็บเกี่ยวได้ 2 ครัง้ ) ในปี
ที่แล้ งปกติ พื ้นที่เก็บเกี่ยวภาคกลางลดเหลือ 1400 ไร่ /ปี รายได้ ปีที่แล้ ง 1,170,000 บาท/ปี ลดลงร้ อยละ 21.21
กรณีที่ 4 กาหนดให้ ไม่เกิดภัยแล้ ง เกิดภัยแล้ งปกติ และแล้ งมากสลับกันในแต่ละปี

ผลการศึกษา
ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้ าวจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่เริ่ มต้ นอาชีพมาตังแต่
้ ประมาณ 20 ปี ที่แล้ ว
จากที่ประเทศไทยมีการนาเข้ ารถเกี่ยวข้ าว เรี ยกได้ วา่ สุพรรณบุรีเป็ นพื ้นที่แรกๆในประเทศไทยที่มีการเริ่ มต้ นใช้ รถ
เกี่ ยวข้ าวและการรั บจ้ างเกี่ ยวข้ าว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เป็ นชาวนาที่มีพืน้ ที่ เพาะปลูกข้ าวมาก แรงงานใน
ครัวเรื อนและแรงงานจ้ างไม่เพียงพอในการเก็บเกี่ยวข้ าว จึงลงทุนซื ้อรถเกี่ยวข้ าวมาใช้ ในที่นาของตนเอง ทังนี
้ ร้ ถ
เกี่ยวข้ าวมีราคาสูงเพื่อให้ ค้ มุ ค่าแก่การใช้ งาน จึงเริ่ มมีการรับจ้ างเกี่ยวข้ าวเกิดขึ ้น กิจการรั บจ้ างเกี่ยวข้ าวได้ รับ
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ความนิยมอย่างรวดเร็ ว ผู้ประกอบการในยุคแรก (ประมาณปี 2530 -2540) นันไม่
้ จาเป็ นต้ องหาลูกค้ า เองเลย
เพราะมีความต้ องการใช้ รถเกี่ยวสูงมาก ผู้ประกอบการในยุคแรกจึงประสบความสาเร็ จและมีกาไรมาก กาไรนี ้เอง
ที่จงู ใจให้ ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นเข้ าสูต่ ลาดรับจ้ างเกี่ยวข้ าวมากขึ ้น และแย่งพื ้นที่เกี่ยวข้ าวกัน ต่อมาผู้ประกอบการ
รับจ้ างเกี่ยวจึงปรับตัวด้ วยการออกไปรับจ้ างเกี่ยวข้ าวในพื ้นที่อื่นที่มีช่วงเวลาเกี่ยวข้ าวไม่ตรงกัน เช่น ในพื ้นที่ปลูก
ข้ าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นต้ น
ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้ าวจังหวัดสุพรรณบุรีนิยมใช้ รถเกี่ยวนวดข้ าวที่ประกอบโดยบริ ษัทในประเทศ
ซึง่ เป็ นรถเกี่ยวนวดข้ าวขนาดใหญ่ (Figure 1) ราคาประมาณ 1,800,000 – 2,400,000 บาท/คัน สามารถอุ้ม
ข้ าวเปลือกขณะเก็บเกี่ยวได้ ประมาณ 2.5 ตัน เก็บเกี่ยวได้ เฉลี่ยวันละ 30 ไร่ /คัน ผู้ประกอบการ 1 รายมีรถเกี่ยว
ข้ าวเฉลี่ยประมาณคนละ 3-4 คัน ผู้ประกอบการจะออกเก็บเกี่ยวข้ าวให้ มากที่สุดเท่าที่ทาได้ คือ ข้ าวนาปรั งใน
ภาคกลาง 3 ครัง้ /ปี (สุพรรณบุรีและพืน้ ที่ใกล้ เคียง) และไปเก็บเกี่ยวข้ าวนาปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 1
ครัง้ (เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพ.ย. – ม.ค.) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความสามารถด้ า นการเป็ นช่างซ่อมเพราะต้ อง
หมัน่ ดูแลและซ่อมแซมรถเกี่ยวนวดข้ าวอยู่เสมอ
รู ปแบบต้ นทุนและการดาเนิ นการเก็บเกี่ ยวในพื น้ ที่ สุพรรณบุรีและบริ เวณใกล้ เคียง (ภาคกลาง เช่น
อยุธยา อ่างทอง นครปฐม) แตกต่างกับพื ้นที่ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในพื ้นที่ใกล้ เคียงผู้ประกอบการหาผู้จ้างเก็บ
เกี่ยวข้ าวจากสายสัมพันธ์ เช่น เครื อญาติ คนรู้ จกั คนในตาบลเดียวกัน เป็ นต้ น ซึง่ ผู้จ้างเก็บเกี่ยวข้ าวมักจะติดต่อ
กับ ผู้ ป ระกอบการโดยตรง แต่ใ นพื น้ ที่ ที่ ห่ า งไกลจากภู มิ ล าเนาของผู้ ป ระกอบการ (ในกรณี ศึก ษานี พ้ บว่ า
ผู้ประกอบการนิยมไปเกี่ยวข้ าวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อในช่วงฤดูนาปี เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ เป็ นต้ น )
ผู้ประกอบการมีการจ้ างนายหน้ าที่ร้ ู จกั คนในพื ้นที่นนๆ
ั ้ เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว และรวบรวมพื ้นที่
เก็บเกี่ ยวให้ แก่ ผ้ ูประกอบการ นอกจากนี น้ ายหน้ ายังมีห น้ าที่ เก็บเงิ นจากเกษตรกรให้ แก่ผ้ ูป ระกอบการด้ วย
นายหน้ าบางรายจะอานวยความสะดวกแก่ผ้ ปู ระกอบการ เช่น จัดหาอาหารและที่พกั ให้ ทีมเกี่ยวข้ าว เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดีการศึกษานี ้วิเคราะห์โดยสร้ างแบบจาลองการลงทุน สมมุติให้ ผ้ ปู ระกอบการผู้เริ่ มต้ นลงทุน 1
ราย ลงทุนโดยซื ้อรถเกี่ยวนวดข้ าว 1 คัน รถเทลเลอร์ 1 คัน และมีโรงรถทาจากไม้ 1 โรง ทังนี
้ ้เพราะต้ องการให้ เห็น
ภาพการลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวรับจ้ างของผู้ประกอบการรายใหม่ที่พึ่งเริ่ มลงทุน จึงกาหนดให้ มีการลงทุน
เฉพาะสิ่งที่จาเป็ นในเบื ้องต้ น ต้ นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยดัง (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

Cost
Combine harvester price (Baht)
Combine harvester salvage value (Baht)
Combine harvester maintenance year 1-3 (Baht/year)
Combine harvester maintenance year 4-6 (Baht/year)
Combine harvester maintenance year 7-10 (Baht/year)
Trailer price (Baht)
Trailer salvage value (Baht)
Trailer maintenance year 1-5 (Baht/year)
Trailer maintenance year 6-10 (Baht/year)
Garage (Baht)
Garage salvage value (Baht)
Combine harvester driver (Baht/rai)
Trailer driver (Baht/rai)
Combine harvester fuel (Baht/rai)
Trailer fuel (Baht/rai)
Other region travel (Baht)
Other region commission (Baht/rai)
Revenue
Harvest area (rai)
Service price (Baht/rai)
Other region harvest area (rai)
Other region service price (Baht/rai)

SD
2,233,333.33
650,000.00
110,000.00
165,000.00
200,000.00
1,166,666.67
445,000.00
25,000.00
50,000.00
400,000.00
96,666.67
34.00
20.00
3.60
3.63
4,833.33
50.00

208,166.60
252,487.62
57,735.03
156,311.65
264,575.13
89,628.86
4.20
0.40
1.60
1,169.05
-

2,095.83
458.33
883.33
591.67

152.43
12.91
325.06
66.46

เมื่อนาข้ อมูลต้ นทุนและผลตอบแทนมาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการลงทุน (Table 3) พบว่า กรณีที่ 1
กรณี นีเ้ ป็ นกรณี ที่มีผลจากการลงทุนดีที่สุด เพราะกาหนดให้ ผ้ ูประกอบการไม่ประสบกับภัยแล้ งเลย กรณี นี ้
ผู้ประกอบการจะมีระยะเวลาคืนทุน คิดลดจากรถเกี่ยวนวดข้ าวขนาดใหญ่ 1 คันและต้ นทุนอื่นๆ 5 ปี 3 เดือน
มูลค่าปั จจุบันสุทธิ 2,802,041.74 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ ตอบแทนต่อค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 1.34 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 21% จะเห็นได้ ว่ากรณีที่ 1 การลงทุนในธุรกิจรับจ้ างเกี่ยวนวดข้ าวคุ้มค่ากับ
การลงทุน
กรณี ที่ 2 ซึ่งก าหนดให้ เ กิ ดภัย แล้ งหนัก ทุก ๆ 3 ปี ส่งผลให้ ร ายได้ ปี ที่ แ ล้ ง หนัก ลดลงร้ อยละ 42.42
ผู้ประกอบการจะมี ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 6 ปี 5 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ 1,929,601.70 บาท อัตราส่วน
ผลประโยชน์ตอบแทนต่อค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 1.25 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 17% กรณีที่ 2 การ
ลงทุนคุ้มค่ากับการลงทุน
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กรณีที่ 3 กาหนดให้ เกิดภัยแล้ งปกติต่อเนื่องทุกปี ในรู ปแบบภัยแล้ งนี ้ ผลกระทบคือรายได้ ปีที่แล้ งทุกปี
ลดลงร้ อยละ 21.21ถือว่าเป็ นกรณีที่ผ้ ปู ระกอบการได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนน้ อยที่สดุ และมีระยะเวลาคืน
ทุนยาวนานที่สดุ คือ ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 8 ปี 7 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ 993,915.04 บาท อัตราส่วน
ผลประโยชน์ตอบแทนต่อค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 1.13 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 12% จากตัวแปร
เหล่านี ้จะเห็นได้ วา่ กรณีที่ 3 การลงทุนคุ้มค่ากับการลงทุน
กรณีที่ 4 กาหนดให้ ไม่เกิดภัยแล้ ง เกิดภัยแล้ งปกติ และแล้ งมากสลับกันในแต่ละปี เป็ นกรณีที่มีความ
เป็ นไปได้ ที่จะเกิดขึ ้นจริ ง กรณี นี ้มีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 7 ปี 2 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ 1,462,846.28
บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ ตอบแทนต่อค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 1.19 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ
14% จากตัวแปรเหล่านี ้จะเห็นได้ วา่ กรณีที่ 4 การลงทุนคุ้มค่ากับการลงทุน
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกรณี ที่ผลตอบแทนจากการลงทุนดีที่สดุ และกรณีที่ผลตอบแทนจากการลงทุน
น้ อยที่สดุ หรื อกรณีที่ไม่เกิดภัยแล้ งเลย (กรณีที่ 1)และกรณีที่เกิดภัยแล้ งต่อเนื่อง (กรณีที่ 3) พบว่า ธุรกิจรถเกี่ยว
นวดข้ าวรับจ้ างมีความคุ้มค่าในการลงทุนในทัง้ 2 กรณี ภัยแล้ งมีผลอย่างมากต่อการลงทุน เพราะทาให้ ต้องใช้
เวลาคืนทุนแบบคิดลดเพิ่ มขึน้ 3 ปี 4 เดือน มูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของการลงทุนในระยะเวลา 10 ปี ลดลง
1,808,126.70 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 12% ซึ่งต่างกับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้อยู่แค่ 3%
หมายความว่าถ้ าสมมุติให้ เกิดภัยแล้ ว ความน่าลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวรับจ้ างจะลดลงอย่างมาก
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
ผลการศึก ษาพบว่า การประกอบธุ ร กิ จ รถรั บ จ้ า งเกี่ ย วนวดข้ าวกรณี ศึก ษาผู้ป ระกอบการที่ จัง หวัด
สุพรรณบุรีมีความคุ้มค่าในการลงทุน ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ าสูต่ ลาดได้ อย่างไรก็ดีการลงทุนในธุรกิจ
นี ้มีความเสี่ยงที่สาคัญคือภัยแล้ ง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงเดียวกันกับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ทังนี
้ ้เพราะการเพาะปลูกข้ าว
กับธุรกิจเกี่ยวนวดข้ าวรับจ้ างเป็ นธุรกิจต่อเนื่องกัน จากศึกษา 4 กรณี ภายใต้ ข้อสมมติที่ว่า ระยะเวลาโครงการ
10 ปี อัตราดอกเบี ้ย 7% มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของทัง้ 4 กรณีอยู่ในช่วง 993,915.04 ถึง 2,802,041.74 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการอยู่ในช่วง 12 - 21% ดังนันถ้
้ าผู้ประกอบการมีอตั ราเงินกู้เพื่อลงทุนต่ากว่า 12 % ก็
ยังสามารถลงทุนในธุรกิจนี ้ได้ และมีระยะเวลาคืนทุนคิดลดอยู่ระหว่าง 5 ปี 3 เดือน ถึง 8 ปี 7 เดือนขึ ้นอยู่กบั ภัย
แล้ งที่ผ้ ปู ระกอบการเผชิญ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการศึกษาพบว่าการลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน แต่ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกาหนดนโยบายควรทราบว่า ปั จจุบนั ธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้ าวมีผ้ ปู ระกอบการ
จานวนมาก ราคาค่าจ้ างเกี่ยวค่อนข้ างคงที่ ผู้ประกอบการรายที่มีความสามารถในการจัดการที่ดีจะสามารถอยู่
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รอดได้ ดีกว่า เพราะสามารถหาลูกค้ าได้ มากกว่าและประหยัดต้ นทุนได้ ดีกว่า ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าธุรกิจรถเกี่ยวนวด
ข้ า วรั บ จ้ างอยู่ ใ นตลาดที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สูง ดัง นัน้ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งท าการสนั บ สนุ น ให้ มี ผ้ ู ป ระกอบการเพิ่ ม ขึ น้
นอกจากนีก้ ารให้ บริ การรั บจ้ างเกี่ยวนวดข้ าวเป็ นธุรกิจที่ขึน้ กับการเพาะปลูกข้ าวของชาวนา ดังนัน้ ธุรกิจนีจ้ ึงมี
ความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว เช่น ภัยแล้ ง หรื อถ้ าเกษตรกรได้ รับเงินจากการขายข้ าวล่าช้ า ผู้
เกี่ยวข้ าวก็ได้ รับเงินช้ าไปด้ วย
ข้ อเสนอแนะสาหรั บการศึกษาครั ง้ ต่ อไป การศึกษานีก้ าหนดระยะเวลาโครงการ 10 ปี เพราะไม่
สามารถหาอายุการใช้ งานของรถเกี่ยวได้ เนื่องจากมีการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เสมอ ดังนันควรหาทางหา
้
อายุการใช้ งานของรถเกี่ยวนวดข้ าวเพื่อกาหนดอายุโครงการได้ ดีขึ ้น และการเก็บเกี่ยวข้ าวในแต่ละพื ้นที่มีความ
แตกต่างกัน เช่น ในภาคกลางที่นาแปลงใหญ่มีการปรับที่ดินที่ดี สามารถใช้ รถเกี่ยวนวดข้ าวขนาดใหญ่ได้ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีขนาดแปลงนาที่เล็กกว่า มีคนั นาจานวนมาก ไม่มีการปรับที่นาให้ เรี ยบ ทาให้ ต้องใช้ รถ
เกี่ยวนวดข้ าวขนาดเล็กกว่า ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาการประกอบการเกี่ยวนวดข้ าวในพื ้นที่อื่นๆ
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การศึกษาความเป็ นไปได้ การขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก
(Feasibility Study of Intermodal Transportation: A Case Study of Production of Bisphenol-A Company
กนกพร เรี ยนเขมะนิยม1, วรรษมา แสงปลั่ง1* และกนกทอง ศักดิ์แหลมเงิน1
Kanokporn Rienkhemaniyom1, Wassama Sangplung1* and Kanoktong Sakleamngearn1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบโดยการขนส่งทางรถไฟร่ วมกับ
รถบรรทุกจากมาบตาพุตไปท่าเรื อแหลมฉบังของกรณีศกึ ษาบริ ษัทผลิตเม็ดพลาสติก จากปั ญหาต้ นทุนการขนส่งที่
เพิ่มขึ ้นจากการกาหนดน ้าหนักพิกดั ของรถบรรทุกของกรมทางหลวงพิเศษ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรู ปแบบและเสนอ 3 ทางเลือกได้ แก่ ทางเลือกที่ 1 รู ปแบบการขนส่งโดยใช้ รถบรรทุกร่ วมกับรถไฟเมื่อบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ขนส่งรายเดียวและมีการลงทุนรถขนย้ ายสินค้ า ทางเลือกที่ 2 รู ปแบบการขนส่งโดยใช้ รถบรรทุกร่ วมกับรถไฟ
เมื่อบริ ษัทฯ เป็ นผู้ขนส่งรายเดียวและมีการจ้ างรถขนย้ ายสินค้ า และทางเลือกที่ 3 รู ปแบบการขนส่งโดยใช้ รถบรรทุก
ร่ วมกับรถไฟโดยการร่ วมมือกับบริ ษัทพัทธมิตรในการขนส่งสินค้ า เพื่อทาการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สดุ โดยพิจารณาจากต้ นทุนการดาเนินงาน และการลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์อนั เนื่องมาจากกิจกรรม
การขนส่ง จากผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกที่ 3 ซึง่ เป็ นการขนส่งโดยใช้ รถบรรทุกร่ วมกับรถไฟโดยการร่ วมมือกับ
บริ ษัทพัทธมิตรในการขนส่งสินค้ า สามารถลดต้ นทุนรวมการส่งออกสินค้ าและการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศได้ มากที่สดุ ซึง่ สามารถลดต้ นทุนรวมได้ 5,451,264 บาท/ปี หรื อ 8.32% และลดการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ได้ 165,009.60 กิโลกรัม/ปี หรื อ 20.55% เมื่อเปรี ยบเทียบกับการดาเนินงานในปั จจุบนั ซึง่ มีการ
ใช้ รถบรรทุกเพียงอย่างเดียว
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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คานา
การขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ (Intermodal Transport Model) เป็ นรู ปแบบการขนส่งแบบหนึง่ ที่ได้ รับ
ความนิยมอย่างรวดเร็ วในสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึง่ การขนส่งเชื่อมโยงหลายรู ปแบบ หมายถึงการขนส่งสินค้ าที่
ใช้ รูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตังแต่
้ สองรู ปแบบหรื อมากกว่าสองรู ปแบบขึ ้นไป โดยรู ปแบบของการขนส่งโดย
การเชื่อมโยงหลายรู ปแบบเกิดขึ ้นจากการขนส่งโดยการใช้ รถบรรทุก เพื่อขนส่งสินค้ าจากจุดต้ นทาง (โรงงาน)
ไปสูส่ ถานีขนส่งเส้ นทางหลัก (ทางเรื อ, ทางอากาศ หรื อทางรถไฟ) เมื่อสินค้ าถึงสถานีปลายทางแล้ ว จะใช้
รถบรรทุกขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง เพื่อส่งมอบให้ ลกู ค้ าต่อไป รู ปแบบการขนส่งเชื่อมโยงดังกล่าว เช่น
รถบรรทุก-เรื อเทกอง รถบรรทุก-เรื อ ขนส่งสินค้ า รถบรรทุก-ทางอากาศ รถบรรทุก-รถไฟ เป็ นต้ น (อาพล และคณะ
, 2557)
จุดประสงค์หลักของผู้ประกอบการในการดาเนินการขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรู ปแบบ เพื่อสร้ างทางเลือก
และความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ กบั ธุรกิจหรื อองค์กร โดยปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกรู ปแบบการ
ขนส่งนัน้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นการลดต้ นทุนการขนส่งจากกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ โดยการพิจารณา
ต้ นทุนตามกิจกรรมย่อยที่เกิดขึ ้น (Stock and Lambert, 2001; Delaney, 2003) เพื่อความสามารถในการเพิ่ม
ระดับของการบริ การที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า (จริ ยา, 2545; เกชณามาศ, 2552; นฤเบศวร์ ,
2552) นอกจากนัน้ รู ปแบบการขนส่งที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมหรื อ “Green Logistics” ซึง่ คานึงถึงการลดมลพิษ
ทางอากาศอันเนื่องมาจากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากการเผาผลาญในระหว่างการขนส่งสินค้ าจาก
รถบรรรทุกทุกชนิดเข้ ามามีบทบาทในการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กร ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการในปั จจุบนั หันมา
ให้ ความ สาคัญกับการบริ หารงานด้ านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น (สุวรรณี, 2552; ศิริวรรณ,
2552; ดวงรัตน์, 2555) การลดมลภาวะด้ านสิ่งแวดล้ อมหรื อการลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่
บรรยากาศจึงเป็ นอีกหนึง่ ในปั จจัยสาคัญที่ผ้ ปู ระกอบการนามาพิจารณาในการเลือกรู ปแบบการขนส่งให้
เหมาะสมกับองค์กร (Blanco, 2013)
บริ ษัทกรณีศกึ ษาทาการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก โดยมีกาลังการผลิต 480 ตัน/วัน เม็ด
พลาสติกถูกบรรจุในถุงขนาดใหญ่หนักถุงละ 850 กิโลกรัม โดยตู้คอนเทอร์ ขนาด 20 ฟุต สามารถบรรจุเม็ดพลาสติก
ได้ 17 ตัน หรื อคิดเป็ น 20 ถุง ในช่วงก่อนการบังคับใช้ ประกาศของกรมทางหลวงพิเศษ ว่าด้ วยการกาหนดพิกดั
น ้าหนักของรถบรรทุกต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 50.5 ตัน บริ ษัทฯใช้ บริ การการขนส่งโดยรถพ่วง 1 หัวลากสามารถลากตู้
คอนเทนเนอร์ ได้ เที่ยวละ 2 ตู้ (น ้าหนักรวม 52-58 ตัน) แต่ละวันจะมีรถบรรทุกเข้ ามารับสินค้ าจากโรงงานเพื่อไปที่
ท่าเรื อแหลมฉบังวันละ 14 เที่ยว (หรื อ 28 ตู้/วัน) โดยมีค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง 4,355 บาท/ตู้ (พิจารณาจากค่าบริ การ
ขนส่ง ค่า lift-on/lift-off ค่าผ่านท่า ค่าผ่านลาน) หลังจากมีการบังคับใช้ ประกาศฯ รถพ่วงสามารถขนย้ ายสินค้ าได้
เพียงเที่ยวละ 1 ตู้ (น ้าหนักรวม 34-36 ตัน) และต้ นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ ้นเป็ น 4,835 บาท/ตู้ หรื อเพิ่มขึ ้น 480 บาท/
ตู้ หรื อคิดเป็ น 13,440 บาท/วัน จากความสาคัญของปั ญหาข้ างต้ นจึงนามาซึง่ การศึกษาทางเลือกของรู ปแบบการ
ขนส่งแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริ ษัทฯ จากการศึกษาระบบรองรับการขนส่งขันพื
้ ้นฐานในเส้ นทางระหว่างมาบตาพุตและท่าเรื อแหลมฉบัง พบว่าทางเลือกของรู ปแบบการขนส่งอื่นที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ คือ การขนส่งด้ วย
รถไฟ ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการสนับสนุนการลดต้ นทุนด้ านการขนส่งของบริ ษัทฯ และการลดมลภาวะด้ านสิ่งแวดล้ อม
การศึกษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องระหว่างการขนส่งโดยรถบรรทุกเพียง
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อย่างเดียวจากโรงงานไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง
และการขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟเพื่อขนส่งต่อไปยังท่าเรื อ
แหลมฉบัง รวมทังศึ
้ กษาความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ ้นเมื่อเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่ง นอกจากนี ้ยังรวมถึง
การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมจากการปรับรู ปแบบการขนส่ง โดยพิจารณาจากการปล่อย Greenhouse
Gas Emissions : GHG Emissions หรื อ การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศ

วิธีการ
ผู้วิจยั ต้ องการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบโดยการใช้ บริ การขนส่งทางรถไฟ
ควบคูก่ บั ทางรถบรรทุก โดยทางเลือกต่างๆที่เป็ นไปได้ และเหมาะสมจะถูกนาเสนอ หลังจากนันจะท
้ าการศึกษา
และวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง เปรี ยบเทียบต้ นทุน รวมของ
กระบวนการส่งออกสินค้ าทังในด้
้ านการขนส่ง, การจัดเก็บ, และต้ นทุนการบริ หาร และความคุ้มค่าในการลงทุน
รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศของแต่ละทางเลือก
ทางเลือกในการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่ ง
จากรู ปแบบการขนส่งปั จจุบนั ที่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มมากชึ ้นจากการใช้ รถบรรทุกเพียงอย่างเดียวในการ
ลาเลียงตู้เปล่าจากท่าเรื อแหลมฉบังมาโหลดสินค้ าที่โรงงาน และลาเลียงตู้หนักกลับไปที่ท่าเรื อแหลมฉบังเพื่อ
ส่งออกสินค้ า ผู้วิจยั ได้ นาเสนอแนวทางในการผสมผสานการขนส่งด้ วยรถบรรทุกและรถไฟมาประยุกต์ใช้ เนื่อง
จากการขนส่งด้ วยรถไฟมีโครงสร้ างพื ้นฐานและสิ่งอานวนความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับรองรับกิจกรรมการขนส่งตู้
สินค้ าขึ ้น-ลงรถไฟภายในท่าเรื อแหลมฉบัง รวมทังแผนการขยายความต้
้
องการในการขนส่งด้ วยระบบรางสาหรับ
อนาคตรองรับอยู่แล้ ว (ธีระพงษ์ , 2557) โดยเปลี่ยนเป็ นการขนส่งโดยการใช้ รถไฟลากตู้เปล่าจากท่าเรื อแหลม
ฉบังมายังสถานีรถไฟมาบตาพุตเพื่อนาตู้เปล่าจัดเก็บที่ลานตู้มาบตาพุต และเมื่อถึงกาหนดเวลาในการโหลด
สินค้ า รถพ่วงลากตู้เปล่าออกจากลานตู้มาบตาพุตเพื่อดาเนินการโหลดสินค้ าที่โรงงาน และลาเลียงตู้หนักต่อไป
ยังสถานีรถไฟมาบตาพุตเพื่อโหลดสินค้ าขึ ้นรถไฟขนสินค้ าต่อไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง ดังแสดงตามรู ปที่ 1 จาก
แนวความคิดดังกล่าว ผู้วิจยั เสนอ 3 ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่งด้ วยรถบรรทุกควบคูก่ บั การ
ขนส่งด้ วยรถไฟ
Current transportation model (road mode only)

Laem Chabang Container Yard

Factory at Map Ta Phut
Proposed intermodal transportation model (road and rail modes)

Laem Chabang
Railway Station

Laem Chabang Port

Map Ta Phut
Railway Station
Map Ta Phut Container Yard

Laem Chabang Container Yard

Full truck
Empty truck

Factory at Map ta Phut

Figure 1 Current and proposed transportation models
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ทางเลือกที่ 1: รู ปแบบการขนส่ งโดยรถบรรทุกร่ วมกับรถไฟและสินค้ าทัง้ ขบวนรถไฟเป็ นของบริษัทฯ
และบริษัทฯลงทุนซือ้ รถขนย้ ายสินค้ าเอง
เมื่อมีการเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่งจากรถบรรทุกอย่างเดียว มาเป็ นการขนส่งแบบผสมระหว่างรถบรรทุก
และรถไฟ ย่อมมีผลกระทบต่อการจัดเตรี ยมสินค้ าให้ เพียงพอต่อความจุตอ่ เที่ยวที่เพิ่มขึ ้น การท่ารถไฟจากัดการ
ขนส่งต่อเที่ยวมากที่สดุ จานวน 30 แคร่ หรื อ 60 ตู้ และการขนส่งขันต
้ ่าต่อเที่ยวจานวน 20 แคร่ หรื อ 40 ตู้ ส่งผล
ให้ บริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั ที่มีการส่งออกวันละ 28 ตู้ มีสินค้ าไม่เพียงพอต่อการขนส่งทางรถไฟ ทาให้ ต้องปรับเปลี่ยน
ขันตอนการด
้
าเนินงานขนส่งและจัดเก็บสินค้ าเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ เพียงพอต่อการขนส่งต่อเที่ยวรถไฟ ดังนันจะต้
้ องมี
การจัดเก็บสินค้ าที่คลังสินค้ า เพิ่มขึน้ 476 ตัน (560 ถุง หรื อคิดเป็ น 28 ตู้) โดยทาการจัดเก็บวันเว้ นวันเพื่อรอการ
ส่งออก ซึง่ คลังสินค้ าสามารถจัดเก็บได้ สงู สุด 700 ตัน/วัน หรื อประมาณ 823 ถุง/วัน ในการจัดเก็บสินค้ านัน้
จาเป็ นต้ องใช้ รถขนย้ ายสินค้ าเพื่อนาสินค้ าไปจัดเก็บที่คลังสินค้ าซึง่ ตังอยู
้ ่ในบริ เวณโรงงาน โดยบริ ษัทฯลงทุนซื ้อ
รถในการขนย้ ายเม็ดพลาสติกระหว่างโรงงานและคลังสินค้ าเอง
ทางเลือกที่ 2: รู ปแบบการขนส่ งโดยรถบรรทุกร่ วมกับรถไฟและสินค้ าทัง้ ขบวนรถไฟเป็ นของบริษัทฯ
และบริษัทฯจ้ างให้ ผ้ ูอ่ นื ทาการขนย้ ายสินค้ าระหว่ างโรงงานและคลัง
การดาเนินงานของทางเลือกที่ 2 จะเหมือนทางเลือกที่ 1 ทุกประการ ยกเว้ นในส่วนของการขนย้ ายเม็ด
พลาสติกระหว่างโรงงานและคลังสินค้ าที่บริ ษัทฯจะจ้ างให้ บริ ษัท Third Party เป็ นผู้ดาเนินการ
ทางเลือกที่ 3: การร่ วมมือกับบริษัทอื่นในการขนส่ งด้ วยรถบรรทุกร่ วมกับรถไฟ
จากการสารวจความต้ องการขันพื
้ ้นฐานด้ านการขนส่งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต
พบว่ามี
ผู้ประกอบการหลายรายที่มีการขนส่งเม็ดพลาสติกบรรทุกตู้ไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากโรงงานผลิตใน
นิคมฯ ไปยังท่าเรื อแหลมฉบังโดยรถบรรทุก และผู้ประกอบการได้ รับผลกระทบในเรื่ องภาระต้ น ทุนของการขนส่ง
สินค้ าที่เพิ่มสูงขึ ้นอันเนื่องมาจากการปรับราคาน ้ามันและการประกาศจากกรมทางหลวงพิเศษว่าด้ วยการกาหนด
พิกดั น ้าหนักของรถบรรทุกเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ พบว่ามีผ้ ปู ระกอบการบางรายใช้ บริ ษัท Third Party
ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ ารายเดียวกันด้ วย ดังนันถ้
้ ามีการร่ วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในการใช้ บริ การ
การขนส่งทางรถไฟแทนรถบรรทุก จะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการนันลดต้
้
นทุนขนส่งสินค้ า และบริ ษัทฯสามารถส่ง
สินค้ าในอัตราเดิม คือ 28 ตู้/วัน โดยไม่จาเป็ นต้ องทาการเก็บสินค้ าคงคลังเพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนรวมกระบวนการส่ งออกสินค้ า
ต้ นทุนรวมกระบวนการส่งออกสินค้ าซึง่ เป็ นปั จจัยหลักในการตัดสินใจในการเลือกรู ปแบบการขนส่ง
ประกอบไปด้ วยต้ นทุนตามกิจกรรมย่อย (Delaney, 2003) ดังนี ้
1) ต้ นทุนคงที่ (Fixed cost) หมายถึงค่าใช้ จ่ายหรื อรายจ่ายที่คงที่ไม่ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณของการผลิต
หรื อจานวนหน่วยที่แปรผันในการดาเนินงาน ต้ นทุนคงที่ในงานวิจยั นี ้จะเกี่ยวข้ องกับต้ นทุนในการจัดการสินค้ าคง
คลังเป็ นหลัก ได้ แก่ ต้ นทุนจ้ างแรงงาน และต้ นทุนการเช่ารถโฟล์คลิฟท์ เป็ นต้ น
2) ต้ นทุนแปรผัน (Variable cost) หมายถึงค่าใช้ จ่ายหรื อรายจ่ายที่ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณของสินค้ า
ได้ แก่ ต้ นทุนการขนส่งสินค้ า ค่าน ้ามัน รวมถึงต้ นทุนการบริ หารได้ แก่ ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้ จ่ายด้ านการ
สื่อสาร ค่าบริ การลูกค้ า ค่าซ่อมบารุ ง ค่าอุปกรณ์ สานักงานเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตและส่งออก เป็ นต้ น ซึง่

240

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผู้วิจยั คานวณต้ นทุนการบริ หารโดยอ้ างอิงแนวคิดของ Delaney (2003) ที่กล่าวว่า ต้ นทุนการบริ การ = [(ต้ นทุน
สินค้ าคงคลัง + ต้ นทุนขนส่งสินค้ า) x 4%]
ดังนัน้ ต้ นทุนรวมกระบวนการส่งออกสินค้ า สามารถคานวณได้ ตามสูตรดังนี ้
ต้ นทุนรวมกระบวนการส่งออกสินค้ า = ต้ นทุนสินค้ าคงคลัง+ต้ นทุนขนส่งสินค้ า+ต้ นทุนการบริ หาร
การเปรี ยบเทียบความคุ้มค่ าในการลงทุน
รู ปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันมีผลต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอย่างชัดเจน เนื่องจากแต่
ละทางเลือกมีรูปแบบการดาเนินงานหรื อกิจกรรมที่แตกต่างกัน
เพื่อหาความคุ้มค่าในการลงทุนและตัดสินใจ
เลือกรู ปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบที่เหมาะสม ผู้วจิ ยั จะดาเนินการเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายรายปี ของแต่
ละทางเลือกกับค่าใช้ จ่ายรายปี ของรู ปแบบการขนส่งในปั จจุบนั และคานวณหามูลค่าปั จจุบนั (Net Present
Value-NPV) ของแต่ละกรณี ภายในระยะเวลาดาเนินงาน 5 ปี ตามสมมติฐานที่วา่ บริ ษัทฯ คาดว่ารถบรรทุกที่
ลงทุนซื ้อใหม่จะมีอายุการใช้ งาน 5 ปี เมื่อหลังจาก 5 ปี จะมีการขายทิ ้ง โดยทางเลือกที่ให้ มลู ค่าปั จจุบนั (NPV)
สูงที่สดุ จะถูกพิจารณาเป็ นทางเลือกที่ค้ มุ ค่าในการลงทุน
และนาไปพิจารณาควบคูก่ บั อัตราการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอน-ไดออกไซด์ตอ่ ไป
อัตราการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
การคานวณอัตราการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Blanco, 2013) ระหว่างมาบตาพุตและท่าเรื อ
แหลมฉบังจะแบ่งการคานวณออกเป็ น 3 ส่วนตามลักษณะการขนส่งที่ตา่ งกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ในการปล่อย
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์อ้างอิงจาก องค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (2556) และ Intergovernmental
Panel on Climate Change (2014)
1) การลาเลียงตู้เปล่าจากลานตู้แหลมฉบังมาที่โรงงานโดยรถบรรทุก 18 ล้ อ น ้าหนักบรรทุก 32 ตัน
(1) ค่าสัมประสิทธิ์ในการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของรถบรรทุกคือ 0.8163 kgco2eq/km
และค่าสัมประสิทธิ์ในการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของรถไฟ คือ 0.0260 kgco2eq/km
(2) สูตรคานวณ: 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) การลาเลียงตู้หนักจากโรงงานมาท่าเรื อแหลมฉบังโดยรถบรรทุก 18 ล้ อ น ้าหนักบรรทุก 32 ตัน
(1) ค่าสัมประสิทธิ์ในการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของรถบรรทุกคือ 0.0447 kgco2eq/tkm และ
ค่าสัมประสิทธิ์ในการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของรถไฟ คือ 0.0260 kgco2eq/tkm
(2) สูตรคานวณ: CO2 Emissions intermodal shipment
= Shipment Weight x Origin Factory x Road Emission Factor +
Shipment Weight x Destination Rail Line x Rail Emission Factor
3) การย้ ายสินค้ าจากบริ เวณบรรจุมาจัดเก็บที่คลังสินค้ าโดยรถบรรทุก 18 ล้ อน ้าหนักบรรทุก 32 ตัน
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(1) ค่าสัมประสิทธิ์ในการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของการวิ่งตู้เปล่าคือ 0.8163 kgCO2eq/tkm
และการวิ่งตู้หนัก คือ 0.0447 kgco2eq/tkm
(2) สูตรคานวณ: CO2 Emissions road shipment
= Shipment Weight x Distance x Emission Factor
การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะดาเนินการวิเคราะห์ตามปั จจัยภายในและภายนอกขององค์กรดังนี ้
1) ความเสี่ยงจากภายในองค์กร คือ โรงงานหยุดการผลิตกะทันหัน ผลกระทบที่เกิดขึ ้นในแต่ละทาง
เลือกจะขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาที่โรงงานหยุดการผลิต ซึง่ ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายสาหรับการคืนตู้ช้ากว่าที่
สายเรื อกาหนดไว้ , ค่าขนส่งตู้เปล่า, ค่าฝากตู้, และค่าบริ หารงานโลจิสติกส์ของบริ ษัท Third Party เป็ นต้ น
2) ความเสี่ยงจากภายนอกองค์กรได้ แก่ ความไม่ตรงต่อเวลา การหยุดงาน การเกิดอุบตั ิเหตุ การหารถ
ทดแทน ความสามารถในการเพิ่มปริ มาณการขนส่ง และการเกิดภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น โดยตารางที่ 1 แสดงความ
เป็ นไปได้ ในการที่จะเกิดความเสี่ยงนันๆกั
้ บการขนส่งด้ วยรถบรรทุกและการขนส่งด้ วยรถไฟ
รวมถึงระดับผล
กระทบต่อทางเลือกทัง้ 3 ทางเลือกที่อาจเกิดขึ ้นได้
Table 1 The comparison of risk levels and impact levels of each alternative
Risk

Probability of occurrence

Impact level
Alternative 1 & 2
(Truck and Train)
High

Alternative 3
(Truck and Train)
High

Delay

Truck
High

Train
Low

Current mode
(Truck only)
Low

Driver's absence
Accident

High
High

Low
Low

High
Low

Low
High

Low
High

Replacement
Expansion
Natural disasters

Easy
Easy
Low

Difficult
Difficult
Low

Low
Low
Low

High
High
High

High
High
High

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งจากรถบรรทุกหัวลากเป็ นการขนส่งรถไฟ
โดยการการจัดเก็บสินค้ าคงคลัง, การลงทุน และการวิเคราะห์การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศ
เพื่อให้ ได้ ต้นทุนที่ต่าที่สดุ และเกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ เมื่อมีการเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่งเป็ นรถไฟ ผู้วิจยั ทาการ
เสนอการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทังหมด
้
3 ทางเลือกได้ แก่ ทางเลือกที่ 1 คือรู ปแบบการขนส่งโดยใช้
รถบรรทุกร่ วมกับรถไฟและบริ ษัทฯ ลงทุนซื ้อรถขนย้ ายสินค้ าเองเพื่อนาไปจัดเก็บ ทางเลือกที่ 2 คือรู ปแบบการ
ขนส่งโดยใช้ รถบรรทุกร่ วมกับรถไฟโดยบริ ษัทฯ จ้ างรถขนย้ ายสินค้ าเพื่อนาไปจัดเก็บ และทางเลือกที่ 3 คือ
รู ปแบบการขนส่งโดยใช้ รถบรรทุกร่ วมกับรถไฟโดยการร่ วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นในการขนส่งสินค้ า
ผลการศึกษาด้ านต้ นทุนและอัตราการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้ จ่ายรายปี ของทังสามทางเลื
้
อก (ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุนรถขนย้ ายหรื อ
ค่าจ้ างบริ ษัทภายนอกในการย้ ายสินค้ าระหว่างโรงงานและคลังสินค้ า) เปรี ยบเทียบกับการขนส่งในปั จจุบนั
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Table 2 Detailed costs comparison
Alternative

Containers/
Year

Current
method
Alternative 1
Alternative 2
Alternative 3

Fixed cost

Transportation cost

Administrative cost

baht/
container

baht/year

baht/
container

baht/year

baht/
container

baht/year

10,080

1,417.96

14,293,009

4,835.00

48,736,800

250.12

2,521,193

10,080
10,080
10,080

1,599.98
1,599.98
1,417.96

16,127,809
16,127,809
14,293,009

4,315.00
4,315.00
4,315.00

43,495,200
43,495,200
43,495,200

236.6
236.6
229.32

2,384,921
2,384,921
2,311,529

พบว่าทางเลือกที่ 1 และ 2 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ ้นจากการดาเนินงานในปั จจุบนั ประมาณ 1,834,800 บาท/
ปี อันเนื่องมาจากค่าแรงงานและค่าเช่ารถโฟล์คลิฟประจาคลังสินค้ าเพื่อให้ เพียงพอต่อการขนส่งทางรถไฟแบบที่
บริ ษัทฯขนเองทังขบวน
้
ทังสามทางเลื
้
อกมีต้นทุนแปรผันอันเนื่องมาจากการขนส่งลดลงเมื่อเทียบกับการดาเนิน
งานในปั จจุบนั เนื่องจากค่าใช้ จ่ายต่อตู้ในการขนส่งทางรางต่ากว่าการขนส่งทางรถ ส่วนทางเลือกที่ 3 มี
ค่าใช้ จ่ายด้ านการบริ หารต่าที่สดุ จะเห็นได้ วา่ ทางเลือกที่ 3 คือการขนส่งโดยใช้ รถบรรทุกร่ วมกับรถไฟโดยการ
ร่ วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นในการขนส่งสินค้ า มีต้นทุนรวมที่ต่ากว่าทางเลือกที่ 1 และ 2 ถึงแม้ ยงั ไม่ได้ มีการ
พิจารณาค่าใช้ จ่ายจากการขนย้ ายสินค้ าระหว่างโรงงานและคลังสินค้ า (ทังนี
้ ้ยังไม่มีการคิดค่าใช้ จ่ายในการสร้ าง
ความร่ วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่น)
อย่างไรก็ตาม เมื่อนาค่าใช้ จ่ายในการขนย้ ายเม็ดพลาสติกระหว่างโรงงานและคลังสินค้ ามาพิจารณา
เพิ่มเติม รวมทังการตั
้
ดสินใจลงทุนซื ้อสินทรัพย์เช่น รถบรรทุก ในบางทางเลือก ผลการเปรี ยบเทียบความคุ้มค่าใน
การลงทุนโดยพิจารณาจากมูลค่าปั จจุบนั Net Present Value (NPV) ของแต่ละทางเลือกเทียบกับค่าใช้ จ่ายใน
ปั จจุบนั ภายในระยะเวลา 5 ปี (คิดที่อายุการใช้ งานของรถขนย้ ายสินค้ าระหว่างโรงงานและคลังสินค้ า) แสดงดัง
ตารางที่ 3-5 โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี ้
Table 3 Cost and benefit analysis of Alternative 1 and the current transportation method
Cash flow
Alternative 1 vs. Current method

Year
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

0

0

0

0

0

-634,448

-634,448

-846,848

-634,448

961,677

2,908,624

2,908,624

2,696,224

2,908,624

4,504,749

Capital investment (Buying a truck)

-6,384,500

Miscellaneous expenses
Total cost

-6,384,500

Discount rate

10.37%

Net Present Value (NPV)

5,354,626

ทางเลือกที่ 1 บริ ษัทฯลงทุนซื ้อรถขนย้ ายเอง โดยใช้ รถบรรทุกพ่วง 18 ล้ อประเภทเดียวกับที่บริ ษัทใช้
บริ การขนส่งปั จจุบนั โดยค่ารถคันละ 6,384,500 บาท และ บริ ษัทฯ คาดว่ารถพ่วงจะมีอายุการใช้ งาน 5 ปี เมื่อ
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หลังจาก 5 ปี จะมีการขายทิ ้ง พบว่ามูลค่าซากของรถในปี ที่ 5 คิดเป็ น 25% ของมูลค่ารถ และบริ ษัทฯ ต้ องการกู้
เงินจากธนาคารโดยมีอตั ราดอกเบีย้ จากการกู้ 4% และมีคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มเติม เช่น การจ้ าง
พนักงานขับรถ ค่าภาษี ประกันภัย ค่าบารุ งรักษา ค่าน ้ามัน โดยค่าใช้ จ่ายที่ประหยัดลงและค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับการดาเนินงานในปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 5 ปี สามารถสรุ ปได้ ตามตารางที่ 3 พบว่าค่า NPV =
5,354,626 บาท
ทางเลือกที่ 2 บริ ษัทฯจ้ างบริ ษัทภายนอกทาการขนย้ าย โดยอัตราค่าบริ การขนย้ ายสินค้ าคิดที่ 30 บาท/
ตัน ใช้ รถบรรทุกพ่วง 18 ล้ อแม่ลกู 1 คัน (จากการสอบถามบริ ษัทผู้ให้ บริ การขนย้ ายสินค้ าแห่งหนึง่ ที่บริ ษัทใช้
บริ การอยู่) โดยค่าใช้ จ่ายที่ประหยัดลงและค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับการดาเนินงานในปั จจุบนั
เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี สามารถสรุ ปได้ ตามตารางที่ 4 พบว่าค่า NPV = -7,988,640 บาท
Table 4 Cost and benefit analysis of Alternative 2 and the current transportation method
Cash flow
Alternative 2 vs. Current method

Year
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
Alternative 3 vs. Current method

Year
0

1

Fixed cost (labor cost, forklift cost,
and storage cost)

2

3

4

5

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

5,451,265

5,451,265

5,451,265

5,451,265

5,451,265

Total cost

0

Discount rate

10.37%

Net Present Value (NPV)

20,470,728

ทางเลือกที่ 3 เป็ นการร่ วมมือกับบริ ษัทอื่นในการขนส่งสินค้ าทางรถไฟ ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทฯไม่ต้อง
จัดเก็บสินค้ าเพิ่มขึ ้นในคลังสินค้ าเพื่อให้ เพียงพอต่อการขนส่งทางรถไฟ
โดยจะเป็ นการแบ่งสัดส่วนพื ้นที่การ
ขนส่งทางรถไฟตามที่บริ ษัทฯต้ องการกับบริ ษัทพันธมิตร เนื่องจากไม่ต้องมีการขนย้ ายสินค้ าระหว่างโรงงานและ
คลังสินค้ า จึงไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในส่วนนี ้เพิ่มเติม สามารถสรุ ปค่าใช้ จ่ายที่ประหยัดลงได้ เมื่อเทียบกับการดาเนินงาน
ในปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 5 ปี ได้ ตามตารางที่ 5 พบว่าค่า NPV = 20,470,728 บาท
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Table 6 Summary of results for all alternatives
Alternative
Current method

Containers/year
10,080

Transportation time
(mins/container)
258.6

Total cost
(baht/year)
65,551,001.32

CO2 emissions
(kg/year)
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

ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของรู ปแบบการขนส่งในแต่ละทางเลือกด้ วยตัวชี ้วัดต่างๆ
พบว่าเมื่อมีการส่งออกเม็ดพลาสติก 10,080 ตู้/ปี จากการเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการขนส่งปั จจุบนั พบว่า
ทางเลือกที่ 1 สามารถลดต้ นทุนรวมกระบวนการส่งออกสินค้ า 2,908,625 บาท/ปี หรื อร้ อยละ 4.4 และลดการ
ปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 158,961.60 กิโลกรัม/ปี หรื อร้ อยละ 19.80 สาหรับทางเลือกที่ 2 จะมีต้นทุน
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น 1,597,727 บาท/ปี แต่สามารถลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 158,961.60 กิโลกรัม/ปี
หรื อร้ อยละ 19.80 และสาหรับทางเลือกที่ 3 นันสามารถลดต้
้
นทุนรวมกระบวนการส่งออกสินค้ า ได้ มากที่สดุ คือ
5,451,265 บาท/ปี หรื อ ร้ อยละ 8.32 และลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ถงึ 165,009.60 กิโลกรัม/ปี
หรื อร้ อยละ 20.55 ดังนันรู
้ ปแบบการขนส่งในทางเลือกที่ 3 โดยการร่ วมมือกับผู้ประกอบรายอื่นในการขนส่งถือว่า
เป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ เนื่องจากมีต้นทุนรวมกระบวนการส่งออกสินค้ าและการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศน้ อยที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับทางเลือกอื่นถึงแม้ วา่ ต้ องใช้ เวลาในการทากิจกรรมต่อตู้เพิ่มขึ ้นจาก
รู ปแบบการขนส่งปั จจุบนั 41 นาที
การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นสาหรับทางเลือกที่ 3 ซึง่ เป็ นรู ปแบบการขนส่งที่
เหมาะสมที่สดุ จากการใช้ รถบรรทุกร่ วมกับรถไฟโดยการร่ วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นในการขนส่งสินค้ า การ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นควรมุง่ เน้ นที่ความร่ วมมือของกลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มีการแชร์ ข้อมูลในห่วงโซ่อปุ ทาน
การสื่อสารระหว่างกันระหว่างผู้ประกอบการและบริ ษัท Third Party เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลที่ตรงกันและสามารถ
แก้ ไขปั ญหาร่ วมกันได้ ทนั เวลา นอกจากนี ้ยังช่วยเป็ นการปรับปรุ งความยืดหยุ่นในการจัดส่งให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
1) โอกาสของผู้ประกอบการอื่นไม่สามารถผลิตสินค้ าและส่งออกได้ นนถื
ั ้ อว่ามีโอกาสน้ อยมาก บริ ษัทฯ
ตัดสินใจทาการขนส่งสินค้ าต่อไปถึงแม้ วา่ จานวนส่งออกจะไม่เพียงพอต่อการขนส่งด้ วยรถไฟก็ตาม บริ ษัทฯจะ
ดาเนินการเจรจากับการท่ารถไฟเพื่อขอลดเที่ยวการขนส่งให้ เหลือวันละ 1 เที่ยว และบริ ษัทฯ ยินยอมเสีย
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งเพิ่มสาหรับแคร่ ที่วา่ งไม่มีต้ สู ินค้ า เนื่องจากรู ปแบบการขนส่งในทางเลือกที่ 3 นันเป็
้ นการ
ขนส่งแบบ Just-In-Time ซึง่ ไม่มีการจัดเก็บสินค้ าที่คลังสินค้ า จาเป็ นที่จะต้ องส่งออกสินค้ าทังหมด
้
และเมื่อ
คานวณค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 6 แคร่ อัตราค่าบริ การขนส่งรถไฟแคร่ ละ 860 บาท ดังนันต้
้ องจ่ายค่าบริ การ
เพิ่ม 5,160 บาท/วัน ซึง่ ถือว่าเป็ นค่าใช้ จ่ายที่บริ ษัทฯ ยอมรับได้ มากกว่าการเคลื่อนย้ ายสินค้ าไปจัดเก็บ ในคลัง
2) การทาข้ อตกลงกับการท่ารถไฟในกรณีรถไฟมาช้ ากว่ากาหนดมากและส่งผลกระทบต่อตารางเวลา
ออกของขบวนรถไฟเที่ยวต่อไป โดยให้ การท่ารถไฟรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดในการขนส่
้
งทางรถบรรทุกเพื่อขน-
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ส่งสินค้ าไปท่าเรื อแหลมฉบังแทน ซึง่ บริ ษัท Third Party จะเป็ นผู้หารถบรรทุกมาให้ บริ การเอง
3) กรณีรถไฟเกิดอุบตั ิเหตุ ผู้ประกอบการต้ องแจ้ งข้ อมูลและประสานงานกับบริ ษัท Third Party เพื่อ
วางแผนปรับเปลี่ยนเส้ นทางในการขนส่งและมีเวลาจัดเตรี ยมรถบรรทุกได้ ทนั ท่วงทีสาหรับการขนส่งในรอบถัดไป

สรุป
งานวิจยั นี ้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งของสินค้ าด้ วยรถบรรทุก เป็ น
การขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบด้ วยการใช้ บริ การขนส่งทางรถไฟควบคูก่ บั ทางรถบรรทุกของกรณีศกึ ษาบริ ษัท
ผลิตเม็ดพลาสติก จากการศึกษา 3 ทางเลือกของการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ
ในเชิงต้ นทุนรวมกระบวนการส่งออกสินค้ า และผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศ พบว่าทางเลือกที่ดีที่สดุ คือ ทางเลือกที่ 3 หรื อรูปแบบการขนส่งโดยใช้ รถบรรทุกร่ วมกับรถไฟโดยการ
ร่ วมมือกับบริ ษัทพันธมิตรในการขนส่งสินค้ า ซึง่ การร่ วมมือกันในระบบโซ่อปุ ทานนี ้ จะช่วยให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องจัดเก็บ
สินค้ าเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ เพียงพอต่อการขนส่งทางรถไฟในแต่ละครัง้ ทาให้ ลดต้ นทุนจากเก็บสินค้ าคงคลังและต้ นทุนการ
ขนส่งสินค้ าระหว่างโรงงานกับคลังสินค้ า ซึง่ ส่งผลให้ ทางเลือกนี ้สามารถลดต้ นทุนรวมกระบวนการส่งออกสินค้ า
ได้ มากที่สดุ ถึง 5,451,264 บาท/ปี หรื อ 8.32% และลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ มากที่สดุ ถึง
165,009.60 กิโลกรัม/ปี หรื อ 20.55%
จากผลการศึกษารู ปแบบการขนส่งแบบผสมผสานด้ วยรถไฟควบคูก่ บั รถบรรทุกทัง้ 3 ทางเลือกนัน้ พบว่า
ทุกทางเลือกช่วยลดต้ นทุนรวมการส่งออกสินค้ าและลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศในทุกกรณี
ซึง่ จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้ หากมีการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรถไฟเพื่อการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุตกับท่าเรื อแหลมฉบังอย่างจริ งจัง โดยการพัฒนาราง
รถไฟจากระบบรางเดี่ยวเป็ นรางคูท่ กุ ๆเส้ นทางเดินรถไฟ
และสนับสนุนการลงทุนหัวรถจักรให้ มีความเร็ วเพิ่มขึ ้น
ใกล้ เคียงกับการขนส่งทางถนน อีกทังการสนั
้
บสนุนจากการท่าเรื อแห่งประเทศไทยในการเร่ งดาเนินการโครงการ
พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้ าทางรถไฟที่ท่าเรื อแหลมฉบัง เพื่อรองรับกิจกรรมการขนส่งตู้สินค้ าขึ ้น-ลงรถไฟภายใน
ท่าเรื อแหลมฉบังในระยะยาว ให้ สามารถรองรับปริ มาณตู้สินค้ าที่จะมาใช้ บริ การมากขึ ้นภายหลังจากระบบรถไฟราง
คูข่ องการรถไฟแห่งประเทศไทย และนอกเหนือจากการพัฒนาทางด้ านโครงสร้ างของระบบขนส่งทางรถไฟแล้ ว การ
พัฒนาระบบดาเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็ นอีกหนึง่ ข้ อจากัดที่ควรได้ รับการสนุบสนุน ยกตัวอย่าง
เช่น การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลทุกสถานีรถไฟเพื่อได้ ทราบข้ อมูลของรถไฟแต่ละขบวนที่จะ
เข้ า-ออกท่าเรื อแหลมฉบังและสามารถวางแผนระบบการเดินรถไฟเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและตรงต่อเวลามากขึ ้น
ซึง่ การสนับสนุนจากภาครัฐบาลเหล่านี ้ จะช่วยให้ ระบบการขนส่งสินค้ าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุตกับ
ท่าเรื อแหลมฉบังด้ วยรถไฟมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ ้น ทังในด้
้ าน
การลดต้ นทุนของตัวผู้ประกอบการเอง, ลดความหนาแน่นของการขนส่งทางถนน, ลดการใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ, และลดมลภาวะด้ านสิ่งแวดล้ อมจากการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกสูบ่ รรยากาศ รวมถึง
ส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
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การพัฒนาตัวแบบควบคุมงบประมาณในธุรกิจร้ านสะดวกซือ้ ในประเทศไทย
Developing budgetary control model in retails business in Thailand
กนกวรรณ แก้ วฉีด1*และ จุฑา เทียนไทย1
Kanokwan Kaewcheed1*and Chuta Thianthai1
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับความไม่แน่นอนของสภาพ
แวดล้ อมที่สง่ ผลต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณและประสิทธิผลของการควบคุมโดย
งบประมาณ (2) ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับงบประมาณที่สง่ ผลต่อความมุง่ มัน่ ที่
มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณและประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณ และ (3) ศึกษาอิทธิพลของ
ความมุ่งมัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณและประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณที่มีตอ่ กันและที่มี
ต่อผลการดาเนินงาน การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ทาการสัมภาษณ์ และกาหนดกรอบตัวอย่างเก็บ
รวบรวมข้ อมูล จานวน 310 ผู้จดั การร้ านค้ า ศึกษาองค์ประกอบของปั จจัยและพิสจู น์สมมติฐานด้ วยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์เชิงพหุ การวิจยั นี ้พบว่า ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อมด้ านความไม่แน่นอนของอุปทานมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณ พฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณด้ านการ
สื่อสารถึงการจัดสรรงบประมาณ ด้ านการใช้ การควบคุมโดยงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และด้ านความยืดหยุ่น
ของการควบคุมโดยงบประมาณ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณ และ
พฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณด้ านการสื่อสารถึงการจัดสรรงบประมาณ ด้ านการใช้ การควบคุมโดยงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง และด้ านความยืดหยุ่นของการควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมโดยงบประมาณ

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.
Key Words: Budgetary control commitment, Environmental uncertainty, Budget related behavior
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คานา
การพัฒนากระบวนการภายในและปรับตัวทางด้ านธุรกิจต่อสภาวะเปลี่ยนแปลงจากภายนอก คือวิเคราะห์
ข้ อจากัดของร้ านค้ าปลีกในปั จจุบนั มีประเด็นสาคัญ จากแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีกดังแสดงในรู ป 1
แสดงให้ เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงที่ไม่แน่นอนทางธุรกิจ การขาดประสิทธิภาพในกระบวนการบริ หารร้ านค้ า และ
การจัดการด้ านสภาพคล่องทางการเงินของร้ านค้ า ผู้วิจยั เล็งเห็นในข้ อจากัดดังกล่าวจึงกาหนดการศึกษาวิจยั โดย
มุง่ เน้ นการพัฒนาตัวแบบในการควบคุมงบประมาณ โดยทาการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อมทัง้
การตลาดและคูค่ ้ า ร่ วมกับ พฤติกรรมด้ านงบประมาณของร้ านค้ า ว่าส่งผลต่อคัวแบบในการควบคุมงบประมาณ
อันประกอบด้ วยความมุง่ มัน่ ในการควบคุมโดยงบประมาณ และปั จจัยสาคัญในการบริ หารสภาพคล่องทาง
การเงินคือประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณ
Figure 1
Retails business trend in Thailand (National Statistical Office, 2555)
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ที ม่ า. http://service.nso.go.th ข้ อมูลค้ นหา ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555
ขอบเขตของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ทาการศึกษาองค์ประกอบหรื อปั จจัยที่มีผลต่อตัวแบบการควบคุมงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพของร้ านค้ าปลีกในประเทศไทย กรณีร้านสะดวกซื ้อ ดังนี ้ (1) ความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้ อม
ภายนอกทางการตลาดอันประกอบด้ วยความต้ องการของลูกค้ า ความเข้ มข้ นของการแข่งขัน และความไม่
แน่นอนของผู้จดั ส่งสินค้ าให้ และพฤติกรรมต่อกิจกรรมงบประมาณของผู้บริ หารทังการวางแผนงบประมาณ
้
การ
สื่อสารในการจัดสรรงบประมาณ การนางบประมาณไปใช้ อย่างต่อเนื่อง และความยืดหยุ่นในการควบคุม
งบประมาณ อันส่งผลต่อความมุง่ มัน่ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายงบประมาณ (2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับตัว
แปรทัง้ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการบริ หารเชิงสถานการณ์ เป็ นแนวทางในการศึกษาองค์ประกอบของการควบคุม
งบประมาณ ด้ วยความมุ่งมัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมงบประมาณ จากปั จจัยความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อม
ภายนอกทางการตลาด คูแ่ ข่ง และอุปทาน และความสัมพันธ์ในเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณอธิบายด้ วย
ทฤษฎีการมีสว่ นร่ วม ทฤษฎีการกาหนดเป้าหมาย ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และ ทฤษฎีตวั แทน เพื่อหาตัวชี ้วัด
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ทดสอบตัวชี ้วัดของแต่ละองค์ประกอบ และอธิบายได้ ถงึ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสมการความสัมพันธ์ของ
กลุม่ ตัวแปรที่ศกึ ษา

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ในครัง้ นี ้รายละเอียดของการตัวแบบการควบคุมโดยงบประมาณ จึงประกอบด้ วย ความมุ่งมัน่ ที่มีตอ่ การ
ควบคุมโดยงบประมาณ (CMM) และ ประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณ (EFF) โดยความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่
การควบคุมโดยงบประมาณ หมายถึง ความมุง่ มัน่ และความตังใจอย่
้
างแรงกล้ า (Nuchai, 1999) ที่จะใช้
งบประมาณในการควบคุมการดาเนินงานและการบริ หารจัดการของร้ านค้ าให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
มีความเชื่อมัน่ อย่างมากในการใช้ งบประมาณในการบริ การจัดการร้ านค้ า สาหรับประสิทธิผล (EFF) จากแนวคิด
ของ Frederick Winslow Taylor ว่าเป็ นสัดส่วนเปรี ยบเทียบระหว่างผลการดาเนินงานจริ งกับมาตรฐานการ
ดาเนินงานที่ตงเป
ั ้ ้ าไว้ และ Emerson Harrington วัดประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณเพื่อการพัฒนา
กระบวนการ และจัดการด้ านต้ นทุนอย่างมีประสิทธิผล ต้ นทุนที่สว่ นงานดาเนินการได้ คือต้ นทุนที่สามารถควบคุม
ได้ ผลการดาเนินงานองค์การ ประกอบด้ วย 2 ด้ าน คือด้ านการเงินและการบริ หาร ในส่วนของผลการดาเนินงาน
ด้ านการเงิน (PEF) คือ ยอดขาย และอัตราส่วนการเติบโตของยอดขาย และผลการบริ หารงานโดยรวม (PEM) ให้
ความสาคัญด้ านการเติบโตขององค์การตลอดจนมุง่ เน้ นผลการปฏิบตั ิงานออกมามีมาตรฐาน เน้ นความรวดเร็ ว
และมีความคุ้มค่าให้ ความสาคัญกับผลงานที่เกิดขึ ้น โดยผลลัพธ์เป็ นคาตอบว่า การดาเนินงานว่าเป็ นไปตาม
เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ที่ได้ กาหนดไว้ หรื อไม่เพียงใด นันน
้ ามาซึง่ การวิจยั เพื่อการทดสอบโมเดลการวัดตามกรอบ
แนวคิดโดยมีรายละเอียดของนิยามเชิงปฏิบตั ิการ การวัดตัวแปรแต่ละส่วนโดยข้ อคาถามเป็ นแบบมาตรส่วน
ประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ และสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
ความไม่ แน่ นอนของสภาพแวดล้ อม คือ สถานการณ์ที่มกี ารรับรู้ วา่ ขาดข้ อมูลที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจ
หรื อปฏิบตั ิงานด้ านการควบคุมงบประมาณ โดยเฉพาะข้ อมูลที่ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ ในความผันผวนของ
ตลาด (UMK) ความเข้ มข้ นของการแข่งขัน (CCY) และความไม่แน่นอนของอุปทาน (USP) (จุฑา เทียนไทย,
2555) ด้ านการตลาดรวมถึงความต้ องการของลูกค้ า และความสามารถในการตอบสนองทังในเชิ
้ งปริ มาณและ
คุณภาพเพื่อการเติมเต็มความต้ องการซึง่ เป็ นฝั่ งอุปทานที่องค์การจาเป็ นต้ องรับรู้ จัดการ และควบคุมด้ วย
เครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดภายในองค์การ สร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ บู ริ หารได้ วา่ เครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นระบบอย่างงบประมาณเป็ นเครื่ องมือชันยอดในการจั
้
ดการกับความเปลี่ยนแปลงและควบคุม
กิจกรรมภายในให้ ดาเนินไปภายใต้ งบประมาณการดาเนินงานขององค์การ ซึง่ หมายความรวมถึง การทากาไรให้
ได้ ตามเป้าหมายขององค์การ แผนงบประมาณที่มีการนาสูก่ ารปฏิบตั ิในการกากับดูแลให้ สอดคล้ องกับ
กฎระเบียบและข้ อกาหนดขององค์การ ในลักษณะการควบคุมที่มงุ่ เน้ นวัตถุประสงค์การบริ การให้ เกิดประสิทธิผล
ทังทางด้
้
านนโยบายของการควบคุมโดยงบประมาณ ทัศนคติความมุ่งมัน่ งบประมาณเพื่อการส่งเสริ มแนว
ทางการนางบประมาณสูก่ ารควบคุมกระบวนการและกิจกรรมขององค์การ รวมถึงลักษณะความไม่แน่นอนของ
ธุรกิจ หรื อความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่สง่ ผลต่อการดาเนินงาน หรื อกลไกของการทากาไร ซึง่ องค์ประกอบ
ของระบบหรื อกลไกนอกจากจะเป็ นเรื่ องที่ต้องรอบคอบ อธิบายและระบุชดั เจนอย่างเป็ นขันตอนและมี
้
ผ้ มู ีความ

250

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รับผิดชอบตามส่วนงาน การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลของปั จจัยในความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อม
ที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณ นาการศึกษาข้ างต้ น พัฒนาสมมติฐานการวิจยั ในอิทธิพลของ
ปั จจัยความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้ อมส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณเชิงบวก
อธิบายความสัมพันธ์ของปั จจัยความไม่แน่นอนจากภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการใช้ งบประมาณเพื่อการ
ควบคุมกิจกรรมเป็ นไปอย่างเข้ มงวดยิ่งขึ ้นนัน่ คือทาให้ ผ้ บู ริ หารให้ ความสาคัญและปรารถนาให้ ผลการบริ หาร
งบประมาณเป็ นไปในทิศทางที่เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ ้น จึงนามาสูส่ มมติฐานงานวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ความผันผวนของตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดย
งบประมาณ
สมมติฐานที่ 2 ความเข้ มข้ นของการแข่งขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดย
งบประมาณ
สมมติฐานที่ 3 ความไม่แน่นอนของอุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดย
งบประมาณ
อธิบายองค์ประกอบของความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อมได้ ดงั นี ้ ความผันผวนของตลาดเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ในธุรกิจมีทงแบบเกิ
ั้
ดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ด้ วยความเปลี่ยนแปลงที่เป็ นทังการเคลื
้
่อนไหวที่
สังเกตเห็นได้ จากพฤติกรรมลูกค้ าต่อสินค้ า บริ การ และราคา รวมถึงโปรแกรมลดราคา และการเคลื่อนไหวที่
สังเกตไม่ได้ อย่างแนวโน้ มด้ านปริ มาณ และอัตราการซื ้อของลูกค้ าประจาจากยอดขายแยกตามรายการเป็ นต้ น
เหล่านี ้นาไปสูก่ ารศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิผลการดาเนินงาน องค์ประกอบความเข้ มข้ นข้ นการแข่งขัน โดย
พัฒนาจาก Jaworski & Kohli (1993) กล่าวถึงการแข่งขันว่ายิ่งทวีความเข้ มข้ น ยิ่งส่งผลต่อความต้ องการในการ
บรรลุตามเป้าหมาย และผลการดาเนินงานที่องค์การคาดหวัง เช่นเดียวกับการศึกษาในความซับซ้ อนหรื อการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานยิ่งซับซ้ อนยิ่งขึ ้น ร่ วมกับการศึกษาของ Draganska & Klapper (2007) อธิบายไว้ ถงึ
ความเข้ มข้ นในการแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกว่าเป็ น แนวโน้ มการเติบโตของร้ านค้ าปลีกขนาดย่อม และการแข่งขัน
ด้ านราคา ส่งผลต่อความเข้ มข้ นในการแข่งขันซึง่ ปั จจัยด้ านความต้ องการของลูกค้ า และต้ นทุน ประกอบด้ วย
ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค และส่วนประสมของต้ นทุน แสดงอิทธิพลทางบวกคือมีการแข่งขันกันมากขึ ้น และมี
ความร่ วมมือกันยิ่งขึ ้นเพื่อประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ ้น นาสูส่ มมติฐานงานวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานที่ 8 ความผันผวนของตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณ
สมมติฐานที่ 9 ความเข้ มข้ นของการแข่งขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการควบคุมโดย
งบประมาณ
สมมติฐานที่ 10 ความไม่แน่นอนของอุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการควบคุมโดย
งบประมาณ
พฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณ ประกอบด้ วย การมีสว่ นร่วมในการกาหนดงบประมาณ (PIB) การสื่อสารถึง
การจัดสรรงบประมาณ (CMB) การใช้ การควบคุมโดยงบประมาณอย่างต่อเนื่อง (CTB) และ ความยืดหยุ่นของ
การควบคุมโดยงบประมาณ (FXB) ปั จจัยภายในองค์การที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการควบคุมงบประมาณเป็ น
อีกหนึง่ ในการนาจุดเด่นของจากทฤษฎีตวั แทน และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาพัฒนาเป็ นปั จจัยด้ านพฤติกรรม
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เกี่ยวกับงบประมาณ ส่งเสริ มให้ การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพฤติกรรมหรื อการกระทาเกี่ยวกับงบประมาณต่อ
ประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณ (Kung et al., 2013) อธิบายได้ ถงึ พฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณทังการ
้
มีสว่ นร่ วมในการกาหนดแผนงบประมาณสร้ างบทบาทในความเชื่อและทัศนคติตอ่ งบประมาณในทางบวกต่อการ
ใช้ งบประมาณให้ เกิดประสิทธิผล ความสาคัญของการสื่อสารภายในร้ านค้ าให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันระหว่าง
ผู้บริ หารร้ านค้ าและสมาชิกพนักงานในร้ านค้ าในเป้าหมายและการจัดสรรงบประมาณจาแนกรายบรรทัดรวมถึง
การรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิกพนักงานยิ่งขึ ้นนับเป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันต่อประโยชน์ของ
การใช้ งบประมาณควบคุมกิจกรรมและการใช้ ทรัพยากรของร้ านค้ า ก่อให้ ร้านค้ าเกิดผลการดาเนินงานที่ดียิ่งขึ ้น
ทังผลการบริ
้
หารงานและผลการบริ หารทางการเงิน นาสูส่ มมติฐานงานวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานที่ 4 การมีสว่ นร่ วมในการกาหนดงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การ
ควบคุมโดยงบประมาณ
สมมติฐานที่ 5 การสื่อสารถึงการจัดสรรงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุม
โดยงบประมาณ
สมมติฐานที่ 6 การใช้ การควบคุมโดยงบประมาณอย่างต่อเนื่องมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่
การควบคุมโดยงบประมาณ
สมมติฐานที่ 7 ความยืดหยุ่นในการควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การ
ควบคุมโดยงบประมาณ
สมมติฐานที่ 11 การมีสว่ นร่ วมในการกาหนดงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมโดยงบประมาณ
สมมติฐานที่ 12 การสื่อสารถึงการจัดสรรงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการควบคุม
โดยงบประมาณ
สมมติฐานที่ 13 การใช้ การควบคุมโดยงบประมาณอย่างต่อเนื่องมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมโดยงบประมาณ
สมมติฐานที่ 14 ความยืดหยุ่นในการควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมโดยงบประมาณ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความมุ่งมั่นที่มีต่อการควบคุมโดยงบประมาณกับประสิทธิผลของการควบคุมโดย
งบประมาณ ตัวแปรสองตัวนี ้ตังเป็
้ นสมมติฐานเพื่อการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกันในทิศทางบวก และ
อธิบายด้ วยสมมติฐานของ ความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณ และในทางกลับกัน ประสิทธิของการควบคุมโดยงบประมาณก็มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ในการควบคุมโดยงบประมาณ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Chong &
Kar Ming (2002); Mowdoy, Porter, & Steers (1982, pp. 29-31) และ Venkatesh & Blaskovich (2012)
ดังนัน้ จึงนามาสูส่ มมติฐานดังต่อไปนี ้
สมมติฐานที่ 15 ความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมโดยงบประมาณ
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สมมติฐานที่ 16 ประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การ
ควบคุมโดยงบประมาณ
อิทธิพลของความมุ่งมั่นที่มีต่อการควบคุมโดยงบประมาณที่มีต่อผลการดาเนินงาน เป็ นอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกที่สง่ ผลต่อผลการดาเนินงานซึง่ ประกอบด้ วยผลการดาเนินงานด้ านการเงิน และผลการบริ หารงาน
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Angle & Perry (1981); Meyer et al (1990); Nouri & Parker (1998) และ Porter,
et al (1974) ดังนัน้ จึงนามาสูส่ มมติฐานดังต่อไปนี ้
สมมติฐานที่ 17 ความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินการ
ด้ านการเงิน
สมมติฐานที่ 18 ความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
ด้ านบริ หาร
อิทธิพลของประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณที่มีต่อผลการดาเนินงาน ตัวแปรประสิทธิผลของ
การควบคุมโดยงบประมาณนิยามได้ วา่ ผลการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายในการจัดการงบประมาณใน
องค์การทาให้ เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ ในกระบวน โดยการเปรี ยบเทียบสัดส่วนปั จจัย
นาเข้ าและผลผลิต ร่ วมกับ โอกาสในการเติบโต สอดคล้ องกับการศึกษาของ Anthony & Govindarajan (2007);
Cavalluzzo & Ittner (2004); Hansen, et al. (2003); Kung et al. (2013); Otley (2012) และ Van der Stede,
(2001) ดังนัน้ จึงนามาสูส่ มมติฐานดังต่อไปนี ้
สมมติฐานที่ 19 ประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินการด้ าน
การเงิน
สมมติฐานที่ 20 ประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานด้ าน
บริ หาร
Figure 2
Conceptual framework

ระเบียบวิธีการวิจัย
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กาหนดระเบียบวิธีวิจยั เป็ นรู ปแบบผสมผสาน คือการวิจยั แบบเชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริ มาณโดยมี
วัตถุประสงค์การดาเนินการระเบียบวิธีวิจยั ทัง้ 2 ส่วน ดังนี ้
1.
การวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้ าง และวิเคราะห์สรุ ปอุปนัย ข้ อมูลจากผู้จดั การ
ร้ านค้ า รวมเป็ นจานวน 7 ราย ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่มาจากการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ยืนยันถึงความเหมาะสมในการนากรอบแนวความคิดที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และ
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องมาใช้ ในการวิจยั ในธุรกิจค้ าปลีก ผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์สรุ ปได้ วา่ ผู้ถกู สัมภาษณ์ทกุ ท่าน
สนับสนุน และเห็นด้ วยกับผู้วิจยั ในเรื่ องของความเหมาะสมของการนากรอบแนวความคิดที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นมาใช้
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้ถกู สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่เห็นว่า นิยามความหมายของตัวแปรนันอธิ
้ บายได้
ใกล้ เคียงกับนิยามที่ผ้ วู ิจยั กาหนดขึ ้น โดยต้ องมีการกาหนดความหมายเพิ่มเติมว่า งบประมาณที่ร้านค้ าสามารถ
ควบคุมจัดการได้ นนเป็
ั ้ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน และค่าโสหุ้ยในร้ านค้ าสะดวกซื ้อ และเห็นว่าการควบคุมโดย
ใช้ งบประมาณจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการมีสว่ นร่ วมของผู้จดั การร้ านค้ าและ
พนักงานในร้ านค้ า ปั จจัยที่ผลักดันในเรื่ องดังกล่าวจะเกิดประสิทธิผล ผู้ถกู สัมภาษณ์ทกุ ท่านเห็นด้ วยกับผู้วิจยั ว่า
ความมุ่งมัน่ ของผู้จดั การร้ านค้ าคือ การตังใจ
้ สนับสนุน อุทิศตน และมีเป้าหมายที่ชดั เจนในการจัดการกับปั ญหา
รายวันเป็ นสิ่งสาคัญในการผลักดันผลการดาเนินงานของร้ านสะดวกซื ้อ สาหรับปั จจัยแวดล้ อมจากภายนอกนัน้
ผู้ให้ สมั ภาษณ์เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความต้ องการของผู้ซื ้อที่ตา่ งไปในแต่ละสถานที่ และ
แต่ละเวลา การแข่งขันกับคูแ่ ข่งไม่วา่ จะเป็ นร้ านค้ าข้ างเคียงหรื อตลาดมีบ้างแต่มามากเท่ากับความพร้ อมของ
สินค้ าที่มีในชันวางและโปรโมชั
้
น่ ที่สง่ เสริ มการขายซึง่ ต้ องเป็ นไปในทางเดียวกัน
2.
การวิจยั เชิงปริ มาณ หลังจากการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยทาการเก็บข้ อมูล จากกลุม่ ตัวอย่าง ใช้ ข้อมูลร้ าน
สะดวกซื ้อเป็ นหน่วยวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถาม และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ทดสอบ
สมมติฐานของความสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อม และพฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณต่อ
ความมุ่งมัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมงบประมาณ ต่อประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณ สรุ ปรวบรวมเพื่อสร้ างตัว
แบบปั จจัยสภาพแวดล้ อมและพฤติกรรมงบประมาณที่มีอิทธิพลอย่างเป็ นนัยสาคัญต่อธุรกิจร้ านค้ าปลีกใน
ประเทศไทย สรุ ปผลจากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของของผู้บริ หารต่อองค์ประกอบของตัวแปรความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้ อม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ด้ านความผันผวนของตลาด (UMK)
มีระดับค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.798 ด้ านความเข้ มข้ นของการแข่งขัน (CCY) ) มีระดับค่าเฉลี่ย
3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.771 และ ด้ านความไม่แน่นอนของอุปทาน (USP) มีระดับค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.907 ทุกด้ านให้ ความหมายอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของของผู้บริ หารต่อ
องค์ประกอบของตัวแปรพฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ด้ านการ
มีสว่ นร่ วมในการกาหนดงบประมาณ (PIB) มีระดับค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.015 การสื่อสารถึง
การจัดสรรงบประมาณ (CMB) มีระดับค่าเฉลี่ย 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.929 การใช้ การควบคุมโดย
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง (CTB) มีระดับค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.679 และ ความยืดหยุ่นของ
การควบคุมโดยงบประมาณ (FXB) มีระดับค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.829 ให้ ความหมายอยู่ใน
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ระดับมากในทุกด้ าน ระดับความคิดเห็นของของผู้บริ หารต่อความมุ่งมัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณมี
ระดับค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.685 ให้ ความหมายอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของของ
ผู้บริ หารต่อประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณมีระดับค่าเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.697 ให้
ความหมายอยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นของของผู้บริ หารต่อผลการดาเนินงานองค์การ ในภาพรวม
แล้ วอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของผู้บริ หารต่อผลการดาเนินงานองค์การอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า ระดับค่าเฉลี่ยด้ านผลการดาเนินงานด้ านการเงินและผลการดาเนินงานด้ านการบริ หาร เท่ากับ
3.85 และ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.791 และ 0.719 ตามลาดับ ให้ ความหมายอยู่ในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั เชิงปริ มาณ แสดงผลสอดคล้ องกับข้ อกาหนดเบื ้องต้ น ผู้วิจยั จึงนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmation factor analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงแบบ
รวมศูนย์ (convergent validity) และความตรงเชิงโครงสร้ าง (construct validity)
การตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ของตัวชี ้วัดที่มีความแปรปรวนร่ วมกันเพื่อตรวจสอบว่ารายการหรื อตัวชี ้วัด
เหล่านี ้วัดตัวแปรเดียวกัน วิธีการวัดความตรงแบบรวมศูนย์มีข้อกาหนด 3 ประการดังนี ้ (Hair et al., 2006, pp.
776-778) ประการแรก ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ควรมีคา่ สูงผลการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นถึงการ
มีจดุ ศูนย์รวมร่ วมกันมากกว่า 0.5 ประการที่ 2 Average Variance Extracted (AVE) ค่าที่ยอมรับได้ ควรมีคา่
ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป (สุภมาส อังสุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุวฒ
ั น์, 2552, หน้ า 26) และ
ประการที่ 3 ค่าความเที่ยงรวม (Composite Reliability) ค่าที่ยอมรับได้ ควรมีคา่ ตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป (Hair et al.,
2006,pp. 777-779) การวิจยั นี ้แสดงค่าที่คานวณได้ คา่ AVE อยู่ ระหว่าง 0.482-0.800 และค่า CR มีคา่ ระหว่าง
0.645-0.888 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นทางสถิติของข้ อมูลในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ว่าตรงตาม
ข้ อกาหนดดังกล่าว แล้ วทาการทดสอบสมมติฐานตามแบบจาลองที่สร้ างจากกรอบแนวความคิดของงานวิจยั
ดังนี ้
สมการการทดสอบที่ 1
CMM = β0 + β1UMK + β2CCY + β3USP + β4PIB + β5CMB + β6CTB+ β7FXB + β16EFF…(1)
ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า R2 มีคา่ เท่ากับ 0.514 หมายถึง ตัวแปรต้ น ทังหมดอธิ
้
บายความมุง่ มัน่ ในการควบคุม
โดยงบประมาณได้ 51.4% จากแบบจาลองการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 5, 6, 7 และ 16 ได้ รับการ
สนับสนุนทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (p < .05) ส่วนสมมติฐานที่ 1, 2, 3, 4ไม่มีนยั สาคัญ (p > .05) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การสือ่ สารถึงการจัดสรรงบประมาณ การใช้ การควบคุมโดยงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ความยืดหยุ่นของการควบคุมโดยงบประมาณ และประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความมุ่งมัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณ
สมการการทดสอบที่ 2
EFF = β0 + β1UMK + β2CCY + β3USP + β4PIB + β5CMB + β6CTB+ β7FXB + β15CMM…(2)
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ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า R2 มีคา่ เท่ากับ 0.431 หมายถึง ตัวแปรต้ น ทังหมดอธิ
้
บายประสิทธิผลของการควบคุม
โดยงบประมาณได้ 43.1% จากแบบจาลองการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 10, 12, 13, 14 และ 15 ได้ รับ
การสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (p < .05) ส่วนสมมติฐานที่ 8, 9, 11ไม่ได้ รับการสนับสนุนทางสถิติอย่าง
มีนยั สาคัญ มีนยั สาคัญ (p > .05) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความไม่แน่นอนของอุปทาน การสื่อสารถึง
การจัดสรรงบประมาณ การใช้ การควบคุมโดยงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และความยืดหยุ่นของการควบคุมโดย
งบประมาณ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณ
สมการการทดสอบสมมติฐานสมการที่ 3
PEF = β0 + β19EFF + β17CMM……………………...................................……………………(3)
ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า R2 มีคา่ เท่ากับ 0.319 หมายถึง ตัวแปรต้ น ทังหมดอธิ
้
บายผลการดาเนินงานด้ าน
การเงินได้ 31.9% จากแบบจาลองการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 17 ได้ รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ (p < .05) ส่วนสมมติฐานที่ 19 ไม่ได้ รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญอย่างมีนยั สาคัญ (p >
.05) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณ มีอิทธิพลทางบวกต่อ ผลการ
ดาเนินงานด้ านการเงิน
สมการการทดสอบสมมติฐานสมการที่ 4
PEM = β0 + β18EFF + β20CMM……………………………............................…...........………(4)
ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า R2 มีคา่ เท่ากับ 0.319 หมายถึง ตัวแปรต้ นทังหมดอธิ
้
บายผลการดาเนินงานด้ านการ
บริ หารได้ 31.9% จากแบบจาลองการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 20 ได้ รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ (p < .05) ส่วนสมมติฐานที่ 18 ไม่ได้ รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (p > .05) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ การควบคุมโดยงบประมาณ มีอิทธิพลทางบวกต่อ ผลการดาเนินงาน
ด้ านบริ หาร

อภิปรายผล
อิทธิพลขององค์ประกอบที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อมจึงยังมีความสาคัญต่อการควบคุม
งบประมาณของธุรกิจค้ าปลีก โดยเฉพาะด้ านความไม่แน่นอนของอุปทาน สาหรับธุรกิจร้ านค้ าสะดวกซื ้อเมื่อ
สภาพแวดล้ อมไม่แน่นอน การควบคุมงบประมาณย่อมต้ องรัดกุมมากขึ ้น เข้ มงวดมากขึ ้น ส่งผลให้ เกิด
ประสิทธิผลในการควบคุมโดยงบประมาณที่สงู กว่าภาวะปกติ
องค์ประกอบพฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณ อันประกอบด้ วย การมีส่วนร่ วมในการกาหนดงบประมาณ การ
สื่อสารข้ อมูลด้ านงบประมาณภายในร้ านค้ า การใช้ งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และความยืดหยุ่นในการควบคุม
การสื่อสารข้ อมูลด้ านงบประมาณภายในร้ านค้ า การใช้ งบประมาณอย่างต่อเนื่ อง และความยื ดหยุ่นในการ
ควบคุมงบประมาณ สาหรั บธุรกิ จร้ านสะดวกซื ้อที่ส่งผลต่อความมุ่งมัน่ ที่มีต่อการควบคุมโดยงบประมาณและ
ประสิทธิผลการควบคุมโดยงบประมาณ อิทธิพลหลักที่มีความสาคัญที่สดุ ในการศึกษานี ้คือ การใช้ การควบคุม
โดยงบประมาณอย่างต่อเนื่ อง สนับสนุน แนวคิดในการตรวจติดตามการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ในการให้
ความสาคัญกับ พฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณในการรับรู้ จากการสื่อสาร การสื่อสารถึงการจัดสรรงบประมาณ
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การใช้ การควบคุมงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และความยืดหยุ่นของการควบคุมโดยงบประมาณ โดยการมีส่วน
ร่ วมในการกาหนดงบประมาณเป็ นองค์ประกอบเดียวของความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อมไม่แสดงผลว่ามี
อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม โดยงบประมาณ ขณะที่ ก ารสื่ อ สารข้ อมู ล ด้ า น
งบประมาณภายในร้ านค้ า การใช้ งบประมาณอย่ างต่อเนื่ อง และความยื ดหยุ่น ในการควบคุมงบประมาณ
แสดงผลว่ามีอิท ธิ พ ลอย่ างมีนัย ส าคัญ ต่อประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุมโดยงบประมาณ อิท ธิ พ ลหลัก ที่ มี
ความสาคัญที่สดุ ในการศึกษานี ้คือ การใช้ การควบคุมโดยงบประมาณอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน แนวคิดในการให้
ความสาคัญกับ พฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณในการรับรู้ จากการสื่อสาร การสื่อสารถึงการจัดสรรงบประมาณ
การใช้ การควบคุมงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และความยืดหยุ่นของการควบคุมโดยงบประมาณ ตามลาดับ

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่าว ทาให้ พบข้ อเสนอแนะให้ กบั ธุรกิจร้ านสะดวกซื ้อรวมถึงธุรกิจค้ าปลีกใกล้ เคียงอื่นๆเพื่อ
การปรับประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผลการดาเนินงานได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. จากงานวิจยั พบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อมประกอบด้ วย
สภาพแวดล้ อมทางการตลาด คูแ่ ข่ง และคูค่ ้ า อธิบายได้ ด้วยความสัมพันธ์ร่วมกับพฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณ
ด้ วยการส่งเสริ มจากผู้ปฏิบตั ิงานในการควบคุมงบประมาณอันเกี่ยวข้ องกับงบประมาณด้ านการบริ หารร้ านค้ า
ประกอบด้ วยการคาดการณ์ยอดขาย และการกาหนดโปรโมชัน่ ที่สง่ เสริ มการขายในขณะเดียวกันเมื่อมีโปรโมชัน่
ในการส่งเสริ มการชายที่มีประสิทธิผลร่ วมกับการจัดส่งสินค้ าจากคูค่ ้ าในปริ มาณที่เพียงพอต่อการขายในการทา
การส่งเสริ มการขายย่อมแสดงผลการดาเนินงานด้ านการเงินหรื อแสดงยอดขายที่ดีขึ ้น การความคุมงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
รู ปแบบพฤติกรรมงบประมาณ ทังด้
้ านการสื่อสาร การควบคุมต่อเนื่อง และความยืดหยุ่นในการควบคุม การ
สื่อสารด้ านงบประมาณและการใช้ การควบคุมงบประมาณอย่างต่อเนื่องเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับกิจการธุรกิจค้ า
ปลีกประเภทร้ านสะดวกซื ้อ เพื่อให้ การใช้ การควบคุมงบประมาณเกิดประสิทธิผล และเป็ นผลการดาเนินงานที่ดี
ทังด้
้ านการบริ หารและด้ านการเงิน จึงต้ องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เห็นผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
2. ร้ านสะดวกซื ้อจะเพิ่มประสิทธิผลของการควบคุมโดยงบประมาณได้ ด้วยการส่งเสริ มพฤติกรรมการควบคุม
งบประมาณ ร่ วมกับความมุง่ มัน่ ในการควบคุมงบประมาณ ปั จจัยสาคัญในการเพิ่มประสิทธิผลการดาเนินงาน
ด้ านการเงิน คือ การส่งเสริ มพฤติกรรมเกี่ยวกับงบประมาณ ด้ านการสื่อสารถึงการจัดสรรงบประมาณ ด้ านการใช้
การควบคุมงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และความยืดหยุ่นในการควบคุมโดยงบประมาณ ร่ วมกับการสร้ างความ
มุง่ มัน่ ในการควบคุมงบประมาณให้ มีอย่างต่อเนื่อง ปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลในการบริ หารร้ านค้ า
ประกอบด้ วย การสื่อสารด้ านงบประมาณเพื่อการกาหนดเป้าหมาย รายงานสถานะด้ านงบประมาณ และการรับ
ฟั งเหตุหรื อปั จจัยต่างๆอันส่งผลต่อการควบคุมงบประมาณของร้ านค้ าจากพนักงานในร้ านค้ า ร่ วมกับพฤติกรรม
เกี่ยวกับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

257

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

เอกสารอ้ างอิง
งามพิศ สัตย์สงวน (2542). การวิจัยทางมานุษยวิทยา. พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (ฉบับปรับปรุ งแก้ ไข). กรุ งเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฑา เทียนไทย. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์ . กรุ งเทพฯ : เอ สแควร์ อี จากัด บริ ษัท
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล: สถิตวิ ิเคราะห์ สาหรั บการวิจัย. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
สุภมาส อังสุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุวฒ
ั น์. (2552). สถิตวิ ิเคราะห์ สาหรั บการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้ โปรแกรม LISREL. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์เจริ ญมัง่ คง-การพิมพ์.
Angle, H.L. & Perry, JL. (1981). An empirical assessment of organizational commitment and organizational
effectiveness. Administrative Science Quarterly, pp. 1-14.
Anthony, R., & Govindarajan, V. (2007). Management Control Systems. Chicago, Mc-Graw-Hill IRWIN.
Cavalluzzo, K. S., & Ittner, C.D. (2004). Implementing performance measurement innovations: Evidence from
government. Accounting, Organizations and Society, 29(1), pp. 243-267.
Chong, V.K. & Chong, K.M. (2002). Budget goal commitment and informational effects of budget
participation on performance: a structural equation modeling approach. Behavioral Research in
Accounting, 14, pp. 65-86

Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. (3rd ed). New York : Harper & Collins.
Draganska, M., & Klapper, D. (2007). Retail Environment and Manufacturer Competitive Intensity. Journal of
Retailing, 83(2), pp. 183–198.

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. (7th
ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis.
(6th Edition). Pearson Prentice Hall: New Jersey.
Hansen, S.C., Otley, D.T., & Van der Stede, W.A. (2003). Practice Developments in Budgeting: An Overview
and Research Perspective. Journal of management accounting research, 15, pp. 95–116.
Jaworski, B.J., & Kohli, A.K. (1993). Market orientation: antecedents and consequences. Journal of
Marketing, 57.
Kung, F.H., Huang, C.L. & Cheng, C.L. (2013). An examination of the relationships among budget
emphasis, budget planning models and performance. Management decision, 51(1)
Meyer, J. P., Allen, N. J. & Gellatly, I. R. (1990). Affective and continuance to the organization:
evaluations of measures and analysis of concurrent and time-lagged relations. Journal of Applied
Psychology, pp.710-720.

258

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Mowdoy, R.T., Steers, R.M. & Porter, L.W. (1982). Employee Organizational Linkage : Psychology of
Commitment. Absenteeism and Turnover. New York : Academic Press.
Nouri, H. & Parker, R. (1998). The relationship between budget participation and job performance: the roles
of budget adequacy and organizational commitment. Accounting, Organizations and Society, 23,
pp.467-483.

Nuchai, Ch. (1999). Structure of relationship commitment and its impact on cooperation and
perceived performance: an investigation in the advertising agency industry. Dissertation,
Doctor of Philosophy, University of Maryland
Otley, D. (2012). Performance management under conditions of uncertainty: some valedictory reflections,
Pacific Accounting Review, 24(3), pp. 247-261.
Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. & BouIian, P. V. (1974). Organizational commitment, job
satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, pp.603609.
Van der Stede, W.A. (2001). Measuring tight budgetary control. Management Accounting Research, 12(1),
pp. 119-137.
Venkatesh, R. & Blaskovich, J. (2012). The Mediating Effect of Psychological Capital on the Budget
Participation-Job Performance Relationship. Journal of Management Accounting Research, 24(1),
pp. 159-175.

259

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการจัดการความตองการของ
โครงการพัฒนาซอฟทแวร กรณีศึกษา
Problems and Solutions of Requirement Management in Software Development Project
Case Study
อรินทรา ปญญายุทธการ1* สุกัญญา อยูสบาย1 และ ไพบูลย ปญญายุทธการ1
Arintra Punyayuttakan1* Sukanya Yusabai1 and Paiboon Punyayuttakan1

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการจัดการความตองการของโครงการ
พัฒนาซอฟทแวร กรณีศึกษา โดยจําแนกปญหาในการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวร ออกเปน 7
ดาน เพื่อศึกษาวาปญหาดานใดเปนปญหาที่ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวรเห็น
วาเปนปญหาที่สงผลกระทบกับการจัดการความตองการมากที่สุดและมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร ตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย ไดแก ผูเชี่ยวชาญตําแหนงตางๆในโครงการพัฒนาซอฟทแวรจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งมีประสบการณ
อยางต่ํา 5 ป โดยใชการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ผลการศึกษาปญหา พบวา ปญหาทั้ง 7 ดาน เปน
ปญหาที่มีความสําคัญอยูในระดับมากจนถึงมากที่สุด โดยปญหาที่ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาสงผลกับการจัดการความ
ตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวรมากที่สุด โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของแตละปญหา คือ 1) ดานการสื่อสารและผู
มีสวนไดสวนเสียในโครงการ 2) ดานขอบเขตของงาน 3)ดานกระบวนการ และ ดานการวางแผน 4)ดานการเปลี่ยนแปลง
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.
Key Words: Project Management, Requirements Management, Software Development
* Corresponding author; e-mail address: arintra_l@hotmail.com
1
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คํานํา
ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหการพัฒนาซอฟตแวรมีการแขงขันเพิ่มมากขึ้น
ทําใหความตองการทางดานซอฟตแวร (Software Requirement) มีมากขึ้นเพื่อใหรองรับกับเทคโนโลยีใหมๆ และ
สามารถแขงขันกับองคกรอื่นๆ แมในปจจุบันวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle – SDLC) มี
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น (นิรนาม, 2554; TutorialsPoint, 2015) แตรูปแบบที่ยังคงมีใชกันอยางแพรหลายจาก
อดีตถึงปจจุบันยังคงเปนแบบชั้นของน้ําตก (Waterfall Model) โดยมีการทํางานในแตละขั้นตอนที่ชัดเจนและ
ครบถวนตามลําดับเปนขั้นตอน ซึ่งกระบวนการพัฒนาระบบซอฟตแวรลักษณะนี้ การพัฒนาตามขั้นตอนจากชั้น
บนสุดไปยังชั้นลางสุดจะใชระยะเวลานานมาก จึงเหมาะสําหรับซอฟตแวรที่มีความตองการที่แนนอนชัดเจนไม
คลุมเครือ เพราะแตละขั้นตอนจะไมมีการวนกลับมาทําซ้ําอีก และอาจจะมีความเสี่ยงเมื่อระบบมีความซับซอนหรือ
เปนการพัฒนาระบบที่ใหญขึ้น ทําใหอาจเกิดปญหาการทําความเขาใจกับความตองการของลูกคาที่ผิดพลาดและ
เปนเรื่องยากที่จะเก็บรวมรวบความตองการของระบบไดทั้งหมดตั้งแตเริ่มโครงการ ยิ่งไปกวานั้นในปจจุบันนี้ผูใชงาน
มี ค วามต อ งการด า นเทคโนโลยี ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น อยู ต ลอดเวลา และมี ค วามต อ งการให ร ะบบสามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี ดังนั้นการวิเคราะหความตองการทางดานซอฟตแวรซึ่งถือวาเปนขั้นตอนแรกในการพัฒนา
ระบบจึงมีความสําคัญมาก เพราะเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินโครงการ หากการวิเคราะหความตองการมีความ
ผิดพลาด อาจสงผลกระทบไปยังสวนตอไปของโครงการซึ่งอาจจะเปนผลทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จได
จากรายงานการวิเคราะหเรื่องการจัดการความตองการของ PMI’s Pulse of the Profession ในป 2014 โดย
Project Management Institute กลาววา โครงการที่ไมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว มาจากปญหาของการจัดการ
กับความตองการที่ไมดีพอ คิดเปน 47 % ของปญหาทั้งหมด ซึ่งถือวาเปนคาที่สูงมาก

การทบทวนเอกสาร
ความตองการ (Requirement) คือ การกําหนดความตองการของลูกคาเพื่อใหซอฟตแวรที่ถูกพัฒนาตรงกับ
ความตองการที่ลูกคาตองการอยางแทจริง การจัดการความตองการ (Requirement Management) เปนกระบวนการ
ที่ทําใหเขาใจและเขาถึงความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง ดวยการวิเคราะหความตองการ ตรวจสอบและระบุ
ความตองการ เพื่อนําไปสรางเปนขอกําหนดความตองการดานระบบหรือซอฟตแวร ที่จะใชเปนจุดเริ่มตนในการ
พัฒนาระบบในขั้นตอนตอไป (Colomo-Palacios, 2004) นอกจากนี้การจัดการความตองการยังรวมไปถึง
กระบวนการควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงของความต อ งการที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ด ว ย กระบวนการจั ด การความต อ งการ
(Requirement Management) จึงประกอบดวย การคนหาความตองการที่แทจริง การเก็บความตองการจากผูที่มี
สวนเกี่ยวของ การกําหนดชนิดและจัดลําดับของความตองการ การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับความตองการเพื่อใช
ประกอบกระบวนการพัฒนาระบบ การจัดการความเปลี่ยนแปลงของความตองการและอาจรวมถึงการจัดทําและ
รักษาขอตกลงรวมระหวางผูวาจางผูใชงานและผูพัฒนาระบบ (Dean and Don, 2004)
บุญประเสริฐ และ บุญชวย (2556) ไดศึกษาเทคนิคการคนหาและรวบรวมความตองการทางดานซอฟทแวร
กระบวนการทางวิศวกรรมความตองการ โดยระบุวา ขั้นตอนการเก็บความตองการเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญและ
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เปนจุดเริ่มของการเก็บขอมูลตางๆที่ใชในการพัฒนาระบบ ดังนั้นการจัดการความตองการที่ดีจะชวยใหซอฟตแวรที่
ผลิตออกมามีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาหรือชวยสนับสนุนการทํางานของลูกคาไดอยางถูกตองตรงตามความ
ตองการที่แทจริง

อุปกรณและวิธีการ
การกําหนดกลุมตัวอยาง
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญโดยวิธีการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง
(Purposing
Sampling) โดยการเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณการทํางาน
อยางนอย 5 ปในตําแหนงตางๆ ดังนี้ Business Analyst หรือ นักวิเคราะหธุรกิจ จํานวน 6 คน ตําแหนง System
Analyst หรือ นักวิเคราะหระบบ จํานวน 3 คน และตําแหนง Project Manager หรือ ผูจัดการโครงการ จํานวน 1 คน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลของการวิจัยนี้เปนเครื่องมือการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique)
โดยใชแบบสอบถามซึ่งนําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 เปนแบบสอบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง ซึ่งผูวิจัยสรางจากกรอบที่ไดศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่ทําการศึกษาในเรื่องการบริหารความตองการ (Michael, 1992; International Institute of Business Analysis,
2006; Donald, 2007) แลวนํามาเปนคําถามใหผูเชี่ยวชาญตอบในรอบแรก หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหออกมาเปน
ประเด็นในดานตางๆ
รอบที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี5 ระดับตามเกณฑของลิเคิรท
(Likert Scale) ลักษณะคําถามเปนแบบของลิเคอรท (Likert’s Scale) แบงเปน 5 ระดับ (ไพศาล, 2526) จากนอย
ที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จากขอมูลที่ไดนํามาคํานวณหา คาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median)
คาพิสัยระหวางควอไทล (Inter quartile Range) (เชี่ยวชาญ, 2556)
รอบที่ 3 เปนแบบสอบถามที่มีขอคําถามเหมือนรอบที่ 2 แตจะมีคามัธยฐาน(Median) ใสไวดานหนาตัว
เลขที่ผูเชี่ยวชาญไดใหคะแนนไวในรอบกอนหนา เพื่อใหผูเชี่ยวชาญทบทวนอีกครั้งวายังคงเห็นดวยกับคําตอบเดิม
หรือไม หากไมเปลี่ยนแปลงก็ยังคงคําตอบเดิมไว แลวจึงนําตัวเลขที่ไดมาประมวลเปนผลสรุปอีกครั้ง
การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลไดจากขอมูล 2 แหลง คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสอบถาม
เก็บขอมูล และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งไดจากการศึกษา เมื่อเก็บขอมูลไดจากกลุมตัวอยางแลว
โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เชน คาเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม การวัดการ
กระจาย เชน พิสัย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และคาสมบูรณของความแตกตางระหวางมัธย
ฐานกับฐานนิยม (เชี่ยวชาญ, 2556)
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ผลการวิจัย

Mean

ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 ซึ่งเปนแบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง โดยผูวิจัยสรางจากกรอบที่ได
ศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการศึกษา หลังจากนั้นนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหไดเปนแบบสอบถามในรอบ
ที่ 2 ซึ่งประกอบดวยประเด็นปญหาของการจัดการความตองการในโครงการพัฒนาซอฟทแวร 7 ดานดังนี้ 1) ปญหา
ดานกระบวนการ 2) ปญหาดานขอจํากัดในการทํางาน 3) ปญหาดานขอบเขตของงาน 4) ปญหาดานการสื่อสารและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 5) ปญหาดานการวางแผน 6) ปญหาดานการเปลี่ยนแปลง 7) ปญหาดานทรัพยากร
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่รวบรวมไดจากงานวิจัยและบทความตางๆ โดยคําถามเปนแบบของลิเคอรท (Likert’s Scale)
5 ระดับ
จากแบบสอบถามในรอบที่ 2 และ 3 โดยผูเชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ทาน
เมื่อนําผลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติที่ ไดแก คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาพิสัยระหวางควอไทลและ
คาความแตกตางระหวางคามัธยฐานกับฐานนิยม โดยเมื่อนําคาสรุปหาคาความสอดคลอง(Consensus) ทาง
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ในเรื่องของการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวรทั้งหมด 7 ดาน ซึ่ง
เปนการคํานวณจาก 2 วิธี คือ การคํานวณหาคาความแตกตางกันระหวางควอไทลที่ 3 และควอไทลที่ 1 ซึ่งผลของคา
พิสัยระหวางควอไทลที่มีคาไมเกิน 1.50 และ การคํานวณหาคามัธยฐานกับคาฐานนิยมในแตละขอความเพื่อนําไปหา
คาของความแตกตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม ผลที่ไดคาไมเกิน 1.00 จากการวิเคราะหผลดังกลาวแสดงใหเห็น
วามผูเชี่ยวชาญแตละทานมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันในทุกดาน (เชี่ยวชาญ, 2556) ผลการวิจัยที่ไดจึงเปน
ดังตอไปนี้
ปญหาในการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวร

4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20

Communication
Scope, 4.13 & Stakeholder,
4.23
Plan, 3.80
Processes, 3.80
Changes, 3.70
Resource, 3.70
Constrains, 3.65

MEAN
Figure 1 Mean of 7 problems of requirements management in IT projects
จากรู ป ที่ 1 พบว า ผลการวิ จั ย ป ญหาในการจั ดการความต องการของโครงการพั ฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวา ทั้ง 7 ดาน เปนปญหาที่มีความสําคัญอยูในระดับมากจนถึงมากที่สุด โดยปญหาที่ผูเชี่ยวชาญให
ความเห็นวาสงผลกับการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวรมากที่สุด โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของแต
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ละปญหา คือ 1) ดานการสื่อสารและผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 2) ดานขอบเขตของงาน 3) ดานกระบวนการ และ
ดานการวางแผน 4) ดานการเปลี่ยนแปลง และ ดานทรัพยากร 5) ดานขอจํากัดในการทํางาน ตามลําดับ
1. ปญหาการสื่อสารและผูมีสวนไดสวนเสีย (Communication & Stakeholder) เปนปญหาที่สงผลกระทบกับ
โครงการมากที่สุด โดยไดคาเฉลี่ยอยูที่ 4.23
Mean
การสื่อสาร และ ผูมีสว นไดสวนเสียในโครงกา (Communication and Stakeholder)
(4.23)
1. สื่อสารไมตรงกัน ระหวาง ผูใหขอมูล (User) และผูรับขอมูล
4.7
2. ขาดการติดตอสื่อสารที่ดีภายในโครงการ บางครั้งทําใหเขาใจผิด
4.6
3. ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการไมใหความรวมมือในการประชุม (อาจจะทําใหโครงการลาชา(
4.4
4. ความตองการของผูใชงานระบบ มีมากเกินไปจนไมสามารถบอกไดวาสิ่งที่จําเปนจริงๆคืออะไร
4.3
5. ผูใชงานระบบยังไมรูวาตัวเองตองการอะไร เลยอธิบายมาไดไมชัดเจน
4.2
6. การเมืองและความขัดแยงในองคกร สงผลตอระบบ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดลมเหลวในการ
3.8
พัฒนาได
7. ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการอาจจะมีความรูความเขาใจขอมูลของโครงการไมเพียงพอ
3.6
Table 1 Mean of Communication and Stakeholder problems in requirements management
จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในปญหาการสื่อสารและผูมีสวนไดสวน
เสียภายในโครงการซึ่งเปนปญหาที่สงผลกระทบกับโครงการมากที่สุด ปญหาเรื่องสื่อสารไมตรงกันระหวางผูใหขอมูล
และผูรับขอมูล ซึ่งถือวาเปนปญหาที่ผูเชี่ยวชาญทุกคนเห็นวาสงผลกระทบที่สุด ในขั้นตอนการเก็บความตองการ มี
การรับและสงขอมูลจากคน 2 กลุม คือ ผูใหขอมูลและผูรับขอมูล ซึ่งการที่จะสื่อสารใหเขาใจตรงกันทั้ง 2 ฝาย เปน
เรื่องที่เปนไปไดยาก เพราะทักษะในดานการสื่อสารของแตละคนมีไมเทากัน รวมทั้งประสบการณที่ตางกัน จึงทําใหมี
ปญหาในระหวางการสื่อสารได การสื่อสารที่ไมตรงกันทําใหผลลัพธที่ออกมาไมมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดความ
ผิ ด พลาดในขั้ นตอนต อ ไป การที่ผูรั บ ข อ มู ล ไม เ ข าใจความต อ งการก อ นเริ่ มทํา งาน อาจสง ผลให ง านที่อ อกมา
ผิดพลาดไมตรงตามความตองการและกอใหเกิดผลเสียในดานเวลางบประมาณและทรัพยากร
2. ป ญ หาด านขอบเขตของงาน (Scope) เป น ป ญ หาที่ส ง ผลกั บ โครงการรองลงมาเปน อัน ดั บ ที่ 2 คิ ด เป น
คาเฉลี่ยที่ 4.13
Mean
ขอบเขตของงาน (Scope)
(4.13)
1. ขอบเขตของงานไมชัดเจน ในชวงเก็บความตองการจึงไดขอมูลกวางๆ
4.2
2. เก็บความตองการ แลวยิ่งเก็บขอบเขตยิ่งเพิ่มขึ้น
4.2
3. กําหนดขอบเขตจากความตองการ ที่ไดมาผิดพลาด
4
Table 2 Mean of Scope problems in requirements management
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จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ปญหาเรื่องการเก็บความตองการ ยิ่ง
รวบรวมความตองการ ขอบเขตของงานยิ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเก็บความตองการที่ดีควรมีการศึกษาขอมูลโครงการและ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ หรือการทํา Workshop เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและครบถวน อาจจะใชเวลาใน
ชวงแรกของโครงการ ใชระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาหหรือมากกวานั้นขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ การที่ตองใชเวลา
ในขั้ นตอนนี้เ พื่อ ที่จ ะใหข อมู ลที่รับมาตรงตามที่ผู ใช งานตอ งการ และมีเ วลาใหผูรับ ขอ มูล นําขอ มูล มาวิเคราะห
เนื่องจากการเก็บความตองการ หลายๆครั้งอาจทําใหผูใชระบบเกิดเปลี่ยนใจขอเพิ่มคุณสมบัติบางอยางเขาไปในงาน
หรือลดคุณสมบัติบางอยางลง ทําใหขอบเขตของงานเปลี่ยนหรือเพิ่มขึ้นอยูตลอดระยะเวลาการเก็บความตองการ ซึ่ง
เปนปญหาที่พบบอยในหลายโครงการ จนกลายเปนปญหาตอผูพัฒนาระบบ เพราะบางครั้งผูพัฒนาระบบยอมรับ
ความตองการที่เพิ่มเติมเขามาแตไมไดตรวจสอบกอนวาจะมีผลกระทบไปยังสวนอื่นหรือไม ทําใหขอบเขตชองงาน
เพิ่มขึ้นเพราะการเพิ่มความตองการอาจจะมีงานยอยๆสวนตอไปที่ตองปรับแกหรือตองทําเพิ่มดวยเชนกัน ซึ่งสงผล
กระทบทั้งเรื่องของเวลา งบประมาณ และ ทรัพยากร
3. ปญหาดานกระบวนการ (Process) เปนปญหาที่สงผลกระทบกับโครงการรองลงมาเปนอันดับที่ 3 โดยได
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.80
Mean
ดานกระบวนการ (Processes)
(3.8)
1. เก็บความตองการมาไมครบขาดสิ่งที่สําคัญไป
4.7
2. ความตองการที่เก็บมาไมชัดเจน มีความกํากวม
4.5
3. ในชวงเก็บความตองการ ไมมีการ จัดลําดับความสําคัญสิ่งที่จําเปน วาอะไรควรทํากอน
4.2
4. ในชวงเก็บความตองการ เก็บขอมูลมามากเกินไป ซึ่งบางอยางไมจําเปน
3.6
5. ขาดการจัดการไมมีการวางแผนการเก็บความตองการ
3.6
6 เก็บความตองการ มาจากหลายคน ซึ่งบางครั้งไมใชคนที่ใช(ตอ งานจริง เลยไดในสิ่งที่ไมถูกตอง(
3.6
7. ความตองการขัดแยงกันเอง เพราะเก็บขอมูลมาจากหลายคน
3.5
8. ไมมีเครื่องมือ ( Tools) ชวยในการเก็บความตองการ
3.3
9. ในชวงเก็บความตองการ ควรมีผูเกี่ยวของทุกสวนในโครงการเขารวมในขั้นตอนนี้
3.2
Table 3 Mean of Process problems in requirements management
จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 3 พบวา ปญหาดานกระบวนการเรื่องการเก็บความตองการไมครบขาดสิ่งที่
สําคัญไปเปนปญหาที่พบมากที่สุด การทําระบบใหออกมามีประสิทธิภาพหรือตรงตามความตองการของผูใชงานนั้น
การเก็บความตองการนั้นเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ในขั้นตอนการเก็บขอมูลผูใชงานระบบอาจจะทําใหเขาใจวาให
ขอมูลครบถวนแลว ผูรับขอมูลคิดวาขอมูลเพียงพอจึงไมมีการถามเพิ่มเติม หรือไมมีการเตรียมคําถามในการเก็บ
ขอมูลวาควรจะเก็บขอมูลดานใดบาง อาจจะทําใหเก็บสิ่งที่จําเปนมาไมครบ ซึ่งจะกลายเปนปญหาที่ถกเถียงกัน
ภายหลังไดวาเปนความผิดของใคร
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4. ปญหาดานการวางแผน (Plan) เปนปญหาที่สงผลกระทบกับโครงการเปนอันดับที่ 3 ไดคาเฉลี่ย 3.80
Mean
การวางแผน (Plan)
(3.8)
4.1
1. ขาดการวางแผนที่ดีในการเตรียมตัวเก็บความตองการ
2. ประเมินแผนงานผิดพลาดทําใหเกิดผลกระทบไปยังสวนตอไป

3.9

3. ความตองการที่ไดมาไมชัดเจน ทําใหแผนงานลาชา

3.7

4. แผนงานโครงการไมดี มีลักษณะเปนแผนงานที่เปนไปไมได

3.5

Table 4 Mean of Planning problems in requirements management
จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 4 พบวา การขาดการวางแผนที่ดีในการเตรียมตัวเก็บความตองการเปนปญหาที่
สงผลกระทบมากที่สุด โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา การมีการวางแผนที่ดีกอนการเก็บความตองการ ทําใหการเก็บ
ความตองการ ไดสิ่งที่ผูใชงานระบบตองการจริงทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดขอมูลครบถวน หากขาดการ
วางแผนกอนการเก็บความตองการอาจทําใหตองเก็บขอมูลจากผูใชงานระบบหลายรอบ ซึ่งสงผลกระทบทั้งเรื่องของ
เวลา งบประมาณ และ ทรัพยากร
5. ปญหาดานการเปลี่ยนแปลง (Changes) คิดเปนคาเฉลี่ยที่ 3.70 ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวา ผูใชงาน
ระบบมีความตองการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด และการเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางธุรกิจทําใหความตองการเปลี่ยนซึ่ง
เปนปญหาที่สงผลกระทบมาก เพราะการที่ผูใชงานมีการเปลี่ยนแปลงความตองการหรือเงื่อนไขที่ไดเคยตกลงกันไป
แลว ซึ่งกลายเปนปญหาที่ทําผูพัฒนาระบบตองแกงานที่ทําเสร็จแลว ทําใหเกิดผลกระทบกับเรื่องของระยะเวลาของ
โครงการ สงผลใหกระบวนการทํางานโดยรวมชาลงและมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
6. ปญหาดานทรัพยากร (Resources) ไดคาเฉลี่ยที่ 3.70 โดยพบวา สมาชิกโครงการมักมีโครงการที่ทําหลาย
โครงการพรอมกัน จึงใหเวลากับแตละโครงการนอย และสมาชิกโครงการมีความรูขอมูลของโครงการไมเพียงพอ เปน
ปญหาที่สงผลกับโครงการในระดับมาก เพราะในการเก็บความตองการ สมาชิกโครงการควรจะใชเวลาในขั้นตอนนี้ให
มากที่สุดเพื่อที่จะหาขอมูลและนํามาวิเคราะหใหตรงตามความตองการของผูใชระบบ และขั้นตอนการเก็บความ
ตองการ ในแตละโครงการมีความจําเปนตองรูขอมูลพื้นฐานของโครงการ เชน โครงการนี้ทําเพื่ออะไร มีขอจํากัด
อะไรบาง และ อื่นๆ เพราะหากไมมีการศึกษาขอมูลของโครงการมากอนเก็บความตองการ จะทําใหการเก็บขอมูล
อาจหลุดประเด็นที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ หรือเก็บขอมูลที่ไมจําเปนมา ซึ่งทําใหเสียเวลาในการทํางานมากขึ้น
7. ปญหาดานขอจํากัดในการทํางาน (Constraints) ไดคาเฉลี่ยอยูที่ 3.65 โดยพบวา ผูเชี่ยวชาญสวนมากเห็น
วาขอจํากัดในเรื่องของเวลาที่จํากัดเปนปญหาที่สงผลกับโครงการอยูในระดับมาก ในดานของขอจํากัดในการทํางาน
(Constraints) เพราะเนื่องจากการทํางานในปจจุบันมีโครงการหลายโครงการที่รับผิดชอบอยู แตเวลาที่เรงรีบในแต
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ละโครงการทําใหการทํางานยากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลทําใหการทํางานผิดพลาดและออกมาไมตรงตามที่ผูใชงาน
ตองการ
แนวทางแกไขการจัดการความตองการของโครงการพัฒนาซอฟทแวร
จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการแกไขปญหาการจัดการความตองการพบวาผลที่ไดมีความสอดคลองกับ
แนวทางการบริหารโครงการขององคความรูในการบริหารโครงการ (PMBOK® Guide) (Project Management
Institute, 2013) แนวทางการแกไขการจัดการความตองการ 7 ดาน ดังนี้
1. ปญหาดานการสื่อสารและผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ (Communication and Stakeholder) แนว
ทางการแกไขคือ ใหความสําคัญในการสื่อสารกันระหวางผูใชงานระบบและผูพัฒนาระบบ เพราะการสื่อสารชวยทํา
ใหการทํางานผิดพลาดนอยลง และ ลดประเด็นปญหาความเขาใจผิดในการทํางานได ซึ่งการสื่อสารกับทีมงานใน
โครงการควรจะมีคนกลางคอยประสานงานใหทีมงานและผูมีสวนไดสวนเสียใจโครงการเขาใจปญหาและทราบ
สถานะของโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อลดปญหาดานการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ
2. ปญหาดานขอบเขตของงาน (Scope) เรื่องขอบเขตที่ไมชัดเจนสามารถแกไขไดโดยการทบทวนขอบเขตที่ได
จากการเก็บความตองการรวมกันระหวางผูใชงานและผูพัฒนาระบบ เมื่อไดขอตกลงรวมกันแลวจึง ทําเอกสารสรุป
ขอบเขตของโครงการโดยควรใหผูใชงานระบบลงนามรับรองขอบเขตงานตามที่ไดตกลง รวมกับทีมพัฒนาเพื่อใชเปน
เอกสารในการตอรองในภายหลัง และลดขอโตแยงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน
3. ปญหาดานกระบวนการ (Processes) ในการทํางานทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแตเริ่มวางแผนโครงการไป
จนถึงขั้นตอนสุดทาย ผูบริหารโครงการควรมีการวางแผนกระบวนการทํางานไวใหเปนแบบแผน เพื่อใหทีมงานและผู
มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทํ า งานตามกระบวนการที่ ไ ด ตั้ ง ไว เพื่ อ ให ก ารทํ า งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ใน
กระบวนการการเก็บความตองการก็เชนเดียวกัน ควรมีการจัดการขั้นตอนตางๆใหเปนระบบเพื่อใหทีมงานมีการ
ทํางานที่เปนแบบแผนเดียวกัน มีการจัดทําเอกสารตางๆภายในโครงการที่เปนตนแบบ เพื่อที่จะลดความผิดพลาด
หรือลดการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. ปญหาดานการวางแผน (Plan) แนวทางการแกไขคือการวางแผนงานลวงหนา และมีการเผื่อเวลาสําหรับ
กิจกรรมตางๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะการเผื่อเวลาไวมากเกินไปก็หมายถึงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเชนกัน
เนื่องจากในแตละโครงการมีลักษณะการทํางานที่แตกตางกัน การวางแผนงานอาจจะผิดพลาดซึ่งอาจจะสงผลตอ
การทํางานสวนตอไปได ดังนั้นการวางแผนงานที่ดีจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ปญหาดานการเปลี่ยนแปลง (Changes) การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดในทุกโครงการ แนวทางการแกไข ควร
จะดูจากความจําเปนของการเปลี่ยนแปลงวามีความสําคัญมากนอยเทาไหร กระทบกับการทํางานปจจุบันหรือ
กระทบกับสวนใดบาง แลวจึงคอยพิจารณาวาจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือไม โดยปกติผูพัฒนาระบบจะยอมรับ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิด ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางธุ รกิ จ หรื อ รองรั บ เรื่ อ งข อ กฎหมาย แต ห ากเป น การ
เปลี่ยนแปลงสวนอื่นจะตองมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมกอน
6. ปญหาดานทรัพยากร (Resources) แนวทางการการแกปญหาดานทรัพยากร คือการจัดสรรงานใหทีมงาน
อยางเหมาะสม ไมมากหรือนอยจนเกินไป อาจจะแบงจากตําแหนงหรือความรูและประสบการณในการทํางาน และ
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จัดสรรเวลาใหทีมพัฒนาไดศึกษาหาความรูใหมๆ เพื่อใหมีการพัฒนาความรูความสามารถ ใหมีความรูที่จําเปนตอง
ใชในการทํางานในอนาคต
7. ปญหาดานขอจํากัดในการทํางาน (Constraints) ในขั้นตอนการเก็บความตองการมีขอจํากัดหลักๆ 2 เรื่อง
คือ เรื่องงบประมาณ บางโครงการมีงบประมาณไมเพียงพออาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การประเมินงบประมาณ
ผิดพลาดอาจจะประเมินนอยกวาความเปนจริง เพราะขอบเขตของการทํางานจากการเก็บความตองการเปนโครงการ
ขนาดเล็กแตพอทําโครงการมีการขยายขอบเขตการทํางานออกไป ทําใหใชงบประมาณเกินกวาที่ตั้งเอาไว การแกไข
ปญหาคือการลดหรือตัดบางอยางที่ไมจําเปนออกจากขอบเขตโครงการ แลวจึงคอยพิจารณาความตองการอีกครั้ง
ในชวงตอไปของโครงการ สวนเรื่องของขอจํากัดดานเวลา แนวทางการแกไขคือการวางแผนการบริหารเวลาของ
โครงการจัดสรรเวลาตามความเหมาะสม การจัดทาแผนงานโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนขั้นตอนมากขึ้น ทําให
เราเห็นปริมาณงานที่ชัดเจน ทําใหสามารถบริหารเวลาไดดียิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย
ในโครงการพัฒนาซอฟทแวร ปญหาในการจัดการความตองการที่สําคัญที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานการ
สื่อสารและผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ ดานขอบเขตของงาน ดานกระบวนการ และ ดานการวางแผน สําหรับ
แนวทางการแกไขปญหาในการจัดการความตองการนั้น ทําไดโดยการใหความสําคัญในการสื่อสารกันระหวาง
ผูใชงานระบบและผูพัฒนาระบบ มีผูประสานงานใหทีมงานและผูมีสวนไดสวนเสียใจโครงการเขาใจปญหาและทราบ
สถานะของโครงการอยางตอเนื่อง มีการทบทวนขอบเขตที่ไดจากการเก็บความตองการรวมกันระหวางผูใชงานและ
ผูพัฒนาระบบ และจัดทําเอกสารสรุปขอบเขตของโครงการโดยควรใหผูใชงานระบบลงนามรับรองขอบเขตงานตามที่
ไดตกลง ผูบริหารโครงการควรมีการวางแผนกระบวนการทํางานไวใหเปนแบบแผนและดําเนินงานตามกระบวนการที่
ไดกําหนดไว และมีการวางแผนงานลวงหนา โดยอาจเผื่อเวลาสําหรับกิจกรรมตางๆใหเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่ใหความอนุเคราะหสละเวลาในการสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม รวมถึง
ใหคําแนะนําเพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้น
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ความพึงพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมในการทางาน ความเหนื่อยหน่ ายงานที่ส่งผลต่ อความตัง้ ใจลาออกของ
พนักงานในบริษัทขนส่ งสินค้ าและบริการด้ านโลจิสติกส์ ชัน้ นา
The Effect of Work Environment Satisfaction and Job Burnout on Intention to Leave of
Employees in Leading Shipping and Logistics Provider
ธนากร ศรีโพธิ์กลาง1* จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 1
Thanakorn Sripoklang1*, Jutamard Thaweepaiboonwong1

บทคัดย่ อ
การศึกษาถึงความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางาน ความเหนื่อยหน่ายงานที่ส่งผลต่อความตังใจลาออกของ
้
พนักงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ า โดยกลุ่มประชากรเป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการในบริ ษัทขนส่ง
สินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ า รวมจานวนพนักงานทังสิ
้ ้น 290 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ร้ อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน
้
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมใน
การทางานและความเหนื่อยหน่ายงานของพนักงานบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ าในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนความตังใจลาออกของพนั
้
กงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการสามารถ
ทานายความเหนื่อยหน่ายงานของพนักงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ าได้ ร้อยละ 96 และพบว่าความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความเหนื่อยหน่ายงานสามารถทานายความตังใจลาออกของพนั
้
กงานในบริ ษัท
ขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ าได้ ร้อยละ 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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คานา
ในปั จจุบนั การส่งออกและนาเข้ าสินค้ าเป็ นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยองค์การที่
เข้ ามาช่วยสนับสนุนและให้ บริ การในกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการส่งออกและนาเข้ าสินค้ านันเป็
้ นองค์การที่น่า
จับ ตามองและมีความส าคัญ อย่ างยิ่ ง และไม่ว่าจะเป็ น องค์ ก ารประเภทใดย่ อมมีค วามเกี่ ย วข้ องกับ คนที่ มี
ความสามารถ ภูมิหลัง และลักษณะพื ้นฐานที่มีความแตกต่างกันทัง้ สิ ้น จึงนับเป็ นความท้ าทายอย่างยิ่งสาหรั บ
องค์การในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้ มีความมุง่ มัน่ ความพร้ อมทังร่้ างกายและจิตใจในการปฏิบตั ิงาน ดังนัน้
ทรั พ ยากรมนุษย์ จึ งนับ ว่าเป็ น ทรั พ ยากรที่ มีความส าคัญ ในทุก ๆองค์ ก าร นอกจากทรั พ ยากรมนุษย์ แ ล้ ว
สภาพแวดล้ อมในการทางานเป็ นส่วนหนึ่งในองค์การที่ผ้ บู ริ หารต้ องให้ ความสาคัญด้ วยเช่นกัน หากมีการจัดให้
อยู่ในสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ เหมาะสมสาหรั บการทางานจะมีส่วนช่วยในสร้ างความพึงพอใจให้ แ ก่
พนักงาน พนักงานก็จะสามารถทางานได้ อย่างเป็ นสุขและมีประสิทธิภาพ ตรงกันข้ ามหากสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานไม่เหมาะสม พนักงานไม่พึงพอใจจะเป็ นสิ่งบัน่ ทอนทัง้ ทางด้ านร่ างกายและจิตใจ ในองค์การที่ทาธุรกิจ
ขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิ สติกส์ นัน้ ลักษณะงานส่วนใหญ่ ท างานอย่ างเดิมซา้ ๆ จ ากัดอยู่กั บที่ ต้ องมีการ
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานในงานที่รับผิดชอบ มีการประสานงานกันกับลูกค้ าที่หลากหลายบุคลิกและอารมณ์
และมีการเร่ งรี บทางานเพื่อให้ ได้ ผลดีและรวดเร็ วที่สุด ซึ่งมีแนวโน้ มก่อให้ เกิ ดความเบื่ อหน่าย เมื่อยล้ าได้ ง่าย
(อัมพร, 2539)
ผลของลักษณะงานที่จาเจและสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ไม่เหมาะสมอาจจะทาให้ พนักงานรู้ สกึ เบื่อ
งาน และเหนื่อยหน่ายงานได้ ซึง่ บุคคลที่มีความเหนื่อยหน่ายมักจะใช้ วิธีการหลีกเลี่ยงงานด้ วยการลาป่ วย ขาด
งานหรื อลาออก ซึง่ เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ เกิดการสูญเปล่า สิ ้นเปลืองงบประมาณในการสรรหาพนักงานใหม่
เพื่อมาทดแทน และอาจทาให้ ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิงานอยู่ขาดขวัญและกาลังใจ (สิระยา, 2534)
การลาออกที่เกิดขึ ้นไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ย่อมมีผลกระทบต่อองค์การและบุคคลโดยผลต่อ
องค์การนัน้ นอกจากนีใ้ นช่วงของการสรรหาบุคคลเข้ ามาแทนบุคคลที่ลาออกไปนัน้ ผลผลิต และประสิทธิภาพ
ขององค์การจะลดลงไปช่วงหนึง่ ด้ วย และในส่วนของบุคคลนัน้ จะพบว่าการลาออกของพนักงานมีผลให้ พนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ต้องทางานเพิ่มมากขึ ้นอีกด้ วย (ภราดี, 2540)
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความ
เหนื่อยหน่ายงานที่มีตอ่ ต่อความตังใจลาออกจากงานของพนั
้
กงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนั ้
นาทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารได้ ทราบถึงพฤติกรรมของพนักงานในองค์การที่ดาเนินงานด้ านขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิ
สติกส์และให้ ทราบถึงอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความเหนื่อยหน่ายงานที่มี
ต่อต่อความตังใจลาออกจากงานของพนั
้
กงาน ตลอดจนเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารได้ ตระหนักถึงความสาคัญของความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางาน ความเหนื่ อยหน่ายงาน และความตัง้ ใจลาออกจากงานที่ เกิ ดขึน้ กับ
พนักงาน ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเพื่อลดความเหนื่อยหน่ายงานและป้องกันการตังใจ
้
ลาออกจากงานของพนักงาน
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Conceptual Framework
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)

Intention to Leave
(Meyer, 2004)

Job Burnout
1. Emotional Exhaustion
2. Depersonalization
3. Reduced Personal Accomplishment
(Maslach and Jackson, 1982)
Figure 1 Conceptual Framework

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลและให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเป็ นผู้กรอกแบบสอบถามด้ วยตนเอง โดยจาแนกแบบจัดลาดับความสาคัญหรื อ
ที่เรี ยกว่า เรตติ ้ง (Rating Scale) จานวน 5 ระดับตังแต่
้ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อยและน้ อยที่สดุ
สถิตใิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในส่วนข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ ระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส ใช้ ค่าร้ อยละใน
การวิเคราะห์และค่าเฉลี่ย ใช้ แปลความหมายข้ อมูลด้ านอายุ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ คกู่ บั ค่าเฉลี่ยทดสอบการ
กระจายข้ อมูลด้ านอายุ และใช้ Multiple Linear Regression โดยใช้ เทคนิควิธี Stepwise Multiple Regression
ในการศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานที่มีตอ่ ความเหนื่อยหน่ายงานและอิทธิพล
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ของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความเหนื่อยหน่ายงานที่มีผลความตังใจลาออก
้
สาหรับ
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้ นี ้ กาหนดไว้ ที่ระดับ .05

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิจัยเกี่ยวกับปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของพนักงานบริษัทขนส่ งสินค้ าและบริการด้ านโลจิ
สติกส์ ชนั ้ นา
Table 1 Demographic factors of Employees in Leading Shipping and Logistics Provider.
Factors

Frequency

Percentage

Male
Female

183
107

63.1
36.9

82
199
9

28.3
68.6
3.1

251
38
1

86.6
13.1
.3

80
183
27
290

27.6
63.1
9.3
100.0

Gender

Age
Under 25 years
25-30 years
Upper 30 years
Marriage Status
Single
married
Divorced / Widowed
Education Level
Under Bachelor's degree
Bachelor's degree or equivalent
Upper Bachelor's degree
Total

ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมในการทางาน ความเหนื่อยหน่ ายงานและ
ความตัง้ ใจลาออกของพนักงานบริษัทขนส่ งสินค้ าและบริการด้ านโลจิสติกส์ ชนั ้ นา
จากการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานโดยรวมของพนักงานในบริ ษัท
ขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ าอยู่ในระดับปานกลาง(x̅=2.85 ,S.D.= .51) ส่วนระดับความเหนื่อย
หน่ายงานโดยรวมของพนัก งานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิ ส ติกส์ ชัน้ นาอยู่ ในระดับปานกลาง
(x̅=3.16 ,S.D.= .82) และระดับความตังใจลาออกโดยรวมของพนั
้
กงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิ
สติกส์ชนน
ั ้ าอยู่ในระดับสูง (x̅=3.73 ,S.D.= .51)
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ผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของความพึงพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมในการทางานต่ อความเหนื่ อยหน่ าย
งานของพนักงานในบริษัทขนส่ งสินค้ าและบริการด้ านโลจิสติกส์ ชนั ้ นา
จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยพบว่า ปั จจัยด้ านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานที่มี
อิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายงานของพนักงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ านันมี
้ 6 ด้ าน
ได้ แก่ สภาพการทางาน การนิ เทศงาน ความมั่นคงปลอดภัย คุณลัก ษณะทางสังคมของงาน ค่าจ้ าง และ
คุณลักษณะเฉพาะของงาน ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ระหว่างความเหนื่อยหน่ายงานกับปั จจัยความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานทัง้ 6 ด้ าน เท่ากับ .980 โดยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานทัง้ 6 ด้ านนี ้ร่ วมกันทานายความเหนื่อยหน่ายงานได้ ร้อยละ 96 มีค่าความคลาดเคลื่อนของการทานาย
เท่ากับ .164 และเมื่อพิจารณาค่า F = 1146.413 และ Sig. ที่ระดับ .000 ดังตารางที่ 2
Table 2 Multiple Linear Regression Analysis between Work Environment Satisfaction and Job Burnout of
Employees in Leading Shipping and Logistics Provider.
Model
Constant
Working Conditions
Supervision
Security
Social Aspects of the Jobs
Wages
Intrinsic Aspects of the Jobs
R
.980

B
7.005
-.461
-.118
-.538
-.342
.225
-.051
R²
.960

Job Burnout
SE)B)
Beta
t
.091
77.290
.043
-.471 -10.640
.015
-.110
-8.164
.058
-.354
-9.339
.064
-.230
-5.337
.047
.119
4.821
.014
-.054
-3.572
Adjust R² SE)est.)
F
.960
.164 1146.413

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
Sig.
.000

*0tentftacnt ct tne S.05level

ผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของความพึงพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความเหนื่อยหน่ าย
งานต่ อความตัง้ ใจลาออกของพนักงานในบริษัทขนส่ งสินค้ าและบริการด้ านโลจิสติกส์ ชนั ้ นา
จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยพบว่า ปั จจัยด้ านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและ
ความเหนื่อยหน่ายงานที่มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิ
สติกส์ชนน
ั ้ า นัน้ มี 6 ด้ าน ซึ่งแบ่งเป็ นปั จจัยด้ านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางาน 5 ด้ าน ได้ แก่
โอกาสก้ าวหน้ าในการทางาน คุณลักษณะทางสังคมของงาน การนิเทศงาน องค์การและการจัดการและความ
มัน่ คงปลอดภัย และแบ่งเป็ นปั จจัยด้ านความเหนื่อยหน่ายงาน 1 ด้ าน ได้ แก่ การลดคุณค่าความเป็ นความบุคคล
ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ระหว่างความตังใจลาออกกั
้
บปั จจัยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานและความเหนื่อยหน่ายงานทัง้ 6 ด้ าน เท่ากับ .977 โดยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางาน
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และความเหนื่อยหน่ายงานทัง้ 6 ด้ านนี ้ร่ วมกันทานายความตังใจลาออกได้
้
ร้อยละ 95.4 มีค่าความคลาดเคลื่อน
ของการทานายเท่ากับ .208 และเมื่อพิจารณาค่า F = 1007.407 และ Sig. ที่ระดับ .000 ดังตารางที่ 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
Constant
Depersonalization
Opportunity for Advancement
Social Aspects of the Jobs
Supervision
Company and Management
Security
R
.977

B
5.746
.380
-.231
-.406
-.085
-.199
-.199
R²
.955

Intention to Leave
SE)B)
Beta
t
.428
13.437
.048
.393
7.864
.098
-.134
-2.363
.069
-.229
-5.856
.022
-.067
-3.882
.091
-.122
-2.202
.092
-.110
-2.157
Adjust R² SE)est.)
F
.954
.208 1007.407

Sig.
.000
.000
.019
.000
.000
.028
.032
Sig.
.000

*0tentftacnt ct tne S.05level

สรุป
การศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางาน ความเหนื่ อย
หน่ายงานที่สง่ ผลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ า นัน้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางาน ความเหนื่อยหน่ายงาน
และความตังใจลาออกของพนั
้
กงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนั ้ นา 2) เพื่อศึกษาถึง
อิทธิ พลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายงานของพนักงานในบริ ษัท
ขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ า และ3) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมใน
การทางานและความเหนื่อยหน่ายงานที่มีต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การ
ด้ านโลจิสติกส์ชนั ้ นา กลุ่ม ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนั ้ นา
จานวน 290 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติพรรณา โดยใช้ ค่าร้ อยละหา
จานวนและสัดส่วนของพนักงาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานใช้ ในการทดสอบหาระดับความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้ อมในการท างาน ความเหนื่ อยหน่ ายงานและความตัง้ ใจลาออก และใช้ Multiple Linear
Regression วิธี Stepwise ในการศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานที่มีต่อความ
เหนื่อยหน่ายงานและอิทธิพลของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความเหนื่อยหน่ายงานที่มี
ผลความตังใจลาออก
้
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ผลการวิจัยสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยด้ านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานที่มีอิทธิ พลต่อความ
เหนื่อยหน่ายงานของพนักงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคณ
ู ระหว่างความเหนื่อยหน่ายงานกับปั จจัยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางาน เท่ากับ .980 โดย
ความพึ ง พอใจต่ อ สภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ ส ามารถน ามาใช้ ใ นการท านายความเหนื่ อ ยหน่ า ยงาน
ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ สภาพการทางาน การนิเทศงาน ความมัน่ คงปลอดภัย คุณลักษณะทางสังคมของ
งาน ค่าจ้ าง และคุณลักษณะเฉพาะของงาน โดยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานทัง้ 6 ด้ าน
สามารถร่ วมกันทานายความเหนื่อยหน่ ายงานได้ ร้อยละ 96 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังพบว่า
ปั จจัยด้ านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความเหนื่อยหน่ายงานที่มีอิทธิพลต่อความตังใจ
้
ลาออกของพนักงานในบริ ษัทขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ชนน
ั ้ า ซึง่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู
ระหว่างความตังใจลาออกกั
้
บปั จจัยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความเหนื่อยหน่ายงานทัง้
6 ด้ าน เท่ากับ .977 โดยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความเหนื่อยหน่ายงานที่สามารถ
นามาใช้ ใ นการท านายความตัง้ ใจลาออกประกอบด้ วย 6 ด้ าน ซึ่งแบ่ งเป็ น ปั จจัย ด้ านความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน 5 ด้ าน ได้ แก่ โอกาสก้ าวหน้ าในการทางาน คุณลักษณะทางสังคมของงาน การ
นิเทศงาน องค์การและการจัดการและความมัน่ คงปลอดภัย และแบ่งเป็ นปั จจัยด้ านความเหนื่อยหน่ายงาน 1
ด้ าน ได้ แก่ การลดคุณค่าความเป็ นความบุคคล โดยปั จจัยทัง้ 6 ด้ านสามารถร่ วมกันทานายความตังใจลาออกได้
้
ร้ อยละ 95.4 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานและความเหนื่อยหน่ายงานที่มีอิทธิพล
ต่ อ ความตัง้ ใจลาออกของพนั ก งานในบริ ษั ท ขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ชั น้ น านั น้ ผู้ ศึ ก ษามี
ข้ อเสนอแนะจากศึกษาดังนี ้
1. องค์การต่างๆในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ ควรให้ ความสาคัญกับด้ าน
องค์การและการจัดการเป็ นพิเศษ เช่น ควรกาหนดแนวทางในการดาเนินงานและแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ชัดเจนและสามารถทาได้ จริ งตลอดจนต้ องสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ขององค์การ โครงสร้ างขององค์การควรมีความ
ชัดเจนและสามารถเข้ าใจได้ ง่าย และควรกาหนดนโยบายและกฎข้ อบังคับให้ มีความเหมาะสม นอกจากนัน้
องค์การต้ องให้ ความสาคัญกับสภาพแวดล้ อมในการทางานทุกๆ ด้ าน เช่น ให้ เงินเดือนเหมาะสมกับปริ มาณงาน
ที่ ไ ด้ รั บ ตลอดจนสวัส ดิ ก ารที่ ม อบให้ พนั ก งานมี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ
สภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มากขึ ้นได้
3. ผู้บ ริ ห ารในอุต สาหกรรมขนส่งสิ น ค้ าและบริ ก ารด้ านโลจิ ส ติก ส์ ควรให้ ค วามส าคัญ กับ การลด
ความรู้ สกึ เหล่านัน้ และกระตุ้นให้ พนักงานรู้ สกึ ว่างานที่ทาอยู่นนเป็
ั ้ นงานที่ทาแล้ วมีความสุข รู้ สึกผูกพันกับงาน
และองค์การ เมื่อพนักงานรู้ สกึ มีความสุขกับงานและการทางานแล้ ว ก็จะส่งผลให้ พนักงานตังใจท
้ างานมากขึ ้น
4. องค์การในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้ าและบริ การด้ านโลจิสติกส์ ต้ องมุ่งมัน่ ที่จะลดระดับความตังใจ
้
ลาออกของพนักงาน โดยอาจจะมีการปรั บสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต้ องการของพนักงานมากขึ ้น เพื่อที่จะให้ พนักงานรู้ สึกว่างานที่อยู่นนให้
ั ้ ในสิ่งที่ต้องการได้
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ปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่น
ในอาเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่
Factors Affecting the Purchasing of Community Products Characterizing Local Identity
in Mae Tang District, Chiang Mai Province
เกษม กุณาศรี1 และ ชนิตา พันธุ์มณี2
Kasem Kunasri1 and Chanita Panmanee2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื ้นที่อาเภอแม่แตง จานวน 415 ราย โดยใช้ แบบจาลอง
โลจิ ต หลายทางเลื อ กเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ผลการศึ ก ษา พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วและคนในชุ ม ชนให้
ความสาคัญกับตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนมากที่สดุ ในขณะที่การโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ มีความสาคัญของน้ อยที่สดุ
สาหรั บปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อโอกาสในการซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนทัง้ สามประเภทมีความแตกต่างกันไป และสามารถ
แบ่ ง ตลาดเป้ าหมายเป็ น 3 กลุ่ม คือ ผลิ ตภัณ ฑ์ ชุมชนที่ แ สดงถึง “ข้ าวกล้ อง” จะเน้ น ไปยังกลุ่มผู้เกษี ย ณอายุ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึง “วัดบ้ านเด่น” จะเน้ นไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ และผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึง “ช้ างแม่ตะ
มาน” จะเน้ นไปยังกลุม่ เด็ก เยาวชน และวัยทางาน
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.
Key Words: community products, local identity, multinomial logit model
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คานา
อาเภอแม่แตงเป็ นอาเภอที่มีศกั ยภาพและมีความเป็ นไปได้ ในการส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยิ่ง
เนื่ องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทัง้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงมีกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวมากมายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้ านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่น นอกจากนี ้
อาเภอแม่แตงยังเป็ นเส้ นทางผ่านที่สาคัญที่เชื่อมต่อระหว่ างการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึง่ มีนกั ท่องเที่ยวใช้ เส้ นทางนีเ้ ป็ นจานวนมาก ดังนัน้ การสร้ างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวหรื อ
จุดขายของอาเภอแม่แตงผ่านผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้ มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และเป็ นที่ร้ ู จักจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น และเป็ น
ปั จจัยสาคัญไปสูก่ ารท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่จะนารายได้ มาสูป่ ระชาชนในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
การสร้ างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็ นวิธีการหนึง่ ที่นามาใช้ ในการสร้ างจุดขายให้ กบั สินค้ า (Howell,
1994; Boissevain, 1996; Chambers, 1997; Rogers, 2002; Ballesteros and Ramirez, 2007; Ghodeswar,
2008) โดยเป็ นการนาสินทรั พย์ ทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่เป็ นที่ยอมรั บ ของชุมชนมาบูรณาการ
ร่ วมกัน มุ่งเน้ นความโดดเด่ น และความแปลกใหม่ ซึ่งที่ผ่านมารู ปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ชุมชนกับการ
ท่องเที่ยวของอาเภอแม่แตง ยังไม่ได้ แสดงถึงอัตลักษณ์ ที่ชดั เจนของชุมชน ทังนี
้ ้ เนื่องมาจากผู้ผลิตสินค้ าชุมชนใน
อาเภอแม่แตงยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ ในวิธีการพัฒนาและออกแบบสินค้ าชุมชนที่แสดงถึงความเป็ นอัตลักษณ์
ท้ องถิ่นของตนเอง ขาดการนาเสนอที่มีเรื่ องราวความเป็ นมาของชุมชน รวมถึงขาดการนาแนวคิดเชิงสร้ างสรรค์มา
ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ อันเป็ นการสร้ างอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้ เกิดจุดเด่นในการสร้ างการรั บรู้ และการ
ยอมรับของนักท่องเที่ยว ก่อให้ เกิดการซื ้อซ ้า และนาไปสูค่ วามยัง่ ยืนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและรายได้ ของ
คนในชุมชนตามมา
อย่างไรก็ตาม การสร้ างอัตลักษณ์ ในผลิตภัณฑ์ ชุมชนจะประสบผลสาเร็ จได้ นนั ้ จาเป็ นต้ องมีการศึกษา
ทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ ในการสร้ าง
อัตลักษณ์ ในผลิตภัณฑ์ ชุมชน สร้ างจุดขายของผลิตภัณฑ์ ชุมชนในอาเภอแม่แตง และช่วยยกระดับ รายได้ ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างยัง่ ยืน

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการวิจัยนี ้ ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง ซึ่งในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ ย วใน
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 265 ราย รวมถึงประชาชนในพื ้นที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน
150 ราย รวมกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 415 ราย ทังนี
้ ้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นนัน้ ได้ นาเอาแบบจาลองโลจิตหลายทางเลือก (Multinomial Logit Model) มาใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ในการวิเคราะห์
แบบจาลองโลจิตหลายทางเลือกถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อจัดการกับทางเลือกที่มีมากกว่าสองทางเลือก ซึง่ แต่ละ
ทางเลือกไม่มีความหมายในเชิงลาดับก่อนหลัง (Green, 2003; อารี วิบูลย์ พงศ์, 2549; คมสัน สุริยะ, 2552) โดย
การกาหนดแบบจาลองจะอยู่บนพื ้นฐานของความน่าเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์แต่ละทางเลือก ดังนี ้
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กาหนดให้ Pr(Y  j) คือ ความน่าจะเป็ นที่ นักท่องเที่ ยวและคนในชุมชนจะเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ที่ j ดังนันความน่
้
าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ สามารถคานวณได้ ดงั สมการที่ (1)
Pr(Y  j ) 

Vj

e

M

e   (e )
Vj

(1)

VC

C 2

ในการประมาณค่ าแบบจ าลองข้ างต้ น ใช้ วิธี ก าร Maximum likelihood (Green, 2003) โดยการสร้ าง
Log-likelihood function เข้ าไป แสดงดังสมการที่ (2)
ln L    dij ln Pr(Y  j ) 
n

m

(2)

i 1 j 1

โดยที่ dij  1 ถ้ านักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่ j
และ dij  0 ถ้ านักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเลือกผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์อื่นๆ
สาหรับแบบจาลองที่ใช้ ในการวิจยั แสดงได้ ดงั สมการที่ (3) โดยสินค้ าที่ถูกเลือกมาใช้ ในแบบจาลองได้ มา
จากการสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นจากนักท่องเที่ยว ประชาชนชนในชุมชน รวมถึงเจ้ าที่ที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ซึง่ ประกอบด้ วย ข้ าวกล้ อง (แสดงถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นทางด้ านการเกษตร) วัดบ้ านเด่น (แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ทางด้ านโบราณสถาน) และช้ างแม่ตะมาน (แสดงถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นทางด้ านการท่องเที่ยว) ทังนี
้ ้ ตัวแปรที่ใช้ ใน
แบบจาลองและคาจากัดความของตัวแปร แสดงได้ ดงั Table 1
Yij  1 j   2 j Sexi   3 j Agei   4 j Statusi   5 j Edui   6 j Occ1i
  7 j Occ 2i   8 j Occ3i   9 j Occ 4i  10 j Inci  11 j Atti

(3)

 12 j Obj1i  13 j Obj 2i  14 j Mediai  ui

Table 1. Variables used in multinomial logit model.
Variables
Definitions
Dependent variables
Yij
The selection of types of community products
the purchasing of community products representing “Brown rice” (Agricultural
j 1
identity aspect)
j  2 the purchasing of community products representing “Wat Banden” (Ancient
remains identity aspect)
j  3 the purchasing of community products representing “Mae Taman elephants”
(Tourism identity aspect)
Independent variables
Gender (1 = male, 0 = female)
Sexi
Age of the respondents (Years)
Agei
Marital status (1 = married, 0 = other)
Statusi
Levels of educations (1 = uneducated, 2 = primary education, 3 = secondary education,
Edui
4 = bachelor degree, 5 = postgraduate)
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Table 1. Cont.
Variables
Inci
Atti

Occ1i
Occ 2i
Occ3i
Occ 4i
Obj1i
Obj 2i

Mediai

Definitions
Household income (Baht per month)
Attitude scores of the local identity and community product development
Occupation 1 (1 = student, 0 = other)
Occupation 2 (1 = government officer/state enterprises employee, 0 = other)
Occupation 3 (1 = employee and 0 = other)
Occupation 4 (1 = retiree and 0 = other)
Let “unemployment” is the based group
Objective for purchasing 1 (1 = buy product for souvenir, 0 = other)
Objective for purchasing 2 (1 = buy product for collection or own used, 0 = other)
Let “buy product for sale” is the based group
Mass communication (1 = buy product because of the media, 0 = other)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน พบว่า นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนส่วนใหญ่มีความยินดี ที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ ้น หากรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีคา่ คะแนนเฉลี่ย 1.34 รองลงมาคือ มีความยินดีที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชน
มากขึน้ หากบรรจุภัณฑ์ แสดงถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่ น และมีความยิ นดีที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ ชุมชนมากขึน้ หากมีการ
นาอัตลักษณ์ ท้องถิ่ นนัน้ มาสร้ างหรื อถูกใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.28 และ 1.19
ตามลาดับ ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ ว จะพบว่า นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนยินดีที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่สื่อ
ถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่น (แสดงดัง Table 2) จากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนให้
ความสาคัญกับตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนค่อนข้ างมาก ดังนันหากมี
้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสื่อ อัตลักษณ์ ท้องถิ่น
ควรมุ่ง เน้ น ไปที่ ก ารออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณ ฑ์ รวมถึงการน าเอาอัตลัก ษณ์ ท้ องถิ่ น นัน้ ๆ มาสร้ างเป็ น ตัว
ผลิตภัณฑ์หรื อเป็ นส่วนหนึ่งส่วนใดในตัวผลิตภัณฑ์ จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากขึ ้น รวมถึงเพิ่มความยินดี
ที่จะจ่ายสาหรับผลิตภัณฑ์ชมุ ชนมากขึ ้น
เมื่อพิจารณาทัศนคติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สดุ พบว่า นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนให้ ความสาคัญกับ
การโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ ถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นในผลิตภัณฑ์ น้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับทัศนคติในด้ านอื่นๆ ทัง้ นี ้
เนื่องมาจากในปั จจุบันการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในชุมชนยังอยู่ในวงแคบ นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มกั จะไม่ทราบว่าหากมาเที่ยว ณ สถานที่เหล่านี ้แล้ ว ควรซื ้ออะไรกลับไปที่แสดงถึงความเป็ นตัวตนของสถานที่
ดังกล่าว ดังนัน้ นักท่องเที่ยวจึงไม่เห็นความสาคัญทางด้ านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม
ในแนวคิดทางการตลาดและเศรษฐศาสตร์ ชุมชน ถือว่าการโฆษณาหรื อการประชาสัมพันธ์ เป็ นปั จจั ยสาคัญที่ช่วย
สร้ างการรั บรู้ ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนาอัตลักษณ์ ท้องถิ่นเข้ ามาบูรณาการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การโฆษณาหรื อการประชาสัมพันธ์ จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวรับรู้ ถึงเอกลักษณ์ ในตัวสินค้ า ทาให้ เกิด
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ความยินดีที่จะจ่ายซื ้อผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึน้ ซึง่ เป็ นการสร้ างจุดขายให้ แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และก่อให้ เกิดรายได้
ของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
Table 2. Attitudes of the respondents about the local identity and community product development.
Levels of attitudes
Attitudes about the local identity
and community product development
Product
1) You are willing to pay for more
community products if the product
types represent the local identity.
2) You are willing to pay for more
community products if the product
packages represent the local identity.
3) You are willing to pay for more
community products if the logos of
products represent the local identity.
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.
Price
5) You are willing to pay for more price if
the community products represent the
local identity.
Place
6) You are willing to pay for more
community products at the places of
identity existence than the general
places.
Promotion
7) You are willing to pay for more
community products if there are the
advertisement or public relation about
the local identity.
Overall
8) Overall, you are willing to pay for the
community products representing the
local identity.
Source: Calculated.
Note: the value in ( ) represents percentage.

Strongly
agree
(+2)

(+1)

(0)

(-1)

Strongly
disagree
(-2)

190
(45.78)

184
(44.34)

35
(8.43)

6
(1.45)

0
(0.00)

415
(100.00)

1.34

175
(42.17)

187
47
(45.06) )11.33(

5
(1.20)

1
(0.24)

415
(100.00)

1.28

62
(14.94)

199
128
(47.95) (30.84)

24
(5.78)

2
(0.48)

415
(100.00)

0.71

133
(32.05)

227
54
(54.70) (13.01)

1
(0.24)

0
(0.00)

415
(100.00)

1.19

121
(29.16)

203
79
(48.92) (19.04)

10
(2.41)

2
(0.48)

415
(100.00)

1.04

105
(25.30)

195
98
(46.99) (23.61)

16
(3.86)

1
(0.24)

415
(100.00)

0.93

66
(15.90)

156
169
(37.59) (40.72)

16
(3.86)

8
(1.93)

415
(100.00)

0.62

218
(52.53)

127
63
(30.60) (15.18)

3
(0.72)

4
(0.96)

415
(100.00)

1.33

Agree
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ปั จจั ย ที่มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื อ้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุม ชนที่แ สดงถึง อั ตลั กษณ์ ท้ องถิ่ นในอาเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด
เชียงใหม่
ผลจากการประมาณค่าแบบจาลองโลจิตหลายทางเลือกในสมการที่ (3) ด้ วยวิธีการ Maximum likelihood
(แสดงดัง Table 3) พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึง “ข้ าวกล้ อง” ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์
ทางด้ านการเกษตรของอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว ผู้ที่เกษี ยณอายุ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่สงู ขึ ้น
มีโอกาสที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึง “ข้ าวกล้ อง”มากขึน้ ส่วนใหญ่มกั เป็ นผู้เกษี ยณอายุ และมีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
Table 3. Results of multinomial logit model.
community products representing community products representing
“Brown rice”
“Wat Banden”
Variables
Marginal effects
t-value
Marginal effects
t-value
Constant
0.11049
0.558
-0.44402
-2.706 **
0.03282
0.578
0.10471
2.198 *
Sex
-0.00249
-0.954
0.00765
3.558 **
Age
0.07413
1.037
0.10258
1.643
Status
0.05136
3.581 **
-0.02476
-2.045 *
Edu
-0.05581
-0.593
-0.12528
-1.579
Occ1
0.08494
0.854
-0.02962
-0.353
Occ2
0.12813
1.282
-0.14726
-1.731 *
Occ3
0.28209
2.176 *
-0.09427
-0.904
Occ4
0.01917
2.34
0.02052
2.969
Inc
0.08146
1.07 *
0.04909
0.815 **
Att
-0.06093
-0.823
-0.14207
-2.268
Obj1
0.04411
0.801
-0.01844
-0.404 *
Obj 2
0.00004
1.282
0.00002
0.724
Media
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.

community products representing
“Mae Taman elephants”
Marginal effects
t-value
0.33354
1.832 *
-0.13753
-2.709 **
-0.00516
-2.144 *
-0.17672
-2.556 *
-0.02660
-2.139 *
0.18109
2.076 *
-0.05533
-0.532
0.01913
0.203
-0.18782
-1.428
0.00135
0.191 *
0.03237
0.448
0.20300
2.971
-0.02567
-0.534 **
-0.00006
-2.177

สาหรั บปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึง “วัดบ้ านเด่น” ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ ทางด้ าน
โบราณสถานของอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพพนักงานบริ ษัท
ทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวัตถุประสงค์ในการซื ้อเพื่อเป็ นของสะสมหรื อ
นาไปส่วนตัว กล่าวคือ เพศชายมีโอกาสที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึง “วัดบ้ านเด่น” มากกว่าเพศหญิ ง โดย
กลุม่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุมากและมีทศั นคติที่ดีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน จะมีโอกาส
ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึง “วัดบ้ านเด่น” มากขึ ้น ในทางตรงข้ าม ระดับการศึกษาที่สงู ขึ ้น อาชีพพนักงาน
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บริ ษัท และวัตถุประสงค์ในการซื ้อเพื่อเป็ นของสะสมหรื อนาไปส่วนตัว จะลดโอกาสในการซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่
แสดงถึง “วัดบ้ านเด่น” ของนักท่องเที่ยว ทังนี
้ ้เนื่องจาก ความนิยมชมชอบในโบราณสถานส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ ซึง่
มีระดับการศึกษาไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับคนวัยทางานในปั จจุบนั กอปรกับค่านิยมของคนในวัยทางานในปั จจุบนั
โดยเฉพาะพนักงานบริ ษัท มักนิยมไปท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติหรื อผจญภัยมากกว่าการท่องเที่ยวตามโบราณสถาน
และนิยมสินค้ าที่คอ่ นข้ างทันสมัยหรื อมีความคิดสร้ างสรรค์มากกว่าสินค้ าที่แสดงถึงโบราณสถาน
เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึง “ช้ างแม่ตะมาน” ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์
ทางด้ านสถานที่ท่องเที่ยวของอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เพศชาย อายุที่มากขึ ้น สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาที่สงู ขึ ้น และวัตถุประสงค์ในการซื ้อเพื่อเป็ นของสะสมหรื อนาไปส่วนตัว มีผลในการลดโอกาสในการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่แสดงถึง “ช้ างแม่ตะมาน” ในขณะที่อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา และรายได้ ที่มากขึ ้นจะเพิ่มโอกาสใน
การซื ้อผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่แสดงถึง “ช้ างแม่ตะมาน”
จากผลการศึกษาข้ างต้ น สามารถแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ แสดงถึงอัตลัก ษณ์
ท้ องถิ่ น ทัง้ 3 รู ป แบบ คือ ผลิ ตภัณ ฑ์ ชุมชนที่ แ สดงถึง “ข้ าวกล้ อง” จะเน้ น ไปยังกลุ่มของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ผู้
เกษี ย ณอายุ ผลิ ตภัณ ฑ์ ชุมชนที่ แสดงถึง “วัดบ้ านเด่น ” จะเน้ นไปยังกลุ่มของนัก ท่องเที่ ย วที่ เป็ นผู้สูงอายุ และ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่แสดงถึง “ช้ างแม่ตะมาน” จะเน้ นไปยังกลุม่ ของนักท่องเที่ยวที่เป็ นเด็ก เยาวชน หรื อวัยทางาน

สรุป
ในการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน และปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื ้นที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จานวนทังสิ
้ ้น 415 ราย โดยนาเอาแบบจาลอง
โลจิตหลายทางเลือก (Multinomial logit model) มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน แสดงให้ เห็นว่านักท่องเที่ยวและคนในชุมชนให้ ค วามสาคัญกับตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนค่อนข้ างมาก ในขณะที่
ความสาคัญกับการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นในผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ เมื่อเทียบกับ
ทัศนคติในด้ านอื่นๆ
สาหรั บปั จจัยมีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นในอาเภอแม่แตง จังหวัด
เชี ยงใหม่ พบว่าปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อโอกาสในการซือ้ ผลิ ตภัณฑ์ ชุมชนทัง้ 3 ประเภทของนักท่องเที่ ย ว มีความ
แตกต่างกันไป โดยปั จจัยที่ มีผลต่อ โอกาสในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ แสดงถึง “ข้ าวกล้ อง” ได้ แก่ ระดับ
การศึกษาของนักท่องเที่ยว ผู้ที่เกษี ยณอายุ และทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ แสดงถึง “วัดบ้ านเด่น” ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพพนักงานบริ ษัท ทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และวัตถุประสงค์
ในการซื ้อเพื่อเป็ นของสะสมหรื อนาไปส่วนตัว สาหรับปั จจัยที่มีผลต่อโอกาสในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่แสดง
ถึง “ช้ างแม่ตะมาน” ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา รายได้ และวัตถุประสงค์
ในการซือ้ เพื่ อเป็ นของสะสมหรื อนาไปส่วนตัว ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว สามารถแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายของ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นทัง้ 3 รู ปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึง “ข้ าวกล้ อง” จะเน้ นไปยัง
กลุ่ม ของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ผู้ เ กษี ย ณอายุ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนที่ แ สดงถึ ง “วัด บ้ า นเด่ น ” จะเน้ น ไปยัง กลุ่ม ของ
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นักท่องเที่ยวที่เป็ นผู้สงู อายุ และผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่แสดงถึง “ช้ างแม่ตะมาน” จะเน้ นไปยังกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่
เป็ นเด็ก เยาวชน หรื อวัยทางาน ทังนี
้ ผ้ ลการศึกษาที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ในการสร้ างอัตลักษณ์ ในผลิตภัณฑ์ ชุมชน
สร้ างจุดขายของผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในอาเภอแม่แตง และช่วยยกระดับรายได้ ของประชาชนในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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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.

Key words: ASEAN Food, Logistics, Food Trade
*Corresponding author; e-mail address: fecowwt@ku.ac.th
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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 MartinezZarzoro 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).
ln Tij

  0  1 ln GDPPj   2 ln POPj   3 ln DISij   4 LPI j   ij

(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.

290

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Table 1 Regression results from the ASEAN food trade
Variable

Constants

lnGDPP

lnPOP

lnDIS

LPI

Model
M1

M2

M3

M4

8.549863

8.199785

9.246397

7.734178

(3.48)***

(3.33)***

(3.68)***

(2.86)***

0. 3749104

0.3980903

0.4912779

0.3736466

(1.96)*

(2.28)**

(2.28)**

(2.14)**

0. 5991185

0.6302496

0.6046985

0.6035157

(6.08)***

(6.38)***

(5.85)***

(6.18)***

-0.6611747

-0. 6385072

-0.6959192

-0.6411401

(-4.36)***

(-4.16)***

(-4.80)***

(-3.97)***

0.785577
(1.67)*
0.6576954

LPI1 (Custom)

(1.83)*
0.3219158

LPI2 (Infrastructure)

(0.81)
0.9816305

LPI3 (Inter Shipment)

(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 eCustoms, 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.
292

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

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.

ACKNOWLEDGE
Financial support from the Research Fund of the Department of Economics, Kasetsart
University is gratefully acknowledged.

REFERENCES
Bergstrand, J. H. 1985. The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic
Foundations and Empirical Evidence. The Review of Economics and Statistics, 67(3): 474-481.
Bougheas S., P.O. Demetriades and T.P. Mamuneas. 1999. Infrastructure, Transport Costs and Trade.
Journal of International Economics, 47: 169-189.
Coyle, W., W. Hall and N. Ballenger. 2001. Transportation Technology and the Rising Share of US
Perishable Food Trade. In “Changing Structure of Global Food Consumption and Trade”. 31-40.
Fritz, M. and G. Schiefer. 2008. Food Chain Management for Sustainable Food System Development:
A European research agenda. Agribusiness, 24(4): 440-452.
Limao, N. and A.J. Venables. 1999. Infrastructure, Geographical Disadvantage and Transport Costs.
Policy Research Working Paper 2257, World Bank.
Martinez-Zarzoz, I. and F. Nowak-Lehmann. 2003. Augmented Gravity Model: An Empirical
Application to Mercosur-European Union Trade Flows. Journal of Applied Economics. 6(2): 291316.
Nordas, H., E. Pinali and M.G. Grosso. 2006. Logistics and Time as a Trade Barrier. No. 35. OECD
Trade Policy Working Paper.

293

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

ปั จจัยที่มีผลต่ อความตัง้ ใจซือ้ สินค้ าและบริการผ่ านทางอินสตาแกรม
Factors Affecting Purchase Intention of Products and Services through Instagram
ศศิธร มหาคุณาจีระกุล1* และ ชวัลกร เอมมาโนชญ์1*
Sasithorn Mahakunajirakul1* and Chawankorn Aimmanoj1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การของผู้บริ โภค
ผ่านทางอินสตาแกรม (Instagram) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั จานวน 380 ตัวอย่างคือ ผู้ใช้ งานอินสตาแกรมที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เครื่ องมือที่ใช้ วิจยั คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานในการทดสอบสมมุติฐาน วิธีการการทดสอบสมมุติฐานประกอบด้ วย วิธีการ
ทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวน(ANOVA) และการวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาที่ใช้ งานอินสตาแกรมเฉลี่ยต่อวันและช่วงเวลาที่ใช้ งานอินสตาแกรมมี ความสัมพันธ์ กับความ
ตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่าปั จจัยด้ านองค์ประกอบของอินสตาแกรม ปั จจัยด้ านการ
รับรู้ ความง่ายต่อการใช้ งานอินสตาแกรม และปั จจัยด้ านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
และบริ การผ่านทางอินสตาแกรมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก

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, OneWay 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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คานา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในยุ ค ปั จ จุ บั น พัฒ นาเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งมาก
อินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิตประจาวันของคนเรามากขึ ้นไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านการศึกษา ความ
บันเทิงและทางด้ านธุรกิจต่างๆ สิ่งเหล่านี ้ทาให้ ระบบการค้ าและการติดต่อสื่อสารในปั จจุบนั มีความแตกต่างไป
จากเดิม ผู้บริ โภคมีการใช้ งานอินเตอร์ เน็ทอย่างแพร่ หลาย ผู้คนต่างติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้ อมูลซึง่ กัน
และกัน ผ่ า นสื่ อ กลางบนโลกออนไลน์ เ กิ ด เป็ นรู ป แบบของสัง คมออนไลน์ และมี ก ารพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ติดต่อสื่อสารกัน ภายในสังคมออนไลน์ ที่เรี ยกว่า “เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื อ Social Network“ เช่น เฟสบุ๊ค
(Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter) และ อินสตาแกรม(Instagram) เป็ นต้ น ระบบการค้ าและการทาธุรกิจใน
ปั จจุบันนิยมนาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น เฟสบุ๊ค(Facebook), อินสตาแกรม
(Instagram)และLine(ไลน์) เข้ ามาช่วยเพิ่มช่องทางการขายซึง่ เป็ นสื่อที่ สามารถเข้ าถึงคนจานวนมากได้ ง่ายและ
รวดเร็ ว (Kotler and Keller,2014)
ปั จจุบันมีผ้ ูใ ช้ งานอินสตาแกรมในประเทศไทยเพิ่ มมากขึน้ อย่ างต่อเนื่ อง ดังจะเห็ นได้ จ ากสถิ ติของ
Zocial Inc. ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ทาวิจยั ทางด้ านการตลาดออนไลน์ พบว่ามีจานวนผู้ใช้ งานอินสตาแกรมเพิ่มมากขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง อินสตาแกรมมีอตั ราการเติบโตของบัญชีผ้ ใู ช้ งานในอัตราที่สงู กว่าเครื อข่ายอื่นๆ จากที่มีจานวน
ผู้ใช้ งานเพียง 240,000 คนในปี 2555 เพิ่มขึ ้นถึง 1,551,649 คน ในปี 2556 (เพิ่มขึ ้น 547%) และมียอดผู้ใช้ งาน
อินสตาแกรมของคนไทยเพิ่มขึ ้นถึง 2,000,000 คนในปี 2557 (เพิ่มขึ ้น 29%) (Zocial, Inc., 2015) จากจานวน
ผู้ใช้ งานที่เพิมขึน้ นี ้อินสตาแกรมจึงรับความสนใจจากนักการตลาดเป็ นอย่างมาก ดังนันอิ
้ นสตาแกรมจึงเป็ นสื่อ
สังคมออนไลน์ ประเภทหนึ่งที่ร้านค้ าต่างๆนิยมเลือกใช้ เป็ นช่องทางในการขายสินค้ าและติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม
ลูกค้ า
อินสตาแกรมเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่สามารถถ่ายทอดความหมายได้ อย่างสมบูรณ์ ด้วยภาพเพียงหนึ่ง
ภาพ อินสตาแกรมคือโปรแกรมที่สามารถนารู ปที่ถ่ายไว้ หรื อคลิปวิดีโอมาตกแต่งด้ วยฟิ ลเตอร์ (Filter) เพื่อที่จะ
สื่อสารไปยังผู้ที่กาลังติดตามได้ ผู้ใช้ สามารถแสดงความคิดเห็น โต้ ตอบในเรื่ องที่สนใจ มีระบบ Followers และ
Following ให้ เลือกติดตามชมรู ปภาพความเคลื่อนไหวการใช้ งานของเพื่อนๆ ที่ใช้ งานแอพพลิเคชัน่ นี ้ หากถูกใจ
ชอบรู ปภาพไหน สามารถกดแสดงความชื่นชอบ (Likes) รวมถึงและแสดงความคิดเห็น (Comments) รู ปภาพนัน้
ได้ อินสตาแกรมเป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่ให้ ทงั ้ ความสนุกสนานและง่ายต่อการเข้ าถึงตราสินค้ า ด้ วยจุดเด่นของ
องค์ประกอบอินสตาแกรมทาให้ นักการตลาดส่วนใหญ่หันมาให้ ทาการตลาดผ่านอินสตาแกรม แบรนด์ชนั ้ นา
ต่างๆ ได้ เริ่ มใช้ งานอินสตาแกรมเพื่อนาเสนอประสบการณ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านรู ปภาพที่สวยงามถือเป็ นหนึ่ง
ในกลยุทธ์ทางการตลาด (Lin and Lu, 2011)
ถึงแม้ อินสตาแกรมจะเป็ นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการเข้ าถึงผู้บริ โภค แต่จากการที่มีจานวน
ร้ านค้ าบนอินสตาแกรมเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็ วและการแข่งขันที่สงู จึงหนีไม่พ้นการเปรี ยบเทียบไม่วา่ จะเป็ น
ในเรื่ องของราคา คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และพฤติกรรมของผู้ค้าที่โฆษณาหรื อแต่งรู ปภาพเกินจริ ง ทาให้
ผู้บริ โภคบางรายยังมีความลังเลที่จะซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินสตาแกรม จากการศึกษาทาให้ ทราบถึง
ความสาคัญและอุปสรรคในการทาการตลาดผ่านช่องทางอินสตาแกรม ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงทาการศึกษาวิเคราะห์
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางแอพพลิเคชัน่ อินสตาแกรม เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการและ
นักการตลาดทราบถึงพฤติกรรมในการซื ้อสินค้ าและบริ การของผู้บริ โภคและแนวทางปรับปรุ งพัฒากลยุทธ์
การตลาดในการขายสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรมอย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินสตาแกรม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและความตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินสตาแกรม
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)(Ajzen, 1988,
1991, 2011) และทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) (Venkatesh and
Davis, 2000)เป็ นพื ้นฐานในการสร้ างกรอบแนวคิดการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินสตา
แกรม โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน(Theory of Planned Behavior: TPB) ได้ อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง
้ ้อสินค้ าและบริ การว่าพฤติกรรมของผู้บริ โภคเป็ นสาเหตุมาจากความตัง้ ใจ (Ajzen,
ทัศนคติที่มีผลต่อความตังใจซื
1991)และความตังใจของผู
้
้ บริ โภคได้ รับผลกระทบโดยตรงจากทั ้ งสามปั จจัย ได้ แก่ทศั นคติของผู้บริ โภค การ
คล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ทังสามปั
้
จจัยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ ใจของ
บุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรม และสาหรั บทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:
TAM) กล่าวว่า การรั บรู้ ถึงประโยชน์ และการรั บรู้ ถึงความง่ายต่อการใช้ งานมีอิทธิ พลโดยตรงต่อการยอมรั บ
เทคโนโลยีของผู้ใช้ งาน สมมติฐานการวิจัยคือ องค์ประกอบของอินสตาแกรม การรั บรู้ ความง่ายต่อการใช้ งาน
อินสตาแกรม
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงและการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งานมีผลต่อการตังใจซื
้ ้อสินค้ าและ
บริ การผ่าน อินสตาแกรม
ตัวแปรต้ น ที่ ใ ช้ ในการศึกษาได้ แก่ องค์ ป ระกอบของอินสตาแกรม การรั บ รู้ ความง่ายต่อการใช้ งาน
อินสตาแกรม การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงและการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน ตัวแปรตามได้ แก่ การตังใจซื
้ ้อ
สินค้ าและบริ การผ่านอินสตาแกรม โดยมีกรอบแนวคิดตามทฤษฎีดงั แสดงในภาพที่ 1 ดังนี ้
Independent Variables
Dependent Variable
Instagram Features

Perceived Ease of use
Purchasing Intention of
Products and Services
Through Instagram

Reference Group

Perceived Usefulness
Figure 1 The Conceptual Framework
296

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัยเชิ งสารวจ(Survey Method) และใช้ วิธี ก ารเก็ บ ข้ อมูล ด้ วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาคือ ผู้ที่ ใ ช้ แ อพลิ เ คชั่น อิ น สตาแกรมในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั เท่ากับ 380 ตัวอย่าง และใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นอ้ างอิงจากแนวคิดและทฤษฎีดงั ที่กล่าวไว้ ข้างต้ นแบ่งเป็ น 4 ส่วน
ส่วนที่1 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่2 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการยอมรับเทคโนโลยี (ปั จจัยด้ านการรับรู้ ประโยชน์ และปั จจัยด้ าน
การรับรู้ ความง่ายต่อการใช้ งานอินสตาแกรม)
ส่วนที่3 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
ส่วนที่4 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ่ องค์ประกอบของอินสตาแกรมได้ แก่ รู ปสินค้ า คาบรรยายรู ป การ
กดถูกใจ การเสนอแนะ และการติดแฮชแทก (Miles, 2014)
ส่วนที่5 คาถามเกี่ยวกับความตังใจในการซื
้
้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรม
ส่วนที่6 คาถามเกี่ยวกับปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการใช้ อินสตาแกรมโดยเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด
ผู้วิจยั ได้ นาผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ และความสอดคล้ องกันในแต่ละ
ตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบัคได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.84 - 0.950 ซึง่ ถือว่ามีความเชื่อมัน่
สูง เนื่องจากมีค่าใกล้ เคียง 1 และไม่ต่ากว่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนันน
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ หาค่าทาง
สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานของแต่ละข้ อโดยใช้ สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ ดังนี ้ 1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับความตังใจซื
้ ้อสินค้ า และบริ การผ่านทางอินสตาแกรม ด้ วยการวิเคราะห์ One- Way
Analysis of Variance (ANOVA) 2) ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต้ น (การรับรู้ ความ
ง่ายของการใช้ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง องค์ประกอบของอินสตาแกรมและการรับรู้ ประโยชน์ของสินค้ า)ต่อตัว
แปรตาม (ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรม)ด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 380 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 20-29ปี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 49.7 และ 15,000 –
30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 23.4 ตามลาดับ โดยมักจะใช้ งานอินสตาแกรมในช่วงเวลา 20.01-0.00 น.และมี
ระยะเวลาในการใช้ งานอินสตาแกรมอยู่ที่ 10-29 นาทีตอ่ วัน
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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

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและความตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินสตาแก
รมด้ วยการวิเคราะห์ One- Way Analysis of Variance (ANOVA) และ t test ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าอายุ
ของกลุม่ ตัวอย่างและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความตังใจในการซื
้
้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้ านเพศ ปั จจัยด้ ายรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ปั จจัยด้ าน
ระยะเวลาที่ใช้ งานอินสตาแกรมเฉลี่ยต่อวันและปั จจัยด้ านช่วงเวลาที่ใช้ งานอินสตาแกรมมีความสัมพันธ์ต่อความ
ตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยเกี่ยวกับด้ านเพศ พบว่าเพศหญิ งมีความตังใจในการซื
้
้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรม
มากกว่าเพศชาย ปั จจัยเกี่ยวกับด้ านรายได้ พบว่า ผู้ที่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาทต่อเดือนมีความตังใจในการ
้
ซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรมมากที่สดุ ปั จจัยเกี่ยวกับด้ านระยะเวลาในการใช้ งานในแต่ละวันพบว่า
ผู้ที่ใช้ งานเฉลี่ยวันละ 10-29 นาทีมีความตังใจในการซื
้
้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรมมากที่สดุ และ
ปั จจัยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ส่งผลต่อความตังใจในการซื
้
้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรมมากที่สดุ คือ ช่วง
8.01-12.00 น. และ ช่วง 16.01-20.00 น.
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis)พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ ประโยชน์ของสินค้ าไม่มีผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตา
แกรมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีเพียงปั จจัยด้ านการรับรู้ ความง่ายต่อการใช้ งานอินสตาแกรม ปั จจัยด้ าน
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และปั จจัยด้ านองค์ประกอบของอินสตาแกรมมีผลต่อการตังใจซื
้ ้อสินค้ า และบริ การ
ผ่านทางอินสตาแกรมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ เชิงบวก มี 3 ปั จจัยเรี ยงลาดับจาก
ปั จจัยที่สง่ ผลมากที่สดุ ไปหาปั จจัยที่สง่ ผลน้ อยที่สดุ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านองค์ประกอบของอินสตาแกรม (β = 0.342)
ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความง่ายต่อการใช้ งานอินสตาแกรม (β = .0.331) และปั จจัยด้ านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
(β = 0.125) ดังตารางที่2 ซึง่ สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ทัง้ 3 ตัวแปร มาเขียนเป็ นสมการถดถอยได้
ดังนี ้
Y (ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินสตาแกรม) = - 0.524 + 0.438(องค์ประกอบของอินสตาแกรม)
+ 0.467(การรับรู้ ความง่ายต่อการใช้ งาน) + 0.169(การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง)
298

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Table2 The Result of Multiple Regression Analysis of Factor Affecting Purchase Intention Through
Instagram
Unstandardized
Standardize
Coefficients
d
Model
Coefficients
Sig.
B
Std. Error
Beta
(Constant)
-0.524
0.200
0.009*
Instagram Features
0.438
0.064
0.342
0.000*
Perceived Ease of Use
0.467
0.070
0.331
0.000*
Reference Group
0.169
0.061
0.125
0.006*
Perceived Usefulness
0.078
0.060
0.326
0.153
R = 0.723,R2 = 0.523

* Significant at P <0.05
สรุป
เพศหญิงมีแนวโน้ มในการตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรมมากกว่าเพศชายซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของณัฐมน (2556) และ ธัญญพัสส์ (2554) ดังนันผู
้ ้ ประกอบการและนักการตลาดควรทาการตลาด
ผ่านทางอินสตาแกรมโดยเน้ น เนื อ้ หาที่ เป็ นที่ สนใจดึงดูดกลุ่มเพศหญิ งทัง้ การใช้ รูปภาพ การใช้ ดาราที่ อยู่ใน
กระแสหรื อการติดแฮชแทกที่เป็ นที่สนใจของเพศหญิง จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายสินค้ าและบริ การได้ มาก
ขึ ้น
กลุม่ ตัวอย่างมีแนวโน้ มที่จะตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินสตาแกรมในช่วงเวลา 8.01-12.00 น. และ
16.01- 20.00 น. ดังนันผู
้ ้ ทาการตลาดบนอินสตาแกรมควรมีการอัพเดตข้ อมูลของสินค้ าหรื อกิจกรรมต่างๆใน
ช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี จ้ ากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ งานส่วนใหญ่มกั จะใช้ เวลาใช้ งานอินสตาแกรมโดย
เฉลี่ย 10-29 นาทีตอ่ วัน ดังนันข้
้ อมูลต่างๆที่นาเสนอต่อกลุม่ เป้าหมายควรจะเป็ นข้ อมูลที่สนและมี
ั้
ความน่าสนใจ
เพราะในแต่ละครัง้ ผู้ใช้ งานจะไม่จดจ่ออยู่กบั ข้ อมูล ใดข้ อมูลหนึ่งเป็ นเวลานาน ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเลือกที่จะมองข้ าม
โพสที่มีเนื ้อหายาวเกินไป และมีรูปภาพที่ ไม่น่าดึงดูด
จากการวิจัย พบว่าการรั บรู้ ความง่ายต่อการใช้ งาน การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และองค์ ประกอบของ
อินสตาแกรมมีผลต่อการตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินสตาแกรม ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีต(Cameron
Rebecca and fellow,2012; Miles, 2014) โดยที่ปัจจัยด้ านองค์ประกอบของอินสตาแกรมมีผลต่อความตังใจใน
้
การซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรมมากที่สดุ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควรหันมาใส่ใจในรายละเอียดการ
ลงรู ปและข้ อความบรรยายใต้ ภาพโดยใส่รูปภาพที่ไม่แต่งรู ปเกินความเป็ นจริ ง และมีการตรวจสอบความถูกต้ อง
และความครบถ้ วนของข้ อมูลในช่องคาบรรยายรู ป เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อผ่านทางมือถือหรื อแอพลิเคชัน่ ไลน์ เพื่อให้
ง่ายต่อการใช้ งานและสัง่ ซื ้อสินค้ าและบริ การ นักการตลาดควรดูแลระบบบัญชีอินสตาแกรมอย่างสม่าเสมอ โดย
การลบข้ อมูลรู ปภาพ แคมเปญที่จบไปแล้ วเป็ นเวลานานออกเพื่อไม่เกิดความสับสนในข้ อมูลทางการตลาดและ
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เป็ นการลดปริ มาณของข้ อมูลที่ดาวน์โหลด มีการสร้ างแฮชแทกที่แยกประเภทของข้ อมูลต่างๆเพื่อให้ ง่ายต่อการ
ค้ นหาข้ อมูล
นอกจากนี ้จากการวิจยั พบว่ากลุ่มอ้ างอิงที่ลกู ค้ าชื่นชอบ ได้ แก่ เพื่อน ดารา/นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง
มีผลต่อการตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริ การผ่านทางอินสตาแกรมซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจัยในอดีต(จุฑาพร และคณะ,
2553; พิชญาวี, 2553) ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควรใช้ กลยุทธ์ บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Endorsement) โดยนา
บุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงเป็ นผู้นาเสนอสินค้ าและบริ การ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความสนใจทาตามและซื ้อสินค้ า
และบริ การตามกลุม่ อ้ างอิง และจากผลการศึกษาด้ านการฝากร้ านโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีคนติดตาม
เป็ นจานวนมาก พบว่า ผู้ประกอบการไม่ควรใช้ วิธีการตลาดแบบฝากร้ านผ่านทางการแสดงความคิดเห็นบน
อินสตาแกรมของบุคคลที่ มีชื่อเสียงเพราะจะทาให้ สินค้ าขาดความน่าเชื่อถือ และลดคุณค่าแบรนด์สินค้ าของ
ตนเองลงในสายตาผู้บริ โภค
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั ง้ ต่อไป ควรศึกษาปั จจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อการตังใจซื
้ ้อสินค้ า
และบริ การของผู้บริ โภคผ่านทางอินสตาแกรม เช่น ความไว้ วางใจในการซื ้อสินค้ าและบริ การ(Trust) เป็ นต้ น
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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, Oneway 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.

Key words: Brand equity, Promotional activities, Customer relationship management
*Corresponding author; email address: kanokratchaitada@gmail.com
1
Department 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
Million Bath

Semi-detached house
Detached house

Units

TownhouseCommercial building Condominium

Allocate land

From: Agency for Real Estate Affairs

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
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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

107 293
26.8 73.3
100

58 110 87 70 75
14.5 27.5 21.8 17.5 18.8
100

117 220 53 10
29.3 55 13.3 2.5
100

65 117 97 44 77
16.3 29.3 24.3 11 19.3
100

Less than 30,000 BHT
30,001-60,000 BHT
60,001-90,000 BHT
More than 100,000
BHT

Student
Office worker
Government agency
Business owner

n
%
Total %

Others

Below Bachelor
degree
Bachelor degree
Master degree
Higher than master

Occupation

15-24
25-34
35-44
45-54
More than 55

Education

Male
Female

Age

Demographic

Gender

n=400
Income

255 93 31 21
63.8 23.3 7.8 5.3
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
Promotional activities

Demographic
Advertising
PR& Sponsorship
Personal selling
Direct marketing
Sales promotion
Overall

Gender
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

Age
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

Education
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

Occupation
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

Income
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),occupationadvertising(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
Customer
relationship
management

Demographic
People
Process
Technology
Overall

Gender
t=-0.330 Sig.=0.747
t=-0.545 Sig.=0.586
t=-0.010 Sig.=0.992
t=-0.323 Sig.=0.747

Age
f=3.920* Sig.=0.004
f=3.581* Sig.=0.007
f=4.628* Sig.=0.001
f=3.879* Sig.=0.000

Education
f=1.379 Sig.=0.249
f=2.446* Sig.=0.064
f=2.447 Sig.=0.063
f=4.443* Sig.=0.000

Occupation
f=0.254 Sig.=0.907
f=3.682* Sig.=0.006
f=5.206* Sig.=0.000
f=4.440* Sig.=0.000

Income
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, occupationprocess and technology.
Table 4 Multiple regression analysis of promotional activities and customer relationship management
on brand equity

management

relationship

Customer

Promotional Activities

In dependent Variable
(Constant
Advertising
PR &Sponsorship
Personal selling
Direct marketing
Sales promotion
People
Process
technology

Coefficients
B
0.213
0.042
-0.062
-0.039
0.196
0.052
0.245
0.119

*Statistical significant level 0.05

t-stat.

p-value

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

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
Promotional activities
CRM
Advertising
PR & Sponsorship
Personal selling
Direct marketing
Sales promotional
**=Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

People
0.265**
0.514**
0.765**
0.564**
0.683**

Coefficients
Process
0.259**
0,480**
0.721**
0.448**
0.532**

Technology
0.265**
0.533*
0.657**
0.515**
0.532**

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 20142015 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.
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บุหรี่ไฟฟ้าและผลในการช่ วยทาให้ เลิกสูบบุหรี่
Electronic Cigarette and Quitiing Effect on Conventional Cigarette
อุ่นกัง แซ่ ลมิ ้ 1*
Aunkung Saelim1*

บทคัดย่ อ
บุหรี่ ไฟฟ้า (E-Cigarette) เป็ นสินค้ าที่เลียนแบบผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ แต่ไม่เข้ านิยามตามกฎหมาย
ในไทยปั จจุบนั ได้ รับความนิยมไปทัว่ โลกตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2007 จนถึงปั จจุบนั ด้ วยข้ อกล่าวอ้ างว่ามีความเสี่ยงน้ อย
กว่าบุหรี่ ทวั่ ไปและสามารถลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ ทวั่ ไปได้ การวิจยั นี ้เป็ นการรวบรวมข้ อเท็จจริ งด้ วยวิธีการ
วิ จัย เชิ ง เอกสารจากงานวิ จัย ในต่า งประเทศซึ่ง ครอบคลุม 4 ประเด็น และใช้ ก ารวิ จัย เชิ งคุณ ภาพเพื่ อตอบ
วัตถุประสงค์โดยการทาสนทนากลุ่มจากผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าจานวน 8 ราย ผลพบว่า (i) การใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าเพื่อการลด
และเลิกการสูบบุหรี่ มีทัง้ ได้ ผลและได้ ผลน้ อยมาก (ii) อิทธิ พลของนิ โครตินจากการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้ามีทัง้ สรุ ปว่า
อันตรายน้ อยกว่ากับอันตรายพอๆกันกับการสูบบุหรี่ ทงั ้ นีข้ ึน้ กับเงื่อนไขทดลอง (iii) พฤติกรรมการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า
และการใช้ ควบคูก่ บั บุหรี่ ทวั่ ไปขึ ้นอยู่กบั 3 ปั จจัย ที่บ้านมีผ้ สู บู บุหรี่ หรื อไม่ ความเชื่อในบุหรี่ ไฟฟ้ามีอนั ตรายน้ อย
กว่า และพัฒนาการของระบบประสาท EF ส่วนนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ นไปได้ ใน 3 รู ปแบบ คือ
เป็ นสินค้ าทั่วไป เป็ นผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ และเป็ นผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ผลของสนทนากลุ่มพบว่าบุหรี่ ไฟฟ้า
สามารถทาให้ เลิกสูบบุหรี่ ทวั่ ไปได้ และไม่เกิดการติดการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า โดยมีผลดีจากการใช้ มากกว่าผลเสีย

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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คานา
บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็ วและแพร่ ขยายไปทัว่ โลก สังเกตได้ จาก
บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติรายใหญ่ทกุ รายได้ เข้ ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ไฟฟ้าในตลาดนี ้เพื่อเป็ นการนาเสนอทางเลือก
ให้ กับผู้สูบบุหรี่ ในการมีทางเลือกสูบผลิตภัณฑ์ ที่มีความเสี่ยงน้ อยกว่า (reduced risk product) ซึ่งทาให้ ลด
อันตรายจากการสูบบุหรี่ ทั่วไป (harm reduction) ดังที่เป็ นข้ อกล่าวอ้ างที่เป็ นที่รับรู้ กัน ซึ่งไม่เพี ยงแต่ที่ผ้ ูสูบ
จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในตัวผลิตภัณต์ที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าบุหรี่ ไฟฟ้าแล้ ว ยังต้ องคอยติดตามผลหรื อข้ อพิสจู น์
ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นจากการวิจยั ในประเทศต่างๆทัว่ โลกว่าข้ อกล่าวอ้ างดังกล่าวเป็ นจริ งหรื อไม่เพียงใด
โดยงานวิจัยในต่างประเทศในช่วง7 ปี ที่ ผ่านมา หรื อตัง้ แต่ปี ค.ศ.2008 มีงานซึ่งครอบคลุมทัง้ การศึกษาด้ าน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไฟฟ้า การศึก ษาขนาดของอุตสาหกรรมยาสูบเมื่อมีบุหรี่ ไฟฟ้าเข้ ามาในตลาด การท า
การตลาดของบริ ษัทยาสูบ แนวโน้ มของการเติบ โตของบุหรี่ ไฟฟ้า การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริ หาร
จัดการบุหรี่ ไฟฟ้าสาหรั บภาครั ฐ ที่ เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้ อ กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบและ
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบเมื่อมีบุหรี่ ไฟฟ้าเข้ ามาในตลาด ผลวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์อนั เกิดจากการใช้
บุหรี่ ไฟฟ้า เป็ นต้ น แต่งานวิจยั เหล่านี ้ยังไม่ปรากฎในประเทศไทยยกเว้ นเพียงการศึกษาของโรงงานยาสูบ (2556)
ที่ได้ วา่ จ้ างสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาผลกระทบของบุหรี่ ไฟฟ้าและ
ข้ อเสนอแนะในการบริ หารจัดการภาครั ฐ เพื่อเป็ นแนวทางการบริ หารจัด การบุหรี่ ไฟฟ้าสาหรั บหน่วยงานต่างๆ
เท่านัน้ ดังนัน้ จึงนามาสู่การศึกษาครั ง้ นีท้ ี่มีวตั ถุประสงค์ รวบรวมผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยบุหรี่
ไฟฟ้าในต่างประเทศใน 4 ประเด็น พร้ อมทังกรณี
้
ศกึ ษาที่ได้ จากการทากลุ่มสนทนากับผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าในส่วนของ
การเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยทาให้ เลิกสูบบุหรี่ ทวั่ ไปได้ หรื อไม่

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วยการวิจยั เชิงเอกสาร (documentary research) โดยการรวบรวม
ผลวิจยั ของต่างประเทศ ในช่วงตังแต่
้ บุหรี่ ไฟฟ้าเริ่ มเข้ ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมยาสูบของโลก ซึง่ ครอบคลุม
งานศึกษาวิจัยตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2007-2014 และการทากลุ่มสนทนา (focus group) จากผู้สูบบุหรี่ ทั่วไป ซึ่ง
ครอบคลุมทังผู
้ ้ ที่เคยและไม่เคยใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้ามาก่อนโดยมีผ้ สู มัครใจให้ ข้อมูลจานวน 8 ราย โดยใน 7 รายเป็ นผู้ที่
เคยสูบบุหรี่ เป็ นประจามาก่อนและมีระยะเวลาการสูบมากกว่า 4 ปี ติดต่อกัน และมีเพียงรายเดียวที่ไม่เคยสูบบุหรี่
และบางรายเป็ นนัก กี ฬาซึ่งการให้ ข้อมูล ในครั ง้ นี เ้ ป็ นไปในทางลับเนื่ องจากบุหรี่ ไ ฟฟ้ าในปั จ จุบัน เป็ นสิ่ ง ผิ ด
กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็ นต้ นมา ทังนี
้ เ้ พื่อ ให้ ได้ ข้อมูลที่เกิดจากการใช้
จริ งอันจะเป็ นกรณีตวั อย่างของผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าในประเทศไทย ในการวิจยั เชิงเอกสารครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที ่ 1 การประเมินผลกระทบถึงความเป็ นไปได้ ในการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าในการลดและเลิกการสูบบุหรี่ ประเด็นที ่
2 การศึกษาผลกระทบในด้ านการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าจากอิทธิ พลของนิโครติน สารเคมีที่เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม ประเด็นที ่ 3 ประเมินพฤติกรรมการใช้ งานบุหรี่ ไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้ ควบคู่กับบุหรี่
ทั่วไป การกลับมาใช้ ใหม่หรื อสูบใหม่ ประเด็ นที ่ 4 ประเมินนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ การกาหนด
ระเบียบ การแก้ ไขกฏหมายเกี่ยวกับยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลกระทบที่เกิดขึ ้น เนื่องจากบุหรี่ ไฟฟ้าไม่ถือ
ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบตามนิยามกฎหมายปั จจุบนั
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ประเด็นที่ 1 การประเมินผลกระทบถึงความเป็ นไปได้ ในการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าในการลดและเลิกการสูบบุหรี่
ได้ ข้อสรุ ปที่เป็ นสาระสาคัญ (High-Light) ดังนี ้ งานวิจยั สามารถถูกจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มแรก
เป็ นงานวิจยั ที่สนับสนุนว่าการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าสามารถลดการสูบบุหรี่ ทวั่ ไปได้ จนถึงสามารถช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่ ทวั่ ไป
ได้ อย่างถาวร ระดับของความได้ ผ ลนัน้ ขึน้ กับ ปั จจัยต่างๆ เช่น ระดับนิ โครตินที่ ใ ช้ สูบในบุหรี่ ไฟฟ้าว่าเข้ มข้ น
เพียงใด ความพยายามตังใจเลิ
้
กสูบบุหรี่ ก่อนที่จะมาใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า (Etter and Bullen (2011a), (2011b),
Christensen (2014), Brown et al., (2014a)) กลุ่มที่สอง ได้ ข้อสรุ ปไปในทางที่ ไม่เพียงแค่ว่าการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า
นอกจากจะไม่มีผลในการลดและเลิกสูบบุหรี่ ทวั่ ไปแล้ วยังอาจทาให้ เกิดการหันมาใช้ ทงบุ
ั ้ หรี่ ไฟฟ้าและบุหรี่ ทวั่ ไป
พร้ อมๆกัน ผลจากการวิจยั ในกลุ่มหลังยืนยันด้ วยข้ อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ ในห้ องทดลองที่เรี ยกว่า clinical
trial โดยข้ อสรุ ปที่ได้ ไปในทางที่วา่ บุหรี่ ไฟฟ้ามีผลสัมฤทธิ์น้อยมากในการทาให้ เลิกสูบบุหรี่ แต่ก็ มิได้ ปฎิเสธว่าไม่
มีผล เพียงแต่อาจช่วยลดอาการอยากบุหรี่ ได้ (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 การศึกษาผลกระทบในด้ านการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้ าจากอิ ท ธิ พลของนิ โครติน สารเคมีที่เป็ น
องค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม ประเด็นนี ้เริ่ มจากลักษณะการทางานของบุหรี่ ไฟฟ้าที่ไม่มีการเผา
ไหม้ นิโครตินเข้ าสู่ร่างกาย แต่การได้ รับนิโครตินจากบุหรี่ ไฟฟ้านันได้
้ จากไอระเหยซึง่ ย่อมสะอาดกว่า จึงน่าจะมี
ความปลอดภัยกว่าบุหรี่ ทวั่ ไป อย่างไรก็ตามของเหลวในหลอดบรรจุก็มีสารเคมีเป็ นส่วนประกอบด้ วยเช่นเดียวกัน
อาทิCarcinogen, Nitrosamines, Diethylene Glycol เป็ นต้ น ผลการวิจยั ในประเด็นที่ 2 อาจจาแนกผลสรุ ป
ออกเป็ น 2 แนวทาง คือ ด้ านที่ได้ ผลสรุ ปว่าการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าและไอระเหยที่ออกมามีผลเสียต่อสุขภาพคนสูบและ
คนรอบข้ างไม่ต่างจากบุหรี่ ทวั่ ไป โดยยืนยันว่าผลในระยะสันของการสู
้
บบบุหรี่ ไฟฟ้านันไม่
้ แตกต่างจากการสูบ
บุหรี่ ทวั่ ไป แต่ผลที่มีต่อสุขภาพในระยะยาวยังไม่สามารถสรุ ปได้ (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)) กับแนวทางที่สองที่ได้ ผลสรุ ปออกมาว่าการใช้ บุหรี่
ไฟฟ้าและไอระเหยที่ออกมามีความปลอดภัยมากกว่าบุหรี่ ทวั่ ไป (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 การประเมินพฤติกรรมการใช้ งานบุหรี่ ไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้ ควบคู่กับบุหรี่ ทั่วไป การ
กลับมาใช้ ใหม่หรื อสูบใหม่ ประเด็นที่สรุ ปได้ คือหากเกิดการใช้ ควบคู่กนั ทังสองอย่
้
างน่าจะมีความสุ่มเสี่ยงที่ ผ้ ใู ช้
จะเสพติดปริ มาณนิโครตินจากบุหรี่ ไฟฟ้าในระดับที่สูงขึน้ ซึง่ ย่อมทาให้ โอกาสที่จะลดหรื อเลิกสูบบุหรี่ ทั่วไปนัน้
ประสบผลสาเร็ จได้ ยาก (Eaton (2012), PentZ (2013), CDC (2013), Camenga et al (2014)) ในงานของ
PentZ (2013) ได้ สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้านันขึ
้ ้นอยู่กบั (ก) บ้ านมีผ้ สู บู บุหรี่ หรื อไม่ (peer
influence) (ข) ความเชื่อที่ว่าบุหรี่ ไฟฟ้ามีอนั ตรายน้ อยกว่าบุหรี่ ทวั่ ไป จนส่งผลให้ กลุ่มที่ไม่เคยสูบบุหรี่ มาก่อนมี
ความเสี่ยงกลายมาเป็ นผู้สบู บุหรี่ ไฟฟ้าได้ (ค) ความอยากรู้ อยากทดลองของแปลกใหม่และข้ อมูลทางการตลาด
(ง) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของระบบประสาทซึง่ เรี ยกว่า Executive Function (EF) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการ
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ทางานของสมองด้ านการจัดการและส่งผลต่อกระบวนการทางปั ญญา (cognitive process) ต่างๆ เช่น การ
ยับยังความคิ
้
ด อย่างไรก็ตามปั จจุบนั นีย้ งั ขาดงานวิจยั ที่มากเพียงพอที่ยืนยันให้ เห็นว่าปั จจัยเสี่ยงเหล่านี ้ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการลองใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าของผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า
ประเด็นที่ 4 การประเมินนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ การกาหนดระเบียบ การแก้ ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลกระทบที่เกิดขึ ้น เนื่องจากบุหรี่ ไฟฟ้าไม่จดั ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม
นิยามกฎหมายปั จจุบนั (Cobb & Abrams (2014)) การควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้ามีลกั ษณะที่แตกต่างกันค่อนข้ างมาก
ตังแต่
้ กาหนดให้ บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกควบคุมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ (Gartner et al (2012),
Chapman (2013)) บางประเทศกาหนดให้ เป็ นอุปกรณ์ ทางการแพทย์ (Farsalinos, E. K. (2014), Hajek et al
(2014)) บางประเทศกาหนดให้ เป็ นหนึ่งในประเภทของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Hajek et al (2014)) บางประเทศก็ยงั
ไม่ได้ มีการกาหนดไว้ แต่อย่างใด ซึ่ง WHO (2014) ได้ เผยแพร่ ข้อมูล พบว่า ปั จจุบันนี ม้ ี 59 ประเทศที่ได้ ออก
กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้า ในจานวนนี ้มีอยู่ 13 ประเทศที่ออกกฎหมายห้ ามขายบุหรี่ ไฟฟ้าเลย (หรื อเป็ น
สิ่งผิดกฎหมาย) ข้ อเสนอที่รวบรวมได้ จากงานวิจยั ต่างๆสรุ ปได้ ออกเป็ น 3 แบบ (Caponnetto, Pasquale et al
(2015)) คือ (ก) ข้ อเสนอในการควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้าว่าการซื ้อหรื อการจาหน่ายนันต้
้ องมีใบอนุญาตจึงจะสามารถ
ดาเนินการได้ หรื อแม้ กระทัง่ การซื ้อขายของเหลวที่มีนิโครตินเป็ นส่วนผสมก็ต้องได้ รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐก่อน (ข) ข้ อเสนอเพื่อควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้าโดยใช้ เหตุผลทางการแพทย์ (ค) ข้ อเสนอเพื่อควบคุมนันควรต้
้
อง
เป็ นไปเพื่อส่งเสริ มให้ อปุ กรณ์เหล่านี ้มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึง่ ควรกาหนดเป็ นค่าขันต
้ ่าที่ไม่
เป็ นอันตรายจากการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า ซึง่ ผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าส่วนใหญ่เห็นด้ วยที่จะมีการควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้าในประเด็นเรื่ อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ ยังเห็นควรให้ ส ามารถขายบุหรี่ ไฟฟ้ าได้ แต่ต้องจากัดอายุผ้ ูซือ้ ไ ม่ต่ากว่า 18 ปี
อย่างไรก็ตามไม่เห็นด้ วยหากจะจัดให้ บหุ รี่ ไฟฟ้าเป็ นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่หากจะหาซื ้อมาใช้ ต้องมีใบอนุญาต
จากแพทย์ก่อน (Fraser, Doug et al (2015))
ผลการศึกษากรณี มีตวั อย่างจากการประเมินการทาสนทนากลุ่ม (focus group) พบว่า ผู้ให้ ข้อมูล
จานวน 8 รายต่างให้ มมุ มองไปในเชิงบวกที่เกิดขึ ้นจากการหันมาใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ แบบเดิม
อาทิ สามารถทาให้ เลิกสูบบุหรี่ ทวั่ ไปได้ จริ ง (7 คนจาก 8 คน) ไม่ร้ ู สกึ ติดการสูบหรื อต้ องใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าตลอดเวลา
แต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากการสูบบุหรี่ ที่หากสูบบุหรี่ แล้ วมีอาการติด บุหรี่ ซึ่งต้ องสูบเป็ นประจา (7 รายจาก 8
ราย) การสะสมอุปกรณ์บหุ รี่ ไฟฟ้าเสมือนเป็ นงานอดิเรกประเภทหนึง่ (ทัง้ 8 รายเห็นตรงกัน) ทาให้ สขุ ภาพแข็งแรง
ขึ ้นกว่าเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ แบบเดิม (จากคาตอบของนักกีฬา) โดยยังไม่แน่ใจว่าในระยะยาวจะเกิดผลดีหรื อ
เสียอย่างไร (ทัง้ 8 รายเห็นตรงกันทัง้ 8 รายเห็นตรงกัน) แต่ในระยะสันผลเสี
้
ยมีน้อยกว่าทังในรู
้ ปตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิ น (ทัง้ 8 รายเห็นตรงกันทัง้ ) ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าในมุมมองของผู้ใช้ (User) พบข้ อดีมากกว่าข้ อเสียหาก
เปรี ยบเทียบกับการสูบบุหรี่ แบบเดิม และเห็นควรให้ รัฐบาลมีการควบคุมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพียงแต่กฎระเบียบ
ที่ออกบังคับใช้ ควรเกิดจากข้ อพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าการใช้ ดลุ ยพินิจที่เห็นเพียงว่าสิ่งคล้ ายบุหรี่ ก็ย่อม
เป็ นภัยอันตรายเพียงอย่างเดียว ซึง่ ข้ อดีจากการมีผลพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะทาให้ รัฐได้ รายได้ จาก
ภาษี ของบุหรี่ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายแล้ ว ยังสามารถนาบุหรี่ ไฟฟ้าไปใช้ ประโยชน์ในทางอื่นๆได้
เช่น การทาให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เลิกบุหรี่ ได้ เป็ นต้ น
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สรุป
ในช่วงเจ็ดปี ที่ผ่านมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.2008 งานวิจยั ในต่างประเทศได้ ข้อสรุ ปที่คอ่ นข้ างตรงกันว่าบุหรี่ ไฟฟ้า
เป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถทาให้ ผ้ ูสูบบุหรี่ ทั่วไปเลิกสูบบุหรี่ ได้ เพี ยงแต่ขึน้ อยู่กับเงื่ อนไขการใช้ และมาตรฐานของ
อุปกรณ์ ต่างๆของบุหรี่ ไฟฟ้า ดังนัน้ ควรใช้ มาตรการการควบคุมเช่นเดียวกับบุหรี่ ทวั่ ไป เช่น การจากัดอายุคนซื ้อ
หรื อจากัดพื น้ ที่ การใช้ หรื อสามารถกาหนดให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ ยาสูบอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีมาตรการการควบคุม
มากมายอยู่แล้ ว ซึง่ น่าจะมีความเหมาะสมกว่าการที่จะห้ ามนาเข้ ามาในราชอาณาจักร ซึง่ ในระยะยาวแล้ วมักไม่
ได้ ผลเนื่องจากอาจมีการลัก ลอบจาหน่ายในตลาดได้ นอกจากนีห้ ากมาตรการควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้ากระทาด้ วย
มาตรการเดียวกับบุหรี่ ทวั่ ไปแล้ ว ไม่เพียงรัฐบาลจะควบคุมได้ โดยง่ายและมีรายได้ จากภาษี ที่จดั เก็บได้ เท่านัน้ แต่
ยังสามารถนาข้ อมูลต่างๆที่ได้ เก็ บเป็ นฐานข้ อมูลเพื่อใช้ ประโยชน์ ในการศึกษาอันจะเป็ นส่วนหนึ่งในการออก
นโยบายเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าต่อไป
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Learning of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Working Principles and Applying to
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อค้ นหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริ มให้ เกษตรกรน้ อมนาหลักการทรงงานมา
ปรั บ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน รวมทัง้ สร้ างกลุ่ม และเครื อ ข่ า ยเกษตรกรให้ ส ามารถขยายผลหลัก การทรงงาน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรในเขต อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ การวิจัยพบว่า แนวทางสนับสนุนส่งเสริ ม
เกษตรกรสามารถทาโดยคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้ าร่ วมโครงการที่มีลกั ษณะผู้นาและเป็ นคนรุ่ นใหม่ เลือกวิธีการให้
ความรู้ ในลักษณะการปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม เลือกสถานที่ศกึ ษาดูงาน จัดกิจกรรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการผลิต
และการแก้ ไขปั ญหาที่ได้ ผล อธิบายให้ เห็นประโยชน์ที่ได้ รับ และทาให้ เกิดความยัง่ ยืนโดยการได้ รับการสนับสนุน
จากองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ประสบความสาเร็ จ แนวทางการสร้ างกลุม่ และเครื อข่ายทาได้ โดยการคัดเลือก
เกษตรที่ มี ค วามสนใจและมี ก ารน้ อมน าเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลัก การทรงงานมาปรั บ ใช้ อยู่ ก่ อ นแล้ ว
จัดประชุมกลุ่มย่อยเปิ ดโอกาสให้ กล้ าแสดงความคิด กล้ าทา และกล้ าแสดงออก จัดกิ จกรรมให้ ความรู้ และ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างสมาชิก

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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2

คานา
การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรมได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทาให้ เกษตรกรไทยประสบปั ญหาจากการประกอบอาชีพ มีรายได้ ที่ไม่เพียงพอสาหรับการดารงชีพ
เห็นได้ จากการเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่ทาให้ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่า และราคาปุ๋ ยเคมีแพงขึน้
(อ้ อยใจ ใหม่เต็ม, 2558) และพบว่า ในปี 2552 เกษตรกรกลายเป็ นกลุม่ อาชีพที่มีสดั ส่วนคนจนมากที่สดุ ในขณะ
ที่ปี 2529 เป็ นอันดับ 3 รองจากกลุ่มอาชีพรับจ้ างที่มีสดั ส่วนคนจนมากที่สดุ (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2558: 114)
เนื่องจากสภาพปั ญหาการพัฒนาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชได้ พระราชทานหลักการ
ทรงงาน 23 ข้ อที่ได้ รวบรวมมาจากการจัดทาโครงการในพระราชดาริ กว่า 4,000 โครงการ ดาเนินงานมากว่า 50
ปี และเป็ นที่ยอมรับความสาเร็ จจากทัว่ โลก รวมทังองค์
้ การสหประชาชาติได้ ถวายรางวัล UNDP Award ให้ แก่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ในปี 2549 (ผู้จดั การ Online, 2549) หลักการทรงงานเป็ นลักษณะทางสายกลาง
ที่สอดคล้ องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิ บัติได้ จริ ง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดค้ นหาแนวทาง
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่าและควรยึดเป็ นแบบอย่างในการเจริ ญรอยตามเบื ้องพระ
ยุคลบาท และน้ อมนามาปรับใช้ เพื่อให้ บงั เกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป
การศึกษานี ้มีความมุง่ หมายเพื่อศึกษาแนวทางสนับสนุนส่งเสริ มให้ เกษตรกรน้ อมนาหลักการทรงงาน
และปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน และเพื่อค้ นหาแนวทางสร้ างกลุ่มเกษตรกร และ
เครื อข่ายให้ สามารถขยายผลหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่ อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร. 2553) รวบรวมไว้ 23 หลักการ ได้ แก่ 1. ศึกษาข้ อมูลอย่าง
เป็ นระบบ 2. ระเบิดจากข้ างใน 3. แก้ ปัญหาที่จดุ เล็ก 4. ทาตามลาดับขัน้ 5. ภูมิสงั คม 6. องค์รวม 7. ไม่ติดตารา
8. ประหยัดเรี ยบง่ายได้ ประโยชน์ สูงสุด 9. ทาให้ ง่าย 10. มีส่วนร่ วม 11. ประโยชน์ ส่วนรวม 12. บริ การรวมที่
จุ ด เดี ย ว 13. ธรรมชาติ ช่ ว ยธรรมชาติ 14. อธรรมปราบอธรรม 15. ปลู ก ป่ าในใจคน 16. ขาดทุ น คื อ ก าไร
17. พึ่ ง ตนเอง 18. พออยู่ พ อกิ น 19. เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 20. ซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต จริ ง ใจต่ อ กั น 21. ท างานอย่ า ง
มีความสุข 22. ความเพียร 23. รู้ รักสามัคคี
หนึ่งในหลักการทรงงาน คือ ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ พ ระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ที่ ท รงชี ใ้ ห้ เห็ น แนวทางการดารงอยู่แ ละปฏิ บัติตนของประชาชนในทุก ระดับ ให้ ดาเนิ น ไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ ก้าวทันต่อโลกยุ คโลกาภิวตั น์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้ องมีระบบภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายใน
้
ทังนี
้ ้จะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่ างยิ่ ง ในการน าวิ ช าการต่างๆ มาใช้ ใ นการวางแผนและการดาเนิ น การทุก ขัน้ ตอน ขณะเดีย วกัน จะต้ อ ง
เสริ มสร้ างพื น้ ฐานจิ ตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ นัก ทฤษฎี และนัก ธุร กิ จ ในทุก ระดับ ให้ มี
จิ ต ส านึ ก ในคุณ ธรรม ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสม ด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
และกว้ างขวาง ทังด้
้ านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
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หลักการทรงงานสาหรับเกษตรกรควรสอดคล้ องกับ “ทฤษฎีใหม่” ซึง่ เป็ นแนวแนวคิดที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั พระราชทานให้ เป็ นแนวทางการผลิต และการตลาดสาหรับประชาชนชาวไทยที่มีคา่ เฉลี่ยการมีที่ดิน
เพื่อการเกษตรจานวน 10-15 ไร่ ต่อครัวเรื อน แบ่งที่ดินนันออกเป็
้
น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งพื ้นที่ร้อยละ 30 ให้ ขุด
สระนา้ ลึกประมาณ 4 เมตร บรรจุนา้ ได้ ประมาณ 10,000 ลูกบาศก์ เมตร ปลูกพืชนา้ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด
ทาเล้ าสัตว์บนสระน ้า ส่วนที่ 2 พื ้นที่ร้อยละ 30 สาหรับปลูกข้ าวและพืชไร่ ส่วนที่ 3 พื ้นที่ร้อยละ 30 ปลูกพืชสวน
ไม้ ผล ไม้ ยืนต้ น ไม้ ใช้ สอย และส่วนที่ 4 พื ้นที่ร้อยละ 10 ใช้ สาหรับปลูกสร้ างที่อยู่อาศัย และบริ เวณลานบ้ าน ทา
โรงเรื อน โรงเพาะเห็ด ผักสวนครัว ไม้ ประดับ กองฟาง กองปุ๋ ยหมัก โดยมีการวางแผนเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ ขันต้
้ น
หรื อขัน้ ที่ 1 การผลิตเพื่ อการบริ โภคในครั วเรื อนตลอดปี มีสุขภาพ และอนามัยที่ ดี ขัน้ ต่อไปเป็ นขัน้ ก้ าวหน้ า
หรื อขัน้ ที่ 2 ที่ เป็ นการรวมพลังในรู ปแบบกลุ่มหรื อสหกรณ์ รวมกันหา หรื อผลิตปั จจัยการผลิต ร่ วมกันแปรรู ป
ขันต้
้ น ใช้ ผลผลิตที่เหลือจากการบริ โภคจาหน่ายในชุมชน จัดสวัสดิการ การศึกษา และทฤษฎีใหม่ขนั ้ สมบรู ณ์
หรื อขัน้ ที่ 3 ที่ประสานงานจัดหาทุนหรื อแหล่งเงินจากภายนอก ทาการตลาดภายนอกกลุ่มหรื อภายนอกชุมชน
(อาพล เสนาณรงค์, 2542)
กลุ่มเกษตรกรควรมี ก ารบริ ห ารจัดการในแนวทางเดี ย วกับ องค์ ก รชุ มชนซึ่ง มีขัน้ ตอนการพัฒ นา
4 ขันตอน
้
คือ (สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 2540) ขันที
้ ่ 1 การก่อร่ างสร้ างกลุ่มและแสวงหา
ทางเลือกในระดับความคิด ซึ่งต้ อ งการการวิเคราะห์ ชุมชน เพื่ อเพิ่ มพลังความรู้ ของชาวบ้ านในการจัดลาดับ
ความสาคัญของปั ญหา การมองเห็นสาเหตุหลัก สาเหตุรอง สาเหตุร่วม การตรวจสอบสาเหตุที่แท้ จริ ง รวมทัง้
ตรวจสอบการวิเคราะห์ของตัวเองกับคนอื่นในชุมชน แล้ วจึงแสวงหาทางเลือกในการทากิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของชุมชน แล้ วจึงนาไปสู่ขนั ้ ตอนที่ 2 คือ การปฏิบัติการ ซึ่งมีหลักการสาคัญที่ต้องยึดถือไว้ คือ
“การพยายามพึ่งตนเอง ใช้ ทรั พยากรและความพยายามของตนเองให้ มากที่สุด ” ขัน้ ตอนที่ 3 คือ ขัน้ ขยายตัว
ลักษณะการขยายตัวขององค์กรชุมชนมีอยู่ 2 ทิ ศทางคือ การขยายประเภทของกิ จกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกร
ทานา มีกิจกรรมเริ่ มแรก คือ ซื ้อขายปุ๋ ย ต่อมาขยายกิจกรรมไปเป็ นการซื ้อขายข้ าวเปลือกและกิจกรรมการสร้ าง
โรงสีข้าวในที่สุด ส่วนอีกทิศทางหนึ่งเป็ นการขยายแนวคิดและกิจกรรมในแง่ของพืน้ ที่ คือ เมื่อกิจกรรมกลุ่มใน
พืน้ ที่หนึ่งทาได้ ผลดีจึงถ่ายทอดบทเรี ยนไปยังพืน้ ที่ใกล้ เคียง การขยายฐานงานพัฒนาและความรู้ ให้ กว้ างขวางยัง
สามารถก่อประโยชน์ ในแง่ของการระดมทรัพยากรในการทากิจกรรมให้ หลากหลาย การขยายแนวทางของกลุ่ม
เป็ น “ความจาเป็ น” ประการหนึ่งในการดารงรักษาความยัง่ ยืนของกลุ่ม มิใช่เป็ นเพียงเรื่ องที่ “ควร” ทาเท่านัน้
เนื่องจากการขยายเครื อข่ายเป็ นหลักประกันด้ านความเสี่ยงแบบธุรกิจการประกันสมัยใหม่ แต่อยู่บนพื ้นฐานของ
ความคิด “น ้าพึ่งเรื อ เสือพึ่งป่ า” ขันที
้ ่ 4 คือ ขัน้ พลังคือความสามัคคี ภายหลังจากที่กลุ่มมีความเข้ มแข็งแล้ วจะ
ช่วยให้ สามารถระดมความร่ วมมือจากกลุม่ บุคคลภายนอกหรื อองค์กรพันธมิตร
Uphoff and Cohen (1991) สรุ ปถึงลักษณะการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา
คือ พืน้ ฐานของการเข้ ามามีส่วนร่ วมจะต้ องมาจากแรงจูงใจภายใน ถือเป็ นแรงหนุนที่ช่วยให้ ประชาชนมีความ
กระตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม รู ป แบบของการมี ส่ ว นร่ ว มต้ องผ่ า นองค์ ก รจั ด ตัง้ ของประชาชนเอง
จะเกิดขึ ้นเฉพาะกิจกรรมที่คานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้ รับของประชาชน ส่วนการเข้ าร่ วมกิจกรรมโดยผ่านตัวแทน
กลุ่ม เช่น กรรมการหมู่บ้าน การเข้ าร่ วมของประชาชนจะอยู่ในลักษณะผู้ให้ การสนับสนุนและให้ ความร่ วมมือ
ขอบเขตของการมีส่วนร่ วมต้ องชัดเจน การเข้ าร่ วมในกิ จ กรรมหรื อโครงการจะมีขอบเขตของการมีส่วนร่ วม
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ระยะเวลาการเข้ าร่ วม จานวนครั ง้ ที่ เข้ าร่ วม ความสม่าเสมอ และฤดูกาลที่ แตกต่างกันในแต่ละกิ จกรรม รวมทัง้
ผลของการมี ส่ ว นร่ ว มจะเกิ ด การรวมพลั ง ที่ จ ะสร้ างอ านาจต่ อ รองให้ ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพเป็ นของตั ว เอง
สร้ างปฏิสมั พันธ์อนั ดี มีความสามัคคีในระหว่างสมาชิกของชุมชน

วิธีการวิจัย
การวิจยั ใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรการวิจยั คือ เกษตรกรในเขตพื ้นที่
ภาคเหนือ สุ่มตัวอย่างโดยวิธีจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ เกณฑ์เกษตรกรได้ น้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิงานมาก่อน ซึ่งผู้วิจยั ได้ พบว่า เกษตรกรในเขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เข้ าเกณฑ์ดงั กล่าว (ธนรักษ์ เมษขยาย, 2553) จึงทาการเลือกตัวอย่างจานวน 70 คนจาก 12 ตาบล การวิจยั ปรับ
ใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม (Participatory Action Research : PAR) กล่าวคือ การวิเคราะห์ปัญหา
แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal : PRA) การวางแผนปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory
Planning for Action : PPA) เพื่อจัดทาแผนงานโครงการ จากนันจั
้ ดการเรี ยนรู้ เป็ นทีมจากการปฏิบตั ิ (Team
Action Learning) โดยทีมวิจยั ใช้ เครื่ องมือการสังเกตติดตามประเมิน ผลการน้ อมนาหลักการทรงงานไปปรับใช้
การปฏิบตั ิและการถอดบทเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม(Participatory Action and Evaluation : PAE) เพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์ แนวทางสนับสนุนส่งเสริ ม การน้ อมนาหลักการทรงงานมาปรั บ ใช้ ในชี วิตประจาวัน และค้ นหาแนว
ทางการสร้ างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเครื อข่ ายให้ ส ามารถขยายผลหลัก การทรงงานและปรั ชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนันยั
้ งปรับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเข้ า กับการจัดบรรยาย การอภิปราย
กลุ่มเพื่อการถอดบทเรี ยน การประชุมกลุ่มย่อย การใช้ เครื่ องบันทึกเสียงเพื่ อนาไปวิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content
Analysis) และสังเคราะห์แนวทางสนับสนุนส่งเสริ มเกษตรกร กลุม่ เกษตรกร เครื อข่าย และการขยายผล

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ผลจากการการวิเคราะห์ ปัญหาแบบมีส่วนร่ วม และการวางแผนปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่ วมได้ เกิ ด
แผนงานร่ วมกัน คือ การอบรมรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม 4 ช่วงในเดือนธันวาคม 2555 เดือนมกราคม
กุมภาพันธ์ มีนาคม และกรกฎาคม 2556 มีการจัดบรรยายโดยวิทยากรนักวิชาการ อาทิ รองศาสตราจารย์
สมชาย องค์ ป ระเสริ ฐ ในเนื อ้ หา “พระราชประวัติ พระราชปณิ ธาน และความเป็ นมาของหลัก การทรงงาน”
อาจารย์ คณิ ต ธนูธรรมเจริ ญ ในเนื ้อหา “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู่หัว” และวิทยากรที่เป็ น
เกษตรกรผู้ประสบความสาเร็ จ เช่น นายพัฒน์ อภัยมูล ในเนื ้อหา “พลิกใจให้ พอเพียงเพื่อสุขที่ยงั่ ยืน ” นายจันทร์
ไชยสาร ในเนื ้อหา “เทคนิคการรวมกลุ่มออมทรัพย์ และขยายผลให้ ชุมชน” มีการศึกษาดูงาน 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ณ
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องใคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีการฟั งบรรยายและศึกษาดู
งานเกษตรกรตัวอย่าง ครัง้ ที่ 2 ณ ศูนย์เรี ยนรู้ สานสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ซึง่ มีการฟั งบรรยาย ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ ครัง้ ที่ 3 ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
ห้ วยทรายอันเนื่องมาจากราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี พร้ อมทังศึ
้ กษาดูงานเกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จ รวมทัง้
ศึกษาดูง าน ณ ศูนย์ เ รี ยนรู้ เศรษฐกิ จพอเพี ยงของเกษตรกรที่ ประสบความสาเร็ จในจังหวัดกาแพงเพชรและ
นครสวรรค์
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ผลการถอดบทเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม และการวิเคราะห์ เนือ้ หา พบว่า แนวทางการสนับสนุนส่งเสริ ม
เกษตรกรมี 6 ขันตอนคื
้
อ 1. คัดเลือกเกษตรกร ควรมีลกั ษณะผู้นาและเป็ นคนรุ่ นใหม่ 2. เลือกวิธีการให้ ความรู้
โดยการปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม 3. เลือกสถานที่ดงู าน จากฟาร์ มของเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็ จโดยการน้ อม
นาปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานมาปรับใช้ 4. จัดกิจกรรมให้ ความรู้ ในเรื่ องราวเกี่ยวกับ
กรรมวิธีการผลิต การแก้ ไขปั ญหาที่ได้ ผล 5. แสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ที่ได้ รับ ในความสาเร็ จของอาชีพเกษตรใน
ด้ านการลดรายจ่ายในครั วเรื อน การเพิ่มรายได้ จากการตลาด 6. ทาให้ เกิดความยั่งยืน โดยต้ องมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องคอยสนับสนุนส่งเสริ ม เช่น จากองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นที่น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ
ทรงงานมาปรับใช้ ในการบริ หารงาน พิจารณาได้ จากโครงการขององค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ได้ รับเชิญจาก
สถาบันพระปกเกล้ ามานาเสนอในงานสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ประจาปี 2555 ซึ่งประกอบด้ วยเทศบาลตาบล
เกาะคาที่บริ หารงานโดยนางสาวเพ็ญภัค รั ตนคาฟู นายกเทศมนตรี ในโครงการกาจัดขยะ องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีที่บริ หารงานโดยนายพรชัย โค้ วสุรัตน์ นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ในโครงการน ้าครบ
วงจร และเทศบาลตาบลเมืองแกลงที่บริ หารงานโดยนายสมชาย จริ ยเจริ ญ นายกเทศมนตรี ในโครงการ Low
Carbon City ล้ วนแล้ วแต่สอดคล้ องกับหลักการทรงงาน 23 ข้ อทังสิ
้ ้น สอดคล้ องกับรายงานของกาญจนา บุญยัง
และคณะ (2552) และชนนิกานต์ แก้ วเทพ และพิกลุ ทอง เทพลิขิตกุล (2555) รายงานว่า ยิ่งองค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่นน้ อมนาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ มากขึ ้นเท่าไรยิ่งสาเร็ จในการดาเนินงานมากยิ่งขึ ้น ทาให้ มี
การจัดทางบประมาณแบบสมดุล ทาให้ งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรเพียงพอ ยึดหลักการก้ าวหน้ า สอดคล้ องกับ
เป้าหมายองค์กร มีความชัดเจน ถูกต้ อง เปิ ดเผย ตรวจสอบได้ ดังนันองค์
้ การปกครองส่วนท้ องถิ่น และเกษตรกร
70 คนที่ได้ น้อมนาหลักการทรงงานไปปรับใช้ ในด้ านการเกษตรส่งผลทาให้ เกิดการลดรายจ่าย เช่น หลักการ
“ระเบิ ดจากข้ างใน” ที่ เกษตรกรเห็นความสาคัญจึงปลูก พื ชผักปลอดสารไว้ รั บประทานเองก่ อน เป็ นการลด
รายจ่ายในครอบครัว และที่ได้ น้อมนาหลักการทรงงานไปปรั บ ใช้ ด้านการตลาดส่งผลทาให้ สามารถเพิ่มรายได้
ตัวอย่างเช่น หลักการ “ศึกษาข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ” ที่ได้ ศกึ ษาความต้ องการพืชผักปลอดภัยของตลาดอย่างเป็ น
ระบบ
ผลการถอดบทเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม และการวิเคราะห์ เนื ้อหา พบว่า แนวทางการสร้ างกลุ่มเกษตรกร
ควรทาเป็ น 5 ขันตอน
้
คือ 1. คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจและได้ น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรง
งานมาปรับใช้ อยู่แล้ วมารวมกลุ่มกัน ควรเป็ นผู้มีแนวคิดด้ านความเข็มแข็งหรื อการพึ่งพาตนเองของกลุ่ม รวมทัง้
ควรเริ่ ม ต้ น จากกลุ่ม เล็ก ๆ ที่ มี ส มาชิ ก มี ค วามคิด คล้ ายกัน ประธานกลุ่ม ขยายผลส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จ มีศกั ยภาพที่จะถ่ายทอดความรู้ สู่เกษตรกรที่อยู่ ในระยะเริ่ มต้ นได้ 2. จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย เปิ ด
โอกาสให้ แสดงความคิดเห็น กล้ าคิด กล้ าทา กล้ าแสดงออก 3. จัดกิ จกรรมให้ ความรู้ เช่น การบรรยายจาก
วิทยากรที่เป็ นนักวิชาการ และวิทยากรที่เป็ นเกษตรกร การศึกษาดูงานให้ ได้ สมั ผัสของจริ งและสร้ างแรงบันดาล
ใจ 5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น การทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยน ้าชีวภาพ สาร
ป้องกันกาจัดศัตรู พืชจากสมุนไพร เป็ นต้ น และเพื่อแลกเปลี่ยนปั จจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ต่างๆ เป็ นต้ น ด้ าน
ตลาดมีการรวมกันซือ้ รวมกันขาย ขายที่ตลาดในชุมชน และตลาดตัวเมือง เช่น ในโครงการวิจัยเป็ นตลาดใน
จังหวัดเชียงใหม่ ด้ านแนวทางการสร้ างเครื อข่าย พบว่า ควรเลือกกลุม่ เกษตรกรกลุม่ หนึง่ ที่มีความสามารถ ความ
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เหมาะสมมากที่สุดเป็ นศูนย์ กลางเครื อข่าย ให้ กลุ่มอื่นๆ ที่ มีความสามารถรองลงไปเป็ นลูกข่าย ที่จะประสาน
ความร่ วมมือถ่ายทอดความรู้ ความสามารถจากกลุม่ แม่ข่าย
เกษตรกรผู้เข้ าร่ วมโครงการได้ ทาการจัดตังกลุ
้ ม่ เพื่อทากิจกรรมขยายผล โดยจัดตังกลุ
้ ่มขึ ้นมาตาบลละ
1 กลุม่ รวม 11 กลุ่ม ยกเว้ นตาบลสันนาเม็ง โดยทาการคัดเลือกประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่ม ส่วนสมาชิก
กลุ่มจะระดมกันเข้ ามาช่วยกันทันทีที่ มีกิจกรรม ในโครงการวิจยั เกษตรกรผู้ร่วมโครงการได้ เลือกกลุ่มนายอนันต์
วิริยา และนางมุกดา วิริยา บ้ านหม้ อ หมู่ 12 ตาบลป่ าไผ่ เป็ นกลุ่มศูนย์ กลางเครื อข่าย ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีผลงาน
มากมาย เช่น ได้ รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดหลายรางวัล ภายในบ้ านหม้ อยังมีกลุ่มเครื อข่ ายที่เข้ มแข็งอยู่หลาย
กลุ่ ม ทั ง้ ด้ า นองค์ ก รหมู่ บ้ าน กลุ่ ม เกษตรกร กลุ่ม เศรษฐกิ จ และกลุ่ ม อายุ เป็ นต้ น อาจค้ น หาสมาชิ ก ที่ มี
ความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศวางแผนขายผลผลิตเพิ่มเติม รวมทัง้ สร้ างเครื่ องมือเชื่อมโยงเกษตรกร
กลุ่มและเครื อข่าย ให้ ประสานความร่ วมมือได้ สะดวกขึน้ เช่น ในโครงการวิจัยนายพร้ อมพงษ์ สมาชิ กกลุ่มได้
วางแผนขายผลผลิตผ่านสื่อออนไลน์ www.sansaiporpiang.mju.ac.th กลุ่มเกษตรกรได้ น้อมนาหลักการทรง
งานไปปรับใช้ พบว่า ทาให้ ประสิทธิภาพรวมกลุม่ ดีขึ ้น ตัวอย่างเช่น ในกลุม่ เกษตรกรตาบลป่ าลาน และตาบลสัน
ป่ าเปา เกษตรกรรวมกลุ่มกันทาปุ๋ ยหมักกองเติมอากาศ และรวมกลุ่มนาผลผลิตไปขาย ในส่วนวิทยากรที่เป็ น
กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบความสาเร็ จนัน้ ได้ ถ่ายทอดการขยายผลการรวมกลุ่ม ว่า สามารถส่งบุคคลเข้ าบริ หาร
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นของตนเอง ซึง่ ส่งผลทาให้ สามารถกาหนดแนวนโยบายที่สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ของกลุม่ เกษตรกรได้ ดียิ่งขึ ้น
แนวทางการสร้ างกลุม่ และเครื อข่ายเกษตรกร พบว่า สอดคล้ องกับการรายงานของภัณฑิรา นันทพงษ์
และคณะ (2547) ที่ได้ กล่าวว่า การสนับสนุนให้ เกษตรกรรวมกลุ่มเป็ นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุ นส่งเสริ มให้
เกษตรกรน้ อมนาหลักการทรงงานและปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรั บใช้ ในชีวิตประจาวัน เพราะกลุ่มจะ
เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ร่ วมกันคิด ร่ วมกันทา ร่ วมกันกาหนดแนวทางในการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ของกลุม่
จากแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริ มเกษตรกรที่ พบว่า ควรได้ รั บการสนับ สนุนส่งเสริ มจากองค์ การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ประสบความสาเร็ จและจากการขยายผลของกลุ่มเกษตรกรวิทยากรที่ส่งบุคลากรของกลุ่ม
เข้ าบริ หารในองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น นัน้ ฉะนันควรขยายผลการน้
้
อมนาหลักการทรงงานไปปรั บใช้ ในการ
บริ ห ารองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น เพิ่ มยิ่ งขึน้ ทัง้ นี เ้ พื่ อจะเกิ ดผลกระทบย้ อนกลับ สนับ สนุนเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และเครื อข่ายให้ เกิดความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
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อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่ างผู้นากับสมาชิกที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน
ต่ อองค์ การ 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* จุมพฏ บริ ราช1
Siriphun Cnhanchalermchai1* Jumpoth Boriraj1

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกที่มีต่อ ความพึงพอใจในงาน และ ความ
ผูกพันต่อองค์การ กรณีศกึ ษา โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา” เพื่อศึกษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับ
สมาชิกที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และ ความผูกพันต่อองค์การ ด้ านจิตใจ ด้ านการคงอยู่ ด้ านบรรทัดฐานสังคม
โดยเก็บข้ อมูลแบบสอบถามจากประชากรทังหมดที
้
่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการของโรงแรม อมารี ออคิด พัทยา
จานวน 460 ราย ผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และเมื่อวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้ านจิตใจ ด้ านการคงอยู่ และ ด้ านบรรทัดฐานสังคม พบว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับ
สมาชิกมีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อ องค์ การด้ านจิ ตใจและด้ านบรรทัดฐานสังคม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.5 ส่วนการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกกับความผูกพันต่อ องค์การด้ านการคงอยู่
พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อกันอย่างมีนยั ทางสถิติ

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
1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 20230
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Faculty of Management Sciences, Kasetsart University 20230
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คานา
ประเทศไทยในอดีตนัน้ ได้ ประสบปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2540 ที่ส่งผลกระทบในวง
กว้ างต่อ เศรษฐกิจ สังคม เหมืองแร่ อุตสาหกรรม การก่อสร้ าง การค้ า และการบริ การ เป็ นอย่างมาก จึงทาให้
รัฐบาลต้ องแสวงหาแหล่งรายได้ ใหม่เพื่อแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ และนารายได้ เข้ า สู่ประเทศเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยมี จุ ด แข็ ง หลายด้ า นที่ ส ามารถแข่ ง ขั น กับ ประเทศอื่ น ๆในระดับ ภู มิ ภ าคได้ รั ฐ บาลจึ ง หัน มาให้
ความสาคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง โดยทาการประชาสัมพันธ์ให้ ประเทศไทยเป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น
และเป็ นจุดมุ่งหมายในการมาท่องเที่ยวจากทั่วโลก (วรสุภา ชมวงศ์, 2552: 2) จึงส่งผลให้ ปัจจุบนั นี ้ การดาเนิน
ธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริ การ จัดเป็ นธุรกิจที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว และมีการแข่งขัน
ที่รุนแรงยิ่งขึน้ ทาให้ ประเทศไทยได้ เข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจการบริ การ ที่ส่งผลให้ มีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึน้ ของ
นักท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และชาวต่างชาติเป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม หัวใจสาคัญของธุรกิจด้ านอุตสาหกรรม
การโรงแรมและบริ การนัน้ จะต้ องให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในด้ านคุณภาพการบริ การ ที่มีความสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของลูกค้ า ระดับความสามารถของการบริ การในการบาบัดความต้ องการของลูกค้ า หรื อระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้ าหลังการได้ รับการบริ การไปแล้ ว (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2539: 14)
ทัง้ นี ้ กรมการท่องเที่ยว (2556) ได้ ดาเนิ นโครงการสารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวใน
จังหวัดชลบุรี ประจาปี พ.ศ. 2556 พบว่า เมืองพัทยาถือเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สร้ างรายได้ จากนักท่องเที่ยวทังชาว
้
ไทยและชาวต่างชาติ สามารถเดินทางได้ ไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานครนัก และมีภูมิศาสตร์ ที่ติด
ทะเล คือจังหวัด ชลบุรี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแห่งให้ เลือกสรร นอกจากธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจะเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องแล้ ว ยังถือว่าเป็ นจังหวัดที่ เจริ ญทัง้ ในด้ านพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม
ต่างๆ ของประเทศแห่งหนึ่งด้ วย ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย จึงสนใจในการทาการวิจยั ศึกษาพนักงาน โรงแรม
อมารี ออคิด พัทยาในด้ าน การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก ความพึงพอใจในงาน และ ความผูกพันต่อ
องค์การเพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรั บปรุ ง และแก้ ไข รวมทัง้ เป็ นแนวทางในการจัดการในด้ านของ
ทรัพยากรบุคคล ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อศึกษาอิทธิ พลการแลกเปลี่ ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิ กที่ มี ต่อความพึงพอใจในงาน ของ
พนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลการแลกเปลี่ ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกที่มี ต่อความผูกพันต่อ องค์การด้ าน
จิตใจ ของพนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกที่มีตอ่ ความผูกพันต่อองค์การด้ านการ
คงอยูก่ บั องค์การ ของพนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา
4. เพื่อศึกษาอิทธิ พลการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกที่มี ต่อความผูกพันต่อ องค์การด้ าน
บรรทัดฐาน ของพนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา
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5. เพื่ อศึกษาอิ ทธิ พลการแลกเปลี่ ยนระหว่างผู้นากับสมาชิ กที่ มี ต่อความผูกพันต่อ องค์การใน
ภาพรวม ของพนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ความพึงพอใจในงาน

H1
H2

การแลกเปลี่ยนระกว่าง
ผู้นากับสมาชิก

ความผูกพันต่อองค์การด้ านจิตใจ

H3

ความผูกพันต่อองค์การด้ านการคงอยู่

H4

ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน

H5

ความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวม

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้
ผู้ศกึ ษาได้ พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูล โดยเนื ้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ประกอบด้ วย ข้ อมูลในลักษณะทางประชากรศาสตร์ ภาพรวมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก
ตามทฤษฎีของ Robert Eisenberger (2010) ความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ ตามทฤษฎีของ
Minnesota satisfaction questionnaire (1967) ความผูกพันต่อองค์การ ด้ านจิตใจ ด้ านการคงอยู่ และด้ าน
บรรทัดฐาน ตามทฤษฎีของ Allan and Meyer (1993)
สถิตใิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ค่าร้ อยละ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ อัตราเงินเดือน และอายุงาน
2) ค่าเฉลี่ย ใช้ แปลความหมายข้ อมูลด้ านอายุ 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ ค่กู ับค่าเฉลี่ยทดสอบการกระจาย
ข้ อมูลด้ านอายุ 4) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) ใช้ หาอิทธิพล
ของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกที่มีต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อ องค์การด้ านจิ ตใจ
ความผูกพันต่อองค์การด้ านการคงอยู่ ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน และ ความผูกพันต่อ องค์การใน
ภาพรวม

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลสรุ ปสมมติฐานของอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่ างผู้นากับสมาชิกที่มีต่อ ความพึงพอใจในงาน
และ ความผูกพันต่ อองค์ การ กรณีศึกษา โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา
จากการศึกษา พบว่า 1) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีคา่ สัมประสิทธิ์การถดถอยระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกกับความพึง
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พอใจในงาน เท่ากับ .534 โดยพบว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกร่ วมกันทานายความพึงพอใจในงาน ได้
ร้ อยละ .283 สรุ ปว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรั บ H1 2) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก ที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้ านจิตใจ ของพนักงานโรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก กับความผูกพันต่อองค์การด้ านจิตใจ เท่ากับ .098 โดยพบว่า การ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกร่ วมกันทานายความผูกพันต่อองค์การด้ านจิตใจ ได้ ร้อยละ .007 สรุ ปว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ H2 3) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก ที่ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ด้ านการคงอยู่ ของพนักงานโรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีคา่ Sig อยู่ที่ .195 สรุ ปว่า ยอมรับ Ho
4) การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิ ก ที่มีอิทธิ พลต่อ ความผูกพันต่อองค์ การด้ านบรรทัดฐานของพนักงาน
โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก กับความ
ผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน เท่ากับ .707 โดยพบว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก ร่ วมกันทานาย
ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน ได้ ร้อยละ .498 สรุ ปว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ H 4
5) ด้ านการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมเท่ากับ .403 โดยพบว่า
การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิ ก ร่ วมกันทานายความผูกพันต่อ องค์ การ ได้ ร้อยละ .161 สรุ ปว่า ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ H5 โดยผลทดสอบทังหมดมี
้
นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .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)

Constant

2.443

.114

Leader – Member Exchagne

.377

.028

R²
.285

R
.534
*Significant at the 0.05 level
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Beta

t

Sig.

21.483

.000

.534

13.502

.000

Adjust R²

S.E.est

F

Sig.

.283

.35782

182.308

.000
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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)

Constant

2.436

.269

Leader – Member Exchange

.139

.066

R

R²

.098

.010

Beta

t

Sig.

9.054

.000

.098

2.097

.000

Adjust R²

S.E.est

F

Sig.

.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)

Constant

2.522

155

Leader – Member Exchange

.049

.038

R

R²

.060

.004

*Significant at the 0.05 level
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Beta

t

Sig.

16.232

.000

.060

1.296

.000

Adjust R²

S.E.est

F

Sig.

.001

.48917

1.681

.000
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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)

Constant

.325

.139

Leader – Member Exchange

.728

.034

R

R²

.707

.499

Beta

t

Sig.

2.341

.000

.707

21.375

.000

Adjust R²

S.E.est

F

Sig.

.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)

Constant

1.761

.132

Leader – Member Exchange

.306

.032

R

R²

.403

.162

Beta

t

Sig.

13.344

.000

.403

9.425

.000

Adjust R²

S.E.est

F

Sig.

.161

.415

88.827

.000

*Significant at the 0.05 level

สรุปและข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกที่มีตอ่ ความพึงพอใจในงาน และ ความ
ผูกพันต่อองค์การ กรณีศกึ ษา โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา เพื่อศึกษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับ
สมาชิกที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และ ความผูกพันต่อองค์การ ด้ านจิตใจ ด้ านการคงอยู่ ด้ านบรรทัดฐานสังคม
และ ความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวม โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากพนักงานระดับ
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ปฏิบตั ิการทังหมด
้
จานวน 460 ราย จากนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ ซึง่ สถิติที่
ใช้ คือ อัตราส่วนร้ อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ วา่ พนักงานส่วนใหญ่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกและมีความพึงพอใจใน
งานระดับสูง มีความผูกพันต่อองค์การด้ านจิตใจ ด้ านการคงอยู่ และด้ านบรรทัดฐานทางสังคมอยู่ในระดับปาน
กลาง แสดงให้ เห็ น ว่าการแลกเปลี่ ย นระหว่างผู้น ากับ สมาชิ ก มีอิท ธิ พ ลต่อความพึงพอใจในงานกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่การและเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ องค์การด้ าน
การคงอยู่ โดยสรุ ปแล้ ว การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ พนักงานมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผู้นาและสมาชิก มีความพึงพอใจในงาน และมีความผูกพันต่อ องค์การ ทัง้ ด้ านจิตใจ ด้ านการคงอยู่ และด้ า น
บรรทัดฐานทางสังคมที่สงู มากขึ ้น และปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยั จึงมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ดังนี ้
1) ผลวิจยั พบว่า พนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีระดับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิก
โดยภาพรวมมีระดับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกอยู่ใ นระดับสูง (4.027) แต่มีข้อเฉลี่ยต่าสุดคือคือ
ผู้บังคับบัญชาจะปกป้องการกระทาของท่านถึงแม้ ว่าจะไม่ทราบปั ญหาทังหมดอยู
้
่ในระดับสูง (3.59) ซึ่งค่าเฉลี่ย
ต่าสุดนี ส้ ามารถเกิ ดขึน้ จากหลายปั จจัย เช่น หัวหน้ าอาจจะไม่เปิ ดใจรั บฟั งเหตุผลเท่าที่ ควรเมื่อพนักงานทา
ผิดพลาด หรื อติเตียนก่อนโดยไม่ฟังข้ อชีแ้ จง เขาจึงไม่ร้ ู สึกถึงการปกป้องของหัวหน้ าที่มีต่อพนักงานได้ ดังนัน้
การที่จะทาให้ พนักงานรู้ สึกว่าหัวหน้ า จะยืนอยู่ข้างเขาเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ คือ หัวหน้ าควรที่จะรั บฟั งปั ญหาที่
เกิดขึ ้นโดยไม่ดว่ นสรุ ป หรื อเปิ ดโอกาสให้ เขาได้ อธิบายก่อนที่จะติเตียนโดยที่ยงั ไม่ทราบข้ อเท็จจริ ง แล้ วเมื่อรับฟั ง
ปั ญหาเรี ยบร้ อยแล้ วหัวหน้ าก็ควรช่วยชี ้แนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นด้ วย พนักงานก็จะรู้ สกึ ได้ วา่ เมื่อเกิด
ปั ญหาเขาไม่ได้ แก้ ไขปั ญหาโดยลาพัง รวมทังเขาจะรั
้
บรู้ ได้ ถงึ ความอบอุน่ และแรงสนับสนุนของหัวหน้ าได้ ซึง่ วิธีนี ้
จะสามารถทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ าและพนักงานเหนียวแน่น กลมเกลียว มากยิ่งขึ ้น
2) ผลวิจัย พบว่า พนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีระดับความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับ สูง (3.96) แต่มีข้อเฉลี่ยต่าสุดคือคือ ท่านพึงพอใจกับค่าตอบแทน และปริ
มานงานที่ ฉั น ท า อยู่ ใ นระดับ สูง (3.58) ซึ่ง ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุด นี ส้ ามารถเกิ ด ขึ น้ จากหลายปั จ จัย เช่ น พนัก งาน
ปฏิ บัติงานล่วงเกิ นเวลา เนื่ องจากกิ จกรรมโรงแรมค่อนข้ างเยอะ แต่ได้ ค่าตอบแทนเท่าเดิม หรื อไม่ได้ รับค่า
ปฏิบตั ิงานล่วงเลยเวลา ซึง่ ทาให้ พนักงานรู้ สกึ ปฏิบตั ิงานเกินแรงได้ รับค่าตอบแทนไม่คมุ ค่ากับปริ มาณงานที่ได้
ทา ดังนัน้ องค์การควรให้ ความใส่ใจด้ านค่าตอบแทนว่าเหมาะสมกับงานที่พนักงานได้ รับผิดชอบหรื อไม่ ควรให้
ค่าตอบแทนพิเศษหากปฏิบัติงานล่วงเกินเวลาตารางงานหรื อไม่ มิฉะนัน้ พนักงานอาจรู้ สึกท้ อ เบื่อหน่ายไม่มี
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน หรื อ อาจเกิดการเปรี ยบเทียบกับ องค์การอื่นๆเสนอค่าตอบแทนที่สงู กว่า และตัดสินใจ
ลาออกในที่สดุ แต่ในการให้ ค่าตอบแทนพิเศษก็ควรให้ ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานันๆ
้
อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนอาจจะไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเงินเสมอไป อาจเป็ นการให้ รางวัล หรื อการยกย่อง ชมเชย
เพื่อให้ พนักงานเกิดกาลังใจและมีแรงที่จะตังใจท
้ าต่อไปให้ ดีที่สดุ
3) ผลการวิจยั พบว่า พนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีระดับความผูกพันต่อ องค์การ ด้ านจิตใจ
โดยภาพรวมมีระดับความผูกพันต่อ องค์การอยู่ในระดับ ปานกลาง (2.99) แต่มีข้อเฉลี่ยต่าสุดคือคือ ท่านไม่ร้ ู สกึ
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ว่าท่านมีความเป็ นเจ้ าของในองค์การแห่งนี ้ อยู่ในระดับปานกลาง (2.52) ซึง่ ค่าเฉลี่ยต่าสุดนี ้สามารถเกิดขึ ้นจาก
พนักงานมีอายุการปฏิ บัติงานน้ อย จึงไม่ได้ ร้ ู สึกเป็ นส่วนหนึ่งขององค์ ก ารเท่ าที่ ควร หรื อไม่ได้ ร้ ู สึกผูกพัน ต่อ
องค์ การเท่าไรนักแค่เพี ยงปฏิ บัติงานตามหน้ าที่ ไปวันๆ ดังนัน้ องค์ การควรมีการปรั บเปลี่ยน ด้ านวัฒนธรรม
องค์ การให้ ดึงดูดความรู้ สึกของพนักงานด้ านความน่าภูมิใจที่ ได้ อยู่ องค์ การนี ใ้ ห้ มากยิ่ งขึน้ โดย อาจจัดให้ มี
กิจกรรมที่พนักงานได้ ทาร่ วมกันเพื่อ องค์การ เน้ นให้ เขาได้ ร้ ู ว่ากิจกรรมนีพ้ นักงานทุกคนมีส่วนที่ทาให้ องค์การ
ได้ รับประโยชน์ และองค์การจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีไม่ได้ หากไม่มีแรงสนับสนุนจากพนักงานทุกคน
4) ผลการวิจยั พบว่า พนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีระดับความผูกพันต่อ องค์การ ด้ านการคง
อยู่โดยภาพรวมมีระดับความผูกพันต่อ องค์การอยู่ในระดับ ปานกลาง (2.72) แต่มีข้อเฉลี่ยต่าสุดคือคือ ผลเสีย
ประการหนึง่ ที่ทาให้ ท่านไม่อยากจากไปจากองค์การแห่งนี ้คือทางเลือกในการเปลี่ยนงานของท่านมีน้อย อยู่ในระดับ
ต่า (2.03) ซึง่ ค่าเฉลี่ยต่าสุดนี ้สามารถเกิดขึ ้นจาก พนักงานอาจไม่ได้ มีตวั เลือกน้ อย อาจมีองค์การหลากหลายแห่ง
ให้ เลือก เนื่องจากพัทยาเป็ นเมืองท่องเที่ยว จึงทาให้ ธุรกิจโรงแรมต่างๆในเมืองพัทยามีมากมาย ดังนัน้ องค์การควร
หาวิธีที่จะทาให้ พนักงานรู้ สกึ ว่าแม้ มีทางเลือกในการเข้ าปฏิบตั ิงานมากมายในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่เขาก็เลือกที่
จะอยู่ ถึงแม้ ว่าผลการวิจัย จะมีผลสรุ ปว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นาและสมาชิกไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์ การด้ านการคงอยู่ก็ตาม แต่ปัจจัยอื่นๆที่ ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นากับสมาชิ กที่ ดี เช่น การมีเพื่ อน
ร่ วมงานที่ ดี มีความพอใจในงานตนเอง มีความรั กในอาชี พบริ การ และมีความรั กในสิ่งแวดล้ มภายในองค์การที่
ตนเองปฏิบตั ิงานอยู่ ความรู้ อบอุ่นเสมือนครอบครั วเดียวกัน ก็สามารถทาให้ พนักงานมีความผูกพันต่อ องค์การได้
โดยที่แม้ มีทางเลือกแต่เขาก็จะเลือกปฏิบตั ิงานที่องค์การปั จจุบนั
5) ผลการวิจยั พบว่า พนักงาน โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา มีระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้ านบรรทัด
ฐานทางสังคมโดยภาพรวมมีระดับความผูกพันต่อ องค์การอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.25) แต่มีข้อเฉลี่ยต่าสุดคือ
คือถึงแม้ ท่านจะได้ รับข้ อเสนอที่ดีกว่าก็ตามแต่ท่านรู้ สึกว่าการไปจากองค์การแห่งนีเ้ ป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้ อง อยู่ใน
ระดับปานกลาง (2.81) ซึง่ ค่าเฉลี่ยต่าสุดนี ้สามารถเกิดขึ ้นจากหลายปั จจัย เช่น พนักงานอาจรู้ สกึ เกรงใจองค์การ
ที่ได้ ให้ โอกาสรับเขาเข้ ามาปฏิบตั ิงาน หรื อ พนักงานอาจมีความจาเป็ นต้ องรับผิดชอบในงานนันๆ
้ หากออกจาก
งาน อาจทาให้ งานติดขัดได้ ดังนัน้ องค์การควรให้ ความสาคัญกับพนักงานที่ได้ ทาหน้ าที่ตนเองได้ ดี ควรรั บฟั ง
ความคิดเห็นให้ มากที่สดุ เนื่องจากการปฏิบตั ิงานต่างๆอาจมีปัญหาเกิดขึ ้นทาให้ ร้ ู สกึ ตึงเครี ยด กดดัน งานเยอะ
มีพูดคุยกับสมาชิ กด้ วยกันน้ อย หรื องานที่ ได้ รับมอบหมายเยอะเกินไป ดังนัน้ หัวหน้ างานก็ควร เข้ าไปพูดคุย
สอบถาม ถึงปั ญหาการปฏิบตั ิงานต่างๆ และช่วยชี ้แนะแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่องาน หรื ออาจหาผู้ช่วยในช่วงที่
งานนันๆต้
้ องใช้ บคุ คลากรเพิ่มจึงจะทาให้ งานบรรลุผลภายในภายในเวลาที่รวดเร็ วขึ ้น
6) ผลการวิจัย สรุ ปว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับสมาชิกมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน และ
ความผูกพันต่อ องค์ การในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ อย่างไรก็ตาม องค์การและหัวหน้ างาน ควรให้
ความสาคัญต่อพนักงานในทุกๆด้ าน ซึง่ อาจจะไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องงานเสมอไป ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นากับ
สมาชิก อาจมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถทาให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อ องค์การได้ เช่น
หากเข้ าสู่ระยะคุ้นเคยกัน สนิทสนมกันมากขึ ้น การถามไถ่สารทุกข์สขุ ดิบ ก็เป็ นการแสดงถึงน ้าใจ ที่หวั หน้ ามีต่อ
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ลูกน้ องได้ การเข้ าไปช่วยเหลือในปั ญหาที่เกิดขึ ้นต่างๆ การแสดงความห่วงใย หารชื่นชมเมื่อปฏิบตั ิงานดี การติ
เตี ย นในเชิ งสอน การชี แ้ นะแนวทางการปฏิ บัติงานที่ เป็ นประโยชน์ และช่วยให้ ป ฏิ บัติงานง่ายขึน้ ก็ จ ะท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับสมาชิกมีความเหนียวแน่น เกิดความสามัคคี จนทาให้ พนักงานรู้ สกึ พึงพอใจกับงาน
ที่ทาและเกิดความผูกพันที่จะอยู่กบั องค์นี ้ต่อไป
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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
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บทคัดย่ อ
การวิจัยในครั ง้ นี ม้ ีจุดประสงค์เพื่ อศึกษา 1) เพื่ อศึกษาระดับการรั บรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับการให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบและระดับผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับ
ตรวจ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่มีตอ่ ระดับการให้ ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบ 3) เพื่อศึกษาผลกระทบของระดับการให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบที่มี ต่อผลการปฏิบตั ิงานของผู้
ตรวจสอบภายใน จานวนประชากรที่ใช้ ในการศึกษา จานวน 190 คน สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่
ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
ผลการวิจยั พบว่า 1)
ระดับ การรั บรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ การให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบและระดับ ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจ อยู่ในระดับสูง 2) การรั บรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบ
ภายในทัง้ 3 ด้ าน มีผ ลต่อ ระดับ การให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ 3) ระดับ การให้ ความร่ ว มมื อในการ
ตรวจสอบมีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ 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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คานา
ในสภาพแวดล้ อมยุคการค้ าเสรี ที่มีการแข่งขันและมีความเสี่ยงสูง การดาเนินธุรกิจทุกชนิดนักบริ หาร
จะต้ องยอมรั บความจริ งประการหนึ่งว่า ทุกกระบวนการดาเนินงานย่อมมีโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยงที่ จะเกิ ด
ความเสียหายได้ เสมอ อาจจะมากหรื อน้ อยก็ขึน้ อยู่กับลักษณะของธุรกิจและการบริ หารงานภายในขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็ นเรื่ องของความเสียหายจานวนเล็กๆ น้ อยๆ ก็ถือเป็ นเรื่ องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ ้น
ได้ เสมอ ส่วนการสารวจวิเคราะห์ หาจุดปฏิ บัติงานที่อาจก่อให้ เกิ ดความเสียหายขนาดใหญ่ หรื อมีโอกาสที่จะ
เกิดขึ ้นได้ ง่ายและเกิดขึ ้นได้ บ่อย จึงเป็ นเรื่ องสาคัญต่อนักบริ หารเป็ นอย่างมากที่จะต้ องคิดหาวิธีป้องกันหรื อลด
ความเสี่ยงและความเสียหายต่างๆ เหล่านัน้ ดังนัน้ องค์กรที่มีการจัดการภายในที่ดี จึงพยายามที่จะคิดค้ นหา
วิธีการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้ ได้ โดยหาทางลดโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ยงให้ เกิ ดขึน้ น้ อยที่ สุด ซึ่ งวิธีการ
ควบคุมการดาเนินกิจกรรมทัง้ หมดขององค์กรต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรื อลดความเสี่ยงนัน้ ในปั จจุบันจะ
เน้ นไปในเรื่ องที่เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิงาน และวิธีการควบคุม เพื่อให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิ บัติที่กาหนด การควบคุมดังกล่าวนี ม้ ีชื่อเรี ยกกันว่า “ระบบการควบคุมภายใน” (วัลยา กลิ่นหวล, 2545)
นอกจากนัน้ การที่จะปฏิบตั ิงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ทุกฝ่ ายภายในองค์กรต้ องให้ ความร่ วมมือและ
ปรั บปรุ งกระบวนการการทางานในด้ านต่างๆ ให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร ดังนัน้ จึงมีการควบคุมดูแลจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ กาหนดแนวทางการ
ตรวจสอบ คือการตรวจสอบตามฐานความเสี่ย ง (Risk Based Internal Audit) โดยมุ่งเน้ นการประเมินระดับ
ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) และคุณ ภาพของการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) ซึ่ ง เป็ นการ
ตรวจสอบอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องและให้ ความช่วยเหลือ หรื อเสนอแนะให้ แต่ละฝ่ ายมีระบบการควบคุม
เพื่อให้ เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพในการทางาน และมีสว่ นสร้ างคุณค่าเพิ่ม (Value Added)
ให้ กบั องค์กร
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงต้ องการศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของการรับรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่ วมในการตรวจสอบ และผลการปฏิ บัติงาน กรณี ศึกษา บริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) เพื่ อ
นามาปรับปรุ งแก้ ไข และเป็ นประโยชน์ ต่อองค์กร เพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ให้ ความมัน่ ใจว่าการปฏิ บตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริ ยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็ นที่ ย อมรั บ และเชื่ อถื อจากหน่วยรั บ ตรวจ โดยผู้บ ริ ห ารและ
พนักงานที่เกี่ ยวข้ อง สามารถนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ ประโยชน์ เพื่อการปรั บปรุ งพัฒนาหน่วยงานให้
สอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัทที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริ หารงาน อีก
ทังยั
้ งใช้ ผลการวิจยั เป็ นแนวทางให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณาในการจัดตังหน่
้ ว ยงานตรวจสอบภายในประจาบริ ษัทอื่นๆ
ในเครื อไทยซัมมิท

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรั บรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ระดับการให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
และระดับผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจ
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2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่มีผลต่อระดับการให้ ความร่ วมมือใน
การตรวจสอบ
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของระดับการให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
Internal Auditor’s Role Perception

Participation in Audit

Job Performance

- 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

Figure 1 Conceptual Framework

วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานของบริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) ในระดับจัดการทังหมด
้
190 คน เนื่ องจากเป็ นประชากรที่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน ทัง้ ในด้ านการสนับสนุนข้ อมู ลการ
ตรวจสอบ การให้ ความร่ วมมือกับผู้ตรวจสอบ และร่ วมปิ ดรายงานการตรวจสอบ
\

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ สร้ างเครื่ องมือสาหรับการวิจยั (Research Instrument) เพื่อให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการ
ทาวิจัย โดยเครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้ างและเปิ ดเผยวัตถุประสงค์ของการวิจยั (StructuredUndisguised Questionnaire) ซึง่ แบบสอบถามประกอบด้ วยคาถามโดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังต่อไปนี ้ ตอนที่
338

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

1 เป็ นแบบสอบถามลัก ษณะส่ ว นบุค คลเกี่ ย วกับ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ระยะเวลาที่ ท างานในบริ ษั ท
หน่วยงานที่สงั กัด ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ในการได้ รับการตรวจสอบ เป็ นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในของ บริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด
(มหาชน) ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการให้ ความร่ วมมือของหน่วยงานรั บตรวจ ตอนที่ 4 ความ
คิดเห็นของผู้รับตรวจที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั ิงาน ตอนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open ended) เพื่อให้ ผ้ ตู อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
การทดสอบเครื่ องมือและการหาค่ าความเชื่อมั่น
1. หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) นาแบบสอบถามที่สร้ างมาตรวจสอบเนื ้อหาว่าตรงหรื อครอบคลุมสิ่งที่
ศึกษาหรื อไม่ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity)
และนาไปปรับปรุ งเนื ้อหาให้ ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ขึ ้น
2. สาหรับการหาความเชื่อมัน่ (Reliability) เมื่อได้ แบบสอบถามที่ชดั เจนแล้ ว ผู้วิจยั นาแบบสอบถามไป
ทดสอบกั บ พนั ก งานที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นกลุ่ ม ประชากร จ านวน 45 คน แล้ ว หาความเชื่ อ มั่น จากแบบวัด ส าหรั บ
แบบสอบถามที่เป็ นแบบทดสอบในการวัด ผู้วิจยั ทาการหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ การทดสอบสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมัน่ ของ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) ผลของการทดสอบสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามจานวน 45 ชุด สรุ ปได้ ดงั นี ้
Table 1 Results of Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha
Factors
Internal Auditor’s Role Perception
Competitive role
Cooperation role
Creative role
Participation in Audit
Participation on conclusion
Participation on processing
Participation on benefit
Participation on evaluation
Job Performance
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
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0.752
0.984
0.825
0.777
0.884
0.784
0.872
0.877
0.868
0.943
0.901
0.830
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
พนักงานในระดับจัดการของบริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) เป็ นเพศชาย จานวน 113 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 59.5 และเป็ นเพศหญิง จานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.5 ผลการศึกษาเกี่ยวกับอายุพบว่าส่วน
ใหญ่มีอายุในช่วง 25 – 35 ปี เป็ นจานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.8 ระดับการศึกษาของพนักงาน ส่วนใหญ่
พนักงานในระดับจัดการจบการศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ามากที่สดุ จานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 76.8 และมีจานวนพนักงานที่ จ บการศึก ษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จ านวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.8 ส่วน
พนักงานที่จบการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.3 เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่พนักงาน
ในระดับจัดการทางานใน บริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) พบว่ามีจานวนพนักงานในระดับจัดการที่
ทางานต่ากว่า 5 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.6 จานวนพนักงานที่ทางานในช่วงระยะเวลา 11 – 15 ปี
จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.2 ส่วนใหญ่พนักงานในระดับจัดการจะทางาน 5- 10 ปี มากที่สดุ จานวน 122
คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.2 และมีจานวนพนักงานที่ทางานที่บริ ษัทตังแต่
้ 16 ปี ขึ ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ
1.1 จะเห็ น ได้ ว่าพนักงานส่วนใหญ่ จ ะท างานในบริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) 5 – 10 ปี ส่วน
หน่วยงานที่สงั กัดและตาแหน่งงานขึ ้นอยู่กบั โครงสร้ างของแต่ละหน่วยงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรั บรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 3 ด้ าน คือ บทบาทเชิงแข่งขัน บทบาทการให้
ความร่ วมมือ และบทบาทสร้ างสรรค์ร่วมกัน มีผลกระทบต่อระดับการมีสว่ นร่ วมของผู้รับตรวจในภาพรวม
Table 2 Stepwise Multiple Regression Analysis of Internal Auditor’s Role Perception on Participation
in Audit
Participation in Audit
Factors
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
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในทัง้ 3 ด้ าน มีผลกระทบต่อระดับ
การมีส่วนร่ วมของผู้รับตรวจทัง้ 4 ด้ าน และการรั บรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในทัง้ 3 ด้ าน ร่ วมกันทานาย
ระดับการมีส่วนร่ วมในภาพรวม การมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ การมีส่วนร่ วมใน
ผลประโยชน์ และการมีสว่ นร่ วมในการประเมินผล ได้ ร้อยละ 99 62.7 82.7 99.8 และ 96.3 ตามลาดับ
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สมมติฐานที่ 2 การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินการ การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ และการมีสว่ นร่ วมในการประเมินผล มีผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ในภาพรวม
Table 3 Stepwise Multiple Regression Analysis of Participation on Job Performance
Job Performance
Factors
All
Control risk Efficiency Effectiveness Report

rules
regulation

Participation
-.606*
-.225*
-.653*
-.153*
-.246*
on conclusion
Participation
1.215*
.063*
.648*
on processing
Participation
-2.026*
-.783*
on benefit
Participation
.834*
1.162*
.809*
1.021*
1.119*
1.097*
on evaluation
F 570.498* 29058.141* 439.395*
249.946* 15880.483* 20166.518*
R2
.859
.997
.825
.844
.996
.977
*statistically significant at.05
จากตารางที่ 3 ระดับการมีสว่ นร่ วมในการตรวจสอบทัง้ 4 ด้ าน มีผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงาน 5 ด้ าน
และระดับการมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบทัง้ 4 ด้ าน ร่ วมกันทานายผลการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ด้ านค้ นหาและ
บริ หาร/กากับดูแล ด้ านผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ ด้ านผลการปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิ ผล ด้ านรายงาน
การตรวจสอบที่ถกู ต้ อง และด้ านส่งเสริ มให้ หน่วยงานปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ได้ ร้อยละ 85.9
99.7 82.5 84.4 99.6 และ 97.7 ตามลาดับ

สรุป
การรับรู้ บทบาทเชิงแข่งขัน มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่ วมในเชิงบวกกับการมีสว่ นร่ วมในภาพร่ วม การมี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ และการมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ เท่ากับ .748 1.564
1.190 .977 ตามลาดับ แต่มีผลกระทบในเชิงลบกับการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล เท่ากับ .397 กล่าวคือ ถ้ า
พนักงานรับรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเชิงแข่งขันเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการมีสว่ นร่ วมใน
การประเมินผลลดลง .397 ผู้วิจยั คิดว่าเพราะผู้รับตรวจมองว่าผู้ตรวจสอบภายในเป็ นคูแ่ ข่งขันที่มงุ่ จะสร้ างเฉพาะ
ผลงานตัวเอง จึงทาให้ มีสว่ นร่ วมในการประเมินผลลดลง
การรับรู้ บทบาทการให้ ความร่ วมมือ มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่ วมในเชิงบวก 2 ด้ านคือ การมีส่วนร่ วม
ในการตัดสินใจ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล เท่ากับ .856 และ 1.319 ตามลาดับ แต่มีผลกระทบต่อการมี
ส่วนร่ วมในภาพรวม และการมีสว่ นร่ วมในการดาเนินการในเชิงลบ กล่าวคือ ถ้ าพนักงานรับรู้ บทบาทการให้ ความ
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ร่ วมมือเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่ วมในการดาเนินการลดลงเท่ากับ 1.357 อาจเป็ น
เพราะผู้รับตรวจคิดว่าบทบาทการให้ ความร่ วมมือของผู้ตรวจสอบภายในเสมือนผู้ตรวจสอบทางานแทนตนเอง
จึงทาให้ ผ้ รู ับตรวจมีสว่ นร่ วมลดลง
การรั บ รู้ บทบาทสร้ างสรรค์ ร่วมกัน มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่ วมในภาพรวม การมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินการ และการมีสว่ นร่ วมในผลประโยชน์ในเชิงบวก เท่ากับ .641 1.471 และ .751 ตามลาดับ และการรับรู้
บทบาทสร้ างสรรค์ร่วมกัน มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลใน
เชิงลบ ผู้วิจัยคิดว่าเป็ นเพราะผู้รับตรวจไม่กล้ าออกความเห็น และไม่มั่ นใจว่าการตัดสินใจในเรื่ องใดเรื่ องนึงถูก
ต้ องหรื อไม่จนรวมไปถึงการมีสว่ นร่ วมในการประเมินผล
การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจมีผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงานในเชิงลบในทุกๆ ด้ าน ผู้วิจยั คิดว่าเพราะ
ยิ่งผู้รับตรวจมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจมากเท่าไหร่ ยิ่งจะเห็นข้ อผิดพลาดของผู้ตรวจสอบภายในมากเท่านัน้ โดย
ผู้รับตรวจอาจจะมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจที่เอียนเอียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ทาให้ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้
ตรวจสอบลดลง
การมีสว่ นร่ วมในการดาเนินการมีผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงานในเชิงบวก 3 ด้ าน คือด้ านประสิทธิผล
ด้ านรายงานการตรวจสอบที่ถูกต้ อง ด้ านส่งเสิรมให้ หน่วยงานปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั
คิดว่าเพราะผู้รับตรวจมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน หรื อดาเนินการโดยได้ รับคาแนะนาจากผู้ตรวจสอบภายใน จึง
ส่งผลให้ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายในมีผลในเชิงบวก
การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานในเชิงลบ 2 ด้ าน คือ ด้ านประสิทธิ ผล
และด้ านส่งเสริ มให้ หน่วยงานปฏิบตั ิงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั คิดว่าเพราะผู้รับตรวจมีสว่ น
ร่ วมในผลประโยชน์ ผู้รับตรวจจึงมุ่งแต่ผลประโยชน์ให้ กับแผนกตนเอง จนบางครั ง้ อาจจะไม่ได้ ปฏิบตั ิงานตาม
ขันตอนหรื
้
อคู่มือการทางาน จึงส่งผลให้ ผลการปฏิบัติงานด้ านประสิทธิผลและด้ านส่งเสริ มให้ หน่วยงานปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องลดงลง
การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานในเชิงบวกในทุกๆ ด้ าน กล่าวคื อถ้ า
พนักงานมีสว่ นร่ วมในการประเมินผลเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย คาดว่าผลการปฏิบตั ิงานในภาพรวมจะเพิ่มขึ ้น .834

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผู้บริ หารองค์กรควรปรับทัศนคติของผู้รับการตรวจสอบว่าผู้ตรวจสอบไม่ใช่ค่แู ข่งขัน แต่เป็ นหน่วยงาน
หนึ่งๆ ขององค์กร ที่มีเป้าหมายการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุเ ป้าหมายเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึง่ จะส่งผลต่อ
การมีความร่ วมมือในการประเมินผลที่ดีขึ ้น จากการวิจยั แสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบการทางานของทุกหน่วยงานใน
องค์กรเป็ นแบบการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน
2. ผู้บริ หารของหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ควรเปิ ดโอกาสหรื อส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับการตรวจสอบมีสว่ นร่ วม
ในการตัดสินใจ เพราะถ้ าหน่วยงานรับตรวจมีส่วนร่ วมในเรื่ องต่างๆ มาก ก็จะเห็นข้ อผิดพลาดของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ซึง่ จะส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายในในเชิงลบ
ข้ อเสนอแนะการศึกษาครั ง้ ต่ อไป
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1. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรพิจารณาถึงตัวแปรด้ านบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ จาแนกได้
อีกหลายบทบาท เช่น บทบาทจ้ องจับผิด บทบาทเสมือนตารวจ บทบาทปกป้ององค์กร เป็ นต้ น
2. ในการศึกษาครั ง้ ต่อไปควรมีการศึก ษากับกลุ่มประชากรที่ ไ ม่ใช่ พนัก งานระดับจัดการหรื อระดับ
หัวหน้ างาน ควรศึกษากับกลุม่ ประชากรที่เป็ นพนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ในระดับปฏิบตั ิการโดยตรง เพื่อวัดระดับการ
รับรู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน และการมีสว่ นร่ วมในการตรวจสอบอีกแง่มมุ หนึง่
3. องค์กรอี่นๆ ที่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อองค์กรที่เพิ่งจัดตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายใน รวมไป
ถึงองค์กรอื่นๆ ที่เห็นความสาคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หากต้ องการนางานวิจยั นี ้ไปอ้ างอิง ควรจะต้ อง
ปรั บและประยุก ต์ ปั จจัยด้ านการรั บ รู้ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน และเลือกกลุ่มประชากรที่ จะศึก ษาให้
เหมาะสมกับองค์กรนันๆ
้ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลการวิจยั ที่ถกู ต้ องมากยิ่งขึ ้น
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค คือ ศึ กษาพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็ นของผู ซื้อของสยามยู นิเวอรซิตี้ช อปกลุ ม
ตั วอย างคื อ คณาจารย นั กศึ กษา และบุ คคลทั่ วไป จํ านวน 385 คน ใชแบบสอบถาม เป นเครื่องมื อในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test คา F-test และ
ค าถดถอยเชิ งพหุ พบวา ส วนใหญ เป นเพศหญิ ง นั กศึ กษา ใช บริการช วง 11:00 น. – 14:00 น.ใช จ ายโดยเฉลี่ ย
ระหวาง 20-50 บาท ตัวผูซื้อเปนผูตัดสินใจ ตองการเชิญชวนผูอื่น และมีพฤติกรรมการซื้อรวมกับคนอื่น ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูซื้อที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตางกัน 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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ความเปนเลิศทางวิชาการ ทั กษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรดวยจริยธรรม สมเป นบัณ ฑิ ตอันพึ ง
ประสงค แ ห ง มหาวิ ท ยาลั ย สยาม สถานบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ มี ป ระวั ติ ย าวนานนั บ แต แ รกเริ่ม สถาปนาป
พุ ท ธศั ก ราช 2508 จนถึ ง ป จ จุ บั น (มหาวิ ท ยาลั ย สยาม, 2558: 4) เช น เดี ย วกั บ ภาควิ ช าการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ที่เริ่มดําเนินการนับแตปพุทธศักราช 2530 มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความเขาใจในวิชาชีพอยาง
แทจริง พรอมสนับสนุนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและมีความพรอมที่
จะเขาสูธุรกิจบริการอยางมืออาชีพ และผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานมากกวา 5,000 คนแลว (มหาวิทยาลัย
สยาม, 2558: 338) จึงนับไดวามหาวิทยาลัยสยามเปน 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนําของประเทศไทย
สยามยูนิเวอรซิตี้ชอป เปนหนึ่งในสถานที่ฝกปฏิบัติงานจริงภายใตวิสัยทัศนหลักของภาควิชาฯ โดยมุง
สงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติการขายสินคาและบริการดวยจิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ และหลักวิชาการ
ตลาดในธุ รกิ จบริก าร โดยยึด หลั กผู เรียนเป น ศู นย ก ลาง (Student Center) พรอมรับ ข อเสนอของผู เรีย นผาน
โครงการและการผลิตสินคาในศาสตรที่ผูเรียนศึกษาและสนใจมาจัดจําหนายในราคายอมเยา โดยในปการศึกษา
2557 ไดรับขอเสนอการจัดจําหนายขนมไทยและเบเกอรี่ที่ผลิตและจัดจําหนายโดยผูเรียน และรับการประเมิน
โครงการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตลอดปการศึกษา พรอมนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานในปการศึกษาตอไป
ผูวิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นของผูซื้อของรานสยามยูนิเวอรซิตี้ชอป จัดเตรียม
สําหรับนําเสนอขอมูลแกผูบริหารระดับสูง และประเมินผลการดําเนินงานในโครงการดังกลาว อันจักเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนไดทราบการดําเนินงานทั้งหมดในกระบวนการและพรอมปรับปรุงการบริหารจัดการใหเกิด
ความสําเร็จในการดําเนินการในปการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นของผูซื้อของสยามยูนิเวอรซิตี้ชอป
2) ศึกษาลักษณะบุคคลไดแก เพศ และอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นของผูซื้อแตกตางกัน
ของสยามยูนิเวอรซิตี้ชอป

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา: 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
รับบริการสยามยูนิเวอรซิตี้ชอป 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) เลือกเฉพาะผูซื้อที่ ซื้อขนมไทยและเบเกอรี่ เท านั้ น และขั้นที่ 2 การสุ มวิธีจับ
สลาก โดยนําลูกปงปองสีเหลืองจํานวน 5 ลูกใสเขาไปในกลองที่มีเม็ดโฟมและลูกปงปองสีขาวจํานวน 10 ลูก ทํา
ทุกวันที่มีการจําหนาย โดยผูจับลูกปงปองสีแดงเทานั้นที่จะรับสิทธิ์ตอบแบบสอบถามในแตละวัน วันละ 5 ชุด
รวมทั้งสิ้น 77 วัน
ขอบเขตดานเวลา: เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 – มกราคม พ.ศ. 2558
ขอบเขตดานสถานที่: สยามยูนิเวอรซิตี้ชอป อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นของผูซื้อของสยามยูนิเวอรซิตี้ชอปตลอดปการศึกษา
2557
2) ได รั บ ข อ มู ล เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานในด า นต า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขาย ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของการเรียนรูของผูเรียน และคุณภาพของผลิตภัณฑ

กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ลักษณะบุคคล ไดแก เพศ และอาชีพ

ความคิดเห็นของผูซื้อของสยาม
ยูนิเวอรซิตี้ชอป

พฤติกรรมการบริโภคของผูซื้อของ
สยามยูนิเวอรซิตี้ชอป

ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ลักษณะบุคคล
ลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง และนักศึกษา ใชบริการระหวาง
เวลา 11:00 น. – 14:00 น. คาใชจายโดยเฉลี่ยระหวาง 20-50 บาทตอครั้ง ผูซื้อเปน ผูตัดสิน ใจซื้อดวยตนเอง
ตองการเชื้อเชิญแนะนําใหผูอื่นมาใชบริการในครั้งตอไป พฤติกรรมการบริโภค คือ ซื้อและรับประทานรวมกับ
ผูอื่น ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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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
สวนที่ 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 คิดเป นรอยละ 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 และบุคคลอื่น เชน คนในครอบครัว จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 0.50
การเชื้อเชิญ แนะนําใหผูอื่นมาใชบริการ พบวา สวนใหญมีความตองการเชื้อเชิญ แนะนําใหผูอื่นมาใช
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 ซื้อและรับประทานรวมกับผูอื่น จํานวน 2231 คน คิดเปนรอยละ
57.90 รองลงมาคื อ ซื้ อ และรับ ประทานเอง จํ านวน 174 คน คิ ด เป น รอยละ 45.20 และซื้ อเพื่ อเป น ของฝาก
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.90
สวนที่ 3 ความคิดเห็นของผูซื้อสยามยูนิเวอรซิตี้ชอป มหาวิทยาลัยสยาม
ความคิดเห็นของผูซื้อสยามยูนิเวอรซิตี้ชอป 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 แทนค าเฉลี่ ยเท ากั บ ดี มาก อั นดั บ 4 คื อ รสชาติ ของผลิ ตภั ณฑ ค า S.D. เท ากั บ .598 ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 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
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แทนค าเฉลี่ยเท ากับ ดี อันดับ 11 ค า รายการสงเสริมการขาย ค า S.D. เท ากับ .848 คาเฉลี่ยเท ากับ 4.10 แทนคาเฉลี่ ย
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
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมความคิดเห็นตอบริการสยามยูนิเวอรซิตี้ชอป 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
การทดสอบสมมติ ฐ านดวยสถิติ t-test พบวา ผู ซื้ อที่ มี เพศแตกตางกั น มีผ ลต อความคิ ดเห็ น การรับ บริก ารที่
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
แตกต างกันดานรสชาติของผลิตภั ณ ฑ (F=6.507, p=.002) สถานที่ จัดจําหนาย (F=4.088, p=.018) รายการ
ส งเสริม การขาย (F=3.187, p=.042) มารยาทผู ให บ ริก าร (F=3.945, p=.020) การส งมอบสิ น ค า (F=7.968,
p=.000) และการจัดวางสินคา (F=4.231, p=.015)
สมมติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมการบริ โภค มี ผ ลต อ ความคิ ด เห็ น ของผู ซื้ อ โดยพฤติ ก รรมที่ จ ะวิ จั ย ได แ ก
ชวงเวลาที่ใชบริการ คาใชจายโดยเฉลี่ย ผูตัดสินใจในการซื้อ การเชื้อเชิญ แนะนําใหผูอื่นมาใชบริการ ลักษณะ
การบริโภค: ซื้อและรับประทานรวมกับผูอื่น ซื้อและรับประทานเอง และซื้อเพื่อเปนของฝาก พบวา พฤติกรรมการ
บริโภคที่มีผลตอความคิดเห็นของผูซื้อฯ ไดแก ซื้อเพื่อเปนของฝาก β=.201 ชวงเวลาที่ใหบริการ (β=.178) และ
ซื้อและรับประทานรวมกับผูอื่น (β=.148)) สามารถพยากรณพฤติกรรมการบริโภคตอความคิดเห็นการรับบริการ
ไดรอยละ 11.00 อยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวายังมีตัวแปรเกณฑในดานอื่น 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
การบริหารจัดการกิจการสยามยูนิเวอรซิตี้ชอป เปนลักษณะรานสะดวกซื้อขนาดเล็ก (The Small Convenience
Store) ที่จําหนายเฉพาะขนมไทยและเบเกอรี่ ฝมือนักศึกษา สัดสวนทางการตลาดกลุมใหญคือผูซื้อเพศหญิ ง
และเปนนักศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่น 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 แนะนําใหผูอื่นมาใชบริการ สอดคลองกับงาน
ของ สุนิสา สงศิริพันธ (2555) ซื้อและรับประทานรวมกับผูอื่น (เดชา เอกอุดมพงศ, 2553; วิชาญ ซุยซะโก และ
คณะ, 2554; วรรณรัต น วาจนะวิ นิ จ , 2545; สุ นิ ส า ส งศิ ริพั น ธ , 2555) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวา เพศ
ตางกันมีผลตอความคิดเห็นการรับบริการที่แตกตางกันผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test พบวา ผูซื้อที่มี
เพศแตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นการรับบริการที่แตกตางกันดานบรรจุภัณฑ ดานมารยาทของผูใหบริการ
ดานการสงมอบผลิตภัณฑ ดานความสด สะอาดของผลิตภัณฑ และ ผูซื้อที่มีอาชีพตางกันมีผลตอความคิดเห็น
การรับบริการที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ F-test พบวา ผูซื้อที่มีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอ
ความคิดเห็นการรับบริการที่แตกตางกันดานรสชาติของผลิตภัณฑ สถานที่จัดจําหนาย รายการสงเสริมการขาย
มารยาทผูใ หบริการ การสงมอบสินคา และการจัดวางสินคา
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1.Taste of Products
2. Packaging
3. Color of Products
4. Kind and type of Products
5. Place to sale
6. Sale Promotion
7. Price of Products
8. Manner of Attendants
9. Voice & Speech of Attendants
10. Product Delivering
11. Clean & Hygenic
12. Product Display
13. Ask & Answer
14. Overall of Attitude Factors

Attitude of Consumer *

Excellent
(5)
Total %
131 34.00
110 28.60
98 25.50
86 22.35
69 17.90
134 34.80
122 31.70
176 45.70
176 45.70
122 31.70
116 30.10
105 27.25
149 38.70

Good
Average
few
Should be
(4)
(3)
(2)
imploved (1)
Total %
Total %
Total %
Total %
222 57.70 32 8.30
209 54.30 66 17.10
248 64.40 39 10.10
245 63.65 54 14.00
215 55.80 94 24.40 1
0.30
6 1.60
175 45.50 66 17.10 2
0.50
8 2.10
212 55.10 51 13.20
184 47.80 25 6.50
189 49.10 19 4.90
1
0.30
231 60.00 31 8.00
1
0.30
233 60.50 36 9.40
212 55.05 68 17.70
221 57.40 14 3.60
1
0.30
-

Table 1: Total, Percentage, Mean, and Standard Deviation of Attitude of Consumer.
Mean
4.26
4.11
4.15
4.08
3.88
4.10
4.18
4.39
4.40
4.23
4.21
4.10
4.35
4.19

S.D.
.598
.667
.577
.598
.750
.848
.645
.608
.609
.608
.594
.664
.561
.404

Excellent
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Good
Excellent
Good

Mean
Definition

4
9
8
12
13
11
7
2
1
5
6
10
3
-

Range
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Table 2: Regression Analysis of factors affected to Opinion of consumers of Siam University Shop
Consumer

Opinion of Consumers of Siam University Shop

Behavior

B

SEb

Constant

5.250

.379

Time(X1)

.099

.029

Expend (X2)

-.063

Decision
Making by (X3)
Invited &
Suggestion

β

t

Sig.

13.866

.000

.178

3.439**

.001

.379

-.079

-1.377

.169

-.038

.029

-.032

-.642

.522

.204

.046

.068

1.370

.172

.083

.060

.102

1.352

.177

.138

.061

.148

2.756**

.006

.418

.066

.201

3.803**

.000

(X4)
Buy & Eat
alone(X5)
Buy & Eat
with others
(X6)
Buy for
Souvenir (X7)

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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คุณภาพการบริการของบริษัทนาเที่ยวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ซ
Service Quality of Thai Tour Operator in E-Commerce Market
มาโนช พรหมปั ญโญ1* และชลธิชา อาชีพดี2
Manoch Prompanyo1* and Chonthicha Achipdee2

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ การวิจัย คือ 1) เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อคุณภาพการบริ การของ
บริ ษัทนาเที่ยวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ซ 2) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค ทางธุรกิจในตลาดอีคอมเมิร์ซ ใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือ ระดับความเชื่อมัน่ = .90 กลุม่ ตัวอย่างจานวน 385 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและสุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ หลักอาสาสมัคร สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ เปรี ยบเทียบรายคู่แบบ LSD
ค่าความถดถอยเชิงพหุ และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพี ยร์ สัน ที่ ระดับความเชื่ อมั่นทางสถิ ติที่ .05
ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 20-30 ปี เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ย 15,00130,000 บาท บริ การที่ใช้ มากที่สุดคือ จองโรงแรม ซื ้อโปรแกรมการท่องเที่ยว และรถเช่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริ การ 3 อันดับแรกคือ ความรวดเร็ วในการถาม-ตอบ อัธยาศัยไมตรี เมื่อโทรศัพท์สอบถาม และความคุ้มค่าด้ านราคา
และบริ การ ปั จจัยส่วนบุ คคลด้ านเพศ อายุ อาชี พ รายได้ ต่อเดื อน มี ผลต่ อคุณภาพการบริ การ และพฤติ กรรม
นักท่องเที่ยวด้ านจานวนครัง้ มีผลต่อคุณภาพการบริ การในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .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
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คานา
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศใน
ลาดับต้ น ๆ ดังรายงานของ World Travel & Tourism Council ปี 2015 กล่าวว่า GDP ของประเทศไทยเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากการขยายตัวด้ านการท่องเที่ยวสูงถึง 1,037.3 พันล้ านเหรี ยญ นับเป็ นร้ อยละ 8.30 ของGDP ทังประเทศ
้
ในปี 2014 และยังพยากรณ์ ว่าจะมีอตั ราเพิ่มสูงขึน้ อีกถึงร้ อยละ 3.40 ในปี 2015 และร้ อยละ 6.70 ระหว่างปี
2015-2025 คาดว่าจะสร้ างรายได้ มากถึง 2,045.0 พันล้ านเหรี ยญ หรื อร้ อยละ 11.7 ของจานวน GDP ทังหมดใน
้
ปี 2025 ก่อให้ เกิดประโยชน์ การจ้ างงานได้ ถึง 2,210,000 ตาแหน่งงาน คิดเป็ นร้ อยละ 5.80 และคาดว่าจะ
เพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 0.20 ในปี 2015 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.60 นัน่ หมายถึงตาแหน่งงานที่จะเพิ่มขึ ้นสูงถึง 476,000
ตาแหน่งงานในปี 2025 จานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศสูงถึงร้ อยละ 14.40 และพยากรณ์วา่ จะสูงขึ ้นร้ อยละ
3.30 ในปี 2015 และเติบโตสูงอีกร้ อยละ 7.70 ในปี 2015-2025 และการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูง
ถึง 235.3 พันล้ านบาทในปี 2014 หรื อร้ อยละ 7.40 ของยอดการลงทุนทังหมด
้
และเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 5.40 ในปี
2015 คาดการณ์วา่ จะเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 6.00 ในปี 2025 หรื อ 444.25 พันล้ านเหรี ยญ หรื อร้ อยละ 9.60 ของยอด
GDPทังหมด
้
(World Travel & Tourism Council, 2015: 5)
กระบวนการตัดสินใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในปั จจุบนั พบงานการวิจัยจานวนมาก ว่าสื่อ
อินเตอร์ เน็ต เป็ นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวมากที่สดุ สร้ างพลัง
และพื ้นที่ใหม่ในตลาดการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล (ณัฏฐ์ นรี ชีวชูเกียรติ และคณะ, 2556; มาโนช พรหมปั ญโญ,
2553; 2556; 2558; ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2558) และมีอิทธิ พลกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบันมาก
(ปริ ญญา ผาตากแดด, 2553; ผ่องพรรณ ฟั กทอง, 2549; พรวลัย อ่อนสุวรรณ, 2549)
จากการปั จ จัยข้ างต้ น ท าให้ บริ ษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จ ากัด ต้ องปรั บ เปลี่ย นกลยุท ธ์ แ ละแผนงานการ
ดาเนินงานตลอดปี 2557-2560 ให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะการวางแผนการตลาดอี
คอมเมิร์ซ ซึง่ ใช้ ชื่อว่า Choowap.com เว็บไซท์รับจองที่พักออนไลน์ ทวั่ ประเทศไทย เป็ นเวลากว่า 15 ปี หมู่
นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้ จกั เราดีในนามเว็บไซท์ Thai-Tour.com บริ ษัทฯไม่เพียงรับจองโรงแรมหรื อที่พกั เท่านัน้ ยัง
มุง่ เน้ นพัฒนาเว็บไซท์จนเป็ นเว็บท่องเที่ยวชันน
้ าของเมืองไทย จากสถิติ ทาให้ เว็บไซท์ของ Thai-Tour.com และ
เว็บอื่นๆในเครื อ มียอดผู้เข้ าชมรวม กว่า 90,000 UIP ต่อวัน, 280,000 page views ต่อวัน นับเป็ นสถิติสงู สุดใน
บรรดาเว็บไซท์ท่องเที่ยวไทยทังหมด
้
Choowap.com ได้ เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2554 เพื่อ
นาเสนอบริ การการจองโรงแรมที่ดีกว่า เป็ นมิตรกับผู้ใช้ เน้ นถึงประโยชน์การใช้ งาน เป็ นเว็บไซท์ที่ครอบคลุมถึง
social network, GPS map รี วิวโรงแรมจากลูกค้ า ยืนยันการจองอัตโนมัติ รองรับผู้ใช้ ได้ เป็ นจานวนมาก เข้ าถึง
ได้ ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบปฏิบตั ิการมือถือต่างๆ เช่น Android และ IOS แสดงระบบค้ นหาอย่างชาญฉลาด คืน
สิทธิประโยชน์ให้ ผ้ ใู ช้ ผ่านระบบสมาชิก
ด้ วยเหตุนีเ้ องที่ ทาให้ คณะผู้วิจัย มีความประสงค์ทาการวิจัยเรื่ อง คุณภาพการบริ การของบริ ษัทนา
เที่ยวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ซ 1) เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณภาพการบริ การของ
บริ ษัทนาเที่ยวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ซ 2) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และจุดอ่อนทางธุรกิจเพื่อปรับปรุ งคุณภาพ
การบริ การ
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษัทนาเที่ยวไทยใน
ตลาดอีคอมเมิร์ซ
2) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค ทางธุรกิจเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ

สมมติฐานการวิจัย
1) ลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน มีผลต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษัทนา
เที่ยวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่างกัน
2) พฤติกรรมนัก ท่ องเที่ ย วมีผ ลต่อคุณ ภาพการบริ การของบริ ษัท น าเที่ ย วไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ ซ
แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ต่อเดือน

คุณภาพการบริ การ
ของบริ ษัทนาเที่ยวไทย
บนตลาดอีคอมเมิร์ซ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้ ระเบียบวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) การศึกษา
เชิงบรรยายแบบศึกษาย้ อนหลัง (Pre-Experimental Design-Expose Factor Research) แบบศึกษาครัง้ เดียว
(One-Short Case Study) และการศึกษาปรากฏการณ์จริ ง (Phenomenon Study)
ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้ บริ การต่าง ๆ บนหน้ าเว็ปไซท์ choowap.com
ใช้ สตู รคานวณกรณีไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545: 27) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้ อย
ละ ± 5 ได้ กลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
385 คน วิธีการสุ่มโดยไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น (Non-Probability) แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และอาสาสมัคร (Volunteer Sampling)
เครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ โดยมีขั น้ ตอนในการสร้ าง
แบบสอบถาม ดังนี ้ ประมวลความต้ องการของผู้บริ หารบริ ษัทไทยทัวร์ อินโฟ จากัด เกี่ยวบริ การต่าง ๆ ในหน้ า
เว็ป ประมวลวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย นิยามการปฏิบัติการตัวแปรเพื่อสร้ าง
แบบสอบถาม สร้ างแบบสอบถามฉบับร่ างให้ ครอบคลุมตัว แปรที่ ใช้ ในการวิ จัย นาแบบสอบถามที่ ได้ เสนอ
ผู้บริ หารบริ ษัทฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครอบคลุมเนือ้ หาโครงสร้ าง และตรงกับที่ผ้ ูบริ หารบริ ษัทฯต้ องการ
(Content Analysis) เสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC และ ทาการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
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เนื อ้ หากับกลุ่มที่ ใกล้ เคี ยงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบาคได้
เท่ากับ .90 และทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริ งระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 – 15 สิงหาคม 2558
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวม ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของชุดข้ อมูลทังหมด
้
ทาการลงรหัสในชุด
การประมวลผลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทาการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ได้ แก่
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน โดยแจกแจงเป็ นความถี่ และค่าร้ อยละ แบบสอบถามส่วนที่ 2 ได้ แก่คณ
ุ ภาพการ
บริ การทังหมด
้
13 ข้ อโดยใช้ เกณฑ์การแบ่งช่วงชันเท่
้ ากัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545: 37)
แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็ นความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริ การด้ านต่าง ๆ
วิเคราะห์โดยการจัดกลุม่ และหาค่าความถี่ และร้ อยละ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐาน หาค่าที ใช้
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน สาหรับการทดสอบสมมติฐานข้ อ
ที่ 1 ด้ านเพศ และสถิติค่าเอฟ ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าสองกลุ่ม
สาหรั บการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ด้ านอายุ อาชี พ รายได้ ต่อเดือน และสมมติฐานข้ อที่ 2 ด้ านพฤติกรรม
นักท่ องเที่ ยว: บริ การที่ เคยใช้ จ านวนครั ง้ ที่ ใช้ บ ริ ก าร ท าการเปรี ยบเที ยบเพื่ อทดสอบหาความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ สถิติทดสอบแบบ LSD ในกรณีที่ค่าเอฟมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มาใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 20-30 ปี
พนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท เมื่อแจกแจงรายละเอียด ได้ ดงั นี ้
1) เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 214 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.60 และเพศชาย จานวน 171
คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.40
2) อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.30 อายุระหว่าง 3140 ปี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.10 อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.70 อายุ
มากกว่า 51 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.10 และอายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.80
3) อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.50
ผู้ประกอบการ จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.50 พนักงานรัฐวิสาหกิจจานวน 75 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 19.50 อาชี พอื่น ๆ ได้ แก่ แม่บ้าน เกษตรกร ค้ าขาย จานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.90 และ
ข้ าราชการ จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.60
4) รายได้ ตอ่ เดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 15,001-30,000 บาท จานวน 143 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 37.10 รายได้ ระหว่าง 30,001-45,000 บาท จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.10 รายได้ ระหว่าง 5,00115,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.10 รายได้ มากกว่า 45,000 บาท จานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ
15.10 และรายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.60
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
1) บริ การที่เคยใช้ ในเว็ปไซท์ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ บริ การจองห้ องพัก จานวน 203 คน คิดเป็ นร้ อยละ
52.70 รองลงมาคือ ซื ้อ/จองโปรแกรมการท่องเที่ยว จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.90 บริ การเช่ารถ จานวน
77คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.00 บริ การเรื อเฟอรี่ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.90 และบริ การอื่น ๆ เช่น หนังสือ
เดินทาง หนังสือของอนุญาตเข้ าเมือง จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.60
2) จานวนครัง้ ที่ใช้ บริ การ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ บริ การครัง้ แรก จานวน 196 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.90 ใช้
มาแล้ ว 2-3 ครัง้ จานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.50 และใช้ บริ การมาแล้ วมากกว่า 3 ครัง้ จานวน 56 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 14.50
3) ต้ องการเชื ้อเชิญ แนะนาให้ ผ้ อู ื่นมาใช้ บริ การ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเชื ้อเชิญ แนะนาให้ ผ้ อู ื่นมาใช้
บริ การ จานวน 364 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.50 และไม่ต้องการ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.50
ส่ วนที่ 3 คุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริ การตามทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ผลรวมของคุณภาพการบริ การ ค่า SD
เท่ากับ .42 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 แทนค่าเฉลี่ยเท่ากับ เห็นด้ วย เมื่อแจกแจงรายละเอียด พบว่า อันดับ 1 คือ
(Q13) ความรวดเร็ วฉับไวในการรับ-ตอบของพนักงานผ่านการสอบถามทางโทรศัพท์ ค่า SD เท่ากับ .73 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 แทนค่าเฉลี่ยเท่ากับเห็นด้ วยมาก อันดับ2 คือ (Q11) ความคุ้มค่าด้ านราคากับบริ การที่ได้ รับ ค่า SD
เท่ากับ 4.22 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 แทนค่าเฉลี่ยเท่ากับ เห็นด้ วยมาก และอันดับ 3 คือ (Q12) อัธยาศัยและการ
บริ การของพนักงานผ่านการสอบถามทางโทรศัพท์ ค่า SD เท่ากับ .77 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 แทนค่าเฉลี่ยเท่ากับ
เห็นด้ วยมาก
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ไ้ ด้ ร วบรวมข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ คุณ ภาพการบริ ก ารของบริ ษัท น าเที่ ย วในตลาดอี
คอมเมิร์ซ มีผ้ ูให้ ข้อเสนอแนะ จานวน 211 คน และไม่ให้ ข้อเสนอแนะ จานวน 174 คน พบว่า นักท่องเที่ยวให้
ข้ อเสนอแนะในเรื่ อง ควรพัฒนาเว็ป ไซท์ให้ เป็ น App และมี QR Code ด้ วย จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ
48.81 อยากให้ มีภาพคลิปเคลื่อนไหวของห้ องพักและแหล่งท่องเที่ยวแบบพาโนราม่า 360 องศา จานวน 86 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 40.76 และอยากให้ มีตารางเปรี ยบเทียบราคากับเว็ปไซท์อื่น จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.43
สะท้ อนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นเครื่ องมือในกระบวนการตัดสินใจซื ้อ
บริ การของบริ ษัทนาเที่ยวฯ ที่ต้องการรู ปแบบต่าง ๆ ของบริ การเว็ปไซท์ ให้ มีความทันสมัยนัน้ บริ ษัทฯ คานึงถึง
ความเป็ นไปได้ เชิงธุรกิจและความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ประกอบ อาทิ การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุน การลดลงของกาไร การ
พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงาน รวมถึงความร่ วมมือของคูค่ ้ าทางธุรกิจ เป็ นสาคัญ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ต่อเดือน มีผลต่อคุณภาพการบริ การ
ของบริ ษัทนาเที่ยวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริ การของ
บริ ษัทนาเที่ยวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ t-test พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษัทนาเที่ยวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่างกัน (t= 2.226, p=.027)
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สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริ การของ
บริ ษั ท น าเที่ ย วไทยบนตลาดอี ค อมเมิ ร์ ซ แตกต่ า งกัน ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยสถิ ติ F-test พบว่ า
นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษัทนาเที่ยวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่าง
กัน (F= -2.010, p=.006) จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการบริ การฯ โดยวิธีการทดสอบแบบ
LSD พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า 51 ปี มากกว่าอายุน้อยกว่า 20 ปี มากกว่าอายุระหว่าง 31-40 มากกว่า
อายุระหว่าง 20-30 และมากกว่าอายุระหว่าง 41-50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังหมด
้
สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริ การของ
บริ ษั ท น าเที่ ย วไทยบนตลาดอี ค อมเมิ ร์ ซ แตกต่ า งกัน ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยสถิ ติ F-test พบว่ า
นัก ท่ องเที่ ยวที่ มีอาชี พแตกต่างกัน มีผ ลต่อคุณ ภาพการบริ ก ารของบริ ษัท นาเที่ ย วไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ ซ
แตกต่างกัน (F= 14.853, p=.000) จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการบริ การฯ โดยวิธีการ
ทดสอบแบบ LSD พบว่านักท่องเที่ ย วที่ มีอาชี พผู้ประกอบการมีมากกว่านัก ท่องเที่ ยวที่ มีอาชี พข้ าราชการ
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนักงานรั ฐวิสาหกิจ มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ๆ เช่นแม่บ้าน เกษตรกร
ค้ าขาย และมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทังหมด
้
สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ
คุณภาพการบริ การของบริ ษัทนาเที่ยวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้ ว ยสถิติ Ftest พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษัทนาเที่ยว
ไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซแตกต่างกัน (F= 16.789, p=.000) จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการ
บริ การฯ โดยวิธีการทดสอบแบบ LSD พบว่านักท่องเที่ยวที่ มีรายได้ นกั ท่องเที่ยวที่มีรายได้ มากกว่า 45,000 บาท
มากกว่าผู้มีรายได้ น้อยกว่า 5,000 มากกว่านักท่องเที่ ยวที่มีรายได้ ระหว่าง 15,001-30,000 บาท มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ ระหว่าง 5,001-15,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01, .01, และ .01
ตามลาดับ
สมมติฐานข้ อที่ 2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีผลต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษัทนาเที่ยวไทยบนตลาดอี
คอมเมิร์ซแตกต่างกัน พฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ จานวนครัง้ ที่ใช้ บริ การ (X1) บริ การที่เคยใช้ บริ การ (X2) ต้ องการ
เชื อ้ เชิ ญ แนะนาให้ ผ้ ูอื่นมาใช้ บริ การ (X3) สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ สถิ ติการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ผลการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรอิสระที่ใช้ พยากรณ์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพ
การบริ การของบริ ษัทนาเที่ยวไทยบนตลาดอีคอมเมิร์ซ พบว่า ปั จจัยจานวนครั ง้ ที่ใช้ บริ การ (β=.193) สามารถ
พยากรณ์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการบริ การได้ ร้อยละ 3.90 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงว่า ยังมีตวั แปรเกณฑ์ในด้ านอื่น ๆ อีกร้ อยละ 96.10 ที่มีผลต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษัทนาเที่ยวไทยบน
ตลาดอีคอมเมิร์ซ และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ .418 สามารถนามาเขียนสมการ
พยากรณ์โดยใช้ คะแนนมาตรฐานได้ ดงั นี ้ Y1 = 4.655 + .113 X1
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ข้ อเสนอแนะ
การวางแผนการตลาดเพื่อแบ่งสัดส่วนการตลาดอีคอมเมิร์ซเป็ นสิ่งสาคัญมาก การพัฒนาเทคโนโลยี
Application และ QR Code เป็ นส่วนหนึ่งที่จะเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้มีรายได้
มากกว่า 45,000 บาทสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ ยวกับการแบ่งส่วนตลาดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่น ๆ
(2541, หน้ า 4) ที่กล่าวว่า ปั จจัยส่วนบุคคล เช่น อาชีพ ชันทางสั
้
งคมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อของผู้บริ โภค ที่ต้องการสินค้ าและบริ การที่หรู หรา โดดเด่น มีเอกลักษณ์ เพื่อเสริ มภาพลักษณ์ ของตนเอง และ
แนวคิดของชิฟแมน และคานุ๊ก (Schiffman & Kanuk, 2007: pp.52-53) ที่กล่าวว่าระดับรายได้ ที่สงู ส่งผลต่อตัว
แปรหลายอย่างที่ ส่งผลต่อ ตลาดเป้ าหมาย โดยตรรกะทั่วไปมัก ระบุว่าผู้มีร ายได้ สูงมัก สัมพัน ธ์ กับ อายุแ ละ
ตาแหน่งงานหรื ออาชีพด้ วยเช่นกัน
การวิจยั ในอนาคตควรเพิ่มแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ องการ แรงจูงใจ ทัศนคติ การรับรู้ ที่ส่งผล
คุณภาพบริ การด้ วยเช่นกัน และ การรักษาเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นในการบริ การทัง้ ความฉับไวในการสอบถามทาง
โทรศัพท์ จิตวิทยาการบริ การที่พร้ อมด้ วยอัธยาศัยไมตรี และความคุ้มค่าในราคาและบริ การที่ได้ รับ ของบริ ษัทฯ
ไว้ ย่อมมีผลต่อคุณภาพการบริ การ เช่นเดียวกับการใช้ กลยุทธ์ การตลาด CRM เพื่อตามติดนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริ การบ่อยครัง้ ย่อมเป็ นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของคุณภาพการบริ การด้ วยเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะต่ อผู้ประกอบการธุรกิจท่ องเที่ยวไทยในตลาดอีคอมเมิร์ช
การหมัน่ ฝึ กอบรมพนักงานให้ พร้ อมด้ วยจิตอันพึงบริ การ รู้ ทราบ และเข้ าใจในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่ผ้ บู ริ หารคิด วางแผน และถ่ายทอดต่อพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ จะเป็ นกุญแจ
สาคัญในการสร้ างความสาเร็ จแก่ธุรกิจท่องเที่ยวไทยท่ามกลางการแข่งขันสูงในตลาดอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการ
ผนึกกาลังกับพันธมิตรในธุรกิจเดียวกันหรื อเกี่ยวเนื่องกัน ย่อมสร้ างอานาจในการแข่งขันและการต่ อรองเชิงกล
ยุทธ์ เชิงเทคนิค และเชิงการตลาดได้ อย่างยัง่ ยืนต่อไป ขณะที่ต้นทุนการพัฒนาเครื่ องมือ ความรู้ และเทคโนโลยี
ให้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงร่ วมสมัย เป็ นหนึง่ ปั จจัยที่ต้องใช้ เวลา ลดทอนผลกาไรและมีความเสี่ยงเชิงสังคมสูง
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ความสามารถทางการแข่ งขันด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดัง้ เดิม กรณีศึกษาเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
The Marketing Competency of Traditional Retailing Trade: Case Study Muang District,
Chiangmai Province
ปะราสี เอนก¹*
Parasee Anek¹*
บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบริ บทของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และศึกษาระดับความเห็นของผู้บริ โภคเกี่ยวกับปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลความสามารถทางการ
แข่งขันด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้ าน
การตลาดแก่ร้านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบ
ดังเดิ
้ มในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการปรั บตัวเพื่อสร้ างความสามารถทางการแข่งขันด้ านการตลาด
และจากการสารวจด้ วยแบบสอบถามพบว่าผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความเห็นต่อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ในระดับมากว่าผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความสามารถทางการแข่งขันด้ าน
การตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม

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.
Keywords : The Marketing Competency , Traditional Retailing Trade
*Corresponding author: parasee@ymail.com
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ความสาคัญและที่มาของปั ญหาวิจัย
ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มที่ร้ ู จกั ว่า “ร้ านขายของชา” หรื อ “ร้ านโชว์ห่วย” เป็ นสัญลักษณ์ ที่เป็ นวิถีชีวิตของ
ชุมชนซึง่ ดารงอยู่คสู่ งั คมไทยมานาน แต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทาให้ บริ ษัทข้ ามชาติ
ขนาดใหญ่ จากต่างประเทศเข้ ามาลงทุนเปิ ดธุรกิ จค้ าปลีกอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย ซึ่งเรี ยกว่าร้ านค้ า
สมัยใหม่ (Modern Trade) จึงส่งผลให้ ธุรกิจค้ าปลีกมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มมากขึ ้น (อธิวฒ
ั น์ ทรัพย์ไพฑูรย์ ,
2545 :137) ส่งผลกระทบต่อร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม เนื่องจากลูกค้ าที่นิยมไปซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าสมัยใหม่อย่าง
แพร่ หลาย ทาให้ ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มลดจานวนลงอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดเชียงใหม่เป็ นศูนย์ กลางทางการค้ า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว ของภาคเหนือ
ตอนบน ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2557 ยอดขายธุรกิจค้ าส่งค้ าปลีกขยายตัวร้ อย
ละ 63.4 (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับเดือน 10/2557) จากศักยภาพของจังหวัด
เชียงใหม่ดงั กล่าวทาให้ จงั หวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ได้ รับความสนใจทางการลงทุนจากบริ ษัทข้ ามชาติเข้ ามาลงทุน
ในธุรกิจค้ าปลีกเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ ที่เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ มีจานวน
ร้ านค้ าปลีกทังสิ
้ ้น 7,923 ราย ในปี พ.ศ. 2555 (สามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (ข้ อมูลพื ้นฐาน)
จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถทางการแข่งขันด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่ อหาแนวทางที่ ผ้ ูประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดัง้ เดิมนามาใช้ เพื่ อพัฒนา
ปรับปรุ งความสามารถทางการแข่งขันกับร้ านค้ าปลีกแบบสมัยใหม่ที่ขยายสาขาอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ได้ และ
เพื่ อสารวจระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้ านมุมมองที่ มีต่อปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม เพื่อผลการศึกษาจะ
สามารถสร้ างประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้ านการตลาดต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาบริ บทร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาระดับความเห็น
ของผู้บริ โภคเกี่ยวกับปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลความสามารถทางการแข่งขันด้ านการตลาดของ
ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการดาเนินการวิจัย
เป็ นงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) เพื่อมุ่งหาแนวทางจากการวิเคราะห์ ความสามารถ
ทางการแข่งขันด้ านการตลาดที่ทาให้ ร้านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ การวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้ วยวิธีการวิจยั เชิงกรณีศกึ ษา (Case Study Research Method) หรื อ
เรี ยกอีกชื่อว่าการวิจัยภาคสนาม (Field Study) เพื่อตอบคาถามที่ม่งุ เน้ นหาวิธีการในการก่อให้ เกิดผลลัพธ์
ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมที่เป็ นจริ งทางธุรกิจ (Yin, 2003) โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามเพื่อ
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นามาใช้ วิเคราะห์และสรุ ปผลจากสภาพแวดล้ อมจริ งไม่มีการควบคุมตัวแปรใดๆ ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก (InDepth Interview) กลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดัง้ เดิม และใช้ ก ารวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) จากการสารวจด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือการวิจยั ยังกลุ่มผู้บริ โภค ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบบสอบถามได้ ตรวจสอบค่าความตรง (Validity) ด้ วยการนาเสนอแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ ยอมรับค่า IOC (Index of
item objective congruence) ที่ระดับมากกว่า 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ , 2526) จึงนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Pre-Test) จานวน 30 ชุดเพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของดัชนีกบั กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธ์ อลั ฟา (Cronbach’s alpha) ยอมรับค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า 0.7 เนื่องจากถือว่าเชื่อถือได้
Jump (1978) เมื่อทดสอบค่าความความตรงและค่าความเชื่อมัน่ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงนาแบบสอบถาม
ไปเก็บข้ อมูลจากประชากร (Population) ที่ส่มุ มา (Random Sampling) ด้ วยวิธีการอาศัยความน่าจะเป็ น
(Probability) คือกลุ่มผู้บริ โภคที่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ ร้อยละ
95 และค่าความคลาดเคลื่อนยอมรับที่ ± 5 คานวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างด้ วยสูตร Taro YAMANE (1978) n
= 400 คน โดยเป็ นแบบสอบถามที่ มีโครงสร้ างอย่างเป็ นทางการและมีวัตถุประสงค์ ที่เปิ ดเผยไม่ปิดบัง
(Structure–Undisguised Questionnaires) โดยใช้ คาถามปลายปิ ด (Closed–Response Questions) แบ่งเป็ น
2 ส่วนคือ
1. คาถามข้ อมูลพื ้นฐาน (Basic Information) คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
2. คาถามวัดทัศนคติของผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้ วยคาถามแบบ Rating Scale
5 ช่วงคาถาม (Likert Scale) เกี่ยวกับระดับความเห็นด้ วยของผู้ตอบแบบสอบถามคือ เห็นด้ วยมากที่สดุ เห็นด้ วย
มาก เห็ น ด้ ว ยปานกลาง เห็ น ด้ ว ยน้ อย เห็ น ด้ ว ยน้ อยที่ สุ ด เพื่ อ ประเมิ น ระดับ ความเห็ น ด้ ว ยของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ด้ วยค่าสถิติคือ
1. ค่าร้ อยละ(Percentage) จากข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลทัว่ ไปส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. วิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดตามระดับความคิดเห็น ของผู้บริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อความสามารถทางการแข่งขันด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับดังนี ้
สูตรอันตรภาคชัน้
=
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)
จานวนชัน้
=
( 5 – 1)
= 0.80
5
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การแปรผลช่วงคะแนน
คะแนนเฉลี่ยระดับความเห็นด้ วยมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยระดับความเห็นด้ วยมาก
คะแนนเฉลี่ยระดับความเห็นด้ วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระดับความเห็นด้ วยน้ อย
คะแนนเฉลี่ยระดับความเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

มีคา่ ระหว่าง
มีคา่ ระหว่าง
มีคา่ ระหว่าง
มีคา่ ระหว่าง
มีคา่ ระหว่าง

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาบริ บ ทของร้ านค้ า ปลี ก แบบดัง้ เดิ ม ในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 50 ราย สรุ ปได้ ว่าปั จจุบนั ปั ญหาของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มที่เผชิญอยู่คือถูก
ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่รุกตลาดมายังเขตชุมชนเพิ่มมากขึน้ อย่างรวดเร็ ว ทาให้ กลุ่มลูกค้ าเดิมที่เคยซื ้อสินค้ าจาก
ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มต่างเปลี่ยนไปซื ้อสินค้ าที่ร้านค้ าปลีกสมัยใหม่ ทาให้ ร้านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มมีจานวนลูกค้ า
และยอดขายที่ ลดลง จากการสัมภาษณ์ ถึง ความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบ
ดังเดิ
้ ม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แยกตามองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุ ปได้
ดังนี ้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มมีการพัฒนารู ปแบบของสินค้ าที่จาหน่ายในร้ านโดยเพิ่ม
จานวนของสายผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น ไม่จาหน่ายแต่เฉพาะของชาแต่มีการนาสินค้ าของใช้ ใน
ครั วเรื อน และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า มาจาหน่ายเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยวิธีการคือให้ ลูกค้ าสัง่ ซื ้อ
ล่วงหน้ าโดยระบุรายละเอียดสินค้ าแล้ วมีการจัดหาสินค้ ามาจาหน่ายแก่ลูกค้ า ตามความของการของลูกค้ าเป็ น
รายบุคคล
นอกจากนี ้ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มบางร้ านมีการจาหน่ายอาหารพร้ อมบริ โภค (Ready to eat)
เช่น ข้ าวหุง ข้ าวเหนียว กับข้ าว รวมถึงของสด เช่น ผัก เนื ้อหมู ฯลฯ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าที่ต้องการ
ซื ้อไปปรุ งอาหารเอง
ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มมีจุดขายที่แตกต่างจากร้ านค้ าปลี กสมัยใหม่คือเลือกจาหน่ายสินค้ าที่
ร้ านค้ าปลีกแบบสมัยใหม่มีไม่จาหน่าย ได้ แก่ พริ กแกง ปลาร้ า กะปิ เครื่ องเทศ เครื่ องปรุ ง พริ กแห้ ง ของหมักดอง
เต้ าหู้ยี ้ หอมแดง พริ กลาบ เป็ นต้ น
ร้ านค้ าปลีกแบบดัง้ เดิมใช้เทคนิคการแบ่งขายสินค้ าตามความต้ องการของลูกค้ า เช่น ไข่ไก่
น ้าตาล ข้ าวสาร บุหรี่ และสุรา เป็ นต้ น
2. ด้ านราคา (Price)
ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มใช้ นโยบายการจาหน่ายสินค้ าราคาถูกกว่าร้ านค้ าปลีก
แบบสมัยใหม่ และใช้ กลยุทธ์การจาหน่ายสินค้ าเป็ นเงินเชื่อแก่กลุม่ ลูกค้ าประจา
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3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
เทคนิคการแข่งขันที่ผ้ ปู ระกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มบางร้ านใช้ คือการขยายเวลาการเปิ ดปิ ดร้ าน ซึง่ พบว่าส่วนใหญ่ร้านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิ ดร้ านเวลา 6.00 น
และปิ ดร้ านเวลา 20.00 – 21.00 น. โดยมีร้านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มบางร้ านขยายเวลาปิ ดร้ านถึงเวลา 23.00 น. ซึง่
เป็ นการสร้ างอรรถประโยชน์ด้านเวลาแก่ลกู ค้ า
4. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ร้ านค้ าปลี ก แบบดัง้ เดิม มีการปรั บ ตัวโดยใช้ กลยุท ธ์ ก ารส่งเสริ มการขายเพื่ อเพิ่ มศัก ยภาพ
ทางการแข่งขันกับร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ ทังการลดแลกแจกแถม
้
ซึง่ บางร้ านมีการจัดรายการสะสมแสตมป์หรื อ
คูปองเพื่อแลกของรางวัล
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
พบว่าสินค้ าที่ขายดีเรี ยงลาดับจากอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 5 ได้ ดงั นี ้ ขายดีอนั ดับที่ 1 คือขนม อันดับที่ 2 บะหมี่กึ่ง
สาเร็ จรู ป อันดับที่ 3 บุหรี่ สุรา เบียร์ อันดับที่ 4 น ้าดื่มและเครื่ องดื่ม อันดับที่ 5 ผงซักฟอก ผงชูรส เครื่ องปรุ งรส
และไข่ไก่ ซึง่ ส่วนใหญ่คือสินค้ าอุปโภคบริ โภคในชีวิตประจาวัน
ผลจากการศึกษาระดับความเห็นของผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลความสามารถทางการแข่งขันด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 73.0) อายุระหว่าง 21-40
ปี (ร้ อยละ 64.5) สถานภาพโสด (ร้ อยละ 61.5) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า (ร้ อยละ 52.5) และมี
รายได้ เฉลี่ยเดือนละ 10,001 – 15,000บาท (ร้ อยละ 40.2) จากการวิเคราะห์ วิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดตามระดับความคิดเห็น ของผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อความสามารถทางการ
แข่งขันด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) โดยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สามารถสรุ ปได้ ว่าผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
3.85) ด้ านราคา สถานที่ และการส่งเสริ มการตลาด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.35 , 3.33 และ 3.29
ตามลาดับ) โดยผลการวิเคราะห์ ระดับความเห็นของผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความสามารถทางการแข่งขันด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดัง้ เดิม
สามารถนามาเรี ยงลาดับจากระดับความเห็นด้ วยมากที่สดุ 10 ประการได้ ดงั รายละเอียดใน Table 1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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The Marketing Mix Components
Personal selling who kindness
Selling the familiar products brand name
Selling the high quality products
Selling the various products
Good location with convenience to buy
Mind on the customer satisfaction
The cleanness of product packaging
Clear price
Explaining the product information
Selling only the product not expired date

Level of
agreement
Strongly agree
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree

mean
4.24
4.14
4.11
4.11
4.05
3.93
3.93
3.91
3.88
3.78

Standard
Deviation
0.937
1.028
0.876
1.006
1.016
0.938
1.116
1.201
1.311
1.150

จากตารางที่ 1 แสดงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของ
ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มตามทัศนคติของผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อธิบายได้ ว่าผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่ เห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ คือ ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มควรมีอธั ยาศัยที่ดีต่อลูกค้ า จากรายละเอียดในตาราง
เห็นได้ วา่ ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ในระดับมากที่สดุ ว่ามีผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม มีระดับความเห็นด้ วยว่าร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มต้ องจาหน่ายสินค้ า
เฉพาะตราสินค้ าที่เป็ นที่ร้ ู จักทัว่ ไป จาหน่ายสินค้ าที่ดีมีคณ
ุ ภาพ จาหน่ายสินค้ าให้ มีความหลากหลาย มีภาชนะ
หรื อบรรจุภัณฑ์ ที่สะอาด มีการแนะนาและให้ ข้อมูลสินค้ าที่ชัดเจน และจาหน่ายสินค้ าที่มีความสดใหม่ ไม่เป็ น
สินค้ าที่หมดอายุ โดยกลุ่มผู้บริ โภคมีระดับความเห็นด้ วยให้ ร้านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม ควรตังอยู
้ ่ในทาเลที่ ทาให้
ลูกค้ าสามารถเดินทางไปมาได้ สะดวก อีกหนึง่ ประเด็นที่ผ้ บู ริ โภคมีความเห็นด้ วยในระดับมากคือร้ านค้ าปลีกแบบ
ดังเดิ
้ มควรมีการบริ การที่สร้ างความประทับใจลูกค้ าทุกคน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาความสามารถทางการแข่งขัน ด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ และการสารวจด้ วยแบบสอบถามกลุ่มผู้บ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกผล
การศึกษา
วัตถุประสงค์ ก ารวิจัยข้ อที่ 1 คือการศึก ษาบริ บ ทร้ านค้ าปลีก แบบดัง้ เดิมในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และศึกษาระดับความเห็นของผู้บริ โภคเกี่ยวกับปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลความสามารถ
ทางการแข่งขันด้ านการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม สรุ ปได้ วา่
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1. ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในจังหวัดเชียงใหม่ได้ มีการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของตนเอง เพื่อ
รักษาสถานะทางการแข่งขันกับร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ ด้ วยการขยายเวลาการเปิ ด-ปิ ดร้ านมากขึ ้น เพื่อสามารถ
สร้ างความสะดวกสบายแก่ลกู ค้ า มีการนาเสนอสินค้ าที่มีความหลากหลายตรงตามความต้ องการของลูกค้ าเป็ น
รายบุคคลมากขึน้ ใช้ กลยุทธ์ การแบ่งขายสินค้ าเพื่อทาให้ ราคาขายต่อหน่วยของสินค้ าต่าลง และใช้ วิธีการขาย
สินค้ าเป็ นเงินเชื่ อแก่ลูกค้ าประจา ซึ่งวิธีการดังกล่าวทาให้ ความสามารถในการสร้ างกาไรของร้ านค้ าปลีกแบบ
ดังเดิ
้ มลดลงซึง่ หากใช้ กลยุทธ์นี ้ต่อไปในอนาคตอาจทาให้ ร้านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจาก
ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มมีเงินทุนหมุนเวียนน้ อย ขาดการลงบัญชีทงั ้ รายรั บ รายจ่าย อาจทาให้ ยอดรายรั บและ
รายจ่ายไม่สมดุลกัน และเกิดการขาดทุนได้
2. จากการสารวจด้ วยแบบสอบถามจากมุมมองของผู้บริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่มี
ต่อร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม พบว่าผู้บริ โภคมีความเห็นว่าร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มจะมีความสามารถทางการแข่งขัน
กับ ร้ านค้ าปลี ก สมัย ใหม่ไ ด้ ควรขายสิ น ค้ าที่ มีคุณ ภาพ เป็ นสิ น ค้ าที่ ใ หม่ ไม่ห มดอายุ เป็ นสิ น ค้ าที่ เป็ นที่ ร้ ู จัก
โดยทั่วไป โดยข้ อเสนอแนะที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการเพิ่มเติมจากร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม คือ คนขายควรมีอธั ยาศัยที่ดี
อย่างสม่าเสมอ พูดจาสุภาพ มีความเต็มใจเสนอขายสินค้ า มีการจัดวางสินค้ าเป็ นหมวดหมูท่ ี่ชดั เจน มีป้ายแสดง
ราคา สิ่งสาคัญคือควรมีการเปิ ดร้ านเป็ นเวลาอย่างสม่าเสมอทุกวัน
3. ปั ญหาจากมุมมองของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มคือ การขาดเงินทุน หมุนเวียนเพื่อซื ้อ
สินค้ ามาจาหน่าย ไม่สามารถซื ้อสินค้ ามาเพื่อรอจาหน่ายได้ จานวนมาก ทาให้ สินค้ ามีจาหน่ายไม่เพียงพอต่อการ
ขายในบางรายการ และสินค้ าบางรายการก็คงเหลือมากเกินไป ดังนันผู
้ ้ ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มควร
ให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการระบบสินค้ าคงคลัง
4. ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มส่วนใหญ่เปิ ดกิจการมาเป็ นเวลานานหลายปี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็ นผู้
มีอายุแล้ ว จึงขายสินค้ าตามความเคยชิน ขาดเทคนิคความรู้ ด้านการตลาด การบริ หารสินค้ าคงคลัง การลงบัญชี
ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มจึงควรให้ ความสาคัญกับหลักการดังกล่าว เพื่อสามารถบริ หารจัดการร้ าน
ให้ ประสบความสาเร็ จต่อไปในอนาคต มีความสามารถทางการแข่งขันกับร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ได้
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อผลการศึกษาจะสามารถสร้ างประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก
แบบดังเดิ
้ มนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้ านการตลาดต่อไป จึงมีแนวทางการ
สร้ างความสามารถทางการแข่งขันด้ านการตลาดคือ
1. ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มควรสร้ างเอกลักษณ์ (จุดขาย) ที่โดดเด่นแก่ร้านของตนเอง เพื่อสร้ างความ
แตกต่างทางการแข่งขัน และเป็ นวิธีการสร้ างความน่าสนใจแก่ลูกค้ าที่เป็ นผู้บริ โภคยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้ างเอกลักษณ์ จากความเป็ นล้ านนา ไม่จาเป็ นต้ องกาหนดกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นชาวบ้ านหรื อคนในชุมชน แต่
อาจปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้ าเพิ่มเติมเป็ นนักท่องเที่ยว เพื่อนาเสนอขายความเป็ นท้ องถิ่ นสู่สายตานักท่องเที่ยวทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากปั จจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อมูลจานวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ณ เดือนกรกฎาคม 2558 (เบื ้องต้ น) จานวน
573,461 คน มีมลู ค่ารายได้ จากผู้เยี่ยมเยือน 5,505.67 ล้ านบาท (กลุม่ สถิติและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว ข้ อมูลเบือ้ งต้ น ปรับปรุ งข้ อมูล วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558) ประกอบกับและเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มได้ เตรี ยมความพร้ อมรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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2. ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มควรใช้ เทคนิคการจัดวางสินค้ าบนชัน้ ขายสินค้ าให้ มีความเป็ นระเบียบ มี
การแยกหมวดหมู่สินค้ าอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นสินค้ าได้ ไม่ใช่การนาสินค้ ามากองขาย หรื อแขวนขาย ซึง่
ทาให้ รกสายตา บางครั ง้ หาสินค้ าไม่เจอ และเพื่อทาให้ ลกู ค้ าที่มาเดินซื ้อสินค้ าเกิดความสบายตา เดินซื ้อสนค้ า
อย่างมีความสุข ไม่พบเจอสินค้ าที่มีฝนุ่ สกปรก หรื อไม่สะอาด และเกิดความประทับใจ
3. ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ควรนาผลการสารวจด้ วยแบบสอบถาม
จากผู้บริ โภค มาประยุกต์ ใช้ โดยเริ่ มจากการมีอธั ยาศัยที่ ดี ใส่ใจต่อลูกค้ า จาหน่ายสินค้ าดีมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย ใช้ ภาชนะบรรจุสินค้ าที่สะอาด ติดป้ายราคาที่ชดั เจน และจาหน่ายสินค้ าที่สดใหม่ ไม่หมดอายุ เพื่อ
เป็ นการตอบสนองให้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภค และสร้ างความประทับใจลูกค้ า ให้ เกิดการกลับมาซื ้อ
ซ ้า เกิดการบอกต่อ และทาให้ สามารถแข่งขันได้ ทางการตลาดต่อไปในอนาคต
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การวิเคราะห์ ภาคการก่ อสร้ างและอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดต่ างๆของประเทศไทย
The Provincial Analysis of Thailand’s Construction and Real Estate Sector
ธนา สมพรเสริ ม1* และ ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร1
Thana Sompornserm1* and Saksit Budsayaplakorn1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อ
ภาคการก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ในระดับจังหวัด โดยใช้ ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับภาคก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ ในระดับจังหวัดของประเทศไทย ซึง่ คลอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง
พ.ศ. 2557 ผ่านแบบจําลอง Pooled Vector Autoregressive Model (Pooled VAR) ผลการศึกษาพบว่า ความ
เชื่อมัน่ ทางธุรกิจมีผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด นอกจากนี ้ปริ มาณสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์สง่ ผลกระทบต่อมูลค่าซื ้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างในระดับจังหวัด การปรับตัวเชิงโครงสร้ างของภาคการ
ก่ อ สร้ างและอสัง หาริ ม ทรั พย์ ใ นระดับ จังหวัด ใช้ เวลา 8 ไตรมาส โดยที่ การปรั บตัวของอัตราการเจริ ญเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับจังหวัด มีการปรับตัวเข้ าสูด่ ลุ ยภาพได้ เร็ ว และมีการปรับตัวอย่างมากในช่วง 4 ไตรมาส
แรก งานวิจยั นี ้ให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ภาครัฐควรใช้ นโยบายทางเศรษฐกิจผ่านการสร้ างความเชื่อมัน่ ทาง
ธุ ร กิ จ และการใช้นโยบายทางด้ า นสิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย์ ซึ่ ง สามารถกระตุ้น การขยายตัว ของภาค
อสังหาริ มทรัพย์ในพื ้นที่ระดับจังหวัด
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.
Key Words: Construction , Real Estate
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คํานํา
ภาคก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์เป็ นภาคเศรษฐกิจภาคหนึง่ ที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการเจริ ญ
เติบโตของประเทศไทย เป็ นภาคที่มีการสร้ างผลผลิต รายได้ และการจ้ างงานจํานวนมาก เนื่องด้ วยภาคก่อสร้ าง
และอสังหาริ มทรัพย์มีสดั ส่วนรวมกันที่คอ่ นข้ างใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 6 ของ GDP
นอกจากนี ้ยังเป็ นภาคที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยสีท่ ี่จําเป็ นต่อการดํารงชีวิต เป็นภาคที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตสินค้ าและ
บริ การอีกทั้งยังมีความซับซ้ อนทั้งด้ านโครงสร้ างและลักษณะของสินค้ า ประกอบกับมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งในแนวดิง่ และแนวนอน จากปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียในปี พ.ศ. 2540 และ
hamburger crisis ในปี พ.ศ. 2551 แสดงให้ เห็นว่าภาคก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์เป็ นภาคทีมีความเปราะบาง
สูง จึงเป็ นภาคเศรษฐกิจที่ผ้ วู างแผนนโยบายมักจะให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ ดังนั้นงานวิจยั นี ้จัดทําขึ ้นเพื่อศึกษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ระดับจังหวัด เพื่อให้
ภาครัฐสามารถเข้ าใจและใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนกําหนดนโยบายในการสร้ างเสถียรภาพให้ กบั ภาค
เศรษฐกิจอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ในการตัดสินใจลงทุนและปรับกลยุทธ์การแข่งขัน
ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ตอ่ ไป

วิธีการศึกษา
พื ้นที่ที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี ้ได้ ม่งุ เน้ นถึงการศึกษาในประเทศไทย โดยศึกษาในระดับจังหวัด จํานวน 77
จังหวัด โดยใช้ ข้อมูลทุตยิ ภูมิ รายไตรมาส จํานวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2557 แหล่งที่มาของข้ อมูล
ประกอบด้ วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์
ข้ อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ สํานักดัชนี
เศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ กรมที่ดนิ กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผัง เป็ นต้ น
แบบจําลองภาคการก่ อสร้ างและอสังหาริมทรั พย์
งานวิจยั นี ้ได้ พฒ
ั นาแบบจําลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium with search and
matching machanism (DSGE Model with Search) for Construction and Real Estate Sectors โดยที่
แบบจําลองดังกล่าวจะมุ่งเน้ นไปที่พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ของทางเลือกต่างๆของคน
ในระบบเศรษฐกิจทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ทําให้ แบบจําลองดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนํามาประยุกต์ใช้
อธิบายกลไกระดับอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับกลไกในระดับธุรกิจ
แบบจําลองที่ใช้ ในการศึกษาสร้ างจาก
โครงสร้ างด้ านอุปสงค์และอุปทาน ซึง่ การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตเป็ นปั จจัยหนึง่ ในการกําหนดผลลัพท์ที่
เกิดขึ ้น ในกรณีที่ไม่มีปัจจัยภายนอกรบกวน ระบบเศรษฐกิจที่กําลังศึกษาจะปรับตัวอย่างสมบูรณ์ตามแนวทางที่
สามารถคาดการณ์ได้ ลว่ งหน้ า แบบจําลองของภาคการก่อสร้ างและอังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้ วยกลุม่ ของตัวแทน
จากภาคส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจ คือ ภาคครัวเรื อน ภาคธุรกิจ และรัฐบาล ตัวแทนของภาคส่วนต่างๆทําการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ในแนวทางที่ก่อให้ เกิดความเหมาะสมต่อเป้าหมายของตนมากที่สดุ ในกรณีที่ครัวเรื อน
ตัดสินใจขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อตัดสินใจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของตน
ในแบบจําลองนี ้กําหนดให้ ครัวเรื อน
ดังกล่าวทําหน้ าที่เสมือนธุรกิจในรูปแบบของกิจการเจ้ าของคนเดียว
ทําให้ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในท้ องถิ่นมี
ลักษณะคล้ ายกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ กําหนดให้ อสังหาริ มทรัพย์มีลกั ษณะแตกต่างกัน ผู้ซื ้อและผู้ขายรับรู้
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ข้ อมูลเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์อย่างสมบูรณ์
สามารถรับรู้ข้อมูลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางการ
สื่อสารต่างๆทั้ง Web-board และ online) แม้ กระนั้นการตัดสินใจดังกล่าวเผชิญกับต้ นทุนด้ านการค้ นหา Timeconsuming search and matching ในลักษณะเดียวกับแบบจําลองของ A. Head, H. Lloyd-Ellis, and S.
Hongfei (2014) ซึง่ ผลของแบบจําลองดังกล่าวเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ก่อให้ เกิด Autocorrelation ในราคา
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ A. Head, H. Lloyd-Ellis, and S. Hongfei (2014) สรุปว่า การเกิด Autocorrelation ใน
ราคาอสังหาริ มทรัพย์นี ้ทําให้ ผลลัพท์ของแบบจําลอง ไม่สอดคล้ องกับแบบจําลอง Asset-pricing approach
Glaeser et al. (2011, p. 29) ศึกษา Short-run dynamics ของภาคอสังหาริ มทรัพย์เมื่อตัวแปรของภาคการ
ก่อสร้ างถูกกําหนดให้ เป็ นปั จจัยภายในระบบในแบบจําลองที่ราคาอสังหาริ มทรัพย์ตอบสนองต่ออุปทานของ
อสังหาริ มทรัพย์ในท้ องถิ่น โดยพบว่า ระดับรายได้ ของเมืองและความเต็มใจจ่ายซื ้อสามารถทําให้ เกิดการปรับตัว
เข้ าสูด่ ลุ ยภาพในระยะยาวได้ Krainer (2001, 2008) และนักวิจยั อื่นๆจํานวนมาก อาทิ Wheaton (1990) และ
Albrecht at al. (2007) ใช้ แบบจําลองในการหา steady-state equilibrium ภายใต้ ข้อสมมติวา่ จํานวน
aggregate housing stock คงที่ โดยพบว่า พฤติกรรม search and matchingเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึง่ ต่อ
ราคาและมูลค่าการซื ้อขายในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่าง
ราคาอสังหาริ มทรัพย์กบั ยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบกับมีการค้ นพบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ ามกัน
ระหว่างราคาและยอดขายกับระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ Diaz and Jerez (2013) ใช้
แบบจําลอง Competitive search model เพื่ออธิบายความผันผวนของราคาที่อยูอ่ าศัย ซึง่ พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความหนาแน่นของตลาดอสังหาริ มทรัพย์เป็ นตัวแปรที่มีนยั สําคัญต่อความผันผวนของราคา
อสังหาริ มทรัพย์ อีกทั้งผลการศึกษาดังกล่าวมีหลักฐานยืนยันจากงานวิจยั ของ Caplin and Leahy (2011) ซึง่ ได้
ข้ อสรุปว่าจํานวนอสังหาริ มทรัพย์สง่ ผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอสังหาริ มทรัพย์
แบบจําลอง DSGE Model with Search ที่ใช้ ในการวิจยั นี ้มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับแบบจําลองของ
Davis and Heathcote (2005), Glaeser et al. (2011), Diaz and Jerez (2013) และ A. Head, H. Lloyd-Ellis,
and S. Hongfei (2014) ซึง่ ยอมให้ เกิดพลวัตขิ องการส่งผ่านระหว่างราคาและการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ใหม่
ซึง่ หมายความว่า ไม่มีการกําหนดข้ อสมมติวา่ จํานวน Aggregate housing stock คงที่ เหมือนแบบจําลองของ
Wheaton (1990), Krainer (2001, 2008), Albrecht at al. 2007, and Caplin and Leahy (2011) ถึงแม้ วา่
แบบจําลองของ Davis and Heathcote (2005) จะยอมให้ เกิดพลวัตขิ องการส่งผ่าน (transitional dynamics)
ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์แต่แบบจําลองดังกล่าว ไม่ได้ คํานึงผลของพฤติกรรม search and matching ใน
ลักษณะเดียวกับแบบจําลองของ Head, H. Lloyd-Ellis, and S. Hongfei (2014) หากทําการเปรี ยบเทียบกับ
แบบจําลองของ Glaeser et al. (2011) และ Diaz and Jerez (2013) ถึงแม้ วา่ แบบจําลองเหล่านี ้จะมีการคํานึง
ผลของพฤติกรรม search and matching แต่แบบจําลองเหล่านี ้ ไม่ได้ คํานึงถึงผลของการนําบ้ านมือสองกลับมา
ขายซํ ้าในตลาด ทําให้ แบบจําลองเหล่านี ้ไม่สามารถอธิบายผลของความสัมพันธ์ของกลไกการปรับตัวของระดับ
ราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่ตอ่ เนื่องข้ ามช่วงเวลาได้ แบบจําลองในงานวิจยั นี ้ยอมให้ เกิดการหมุนเวียนของที่อยูอ่ าศัย
เก่าที่มีอยูใ่ นระบบ ซึง่ เป็ นการจําลองสถาณการณ์ที่ใกล้ เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งมากกว่าแบบจําลองที่ใช้
ในอดีต ภายใต้ ข้อสมมติที่วา่ ผลกระทบจากภายนอกในระดับท้ องถิ่นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจที่เหลือใน
พื ้นที่อื่นๆน้ อยมากทําให้ ไม่จําเป็ นต้ องพิจารณาผลกระทบดังกล่าว
ในส่วนของการตั้งข้ อสมมติวา่ ตลาด
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อสังหาริ มทรัพย์ในท้ องถิ่นมีลกั ษณะคล้ ายตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นไม่สง่ ผลกระทบต่อการวิเคราะห์เชิงประจักษ์
มากนัก เนื่องจากปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการรายย่อยเกิดขึ ้นจํานวนมากและอัตราการขยายตัวของประชากรมีในทุก
จังหวัด นอกจากนี ้คําจํากัดความของบริ การด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ยังรวมถึงธุรกิจประเภทนายหน้ า ที่มีจํานวน
มากอีกด้ วย ทําให้ ขอบเขตการวิเคราะห์มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ แม้ กระนั้นอาจมีระดับ
ความแตกต่างจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์บ้างในจังหวัดขนาดเล็กแต่ ในภาพรวมนั้นอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
แบบจําลองเชิงประจักษ์ ท่ ใี ช้ ในภาคการก่ อสร้ างและอสังหาริมทรั พย์
การประมาณการแบบจําลองนี ้สามารถทําได้ โดยใช้ Pooled VAR model:
T

BX ct   At X Ct t  Fc   ct ,
t 1

เมื่อ ct   ctY ,  ctP ,  ctS ,  ctH ,  ctN  แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เฉลี่ยของประชากร (The growth
rate of income per capita: Yct) อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาเฉลี่ยของบ้ าน (The growth rate of
House prices: Pct) อัตราการขยายตัวของยอดขายของบริษัทอสังหาริ มทรัพย์ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
(Sales growth: gsct) อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนที่อยูอ่ าศัย (The growth rate of the stock of houses:
gHct) อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร (Population growth: gNct) ซึง่ B และ Ai เป็ นเมตริ กของ
ค่าพารามิเตอร์ ในแบบจําลองเชิงโครงสร้ าง (Structural model) Fc คือ เวคเตอร์ ของปั จจัยทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับมหภาคและระดับท้ องถิ่นเป็ นเวคเตอร์ ของผลกระทบเชิงโครงสร้ างของภาคอสังหาริ มทรัพย์ในการประมาณ
ค่าเราใช้ Cholesky decomposition โดยเรี ยงลําดับตัวแปรตามที่ระบุไว้ ในเวคเตอร์ ของผลกระทบเชิงโครงสร้ าง
หมายความว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เฉลี่ยของประชากรเป็ นปั จจัยที่ไม่ได้ ถกู กําหนดโดยปั จจัยอื่นๆใน
แบบจําลองอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาเฉลี่ยของบ้ าน ขึ ้นอยูก่ บั อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เฉลี่ย
ของประชากร ซึง่ การจัดเรี ยงลําดับนี ้สอดคล้ องกับแบบจําลองทางทฤษฎีที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในราคาไม่
ส่งผลต่อรายได้ เฉลี่ยของประชากรแต่สามารถกระทบต่อปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ศกึ ษา
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อมูลค่าของผลผลิตของ
ภาคการก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยใช้ ตวั แปรที่เกี่ยวข้ อง จํานวน 6 ตัวแปร
ประกอบด้ วย อัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GGPPt) หน่วย:ร้ อยละ มูลค่าการซื ้อขายที่ดนิ
และสิง่ ปลูกสร้ างในจังหวัดต่างๆ (VLCPt) หน่วย: ล้ านบาท สินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัด
ต่างๆ (RELOANPt) หน่วย: ล้ านบาท จํานวนใบอนุญาตก่อสร้ างทั้งในแนวราบและแนวสูงในจังหวัดต่างๆ
(LICPt) หน่วย:พันตารางเมตร ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจ (CONFt) และ จํานวนประชากร (POPPt) หน่วย: ล้ าน
คน โดยใช้ ข้อมูลทั้งสิ ้น 77 จังหวัด ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2553 จนถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ ้น 5
ปี หรื อ 20 ไตรมาส โดยการวิเคราะห์ข้อมูล Pooled/Panel data จะต้ องทําการทดสอบความมีเสถียรภาพของ
ข้ อมูลโดยใช้ ตวั แบบการทดสอบข้ อมูลที่เรี ยกว่า Levin, Lin & Chu t – test.

ผลการศึกษาและวิเคราะห์
จากการศึกษาข้ อมูลด้ านจํานวนที่อยูอ่ าศัยของประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีอตั รา
การเติบโตเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 2.77 ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2557 โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จํานวนที่อยูอ่ าศัยมากที่สดุ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27 ของที่อยูอ่ าศัยทั้งหมดในประเทศไทย ในขณะที่ภาค
372

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ตะวันออกเป็ นภาคที่มีจํานวนที่อยูอ่ าศัยน้ อยที่สดุ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.54 ของที่อยูอ่ าศัยทั้งหมดในประเทศ
ไทย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของที่อยูอ่ าศัยของภาคต่างๆ พบว่า ถึงแม้ จํานวนที่อยูอ่ าศัย
ในภาคตะวันออกจะมีสดั ส่วนที่ตํ่าที่สดุ แต่มีอตั ราการเติบโตของที่อยูอ่ าศัยที่สงู ที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคอื่นๆ
เมื่อพิจารณาจํานวนการออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเพื่ออยูอ่ าศัยอาคารสูงในกรุงเทพฯและปริ มณฑลโดยในปี
พ.ศ. 2557 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเพื่ออยูอ่ าศัยอาคารสูงในกรุงเทพฯและปริ มณฑลมีแนวโน้ มที่
เพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยที่อตั ราร้ อยละ 0.12 ต่อปี ซึง่ ตรงกันข้ ามกับการออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเพื่ออยูอ่ าศัย
อาคารแนวราบที่มีแนวโน้ มที่ลดลง หากพิจารณาในเขตปริ มณฑล พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีการออก
ใบอนุญาตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 16.86 รองลงมาคือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร ตามลําดับ
ในปี พ.ศ. 2557 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูงในภาคกลางมีแนวโน้ มที่
เพิ่มขึ ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 37.50 ต่อปี ซึ่งมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคอื่นๆ และเมื่อ
จําแนกเป็ นจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการออกใบอนุญาตก่อสร้ างมากที่สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 30.73 ของจํานวนการออกใบอนุญาตก่อสร้ างในเขตภาคกลาง รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามลําดับ เมื่ อพิจารณาถึงแนวโน้ มการออกใบอนุญาตตั้งแต่ปี 2553-2557 พบว่า จังหวัด
เพชรบุรีมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของการออกใบอนุญาตมากที่สดุ คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 437 ต่อปี ภาค
ตะวันออกมีแนวโน้ มการออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเพื่ออยู่อาศัยอาคารสูงที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 24.28
ต่อปี และเมื่อจําแนกเป็ นจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก พบว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยอาคารสูง
ส่วนใหญ่ยงั คงกระจุกตัวอยูท่ ี่จงั หวัดชลบุรี คิดเป็ นร้ อยละ 91.89 ของจํานวนการออกใบอนุญาตในเขตตะวันออก
จังหวัดที่มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดอันเกิดจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวใน
ภาคตะวันออก คือ จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี และระยอง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีแนวโน้ มการออก
ใบอนุญ าตก่ อ สร้ างอาคารเพื่ อ อยู่อ าศัย ลดลงในอัต ราเฉลี่ ย ร้ อยละ 5.66 จัง หวัด นครราชสี ม า มี ก ารออก
ใบอนุญาตก่อสร้างมากที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คิดเป็ นร้ อยละ 54.05 รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น
อุบลราชธานี และ มหาสารคาม ตามลําดับ การออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเพื่ออยูอ่ าศัยในภาคใต้ มีแนวโน้ มที่
ลดลงเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.04 ต่อปี จังหวัดที่มีอตั ราการออกใบอนุญาตที่ลดลงมาก เช่น จังหวัดนครศรี ธรรมราช มี
อัตราการลงลงถึงร้ อยละ 18.75 แม้ กระนั้นการออกใบอนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยแนวราบส่วนใหญ่ยงั คงมีการ
กระจุกตัวอยู่ที่จงั หวัดภูเก็ต รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ ธานี และกระบี่ ตามลําดับ จังหวัดที่มีแนวโน้ ม
การเพิ่มขึ ้นของการออกใบอนุญาตก่อสร้ างมากที่สดุ ได้ แก่จงั หวัดกระบี่โดยมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 37.50ต่อปี
จากข้ อมูลมูลค่าสินเชื่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์คงค้ างของผู้ประกอบการที่จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
พบว่า สินเชื่อส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2557 มีปริ มาณสินเชื่อคงค้ าง
อยูท่ ี่ 792,886 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 91.06 ของสินเชื่อคงค้ างทั้งหมด โดยมีการเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 9.59
ต่อปี รองลงมาคือ สินเชื่อรับเหมาก่อสร้ าง ซึง่ เป็ นการรับเหมาก่อสร้ าง ทั้งบ้ านเพื่ออยูอ่ าศัย อาคารชุดพักอาศัย
ตึกแถว อาร์ ทเม้ นท์ อาคารสํานักงาน ศูนย์การค้ าและโรงแรม โดยในปี พ.ศ. 2557 มีปริ มาณสินเชื่อรับเหมา
ก่อสร้ างประมาณ 62,911 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.22 ของสินเชื่อคงค้ างทั้งหมด และมีอตั ราการ
เติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 25.26 ต่อปี ซึง่ มีอตั ราการเติบโตที่คอ่ นข้ างสูง
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จากข้ อมูลศูนย์ข้อมูลสังหาริ มทรัพย์ พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอ่ าศัยใน
กรุงเทพและปริ มณฑลอีก 5 จังหวัดประกอบด้ วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
นครปฐม มีมลู ค่าทั้งสิ ้นจํานวน 484,735 ล้ านบาท ซึง่ การโอนกรรมสิทธิ์สว่ นใหญ่ยงั คงกระจุกตัวอยูใ่ นจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ ้น 340,070 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 70.16 รองลงมาคือ
จังหวัดจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และ ปทุมธานี ตามลําดับ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของ
ของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอ่ าศัยแล้ ว พบว่า โดยเฉลี่ย กรุงเทพและปริ มณฑลมีการเติบโตของมูลค่าการโอน
กรรมสิทธิ์ที่อยูอ่ าศัย ที่ร้อยละ 3.46 ต่อปี โดยจังหวัดที่มีอตั ราการเติบโตมากที่สดุ คือ จังหวัดนครปฐมมีอตั ราการ
เติบโตถึงร้ อยละ 13.61 ต่อปี รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ และปทุมธานี ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม จังหวัด
กรุงเทพมหานครมีอตั ราการเติบโตที่ตํ่าที่สดุ โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 2.20 ต่อปี ในส่วนของภาพรวม
ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจได้ ปรับตัวตามแนวโน้ มในทิศทางลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2542 -2551 จากนั้นปรับตัวใน
ทิศทางที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ภาพรวมของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดได้ เติบโตในอัตราที่
ลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา ทั้งนี ้จํานวนประชากรในทุกภาคของประเทศไทยเพิ่มขึ ้นอย่างช้ าๆ
Table 1 Stationary test
Variables
t - test
P-value
Results
GGPP
-3.64767
0.0001
I(0)
POPP
-5.23500
0.0000
I(0)
LICP
-7.39622
0.0000
I(1)
Remark: Maximum lags = 4, Optimum lags based on AIC

Variables
CONF
RELOANP
VLCP

t - test
-16.0363
-3.29578
-2.61649

P-value
0.0000
0.0005
0.0044

Results
I(0)
I(0)
I(0)

Table 2 VAR Lag Selection
Lag
8

LogL
-21372.04

LR
615.3415*

FPE
6.66e+14*

AIC
51.15949*

SC
52.80537*

HQ
51.79005*

* indicates lag order selected by the criterion
Table 2 แสดงผลการทดสอบ Optimum lag ภายใต้ แบบจําลอง Pooled VAR(P) พบว่า ค่าความล่าใน
การปรับตัวของแบบจําลองเชิงโครงสร้ างภาคการก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ในข้ อมูลระดับจังหวัด ที่เหมาะสม
คือ 8 ไตรมาส เพื่อให้ สะดวกต่อการตีความ จะทําการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกในตัว
แปรเชิงโครงสร้ างที่สําคัญต่างๆผ่าน ฟั งก์ชนั่ การกระตุ้นและการตอบสนองตาม Figure 1-6 ดังนี ้
Figure 1 Response of VLCP, and RELOANP to the shock in the gross provincial product
Response of RELOANP to Cholesky
One S.D. GGPP Innovation
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Figure 2 Response of POPP and RELOANP to the shock in the value of land and construction
Response of POPP to Cholesky
One S.D. VLCP Innovation
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One S.D. VLCP Innovation
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Figure 3 Response of GGPP and VLCP to the shock in the commercial bank loan
Response of VLCP to Cholesky
One S.D. RELOANP Innovation
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Figure 4 Response of GGPP, VLCP, and RELOANP to the shock in the construction license
Response of VLCP to Cholesky
One S.D. DLICP Innovation
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Figure 5 Response of GGPP and RELOANP to the shock in business confidence index
Response of GGPP to Cholesky
One S.D. CONF Innovation
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Figure 6 Response of GGPP and RELOANP to the shock in population
Response of GGPP to Cholesky
One S.D. POPP Innovation

Response of RELOANP to Cholesky
One S.D. POPP Innovation
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Table 3 Granger Causality Tests
variable excluded
Chi-sq
GGPP

VLCP

RELOANP

VLCP
RELOANP
DLICP
CONF*
POPP*
GGPP
RELOANP*
DLICP
CONF
POPP
GGPP
VLCP*
DLICP*
CONF
POPP

12.5053
9.5847
6.1217
38.4040
53.5481
9.3516
499.0400
12.1944
6.2650
13.2202
15.08412
731.9826
41.00175
3.462089
7.748459

16

18

0

20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

prob

variable

excluded

Chi-sq

prob

0.1300
0.2954
0.6336
0.0000
0.0000
0.3135
0.0000
0.1427
0.6176
0.1045
0.0575
0.0000
0.0000
0.9021
0.4584

DLICP

GGPP
VLCP*
RELOANP*
CONF
POPP*
GGPP*
VLCP
RELOANP
DLICP
POPP
GGPP
VLCP*
RELOANP*
DLICP
CONF*

2.2145
19.2267
22.8447
2.16362
14.1205
19.4505
3.3221
12.0257
0.9252
1.4692
1.3600
38.6138
183.5492
12.0168
48.7297

0.9737
0.0137
0.0036
0.9756
0.0787
0.0126
0.9125
0.1501
0.9987
0.9932
0.9948
0.0000
0.0000
0.1505
0.0000

CONF

POPP

Table 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปรเชิงโครงสร้ าง ผลการทดสอบ ณ
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 90 ภายใต้ สมมติฐานหลัก คือ ตัวแปรต่างๆที่ศกึ ษาไม่มีความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล
ระหว่างกัน และ สมมติฐานทางเลือก คือ ตัวแปรต่างๆที่ศกึ ษามีความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลระหว่างกัน โดยพบว่า
ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจมีความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลแบบสองทิศทางกับอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (CONF ↔ GGPP) และดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจส่งผลผ่านจํานวนประชากรไปยังอัตราการ
เจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด ปริ มาณสินเชื่ออสังหาริ มทรั พย์ ของธนาคารพาณิชย์ และจํ านวน
ใบอนุญาตก่อสร้ าง ตามลําดับ (CONF → POPP → GGPP → RELOANP → DLICP) ในขณะที่ ปริ มาณ
สินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลแบบสองทิศทางกับมูลค่าการซื ้อขายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ าง (RELOANP ↔ VLCP) อีกทั้งมูลค่าการซื ้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างเป็ นสาเหตุให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้ อมต่อจํานวนประชากรในระดับจังหวัด (VLCP → DLICP→ RELOANP →
POPP และ VLCP → POPP) ซึง่ สามารถสรุปได้ ตาม Figure 7
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Figure 7 The structural relations among variables

สรุ ป
แบบจําลองเชิงโครงสร้ างของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคกับมูลค่าของผลผลิตของภาคการก่อสร้าง
และอสังหาริ มทรัพย์ในระดับจังหวัด แสดงค่า optimum lags ในการปรับตัวที่ 8 ไตรมาส ผลการทดสอบ
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุผ ลระหว่า งตัว แปรเชิ ง โครงสร้ างในระดับ จัง หวัด พบว่า ดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น ทางธุ ร กิ จ มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลแบบสองทิศทางกับอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยที่ดชั นีความ
เชื่อมัน่ ทางธุรกิจส่งผลผ่านจํานวนประชากรไปยังอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปริ มาณ
สินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์และจํานวนใบอนุญาตก่อสร้ างตามลําดับ ในขณะที่ปริ มาณสินเชื่อ
อสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลแบบสองทิศทางกับมูลค่าการซื ้อขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ างและมูลค่าการซื ้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างเป็ นสาเหตุให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ต่อจํานวนประชากรในระดับจังหวัด นอกจากนี ้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกอันเนื่องมาจากอัตรา
การเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พบว่า การตอบสนองของอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อ shock ของตัวมันเองเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วในช่วง 4 ไตรมาสแรก จากนั้นจะค่อยๆปรับตัวอย่าง
ช้ าๆเข้ าสูด่ ลุ ยภาพ การตอบสนองของมูลค่าการซื ้อขายที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ างในจังหวัดต่างๆ และ การตอบสนอง
ของการออกใบอนุญาตก่อสร้ างจาก shock ในอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีการปรับตัว
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในช่วงแรกแล้ วจึงปรับตัวลดลงอย่างช้ าๆ กล่าวคือ การตอบสนองของมูลค่าการซื ้อขายที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ างในจังหวัดต่างๆจะปรับตัวเข้ าสูด่ ลุ ยภาพในระยะเวลาเร็ วกว่าการตอบสนองของการออกใบอนุญาต
ก่อสร้ าง จากข้ อสรุปที่กล่าวมาข้ างต้ น ทําให้ ได้ ข้อเสนอแนะจากการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนกําหนด
นโยบายในการสร้ างเสถี ย รภาพให้ กับ ภาคเศรษฐกิ จ ว่า รั ฐ บาลสามารถกระตุ้น อัต ราการเจริ ญ เติบ โตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ผ่านภาคอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างได้ โดยการสร้ างความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจ ในขณะ
ที่การเปลี่ยนแปลงปริ มาณสินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ จะส่งผลต่อมูลค่าการซื ้อขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ างในระดับจังหวัด อันจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของอุปสงค์ของภาคครัวเรื อนและอุปทานในธุรกิจ
ก่อสร้ างในอนาคต
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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
ตนทุนกอนการคัดเลือกและจัดอบรมความรูในการวิเคราะหตนทุนใหกับบุคลากรในฝายงาน ปจจัยสําคัญอันดับ
ที่สองคือ การขาดแคลนผูรับจางในการทํางาน สามารถตอบสนองความเสี่ยงโดยการจัดใหมีการประชาสัมพันธ
ใหผูรับจางเขามาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นและอันดับทีส่ าม คือ ราคากลางไมมีการปรับปรุง สามารถตอบสนองความ
เสี่ยงไดโดยการจัดตั้งกรรมการกําหนดราคากลางจากหลายฝายงานที่มีความเชี่ยวชาญ

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.
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บทนํา
บริษัทบริหารสินทรัพยในกรณีศึกษาเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงิน
ของ
กระทรวง การคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อ
บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร โดยไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด
ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบกิจการเปนบริษัทบริหารสินทรัพย
ซึ่งเปนหนึ่งในองคกรของรัฐที่มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน
สินทรัพยในสวนที่เปน NPA ซึง่ มีทั้งคอนโดมิเนียม ทาวนเฮาส บานเดี่ยวและอาคารพาณิชย ที่มีสภาพที่คอนขาง
จะทรุดโทรมมีผลทําใหการจําหนายสินทรัพยดังกลาวเปนไปไดยาก จึงมีนโยบายในการพัฒนาสินทรัพยรอการ
ขายใหมีศักยภาพ และเปนสินคาที่ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยไดทําการ
ปรับปรุงสินทรัพยที่มีอยูใหดูทนั สมัย โดดเดน เหมาะสมกับแตละทําเลที่ตั้ง มุงเนนคุณภาพและความตองการ
ของลูกคา โดยการปรับปรุงสินทรัพยดังกลาวจะอยูในสายงาน NPA ซึ่งจะประกอบไปดวยฝายงานที่ดําเนินการ
ปรับปรุงสินทรัพยรอการขาย จํานวน 6 ฝายงาน มีบุคลากรในการดําเนินงานประมาณ 150 คน แตเนื่องจากเปน
องคกรของรัฐจึงมีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการหลายประการที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานขึ้น โดยกระบวนการปรับปรุงสินทรัพยนั้นจะแบงออกเปน 7 ขัน้ ตอน ในแตละขัน้ ตอนมีหลายปจจัยที่
ทําใหเกิดความเสี่ยงทั้งมากและนอย รวมถึงสินทรัพยที่มีมากแตบุคลากรที่มีอยูเฉพาะดานไมเพียงพอจึงจําเปน
จะตองใชบุคลากรจากดานอื่นๆ เขามาชวยดําเนินการ ซึ่งก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นในการ
ดําเนินงานขึ้นซึ่งจะสงผลกระทบตอความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ทางองคกร
และผูบริหารจึงเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นและตองการที่จะหาแนวทางแกไขปรับปรุง ซึ่งการบริหาร
ความเสี่ยงสําหรับงานโครงการเปนกระบวนการสําคัญ ที่สามารถใชในการคนหาปจจัยที่มผี ลตอความ สําเร็จของ
โครงการ เพื่อที่นําขอมูลจากไปใชประโยชนในการหาแนวทางในการจัดการกับปจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อปรับปรุงการ
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. ศึกษาโอกาสที่จะเกิดของปจจัยเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบปจจัยเสี่ยงโดยการจัดทําแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงในกระบวนการปรับปรุงสินทรัพยรอการขาย และทําการแจกแบบสอบถามใหกับ
กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนบุคลากรในฝายงานที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงสินทรัพยรอการขายจํานวน 70 ชุด
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เพื่อใหคะแนน โดยใชหลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสเกิด (probability) ดังตารางที่ 1 และคะแนน
ผลกระทบ (impact) ดังตารางที่ 2
Table 1 Probability score for risk factors
Score
5
4
3
2
1

Probability
Very High
High
Moderate
Low
Very Low

Description
Certain to occur (100%)
Likely to occur (75%)
Occasional occur (50%)
Unlikely to occur (25%)
Rare or Very unlikely to occur

Table 2 Impact score for risk factors
Score

Impact

5
4
3
2
1

Very High
High
Moderate
Low
Very Low

Description
Project terminate before completion
Major delay, Major areas of scope affected
Moderate effect to some part of project
Minor delay/ Minor areas of scope affected
Insignificant effect to project

3. วิเคราะหขอมูลโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของผลกระทบปจจัยเสี่ยง โดยการวิเคราะหขอมูลจะแบงการ
วิเคราะหออกเปน 3 สวน คือขอมูลทั่วไป วิเคราะหโอกาสที่จะเกิดขึ้นของปจจัยความเสี่ยง และความรุนแรง
ของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงในแตละกระบวนการ และ วิเคราะหโอกาสที่จะเกิดขึ้นของปจจัยความเสี่ยง
และความรุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงในภาพรวม
4. จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากผลการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบ
ของปจจัยเสี่ยงโดยนําคะแนนโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบของผูตอบแบบสอบถามแตละ
คนมาคํานวณคะแนนความสําคัญ(priority score) แลวหาคาเฉลี่ยของคะแนนความสําคัญทั้งหมดเพื่อใช
คะแนนที่ไดในการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยความเสี่ยงในแตละกระบวนการ รวมทัง้ จัดลําดับระดับ
ความสําคัญของปจจัยเสี่ยงในภาพรวม

Priority Score* = ∑(Probabilityi x Impacti) /i ;i = number of response
*การคํานวณคะแนน Priority Score ใชวิธีการตามคูมือแนวทางเกี่ยวกับองคความรูในการบริหารโครงการ
(สมาคมพีเอ็มไอ แชพเตอร ประเทศไทย, 2557)
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5. เสนอแนะวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนําขอมูลทั้งหมดมาทําการสรุปผลการวิจัยและนําเสนอแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานปรับปรุงสินทรัพยรอการขายโดยจะนําปจจัย
เสี่ยงที่ทําการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญแลวมีลําดับความสําคัญมากกวา 12 คะแนน มาเสนอแนะ
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงโดยการขอคําแนะนําถึงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงจากผูเชี่ยวชาญ
หรือผูบริหารที่มีความชํานาญดานการปรับปรุงสินทรัพยรอการขายเพื่อขอความคิดเห็นในการตอบสนอง
ความเสี่ยงในแตละปจจัยซึ่งจะทําใหไดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
ลําดับขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ใชในงานวิจัยนี้แสดงใน Figure 1

Figure 1 Risk Management Process

ผลการศึกษาวิจัย
ขอมูลเกี่ยวกับโอกาสเกิดและผลกระทบของปจจัยเสี่ยงสามารถนํามาคํานวณเปนคะแนนความสําคัญ
เพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญดังรายละเอียดในตารางที่ 3
Table 3 Probability, impact and priority score of risk factors
Probability

SD

Impact

SD

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

Risk Factors

Priority Order
Score

1. Risks in asset selection process
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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

2.1 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

3.1 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
3.5 Lack of knowledge in cost
calculation

3.37

0.951

3.56

0.973

12.58

11

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
3.8 Inaccuracy of standard estimate
cost

3.30

0.968

3.33

1.003

11.84

18

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

4.1 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

2. Risks in assets inspection and survey

3. Risks in design and cost estimation

4. Risks in procurement process
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3.71

0.965

3.81

0.967

14.66

2

3.00

0.885

2.90

0.903

9.19

41

2.99

0.725

2.84

0.810

8.94

45

3.09

0.830

3.13

0.760

10.11

35

3.31

0.941

3.54

0.912

12.44

14

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

6.1 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

7.1 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

4.5 Limited number of contractor
4.6 Contractor do not understand
process
4.7 Short time for standard cost
announcement
4.8 Delay in project contract
preparation
4.9 Not appropriate payment schedule
5. Risks in construction control

6. Risks in project commissioning process

7. Risks in project closure and payment
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การอภิปรายผล
โอกาสที่จะเกิดขึ้นของปจจัยเสี่ยงในภาพรวม
1. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการคัดเลือกทรัพย จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัย
เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ตนทุนของสินทรัพยสูง 2)
ทําเลที่ตั้งทรัพยและสภาพแวดลอมของทรัพยไมดี 3) สภาพความเสียหายทรัพยเบื้องตนมีมาก
2. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการสํารวจทรัพย จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัย
เสี่ ย งที่ มีโอกาสที่ จะเกิ ด ขึ้น มากที่ สุ ด ในขั้น ตอนการดํ าเนิ น การนี้ 3 ป จ จั ยแรก คื อ 1) ขาดทั ก ษะความรูด าน
โครงสราง 2) เขาสํารวจทรัพยไมไดเนื่องจากมีผูบุกรุก 3) ขาดความรอบคอบทําใหไดขอมูลไมครบ
3. ป จจั ย เสี่ ย งในขั้น ตอนการออกแบบและประมาณราคา จากผลการศึ ก ษาพบวา กลุ ม ตั วอย างมี
ความเห็นวาโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ราคากลาง ไมมีการ
ปรั บ ปรุ ง 2) ขาดความรู ด า นการออกแบบและขาดโปรแกรมการออกแบบ 3) ขาดความชํ า นาญและ
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
รุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มากที่สุด ในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ตนทุนของ
สินทรัพยสูง 2) ทําเลที่ตั้งทรัพยไมเหมาะสม 3) สภาพแวดลอมทรัพยไมดี
2. ปจจัยเสี่ยงในขั้นตอนการสํารวจทรัพย จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ความ
รุนแรงของผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีมากที่สุดในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ 3 ปจจัยแรก คือ 1) ขาดทักษะ
ความรู ด า นโครงสรา ง 2) เข าสํ ารวจไม ไ ด เนื่ อ งจากมี ผู บุ ก รุ ก 3) ขาดความรอบคอบทํ า ให ไ ด ข อ มู ล ไม ค รบ
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3. ป จจั ย เสี่ ย งในขั้น ตอนการออกแบบและประมาณราคา จากผลการศึ ก ษาพบวา กลุ ม ตั วอย างมี
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 กลุมตัวอยางมีความเห็น วาป จจัยเสี่ย งในกระบวนการการปฏิบั ติงานปรับปรุง
สินทรัพยรอการขาย ที่มีคาระดับความสําคัญอยูในเกณฑสูง คือ มีคาระดับความสําคัญตั้งแต 12 ขึ้นไป มีจํานวน
ทั้งหมด 17 ปจจัยเสี่ยง ประกอบไปดวย
1) ตนทุนของสินทรัพยสูง
10) ขาดความรูดานเทคนิคกอสราง
2) ขาดแคลนผูรับจางในการทํางาน
11) ทําเลที่ตั้งทรัพยไมเหมาะสม
3) ราคากลางไมมีการปรับปรุง
12) ขาดความรูดานระเบียบจัดจาง
4) กรรมการขาดความรูดานกอสราง
13) ประมาณราคาผิดพลาด
5) ออกแบบไมตรงตามความตองการ
14) ขาดความรูดานการออกแบบ
6) ขาดทักษะความรูดานโครงสราง
15) การแบงงวดงานในสัญญาไมเหมาะสม
16) ไมมีคูมือในการจัดทําราคากลาง
7) สภาพแวดลอมทรัพยไมดี
8) ขาดความชํานาญในการคํานวณราคา
17) สภาพความเสียหายทรัพยเบื้องตนมีมาก
9) เขาสํารวจไมไดเนื่องจากมีผูบุกรุก
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
ปจจัยที่อยูในเกณฑที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 17 ปจจัย ไดจากการจัดลําดับความเสี่ยง และเลือกความเสี่ยง
ที่มีคะแนนความสําคัญมากกวา 12 เพื่อนําปจจัยเสี่ยงเหลานั้นมาทําการกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง
โดยการกําหนดวิธีตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมในการตอบสนองความเสี่ยง และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
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ปจจัย โดยแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นนั้นไดนําไปเสนอและเรียนปรึกษากับผูเชี่ยวชาญใน
ดานการปรับปรุงสินทรัพยรอการขายเพื่อหาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม

บทสรุปและขอเสนอแนะ
กระบวนการมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงของโครงการสามารถนํามาใชในการวิเคราะหปญ
 หา
อยางเปนระบบเพื่อหาปจจัยเสีย่ งที่มีความสําคัญสูงและหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดปญหาหรือขอผิดพลาด
ในการทํางานเพื่อลดผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอเปาหมายของโครงการ จากกรณีศึกษาซึ่งเปนกระบวนการ
ปรับปรุงสินทรัพยรอการขายซึง่ มีการดําเนินงานในลักษณะงานโครงการ พบวาสามารถใชการวิเคราะหปจจัย
เสี่ยงจากคะแนนโอกาสเกิด และผลกระทบ เพื่อมาคํานวณเปนคะแนนความสําคัญและเลือกปจจัยเสี่ยงที่มี
ความสําคัญมาวางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการศึกษาปจจัยเสี่ยงดวย
วิธีนี้ยังเปนการศึกษาจากความเห็น และประสบการณของผูป ฏิบัติงานจากขอมูลในอดีต ซึ่งอาจไมครอบคลุมถึง
ปจจัยเสี่ยงใหมๆที่อาจเกิดเพิ่มเติมภายหลังการประเมิน ดังนัน้ ควรมีการประเมินความเสี่ยงซ้ําในชวงระยะเวลาที่
เหมาะสม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสภาพแวดลอมในการทํางานที่อาจสงผลกระทบกับความเสี่ยง
ของโครงการ
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โซ่ อุปทานปลายนํา้ ของการค้ าลําไยสดส่ งออกของไทยไปประเทศใน AEC
Downstream Supply Chain of Exported Fresh Longan’s Thai to AEC Countries
นงนุช อังยุรีกุล1* และ สายทิพย์ โสรัตน์ 2
Nongnuch Angyurekul1* and Saitips Soratana2

บทคัดย่ อ

การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายสถานการณ์โซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของการค้ าลําไยสดของไทยไปยัง
ประเทศใน AEC และเพื่อเสนอนโยบายส่งเสริ มระบบการทํางานของโซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของการค้ าลําไยสด ผล
วิจยั พบว่า การค้ าลําไยสด ที่โซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของไทยมีการส่งออกโดยตรงให้ ทกุ ประเทศใน AEC และบาง
ประเทศใน AEC มีการส่งออกลําไยสดของไทยระหว่างกัน และกับประเทศนอก AEC ซึ่งการส่งออกลําไยสด ของ
ไทยมีจดุ อ่อนในการ ใช้ เวลาที่ดา่ นศุลกากรนาน การส่งออกไปบางประเทศต้ องพึง่ พาประเทศนายหน้ า และมี
อุปสรรคในด้ านข้ อตกลงทางการค้ า การขนส่ง มาตรการปกป้องตนเองของประเทศคูค่ ้ า และภาวการณ์แข่งขัน
ของประเทศคูแ่ ข่ง จึงเสนอนโยบาย ได้ แก่ การสร้ างตราสินค้ าลําไยไทย และ Story ลําไยไทยบนผืนดินไทย การ
รักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ การพัฒนาระบบการค้ าชายแดนและการบริ การของด่านศุลกากร และการ
ส่งเสริ มระบบการทํางานของโซ่อปุ ทานลําไยทังระบบให้
้
เชื่อมโยงกัน

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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คํานํา

ตามที่ประเทศอาเซียนจะรวมเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ภายในปี 2558 มีผลต่อการเปิ ดเสรี ด้านการค้ า บริ การ และการลงทุน ในกลุม่ 10 ประเทศของประชาคมฯ ได้ แก่
ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรู ไน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งด้ านการส่งออกไม้
ผลของไทยไปประเทศใน AEC ตามพิกดั HS จากข้ อมูลกรมศุลกากร หมวด 8 ผลไม้ สดและทําให้ แห้ ง พบว่า ช่วง
ปี 2551 – 2556 มูลค่าการส่งออกของไทยไปประเทศใน AEC มีอตั ราเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 22.21 (กรมศุลกากร.
2557) ในกรณีของการค้ าลําไยระหว่างไทยกับประเทศใน AEC พบว่า ประเทศคูค่ ้ าที่สําคัญของการส่งออกลําไย
สดจากไทยเป็ นอันดับที่ 1 คือ อินโดนีเซีย โดยมีสดั ส่วนมูลค่าการส่งออกร้ อยละ 49.98 ของประเทศใน AEC
รองลงมา คือ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว บรู ไน เมียนมาร์ และกัมพูชา ตามลําดับ (Table 1)
Table 1 Export value and percentage of Thailand fresh longan market share, year 2011-2013
Country
World
China
Hong Kong
Indonesia
Vietnam
Singapore
Malaysia
Philippines
United Arab Emirates
Laos
Qatar
Brunei Darussalam
Saudi Arabia
Myanmar
Cambodia
Other

2554
203,534,169
63,901,874
43,076,492
69,504,144
10,176,825
2,256,276
1,421,301
1,719,596
463,165
4,987,309
1,608
153,404
11,410
12,139
5,848,626

US Dollar
2555
2556
271,892,835 275,087,229
102,748,290 138,995,907
42,365,249 44,476,678
85,527,876 42,337,012
26,128,665 34,398,398
2,389,653
2,980,616
2,808,022
2,618,677
1,821,421
1,909,158
509,301
1,294,773
32,981
233,413
28,781
125,948
105,236
73,890
21,184
42,303
4,197
7,932
2,064
7,401,979
5,590,460

% market share
2554
2555
2556
100.00 100.00 100.00
31.40
37.79
50.53
21.16
15.58
16.17
34.15
31.46
15.39
5.00
9.61
12.50
1.11
0.88
1.08
0.70
1.03
0.95
0.84
0.67
0.69
0.23
0.19
0.47
2.45
0.01
0.08
0.00
0.01
0.05
0.08
0.04
0.03
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
2.87
2.72
2.03

% change
2555-2556
1.17
35.28
4.98
- 50.50
31.65
24.73
- 6.74
4.82
154.23
607.72
337.61
- 29.79
99.69
88.99
n/a
- 24.47

Source : Global Trade Atlas (2013)

ทังนี
้ ้ประเด็นการส่งออกลําไยสดได้ รับความสนใจจนมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากเป็ น
ผลไม้ สดที่ไทยส่งออกมากที่สดุ นับตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ นมา และพบว่าแหล่งผลิตลําไยมีการแพร่ ขยายมากขึ ้นใน
ภูมภิ าคเอเซีย โดยเฉพาะประเทศใน AEC ทังนี
้ ้จากการตรวจเอกสารการดําเนินงานของโซ่อปุ ทานลําไยสดในไทย
ของ อภิชาต โสภาแดง และคณะ (2551) พบว่าภาพรวมระบบโซ่อปุ ทานลําไยสด มีพ่อค้ ารวบรวมผลผลิตทังใน
้
ระดับท้ องถิ่นและระดับจังหวัด แล้ วนํามาจําหน่ายในตลาดค้ าส่ง ขณะที่ผ้ รู วบรวมเพื่อการส่งออกจะมีจดุ รวบรวม
สินค้ า (ล้ ง) ในพื ้นที่เพื่อนําไปคัดแยกเพื่อส่งออก หรื อไปยังร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ โดยผู้สง่ ออกจะมีการนําลําไย
สดไปผ่านกระบวนการอบรมควันด้ วยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เพื่อยืดอายุลําไยสด และพบว่ามีความเสี่ยงด้ านโซ่
อุปทานใน 3 มิติ คือ ด้ านระยะเวลา ค่าใช้ จา่ ย และคุณภาพ ต่อมาวิชดุ า ทรัพย์ปาน (2553) ศึกษาปั ญหาในการ
ดําเนินธุรกิจส่งออกลําไยสดของผู้สง่ ออกในจังหวัดลําพูน ด้ วยตัวแบบห่วงโซ่คณ
ุ ค่า และจงกลบดินทร์ แสงอาสภ
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วิริยะ และคณะ (2553) ศึกษาระบบการผลิตลําไยสดเพื่อการส่งออกของไทย พบว่า มีผ้ เู กี่ยวข้ องหลักอยู่ 3 กลุม่
ได้ แก่ ผู้ปลูกลําไย ผู้รวบรวม/ล้ ง และผู้สง่ ออก โดยโครงสร้ างโซ่อปุ ทานยึดตําแหน่งผู้ผลิตลําไยเป็ นแกนนํา (Focal
Firm) พันธุ์ลาํ ไยที่มคี วามเหมาะสมในการส่งออก คือ พันธุ์อดี อ (เพ็ญศรี เจริ ญวานิช และคณะ . 2544) ซึ่งการ
วิจยั ครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายสถานการณ์โซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของการค้ าลําไยสด ของไทยไปยัง ประเทศ
ใน AEC และเพื่อเสนอนโยบายส่งเสริ มระบบการทํางานของโซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของการค้ าลําไยสด ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันภายในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

วิธีการศึกษา

ในการวิจยั ใช้ ข้อมูลทุตยิ ภูมเิ ป็ นหลัก และใช้ ข้อมูลปฐมภูมปิ ระกอบเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ โดยมีการ
รวบรวมข้ อมูลจากผู้เกี่ยวข้ องด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มโี ครงสร้ าง จาก 5 แหล่ง ซึง่ ได้ รับทุนวิจยั จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ในแผนงานเดียวกัน คือ งานวิจยั ของ นงนุช อังยุรีกลุ และรวิสสาข์ สุชาโต
(2556) บัญชา สมบูรณ์สขุ และคณะ (2556) เริ งชัย ตันสุชาติ และคณะ (2556) สุเทพ นิ่มสาย และคณะ (2556)
และ อารยา สุนทรวิภาค และคณะ (2556) และระดมความคิด 1 ครัง้ ประกอบด้ วยผู้เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ นักวิชาการ
เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร ผู้สง่ ออก สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ ไทย และสื่อสิ่งพิมพ์ทางการเกษตร
เพื่อปรับปรุ งร่ างนโยบายส่งเสริ มระบบการทํางานของโซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของการค้ าลําไยสดส่งออก ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เป็ นการวิจยั เชิงพรรณา ประกอบสถิติอย่างง่าย โดยใช้
แนวคิดต่างๆ ได้ แก่ (1) แนวคิดโซ่อปุ ทาน (นงนุช อังยุรีกลุ . 2553) แสดงความเชื่อมโยงของการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อปุ ทาน (2) แนวคิด การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) เป็ นกระบวนการการสร้ าง
ข้ อสรุ ปแบบนิรนัยจากข้ อมูลเชิงพรรณนามีลกั ษณะ 3 ประการ คือ มีความเป็ นระบบ มีความเป็ นสภาพวัตถุวสิ ยั
และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี (สิน พันธุ์พินิจ . 2549) (3) แนวคิดการสังเคราะห์งานวิจยั เป็ นวิธีตามระเบียบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่นําผลการวิจยั จากงานวิจยั หลายเรื่ องที่ศกึ ษาในประเด็นปั ญหาวิจยั เดียวกัน หรื อที่คล้ ายกัน
มาศึกษาด้ วยวิธีการทางสถิติ หรื อวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนําเสนอข้ อสรุ ปอย่างมีระบบ เพื่อให้ ได้
คําตอบหรื อแนวทางโดยภาพรวมที่เป็ นข้ อยุติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542) และ (4) แนวคิด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อม (Environmental Analysis: SWOT) เป็ นพื ้นฐานของการกําหนดยุทธศาสตร์ (Fred. 2011)

ผลการวิจัย
สถานการณ์ โซ่ อุปทานปลายนํา้ ของการค้ าลําไยสดไทย
การบริ โภคลําไยภายในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในรู ปผลสดปี ละไม่เกิน
1 แสนตัน และมีแนวโน้ มลดลง ซึง่
สัดส่วนของการบริ โภคในประเทศต่อส่งออกเท่ากับ 1 :13.87 ซึ่งผู้สง่ ออกต้ องขึ ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
ตามแนวทางการจัดการคุณภาพการผลิตลําไยสดเพื่อการส่งออก ปั ญหาที่โซ่อปุ ทานระดับปลายนํ ้า ได้ แก่
ผู้
ส่งออกมีต้นทุนการขนส่งสูง ระบบการขนส่งในประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ใช้ เวลาที่ดา่ นศุลกากรนานสร้ างความ
เสียหายแก่ลําไยสด บางประเทศได้ รับสิทธิพิเศษจากประเทศผู้นําเข้ ารายใหญ่(จีน)และในบางประเทศการ
ส่งออกต้ องพึง่ ประเทศนายหน้ า เป็ นต้ น เมือ่ พิจารณาภาพรวมด้ านการค้ าระหว่างประเทศ ที่โซ่อปุ ทานปลายนํ ้า
ของลําไยสดไทยไปประเทศต่างๆ พบว่าเส้ นทางการส่งออกแบ่งเป็ น 2 เส้ นทาง คือ การค้ า กับประเทศใน AEC
และกับประเทศนอก AEC (Figure 1) พบว่า ไทยส่งออกลําไยจําหน่ายโดยตรงให้ ทกุ ประเทศใน AEC ซึง่ ประเทศ
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คูค่ ้ าสําคัญตลอดช่วงระยะเวลาตังแต่
้ ปี 2550 ถึง 2557 คือ อินโดนีเซีย มีมลู ค่าการส่งออกร้ อยละ 15.39 ของ
มูลค่าการส่งออกลําไยทังหมด
้
(Table 1) รองลงมา คือ เวียดนาม ซึ่งมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556
เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 31.65 และพบว่า ประเทศสมาชิก AEC อื่นๆ ก็มีการค้ าขายลําไยสดระหว่างกันด้ วย
เช่น เวียดนามมีการส่งออกลําไยสดไปอินโดนีเซีย มาเลเซียมีการส่งออกไปบรู ไนและอินโดนีเซีย ส่วนสิงคโปร์ มี
การส่งออกไปเมียนมาร์ มาเลเซีย บรู ไน และอินโดนีเซีย แต่มีข้อน่าสังเกต กรณี ลาวและกัมพูชาที่มกี ารค้ าลําไย
ตามชายแดน แต่ไม่พบข้ อมูลของกรมศุลกากร เพราะขนย้ ายด้ วยรถเล็กและใช้ รายบุคคลขนผ่านชายแดน การ
วิเคราะห์นี ้ จึงไม่สามารถยืนยันข้ อมูลว่าจริ งๆ แล้ วมีการส่งออกลําไยมากน้ อยเพียงใด นอกจากนัน้ ประเทศ
สมาชิกใน AEC ก็มีการค้ าลําไยกับประเทศนอก AEC ด้ วย กล่าวคือ ในปี 2556 พบว่า อินโดนีเซียมีการส่งออก
ลําไยสดไปยังจีน ซาอุดิอาระเบีย และกาตาร์ ส่วนฟิ ลิปปิ นส์มีการส่งออกไปฮ่องกง อาหรับเอมิเรต ญี่ปนุ่ และ
สหรัฐอเมริ กา ในทางกลับกันก็มีประเทศนอก AEC ที่สง่ ลําไยกลับเข้ ามาขายให้ แก่ประเทศสมาชิก AEC เช่น
ไต้ หวันส่งออกลําไยสดไปยังฟิ ลิปปิ นส์ จีนส่งออกลําไยสดไปยังสิงคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ ทังนี
้ ้ ประเทศผู้นําเข้ าลําไย
จากไทยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้นําเข้ ารายใหญ่ ได้ แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย และเวียดนาม
กลุม่ ผู้นําเข้ าน้ อย ได้ แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ และกลุม่ ผู้นําเข้ าน้ อยมาก ได้ แก่ ลาว บรู ไน เมียนมาร์
และกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ประเทศไทยก็มีการนําเข้ าลําไยสดจากกัมพูชาและมาเลเซีย โดยมีการ
รายงานมูลค่าไว้ ประมาณ 52 และ 543 ดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ (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)
สถานการณ์ โซ่ อุปทานปลายนํา้ ของการค้ าลําไยกับประเทศใน AEC
1. สถานการณ์ การค้ าลําไยกับกัมพูชา ชาวกัมพูชานิยมรับประทานลําไยพื ้นเมือง มีขนาดเล็ก นํ ้าเยอะ
รสหวานจัด และมีกลิ่นหอมนํ ้าดอกไม้ ไม่นิยมรับประทานลําไยไทยเพราะชาวกัมพูชาเห็นว่าเนื ้อแห้ งเกินไปและมี
รสจืด (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย, 2555) ทังนี
้ ้การนําเข้ าลําไยสดจากไทยของกัมพูชา
นันมี
้ น้อยมาก ซึง่ หากพิจารณาจากข้ อมูลของ Global Trade Atlas (2013) พบว่า ในปี 2556 กัมพูชามีการ
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นําเข้ าลําไยสดจากไทยประมาณ 1 ตัน คิดเป็ นมูลค่าเพียง 2,064 ดอลลาร์ สหรัฐ ส่วนในปี ก่อนหน้ านันไม่
้ มีข้อมูล
การนําเข้ าปรากฎ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผ้ ปู ระกอบการและนักลงทุนชาวไทยจากจังหวัดจันทบุรี ได้ เข้ าไปลงทุน
ทําสวนลําไยในเขตปอยเปต อําเภอไพลิน ของกัมพูชา แล้ วทําการส่งผลผลิตกลับเข้ ามารวบรวมในไทยเพื่อ
ส่งออกต่อไปยังจีน (อารยา สุนทรวิภาต และคณะ, 2556)
2. สถานการณ์ การค้ าลําไยกับฟิ ลิปปิ นส์ ลําไยเป็ นผลไม้ สดเขตร้ อนหรื อกึง่ ร้ อนที่ฟิลิปปิ นส์นําเข้ ามาก
ที่สดุ โดยนําเข้ าจากจีนมากที่สดุ รองลงมา คือ ไต้ หวัน ซึง่ ทัง้ 2 ประเทศนี ้มีมลู ค่าการส่งขายลําไยสดเข้ าสู่
ฟิ ลิปปิ นส์อย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนไทย อินโดนีเซีย และญี่ปนุ่ มีมลู ค่าของลําไยสดที่สง่ เข้ าสูฟ่ ิ ลิปปิ นส์ในสัดส่วนที่
น้ อยมาก และมีการนําเข้ าในบางปี เท่านัน้ (Table 2) หากพิจารณาจากข้ อมูลการส่งออกลําไยสดของไทยไปยัง
ฟิ ลิปปิ นส์ มีมลู ค่าส่งออก 1,909,158 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ ต่างจากข้ อมูลการนําเข้ าของฟิ ลิปปิ นส์ท่ีมกี ารนําเข้ าจาก
ไทยเพียง 4,535 ดอลลาร์ สหรัฐ ข้ อมูลที่บนั ทึกโดยไทยกับฟิ ลิปปิ นส์จงึ มีความแตกต่างกันอย่างยิ่ง (Figure 2)
Table 2 Philippines’ import value of fresh longan from partner countries 2011-2013
Unit : US Dollar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
countries
China
Taiwan
Thailand
Indonesia
Japan

1,280,296
66,432
75,914
-

1,268,965
126,842
-

657,758
228,322
-

1,522,048
142,838
12,441
-

1,704,472
25,960
13,891
12,686

560,620
13,454
4,535
-

Source : Global Trade Atlas (2013)
ไทยมีการส่งออกลําไยสดโดยตรงไปฟิ ลิปปิ นส์จํานวนมาก หากแต่
เป็ นการส่งออกโดยผ่านประเทศที่ 3 (Third Country Invoicing) โดยมีจีน
และไต้ หวันเป็ นคนกลางในการสัง่ ซื ้อ เพราะจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ร้อยละ 0 ภายใต้ กรอบของอาเซียนนันจะต้
้ องดําเนินการผ่าน
นายหน้ าประเทศที่ 3 นอกจากนันฟิ
้ ลิปปิ นส์ยงั ไม่ได้ ประกาศอนุญาตให้ Figure 2 Comparison between the
นําเข้ าลําไยสดจากไทย เนื่องจากลําไยไทยยังไม่ได้ รับการประเมินความ longan trade data of Thailand and
เสี่ยงศัตรู พืช ผู้บริ โภคชาวฟิ ลิปปิ นส์ จงึ ไม่ทราบว่าลําไยที่วางจําหน่ายอยู่ Philippines in 2008-2013.
Source : Table 1 and 2
นันเป็
้ นลําไยนําเข้ าที่มาจากไทย (เริ งชัย ตันสุชาติ และคณะ, 2556)
3. สถานการณ์ การค้ าลําไยกับมาเลเซีย ชาวมาเลเซียให้ ความสําคัญกับการบริ โภคผลไม้ ทังนี
้ ้ลําไยจัด
ได้ วา่ เป็ นผลไม้ ที่ขายดีกว่าผลไม้ ชนิดอื่นๆ ที่มาเลเซียนําเข้ าทังหมดจากไทย
้
และมีแนวโน้ มนําเข้ าเพิ่มขึ ้นตลอด
(Figere 3) โดยผู้บริ โภคชาวมาเลเซียจะไปหาซื ้อที่ร้านค้ า
ปลีกและตลาดสด ซึง่ ผลไม้ ที่จําหน่ายในตลาดส่วนใหญ่จะมี
คุณภาพดีกว่าที่จําหน่ายในห้ างสรรพสินค้ า อีกทังยั
้ งมีเกรดของ
สินค้ าให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกได้ อย่างหลากหลายมากกว่า ส่วนปั จจัยที่
ผู้บริ โภคจะทําการพิจารณาในการเลือกซื ้อ คือ ความสดของ
Figure 3 Trend of Malaysia fresh longan
ผลไม้ และราคาเป็ นหลัก (บัญชา สมบูรณ์สขุ และคณะ, 2556)
import volume from Thailand in 2008 to 2013
ส่วนช่องทางการจัดจําหน่ายลําไยจากไทยไปยังมาเลเซีย ผ่าน
Source : Global Trade Atlas (2013)

393

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

หาดใหญ่ ผ่านตลาดพงษ์ เจริ ญ มาด่านสะเดาโดยรถบรรทุก แล้ วมารวมกันที่ตลาดค้ าส่ง โดยเฉพาะตลาด Pasar
Borong Seleyong ทังนี
้ ้มาเลเซียไม่อนุญาตให้ นําเข้ าลําไยที่รมสารซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ แต่ได้ มีการผ่อนปรนให้
นําเข้ าได้ หากสารซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ไม่ซมึ เข้ าไปในเนื ้อลําไย
4. สถานการณ์ การค้ าลําไยกับสิงคโปร์ ลําไยของไทยมีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 100 ในสิงคโปร์ จาก
ข้ อมูลของ Global Trade Atlas (2013) พบว่า สิงคโปร์ มีการนําเข้ าลําไยสดจากไทยอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นตลอด ( Figure 4) และมีการนําเข้ าจากจีน มาเลเซีย หรื อ
ไต้ หวัน ในบางปี ในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับไทย ช่วงเวลา
นําเข้ า คือ เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม
จาก ตลาดท้ องถิ่นใน
เชียงใหม่และลําพูน ซึ่ง ผู้นําเข้ าในสิงคโปร์ มที งเพื
ั ้ ่อจัดจําหน่าย
Figure 4 Trend of Singapore’s import
volume of fresh longan from Thailand
ภายในประเทศและส่งออกต่อไปยังอินโดนีเซียและบรู ไน ปั ญหา
year 2008 to 2013
ที่ผ้ นู ําเข้ าประสบคือ การใช้ สารเคมีป้องกันและกําจัดแมลงและ
Source : Global Trade Atlas (2013)
สารปนเปื อ้ นในลําไย (บัญชา สมบูรณ์สขุ และคณะ, 2556)
5. สถานการณ์ การค้ าลําไยกับอินโดนีเซีย อินโดนีเซียมีปริ มาณและมูลค่าการนําเข้ าลําไยสดจากไทย
มากที่สดุ รองลงมา คือ เวียดนาม ซึง่ มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นตลอด อินโดนีเซียเป็ นตลาดที่บริ โภคลําไยเกรดรอง
จากจีน ซึง่ เน้ นสินค้ าที่มีราคาถูกกว่า มีรสชาติหวานและคุณภาพดี โดยลําไยที่สง่ ออกไปส่วนใหญ่เป็ นลําไยจาก
ภาคเหนือของไทย และตลาดอินโดนีเซียมีความต้ องการบริ โภคสินค้ าเกรดพรี เมียมมากขึ ้น การค้ าลําไยระหว่าง
ไทยกับอินโดนีเซียสามารถทําได้ เกือบทังปี
้ และอินโดนีเซียจะซื ้อลําไยจากเวียดนามเมื่อเป็ นช่วงนอกฤดูของลําไย
ไทย (นงนุช อังยุรีกลุ และรวิสสาข์ สุชาโต, 2556) แต่เมื่อปี 2556 ที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีมาตรการจํากัดการนําเข้ า
ผลไม้ จากต่างประเทศ จึงทําให้ มมี ลู ค่าการนําเข้ าที่ผิดปกติ (Figure 5) ซึง่ ภาครัฐและสมาคมผู้ค้าผลไม้ ไทย
ส่งออกได้ พยายามเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย จึงได้ มกี ารผ่อนคลายมาตรการจํากัดการนําเข้ าลงในปี 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)

ผลการประเมินสถานการณ์ โซ่ อุปทานปลายนํา้ ของการค้ าลําไยสดเพื่อการส่ งออก
1. จุดแข็งและจุดอ่ อนที่ โซ่ อุปทานปลายนํา้ ของการค้ า ลําไยสด พบว่า ที่โซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของ
การค้ าลําไยสดเพื่อการส่งออก ไม่มีจดุ แข็ง และพบจุดอ่อน ดังนี ้คือ การส่งออกลําไยสดใช้ เวลาที่ดา่ นศุลกากร
นานสร้ างความเสียหายแก่ลําไยสด อีกทังการส่
้
งออกไปยังประเทศปลายทางบางประเทศจําเป็ นจะต้ องพึง่ พา
ประเทศนายหน้ า เช่น จีน และไต้ หวัน
2. โอกาสและอุปสรรคที่โซ่ อุปทานปลายนํา้ ของการค้ าลําไยสด ประเมินได้ ดงั นี ้
(1) ด้ านโอกาส พบว่า ไทยมีสถานการณ์ที่เป็ นโอกาสในด้ านอุปสงค์ผ้ บู ริ โภค ที่การเปิ ด AEC จะทําให้
ความต้ องการในการบริ โภคสูงขึ ้น ซึง่ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีทศั นคติที่ดีตอ่ การบริ โภคลําไยไทย
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(2) ด้ านอุปสรรค พบว่า ไทยมีสถานการณ์ที่เป็ นอุปสรรคมาก ในด้ านข้ อตกลงทางการค้ า การขนส่ง
มาตรการปกป้องตนเองของประเทศคูค่ ้ า และภาวะการแข่งขันของประเทศคูแ่ ข่งที่รุนแรงมากขึ ้น กล่าวคือ
(ก) ข้ อตกลงทางการค้ า การเปิ ด AEC จะเปิ ดโอกาสให้ ชาวต่างชาติเข้ ามามีบทบาทแทน
ผู้ประกอบการไทยมากขึ ้น ทังในส่
้ วนต้ น-กลาง-ปลายนํ ้า ของโซ่อปุ ทานลําไยไทย และเมื่อมีการเปิ ดเสรี ทางการ
ค้ ามากขึ ้น กลับทําให้ ประเทศต่างๆ มีมาตรการกีดกันทางการค้ าที่มใิ ช่ภาษี มากยิ่งขึ ้นด้ วย
(ข) การขนส่ง การค้ าชายแดนไทยยังใช้ ขนส่งทางถนน ซึง่ เส้ นทางยังไม่สะดวกทําให้ ผลิตผล
เสียหายและมีคา่ ใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง
(ค) มาตรการปกป้องตนเองของประเทศคูค่ ้ า ประเทศคูค่ ้ าบางประเทศ ใช้ มาตรการกีดกันทาง
การค้ าที่มิใช่ภาษี และมีนโยบายส่งเสริ มการผลิตในประเทศ นับว่าเป็ นอุปสรรคในการค้ าของไทย
(ง) ภาวะการแข่งขันของประเทศคูแ่ ข่งที่รุนแรงมากขึ ้น ประเทศในกลุม่ AEC มีสภาพภูมปิ ระเทศ
และภูมิอากาศใกล้ เคียงกัน ทําให้ ภาวะการแข่งขัน ด้ านการผลิตและการค้ า รุ นแรงมากขึ ้น และบางประเทศมี
ความได้ เปรี ยบด้ านสิทธิทางการค้ าด้ วย เช่น เวียดนามได้ สิทธิในรู ปแบบของการค้ าชายแดนจากจีน เป็ นต้ น
นโยบายส่ งเสริมระบบการทํางานของโซ่ อุปทานปลายนํา้ ของการค้ าลําไยสด
มีนโยบายหลักในการส่งเสริ ม 4 นโยบาย ดังนี ้
(1) นโยบายส่งเสริ มการสร้ างตราสินค้ าลําไยไทย และ Story ลําไยไทยบนผืนดินไทย บนความร่ วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้ ลําไยไทย ให้ เกิดการรับรู้ ถงึ จุดเด่นของลําไยไทย เช่น ด้ านคุณค่าทางโภชนาการ ที่
บํารุ งร่ างกายและสุขภาพ มีรสหวานและอร่ อย เป็ นต้ น
(2) นโยบายส่งเสริ มการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ ทังในตลาด
้
AEC และนอกตลาด AEC
โดยเฉพาะในตลาด AEC ที่จําเป็ นจะต้ องหาแนวทางในการลดความรุ นแรงของการกีดกันทางการค้ า
(3) นโยบายการพัฒนาระบบการค้ าชายแดนและการบริ การของด่านศุลกากร เพื่อส่งเสริ มการค้ าชายแดน
ให้ มคี วามสะดวกและความรวดเร็ วมากขึ ้น ใช้ เวลาที่ดา่ นศุลกากรน้ อยลง และมีการบันทึกข้ อมูลได้ ครบถ้ วน
(4) นโยบายส่งเสริ มระบบการทํางานของโซ่อปุ ทานลําไยทังระบบ
้
ให้ เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้ างความ
แข็งแกร่ งของโซ่อปุ ทานลําไย โดยเฉพาะการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตและการค้ าในแหล่งผลิต
ลําไยสําคัญที่มีการกระจุกตัวโดยธรรมชาติของผู้ปลูกลําไยอยู่แล้ ว เพื่อทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
วิจารณ์
เนื่องจากการวิจยั นี ้ พบว่า ในอนาคตไม่เกิน 5 ปี นี ้ คาดว่าลําไยที่ผลิตจากไทยและประเทศเพื่อนบ้ านใน
AEC สร้ างความรุ นแรงด้ านการแข่งขันที่โซ่อปุ ทานปลายนํ ้ามากขึ ้น อันเนื่องมาจากอุปทานลําไยสดเพื่อการส่งออก
ของประเทศเพื่อนบ้ าน เช่นลําไยกัมพูชาที่ปลูกในเขต Pailin ยกฐานะทางการค้ าของผลผลิตจากการได้ รับสถานะ
สิง่ บ่งชี ้ทางภูมศิ าสตร์ (GI) ในเวียดนามมีการปลูกลําไยทังในตอนเหนื
้
อและตอนใต้ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ตลอดปี โดยเฉพาะทางตอนเหนือให้ ผลผลิตตรงกับช่วงลําไยในฤดูของไทย อย่างไรก็ตามโซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของ
การค้ าลําไยไทยยังมี โอกาสทางการตลาดที่ดี เนื่องด้ วยผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีทศั นคติที่ดีตอ่ ลําไยจากไทย
เช่น
เวียดนามยังเชื่อว่าคุณภาพผลไม้ ไทยดีกว่าผลไม้ เวียดนามและจีน (อารยา สุนทรวิภาค และคณะ, 2556) ลําไยไทย
เป็ นที่ช่ืนชอบ ของชาวฟิ ลิปปิ นส์ (เริ งชัย ตันสุชาติ และคณะ , 2556) อินโดนีเซียมีความต้ องการบริ โภคลําไยจาก
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ไทยอย่างต่อเนื่อง (นงนุช อังยุรีกลุ และรวิสสาข์ สุชาโต , 2556) ลาวและเมียนมาร์ ให้ ความนิยมและเชื่อมัน่ ใน
คุณภาพของผลไม้ ไทย(สุเทพ นิ่มสาย และคณะ, 2556) และสิงคโปร์ มคี วามเชื่อว่า ลําไยมีผลต่อการบํารุ งร่ างกาย
(บัญชา สมบูรณ์สขุ และคณะ, 2556)นอกจากนี ้ยังพบว่า สารสนเทศจากภาครัฐมีข้อจํากัด ซึง่ ข้ อมูลบางประเด็นมี
ความคลาดเคลือ่ นสูง เช่น ปริ มาณและมูลค่าการค้ าชายแดน เป็ นต้ น ทําให้ การตัด สินใจทางธุรกิจ ขาดข้ อมูลที่
ครบถ้ วนและถูกต้ องตามสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง
สรุ ป
โซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของการค้ าลําไยสดส่งออก ของไทย ไปประเทศใน AEC พบว่า ไทยมีการส่งออก
โดยตรงให้ กบั ทุกประเทศในกลุม่ AEC มีอนิ โดนีเซีย และเวียดนาม เป็ นประเทศ คูค่ ้ าสําคัญ และพบว่า ประเทศ
สมาชิก AEC ก็มีการค้ าขายลําไยสด ของไทยระหว่างกัน และค้ า กับประเทศนอกกลุม่ AEC ด้ วย เช่น อินโดนีเซีย
ส่งออกลําไยสดไปยังจีน ซาอุดิอาระเบีย และกาตาร์ เป็ นต้ น ซึง่ การค้ าของไทยพบจุดอ่อนในการส่งออกลําไยสดใช้
เวลาที่ดา่ นศุลกากรนาน การส่งออกไปบางประเทศจําเป็ นจะต้ องพึง่ พาประเทศนายหน้ า และมี อปุ สรรคในด้ าน
ข้ อตกลงทางการค้ า การขนส่ง มาตรการปกป้องตนเองของประเทศคูค่ ้ า และภาวการณ์แข่งขันของประเทศคูแ่ ข่งที่
รุ นแรงมากขึ ้น จึงเสนอนโยบายส่งเสริ มระบบการทํางานของโซ่อปุ ทานปลายนํ ้าของการค้ าลําไยสดเพื่อการส่งออก
ภายใต้ AEC ได้ แก่ การสร้ างตราสินค้ าลําไยไทย และ Story ลําไยไทยบนผืนดินไทย การรักษาตลาดเดิมและขยาย
ตลาดใหม่ การพัฒนาระบบการค้ าชายแดนและการบริ การของด่านศุลกากร และการส่งเสริ มระบบการทํางานของ
โซ่อปุ ทานลําไยทังระบบให้
้
เชื่อมโยงกัน ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั คือ การดําเนินการตามนโยบายของรัฐควรอยูบ่ น
ความร่ วมมือกับผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้ องในทุกระดับของโซ่อปุ ทาน ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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การศึกษาห่ วงโซ่ อุปทานไข่ ไก่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
A Study of Egg Supply Chain in United States of America
กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ1*
Kanchana Sripruetkiat1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ผลการดาเนินงาน
ของสภาไข่ไก่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (American Egg Board: AEB) และความเคลื่อนไหวของราคาไข่ไก่ใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาด้ วยแบบจาลอง Bayesian Vector Autoregression (BVAR) ในส่วนของการผลิตพบว่า
บริ ษัทที่มีไก่ไข่มากกว่า 1 ล้ านตัวมีจานวน 63 บริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 87 ของจานวนไก่ไข่ทั ้งหมด อัตราการบริ โภค
ไข่ไก่ของ US ในปี 2014 เท่ากับ 263 ฟอง/คน/ปี (5 ฟอง/คน/สัปดาห์) ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2557 AEB มีรายได้
หลักจาก Assessments fee ที่จ่ายโดยผู้ประกอบการไข่ไก่ 132.01 ล้ านเหรี ยญ โดยมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการ
โฆษณามากที่สดุ เท่ากับ 65.78 ล้ านเหรี ยญ (เฉลี่ยปี ละ 10.96 ล้ านเหรี ยญ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.83 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการต่างๆ จากข้ อมูลราคาไข่ไก่ขนาดใหญ่ ตั ้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546-เดือน
ตุล าคม พ.ศ. 2558 ของทัง้ 4 ภูมิ ภาคพบว่า ราคาไข่ ไ ก่ ใ นแต่ล ะภูมิ ภ าคมีก ารเปลี่ย นแปลงไปด้ วยกั นและ
แบบจาลองการพยากรณ์ ราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาค BVAR lag 1 เป็ นโมเดลที่มีความเหมาะสมที่สุด การ
เปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน (Innovation) ของราคาไข่ไก่ในภูมิภาค Midwest จะเกิดการตอบสนองของราคาไข่ไก่
ในภูมิภาคที่เหลือทันทีและมีการปรับสูด่ ลุ ยภาพอย่างช้ าๆ โดยใช้ เวลาประมาณ 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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คานา
ไก่ไข่และไข่ไก่ ถือเป็ นสัตว์และสินค้ าเศรษฐกิจที่นบั วันมีความสาคัญกับความเป็ นอยู่ของคนในชาติ แต่
อุตสาหกรรมไก่ไข่และไข่ไก่มีปัญหาเรื่ อยมา สภาไข่ไก่ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (American Egg Board: AEB)
คือ องค์กรที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตไข่ไก่ของสหรัฐอเมริ กากับผู้บริ โภคในเรื่ องคุณค่าของไข่ไก่ AEB มีพันธกิจคือ
เพิ่มการบริ โภคไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ในนามผู้ผลิตไข่ไก่ ของสหรั ฐอเมริ กา AEB ได้ รับการสนับสนุนเงิน
จากเกษตรกรหรื อบริ ษัทที่เลี ้ยงไก่ไข่มากกว่า 75,000 ตัว AEB ให้ ความสนใจการผลิตไข่ไก่คณ
ุ ภาพโดยให้ ความรู้
กับประชาชนว่าจะผลิตไข่ไก่คุณภาพได้ อย่างไร คณะกรรมการของ AEB รณรงค์ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ร้ ู ถึงคุณค่าอัน
มหัศจรรย์ของไข่ไก่ การเผยแพร่ งานวิจัยและการสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับโภชนาการของไข่ไก่ และการ
ส่งเสริ มการตลาดสาหรับการบริ การอาหารและผลิตภัณฑ์จากไขไก่
จากการศึกษาของ Schmit T.M., Reberte, J.C. and Kaiser H.M. (1996) ในเรื่ องผลของการโฆษณา
ไข่ไก่ต่อราคาไข่ไก่หน้ าฟาร์ มและรายได้ สทุ ธิในรั ฐแคลิฟอร์ เนียระหว่างปี 1985 ถึง 1995 โดยวัดผลกระทบของ
การโฆษณาด้ วยการประมาณค่าโมเดลเศรษฐมิติของอุปสงค์และอุปทานไข่ไก่ในรั ฐแคลิฟอร์ เนีย ผลการศึกษา
พบว่างบประมาณที่ใช้ ในการโฆษณาไข่ไก่มีผลด้ านบวกกับราคาขายในช่วง 10 ปี (1985-1995) อย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติ โมเดลชีใ้ ห้ เห็นว่าค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาเพิ่ม ขึ ้น 1 เปอร์ เซ็นต์ทาให้ ร าคาไข่ไก่เพิ่มขึน้ 0.13
เปอร์ เซ็นต์โดยตัวแปรอื่นๆ ในสมการอุปสงค์มีค่าคงที่ นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาที่แท้ จริ งเพิ่มขึน้ 1
เปอร์ เซ็นต์ซงึ่ มีค่าเท่ากับ 304,000 เหรี ยญทาให้ รายได้ สุทธิของผู้ผลิตในปี 1985-1995 เพิ่มขึ ้น 2.1 ล้ านเหรี ยญ
หรื อผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Marginal rate of return) เท่ากับ 7.0 หรื อค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาไข่ไก่เพิ่มขึ ้น 1
เหรี ยญทาให้ ผ้ ผู ลิตมีกาไรเพิ่มขึ ้น 7 เหรี ยญ
ดังนั ้น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อนามาเป็ น
ต้ นแบบในการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานไข่ไก่ของประเทศไทยต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) โครงสร้ างการผลิต การตลาด ไข่ไก่ ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา
2) ผลการดาเนินงานของ AEB และ 3) ความเคลือ่ นไหวของราคาไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
วิธีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1) คือ ศึกษาการผลิตประกอบไปด้ วย จานวนไก่ไข่และไข่ไก่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา การตลาดประกอบด้ วยราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศสหรั ฐอเมริ กา การนาเข้ า ส่งออกไข่ไก่ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
วิธีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อ ที่ 2 คือ ศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและงบประมาณในการ
ดาเนินงานของ AEB
วิธีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ การทดสอบ Unit root ของราคาไข่ไก่ การวิเคราะห์ความเป็ น
เหตุเป็ นผล (Granger causality) และโมเดล Bayesian Vector Autoregressive (BVAR)
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ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ในการใช้ เป็ นการกาหนดแนวทางการบริ หารอุตสาหกรรมไข่ไก่ทั ้งระบบ
ของประเทศไทย เพื่อ บรรเทาความเดือ ดร้ อนจากปั ญ หาราคาไข่ไ ก่ที่มีความผันผวน และเพิ่ม ศักยภาพของ
อุตสาหกรรมไข่ไก่ต่อไป

ผลการวิจัย
การผลิต การตลาดไข่ไก่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา
ปั จจุบนั มีบริ ษัทประมาณ 181 บริ ษัทที่มจี านวนไก่ไข่มากกว่า 75,000 ตัว หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99 ของ
จานวนไก่ไข่ทั ้งหมดใน US เปรี ยบเทียบกับปี 1994 บริ ษัทที่มีจานวนไก่ไข่มากกว่า 75,000 ตัว มีจานวน 350
บริ ษัท โดยบริ ษัทที่มีไก่ไข่มากกว่า 1 ล้ านตัวมีจานวน 63 บริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 87 ของจานวนไก่ไข่ทั ้งหมด และ
บริ ษัทที่มีไก่ไข่มากกว่า 5 ล้ านตัวมีจานวน 17 บริ ษัท (United Egg Producers, 2015) ทั ้งนี ้ การลดลงของ
จานวนบริ ษัทเนื่องมาจากแนวโน้ มในระยะยาวที่มีจานวนบริ ษัทน้ อยลงแต่มีขนาดใหญ่ขึ ้นเพราะความได้ เปรี ยบ
ด้ านการประหยัดต่อขนาด
ไข่ไก่ที่ผลิตในปี 2014 มีจานวน 241.5 ล้ านแผง2 จาแนกเป็ นไข่ไก่ที่ถูกนาไปแปรรู ปสาหรั บใช้ ในสถาน
บริ การอาหาร (Food service), โรงงาน, ร้ านค้ าปลีกและการส่งออกจานวน 76.0 ล้ านแผง (ร้ อยละ 31.47) ไข่ไก่
ที่จาหน่ายในร้ านค้ าปลีกจานวน 132.5 ล้ านแผง (ร้ อยละ 54.86) ไข่ไก่ที่ใช้ ในสถานบริ การอาหารจานวน 21.7
ล้ านแผง (ร้ อยละ 8.99) และไข่ไก่เพื่อส่งออกจานวน 11.3 ล้ านแผง (ร้ อยละ 4.68) (United Egg Producers,
2015)
อัตราการบริ โภคไข่ไก่ต่อคนซึง่ คานวณจากจานวนไข่ไก่ทั ้งหมดหักด้ วยจานวนการส่งออกไข่ไก่บวกด้ วย
จานวนการนาเข้ าไข่ไก่และหารด้ วยจานวนประชากร พบว่าในปี 2014 US มีปริ มาณการบริ โภคไข่ไก่ 263 ฟอง/
คน/ปี (5 ฟอง/คน/สัปดาห์) เพิ่มขึ ้นจากปี 2013 เท่ากับ 7.9 ฟอง/คน/ปี (USDA, 2015)
ในปี 2014 สหรัฐอเมริ กามีการส่งออกไข่ไก่และผลิตภัณฑ์เท่ากับ 395.36 ล้ านโหล โดยเป็ นการส่งออก
ไข่ไก่ 239.64 ล้ านโหล และการส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จานวน 155.72 ล้ านโหล การส่งออกไข่ไก่และผลิตภัณฑ์
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาจาแนกออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) การส่งออกไข่ไก่เพื่อบริ โภคส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง
ประเทศแคนาดาและเม็กซิโก 2) การส่งออกไข่ไก่เพื่อนาไปฟั กเป็ นไก่ไข่และไก่เนื ้อ ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศ
แคนาดาและฮ่องกงและ 3) การส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ (ไข่ขาวผง/เหลว และไข่แดงผง/เหลว) ซึ่งใช้ ในร้ านอาหาร
หรื อนาไปใช้ เป็ นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยลูกค้ าหลักในการนาเข้ าไข่ขาวผง คือ ประเทศญี่ปนุ่ สเปน
อิสราเอล ประเทศแคนาดาเป็ นผู้นาเข้ าไข่ขาวเหลวรายใหญ่ ประเทศญี่ปนุ่ เม็กซิโก และแคนาดาเป็ นผู้นาเข้ าไข่
แดงผงรายใหญ่ ในขณะที่ประเทศญี่ปนุ่ แคนาดา และเกาหลีใต้ เป็ นผู้นาเข้ าไข่แดงเหลวรายใหญ่ (USDA, 2015)
ประเทศที่ US มีการส่งออกไข่ไก่มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ ประเทศแคนาดา เม็กซิโก และฮ่องกงรวม
203.67 ล้ านโหล คิดเป็ นร้ อยละ 84.99 ของการส่งออกไข่ไก่ทั ้งหมดของ US และ ประเทศที่ US มี การส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ ประเทศญี่ปนุ่ เม็กซิโก และแคนาดารวม 100.73 ล้ านโหล คิดเป็ นร้ อย
ละ 64.69 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ทั ้งหมดของ US

2

1 แผง เท่ากับ 30 โหล
400

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประเทศสหรัฐอเมริ กามีการนาเข้ าไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ในปี 2014 จานวน 32.84 ล้ านโหล โดยแบ่งเป็ นไข่
ไก่จานวน 11.57 ล้ านโหล และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จานวน 21.27 ล้ านโหล และประเทศที่ US มีการนาเข้ าไข่ไก่มาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศแคนาดา จีน และไต้ หวัน รวม 11.27 ล้ านโหล คิดเป็ นร้ อยละ 97.47 ของการ
นาเข้ าไข่ไก่ทั ้งหมดของ US (ประเทศที่ 4 คือ ประเทศไทย โดย US มีการนาเข้ าไข่ไก่จากประเทศไทย 0.29 ล้ าน
โหล คิดเป็ นร้ อยละ 2.53 ของการนาเข้ าไข่ไก่ทั ้งหมดของ US)
ประเทศที่ US มีการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่มาก 3 อันดับแรก คือ ประเทศแคนาดา ไต้ หวัน และเยอรมนี
รวม 19.06 ล้ านโหล คิดเป็ นร้ อยละ 89.62 ของการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ ไ ข่ไ ก่ทั ้งหมดของ US (ประเทศที่ 4 คือ
ประเทศไทย โดย US มีการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จากประเทศไทย 0.99 ล้ านโหล คิดเป็ นร้ อยละ 4.65 ของการ
นาเข้ าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ทั ้งหมดของ US)
Egg Industry ทาการสารวจปริ มาณไก่ไข่ของแต่ละบริ ษัท พบว่าในปี 2013 จานวนไก่ไข่ของผู้ผลิตไข่ไก่
60 บริ ษัท เท่ากับ 263.86 ล้ านตัว โดย 4 บริ ษัทแรก คือ Cal-Maine Foods, Rose Acre Farms, Moark LLC,
และ Rembrandt Enterprise มีจานวนไก่ไข่รวม 86.24 ล้ านตัว คิดเป็ นร้ อยละ 32.69 ของจานวนไก่ไข่ทั ้ง 60
บริ ษัท (บริ ษัทที่มีจานวนไก่ไข่มากกว่า 1 ล้ านตัว) (Table 1)
ผู้ที่เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่อปุ ทานไข่ไก่ใน US
จากข้ อมูล Who’s who in the egg & poultry industries in the US and Canada จาแนกหมวดที่
เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรม egg & poultry ออกเป็ น 8 หมวดหลักๆ คือ (1) การผลิตสัตว์/สัตว์ปีก (2) ส่วนผสม
อาหารสัตว์ (3) อุปกรณ์ให้ อาหารและเกี่ยวกับอาหารเม็ด (4) อุปกรณ์อานวยความสะดวกทั่วไป (5) ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับสุขภาพ (6) บริ การและผลิตภัณฑ์ในห้ องปฏิบตั ิการ (7) การแปรรูปสัตว์ปีก และ (8) อื่นๆ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ใน US มี 626 บริ ษัท จานวนบริ ษัทในภูมิภาค Midwest มีมาก
ที่สดุ เท่ากับ 248 บริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 39.62 ของบริ ษัททั ้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ ใน US (Table
2)
สาหรับบริ ษัทที่ทาธุรกิจเพียงหมวดเดียวจาก 8 หมวด มีจานวน 430 บริ ษัท จาแนกเป็ นการทาธุรกิจใน
หมวดการแปรรูปสัตว์ปีกมากที่สดุ จานวน 142 บริ ษัท รองลงมา ได้ แก่ การทาธุรกิจในหมวดการผลิตสัตว์/สัตว์
ปี กจานวน 84 บริ ษัท อุปกรณ์อานวยความสะดวกทัว่ ไปจานวน 64 บริ ษัท ส่วนผสมอาหารสัตว์จานวน 63 บริ ษัท
อุปกรณ์ให้ อาหารและเกี่ยวกับอาหารเม็ดจานวน 26 บริ ษัท บริ การและผลิตภัณฑ์ในห้ องปฏิบตั ิการจานวน 22
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพจานวน 5 บริ ษัท และอื่นๆ จานวน 24 บริ ษัท (Table 3)
การแปรรูปไข่ไก่แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แช่เย็น ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แช่แข็งและผลิตภัณฑ์
ไข่ไก่อบแห้ ง โดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการแปรรูปไข่ไก่ใน US มี 44 บริ ษัท จาแนกตามบริ ษัทที่อยู่ตามภูมิภาคได้
ดังนี ้ ภูมิภาค Midwest จานวน 19 บริ ษัท ภูมิภาค Northeast จานวน 6 บริ ษัท ภูมิภาค Southwest จานวน 6
บริ ษัท ภูมิภาค Southeast จานวน 5 บริ ษัท ภูมิภาค South Central จานวน 4 บริ ษั ท และภูมิภาค Northwest
จานวน 4 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 43.18, 13.64, 13.64, 11.36, 9.09, และ 9.09 ตามลาดับ (Figure 1)
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การดาเนินงานของสภาไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในส่วนของสถานะทางการเงินของสภาไข่ไก่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (AEB) พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 AEB มีสนิ ทรัพย์ 14.18 ล้ านเหรี ยญ แบ่งเป็ นเงินสดและเงินฝากธนาคาร 11.06 ล้ านเหรี ยญ ลูกหนี ้
การค้ า 2.41 ล้ านเหรี ยญ และอื่นๆ (ลูกหนี ้อื่น ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ า และอุปกรณ์ สานักงานและระบบคอมพิวเตอร์
(หักค่าเสื่อมสุทธิ)) 0.71 ล้ านเหรี ยญ ในส่วนของหนี ้สินและทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 AEB มีเจ้ าหนี ้
การค้ าและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย 1.22 ล้ านเหรี ยญ และส่วนของทุน 14.18 ล้ านเหรี ยญ โดยแบ่งเป็ นทุนจดทะเบียน
0.07 ล้ านเหรี ยญ และกาไรสะสมหลังจากหักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ 12.89 ล้ านเหรี ยญ
Table 1: Number of layers for top 5 egg producers in US (Unit: Million layers)
Year
Percentage
Acc.
No. Company Name
of 2013 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
Midwest
248
Southeast
147
South Central
98
Northeast
93
Southwest
28
Northwest
12
Total
626
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

Poultry Processing
Animal/Bird Production
General Facility Items
Feed Ingredients
Feed & Grain Equipment
Laboratory Products and
Services
Health Products
Miscellaneous
Total

52
28
31
31
16
7

South
east
29
26
12
10
3
2

South
Central
21
13
7
9
5
4

North
east
26
14
9
10
2
6

South
west
7
3
3
2
2

North
west
7
2
1
1

2
6
173

1
9
92

2
3
64

5
72

1
18

11

Midwest

Total
142
84
64
63
26
22
5
24
430

Figure 1: Number of egg processors, classified by region
ในส่วนของงบกาไรขาดทุนพบว่าตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2552-2557 AEB มีรายได้ หลักจากการประกอบกิจการ
(Assessments fee ที่จ่ายโดยผู้ประกอบการไข่ไก่ใน US และแคนาดา) 132.01 ล้ านเหรี ยญ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงาน 7.37 ล้ านเหรี ยญ และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการต่างๆ 130.57 ล้ านเหรี ยญ โดย ค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับการโฆษณา/โครงการการตลาดเพื่อผู้บริ โภคมากที่สดุ เท่ากับ 65.78 ล้ านเหรี ยญ (เฉลี่ยปี ละ 10.96 ล้ าน
เหรี ยญ) รองลงมา คือ ค่าใช้ จ่ายในโครงการวิจยั โภชนาการเท่ากับ 19.61 ล้ านเหรี ยญ และค่าใช้ จ่ายในโครงการ
ของอุตสาหกรรมจานวน 10.15 ล้ านเหรี ยญ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.83, 14.86, และ 7.69 ของค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินโครงการต่างๆ ตามลาดับ
ตัวอย่างการโฆษณาของ AEB เช่น แคมเปญโฆษณาระดับประเทศที่ชื่อว่า “Wake Up to Eggs” ซึ่ง
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2555 การประชาสัมพันธ์ ผ่านหลายช่องทางในโครงการ "Take Back
Easter" ให้ เทศกาลอีสเตอร์ เป็ นวัน The egg holiday ด้ วยการจัดโปรโมชัน่ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ การเข้ าถึงบนโลก
ออนไลน์โดยได้ ร่วมงานกับบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 เครื อข่าย
โซเชียลของ AEB เพิ่มขึ ้น 25 เปอร์ เซ็นต์มากกว่าปี พ.ศ. 2556 โครงการ Good Egg Project บน Facebook
แจกจ่ายคูปองซื ้อไข่ไก่ 1 โหลแถม 1 โหล (BOGO) แคมเปญโฆษณา Incredible People ผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ
และป้ายโฆษณาออนไลน์อีกหลากหลายรู ปแบบ โดยโฆษณาของ AEB ปรากฏในรายการ “Today”, “Good
Morning America”, The Early Show”,“ Fox News” และในเครื อข่ายเคเบิลอย่างเช่น Food Network, Weather
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Channel, TNT, และ TBS และการร่ วมกับ “Rachael Ray” ในรายการ Food Network พร้ อมทั ้งการโฆษณาบน
เว็บไซต์ยอดนิยมต่างๆ เช่น MSN.com, Weightwatchers.com, Hulu.com และการส่งเสริ มการขายโดยร่ วมมือ
กับ Subway ด้ วยการนายอดขายของแซนวิสไข่มาจับคู่กบั การบริ จาคไขไก่ให้ กับธนาคารอาหารของท้ องถิ่น เป็ น
ต้ น (American Egg Board, 2009-2014)
ความเคลือ่ นไหวของราคาไข่ไก่ใน US
จากข้ อมูลราคาไข่ไก่รายเดือนตั ้งแต่เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2546-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ของ 4 ภูมิภาค
คือ ภูมิภาค Midwest (11 รั ฐ) ภูมิภาค Northeast (11 รั ฐ) ภูมิภาค South Central (10 รั ฐ) และภูมิภาค
Southeast (9 รัฐ) พบว่าราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงไปด้ วยกันซึ่งยืนยันได้ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัม พันธ์ ร ะหว่างสองภูมิภาคใดๆ มีค่าใกล้ เคียงกับ 1.0000 เช่น สหสัม พันธ์ ร ะหว่างราคาไข่ไ ก่ในภูมิภาค
Midwest กับภูมิภาค Northeast เท่ากับ 0.9986 และจากความสัมพันธ์ ระหว่างราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาค จึงมี
คาถามว่าราคาไข่ไ ก่ในภูมิภาคใดมีผลในการกาหนดราคาไข่ไก่ในอีกภูมิภาคซึ่งเป็ นการหาคาตอบโดยการใช้
Granger causality และหากเกิดการ Shock ของราคาไข่ไก่ในภูมิภาคหนึ่งจะมีผลกระทบกับภูมิภาคที่เหลือ
อย่างไรซึง่ เป็ นการหาคาตอบโดยใช้ โมเดล Bayesian Vector Autoregression (BVAR)
จากการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลราคาไข่ไก่ขนาดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคด้ วย ADF พบว่าข้ อมูลราคาไข่
ไก่ในแต่ละภูมิภาคมีลกั ษณะหยุดนิ่งที่ 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 เป็ นแบบจาลองที่เหมาะสมที่สดุ
แบบจาลอง BVAR lag 1 ที่ใช้ ในการพยากรณ์ราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาคของ US แสดงในสมการที่ (1))
(4) โดยสมการที่ (1) เป็ นสมการราคาพยากรณ์ไข่ไก่ในภูมิภาค Midwest (
(1)

(3.0841)***

(2.3294)**

(2.3679)**

(2.3949)**

(2.2242)**

สมการที่ (2) เป็ นสมการราคาพยากรณ์ไข่ไก่ในภูมภิ าค Northeast (

)
(2)

(5.0776)***

(2.3194)**

(2.5054)**

(2.4546)**

(2.3070)**

สมการที่ (3) เป็ นสมการราคาพยากรณ์ไข่ไก่ในภูมภิ าค South Central (

)
(3)

(4.2626)***

(2.2673)**

(2.3632)**

(2.5202)**

สมการที่ (4) เป็ นสมการราคาพยากรณ์ไข่ไก่ในภูมภิ าค Southeast (

(2.2610)**

)
(4)

(4.0239)***

(2.2732)**

(2.3833)**

(2.4504)**

หมายเหตุ: ** คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

(2.3410)**

*** คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
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จากสมการที่ (1)- (4) พบว่า ราคาไข่ไก่ของภูมิภาคหนึ่ง ณ เวลา t มีความสัมพันธ์ กับราคาไข่ไก่ในภูมิภาคนั ้น
และภูมิภาคที่เหลือ ณ เวลา t-1 ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาไข่ไก่ในภูมิภาคหนึ่ง ราคาไข่ไ ก่ในภูมิภาคที่เหลือจะมีการตอบสนองอย่างไร จาก Impulse Response
Function ในแบบจาลอง BVAR lag 1 พบว่าเมื่อเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน (Innovation) ของราคาไข่ไก่
ในภูมิภาค Midwest จะเกิดการตอบสนองของราคาไข่ไก่ในภูมิภาคที่เหลือทันทีและมีการปรั บสู่ ดุลยภาพอย่าง
ช้ าๆ โดยใช้ เวลาประมาณ 2 ปี (24 เดือน) ในทางตรงกันข้ าม การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (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
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิต การตลาด ไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา การทางานของ
สภาไข่ไก่ของสหรั ฐอเมริ กา และความเคลื่อนไหวของราคาไข่ไก่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ในส่วนของการผลิต
พบว่าปั จจุบนั มีบริ ษัท 181 บริ ษัทที่มีจานวนไก่ไข่มากกว่า 75,000 ตัว หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99 ของจานวนไก่ไข่
ทั ้งหมด โดยบริ ษัทที่มีไก่ไข่มากกว่า 1 ล้ านตัวมีจานวน 63 บริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 87 ของจานวนไก่ไข่ทั ้งหมด และ
บริ ษัทที่มีไก่ไข่มากกว่า 5 ล้ านตัวมีจานวน 17 บริ ษัท ไข่ไก่ที่ผลิตในปี 2014 มีจานวน 241.5 ล้ านแผง จาแนกเป็ น
ไข่ไก่ที่ถกู นาไปแปรรู ปจานวน 76.0 ล้ านแผง (ร้ อยละ 31.47) ไข่ไก่ที่จาหน่ายในร้ านค้ าปลีก จานวน 132.5 ล้ าน
แผง (ร้ อยละ 54.86) ไข่ไก่ที่ใช้ ในสถานบริ การอาหารจานวน 21.7 ล้ านแผง (ร้ อยละ 8.99) และไข่ไก่เพื่อส่งออก
จานวน 11.3 ล้ านแผง (ร้ อยละ 4.68) อัตราการบริ โภคไข่ไก่ของ US ในปี 2014 เท่ากับ 263 ฟอง/คน/ปี (5 ฟอง/
คน/สัปดาห์) เพิ่มขึ ้นจากปี 2013 เท่ากับ 7.9 ฟอง/คน/ปี บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ใน US มี 626
บริ ษัท การแปรรูปไข่ไก่แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แช่เย็น ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แช่แข็งและผลิตภัณฑ์
ไข่ไก่อบแห้ ง โดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการแปรรูปไข่ไก่ใน US มี 44 บริ ษัท ภูมิภาค Midwest มีจานวนบริ ษัทแปร
รูปไข่ไก่มากที่สดุ 19 บริ ษัท และภูมิภาค Northwest มีจานวนบริ ษัทน้ อยที่สดุ 4 บริ ษัท
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สถานะทางการเงินของสภาไข่ไ ก่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (AEB) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มี
สินทรั พย์ 14.18 ล้ านเหรี ยญ หนี ้สิน 1.22 ล้ านเหรี ยญ และทุน 14.18 ล้ านเหรี ยญ โดยแบ่งเป็ นทุนจดทะเบียน
0.07 ล้ านเหรี ยญ และกาไรสะสมหลังจากหักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ 12.89 ล้ านเหรี ยญ
ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2557 AEB มีร ายได้ หลักจาก Assessments fee ที่จ่ายโดยผู้ประกอบการไข่ไ ก่
132.01 ล้ านเหรี ยญ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน 7.37 ล้ านเหรี ยญ และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการต่างๆ
130.57 ล้ านเหรี ยญ โดยค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา/โครงการการตลาดเพื่อผู้บริ โภคมากที่สดุ เท่ากับ 65.78
ล้ านเหรี ยญ (เฉลีย่ ปี ละ 10.96 ล้ านเหรี ยญ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.83 ของค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการต่างๆ
ตัวอย่างการโฆษณาของ AEB เช่น แคมเปญโฆษณาระดับประเทศที่ชื่อว่า “Wake Up to Eggs” การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางในโครงการ "Take Back Easter" ให้ เทศกาลอีสเตอร์ เป็ นวัน The egg holiday
การร่ วมงานกับบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ โครงการ Good Egg Project บน
Facebook แจกจ่ายคูปองซื ้อไข่ไก่ 1 โหลแถม 1 โหล (BOGO) แคมเปญโฆษณา Incredible People ผ่านทาง
โทรทัศน์ วิทยุ และป้ายโฆษณาออนไลน์อีกหลากหลายรู ปแบบ และการส่งเสริ มการขายร่ วมกับ Subway โดย
การนายอดขายของแซนวิสไข่มาจับคู่กบั การบริ จาคไขไก่ให้ กบั ธนาคารอาหารของท้ องถิ่น เป็ นต้ น
จากข้ อมูลราคาไข่ไก่ขนาดใหญ่ รายเดือนตั ้งแต่เดือ นมิถุนายน พ.ศ. 2546-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
ของ 4 ภูมิภาค: Midwest, Northeast, South Central, และ Southeast พบว่าราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาคมีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้ วยกันและแบบจาลองการพยากรณ์ ราคาไข่ไก่ในแต่ละภูมิภาค BVAR lag 1 เป็ นโมเดลที่มี
ความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Innovation) ของราคาไข่ไ ก่ในภูมิภาค Midwest จะเกิดการ
ตอบสนองของราคาไข่ไก่ในภูมิภาคที่เหลือทันทีและมีการปรับสูด่ ลุ ยภาพอย่างช้ าๆโดยใช้ เวลาประมาณ 2 ปี (24
เดือน) ในทางตรงกันข้ าม การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Innovation) ของราคาไข่ไ ก่ในภูมิภาค Northwest,
South Central, และ Southeast ไม่มีผลใดๆกับราคาไข่ไก่ในภูมิภาคที่เหลือ
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ปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อความไว้ วางใจและการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
ซือ้ สินค้ าและบริการผ่ านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Marketing Mix Factors Affecting Trust and Purchasing Decisions on Goods and Services via Electronic
Commerce in Bangkok.
ชาคริยา ทองใบ,1 จุมพฏ บริ ราช
Chacriya Thongbai.1 Jumpoth Boriraj

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถงึ อิทธิพลข้ อมูลส่วนประสมทางการตลาด อิทธิพลและระดับความ
ไว้ วางใจและการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภค โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้ที่เคย
มีประสบการณ์ซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ต อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถาม
การวิจยั แบบมาตราส่วน 5 ระดับ วิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ความถดถอยเชิงพหุ ผลจากการวิจัยพบว่าระดับอิทธิ พลของข้ อมูลส่วนประสมทางการตลาด ระดับความไว้ วางใจและ
ระดับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ในระดับมาก และสมการที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลนันอธิ
้ บายลักษณะอิทธิพลของตัวแปร โดยปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อความไว้ วางใจ ได้ แก่ ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด สินค้ าและราคา ตามลาดับ ส่วนปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ ได้ แก่ สินค้ า การส่งเสริ มการตลาด และราคา ตามลาดับ ยกเว้ นด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และพบว่าความไว้ วางใจของผู้บริ โภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

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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คานา
การพัฒนาอย่างรวดเร็ วทางด้ านระบบคอมพิ วเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งที่ มี
ความสาคัญในการช่วยพัฒนาสังคมมนุษย์ ในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะด้ านของธุรกิ จและการพาณิ ชย์ ที่นาเอาระบบ
อินเทอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ เป็ นสื่อกลางจนก่อเกิ ดเป็ นรู ปแบบการค้ าที่ เรี ยกว่าพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ E-Commerce
กลายเป็ นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายอย่างรวดเร็ ว กระทัง่ ได้ รับความนิยมเพิ่ม
มากขึ ้น สาหรับประเทศไทย E- Commerce เป็ นช่องทางในการซื ้อขายสินค้ าและบริ การที่ได้ รับความนิยมอย่างมาก และมี
ร้ านค้ าออนไลน์ ให้ ผ้ ูบริ โภคเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การมากมาย ผู้ประกอบการจึงจาเป็ นต้ องทาการศึกษาและทาความ
เข้ าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภค (สุปัญญา, 2543) ที่มีความแตกต่างกัน และกระบวนการของพฤติกรรมผู้บริ โภคที่นาไปสู่
การตัดสินใจ (วุฒิ, 2555) นามาสร้ างสรรค์ ส่วนประสมทางการตลาดเพื่ อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของ
กลุม่ เป้าหมาย โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริ มทางการตลาด
(Kotler, 2008) ซึง่ หากผู้ประกอบการสามารถสร้ างสรรค์สว่ นประสมทางการตลาดกระทัง่ สามารถทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความ
พึงพอใจสูงสุดได้ นนย่
ั ้ อมทาให้ ธุรกิจนันอยู
้ ่ได้ อย่างยาวนานและมัน่ คง แม้ ว่า E-Commerce จะมีประโยชน์มากมายแต่ก็
ยังคงพบปั ญหาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นการที่ผ้ ูบริ โภคถูกหลอกลวงจากผู้ขายสินค้ าโดยได้ รับสินค้ าที่ไม่ตรงตามโฆษณา
หรื อไม่ได้ รับสินค้ าหลังจากชาระเงินแล้ ว ความปลอดภัยเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของผู้ซื ้อสินค้ า เป็ นต้ น โดยรายงานผล
สารวจพฤติกรรมผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยปี 2557 ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า เหตุผลที่ สาคัญที่สุดที่ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคไม่ทาการซื ้อสินค้ าและบริ การผ่าน
อินเทอร์ เน็ต คือ การไม่ไว้ วางใจผู้ขาย ดังนันเพื
้ ่อให้ เป็ นที่ยอมรับผู้ประกอบการจาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างความน่าเชื่อถือ
สาหรั บธุรกิจ ซึ่งความไว้ วางใจสามารถสร้ างได้ ตงแต่
ั ้ ก่อนซื ้อ ระหว่างทาการซื ้อ จนกระทัง้ ภายหลังการซื ้อสินค้ าและ
บริ การ (Egger, 2001) จึงเกิดเป็ นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาว่าปั จจัยใดที่ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคใช้ ในการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือ กระทัง่ เกิดความไว้ วางใจและตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาครั ง้ นี ม้ ุ่งศึกษาในเรื่ องพฤติกรรมของผู้ใช้ บริ โภคในการซือ้ สิ นค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์และศึกษาปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจและการตัดสินใจของผู้บริ โภค
ในการซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึง่ จะเป็ นแนวทางต่อผู้ขายสินค้ า
ผ่านอินเทอร์ เน็ตตลอดจนเป็ นแนวทางส่งเสริ มระบบการค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับอิทธิพลของปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ระดับความไว้ วางใจและการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภค
2. เพื่อวิเคราะห์ ถึงอิทธิ พลของปั จจัยด้ านส่วนประสมการตลาดที่มีต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในการซื ้อ
สินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อวิเคราะห์ถงึ อิทธิพลของปั จจัยด้ านส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่ อวิเคราะห์ ถึงอิทธิ พลของความไว้ วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
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แนวคิดทฤษฎี
สาหรับงานวิจยั นี ้มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องที่มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดดังต่อไปนี ้
แนวคิดแบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค
Kotler (2000) พฤติกรรมผู้บริ โภคหมายถึงการศึกษาเหตุจูงใจที่ทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุด
กระตุ้น (stimulus) ทาให้ เกิดความต้ องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ ามาในความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ (buying black box)
เปรี ยบเสมือนกล่องดา ซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื อ้ จะได้ รับอิทธิ พลจาก
ลักษณะต่างๆ ของผู้ซือ้ จึงจะเกิ ดการตอบสนอง (buyer’s response) หรื อการตัดสินใจของผู้ซือ้ (buyer purchase
decision)
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
วุฒิ สุขเจริ ญ (2555 อ้ างถึง Schiffman and Kanuk, 2010) นาเสนอแบบจาลองกระบวนการตัดสินใจที่
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการตัดสินใจกับอิทธิพลต่างๆ เพื่อให้ เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ โดยแบ่งกระบวนการเป็ น 3 ขัน้ ได้ แก่ ขันการน
้
าเข้ า (Input) หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับอิทธิพลจากปั จจัย
ภายนอก (External influence) ได้ แก่ อิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาดของบริ ษัท (Firm’s market efforts) และอิทธิพล
ด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural environment) จากอิทธิพลทังสองน
้
าไปสูก่ ระบวนการภายใน
ของผู้บริ โภค ขันต่
้ อไปคือ ขัน้ กระบวนการ (Process) เป็ นขันตอนการตั
้
ดสินใจของผู้บริ โภค โดยเริ่ มจากการตระหนักถึง
ความต้ องการ (Need cognition) การหาข้ อมูลก่ อนการซื อ้ (Pre purchase search)และการวิ เคราะห์ ทางเลื อก
(Evaluation of alternatives) ซึง่ ได้ รับอิทธิพลมาจากพื ้นฐานทางจิตวิทยา(Psychologicalfield) และปั จจัยภายนอก ส่วน
ขันสุ
้ ดท้ าย ได้ แก่ ขันผลลั
้ พธ์ (Output) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อและประเมินหลังการซื ้อ ซึง่ จะส่งผลทาให้ เกิด
ประสบการณ์และประสบการณ์ดงั กล่าวจะมีอิทธิพลในการเลือกซื ้อครัง้ ต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
Kotler and Armstrong (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ชุดของเครื่ องมือทาง
การตลาดที่สามารถทาการควบคุมได้ โดยที่กิจการสามารถนาเครื่ องมือเหล่านี ้มาผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของกลุม่ ตลาดเป้าหมายประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion)
แนวคิดความไว้ วางใจในพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
Egger (2001) ได้ สร้ างกรอบการประเมินความไว้ วางใจของลูกค้ าในการซื ้อสินค้ าผ่านระบบ E-Commerce
เรี ยกว่า Model of Trust for Electronic Commerce หรื อ MoTEC แบ่งเป็ นองค์ประกอบย่อยดังนี ้
1. ปั จจัยที่ เกิดขึน้ ก่อนการใช้ งาน (Pre-Interactional Filters) คือ ปั จจัยที่ช่วยให้ ผ้ ูซื ้อ หรื อผู้บริ โภคทาการ
กรองข้ อมูลก่อนที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ขาย
2. ปั จจัยในการเชื่อมต่อ (Interface Properties) คือ การเชื่อมต่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ครัง้
แรกที่แสดงออกมาในความประทับใจที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับหรื อความอคติที่เกิดขึ ้น
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3. ปั จจัยที่เกี่ยวกับข้ อมูลและสัญลักษณ์ ที่นาเสนอ (Informational Content) เมื่อสารวจเว็บไซต์ ลูกค้ าจะ
เริ่ มต้ นการประเมินข้ อมูลที่พวกเขาพบ สามารถแบ่งออกเป็ นสองกระบวนการหลักกระบวนการแรกคือการประเมินผลของ
ความสามารถของบริ ษัท กระบวนการที่สองคือการประเมินผลของความเสี่ยงในการทาธุรกรรม
4. บริ ษัท (Company) ลูกค้ ามักจะสรุ ปความน่าเชื่อถือจากพฤติกรรมและประสิทธิภาพการทางานที่พนักงาน
หรื อผู้ขายสินค้ าในนามตัวแทนของบริ ษัทสามารถให้ ลกู ค้ าทาการติดต่อสอบถามและให้ รายละเอียดได้ อย่างชัดเจน
จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้ นนามาซึง่ กรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพ

กรอบแนวคิดการวิจัย

Figure 1 Conceptual Framework

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้คือ ประชากรที่ใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E- Commerce) ผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต สัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากมีอตั ราการใช้ อินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ ในประเทศ
สะท้ อนให้ เห็นถึงความถี่ ในการเข้ าเว็บไซต์ และโอกาสในการซื อ้ สิ นค้ าและบริ การมากที่ สุดเมื่อเที ยบกับภาคอื่ นๆ
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การทาวิจยั ใช้ แบบสอบถามในการสารวจข้ อมูลปฐมภูมิจากผู้บริ โภคโดยเป็ นแบบสอบถามเลือกตอบชนิดสารวจ
รายการและแบบสอบถามมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content
Validity) และการทดสอบความมัน่ (Reliability) โดยเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามออนไลน์เชิญชวนผู้เล่นอินเทอร์ เน็ตเข้ า
ไปทาแบบสอบถามที่โพสไว้ ตามกระดานข่าวของเว็บไซต์ www.pantip.com www.facebook.com www.sanook.com
เป็ นเว็บไซต์ที่ติด 3 ใน 10 อันดับเว็บไซต์ที่คนไทยชอบเล่นกันมากที่สุดจากการสารวจของ alexa.com ซึ่งเป็ นเว็บที่
รายงานผลและตรวจสอบความนิยมของเว็บต่างๆ ทัว่ โลกของโลกอินเทอร์ เน็ต
411

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการศึกษาอิทธิพลข้ อมูลส่วนประสม
ทางการตลาด ความไว้ วางใจและการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภค โดย
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ไว้ ที่ระดับ .05

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้กลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทังหมดเป็
้
นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ ซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ต อาศัย
อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 24-29 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดปริ ญญาตรี
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน เหตุผลในการเลือกซื ้อสินค้ าและ
บริ การผ่านทางพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพราะสะดวกและรวดเร็ ว สินค้ าที่ได้ รับความนิยมได้ แก่ สินค้ าประเภทเสื ้อผ้ า/
เครื่ องแต่งกาย ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อสินค้ า/บริ การที่ซื ้อต่อครัง้ (นับรวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง เช่น ค่าบริ การธนาคาร
,ค่าขนส่ง) มีคา่ ใช้ จ่าย 1,001-5,000 บาท และมีความถี่ในการซื ้อสินค้ า/บริ การทาง อินเทอร์ เน็ตเดือนละครัง้ มีการเลือก
ชาระเงินในรู ปแบบการโอนเงินผ่านตู้ ATM และส่วนใหญ่มีปัญหาหรื อข้ อเสียจากการสัง่ ซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ตคือสินค้ าที่ได้ รับชารุ ด
การวิเคราะห์ ระดับอิทธิพลของข้ อมูลส่ วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริ โภค
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทัง้ 4 ด้ าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อยดังนี ้ อันดับที่ 1 ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย อันดับ 2 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด อันดับ 3 ด้ านสินค้ า และอันดับ 4 ด้ านราคา
การวิ เคราะห์ ข้อมู ลเกี่ ยวกั บระดั บความไว้ วางใจของผู้ บริ โภคที่มี ต่อการซื อ้ สิ นค้ าและบริ การผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ผลการการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความไว้ วางใจของผู้บริ โภคที่มีต่อ
การซือ้ สินค้ าและบริ การผ่ านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทัง้ ปั จจัยในการเชื่ อมต่อ
(Interface Properties) และปั จจัยที่เกี่ยวกับข้ อมูลและสัญลักษณ์ที่นาเสนอ (Informational Content)
การวิเคราะห์ การตัดสินใจซือ้ สินค้ าและบริการผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภค
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคโดยรวมผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคโดยรวม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้ าน คือ ในอนาคตจะทาการซื ้อสินค้ า/บริ การผ่านเว็บไซต์ มีความรู้ สกึ ง่ายต่อการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ า/บริ การผ่านเว็บไซต์ และหากมีโอกาสจะแนะนาบุคคลที่ร้ ู จกั ซื ้อสินค้ า/บริ การผ่านเว็บไซต์
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การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความไว้ วางใจ ทาการทดสอบปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสินค้ า ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ของผู้บริ โภคมีอิทธิ พลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคที่มีต่อการซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์
พบว่าทัง้ 4 ด้ านของส่วนประสมทางการตลาดสามารถพยากรณ์ ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคซึ่งผลการวิจัยมีความ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศันสณีย์ โสธรพิทกั ษ์ กลุ (2556) ที่พบว่า ปั จจัยด้ านส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลกับความ
ไว้ วางใจในการเลือกใช้ บริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัง้ นีจ้ ากการทดสอบสมมติฐานด้ านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความไว้ วางใจสามารถเขี ยนสมการ
พยากรณ์ได้ ดงั นี ้
ความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค = .465 (ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย) + .345 (ด้านการส่งเสริ มการตลาด)
+ .162 (ด้านสิ นค้า) + .076 (ด้านราคา)
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ ทาการทดสอบปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสินค้ า ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้ านการส่งเสริ มการตลาดของ
ผู้บริ โภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านสินค้ า ด้ านการส่งเสริ มการตลาดและด้ านราคาสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคได้ ยกเว้ นด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่ายซึ่งมีความขัดแย้ งกับผลงานวิจัยของวันดี รั ตนกายแก้ ว (2554) ทาการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อ
สินค้ าในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุค: กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าและปั จจัย
ทางด้ านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุค ผลการวิจัยพบว่า
ปั จจัยทางด้ านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ ามากที่สดุ คือด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย จากผล
การศึกษาที่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากแหล่งของการเก็บแบบสอบถาม
ทังนี
้ ้จากการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจสามารถเขียนสมการพยากรณ์
ได้ ดงั นี ้
การตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้าและบริ การ =.284 (ด้านสิ นค้า) + .200 (ด้านการส่งเสริ มการตลาด) +.153 (ด้านราคา)
การทดสอบสมมติฐานด้ านความไว้ วางใจกับการตัดสินใจ พบว่าความไว้ วางใจสามารถพยากรณ์ การ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การของผู้บริ โภคจากสมการพยากรณ์ดงั นี ้
การตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้า = .649 (ปั จจัยที เ่ กี ย่ วกับข้อมูลและสัญลักษณ์ ทีน่ าเสนอ)
ซึง่ ผลของงานวิจยั มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ (2551) ที่ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่
สร้ างแรงจูงใจต่อผู้บริ โภคในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์ ผลการศึกษาพบว่าความไว้ วางใจต่อเว็บไซต์มีระดับ
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านเว็บไซต์อย่างมีนยั สาคัญ
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สรุป
ระดับอิทธิพลของข้ อมูลส่วนประสมทางการตลาด ระดับความไว้ วางใจและระดับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ
ผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับมาก สมการเชิ ง
โครงสร้ างตามสมมติฐานที่ได้ นนมี
ั ้ ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ จึงนาสมการที่ได้ นนมาอธิ
ั้
บายลักษณะอิทธิพลของ
ตัวแปร โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความไว้ วางใจในการซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภค
ได้ แก่ ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านสินค้ าและด้ านราคา ตามลาดับ ส่วนปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
สินค้ า ด้ านการส่งเสริ มการตลาด และด้ านราคา ตามลาดับ ยกเว้ นด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และพบว่าความไว้ วางใจของ
ผู้บริ โภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคที่ระดับนัยสาคัญ .05

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผู้ประกอบการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรมีนโยบายของการการรับคืนหรื อเปลี่ยนสินค้ า/บริ การให้ มี
ความชัดเจน ขายสินค้ าที่มีคุณภาพตามที่ได้ ระบุไว้ ในหน้ าเว็บจริ ง ไม่หลอกลวงผู้บริ โภค รวมถึงใส่ใจบรรจุภณ
ั ฑ์ในการส่ง
สินค้ าที่มีความปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริ โภคได้ ในสภาพที่สมบูรณ์
2. ผู้ประกอบการควรควรตังราคาที
้
่สามารถดึงดูดผู้บริ โภค มีการชักจูงผู้บริ โภค เช่น ส่วนลดราคาพิเศษ หรื อ
ส่วนลดหากซื ้อจานวนมากชิ ้น เพื่อช่วยเพิ่มระดับการตัดสินใจซื ้อสินค้ ามากขึ ้น
3. ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะของการจัดส่งสินค้ าและบริ การแก่ผ้ บู ริ โภคให้
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสซึง่ จะช่วยเพิ่มระดับความไว้ วางใจในการซื ้อสินค้ าได้
4. ผู้ประกอบการควรมีการประชาสัมพันธ์ ร้านค้ าออนไลน์ ของตัวเองหลากหลายรู ปแบบและหลายช่องทางเพิ่ม
มากขึ ้น เช่น โทรทัศน์ หนังสือ เพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคได้ มากขึ ้นและยังช่วยสร้ างการจดจาในผู้บริ โภคด้ วย
5. ผู้ประกอบการควรสร้ างความน่าเชื่อถือและทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้ สกึ ถึงความปลอดภัย ด้ วยการแสดงตนว่ามีอยู่จริ ง
สามารถตอบสนองต่อผู้บริ โภค มีความซื่อสัตย์ในการนาเสนอข้ อมูล สามารถดูแลการเข้ าถึงข้ อมูลลับ สร้ างความปลอดภัยใน
การซื ้อสินค้ าโดยมีกลไกลป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
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ความสามารถในการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ของเกษตรกรตัวอย่ างในจังหวัดหนองคาย
Knowledge Sharing Ability of Excellent Agriculturists in Nong Khai Province
นารา กิตติเมธีกุล1* วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล1 และ ธนชาติ เราประเสริ ฐ1
Nara Kittimetheekul1* Warangkana Thawornwiriyatrakul1 and Tanachart Roaprasert1

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ในครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ ของเกษตรกร ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ จากผู้มีความรู้ และความชานาญด้ านการผลิตสินค้ าเกษตรในจังหวัดหนองคาย การ
วิจยั ในครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ วิธีการรวบรวมความรู้ โดยการสังเกต การสอบถาม และการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้ างระหว่างผู้วิจยั และเกษตรกร ในโครงการฝึ กอบรมการจัดการความรู้ ของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง
การคัดเลือกเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นการใช้ ผ้ ูเข้ าร่ วมอบรมจานวน 10 คนที่ ผ่านการคัดเลือกโดยสภาเกษตรกร
จังหวัดหนองคาย จากนันจึ
้ งทาการประเมินคุณภาพชิ ้นงานที่ใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของเกษตรกรในกระบวนการ
จัดการความรู้ พบว่า เกษตรกรแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถในการทาเกษตรกรรมที่ตนเองถนัดเป็ นอย่างดี แต่
ส่วนใหญ่ ยังขาดทัก ษะในการใช้ เครื่ องมือที่ ทัน สมัย ในการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ โดยเกษตรกรที่ สามารถใช้
เทคโนโลยี หรื อสามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีด้วยบุคคลอื่น สามารถถ่ายทอดความรู้ ในรู ปแบบเอกสารและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรได้ ดีกว่าเกษตรกรที่ไม่สามารถใช้ เทคโนโลยีได้

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
* Corresponding author; e-mail address: naraki@kku.ac.th
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บทนา
อาชีพการทาเกษตรกรรมเป็ นอาชีพที่อยู่ค่กู บั คนไทยมาเป็ นเวลาช้ านาน ตังแต่
้ อดีตกาลจนถึงช่วงเวลา
ปั จจุบนั และยังคงมีต่อไปในอนาคต จากรายงานสามะโนประชากรด้ านการเกษตรของสานักงานสถิติแห่งชาติ
(2556) รายงานว่าประเทศไทยมีประชากรที่มีการถือครองทางด้ านการเกษตรทังสิ
้ น้ 5.9 ล้ านราย คิดเป็ นร้ อยละ
25.0 ของครัวเรื อนทังประเทศ
้
มีเนื ้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรทังหมด
้
114.6 ล้ านไร่ คิดเป็ น ร้ อยละ 37.5 ของเนื ้อ
ที่ประเทศไทย โดยมีเนือ้ ที่ถือครองเฉลี่ย 19.4 ไร่ /ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผ้ ถู ือครองทางการเกษตรมาก
ที่สุดคือ 2.8 ล้ านราย คิดเป็ นร้ อยละ 46.5 ของผู้ถือครองทัง้ ประเทศ และเนื่องจากประเทศไทย มีพืน้ ที่และคน
ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้ องกับเกษตรกร จึงเกิ ดภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เป็ นการสืบทอดจากรุ่ นสู่รุ่น ดังพระราชดารั สของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ว่า “ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้ เขาทางานมาหลายชั่วคนแล้ ว เขาทางาน
อย่างดี เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู้ วา่ ตรงไหนควรทากสิกรรม เขารู้ วา่ ที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้ แต่ที่เสียก็เพราะ
พวกที่ไม่ร้ ู เรื่ อง ไม่ได้ ทามานานแล้ ว เลยทาให้ ลืมไปว่า ชีวิตมันเป็ นไปได้ โดยการทากสิกรรมที่ ถูกต้ อง” (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2545)
ในการส่งเสริ มให้ ภมู ิปัญญาเกิดประโยชน์ในวงกว้ าง จึงต้ องอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ ของเจ้ าของ
ภูมิปัญญานัน้ เป็ นการสร้ างมูลค่าให้ เพิ่มสูงขึน้ แก่องค์ความรู้ ที่มีอยู่ (Spiegler, 2000) ซึ่งการเพิ่ มมูลค่านัน้
จะต้ องผ่านกระบวนการในการจัดการความรู้ ที่ ประกอบไปด้ วย การกาหนดองค์ ความรู้ (Identifying) การ
รวบรวม (Capturing) การจัดโครงสร้ าง (Structuring) การจัดการ (Organizing) การสืบค้ น (Retrieving) การ
ถ่ายทอด (Sharing) และการประเมิน (Evaluating) เนื่องด้ วยคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย ได้ รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จากศูนย์ บริ การวิชาให้ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับการจัดการ
ความรู้ ของเกษตรในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย ในปี งบประมาณ 2558 กับกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ได้ รับการคัดสรร
จากสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ในความเชี่ยวชาญการเกษตรด้ านต่างๆ เพื่อให้ เกิดการกาหนดความรู้ การ
รวบรวม การจัดโครงสร้ างความรู้ สร้ างเป็ นคู่มือเกษตรกรเพื่อใช้ ในการเผยแพร่ ส่สู าธารณะชน ซึง่ ขันตอนเหล่
้
านี ้
จะต้ องอาศัยทักษะ และความสามารถของบุคคลที่ดาเนินงาน ซึง่ เป็ นปั ญหาหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อัน
เนื่องมาจาก ผู้ถ่ายทอดรู้ สึกว่าการถ่ายทอดความรู้ เป็ นเรื่ องที่ยาก หรื อ ไม่ต้องการแสดงให้ เป็ นจุดเด่นภายใน
องค์กร (Ou and Davison, 2007) ดังนัน้ การศึกษาถึงความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของกลุ่ม
เกษตรกร จึงมีความสาคัญในแง่ของการประเมินความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เกษตรกรได้ ศึกษา
เรี ยนรู้ ค้ นพบ และสร้ างสรรค์มาตลอดทังชี
้ วิตของการเป็ นเกษตรกร อีกทังเป็
้ นข้ อมูลเพื่อสร้ างแนวทางการพัฒนา
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของเกษตรกรให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความสามารถการถ่ายทอดความองค์ความรู้
2. เพื่อประเมินอุปสรรคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของเกษตรกรต้ นแบบในจังหวัดหนองคาย
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การทบทวนวรรณกรรม
ในการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ องกับการประเมิน ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ ค วามรู้ นัน้
ประกอบด้ วย กระบวนการจัดการความรู้ การถ่ายทอด และการประเมินการถ่ายทอด
กระบวนการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ ได้ มีผ้ ูนิยามความหมายไว้ หลายคน Alavi and Leiner (1999) กล่าวว่า เป็ น
กระบวนการจัดการที่เป็ นระบบ การแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันของบุคคลเพื่อให้ ใช้ ประโยชน์จากความรู้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ Albers and Brewer (2003) กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือกระบวนการการสร้ างกรอบ
เข้ าถึง รวบรวม กระจาย และการใช้ งานของความรู้ เพื่อประโยชน์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการในทางานและการ
สร้ างความได้ เปรี ยบขององค์กร ในขณะที่ Alryalat and ALHawari (2008) ได้ ให้ ความหมายของการจัดการ
ความรู้ วา่ เป็ น ขันตอนหรื
้
อกระบวนการหรื อแนวปฏิบตั ิเพื่อให้ สาเร็ จด้ วยกระบวนการเกี่ยวกับความรู้ กระบวนการ
เพื่อความรู้ และกระบวนการจากความรู้ โดยนาไปปรับปรุ งการทางานทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการหนึง่ ๆ ที่มีขนตอนที
ั้
่ที่ขดั เจนเกี่ยวการการนาความรู้ ไปสร้ างประโยชน์
ประสิทธิภาพขององค์กร ได้ มีผ้ สู ร้ างแบบจาลองเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ ไว้ Lai and Chu (2000) ได้
กล่าวว่ากระบวนการจัดการความรู้ มี 7 ขันตอน
้
คือ การริ เริ่ ม (Initiation) การสร้ าง (Generating) การทาตัวแบบ
(Modeling) การเก็บรักษา (Repository) การกระจายและถ่ายทอด (Distribution and Transferring) การใช้ งาน
้
อ การ
(Usage) การทบทวน (Retrospect) ในขณะที่ Parikh (2001) มีความเห็นที่คล้ ายกันแต่มีเพียง 4 ขันตอนคื
เข้ าถึง (Acquisition) การจัดการ (Organizing) การเผยแพร่ (Disseminating) และการใช้ งาน (Application)
และ Deng and Yu (2006) ได้ กาหนดกระบวนการจัดการความรู้ ไว้ ที่ 4 ขันตอนคื
้
อ กาหนดองค์ความรู้ (Identify
Knowledge) เก็บรวบรวม (Capture) เลือก (Select) เก็บรักษา (Stored) และบริ การ (Service)
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนการการจัดการความรู้ พบว่ามีสิ่งที่คล้ ายกันคือ ขัน้ ตอนที่ 1
การกาหนดกรอบของความรู้ ที่มีอยู่ เพื่อให้ ทราบขอบเขตของความรู้ ว่าอยู่ในเรื่ องอะไรบ้ าง เตรี ยมวางโครงสร้ าง
ของความรู้ เพื่อนาไปสู่ขนตอนต่
ั้
อไป ขันตอนที
้
่ 2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นขัน้ ตอนที่จะดาเนินการเก็บข้ อมูลที่
อยู่ในกรอบขององค์ความรู้ ที่กาหนดไว้ ทาให้ ไม่เกิดความสับสนและเกิดการประหยัดในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขันตอนที
้
่ 3 การจัดการโครงสร้ างและการเก็บบันทึก เป็ นการจัดสรรการเก็บข้ อมูลต่างๆ ให้ อยู่อย่างเป็ นระบบ
พร้ อมทังเกิ
้ ดคุณค่า ขันตอนนี
้
้เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากข้ อมูลให้ กลายเป็ นสารสนเทศหรื อองค์ความรู้ ที่สามารถ
สร้ างคุณค่าให้ แก่องค์กรได้
การถ่ ายทอดองค์ ความรู้
การถ่ายทอดองค์ความรู้ (knowledge Sharing) เป็ นพฤติกรรมหนึ่งขององค์กรที่ ส่งเสริ มให้ เกิดคุณค่า
ต่อองค์กรในการสร้ างและรักษาสวัสดิภาพและความน่าเชื่อถือขององค์กร (Connelly and Kelloway, 2003) การ
ถ่ า ยองค์ ค วามรู้ จะส าเร็ จ ได้ เ มื่ อ บุค คลมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะถ่ ายทอดความรู้ หรื อประสบการณ์ ใ ห้ กับ องค์ ก ร
(DeTienne, Dyer, Hoopes, & Harris, 2000) อุปสรรคของการถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้ วยกัน 2 องค์ประกอบ
ด้ วยกันคือ
องค์ ป ระกอบที่ 1 พื น้ ฐานของบุ ค คล เช่ น อายุ จริ ย ธรรม การศึก ษา อายุ ที่ เ หมาะสมจะมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโยลีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมไปถึงอุปนิสยั ของผู้ถ่ายทอดถ้ า
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มีความกระตือรื อร้ น จะมีความสามารถในการถ่ายทอดได้ ดีกว่า เป็ นการแสดงถึงทัศนคติของผู้ถ่ายทอด ซึง่ มีผล
ต่อการถ่ายทอดเป็ นอย่างยิ่ง และอีกประการหนึง่ คือความสามารถหรื อทักษะในการถ่ายทอดของบุคคล (Riege,
2005) การดารงอยู่ใ นตาแหน่ ง ที่ มีร ะยะเวลาการคงอยู่อย่ างยาวนาน กลับ มีความสัมพัน ธ์ ท างลบการการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Ojha, 2005)
องค์ประกอบที่ 2 คือ วัฒนธรรมองค์กร คือ การสื่อสารภายในองค์ กร จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจาก
การสื่อสารภายนอกองค์กร ตลอดจนระดับของการสื่อสารมีผลต่อความกล้ าในการถ่ายทอด เช่น ถ้ าเป็ นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเข้ าด้ วยกัน จะมีความรู้ สึกที่ดีกว่าการสื่อสารต่อคนหมู่มาก เนื่องจากผู้ที่จะถ่ายทอดกลัว
เสียหน้ าต่อสารธารณะชน (Ardichvili et al., 2006) วัฒนธรรมองค์กรเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่ มีสว่ นเป็ นอย่างมากใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบผลสาเร็ จ ทังวั
้ ฒนธรรมที่เกิดจากการสืบทอด และการใช้ ระบบในการจัดการ เป็ น
หน้ าที่ และอานาจในการสัง่ การ การมีปฏิสมั พันธ์ ในองค์กร ความไว้ ใจและการให้ เกี ยรติกนั ในองค์กร (DeLong,
& Fahey, 2000)
การวัดความสาเร็จของการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นนั ้ ความรู้ ตา่ งๆ จะต้ องมีการส่งมอบจากแหล่งของความรู้ ผ่านช่องทางต่าง
ๆ ที่เป็ นตัวกลาง ไปยังเป้าหมายของการถ่ายทอด ซึง่ แนวคิดในการวัดความสาเร็ จการวัดที่ระดับของความรู้ ใน
การการถูกสร้ างซ ้า (Re-Create) จากผู้รับการถ่ายทอด ระดับของการพัฒนาความรู้ ที่ได้ รับไปให้ เกิดประโยชน์ใน
การใช้ งาน และ ระดับของความพึงพอใจในการใช้ งานองค์ความรู้ ที่ได้ รับการถ่ายทอด (Argote & Ingram, 2000)
นัน่ หมายความว่า ความรู้ ที่ไ ด้ รับไปนัน้ จะต้ องครบถ้ วนเข้ าใจได้ อย่างถ่องแท้ สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดและ
นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ได้ โดยง่าย ไม่ต้องใช้ ความพยามหรื อพลังงานในการเปลี่ยนแปลงความรู้ ให้ กลายเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้

ระเบียบวิธีวิจัย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โครงการบริ การวิชาการ “การพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเป็ นผู้ประกอบการเพื่อสร้ างนวัตกรรมให้ แก่ชุมชนต้ นแบบ” ได้ รับความร่ วมมือจากสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดหนองคาย ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่จดั ตังตามพระราชบั
้
ญ ญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยเน้ นเกษตรกรมีส่วนร่ วมและแวงแผนพัฒนาเกษตรกรอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้
สานัก สภาเกษตรกรจึงเป็ นผู้คัดเลื อกเกษตรเข้ าร่ วมโครงการอบรมโดยมีเงื่ อนไขคือ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีค วาม
เชี่ยวชาญและความรู้ ทางด้ านการเกษตรอย่างเด่นชัดในแต่ละสาขาเกษตรของจังหวัดหนองคาย 10 คน ผู้วิจยั จึง
ใช้ โครงการอบรมนี เ้ ป็ นการศึก ษาถึง ความสามารถในการถ่ ายทอดองค์ ร้ ู ของเกษตรกรตัว อย่ า งในจัง หวัด
หนองคาย ดังนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือผู้เข้ าอบรมทัง้ 10 คน
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยแบ่งการวิจยั เป็ น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เพื่อเป็ นการประเมินในรอบ
แรกถึงระดับความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความทางการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 10 คน ใช้ วิธีการสังเกต
แบบไม่มีโครงสร้ าง ผู้วิจยั ต้ องการสังเกตพฤติกรรมทัว่ ไป และสังเกตุปรากฎการณ์ ที่เกิดขึ ้นกับกลุ่มตัวอย่าง ใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ใช้ วิ ธี ก ารสนทนากับ กลุ่ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ เป็ นการสอบถาม และอธิ บ ายให้ เข้ าใจถึ ง
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรู ปแบบลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ นระบบ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสนทนากับกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน ในระหว่างการอบรม และพยายามให้ กลุ่มตัวอย่างเล่าถึงองค์ความรู้ เพื่อวางโครงสร้ างเอกสาร
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ของตนเองสู่ค่มู ือเกษตรกรตามสาขาที่เชี่ยวชาญ สถานที่ที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั ได้
ใช้ ห้องอบรมของโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม “การพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็ น
ผู้ประกอบการเพื่อสร้ างนวัตกรรมให้ แก่ชุมชนต้ นแบบ” เป็ นโครงการที่ได้ รับงบประมาณจากศูนย์บริ การวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี งบประมาณ 2558 โดยผู้วิจัยได้ มอบหมายงานให้ กลุ่มตัวอย่างจัดทาคู่มือเกษตรกร
เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญ คนละ 1 ชุด โดยมีโจทย์ให้ กบั กลุ่มตัวอย่างคือ “ให้ จดั ทาคู่มือ
ที่มีความละเอียดมากเพียงพอที่จะให้ เยาวชนสามารถเป็ นเกษตรกรได้ จากการอ่านคู่มือเล่มนี ”้ และกาหนดส่ง
ชิ ้นงาน 45 วันหลังจากวันสิ ้นสุดการอบรม
โครงการบริ การวิชาการนี ้มีการจัดสรรค่าใช้ จ่ายในการจ้ างเหมาจัดทาคู่มือเกษตรกรให้ แก่กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ 10 คนเพื่อเป็ นการตอบแทนในการดาเนินงานและเป็ นกลไกกระตุ้นให้ กลุ่มตัวอย่างจัดทาคู่มือให้ แล้ วเสร็ จใน
45 วัน เพื่ อเพิ่ มความมั่นใจให้ กับ ผู้วิจัยว่ากลุ่มตัวอย่างได้ ใช้ ศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ ความรู้ อย่างเต็ม
ความสามารถ ผู้วิจยั ได้ โน้ มน้ าวและชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทาคู่มือเกษตรกรในครัง้ นี ้ด้ วยเหตุผลว่าคู่มือ
เกษตรกรจะเป็ นมรดกให้ ชนรุ่ นต่อไปในอนาคต
ช่วงที่ 2 คือการประเมินผลการดาเนินงานจัดทาคู่มือเกษตรกร เกิดขึ ้นหลังจากสิ ้นสุดการอบรม 45 วัน
ผู้วิจยั นัดหมายกลุ่มตัวอย่างมาส่งคู่มือเกษตรกร ณ สานักงานสภาเกษตรกร จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ รับชิน้ งาน
ครบถ้ วนตามจานวนกลุม่ ตัวอย่าง ด้ วยความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้ าเกษตรและการจัดการฟาร์ ม
ของผู้วิจัย การประเมินผลชิน้ งานจึงใช้ เกณฑ์ การตรวจสอบจากความละเอียดและความครบถ้ วนของเนือ้ หา
ความต่ อ เนื่ อ งของข้ อ มู ล มี ก ารวางโครงสร้ าง (Structure) และการจัด การข้ อมู ล ที่ ดี (Well-organized
Information)
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ ใช้ ข้อมูลจากการสนทนากับ เพื่อสร้ างรู ปแบบพฤติกรรมของการแสดงออก การ
จัดการระบบความคิด และการวางโครงสร้ างของกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี ้จานวน 10 คน โดยการพิจารณาร่ วมกับ
คุณ ภาพของชิ น้ งานของเกษตรกร เกณฑ์ ก ารประเมินของคุณ ภาพชิ น้ งานนัน้ ประกอบด้ วย ความละเอี ย ด
ครบถ้ วนในการจัดทาคูม่ ือ ความเรี ยบร้ อยในการจัดทาคู่มือ ลาดับขันในการน
้
าเสนอข้ อมูลที่ง่ายต่อการทาความ
เข้ าใจของบุคคลอื่น เพื่อนาข้ อมูลไปใช้ งานได้ จริ งในทางปฏิบตั ิ การแก้ ไขและรอยขุด ลบ ขีดฆ่า ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นใน
คูม่ ือ และข้ อมูลบทสนทนากับกลุม่ ตัวอย่างที่แสดงออก การแสดงออกทางอารมณ์ เมื่อเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น
การบ่น การกล่าวคาพูดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสร้ างชิ น้ งานนี ้ ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลทัง้ 3 ส่วนมาวิเคราะห์ ถึง
ความสามารถของการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรู ปแบบลายลักษณ์ อักษรอย่างเป็ นระบบของเกษตรกรต้ นแบบใน
จังหวัดหนองคาย
ผลการวิจัย
ในการอบรมการจั ด การความรู้ นั น้ จะแบ่ ง การอบรมเป็ น 3 ช่ ว ง คื อ ช่ ว งที่ 1 ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการการจัดการความรู้ ช่วงที่ 2 กาหนดความรู้ และสร้ างโครงสร้ างการจัดการความรู้ ช่วงที่ 3 สร้ างคู่มือ
เกษตรกรโดยความถนัดของตนเอง ในช่วงแรกเป็ นการให้ ความรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้ าอบรมซึง่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครั ง้ นี ้ มีความตังใจที
้ ่จะเก็บเกี่ยวความรู้ จากวิทยากรเป็ นอย่างมาก นอกจากนัน้ วิทยากรยั ง
คอยกระตุ้น อยู่เสมอ เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการจัดการความรู้ ที่ เกิ ดขึน้ กับ กลุ่มตัวอย่างเอง และ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นทางอ้ อมกับสังคมและประเทศชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคน ได้ แสดงความเต็มใจในการให้
ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ เป็ นการลดอคติเกี่ยวกับความไม่เต็มใจของกลุ่มตัวอย่างได้ เป็ นอย่างดี เมื่อเข้ าสู่ช่วงที่ 2
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วิทยากรได้ แจกกระดาษขนาดใหญ่เพื่อให้ ให้ ก ลุ่มตัวอย่างทุกคนเพื่อเขียนขอบเขตของเนื ้อหา และสร้ างแผนที่
ความคิด (Mind Map) สิ่งที่เกิดขึ ้นในช่วงนี ้มี 3 กลุม่ ลักษณะพฤติกรรมหลักๆ คือ
กลุ่มที่ 1 (จานวน 3 คน) กลุ่มที่สามารถเขียนเองได้ โดยได้ รับการแนะนาเพียงเล็กน้ อย กลุ่มนี ้จะเป็ น
กลุม่ ที่มีอายุไม่มาก ไม่เกิน 45 ปี มีวฒ
ุ ิการศึกษา ตังแต่
้ ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป ในขณะที่เขี ยนแผนที่ความคิดอยู่นนั ้ จะ
นัง่ เงียบๆ และเขียนไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะเสร็ จ โดยมีรายละเอียดค่อนข้ างมาก สีหน้ าที่แสดงออกใช้ ความคิดมาก
ผลสัมฤทธิ์ ของงานออกมาได้ ค่อนข้ างดีสามารถเชื่อมโยงรายละเอียดของความรู้ ต่างๆ ได้ อย่างเป็ นระบบ แต่
อย่างไรก็ตาม จะมีการสอบถามวิทยากรบ้ างเป็ นบางครัง้ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายว่าต้ องการงานออกมา
ให้ ละเอียดมากน้ อยเพียงใด
กลุ่มที่ 2 (จานวน 2 คน) เป็ นกลุ่มที่สามารถให้ รายละเอียดได้ แต่ไม่สามารถเขียนได้ ในช่วงเวลาที่ให้
เขียนแผนที่ทางความคิด เป็ นกลุม่ ที่พยายามจะออกมาหน้ าชันเพื
้ ่อทาการอธิบาย แสดง และบรรยายตลอดเวลา
แต่ไม่ยอมกลับไปเขียนแผนที่ความคิดของตนเอง วิทยากรจึงต้ องในนักศึกษาช่วยงาน ช่วยเขียน และจับประเด็น
ต่างๆ และสอบถามย้ อนกลับตลอดเวลาว่าข้ อมูลที่ได้ รับมานัน้ ถูกต้ องหรื อไม่ ซึ่งจะต้ องมีการปรับแก้ อยู่หลาย
ครั ง้ จนกว่า จะสามารถถ่ า ยทอดความคิด ออกมาได้ บางรายจะต้ อ งอาศัย การวาดรู ป ให้ เพื่ อเข้ าใจภาพใน
กระบวนการทางความคิดได้ ทาให้ ราละเอียดที่ ได้ มีรายละเอียดน้ อยกว่ากลุ่มแรก เพราะต้ องใช้ เวลาในการ
สอบถาม กระตุ้น ชี ้แนะในการสร้ างแผนที่ทางความคิด อีกทังยั
้ งต้ องมีการแก้ ไขเนื ้อหาอยู่หลายส่วน
กลุ่มที่ 3 (จ านวน 5 คน) เป็ นกลุ่มที่ ไ ม่แสดงออกทางความคิดอะไรมาก ในเบื อ้ งต้ นกลุ่มนี จ้ ะยังไม่
สามารถสร้ างแผนที่ทางความคิดได้ เท่าที่วิทยากรต้ องการ จึงต้ องอาศัยการช่วยเหลือของนักศึกษาช่วยงานใน
การสอบถามทีละเรื่ อง จนเกิดคาพูดว่า “อยากรู้ อะไรให้ ถามมา ไม่ร้ ู จะเล่าตรงไหนก่อน แต่ถามมาจะตอบได้
หมด” แสดงให้ เห็นว่า ระดับความรู้ ของกลุ่มตัวอย่าง มีอยู่ในระดับที่ดี สามารถตอบข้ อมูลต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี มี
การเก็บบันทึกเอาไว้ ในระบบความทรงจา แต่ยงั ขาดการจัดการที่เป็ นระบบ เพื่อใช้ ในการจดบันทึกและถ่ายทอด
ข้ อมูลต่อไป ผู้วิจัยจึงได้ สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติ มว่าปกติแล้ วมีการสอนหรื อถ่ายทอดองค์ความรู้ เหล่านี ้ให้ คนอื่น
บ้ างหรื อไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี ้ มีการถ่ายทอดเป็ นประจาอยู่แล้ วทัง้ ในครอบครั ว และเกษตรกรทัว่ ไป
ยังมีบ้านที่เป็ นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่วิธีการถ่ายทอดนัน้ จะเป็ นลักษณะแบบเล่าให้ ฟัง ทาให้ ดู เรี ยนรู้ ด้วย
การลงมือทา แต่มิได้ รวบรวมข้ อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และโดยปกติไม่ได้ มีโอกาสในการฝึ กทักษะการเขียน
หรื อมีโอกาสเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ การที่ได้ มาฝึ กฝนทักษะการเขียนที่เป็ นเรื่ องราวแบบนี ้ เลยไม่สามารถเรี ยบ
เรี ยงความคิดว่าต้ องเขียนอะไร วิทยากรจึงได้ แนะนาให้ กลุ่มตัวอย่างจินตนาการว่า ถ้ าจะต้ องเริ่ มทาทัง้ หมดใน
การผลิต จะต้ องทาอะไรบ้ าง กลุม่ ตัวอย่างกลุม่ นี ้จึงได้ ลงมือทาอีกครัง้ หนึง่ เพียงแต่ยงั ไม่มีความละเอียดเพียงพอ
หลังจากที่ได้ มีการอบรมแล้ ววิทยากรได้ มอบหมายงานให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง เป็ นการทาคู่มือเกษตรกรใน
แต่ละประเภทผลิตภัณฑ์จานวน 10 ผลิตภัณฑ์ ให้ เวลาดาเนินการ 45 วัน วิทยากรยังได้ มีการย ้าอีกครัง้ หนึ่งว่า
การรวบรวมความรู้ นี ้ เป็ นการสร้ างประโยชน์ ให้ ลูกหลาน เป็ นการถ่ายทอดมรดกให้ ลูกหลาน ให้ แผ่นดิน กลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนได้ ให้ คามัน่ ว่าจะดาเนินการให้ ดีที่สุด แม้ แต่กลุ่ม ที่ 3 ก็ได้ กล่าวว่าเริ่ มที่จะเข้ าใจในวิธีการแล้ ว
ดังนันจะขอเวลากลั
้
บไปเรี ยบเรี ยง ศึกษา และพยายามเขียนต่อให้ เสร็ จ เพื่อที่จะทางานออกมาให้ ดีที่สดุ เมื่อถึง
วันที่กาหนดส่งงานหลังจากให้ เวลา 45 วัน กลุม่ ตัวอย่างทุกคน ได้ มีความกระตือรื อร้ นที่จะนาชิ ้นงานขอตนเองมา
เสนอ ผลที่ได้ แบ่งออกมาได้ เป็ นดังนี ้
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รู ปแบบที่ 1 เป็ นกลุ่มที่มีชิ ้นงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ มีคณ
ุ ภาพ ทัง้ หมดเป็ นชิ ้นงานที่ทาด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยมีทงที
ั ้ ่ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเอง และให้ ผ้ อู ื่น เช่นลูกหลานช่วยทาให้ และมักจะมีรูปภาพ
ประกอบการบรรยาย กลุ่มนี ้จะมีรายละเอียดการนาเสนอที่ดี มีการอธิบายเป็ นขึน้ เป็ นตอน เมื่อได้ สอบถามขึน้
ตอนการทางานพบว่า ได้ มีการแก้ ไขหลายครัง้ แต่เนื่องจากการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ในการเรี ยบเรี ยง
ข้ อมูล ทาให้ การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขต่างๆ นันท
้ าได้ โดยง่าย ทาให้ การแก้ ไขมีความสะดวก รวดเร็ ว และสามารถให้
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อชานาญมากกว่าช่วยได้ เช่น ลูกหลาน หรื อ คนรู้ จกั
รู ปแบบที่ 2 คือกลุ่มรวบรวมข้ อมูลด้ วยลายมือ โดยการใช้ ปากกาเขียน พบว่าจะมีรอยลบ ขูด ฆ่าอยู่
หลายจุด ทัง้ แบบตัวอักษรตัวเดีย ว และแบบขี ดฆ่ าทัง้ ประโยค จ านวนหน้ าที่ เขี ยนจะน้ อยกว่ากลุ่มที่ ใ ช้ ก าร
รวบรวมข้ อมูลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยข้ อมูลที่เขียนมานันจะเน้
้
นข้ อมูลที่เป็ นการค้ นพบทางเทคโนโลยีในการ
ทาการเกษตรของกลุม่ ตัวอย่างเอง แต่มิใช่ค่มู ือเกษตรกรที่จะสามารถบอกถึงการดาเนินการด้ านการเกษตรแบบ
ครบถ้ วน เนื่องจากการใช้ การเขียนด้ วยลายมือ จะสร้ างความเมื่อยล้ าได้ มากกว่าการพิมพ์ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
นอกจากนัน้ เมื่อเวลาเขียนผิด หรื อการวางแผนการเขียนที่ไม่ดี จะทาการแก้ ไขได้ ยาก ดังคากล่าวของตัวอย่าง
รายหนึง่ บอกว่า “ผมต้องกลับมากเขี ยนแทรกตัง้ หลายครั้งจนทาให้ดูสกปรกไปหมดเลย” เป็ นการแสดงให้ เห็นว่า
การเขียนด้ วยลายมือนัน้ จะต้ องอาศัยความชานาญในการเขียนที่มากกว่าการพิมพ์ ซึง่ มีผลต่อคุณภาพของงาน
และความสามารถในการถ่ายทอดของกลุม่ ตัวอย่าง
เมื่อเปรี ยบเที ยบกันระหว่างกลุ่มทัง้ 3 กลุ่มในช่ วงเวลาของการอบรม พบว่าผลงานกลับไม่มีค วาม
แตกต่างกันเพราะทัง้ 3 กลุม่ กล่าวคือ มีผลงานในรู ปแบบที่ 1 และรู ปแบบที่ 2 เพราะมีการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
และการเขียนด้ วยลายมือในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน และทัง้ 3 กลุ่มที่แบ่งตามพฤติกรรมนัน้ มีคณ
ุ ภาพของชิ ้นงาน
ในภาพรวมที่ ไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ คุณภาพของการถ่ายทออดองค์ความรู้ ที่เกิ ดขึน้ ในรู ปแบบของลายลักษณ์
อักษรนัน้ สิ่งที่ แตกต่างกันของคุณาภาพชิ น้ งานจึง ขึน้ อยู่กับ ความสามารถในการใช้ เครื่ องมือ อุป กรณ์ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการเขียนด้ วยลายมือ เพราะกุล่มตัวอย่างเล่าให้ ฟังว่า การ
เขียนด้ วยลายมือ ทาได้ ยาก สายตาก็ไม่คอ่ ยดี แต่ได้ รับปากว่าจะทาแล้ ว จึงจาเป็ นต้ องทาให้ เสร็ จ สาหรับกลุ่มที่
ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ นนั ้ จะให้ ลกู หลานช่วยทา และอ่านให้ ฟัง ถ้ าพบว่าไม่ถกู ต้ อง จะแก้ ไขจนกว่าจะถูกต้ อง หรื อ
ดาเนินการเขียนด้ วยตนเอง และแก้ ไขด้ วยตนเองจนกว่าจะสมบูรณ์
นอกจากนัน้ มีตวั อย่างหลายคนได้ กล่าวเอาไว้ ในวันที่สง่ งานว่า “การเขี ยนหนังสื อให้คนอื น่ เข้าใจ ไม่คิด
ว่าจะยากขนาดนี ้ แต่คงต้องฝึ กบ่อยๆ เพือ่ ให้เกิ ดความชานาญ ถ้าได้มีโอกาสอี กสักครั้ง เชื ่อมัน่ ว่าจะทาได้ดีกว่า
นี ้” แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างทักษะของตนเองได้ เป็ นอย่างดี
เพียงแต่ยงั มีข้อจากัด และไม่มีโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง จะทาได้ เพียงการเป็ นวิทยากร
ที่บรรยายและสาธิตเฉพาะเรื่ อง แต่ยงั ไม่เคยมีประสบการณ์ ถ่ายทอด หรื อรวบรวมข้ อมูลแบบเป็ นระบบตังแต่
้ ต้น
จนจบครบรอบการเพาะปลูก 1 รอบ ทาให้ การเรี ยบเรี ยงองค์ความรู้ ยงั มีข้อบกพร่ องอยู่บ้าง

ผลและอภิปรายผลการวิจัย
การประเมินความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของเกษตรกรต้ นแบบในจังหวัดหนองคาย ตาม
แนวทางการประเมินของ Argote & Ingram (2000) พบว่า เกษตรกรต้ นแบบทัง้ 10 คนมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดได้ เป็ นอย่างดีเมื่อได้ มีโอกาส สาธิต บรรยาย หรื อตอบข้ อซักถาม เพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์ ในการ
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เป็ นวิทยากรมาแล้ วทังสิ
้ ้น แต่เมื่อต้ องทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล และองค์ความรู้ ที่ตนมีอยู่ให้ อยู่ในรู ปของเอกสาร
มีก ลุ่มที่ ส ามารถถ่ ายทอดได้ ดี และกลุ่มที่ ต้องการการพัฒ นาทัก ษะการถ่ายทอดองค์ ความรู้ แม้ ว่าจากการ
สนทนากับกลุ่มตัวอย่าง ทุกคนสามารถอธิบาย และตอบคาถามในการผลิตพืชผลทางการเกษตรทุกคาถามได้
เป็ นอย่างดีก็ตาม แต่ยังมีอุปสรรคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากตัวบุคคลเป็ นจานวนมาก เช่น เรื่ องสุขภาพ
สายตาของกลุ่มตัวอย่ าง ความเคยชิ น และทักษะการใช้ มือ การจับ ปากกาเขี ย นหนังสื อ ความเจ็บปวดและ
เมื่อยล้ าที่เกิดจากการเขียนด้ วยลายมือ เนื่องด้ วย วัยวุฒิที่มาก โดยเฉพาะเรื่ องการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยใน
กระบวนการจัดการความรู้ ในขัน้ ตอนการรวบรวมข้ อมูล เพราะเกษตรกรต้ น แบบมี โอกาสในการใช้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ น้อย จึงส่งผลต่อทักษะในการใช้ อปุ กรณ์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของตนเอง
ได้
ดังนัน้ ปั ญหาของการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก ซึง่ ตรงกับการศึกษาของ DeTienne, Dyer, Hoopes, & Harris (2000) ที่กล่าวว่า
ปั จจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และหากมีการเรี ยนรู้ ฝึกฝน จะทาให้ เกิดความ
ทักษะหรื อสามารถทางด้ านคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ คุณภาพของการจัดการความรู้ ของเกษตรกรมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ในขณะที่ วัฒ นธรรมองค์ ก รของส านัก งานสภาเกษตรกรเป็ นองค์ ก รที่ มี โ ครงสร้ างแบบเรี ย บง่ า ย
(Mintzberg, 1992) จึงทาให้ วฒ
ั นธรรมองค์กรยังเป็ นแบบอย่างง่ายไม่มีความซับซ้ อน จึงทาให้ ทุกคนมีความรู้ สกึ
ฉันท์พี่น้อง มีการสื่อสารอย่างใกล้ ชิด จึงทาให้ ไม่กลัวการเสียหน้ าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการให้ เกียรติซึ่ง
กันและกัน สอดคล้ องกับ Ardichvili et al. (2006) และ DeLong and Fahey (2000)

สรุป
1. การเพิ่มทักษะการถ่ายทอดความรู้ ให้ กบั เกษตรกรต้ นแบบ สามารถทาได้ โดยการอบรมการใช้ เทคโนโลยี
ในการจัดการความรู้ เพื่อ เป็ นการเพิ่ มประสิทธิ ภาพของการจัดการความรู้ ของเกษตรกรให้ ดียิ่ง ขึน้ ใน
อนาคต ซึ่งการอบรมการใช้ เทคโนโลยี ควรประกอบด้ วยการใช้ คอมพิ วเตอร์ อินเตอร์ เน็ท การใช้ สื่ อ
ดิจิตอล เช่นเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการสร้ างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
2. เกษตรกรตัวอย่างควรได้ รับ อบรมเทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และโอกาสในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ อย่างเป็ นระบบ ด้ วยการเป็ นวิทยากรอันเป็ นการเพิ่มพูนทักษะทางการจัดการองค์ความรู้ และ
เป็ นการทบทวนองค์ความรู้ ที่มีอยู่ และมีการจัดระบบทางความคิดในการถ่ายทอดต่อไป
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ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่ อความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ อาหารที่มีคุณภาพสูงตราสินค้ า A
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
Factors Positively Influence Purchase Intention of High Quality Food Products Brand A of
Consumers in Bangkok
ชุมพร โนทา1* และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 2
Chumporn Notar1* and Penjira Kanthawongs2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาอิ ทธิ พลเชิ งบวกของ ปั จจัยภาพลักษณ์ ฉลากสินค้ าของบริ ษั ท
ภาพลักษณ์ ทางสังคม การรั บรู้ คุณภาพ การรั บรู้ ในตราสินค้ า ความรั บผิดชอบต่อสังคม ราคาสินค้ าระดับบน
ความรู้ สึกภาคภูมิ ใจ การควบคุมการสื่อสาร และการสื่อสารแบบการบอกต่อ ที่ มีผลต่อ ความความตั้งใจซื อ้
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูงตราสินค้ า A ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถาม จํานวน 340
ชุด จากในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู พบว่า มีเพียงปั จจัย ราคาสินค้ าระดับบน (β = 0.399), การสื่อสารแบบการบอกต่อ (β = 0.177) และ
การรับรู้ในตราสินค้ า (β = 0.161) ที่มีอิทธิพลเชิงบวก ต่อความตั้งใจซื ้อ ในระดับร้ อยละ 65.9 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .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.

Key Words: brand awareness, price premium, word-of-mouth communications, purchase intention
*
Corresponding author; e-mail address: snowymybear@gmail.com
1
1

นักศึกษาปริ ญญาโทการบริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพ 10110
Master of Business Administration Student, Graduate School, Bangkok University, Bangkok, 10110
429

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

คํานํา
แนวโน้ มการเติบโตของประชากรทัว่ โลกจาก 7,000 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 9,000 ล้ านคนในปี
พ.ศ. 2563 ส่งผลต่อการบริ โภคเนื ้อสัตว์ อาทิ เนื ้อหมู เนื ้อไก่ และไข่ไก่ (OECD, 2015) เพิ่มสูงขึ ้นตามไปด้ วย โดย
ในรอบสิบปี ที่ผา่ นมามีการผลิตเนื ้อสัตว์สงู ถึงร้ อยละ 20 และการบริ โภคคิดเป็ น 35.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จาก
หน่วยการผลิตและการบริ โภคของคนทัว่ โลก โดยเฉพาะประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเกือบเท่าตัวเมื่อ
เทียบกับประเทศกําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2558 การผลิตไก่เนื ้อจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นตามจํานวนประชากร และความต้ องการบริ โภคทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
สามารถผลิตไก่เนื ้อได้ ประมาณ 1,246.10 ล้ านตัว เพิ่มขึ ้นจาก 1,209.52 ล้ านตัว ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็ นร้ อยละ
3.02 เนื่องจากการจัดการฟาร์ มที่ได้ มาตรฐาน และมีระบบการผลิตที่ปลอดภัย ส่วนการผลิตเนื ้อหมู คาดการณ์
ว่าปี พ.ศ. 2558 จะมีปริมาณเพิ่มขึ ้น 13.08 ล้ านตัว คิดเป็ นร้ อยละ 2.03 และคาดว่าจะมีปริ มาณการบริ โภคหมู
12.483 ล้ านตัว หรื อ 0.999 ล้ านตัน นอกจากนี ้ ยังมีการคาดการณ์วา่ ปี พ.ศ. 2558 การผลิตไข่ไก่จะเพิ่มสูงขึ ้น
11,962.63 ล้ านฟอง จาก 11,717.71 ล้ านฟอง ในปี พ.ศ. 2557 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.09 เนื่องจากราคาไข่ไก่อยู่
ในเกณฑ์คอ่ นข้ างดี ส่งผลให้ ปริ มาณการบริ โภคไข่ไก่เพิ่มสูงขึ ้นตามไปด้ วย ประกอบกับมีการรณรงค์สง่ เสริ มการ
บริ โภคไข่ไก่ (สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร, 2558)
สังคมเมืองมีการขยายตัวขึ ้นครอบครัวมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
กําลังซื ้อมากขึ ้นก็ต้องการอาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูงและมีความปลอดภัย โดยอาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูงครอบคลุมในกลุม่
สินค้ าเนื ้อหมู เนื ้อไก่ และไข่ไก่ จากกระแสตื่นตัวในเรื่ องการดูแลรักษาสุขภาพ จนเป็ นไลฟ์สไตล์ที่คนไทยขาด
ไม่ได้ สังคมไทยเริ่ มตื่นตัวต่อการให้ ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคต้ องการมีรูปลักษณ์ที่ดี
เพื่อการยอมรับทางสังคม ดังนั้นจึงมีความคาดหวังต่อสินค้ าและบริ การที่สงู ขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร ต้ องมีการปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริ โภค สําหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย มีบริ ษัท เบทาโกร จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายอาหารสัตว์โดยบริ ษัทได้ ทมุ่ งบประมาณกว่า 50 ล้ านบาทสําหรับการทําตลาดตราสินค้ าชื่อ S-Pure ซึง่
ปั จจุบนั แบรนด์ดงั กล่าวจะมีการขายสินค้ าผ่านห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ 30-40% Food Service และ โรงงาน
อุตสาหกรรม 40-50% และส่งออกประมาณ 10% ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เนื ้อหมู เนื ้อไก่ และไข่ไก่สด แบรนด์ S-Pure
มียอดขายที่เพิม่ ขึ ้นเฉลี่ยปี ละ 15-20% คาดว่าจะทําให้ ยอดขายเติบโตไม่น้อยกว่า 10% ของตลาดระดับบนใน
ประเทศไทย และในอนาคตมีแผนจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจาก 80% เป็ น 90% (CentralLabThai, 2015)
นอกจากนั้น บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรื อ CPF มีรายได้ จากการขายรวม 426,039 ล้ าน
บาทและมีกําไรสุทธิ 10,562 ล้ านบาท ถือว่าเติบโตขึ ้นจากปี พ.ศ. 2556 ในอัตราร้ อยละ 9 โดยบริ ษัทมีธรุ กิจ
อาหาร ได้ แก่ การผลิตเนื ้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุกภายใต้ ตราสินค้ า CP เพื่อจําหน่ายในประเทศและ
ส่งออก (CPF, 2015) ส่วน สินค้ าเฮาส์แบรนด์ (house brand) ของห้ างสรรพสินค้ าอย่าง เทสโก้ โลตัส หรื อ บิ๊กซี
ก็เน้ นราคาถูก - คุณภาพดี เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ ลกู ค้ า ซึง่ บิก๊ ซีระบุวา่ สินค้ าเฮาส์แบรนด์ จะมีราคาถูกกว่า 20%
และทางห้ างต้ องการเพิ่มยอดขายให้ เพิ่มขึ ้น 10% หลังเปิ ด AEC นอกจากนั้น บริ ษัท เทสโก้ โลตัสมีสนิ ค้ าหลาย
ประเภททั้งเนื ้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ สินค้ าอุปโภคบริ โภค อาหารปรุงสําเร็ จ เป็ นต้ น (siamturakij.com, 2558)
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ในส่วนวรรณกรรมปริ ทศั น์นั้น Aaker ได้ นําเสนอทฤษฎี ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า (brand image) ว่า
เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ในการประเมินการเชื่อมโยงกับตราสินค้ าและผลิตภัณฑ์ (Aaker, 1991) Yoo ได้ กล่าวไว้ ว่า
ภาพลักษณ์ที่ดีจะนําไปสูค่ วามภักดีและการซื ้อสินค้ าที่มากขึ ้น นอกจากนั้น Wu ได้ กล่าวไว้ ว่า หากผู้บริ โภคมอง
ภาพป้ายฉลากภายนอกของบริ ษัทผู้ผลิตเป็ นเชิงบวก จะนําไปสู่ความตั้งใจซื ้อสินค้ า (Wu, 2011; Yoo, 2000)
Zeithaml กล่าวว่าทฤษฎีคณ
ุ ภาพของสินค้ า (perceived quality) คือ แนวความคิดของผู้บริ โภคที่สามารถตัดสิน
ตราสินค้ าว่ามีความเป็ นเลิศและเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรื อไม่อย่างไร (Zeithaml, 1998) Porral และ Lang
พบว่า ปั จจัยคุณภาพของสินค้ า (perceived quality) หมายถึงสินค้ ามีมาตรฐานสูง สมํ่าเสมอและมีกระบวนการ
ผลิตที่ดี (Porral and Lang. 2015) และ Anselmsson กล่าวว่าทฤษฎีการรับรู้ในตราสินค้ า (brand awareness)
มีความสําคัญต่อสินค้ าราคาระดับบนสําหรับตราสินค้ าของอาหารต่างๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ ของ
ลูกค้ าในช่วงขั้นตอนก่อนการซือ้ แหล่งข้ อมูลและตัวสินค้ า จะต้ องตรงกับความคาดหวังของผู้บริ โภค ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับความพอใจของผู้บริ โภค (Anselmsson et al., 2014) นอกจากนั้น Babin พบว่าปั จจัยภาพลักษณ์
ฉลากสินค้ าของบริ ษัท (private label image) ถือเป็ นการสะท้ อนถึงการรับรู้ในเรื่ องคุณภาพและมีผลต่อความ
ตั้งใจซื ้อ (Babin, 2001) ส่วนปั จจัยภาพลักษณ์ทางสังคม (social image) จะหมายถึงภาพลักษณ์ทางสังคมที่ผ้ ู
ซื ้อสร้ างขึ ้น (Anselmsson et al., 2014) ตลอดจน ปั จจัยการรับรู้ในตราสินค้ า (brand awareness) คือการรู้จกั
จดจํ า และมี ค วามทรงจํ า ที่ ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า ส่ ว นปั จ จัย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม (corporate
social
responsibility) เป็ นแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของลูกค้ า เช่นสินค้ าเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม มีการผลิตภายใต้ มาตรฐานการผลิตที่ดี และมีความใส่ใจในเรื่ องการไม่ใช้ ความรุ นแรงกับ
สัตว์ หรื อไม่ เป็ นต้ น และปั จจัยราคาสินค้ าระดับบน (price premium) หมายถึง ความเต็มใจจ่ายค่าสินค้ าใน
ราคาที่สงู กว่าสินค้ าที่คล้ ายกัน (Anselmsson et al., 2014) ส่วนปั จจัยความรู้ สึกภาคภูมิใจ (prestige
sensitivity) หมายถึง ทัศนคติที่เป็ นปฏิกิริยาเชิงบวกของปั จเจกบุคคล ที่มีต่อการซื ้อสินค้ าที่มีราคาสูง เพราะ
มูลค่าของสินค้ าทําให้ มีความรู้ สกึ ภาคภูมิใจ เป็ นการเชื่อมโยงถึงการถูกยอมรับในสังคม (Alcina and Filipe,
2015) ปั จจัยการควบคุมการสื่อสาร (controlled-communication) หมายถึง การควบคุมการสื่อสาร ที่ มี
ผลกระทบต่อ ตราสิ น ค้ า เช่ น การโฆษณา การโปรโมชั่น เป็ นการสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ มี ค วามหมายและมี
ความสําคัญกับผู้บริ โภคในการประเมิ นตราสินค้ า ส่วน ปั จจัยการสื่อสารแบบการบอกต่อ (word-of-mouth
communications) เป็ นการสื่อสารที่ไม่มีการควบคุม เป็ นความคิดเห็นของเพื่อน หรื อครอบครัวที่มีผลต่อการ
ประเมินในสินค้ าเป็ นต้ น (Krystallis and Chrysochou, 2014) ทั้งนี ้ปั จจัยความตั้งใจซื ้อ (purchase intention)
หมายถึงการพิจารณา คุณภาพของสินค้ า ผ่านภาพลักษณ์ฉลากสินค้ าของบริ ษัท ทําให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ สร้ างเป็ น
ความจงรักภักดี และมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื ้อ (Porral and Lang, 2015) ดังนั้นคณะผู้วิจยั จึงออกแบบวิจยั นี ้
เพื่อศึกษาถึง ปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูงตราสินค้ า A ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานการวิจยั คือ ปั จจัยภาพลักษณ์ฉลากสินค้ าของบริ ษัท (private label
image) ปั จจัยภาพลักษณ์ทางสังคม (social image) ปั จจัยคุณภาพของสินค้ า (perceived quality) ปั จจัยการ
รับรู้ ในตราสินค้ า (brand awareness) ปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility)
ปั จจัยราคาสินค้ าระดับบน (price premium) ปั จจัยความรู้ สกึ ภาคภูมิใจ (prestige sensitivity) ปั จจัยการ
ควบคุมการสื่อสารของตราสินค้ า (controlled-communication) ปั จจัยการสื่อสารแบบการบอกต่อ (word-of-
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mouth communications) มีผลเชิงบวกต่อปั จจัยความตั้งใจซื ้อ (purchase intention) โดยมีกรอบการวิจยั ดัง
Figure 1

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ งสํารวจ (Survey Method) และใช้ การเก็ บข้ อมูลด้ วย
แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ประชากร คือ ผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีประมาณ 6 ล้ านคน (เดลินิวส์, 2558) ทั้งนี ้ คณะวิจยั ได้ นํารายชื่อทั้ง 50 เขตใส่กล่องและ
จับฉลากได้ เขตพระโขนง เขตบางรั ก เขตคลองเตย และเขตวัฒนา คณะผู้วิจัยมีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็ น โดยใช้ วิธีการเลือกแบบสะดวก ซึง่ จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ ผู้บริ โภค
ใน 4 เขตดังกล่าว ช่วงสิงหาคมถึงกันยายน 2558 ซึ่งผู้วิจยั ได้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ หลักการคํานวณ
ของ (Cohen, 1977) จากแบบสอบถามที่เป็ น pilot test จํานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G*Power เวอร์ ชนั่ 3.1.7
เพราะเป็ นโปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรั บรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายท่าน
(Buchner, 2010; Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009; นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดค่าเพาเวอร์ (1- β) เท่ากับ 0.80 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.20 จํานวนตัวแปร
ทํานายเท่ากับ 9 ค่าขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.02958 (ซึง่ คํานวณได้ จากค่า Partial R Square
เท่ากับ 0.02873) ผลที่ได้ คือขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทั้งหมดสําหรับงานวิจยั ครั้งนี ้เท่ากับ 336 (Cohen, 1977) ซึง่
ผู้วิจยั ได้ เก็บขนาดตัวอย่างเพิ่มรวมเป็ น 340 ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ นําผลลัพธ์ การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่นและความสอดคล้ องกันในแต่ละตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่ าของครอนบัคได้ ค่าอยู่
ระหว่าง 0.842 – 0.949 ซึ่งถื อว่ามีความเชื่อมั่นสูง เนื่องจากมีค่าใกล้ เคียง 1 และไม่ตํ่ากว่า 0.65 (Nunnally,
1978) จากนั้นนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิตแิ บบการถดถอยเชิงพหุคณ
ู
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ภาพลักษณ์ฉลากสินค้ าของบริ ษัท
(private label image)
ภาพลักษณ์ทางสังคม
(social image)
คุณภาพของสินค้ า
(perceived quality)
การรับรู้ในตราสินค้ า
(brand awareness)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(corporate social responsibility)

ความตั้งใจซื ้อ
(purchase intention)

ราคาสินค้ าระดับบน
(price premium)
ความรู้สกึ ภาคภูมิใจ
(prestige sensitivity)
การควบคุมการสื่อสาร
(controlled-communication)
การสื่อสารแบบบอกต่อ (word-ofmouth communications)

Figure 1 The research conceptual framework
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20 - 25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ ประมาณตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท โดยนึกถึงผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์
ยี่ห้อซีพี เป็ นอันดับแรก ซื ้อ 1 สัปดาห์ตอ่ ครั้ง มีคา่ ใช้ จ่าย 101 - 300 บาท มักซื ้อเนื ้อหมูเพื่อไว้ รับประทานเองโดย
เลือกซื ้อที่ Tops supermarket ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน แต่มีเพียง
ปั จจัยราคาสินค้ าระดับบน (price premium) (β = 0.399) ปั จจัยการสื่อสารแบบบอกต่อ (word-of-mouth
communications) (β = 0.177) ปั จจัยการรับรู้ในตราสินค้ า (brand awareness) (β = 0.161) มีอิทธิพลต่อ
ุ ภาพสูงตราสินค้ า A ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
ความตั้งใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ สามารถอธิบายอิทธิพลต่อความตั้งใจ ได้ ร้อยละ 65.9 และอีกร้ อยละ 34.1 เกิด
จากอิทธิพลตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาศึกษา และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.152 ส่วนปั จจัย
ภาพลักษณ์ฉลากสินค้ าของบริ ษัท (private label image) ปั จจัยภาพลักษณ์ทางสังคม (social image) ปั จจัย
คุณภาพของสินค้ า (perceived quality) ปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility)
ปั จจัยความรู้ สึกภาคภูมิใจ (prestige sensitivity) ปั จจัยการควบคุมสื่อสารของตราสินค้ า (controlledcommunication) ไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื ้อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผู้วิจัยสามารถสร้ าง
สมการการถดถอยได้ ดงั นี ้
Y (ความตั้งใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูง ตราสินค้ า A) = - 0.206 + 0.339 (ปั จจัยราคาสินค้ า
ระดับบน) + 0.177 (การสื่อสารแบบบอกต่อ) + 0.161 (ปั จจัยการรับรู้ในตราสินค้ า) ดัง Table 1

สรุ ป
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปั จจัยภาพลักษณ์ฉลากสินค้ าของ
บริ ษัท (private label image) ปั จจัยภาพลักษณ์ทางสังคม (social image) ปั จจัยคุณภาพของสินค้ า
(perceived quality) ปั จจัยการรับรู้ ในตราสินค้ า (brand awareness) ปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคม
(corporate social responsibility) ปั จจัยราคาสินค้ าระดับบน (price premium) ปั จจัยความรู้สกึ ภาคภูมิใจ
(prestige sensitivity) ปั จจัยการควบคุมการสื่อสาร (controlled-communication) ปั จจัยการสื่อสารแบบบอก
ต่อ (word-of-mouth communications) ที่มีผลต่อปั จจัยความความตั้งใจซื ้อ (purchase intention) ในเขต
กรุงเทพมหานครนั้น มีเพียง ปั จจัยราคาสินค้ าระดับบน (price premium) ปั จจัยการสื่อสารแบบบอกต่อ (wordof-mouth communications) และ ปั จจัยการรับรู้ ในตราสินค้ า (brand awareness) มีอิทธิพลเชิงบวก
ตามลําดับ ต่อความตั้งใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูงตราสินค้ า A ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่
ผลลัพธ์นี ้ สอดคล้ องกับ งานวิจยั ในอดีต แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างรับรู้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูงตราสินค้ า
A มีราคาแพง แต่ผ้ บู ริ โภคก็ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าสินค้ าในราคาที่สงู กว่าสินค้ าที่คล้ ายกัน (Anselmsson et al.,
2014) ตลอดจน กลุม่ ตัวอย่างมีการสื่อสารแบบบอกต่อซึง่ ถือเป็ นการสื่อสารที่ไม่มีการควบคุม เป็ นความคิดเห็น
ของเพื่อน หรื อครอบครัวที่มีผลต่อการประเมินในสินค้ าเป็ นต้ น (Krystallis and Chrysochou, 2014)
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นอกจากนั้น กลุ่มเป้าหมายมีการใช้ ทฤษฎี ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า ในการประเมินการเชื่อมโยงกับตราสินค้ า
และผลิตภัณฑ์ (Aaker, 1991) ดังนั้น นักการตลาดหรื อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูง ตรา
สินค้ า A ควรทําการตลาดโดยเน้ นที่ปัจจัยเหล่านี ้ตามลําดับความสําคัญก่อนหลัง สําหรับปั จจัยราคาสินค้ า
ระดับบน (price premium) เช่น นักการตลาดหรื อผู้ประกอบการอาจจะมีสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ใช้ คําพูดที่เน้ น
ว่าผู้บริ โภคยอม หรื อ ยินดี จ่ายเงินซื ้อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ า A ในราคา หรื อ ปริ มาณ ที่สงู กว่าตราผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เพราะคุณภาพที่ค้ มุ ค่า สําหรับปั จจัยการสื่อสารแบบบอกต่อ เช่น นักการตลาดหรื อผู้ประกอบการอาจจะมีการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ แอปพลิเคชัน หรื อ ทวิตเตอร์ เพื่อให้ เพื่อนๆ และครอบครั วต่างๆ เห็น
ความสําคัญ มีมมุ มองที่ดี ประเมิน มีความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า A ส่วนปั จจัยการรับรู้
ในตราสินค้ า เช่น นักการตลาดหรื อผู้ประกอบการอาจจะมีสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภครู้จกั และจดจํา
ตราสินค้ า A ชื่อเต็ม ลักษณะหีบภายนอก โลโก้ ตา่ งๆ ได้ เพื่อก่อให้ เกิดความตั้งใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง
ตราสินค้ า A มากขึ ้น
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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ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่ อความตัง้ ใจเล่ นเกมด้ วยโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริโภค
ในเขตสาทร คลองเตย และบางรัก กรุงเทพมหานคร
Factors positively influencing intention to play mobile games of consumers in Sathon, Khlong
Toei, and Bang Rak Districts in Bangkok
ภคภร ลุ่มเพชรมงคล1* และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์2
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บทคัดย่ อ
งานวิจัย จัด ทํ าขึน้ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกของ ชนิ ด ของเกมที่ จูงใจในการเล่น
พฤติกรรมในการติดเกม เหตุผลในการเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การรับรู้ จํานวนผู้เล่นในเกม อิทธิพล
ของคนรอบข้ างในการเล่นเกม ความเบิกบานใจในการเล่นเกม การติดต่อกับผู้อื่นในการเล่นเกม การแสวงหา
สาระในการเล่นเกม การแบ่งปั นสาระในเกม ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเล่นเกม จากกลุ่มตัวอย่างของผู้บริ โภค
ในเขตสาทร คลองเตย และบางรัก กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2558 จํานวน 271 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติการถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า มีเพียงปั จจัยด้ านความเบิกบานใจในการเล่น และปั จจัย
ด้ านการแสวงหาสาระในการเล่นเกม มี อิทธิ พ ลเชิ งบวกต่อความตั้งใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ ซึ่ง
สามารถอธิบายอิทธิพล ได้ ร้อยละ 68.4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .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.

Key Words: enjoyment, seeking content, play games with mobile phones
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คํานํา
คุณสมบัติพื ้นฐานของสมาร์ ทโฟนที่นอกเหนือจาก การโทรเข้ าโทรออกแล้ ว แล้ วยังมีแอพพลิเคชัน่ ให้ ใช้
งานมากมาย สามารถรองรั บการใช้ งานอินเทอร์ เน็ ตผ่าน Wi-Fi 3G (บุษ รา ประกอบธรรม & มานะ อัตฉริ ยะ
เกียรติ, 2012) หรื อ 4G และสามารถใช้ งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชัน่ สนทนาชั้นนํา เช่น LINE Youtube
Facebook และ Twitter เป็ นต้ น นอกจากนั้น สมาร์ ทโฟนรุ่ นใหม่ๆ ในปั จจุบนั ยังมีหน้ าจอระบบสัมผัส ใส่กล้ อง
ถ่ า ยรู ป ที่ มี ค วามละเอี ย ดสูง ออกแบบดี ไซน์ ใ ห้สวยงามทัน สมั ย มี แ อพพลิ เคชั่น และลูก เล่ น ที่ น่ า สนใจซึ่ ง
ระบบปฏิบัติการเหล่านั้นจะช่วยให้ ผ้ ูใช้ งาน สมาร์ ทโฟนนั้นสามารถเข้ าถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ โดยใช้ ระบบ
ปฎิบตั ิหลักคือ IOS ใช้ กับ iPhone ส่วน ระบบปฏิบตั ิการ Android OS ใช้ กับสมาร์ ทโฟนอื่นๆ (อธิปลักษณ์ โชติ
ธนประสิ ท ธิ์ , 2557) จากเทคโนโลยี ที่ ก้ าวไกลนํ า สมั ย นี เ้ อง ทํ า ให้เกิ ด ธุ ร กิ จ สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย ต่ า งๆ มากมาย
หลากหลายรูปแบบ มีการคิดค้ นปรับปรุงพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจตามความต้ องการพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคให้ มากที่สดุ โดยการพัฒนานี ้ ได้ รวมไปถึงการพัฒนาเกม เมื่อเกมได้ ถกู ผสมผสานเข้ ากับเทคโนโลยี
ทําให้ เกมสามารถดึงดูดความน่าสนใจในการเล่น เพิ่มอรรถรส การรับรู้ ความรู้ สึกทั้งทางด้ านร่ างกาย อารมณ์
จิตใจ และสังคม เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียที่อยู่บนสมาร์ ทโฟน หรื อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทําให้ กลุ่มคนทุกเพศทุกวัย
เข้ าถึงเกมได้ งา่ ยและมากขึ ้น
ประเภทของเกมได้ ถกู แบ่งออกดังนี ้ บู๊ล้างผลาญ (Action) ผจญภัย (Adventure) แข่งรถ (Driving) ต่อสู้
(Fighting) สร้ างสรรค์ สําหรั บ เด็ก (Children) การศึกษา (Education) สวมบทบาทและเล่นร่ วมกันเป็ นสังคม
(MMORPG – Massive Multiplayer Online Role Playing Game) สวมบทบาทแบบเล่นคนเดียว (Role Playing
Game) จําลองการสร้าง (Simulation) วางแผน (Strategy) และกี ฬา (Sport) (Hussain et al., 2015) ซึ่งตลาด
เกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วโดยมูลค่าตลาดโมบายล์เกมออนไลน์ของไทยในปี
2557 จะมีมูลค่าสูงถึง 2,660 ล้ านบาท ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 14.7 ขณะที่ปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ
3,070-3,140 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 15.4-18.0 นอกจากนั้น ศูนย์วิจยั กสิกรไทยคาดว่า ในปี 2557 จะมีจํานวน
คนเล่นโมบายล์เกมออนไลน์ถึงระดับ 14.0 ล้ านคน ขยายตัวกว่าร้ อยละ 20.2 จากปี 2556 อีกทั้งยังพบว่า กลุ่ม
ผู้บริ โภคซึ่งใช้ สมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตที่อยู่ในวัยเรี ยนนิยมเล่นโมบายล์เกมออนไลน์กว่าร้ อยละ 75.7 ในขณะที่
กลุม่ คนทํางานนิยมเล่นโมบายล์เกมออนไลน์กว่าร้ อยละ 58.6 แม้ ว่า กลุม่ ผู้บริ โภคซึง่ ใช้ สมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต
ที่อยู่ในวัยเรี ยนนิยมเล่นโมบายล์เกมออนไลน์มากกว่ากลุม่ คนทํางาน แต่ นักวิเคราะห์ของ NPD Group: Market
Research & Business Intelligence ระบุว่า “...ผู้เล่นที่เป็ นผู้ใหญ่ มีการเสียค่าใช้ จ่ายมากกว่าผู้เล่นวัยเด็กและ
วัยรุ่ น...กลุ่มผู้ใหญ่ นีย้ ังได้ มีการเลือกเกมให้ กับลูกของตนเอง ดังนั้น คนกลุ่มนี จ้ ึงเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
ผู้ผ ลิต เกมและนักการตลาด” (Mofang, 2015) นอกจากนั้น จํ า นวนผู้เล่น โมบายล์ เกมออนไลน์ ทั้งสองกลุ่ม
ดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 64.6 ของจํานวนผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตทั้งหมดซึ่งมีอยู่ประมาณ 21.7 ล้ านคนทัว่
ประเทศ นัน่ หมายถึง นอกจากฐานผู้บริ โภคที่เล่นโมบายล์เกมออนไลน์เดิมแล้ ว ยังมีผ้ บู ริ โภคกว่าร้ อยละ 35.4 ที่
ใช้ สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตแต่ยงั ไม่มีการเล่นโมบายล์เกมออนไลน์ จึงนับได้ ว่าเป็ นโอกาสของกลุม่ ผู้ประกอบการ
ที่ เป็ น ผู้พัฒ นาหรื อ ผู้ให้ บ ริ ก ารโมบายล์ เกมออนไลน์ ที่ จ ะคิ ด ค้ น พัฒ นาโมบายล์ เกมออนไลน์ ใหม่ ๆ และทํ า
การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิมและเจาะฐานลูกค้ ากลุ่มใหม่เหล่านี เ้ พิ่มขึ ้นอีก (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557)
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อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของตลาดเกมของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นการนําเข้ ามาจากต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วน
การนําเข้ าเกมมากถึง 91% ซึง่ มีมลู ค่า 7,835 ล้ านบาท สําหรับปี 2557 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558)
ในส่วนวรรณกรรมปริ ทศั น์นั้น Hussain et al. อธิบายว่า ชนิดของเกมที่จูงใจในการเล่น (Game types
motivating to play) เช่น เกมที่แปลกใหม่ เล่นร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เกมที่ค่อยข้ างรุ นแรง เกมที่ จะเชื่ อมโยงสังคม
รอบตัวของผู้เล่นได้ และเกมที่ เน้ นความสนุกสนาน เป็ นต้ น ส่วนพฤติกรรมในการติดเกม (Indicative game
addiction) หมายถึง พฤติกรรมการทําซํ ้าๆ ที่เพิ่มปั ญหาส่วนบุคคลและสังคมรอบข้ าง ซึ่งมักสูญเสียการควบคุม
หรื ออาจจะแสดงออกด้ วยอารมณ์ หงุดหงิด โมโหง่ายได้ เช่น ผู้เล่นจะรู้ สึกหงุดหงิด โมโหถ้ าไม่ได้ เล่นเกมหรื อไม่
หรื อ ผู้เล่นเคยทะเลาะกับผู้อื่น ครอบครัว เพราะถูกรบกวนจากการเล่มเกมหรื อไม่ เป็ นต้ น ส่วน เหตุผลในการเล่น
เกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Reasons to play games with mobile phones) เช่น ผู้เล่นรู้ สึกสนุกสนานเมื่อ
ได้ เล่นเกมร่ วมกับผู้อื่นภายในเกม หรื อ รู้สกึ สนุกกับการทําภารกิจต่างๆ ภายในเกม ชอบที่จะค้ นหาอุปกรณ์พิเศษ
ต่างๆ ภายในเกม หรื อรู้ สกึ มีอํานาจเหนือผู้อื่น หรื อ ชอบบทบาทและบุคลิกภาพใหม่ของตนเองภายในเกม หรื อ
ชอบก่อกวนผู้อื่นภายในเกม ซึ่ง Hussain et al. พบว่า ชนิดของเกมที่จูงใจในการเล่น พฤติกรรมในการติดเกม
และ เหตุผลในการเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งอิทธิพลต่อ ความตั้งใจเล่มเกม (Hussain et al., 2015)
การรั บ รู้ จํ า นวนผู้ เล่ น ในเกม (Perceived number of users) ถื อ เป็ นลั ก ษณ ะสํ า คั ญ ของเกมที่ เ ล่ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ สงั คมออนไลน์ เพราะผู้เล่นจะคิดว่าคนส่วนใหญ่อยูใ่ นเกม ต้ องเล่นร่ วมกันเป็ นกลุม่ ซึง่ ใน
อนาคตจะมีผ้ เู ล่นที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ เล่นเกมมากขึ ้น และผู้เล่นแสดงความต้ องการใช้ เวลาว่างส่วนใหญ่
กับการเล่มเกมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นหลัก ส่วน อิทธิพลของคนรอบข้ างในการเล่นเกม (Perceived numbers
of peers) ก็มีผลมากต่อความตั้งใจเล่น ระบบเครื อข่าย ถือเป็ นส่วนสําคัญเมื่อผู้อยูใ่ นระบบเครื อข่ายได้ ประโยชน์
จากผู้อื่นในระบบและคุณค่าของความเป็ นเครื อข่ายจะเพิ่มมากขึ ้นก็จะขึ ้นอยู่กบั จํานวนคนรอบข้ างที่อยู่ในระบบ
เครื อข่าย นัน่ เอง นอกจากนั้น ความเบิกบานใจในการเล่นเกม (Enjoyment) ถือเป็ นแรงจูงใจอันดับแรกสําหรับ
การเล่มเกมโต้ ตอบทางโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ Enjoyment หมายถึง ความภิ รมย์ ของบุคคลที่ ร้ ู สึกเมื่ อมี พ ฤติกรรม
กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดจน การติดต่อกับผู้อื่นในการเล่นเกม (Interactions with others) ถื อ เป็ น
ลักษณ์ สําคัญของเกมชนิดสังคมออนไลน์ ซึ่งนักพัฒนาจะต้ องให้ ความสําคัญกับด้ านสังคมของเกมที่ออกแบบ
เพื่อให้ ผ้ เู ล่นมีปฏิกิริยาโต้ ตอบระหว่างกันในลักษณะต่างๆ และยังควรออกแบบเกมให้ มีความสร้ างสรรค์ สนุก
เพื่อที่ผ้ เู ล่น เพื่อนผู้เล่น จะได้ สนใจ สนุกและได้ รับการตอบสนองในการเข้ าสังคมด้ วย (Pei-Shan & Hsi-Peng,
2014) ส่วน การแสวงหาสาระในการเล่นเกม (Seeking content) หมายถึง การรับรู้ การทํางาน การสํารวจโดย
การเล่น การฆ่าเวลา และการเข้ าสังคม เช่น การเล่มเกมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วยให้ ผ้ เู ล่นรู้ จกั ระวังตัว หรื อ
ฝึ กให้ ผ้ เู ล่นทําภารกิจต่างๆ สําเร็ จได้ หรื อ ผู้เล่นได้ ฝึกแข่งขันกับผู้อื่นและตัวเอง ตลอดจน ผู้เล่นๆ เพื่อฆ่าเวลา ลด
ความเบื่อหน่าย อีกทั้ง การแบ่งปั นสาระในเกม (Sharing content) หมายถึง แรงจูงใจในการแบ่งปั นสาระในเกม
ซึ่งเน้ นการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสังคม เช่น ผู้เล่นเล่มเกมเพื่อฝึ กเสียสละเพื่อผู้อื่น หรื อ เพื่อตัวเอง การเล่มเกม
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็ นการเก็บประสบการณ์ หรื อเป็ นการนําเสนอให้ ผ้ อู ื่นได้ เห็น หรื อ ผู้เล่นต้ องการมีส่วน
ร่ วมกับผู้อื่น (Dion Hoe‐Lian et al., 2012) ซึ่งงานวิจยั ในอดีตพบว่า การรับรู้ จํานวนผู้เล่นในเกม อิทธิ พลของ
คนรอบข้ างในการเล่นเกม ความเบิกบานใจในการเล่นเกม การติดต่อกับผู้อื่นในการเล่นเกม การแสวงหาสาระใน
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การเล่นเกม การแบ่งปั นสาระในเกม ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกม (Dion Hoe‐Lian et al., 2012, Pei-Shan &
Hsi-Peng 2014)
ดังนั้น งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ชนิดของเกมที่จงู ใจในการเล่น (Game
types motivating to play) พฤติกรรมในการติดเกม (Indicative game addiction) เหตุผลในการเล่นเกมผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Reasons to play games with mobile phones) การรับรู้จํานวนผู้เล่นในเกม (Perceived
number of users) อิทธิพลของคนรอบข้ างในการเล่นเกม (Perceived numbers of peers) ความเบิกบานใจใน
การเล่นเกม (Enjoyment) การติดต่อกับผู้อื่นในการเล่นเกม (Interactions with others) การแสวงหาสาระในการ
เล่นเกม (Seeking content) การแบ่งปั นสาระในเกม (Sharing content) ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเล่นเกม
(Intention to play) ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2558 โดยมีกรอบในการวิจยั ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ชนิดของเกมที่จงู ใจในการเล่นเกม
(game types motivating to play)
พฤติกรรมในการติดเกม
(indicative game addiction)
เหตุผลในการเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
(reasons to play games with mobile phones)
การรับรู้จํานวนผู้เล่นในเกม
(perceived number of users)
อิทธิพลของคนรอบข้ างในการเล่นเกม
(perceived number of peers)

ความตั้งใจในการเล่นเกม
(intention to play)

ความเบิกบานใจในการเล่นเกม
(enjoyment)
การติดต่อกับผู้อื่นในการเล่นเกม
(interactions with others)
การแสวงหาสาระในการเล่นเกม
(seeking content)
การแบ่งปั นสาระในการเล่นเกม
(sharing content)
Figure 1 The research conceptual framework

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ง นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Method) และใช้ การเก็ บ ข้ อมู ล ด้ วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากร คือกลุม่ พนักงานบริ ษัทเอกชน
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ในเขตสาทร คลองเตย และบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร โดยสาเหตุที่ เลื อ กเก็ บ ข้ อ มูล ในพื น้ ที่ ดังกล่ า วเพราะ
กลุม่ เป้าหมายเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชนในพื ้นที่เหล่านี ้มีแนวโน้ มจะเป็ นกลุม่ ที่มีรายได้ เป็ นของตนเอง มีกําลังซื ้อ
และมีอํานาจในการตัดสินใจซื ้อของรางวัลต่างๆ ที่อยูภ่ ายในเกมได้ มากกว่ากลุม่ ผู้บริ โภคในวัยเรี ยน และ และเขต
พื ้นที่ดงั ที่กล่าวมานี ้เป็ นแหล่งที่มีบริ ษัท ห้ างร้ าน อยู่ตามอาคารต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มคนทํางานอยู่รวมกันเป็ นจํานวน
มาก ดังเช่น ที่ นัก วิเคราะห์ ของ NPD Group: Market Research & Business Intelligence ระบุว่า “...ผู้เล่น ที่
เป็ นผู้ใหญ่ มีการเสียค่าใช้ จ่ายมากกว่าผู้เล่นวัยเด็กและวัยรุ่ น...กลุ่มผู้ใหญ่ นีย้ งั ได้ มีการเลือกเกมให้ กับลูกของ
ตนเอง ดังนั้น คนกลุ่มนี ้จึงเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ผลิตเกมและนักการตลาด” (Mofang, 2015) นักวิจยั มี
การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยใช้ วิธีการเลือกแบบสะดวก ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง
กันยายน 2558 ซึ่งผู้วิจัยได้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ โดยใช้ หลักการคํานวณของ (Cohen,
1977) จากแบบสอบถามที่เป็ น pilot test จํานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G*Power เวอร์ ชั่น 3.1.7 เพราะเป็ น
โปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจยั หลายท่าน (Buchner, 2010;
Erdfelder, 1996; นงลักษณ์ วิรัชชัยม 2555) ในการคํานวณกําหนดค่าเพาเวอร์ (1- β) เท่ากับ 0.80 ค่าอัลฟา
(α) เท่ากับ 0.20 จํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 9 ค่าขนาดของอิทธิ พล (effect size) เท่ากับ 0.0368066 (ซึ่ง
คํานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.0355) ผลที่ได้ คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสําหรับงานวิจัยครั้งนี ้
เท่ากับ 271 (Cohen, 1977) ซึ่งผู้วิจยั ได้ เก็บขนาดตัวอย่างทั้งสิ ้นเป็ น 271 ตัวอย่าง และได้ นําผลลัพธ์ การตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ และความสอดคล้ องกันในแต่ละตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ าของครอนบัคได้ คา่ อยู่ระหว่าง 0.677–0.928 ซึง่ ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สูง เนื่องจากมีคา่ ใกล้ เคียง 1 และไม่ตํ่า
0.65 (Nunnally, 1978) จากนั้นนําข้ อมูลมาวิเคราะห์สถิตกิ ารถดถอยพหุคณ
ู

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 22-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน/รั บ จ้ าง จะเล่ น เกมต่ อ สู้ ผ่ า นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เป็ นประจํา โดยมีเหตุใจในการเล่นเกมเนื่องจากมีราคาถูก/ไม่เสียค่าใช้ จ่าย มากกว่า 15 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ใช้ เวลา 30-60 นาทีในการเล่นเกมแต่ละครั้ง และจะเห็นโฆษณาผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย (เฟซบุ๊ค,
อินสตาแกรม, ไลน์แชท) มากที่สดุ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน แต่มีเพียง
ปั จจัยด้ านความเบิกบานใจในการเล่นเกม (enjoyment) (β = 0.401) และ ปั จจัยด้ านการแสวงหาสาระในการ
เล่นเกม (seeking content) (β = 0.210) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่
สามารถอธิบายอิทธิ พลต่อความตั้งใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ ร้อยละ 68.4 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และอีกร้ อยละ 31.6 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาศึกษาและมีความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์ที่ ± .230 ส่วนปั จจัยด้ านชนิดของเกมที่จงู ใจในการเล่นเกม พฤติกรรมในการติดเกม เหตุผลใน
การเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การรับรู้ จํานวนผู้เล่นในเกม อิทธิ พลของคนรอบข้ างในการเล่นเกม การ
ติดต่อกับผู้อื่นในการเล่นเกม และการแบ่งปั นสาระในการเล่นเกม ไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจเล่นเกมผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ ผู้วิจยั สามารถสร้ างสมการการถดถอยได้ ดงั นี ้
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Y (ตั้งใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่) = 0.230 + 0.401(ปั จจัยด้ านความเบิกบานใจในการเล่น
เกม) + 0.210 (ปั จจัยด้ านการแสวงหาสาระในการเล่นเกม) ดังตารางที่ 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

สรุ ป
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาอิทธิ พลเชิงบวกของ ปั จจัยชนิดของเกมที่จูงใจในการเล่น
เกม พฤติก รรมในการติ ด เกม เหตุผ ลในการเล่น เกมผ่ านทางโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ การรั บ รู้ จํ านวนผู้เล่น ในเกม
อิ ท ธิ พ ลของคนรอบข้ างในการเล่น เกม ความเบิ กบานใจการเล่นเกม การติดต่อ กับ ผู้อื่ น ในการเล่น เกม การ
แสวงหาสาระในการเล่นเกม การแบ่งปั นสาระในการเล่นเกม ความตั้งใจในการเล่นเกม ที่มีผลต่ออิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เขตกรุงเทพมหานครนั้น มีเพียง ปั จจัยด้ านความเบิกบานใจใน
การเล่นเกม (enjoyment) และ ปั จจัยด้ านการแสวงหาสาระในการเล่นเกม (seeking content) ที่มีอิทธิ พลเชิง
บวกต่อความตั้งใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามลําดับ สําหรับปั จจัยด้ านความเบิกบานใจในการเล่น
เกม (enjoyment) หมายถึง นักการตลาดหรื อผู้พฒ
ั นาเกมควรทําให้ ผ้ ทู ี่จะเล่นเกมรู้สกึ สนุกสนาน คลายเครี ยด มี
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ความสุข สดชื่น แจ่มใสเมื่อเขาเล่นเกมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกลุ่มคําถามนี ้อ้ างอิงจากงานวิจยั ของ Pei-Shan
& Hsi-Peng (2014) นอกจากนั้น Pei-Shan & Hsi-Peng ยังกล่าวว่า ผู้ที่ตั้งใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพราะต้ องการความเพลิดเพลินและปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เล่นคนอื่นๆ ถือเป็ นแนวคิดสําคัญที่จะกระตุ้นให้ เกิดการเล่น
เกมออนไลน์ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pei-Shan & Hsi-Peng 2014) ส่วน Goh, Lee, & Low แสดงให้ เห็นว่าผู้ที่ตั้ง
ใจเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การแบ่งปั นสาระในการเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายถึง การรับรู้
การทํางาน การสํารวจโดยการเล่น การฆ่าเวลา และการเข้ าสังคม เช่น การเล่มเกมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วย
ให้ ผ้ ูเล่น รู้ จัก ระวังตัว หรื อ ฝึ ก ให้ ผ้ ูเล่น ทํ า ภารกิ จ ต่างๆ สํ าเร็ จ ได้ หรื อ ผู้เล่น ได้ ฝึ ก แข่งขัน กับ ผู้อื่ น และตัว เอง
ตลอดจน ผู้เล่นๆ เพื่ อฆ่าเวลา ลดความเบื่อหน่าย อี กทั้ง การแบ่งปั นสาระในเกม ดังนั้น ผู้ป ระกอบการหรื อ
นักการตลาดควรนําผลลัพธ์นี ้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เกมหรื อทําการตลาดเกี่ยวกับเกมที่เน้ นความเบิกบานใจในการ
เล่นเกม และปั จจัยด้ านการแสวงหาสาระในการเล่นเกม โดยสร้ างเกมที่ใช้ เทคโนโลยีภาพสีสวยงาม ประกอบกับ
เสียงเพลง สร้ างเกมที่สอดคล้ องกับยุคสมัยปั จจุบัน เพื่อดึงดูดให้ ผ้ ูเล่นเกมมีความรู้ สึกเข้ าถึงเกมได้ ง่าย สร้ าง
เนื ้อหาในเกมให้ มีความท้ าทายและสนุกสนาน พร้ อมทั้งให้ สอดแทรกข้ อคิด หรื อฝึ กความรวดเร็ ว ลับสมองผู้เล่น
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ปั จจัยที่มีอทิ ธิผลเชิงบวกต่ อความตัง้ ใจที่จะเดินทางท่ องเที่ยวของผู้เข้ าชมงาน “ไทยเที่ยวไทย”
Factors Positively Affecting Intention to Travel of the Visitors of “Thai-Teaw-Thai” Event
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปั จจัยด้ านการรั บรู้ คุณค่า ด้ านความ
ดึงดูดใจ ด้ านองค์ความรู้ ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้ านภาพลักษณ์ ที่รับรู้ ได้ ด้ านภาพลักษณ์ ของความชื่น
ชอบ ที่มีต่อ ปั จจัยความตั ้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว จากแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด ของผู้มาเที่ยวงาน “ไทย
เที่ยวไทย” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิต์ใิ นวันที่ 3 – 6 กันยายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยความถดถอย
เชิงพหุคณ
ู พบว่ามีเพียง ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ของความชื่นชอบ ที่มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ของผู้เข้ าชมงานไทยเที่ยวไทยดังกล่าว ซึง่ ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ของความชื่นชอบนี ้ สามารถอธิบายอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั ้งใจที่จะเดินทางได้ ร้อยละ 51 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนํา
ผลการวิจยั นี ้ไปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อช่วยเติมเต็มในความต้ องการของนักท่องเที่ยว และ
ทําให้ เกิดแรงจูงใจในการสร้ างและพัฒนาธุรกิจของตนเอง ซึง่ ทําให้ คนไทยเกิดความภาคภูมิใจและให้ ตระหนักถึง
การมีส่วนร่ วมในการรั บผิดชอบต่อ การท่อ งเที่ยว ที่อ าจจะมีอิทธิ พ ลต่อ ความตัง้ ใจที่จ ะเดินทางท่อ งเที่ยวใน
ประเทศไทยให้ เพิ่มมากยิ่งขึ ้น

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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คํานํา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือเป็ นอุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมหนึ่งในการเป็ นแรง
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ. 2558 จากบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศที่เอื ้ออํานวยมากขึ ้น เช่น การ
ให้ ความมัน่ ใจเรื่ องความปลอดภัย หรื อ การทําการตลาดเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ าได้ จัด ทํ า การตลาด “ปี ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย 2558 หรื อ 2015 Discover Thainess” เพื่ อ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมไทย โดยจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในไทย ช่วง
ไตรมาสที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะมีประมาณ 7.3 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยคาดว่าจะสร้ างรายได้ ส่ธู ุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมูลค่าประมาณ 382,900
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 16 เมื่อเทียบกับที่หดตัวร้ อยละ 4 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในปี นี ้ยังพึง่ พานักท่องเที่ยวจากจีนเป็ นสําคัญ เพราะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป
ยังเผชิญกับปั ญหาเศรษฐกิจ ประกอบกับค่าเงินยูโรกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั ง้ อีกทั ้งประเทศรั สเซียก็ยังเผชิญกับ
วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ ดังนั ้น จํานวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปในช่วงที่เหลือของปี พ.ศ. 2558 จึงยังจะมีจํานวน
น้ อยอยู่ (บริ ษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จํากัด, 2015b)
สําหรับอุตสาหกรรมไทยเที่ยวไทยก็ถือเป็ นอีกอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเน้ นประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญใน 12 เมืองต้ องห้ ามพลาด ได้ แก่
ลําปาง น่าน เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี ตราด จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนครศรี ธรรมราช ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์ นี ้ น่าจะช่วยให้ เกิดเงินสะพัดเพิ่มขึ ้นประมาณ 3,500 ล้ านบาท นอกจากนั ้น ภาครั ฐยังมีการนํา
ค่าใช้ จ่า ยด้ า นการท่ อ งเที่ยวมาลดหย่อ นภาษี เงิ นได้ ส่วนบุค คล ตลอดจนบริ ษั ทหรื อ นิ ติบุค คลก็สามารถนํ า
ค่าใช้ จ่ายในการจัดสัม มนาภายในประเทศมาหักเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี ได้ เป็ นต้ น (บริ ษัท ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย จํากัด, 2015a) จากปั จจัยข้ างต้ น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปี พ.ศ. 2558 นั ้นจะมีคนไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศจํานวนประมาณ 148.5 ล้ านคนต่อครั ง้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 จากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะช่วยสร้ าง
เม็ด เงิ นสะพัด ไปยัง ธุร กิ จ ที่ เกี่ ยวข้ อ งมูล ค่าประมาณ 7.72 แสนล้ า นบาท ถือ ว่าขยายตัวร้ อยละ 9.4 โดย
นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมท่องเที่ยวไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคใต้ ซึ่งรวมกันเกือบ
ครึ่งของตลาดไทยเที่ยวไทยทั ้งหมดในปี นี ้ ปั จจัยที่เอื ้อต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น สภาพอากาศหนาวเย็น แต่
ภาวะค่าครองชีพที่สงู ขึ ้นอาจจะส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวปรับแผนการเดินทางเป็ นแบบไปเช้ าเย็นกลับ หรื อ ท่องเที่ยว
ระยะใกล้ หรื อการใช้ เวลาในการค้ นหาข้ อมูลต่างๆ เพิ่มขึ ้น หรื อ รอช่วงส่งเสริ มการขายของตั๋วเครื่ องบินโดยสาร
หรื อค่าห้ องพักที่มีราคาลด เป็ นต้ น (บริ ษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จํากัด, 2015a) สําหรั บงาน “ไทยเที่ยวไทย” ครั ง้ ที่
36 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน พ.ศ. 2558 จัดโดย บริ ษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้ นท์ จํากัด คาดว่าจะมีเงิน
สะพัดจากการซื ้อ Package ท่องเที่ยวและสินค้ าบริ การท่องเที่ยวประมาณ 200-300 ล้ านบาท และคาดว่าจะมีผ้ ู
เข้ า ชมงานประมาณ 2 แสนคน ซึ่ง ลดลงจากการจัด งานในช่ว งเดี ยวกันของปี ก่ อ นเพราะปั จ จัยเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ โดยในงานจะมีผ้ ปู ระกอบการจองพื ้นที่ขายสินค้ าถึง 1,300 รายเต็มทุกพื ้นที่ (เดลินิวส์, 2558)
ในส่วนวรรณกรรมปริ ทัศน์นั ้น Bhatiasevi and Yoopetch มีการเก็บข้ อมูลกับนักศึกษาช่วงปลายปี
2555 – ต้ นปี 2556 จํานวนประมาณ 579 คน ในประเทศไทยซึ่งเป็ นผู้ที่เคยใช้ การจองตั๋วเครื่ องบินหรื อโรงแรม
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ผ่านระบบการจองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Booking) ซึง่ พบว่าการรับรู้คณ
ุ ค่า (Perceived Value) ส่งผลต่อ ความตั ้งใจ
ที่จะใช้ (Intention to Use) ระบบ E-Booking ดังนั ้นผู้ให้ บริ การระบบ E-Booking ควรเน้ นและส่งเสริ มคุณค่าและ
ประโยชน์ของสินค้ าหรื อบริ การในระบบของตนเองเพราะจะก่อให้ เกิดความตั ้งใจจะใช้ บริ การสินค้ าหรื อบริ การ
นั ้นๆ ได้ ส่วน Bhatiasevi and Yoopetch (2015) พบว่า ความตั ้งใจที่จะเดินทาง (Intention to Travel) มีการ
ประยุกต์มาจากทฤษฎี Theory of Reasoned Actions (TRA) กล่าวว่า ถ้ าบุคคลมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้ วบุคคลนั ้นจะก่อให้ เกิดความตั ้งใจที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Bhatiasevi and Yoopetch, 2015 ; Fishbein
and Ajzen, 1975) ดังนั ้น แนวความคิดนี ้จึงมีการประยุกต์มาใช้ กบั ความตั ้งใจที่จะเดินทางของงานวิจยั นี ้
ส่วน Nilnoppakun and Ampavat มีการศึกษาความต้ องการการท่องเที่ยวในตําบลเชียงคาน จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 700 คนพบว่า ความดึงดูดใจ (Attraction) จะส่งผลต่อความตั ้งใจท่องเที่ยวสถานที่
ใดสถานที่หนึง่ ได้ เพราะนักท่องเที่ยวต้ องการมีประสบการณ์ ที่น่าประทับใจที่อาจจะได้ ยิน ฟั ง หรื อ ดูจากผู้อื่นที่
เคยไปสถานที่นั ้นมาก่อนแล้ วได้ (Nilnoppakun and Ampavat, 2015)
นอกจากนั ้น Correia et al. มีการศึกษา กระบวนการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวกรี กจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 1,097 คน ช่วงปี 2004 พบว่า ความรู้ (Knowledge) ถือ เป็ นปั จจัยแรกที่เกี่ยวข้ องกับความ
ต้ องการสํารวจ วัฒนธรรมใหม่ หรื อ ไปยังสถานที่ใหม่เพื่อทํากิจกรรมหรื อเพื่อเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ ซึ่ง ความรู้ ถือเป็ น
แรงจูง ใจส่วนบุคคลที่ ต้อ งการทํา กิจ กรรมต่ างๆ หรื อ ต้ อ งการทํากิ จ กรรมที่ใ ห้ ความรู้ สึก สนุก มี การเรี ยนรู้
วัฒนธรรม ชีวิตความเป็ นอยู่ เพิ่ม เชาว์ปัญญาให้ ตนเอง เรี ยนรู้ สถานที่ใหม่ๆ หรื อ พบผู้คนที่น่าสนใจ เป็ นต้ น
(Correia et al., 2007)
ส่วน สิง่ อํานวยความสะดวก (Facilities) ของสถานที่เดินทางหมายถึง ที่พกั สภาพอากาศ อาหาร ความ
ปลอดภัย การเดินทาง การต้ อนรั บ ความสะดวกสบายในการเข้ าพัก มีชายหาด มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย หรื อ
เดินทางได้ สะดวก ซึ่งงานวิจัยในอดีตยืนยันว่า สิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านี ้ถือ เป็ นแรงจูงใจเบื ้องต้ นที่ทําให้
นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปท่องเที่ยว (Correia et al., 2007)
นอกจากนัน้ Nassar et al. ได้ มีการศึกษาอิทธิ พลของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของสถานที่เที่ยวที่
เหมาะกับชาวมุสลิม ในประเทศคูเวตจากชาวคูเวตจํานวน 224 คนพบว่า ภาพลักษณ์ ที่รั บรู้ ได้ (Cognitive
Image) และ ภาพลักษณ์ของความชื่นชอบ (Affective Image) ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความตั ้งใจที่จะเดินทาง
ของชาวคูเวตไปตามสถานที่ที่เหมาะกับชาวมุสลิม โดย ภาพลักษณ์ ที่รับรู้ ได้ หมายถึง การท่องเที่ยวตามความ
คาดหวัง หรื อเพื่อสร้ างความต้ องการที่จะเรี ยนรู้ การสร้ างความคิดเกี่ยวกับมรดกและวัฒนธรรม การรู้ จักคุณค่า
ของสิง่ ต่างๆ การไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป หรื อ ความพร้ อมในการต้ อนรั บนักท่องเที่ยว เป็ นต้ น ส่วน ภาพลักษณ์
ของความชื่นชอบ หมายถึง การรั บรู้ ว่าการท่อ งเที่ยวช่วยเติม เต็ม ในความต้ อ งการของผู้ท่อ งเที่ยว การเที่ยว
ภายในประเทศทําให้ ผ้ เู ที่ยวเกิดความปลาบปลื ้มใจ หรื อการเที่ยวทําให้ เกิดความผูกพันกับสถานที่ต่างๆ หรื อ การ
เที่ยวทําให้ เกิดแรงจูงใจในการสร้ างธุรกิจของตนเอง การเที่ยวทําให้ ผ้ เู ที่ยวรู้สกึ รับผิดชอบ หรื อ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
มากขึ ้น หรื อ การเที่ยวทําให้ เกิดความรู้ สึกอ่อ นน้ อมถ่อมตน หรื อ การเที่ยวทําให้ ผ้ เู ที่ยวตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเอง เป็ นต้ น (Nassar et al.,2015)
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ดังนั ้น งานวิจยั นี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปั จจัยด้ านการรั บรู้ คุณค่า ด้ านความ
ดึงดูดใจ ด้ านองค์ความรู้ ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้ านภาพลักษณ์ ที่รับรู้ ได้ ด้ านภาพลักษณ์ ของความชื่น
ชอบ ที่มีต่อ ปั จ จัยความตัง้ ใจที่จ ะเดินทางท่อ งเที่ยวของผู้มาเที่ยวงาน “ไทยเที่ยวไทย” ณ ศูนย์ การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ในวันที่ 3 - 6 กันยายน 2558 โดยมีสมมติฐานงานวิจัยคือ ปั จจัยด้ านการรั บรู้ คุณค่า ด้ านความ
ดึงดูดใจ ด้ านองค์ความรู้ ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้ านภาพลักษณ์ ที่รับรู้ ได้ ด้ านภาพลักษณ์ ของความชื่น
ชอบ มีผลเชิงบวกต่อ ปั จจัยความตั ้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวของผู้มาเที่ยวงานดังกล่าว โดยมีกรอบในการวิจัย
ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

การรับรู้คณ
ุ ค่า
(Perceived Value)
ความดึงดูดใจ
(Attraction)
องค์ความรู้
(Knowledge)

ความตั ้งใจที่จะเดินทาง
(Intention to travel)

สิง่ อํานวยความสะดวก
(Facilities)
ภาพลักษณ์ที่รับรู้ได้
(Cognitive Image)
ภาพลักษณ์ของความชื่นชอบ
(Affective Image)
Figure 1 The Conceptual Framework
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อุปกรณ์ และวิธีการ

ในการศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง สํา รวจ (Survey Method) และใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ด้ ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บรวบรวมข้ อ มูล ประชากร คือ กลุ่ม ผู้ม าเที่ย วงาน
ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ครั ง้ ที่ 36 ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2558 จัดโดย
บริ ษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้ นท์ จํากัด ซึ่งคาดว่าจะมีผ้ เู ข้ าชมงานประมาณ 2 แสนคน (เดลินิวส์, 2558)
นักวิจัยมีการเลือกสุ่มเก็บกลุ่ม ตัวอย่างแบบสะดวก และได้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั ง้ นี ้ โดยใช้
หลักการคํานวณของ (Cohen, 1977) จากแบบสอบถามที่เป็ น pilot test จํานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม
G*Power เวอร์ ชนั่ 3.1.7 เพราะเป็ นโปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรั บรองและตรวจสอบจาก
นักวิจัยหลายท่าน (Buchner, 2010 ; Erdfelder, Faul, and Buchner, 1996; Faul, Erdfelder, Buchner, and
Lang, 2009; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดค่าเพาเวอร์ (1 - β) เท่ากับ 0.80 ค่าอัลฟา (α)
เท่ากับ 0.20 จํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 6 ค่าขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.02922193 (ซึ่งคํานวณ
ได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.02839225) ผลที่ได้ คือขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทั ้งหมดสําหรับงานวิจัยครั ง้ นี ้เท่ากับ
284 (Cohen, 1977) ซึ่งผู้วิจัย ได้ เ ก็บ ขนาดตัวอย่ างทัง้ สิน้ เป็ น 300 ตัว อย่า ง ผู้วิจัยได้ นํา ผลลัพ ธ์ การตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นและความสอดคล้ องกันในแต่ละตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ าของครอนบัคได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.662 – 0.829 ซึง่ ถือว่ามีความเชื่อมั่นสูง เนื่องจากมีค่าใกล้ เคียง 1 และไม่
ตํ่ากว่า 0.65 (Craig and Moores, 2006) จากนั ้นนําข้ อมูลมาวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต้ นต่อตัวแปรตามด้ วย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26 - 35 ปี สถานภาพแต่งงาน การศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี รายได้ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้ วแต่ความ
สะดวก Package ที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยวครั ง้ ละ 2 – 3 วัน ราคา Package ที่เหมาะสมประมาณ
2,001 - 3,000 บาทต่อท่านและซื ้อ Package ท่องเที่ยวที่งานไทยเที่ยวไทยมากที่สดุ ผลการศึกษาและวิเคราะห์
ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน แต่มีเพียงปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ของความชื่นชอบ (Affective Image)
(β = 0.319) ที่มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของผู้เข้ าชมงานท่องเที่ยวไทยเที่ยว
ไทย ซึง่ สามารถอธิบายอิทธิพลต่อความตั ้งใจที่จะเดินทางได้ ร้อยละ 51.6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และอีกร้ อยละ 48.4 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาศึกษา และมีความคลาดเคลือ่ นของการพยากรณ์ ที่
± .317 ส่วนปั จจัยด้ านการรับรู้คณ
ุ ค่า (Perceived Value) ปั จจัยด้ านความดึงดูดใจ (Attraction) ปั จจัยด้ านองค์
ความรู้ (Knowledge) และปั จจัยด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) และปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ที่รับรู้ ได้
(Cognitive Image) ไม่มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของผู้เข้ าชมงานท่องเที่ยว
ไทยเที่ยวไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ ผู้วิจยั สามารถสร้ างสมการการถดถอยได้ ดงั นี ้
Y (ความตั ้งใจที่จะเดินทาง) = 1.089 + 0.319 (ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ของความชื่นชอบ) ดังตารางที่ 1
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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

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ปั จจัยการรับรู้คณ
ุ ค่า (Perceived Value) ความ
ดึงดูดใจ (Attraction) องค์ ความรู้ (Knowledge) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ภาพลักษณ์ ที่รั บรู้ ได้
(Cognitive Image) ภาพลักษณ์ของความชื่นชอบ (Affective Image) ที่มีผลต่อความตั ้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย (Intention to travel) ของผู้เข้ าชมงาน “ไทยเที่ยวไทย” นั ้น มีเพียง ปั จ จัยภาพลักษณ์ ของ
ความชื่นชอบ (Affective Image) (β = 0.319) ที่มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
(Intention to travel) ของผู้เข้ าชมงานดังกล่าว ซึง่ ผลลัพธ์นี ้สอดคล้ องกับผลลัพธ์ ของงานวิจัยในอดีต (Nassar et
al., 2015) ซึ่งแสดงว่า ผู้ที่ตั ้งใจเดินทางจะท่องเที่ยวในประเทศไทยมีทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคล้ ายกับ
นักท่องเที่ยวชาวคูเวต ที่ว่า ภาพลักษณ์ของความชื่นชอบ หมายถึง การรับรู้ว่าการท่องเที่ยวช่วยเติมเต็มในความ
ต้ องการของผู้ท่อ งเที่ยว การเที่ยวภายในประเทศทําให้ ผ้ เู ที่ยวเกิดความปลาบปลื ้มใจ หรื อ การเที่ยวทําให้ เกิด
ความผูกพันกับสถานที่ต่างๆ หรื อ การเที่ยวทําให้ เกิดแรงจูงใจในการสร้ างธุรกิจของตนเอง การเที่ยวทําให้ ผ้ เู ที่ยว
รู้สกึ รับผิดชอบ หรื อ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ ้น หรื อ การเที่ยวทําให้ เกิดความรู้สกึ อ่อนน้ อมถ่อมตน หรื อ การเที่ยว
ทําให้ ผ้ ูเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เป็ นต้ น (Nassar et al., 2015) ดังนั ้น ผู้ประกอบการหรื อผู้จดั การ
บริ ษั ทนําเที่ยวสามารถนําผลการวิจัยนี ้ไปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดที่เกี่ยวข้ อ ง เช่น เน้ นการ
ท่องเที่ยวที่ทําให้ ผ้ ทู ่องเที่ยวภายในประเทศไทยรู้สกึ การช่วยเติมเต็มในความต้ องการของผู้ท่องเที่ยว การเที่ยวที่
ทําให้ ผ้ เู ที่ยวเกิดความปลาบปลื ้มใจ หรื อ เกิดความผูกพันกับสถานที่ต่างๆ หรื อ การเที่ยวที่ทําให้ เกิดแรงจูงใจใน
การสร้ างธุรกิจของตนเอง การเที่ยวที่ทําให้ ผ้ เู ที่ยวรู้สกึ รับผิดชอบ หรื อ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ ้น หรื อ การเที่ยวที่
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ทําให้ เกิดความรู้สกึ อ่อนน้ อมถ่อมตน หรื อ การเที่ยวที่ทําให้ ผ้ เู ที่ยวตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เป็ นต้ น ซึง่ ถือเป็ น
การส่งเสริ มให้ มีการรั บรู้ และร่ วมสร้ างภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้ คนไทยมีความภาคภูมิใจใน
การท่องเที่ยวภายในประเทศ และให้ ตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในการรั บผิดชอบต่อการท่อ งเที่ยว ที่อาจจะมี
อิทธิพลต่อความตั ้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ เพิ่มมากยิ่งขึ ้น
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ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่ อความตัง้ ใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มรังนกสาเร็จรูป
ของผู้บริโภคในพืน้ ที่ซอยทองหล่ อและสยามสแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
Factors Positively Affecting Consumption Intentions of Bird’s Nest Drink
of Consumers in Thonglor Street and Siam Square Areas in Bangkok
ศศทรรศน์ ศิริมหาธรรม1*และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 2
Sasatass Sirimahatham 1* and Penjira Kanthawongs2

บทคัดย่อ
งานวิจยั จัดทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลเชิงบวกของ ปั จจัยความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
อาหารและสุขภาพ ประสิทธิ ภาพของสินค้ า ความรู้สึกส่วนตัวที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์อาหารบารุ งสุขภาพ การรับรู้ และ
ความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์อาหารบารุ งสุขภาพ การขาดความเชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์อาหารบารุงสุขภาพ ราคาและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหารบารุ งสุขภาพ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในแง่ผ้ บู ริ โภค ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแง่ของสังคม
และสาธารณะ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในแง่ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ กรที่ มีต่อ พฤติ กรรมความตัง้ ใจที่จะบริ โ ภค ด้ ว ย
แบบสอบถามจากผู้บริ โภคในพื ้นที่ซอยทองหล่อและสยามสแควร์ ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 250 ชุด ช่วงเดือน
กันยายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า มีเพียง ปั จจัยความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
อาหารและสุขภาพ ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตังใจที
้ ่จะบริ โภคเครื่ องดืม่ รังนกสาเร็จรูป ถึงร้ อยละ 43.6
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ ผู้ประกอบการผลิ ตภัณฑ์ เครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ป ควรเน้ นสื่ อสาร
ประโยชน์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการมากกว่าเครื่ องดื่มทัว่ ไป ตลอดจนการลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพบางชนิด แก่
ผู้บริ โภคหลากหลายเพศและวัยเพื่อเพิ่มความตังใจในการบริ
้
โภคเครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ปได้

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

Key Words: knowledge on food and health, consumption intentions, bird’s nest drink
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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.

คานา
ตลาดอาหารและเครื่ องดื่มบารุ งสุขภาพเป็ นอีกหนึง่ ตลาดที่นา่ จับตามอง เนื่องจากเป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภค
คาดหวังความแปลกใหม่ของสินค้ าอยูต่ ลอดเวลา เช่น สารอาหารที่ได้ รับ หรื อสารอาหารที่ชว่ ยส่งเสริ มการทางาน
ของสมองและร่ างกายการสร้ า งภูมิค้ มุ กันหรื อบารุ งเพื่อความงาม โดยตลาดอาหารและเครื่ อ งดื่ม โลกปี พ.ศ.
2557 มีมูลค่า 3,540 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า ปี พ.ศ. 2556 ถึง 25% ในจานวนนี ้คิดเป็ น
มูลค่าตลาดอาหารและเครื่ องดื่มบารุ งสุขภาพ 5% หรื อ177 ล้ านดอลลาร์ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการรายใหญ่ในตลาด
จึง ให้ ความสนใจกับสิ นค้ า ประเภทนี ส้ ู ง ขึ น้ อย่า งต่ อ เนื่อ ง โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจอย่ า งญี่ ปุ่ นและ
สหรัฐอเมริ กา ส่วนหนึง่ เนื่องจากผู้บริ โภคมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ และมีกาลังซื ้อมากกว่าผู้บริ โภค
ในประเทศกาลังพัฒนา (พริ มา, 2015)
สาหรับตลาดเครื่ องดื่มรังนกบารุ งสุขภาพมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง “สก๊ อต” ซึง่ เป็ นตราสินค้ าของไทย
มีการฉี กแนว และสร้ างสี สันทางการตลาดโดยทาให้ รังนกเป็ นสิ นค้ าของคนรุ่ นใหม่ โดยสก๊ อตพยายามแตก
กลุ่มเป้าหมายสู่ตลาด Metrosexual [หมายถึงว่า ตลาดสาหรับผู้ชายที่ใช้ ชีวิตในรู ปแบบสังคมเมือง เป็ นบุคคลที่
เข้ าสังคม (th.wikipedia.org, 2558)] และกลุ่มวัยรุ่ นผู้ชายซึง่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ โดยใช้ ไลฟ์ สไตล์ มาร์ เก็ตติ ้งเป็ น
แกนหลัก ในขณะที่ตราสินค้ า “แบรนด์” ซึง่ เป็ นของต่างประเทศเลือกใช้ Emotional Marketing ที่เน้ นตลาดผู้หญิง
ซึ่ ง เป็ นนั ก ช้ อปปิ ้ง หรื อคนมี อ านาจซื อ้ สิ น ค้ าเพื่ อ สุ ข ภาพ รั ก สุ ข ภาพที่ รั ก แล ะห่ ว งใยคนรอบข้ าง
(positioningmag.com, 2008) ภาพรวมของตลาดเครื่ องดื่มรังนกในปี พ.ศ 2558 ที่มีมูลค่า 3,000 ล้ านบาท มี
แนวโน้ มดีขึ ้น เพราะเศรษฐกิจเริ่ มฟื น้ ตัวและการเมืองในประเทศดีขึ ้น ผู้บริ โภคจึงหันมาใช้ จา่ ยอีกครัง้ ประกอบกับ
ที่ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ๆ มีการทาการตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น “แบรนด์” จะมีการใช้ งบประมาณการตลาด
กว่ า 80 ล้ านบาทภายใต้ แ นวคิ ด Beautiful Strength โดย “ญาญ่ า และหมี เ ซี ยะ” (okwannee.com, 2015)
ในขณะที่ “สก๊ อต” มีการประกาศใช้ งบประมาณ 500 ล้ านบาทเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ เพิ่มขึ ้น 17% จากปี พ.ศ
2557 ที่ทาได้ 3.7 พันล้ านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยผ่าน Presenters ทุกวัย เช่น ลูกเกด
เมทินี น้ องสกาย มาริ โอ้ เมาเร่อ หรื อ ศรี ริต้า เจนเซ่น เป็ นต้ น (ASTVผู้จดั การออนไลน์, 2015) หรื อตราสินค้ าอื่นๆ
เช่น “ดอกบัวคู”่ ที่เครื่ องดื่มรังนกมีการระบุวา่ มีปริ มาณรังนกมากกว่าตราสินค้ าอื่นๆ ถึง 2 เท่า (newsplus.co.th,
2015)
ในส่วนวรรณกรรมปริ ทศั น์นนั ้ (Ong et al., 2014) นาเสนอทฤษฏีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาหารและ
สุขภาพ (knowledge on food and health) หมายถึงอาหารที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยหรื อสร้ าง
เสริ มคุณค่าให้ แก่ร่ างกาย ได้ เริ่ มมี บทบาทในกลุ่มผู้บริ โภคในประเทศญี่ ปนเป็
ุ่ นประเทศแรกที่ได้ รับรู้ เกี่ยวกับ
อาหารสุขภาพ นอกจากนัน้ นักวิจยั ในมาเลเซียยังกล่าวว่าทฤษฏีประสิทธิ ภาพของสินค้ า (product efficiency)
หมายถึง ประสิทธิ ภาพของสินค้ าสาหรับอาหารด้ านสุขภาพที่เกี่ยวกับชีวภาพและกายภาพที่มีส่วนประกอบของ
เส้ นใยลดน ้าหนักโปรตีนวิตามินแร่ธาตุ และสารสกัดจากพืชเช่น กระเทียมและขึ ้นฉ่ าย เป็ นต้ น (O'Regan, 1999)
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นอกจากนันทฤษฎี
้
ความรู้ สึกส่ วนตัวที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ อาหารบารุ ง สุขภาพ (attitude related to the personal
feelings about functional foods) หมายถึงปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ูบริ โภครับรู้ ว่าอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้ รับความนิยม
เพิ่มขึ ้นจะเป็ นแรงขับเคลื่ อนให้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ทางด้ านอาหารให้ พฒ
ั นาและเพิ่มคุณ
ค่าสูงสุดต่อผู้บริ โภค นัน่ ก็คือ ผู้บริ โภคคาดหวังว่าจะมีอายุยืนยาว ดูอ่อนเยาว์ นอกจากนันในกลุ
้
่มผู้บริ โภคที่มี
ฐานะเชื่อว่าอาหารเพื่อสุขภาพช่วยบารุ งเรื่ องความสวยงาม (Hasler, 2000) Sloan กล่าวเพิ่มเติมว่าในการทา
การตลาดของอาหารเพื่อ สุ ข ภาพ คือ การทาให้ ผ้ ู บริ โภครู้ สึกว่า อาหารเพื่อ สุข ภาพเป็ นสิ่ ง ที่จาเป็ น ไม่ใ ช่แ ค่
ทางเลื อกถ้ าผู้บริ โภคต้ องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ควรมี การบารุ ง ร่ างกายให้ ดียิ่งขึน้ และต่อต้ านโรคภัยไข้ เจ็ บ
(Sloan, 1999) งานวิจยั ที่ผ่า นในประเทศมาเลเซียพบว่าผู้บริ โภคอายุระหว่าง 17-40 ปี มี ทศั นคติเ ชิงบวกต่อ
อาหารเพื่อสุขภาพ (Rezai, 2012) Markovina, Cacic, Kljusuric และ Kovacic ได้ กล่าวถึงแนวความคิดทฤษฏี
เรื่ อ งการรั บ รู้ และความเชื่ อ มั่น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารบ ารุ ง สุ ข ภาพ (health awareness and confidence in
functional foods) หมายถึงอาหารที่ให้ คุณประโยชน์ ต่างๆ ต่อร่ า งกายที่มากกว่าคุณสมบัติพื ้นฐานที่ร่ างกาย
ต้ องการโดยอาหารเพื่อสุ ขภาพเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จ ักในตลาดในสหรัฐ อเมริ กาตังแต่
้ ปี พ.ศ 2533 (Markovina et al.,
2011) อาหารบารุ ง สุข ภาพ (Functional food) หมายถึงอาหารที่บารุ ง สุ ขภาพที่รั บรู้ ได้ จากสัง คมและมี การ
ควบคุมการกินของบุคคล มีการสังเกตการเปลี่ ยนแปลงของร่ างกายหลังจากการกินโดยคานึงถึงความสด ใหม่
ของอาหารด้ วย (Niva & Makela, 2005) นอกจากนันทฤษฏี
้
การขาดความเชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์ อาหารบารุ ง
สุขภาพ (lack of trust for functional foods) ตามนิยามของนักวิจยั ในอดีต หมายถึง ความเชื่อว่าอาหารบารุ ง
สุขภาพควรให้ ความสาคัญที่รสชาติหรื อคุณประโยชน์มากกว่ากัน หรื อ ความเชื่อว่าอาหารบารุ งสุขภาพเหมาะกับ
ผู้สู ง อายุเ ท่า นัน้ หรื อ ความเชื่อ ที่ว่า อาหารบารุ ง สุ ข ภาพควรสกัดมาจากสารอาหารที่หลากหลา ย เป็ น ต้ น
(Markovina et al., 2011) นอกจากนัน้ Siegrist กล่าวถึงทฤษฏี ราคาและคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ อาหารบารุ ง
สุขภาพ (price and quality of functional foods) ว่าเมื่อเปรี ยบเทียบอาหารเพื่อสุขภาพกับอาหารประเภทอื่นๆ
ทัว่ ไปไม่เ พียงมี คุณภาพอาหารที่สู งกว่าแต่ส่ งผลให้ ผ้ ู บ ริ โภคมี สุข ภาพที่ดีด้ว ย ดัง นันในการพั
้
ฒนาสิ นค้ า ที่ มี
คุณภาพราคาของอาหารเพื่อสุขภาพจึงมีราคาสูงกว่าอาหารประเภทอื่นๆทัว่ ไป (Siegrist, 2008) Bublitz และ
Peracchio ศึก ษาเกี่ ย วกับแนวความคิ ด ทฤษฏี ผ้ ู มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยในแง่ ผ้ ู บ ริ โ ภค (stakeholder in terms of
consumers) โดยเน้ นศึกษาเรื่ องการจูงใจผู้บริ โภคให้ ตดั สินใจเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและเกิดแนวคิดแง่บวกกับ
อาหารเพื่อสุขภาพ อีกทังถ้
้ าผู้ปกครองมีการเลื อกอาหารสุขภาพให้ บุตรหลาน บุตรหลานก็มีแนวโน้ มจะบริ โภค
อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ ้น (Bublitz & Peracchio, 2015) Barry ศึกษาเพื่อเติมในแง่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียในแง่ของ
สังคมและสาธารณะ (stakeholder in terms of society and public policy) พบว่าวิธีการแนะนาโฆษณาให้ เป็ น
ที่ร้ ู จกั ของสังคมอย่างง่ายที่สุด คือ การใช้ โมเดล (AIDA) นัน่ คือ การดึงดูดความสนใจ (Attention) ส่งผลให้ เกิด
ความสนใจ (Interest) ความสนใจส่งผลให้ เกิดความต้ องการ (Desire) ความต้ องการส่งผลให้ เกิดการกระทา
(Action) (Barry, 2002) ส่ว นแง่ ทฤษฏี ผ้ ูมีส่ว นได้ ส่ว นเสี ยในแง่ ภ าพลักษณ์ องค์กร (stakeholder in terms of
corporate entities) Bublitz และ Peracchio พบว่าความสาเร็ จขององค์กรในการส่งเสริ มอาหารบารุ งสุขภาพ คือ
การเปลี่ยนให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกรับประทานอาหารบารุ งสุขภาพ โดยที่องค์กรสามารถทากาไรจากการขายสินค้ าชนิด
นี ้ได้ ด้วย โดยใช้ กลยุทธ์ การวางตาแหน่งสินค้ า ความรู้สึกทางอารมณ์ที่รับรู้ได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ และการโฆษณา เป็ น
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ต้ น (Bublitz & Peracchio, 2015) ส่ ว นปั จ จัยด้ า นความตัง้ ใจที่ จะบริ โภค (behavioral intentions) Sanauer
วิเคราะห์พฤติกรรมการบริ โภคของบุคคลพบว่าทัศนคติกอ่ ให้ เกิดพฤติกรรมการกระทาเมื่อผู้บริ โภคมีทศั นคติที่ดี
ต่อสินค้ าหนึง่ แล้ ว ผู้บริ โภคจะมีความตังใจใช้
้
สินค้ านันๆ
้ ด้ วย ซึง่ อ้ างอิงมาจากทฤษฎีพฤติกรรมที่ วางแผนไว้ (The
Theory of Planned Behavior – TPB) ยืนยันว่าทัศนคติ ที่ดีจะส่ง ผลให้ ผ้ ูบริ โภคมี ความตังใจจะใช้
้
สินค้ า นันๆ
้
(Rokeach, 1973; Senauer, 2001)
ดังนัน้ งานวิจยั นี ม้ ีวตั ถุประสงค์เ พื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มี อิทธิ พลเชิงบวกต่อความตังใจที
้ ่จะบริ โภค
เครื่ องดื่ มรัง นกส าเร็ จรู ป โดยมีส มมติ ฐานการวิ จัยคือ ปั จจัยความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับอาหารและสุข ภาพ
(knowledge on food and health) ปั จจัยประสิทธิ ภาพของสินค้ า (product efficiency) ปั จจัยความรู้สึกส่วนตัว
ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารบ ารุ ง สุ ข ภาพ (attitude related to the personal feelings about functional foods)
ปั จจัย การรั บรู้ และความเชื่ อ มั่น ในผลิ ตภัณ ฑ์ อ าหารบารุ ง สุ ข ภาพ (health awareness and confidence in
functional foods) ปั จจัยการขาดความเชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์อาหารบารุ งสุขภาพ (lack of trust for functional
foods) ปั จจัยราคาและคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ อาหารบารุ งสุ ขภาพ (price and quality of functional foods)
ปั จจัยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในแง่ผ้ ูบริ โภค (stakeholder in terms of consumers) ปั จจัยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในแง่
ของสังคมและสาธารณะ (stakeholder in terms of society and public policy) ปั จจัยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแง่
ภาพลักษณ์องค์กร (stakeholder in terms of corporate entities) มีผลเชิงบวกต่อปั จจัยความตังใจที
้ ่จะบริ โภค
(behavioral intentions) โดยมีกรอบในการวิจยั ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ
(knowledge on food and health)
ประสิทธิภาพของสินค้ า
(product efficiency)
ความรู้สึกส่วนตัวที่มตี ่อผลิตภัณฑ์อาหารบารุงสุขภาพ
(attitude related to the personal feelings about functional
foods)
การรับรู้และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารบารุงสุขภาพ
(health awareness and confidence in functional foods)
การขาดความเชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์อาหารบารุงสุขภาพ
(lack of trust for functional foods)

พฤติกรรมความตั้งใจที่จะบริโภค
(behavioral intentions)

ราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารบารุงสุขภาพ
(price and quality of functional foods)
ผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียในแง่ผ้ บู ริโภค
(stakeholder in terms of consumers)
ผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียในแง่ของสังคมและสาธารณะ
(stakeholder in terms of society and public policy)
ผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียในแง่ภาพลักษณ์องค์กร
(stakeholder in terms of corporate entities)

Figure 1 The research conceptual framework
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) และใช้ การเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากร คือ กลุ่มประชากรคือ ผู้บริ โภคในพื ้นที่ซอย
ทองหล่อ เป็ นคนทางานรุ่ นใหม่อ ายุ 25-50 ปี มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 25,000 บาทต่อเดือน และมี ไลฟ์ สไตล์ ทนั สมัย
(siamturakij.com, 2015) อีกทัง้ ข้ อมูลในปี พ.ศ. 2557 ระบุวา่ ย่านทองหล่อ ถือเป็ นทาเลยอดนิยมของการซื ้อ
ขายที่ดินเป็ นอันดับ 1 ที่พกั อาศัยอย่างคอนโดมิเนียมมีราคาขายตารางเมตรละกว่า 100,000 บาท มีสถานเสริ ม
ความงาม ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ และโรงพยาบาล ฯ (วิ กีพีเดี ย, 2015) จึงถื อเป็ นศูนย์ รวมกลุ่ มคนเมืองรุ่ นใหม่ มี
ลักษณะการใช้ ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และชอบดูแลสุขภาพตนเองส่งผลให้ มีกาลังซื ้อสิ นค้ าราคาสูงเพื่อเสริ มความ
สมบูรณ์ให้ กบั ตนเอง (Marketeer, 2548) นอกจากนันทองหล่
้
อยังเป็ นแหล่งที่มีศกั ยภาพสูง เนื่องจากเป็ นแหล่ง
รวมร้ านค้ า ร้ านอาหาร และโรงเรี ยนนานาชาติ ซึ่งผู้ปกครองของเด็กที่เรี ยนในย่านล้ วนแล้ วมีรายได้ สูงทังสิ
้ น้
(yusabuy.com, 2015) ซึ่ ง จากการส ารวจพบว่ า ปั จ จุ บันมี ผ้ ู อาศัย อยู่ใ นเขตวัฒ นา ประมาณ 83,982 คน
(Bangkok.go.th, 2015) และพื ้นที่สยามสแควร์ ซึ่งถือเป็ นย่านธุ รกิจแฟชัน่ อาหาร โรงเรี ยนกวดวิชา วัยรุ่ น วัย
เรี ยน เป็ นสถานที่ที่มีการทดลองสินค้ า และกิจกรรมการตลาดแบบแปลกใหม่และเข้ มข้ นที่สุดแห่งหนึง่ มีจานวน
คนเดินในสยามสแควร์ ในวันธรรมดาเฉลี่ยวันละ 20,000 คน วันหยุดไม่ต่ากว่า 50,000 คน ซึง่ แต่ละคนมีกาลังซื ้อ
เฉลี่ ย 1,000 บาท/ครัง้ /คน ในกรุ งเทพมหานคร (th.wikipedia.org, 2015) ดังนัน้ กลุ่มประชากรของงานวิจยั นี ้
ประมาณ 133,982คน นักวิจยั มีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ในช่วงเดือนกันยายน 2558 ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยใช้ หลักการคานวณของ (Cohen, 1977) จากแบบสอบถามที่เป็ น pilot
test จานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G*Power เวอร์ ชนั่ 3.1.7 เพราะเป็ นโปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen
และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจยั หลายท่าน (Buchner, 2010; Erdfelder, 1996; นงลักษณ์ , 2555)
ในการคานวณกาหนดค่าเพาเวอร์ (1- β) เท่ากับ 0.85 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.15 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 9
ค่าขนาดของอิทธิ พล (effect size) เท่ากับ 0.0561115 (ซึง่ คานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.05313025) ผล
ที่ได้ คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 233 (Cohen, 1977) ซึ่งผู้วิจยั ได้ เก็บขนาดตัวอย่างเพิ่มเติมรวมเป็ น 250
ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ นาผลลัพธ์ การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ และความสอดคล้ องกันในแต่ละ
ตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบัค ได้ คา่ อยูร่ ะหว่าง 0.651–0.904 ซึง่ ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สูง
เนื่องจากมีคา่ ใกล้ เคียง 1 และไม่ต่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนันน
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุคณ
ู

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนหรื อรับจ้ าง ถ้ าจะเลื อกซื ้อเครื่ องดื่มรังนก
สาเร็ จรู ปจะซื ้อจากซุปเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อห้ างสรรพสินค้ า ถ้ าจะบริ โภครังนกสาเร็ จรู ปเพราะได้ รับเป็ นของฝาก และ
มีแนวโน้ มจะซื ้อเครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ปน้ อยกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน ตลอดจนให้ ความสาคัญกับความมีชื่อเสียงของ
ตราสินค้ ามากที่สุดในการเลือกเครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ป ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับ
สมมติฐาน แต่มีเพียงปั จจัยความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ (knowledge on food and health)
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(β = 0.243) มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมความตังใจที
้ ่จะบริ โภคเครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึง่ สามารถอธิ บายอิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตังใจที
้ ่จะบริ โภคเครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ปได้ ร้อย
ละ 43.6และอีกร้ อยละ 56.4 เกิดจากอิทธิ พลตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ นามาศึกษา และมีความคลาดเคลื่ อนของการ
พยากรณ์ ที่± 0.363 ส่วนปั จจัยประสิทธิ ภาพของสินค้ า (product efficiency) ความรู้ สึกส่วนตัวที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์
อาหารบารุ ง สุ ข ภาพ (attitude related to the personal feelings about functional foods) การรั บรู้ และความ
เชื่อมัน่ ในผลิ ตภัณฑ์ อาหารบารุ งสุขภาพ (health awareness and confidence in functional foods) การขาด
ความเชื่อมัน่ ในตัวผลิ ตภัณฑ์ อ าหารบารุ งสุ ขภาพ (lack of trust for functional foods) ราคาและคุณภาพของ
ผลิ ตภั ณฑ์ อ าหารบารุ ง สุ ข ภาพ (price and quality of functional foods) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยในแง่ ผ้ ู บ ริ โ ภค
(stakeholder in terms of consumers) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแง่ของสังคมและสาธารณะ (stakeholder in terms
of society and public policy) และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยในแง่ ภ าพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร (stakeholder in terms of
corporate entities) ไม่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตังใจที
้ ่จะบริ โภคเครื่ องดื่ มรังนกสาเร็ จรู ปอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงว่าตัว
แปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ กนั เอง หรื อไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 2007) ซึง่ ผู้วิจยั สามารถสร้ างสมการ
การถดถอยได้ ดงั นี ้
Y (พฤติกรรมความตังใจที
้ ่จะบริ โภค) = 2.202+ 0.243 (ปั จจัยความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ)
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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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
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือเพื่อศึกษาอิทธิ พลเชิงบวกของ ปั จจัยความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาหาร
และสุขภาพ ประสิ ทธิ ภาพของสินค้ า ความรู้สึกส่วนตัวที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ อาหารบารุ งสุขภาพ การรับรู้และความ
เชื่อมัน่ ในผลิ ตภัณฑ์ อาหารบารุ งสุขภาพ การขาดความเชื่อมัน่ ในตัวผลิ ตภัณฑ์ อาหารบารุ งสุขภาพ ราคาและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหารบารุ งสุขภาพ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในแง่ผ้ บู ริ โภค ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแง่ของสังคม
และสาธารณะ ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นเสี ยในแง่ ภาพลักษณ์ อ งค์ กร ที่มีผลต่อพฤติ กรรมความตัง้ ใจที่จะบริ โภคของ
ผู้บริ โภคในพื ้นที่ซอยทองหล่อและสยามสแควร์ ในกรุ งเทพมหานครนัน้ มีเพียง ปั จจัยความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
อาหารและสุขภาพ (knowledge on food and health) (β = 0.243) ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตังใจ
้
ที่จะบริ โภค นอกจากนัน้ ผลลัพธ์ งานวิจยั นี ้ยังตรงกับงานวิจยั ในอดีตในแง่ที่วา่ เครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ปถือเป็ น
อาหารบารุ งสุข ภาพที่ผ้ ู บริ โภคมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาหารสุ ขภาพ ว่าจะอยู่ในกลุ่มจาพวกอาหารที่
สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยหรื อสร้ างเสริ มคุณค่าให้ แก่ร่างกาย และผู้บริ โภคเชื่อว่าเครื่ องดื่มชนิดนี ้มี
คุณค่าทางโภชนาการมากกว่าเครื่ องดื่มทัว่ ไป เป็ นต้ น (Ong et al., 2014) ดังนัน้ ผู้ประกอบการหรื อผู้จดั การทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ป ควรนาผลการวิจยั นี ้ไปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
ที่เ กี่ ยวข้ อ ง เช่น เน้ นสื่ อ สารถึง คุณประโยชน์ข องเครื่ อ งดื่ มรั ง นกส าเร็ จรู ปในการบารุ ง สุ ข ภาพ คุณค่า ทาง
โภชนาการมากกว่า เครื่ อ งดื่ ม ทั่ว ไป ตลอดจนการลดความเสี่ ยงของปั ญหาสุ ข ภาพบางชนิด แก่ ผ้ ู บริ โภค
หลากหลายเพศและวัยเพื่อเพิ่มความตังใจในการบริ
้
โภคเครื่ องดื่มรังนกสาเร็ จรู ปได้
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การบัญชีส่ งิ แวดล้ อมเพื่อการบริหารจัดการอย่ างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี
Environmental Accounting for the Sustainable Management of Hotel Business in Kanchanaburi
ขวัญนรี กล้ าปราบโจร1* ศิริรัตน์ เช็งเส็ง1 ฐิ ติพร พระโพธิ์1 และ บุตรศริ นทร์ แสงสว่าง1
Kwannaree Klaprabchone 1*, Sirirat Chengseng1, Thitiporn Prapho1 and Butsarin Sangsawang1

บทคัดย่ อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้ อม วิเคราะห์การจัดทาบัญชีคา่ ใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อม
และจัดทาแนวทางการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อ มเพื่อการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจโรงแรมใน
จัง หวัด กาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้ แ ก่ ธุร กิ จ โรงแรมที่ จ ดทะเบี ย นนิ ติบุคคลในจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 56 แห่ง สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อม
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ ไ ม่ มี ก ารรั บ รู้ จัด ประเภทและเปิ ด เผยค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิ จโรงแรมควรรั บรู้ ค่าใช้ จ่ายสิ่ งแวดล้ อมเป็ น ไปตามกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง
2558) และจัดประเภทค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมตามประเภทกิจกรรม โดยเปิ ดเผยค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเป็ นรายการ
แยกต่างหากไว้ ในงบกาไรขาดทุน หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน รวมทัง้ เปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานต่าง ๆ ที่ ไ ม่ใ ช่
รายงานทางการเงิน แนวทางการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเพื่อการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ
โรงแรมประกอบด้ วย ด้ านการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อม ด้ านกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อม และด้ านการจัดทา
บัญชีสิ่งแวดล้ อมเพื่อการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืน

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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คานา
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ม่งุ การเจริ ญเติบโตและการแข่งขันทางด้ านการค้ าและการลงทุนทาให้ มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ในขณะที่ขีดความสามารถของการ
บริ หารจัดการและเครื่ องมือทางนโยบาย เช่น ฐานข้ อมูล กฎระเบียบ การบังคับใช้ กฎหมาย และเครื่ องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ยังไม่สามารถนามาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ , 2556) ด้ วยเหตุนีร้ ั ฐ จึงต้ องเร่ งบูร ณาการการจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อมผสมผสานกับการพัฒนาประเทศในด้ านอื่น ๆ เพื่อนาไปสูก่ ารสร้ างสมดุลและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่าง
แท้ จริ ง (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2556) ธุรกิจโรงแรม (Hotel) เป็ นธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหามลภาวะทางอากาศ
ปั ญหาคุณภาพนา้ ปั ญหาขยะและกากพิษ จังหวัดกาญจนบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่งที่นับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่เป็ นที่นิยมของทังคนไทยและต่
้
างประเทศ จานวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีทงั ้
ชาวไทยและต่างประเทศ ปี 2553 ที่ผ่านมามีจานวน 5.74 ล้ านคน โดยมีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.25
การเพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวดังกล่าวส่งผลกระทบให้ ธุรกิจโรงแรมของจังหวัดกาญจนบุรี ขยายตัวเพิ่มขึน้ ใน
ทิศทางเดียวกันกับปริ มาณขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.09 (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2556) การบัญชีสิ่งแวดล้ อม (Environmental Accounting) เป็ นวิวฒ
ั นาการทางการบัญชีที่นกั บัญชีสมัยใหม่ได้
พัฒนาขึ ้นเพื่อแสดงให้ เห็นถึงการรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อมของนักบัญชีที่จะช่วยลดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการรั บรู้ รายการ การจัดประเภท การเปิ ดเผย
ค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องมีข้อมูลด้ านค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมที่ใช้ ในการวางแผน
ควบคุมและตัดสินใจ และใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนใช้ ในการ
บริ หารต้ นทุนสิ่งแวดล้ อมที่มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไป

อุปกรณ์ หรือวิธีการ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมในปั จจุบนั วิเคราะห์การ
จัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม และจัดทาแนว
ทางการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเพื่อการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจโรงแรม ประชากรในการวิจยั
ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดกาญจนบุรี ข้ อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 จานวน
64 แห่ง (สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ า, 2557) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จาก
ประชากร กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของทาโร ยามาเน่ จานวน 56 แห่ง โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมือในการวิจ ยั เก็ บรวบรวมข้ อมูล ภาคสนามโดยเข้ าไปสอบถามด้ วยตนเอง เกี่ ย วกับ ข้ อมูล ทั่วไป
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อม และการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมในปั จจุบัน จากนัน้
จึงนาผลการวิจยั ที่ได้ จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ การจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิ จโรงแรม และ
ประชุม เชิ ง ปฏิ บ ัติก ารแบบมีส่ว นร่ ว มกับ ธุร กิ จ โรงแรมและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ จัด ทาแนวทางการจัดทาบัญชี
ค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเพื่อการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา
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(Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้ วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกับ การ
จัดการธุรกิจโรงแรม การปฏิบัติตามมาตรฐานที่พกั ของธุรกิจโรงแรม การบัญชีสิ่งแวดล้ อม การบัญชีโรงแรม
กฎหมายและข้ อบังคับที่ เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืน เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
แสดงดังภาพที่ 1
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม
ของธุรกิจโรงแรม

การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ที่ พั ก เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว:
โรงแรม

การบริ หารจัดการ
อย่างยัง่ ยืน

การจัดท าบัญชี ค่า ใช้ จ่ า ยสิ่ง แวดล้ อ มของธุ ร กิ จ โรงแรมใน
ปั จจุบนั
1) การรับรู้รายการค่าใช้ จ่ายสิง่ แวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
2) การจัดประเภทค่าใช้ จ่ายสิง่ แวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
3) การเปิ ดเผยค่าใช้ จ่ายสิง่ แวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
วิเคราะห์การจัดทาบัญชีคา่ ใช้ จ่ายสิง่ แวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
1) การรับรู้รายการค่าใช้ จ่ายสิง่ แวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
2) การจัดประเภทค่าใช้ จ่ายสิง่ แวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
3) การเปิ ดเผยค่าใช้ จ่ายสิง่ แวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
แนวทางการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
การบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจโรงแรม

Figure1 Conceptual Framework
เครื่ องมือในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย คาถามแบบ
ปลายปิ ด (Close-ended Question) ทัง้ แบบเลือกตอบและแบบแสดงความคิดเห็น เป็ น ระดับ ตามเกณฑ์
ที่ กาหนดขึ น้ และคาถามปลายเปิ ด (Open-ended Question) เพื่ อ ให้ ผู้ ตอบแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูลทั่ วไปและการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิ จโรงแรม ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ แก่ ผู้จดั การบริ หาร ผู้จดั การทัว่ ไป หรื ออื่น ๆ ที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจ
โรงแรม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปของธุรกิจโรงแรม
ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมในปั จจุบนั
3.1 การจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
3.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่พกั เพื่อการท่องเที่ยวด้ านสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
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ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้ อม ผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่ ผู้มีหน้ าที่
เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีของธุรกิจโรงแรม เช่น ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี สมุห์บญ
ั ชี เป็ นต้ น โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การจัดทาบัญชีคา่ ใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมในปั จจุบนั
2.1 การรับรู้ และจัดประเภทรายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
2.2 การเปิ ดเผยค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีคา่ ใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
ผลการศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและธุรกิจโรงแรม พบว่า ผู้จดั การบริ หาร ผู้จดั การ
ทั่วไป หรื ออื่น ๆ ที่ มีหน้ าที่ เกี่ ย วกับ การจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุร กิ จโรงแรมส่วนใหญ่ ไม่เคยได้ รับการอบรม
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ อม ร้ อยละ 64.29 และมีความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้ อมปานกลาง ร้ อยละ 60.72
ธุ ร กิ จ โรงแรมส่วนใหญ่ ไ ม่เ คยได้ รั บ รางวัล เกี ่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การหรื อ การแสดงความรั บ ผิ ดชอบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อม ร้ อยละ 89.29 ไม่เคยเข้ าโครงการสถานที่ ท างาน น่ า อยู่ น่ า ท างาน พ.ศ.2556 กับ ส านัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร้ อยละ 89.29 ไม่เคยจัดทารายงานสรุ ปผลการทางานของระบบบาบัดน ้าเสีย (ทส.
2) ส่ง อบต.ทุกเดือน ร้ อยละ 62.50 และไม่เคยจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้ อม (E.I.A) ส่ง
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทุกปี ร้ อยละ 83.93
ผลการศึก ษากระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุร กิ จ โรงแรมในปั จจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการปฏิบัติตามมาตรฐานที่พกั เพื่อการท่องเที่ยวด้ าน
สิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ ด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อมของ
ธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดับปานกลาง ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.39 ตามลาดับ แสดงดั ง ตารางที่ 1
Table 1 Mean and standard deviation of process environmental management of hotel business in
the Present day.
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อม
S.D.
การแปลผล
x
ของธุรกิจโรงแรมในปั จจุบัน
1. ด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
3.39
0.93
ปานกลาง
2. ด้ านการปฏิ บัติตามมาตรฐานที่ พักเพื่ อการท่องเที่ ย วด้ าน
3.67
0.93
มาก
สิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
รวม
3.53
0.93
มาก
ผลการศึกษาการจั ด ทาบั ญ ชี ค่ าใช้ จ่ ายสิ่ ง แวดล้ อมของธุ ร กิ จ โรงแรมในปั จจุ บั น
ผลการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้มีหน้ าที่ เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีของธุรกิ จ
โรงแรมไม่เคยได้ รับการอบรมเกี่ ยวกับการบัญชี สิ่งแวดล้ อม ร้ อยละ 69.64 และมีค วามรู้ ด้ า นการบัญ ชี
สิ่งแวดล้ อมปานกลาง ร้ อยละ 55.36
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ผลการศึกษาการรั บรู้ และจัดประเภทรายการค่ าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมในปั จจุบนั พบว่า
การรับรู้ และจัดประเภทรายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม โดยรวม ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่รับรู้ และ
จัดประเภทรายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม ร้ อยละ 60.23 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ธุรกิจ
โรงแรมส่วนใหญ่ รับรู้ และจัดประเภทรายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อม ด้ านค่าใช้ จ่ายในการควบคุมของเสียและ
มลพิษ ร้ อยละ 52.38 และไม่รับรู้ และจัดประเภทรายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมด้ านค่าใช้ จ่ายในการป้องกัน
สิ่งแวดล้ อม ร้ อยละ 71.05 โดยรายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมที่รับรู้ ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่จะ
รับรู้ รายการรวมไว้ อยู่ในบัญชีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและทั่วไป แสดงดังตารางที่ 2
Table 2 Number and percentage of recognition and classify the environmental expenses of hotel.
การจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่าย
สิ่งแวดล้ อมของธุรกิจ
โรงแรมในปั จจุบัน
1. ด้ านค่าใช้ จ่ายในการควบคุม
ของเสียและมลพิษ
2. ด้ านค่าใช้ จ่ายในการป้องกัน
สิง่ แวดล้ อม
รวม

ไม่ รับรู้
รายการ

รับรู้
รายการ
รวม

26.67
(47.62)
39.79
(71.05)
33.73
(60.23)

29.33
(52.38)
16.21
(28.95)
22.27
(39.77)

รับรู้รายการ
ต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย/
การขาย
ในการ
ต้ นทุน
และ
บริหารและ
สิ่งแวดล้ อม
ให้ บริการ
ทั่วไป
2.25
25.58
1.50
(7.67)
(87.22)
(5.11)
0.07
15.14
1.00
(0.13)
(27.04)
(1.78)
1.08
19.96
1.23
(4.85)
(89.63)
(5.52)

อื่น ๆ
(โปรด
ระบุ)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

ผลการศึกษาการเปิ ดเผยค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่เปิ ดเผย
ค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อม ร้ อยละ 84.41 ส่วนธุร กิ จ โรงแรมที่ มีก ารเปิ ดเผยรายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมส่วนใหญ่
จะเปิ ดเผยรายการไว้ ในงบการเงิน ร้ อยละ 58.08 และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ร้ อยละ 41.92 โดยยังไม่มี
ธุรกิจโรงแรมใดมีการเปิ ดเผยรายการไว้ ในรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน แสดงดังตารางที่ 3
Table 3 Number and Percentage of Disclosure the environmental expenses of hotel.
การจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่าย
สิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
ในปั จจุบนั
ด้ านการเปิ ดเผยค่าใช้ จา่ ย
สิง่ แวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม
โดยรวม

เปิ ดเผย
เปิ ดเผยใน เปิ ดเผยในรายงานแยก
เปิ ดเผย
ไม่
เปิ ดเผย
หมายเหตุ ต่ างหากจากงบการเงิน
ในงบ
เปิ ดเผย
รวม
ประกอบงบ
ระบุช่ ือ
การเงิน

การเงิน
รายงาน
47.27
8.73
5.07
3.66
(84.41) (15.59) (58.08)
(41.92)

ผลการศึกษาการวิเคราะห์ การจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อใช้ ในการบริ หาร
จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
ผลการศึกษาการวิเคราะห์ การรับรู้ รายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจโรงแรม
ส่วนใหญ่มีคา่ ใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากการจัดการและการปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่พกั ด้ านสิ่งแวดล้ อมหลาย
รายการ ดังนันธุ
้ รกิจโรงแรมควรรับรู้ คา่ ใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเป็ นไปตามกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
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(ปรับปรุ ง 2558) กล่าวคือ ธุรกิจโรงแรมต้ องรับรู้ คา่ ใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมนันเป็
้ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนในงวดที่
เกิ ด ขึน้ ทัน ที หากรายจ่ ายสิ่ งแวดล้ อมนัน้ ไม่ก่ อให้ เ กิ ดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ ในอนาคต หรื อประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตส่วนนัน้ ไม่เข้ าเกณฑ์ การรั บรู้ เป็ นสินทรั พย์ ในงบดุลหรื องบแสดงฐานะการเงินอีก หรื ออาจ
บันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนและทยอยรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในแต่ละงวดตามความเหมาะสม
ผลการศึกษาการวิเคราะห์การจัดประเภทรายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจ
โรงแรมควรจัดประเภทรายการค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมไว้ ในบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมแยกต่างหากจากค่าใช้ จ่าย
รายการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุมต้ นทุนสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ต้นทุนกิจกรรม
เข้ ากับ การบริ ห ารสิ่งแวดล้ อม ซึ่งสามารถจัดประเภทค่าใช้ จ่ายสิ่ งแวดล้ อมที่ ธุ รกิ จโรงแรมรั บรู้ ตามประเภท
กิ จ กรรมได้ ออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แ ก่ 1. ค่า ใช้ จ่ า ยกิ จ กรรมการป้ อ งกัน (Prevention Activities Costs)
2. ค่าใช้ จ่ายในการประเมินและตรวจสอบ (Assessment or Detection Activities Costs) 3. ค่าใช้ จ่ายจากความ
เสียหายภายในกิจการ (Internal Failure Activities Costs) 4. ค่าใช้ จ่ายจากความเสียหายภายนอกกิจการ
(External Failure Activities Costs)
ผลการศึกษาการวิเคราะห์การเปิ ดเผยค่าใช้ จ่า ยสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจโรงแรมควร
เปิ ด เผยค่าใช้ จ่ ายสิ่ งแวดล้ อมในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น เปิ ดเผยข้ อมูล และการรายงานค่าใช้ จ่ าย
สิ่งแวดล้ อมต่อบุคคลภายนอกในงบกาไรขาดทุนแยกเป็ นรายการต่างหากจากรายการอื่นอย่างชัดเจน โดยแสดง
ไว้ ในบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อม และเปิ ดเผยข้ อมูลต้ นทุนสิ่งแวดล้ อมในรู ปแบบรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน
โดยอาจนาเสนอข้ อมูลค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมไว้ ในรายงานประจาปี (Annual Report) รายงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
โดยเฉพาะ (Environmental Report) รายงานความรั บผิ ดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยื น (Corporate Social
Responsibility (CSR) รายงานเสนอผู้บริ หาร (Message from Director Discussion and Analysis: MD&D)
การเปิ ด เผยตามสื่ อ ต่า ง ๆ ได้ แ ก่ Website ของกิ จ การหรื อ CD หรื อ รายงานพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น อื่ น ๆ
(Sustainability or Voluntary Disclosure) โดยข้ อมูลสิ่งแวดล้ อมที่ควรนาเสนอในรายงานที่ไม่ใช่รายงานการเงิน
อาจมีทงข้
ั ้ อมูลที่เป็ นตัวเงิน (Financial Disclosure) และข้ อมูลที่ไม่เป็ นตัวเงิน (Non-Financial Disclosure)
ผลการศึกษาแนวทางการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเพื่อการบริหารจัดการอย่ างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม
ผลการศึกษาแนวทางการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเพื่อการบริ หารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
โรงแรม จากการประชุม เชิ ง ปฏิ บ ัติก ารแบบมีส่วนร่ วมกับ ธุร กิ จ โรงแรมและผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อง พบว่า แนวทางการ
จัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเพื่อการบริ หารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม ควรประกอบด้ วย 3 ด้ าน
ได้ แก่ 1. ด้ านการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม 2. ด้ านกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจ
โรงแรม ประกอบด้ วย 2.1 การจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม 2.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่พกั เพื่อการ
ท่องเที่ยวด้ านสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรม และ 3. ด้ านการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้ อมเพื่อการบริ หารจัดการอย่าง
ยัง่ ยืน
จากผลการวิจยั เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมพบว่า ธุรกิจโรงแรมส่วน
ใหญ่ยงั ไม่รับรู้ จัดประเภท และเปิ ดเผยค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อม สอดคล้ องกับ Jankovic, S., and Krivacic, D.
(2014) ที่ได้ ศกึ ษา Environmental Accounting as Perspective for Hotel Sustainability: Literature review
พบว่า การศึกษาก่อนหน้ านี ้ได้ แสดงให้ เห็นว่าปฏิบตั ิการและการรายงานการบัญชีสิ่งแวดล้ อมธุรกิจโรงแรมลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจกรรมอื่น ๆ
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จากผลการวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเพื่อการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืน
ของธุรกิจโรงแรม ด้ านการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้ อม พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องโดยภาครัฐควรเร่ งให้ การสนับสนุน
ธุรกิจโรงแรมให้ มีการบริ หารจัดการและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยกาหนดและเชิญชวนให้ ธุรกิจ
โรงแรมตระหนักและมีส่ว นร่ วมในการเข้ าร่ วมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเผยแพร่ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ จิรภัทร คงสังข์ (2551) ได้ ศกึ ษา การประยุกต์ใช้ แนวปฏิบตั ิการบัญชีสิ่งแวดล้ อมขององค์การ
สหประชาชาติก ับ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย พบว่า ผู้ บ ริ ห ารและ นักบัญ ชี
ส่วนใหญ่เห็นด้ วยว่ากิจการควรมีการจัดทาการบัญชีสิ่งแวดล้ อม โดยวิธีการเผยแพร่ แนวคิดเรื่ องการบัญชี เ พื่ อ
สิ่ง แวดล้ อ มต่อ สาธารณชนให้ ไ ด้ ผ ล ควรทาโดยหน่ว ยงานของรั ฐ สอดคล้ อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ อารี ย์
เจริ ญศุข (2552) ได้ ศึกษา แนวทางการประยุกต์ ใช้ บัญชี เพื่ อสิ่งแวดล้ อมในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนวนคร
พบว่า สาหรับการประยุกต์ใช้ บญ
ั ชีสิ่งแวดล้ อมนัน้ ขันตอนในการออกแบบระบบเพื
้
่อสนับสนุนการจัดทาบัญชีเพื่อ
สิ่งแวดล้ อม เป็ นขัน้ ตอนที่ ยากที่ สุด และมีปัญหาในการนามาปฏิ บัติใช้ งานจริ ง ดังนัน้ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ควรมี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรออกมาตรการหรื อวิธีการปฏิ บัติที่
ถูกต้ องเพื่อที่ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะได้ นาไปปฏิบตั ิจริ งเพื่อจะได้ ควบคุมการดาเนินงานและการประเมินผล
การดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ และเพชรอาไพ สุขารมณ์
(2553) ได้ ศกึ ษา การบัญชีสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รั ฐ บาลควรเข้ า
มามีบทบาทในการสนับสนุนกิ จการที่ มีความรั บ ผิ ดชอบต่อ สิ่งแวดล้ อม และออกข้ อกาหนดให้ กิจการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่สาคัญ เพื่อให้ งบการเงิ นมีประโยชน์ ต่อผู้ใช้ งบการเงิ นมากยิ่ งขึน้ และสอดคล้ องกับผลการวิจ ัย ของ
Nuwan Gunarathne and Ki-Hoon Lee (2015) ได้ ศกึ ษา Environmental Management Accounting (EMA)
for environmental management and organizational change: An eco-control approach พบว่า โรงแรม
ส่วนใหญ่ควรตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้ อมและการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่เร่ งด่วน
โดยการกาหนดกลยุทธ์และการปฏิบตั ิการที่มีศกั ยภาพเพื่อลดค่าใช้ จ่าย เมื่อกิจการเผชิญปั ญหาวิกฤตการณ์ ทาง
การเงิน โดยการบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้ อมในกระบวนการจัดการรายวัน

สรุป
การจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมในปั จจุบัน พบว่า กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิ จ
โรงแรมในปั จจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก การจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมในปั จจุบัน
ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี การรับรู้ จัดประเภทและเปิ ดเผยค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อม การวิเคราะห์ การจัดทาบัญชี
ค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ธุรกิจโรงแรมควรรับรู้ คา่ ใช้ จ่าย
สิ่งแวดล้ อมเป็ นไปตามกรอบแนวคิดสาหรั บการรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุ ง 2558) จัดประเภทค่าใช้ จ่าย
สิ่งแวดล้ อม ตามประเภทกิ จกรรม และเปิ ดเผยค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเป็ นรายการแยกต่างหากไว้ ในงบกาไร
ขาดทุ น หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมทั ง้ เปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายงานทางการเงิ น
แนวทางการจัดทาบัญชีค่าใช้ จ่ายสิ่งแวดล้ อมเพื่ อการบริ หารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมประกอบด้ วย
ด้ านการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อม ด้ านกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อม และด้ านการจัดทาบัญชีสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่ อความตัง้ ใจซือ้ เสือ้ ผ้ าตามร้ านค้ าในอินสตาแกรมของผู้บริโภค
Factors Positively Influencing Purchase Intention of Clothing Consumers on Instagram
ฐิตาภัทร์ ธนารัฐอัครทวี1* และเพ็ญจิรา คันธวงศ์2
Thitaphat Thanaratakkharathawi1* and Penjira Kanthawongs2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยจัดทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลเชิ งบวกของ คุณภาพหลังการขาย ศีลธรรมของ
ผู้ขาย การซื ้อสินค้ าออนไลน์ ผ่านทางอินสตาแกรม ความน่าเชื่อถือ การรับฟั งคาแนะนาจากเพื่อน ความเสี่ยงของ
สินค้ า ความง่ายต่อการใช้ งาน ข้ อมูลการสนับสนุนที่ได้ จากกลุม่ ผู้ใช้ งาน และการรับรู้ ความเสี่ยง ที่มีต่อความตังใจ
้
ซื ้อเสื ้อผ้ าตามร้ านค้ าในอินสตาแกรมของผู้บริ โภคบริ เวณตลาดนัดจตุจักร กรุ งเทพมหานคร ด้ วยแบบสอบถาม
จานวน 270 ชุดจากกลุ่มผู้บริ โภคที่มีอินสตาแกรมและเคยมีประสบการณ์ ซื ้อสินค้ าออนไลน์ ช่วงเดือนกันยายน –
ตุลาคม 2558 และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปั จจัยด้ านการรั บรู้ ความเสี่ยง ข้ อมูลการ
สนับสนุนที่ได้ จากกลุม่ ผู้ใช้ งาน และการรับฟั งคาแนะนาจากเพื่อน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าเสื ้อผ้ า
ของผู้บริ โภคตามร้ านค้ าในอินสตาแกรมของผู้บริ โภคถึงร้ อยละ 65.7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .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, usergenerated 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.
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คานา
ตลาดดิจิทัลถือเป็ นอีกหนึ่งตลาดที่ทั่วโลกให้ ความสนใจ เมื่อดูจากแนวโน้ มการเพิ่มขึน้ ถึง 38% ของสื่อ
โฆษณาดิจิทัล (Digital Advertising) เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2014 ซึง่ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ถือว่ามี
บทบาทอย่างมากต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของผู้บริ โภค (nuttaputch, 2015) ประเทศไทยกาลังก้ าวเข้ าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทลั อย่างเต็มรู ปแบบ ซึง่ ถือเป็ นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้ กบั ธุรกิจในปั จจุบนั อย่างมาก โดยเฉพาะด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจกล่าวได้
ว่า ผู้บริ โภคต้ องการความสะดวกสบายในการเลือกซื ้อสินค้ ามากขึ ้น เช่น มีความตังใจซื
้ ้อสินค้ าออนไลน์ และจาก
การศึกษาฐานข้ อมูลของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร (ICT) ซึ่งเป็ นผลสารวจพฤติกรรมคนไทยกับการซื ้อสินค้ าผ่านอิ นเทอร์ เน็ต พบว่า ผู้บริ โภคที่ เคยซือ้
สินค้ าผ่านช่องทางเหล่านี ้จะซื ้อสินค้ า มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อครัง้ และธุรกิจเสื ้อผ้ า หรื อธุรกิจ แฟชัน่ ถือเป็ น
ธุรกิจที่ได้ รับความนิยมสูงถึง 45.1% ในปี ค.ศ. 2015 (ธนชาติ นุ่มนนท์, 2015) ปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ที่มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของผู้บริ โภค เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม หรื อ ยูทูป ถือเป็ นเครื่ องมือที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพอย่ างมากในการเข้ าถึ งกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงช่ วยลดระยะห่ างระหว่างแบรนด์ กับ ผู้บริ โภคได้
เนื่องจากปั จจุบนั จานวนผู้ใช้ บริ การเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และยูทูปเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ อง
วางแผนการตลาด เพื่อรองรับผู้บริ โภคจากสื่อสังคมออนไลน์กลุม่ นี ้ (Social Media) (นิวฒ
ั น์ ชาตะวิทยากูล, 2010)
ในส่วนวรรณกรรมปริ ทศั น์นนั ้ คุณภาพหลังการขาย (After-Sales Quality) หมายถึง คุณภาพของบริ การ
หลังการขายในอนาคต ซึง่ มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้ า และจะนามาซึง่ ความตังใจในการซื
้
้อได้ (Bai
et al., 2014; Hua & Jing 2015) ซึง่ การซื ้อสินค้ าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (E-Commerce) ผู้บริ โภคส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ าและการบริ การหลังการขาย เนื่องจากผู้ขายอาจจะไม่มีการ
แจ้ งรายละเอียดของสินค้ าอย่างชัดเจน รวมถึงข้ อมูลของผู้ขายด้ วย ดังนัน้ ผู้บริ โภคควรตังใจซื
้ อ้ สินค้ าเฉพาะ
ร้ านค้ าที่ลงรายละเอียดสินค้ าอย่างชัดเจนมีหลักฐานอ้ างอิงที่ถูกต้ องและมีบริ การหลังการขายดี ส่วนศีลธรรม
ของผู้ขาย (Seller Morality) หมายถึง ความเต็มใจของผู้ขายที่จะให้ การสนับสนุนแง่อารมณ์ แก่ลูกค้ าตลอด
กระบวนการซื ้อ หรื อ หมายถึง ความเห็นอกเห็นใจของผู้ขาย (Bai et al., 2014) งานวิจยั ที่ผ่านมาศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อมัน่ ของผู้ขาย กล่าวว่า ศีลธรรมของผู้ขายบางครัง้ ไม่แน่นอนโดยเฉพาะในเรื่ องของการบริ การหลังการ
ขาย เนื่ องจากลักษณะการซือ้ ขายออนไลน์ นนั ้ ผู้ซือ้ ไม่สามารถเข้ าถึงหรื อสื่อสารกับผู้ขายได้ โดยตรงเหมือน
การค้ าแบบตัวต่อตัว ซึง่ ผู้ขายอาจจะมีพฤติกรรมการปิ ดบังข้ อมูลบางส่วนกับผู้บริ โภค นอกจากนี ้การศึกษาเรื่ อง
คุณภาพการบริ การของผู้ขายยังส่งผลโดยตรงกับคูแ่ ข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกัน เนื่องจากผู้บริ โภควัดคุณภาพ
การบริ การจากความพึงพอใจ หากผู้บริ โภคได้ รับความพึงพอใจจะส่งผลให้ เกิดการซื ้อได้
การซื ้อสินค้ าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Online Shopping Via Instagram) มีการปรับจากทฤษฏี
การซื ้อสินค้ าออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค (Nadeem et al., 2015) โดยการซื ้อสินค้ าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม ใน
งานวิจัยนี ้ หมายถึง การอธิ บายประสบการณ์ ความเต็มใจของผู้บริ โภคที่จะติดตามตราสินค้ า ท่องเว็บเพื่อหา
สารสนเทศ และซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรม นอกจากนัน้ นักวิจยั ในอดีตพบว่า การสร้ างเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social Networking) มีอิทธิพลต่อการซื ้อสินค้ ามากที่สดุ คือ เฟสบุ๊ค เพราะความมีชื่อเสียงของเว็บไซต์ การใช้
ช่องทางที่มีชื่อเสียงด้ านการตลาดเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีการสื่อสารได้ โดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื ้อ และระหว่างผู้ซื ้อ
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กันเองเพราะจะมีการประเมินและแบ่งปั นสารสนเทศผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ นีไ้ ด้
สาหรั บงานวิจัยนี จ้ ะปรั บทฤษฏี มาประยุกต์ใช้ กับสื่อสังคมออนไลน์ คือ อินสตาแกรม ซึ่งผู้ใช้ งานจะแบ่งปั น
รู ปภาพ สไตล์การใช้ ชีวิตและแฟชัน่ ของตนเองในอินสตาแกรม เพื่อตรวจสอบผลตอบรั บ (Feedback) ตลอดจน
ติดตามความเคลื่อนไหวของตราสินค้ าที่ตนเองชื่นชอบ ส่วนความน่าเชื่อถือ (Trust) หรื อ ความน่าเชื่อถือออนไลน์
(Online Trust) ถือเป็ นตัวแปรสาคัญสาหรับผู้ค้าปลีกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะเต็มใจสร้ างความสัมพันธ์ ระยะ
ยาวกับลูกค้ าหรื อไม่ (Nadeem et al., 2015) แต่อย่างไรก็ตามการซื ้อสินค้ าผ่านสื่อออนไลน์เป็ นเรื่ องยากที่ลกู ค้ า
จะเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวสินค้ า เนื่องจากแหล่งที่มาของข้ อมูลอาจจะเชื่อได้ ไม่มากนัก เช่น จานวนแฟนเพจบน
เฟสบุ๊ค ผู้บริ โภคไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่าข้ อมูลที่ปรากฏเป็ นข้ อมูลจริ งหรื อไม่ แม้ จะไม่มีการโกงเกิดขึ ้น ดังนัน้
ความไว้ ใจจากผู้ใช้ งานจึงมีความสาคัญ ที่จะก่อให้ เกิดความตังใจซื
้ ้อได้
ส่วนปั จจัยการรับฟั งคาแนะนาจากเพื่อน (Peer Recommendations) มีความสาคัญมากโดยเฉพาะกับ
ผู้บริ โภคในรุ่ น Generation Y หรื อ Why Generation คือ “กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 อายุ 38
– 28 ปี เป็ นกลุ่มคนที่โตมาพร้ อมกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เป็ นวัยที่เพิ่งเริ่ มเข้ าสู่วยั ทางาน มีลกั ษณะนิสยั
ชอบแสดงออก มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข” (สาระดีดี.คอม, 2558) ซึ่ง
งานวิจยั ของ Nadeem et al. (2015) พบว่า การบอกต่อของเพื่อนส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในความตังใจซื
้ ้อสินค้ า
ออนไลน์ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เชื่อข้ อมูลที่ได้ จากผู้บริ โภคที่เคยใช้ สินค้ ามากกว่าข้ อมูลที่ได้ จากบริ ษัท ดังนัน้ ร้ านค้ า
ออนไลน์ไม่เพียงแต่มงุ่ เน้ นการพัฒนาเว็บไซต์ให้ ดีมีคณ
ุ ภาพเท่า นัน้ แต่ต้องคานึงถึงการบอกต่อของผู้บริ โภคราย
อื่นด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจประเภทเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่ขายบนสื่อออนไลน์ เพราะน่าจะก่อให้ เกิดความตังใจซื
้ ้อได้
ส่วนปั จจัย ความเสี่ยงของสินค้ า (Product Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผ้ บู ริ โภคคาดหวังในตัวสินค้ า ซึง่ การซื อ้
สินค้ าออนไลน์ มีความแตกต่างจากช่องทางการขายปกติ เนื่ องจากผู้บริ โภคไม่สามารถจับต้ องสินค้ าได้ ก่อน
ตัดสินใจซื ้อ ดังนัน้ ผู้บริ โภคจึงเกิดความคาดหวังในคุณภาพของสินค้ ามาก ซึง่ อาจส่งผลทางบวกต่อความตังใจ
้
ซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค (Pascual-Miguel et al., 2015) นอกจากนัน้ ปั จจัย ความง่ายต่อการใช้ งาน (Ease-ofUse) หมายถึง ความสะดวกและความยืดหยุ่นในการซื ้อสินค้ าผ่านระบบการซื ้อสินค้ าออนไลน์มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของผู้บริ โภค (Martin et al., 2015) ส่วนปั จจัย ข้ อมูลการสนับสนุนที่ได้ จากกลุ่มผู้ใช้
(User-Generated Content Support: UGC) ซึง่ UGC ไม่เพียงแต่สะท้ อนให้ ร้ ู การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ใช้ งานแต่
ยังมีส่วนผสมผสานสารสนเทศที่สาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการแบ่งปั นข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าระหว่างผู้ใช้ งานผ่าน
รู ปแบบการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ร้ านค้ าออนไลน์ นาเสนอหน้ าที่การใช้ ง าน ความช่วยเหลือ (Help) ให้ แก่
ลูกค้ า หรื อ เมื่อลูกค้ าเกิดปั ญหาในการใช้ งาน ผู้ใช้ สามารถใช้ ออนไลน์แชท (Online Chat) ได้ หรื อ ผู้ใช้ แบ่งปั น
ข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าให้ ผ้ ใู ช้ คนอื่นๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื ้อผ่าน Forum ต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ งานวิจยั ในอดีตระบุ
ว่า UGC มีส่วนสาคัญที่ก่อให้ เกิดความตังใจซื
้ ้อ (Bai et al., 2015) ส่วนการรับรู้ ความเสี่ยง (Perceived Risk)
หมายถึงการรับรู้ ความเสี่ยงของผู้บริ โภคที่มีต่อการซื ้อสินค้ าออนไลน์ ทังเรื
้ ่ องความไม่แน่นอนของสินค้ า การใช้
บัตรเครดิตซื ้อสินค้ า ความไว้ ใจต่อผู้ขาย ความเสี่ยงว่าสินค้ าจะไม่ถูกที่สดุ หรื อ การป้องกันความปลอดภัยของ
ข้ อมูลของผู้บริ โภค เป็ นต้ น (Pascual-Miguel et al 2015)
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ดังนัน้ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าเสื ้อผ้ า
ตามร้ านค้ าในอินสตาแกรมของผู้บริ โภค โดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ ปั จจัยคุณภาพหลังการขาย (After-Sales
Quality) ปั จจัยศีลธรรมของผู้ขาย (Seller Morality) ปั จจัยการซื ้อสินค้ าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Online
Shopping via Instagram) ปั จ จัย ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Trust) ปั จ จัย การรั บ ฟั งค าแนะน าจากเพื่ อ น (Peer
Recommendations) ปั จจัยความเสี่ยงของสินค้ า (Product Risk) ปั จจัยความง่ายต่อการใช้ งาน (Ease-of-Use)
ปั จจัยข้ อมูลการสนับสนุนที่ได้ จากกลุ่มผู้ใช้ งาน (User-Generated Content Support) และปั จจัยการรับรู้ ความ
เสี่ยง (Perceived Risk) มีผลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าเสื ้อผ้ า (Purchase Intention) โดยมีกรอบในการ
วิจยั ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

คุณภาพหลังการขาย
(After-Sales Quality)
ศีลธรรมของผู้ขาย
(Seller Morality)
การซื ้อสินค้ าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม
(Online Shopping via Instagram)
ความน่าเชื่อถือ
(Trust)
การรับฟั งคาแนะนาจากเพื่อน

ความตังใจซื
้ ้อ
(Purchase Intention)

(Peer Recommendations)
ความเสี่ยงของสินค้ า
(Product Risk)
ความง่ายต่อการใช้ งาน
(Ease-of-Use)
ข้ อมูลการสนับสนุนที่ได้ จากกลุม่ ผู้ใช้ งาน

(User-Generated Content Support)
การรับรู้ ความเสี่ยง
(Perceived Risk)
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ งส ารวจ (Survey Method) และใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ด้ ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากรคือ กลุ่มประชากรคือ กลุ่ม
ผู้บ ริ โ ภคบริ เ วณตลาดนัด จตุจัก ร กรุ ง เทพมหานคร ตลาดนัด จตุจัก ร ถื อ เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคัญ ของ
กรุ งเทพมหานคร นักท่องเที่ยวถ้ ามาเที่ยวกรุ งเทพฯ ก็ต้องมุ่งหวังจะไปเยือนตลาดนัดจตุจักร เพราะเป็ นตลาด
ขนาดใหญ่ มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 60 ปี โดยปั จจุบนั มีจานวนแผงค้ าทังขาประจ
้
าและขาจรรวมกัน
กว่ า 10,000 แผงค้ า ขายอาหาร เสื อ้ ผ้ า เครื่ อ งประดั บ สั ต ว์ เ ลี ย้ ง ต้ นไม้ งานศิ ล ปะ สิ น ค้ าพื น้ เมื อ ง
เครื่ องปั น้ ดินเผา และ มีการประมาณการณ์ ว่า มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาตลาดนัดจตุจกั รมากถึงวันละประมาณ
500,000 คน (dailynews.co.th, 2557) ดังนันประชากรในงานวิ
้
จยั นี ้ประมาณ 500,000 คน นอกจากนัน้ นักวิจยั
มีการเลือกสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยใช้ วิธีการเลือกแบบสะดวก คือ กลุม่ เป้าหมายที่ยินดี
ให้ ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามของผู้วิจยั ซึง่ กลุม่ เป้าหมายต้ องเป็ นผู้บริ โภคที่มีอินสตาแกรมและเคยซื ้อสินค้ า
ออนไลน์เท่านัน้ ช่วงกันยายน – ตุลาคม 2558 ผู้วิจยั มีการกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ หลักการคานวณของ
(Cohen, 1977) จากแบบสอบถามที่เป็ น pilot test จานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G*Power เวอร์ ชนั่ 3.1.7
เพราะเป็ นโปรแกรมที่ สร้ างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรั บรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายท่าน
(Buchner, 2010; Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009; นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2555) ในการคานวณกาหนดค่าเพาเวอร์ (1- β) เท่ากับ 0.90 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.10 จานวนตัวแปร
ทานายเท่ากับ 9 ค่าขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.0663826 (ซึง่ คานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ
0.06225025) ผลที่ได้ คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 261 (Cohen 1977) ซึ่งผู้วิจัยได้ เก็บขนาดตัวอย่าง
เพิ่มเติมรวมเป็ น 270 ตัวอย่าง และได้ นาผลลัพธ์ การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ และความ
สอดคล้ องกันในแต่ละตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบัคได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.658–0.873 ซึง่
ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สูง เนื่องจากมีคา่ ใกล้ เคียง 1 และไม่ต่า 0.65 (Nunnally,1978) จากนันน
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์
อิทธิพลของตัวแปรต้ นต่อตัวแปรตามด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนหรื อรับจ้ าง ซึง่ ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมความ
ตังใจซื
้ ้อสินค้ าในอินสตาแกรมตามแบบ/ดีไซน์เสื ้อผ้ าตรงตามความต้ องการ และมักซื ้อผ่านอินสตาแกรม โดยมี
ความถี่ในการซื ้อสินค้ าประมาณ 1-2 ครัง้ ต่อเดือน ราคาโดยเฉลี่ย 501-1,000 บาท ผลการศึกษาและวิเคราะห์
ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน 3 ตัวแปร คือ ปั จจัยด้ านการับรู้ ความเสี่ยง (Perceived Risk) (β =
0.327) ข้ อมูลการสนับสนุนที่ได้ จากกลุ่มผู้ใช้ งาน (User-Generated Content Support) (β = 0.239) และการ
รับฟั งคาแนะนาจากเพื่อน (Peer Recommendations) (β = 0.159) มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าเสื ้อผ้ า
ตามร้ านค้ าในอินสตาแกรมของผู้บริ โภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สามารถอธิบายอิทธิพลต่อ
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าเสื ้อผ้ าตามร้ านค้ าในอินสตาแกรมของผู้บริ โภคได้ ร้อยละ 65.7 และอีกร้ อยละ 34.3 เกิดจาก
อิทธิพลตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ นามาศึกษา และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่± 0.385
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ส่วนปั จจัยคุณภาพหลังการขาย(After-Sales Quality) ศีลธรรมของผู้ขาย(Seller Morality) การซื ้อ
สินค้ าออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม (Online Shopping via Instagram) ความน่าเชื่อถือ (Trust) ความเสี่ยง
ของสินค้ า (Product Risk) และความง่ายต่อการใช้ งาน (Ease-of-Use) ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อ
สินค้ าเสื ้อผ้ าตามร้ านค้ าในอินสตาแกรมของผู้บริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ ผู้วิจยั สามารถสร้ าง
สมการการถดถอยได้ ดงั นี ้
Y (ความตังใจซื
้ ้อเสื ้อผ้ าตามร้ านค้ าในอินสตาแกรมของผู้บริ โภค) = -0.135 +0.327 (ปั จจัยการรับรู้
ความเสี่ยง) +0.239 (ปั จจัยข้ อมูลการสนับสนุนที่ได้ จากกลุ่มผู้ใช้ งาน) + 0.159 (ปั จจัยการรับฟั งคาแนะนาจาก
เพื่อน)
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
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าเสื ้อผ้ า
ตามร้ านค้ าในอินสตาแกรมของผู้บริ โภค พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความเสี่ยง (Perceived Risk) (β = 0.327)
ข้ อมูลการสนับสนุนที่ได้ จากกลุ่มผู้ใช้ งาน (User-Generated Content Support) (β = 0.239) และการรับฟั ง
คาแนะนาจากเพื่อน (Peer Recommendations) (β = 0.159) มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าตามร้ านค้ าใน
อินสตาแกรมของผู้บริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนัน้ ผลลัพธ์ งานวิจยั นี ้ยังสอดคล้ องกับ
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งานวิจยั ในอดีต (Bai et al., 2015, Nadeem et al., 2015, Pascual-Miguel et al., 2015) แสดงว่าผู้บริ โภคที่มี
ความตังใจที
้ ่จะซื ้อสินค้ าเสื ้อผ้ าผ่านอินสตาแกรมในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จะให้ ความสาคัญกับ ปั จจัยด้ านการ
รั บรู้ ความเสี่ยง (Perceived Risk) ข้ อมูลการสนับสนุนที่ ได้ จากกลุ่มผู้ใช้ งาน (User-Generated Content
Support) และการรับฟั งคาแนะนาจากเพื่อน (Peer Recommendations) ตามลาดับ ดังนัน้ ข้ อเสนอแนะจาก
การวิจัย คือ ผู้ประกอบการหรื อนักการตลาดขายเสื ้อผ้ าผ่านอินสตาแกรมสามารถลดการรั บรู้ ความเสี่ยงของ
ผู้บริ โภคได้ เช่น ควรแจกแจงชื่อร้ านค้ า ที่อยู่ เลขที่รับรองการเสียภาษี หรื อ ข้ อมูลอื่นๆ ที่ระบุตวั ตนของร้ านค้ า
อย่างชัดเจน เชื่อถือได้ และผู้ประกอบการควรมีแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าข้ อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้ าจะไม่นาไปเผยแพร่ ตอ่ ไป และรับรองว่าการซื ้อเสื ้อผ้ าดังกล่าวจะได้ ราคาไม่แพง ตลอดจนรับรองว่าระหว่าง
การรั บส่งข้ อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะปลอดภัยหรื อรับประกันความถูกต้ องของข้ อมูล เป็ นต้ น สาหรับปั จจัย
การมีระบบข้ อมูลการสนับสนุนที่ ได้ จากกลุ่มผู้ใช้ งาน เช่น ผู้ประกอบการหรื อนักการตลาดที่ ขายเสือ้ ผ้ าผ่าน
อินสตาแกรมควรมีระบบความช่วยเหลือ (Help) ออนไลน์แชท (Online Chat) และ Forums ต่างๆ ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
และให้ ผ้ ซู ื ้อได้ มีโอกาสรับฟั งคาแนะนาจากเพื่อนแล้ ว ผู้ซื ้อจะซื ้อสินค้ าเสื ้อผ้ าผ่านอินสตาแกรมได้
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ผู้วิจยั คนที่หนึ่งขอขอบพระคุณ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ที่ได้ สละเวลามาเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ถ่ายทอด
วิชาความรู้ และประสบการณ์ ผู้ช่วยปรับและแก้ เพื่อส่งงานประชุมวิชาการนี ้ และผู้ที่มีส่วนร่ วมในการศึกษาวิจยั
ทุกท่านที่ให้ ความกรุ ณาช่วยเหลือ จนทาให้ งานวิจัยนี ้สาเร็ จผลด้ วยดี สุดท้ ายนี ้ ผู้วิจยั ขอมอบคุณประโยชน์ แด่
บิดา มารดา ซึง่ เป็ นกาลังใจ สนับสนุน ด้ วยความรัก ความห่วงใย ให้ ผ้ วู ิจยั เสมอมา

เอกสารอ้ างอิง
Bai, Y., Yao, Z. & Dou, Y.F. (2015). Effect of social commerce factors on user purchase behavior: an
empirical investigation from renren.com. International Journal of Information Management, 35(5),
538-550.
Buchner, A. (2010). G*Power: Users Guide-Analysis by design. Web Page of Heinrich-HeineUniversität - Institut für experimentelle Psychologie, from http://www.psycho.uniduesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3.
Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press.
dailynews.co.th. 2557. ใคร??บริ หาร ‘ตลาดนั ดจตุจักร’ ประชาชน-ประเทศชาติ ได้ ประโยชน์ สุด |
เดลินิวส์ .
Erdfelder, E., Faul, F., & Buchner, A. (1996). G*POWER: A general power analysis program.
Behavior Research Methods. Instruments, & Computers, 28(1), 1-11.
Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical for Correlation and Regression
Analyses. Behavior Research Methods, 41(4), 1149-1160.
Hua W, Jing Z. WHICEB 2015 Proceedings2015: 62. aisnet.org.

480

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Martin J, Mortimer G, Andrews L. (2015). Re-examining online customer experience to include
purchase frequency and perceived risk. Journal of Retailing and Consumer Services 25: 8195
Nadeem, W., Andreini, D., Salo, J., & Laukkanen, T. (2015). Engaging consumers online through
websites and social media: A gender study of Italian Generation Y clothing consumers.
International Journal of Information Management, 35(4), 432-442.
Nunnally, C. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
nuttaputch. (2015, 18 มกราคม 2015). ดูแนวโน้ มการตลาดดิจทิ ลั 2015 กับผลสารวจจากนักการตลาดทั่ว
โลก.
Pascual-Miguel, Félix J., Agudo-Peregrina, Ángel F., & Chaparro-Peláez, Julián. (2015). Influences of
gender and product type on online purchasing. Journal of Business Research, 68(7), 15501556.
นิวฒ
ั น์ ชาตะวิทยากูล. (2010). Digital Trend : มาดูแนวโน้ มกัน ว่ าเทรนด์ นักการตลาดดิจติ อล วางแผนที่
จะใช้ เครื่ องมืออะไรบางในการทา การตลาดออนไลน์ .
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). เอกสารประกอบการบรรยาย "Twilight Program". ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนชัน่ เซ็นเตอร์ .
ธนชาติ นุ่มนนท์. (2015). ยุทธศาสตร์ Digital Economy. 041-043.
สาระดีดี.คอม. (2558). พฤติกรรมการบริโภค Gen B, Gen X, Gen Y และ Gen M.

481

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Subject: Humanities and Social Sciences
ภาคบรรยาย
Oral Presentation

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การรั บรู้ วัฒนธรรมองค์ การแบบญี่ปุ่นกับการปรั บตัวในการทางานของพนักงานชาวไทยในกลุ่ม
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ส่งออกในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ ามชาติญ่ ีปุ่น
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อุทัยวรรณ พรหมอารักษ์ 1* และ ศุภาภาส คาโตนด1
Uthaiwan Promarrak1* and Supapas Kumtanode1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) วิเคราะห์ระดับการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนุ่ 2) วิเคราะห์ระดับการ
ปรับตัวในการทางาน 3) เปรี ยบเทียบระดับการรั บรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนและการปรั
ุ่
บตัวในการทางาน
โดยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และ 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอิทธิพลต่อการรับรู้ ที่มีผลต่อการปรับตัวใน
การท างานกลุ่ม ตัว อย่ า งคือ พนัก งานชาวไทยจ านวน 437คน ผลการวิ จัย พบว่า พนัก งานมีร ะดับ การรั บ รู้
วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวในการทางานอยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้พบว่าอายุงานที่แตกต่างกันมี
การรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนแตกต่
ุ่
างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 อีกทัง้ อายุและระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีการปรับตัวในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ ทังนี
้ ้จาก
ผลการพยากรณ์ การรั บรู้ วัฒนธรรมองค์ การแบบญี่ ปุ่นยังมีอิทธิ พลเชิ งบวกกับการปรั บตัวในการทางาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความรับผิดชอบ กรอบของอาชีพ และการเกี่ยวข้ องกับบุคคลเป็ นตัวแปรที่สามารถร่ วมกัน
พยากรณ์ได้ ร้อยละ 33.70 ที่ระดับนัยสาคัญ 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
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คานา
บรรษัทข้ ามชาติที่เข้ ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยก่อให้ เกิดการจ้ างงานภายในประเทศ ทังยั
้ งช่วยให้
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มคลังความรู้ (Stock of Knowledge) ที่ถกู ถ่ายทอดเข้ ามาในการปฏิบตั ิงาน
จากประเทศที่มาลงทุน (ดวงรั ตน์ ประจักษ์ ศิลป์ไทย, 2557: 3-4) นอกจากนี ้ บรรษั ทข้ ามชาติญี่ปุ่นยัง รั บ
วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปนเข้
ุ่ ามาใช้ โดยเป็ นรู ปแบบที่มีการปรับปรุ งจากเดิม เรี ยกว่า แบบ Theory Z ซึง่ เป็ น
แบบปรับปรุ ง(จุฑา เทียนไทย, 2007) อย่างไรก็ตามในการทางานร่ วมกันระหว่างบุคคลากรที่มีความแตกต่างใน
ด้ านวัฒนธรรมวิถีชีวิต(Culture Differences) และภาษา (Languages) ย่อมทาให้ เกิดปั ญหาความไม่เข้ าใจใน
เรื่ องต่าง ๆได้ (เพ็ชรี รู ปะวิเชตร์ , 2551: 2) ซึ่งการปรั บตัวในการทางานมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยการ
ปรับตัวในการทางานช่วยให้ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้ เป็ นอย่างดี โดยผู้ที่สามารถปรับตัวได้ ดีในการทางาน
มักจะปรับตัวได้ ดี ปั จจัยที่ทาให้ บคุ คลประสบผลสาเร็ จในการทางาน ก็คือ การปรับ ตัวในการทางาน ซึง่ ก็คือการ
ปรับตัวกับงานที่รับผิดชอบ การปรับตัวกับสภาพแวดล้ อมในการทางาน รวมทังการปรั
้
บตัวกับเพื่อนร่ วมงานและ
ผู้บงั คับบัญชา ซึง่ แต่ละบุคคลจะมีความสามารถในการปรับตัวในการทางานที่แตกต่างกัน (กล้ าหาญ ณ น่าน
และคณะ, 2556: 9)
เนื่ องจากประเทศญี่ ปุ่ นเป็ นประเทศที่ มีมูลค่าการลงทุน สูงที่ สุดในประเทศไทยอย่ างต่อเนื่ องและมี
แนวโน้ มเพิ่มขึน้ ในอนาคต รวมไปถึงธุรกิ จด้ านปศุสตั ว์ ส่งออก ทาให้ มีพนักงานชาวไทยเข้ าไปทางานเพิ่ มขึน้
เช่นกัน ด้ วยเหตุนี ้ การทางานระหว่างบุคคลที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมองค์การแบบ
ญี่ปนุ่ ซึง่ มีเอกลักษณ์เฉพาะ อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหาความไม่เข้ าใจกัน ส่งผลต่อการปรับตัวในการทางานระหว่าง
กัน ซึง่ ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจจะศึกษา การรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนกั
ุ่ บการปรั บตัวในการทางานของ
พนัก งานชาวไทยในกลุ่มธุ ร กิ จ เกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ส่งออกในประเทศไทย ซึ่งผลการวิ จัย ก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ คือ เป็ นแนวทางในการเตรี ยมพร้ อมสาหรับพนักงานใหม่หรื อผู้ที่ต้องการเข้ าทางานในบรรษัทข้ ามชาติ
ญี่ปนุ่ ให้ สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมการทางานในบรรษัทข้ ามชาติญี่ปนุ่ และเพิ่มศักยภาพในการทางาน
ร่ วมกันระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปนให้
ุ่ มีความเข้ าใจและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้นภายในองค์การ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. วิเคราะห์ ระดับการรั บรู้ วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ ปุ่นของพนักงานชาวไทยในบรรษัทข้ ามชาติญี่ปุ่นใน
กลุม่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสตั ว์สง่ ออกในประเทศไทย
2. วิเคราะห์ ระดับการปรั บตัวในการทางานของพนักงานชาวไทยในบรรษั ทข้ ามชาติญี่ปุ่นในกลุ่มธุรกิ จ
เกษตรอุตสาหกรรมปศุสตั ว์สง่ ออกในประเทศไทย
3. เปรี ยบเทียบระดับการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนและการปรั
ุ่
บตัวในการทางานของพนักงานชาว
ไทยในบรรษั ทข้ ามชาติญี่ปุ่น ในกลุ่มธุรกิ จเกษตรอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ส่งออกในประเทศไทย โดยจาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอิทธิพลต่อการรับรู้ ที่มีผลต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานชาว
ไทยในบรรษัทข้ ามชาติญี่ปนในกลุ
ุ่
ม่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสตั ว์สง่ ออกในประเทศไทย
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่วิจัย คือ พนักงาน 4 ส่วน ได้ แก่ 1) พนักงานระดับบริ หาร 2) หัวหน้ างาน 3) ปฏิ บัติการ และ
4 ) สานักงาน ที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ส่งออกในประเทศไทย โดยทาการศึกษาเฉพาะใน
ั้
่ในประเทศไทย สุ่มจานวน
กลุ่มบริ ษัทเอกชนของญี่ปุ่นที่มีลกั ษณะเป็ นบรรษัทข้ ามชาติ สัญชาติญี่ปุ่นที่ตงสาขาอยู
กลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนของจานวนคนทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัท รวมจานวนกลุ่มตัวอย่าง ทังหมด
้
437 คน จาก
ประชากรทังหมด
้
3,715 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ซึง่ แบ่งออกเป็ น
3 ส่วนได้ แก่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ป่น ทัง้ 7 ด้ าน คือ 1) ความผูกพันต่อพนักงาน 2) การประเมินผล 3) กรอบของอาชีพ
4) การควบคุม 5) การตัดสินใจ 6) ความรับผิดชอบ และ 7) การเกี่ยวข้ องกับบุคคล มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) และ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน ทัง้ 3
ด้ าน คือ 1) การปรับตัวต่องาน 2) การปรับตัวต่อกฎและสิ่งแวดล้ อม และ 3) การปรับตัวต่อเพื่อนร่ วมงานและ
ผู้บงั คับบัญชา มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale )
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าความถี่ และค่าร้ อยละใช้ วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
2. การทดสอบหาค่าความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุม่ ใช้ t-Test ได้ แก่ เพศ และประสบการณ์
3. การทดสอบหาค่าความแตกต่างของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มใช้ F-Testได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ อายุงาน ทดสอบค่าความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe
4. การทดสอบความสัมพันธ์ ใช้ ค่าสถิ ติสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้ อธิบายถึงความสัมพันธ์ ของวัฒนธรรมองค์การแบบญี่ ปนุ่ กับการ
ปรับตัวในการทางาน
5. การทดสอบการมีความสัมพันธ์เชิงบวก ใช้ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นพหุคณ
ู
( Multiple Linear Regression Analysis )แบบ stepwise เพื่อใช้ อธิบายถึงวัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปนที
ุ่ ่ มี
อิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางาน
ผลการวิจัย
1. ระดับการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนของพนั
ุ่
กงานชาวไทยในบรรษัทข้ ามชาติญี่ปนุ่ จากตาราง
ที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าพนักงาน มีการรั บรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนโดยรวม
ุ่
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.44 โดยมีการรับรู้ วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ ปนด้
ุ่ านความผูกพันต่อพนักงาน ด้ านกรอบของอาชีพ ด้ านการ
ควบคุม ด้ านความรับผิดชอบ และการเกี่ยวของกับบุคคล อยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
3.42, 3.58, 3.57, 3.64 และ 3.46 ตามลาดับ และยังพบว่า การรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ ปนด้
ุ่ านการ
ประเมินผลและด้ านการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง คือ มีคา่ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.39 และ 3.19 ตามลาดับ
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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. ระดับการปรับตัวในการทางานของพนักงานชาวไทยในบรรษัทข้ ามชาติญี่ปนุ่ จากตารางที่ 2 แสดงให้
เห็นว่า พนักงานมีการปรับตัวในการทางานโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 โดยมีการปรับตัวใน
การทางานต่องาน ต่อกฎระเบียบและสิ่งแวดล้ อม และต่อเพื่อนร่ วมงานและผู้บัง คับบัญชา อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน คือ มีคา่ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82, 3.87 และ 3.60 ตามลาดับ
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. เปรี ยบเทียบระดับการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนและการปรั
ุ่
บตัวในการทางานของพนักงาน
ชาวไทยในบรรษัทข้ ามชาติญี่ปนุ่ โดยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่า การรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปนที
ุ่ ่อายุงานแตกต่างกัน มีการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนแตกต่
ุ่
างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อทาการตรวจสอบความแตกต่างออกเป็ นรายคู่ พบว่า อายุงาน ที่
แตกต่างกัน มีการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนที
ุ่ ่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติทกุ คู่ แต่พบว่า หาก
ระดับการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนนั
ุ่ น้
ยิ่งมีอายุงานมากจะมีแนวโน้ มการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบ
ญี่ปนได้
ุ่ สงู ขึ ้น โดยที่ตงแต่
ั ้ 6.3 ปี ขึ ้นไป คือมีช่วงอายุที่ 6.3-9.3, 9.4-12.4 และ 12.5-15.5 ปี จะมีระดับการรับรู้ที่
3.889, 3.917 และ 3.888 ตามลาดับซึง่ มากกว่า อายุงานที่น้อยกว่า 6.3 ปี คือ 0.1-3.1 และ 3.2-6.2 ปี ที่มีระดับ
การรับรู้ ที่ 3.415 และ 3.449 ตามลาดับ
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Table 3 Comparing of Perception of Japanese Organization Culture and Work Adjustment Level
Variables
Perception of Japanese
Work Adjustment
Organization Culture
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
ส่วนการปรับตัวในการทางานที่พบว่า อายุ แตกต่างกันมีการปรับตัวในการทางานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทาการตรวจสอบความแตกต่างออกเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่แตกต่างกัน
มีการปรับตัวในการทางานอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติทกุ คู่ แต่พบว่า หากระดับการปรับตัวในการทางาน ยิ่งมี
อายุงานมากจะมีแนวโน้ มการปรับตัวในการทางานสูงขึ ้น โดยที่ มีช่วงอายุ 18.0-24.8 , 24.9-31.7 , 31.8-38.6 ,
38.7-45.5 และ 45.6-52.4 ปี และมีระดับที่ 3.890 , 3.750 , 3.983 , 4.011 และ 4.054 ตามลาดับ และยังมี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการปรับตัวในการทางานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 ในตารางที่ 4
พบว่า มีระดับการศึกษาอยู่ 2 คู่ คือ มัธยมศึกษา กับ ปวส/อนุปริ ญญา และ ปวส/อนุปริ ญญา กับ ป.ตรี ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
Table 4 Show significantly difference in work adjustment of education level
Education
Mean
High
Vocational
High
Bachelor Master
School
Certificate Vocational
of Arts
of Arts
Certificate
High School
3.796
Vocational Certificate 3.659
0.137
High Vocational
3.513
0.283*
0.146
Certificate
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. ความสัมพันธ์ และอิทธิพลต่อการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนและการปรั
ุ่
บตัวในการทางานของ
พนักงานชาวไทยในบรรษัทข้ ามชาติญี่ปนุ่ จากตารางที่ 5 แสดงการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนโดยรวมมี
ุ่
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.532) และ
นอกจากนี ้ยังมีการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนด้
ุ่ านความผูกพันต่อพนักงาน ด้ านกรอบของอาชีพ ด้ านการ
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ควบคุม ด้ านการตัดสินใจ ด้ านความรับผิดชอบ และการเกี่ยวข้ องกับบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปรับตัวในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.246, 0.420, 0.254, 0.252, 0.432 และ
0.426 ตามลาดับ) ยกเว้ น ด้ านการประเมินผล ที่พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวในการทางาน
โดยรวม และเมื่อแยกย่อยออก ยังพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวในการทางาน ต่องาน ต่อ
กฎระเบียบและสิ่งแวดล้ อม และต่อผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานอีกด้ วย
Table 5 The correlation between perception of Japanese organization culture and work adjustment
Perception of
Work Adjustment
Japanese
Adjust to work Adjust to the rules
Adjust to
Over all
Organization
and environment
colleagues
Culture
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
0.233** 0.000 0.236** 0.000 0.195** 0.000 0.246** 0.000
employees
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
0.273** 0.000 0.354** 0.000 0.389** 0.000 0.416** 0.000
people
** p < 0.01 , * p < 0.05
และจากตารางที่ 6 พบว่า การรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนมี
ุ่ อิทธิพลทางบวกกับการปรับตัวในการ
ทางาน โดยเขียนเป็ นสมการ ดังนี ้
ปรับตัวในการทางาน = 1.617 + 0.241 (ด้ านความรับผิดชอบ ) + 0.287(ด้ านกรอบของอาชีพ)
+0.281 (ด้ านการเกี่ยวข้ องกับบุคคล)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั พบว่า ถ้ าการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนด้
ุ่ านความรั บผิดชอบ
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการปรับตัวในการทางาน 0.241 เท่า ถ้ าการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนด้
ุ่ าน
กรอบของอาชีพเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการปรับตัวในการทางาน 0.287 เท่า ถ้ าการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การ
แบบญี่ปนด้
ุ่ านการเกี่ยวข้ องกับบุคคลเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการปรับตัวในการทางาน 0.281 เท่า ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.001 และตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์ถดถอยในการพยากรณ์ การปรับตัวในการทางานได้ ดีที่สดุ คือ
ด้ านกรอบของอาชีพ รองลงมา คือ ความรับผิดชอบและการเกี่ยวข้ องกับบุคคล ตามลาดับ
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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

สรุปและอภิปรายผล
1. ระดับการรั บรู้ วัฒนธรรมองค์ การแบบญี่ ปุ่นของพนักงานชาวไทยในบรรษั ทข้ ามชาติญี่ปุ่นจาก
ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับ ธี รพร สุทธิ โส (2550) เรื่ องการรั บรู้ วัฒนธรรมองค์ การ
ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการทางานของพนักงานโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ ซึง่ แสดงว่า พนักงาน
ได้ เรี ยนรู้ คา่ นิยม พฤติกรรมที่สื่อแสดงออกของวัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปนโดยตรงในบรรษั
ุ่
ทข้ ามชาติญี่ปนนั
ุ่ น้
2. ระดับการปรับตัวในการทางานของพนักงานชาวไทยในบรรษัทข้ ามชาติญี่ปนุ่ มี ระดับมาก กล่าวได้
ว่า พนักงานชาวไทยในบรรษั ทข้ ามชาติญี่ปุ่น โดยแยกย่อยตาม 1.การปรั บตัวต่องาน ซึ่งพนักงานสามารถ
ทางานที่ ได้ รับมอบหมายได้ อย่ างดี สามารถเผชิ ญปั ญ หาได้ และรวมถึงแก้ ไขปั ญหาได้ 2. การปรั บตัวต่อ
กฎระเบียบและสิ่งแวดล้ อมนัน้ พนักงานสามารถยอมรับกฎระเบียบที่มีอยู่และรวมถึงปรับตัวต่อสภาพแวดล้ อม
ได้ เป็ นอย่างดี และ 3. การปรับตัวต่อเพื่อนร่ วมงานและผู้บงั คับบัญชานัน้ ย่อมแสดงให้ เห็นว่า พนักงานไม่ร้ ู สกึ
กดดัน ที่จะทางานร่ วมกันและรู้ สกึ ว่าได้ รับความร่ วมมือ และแนะนาในการทางานตลอดเวลา
3. เปรี ยบเทียบระดับการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนและการปรั
ุ่
บตัวในการทางานของพนักงาน
ชาวไทยในบรรษัทญี่ปนุ่ โดยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ดังนี ้ 1) การรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนุ่ พบว่า
อายุงานแตกต่างกัน มีการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนแตกต่
ุ่
างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
การรับรู้ จะถูกกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้ โดยอาศัยภูมิหลัง ประสบการณ์ (เติมศักดิ์ คทวนิช, 2546: 127) ทาให้ อายุ
ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ ที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และนอกจากนี ้ จะเห็นได้ วา่ ด้ านความ
ผูกพันต่อพนักงาน ด้ านการประเมิน มีความแตกต่างกัน โดยทังคู
้ พ่ บว่า ยิ่งมีอายุงานมาก ก็ยิ่งมีการรับรู้ ในด้ าน
ความผูกพันต่อพนักงานและด้ านการประเมินผลสูงขึ ้น ซึง่ วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปนในด้
ุ่
านความผูกพันต่อ
พนักงานจะเป็ นแบบการจ้ างงานระยะยาว คือไม่นิยมมีการไล่พนักงานออก และทาให้ ร้ ู สกึ มัน่ คง ส่วนด้ านการ
ประเมินผล เช่นเดียวกัน ที่เป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยใช้ ระบบอาวุโสและยังควบรวมกับผลงาน ทาให้ ยิ่งมีอายุ
งานมากขึ ้นก็ยิ่งมีการรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนเพิ
ุ่ ่มขึ ้นตามไปด้ วย 2) การปรับตัวในการทางาน พบว่า
อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการปรับตัวในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 และ
0.01 ตามลาดับ และมีแนวโน้ มการรับรู้ สงู ขึ ้นเรื่ อย ๆ โดยสอดคล้ องกับ เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล (2543) ศึกษา
การปรับตัวในการทางานของพนักงานบริ ษัทผู้ให้ บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า พนักงานที่มีอายุ ตังแต่
้
30 ปี ขึ ้นไปมีแนวโน้ มปรับตัวในการทางานได้ ดีกว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง 26 –30 ปี และน้ อยกว่า 26 ปี และยัง
สอดคล้ องกับ ธนัชพร พรหมทันต์ (2547) ศึกษาภาวะผู้นา ความเครี ยดในการทางานและการปรับตัวในการ
ทางานของพนักงาน : กรณีศกึ ษา บริ ษัท เวสทิร์น ดิจิตอล (บางประกง) พบว่าพนักงานที่มีอายุ ตังแต่
้ 37 ปี ขึ ้นไป
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มีการปรับตัวในการทางานให้ เข้ ากับงานที่สงู กว่าพนักงานที่อายุตงแต่
ั ้ 28 ถึง 32 ปี และส่วนระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกัน มีอยู่ 2 คู่ คือ มัธยมศึกษา กับ ปวส/อนุปริ ญญา และ ปวส/อนุปริ ญญา กับ ป.ตรี ที่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเบื ้องต้ นระดับการศึกษามีผลต่อความรับผิดชอบและหน้ าที่การงานที่ทาและ
ระดับ ปวส/อนุปริ ญญา อยู่กงึ่ กลางระหว่างมัธยมศึกษากับระดับ ป.ตรี โดยส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษาจะเป็ น
ระดับพนักงาน และส่วน ป.ตรี จะเป็ นระดับหัวหน้ างาน โดยที่ ระดับ ปวส/อนุปริ ญญา เองในบางตาแหน่งหน้ าที่
ที่สงู กว่าระดับพนักงานและเทียบเท่ากับระดับหัวหน้ างาน ซึง่ ก็ไม่ใช่ในระดับหัวหน้ างานโดยตรง ซึง่ อาจจะมีผล
ต่อการปรับตัวในการทางานที่แตกต่างกันได้
4. การรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบญี่ปนมี
ุ่ อิทธิพลทางบวกกับการปรับตัวในการทางานโดยรวม พบว่า
โดยลักษณะ ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านกรอบของอาชีพ และด้ านการเกี่ยวข้ องกับบุคคล เป็ นตัวแปรที่สามารถ
ร่ วมกันพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 33.70 และร้ อยละ 66.30 มาจากปั จจัยอื่น ที่ระดับนัยสาคัญ 0.001 ซึง่ การปรับตัว
ในการทางานของพนักงานชาวไทยนัน้ มีสว่ นประกอบเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบโดยกลุม่ ทางานเป็ นกลุม่ เน้ น
ส่วนรวม ด้ านกรอบของอาชีพ แสดงถึง การปฏิบตั ิงานที่ไม่เน้ นสายงาน มีการหมุนเวียนงาน เพื่อฝึ กทักษะให้ มี
ความรู้ หลากหลาย และด้ านการเกี่ยวข้ องกับบุคคล เป็ นส่วนของเรื่ องสวัสดิการ ความเอาใจใส่ตอ่ พนักงาน ซึง่ ทัง้
3 ด้ านหลักจะส่งผลให้ พนักงานมีการปรับตัวในการทางานในเชิงบวก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การรับรู้ วัฒนธรรมองค์การแบบญี่ ปุ่น ในด้ านการประเมินผล ในส่วนของการประเมินผลเป็ นการ
เลื่อนตาแหน่งแบบค่อยเป็ นค่อยไปนัน้ อาจจะยังคงมองไม่เห็นภาพอย่างเด่นชัดในเรื่ องการประเมิน ดังนันควรมี
้
การทาออกเป็ นนโยบาย และควบคูก่ บั การทาการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อความชัดเจน และง่ายต่อการประเมิน
และด้ านการตัดสินใจในส่วนของการตัดสินใจแบบกลุ่มนัน้ อาจจะต้ องมี การส่งเสริ มให้ ทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้
พนักงานได้ มีสว่ นร่ วม รวมถึงการตัดสินใจแบบกลุ่ม และเรี ยนรู้ ที่ จะรับข้ อคิดเห็นจากทุกคน และนอกจากนี ้ ต้ อง
ให้ ความสาคัญกับพนักงานที่ทางานอยู่ในช่วงอายุ 0.1-6.2 ปี ซึง่ มองได้ ว่าเป็ นพนักงานเข้ ามาใหม่ จาเป็ นต้ องมี
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การแบบญี่ปนให้
ุ่ กบั พนักงานและรวมถึงมีการทบทวนให้ พนักงานใหม่
หรื อ อายุ งานอยู่ร ะหว่ าง 0.1-6.2 ปี ได้ เ ข้ าใจเพิ่ มขึน้ ในวัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบญี่ ปุ่ นที่ มี ลัก ษณะที่ เป็ นเอก
ลักษณะเฉพาะ
2. การปรับตัวในการทางาน 1) ควรเพิ่มการอบรมและดูแลให้ ความเอาใจใส่กบั พนักงานโดยเฉพาะ
กลุม่ พนักงานใหม่ที่เข้ ามาทางานเพื่อให้ สามารถทางานและเข้ าใจงานได้ เพิ่มขึ ้นและทาให้ ร้ ู สกึ มีความผูกพันกับ
งาน กับเพื่อนร่ วมงานร่ วมถึงผู้บงั คับบัญชา 2) ควรมีการจัดทานโยบายให้ ชดั เจนในเรื่ องของขอบเขตการทางาน
โดยกาหนดเกณฑ์ ระดับการศึกษาให้ ชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่ม พนักงานที่มีระดับการศึกษาระหว่างมัธยมศึกษา,
ปวส/อนุปริ ญญาและ ป. ตรี เนื่องจากระดับ ปวส/อนุปริ ญญา อยู่ตรงกลางระหว่าง มัธยมศึกษา กับ ป.ตรี โดย
ในระดับดังกล่าวเอง ก็สามารถที่จะทาหน้ าที่ คล้ ายหรื อเที่ ยวเท่ากับหัวหน้ างานได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ เกิ ดข้ อ
เปรี ยบเทียบในการทางานได้ 3) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในด้ านความรั บผิดชอบเป็ นกลุ่มร่ วมกัน โดยอาจจะ
ส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมกลุม่ งาน แบ่งความรับผิดชอบงานร่ วมกันทา และแก้ ไขปั ญหาร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อสร้ างความ
สามัคคี 4) เน้ นให้ พนักงานได้ มีการเรี ยนรู้ งานแผนกอื่น ๆ เพื่ อเพิ่มทักษะในการทางาน ความเข้ าใจในส่วนงาน
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อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น การให้ มีโครงการปรั บปรุ งงาน โดยให้ ทุกส่วนงานได้ มีส่วนร่ วมในการทา อธิ บายงานที่
ตนเองทาว่าเกี่ยวข้ องและสามารถปรั บปรุ งงานนัน้ ๆ ได้ ร่วมกันอย่างไร ทาให้ ทุกส่วนสามารถเรี ยนรู้ งานของแต่
ละแผนกได้ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 5) ด้ านสวัสดิการต่อพนักงานให้ กับพนักงาน นัน้ เป็ นขวัญและกาลังใจให้ กับ
พนักงานได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ ก็ควรจะมีสวัสดิการที่เหมาะสมและรวมไปถึงครอบครั วของพนักงาน และควรมี
การจัดทากิจกรรมทัศนาจร เพื่อเพิ่มความรู้ สกึ เป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน สร้ างความผูกพันต่อกัน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. เกิดความเข้ าใจในวัฒนธรรมองค์การแบบญี่ ปนที
ุ่ ่ได้ นามาใช้ ควรใช้ วิธีเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
กับผู้บริ หารชาวญี่ปนที
ุ่ ่บรรษัทข้ ามชาติโดยตรง และให้ ผลการวิจยั ที่ชดั เจน ควรมีข้อคาถามเปิ ด ให้ กบั พนักงาน
ได้ เขียนรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบสรุ ปผลกับแบบสอบถาม
2. เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุม ในการปรั บตัวในการทางานระหว่างเพื่อนร่ วมงานและผู้บังคับบัญชา
ควรทาการแยกออก 2 ตัวแปร เพื่อให้ เข้ าถึงและตรงประเด็นในการแก้ ไข เนื่องจาก ผู้บงั คับบัญชาในบางส่วนงาน
เป็ นผู้บริ หารชาวญี่ปนโดยตรง
ุ่
ซึง่ อาจจะส่งผลต่อการปรับตัวในการทางานได้
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Well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok.
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสุขภาวะทางจิตใจ กับสุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางสิ่งแดล้ อมของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ กบั คนในชุมชน กลุม่ ตัวอย่าง คือคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ จานวนทังหมด
้
95
ครัวเรื อน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือแบบสอบถามจานวน 1 ชุดประกอบด้ วย 70 คาถาม ผลการศึกษาพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีสขุ ภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อมอยู่ในระดับดี
เมื่อทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบผลคูณโมเมนต์ของเพียร์ สนั พบว่าสุขภาวะ
ทางจิตใจมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชน (r=.761) และมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลางกับสุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อมและสุขภาวะทางกายของคนในชุมชน (r =.575 และ .462
ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 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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ที่มาและความสาคัญของการศึกษา
คาว่า “สุขภาวะ” ตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า “well-being” หมายถึงการดารงชีพของบุคคลอย่างมีสขุ ทัง้
ทางร่ างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมในสังคม และความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้ อมรอบตัว (preaw prown,2554,อ้ างใน
http://preaw03.blogspot.com.) นายแพทย์ ประเวศ วะสี (2544) เชื่อว่าบุคคลจะมีสขุ ภาวะดีได้ จะต้ องเป็ นผู้ที่
มีสขุ ภาพกายดี มีสงั คมมดี มีสิ่งแวดล้ อมดี และมีสภาพจิตใจที่สงบปราศจากสิ่งรบกวนจิตใจ มีความเมตตา
กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา มีปัญญาและไม่ประมาทไม่ตื่นกลัวต่อสถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเครื อข่าย ได้ ร่วมกันพัฒนาดัชนีวดั
ความอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกันในสังคมไทยได้ กาหนดให้ “สุขภาวะ”เป็ นองค์ประกอบแรกจากทังหมด
้
6 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) การมีสขุ ภาวะ 2) ครอบครัวอบอุน่ 3) ชุมชนเข้ มแข็ง 4) เศรษฐกิจเข้ มแข็งและเป็ นธรรม 5) สภาพแวด
ล้ อมและระบบนิเวศสมดุล และ 6) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิบาล เนื่องจากเชื่อว่าสุขภาวะเป็ นตัวเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เป็ นองค์รวมโดยเริ่ มจากตัวคนไปสูค่ รอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม การศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและอื่นๆ และเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่จะทาให้ บคุ คลสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และการใช้
ชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศในฐานะเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ค่า
(ปาริ ชาต เทพอารักษ์ และ อมราวรรณ ทิวถนอม, 2550) สุขภาวะในระดับบุคคล จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นความสุขของ
ชุมชนและสังคม เนื่องจากเป็ นดัชนีที่บ่งชี ้ถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจ และมีความสาเร็ จ
ในชีวิต (บุญโรม สุวรรณพาหุ และคณะ,2556) สุขภาวะจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับทุกชีวิตเพราะการที่จะดารงชีวิต
อยู่ได้ อย่างปกติสขุ จะต้ องทาให้ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจมีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตและอยู่ในสภาพ
แวดล้ อมที่ดี (กาธร พราหมณ์โสภี, อ้ างใน http://www.snr.ac.th, 7 พฤศจิกายน 2557) พระไพศาล วิสาโล (อ้ าง
ใน http://www.visalo.org/article/healthsuka.pabkabMiti.htm, 8 พฤศจิกายน 2557) เชื่อว่าสุขภาพจิตมีความ
ผูกพันแนบแน่นกับสุขภาวะทางกายและปั จจัยทางสังคมของบุคคล กล่าวคือบุคคลใดถ้ ามีปัญหาทางจิตใจจะส่ง
ผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นและอาจล้ มป่ วยโดยไม่ทราบสาเหตุทางกายได้ โดยผลการศึกษาสุขภาวะ
ทางกาย ทางสังคม และทางจิตใจของคนในชุมชนประชาอุทิศ 76 เขตทุ่งครุ ของ ริ เรื องรอง รัตนวิไลสกุล เมื่อปี
2557 พบว่าสุขภาวะทางจิตใจมีความสัมพันธ์ทางบวก กับสุขภาวะทางกาย และสุขภาวะทางสังคมของคนใน
ชุมชน นอกจากนี ้สมชาย จักรพันธุ์ (2558)ศึกษาพบว่าภาวะสุขภาพจิตของบุคคลยังเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้ อมอย่าง
แยกกันไม่ได้ เพราะสุขภาพจิตมักจะแกว่งไกวไปตามสถานการณ์ กล่าวคือถ้ าอยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่ดีที่เหมาะสมจะ
นามาซึง่ การชโลมจิตใจให้ เป็ นสุข ส่วนสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นพิษก่อให้ เกิดทุกข์จนอาจถึงจิตพิการได้ ดังนันคุ
้ ณภาพ
ชีวิตที่แท้ จริ งของบุคคลจึงเกิดจากสภาวะจิตใจที่ดี ร่ างกายแข็งแรง มีสมั พันธภาพที่ดีกบั คนรอบข้ าง และอยู่ใน
สิ่งแวดล้ อมที่ดีมีความปลอดภัย (ริ เรื องรอง รัตนวิไลสกุล, 2554)
ชุมชนอัตตักวา เป็ นหนึง่ ใน 29 ชุมชนของเขตพื ้นที่ท่งุ ครุ ตังอยู
้ ่บนถนนประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด
กรุ งเทพมหานคร สภาพทัว่ ไปภายในชุมชนเป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กและมีทางแยกเป็ นสะพานปูน บ้ านเรื อน
ส่วนใหญ่เป็ นอาคารไม้ ด้ านสาธารณูปโภคมีไฟฟ้า น ้าประปา โทรศัพท์สาธารณะ และคูคลองระบายน ้า ที่ดิน
ส่วนใหญ่เป็ นของตนเองมีบางส่วนที่เช่าเอกชน มีประชากรประมาณ 390 คนเป็ นชาย 176 คนเป็ นหญิง 214 คน
ประกอบด้ วยจานวน 110 หลังคาเรื อน 190 ครอบครัว คนในชุมชนร้ อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือร้ อย
ละ 20 นับถือศาสนาพุทธ อาชีพของคนในชุมชน ได้ แก่ ค้ าขาย รับจ้ าง ข้ าราชการและอาชีพส่วนตัว รายได้ เฉลี่ย
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ต่อเดือนของคนในชุมชนประมาณ 10,000-15,000 บาท ด้ านการศึกษาพบว่าคนในชุมชนมีระดับการศึกษา
ตังแต่
้ ไม่ได้ เรี ยนจนถึงระดับปริ ญญาตรี ( Attakkawa, 2552, อ้ างใน http://attakkawa.siam2 web.com/?cid=
340654.) ในอดีตอัตตักวาเป็ นชุมชนเล็กๆ ที่ถกู เรี ยกรวมกับชุมชนอื่นๆ ว่า “ชุมชนบางมด” มีจานวนบ้ านเรื อนไม่
ถึง 15 หลังคาเรื อนและเป็ นพี่น้องไทยพุทธทังสิ
้ ้น โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ต่อมาได้ เปลี่ยนเป็ นการปลูก
ส้ มบางมดเหมือนกับชุมชนอื่นๆ ในเขตทุ่งครุ ในปี 2532 ได้ มีชมุ ชนมุสลิมที่อพยพมาจากดาวคะนองประมาณ
20 ครอบครัวเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่แห่งนี ้เนื่องจากถูกไล่ที่ จากนันจึ
้ งมีพี่น้องมุสลิมจากพื ้นที่อื่นๆ อาทิ จังหวัด
สตูล กระบี่ อยุธยา อพยพย้ ายถิ่นฐานเข้ ามาตังบ้
้ านเรื อนอยู่กนั หนาแน่นมากขึ ้น จนในปี 2534 สานักงานเขต
ทุ่งครุ จงึ ได้ ประกาศให้ พื ้นที่แห่งนี ้เป็ นชุมชนอย่างเป็ นทางการโดยให้ ชื่อว่า“ชุมชนอัตตักวา” มีความหมายว่า“เกรง
กลัวต่อพระเจ้ า(อัลเลาะห์)”หลังจากนันลั
้ กษณะทางกายภาพของชุมชนแห่งนี ้ก็เริ่ มแปรสภาพจากที่เคยเป็ นทุ่งนา
และสวนส้ มมาเป็ นหมูบ่ ้ านจัดสรร (หน่วยจัดการข้ อมูลชุมชน คณะศิลปศาสตร์ มจธ., 2552) พร้ อมกับเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จากวิถีชีวิตเดิมที่ทานาและปลูกส้ มบางมด มาเป็ นอาชีพ
ค้ าขาย รับจ้ าง และรับราชการ ฯลฯ ด้ านประเพณีวฒ
ั นธรรมในชุมชนอัตตักวาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือส่วนของ
ชาวมุสลิมที่ปฏิบตั ิตามหลักศาสนาอย่างเคร่ งครัด เช่น การจัดงานเมาลิดเพื่อเป็ นการสรรเสริ ญระลึกถึงศาสดา
องค์สดุ ท้ ายของอิสลาม งานทาบุญให้ กบั ผู้ลว่ งลับไปแล้ ว การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของทุกปี และส่วนของ
ชาวไทยพุทธในชุมชนซึง่ ดาเนินชีวิตสืบทอดประเพณีตงแต่
ั ้ อดีต ได้ แก่ ประเพณีวนั สงกรานต์ การไปทาบุญที่วดั
การรดน ้าดาหัวของผู้อาวุโสในชุมชน ประเพณีวนั ปี ใหม่และวันลอยกระทง เป็ นต้ น โดยมีวดั หลังสวนและวัดทุ่ง
ครุ เป็ นศูนย์กลางในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา ส่วนพี่น้องมุสลิมจะมีมสั ยิดอัตตักวาเป็ นศูนย์รวมของคนใน
ชุมชน (ไอร์ นี แอดะสง, 2551) สาหรับปั ญหาสาคัญภายในชุมชน ได้ แก่ ขยะมูลฝอยภายในชุมชนและคลองแจง
ร้ อนที่สง่ กลิน่ เหม็นและเป็ นแหล่งเพาะเชื ้อโรค จากการศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของชาวมุสลิมชุมชนอัตตักวา
เขตทุ่งครุ ของไอร์ นี แอดะสง เมื่อปี 2551 พบว่าชาวมุสลิมในชุมชนอัตตักวามีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับ
ดีมาก แต่มีความพึงพอใจด้ านสุขภาพและเศรษฐกิจของตนเองอยู่ในระดับปานกลางเท่านัน้ เนื่องจากชุมชนแห่ง
นี ้ประกอบด้ วยพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมมาอยู่รวมกัน โดยต่างฝ่ ายก็ยงั คงยึดมัน่ ในหลักศาสนาของตนเอง ผู้วิจยั
จึงสนใจที่จะศึกษาสุขภาวะของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้ กบั คนในชุมชนต่อไป.
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อม และสุขภาวะทาง
จิตใจของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตใจ กับสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม และ
สุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อมของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
คาว่า “สุขภาวะ” หมายถึงการดารงชีพของบุคคลอย่างมีสขุ ทังทางร่
้
างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมในสังคม
และความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้ อมต่างๆ รอบตัว(preaw prown,2554)จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสุขภาพ
จิตมีความผูกพันแนบแน่นกับสุขภาวะทางกาย ปั จจัยทางสังคม และสิ่งแวดล้ อมของบุคคล (พระไพศาล วิสาโล,
2557; ริ เรื องรอง รัตนวิไลสกุล 2557; สมชาย จักรพันธุ์, 2558) ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
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ตัวแปรต้ น
สุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางสังคม
สุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อม

ตัวแปรตาม
สัมพันธ์

สุขภาวะทางจิตใจของคนในชุมชนอัตตักวา

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเป้าหมาย คือคนที่อาศัยอยูช่ มุ ชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ จานวน 190 ครัวเรื อน
กลุม่ ตัวอย่าง คือคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ โดยใช้ ขนาดตัวอย่างร้ อยละ 50 ของ
จานวนประชากรเป้าหมาย (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้ จานวนตัวอย่าง 95 ครัวเรื อน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือแบบสอบถามจานวน 70 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นข้ อมูล
ทัว่ ไปและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 19 ข้ อ ตอนที่ 2 เป็ นข้ อมูลด้ านสุขภาวะ
ซึง่ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นตามนิยามสุขภาวะขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2491; อ้ างในคณะ
อนุกรรมการสถิติสาขาสุขภาพ และคณะทางานสถิติสาขาสุขภาพ. 2557.) และแนวคิดสุขภาวะองค์รวมของ
บุคคลของนายแพทย์ ประเวศ วะสี (2544) ประกอบด้ วยข้ อคาถามด้ านสุขภาวะทางกายจานวน 9 ข้ อ (แบบ
วัดส่วนนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ .829) ข้ อคาถามด้ านสุขภาวะทางสังคมจานวน 15 ข้ อ (แบบวัดส่วนนี ้มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ .926) และข้ อคาถามด้ านสุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อมภายในชุมชนจานวน 12 ข้ อ (แบบวัดส่วนนี ้มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ .864) ส่วนข้ อคาถามสุขภาวะทางจิตใจอ้ างอิงจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ( http://www.
dmh.moph.go.th/test/thaihapnew/thi15/thi15.asp; 3 มีนาคม 2556 ) จานวน 15 ข้ อ โดยแบบวัดชุดนี ้มีคา่
ความเชื่อมัน่ 0.892
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 โดยทาการเก็บข้ อมูลจาก
ตัวแทนครัวเรื อนๆ ละ 1 คน จานวนทังหมด
้
95 ครัวเรื อน ได้ จานวนหน่วยตัวอย่างทังหมด
้
95 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้ การแจกแจงความถี่ และร้ อยละ
2. ข้ อมูลด้ านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อม และสุขภาวะทางจิตใจ
วิเคราะห์โดยใช้ คา่ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรสุขภาวะทาง
จิตใจ กับสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อม ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
ผลคูณโมเมนต์ของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
เกณฑ์ การแปลความหมายของข้ อมูล
การแปลความหมายของข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี ้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงมีสขุ ภาวะอยู่ในระดับน้ อย / ระดับไม่ดี
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ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
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1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

หมายถึงมีสขุ ภาวะอยู่ในระดับค่อนข้ างน้ อย
หมายถึงมีสขุ ภาวะอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึงมีสขุ ภาวะอยู่ในระดับมาก / ระดับดี
หมายถึงมีสขุ ภาวะอยู่ในระดับมากที่สดุ / ระดับดีมาก

ผลและวิจารณ์
ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยตัวอย่างจานวน 95 คน พบว่าเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 55.8 อายุเฉลี่ย 49.5 ปี ร้ อยละ 71.2 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้ อยละ 28.8 นับถือศาสนาพุธ และร้ อยละ 57.7 มีการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา ด้ าน
สถานภาพการสมรสพบว่าร้ อยละ 78.8 สมรสและอยู่ด้วยกัน จานวนสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 คน ระยะ
เวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนเฉลี่ย19.25 ปี ด้ านประกอบอาชีพพบว่าร้ อยละ 36.5 ค้ าขาย ร้ อยละ 26.9 รับจ้ างทัว่ ไป
ร้ อยละ 23.1 เป็ นลูกจ้ างบริ ษทั /ห้ างร้ าน/โรงงาน ที่เหลือประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของหน่วยตัวอย่างอยู่ที่ 12,926.92 บาท ด้ านลักษณะที่อยู่อาศัย
พบว่าร้ อยละ 63.5 เป็ นบ้ านเดี่ยวชันเดี
้ ยว ที่เหลือเป็ นบ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ ตึกแถว ห้ องแถว และบ้ านเช่า โดยพบ
ว่ากลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 67.3 ไม่มีเงินออม ร้ อยละ 23.1 มีหนี ้สิน ด้ านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง(ค่าเฉลี่ย=2.80) โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างรับประทานอาหารครบ 3 มื ้อทุกวันและชอบรับประทานอาหาร
สุกและอาหารที่ทาเองมากกว่าอาหารสาเร็ จ แต่ไม่มีเวลาในการออกกาลังกายและไม่ได้ ตรวจสุขภาพประจาทุกปี
เนื่องจากมีภารกิจด้ านการงานมาก โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 25 มีโรคประจาตัว ได้ แก่ โรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือด เบาหวาน หอบหืด และโรคไต เป็ นต้ น
ระดับสุขภาวะทางกายของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ
ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีสขุ ภาวะทางกายโดยรวม อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=3.41) เนื่องจาก
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้ วยตนเองและในแต่ละวันสามารถนอนหลับได้ ดีทกุ คืนอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างยังสามารถดาเนินชีวิตประจาวันและทางานได้ ดีเหมือนเมื่อ10ปี ก่อนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการ
ต้ องเข้ ารักษาที่โรงพยาบาล การเจ็บป่ วยทางกายโดยไม่ทราบสาเหตุ การมีโอกาสได้ ไปพักผ่อนตามต่างจังหวัด
การมีโรคประจาตัวที่ต้องคอยดูแลรักษา และการปวดเมื่อยตามร่ างกายจนไม่สามารถทางานประจาวันได้ พบว่า
อยู่ในระดับค่อนข้ างน้ อย ตาม Table 1
Table 1 physical well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Items
Able to travel by myself
Each day, can to sleep well every night
Can using everyday life as 10 years ago
Last year, being a patient in of the hospital.
Morbidity without cause
Each year, having chance to rest at the country
Having congenital disease must treatment
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Mean
4.19
3.90
3.19
2.60
2.59
2.52
2.12

S.D.
0.841
0.934
1.172
1.066
1.120
0.874
1.215

Description
high
high
median
relatively low
relatively low
relatively low
relatively low
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8. Admitted to be able to live each day
9. Morbidity and unable to work.
Physical well-being of the community's members as a whole

2.00
1.96
3.41

1.084
1.119
0.749

relatively low
relatively low
good

ระดับสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ
ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีสขุ ภาวะทางสังคมโดยรวม อยู่ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย=3.87) เนื่องจาก
สามารถทากิจกรรมทางศาสนาร่ วมกับคนในครอบครัวได้ ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือการมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนบ้ าน ความรู้ สกึ เป็ นสุขเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่พร้ อมหน้ ากัน การมีสว่ นร่ วมในการตัดสินหรื อแก้ ไข
ปั ญหาของครอบครัว การได้ รับการยอมรับจากเพื่อนบ้ าน การได้ รับการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัว การ
ได้ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมของชุมชน การได้ รับประทานอาหารเย็นร่ วมกันในครอบครัวเป็ นประจา ความรู้ สกึ ห่วงใย
ลูกหลานที่ต้องเดินทางกลับบ้ านหลังเวลา 20.00 น. การสามารถพึง่ พาเพื่อนบ้ านได้ เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินหรื อเจ็บ
ป่ วย การได้ รับสิทธิบริ การหลักประกันสุขภาพ และการได้ รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอย่างเท่าเทียม
กันพบว่าอยู่ในระดับมาก ส่วนความรู้ สกึ ไม่มนั่ คงในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่อาศัยอยู่ ความเพียงพอของ
รายได้ ตอ่ การครองชีพ และรู้ สกึ มัน่ คงหรื อโอกาสก้ าวหน้ าในงานที่ทาอยู่ในปั จจุบนั พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
เท่านัน้ ตาม Table 2
Table 2 social well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok.
Items
1. Doing religious activity with the family regularly
2. Having good relationship with neighbors
3. Happy with the whole family
4. Participating in the resolution of the family
5. Neighbors's acceptance
6. Received financial support from the family
7. Participate in community activities regularly
8. Dining with family everyday
9. Concern for the children who returned home after 20.00pm.
10. Neighbors can rely on in times of sickness
11. Equality of getting help from the government
12. Equality of health care services
13. Insecurity of life and property in the community residents.
14. Sufficient income
15. Job security and advancement opportunities
Social well-being of the community's members as a whole

Mean
4.23
4.08
4.02
3.98
3.98
3.94
3.92
3.85
3.79
3.77
3.75
3.73
3.40
3.36
3.25
3.87

S.D.
0.804
0.788
0.804
0.727
0.727
0.752
0.813
0.812
0.942
.0703
0.764
0.744
1.054
1.029
1.064
0.561

Description
very high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
median
median
median
good

ระดับสุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อมของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ
ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีสขุ ภาวะทางสิ่งแวดล้ อมโดยรวม อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=3.56)
499

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

เนื่องจากคนในชุมชนให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ มีหอกระจายข่าวสารในชุมชน การเดินทางเข้ าออก
ชุมชนมีความสะดวกและปลอดภัย สภาพแวดล้ อมภายในมีความสะอาดเพียงพอต่อการดารงชีพ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน มีสถานที่ออกกาลังกายและมีสถานที่เพื่อการพักผ่อน พบว่าอยู่ในระดับมาก ด้ านการ
จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี และการแก้ ไขปั ญหาน ้าเสียและฝุ่ นละอองภายในชุมชน พบว่าอยู่ระดับปาน
กลาง ส่วนปั ญหาการชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ การเล่นการพนัน และการมีเสียงรบกวนภายในชุมชน พบว่าอยู่ใน
ระดับค่อนข้ างน้ อย ตาม Table 3
Table 3 environmental well-being of people in Attakkawa community ThungKhru district, Bangkok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Items
Having establishing or joint activities in the community.
Having broadcast tower within the community.
Having convenient and safe journey
Having clean suitable for everyday life.
Having security system within the community.
Having the exercise in the community.
Having Garden / retreat of the community.
Having the annual health check of the community

9. Having environmental issues such as waste, water pollution, and dust.

10. Having the crime of robbery or burglary.
11. Having gambling types.
12. Having problem with noise from machinery.
Physical well-being of the community's members as a whole

Mean
4.00
3.98
3.76
3.75
3.73
3.60
3.54
3.24
3.15
2.17
2.15
2.04
3.56

S.D.
0.626
0.804
0.731
0.711
0.931
0.846
0.807
0.713
1.017
0.856
1.017
0.946
0.826

Description
high
high
high
high
high
high
high
median
median
relatively low
relatively low
relatively low
good

ระดับสุขภาวะทางจิตใจของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ
ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีสขุ ภาวะทางจิตใจโดยรวม อยู่ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย=3.46) เนื่องจาก
มีความรู้ สกึ ภูมิใจในตนเอง สมาชิกในครอบครัวมีความรักและความผูกพันต่อกัน สามารถควบคุมอารมณ์เมื่อมี
เหตุการณ์คบั ขันเกิดขึ ้น หากป่ วยหนักมัน่ ใจว่าจะได้ รับการดูแลจากคนในครอบครัวเป็ นอย่างดี และสามารถรับ
กับปั ญหาทุกเรื่ องในชีวิตได้ พบว่าอยู่ในระดับมาก ส่วนการให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นทุกครัง้ ที่มีโอกาส ความรู้ สกึ
มัน่ คงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว ความรู้ สกึ เห็นใจทุกคนที่มีเรื่ องทุกข์ร้อน ความรู้ สกึ พึงพอใจในชีวิตปั จจุบนั
ความรู้ สกึ เป็ นสุขที่ได้ ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีเรื่ องทุกข์ร้อน ความมัน่ ใจในการเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ ้นใน
ชีวิตได้ และความรู้ สกึ สบายใจในช่วงเดือนที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความรู้ สกึ เบื่อหน่ายกับการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน ความรู้ สกึ ที่วา่ ในช่วงปี ที่ผ่านมาชีวิตมีแต่ความทุกข์ และความรู้ สกึ ผิดหวังต่อตนเองในช่วง
เดือนที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในระดับน้ อย ตาม Table 4
Table 4 psychological well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok.
Items
1. Having proud in oneself
2. Family members have the love and attachment to each other.
500

Mean
3.53
3.46

S.D.
0.687
0.683

Description
high
high
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3. Being able to control emotion
4. If the illness is sure to be taken care of by the family well.
5. Being able to cope with all problems
6. Help others whenever possible
7. Having safe and confident with family
8. Feel sympathy for anyone who is suffering
9. Satisfaction in present life.
10. Feel happy to assist others who are suffering
11. Being confident even in risky situation
12. In the past month felt happy
13. Sometimes tired / frustrated with the daily life.
14. Last year, felt suffering
15. In the past month felt disappointed to themselves
Psychological well-being of the community's members as a whole

3.44
3.43
3.42
3.25
3.23
3.22
3.19
3.19
3.14
3.10
1.64
1.31
1.27
3.46

0.779
0.706
0.727
0.710
0.782
0.775
0.841
0.687
0.742
0.798
0.861
0.780
0.795
0.656

high
high
High
median
median
median
median
median
median
median
low
low
low
good

ความสัมพันธ์ ของสุขภาวะทางจิตใจ กับสุขภาวะทางกาย ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้ อมฯ
เมื่อทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตใจ กับสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคมและ
สุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อมของคนในชุมชน ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบผลคูณโมเมนต์ของเพียร์ สนั
(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 )
Psychological well-being
………………………………………………………………………………………………
well-being of people
Pearson
Sig
Correlation
in Attakkawa community
Correlation ( r )
(2-tailed)
level
social welling-being
0.761**
0.000
high
environmental welling-being
0.575**
0.000
medium
physical welling-being
0.462**
0.001
medium
……………………………

…………………………………………

** นัยสาคัญที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์สขุ ภาวะทางจิตใจของคนในชุมชนอัตตักวา พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับ
สุขภาวะทางสังคม (r = 0.761) และมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับสุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อม และ
สุขภาวะทางกายของคนในชุมชนฯ (r = 0.575 และ 0.462 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 ซึง่ สอด
คล้ องกับพระไพศาล วิสาโล (อ้ างใน http://www.visalo.org/article/ health sukapabkabMiti.htm, 2557) ที่เชื่อ
ว่าสุขภาพจิตมีความผูกพันแนบแน่นกับสุขภาวะทางกาย ปั จจัยทางสังคม และสิ่งแวดล้ อมของบุคคล และ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของริ เรื องรอง รัตนวิไลสกุล (2557) ที่พบว่าสุขภาวะทางจิตใจมีความสัมพันธ์ ทางบวก
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ระดับปานกลางกับสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนประชาอุทิศ 76 เขตทุ่งครุ และสมชาย
จักรพันธุ์ (2558) ที่ศกึ ษาพบว่าภาวะสุขภาพจิตของคนมีความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้ อมอย่างแยกกันไม่ได้

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาสุขภาวะของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ พบว่าสุขภาวะทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับสูงกับสุขภาวะทางจิตใจ อาจเป็ นเพราะคนในชุมชนอัตตักวาส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบตั ิตนตาม
หลักศาสนาอย่างเคร่ งครัด เช่น การจัดงานเมาลิดเพื่อเป็ นการสรรเสริ ญระลึกถึงศาสดาองค์สดุ ท้ ายของอิสลาม
งานทาบุญให้ กบั ผู้ลว่ งลับไปแล้ วและการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ทาให้ มีโอกาสพบปะกันบ่อยในการประกอบ
ศาสนกิจร่ วมกันที่มสั ยิคอัตตักวาและมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จึงทาให้ มีความสัมพันธ์
ต่อกันในทางที่ดี โดยเฉพาะในกลุม่ เพื่อนบ้ านและญาติสามารถไปมาหาสูแ่ ละพึง่ พากันได้ เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินหรื อ
เจ็บป่ วย จึงทาให้ คนในชุมชนมีสขุ ภาวะทางสังคมดีและส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตใจที่ดีของคนในชุมชนอีกด้ วย
ส่วนสุขภาวะทางสิ่งแวดล้ อมและสุขภาวะทางกายที่พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับสุขภาวะ
ทางจิตใจของคนในชุมชน อาจเป็ นเพราะคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ คนมีอายุ โดยมีอายุ
เฉลี่ย 49.5 ปี ทาให้ สามารถดาเนินชีวิตประจาวันและทางานได้ ดีเหมือนเมื่อ 10 ปี ก่อนอยู่ในระดับปานกลางเท่า
นัน้ ประกอบกับกลุม่ ตัวอย่างไม่มีเวลาในการออกกาลังกายและไม่ได้ ตรวจสุขภาพประจาทุกปี เนื่องจากมีภารกิจ
ด้ านการงานมาก โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 25 มีโรคประจาตัว อาทิ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือด เบาหวาน หอบหืด และโรคไต ฯลฯ ขณะเดียวกันการจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาทุกปี และการแก้ ไข
ปั ญหาน ้าเสียและฝุ่ นละอองภายในชุมชนพบว่าอยู่ระดับปานกลางเท่านัน้ นอกจากนี ้กลุม่ ตัวอย่างมีโอกาสได้
ไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดในแต่ละปี คอ่ นข้ างน้ อยเพราะต้ องทางานหาเลี ้ยงชีพ เนื่องจากชุมชนแห่งนี ้ไม่ใช่ชมุ ชน
ร่ ารวย รายได้ ของคนในชุมชนส่วนใหญ่มาจากการค้ าขายและรับจ้ างทัว่ ไป จึงมีรายได้ อยู่ในระดับพอเลี ้ยงชีพ
เท่านัน้ ดังนันการพั
้
ฒนาคุณภาพชีวิตให้ กบั คนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ จึงต้ องให้ ความสนใจในเรื่ องการ
ส่งเสริ มสุขภาพด้ วยการจัดให้ มีการตรวจสุขภาพทุกๆ 6 เดือน เนื่องจากในชุมชนมีคนสูงอายุจานวนมากและ
ประมาณหนึง่ ในสี่ของคนในชุมชนมีโรคประจาตัว และที่สาคัญต้ องให้ การส่งเสริ มด้ านอาชีพต่างๆ ที่จะทาให้ คน
ในชุมชนมีรายได้ เพียงพอต่อการครองชีพและมีเงินออมเพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ชีวิตและครอบครัว
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ศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลองการเกษตรด้ านพืช : การวิเคราะห์ โครงสร้ างนามวลี
Terminology of Agricultural Equipment for Plantation: Analysis of Noun Phrase Structure
ชินกร พิมพิลา1* และ สิริวรรณ นันทจันทูล1
Chinnagorn Pimpila1* and Siriwan Nantachantoon1

บทคัดย่ อ
การวิเคราะห์นามวลีในศัพท์บญ
ั ญัติอปุ กรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช ในบทความวิชาการวารสาร
วิทยาศาสตร์ เกษตร ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2515-2555 จานวน 41 บทความ ตามแนวคิดเรื่ องนามวลี ของนววรรณ พันธุ
เมธา พบลักษณะของนามวลีทงหมด
ั้
19 วลี จาแนกประเภทของส่วนหลักได้ 1 ประเภท คือ คานาม คากริ ยา มี
ส่วนที่มาประกอบกับส่วนหลักคือ ส่วนขยาย ได้ แก่ คานาม มากที่สดุ จานวน 4 วลี คิดเป็ นร้ อยละ 21.05
รองลงมา คือ ส่วนหลัก (คานาม คากริ ยา) และคาแยกประเภท จานวน 3 วลี คิดเป็ นร้ อยละ 15.79 ส่วนขยายที่
ประกอบด้ วย คาขยายกริ ยา คานาม จานวน 2 วลี คิดเป็ นร้ อยละ 10.53 และส่วนขยายที่ประกอบด้ วย คา
ขยายนาม, คาขยายกริ ยา คาขยายกริ ยา, คาขยายกริ ยา คานาม คานาม คากริ ยา, คาแยกประเภท คานาม, คา
แยกประเภท คากริ ยา, คาขยายคานาม คากริ ยา คากริ ยา คาขยายคากริ ยา และ คากริ ยา พบจานวนเท่ากันคือ
ชนิดละ 1 วลี คิดเป็ น ร้ อยละ 5.26 ส่วนด้ านความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างของนามวลีกบั หน้ าที่ทาง
ความหมาย เกิดเป็ นรู ปแบบของศัพท์บญ
ั ญัติ คือ ส่วนหลัก (คานาม : แสดงสถานภาพ+คากริ ยา : แสดงหน้ าที่)
+ ส่วนขยาย (แสดงความเป็ นนามวิสามัญ)

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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คานา
ปั จจุบนั ความก้ าวหน้ าทางวิชาการได้ เป็ นไปอย่างกว้ างขวางและรวดเร็ ว ประเทศไทยได้ รับอิทธิพลความ
เจริ ญก้ าวหน้ า มีการรั บเอาเครื่ องมือเครื่ องใช้ ความรู้ วิชาการเฉพาะอย่างเข้ ามารวมทัง้ ศัพท์ เฉพาะบางคาจึง
ได้ รับการใช้ อยู่ในภาษาไทยอีกด้ วย (วิจิตรา แสงพลสิทธิ์ 2524 : 2) “สาหรับการใช้ ศพั ท์บญ
ั ญัติเป็ นลักษณะเด่น
อย่างหนึง่ ของภาษาวิชาการ ซึง่ เป็ นภาษาเขียน” (สิริวรรณ นันทจันทูล 2558 : 56)
“เมื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านการศึกษาทางวิชาการ จึงมีการสร้ างคาใหม่ขึ ้นเพื่อใช้ ในภาษาไทย เรี ยกว่า
ศัพท์บญ
ั ญัติ”
“ศัพ ท์ บัญ ญั ติ ” หมายถึ ง การสร้ างค าในภาษาใดภาษาหนึ่ ง ให้ มี ค วามหมายเหมื อ นกับ ค าใน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ ใช้ แทนคาในภาษาต่างประเทศนัน้ คาที่สร้ างขึ ้นกับคาในภาษาต่างประเทศนันเป็
้ นคาที่
เทียบเท่ากัน (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2545 : 173 ) ซึง่ ศัพท์บญ
ั ญัตินีแ้ บ่งออกเป็ นหมวด เช่น หมวดคอมพิวเตอร์
หมวดแพทยศาสตร์ หมวดรัฐศาสตร์ หมวดพฤกษศาสตร์ และหมวดเทคโนโลยี เป็ นต้ น
ศัพท์บญ
ั ญัติอปุ กรณ์ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช อยู่ในหมวดเทคโนโลยี เนื่องจากทางการเกษตรได้ ใช้
เครื่ องมือที่มีเทคโนโลยีซบั ซ้ อนทันสมัยมากขึ ้น ตัวอย่างเช่น
เครื่ องทดสอบหาความเหนียวเส้ นใยฟอก (ballistic strength)
ว.วิทย. กษ.5 (6) : 496, (2515)
เครื่ องแยกแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifuge Separator)
ว.วิทย. กษ.33 : 6 (พิเศษ) : 98, (2545)
จากศัพท์บญ
ั ญัติอุปกรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช มีความน่าสนใจในการศึกษา เพราะคาศัพท์ ที่
บัญญัติขึ ้นนี ้เกิดขึ ้นมาภายหลังจากมีการนาวิทยาการใหม่ๆ เข้ ามาใช้ ในวงวิชาการลักษณะของศัพท์บญ
ั ญัติก็มี
การประกอบสร้ างเป็ นวลี
วลี หมายถึง คาต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็ นกลุม่ คา การตังชื
้ ่อวลีจะตังตามชนิ
้
ดของคาที่อยู่ต้นวลี เช่น วลี
ที่มีคานามอยู่ต้นวลี เรี ยกว่านามวลี วลีที่มีคากริ ยาอยู่ ต้นวลีเรี ยกว่ากริ ยาวลี วลีที่มี คาบุรพบทอยู่ต้นเรี ยกว่า
บุรพบทวลี เป็ นต้ น ( นววรรณ พันธุเมธา 2551 : 144)
ในวงวิชาการด้ านการเกษตรได้ มีการบัญญัติศพั ท์เพื่อเป็ นการอธิบายให้ เกิดความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์
โดยไม่ต้องใช้ การขยายความอีก ศัพท์ เหล่านัน้ มีโครงสร้ างเป็ นวลีชนิดหนึ่ง ซึ่งน่าสนใจ โดยเฉพาะนามวลีใน
ภาษาไทย ด้ ว ยเหตุผ ล คื อ การน าอุป กรณ์ ใ หม่ ๆ เข้ า มาใช้ ใ นการทดลองเพิ่ ม ขึ น้ จากต่ า งประเทศ มี ก าร
บัญญัติศพั ท์ที่เป็ นนามวลี มีโครงสร้ างที่มหี น่วยหลักซึง่ เป็ นคานามและคาอื่น ๆ มาประกอบคาประกอบนัน้ มีทงั ้
คานาม คาคุณศัพท์ คาบอกจานวนและคากริ ยา
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษานามวลีในศัพท์บญ
ั ญัติอปุ กรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช
จากบทความวิชาการวารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร ฉบับรวมเล่ม ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2515-2555 จานวน 41 บทความ
ผู้วิจัยได้ ใ ช้ แ นวคิดเรื่ องนามวลี ของนววรรณ พัน ธุเมธา (2551) มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ เพื่ อน าผล
การศึกษาเป็ นแนวทางในการประกอบสร้ างศัพ ท์ บญ
ั ญัติขึ ้นใช้ ในวงการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท์เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช
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ผลการศึกษา
การวิ เคราะห์ นามวลี ในศัพ ท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพื ช จากบทความวิช าการ
วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร ตามแนวคิด นามวลี ของนววรรณ พันธุเมธา (2551 : 144 - 179) ซึง่ อธิบาย
นามวลี ว่า คือ กลุ่มคาซึง่ มีคานามเป็ นส่วนประกอบสาคัญ เรี ยกว่า หน่วยหลัก และมีส่วนประกอบอื่น ๆ ขยาย
หน่วยหลัก เรี ยกว่า ส่วนขยาย หน่วยขยายอาจเป็ นคาหรื อประโยค (ประโยคที่ อยู่ในหน่วยขยายไม่ว่าจะเป็ น
หน่วยขยายในนามวลีหรื อกริ ยาวลีว่าประโยคขยาย) ดังนี ้ 1. คากริ ยา 2. คาบอกจานวน 3. คาบอกลาดับ 4. คา
บอกความเฉพาะตน 5. คาชี ้เฉพาะ 6. คาไม่ชี ้เฉพาะ 7. คานาม 8. คาบอกบุรุษ 9. คาคุณศัพท์ 10. คาบอก
ความขัดเเย้ ง 11. คาบอกความสาคัญ 12. ประโยค
ผลการศึกษาจากศัพท์ทงหมด
ั้
19 วลี พบโครงสร้ างนามวลีเพียงชนิดเดียว ซึง่ มีการเรี ยงคา 2 ชนิด เป็ น
แบบ คานามและคากริ ยา
คานามและคากริ ยา คือ คากริ ยาที่ใช้ ขยายคานามที่เป็ นหน่วยหลักในนามวลีจะอยู่หลังคานาม อาจจะ
มีคาแยกประเภทอยู่หน้ าหรื อไม่ก็ได้ อาจมีคานามอื่นใช้ ร่วมกับคากริ ยาที่ใช้ ร่วมกับคากริ ยานันอยู
้ ่ด้วยหรื อไม่ก็ได้
(นววรรณ พันธุเมธา, 2551 : 146)
ผลการวิเคราะห์นามวลี ในศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช จากบทความวิชาการ
วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร ตามแนวคิด เรื่ องนามวลี ของ นววรรณ พันธุเมธา ที่ได้ อธิบายและแยกประเภทของ
นามวลี ไว้ 12 ชนิด เมื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ศพั ท์บญ
ั ญัติอปุ กรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช จากบทความ
วิชาการวารสารวิทยาศาสตร์ เกษตรแล้ วพบนามวลีเพียงชนิดเดียว จากจานวน 19 วลี เป็ นนามวลีแบบคานาม
และคากริ ยา โดยมีการใช้ คากริ ยาขยายคานามเกิดเป็ นหน่วยหลักในนามวลี และจะมีส่วนขยายเพื่อบอกความ
เจาะจงหรื อแสดงความเป็ นวิสามัญนาม แต่ไม่มีคาแยกประเภทหรื อคาขยายคานามอยู่ด้านหน้ า คากริ ยา ซึ่งก็
เป็ นลักษณะเฉพาะของศัพท์บญ
ั ญัติในแขนงนี ้
เมื่อพิจารณาโครงสร้ างของนามวลีแล้ ว นามวลีที่ประกอบด้ วยคานามและคากริ ยาก็มีสว่ นประกอบย่อย
ที่แตกต่างกันออกไป (นววรรณ พันธุเมธา 2551 : 146) ได้ แก่
1. คำนาำ คคำริย าำ
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

โครงสร้ างนามวลี

1

เครื่ อง/กลัน่

still

คานาม+คากริ ยา

2

เครื่ อง/สูบ

pump

คานาม+คากริ ยา

3

เครื่ อง/นับ

counter

คานาม+คากริ ยา

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) พบ 3 วลี
ประกอบด้ วยคาว่า เครื่ องกลัน่ เครื่ องสูบ และเครื่ องนับ
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2. คำนาำ คคำริย าำคคำขาำาริย าำคคำนาำ
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

โครงสร้ างนามวลี

เครื่ อง/กรอง/ภายใต้ /ความดัน

Filter Press

คานาม+คากริยา+คาขยายกริ ยา +
คานาม

เครื่ อง/ดัน/ภายใต้ /ความดัน

Hydraulic Press

คานาม+คากริยา+คาขยายกริ ยา+
คานาม

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วนขยาย (คา
ขยายกริ ยา +คานาม) พบ 2 วลี คือคาว่า เครื่ องกรองภายใต้ ความดัน และ เครื่ องดันภายใต้ ความดัน
3. คำนาำ คคำริย าำคคำนาำ
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

โครงสร้ างนามวลี

1

เครื่ อง/สกัด/พืช

Genomic DNA Mini Kit

คานาม+คากริ ยา+คานาม

2

เครื่ อง/วัด/ความชื ้น

hygroscope

คานาม+คากริ ยา+คานาม

3

เครื่ อง/ตัด/เนื ้อเยื่อ

microtome

คานาม+คากริ ยา+คานาม

4

เครื่ อง/วัด/แสง

exposure

คานาม+คากริ ยา+คานาม

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วนขยาย
(คานาม) พบ 4 วลี ประกอบด้ วยคาว่า เครื่ องสกัดพืช เครื่ องวัดความชื ้น เครื่ องตัดเนื ้อเยื่อ และเครื่ องวัดแสง
4. คำนาำ คคำริย าำคคำนาำ คคำขาำานาำ
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

เครื่ อง/วัด/การเเลกเปลี่ยน/แก๊ ส

Gas exchange chamber

โครงสร้ างนามวลี
คานาม+คากริยา+คานาม+ขยาย
คานาม

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วนขยาย
(คานาม+ขยายคานาม) พบ 1 วลี คือคาว่า เครื่ องวัดการแลกเปลี่ยนแก๊ ส
5. คำนาำ คคำริย าำคคำขาำาริย าำคคำขาำาริย าำ
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

เครื่ อง/แยก/แบบหมุน/เหวี่ยง

Centrifuge Separator

โครงสร้ างนามวลี
คานาม+คากริยา+คาขยายกริ ยา +
คาขยายกริ ยา

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วนขยาย (คา
ขยายกริ ยา +คาขยายกริ ยา) พบ 1 วลี คือคาว่า เครื่ องแยกแบบหมุนเหวี่ยง
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6. คำนาำ คคำริย าำคคำขาำาริย าำคคำนาำ คคำนาำ คคำริย าำ
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

เครื่ อง/ทดสอบ/หา/ความเหนียว/ Ballistic strength
เส้ นใย/ฟอก

โครงสร้ างนามวลี

คานาม+คากริ ยา+คาขยายกริ ยา +
คานาม+คานาม+คากริ ยา

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วน
ขยาย (คาขยายกริ ยา +คานาม+คานาม+คากริ ยา) พบ 1 วลี คือคาว่า เครื่ องทดสอบหาความเหนียวเส้ นใยฟอก
7. คำนาำ คคำริย าำคคำแารปิะเภท
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

โครงสร้ างนามวลี

1

เครื่ อง/วัด/ขนาด

Dendrometer

คานาม+คากริ ยา+คาแยกประเภท

2

เครื่ อง/พ่น/แห้ ง

spray dryer

คานาม+คากริ ยา+คาแยกประเภท

3

เครื่ อง/ตัด/บาง

microtome

คานาม+คากริ ยา+คาแยกประเภท

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วนขยาย (คา
แยกประเภท) พบ 3 วลี ประกอบด้ วยคาว่า เครื่ องวัดขนาด เครื่ องพ่นแห้ ง และเครื่ องตัดบาง
8. คำนาำ คคำริย าำคคำแารปิะเภทคคำนาำ
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

เครื่ อง/วัด/คุณสมบัติ/น ้า

eutech

โครงสร้ างนามวลี

คานาม+คากริ ยา+คาแยกประเภท +
คานาม

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วนขยาย (คา
แยกประเภท +คานาม) พบ 1 วลี คือคาว่า เครื่ องวัดคุณสมบัติน ้า
9. คำนาำ คคำริย าำคคำแารปิะเภทคคำริย าำ
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

อุปกรณ์/วัด/อัตรา/ไหล

Sap flow

โครงสร้ างนามวลี

คานาม+คากริ ยา+คาแยกประเภท +
คากริ ยา

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วนขยาย (คา
แยกประเภท +คากริ ยา) พบ 1 วลี คือคาว่า เครื่ องวัดอัตราไหล
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10. คำนาำ คคำริย าำคคำขาำาคำนาำ คคำริย าำคคำริย าำคคำขาำาคำริย าำ
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)
ถัง/พ่น/สาร/แบบโยก/สะพาย/หลัง Knapsack sprayer

โครงสร้ างนามวลี

คานาม+คากริ ยา+คาขยายคานาม +
คากริ ยา+คากริ ยา+คาขยายคากริ ยา

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วน
ขยาย (คาขยายคานาม +คากริ ยา+คากริ ยา+คาขยายคากริ ยา) พบ 1 วลี คือคาว่า เครื่ องพ่นสารแบบโยก
สะพายหลัง
11. คำนาำ คคำริย าำคคำริย าำค
คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง คาศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลอง
ทางการเกษตร (ภาษาไทย)
ทางการเกษตร(ภาษาอังกฤษ)

เครื่ อง/ต้ ม/สกัด

percolator

โครงสร้ างนามวลี

คานาม+คากริ ยา+คากริ ยา

จากตารางพบว่า โครงสร้ างนามวลี ที่ประกอบด้ วย หน่วยหลัก (คานาม) + (คากริ ยา) + ส่วนขยาย
(คากริ ยา) พบ 1 วลี คือคาว่า เครื่ องต้ มสกัด
ความสัมพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างนามวลีกับหน้ าที่ทางความหมาย
ผู้วิจยั ได้ พบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างของนามวลีกบั หน้ าที่ทางความหมาย เกิดเป็ นรู ปแบบของ
ศัพท์บญ
ั ญัติ คือ
ส่ วนหลัก (คานาม+คากริยา) + ส่ วนขยาย (แสดงความเป็ นนามวิสามัญ)
1. คำนาำ (แสดงสถานภาพของสิ่งของ แสดงนามสามัญ) แสดงให้ เห็นการใช้ คานามสามัญ ได้ แก่
เครื่ อง, อุปกรณ์ และถัง ระบุได้ ถงึ สถานภาพสิ่งของนัน้
2. คากริ ยา (แสดงหน้ าที่ในการใช้ ) ซึง่ การจาแนกตามความหมายแสดงให้ เห็นถึงการเป็ นคากริ ยาที่
แสดงอาการทังที
้ ่เป็ นอกรรมกริ ยาและสกรรมกริ ยา ได้ แก่ วัด สกัด พ่น ดัน แยก กรอง ทดสอบ กลัน่ ตัด ต้ ม สูบ
นับ
3. ส่วนขยาย (แสดงความเป็ นนามวิสามัญ) เป็ นส่วนที่นามาขยายส่วนหลักของนามวลี เพื่อแสดงให้ เห็น
การจาแนกนามสามัญเป็ นนามวิสามัญ ได้ แก่ อัตราไหล การแลกเปลี่ยนแก๊ ส ขนาด พืช แบบหมุนเหวี่ยง แบบ
โยกสะพายหลัง ภายใต้ ความดัน แบบหมุนเหวี่ยง ภายใต้ ความดัน ความเหนียวเส้ นใยฟอก ความชื ้น เนื ้อเยื่อ
สกัด แห้ ง บาง คุณสมบัติน ้า และแสง

สรุป
ผลการวิเคราะห์นามวลี ในศัพท์บญ
ั ญัติอปุ กรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช จากบทความวิชาการ
วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร ตามแนวคิด นามวลี ของนววรรณ พันธุเมธา ได้ ผลตามตารางดังนี ้
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โครงสร้ างนามวลี

จานวน

ค่ าร้ อยละ

1

คานาม คากริ ยา

3

15.79

2

คานาม คากริ ยา คาขยายกริ ยา คานาม

2

10.53

3

คานาม คากริ ยา คานาม

4

21.05

4

คานาม คากริ ยา คานาม คาขยายนาม

1

5.26

5

คานาม คากริ ยา คาขยายกริ ยา คาขยายกริ ยา

1

5.26

6

คานาม คากริ ยา คาขยายกริ ยา คานาม คานาม คากริ ยา

1

5.26

7

คานาม คากริ ยา คาแยกประเภท

3

15.79

8

คานาม คากริ ยา คาแยกประเภท คานาม

1

5.26

9

คานาม คากริ ยา คาแยกประเภท คากริ ยา

1

5.26

10 คานาม คากริ ยา คาขยายคานาม คากริยา คากริ ยา คาขยายคากริ ยา

1

5.26

11 คานาม คากริ ยา คากริ ยา

1

5.26

19

100

รวม

วิจารณ์
ผลการวิเคราะห์ นามวลีในศัพท์ บัญญัติอุปกรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช จากบทความวิชาการ
วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร สรุ ปได้ ว่าพบ ลักษณะของนามวลีประเภท คานาม คากริ ยา คานาม มากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 21.05 รองลงมาคือ ลักษณะของนามวลีประเภท คานาม คากริ ยา คาแยกประเภท และคานาม
คากริ ยา คิดเป็ นร้ อยละ 15.79 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของพัชรี รัตน์ สินสาราญจิต (2550) ที่ได้ ศึกษาการ
วิเคราะห์ โครงสร้ างนามวลีและความหมายในศัพท์ บัญญัติทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ แนวคิดทางโครงสร้ างของ
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ ซึ่งไม่มีองค์ ประกอบของคากริ ยาเป็ นองค์ ประกอบวลี แต่ในการศึกษาของพัชรี รัตน์ สิน
สาราญจิตพบว่าโครงสร้ างนามวลีประเภท หน่วยหลัก+หน่วยกริ ยา+หน่วยนาม จานวนมากที่สดุ คิดเป็ น ร้ อยละ
68.08 ทังนี
้ ้พบข้ อมูลที่แตกต่างและเพิ่มเติมจากแนวคิดของนววรรณ พันธุเมธา (2551 : 146-147) ที่สอดคล้ อง
กันคือ ลักษณะนามวลีประเภท 1. คานาม คากริ ยา 2. คานาม คากริ ยา คานาม 3. คานาม คากริ ยา คานาม คา
ขยายนาม และ 4. คานาม คากริ ยา คาเชื่อม คานาม ลักษณะนามวลีที่เพิ่มเติม ได้ แก่ประเภท 1.คานาม คากริ ยา
คาขยายกริ ยา คานาม 2.คานาม คากริ ยา คาขยายกริ ยา คาขยายกริ ยา 3. คานาม คากริ ยา คาขยายกริ ยา
คานาม คานาม คากริ ยา 4. คานาม คากริ ยา คาแยกประเภท 5. คานาม คากริ ยา คาแยกประเภท คานาม 6.
คานาม คากริ ยา คาแยกประเภท คากริ ยา 7. คานาม คากริ ยา คาขยายคานาม คากริ ยา คากริ ยา คาขยาย
คากริ ยา และ 8. คานาม คากริ ยา คากริ ยา จากความสอดคล้ องของโครงสร้ างนามวลีที่มีโครงสร้ าง หน่วยหลัก
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(คานาม+คากริ ยา) + หน่วยขยาย อาจเป็ นเพราะการสร้ างศัพท์บัญญัติ อุปกรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช
สร้ างด้ วยวิธีการแปลจากคาศัพท์เดิม ด้ วยการนาคานาม คากริ ยา หรื อคาอื่นๆ มาประกอบกันทาให้ ความหมาย
ชัดเจน เหมาะสมที่จะใช้ เรี ยกอุปกรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืชประเภทนัน้ ๆ และจากผลการวิจัยแสดงให้
เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของภาษาอยู่ต ลอดโดยมีปั จ จัย ทางของความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางวิชาการส่งผลให้ เกิดความคิดใหม่ ๆ สิ่งใหม่ ๆ และคาศัพท์ใหม่ขึ ้นใช้ ในภาษา
การศึกษาวิเคราะห์นามวลีในศัพท์บญ
ั ญัติอปุ กรณ์ ทดลองทางการเกษตรด้ านพืช จากบทความวิชาการ
วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตรนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะ ยังไม่มีผ้ ใู ดศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนากรอบแนวคิดทาง
ไวยากรณ์ไทยของนววรรณ พันธุเมธา ทาให้ แนวคิดในการประดิษฐ์ สร้ างศัพท์บญ
ั ญัติในวงวิชาการด้ าน
การเกษตร ดังน้ั นจึงเห็นว่าควรศึกษาศัพท์บญ
ั ญัติในวงวิชาการอื่นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล อาจารย์ ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ คาแนะนาและแนวคิดในมุมมองที่หลากหลาย จนทาให้ เกิดเกิดปั ญญาในการ
เรี ยนรู้ ตอ่ ไป

เอกสารอ้ างอิง
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. ฉบับรวมเล่ม ปี พ.ศ. 2515-2555.
จานวน 41 ชุด.
นววรรณ พันธุเมธา. 2551. ไวยากรณ์ ไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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การเปิดรับสื่อและทัศนคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลง
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
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์และทัศนคติ ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีที่มีต่อการ
คัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้การสนทนาแบบ
กลุ่มในการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้แบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 3-4 จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดสอนหลักสูตรด้าน
ดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตก จานวน 320 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับสื่อของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทย
สากลอยู่ในระดับต่า (r = 0.121) แต่อย่างไรก็ ตาม 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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บทนา
ย้อนกลับไปเมื่อสมัยสุโขทัยประเทศสยามมีสิ่งที่เรียกว่า "เพลงออกภาษา" ซึ่งเป็นเพลงที่ผู้ประพันธ์เพลง
ในสมัยนั้นนาสาเนียงของต่างชาติมาเลียนแบบเพื่อแต่งทานอง และใส่คาร้องภาษาไทยเข้าไป โดยสาเนียงจาก
ต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาติที่มีการติดต่อกับประเทศไทยในสมัยนั้น เช่น ลาว เขมร มอญ จีน เป็นต้น และเพื่อให้
ทราบว่าแต่ละเพลงมีสาเนียงมาจากชาติใด ผู้ประพันธ์เพลงจึงได้ใส่ชื่อชาติเจ้าของสาเนียงลงไปในชื่อเพลงด้วย
เช่น แขกสาหร่าย เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน เป็นต้น (พูนพิศ อมาตยกุล, 2529) จะเห็นได้ว่า ในยุคของเพลงไทย
เดิมซึ่งถือกาเนิดขึ้นในสมัยสุโขทัยนั้น ยังไม่มีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การตั้งชื่อเพลง
ใน "เพลงออกภาษา" จึงเปรียบเสมือนการเคารพและให้เกียรติแก่ชาติเจ้าของสาเนียงต้นฉบับที่ผู้ประพันธ์เพลงไป
หยิบยืมมา ซึ่งการกระทานี้ ไม่ต่างอะไรกับการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของแก่เจ้าของเพลงต้นฉบับ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักกฏหมายลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศ
ไทย (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, 2556) ทาให้วัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น รวมถึงเพลงสากลด้วย ในยุค
นั้น มีการนาเพลงสากลมาร้องและเล่นดนตรี เพื่อสร้างความบันเทิ งทั้งในฐานทัพและไนท์คลับทั่วไปจนกระทั่ง
เพลงสากลได้รับความนิยมมากขึ้น จึงเริ่มมีการนาเพลงสากลเหล่านั้นมาดัดแปลงเนื้อเพลงโดยเขียนขึ้นใหม่ เป็น
ภาษาไทยในขณะที่ทานองยังคงเดิมตามต้นฉบับ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปี พ.ศ.2531-2545 ซึ่งเป็นยุคของกฏหมาย
ลิขสิทธิ์ (วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข, 2555) การทาธุรกิจในยุคนั้นเริ่มเป็นสากลมากขึ้น ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ
จาเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งธุรกิจเพลงไทยก็เช่นเดียวกัน แต่ละค่ายเพลงเริ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ของตัวเองทาให้มีการซื้อลิขสิทธิ์เพลงต่างประเทศมาเข้ามาดัดแปลง เช่น เพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน ชินจัง
(สุดารัตน์ เศวตะโสภณ, 2541) นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายค่ายเพลงที่นาทานองเพลงสากลมาดัดแปลงโดยการแต่ง
เนื้ อ ร้ องใหม่เป็ น ภาษาไทยใส่ เ ข้ า ไป แต่ไ ม่ไ ด้ซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ เพลงสากลนั้ น มา ซึ่ งเพลงแปลงเหล่ า นี้ มี อยู่ อ ย่ า ง
แพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของอินเตอร์เน็ตและสื่อ
สังคมออนไลน์ ทาให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเพลงได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้ถูกจากัดอยู่แค่เพลงที่
ออกอากาศตามวิทยุหรือโทรทัศน์เท่านั้น ส่งผลให้คนเหล่านั้นรู้จักเพลงใหม่ ๆ จากทั่วทุกมุมโลก และสังเกตเห็น
ความคล้ายคลึงของทานองเพลงไทยสากลในปัจจุบันบางเพลงกับเพลงสากลที่ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านั้น จึง
มีการตั้งข้อสงสัยถึงความคล้ายคลึงกันของทานองเพลงเหล่านี้ตามเว็บไซต์ที่ได้รับความนิย ม เช่น เว็บไซต์พันทิป
อีกทั้งยังมีบทความวิพากย์วิจารณ์เกี่ยวกับการทางานเพลงของศิลปินไทยในปัจจุบันที่นาทานองเพลงสากลมา
คัดลอกหรือดัดแปลงแล้วอ้างว่าเป็นงานของตนเอง กระจายอยู่บนอินเตอร์เน็ตอีกด้วย ซึ่งจากกระทู้และบทความ
เหล่านี้ ส่งผลให้ผู้คนจานวนมากเริ่มตั้งข้ อสงสัยถึงการทางานเพลงของศิลปินไทยในปัจจุบันรวมไปถึงตัวค่าย
เพลงเอง ในแง่ของคุณค่าของเพลงไทยสากลในปัจจุบัน การไม่ให้ความสาคัญกับผู้ฟัง ดูถูกผู้ฟัง จรรยาบรรณใน
การทาเพลง การละเมิดลิขสิทธิ์ด้านดนตรีกรรมในส่วนของทานองเพลง และอีกหลากหลายประเด็น ด้วยเหตุนี้จึง
ทาให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ เพลง รวมถึงทัศนคติที่มีต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบัน ของนิสิต
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เนื่องจากในอนาคตนิสิตนักศึกษาในสาขานี้มีแนวโน้มสูงที่จะก้าวเข้าสู่การทางานใน
วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยสากล ดังนั้นจึงน่าจะมีการเปิดรับเพลงในรูปแบบที่แตกต่างออกไป นอกจากนี้
ทัศนคติที่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมีต่อเพลงไทยสากลที่ทานองคล้ายคลึงกับเพลงสากลอย่างมากนั้น น่าจะเป็น
แนวทางช่วยปรับปรุงเพลงไทยสากลในอนาคตให้มีความสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นก็เป็นได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อและทัศนคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีที่มีต่อ
การคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิไ์ ทยและทัศนคติของนิสิตนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล

นิยามศัพท์
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้ ที่ มีต่อลักษณะหรือ
รูปแบบของเพลงไทยสากลในปัจจุบัน และต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย
การคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล หมายถึง เพลงไทยสากลในปัจจุบันที่
ถูกนามาสร้างเป็นมิวสิควิดีโอ ซึ่งมีทานองหรือลักษณะของเสียงคล้ายคลึงกับเพลงสากลอย่างเห็นได้ชัด
เพลงไทยสากล หมายถึง เพลงยอดนิยม (Popular Song) ที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย แต่ทานองและ
ทางคอร์ดในเพลงนั้นใช้มาตรฐานของโน้ตเพลงแบบสากล เขียนและเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและทานองโดยนักดนตรี
ชาวไทย
เพลงสากล หมายถึง เพลงยอดนิยม (Popular Song) ที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาต่างประเทศ แต่งทานอง
และทางคอร์ด โดยใช้มาตรฐานของโน้ตเพลงแบบสากล เขียนและเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและทานองโดยนักดนตรีที่
ไม่ใช่ชาวไทย
นิสิตนักศึกษาสาขาดนตรี หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรดนตรี
สากลหรือดนตรีตะวันตก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเป็ นการกระตุ้น ให้ เยาวชนไทยที่ ใ นอนาคตมีแ นวโน้ มที่จ ะเข้ามาทางานในวงการดนตรี ข อง
ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
2. เพื่อนาไปสู่การตระหนักถึงจรรยาบรรณสื่อในตัวเยาวชนไทยในเรื่องของการไม่ล ะเมิดลิขสิทธิ์ และ
ต่อต้านหรือคัดค้านการกระทาที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. เพื่อนาไปสู่การมีจิตสานึกในเรื่องของความเคารพและให้เกียรติในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
4. หากคนไทยใส่ใจเรื่องลิขสิทธิ์มากขึ้น ศิลปินไทยก็กล้าที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมาก
ขึ้น ด้วยการทาผลงานเพลงที่แปลกใหม่ออกมา ทาให้วงการเพลงไทยไม่หยุดนิ่งอยู่กับแนวเพลงรูปแบบเดิม ๆ
5. เพื่อเป็นการกาหนดบรรทัดฐานเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ว่ามี ขอบเขตในการลอกเลียน
มากน้อยแค่ไหน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งใช้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ในการเก็บข้อมูล ประชากรกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยชิ้นนี้ได้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลหรือสาขา
ดนตรีตะวันตกที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี 3-4 จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล ทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้รายชื่อ
มหาวิทยาลัยตามข้อมูลสถิติการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2557 เป็นกรอบในการสุ่ม
ตัวอย่าง ได้จานวนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีทางด้านดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตกทั้งหมด 10 มหาวิทยาลัย มีจานวนนักศึกษาชั้นปี 3-4 รวม
ทั้งสิ้น 1,541 คน จากนั้นจึงจับฉลากเพื่อสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างสาหรับวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพจานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน และกลุ่มตัวอย่างสาหรับวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งกาหนดโดยใช้สูตร
คานวณขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเนะ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 320 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 1) เพลงที่นามาใช้ในการวิจัย เป็นเพลงไทยสากลที่ถูกกล่าวถึงใน
วงกว้างบนสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการคัดลอกหรือดัดแปลงทานองมาจากเพลงสากล โดยวัดจาก
ความถี่ในการพูดถึงเพลง ๆ นั้นตามเว็บไซต์ยอดนิยมบนอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นเพลงของศิลปิน /นักร้องที่มี
ชื่อเสียงในประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ตัวเพลงในรูปแบบมิวสิควิดีโออย่างเป็นทางการ (Official Music Video)
บนเว็บไซต์ยูทูป (YouTube) และมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา 2) ข้อคาถามที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับแหล่งที่
เปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากล, วัตถุประสงค์ในการเปิดรับ, ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย, ทัศนคติ
ที่มีต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบัน , ทัศนคติที่มีต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย, และทัศนคติต่อเพลงที่ผู้วิจัยนามาศึกษา
3) แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการสารวจความคิดเห็นและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม, การเปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากล, ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์, และ ทัศนคติต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบันและกฏหมายลิขสิทธิ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Interview) ในการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ด้วยการคัดแยกและจัดเรียงข้อมูลตามประเด็นคาถาม และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในโปรแกรม
สาเร็จรูป โดยจะใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย และคานวณค่าร้อยละ เพื่ออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงอธิบายลักษณะการเปิดรับสื่อและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง และจะใช้สถิติ
เชิงอนุมานด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ผลการวิจัย
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) ในการเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามแจกนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กาลังศึกษา
อยู่ในสาขาดนตรีตะวันตกและสาขาดนตรีสากลซึ่งเป็นกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 320 คน โดยผู้วิจัยได้กระจาย
แบบสอบถามไปยัง 10 มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑลที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรีตะวันตกและ
ดนตรีสากล จานวนทั้งสิ้น 350 ชุด ได้กลับคืนมา 330 ชุด โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 244 คน (ร้อยละ 73.9) ที่เหลือเป็นเพศหญิง จานวน 86 คน
(ร้อยละ 26.1) โดยกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 จานวน 187 คน (ร้อยละ 56.7) รองลงมาคือชั้นปีที่ 4 จานวน 108 คน
(ร้อยละ 32.7) และส่วนเหลือเป็นนักศึกษาปีสูงที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 35 คน (ร้อยละ
10.6) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีจาก 10 มหาวิทยาลัย
2. การเปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากลผ่านสื่อ
การเปิดรับสื่อเพลงไทยสากลและเพลงสากลของกลุ่มตัวอย่างนั้น จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเพลงจากสื่อออนไลน์มากที่สุด โดยแบ่งออกเป็นสื่อออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เผยแพร่
โดยตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เอง เช่น เพลงออนไลน์ในเว็บไซต์ Gmember Music หรือเพลงใน YouTube ที่อัพโหลดโดย
ศิลปินหรือค่ายเพลง โดยกลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อออนไลน์ช นิดนี้ในปริมาณมากที่สุด (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 ซีดีหรือดีวีดีที่สาเนามาจากบุคคลอื่น กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อบันทึกเสียงชนิดนี้ในปริมาณปาน
กลาง (ร้อยละ 30.9, = 2.86) และสุดท้าย สื่อบันทึกเสียงแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่ถูกลิขสิทธิ์ เช่น แผ่นซีดีหรือ
ดีวีดีที่สาเนามาจากแผ่นลิขสิทธิ์แล้วนาไปขายในราคาที่ถูกกว่า 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 ตามลาดับ)
3. ทัศนคติต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบัน
จากผลการวิจัย เชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีทัศนคติที่ ค่อนข้างดีต่อเพลงไทยสากลใน
ปัจจุบัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมองว่า ลักษณะของเพลงไทยสากลในปัจจุบันมีความเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
ศิลปิน/นักแต่งเพลงเริ่มมีการหาทางใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ากับของเดิมที่มีอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่ทา
เพลงตามกระแสแนวเพลงที่กาลังได้รับความนิยมในขณะนั้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมองว่าเป็นเพียงกระแสนิยมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในส่วนของแนวเพลง กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า เพลงไทยสากลในปัจจุบันมีแนว
เพลงที่หลากหลาย นอกจากแนวเพลงที่ได้รับความนิยมในตลาดเพลงทุกยุคทุกสมัย อย่างเช่น แนวเพลงป๊อป
(Pop Music) ก็ยังมีแนวเพลงอื่น ๆ เช่น ร๊อก, แจ๊ส, บอสซ่า ฯลฯ ให้ผู้ฟังได้เลือกรับฟังตามความชอบของตนเอง
อยู่ด้วย ในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างมองว่า เพลงไทยสากลในปัจจุบัน มีความคิดสร้างสรรค์มาก
ขึ้น เนื่องจากค่ายเพลงเปิดพื้นที่กับศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น ทาให้ศิลปินได้ใ ช้ความสามารถอย่าง
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เต็มที่ นอกจากนี้ การที่ในปัจจุบันผู้ฟังมีทางเลือกในการฟังเพลงมากขึ้น คนทาเพลงจึงต้องใส่ใจในงานของตัวเอง
มากกว่าเดิม ด้วยการพยายามหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของคนฟัง นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเชิง
ปริมาณยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 296 คน (ร้อยละ 89.7) มีระดับทัศนคติต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน (ร้อยละ 9.1) มีระดับทัศนคติต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อเพลงไทยสากลในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
4. ทัศนคติต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นว่า กฏหมายลิขสิทธิ์ไทยสามารถให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ก็จริง แต่ในส่วนของ
การตัดสินถูกผิดนั้นยังคงมีความไม่ชัดเจนอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของการคัดลอกเพลง ที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญไปอยู่
ณ ที่ ตัด สิน นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่างยั งแสดงความคิดเห็น ถึงผลที่ก ฏหมายลิ ขสิ ทธิ์ ควรมีต่อการคัดลอกหรื อ
ดัดแปลงเพลงในแง่ที่ว่า กฏหมายลิขสิทธิ์ควรพิ จารณาตามเจตนาของการนาไปใช้ และควรกาหนดให้ชัดเจนว่า
การคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงนั้นสามารถทาได้มากน้อยแค่ไหน เพราะหากไม่ให้ดัดแปลงเลย ก็จะเป็นการปิดกั้น
ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมองว่าเมื่อดนตรีคือศิลปะแขนงหนึ่ง ก็ควรที่จะให้ทุกคนสามารถ
นาไปใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างก็มองว่า การที่กฏหมายให้ความคุ้มครองในเรื่องของการจดลิ ขสิทธิ์นั้น
มีส่วนช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ประโยชน์อันชอบธรรมในเรื่องของการนาไปใช้ เนื่องจากหากเจ้าของผลงาน
จดลิขสิทธิ์เอาไว้ เมื่อมีผู้อื่นต้องการนาผลงานนั้นไปใช้ ก็สามารถกระทาได้โดยง่าย เนื่องจากมีข้อมูลติดต่อกับ
เจ้าของผลงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเชิงปริมาณยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 201 คน (ร้อยละ
60.9) มีทัศนคติต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยอยู่ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างจานวน 127 คน (ร้อยละ 38.5) มี
ทัศนคติต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยอยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่
ไม่ดีต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลง
Table 1 A correlation between Media Exposure and Attitude toward Music Reproduction or
Adaptation
Pearson Correlation Coefficient
Variables
Sig
with Media Exposure
Attitude toward Music Reproduction
.121
.029*
3.16
or Adaptation
* = 0.05 level of statistical significant

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเปิ ดรั บ สื่ อเพลงไทยสากลและเพลงสากลของกลุ่ มตั วอย่ า ง
มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับทัศนคติที่ มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ .121 ซึ่งอยู่ในระดับต่า สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากลในปริมาณ
มาก จะมีทัศนคติที่ดีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล
517

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

6. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยและทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือ
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
กับ ทัศ นคติที่มีต่อ การคัดลอกหรื อดัดแปลงเพลง สามารถสรุป ได้ว่า ไม่ว่า กลุ่ มตัวอย่ างจะมีความรู้ เกี่ ยวกั บ
กฏหมายลิขสิทธิ์ในปริมาณมากหรือน้อย ก็ไม่ส่งผลกับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิว
สิควิดีโอเพลงไทยสากล

สรุป
1. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อ การคัดลอกหรือดัดแปลง
เพลง พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.121 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์
เชิงบวก สามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับเพลงไทยสากลและเพลงสากลในปริมาณมาก มีแนวโน้มที่จะ
มีทัศนคติที่ดีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ
แคทซ์ บลัมเลอร์ และเกอร์วิช (Katz, Blumler, and Gurevitch, 1974 อ้างใน Katherine Miller, 2005) ที่กล่าวไว้
ว่า การเปิดรับสื่อเกิดจากความต้องการทางด้านสังคมและจิตวิทยา ก่อให้เกิดความคาดหวังในสื่อมวลชนหรือสื่อ
อื่น ๆ จนนาไปสู่การเปิดรับในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ซิมบาร์โด
และ เลปป์ (Zimbardo and Leippe, 1991) ที่ก ล่าวไว้ว่า ความรู้และความนึกคิด (Cognitions) เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของระบบทัศนคติ โดยเป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ย วกับสิ่งต่าง ๆ หากบุคคลมีความรู้หรื อ
ความคิดว่าสิ่งใดดี ก็มักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าว สนับสนุนผลการวิจัยในครั้งนี้ในประเด็น
ที่ว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างเริ่มฟังเพลงไทยสากลและเพลงสากลจากสื่อต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเริ่มเกิดความ
ต้องการและความคาดหวังที่จะได้ฟังเพลงที่มีความคล้ายคลึงกันเพิ่มมากขึ้น ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรั บ
มากขึ้น เมื่อเปิดรับมากขึ้น ก็จะค่อย ๆ ยอมรับในเพลงที่มีความคล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ
และมีทัศนคติที่ดีต่อเพลงไทยสากลที่มีความคล้ายคลึงกับเพลงสากลตามไปด้วย
2. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ ไทยและทัศนคติที่มีต่อการ
คัดลอกหรือดัดแปลงเพลง พบว่าความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอก
หรือดัดแปลงเพลง แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์มากหรือน้อย ก็ไม่
ส่งผลกับทัศนคติที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล ซึ่งในส่วนนี้ อรวรรณ
ปิลันธน์โอวาท (2549) ได้ให้ความเห็นว่า นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ ไม่ได้มีติดตัวมา
518

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตั้งแต่กาเนิด โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคติ (Roy Blackwood, 1993 อ้างใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2549)
ประกอบด้วย ประสบการณ์, การเรียนรู้, ความเชื่อ, ค่านิยม, และ ปทัสถาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเกิดทัศนคติ
จะต้องมีการประสบพบเจอเหตุการณ์ หนึ่ง ๆ มาก่อน จากนั้นจึงเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้น แล้วจึง
กลายมาเป็ น ทั ศ นคติ แต่ จ ากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ แ ละทั ศ นคติ ใ นงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ นั้ น
ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ นั่นอาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างฟังเพลงไทยสากลที่มีความ
คล้ายคลึงกับเพลงสากลเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อผ่อนคลายเป็น หลัก จึงไม่ได้มีการนาความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
ลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องในขณะรับฟังเพลงเหล่านั้น ทาให้ การมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ไทยไม่ส่งผลต่อ
การเกิดทัศนคติต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ยิ่งกลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อเพลงไทยสากลและเพลงสากลในปริมาณมาก ยิ่งมีแนวโน้มที่
กลุ่มตัวอย่างจะมีทัศนคติที่ดีต่อ การคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลนั้น แสดงให้
เห็นว่า การฟังเพลงบ่อย ๆ จะทาให้ ผู้ฟังรู้สึกคุ้นชิน และก่อให้เกิดทัศคติที่ดีต่อเพลงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ดังนั้น จากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านสาขาวิชาดนตรีเปิดรับสื่อ
เพลงในปริมาณมาก ๆ ทั้งเพลงไทยสากลเอง และเพลงจากต่างประเทศ เพื่อที่จะได้เห็นถึงความเหมือนและ
ความต่างของเพลงแต่ละประเภท และนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานเพลงไทยสากลที่มีเอกลักษณ์
และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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แนวคิดเชิงพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
The Buddhist Thought of Students in Kasetsart University
ธวัชชัย ทะราศรี1*
Thawatchai Tharasri1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนกลุม่ ตัวอย่างจานวน 394 คน เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม สถิติได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน T-test, F-test ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีแนวคิดเชิ งพุทธศาสนาถูกต้ องตามหลักธรรมของพุทธศาสนา
โดยนิ สิ ตคิดว่าสาเหตุ ที่ท าให้ คนไทยยังคงนับถื อพุทธศาสนามาจากด้ านพระธรรมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.74
รองลงมาคือ ด้ านพระพุทธอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.54 และด้ านศาสนสถานอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.47
ต่าสุดคือด้ านพระสงฆ์ อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.89 เมื่อพิ จารณาในรายข้ อเพื่อหาแนวคิดเชิงพุทธไปใช้ จัด
กิ จกรรมเรื่ อง ส านึกดี ของชาวเกษตรศาสตร์ สืบต่ออายุพุทธศาสนาในประเทศไทย ของรายวิชา พุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ภาคปลาย ปี การศึกษา 2558 ภาควิชาปรั ชญาและศาสนา สรุ ปผลได้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1)
แนวคิดเชิงพุทธถูกตามหลักธรรมของพุทธศาสนา ที่อยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาด้ วยกิจกรรมจานวน 3 ข้ อ คือ ข้ อ 10
การอ่านพระไตรปิ ฎกอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.76 ข้ อ 12 ศาสนสถานสาหรับศึกษาพระธรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง เฉลี่ย 3.56 และข้ อ 18 คุณของพระสงฆ์ อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.43 ประเด็นที่ 2) แนวคิดเชิ งพุทธ
บิ ดเบื อนหลักธรรมของพุทธศาสนาที่ อยู่ในระดับที่ ต้องพัฒนาด้ วยกิ จกรรมจานวน 4 ข้ อ คือ ข้ อ 2 พระพุทธรู ป
บันดาลสิ่งที่ขอ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 ข้ อ 3 พระพุทธรู ปลงโทษผู้ผิดคาสาบานอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย
3.02 ข้ อ 7 ภิกษุทาพิธีกรรมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.71 ข้ อ 10 ศาสนสถานสาหรับทาพิธีกรรมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย
4.06 ย่อลงเป็ น 4 ข้ อสาหรั บใช้ เป็ นหัวข้ อย่อยในกิ จกรรม คือ 1) พระพุทธเจ้ าไม่ใช่พระเจ้ า 2)ความสาคัญของ
พระไตรปิ ฎก 3) คุณของพระสงฆ์ 4) วัดเป็ นสถานศึกษา

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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คานา
ในอดีตของชาติไทย คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อในสิ่งลี ้ลับว่าเป็ นสิ่งที่มีอานาจให้ คุณให้ โทษต่อผู้คน
เรี ย กว่ า เชื่ อ ผี เป็ นความเชื่ อ เดิ ม ที่ ยั ง หลงเหลื อ มาถึ ง สมัย ปั จ จุ บั น จึ ง พบเห็ น ศาลพระภู มิ เ จ้ าที่ อ ยู่ ทั่ ว ไป
เมื่อพุทธศาสนาได้ เผยแผ่เข้ ามาในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่ได้ เ ปลี่ยนแนวคิดเรื่ องผีมาเป็ นแนวคิดเชิงพุทธ
แต่ถึงกระนัน้ ก็ยงั มีอิทธิพลของความเชื่อเรื่ องเทพเจ้ าแบบพราหมณ์ เข้ ามาเกี่ยวข้ องบ้ างซึ่งจะเห็นได้ ในรู ปแบบ
ของการบูช าพระพรหม และราชพิ ธีต่างๆ ดังมีคากล่าวว่า พระพุทธศาสนาในเมืองไทยเป็ นพุท ธผสม แบบ
“ผีพราหมณ์ พุทธ” อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ วา่ แนวคิดเชิงพุทธเป็ นสาเหตุให้ คนไทยในอดีตตังแต่
้ สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี จนถึงคนไทยใน ปั จจุบนั นับถือพุทธศาสนา พุทธศาสนาในประเทศไทยได้ ทาให้ สงั คมไทย
มีความเจริ ญ สงบสุขร่ มเย็น ได้ หล่อหลอมรวมเป็ นวัฒนธรรมไทย เป็ นเอกลักษณ์ ไทย ด้ วยเหตุ นี ้ คนไทยจึงต้ อง
รักษาพุทธศาสนาให้ ดารงอยู่ต่อไปชัว่ ลูกชัว่ หลานเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษรักษาไว้ ให้ พุทธศาสนาอยู่ในประเทศ
ไทย
แนวคิ ด เชิ ง พุ ท ธมี ทั ง้ ที่ ถู ก ต้ อ งและบิ ด เบื อ น ในกรณี แ นวคิ ด เชิ ง พุ ท ธที่ ถู ก ต้ อ งตามหลัก ค าสอน
ของพุทธศาสนาเป็ นเหตุให้ พุทธศาสนาดารงอยู่มนั่ คงถาวร เช่น คุณของรัตนะ 3 อย่าง คือ 1) พระพุทธเจ้ ารู้ ดี
รู้ ชอบด้ วยพระองค์ เองก่ อนแล้ ว สอนผู้อื่นให้ ร้ ู ตามด้ วย 2) พระธรรมย่ อมรั ก ษาผู้ปฏิ บัติไม่ใ ห้ ตกไปในที่ ชั่ว
3)พระสงฆ์ ป ฏิ บัติ ช อบตามค าสอนของพระพุ ท ธเจ้ าแล้ ว สอนผู้ อื่ น ให้ ก ระท าตามด้ ว ย (สมเด็ จ พระ มหา
สมณเจ้ ากรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส, 2479) ส่ ว นแนวคิ ด เชิ ง พุ ท ธที่ บิ ด เบื อ นไปจากหลั ก ค าสอนของ
พุท ธศาสนาเป็ นสาเหตุใ ห้ คนไทยนับ ถื อ พุท ธศาสนาอย่ างไม่มั่น คงถาวร เช่ น พระพุท ธเจ้ าเป็ นองค์ อวตาร
ของพระนารายณ์ เทพผู้สร้ างในศาสนาพราหมณ์ พระธรรมเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สาหรั บสวดอ้ อนวอนพระพุทธเจ้ า
พระสงฆ์ เ ป็ นผู้ ประกอบพิ ธี ก รรมต่ า งๆไม่ ใ ช่ ค รู ผ้ ู สอน วัด เป็ นสถานที่ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ส าหรั บ ประกอบพิ ธี ก รรม
สาหรั บบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเจ้ าตรั สว่า ในอนาคตหลังจากพระองค์ปริ นิพพานแล้ ว พุทธศาสนาจะเสื่อม
ด้ วยเหตุปัจจัย 15 ประการ คือ 1) ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยาเกรงในพระพุทธ 2) ไม่มีความเคารพ ไม่มีความ
ยาเกรงในพระธรรม 3) ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยาเกรงในพระสงฆ์ 4) ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยาเกรงใน
ศีล สมาธิ ปั ญญา 5) แตกสามัคคี 6) ไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปั ญญาบังอาจให้ อปุ สมบท
7) บังอาจเป็ นผู้สอน 8) แสดงธรรมะผิด 9) ไม่นิยมอ่านพระไตรปิ ฎก 10) พระเถระมักมาก ผิดวินยั ไม่ปฏิบัติ
ธรรม 11) ยินดีแต่จีวรงาม 12) ยินดีแต่อาหารอร่ อย 13) ยินดีแต่ที่อยู่ที่นอนสวยงามหรู หรา 14) คลุกคลีผ้ ูหญิ ง
15) คลุกคลีบุรุษ สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นเหตุเป็ นปั จจัยเครื่ องให้ พระสัทธรรมไม่ดารงอยู่นาน เป็ นภัยในอนาคตซึ่งยังไม่
บัง เกิ ด ในบัดนี แ้ ต่จัก บังเกิ ดในกาลต่อไป (มหามกุฏ ราชวิ ทยาลัย ,2534) ดังนัน้ การป้ องกัน จึงเป็ นสิ่ งส าคัญ
พระพุทธเจ้ าจึงทรงบัญญัติศีลเป็ นข้ อห้ ามไม่ให้ กระทา เช่น ห้ ามรั บไร่ นาและที่ดิน ห้ ามการซื ้อการขาย ห้ ามรั บ
สัตว์ ห้ ามสะสมข้ าวของ ห้ ามเป็ นหมอปลุกเสก ห้ ามเป็ นหมอผี ห้ ามพยากรณ์ ห้ ามปรุ งยา ห้ ามดูฤกษ์ ห้ ามเป็ น
หมอทรงเจ้ า ห้ ามบวงสรวง ห้ ามรดนา้ มนต์ ห้ ามร่ ายมนต์ ขับผี ห้ ามดูเคราะห์ ร้าย ห้ ามทายลักษณะ เป็ นต้ น
(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534) ในยุคใดสมัยใดภิกษุไม่เชื่อฟั งได้ ลว่ งละเมิดศีล และอุบาสก อุบาสิกาผู้ไม่ได้ ศกึ ษา
พากันส่งเสริ มสนับสนุนภิกษุ ผิดศีลเหล่านัน้ เมื่อนันสั
้ งคมพุทธย่อมเข้ าสู่ความเสื่อมอาจสูญหายไปในที่สดุ พุทธ
บริ ษัทเห็นภัยอย่างนี ้แล้ วควรร่ วมมือกันป้องกันและแก้ ไขโดยการสอนพระพุทธศาสนาที่ถกู ต้ อง
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ดังพระราชดารั ส พระราชทานในการเสด็จฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2513 ความตอนหนึง่ ว่า
พระพุ ท ธศาสนาแสดงความจริ ง ของชี วิต แสดงทางปฏิ บัติที่ จ ะให้ บ รรลุค วามสุข สูง สุด ของชี วิ ต
มีวิ ธี ก ารสั่งสอนที่ ยึ ด หลัก เหตุแ ละผลว่ าทุ ก สิ่ ง เกิ ดจากเหตุ ผู้ ใ ดประกอบเ หตุอ ย่ างไรเพี ย งใดก็ ไ ด้
ผลนันเพี
้ ยงนัน้ หากจะถามว่าพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างไร ก็ต้องตอบว่า โดยเนื ้อหาที่เป็ นเรื่ องความจริ ง
ของชี วิตพระพุทธศาสนาเป็ นปรั ชญา โดยวิธีการที่ยึดหลักเหตุผล พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ หรื อ
พูดให้ ชดั ลงไปอีกก็เป็ นวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนัน้ ข้ าพเจ้ าจึง มีความเห็นว่า การสอนพระพุทธศาสนา
ที่ ถู ก ต้ อง คื อ การสอนให้ คนมี ค วามสามารถพิ จ ารณาขุ ด ค้ นหาหลั ก ธรรมะจากชี วิ ต และน า
หลักธรรมะนันมาปฏิ
้
บตั ิให้ เป็ นประโยชน์ (อานวยวีรวรรณ, 2555)
ด้ วยเหตุนี ้ รายวิชา พุทธศาสนาในประเทศไทย รหัสวิชา 01388322 ภาคปลาย ปี การศึกษา 2558
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาปรั ชญาและศาสนา ภาควิ ชาปรั ชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ กาหนดในแผนการสอนให้ นิสิตจัดกิจกรรม เรื่ อง สานึกดีของชาว
เกษตรศาสตร์ สื บ ต่ อ อายุ พุ ท ธศาสนาในประเทศไทย ในกิ จ กรรมนี ต้ ้ อ งศึ ก ษาแนวคิ ด เชิ ง พุ ทธของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี การศึกษา 2557 เสียก่อนว่ามีแนวคิดเชิงพุทธที่ถูกและผิดอย่างไรแล้ วนาผลไป
ให้ นิสิตตังเป็
้ นหัวข้ อย่อยของกิจกรรม
ฉะนั น้ จึ ง ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง แนวคิ ด เชิ ง พุ ท ธของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน
มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงพุทธของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยผลที่เป็ น
แนวคิดเชิงพุทธที่บิดเบือนจากหลักธรรมของพุทธศาสนา อาจใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมเรื่ อง สานึกดี
ของชาวเกษตรศาสตร์ สืบต่ออายุพุทธศาสนาในประเทศไทย เนื่องจากแนวคิดเชิงพุทธที่บิดเบือนจากหลั กธรรม
ของพุทธศาสนาเป็ นสาเหตุหนึง่ ให้ คนนับถือพุทธศาสนาจึงมีแนวโน้ มที่จะเป็ นภัยต่อความยัง่ ยืนของพุทธศาสนา

วิธีวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงพุทธของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนเป็ นการวิจัยในเชิงปริ มาณ (Quantitative research) ประชากร คือ นิสิตที่ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่ศึกษาในปี การศึกษา 2557 ทัง้ หมด 28,175 คนโดยแบ่งเป็ น
นิสิตชันปี
้ ที่ 1 จานวน 7,203 คน ปี ที่ 2 จานวน 7,085 คน ปี ที่ 3 จานวน 6,792 คน ปี ที่ 4 จานวน 7,095 คน
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานักทะเบียนและประมวลผล, ปี การศึกษา 2557) การสุ่มตัวอย่างจะใช้ วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจานวน 28,175 คน จากการใช้
สูตรของยามาเน่ (Yamane) ได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 394 คน ในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 394
คน ได้ ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2548) โดยแบ่งเป็ นนิสิตปริ ญญาตรี ปีที่ 1 จานวน 101 คน ปริ ญญาตรี ปีที่ 2 จานวน 99 คน ปริ ญญาตรี ปีที่ 3
จานวน 95 คน และปริ ญญาตรี ปีที่ 4 จานวน 99 คน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล เป็ นแบบสอบถามเชิงสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเชิงพุทธของ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนในปี การศึกษา 2557 แบ่งเป็ น 4 ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้ อมูลพื ้นฐานโดยทัว่ ไปของนิสิตเกี่ยวกับพุทธ ตอนที่ 3 แนวคิดเชิงพุทธศาสนา
ตอนที่ 4 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อบุคคลในการนับถือพุทธศาสนา การสร้ างเครื่ องมือได้ ดาเนินการดังนี ้ 1) ศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง 2) สร้ างแบบสอบถามแล้ วตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้ านเนื ้อหา (content validity)
โดยนาแบบสอบถามให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาแต่ละข้ อถึงความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3) นาแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัย จานวน 32คน แล้ วตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ตามแบบของครอนบาค(Cronbach)
(ประครองกรรณสูต, 2542) ผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามไปเก็บและรวบรวมข้ อมูลในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือน
มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2558
ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลมีดงั นี ้ ข้ อมูลในตอนที่ 1 และ 2 โดยการแจกแจงหาค่าความถี่ และหาค่าร้ อย
ละ ข้ อมูลในตอนที่ 3 โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนระดับของบทบาทแต่ละบทบาท
เป็ นรายด้ านและรายข้ อ โดยกาหนดเกณฑ์การคิดน ้าหนักของค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วง โดยใช้ เกณฑ์ของ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) ดังนี ้ ค่าเฉลี่ย 4.51– 5.00 ถือว่ามากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 3.51– 4.50 ถือว่ามาก ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50
ถือว่าปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51– 2.50 ถื อว่าน้ อย ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 ถื อว่าน้ อยที่ สุด ข้ อมูลในตอนที่ 4
โดยการหาค่ า ความถี่ และการทดสอบสมมติ ฐ าน ดัง นี ้ สมมติ ฐ านที่ 1 นิ สิ ต ที่ มี เ พศต่ า งกัน มี แ นวคิ ด เชิ ง
พุทธศาสนาแตกต่างกัน สมมติฐานที่ 2 นิสิตที่มีอายุต่างกันมีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาแตกต่างกัน สมมติฐานที่ 3
นิสิตในระดับชันปี
้ การศึกษาแตกต่างกันมีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาแตกต่างกัน สมมติฐานที่ 4 นิสิตที่มีรายได้ ใน
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาแตกต่างกัน โดยใช้ การทดสอบค่า T-test และ F-test
(One – way ANOVA ) ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ตงระดั
ั ้ บนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปและข้ อมูลพืน้ ฐานโดยทั่วไปของนิสิตเกี่ยวกับพุทธศาสนา
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 77.2 และเพศชาย ร้ อยละ 22.8 อายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ต่ากว่า 18 ปี ร้ อยละ 0.80 อายุ 18-35 ปี ร้ อยละ 99.2 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ปีที่ 1
คิดเป็ นร้ อยละ 28.1 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ปีที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 24.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ปีที่ 4 คิด
เป็ นร้ อยละ 24.3 และระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ปีที่ 3 คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 มีรายได้ ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
40,001 บาท ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 54.7 มีรายได้ ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
15.7 มีรายได้ ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน น้ อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.6 มีรายได้ ในครอบครัวเฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.9 และมีรายได้ ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 9.0
ข้ อมูลพื ้นฐานโดยทัว่ ไปของนิสิตเกี่ยวกับพุทธศาสนา การนับถือนิกาย นิกายเถรวาท คิดเป็ นร้ อยละ
38.4 นับถือนิกายมหายาน คิดเป็ นร้ อยละ 29.6 นับถือแต่ไม่ร้ ู นิกาย คิดเป็ นร้ อยละ 28.2 ไม่นบั ถือพุทธศาสนา
คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 การสอบได้ ธรรมศึกษา ไม่ได้ ชนตรี
ั ้ โทเอก คิดเป็ นร้ อยละ 48.5 สอบได้ ธรรมศึกษาชันเอก
้
คิด
เป็ นร้ อยละ 20.9 สอบได้ ธรรมศึกษาชันตรี
้ คิดเป็ นร้ อยละ 19.2 สอบได้ ธรรมศึกษาชันโท
้ คิดเป็ นร้ อยละ 11.4
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การปฏิบตั ิธรรมตามนิกาย เคยปฏิบตั ิธรรมแต่ไม่ร้ ู นิกายใด คิดเป็ นร้ อยละ 34.8 ไม่เคยปฏิบตั ิธรรม คิดเป็ นร้ อย
ละ 31.1 เคยปฏิบัติธรรมตามนิกายเถรวาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.3 เคยปฏิบตั ิธรรมตามนิกายมหายาน คิดเป็ น
ร้ อยละ 11.8 วิจารณ์ ผลว่า การนับถือนิกาย น่าจะเป็ นไปได้ หรื อเกือบจะเป็ นไปไม่ได้ ที่นิสิตนับถือพุทธศาสนา
นิกายมหายาน ถึงร้ อยละ 29.6 น่าจะมาจากนิสิตไทยหรื อคนไทยพุทธ ไม่เข้ าใจเรื่ องนิกายมากกว่า แต่คนไทย
พุทธส่วนใหญ่นับถือ พุทธศาสนานิกายเถรวาทอยู่แล้ ว ดังนัน้ ควรจะปรั บปรุ งหลักสูตรทัง้ มหาวิทยาลัยในสาย
สังคม-มนุษยศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ แนวคิดเชิงพุทธศาสนา
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมว่าสาเหตุให้ คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาใน
ปั จจุบนั ด้ านพระธรรม อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.74 รองลงมาคือ ด้ านพระพุทธ อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.54 และ
ด้ านศาสนสถาน อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ ย 3.47 ต่าสุดคือด้ านพระสงฆ์ อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ ย 2.89
อภิปรายผลได้ วา่ นิสิตนับถือพุทธศาสนาเพราะมีสาเหตุมาจากด้ านพระธรรมมากกว่าด้ านอื่นๆ ฉะนัน้ นิสิตมีแนวคิด
เชิงพุทธศาสนาถูกต้ องตามหลักธรรมของพุทธศาสนาตามพุทธพจน์ว่า “โย ธมฺมปสฺสติ โสมปสฺสติ” แปลว่า ผู้ใดเห็น
ธรรม ผู้นนชื
ั ้ ่อว่าย่อมเห็นเราตถาคต (มหามกุฏราชวิทยาลัย,2534) และตามความหมายของ พุทธศาสนา ที่แปลว่า
คาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า (พระพรหมคุณาภรณ์ , 2551) ดังนัน้ หากนิสิตจะนับถือพุทธศาสนาเพราะพระธรรมจึง
เป็ นแนวคิดเชิงพุทธที่ถกู ต้ อง และเป็ นสัมมาทิฏฐิ
เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อในแต่ละด้ าน ด้ านพระพุทธ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ ข้ อที่ 1 คนไทย
ยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธรู ปเป็ นที่พึ่งทางใจ มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ข้ อที่ 4
คนไทยยั ง คงนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาเพราะระลึ ก ถึ ง คุ ณ ของพระพุ ท ธเจ้ า มี ค่ า เฉลี่ ย 3.88 อยู่ ใ นระดั บ มาก
ข้ อที่ 2 คนไทยยังคงนับ ถื อ พุท ธศาสนาเพราะเชื่ อว่า พระพุทธรู ปศักดิ์ สิ ทธิ์ บันดาลสิ่ งที่ ขอมีค่าเฉลี่ ย 3.67
และข้ อ ที่ มีค่ าเฉลี่ ย ต่ า สุด ได้ แ ก่ ข้ อที่ 3 คนไทยยัง คงนับ ถื อพุท ธศาสนาเพราะพระพุ ท ธรู ป ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ล งโทษ
ผู้ผิดคาสาบาน มีค่าเฉลี่ย 3.02 อยู่ในระดับปานกลาง วิจารณ์ ผลว่า ข้ อที่ 2 และข้ อที่ 3 เป็ นแนวคิดเชิงพุทธที่
บิดเบือน ระดับความคิดเห็นของนิสิตควรจะอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ ดังนันควรให้
้
การศึกษาแก่นิสิตเรื่ อง พุทธศาสนา
เป็ นอเทวนิยม หรื อ เรื่ อง กรรมปลุกฝั งให้ เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ เชื่อในกรรมเป็ นของตนเองดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า
"กัมมุนา วัตตติโลโก"แปลว่า สัตว์โลกทังหลายย่
้
อมเป็ นไปตามกรรม (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534)
ด้ านพระธรรม พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ ข้ อที่ 5 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะสอนให้
คนทาดีได้ สุขทางใจ มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ข้ อที่ 1 คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะ
สอนทาดีได้ ดีทาชัว่ ได้ ชวั่ มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ข้ อที่ 10 คนไทยยังคงนับถือ
พุทธศาสนาเพราะอ่านพระไตรปิ ฎก มีค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง วิจารณ์ ผลว่า ข้ อที่ 10 เป็ นแนวคิด
เชิงพุทธที่ถกู ระดับความคิดเห็นของนิสิตควรอยู่ในระดับมากที่สดุ ดังนันควรรณรงค์
้
ให้ นิสิตเห็นความสาคัญของ
พระไตรปิ ฎก หรื อ อ่านพระไตรปิ ฎกมากยิ่ งขึน้ ไม่เช่ นนัน้ จะเป็ นตามพุทธท านายว่า พุท ธศาสนาจะเสื่อมด้ วย
เหตุปัจจัย 15 ประการ 1 ใน 15 คือ ไม่นิยมอ่านพระไตรปิ ฎก (มหามกุฏราชวิทยาลัย,2534)
ด้ า นพระสงฆ์ พบว่ า ข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด ได้ แ ก่ ข้ อที่ 7 คนไทยยัง คงนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาเพราะ
พระภิ ก ษุ ท าพิ ธี ก รรมต่า งๆทางศาสนา มี ค่า เฉลี่ ย 3.71 อยู่ใ นระดับ มาก รองลงมาได้ แ ก่ ข้ อ ที่ 16 คนไทย
ยังคงนับถือพุทธศาสนาเพราะพระมหากษัตริ ย์ทรงศรัทธาพระภิก ษุ มีค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก และข้ อที่มี
ค่า เฉลี่ ย ต่ า สุด ได้ แ ก่ ข้ อ ที่ 13 คนไทยยัง คงนับ ถื อ พุท ธศาสนาเพราะพระภิ ก ษุ ต่ อ ต้ า นนัก การเมื อ งทุ จ ริ ต
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มีค่าเฉลี่ ย 2.11 อยู่ใ นระดับ น้ อย วิ จ ารณ์ ผ ลว่า ข้ อที่ 7 ควรให้ ก ารศึก ษาเกี่ ย วกับ คุณ ของพระสงฆ์ ที่ เป็ น
ผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสอนของพระพุ ท ธเจ้ า และสอนผู้ อื่ น ให้ ร้ ู ตามมากยิ่ ง ขึ น้ ส่ ว นพิ ธี ก รรมเป็ นเปลื อ กที่ ห่ อ หุ้ ม
พุทธศาสนาเปรี ยบกับต้ นไม้ ไม่มีเปลือกย่อมตาย แต่อย่างไรต้ นไม้ ก็ต้องมีแก่นด้ วยไม่เช่นนันก็
้ ตายเช่นกัน
ด้ านศาสนสถาน พบว่า ข้ อที่ มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด ได้ แ ก่ ข้ อที่ 1 คนไทยยังคงนับ ถื อพุทธศาสนาเพราะ
วัดเป็ นศูนย์ กลางของชาวบ้ าน มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้ แก่ ข้ อที่ 10 คนไทยยังคงนับถื อ
พุทธศาสนาเพราะวัดทาพิธีกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก และข้ อที่ 13 คนไทยยังคงนับถือ
พุท ธศาสนาเพราะบรรพบุรุ ษพาเข้ าวัด มีค่าเฉลี่ ย 4.06 อยู่ใ นระดับ มาก และข้ อที่ มีค่าเฉลี่ย ต่าสุด ได้ แ ก่
ข้ อที่ 5 คนไทยยังคงนับ ถื อพุท ธศาสนาเพราะวัดท าพิ ธี ไ สยศาสตร์ มี ค่าเฉลี่ ย 2.56 อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
วิจารณ์ผลว่า ควรให้ การศึกษาว่า วัดเป็ นสถานที่สาหรับการศึกษาพระธรรมมากกว่าพิธีกรรม
ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบตามสมมุตฐิ าน
สมมุติฐานที่ 1 นิ สิ ตที่ มีเพศต่างกัน มีแนวคิดเชิ งพุทธศาสนาเกี่ ยวกับสาเหตุให้ คนไทยยังคงนับถื อ
พุทธศาสนาที่เป็ นอยู่ในยุคปั จจุบนั แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมทัง้ 4 ด้ าน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.318 ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านด้ านพระพุทธ มีค่า Sig. เท่ากับ0.874 และด้ านศาสนสถานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.061
ไม่แ ตกต่างกัน ส่วนด้ านพระธรรมมีค่า Sig. เท่ ากับ 0.036 และด้ านพระสงฆ์ มีค่า Sig. เท่ ากับ 0.000
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายผล เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อแนวคิดเชิงพุทธศาสนา
ในด้ านพระพุทธ และด้ านศาสนสถาน แต่มีผลต่อแนวคิดเชิ งพุทธศาสนาในด้ านพระธรรมและด้ านพระสงฆ์
เพราะเพศชายและเพศหญิงมีความเชื่อไม่เหมือนกัน
สมมุติฐานที่ 2 นิ สิตที่ มีอายุต่างกัน มีแนวคิดเชิ งพุทธศาสนาเกี่ ยวกับสาเหตุให้ คนไทยยังคงนับถื อ
พุทธศาสนาที่เป็ นอยู่ในยุคปั จจุบนั แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมทัง้ 4 ด้ าน มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.379 ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน ด้ านพระพุทธ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.550 ด้ านพระธรรมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.726
ด้ านพระสงฆ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.853 และด้ านศาสนสถานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.086 ไม่แตกต่างกันทุกด้ าน
อภิปรายผลนิสิตที่มีอายุตา่ งกันไม่มีผลต่อแนวคิดเชิงพุทธศาสนาในทุกด้ าน เพราะความเชื่อของคนไม่ขึ ้นอยู่อายุ
สมมติฐานที่ 3 นิสิตในระดับชัน้ ปี การศึกษาต่างกัน มีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาเกี่ยวกับสาเหตุให้ คนไทย
ยังคงนับถือพุทธศาสนาที่เป็ นอยู่ในยุคปั จจุบนั แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมทัง้ 4 ด้ าน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.273
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ด้ านพระพุทธ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.093 ด้ านพระธรรมมีคา่ Sig. เท่ากับ
0.271 ด้ านพระสงฆ์มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.761 และด้ านศาสนสถานมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.383 ไม่แตกต่างกันทุกด้ าน
อภิปรายผลนิสิตในระดับชันปี
้ การศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อแนวคิดเชิงพุทธศาสนาในทุกด้ าน เพราะความเชื่อของ
คนไม่ขึ ้นอยู่กบั ระดับชันปี
้ การศึกษา
สมมติฐานที่ 4 นิสิตที่มีรายได้ ในครอบครั วเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
สาเหตุให้ คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนาที่เป็ นอยู่ในยุคปั จจุบันแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมทัง้ 4 ด้ าน มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.020 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ด้ านพระพุทธ มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.285 ด้ านพระธรรมมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.073 ด้ านพระสงฆ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.133 ไม่แตกต่างกัน
ส่วนด้ านศาสนสถานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนัน้ จึงทาการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้ านศาสนสถาน และโดยรวมทัง้ 4 ด้ าน เป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีการของ LSD.
พบว่า นิสิตที่มีรายได้ ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 และ 20,001-30,000 มีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาที่
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เป็ นอยู่ในปั จจุบัน เกี่ยวกับสาเหตุให้ คนไทยยังคงนับถื อพุทธศาสนาที่เป็ นอยู่ในยุคปั จจุบัน ด้ านศาสนสถาน
และโดยรวมทัง้ 4 ด้ าน แตกต่างจากนิสิตที่มีรายได้ ในครอบครั วเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 และมากกว่า
40,001 อภิปรายผล นิสิตที่มีรายได้ ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อแนวคิดเชิงพุทธศาสนาในด้ าน
พระพุทธ ด้ านพระธรรม และด้ านพระสงฆ์ แต่มีผลต่อแนวคิดเชิงพุทธศาสนาในด้ านศาสนสถาน และโดยรวมทัง้
4 ด้ าน เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่านิสิตที่มีรายได้ ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 30,000 มีแนวคิดเชิงพุทธ
ศาสนาแตกต่างจากนิสิตที่มีรายได้ ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 ขึน้ ไป เพราะความเชื่อของคน
ด้ านศาสนสถาน ขึ ้นอยู่กบั รายได้ ในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนอาจเป็ นไปได้ วา่ รายได้ มากกว่า 30,000 ขึ ้นไปมีกาลัง
ทรัพย์ช่วยทานุบารุ งพุทธศาสนาด้ านศาสนสถานได้ ดีกว่า

สรุป
การศึกษาแนวคิดเชิงพุทธศาสนาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในปี การศึกษา
2557 สรุ ปผลได้ ว่า นิสิตมีแนวคิดเชิงพุทธศาสนาถูกต้ องตามหลักธรรมของพุทธศาสนา โดยนิสิตมีความคิดเห็น
โดยรวมว่าสาเหตุให้ คนไทยยังคงนับถือพุทธศาสนามาจากด้ านพระธรรมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.74 รองลงมา
คือ ด้ านพระพุทธอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.54 และด้ านศาสนสถานอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.47 ต่าสุดคือ
ด้ านพระสงฆ์ อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.89 เมื่อพิ จารณาในรายข้ อเพื่ อหาแนวคิดเชิ งพุทธไปใช้ จัดกิจกรรม
เรื่ อง ส านึกดีชาวเกษตรศาสตร์ สืบต่ออายุ พุทธศาสนาในประเทศไทย ของรายวิชา พุทธศาสนาในประเทศไทย
ภาคปลาย ปี การศึกษา 2558 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา สรุ ปผลได้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1) แนวคิดเชิงพุทธ
ถูกตามหลักธรรมของพุทธศาสนา ที่ อยู่ในระดับที่ ต้องพัฒนาด้ วยกิ จกรรมจ านวน 3 ข้ อ คือ ข้ อ 10 การอ่าน
พระไตรปิ ฎกอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.76 ข้ อ 12 ศาสนสถานสาหรับศึกษาพระธรรมอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย
3.56 และข้ อ 18 คุณของพระสงฆ์อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.43 ประเด็นที่ 2) แนวคิดเชิงพุทธบิดเบือน
หลักธรรมของพุทธศาสนาที่อยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาด้ วยกิจกรรมจานวน 4 ข้ อ คือ ข้ อ 2 พระพุทธรู ปบันดาลสิ่งที่ขอ
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.67 ข้ อ 3 พระพุทธรู ปลงโทษผู้ผิดคาสาบานอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.02 ข้ อ 7 ภิกษุ
ทาพิ ธีกรรมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.71 ข้ อ 10 ศาสนสถานสาหรั บทาพิ ธีกรรมอยู่ในระดับมากเฉลี่ย 4.06
รวมทัง้ หมดได้ 7 ข้ อย่ อลงเป็ น 4 ข้ อส าหรั บใช้ เป็ นหัวข้ อย่ อยในกิ จกรรมคือ 1) พระพุทธเจ้ าไม่ใช่ พระเจ้ า
2) ความสาคัญของพระไตรปิ ฎก 3) คุณของพระสงฆ์ 4) วัดเป็ นสถานศึกษา
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โครงสร้ างศัพท์ การเมืองในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์
Words Formation of Political Terms in News Weekly Magazines
ฉัตรแก้ ว ยุวพรม1* และ ธันวพร เสรี ชยั กุล1
Chartkaew Yuwaprom1* and Thanwaporn Sereechaikun1

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั เรื่ องนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้ างศัพท์การเมืองจากนิตยสารข่าวรายสัปดาห์จานวน
3 ชื่อฉบับ ได้ แก่ มติชนสุดสัปดาห์ เนชัน่ สุดสัปดาห์ และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ที่จาหน่ายตังแต่
้ เดือน มกราคม
2554 – กรกฎาคม 2557 รวมทังสิ
้ น้ จานวน 544 ฉบับ ผลการวิจยั พบศัพท์การเมืองที่เป็ นคาประสม จานวน
1,613 ศัพท์ แบ่งเป็ นโครงสร้ างหลักและโครงสร้ างย่อย ดังนี ้ โครงสร้ างหลัก พบ 4 โครงสร้ าง เรี ยงลาดับ จากมากไป
น้ อย ดังนี ้ 1) ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) คิดเป็ นร้ อยละ 44 2) ส่วนหลัก + ส่วนขยาย (1) คิดเป็ น
ร้ อยละ 37 3) ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3) คิดเป็ นร้ อยละ 17 และ 4) ส่วนหลัก +
ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3) + ส่วนขยาย(4) คิดเป็ นร้ อยละ 2 ส่วนโครงสร้ างย่อย พบ 48
โครงสร้ าง โดยพบโครงสร้ างคาเดี่ยว + คาเดี่ยว มากที่สุด 495 ศัพท์ คิดเป็ นร้ อยละ 30.68 ซึง่ ผลการศึกษาวิจยั ที่ได้
จะทาให้ ทราบโครงสร้ างของคาประสมที่ซบั ซ้ อนยิ่งขึ ้น คือใช้ ส่วนขยายมากกว่า 1 ส่วนมาประสมกับส่วนหลัก จน
เกิดเป็ นศัพท์การเมืองที่มีลกั ษณะเฉพาะขึ ้นมา 1 ศัพท์
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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คานา
“ศัพท์การเมือง” ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของ “ภาษาการเมือง” โดยศัพท์การเมืองในบทความวิจยั นี ้หมายถึง ศัพท์
ที่ถกู สร้ างขึ ้นมาเพื่ออธิ บายเหตุการณ์ทางการเมือง เกี่ยวข้ องกับนักการเมือง พรรคการเมือง การเลื อกตัง้ นโยบาย
รัฐบาล การบริ หารงานของรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล สอดคล้ องกับ ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร (2556:
21-24) ที่ได้ กล่าวถึง ภาษากับการเมือง โดยสรุ ปว่า การดาเนินกิจกรรมทางการเมือง เครื่ องมือที่ใช้ สื่อความเป็ น
การเมืองได้ เด่นชัดประการหนึง่ คือ “ภาษา” การเมือง คือกิจกรรมที่กระทาทาผ่านภาษา “การเมือง” คือสิ่ งที่ภาษา
สร้ างขึ ้น หากปราศจากภาษา กิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ จะเกิดขึ ้นไม่ได้ กิจกรรมทางการเมืองที่สาคัญ ไม่ว่าจะ
เป็ นการประกาศอิสรภาพ การประกาศกฎอัยการศึก การประกาศภาวะฉุกเฉิ นหรื อสภาวะข้ อยกเว้ นต่าง ๆ การ
ประกาศยุบรัฐสภา การประท้ วง การสงคราม การวิพากษ์ วิจารณ์ การถกเถียงทางการเมือง และการให้ สัมภาษณ์
แสดงความคิ ดเห็นของผู้นาทางการเมือ ง ล้ วนแล้ ว แต่แสดงให้ เ ห็นว่า ภาษามี ความเกี่ยวข้ อ งและสัมพันธ์ กับ
การเมื อ ง อย่า งแนบแน่น ดัง นัน้ จึง กล่ า วได้ ว่า ภาษาการเมื องคื อ ภาษาที่ ส ามารถอธิ บายปรากฏการณ์ ห รื อ
ข้ อเท็จจริ งทางการเมือง ที่เกิดขึ ้นในสังคมขณะนันได้
้
วรรณี พุทธเจริ ญทอง (2554: 136) ได้ กล่าวว่า การใช้ ภาษาการเมือง เป็ นรู ปแบบหนึ่งที่เอื ้อให้ สื่อมวลชน
สามารถล้ อเลียน ประเมินผลงานและวิจารณ์นกั การเมืองได้ อย่างเปิ ดเผยในสื่อสาธารณะอย่างแยบยล ผ่านกลวิธี
ทางภาษาในบริ บททางสังคมและการเมืองไทย ที่ไม่เอื ้อต่อการวิพากษ์ วิจารณ์ การเมืองอย่างเปิ ดกว้ าง คอลัมน์
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองดังกล่าวมีการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ สถานการณ์ ทางการเมืองไว้
อย่างละเอียด ในรู ปแบบบทความแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองซึ่งมีลักษณะการใช้ ภาษาที่โดดเด่น ทาให้ เกิด
ศัพท์ใหม่ทางการเมือง สอดคล้ องกับการศึกษาค้ นคว้ าอิสระของ สมพิศ ผาดไธสง (2546) ที่ได้ กล่าวว่า ในการ
นาเสนอบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของผู้เขี ยนคอลัมน์ จะสะท้ อนถึงสถานการณ์ ทางการเมืองการ
ปกครอง รวมทังสภาพสั
้
งคมไทยปรากฏในบทความจานวนมาก พร้ อมกันนี ้จะทาหน้ าที่สร้ างศัพท์การเมือง หรื อนา
คาพูด รายงาน บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ ของผู้เกี่ยวข้ อง เช่น นักการเมือง นักข่าว นักวิชาการ ผู้วิจารณ์ เป็ นต้ น มา
นาเสนอเผยแพร่ให้ ผ้ อู า่ นได้ รับทราบ ซึง่ ผู้อ่านบทความจะได้ รับรู้ ศพั ท์เ กี่ยวกับการเมือง ก่อให้ เกิดความเข้ าใจใน
เหตุการณ์ทางการเมืองได้ ดียิ่งขึ ้น
เหตุการณ์ทางการเมืองครัง้ สาคัญที่ถือเป็ นประวัติศาสตร์ ของการเมืองไทยอีกเหตุการณ์หนึง่ คือ ในปี พ.ศ.
2554 ประเทศไทยได้ มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี ผ้ หู ญิงคนแรก ช่วงระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2557 เกิดเหตุการณ์ ทางการเมืองที่สาคัญ เช่น เกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่ เมื่อปี 2554 การ
ชุมนุมทางการเมือง โครงการรับจานาข้ าว เป็ นต้ น เหตุการณ์ทางการเมืองเหล่านี ้ ทาให้ เกิดการสร้ างศัพท์การเมือง
โดยผู้สื่อ ข่าวสายการเมื อง รวมทังคอลั
้
มนิสต์ที่เขี ยนบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในนิตยสารข่า ว
การเมืองชื่อฉบับต่างๆ เช่น ศัพท์การเมือง “จานาข้ าว” หมายถึง การที่ชาวนานาข้ าวไปจานากับรัฐบาลของนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “กฎหมายคาซอย” หมายถึง กฎหมายที่ไม่ผ่านมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร์ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวตราขึ ้นเพื่อนิรโทษกรรมทางการเมืองให้ กบั บุคคลกลุ่มหนึง่ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ สงั เกตเห็นโครงสร้ างศัพท์การเมืองในปี ดังกล่าวมีความซับซ้ อนโดยที่ไม่ได้ นาคาเพียง 2 คามา
ประสมกันเท่านัน้ แต่ได้ นาคาหลายส่วนมาประสมกัน แยกได้ เป็ นส่วนหลัก กับส่ วนขยาย เช่น คาว่า “ขาคนเสื อ้
แดง” ประกอบไปด้ วย ส่วนหลัก “ขา” ซึง่ เป็ นคาเดี่ยว นามาประสมกับ ส่วนขยาย 2 ส่วน คือ ส่วนขยาย(1) “คน” ซึง่
เป็ นคาเดี่ ยว กับ ส่ ว นขยาย(2) “เสื อ้ แดง” ซึ่ง เป็ นคาประสม เมื่ อ นามาประสมกัน เกิ ดเป็ นศัพท์การเมื อ งที่ มี
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ความหมายใหม่ หมายถึง แนวทางและวิธีการปฏิบตั ิของกลุ่มผู้ชมุ นุมทางการเมืองฝ่ ายหนึง่ ที่สนับสนุนรัฐบาลของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาโครงสร้ างศัพท์การเมืองที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ
2557 ซึง่ เป็ นสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากเป็ นรัฐบาลหญิ งคนแรกของประวัติศาสตร์ การ
เมืองไทย โดยเก็บข้ อมูลจากนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ จานวน 3 ชื่อฉบับ คือ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ นิตยสาร
เนชัน่ สุดสัปดาห์ และนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ โดยเรี ยงลาดับจากยอดจาหน่าย

ขอบเขตและวิธีการวิจัย
บทความวิจยั นี ้ศึกษาโครงสร้ างศัพท์การเมืองในบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจากนิตยสารข่าว
รายสัปดาห์ จานวน 3 ชื่อฉบับ ได้ แก่ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ นิตยสารเนชัน่ สุดสัปดาห์ และนิตยสารสยามรัฐ
สัปดาห์วิจารณ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ตงแต่
ั ้ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2554 ถึง เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2557 รวมทังสิ
้ น้
จานวน 544 ฉบับ จากนันคั
้ ดเลื อกศัพท์การเมืองที่เป็ นคาประสม โดยพิจารณาจากวิธีการสร้ างคาในภาษาไทย
ตามแนวคิดของ อนงค์ เอียงอุบล (2526: 37-135) และลินดา วิชาดากูล (2528: 37-135)

ผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบศัพท์การเมืองที่เป็ นคาประสม จานวนทังสิ
้ ้น1,613 ศัพท์ ซึง่ คาประสมที่พบสามารถแยกเป็ น
2 ส่วน คือ ส่วนหลักกับส่วนขยาย ส่วนหลัก หมายถึง ส่วนที่ใช้ เป็ นใจความหลัก และเป็ นความหมายหลักของศัพท์
นัน้ และจะต้ องปรากฏอยูห่ น้ าส่วนขยายเสมอ ส่วนขยาย หมายถึง ส่วนที่ชว่ ยแสดงลักษณะ สภาพ คุณสมบัติ ให้
ส่วนหลักมีความหมายเฉพาะยิ่งขึ ้น ทาให้ เกิดเป็ นคาประสมที่มีความหมายใหม่ ทังนี
้ ้ส่วนประกอบของส่วนหลัก
และส่วนขยาย จะเป็ นคาเดี่ยว คาประสม คาผสาน หรื อคาซ้ อนก็ได้ ในงานวิจยั นี ้คาเดี่ยว หมายถึง หน่วยคาอิสระ
หรื อคาที่มาจากภาษาต่า งประเทศ คาประสม หมายถึง การนาหน่ว ยคาอิส ระ หรื อ คาเดี่ยว ที่มีความหมาย
แตกต่างกันตังแต่
้ 2 ขึ ้นไปมาประสมกัน กลายเป็ นคาที่มีความหมายใหม่ คาผสาน หมายถึง คาที่ประกอบไปด้ วย
หน่วยคาตังแต่
้ 2 หน่วยคาขึ ้นไป และหน่วยคาที่นามาประกอบกัน จะต้ อง มีหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรื อทุกหน่วยเป็ น
หน่วยคาไม่อิสระ แบ่งได้ 2 ชนิด คือ คาผสานแท้ หมายถึง คาที่ประกอบด้ วย หน่วยคาไม่อิสระตังแต่
้ 2 หน่วยคาขึ ้น
ไปผสานกัน และคาผสานเทียม หมายถึง คาที่ประกอบด้ วย หน่วยคาอิสระ ผสานกับหน่วยคาไม่อิสระ และคาซ้ อน
หมายถึง คาที่เกิดจากการนาคา 2 คามาซ้ อนกัน มักใช้ คาที่มีความหมายเหมือนกัน หรื อคล้ ายกัน รวมถึง คาที่มี
เสียงใกล้ เคียงกัน การสร้ างคาซ้ อน แบ่งเป็ น คาซ้ อนเพื่อความหมาย และคาซ้ อนเพื่อเสียง (วินยั ภู่ระหงษ์ , 2539)
ทังนี
้ ้ ผลการวิจยั พบโครงสร้ างคาประสมศัพท์การเมือง 4 โครงสร้ าง และโครงสร้ างย่อย ของโครงสร้ างหลัก
พบ 48 โครงสร้ าง ดังนี ้
1. ส่ วนหลัก+ ส่ วนขยาย (1)
โครงสร้ างคาประสมแบบ ส่วนหลัก+ ส่วนขยาย(1) พบจานวน 1,443 ศัพท์ ส่วนหลักประกอบด้ วย คาเดี่ยว
คาประสม คาผสาน คาซ้ อน และกลุ่มคา ด้ านส่วนขยายประกอบด้ วย คาเดี่ยว คาประสม คาผสาน คาซ้ อนและ
กลุ่มคา โดยสามารถแยกโครงสร้ างย่อยได้ 18 โครงสร้ าง ดังนี ้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงโครงสร้ างย่ อยของโครงสร้ างคาประสม แบบที่ 1
ลาดับ

โครงสร้ างคาประสม
ส่ วนหลัก
ส่ วนขยาย(1)
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คาเดี่ยว
คาประสม
คาผสาน
กลุ่มคา
คาซ้ อน
คาประสม
คาเดี่ยว
คาผสาน
คาซ้ อน
กลุ่มคา
คาประสม
คาเดี่ยว
คาผสาน
คาซ้ อน
คาประสม
คาเดี่ยว
คาประสม
คาเดี่ยว

คาเดี่ยว

คาประสม
คาประสม (ต่อ)

คาผสาน

คาซ้ อน
กลุ่มคา
รวม 18 โครงสร้ าง

495
465
38
22
17
157
96
9
8
5
70
32
5
3
12
3
4
2
1,443 ศัพท์

จากตารางข้ างต้ น โครงสร้ างคาประสมที่พบมากทีส่ ุดคือ ส่วนหลัก (คาเดี่ยว) + ส่วนขยาย (คาเดี่ยว) ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้ ตัวอย่ างที่ 1 ส่วนหลัก (คาเดี่ยว) + ส่วนขยาย (คาเดี่ยว)
กฎกระดาษ
ส่วนหลัก

ส่วนขยาย

คาเดี่ยว

คาเดี่ยว

กฎ
กระดาษ
จากตัวอย่าง “กฎกระดาษ” (มติชน 2554: 13) ประกอบด้ วย ส่วนหลัก “กฎ” ซึง่ เป็ นคาเดี่ยว ประสมกับ ส่วน
ขยาย(1)“กระดาษ” ซึ่งเป็ นคาเดี่ยว เมื่อนามาประสมกัน เกิดเป็ นคาที่มีความหมายใหม่ หมายถึง กฎหมายที่ไม่
สาคัญ ไม่สามารถใช้ บงั คับให้ เกิดผลตามกฎหมายได้ กรณีนี ้เป็ นเหตุการณ์ทางการเมืองเรื่ องกฎหมายนิรโทษกรรม
ทางการเมืองให้ กบั กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึง่
2. ส่ วนหลัก + ส่ วนขยาย(1) + ส่ วนขยาย(2)
โครงสร้ างคาประสมแบบ ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) พบจานวน 159 ศัพท์ ส่วนหลัก
ประกอบด้ วย คาเดี่ยว คาประสม คาผสาน และคาซ้ อน ส่วนขยาย(1)ประกอบด้ วย คาเดี่ยว คาประสม คาผสาน
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คาซ้ อน ส่วนขยาย(2) ประกอบด้ วย คาเดี่ยว คาประสม คาผสาน คาซ้ อน โดยมีโครงสร้ างคาประสม 21 โครงสร้ าง
ดังนี ้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงสร้ างย่ อยของโครงสร้ างคาประสม แบบที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ส่ วนหลัก

คาเดี่ยว

คาประสม

คาผสาน

คาซ้ อน

โครงสร้ างคาประสม
ส่ วนขยาย (1)
คาเดี่ยว
คาเดี่ยว
คาเดี่ยว
คาประสม
คาผสาน
คาซ้ อน
คาประสม
คาประสม
คาผสาน
คาซ้ อน
คาเดี่ยว
คาเดี่ยว
คาประสม
คาผสาน
คาเดี่ยว
คาเดี่ยว
คาประสม
คาประสม
คาผสาน
คาผสาน
คาเดี่ยว
รวม 21 โครงสร้ าง

ส่ วนขยาย (2)
คาประสม
คาซ้ อน
คาผสาน
คาเดี่ยว
คาเดี่ยว
คาเดี่ยว
คาประสม
คาซ้ อน
คาประสม
คาประสม
คาเดี่ยว
คาประสม

จานวนศัพท์
33
3
2
14
3
1
21
2
5
5
2
38

คาประสม
คาผสาน
คาประสม
คาซ้ อน
คาเดี่ยว
คาประสม
คาประสม
คาผสาน
คาประสม

4
2
10
1
4
6
1
1
1
159 ศัพท์

จากตารางข้ างต้ น โครงสร้ างคาประสมที่พบมากทีส่ ุดคือ ส่วนหลัก (คาประสม) + ส่วนขยาย(1) (คาเดี่ยว)+
ส่วนขยาย(2) (คาประสม) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่ าง ส่วนหลัก (คาประสม) + ส่วนขยาย(1) (คาเดี่ยว)+ ส่วนขยาย(2) (คาประสม)
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จากตัวอย่าง “คนใต้ เสื ้อสีฟ้า” (เนชัน่ ฯ, 2554: 23) ประกอบด้ วย ส่วนหลัก “คนใต้ ” ซึง่ เป็ นคาประสม นามา
ประสมกับ ส่วนขยาย 2 ส่วน คือ ส่วนขยาย(1) “เสื ้อ” ซึง่ เป็ นคาเดี่ยว ประสมกับ ส่วนขยาย(2) “สีฟ้า” ซึง่ เป็ นคา
ประสม เมื่อนาทังส่
้ วนหลักและส่วนขยายมาประสมกันเกิดเป็ นคาที่มีความหมายใหม่ หมายถึง กลุ่มคนทางภาคใต้
ที่สนับสนุนพรรคประชาธิ ปัตย์ ในบริบทนี ้ “เสื ้อสีฟ้า” ไม่ได้ หมายถึงเสื ้อที่มสี ีฟ้า แต่หมายถึง พรรคประชาธิ ปัตย์ ที่
ใช้ “สีฟ้า” เป็ นสีประจาพรรคการเมือง
3. ส่ วนหลัก + ส่ วนขยาย(1) + ส่ วนขยาย(2) + ส่ วนขยาย(3)
โครงสร้ างคาประสมแบบ ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3) พบจานวน 10 ศัพท์
ส่วนหลักประกอบด้ วย คาเดี่ยว คาประสม และคาผสาน ส่วนขยาย(1) ประกอบด้ วย คาเดี่ยว คาประสม และคา
ซ้ อน ส่วนขยาย(2) ประกอบด้ วย คาเดี่ยว คาประสม และคาซ้ อน และส่วนขยาย(3) ประกอบด้ วย คาเดี่ยว คา
ประสม และคาซ้ อน โดยสามารถแยกโครงสร้ างย่อยได้ 8 โครงสร้ าง ดังนี ้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงโครงสร้ างย่ อยของโครงสร้ างคาประสม แบบที่ 3
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ส่ วนหลัก

คาเดี่ยว

คาประสม
คาผสาน

โครงสร้ างคาประสม
ส่ วนขยาย (1)
ส่ วนขยาย (2)
คาเดี่ยว
คาซ้ อน
คาเดี่ยว
คาประสม
คาซ้ อน
คาเดี่ยว
คาประสม
คาเดี่ยว
คาประสม
คาเดี่ยว
คาเดี่ยว
คาเดี่ยว
คาเดี่ยว
คาประสม
คาเดี่ยว
คาประสม
รวม 8 โครงสร้ าง

ส่ วนขยาย (3)
คาประสม
คาซ้ อน
คาประสม
คาประสม
คาซ้ อน
คาประสม

จานวนศัพท์
1
1
2
1
1
2

คาประสม
คาเดี่ยว

1
1
10 ศัพท์

จากตารางข้ างต้ น โครงสร้ างคาประสมที่พบมากที่สุดคือ ส่วนหลัก (คาเดี่ยว) + ส่วนขยาย(1) (คาเดี่ยว)+
ส่วนขยาย(2) (คาประสม) + ส่วนขยาย(3) (คาเดี่ยว) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่ าง ส่วนหลัก (คาเดี่ยว) + ส่วนขยาย(1) (คาเดี่ยว)+ ส่วนขยาย(2) (คาประสม) + ส่วนขยาย(3) (คาเดี่ยว)

จากตัว อย่าง “คนบ้ านเลขที่ 111” (สยามรัฐฯ, 2555: 12) ประกอบด้ วย ส่ วนหลัก “คน” ซึ่ง เป็ นคาเดี่ยว
นามาประสมกับ ส่วนขยายสามส่วน คือ ส่วนขยาย(1) “บ้ าน” ซึง่ เป็ นคาเดี่ยว ประสมกับ ส่วนขยาย(2) “เลขที่” ซึ่ง
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เป็ นคาประสม ประสมกับ ส่วนขยาย(3) “111” ซึง่ เป็ นคาเดี่ยว เมื่อนาทังส่
้ วนหลักและส่วนขยายมาประสมกันเกิด
เป็ นคาที่มีความหมายใหม่ หมายถึง อดีตกรรมการบริ หารพรรคไทยรักไทย จานวน 111 คนที่ถูกเพิกถอนสิ ทธิ์ ทาง
การเมือง เป็ นเวลา 5 ปี ตามคาวินิจฉัยในคดียบุ พรรคการเมือง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
4. ส่ วนหลัก + ส่ วนขยาย(1) + ส่ วนขยาย(2) + ส่ วนขยาย(3) + ส่ วนขยาย(4)
โครงสร้ างคาประสมแบบ ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วนขยาย(3) + ส่วนขยาย(4) พบ
โครงสร้ างย่อย 1 โครงสร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 2 โดยพบเพียง 1 ศัพท์เท่านัน้ คือ “ผู้วา่ ราชการจังหวัดคนเสื อ้ แดง” ส่วน
หลักจะประกอบด้ วย คาผสาน ส่วนขยาย(1)ประกอบด้ วย คาประสม ส่วนขยาย(2) ประกอบด้ วย คาเดี่ยว ส่วน
ขยาย(3) จะประกอบด้ วย คาเดี่ยว และ ส่วนขยาย(4) ประกอบด้ วย คาประสม ดังนี ้

จากตัวอย่าง “ผู้วา่ ราชการจังหวัดคนเสื ้อแดง” (เนชัน่ ฯ, 2554: 29) ประกอบด้ วย ส่วนหลัก “ผู้ว่า” ซึ่งเป็ นคา
ผสาน มาผสานกับหน่ว ยคาอิ สระ “ว่า ” และนาคา “ผู้ว่า ” มาประสมกับส่ว นขยาย 4 ส่ ว น คื อ ส่ วนขยาย(1)
“ราชการ” ซึง่ เป็ นคาประสม ประสมกับ ส่วนขยาย(2) “จังหวัด” ซึ่งเป็ นคาเดี่ยว ประสมกับ ส่วนขยาย(3) “คน” ซึ่ง
เป็ นคาเดี่ยว ประสมกับ ส่วนขยาย(4) “เสื ้อแดง” ซึง่ เป็ นคาประสม เมื่อนาทังส่
้ วนหลัก และส่วนขยายมาประสมกัน
แล้ ว จะได้ คาประสมที่มีความหมายใหม่ ที่มีความหมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ เลื อกสนับสนุน กลุ่มบุคคลทาง
การเมืองกลุ่มหนึง่ ที่มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นเสื ้อสีแดง และสนับสนุนรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั สรุ ปได้ ดงั นี ้ พบโครงสร้ างหลักที่เกิดจากการประสมศัพท์การเมือง 4 ได้ แก่ ส่วนหลัก +
ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) พบมากที่สุด พบ 21 โครงสร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 44 รองลงมาคือ โครงสร้ าง ส่วนหลัก
+ ส่วนขยาย (1) พบ 18 โครงสร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 37 โครงสร้ าง ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วน
ขยาย(3) พบ 8 โครงสร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 17 และโครงสร้ าง ส่วนหลัก + ส่วนขยาย(1) + ส่วนขยาย(2) + ส่วน
ขยาย(3) + ส่วนขยาย(4) พบน้ อยที่สุดเพียง 1 ศัพท์ 1โครงสร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 2 แสดงให้ เห็นว่าศัพท์การเมืองที่
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พบไม่ได้ ประกอบศัพท์จากโครงสร้ างเพียง 2 ส่วนเท่านัน้ แต่มีโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนกว่า คือใช้ ส่วนขยายมากกว่า 1
ส่วนมาประสมกับส่วนหลัก เพื่ออธิ บายสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ ทางการเมืองที่มีความซับซ้ อนของเหตุการณ์
ด้ วยการใช้ คาศัพท์เพียง 1 ศัพท์ เพื่อสื่อความหมายกว้ าง เช่น “คนรากหญ้ าเสื ้อแดง” ประกอบด้ วย ส่วนหลัก“คน”
ซึง่ เป็ นคาเดี่ยว นามาประสมกับส่วนขยาย 2 ส่วน คือ ส่วนขยาย(1) “รากหญ้ า” ซึ่งเป็ นคาประสม ประสมกับ ส่วน
ขยาย(2) “เสื อ้ แดง” ซึ่งเป็ นคาประสม เมื่อนาส่วนหลักและส่วนขยายมาประสมกันแล้ ว ทาให้ เกิดคาประสมที่มี
ความหมายใหม่ หมายถึง กลุ่มคนที่มีฐานะยากจน และสนับสนุนรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นอกจากนี ้ยังพบว่าโครงสร้ างศัพท์การเมืองดังกล่า วยังสามารถแบ่งเป็ นโครงสร้ างคาประสมย่อยได้ 48
โครงสร้ าง โครงสร้ างที่พบมากที่สุด คือ โครงสร้ างคาเดี่ยว + คาเดี่ยว พบ 495 ศัพท์ เช่น “เสื อ้ แดง” ประกอบด้ วย
“เสื ้อ” ซึง่ เป็ นคาเดี่ยว ประสมกับ “แดง” ซึง่ เป็ นคาเดี่ยว ได้ คาประสม “เสื ้อแดง” ที่ไม่ได้ หมายถึง คนที่ใส่เสื อ้ สี แดง
เพียงเท่านัน้ แต่มีความหมายเฉพาะ ในบริ บทการเมือง หมายถึง กลุ่มคนที่มีแนวคิดทางการเมืองสนับสนุน รัฐบาล
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แสดงให้ เห็นว่า ใช้ คาเดี่ยว 2 คา มาประสมกัน สามารถทาให้ สื่อความหมายของ
สถานการณ์และเหตุการณ์ทางการเมืองได้ อย่างกว้ างขวางและครอบคลุม
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ประสบการณ์ ภายใต้ ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
Experience under Contract Farming System of Farmers in Nakhon Pathom Province
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับ รู ปแบบ เงื่อนไข ความเสี่ยง และ
วิธี ก ารตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธสัญ ญาของเกษตรกรด้ วยวิธี ก ารวิจัย เชิ งคุณ ภาพ เก็ บข้ อมูล โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์กบั ระบบเกษตรพันธสัญญาจานวน 21 ครัวเรื อนในจังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษา พบว่า การทาพัน ธสัญ ญาในที่ นีม้ ีทัง้ แบบผ่านกลุ่มตัวแทน และการท าพัน ธสัญญา
โดยตรงกับเกษตรกร โดยมีเงื่อนไขในการตัดสินใจเข้ าร่ วมในระบบพันธสัญญา ได้ แก่ การเห็นประโยชน์ ความ
ไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ความเป็ นกัลยาณมิตร ความเชื่อมัน่ ในผู้นากลุ่ม และ การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันภายใน
กลุ่ม อย่ างไรก็ ตาม เกษตรกรต้ องเผชิ ญ กับ ความเสี่ย งทัง้ ที่ เกิ ดจากฝ่ ายบริ ษัทคู่สัญ ญา ความเสี่ ย งจากตัว
เกษตรกรเอง ความเสี่ยงจากกลุ่ม ความเสี่ยงจากการควบคุมภายนอก และความเสี่ยงจากบริ บททางธรรมชาติ
เพื่อให้ สามารถดารงชีวิตอย่างราบรื่ นในระบบ เกษตรกรบางส่วนตัดสินใจแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ให้ ประโยชน์
มากกว่า ในขณะที่เกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะปรับตัวเพื่อให้ ตนเองอยู่ต่อไปได้ ในระบบพันธสัญญา การ
ส่งเสริ มให้ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ในระบบดังกล่าวจาเป็ นต้ องส่งเสริ ม ทัง้ ในแค่องค์ ความรู้ เครื อข่าย
การตลาด และกฎระเบียบที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ การทาเกษตรในระบบพันธสัญญา

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.

Key Words: contract farming, farmer, Nakorn Pathom
* Corresponding author; e-mail address: fsocppl@ku.ac.th
1
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Bangkok 10900

536

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คานา
การใช้ รูปแบบการเกษตรแบบมีสญ
ั ญา (contract farming) มาใช้ ลงทุนกับการผลิตในภาคเกษตรกรรม
ของไทยเป็ นเรื่ องที่ มีมานานและได้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ รับความนิยมจากเกษตรกรหลายกลุ่ม
เนื่องจากมีการประกันรายได้ ประกันราคาสินค้ าล่วงหน้ า รวมทังอาจมี
้
การจัดหาวัตถุดิบ ปั จจัยการผลิต และการ
สนับสนุนสินเชื่อทางการเงินให้ กบั เกษตรกร ทาให้ สามารถลดความผันผวนของรายได้ และผลผลิตของเกษตรกร
โดยมีการให้ ผลตอบแทนค่อนข้ างแน่นอนและสูงขึ ้น (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557) ซึ่งมีงานวิจัย
จานวนไม่น้อยที่ยืนยันว่าเกษตรกรปลูกพืชหลายชนิดภายใต้ สญ
ั ญานัน้ มีผลตอบแทนต่อไร่ สูงกว่าเกษตรกรที่
ไม่ได้ ปลูกภายใต้ สญ
ั ญาด้ วยสาเหตุบางประการ เช่น เมล็ดพันธุ์จากบริ ษัทคู่สญ
ั ญาที่ให้ ผลผลิตสูงกว่า (นนท์ ,
2556) นอกจากนัน้ เกษตรกรเองก็มีโอกาสที่จะได้ เรี ยนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตผ่านทางบริ ษัทคู่สญ
ั ญาหรื อ
ผ่ า นทางสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของบริ ษั ท คู่ สัญ ญาด้ วย ( Sriboonchitta and
Wiboonpoongse, 2008) จนกระทัง่ ปั จจุบนั การผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญาได้ ขยายตัวอย่างรวดเร็ วหลาย
บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจครอบคลุมตังแต่
้ ขนตอนการผลิ
ั้
ตไปจนถึงการตลาด (พอพันธ์ และอภิญญา, 2556; บุศรา
และคณะ, 2549)
อย่างไรก็ตาม การเกษตรแบบมีสญ
ั ญานี ไ้ ม่สามารถทาให้ เกิดการพัฒนาชนบทโดยภาพรวมได้ อย่าง
ยัง่ ยืน เนื่องจากเน้ นเพียงมิติทางเศรษฐกิจในแง่ของการตลาด หรื อเป็ นเพียงช่องทางหนึ่งในการช่วยให้ เกษตรกร
รายย่อยได้ มีโอกาสนาสินค้ าของตนเองออกสู่ตลาดได้ ง่ายขึ ้นเท่านัน้ (Minot, 2007) อีกทังจากผลการศึ
้
กษาที่
เกี่ยวข้ องกับการทาเกษตรภายใต้ ระบบพันธสัญญาที่ผ่านมากลับพบว่า มีเกษตรกรจานวนไม่น้อยที่ต้องประสบ
กับความเสี่ยง และผลกระทบจากการเข้ าสูร่ ะบบดังกล่าว เนื่องจากภาคเอกชนหลายแห่งมีการทาสัญญาเชิงเอา
เปรี ยบเกษตรกรอีกทังการที
้
่บริ ษัทมักเสนอ “สัญญาสาเร็ จรู ป” ที่ไม่มีบทลงโทษหากบริ ษัทผิดสัญญา อนุญาตให้
บริ ษัทบอกเลิกสัญญาได้ หรื อปั ญหาเรื่ องการผูกขาดหรื ออานาจเหนือตลาดของบริ ษัทในการกาหนดราคาปั จจัย
การผลิตและผลผลิตแก่เกษตรกร ทาให้ เกษตรกรถูกบีบคันทั
้ ง้ ปลายทางและต้ นทาง(เบญจพรรณ และคณะ,
2555; นนท์, 2556; สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557) และแม้ เกษตรกรต้ องการที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อ
ปรึกษาหารื อก็เป็ นไปได้ ยากเนื่องจากมีกลไกบางอย่างที่ลดอานาจการรวมกลุ่มของเกษตรกร ถ้ าข้ อจากัดเหล่านี ้
ยัง ไม่ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขก็ ย ากที่ น าไปสู่ก ารด ารงชี วิ ตอย่ า งยั่ งยื น ของเกษตรกรภายใต้ ร ะบบดังกล่า วได้ ดัง นัน้
กระบวนการคิด ตีความ การตอบสนอง และต่อรองของเกษตรกรที่มีต่อระบบเกษตรพันธสัญญาจึงมีบทบาท
สาคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดอย่างยัง่ ยืนของเกษตรกรเอง
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบของการทาเกษตรกรรมภายใต้ ร ะบบเกษตรพันธสัญญา
กระบวนและเงื่ อนไขในการตัดสิน ใจเข้ าสู่ร ะบบเกษตรพันธสัญ ญาของเกษตรกร ความเสี่ ยงในมุมมองของ
เกษตรกรและผลกระทบจากการเข้ าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา และวิธีการจัดการและการตอบสนองต่อระบบ
เกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรเพื่อให้ สามารถดารงชีวิตได้ อย่างยัง่ ยืน โดยใช้ วิธีคิด Structuration theory ของ
Anthony Giddens เป็ นแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์ ที่มองโครงสร้ างและตัวบุคคลในลักษณะกาหนดซึง่
กันและกัน (duality of structure) ตลอดจนให้ ความสาคัญกับกระบวนการ self-reflexivity (Giddens, 1984)
ของเกษตรกรที่มีต่อระบบเกษตรพันธสั ญญาเพื่ อสะท้ อนให้ เห็น agency ของเกษตรกรกลุ่มนี ท้ ี่สามารถคิด
ตีความ ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ าสูร่ ะบบ ตลอดจนพยายามที่จะจัดการกับ
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ความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการทาการเกษตรภายใต้ ระบบดังกล่าวบนพื ้นฐานของทรัพยากรที่มี
อยู่เพื่อให้ ตนเองและครอบครัวสามารถดารงชีวิตอยู่ภายใต้ ระบบเกษตรพันธสัญญาได้ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็ นวิถีทาง
ที่ผ่านการเรี ยนรู้ ด้ วยประสบการณ์ ของเกษตรกรเอง ทังนี
้ เ้ พื่อเป็ นแนวทางสาหรับเกษตรกรในระบบเกษตรพันธ
สัญญารายอื่นๆ ที่ได้ รับผลกระทบจากระบบเกษตรพันธสัญญาสามารถดารงชีวิตภายใต้ ระบบดังกล่าวได้ อย่าง
ยัง่ ยืน

วิธีการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้อาศัยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเลือกวิธีการศึกษาแบบรายกรณี (case study) ศึกษา
เฉพาะเกษตรกรที่มีประสบการณ์ ร่วมกับระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งในการศึกษาครั ง้ นีจ้ ะหมายถึง การทา
เกษตรกรรมในรู ปแบบที่มีข้อตกลงกับบริ ษัทหรื อองค์กรในการรับซื ้อผลผลิต และข้ อตกลงในเงื่อนไขการผลิตอื่นๆ
โดยจะมีการตกลงทาสัญญากันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อไม่มีก็ได้ และเกษตรกรจะเป็ นผู้ทาข้ อตกลงกับบริ ษัท
โดยตรงหรื อทาผ่านกลุ่มเกษตรกรหรื อตัวแทนของเกษตรกรรายอื่นๆ ก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะเป็ นพ่อค้ าคน
กลางในการรับซื ้อผลผลิตไปจาหน่ายต่อ และทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการแนะนากลุ่มตัวอย่างผ่าน
ทางผู้ให้ ข้อมูลสาคัญในชุมชน (key informant) ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริ หารส่วน
ตาบล แพทย์ชุมชน ผู้นากลุ่มเกษตรกร และผู้ นากลุ่มแม่บ้าน เป็ นต้ น รวมทังสิ
้ ้น 21 ครัวเรื อน เพื่อให้ ครอบคลุม
ความหลากลายของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาทัง้ 3 กลุ่ม ได้ แก่ เกษตรกรที่เคยเข้ าร่ วมในระบบพันธ
สัญญา แต่ปัจจุบนั ได้ สิ ้นสุดการทาเกษตรในระบบดังกล่าวแล้ ว โดยเปลี่ยนไปทาการเกษตรในรู ปแบบอื่นๆ แทน
เกษตรกรที่เข้ าร่ วมในระบบเกษตรพันธสัญญามาระยะหนึ่ง และกาลังอยู่ระหว่างการปรั บตัวภายใต้ ระบบ ซึ่ง
อาจจะกาลังเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ และกาลังหาทางจัดการและแก้ ไขเพื่อให้ สามารถคงอยู่ในระบบ
ต่อไปได้ อ ย่ างราบรื่ น และเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มในระบบเกษตรพัน ธสัญ ญามาระยะหนึ่ ง จนเรี ย กได้ ว่า ผ่ า น
กระบวนการในการปรั บตัวมาจนเริ่ มคงที่ และมีแนวโน้ มว่าจะคงอยู่ในระบบไปได้ อย่า งราบรื่ นในระยะยาว
เนื่องจากประเมินแล้ วสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ด้วยดีในระดับหนึง่
สาหรั บพืน้ ที่ ศึกษาคือจังหวัดนครปฐมเนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ การผลิตทางการเกษตรที่สาคัญแห่งหนึ่งใน
ภูมิภาคตะวันตกของไทย อีกทังมี
้ การผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญาหลายรู ปแบบ เช่น ข้ าว หน่อไม้ ฝรั่ง ผักกิน
ใบ ส่วนการเก็บข้ อมูลได้ ใช้ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่ วม โดยมีเครื่ องมือ
การศึกษาที่ สาคัญคือ แนวคาถาม และบันทึกภาคสนาม (field note) ใช้ ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื ้อหา (content analysis) เป็ นหลัก ทัง้ นีช้ ื่อและข้ อมูลสาคัญที่จะสามารถ
สืบเนื่องไปจนถึงตัวผู้ให้ ข้อมูลและองค์กรที่เกี่ยวข้ องได้ จะต้ องถูกเก็บเป็ นความลับ ทังชื
้ ่อบุคคล ชื่อสถานที่ ชุมชน
หมูบ่ ้ าน และกลุม่ ที่เกษตรกรสังกัด ตลอดจนองค์กรหรื อบริ ษัทที่ทาการรับซื ้อผลผลิต จาเป็ นต้ องปกปิ ดไว้

ผลและการอภิปรายผล
การประกอบอาชีพในอดีตของเกษตรกรส่วนใหญ่มีทงการประกอบอาชี
ั้
พด้ านเกษตรกรรม เช่น การทา
นาปลูกข้ าว การทาไร่ เพาะปลูกพื ช รวมถึงการทางานในภาคอุตสาหกรรม การค้ า และการบริ การ ปั จจุบัน
ประชากรในพื ้นที่ยงั คงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่ นอกจากนัน้ ยังนิยมออกไปประกอบอาชีพอื่นๆ
โดยเฉพาะทางานในโรงงานทังในและนอกเขตพื
้
้นที่ รวมไปถึงการรับจ้ างทัว่ ไป โดยเฉพาะในละแวกใกล้ เคียงกับ
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ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
้ ่หลายแห่ง เกษตรกรบางส่วนจึงรั บงานจากโรงงานเหล่านีม้ าทาที่บ้าน เช่น
งานเย็บผ้ า เป็ นต้ น รายละเอียดดังตาราง 1
Table 1 Character of farmers in contract farming system
Character
Type of farming
- Rice
- Vegetable
- Rice and vegetable
Pattern of contract farming
- Group
- Personal
- Group and personal
Status in the system
- Continue
- Give up
Total

Frequency (%)
2 (10%)
16 (76%)
3 (14%)
19 (90%)
1 (5%)
1 (5%)
15 (71%)
6 (29%)
21 (100%)

ผลการศึกษาที่สาคัญจาแนกตามวัตถุประสงค์การศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการทาเกษตรกรรม กระบวน
และเงื่ อนไขในการตัดสินใจเข้ าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา ความเสี่ยงในมุมมองของเกษตรกรและผลกระทบ
ตลอดจนวิธีการจัดการและการตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกร ดังนี ้
รู ปแบบการทาเกษตรกรรมภายใต้ ระบบพันธสัญญา
รู ปแบบการทาพันธสัญญาในกรณีศกึ ษาครัง้ นี ้เป็ นพันธสัญญาแบบประกันราคาผลผลิตทังหมด
้
ซึง่ มีทงั ้
การทาพันธสัญญาโดยผ่านกลุ่มตัวแทนของเกษตรกร และเป็ นพันธสัญญาที่ บรษั ทเข้ ามาติดต่อกับเกษตรกร
โดยตรง ซึง่ รู ปแบบแรกเป็ นรู ปแบบที่พบเห็นมากที่สดุ โดยส่วนใหญ่เป็ นการทาพันธสัญญาในกลุ่มของการผลิต
ประเภทพืชผัก และ การผลิตข้ าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งเหตุผลสาคัญที่บริ ษัทเข้ ามาทาพันธสัญญากับเกษตรกรโดยผ่าน
กลุม่ เนื่องจากเห็นว่ากลุม่ เกษตรกรมีกาลังในการผลิตได้ สงู กว่าเกษตรกรรายย่อย และสะดวกกว่าการทาสัญญา
กับเกษตรกรรายย่อยเนื่องจากใช้ วิธีติดต่อผ่านทางกลุม่ ผู้นา แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั พบเห็นการทาพันธสัญญาใน
แบบที่บริ ษัทเข้ ามาติดต่อทาพันธสัญญาโดยตรงกับเกษตรกรรายย่อยโดยไม่ได้ มีการติดต่อผ่านกลุ่มเช่นกัน แต่
การทาพันธสัญญารู ปแบบนี ้พบเห็นได้ น้อยกว่าแบบแรก
อย่างไรก็ตาม คาว่า “สัญญา” ในที่นี ้ มีทงรู
ั ้ ปแบบที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และไม่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ที่เกษตรกรมักใช้ คาว่า “สัญญาใจ” ซึง่ เกษตรกรมีแนวโน้ มที่จะยินดีเข้ าร่ วมในสัญญารู ปแบบหลังมากกว่าเพราะ
มองว่าไม่ผูกมัด และรู้ สกึ เป็ นอิสระ ในขณะที่เกษตรกรซึ่งทาสัญญากับบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรกลับรู้ สกึ อึด
อัดและไม่สบายใจเนื่องจากมีข้อผูกมัดที่ จะละเมิดมิได้ เช่น การกาหนดให้ ใช้ เมล็ดพันธุ์ ยา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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ของบริ ษัท ซึง่ เกษตรกรมองว่าตนเองเสียเปรี ยบ และมีโอกาสที่จ ะไม่ได้ รับเงินตามเงื่อนไขหากละเมิดส่วนหนึ่ง
ส่วนใดในสัญญา
นอกจากนี ้ ยังพบกรณีศกึ ษาที่เกษตรกรเป็ นผู้เข้ าหาบริ ษัท หรื อเป็ นผู้ประเมินว่ามีบริ ษัทรายใดที่น่าสนใจ
และคิดว่าจะทาพันธสัญญาด้ วย แล้ วเกษตรกรจะเป็ นผู้ติดต่อขอเข้ าร่ วมเอง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า เกษตรกรใน
ปั จจุบนั มีศกั ยภาพในการแสวงหาทางเลือกที่ตนคิดว่าเป็ นทางเลือกที่ให้ ประโยชน์สงู สุด โดยอาศัยข้ อมูลต่างๆ ทัง้
จากเครื อข่ายคนรู้ จัก อีกทัง้ บางรายมีทรั พยากรหรื อทุนสารองเพียงพอที่จะแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ได้ โดยไม่
จาเป็ นต้ องรอให้ โอกาสเข้ ามาหา ทาให้ ปัจจุบนั นี ้ตัวระบบพันธสัญญาเองก็เริ่ มมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับการ
ตอบสนองของเกษตรกรมากขึน้ อีกทัง้ หน่วยงานที่เข้ ามาทาพันธสัญญากับเกษตรกรในปั จจุบันก็ไม่ได้ มีเพียง
องค์กรธุรกิจเอกชนเพียงอย่างเดียวแต่มีองค์กรรู ปแบบอื่นๆ ทังในรู
้ ปของมูลนิธิ สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
อิส ระ ซึ่งมีเป้ าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรในการหาตลาด โดยท าหน้ าที่ เป็ นสื่ อกลางระหว่างตลาดกับ
เกษตรกร เช่น การส่งขายให้ กบั ซุปเปอร์ มาร์ เกตตามห้ างสรรพสิ นค้ า หรื อมีพื ้นที่ให้ เกษตรกรได้ ออกไปขายสินค้ า
ให้ กบั ผู้บริ โภคด้ วยตนเองตามงานเทศกาลต่างๆ โดยมีเครื อข่ายทัว่ ประเทศ ซึง่ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงในระบบ
พันธสัญญาที่ไม่ได้ มีเพียงบริ ษัทเอกชนที่ต้องการหาแหล่งผลผลิตในการส่งขายสินค้ าให้ กบั ตลาดในต่างประเทศ
เท่านัน้
กระบวนและเงื่อนไขในการตัดสินใจเข้ าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกร
เงื่อนไขต่างๆ ที่เกษตรกรใช้ ในการตัดสินใจในกระบวนการเข้ าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา ได้ แก่ 1) การ
เห็นประโยชน์ ของการเข้ าสู่ระบบพันธสัญญา โดยเฉพาะประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจ 2) ความไว้ วางใจซึง่ กันและ
กันระหว่างคนที่เป็ นผู้ชกั ชวน 3) บรรยากาศของกัลยาณมิตรที่เกิดขึ ้นภายในกลุ่มหรื อผู้ที่จะต้ องทางานร่ วมกันใน
ระบบ 4) ความเชื่ อ มั่น ในผู้ น ากลุ่ม เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการท าพัน ธสัญ ญาผ่ า นกลุ่ ม โดยมี ผ้ ู น าเป็ นผู้
ประสานงาน และ 5) การปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในข้ อมูลตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กนั ภายในกลุม่ หากลักษณะของเงื่อนไขทัง้ 5 ประการนี ้ได้ มาช่วยสนับสนุน
หรื อเสริ มสร้ างให้ กระบวนการเข้ าสูร่ ะบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรสามารถดาเนินการไปได้ ด้วยดีและเกิด
ความต่อเนื่ องจะน าไปสู่ก ารคงอยู่ใ นระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป ในทางกลับ กัน หากขาดเงื่ อนไขต่างๆ
เหล่านันเข้
้ ามาช่วยสนับสนุน ก็จะทาให้ การดาเนินกระบวนการเข้ าสูร่ ะบบเกษตรพันธสัญญาอาจเกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคจนนาไปสูก่ ารถอนตัวออกจากระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในที่สดุ
อย่างไรก็ตาม ก่อนการตัดสินใจเข้ าร่ วมในระบบดังกล่าว เกษตรกรต่างได้ ประเมินสถานการณ์ โดยอาศัย
ข้ อมูลรอบด้ าน เช่น การประเมินสภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองทังในแง่
้
ของสุขภาพ เศรษฐกิจ และครอบครั ว
หรื อการประเมินโดยอาศัยประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองเกี่ยวกับระบบดังกล่าวของเกษตรกร ตลอดจน
ข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ รับจากบริ ษัทที่เข้ ามาติดต่อ รวมทังการประเมิ
้
นโดยอาศัยความเชื่อมัน่ ในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้ องทัง้
จากเครื อข่ ายคนรู้ จัก ผู้น า และเกษตรกรที่ เคยประสบความส าเร็ จในระบบมาแล้ ว เป็ นต้ น ซึ่งกระบวนการ
ตัด สิ น ใจดังกล่าวมีล าดับ ขัน้ ตอนผ่ านการคิด ไตร่ ตรอง และประเมิน ด้ วยตัว ของเกษตรกรเองโดยคานึง ถึง
ผลประโยชน์ในเชิงรายได้ และความสันพันธ์ ที่เกิดขึ ้นในระบบโดยเฉพาะความสัมพันธ์ ของกลุ่มเกษตรกรด้ วยกัน
ดังนันความเชื
้
่อมัน่ ที่มีตอ่ กลุม่ ตัวผู้นา ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุม่ ความเหนียวแน่นและยัง่ ยืนของกลุ่มจึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของเกษตรกรเป็ นอย่างยิ่ ง โดยมีกลไกสาคัญ คือ กระบวนการสื่อสารกัน
ระหว่างเกษตรกรกับกลุม่ และเกษตรกรกับบริ ษัทที่จะนาไปสูก่ ารตัดสินใจในครัง้ นี ้
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ความเสี่ยงในมุมมองของเกษตรกรและผลกระทบจากการเข้ าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา
เกษตรกรหลายรายมองว่าเกษตรพันธสัญญาเป็ น “ทางเลื อก”และเป็ น “โอกาส” ที่ทาให้ ตนเองและ
ครอบครัวสามารถลืมตาอ้ าปากได้ โดยให้ ความสาคัญกับความมัน่ คงในรายได้ เป็ นหลัก แต่ก็ถือว่าเป็ นทางเลือก
ที่มาพร้ อมกับ “ความเสี่ยง” ซึง่ ความเสี่ยงของระบบพันธสัญญาในมุมมองของเกษตรกรในที่นีป้ ระกอบด้ วย 1)
ความเสี่ยงที่เกิดจากฝ่ ายบริ ษัทคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ เกิดจากสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม เงื่อนไขการผลิตที่ละเอียด ยุ่งยาก และ
ซับซ้ อน และความไม่ซื่อสัตย์ ของบริ ษัท 2) ความเสี่ยงที่เกิดจากฝ่ ายเกษตรกรเนื่องจากการไม่สามารถทาตาม
มาตรฐานการผลิต และความเสี่ยงจากการลงทุน และ 3) ความเสี่ยงจากการเข้ าร่ วมระบบพันธสัญญาผ่านกลุ่ม
ตัวแทนจากการขายผ่านระบบออเดอร์ และการติดต่อผ่านผู้นา 4) ความเสี่ยงที่เกิดจากองค์กรหรื อการควบคุม
จากภายนอกจากการไม่ได้ รับการสนับสนุนความรู้ และกระบวนการออกใบรับรองการผลิต และ 5) ความเสี่ยง
จากบริ บ ททางธรรมชาติทัง้ จากศัตรู พื ช สภาพภูมิอากาศ และภั ย ธรรมชาติในพื น้ ที่ อื่น ซึ่งเป็ นความเสี่ ย งที่
เกษตรกรไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้
สิ่งเหล่านีแ้ สดงให้ เห็นว่า เกษตรกรต้ องเตรี ยมพร้ อมที่จะพบเจอกับความเสี่ยงในหลายระดับ ทัง้ ความ
เสี่ยงที่เกิดจากฝ่ ายบริ ษัทคูส่ ญ
ั ญาในกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกษตรกรรู้ สกึ ว่าไม่เป็ นธรรม และจากเงื่อนไข
การผลิตที่ละเอียด ยุ่งยาก และซับซ้ อนอย่างกรณีของเกษตรอินทรี ย์ หรื อมาตรฐาน GAP รวมทังเมื
้ ่อต้ องเจอกับ
บริ ษัทที่ไม่ซื่อสัตย์ และเอารั ดเอาเปรี ยบเกษตรกรซึ่งยังคงมีให้ เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเกษตรกรทา
พันธสัญญาโดยผ่านกลุม่ ตัวแทนเป็ นหลักถึงแม้ ในมุมมองของเกษตรกรหลายรายจะเห็นว่าเป็ นความสะดวกและ
รู้ สกึ ไว้ วางใจที่จะมอบภาระความรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานรวมทังเจรจาต่
้
อรองให้ เป็ นของกลุ่มก็ตาม
แต่นนั่ ก็ถือเป็ นความเสี่ยงอีกรู ปแบบหนึง่ เนื่องจากต้ องขึ ้นอยู่กบั การบริ หารจัดการกลุม่ ของผู้นา และความเหนียว
แน่นของสมาชิกกลุม่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และในฐานะที่เป็ นผู้ตดั สินใจเลือก เกษตรกรจึงจาเป็ นต้ องเตรี ยม
ความพร้ อมเพื่อรอรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นตามมาจากความเสี่ยง อันได้ แก่ การปฏิเสธการรับซื ้อ การหยุดรับ
ซื ้อในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การบอกยกเลิกสัญญา ซึ่ง ความเสี่ยงเหล่านี ย้ ่อมส่งผลต่อสถานภาพทางการเงินของ
เกษตรกรโดยตรง และทาให้ สญ
ู เสียเวลาและแรงงานในการผลิต จนกระทัง่ หลายรายมีทศั นคติในเชิงลบต่อระบบ
พันธสัญญาไปโดยปริ ยาย ดังนันการอยู
้
่รอดของเกษตรกรในที่นี ้จึงต้ องหมายรวมถึงการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับความ
เสี่ยงเหล่านี ใ้ ห้ ได้ ในเมื่อเป็ นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ ยาก โดยเกษตรกรที่จะอยู่ในระบบต้ องเตรี ยมความพร้ อม
จัดเตรี ยมทรัพยากร และหาวิธีจดั การกับความเสี่ยงเหล่านี ้ให้ ได้
วิธีการจัดการและการตอบสนองต่ อระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกร
เกษตรกรต่างมีวิธีการจัดการเพื่อให้ ตนเองอยู่รอดในระบบพันธสัญญาในรู ปแบบที่แตกต่างกันไป ทังใน
้
ลักษณะการตัดสินใจยุติบทบาทของตนเองในระบบพันธสัญญาลงโดยเกษตรกรส่วนหนึ่งตัดสินใจปลดแอก
ตัวเองจากการถูกเอารั ดเอาเปรี ยบจากบริ ษัท ในขณะที่บางส่วนพยายามแสวงหาทางเลือกที่ ให้ ผลประโยชน์
สูงสุด และอีกส่วนได้ จดั เตรี ยมทุนและทรัพยากรเพื่อเตรี ยมพร้ อมจะก้ าวไปสูท่ างเลือกใหม่ ในขณะที่เกษตรกรอีก
กลุม่ หนึง่ หลังจากได้ ผ่านการประเมินแล้ วจึงตัดสินใจที่จะปรับตัวเพื่อให้ ตนเองอยู่รอดต่อไปในระบบพันธสัญญา
แต่อยู่ในฐานะที่ตนเองเป็ นผู้เลือก ไม่ใช่ผ้ ถู ูกเลือกในระบบ และพยายามต่อรองบนพืน้ ฐานของข้ อ มูลที่มีอยู่ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามหาวิธีจดั การกับบริ ษัทที่เข้ ามาเอารั ดเอาเปรี ยบหรื อคดโกงเกษตรกรด้ วย ซึ่งการที่
เกษตรกรจะตัดสินใจจัดการหรื อตอบสนองต่อระบบพันธสัญญาอย่างไรขึ ้นอยู่กบั ทรัพยากรที่จะเป็ นฐานในการ
จัดการทังทรั
้ พยากรในระดับกลุม่ เกษตรกร
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ทังนี
้ ้โดยการสะสมทุนหรื อทรัพยากรที่จาเป็ นซึง่ จะใช้ เป็ นฐานอานาจ ซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องอยู่ในรู ปแบบของ
เงินเท่านัน้ แต่มีทรัพยากรที่ส่งผลต่อการดารงอยู่ภายใต้ ระบบพันธสัญญาที่หลากหลายรู ปแบบได้ เช่น ความรู้
และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ และการใช้ ชีวิตรวมถึงทักษะจาเป็ นอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับ
การจัดการในส่วนอื่นๆ ด้ วย เช่น การบริ หารจัดการเพื่อให้ เกิดการวางแผนการทางานอย่า งเป็ นระบบ การบริ หาร
จัดการเงินทุน และการสะสมทุน ตลอดจนวิธีการจัดการและควบคุมเพื่อให้ สมาชิกในกลุ่มสามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขต่างๆ ได้ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ การมี “เครื อข่าย” ถือเป็ นทรัพยากรสาคัญที่จะช่วยให้ เกษตรกรเข้ าถึงโอกาส
ต่างๆ ได้ มากขึ ้น ทังในแง่
้
ของการเข้ าถึงข้ อมูล ความรู้ แหล่งทุน และตลาด เกษตรกรหลายรายใช้ ประโยชน์จาก
การมีเครื อข่ายเหล่านีส้ ร้ างตลาดของตนเองเพิ่มเติม เช่น การมีเครื อข่ายกับพ่อค้ าคนกลาง การมีเ ครื อข่ายกับ
บริ ษัทพันธสัญญา การมีเครื อข่ายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนัน้ การมีเครื อข่ายกับหน่วยงานราชการที่
สามารถให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่ องของการผลิตและการตลาดก็เป็ นอีกช่ องทางหนึ่งที่ทาให้ เกษตรกร
สามารถแก้ ไ ขปั ญหาอันเกิ ดจากการผลิต และมีท างเลือกในการประกอบอาชี พเพิ่ มขึน้ เช่น การได้ รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่ดแู ลรับผิดชอบด้ านการเกษตร ทังระดั
้ บจังหวัด อาเภอ และตาบล เป็ นต้ น แต่ที่
ขาดไม่ได้ คือ การช่วยเหลือพึ่งพากันในครอบครั ว และเครื อข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในชุมชนนั่นเอง
ทรั พยากรเหล่านีจ้ ะนามาซึง่ อานาจที่จะทาให้ เกษตรกรดารงความสัมพันธ์ ของตนเองกับบริ ษัทพันธสัญญาใน
ระดับที่เท่าเทียมกัน โดยไม่ตกอยู่ในฐานะเป็ นรองบริ ษัท แต่เป็ นคูค่ วามสัมพันธ์ที่อยู่ในฐานะที่จะต้ องพึ่งพาซึง่ กัน
และกันทังสองฝ่
้
าย

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจุบนั รู ปแบบการทาเกษตรกรรมภายใต้ ระบบพันธสัญญามีความหลากหลายมากขึ ้น ทังการท
้
าพันธ
สัญญาผ่านกลุ่มและเกษตรกรรายย่อย และมีทงกรณี
ั้
บริ ษัทเป็ นผู้ติดต่อเกษตรกรและเกษตรกรเป็ นผู้ติดต่อกับ
บริ ษัทเอง ซึง่ ก่อนเกษตรกรจะตัดสินใจเข้ าร่ วมในระบบพันธสัญญาต้ องผ่านกระบวนการในการประเมิน ตีความ
และพิจารณาบริ บทรอบด้ านก่อนการตัดสินใจ รวมทังการประเมิ
้
นความเสี่ยงต่างๆ ที่ยงั คงเกิดขึ ้นได้ ในระบบพันธ
สัญญา ทังความเสี
้
่ยงที่เกิดจากบริ ษัทคู่สญ
ั ญา ความเสี่ยงจากตัวเกษตรกรเอง ความเสี่ยงจากกลุ่ม ความเสี่ยง
จากการควบคุมภายนอก และความเสี่ยงจากสภาพธรรมชาติ การตัดสิ นใจภายใต้ ความเสี่ย งต่างๆ เป็ นไป
พร้ อมๆ กับการพร้ อมยอมรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้แสดงให้ เห็นว่าเกษตรกรอยู่ในฐานะที่เป็ นผู้ประเมิน
สถานการณ์ โดยผ่านกระบวนการคิด ไตร่ ตรองแล้ วจึงเลือกตอบสนอง ซึง่ ภายหลังจากที่ได้ เข้ าร่ วมในระบบพันธ
สัญญาแล้ ว กระบวนการคิดดังกล่าวจะยังคงดาเนินต่ อไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้ ว่าจะมีบางรายตัดสินใจที่จะยุติ
บทบาทของตนเองในระบบพันธสัญญาในที่สดุ ซึง่ ไม่ได้ หมายถึงการล้ มเหลว แต่เป็ นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
ที่จะตัดสินใจไม่ก้าวเดินต่อไปในเส้ นทางเดิมหากประเมินแล้ วว่าไม่ค้ มุ ค่า ในขณะที่เกษตรกรซึ่งตัดสินใจเดิน
ต่อไปก็ต้องพยายามปรับตัวและต่อรองกับระบบดังกล่าวภายใต้ ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่เพื่อให้ สามารถดารงชีวิต
ภายใต้ ระบบดังกล่าวต่อไปได้ อย่างราบรื่ นและยัง่ ยืน
หากต้ องการส่งเสริ มให้ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ จึงจาเป็ นต้ องสนับ สนุนให้ เกษตรกรมีทรัพยากรที่
เพียงพอเพื่อให้ สามารถปรับตัวกับระบบดังกล่าวได้ ทังในด้
้ านความรู้ ในการแก้ ไขปั ญหาอันเนื่องมาจากการผลิต
และความรู้ ในแง่ของการบริ หารจัดการกลุ่ม ส่งเสริ มหน่วยงานที่จะทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการประสานงาน
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ระหว่างตลาดต่างๆ ที่เกษตรกรจะสามารถกระจายผลผลิตได้ และควรกาหนดกลไกในการควบคุมและตรวจสอบ
บริ ษัทที่เข้ ามาทาพันธสัญญากับเกษตรกรเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรี ยบและแสวงหาประโยชน์ นอกจากนัน้ ยัง
มีความจาเป็ นต้ องช่วยลดภาระ หรื อแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในกระบวนการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานใน
การผลิตรู ปแบบต่างๆ ที่จาเป็ นในเงื่อนไขของการทาพันธสัญญา เช่น มาตรฐานการผลิตตามมาตรฐาน GAP
เป็ นต้ น
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิค
แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรู
ในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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 3/4 ของโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ตําบลคูหาสวรรค อําเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง ปการศึกษา 2558 จํานวนนักเรียน 35 คน ไดมาโดยการสุมกลุม โดยใชหองเรียนเปนหนวย
สุม ผลการวิจั ย พบวา รูป แบบการจัด การเรียนรูที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ขั้ น ตอนการจั ดการเรียนรู 5 ขั้น ตอน ดังนี้ ขั้ น
ปฐมนิ เทศ ขั้ น นํ าเสนอบทเรี ยน ขั้ น เสนอแม แบบ ขั้ นสรุ ป และขั้ นประเมิ นผล ความสามารถทางดนตรี ด าน
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
* Corresponding author; e-mail address: supachaet-tawun@hotmail.com
1

โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

1

Tet-sa-barn Wat Poo Pah Pimook School, Tunbon Koohasawan, Amphoe Mueng, Patthalung. 93000
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คํานํา
ดนตรีไทยเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของคนไทย มีคุณคาและความงามที่บงบอกถึงความเปนไทย
ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับวิถีชีวิตไทย มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบนั ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการชวยสะทอนคานิยม ความเชื่อของผูคนในสังคมไวในงานดนตรีดวย
(สําเร็จ คําโมง และคณะ;2551:1) ทวงทํานองของการบรรเลงเพลงไทยมีความนิ่มนวล ประณีต ไพเราะ
ออนหวาน และเราใจสนุกสนาน นับเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งที่ชวยกลอมเกลาจิตใจของคนไทยใหมีความสุขทาง
ใจ มีความเบิกบาน แจมใส เอื้ออารีตอกัน 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 หรื อ รู คุ ณ ค า ได นั้ น ครู ผู ส อนต อ งจั ด ประสบการณ ท างด า นดนตรี ใ ห เด็ ก เห็ น อย า งชั ด เจนว า ดนตรี มี
ความสั มพั นธ กับ มนุ ษยแ สดงออกถึ งความรูสึก นึ กคิ ด และอารมณ ของมนุ ษย ความรัก ศาสนา การทํ างาน
การละเลน หรือพิธีกรรมตางๆ (ณรุทธ สุทธจิตร, 2535 : 65)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี
ไดกําหนดคุณภาพผูเรียน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 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
กิ จ กรรมทางนาฏศิ ล ป แ ละ การเล า เรื่ อ ง 2) รู แ ละเข า ใจความสั ม พั น ธ ร ะหว า งดนตรี กั บ วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตาง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคา
ดนตรีที่ มาจากวัฒ นธรรมต างกั น เห็ น ความสํ าคั ญ ในการอนุ รั ก ษ และได กํ าหนดมาตรฐานการเรีย นรูไว 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 ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา 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
ในระดับต่ําที่สุดในกลุมวิชาศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ปญ หาวิชาดนตรีมีม าตรฐานการศึกษาอยูในระดับต่ํา ผูวิจัยไดศึกษาปญ หาการศึกษาในวิชาดนตรี
พบวา เรื่องที่มีปญหามากที่สุด คือ การใชสื่อ นวัตกรรม เชน ชุดการสอน ศูนยการเรียน บทเรียนโปรแกรม
จากปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีที่จะสรางความรัก ความสนใจในกิจกรรมของดนตรีไทย
อันเปนภูมิปญญาของไทยใหดีขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดย
ใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนในวิชาดนตรีในระดับประถมศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจั ย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อพั ฒ นารูป แบบการจั ด การเรี ย นรูแ บบการสอนทางตรงโดยใช เทคนิ ค
แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการเรี ย นรู ใ นการปฏิ บั ติ ข ลุ ย เพี ย งออ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ก อ นและหลั งใช รู ป แบบการจั ด การเรีย นรูแ บบการสอนทางตรงโดยใช เทคนิ ค แม แ บบ
ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2. ศึกษาความความคงทนในการปฏิบัติขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนา
ความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

สมมติฐานของการวิจัย
1. ความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 4 สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. นักเรียนมี ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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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กลุม ตัวอยาง ได แก นักเรีย นชั้น ประถมศึกษาปที่ 4/3 ของโรงเรียนเทศบาลวัดภู ผาภิ มุข ตําบลคูห า
สวรรค อําเภอเมื อง จังหวัดพั ทลุ ง ป การศึก ษา 2558 จํานวนนัก เรีย น 35 คน ไดม าโดยการสุมกลุ ม (Cluster
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 67-71)
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิ ค
แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดแก แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรง
โดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒ นาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุย
เพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู ตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทน
ในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิค
แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตัวแปรตาม แบงเปนดังนี้
ความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ความคงทนในการเรียนรูขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก เนื้อหารายวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใช
เทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูวิจัยดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดดําเนินการตามรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบ
ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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
เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิ ค
แมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดแก แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรง
โดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒ นาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุย
เพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 18 ชั่วโมง แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถ
และความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ขั้นที่สองการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบ
ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เป น การดํ าเนิ นการทดลองใชรูปแบบการจัด การเรียนรูแ บบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิ คแมแ บบ
ผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยนําการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานใน
การพั ฒ นาความสามารถและความคงทนในการเรี ย นรู ใ นการปฏิ บั ติ ข ลุ ย เพี ย งออ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
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
ในการพั ฒ นาความสามารถและความคงทนในการเรี ย นรู ในการปฏิ บั ติ ข ลุ ย เพี ย งออ สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
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 ทําการวิเคราะหหาประสิทธิภ าพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและ
ความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และทําการวิเคราะห
ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนหลังเรียนเสร็จสิ้น เปนเวลา 2 สัปดาห
สรุป
1. รู ป แบบการจั ด การเรีย นรูแ บบการสอนทางตรงโดยใช เทคนิ ค แม แ บบผสมผสานในการพั ฒ นา
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) ครูทําหนาทีแ่ มแบบ โดยสาธิตการเปาขลุยที่ถูกตองใหนักเรียนดู
2) ครูใหนักเรียนสังเกตแมแบบ และใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและความรูสึก ตลอดทัง้ ให
นักเรียนซักถาม วิธีการปฏิบัติขลุยของแมแบบเพื่อใหเกิดความคิดที่จะเลียนแบบของแมแบบ
3) ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติขลุย หากนักเรียนยังเลียนแบบไมถกู ตอง ครูจะใหนักเรียนเลียนแบบ
เพิ่มเติมและใหกําลังใจใหฝกตอไป ถานักเรียนเลียนแบบไดถกู ตองก็จะเสริมแรงโดยการกลาวชม
1.4. ขั้นสรุป ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรูในวันนี้ และรวม
อภิปรายกับนักเรียนจนไดขอสรุป และครูสรุปเพิ่มเติมและมอบหมายใหนักเรียนเรียนรูและฝกปฏิบัติในเวลา
วางทั้งที่โรงเรียนและที่บาน
1.5. ขั้นประเมินผล การตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ใหขอมูล
ยอนกลับแกนักเรียน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูตลอดเวลาอยางสม่ําเสมอ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการเรีย นรูในการปฏิ บั ติ ข ลุ ย เพี ย งออ สํ าหรับ นั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ก อ นและหลั งใช รู ป แบบการจั ด การเรีย นรูแ บบการสอนทางตรงโดยใช เทคนิ ค แม แ บบ
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
การพั ฒ นาความสามารถและความคงทนในการเรี ย นรูในการปฏิ บั ติ ข ลุ ย เพี ย งออ สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ความสามารถทางดนตรีดานสวนประกอบของขลุย ความสามารถทางดนตรีดาน
ตําแหน งและระดั บ เสี ย ง ความสามารถขั้น พื้ น ฐานของการปฏิ บั ติ ข ลุ ย ความสามารถในการปฏิ บั ติ ข ลุ ย
เพียงออเพลงเตยโขง ความสามารถในการปฏิบัติขลุยเพลงลาวสมเด็จ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
หลังไดรับการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแ บบการสอนทางตรงโดยใชเทคนิคแมแบบผสมผสานในการพัฒนา
ความสามารถและความคงทนในการเรียนรูในการปฏิบัติขลุยเพียงออ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มีความคงทนในการเรียนรู
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ สําเร็จลุล วงไปได ดวยดี ภายใตการสนับ สนุ นจาก นางจุฬา เรืองเทพ อดีต ผูอํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข นางฉัตรทอง ศิริอนันต ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
วัดภูผาภิมุข คนปจจุบัน นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณ ดร.วีระ พันธุเสือ อาจารยคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิ ต ร ดร.เทพิ ก า รอดสการ อาจารยค ณะศิ ล ปกรรมศาสตร มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ
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ประสานมิตร ดร. ณัชชา มหปุญญานนท อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.เรวดี อึ่ง
โพธิ์ อาจารย คณะศิ ลปศาสตร มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร นางสุ ภาณี ยังสังข ตํ าแหน งครูเชี่ย วชาญ
โรงเรียนเทศบาลวัด ภูผ าภิมุข ที่ให แนวคิด และคําแนะนํ าเพิ่ มเติมจนทํ าให ผลงานทางวิชาการนี้ มีค วาม
ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งยังตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการ
พัฒนางานวิจัยนี้ สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ นักเรียนและ เพื่อนครู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ที่เปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
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การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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
ความหมายตามเกณฑ การประเมิ นไดวา หลัก สูต รกลุมสาระการเรียนรูศิ ล ปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรีชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีคุณคาสูง ประสิทธิภาพแผนการจัดเรียนรูตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง
อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาป ที่ 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.
.

Key Words: Curriculum Development, Learning Strand of Art, Aungkalung
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คํานํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี
ไดกําหนดคุณภาพผูเรียน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 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
กิ จ กรรมทางนาฏศิ ล ป แ ละ การเล า เรื่ อ ง 2) รู แ ละเข า ใจความสั ม พั น ธ ร ะหว า งดนตรี กั บ วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตาง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคา
ดนตรีที่ มาจากวัฒ นธรรมต างกั น เห็ น ความสํ าคั ญ ในการอนุ รั ก ษ และได กํ าหนดมาตรฐานการเรีย นรูไว 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 เมื่อเราตั้งปรัชญา การศึกษาคือชีวิต การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตจึงจําเปนอยางยิ่งในระบบการศึกษา จัดการ
เรียนศิลปะและดนตรีเพื่อพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคน แลวคนจึงคอยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทอดหนึ่ง ปจจุบัน
สภาพการเรียนการสอนดนตรีในระบบโรงเรียนไมไดเรียนในหมูคนผูสนใจเทานั้น แตดนตรีเปนวิชาบังคับที่ทุก
คนตองเรียนในทุกระดับชั้น ป ตั้งแตระดับ ประถมศึกษาถึงระดั บอุดมศึกษา ในการเรียนดนตรีในโรงเรียนไม
สามารถที่จะทําการสอนแบบตัวตอตัวได เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนมีจํากัด และจํานวนนักเรียนในชั้นเรียน
มีจํานวนมาก โดยเฉลี่ยครูผูสอนตอนักเรียนประมาณ 1 : 30 คน ซึ่งยากที่จะใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดผลดี
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ไดกําหนดไว ดังนั้น การใชกระบวนการเรียนการสอนดนตรี ครูผูสอนสามารถ
จัดทําเปน ตําราหรือเอกสารการสอนเพื่ อใหการเรียนการสอนมีป ระสิทธิภาพและผูเรียนสามารถคนควาดวย
ตนเอง อันมีแนวทางในการศึกษาตามหลักเกณฑที่ถูกตองยิ่งขึ้นได จะเห็นวา วิชาดนตรีมีประโยชนตอผูเรียนใน
การพัฒนาดานอารมณ เปนเครื่องกลอมจิตใจใหมีความสุขทางใจ ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค และเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ
จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําองคความรูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีอังกะลุง มา
พัฒนาเปนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนได
เรีย นรูอ ย างมี ค วามหมายสรางความรั ก ความสามั ค คี ในหมู ค ณะ และสามารถนํ าไปประยุ ก ต ใช ได จ ริงใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากอังกะลุงเปนเครื่องดนตรีที่ทําจากไมไผ มีเสียงที่ไพเราะ มีเอกลักษณในตนเอง ซึ่งการ
บรรเลงเครื่องดนตรีชนิดนี้ตองใชผูบรรเลงเปนวง ทําใหเกิดความสามัคคีและบรรเลงงาย เหมาะสําหรับนํามาใช
ในกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับอังกะลุง อยาง
ลึกซึ้งตั้งแตกระบวนการผลิต การเก็บรักษา และการบรรเลงอังกะลุง ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีทักษะในการผลิต
จัดเก็บ ดูแลรักษาและบรรเลงอยางมีขั้นตอน โดยผานกระบวนการเรียนรูในหลักสูตรการเรียนรูศิลปะ โดยให
สอดคลองกับสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ที่มีคุณภาพ
2. เพื่ อสรางหลั ก สู ต รกลุ ม สาระการเรีย นรูศิ ล ปะ เรื่อง อั งกะลุ ง สาระดนตรี ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 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
กลุม ตัวอย าง ไดแ ก นัก เรียนชั้นประถมศึ กษาป ที่ 5/1 ของโรงเรียนเทศบาลวัดภู ผาภิ มุข ตํ าบลคู ห า
สวรรค อําเภอเมื อง จังหวัดพั ทลุ ง ปการศึกษา 2558 จํานวนนั กเรีย น 34 คน ไดมาโดยการสุ มกลุ ม (Cluster
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษา
ป ที่ 5 โรงเรีย นเทศบาลวัด ภู ผ าภิ มุ ข ผู วิจั ย ดํ าเนิ น การในลั ก ษณะของการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐาน (Research: R1) นําผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
มาสรางหลักสูตร (Development: D1) จากนั้นทําการประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตร (Research: R2) และ
เสนอหลักสูตร (Development: D2) เพื่อใหไดหลักสูตรที่สมบูรณ สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของชาติและ
ตอบสนองความตองการของผูเรียน ทองถิ่น มีรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้
1. วางแผนเก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศ
2. เก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศจากแหลงที่มีอยูในทองถิ่น ไดแก เอกสารขอมูลสารสนเทศ จังหวัด
พัทลุง เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดพัทลุง เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนกลยุทธของ
สถานศึกษา
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3. ประมวลขอมูล สารสนเทศ และเรียบเรียงตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
3.1 ขอมูลสารสนเทศสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ประเพณีทองถิ่น วัสดุทองถิ่น แหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 ขอมูลสารสนเทศดานสภาพแวดลอมภายใน ไดแก วิสัยทัศน/ พันธกิจ เปาหมาย/ คุณภาพ
ผูเรียน โครงสรางหลักสูตร เพลงพื้นบานที่กําหนดใหเรียนและเลือกเรียน
ขั้ นตอนที่ 2 การสร างหลั กสู ตรกลุ ม สาระการเรีย นรูศิ ล ปะ เรื่ อง อั งกะลุ ง สาระดนตรี ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ผูวิจัยนําผลการศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลพื้นฐานมาสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง
อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 5 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
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ผูวิจัยนําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เทศบาลวัดภูผาภิมุข ไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 34 คน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ทําการประเมิน คุณภาพหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข โดยใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบปุยซองค (Puissance Measure :
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P.M.) โดยแยกเปนรายดาน คือ ดานจุดประสงคการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผล
ขั้ น ตอนที่ 5 การเสนอหลั กสู ต รกลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ เรื่ อ ง อั ง กะลุ ง สาระดนตรี ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
การเสนอหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เทศบาลวัดภูผาภิมุข ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. นําผลการประเมินโครงรางหลักสูตรของผูเชี่ยวชาญ 5 คน มาวิเคราะห สรุปประเด็นที่เสนอแนะให
ปรับปรุงแกไข
2. ปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะ เรียบเรียงเอกสารหลักสูตร ตามลําดับ องคประกอบของหลักสูตร
ดังนี้ วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการจัดสื่อและแหลงการเรียนรู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยใชการประเมินหลักสูตรแบบ Puissance Measure (P.M.) โดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งครอบคลุม
การประเมิน 3 ดาน คือ จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
2. แผนการเรียนรูหลักสูตรการเรียนรูศิลปะเรื่อง อังกะลุง สาระดนตรี ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12
แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ
4. แบบประเมินทักษะการบรรเลงอังกะลุง จํานวน 1 ชุด คือแบบสังเกตวัดทักษะการบรรเลงอังกะลุง มี
4 ขั้น ไดแก ขั้นทําความเขาใจ ขั้นฝกปฏิบัติ ขัน้ ผลงาน 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 นําขอมูลพื้นฐานทีร่ วบรวมไดมาประมวลผล วิเคราะห และเรียบเรียง จัดหมวดหมูลงในตารางตาม
ประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
1.2.1 ขอมูลสารสนเทศดานสภาพแวดลอมภายนอก ขอมูลที่วิเคราะหและสามารถนํามาใชใน
การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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1.2.2 ขอมูลสารสนเทศดานสภาพแวดลอมภายใน ขอมูลที่วิเคราะหและสามารถนํามาใชใน
การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวย
1) วิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนของสถานศึกษา
2) สัดสวนเวลาเรียน นําขอมูลการกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ วิชา
ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของสถานศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
2. การสรางหลักสูตร
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสรางหลักสูตร มีลําดับขั้นตอนดังนี้
2.1 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานมาวิเคราะหหาความสัมพันธกับโครงสราง
หลักสูตร องคประกอบมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 นําผลการวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มากําหนดผล
การเรียนรูที่คาดหวังรายป วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5และสาระการเรียนรูรายป วิชาดนตรี ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวนของมาตรฐานการเรียนรูวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรูร ายป วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2.4 กําหนดหนวยการเรียนรูแ ละสัดสวนเวลาเรียนใหเหมาะสมและครบตามจํานวนชั่วโมงที่
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. การประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
3.1 นําโครงรางหลักสูตรและแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรใหผูเชีย่ วชาญจํานวน 5 คน ตอบ
แบบประเมิน เก็บรวบรวมแบบประเมินคืนหลังจาก 2 สัปดาห
3.2 นําผลการประเมินมาตรวจใหคะแนน และหาคาเฉลี่ยเทียบกับระดับโดยใชเกณฑของ บุญ
เรียง ขจรศิลป (2544 : 95) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้ มีความ
ชัดเจน/เหมาะสม/สอดคลองอยางยิ่ง
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้ ไมแนใจ
วา มีความชัดเจน/เหมาะสม/สอดคลอง
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้ ไมแนใจ
วา มีความชัดเจน/เหมาะสม/สอดคลอง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้ มีความไม
ชัดเจน/ไมเหมาะสม/ไมสอดคลอง
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คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นวาองคประกอบของหลักสูตรรายการนัน้ มีความไม
ชัดเจน/ไมเหมาะสม/ไมสอดคลองอยางยิ่ง
ถาไดคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาตั้งแต 3.00 ขึ้นไปถือวา หลักสูตรทีส่ รางขึ้นมี
คุณภาพ
4. การเสนอหลักสูตร
นําผลจากการประเมินและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงใหมีความสมบูรณเรียบเรียงเอกสาร
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
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สํ าเร็จลุ ลวงไปไดดวยดี ภายใตการสนั บสนุนจาก นางจุฬ า เรืองเทพ อดีตผู อํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข นางฉัตรทอง ศิริอนันต ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดภู
ผาภิมุข คนปจจุบัน นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ
โอกาสนี้ และขอขอบพระคุ ณ ดร.วี ระ พั น ธุ เสื อ อาจารย ค ณะศึ ก ษาศาสตรม หาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ
ประสานมิตร ดร.เทพิกา รอดสการ อาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ดร. ณัชชา มหปุญญานนท อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.เรวดี อึ่งโพธิ์ อาจารยคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นางสุภาณี ยังสังข ตําแหนงครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิ
มุ ข ที่ ให แ นวคิ ด และคํ าแนะนํ าเพิ่ ม เติ ม จนทํ าให ผ ลงานทางวิ ชาการนี้ มีค วามถู ก ต องสมบู รณ ยิ่ งขึ้น ทั้ งยั ง
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ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยนี้ สุดทายนี้ผูวิจัย
ขอขอบคุณ นักเรียนและ เพื่อนครู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
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ปั ญหาทางการอ่ านคําจากแบบทดสอบการอ่ านคําเทียมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการอ่ าน
Problems of Reading Disabled Children: A Case Study of Non-word Reading
อลิสา คุ่มเคี่ยม1* และ พุทธชาติ โปธิบาล2
Alisa Khumkhiam1* and Puttachart Potibal2

บทคัดย่ อ

งานวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะการอ่านคําเทียมและเพื่อหาปริ มาณการอ่านคําเทียม
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการอ่าน ปรากฏผลการวิจยั ดังนี ้
การอ่านคําเทียมทัง้ 21 คํา ของเด็กจํานวน 50 คน ในการอ่านทัง้ 3 แบบ
พบว่า นักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการอ่าน อ่านผิดมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 64.19 รองลงมาคือ อ่านถูก คิดเป็ นร้ อยละ 22.86
และอ่านไม่ได้ คิดเป็ นร้ อยละ 12.95 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่วา่ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการอ่านมี
ปั ญหาการอ่านประสมคํา
ลักษณะการอ่านคําเทียมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการอ่าน สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 แบบใหญ่ ๆ
คือ อ่านไม่ได้ และอ่านได้ ในการอ่านได้ แบ่งออกเป็ น 2 แบบใหญ่ๆ คือ อ่านถูก และอ่านผิด ซึง่ อ่านผิด แบ่ง
ออกเป็ น 4 ลักษณะ ได้ แก่ อ่านแบบเรี ยงตามตําแหน่งที่ปรากฏในคํา อ่านแบบเพิ่มพยางค์ อ่านผิดที่โครงสร้ าง
พยางค์ และอ่านแบบเดาคํา

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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คํานํา
แม้ วา่ จะยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า ภาษาไทยมีความสําคัญและจําเป็ นในการสื่อสาร ดังกล่าวแล้ ว แต่ใน
ปั จจุบนั พบว่า เด็กไทยหรื อนักเรี ยนไทยมีปัญหาการอ่านและการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรี ยนในช่วงชันที
้ ่2
ซึง่ เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-ปี ที่ 6 ซึง่ เป็ นช่วงชันที
้ ่มีคลังคําศัพท์อยู่ในสมองมากในระดับหนึง่ และ
สามารถใช้ ทกั ษะทางภาษาได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพหรื อเต็มความสามารถ ทังทั
้ กษะการอ่านและการเขียน แต่
สถิติการเกิดโรคความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ( Specific Learning Disorder) ในประเทศไทยพบได้ ร้ อยละ 6 –
9.95 ของเด็กวัยเรี ยน
ความบกพร่ องทางภาษามีความสัมพันธ์กบั ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ โดยจะมีความเสียหายในระบบ
การสําเหนียกรู้ ระบบเสียง (Phonological Awareness) ดังที่ วินดั ดา ปิ ยะศิลป์ (ม.ป.ป. : 11) ได้ กล่าวถึง อาการ
ของความบกพร่ องด้ านการเรี ยนไว้ วา่ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ หลัก คือ ความบกพร่ องในการอ่านหนังสือ
และการสะกดคํา ความบกพร่ องในการเขียนหนังสือ และความบกพร่ องในการคิดเลข บางคนเสียหายด้ านเดียว
บางคนเสียหาย 2 ด้ าน บางคนเสียหาย 3 ด้ าน
ด้ วยเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวในเบื ้องต้ นจึงทําให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องปั ญหา
ทางการอ่านคําจากแบบทดสอบการอ่านคําเทียมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการอ่าน ดังนันงานวิ
้
จยั เรื่ องนี ้จึง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะการอ่านคําเทียม และเพื่อหาปริ มาณการอ่านคําเทียม ของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการอ่าน

อุปกรณ์ และวิธีการ
ผู้วิจยั ใช้ แบบทดสอบการอ่านคําเทียม ซึง่ หมายถึง แบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั คิดขึ ้น จํานวน 21 คํา ซึง่ เป็ นคํา
พยางค์เดียวที่ไม่มีความหมาย (non word) โดยงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั มีวิธีการ ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสําเหนียกรู้ ระบบเสียงภาษาไทย และความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้
2. ผู้วิจยั สร้ างแบบทดสอบการอ่านคําเทียม จํานวน 21 ข้ อ ซึง่ เป็ นคําพยางค์เดียวที่ไม่มีความหมาย
(non word) จํานวน 21 คํา ซึง่ วิธีการสร้ างคําเทียม มาจาก การนําหน่วยเสียง ได้ แก่ เสียงพยัญชนะต้ น 21
หน่วยเสียง เสียงสระ 21 หน่วยเสียง เสียงพยัญชนะท้ าย 9 หน่วยเสียง เสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง
ซึง่ เป็ นไปตามโครงสร้ างพยางค์ของภาษาไทย ที่ประกอบด้ วย พยัญชนะต้ น สระ พยัญชนะท้ าย และวรรณยุกต์
โดยนําองค์ประกอบทัง้ 4 อย่างนี ้มาคละหน่วยเสียงกัน ทําให้ เกิดเป็ นคําเทียมขึ ้นมา
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาเฉพาะการสําเหนียกรู้ ระบบเสียงภาษาไทย
3. ผู้วิจยั นําแบบทดสอบการอ่านคําเทียม ไปทดสอบกับเด็กที่แพทย์ได้ วินิจฉัยแล้ วว่ามีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ (Learning Disabilities) และมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ด้านการอ่าน และการเขียนเท่านัน้
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

ผลการทดลองและวิจารณ์
561

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

การวิเคราะห์ข้อมูล ปั ญหาทางการอ่านคําจากแบบทดสอบการอ่านคําเทียมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
อ่าน มี 2 ประเด็น ดังนี ้
1. ลักษณะการอ่านคําเทียมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการอ่าน สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 แบบใหญ่ ๆ ดังนี ้
1. อ่านไม่ได้ เช่น คําว่า ชึด เด็กอ่าน ช
แงย เด็กอ่าน ง
2. อ่านได้ แบ่งออกเป็ น 2 แบบใหญ่ ๆ ดังนี ้
2.1 อ่านถูก คือ อ่านแบบประสมคํา ตามหลักการอ่าน คือ พยัญชนะต้ น สระ
พยัญชนะท้ าย และวรรณยุกต์ เช่น ต่วง แดบ
2.2 อ่านผิด แบ่งออกเป็ น 4 แบบ ดังนี ้
2.2.1 อ่านแบบเรี ยงตามตําแหน่งที่ปรากฏในคํา เช่น
เขอ เด็กอ่านว่า เ-ข-อ มีทงอ่
ั ้ านเป็ นคําได้ และไม่ได้
โท้ น เด็กอ่านว่า โ-ท-ไม้ โท-น อ่านเป็ นคําไม่ได้
ชึด เด็กอ่านว่า ช-อึ-ด ชึน อ่านเป็ นคําผิด
ปิ ม้ เด็กอ่านว่า ป-อิ-ม ปิ ม ไม้ โท ปิ น้ อ่านเป็ นคําผิด
2.2.2 อ่านแบบเพิ่มพยางค์ เช่น
กัวะ เด็กอ่านว่า กะ-วะ
เซะ เด็กอ่านว่า เซ-ระ
2.2.3 อ่านผิดที่โครงสร้ างพยางค์ ดังนี ้
2.2.3.1 อ่านผิดที่ตําแหน่งพยัญชนะต้ น
เช่น
เซะ เด็กอ่านว่า เชะ
บืก เด็กอ่านว่า ปื ก
2.2.3.2 อ่านผิดที่ตําแหน่งสระ เช่น
กัวะ เด็กอ่านว่า กัว
เม่ง เด็กอ่านว่า แม่ง
2.2.3.3 อ่านผิดที่ตําแหน่งพยัญชนะท้ าย เช่น
แงย เด็กอ่านว่า แงบ
อุย่ เด็กอ่านว่า อุน่
2.2.3.4 อ่านผิดที่ตําแหน่งวรรณยุกต์ เช่น
ตวง เด็กอ่านว่า ต่วง และ ต้ วง
โท้ น เด็กอ่านว่า โท่น
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2.2.4 อ่านแบบเดาคํา คือ คําที่เกิดจากการที่เด็กอ่านคําทดสอบนันไม่
้ ได้
เด็กจึงเลือกเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงพยัญชนะท้ าย และเสียงวรรณยุกต์ หรื อคําอื่นที่เด็กพอจะอ่านได้ มา
อ่านแทน เช่น โท้ น เด็กอ่านว่า ก้ อ
ชึด เด็กอ่านว่า เดิน
2. ปริ มาณการอ่านคําเทียม ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการอ่าน ปรากฏผล ดังตารางและแผนภูมิ ดังนี ้
ตารางแสดงค่ าร้ อยละของการอ่ านถูก อ่ านผิด และอ่ านไม่ ได้ จําแนกเป็ นรายคํา
คําเทียม ค่ าร้ อยละที่อ่านถูก

ค่ าร้ อยละที่อ่านผิด

ค่ าร้ อยละที่อ่านไม่ ได้

1. ปิ ม้

42

52

6

2. ต่วง

24

64

12

3. เจ๋า

0

90

10

4. กัวะ

14

62

24

5. อุย่

18

70

12

6. เผีย

26

62

12

7. โท้ น

14

76

10

8. ชึด

30

58

12

9. เขอ

24

56

20

10. บืก

22

70

8

11. แดบ

52

40

8

12. เม่ง

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. เหื ้อ

34

48

18

19. เวาะ

22

60

18

20. ยู้ง

4

90

6

21. ล้ าว

16

78

6

22.86

64.19

12.95

รวม

563

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

แผนภูมิ 1 แสดงข้ อมูลค่ าร้ อยละของการอ่ านถูก อ่ านผิด และอ่ านไม่ ได้ จําแนกเป็ นรายคํา

แผนภูมิ 2 แสดงข้ อมูลค่ าร้ อยละของการอ่ านถูก อ่ านผิด และอ่ านไม่ ได้

จากตารางและแผนภูมิดงั กล่าว สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญได้ ดังนี ้
1. การอ่านคําเทียมทัง้ 21 คํา ของเด็กจํานวน 50 คน ในการอ่านทัง้ 3 แบบ ได้ แก่ อ่านผิด คิดเป็ นร้ อย
ละ 64.19 อ่านถูก คิดเป็ นร้ อยละ 22.86 และอ่านไม่ได้ คิดเป็ นร้ อยละ 12.95 ตามลําดับ
2. ในการอ่านทัง้ 3 แบบ พบว่า เด็กอ่านผิดมากกว่าอ่านถูก จํานวน 20 คํา ซึง่ เมื่อพิจารณาค่าร้ อยละ
ของการอ่านผิด พบว่า การอ่านผิดมีคา่ ร้ อยละสูงกว่าหรื อเกินกว่า 50 มีจํานวน 18 คํา ได้ แก่ ปิ ม้ ต่วง เจ๋า
กัวะ อุย่ เผีย โท้ น ชึด เขอ บืก เม่ง แงย รึก แฝะ เซะ เวาะ ยู้ง และล้ าว ส่วนอีก 2 คํา คือ โนะ
และเหื ้อ มีคา่ ร้ อยละการอ่านผิดตํ่ากว่า 50 ก็จริ ง แต่ร้อยละของการอ่านไม่ได้ เกือบร้ อยละ 20
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3. คําเทียมที่มีคา่ ร้ อยละของการอ่านผิดมากที่สดุ คือ อ่านผิดร้ อยละ 90 มีจํานวน 2 คํา ได้ แก่ เจ๋า
และยู้ง นอกจากนี ้คําว่า เจ๋า เป็ นเพียงคําเดียวที่ไม่มีเด็กคนใดอ่านได้ ถกู ต้ องเลย คือ อ่านผิดร้ อยละ 90 และอ่าน
ไม่ได้ ร้อยละ 10
4. คําเทียมที่มีคา่ ร้ อยละของการอ่านถูกมากกว่าอ่านผิด มีเพียง 1 คํา คือ แดบ

สรุ ป
การอ่านคําเทียมทัง้ 21 คํา ของเด็กจํานวน 50 คน ในการอ่านทัง้ 3 แบบ ได้ แก่ อ่านผิด คิดเป็ นร้ อยละ
64.19 อ่านถูก คิดเป็ นร้ อยละ 22 .86 และอ่านไม่ได้ คิดเป็ นร้ อยละ 12.95 ตามลําดับ
ซึง่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่วา่ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการอ่านมีปัญหาการอ่านประสมคํา และเมื่อผู้วิจยั นําแบบทดสอบการ
อ่านคําเทียมไปทดสอบกับเด็กที่ไม่มีความบกพร่ องทางการอ่าน เด็กสามารถอ่านประสมคําได้
นอกจากนี ้ผู้วิจยั พบว่า คําเทียมที่มีคา่ ร้ อยละของการอ่านถูกมากกว่าอ่านผิด มีเพียง 1 คํา คือ แดบ
สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้อาจจะเนื่องมาจาก คําว่า แดบ เด็กอ่านว่า ด-แ-บ ด เป็ นอักษรกลาง และคํานี ้ไม่มีรูป
วรรณยุกต์ และสระแอ ถึงแม้ วา่ จะเป็ นสระที่ปรากฏในตําแหน่งหน้ าพยัญชนะ แต่เด็กก็ไม่สบั สน เพราะสระแอ
เป็ นสระเดี่ยวที่ไม่ซบั ซ้ อน และเป็ นสระตัวแรกๆที่เด็กจะจดจํา ด้ วยเหตุผลดังกล่าวนี ้ จึงอาจจะทําให้ เด็กอ่านคํานี ้
ได้ ถกู ต้ องมากกว่าคําอื่นๆ

เอกสารอ้ างอิง
กาญจนา นาคสกุล. 2541. ระบบเสียงภาษาไทย. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฎฐา พิรุณสวรรค์. 2554. การศึกษาการสําเหนียกรู้ ระบบเสียงพยัญชนะท้ ายในคําพยางค์ เดียวของ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วินดั ดา ปิ ยะศิลป์. (ม.ป.ป.). คู่มือพ่ อแม่ คุณครู ตอน ความบกพร่ องด้ านการเรี ยน
(Learning Disorders: LD). กรุ งเทพฯ: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.
ปรกฉัตร เลี ้ยงรักษา. 2555. การศึกษาการอ่ านออกเสียงและการเขียนสะกดพยัญชนะต้ นควบ
ภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
พุทธชาติ โปธิบาล. 2555. ความบกพร่ องในการอ่ านและการเขียนกับการสําเหนียกรู้ ระบบเสียง
ภาษาไทย. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ การประชุมเครื อข่ายชุมชน แอลดีไทย ครัง้ ที่ 2:
40 - 74.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2531. เอกสารการสอน ภาษาไทย 3 เล่ มที่ 1 หน่ วยที่ 1-6.
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

565

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

เยาวชนไทยและการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่ านสื่อการ์ ตูนญี่ปุ่น
Thai Youth and Their Learning on Japanese Culture via Japanese Comic Media)
ชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ 1ธรรญธร ปั ญญโสภณ1 และ พีรยา หาญพงศ์พนั ธุ์ 1
Chawarin Silpasuwan1 Tanyatorn Panyasopon1 and Peeraya Hanpongpandh1

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรี ยนรู้ ของเยาวชนไทยด้ านวัฒนธรรมญี่ปนเกี
ุ่ ่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และ
วิถีดาเนินชีวิตผ่านสื่อการ์ ตนู ญี่ปนุ่ 5 เรื่ อง และการนามาใช้ ในชีวิตประจาวัน เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ได้
วิเคราะห์การ์ ตนู ญี่ปนที
ุ่ ่ได้ รับความนิยมสูงสุดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 – 2557) จานวน 5 เรื่ องได้ แก่ (1)
ครู พิเศษจอมป่ วน รี บอร์ น (2) บลีช เทพมรณะ (3) วันพี ช (4) ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ และ (5) นินจาคาถาโอ้ โฮเฮะ
โดยใช้ ทฤษฎีสญ
ั ญะวิทยาเพื่อใช้ ข้อมูลที่ได้ ไปใช้ สนทนากลุม่ กับเยาวชนซึง่ เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 48 คน จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษา 4 แห่งในเขตกรุ งเทพมหานคร ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนไทยเรี ยนรู้ จากสื่อการ์ ตนู ญี่ปนุ่ ได้ แก่ ความเชื่อเรื่ องภูตผี
ปี ศาจและสิ่งลี ้ลับมหัศจรรย์ ค่านิยมเรื่ องการเสียสละ ความเพียรพยายามและการมีวินัยในตนเอง ส่วนวิถีการ
ดาเนินชี วิต เช่น เรื่ องอาหารการกิน การแต่งกาย และการดาเนินความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล การนาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น แฟชัน่ การแต่งกาย อาหาร ภาษา เครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวัน
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.
Key Words: Thai youth, Japanese culture, Japanese media, learning
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คานา
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ าทางเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บัน ส่ ง ผลให้ ภู มิ ทัศ น์ ข องสื่ อ (Media Landscape)
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่กลุ่มเยาวชน เปิ ดรับอย่างแพร่ หลายและมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆ (สานักงาน
กองทุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ,2556) สื่อที่ได้ รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริ โภคทุกเพศทุกวัยมาโดยตลอดคือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ที่เป็ นการ์ ตนู ที่เน้ นสาระความรู้ และความบันเทิงที่มีเนื ้อหาค่อนข้ างหลากหลาย ทังในด้
้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ประเพณี สังคมและวัฒนธรรม “สื่อการ์ ตูน” ช่วยสร้ างเสริ มจินตนาการเป็ นสื่อทางวัฒนธรรมการดู
(visual culture) เป็ นนิยายภาพที่มีเนือ้ หาดี ดึงดูดผู้อ่านด้ วยภาพที่สวยงาม อารมณ์ ขนั ในภาพ วัยรุ่ นไทยนิยม
อ่านการ์ ตูนญี่ ปุ่นมากที่ สุด ในแต่ละปี มูล ค่าทางเศรษฐกิ จ ของการ์ ตูนญี่ ปุ่นในประเทศไทยมีสูงถึงประมาณ
10,000 ล้ านบาทต่อปี (วชิรพงษ์ ปรี ชาว่องไวกุล, 2553) การ์ ตนู ญี่ปนที
ุ่ ่แปลเป็ นภาษาไทยขายดีที่สดุ ถึงร้ อยละ
90 ขณะที่ยอดการขายของหนังสือการ์ ตนู ไทยอยู่ที่เพียงร้ อยละ 5-7 เท่านัน้ (เข็มพร วิรุณราพันธ์ , 2554 อ้ างใน
การ์ ตนู ญี่ปนุ่ 5 อันดับที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในเมืองไทย, 2553)
การ์ ตูน ญี่ ปุ่น หรื อ “มังงะ” เป็ นนิ ยายภาพมีองค์ ป ระกอบพื น้ ฐานสามอย่างของการ์ ตูน คือ กรอบ
สี่เหลี่ยม ภาพลายเส้ น และคาพูด ส่วนความแตกต่างที่เห็นได้ ชดั เจน คือ รู ปเล่มแบบหนังสือและความซับซ้ อน
ของการเล่าเรื่ อง แต่เนือ้ หาง่ายต่อการเข้ าใจ เน้ นอารมณ์ ความรู้ สึก โยงไปสู่จินตนาการของแต่ล ะคนจึงทาให้
เยาวชนซึมซับข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้เขียนทังทางตรงและทางอ้
้
อม(สุพรรษา เตียวหยิน , 2548) สื่อการ์ ตนู ญี่ปนุ่ ได้
เผยแพร่ วฒ
ั นธรรมญี่ ปุ่นของคนญี่ ปุ่นมาสู่ผ้ ูอ่าน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ นผู้มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงอยู่กับ ความ
ทันสมัยของสังคมแสดงออกผ่านทางการบริ โภคผลผลิตทางวัฒนธรรม เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ (identity) มีส่วนร่ วม
ในกระแสบริ โภคนิยมต่างๆ ในสังคม การเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมใหม่และสามารถสร้ างรู ปแบบทางความคิดเกิดเป็ น
การเรี ยนรู้ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ ตรง (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ , 2553, หน้ า 153) จาก
การที่การวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมผ่านสื่อการ์ ตนู ญี่ปนยั
ุ่ งมีจานวนน้ อย ผู้วิจยั จึงต้ องการวิเคราะห์เนื ้อหาจากเรื่ องราว
การ์ ตนู และการเรี ยนรู้ ของเยาวชนไทยจากสื่อการ์ ตนู ญี่ปนุ่

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาจากการเรี ยนรู้ ของเยาวชนไทยด้ านวัฒนธรรมของคนญี่ปนเกี
ุ่ ่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และวิถี
ดาเนินชีวิตผ่านสื่อการ์ ตนู 5 เรื่ องและการนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันของเยาวชนไทยในโรงเรี ยน

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งเป็ น 2 ตอน ตอนแรก เป็ นการวิเคราะห์สื่อการ์ ตูน
ยอดนิยม 5 เรื่ อง ปี พ.ศ. 2553-2557 เพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการสร้ างโครงสร้ างคาถามด้ าน ค่านิยม ความ
เชื่อ และวิถีการดาเนินชีวิตของคนญี่ ปุ่น ตอนที่สองเป็ นการวิเคราะห์ เนือ้ หา ดูภาพโดยใช้ ทฤษฎีสญ
ั ญะวิทยา
(กาญจนา แก้ วเทพ, 2545) จากการ์ ตนู ญี่ปนที
ุ่ ่เด็ก ๆ และเยาวชนไทยชื่นชอบติดอันดับ 1-5 ซึง่ พิจารณาจากยอด
การจาหน่ายของประเทศไทย พ.ศ. 2555 จากนัน้ จึงนาข้ อมูลที่ได้ ไปตังค
้ าถามเพื่อใช้ สมั ภาษณ์ กลุ่มเยาวชนที่
เป็ นเด็กนักเรี ยนชายและหญิง อายุระหว่าง 12-19 ปี ศึกษาอยู่ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-6 จากโรงเรี ยนสหศึกษา 4
โรงเรี ยนของรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร คัดเลือกจากรายชื่อของนักเรี ยนที่อ่านการ์ ตนู อย่างน้ อย 2
ใน 5 เรื่ องชันปี
้ ละ 2 คน รวมทังสิ
้ ้น 48 คน โดยการจัดกลุม่ สนทนากลุม่ ประกอบด้ วยกลุม่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
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ตอนต้ น 6 คน 1 กลุม่ กลุม่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน 1 กลุ่ม ต่อ 1 โรงเรี ยน ทาการเก็บข้ อมูลทีละ
กลุม่ ด้ วยการขออนุญาตบันทึกเทป จากนันผู
้ ้ วิจยั คัดเลือกตัวแทนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น และตอนปลาย กลุม่ ละ
2 คน ชาย-หญิง มาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ ได้ รายละเอียดและข้ อมูลเพิ่มขึ ้น
ก่อนเข้ าประชุมกลุ่ม ผู้วิจัยได้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมกลุ่มนารู ปภาพที่ประทับใจในการ์ ตูน มาคนละ 1 -2
ภาพ ให้ แนะนาตัวเองแต่ละคนสัน้ ๆ เกี่ยวกับ อายุ ชันปี
้ ที่เรี ยน เหตุผลที่สนใจการ์ ตนู จากนัน้ แจกแบบสัมภาษณ์
การรั บรู้ และเรี ยนรู้ วัฒนธรรมญี่ปนผ่
ุ่ านสื่อการ์ ตูนญี่ ปนุ่ เพื่อให้ นกั เรี ยนทาความเข้ าใจภาพรวมของคาถามและ
คุ้นเคย'กับคาว่า ค่านิยม ความเชี่อ และวิถีดาเนินชีวิตของคนญี่ ปนุ่ ด้ วยตนเอง ก่อนสัมภาษณ์ จริ ง นาหนังสือ
การ์ ตูนญี่ ปุ่นที่ นิยม และวี ดีทัศน์ มาฉายให้ นักเรี ยนในกลุ่มได้ ชมเป็ นตัวอย่างประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ ผ้ ูชม
ระลึกถึงหรื อจาได้ เกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ น ผู้วิจยั ถามคาถามเรื่ องที่ได้ เตรี ยมไว้ แล้ วจากการ์ ตนู ที่นกั เรี ยนอ่าน เพื่อให้ ได้
ความคิดเห็นด้ านความหมายของค่านิยม ความเชื่อ และวิถีดาเนินชีวิตของคนญี่ปนผ่
ุ่ านสื่อการ์ ตนู รวมถึงการนา
วัฒนธรรมเหล่านันมาใช้
้
ในชีวิตประจาวัน
การวิเคราะห์ข้อมูลและเนื ้อหา นาข้ อมูลจากการสนทนากลุม่ หรื อการสัมภาษณ์ มาคัดสรรประโยคคาพูด
ข้ อความหรื อวลีที่มีความหมายและสาระสาคัญ ในแต่ละด้ าน จาแนกเนื ้อหาตามกลุ่มค่านิยม ความเชื่อ และวิถี
ดาเนินชีวิต แล้ วลงรหัส หลังจากนันจึ
้ งวิเคราะห์ข้อมูลในเบื ้องต้ นโดยใช้ Inductive Content Analysis (Philipp
Mayring, 2000) แล้ วนามาเปรี ยบเทียบกัน เพื่อวิเคราะห์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความเชื่ อ
ค่านิยม และวิถีดาเนินชีวิตของเยาวชนในโรงเรี ยน จาแนกตามเพศ ชันปี
้ ที่เรี ยน หรื ออายุที่เพิ่มขึ ้น

ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกับนักเรี ยนชายและหญิงในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย
ทัง้ 4 โรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญมีความสนใจ และรู้ สกึ สนุกสนานกับการให้ ข้อมูล ทังในส่
้ วนชองการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.4 อ่าน 4 เรื่ องจากทังหมด
้
5 เรื่ อง มีผ้ อู ่านทุกวันคิดเป็ นร้ อย
ละ 31.2 อ่านบางครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 50 และนานๆอ่านครัง้ หนึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 8 ส่วนใหญ่ซื ้อการ์ ตนู มาอ่านร้ อย
้ 20 บาท – 300 บาท ต่อเดือน โดยเฉลี่ย 125 บาทต่อเดือน มีบ้างร้ อยละ 25
ละ 75 ซื ้ออ่านเอง มีคา่ ใช้ จ่าย ตังแต่
ขอยืมเพื่อนอ่าน การ์ ตูนญี่ปุ่นที่นักเรี ยนอ่านมากที่สุด คือ เรื่ อง Reborn เรื่ องที่นักเรี ยนอ่านน้ อยที่สดุ คือ เรื่ อง
Hunter X Hunter สาเหตุของการเลือกอ่านการ์ ตนู ญี่ปนุ่ คือ การบอกเล่าของเพื่อนๆ สิ่งที่ชื่นชอบและประทับใจ
จากการ์ ตูน ได้ แ ก่ “พลังอานาจ” “สิ่ งลีล้ ับทัง้ หลายจะต้ องได้ มาจากเวทย์ มนตร์ คาถาอาคม” (นักเรี ย นหญิ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2557) รวมทังชื
้ ่นชอบรู ปภาพปก และลายเส้ นลักษณะการ์ ตนู
ในส่ ว นของการเรี ย นรู้ วัฒ นธรรมญี่ ปุ่ นเรื่ อ งความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม วิ ถี ก ารดาเนิ น ชี วิ ต ของคนญี่ ปุ่ น มี
ดังต่อไปนี ้
1.1 ความเชื่อ
1.1.1 การมี อิท ธิ ฤ ทธิ์ อภิ นิ หาร มี พลังอ านาจพิ เศษเหนื อธรรมชาติ สิ่ งลี ล้ ับ ได้ แ ก่ การท า
พิธีกรรมของคนญี่ปนุ่ เช่น พิธีโปรยถัว่ เพื่อขับไล่สิ่งชัว่ ร้ าย พิธีกรรมตอกตะปูลงตุ๊กตาฟางที่เขียนชื่อศัตรู ไว้ เพื่อทา
ร้ ายศัตรู
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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

ที่มา : Masashi Kishimoto. (2542). นินจาคาถาโอ้ โฮเฮะ เล่มที่ 1 ตอน 1. กรุ งเทพมหานคร :เนชัน่ เอ็ดดูเทน
เมนท์
จากการ์ ตนู เรื่ อง นินจาคาถาโอ้ โฮเฮะ คนในหมูบ่ ้ านเชื่อกันว่า ตัวนารุ โตะ เป็ นปี ศาจจิ ้งจอกเก้ า
หาง ในการ์ ตนู ญี่ปุ่นหลายๆ เรื่ องจะมีตวั ละครที่เป็ นภูต ผี หรื อปี ศาจแฝงอยู่ในท้ องเรื่ อง จากรู ปภาพและคาพูด
ที่ว่า“ปิ ศาจจิง้ จอกเก้ าหาง!! ที่ฆ่าพ่อแม่ของอิรุกะและทาลายหมู่บ้านจนยับเยิ น” “ปิ ศาจจิง้ จอกเก้ าหาง”เป็ น
สัญลักษณ์ที่เข้ าใจโดยทัว่ ไปว่าเป็ นปี ศาจ มีอิทธิฤทธิ์ มีความหมายแฝงฝั งว่าเป็ นสิ่งไม่ดีตอ่ มนุษย์และสิ่งแวดล้ อม
เป็ นสิ่งที่น่ากลัวอันตราย
1.1.1 ความเชื่อและศรัทธาในศาสนาของคนญี่ปนุ่ เช่น การไหว้ พระ มีฉากเกี่ยวกับวัด การมีวดั
อยู่ในชุมชน (เรื่ องรี บอร์ น ครู จอมป่ วน) แสดงถึง ชาวบ้ านนิยม ศรัทธาในศาสนา ความเชื่อของคนญี่ปนถึ
ุ่ งความ
เป็ นคนเก่งคนดี ความเพียรพยายาม อดทนอดกลัน้ กล้ าหาญ ดังคาพูดที่วา่ “การสอนของ รี บอร์ น ต่อ สึนะ เรื่ อง
อย่าเพิ่งกลัวในสิ่งที่ยงั ไม่ลองพยายาม ให้ มีความกล้ าหาญและยึดมัน่ ในความดี ” (นักเรี ยนชายมัธยมศึกษาตอน
ปลาย, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2557) ทาให้ นกั เรี ยนได้ มีบทเรี ยนที่สามารถไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ดงั คาพูด
ที่วา่ “นามาใช้ ตอนที่มีปัญหาเกิดขึ ้น อย่าเพิ่งหนีปัญหา ต้ องกล้ าเผชิญกับมัน” เป็ นสัญลักษณ์ แสดงถึงความเป็ น
คนเก่ง คนดี หมายถึงผู้มีคณ
ุ ธรรม และความหมายที่แฝงฝั ง จะหมายถึงความศรัทธา จะทาให้ มีความสุขเป็ น
ความดีงามของบุคคลที่พงึ กระทา
1.1.2 ความเชื่ อมั่น ในสายสัมพัน ธ์ พ วกพ้ องดัง คาพูดที่ ว่า “เพื่ อนคือสิ่ งที่ ส าคัญ ที่ สุด มี
ความสาคัญต่อเรามาก รั กเพื่ อน” (นักเรี ยนชายมัธยมศึกษาตอนต้ น , สัมภาษณ์ , 18 กุมภาพันธ์ 57) และ
“มิตรภาพของเพื่อน และความรัก สามัคคีคือพลัง ไม่มีใครทาอะไรในโลกนี ้ได้ คนเดียว อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง
สายสัมพัน ธ์ ข องพวกพ้ อ งสามารถเป็ นพลังใจที่ ดีม าก ความรั ก ที่ มีต่ อพวกพ้ อ ง ความเชื่ อมั่น ในพวกพ้ อ ง ”
(นักเรี ยนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ น , สัมภาษณ์ , 21 กุมภาพันธ์ 2557) “สายสัมพันธ์ พวกพ้ อง”แสดงสัญลักษณ์
หมายความว่าเป็ นพรรคพวกเดียวกันที่ต้องให้ ความสาคัญ ความหมายที่แฝงฝั ง หมายถึงคุณค่าของเพื่อนที่จะ
เป็ นส่วนช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน เป็ นความเชื่อที่ปรากฏชัดเจนในการ์ ตนู ญี่ปนทั
ุ่ ง้ 5 เรื่ อง
1.2 ค่านิยม แบ่งเป็ น
1.2.1 ความเพี ยรพยายาม ขยัน อดทน ฝ่ าฟั นอุปสรรค ผู้อ่านติดตามชื่นชอบแสดงออกจาก
อุปนิสยั ของตัวละครที่ขยันและอดทน ดังคากล่าวที่ว่า “ความพยายาม ควรไตร่ ตรองอะไรให้ ดีก่อน อีกทัง้ การ
รักษาคาพูด ความอุตสาหะ ที่ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคต่างๆทาตามความฝั นของตัวเอง ความพยายามจะส่งผลให้
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เกิดความสาเร็ จ ถึงแม้ ว่าเป็ นสวะก็เอาชนะอัจฉริ ยะได้ ด้วยความพยายาม” (นักเรี ยนชายมัธยมศึกษาตอนต้ น ,
สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2557)
1.2.2 ให้ ความสาคัญกับครอบครัว เช่น การกินข้ าวพร้ อมหน้ าพร้ อมตากัน จากเรื่ อง บลีช เทพ
มรณะ โดยพระเอกจะเรี ยกน้ อง ๆ ทัง้ 2 ของตนให้ มาร่ วมรับประทานข้ าวให้ พร้ อมกัน
“การ์ ตนู ญี่ ปนมี
ุ่ หลายยุค สอนให้ คนรั กและสามัคคีกนั มีมิตรภาพกับคนในครอบครัวและเพื่อนๆ และ
นาเสนอวิถีชีวิตแบบสอดแทรกวัฒนธรรมญี่ ปุ่นให้ กลมกลืนกับยุคสมัย ” (นักเรี ยนหญิ งมัธยมศึกษาตอนต้ น ,
สัมภาษณ์ , 3 มีนาคม 2557) เช่น“เพื่อนไม่ทิ ้งเพื่อน” คาพูดของฮิโซกะ และ ใน การ์ ตนู เรื่ อง นารุ โตะ และ“เรามี
บ้ านที่ต้องกลับไป” นักเรี ยนหลายคนบอกว่าชอบมากประโยคเท่ห์ๆและยังนามาใช้ พูดกันบ้ างในกลุ่มคนชอบ
การ์ ตนู ญี่ปนด้
ุ่ วยกัน (นักเรี ยนชายมัธยมศึกษาตอนต้ น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2557)
1.2.3 ความมีระเบียบวินยั จากการ์ ตนู เรื่ อง นินจาคาถาโอ้ โฮเฮะ ห้ องน ้าสาธารณะ ที่นารุ โตะ
ไปเข้ ามีป้ายเขียนว่า “ห้ ามใช้ กระดาษเกิน 15 ซม.” แสดงถึงสัญลักษณ์ สื่อสารเงื่อนไขที่ทุกคนเข้ าใจและต้ อง
ปฏิบตั ิตามกติกาของสังคม เพื่อให้ การใช้ ประโยชน์ร่วมกันในพื ้นที่สาธารณะ จะเห็นได้ ว่าค่านิยมเรื่ องการเคารพ
กฎระเบียบวินยั ของการอยู่ร่วมกันในสังคมปรากฏออกมาเด่นชัด
ยิ่งไปกว่านัน้ นักเรี ยน เกิดการซึมซับด้ านอารมณ์ จิตใจ ที่ได้ มาจากการเรี ยนรู้ นิยมชื่นชอบความเก่ง เท่
พระเอก หรื อน่ารัก สวยงาม ของนางเอกที่เด่นชัด มีเอกลักษณ์ แปลกแนวไปจากของทัว่ ๆ ไป อีกทังประทั
้
บใจไป
กับรู ปภาพการ์ ตนู ที่มีลายเส้ นงดงาม น่ารักมีชีวิตชีวา และแปลกตาโดดเด่น
1.3 วิถีการดาเนินชีวิตแบ่งเป็ น
1.3.1 วัฒนธรรมการกิน เช่น วัฒนธรรมการกินข้ าวปั น้ เป็ นอาหาร ข้ าวปั น้ เป็ นสัญลักษณ์ ของ
อาหารที่เป็ นอาหารประจาชาติของคนญี่ปนที
ุ่ ่เรี ยกว่า "โอะมุซบึ ิ"
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.

ที่มา :Eiichiro Oda. (2540). วันพีช เล่มที่ 1 ตอน 3. กรุ งเทพมหานคร : สยามอินเตอร์ คอมิกส์
จากเรื่ อง One Piece : เล่มที่ 1 ตอน 3 เด็กผู้หญิงพูดว่า ทาข้ าวปั น้ มาให้ โรโรโนอา ที่ถูกตรึ งอยู่ที่ลานนักโทษ
เพื่อให้ โรโรโนอาได้ รับประทานก่อนถูกฆ่าตาย เป็ นสัญลักษณ์ จากคาพูดว่า “ฉันทาข้ าวปั น้ มาให้ พี่ ชายคงหิ ว
สินะ”และ ข้ าวปั น้ ก็เป็ นสัญลักษณ์ ของความเอื ้ออาทรห่วงใยในช่วงวิกฤติ การประทังชีวิต ด้ วยอาหารญี่ปนที
ุ่ ่ชื่น
ชอบ
2. เยาวชนไทยเรี ยนรู้ผ่านสื่อการ์ ตนู 5 เรื่ อง และนามาใช้ ประโยชน์ ดังนี ้
2.1 ความเชื่อที่นามาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
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2.1.1 ความเชื่อจากเยาวชนไทยนาเรื่ องบลีช เทพมรณะใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ดังคาพูด
ที่วา่ “ยมทูตนันอาจจะมี
้
อยู่จริ งแต่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ โลกหลังความตาย คือ ชีวิตหลังความตาย คนเราเกิด
มาต้ องหมัน่ ทาความดี เมื่อตายไปจะได้ ไปสวรรค์ หากทาชัว่ เป็ นบาป ย่อมตกนรก” “ชีวิตหลังความตาย โลกหลัง
ความตาย วิญญาณทาให้ เราต้ องทาความดี ” (นักเรี ยนชายมัธยมศึกษาตอนต้ น , สัมภาษณ์ ,17 กุมภาพันธ์
2557) ”ชีวิตหลังความตาย” เป็ นสัญลักษณ์ มีความหมายโดยทัว่ ไป เป็ นสิ่งที่น่าสะพรึ งกลัวที่อาจจะมีวิญญาณ
ของบุคคลที่ตายต้ องไปอยู่ และมีความหมายแฝงฝั งสะท้ อนถึงเป็ นชีวิตที่มีความลี ้ลับการทาความดีก่อนตายจะ
ช่วยให้ มนั่ ใจว่าจะช่วยได้
2.2 ค่านิยมที่นามาใช้ ในชีวิตประจาวัน เช่น
2.2.1 ค่านิ ย มเรื่ องความขยัน และความเพี ย รพยายามจากเรื่ องนิ น จาคาถาโอ้ โฮเฮะ ที่ ไ ด้
นาไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจาวัน ดังคากล่าวที่ ว่า .”ความขยันและความพยายามของนารุ โตะ ฝึ กซ้ อมวิชา
นินจาเพื่อให้ ได้ เป็ นโฮคาเงะ ซึ่งจะทาให้ คนในหมู่บ้านยอมรั บ ความอดทน เราอาจต้ องยอมลาบาก พยายาม
ฝึ กฝนตนเอง อดทนให้ มากๆ ตังเป
้ ้ าหมายให้ สาเร็ จ ไม่ล้มเลิกความตังใจ
้ ไม่ยอมแพ้ นามาใช้ ได้ จริ ง ” (นักเรี ยน
ชายมัธยมศึกษาตอนต้ น, สัมภาษณ์ , 3 กุมภาพันธ์ 2557) นักเรี ยนชายได้ เรี ยนรู้ ถึงค่านิยมจากการ์ ตนู ญี่ปนว่
ุ่ า
ความขยันและความเพียรพยายามเป็ นสัญลักษณ์ โดยทั่วไปหมายถึงผู้มีความอดทนไม่ท้อแท้ ถึงแม้ จะลาบาก
และมีความหมายที่แฝงฝั งหมายถึง สังคมยอมรับคนที่ประสบความสาเร็ จ
2.2.2 การปลูกฝั งค่านิยม วินยั กฎระเบียบที่เคร่ งครั ดของชาวญี่ ปนเช่
ุ่ น การใช้ กระดาษทิชชู
อย่างประหยัด
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"

ที่มา : Masashi Kishimoto. (2542). นินจาคาถาโอ้ โฮเฮะ เล่มที่ 1 ตอน 3 กรุ งเทพมหานคร .:เนชัน่ เอ็ดดูเทน
เมนท์
จากการ์ ตนู เรื่ อง นินจาคาถาโอ้ โฮเฮะ ห้ องน ้าสาธารณะที่นารุ โตะ ไปเข้ ามีป้ายเขียนว่า “ห้ ามใช้
กระดาษเกิน 15 ซม.” แสดงถึงสัญลักษณ์ โดยทัว่ ไปหมายถึง กฎกติกาของการใช้ สื่อสารเงื่อนไขที่ทุกคนเข้ าใจ
และต้ องปฏิบตั ิตามกติกาของสังคม ความหมายที่แฝงฝั งหมายถึง การใช้ ประโยชน์ร่วมกันในพื ้นที่ สาธารณะต้ อง
ประหยัด เพื่อให้ อยู่ร่วมกันด้ วยดีและมีคณ
ุ ค่า ดังคากล่าวที่ว่า “การเคารพกฎระเบียบวินยั ของการอยู่ร่วมกันใน
สังคม มีทุกที่คนต้ องพึ่งพาอาศัย ซึง่ กันและกัน อยู่เป็ นกลุ่ม ต้ องมีกติกาของการอยู่ร่วมกัน เพื่อความมัน่ คง การ
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อ่อนแอทาให้ ต้องอยู่รวมกัน ถ้ าแยกกันสุดท้ ายเป็ นหมาจนตรอก ถูกขยา้ ตาย” (นักเรี ยนหญิงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2557)
2.3 การดาเนินชีวิตที่ใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2.3.1 พฤติกรรมการแต่งกาย มีการนาวิธีการแต่งกายในการ์ ตนู ประยุกต์ใช้ กบั การแต่งกายใน
ชีวิตประจาวัน ดังคากล่าวว่า “การแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ ตนู มันเจ๋งดี แต่งกายแบบนินจาที่มีเอกลักษณ์ เสื ้อผ้ า
เครื่ องประดับ และแต่งตัวเลียนแบบตัวละคร เรี ยกว่า คอสเพลย์ และชอบชีวิตความเป็ นอยู่ของญี่ ปุ่นมาก”
(นักเรี ยนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้ น, 3 มีนาคม 2557)
2.3.2 นักเรี ยนชอบการทางานเป็ นกลุ่ม ดังคากล่าวว่า “ทาอะไรเป็ นหมู่คณะ ทาให้ แต่ละคนมี
ความทะเยอทะยาน มีความฝั นของตัวเอง ชอบการเป็ นอยู่ที่ดูสวยงาม มี ระเบียบแบบแผนเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน” (นักเรี ยนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2557)
2.3.3 การรั บประทานอาหารญี่ ปนเป็
ุ่ นวิถีชีวิตที่เด็กเยาวชนไทยชื่นชอบมาก“อยากมีโอกาส
ลองกินทาโกะยากิ ราเม็งบ้ าง” “ชื่นชอบ เบนโตะ กล่องอาหารกลางวันที่ได้ สื่อความหมาย ให้ ชื่นชม ศิลปะของ
การทาอาหารกลางวัน ด้ วยตนเองต้ องใช้ ความประณี ต พิ ถีพิถันเพื่ อให้ ดูน่ารั กและรสชาติดี ” (นักเรี ยนหญิ ง
มัธยมศึกษาตอนต้ น, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2557)

สรุป
นักเรี ยนชอบการ์ ตนู 5 เรื่ อง ด้ วยเหตุผลที่สนุก น่าสนใจ มีประโยชน์ และข้ อคิดที่ดี แต่ ควรอยู่ในความ
ดูแลของผู้ปกครอง เนื่องจากประเด็นเนือ้ หามีความเกี่ยวข้ องกับค่านิ ยมเรื่ องเพศ อาทิ รั กร่ วมเพศ ลุ่มหลงใน
กามารมณ์ และการกดขี่เพศหญิง ซึง่ ได้ แก่ ระบบชนชัน้ การปกครองที่มีความรู้ สกึ ถึงการกดขี่ ทางเพศและชนชัน้
และความสัมพันธ์ทางเพศตามที่นกั เรี ยนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวไว้
1. ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ เนื อ้ หาสาระ จากการดาเนิ นเรื่ อง สนุก น่าสนใจ มีตลกปน
เล็ ก น้ อ ย เข้ า ใจง่ า ย น่ า ติ ด ตาม มี ค่ า นิ ย มดี ๆ สอดแทรกไม่ เ ครี ย ด โดยเฉพาะฉากต่ อ สู้ ซึ่ง สอด คล้ อ งกั บ
ผลการวิจยั เรื่ องการ์ ตนู ของ ธารา จันทร์ อนุ (2551) ในประเด็นที่วา่ การสื่อความหมายของการ์ ตนู ควรจะต้ องเป็ น
เรื่ องที่สนุก น่าติดตาม และให้ ข้อคิด ความเชื่อ และค่านิยมที่ดีแก่ผ้ อู า่ นและเยาวชน
2. เรี ยนรู้ ค่านิยมความเป็ นคนเก่ง คนดีมีคุณธรรมจะเป็ นผู้ชนะ จาก พฤติกรรมเด่นของพระเอก คือมี
หน้ าที่สาคัญในการ ปราบปราม และ กาจัดผู้ร้าย คนชัว่ ปิ ศาจซึง่ สอดคล้ องกับ ผลการวิจยั โครงเรื่ องของการ์ ตนู
ของนิ ศากร ทองนอก (2551) ในประเด็นที่ ว่า ตัวละครร้ ายต้ องพ่ายแพ้ แก่ตัวละครดี ในหลักธรรมะย่อมชนะ
อธรรม ซึ่งเป็ นกฎสากลของการดาเนินเรื่ องในการ์ ตนู หรื อละคร อีกทัง้ ได้ นาไปใช้ ประโยชน์ ในเรื่ องความเพียร
พยายาม อดทนเพื่อได้ เป็ นคนเก่งและดีให้ สงั คมยอมรับ
3. เรี ยนรู้ ความเชื่อเรื่ อง อิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ย์ ลัทธิ ทางศาสนา ชิ นโต มีอิทธิ พลมากในความเชื่อ และ
ปรากฏในวิถีดาเนินชีวิตของคนญี่ปนุ่ สอดคล้ องกับ ผลงานของ Mark Mac Williams (2008) และ ของปาริ ชาติ
สุริยพรพันธ์ (2549) แต่อาจจะไม่สอดคล้ องกับวิถีพทุ ธของชาวไทยนักเรี ยนได้ นาความเชื่อและวิถีดาเนินชีวิตเรื่ อง
อาหารญี่ ปนเช่
ุ่ น เบนโตะ การแต่งกาย โดยเฉพาะคอสเพลย์ และชีวิตเรี ยบง่ายใกล้ วดั ภาษาที่พระเอกนางเอก
พูดคุย สนทนา ติดตามอ่านบทวิจารณ์การ์ ตนู ทัง้ 5 เรื่ อง และอยากใช้ ชีวิตแบบในการ์ ตนู บ้ าง
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ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษานี ้ ได้ แก่
1. เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูปกครองและครู ผู้บริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนได้ ตระหนักความสาคัญ และให้
คาแนะนา การเลือกอ่านหนังสือการ์ ตูน หรื อ รู ปแบบหนึ่งใดของการบริ โภคการ์ ตูนจากสื่อต่างๆที่อาจมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ค่านิยม และวิถีการปฏิบตั ิของนักเรี ยนและ ปลูกฝั งการเรี ยนรู้ ค่านิยมที่เหมาะสมกับ
เยาวชนไทยเช่น ความอดทนเพี ยรพยายาม ความกล้ าหาญ ความมีระเบี ยบวินัย ที่ต้องฝึ กฝนและได้ มาด้ วย
ตนเองและความรักครอบครัว
2. ครู ผู้บริ หารการศึกษานาค่านิยม ความ เชื่อ และวิถีดาเนินชีวิตที่โดดเด่น เช่น การรักพวกพ้ อง เพียร
พยายาม มีวินยั ในการอยู่รวมกันและใช้ ของสาธารณะ มาประยุกต์ใช้ ในการจูงใจให้ เด็ก ปรับ เจตคติ ค่านิยมให้
เหมาะสม ผ่านสื่อการ์ ตนู ของไทยมาผสมผสานการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน โดยเฉพาะการสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ แก่เยาวชน
จาก วัฒนธรรมญี่ ปนบางลั
ุ่
กษณะ ของความเชื่อ ค่านิยม และการกระทาที่ยงั ไม่เหมาะสมเช่น ความรุ นแรงทาง
เพศแก่สงั คมไทย
3.การผลิ ต สื่ อ โดยเฉพาะการ์ ตูน ไทยในฐานะทุน ทางสังคม ภู มิปั ญ ญาไทยที่ ควรพัฒ นาปรั บ ปรุ ง
สร้ างสรรค์ รู ปแบบ ของการดาเนินเรื่ อง แปลกใหม่ ให้ ใช้ แนวคิดทฤษฎีสญ
ั ญะวิทยา สื่อความหมายทัง้ ทางตรง
และแฝงฝั งผ่าน รู ปภาพ คาพูด ให้ มีอิทธิพลต่อการปลูกฝั งความเชื่อ ค่านิยม ให้ ปรากฏ เข้ าใจ ยอมรับ และนาไป
ปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน เช่น ค่านิยม เรื่ อง ความสามัคคี การมีมรรยาทอันดีของการอยู่ร่วมกัน การเห็นประโยชน์
ของคนส่วนใหญ่สาคัญกว่าส่วนตน
4. เป็ นแนวทางสาคัญ ของการวิจัยในอนาคต เกี่ยวกับการติดตามผลการเรี ยนรู้ จากสื่อการ์ ตูนญี่ ปุ่น
หรื อ การ์ ตูนไทยและนาไปใช้ จริ งในชีวิตประจาวัน เมื่อนักเรี ยนจบการศึกษาและผลลัพธ์ ที่ตามมาในการเรี ยน
ทางาน และการดาเนินชีวิต
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษาขอมูลโดยการพัฒนาขอคําถามของแบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคทางจิตวิทยา แลวนําไปเก็บขอมูลเชิงประจักษกับนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1,375 คน
ผลการศึกษาจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบ
คุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สําคัญ 9 ลักษณะ ไดแก ความ
เอื้อเฟอ 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.

Key words: Desirable Psychological Characteristic Assessment, Undergraduate Student, Kasetsart University
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คํานํา
ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การ
เปลี่ ยนแปลงเหล านี้ ย อมส งผลกระทบต อการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย การเตรียมพรอมในการพั ฒนาบุ คคลให มี
ศักยภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และความรู คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542:2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่คงอยูมายาวนาน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูสังคม โดยมีปรัชญาและปณิธานที่มุงมั่นสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู ให
บัณฑิตเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นํา
ทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ ที่ดีของสังคมเพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ ปรัชญา ซึ่งได
กําหนดคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี”
การพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนอกจากการพัฒนาความเกง และผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการแลว การ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยานับวามีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหนิสิตมีสุขภาพจิตที่ดี เปนคนดี
ของสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ ปรับตัวในการสรางความสัมพันธและใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
นําไปสูดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
ดวยเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทาง
จิ ต วิ ท ยา เพื่ อการพั ฒ นาแบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ งประสงค ท างจิ ต วิ ท ยาของนิ สิ ต ปริ ญ ญ าตรี
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร เพื่ อนํ าผลการศึ กษาที่ ได มาเป นแนวทางในการพั ฒนาคุณลั กษณะที่ พึ งประสงคทาง
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
คณะในมหาวิ ท ยาลั ย (Proportional Stratified Random Sampling) และสุ ม ตั วอย างแบบอย างง าย (Simple
Random Sampling) นํ าข อมู ล ที่ ได ม าวิ เคราะห อ งค ป ระกอบเชิ งสํ ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
การพัฒนาแบบประเมิน
1. การวิเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรมและขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณอยางมีโครงสราง
พบคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาที่สําคัญ ดังนี้ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ การ
เห็นคุณคาในตนเอง การมีเหตุผล ความเอื้อเฟอเผื่อแผ การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม ภาวะผูนํา แลวนํามา
สรางแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเนื้อหาความ
เหมาะสมตามความหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย แลวดําเนินการปรับแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับ
นิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน
3. นําแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยา ไปเก็บขอมูลกับนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 1,375 คน
4. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อหาองคประกอบของคุณลักษณะที่พึง
ประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตามรายละเอียดตอไปนี้
1. การพัฒนาแบบประเมินโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
2. การทดสอบคุ ณ ภาพเครื่องมื อ โดยการวิเคราะห ค วามสั มพั น ธของเพี ย รสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) การหาคาความเชื่อมั่นความสอดคลองภายใน (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 (Chisquare = 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 ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหองคประกอบโดยสกัดองคประกอบตั้งแต 8 ไปจนถึง 11 องคประกอบ
และตัดขอคําถามบางขอที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผลการวิเคราะหปรากฏวา จํานวนองคประกอบที่ใหผลชัดเจนมาก
ที่สุดคือ 9 องคประกอบ
การหมุนแกนและคาน้ําหนักองคประกอบ 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eigenvalue
38.47
8.07
5.74
4.02
3.79
3.54
3.21
2.60
2.26

% of Variance
22.50
4.72
3.36
2.35
2.22
2.07
1.88
1.52
1.32

Cumulative % of Variance
22.50
27.22
30.57
32.92
35.14
37.21
39.09
40.61
41.93

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
เมื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9 องคประกอบ คือ 1) ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ (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 เมื่อพิจารณาน้ําหนักองคประอบ
พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมด มีขนาดตั้งแต 0.480 ถึง 0.970 และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
Table 2 Test of Criteria and Confirmatory Factor Analysis Model Fit
AGFI
Factor Analysis Model Chi-square df p-value GFI
Criteria
Result

Non-Significant

= 34.88,

24

>.05
0702

>.90
1.00

>.90
0.97

SRMR
< .05
0.0084

RMSEA CN
<.08
≥ 200
.018
1695.41

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา องคประกอบเชิงยืนยันขององคประกอบ 9 องคประกอบ สามารถชี้วัด
ของแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
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ภายหลังการสํารวจองคประกอบไดสกัดมา 9 องคประกอบ ซึ่งการเขากลุมรวมกันสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดทบทวนมาในการสรางแบบวัดนี้จากการศึกษาผูวิจัยไดนํามากําหนดเปน
โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดังภาพที่ 2

Figure 1 Confirmatory Factor Analysis Model
ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะที่พึงประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย 9 คุณลักษณะ ดังนี้
คุณลักษณะที่ 1 ความเอื้อเฟอ (Altruism) หมายถึง การที่นิสติ มีน้ําใจ เห็นอกเห็นใจผูอื่น ใหความ
ชวยเหลือผูที่เดือดรอน ทั้งกําลังกาย กําลังใจ องคความรู เทาที่จะทําได โดยไมหวังสิ่งตอบแทนและใหความ
รวมมือตอสวนรวมดวยความเต็มใจ แบงเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก การมีน้ําใจ (Kindness) การชวยเหลือ
(Helping) และการใหความรวมมือ(Cooperation)
คุณลักษณะที่ 2 ภาวะผูนํา(Leadership) หมายถึง การที่นิสติ มีอิทธิพลเปนที่ยอมรับจากบุคคลอื่นให
เปนตัวแทน เปนผูตัดสินใจและไกลเกลี่ยปญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานสรางความรวมมือในกลุม และการทีน่ ิสิต
สามารถกระตุนใหกําลังใจในกลุมและโนมนาวจูงใจใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมใหสาํ เร็จดวยความเต็ม
ใจ แบงเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก ความมีอิทธิพล (Influence) และการโนมนาว (Persuasion)
คุณลักษณะที่ 3 การเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง การที่นิสิตรูส ึกวาตนเองมี
ความสําคัญตอผูอื่น สามารถที่จะทําสิ่งตางๆไดสําเร็จตามเปาหมาย เผชิญอุปสรรคไดดวยความเชื่อมั่นและ
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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) และความมั่นคง (Stability)
คุณลักษณะที่ 5 การพัฒนาตนเอง (Self-development) หมายถึง การแสดงออกของนิสิตที่เปนการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไข พฤติกรรมของตนเอง ไปสูสิ่งทีด่ ีขึ้น รูจักคิดพิจารณาสิ่งตางๆ ดวยตนเอง มีความ
กระตือรือรน ใฝรู ใฝสรางสรรค พัฒนาความรูเ รียนรูประสบการณใหมๆ รูจักนําความรูที่ไดรบั ไปประยุกตใช
เพื่อใหชีวิตของตนเองมีความเจริญกาวหนา และประสบความสําเร็จ แบงเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก การ
พัฒนาทักษะการเรียน (Learning Acquisition) และการแสวงความรู (Knowledge-enthusiasm)
คุณลักษณะที่ 6 มนุษยสัมพันธ (Human Relationships) หมายถึง การแสดงออกของนิสิตที่มี
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นมีความเปนกันเอง รูจักสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น มีการประนีประนอม ยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกตาง สามารถทํางาน หรืออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข แบงเปน 2 องคประกอบยอย
ไดแก การสรางความสัมพันธ (Initiate Relationships) และการรักษาสัมพันธภาพ (Handling Relationships)
คุณลักษณะที่ 7 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การที่นิสิตสามารถปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองดวยความรับผิดชอบ โดยไมตองใหผูอื่นคอยตักเตือน 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 โดยไมกาวกายลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น ใหเกียรติผูอื่นตามกาลเทศะ 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 รับรูค ุณคาของสถาบัน และอุทิศตนในการรักษาชื่อเสียง
ของสถาบัน แบงเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก จิตสํานึกตอสถาบัน (Institute Consciousness) และการรูสึก
เปนสวนหนึ่งของสถาบัน (Sense of Institute)

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยคุณลักษณะที่พงึ ประสงคทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผล
การวิเคราะหองคประกอบ พบวา คุณลักษณะที่สําคัญมี 9 คุณลักษณะ ซึ่งสามารถจัดกลุมที่มีคณ
ุ ลักษณะรวมกัน
สอดคลองกับ ฉันทนา ภาคบงกช (2539) ที่ไดศึกษาพบวา จิตลักษณะทีพ่ ึงประสงค คือ ความมีน้ําใจ เมตตา เสียสละ
ความอดทน การควบคุมตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และการเคารพในสิทธิของผูอนื่ และสอดคลองกับคุณลักษณะที่
พึงประสงคของกองกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซี่งสามารถแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
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1. ทักษะทางสังคม เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น การใชชีวิตอยู
รวมกันในสังคม และการปรับตัวเขาหากัน ประกอบดวย คุณลักษณะที่ 1 ความเอื้อเฟอ คุณลักษณะที่ 3 การเห็น
คุณคาในตนเอง คุณลักษณะที่ 6 มนุษยสัมพันธ และคุณลักษณะที่ 8 การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
2. ศักยภาพในการมุงสูอนาคตเปนคุณลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนาตนเองของนิสิตในอนาคต อัน
สงผลใหนสิ ิตมีศักยภาพในการแขงขัน และเติบโต ซึ่งประกอบดวย คุณลักษณะที่ 2 ภาวะผูนํา คุณลักษณะที่ 4
การมีเหตุผล คุณลักษณะที่ 5 การพัฒนาตนเอง และคุณลักษณะที่ 7 ความรับผิดชอบ
3. จิตสํานึกเกษตรศาสตร เปนคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่แสดงออกมาอยางโดดเดนจากการ
วิเคราะหองคประกอบ ซึ่งสะทอนถึงกระบวนการพัฒนาหลอหลอม ทําใหนิสิตเกิดความรูสึกสํานึกรักสถาบัน และ
สรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหนิสิตเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามความถนัดและ
ความสนใจ ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรูทําใหเกิดทักษะทางสังคม การทํางานรวมกัน การพัฒนามนุษย
สัมพันธ การตระหนักรูห นาที่ของตนเอง ความเอื้อเฟอ การเสียสละ ทําใหนิสติ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สอดคลอง
กับ Coopersmith (1981: 5) ทีก่ ลาวถึง การเปนคุณคาในตนเอง เปนการประเมินตนเองซึ่งมาจากการปฏิสัมพันธกบั คน
รอบขาง การเขารวมกิจกรรมตางๆ ในมหาวิทยาลัยจึงมีสวนในการพัฒนาคุณลักษณะทางสังคม และการเห็นคุณคาใน
ตนเองของนิสิต ดังที่วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538:63-64) และ ธีรพัฒน วงศคุมสิน (2557) ที่กลาววากิจกรรม
นิสิตจะเปดโอกาสใหนิสิตมีประสบการณดานการทํางานรวมกับกลุม สามารถเสนอความคิดเห็น การเสริมสรางความ
สามัคคี รูจ ักทํางานรวมกับผูอื่นและทํางานอยางเปนระบบ การฝกความคิด และการตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล จะมีสวน
ชวยพัฒนาการกลาแสดงออกอีกดวย (Jakubowski, 1973) การสงเสริมใหนิสิตเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยทําใหนสิ ิตเกิดความภาคภูมิใจ รูสกึ รักสถาบัน และพัฒนาจิตสํานึกเกษตรศาสตรขนึ้
คุณลักษณะในกลุมศักยภาพในการมุงสูอนาคต อันประกอบไปดวย ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ การ
พัฒนาตนเองและการมีเหตุผลซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานมุงมั่น เปนคุณลักษณะ
ที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับตัวนิสติ ในการควบคุมตนเอง ชวยใหนิสิตมีความเปนผูใหญ ไดรับความไววางใจ มีความ
ละเอียดรอบคอบ ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา มีความเพียรพยายามในการเรียน ปฏิบัตติ ามหนาที่ของตนเอง
มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสอดคลองกับ Boydell (1985) ที่กลาววาบุคคลควรพัฒนาตนเองทั้งทางรางกาย
ความคิด ทักษะ การกระทําและเอกลักษณของตนเองอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางในการพัฒนานิสติ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 9 ดาน ซึ่งนําไปสู
การวางแนวทางการพัฒนานิสิตเพิ่มเติม ดังนี้
1. การพัฒนาคุณลักษณะดานความคิด โดยการสงเสริมใหนิสิตมีการคิดอยางมีเหตุผล รูจักคิด
วิเคราะห มีหลักการ ใชวิจารณญาณในการหาขอมูลและการตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีความมั่นคงทาง
อารมณควบคูกับการตัดสินใจทําสิ่งตางๆ
2. การพัฒนาคุณลักษณะดานสังคม โดยการสงเสริมใหนิสิตมีมนุษยสัมพันธอันดี รูจ ักสรางและ
ดํารงรักษาความสัมพันธ การสงเสริมใหนิสิตเปนคนมีน้ําใจ เอื้อเฟอตอผูอื่น ชวยเหลือผูอื่นในสังคม ตระหนักรู
ในหนาที่ มีระเบียบวินัยในตนเอง ควบคุมตนเองได มุงมั่นไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย
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3. การพัฒนาคุณลักษณะศักยภาพมุงสูอนาคต การพัฒนาภาวะผูนํา การกลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม และพัฒนาในตนเองอยางตอเนื่องกับนิสิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนิสิตมีคุณลักษณะที่โดดเดนสามารถ
แขงขันกับผูอื่นได
คําประกาศเกียรติคุณ
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Media Exposure, Knowledge and People’s Practice in Solid Waste Separation
in Chatuchak District, Bangkok Metropolitan
Woranart Siengsakul1 and Patcharavadee Sriboonruang

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.

Key words: Media Exposure, Knowledge, People’s Practice, Solid Waste Separation, Chatuchak
* Corresponding author; e-mail address: woranart.siengsakul@gmail.com
1
Department of Agricultural Extension and Communication, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, 10900
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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 landfilling 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 nonpractice 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

= 10.92Score, S.D = 2.09, Level= High

The table shows that the average people’s practicing solid waste separation in Chatuchak
district was high ( X = 10.92Score, 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.
Level of practice
Significant
Non-Significant

Items
1.

2.

3.

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
Media Exposure
2.1 People media
2.2 Mass media
2.3 Internet/online media
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 งามละม่ อม1*
Wachirawachr Ngamlamom1*

บทคัดย่ อ
ประเด็นการวิเคราะห์ คือ 1) แนวทางการพัฒนาแบบยัง่ ยืน 2) แนวนโยบายในการพัฒนา 3) เสนอแนะ
การวิเคราะห์ พบว่า 1) กระบวนการพัฒนาที่ยงั ยืนแยกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ (1.1) การพัฒนาคนเป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนาเต็มระบบ คือ พฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา (1.2) การบูรณาการระบบความสัมพันธ์ ของมนุษย์ สังคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม และการมีส่วนร่ วมของประชาชน 2) แนวนโยบายในการพัฒนา ประกอบด้ วย (2.1) กาหนดทิศทางและ
แผนงานดาเนินการให้ ชดั เจน (2.2) ประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศ และ
ภาคประชาสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (2.3) เสริ มสร้ างพลังของความรักและหวงแหนวัฒนธรรม สร้ างการเชื่อมโยงระหว่าง
วัฒนธรรมท้ องถิ่น และระหว่างประเทศ (2.4) สร้ างความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศในระดับทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์
และ 3) ควรสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ น พัฒนาสังคม คน วางแผนการศึกษาให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ และสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิ จด้ วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้ างสรรค์ และการบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ซึง่ จะนาไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสังคมไทย
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา, 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
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บทนา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียน (Association of South East Asian Nations:
ASEAN) ซึง่ ก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี 2510 มีพฒ
ั นาการมาเป็ นลาดับและไทยก็มีบทบาทสาคัญในการผลักดันความร่ วมมือของ
อาเซียนให้ มีความคืบหน้ ามาโดยตลอด ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนัน้
มีบทบาทสาคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ งระหว่างมลายาและฟิ ลิปปิ นส์ เรื่ องการอ้ างกรรมสิทธิ์
เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทังการที
้
่สิงคโปร์ แยกตัวออกมาจากมลายา และได้ เชิญรัฐมนตรี ต่างประเทศของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์และสิงคโปร์ มาหารื อร่ วมกันที่
แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี อันนามาสู่การลงนามในปฏิ ญญากรุ งเทพ เพื่อก่อตังอาเซี
้
ยน ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2510 ไทยจึงถือเป็ นทังประเทศผู
้
้ ร่วมก่อตังและเป็
้
น “บ้ านเกิด” ของอาเซียน (กรมประชาสัมพันธ์, 2554: 1)
ในปี พุทธศักราช 2558 ประเทศสมาชิ กอาเซียนมีการกาหนดทิ ศทางที่ ก้าวหน้ าอีกระดับหนึ่งด้ วยการจัดตัง้
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ขึ ้นเพื่อสนับสนุนการรวมตัวและความร่ วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้ าน
ประกอบด้ วย 3 เสาหลัก ได้ แก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community:
APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) สาหรับประเทศไทยเองได้ มีการเตรี ยมพร้ อมในเชิงนโยบายซึง่ ปรากฏทังใน
้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ที่กล่าวไว้ ว่า จากสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อม
ของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของโลกปั จจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ได้ ส่งผลให้ ประเทศไทยในวันนีอ้ ยู่
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้ างที่สาคัญ 3 ประการ คือ การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้ างประชาการ
และสังคม ซึง่ ประเทศไทยต้ องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทังภายในและภายนอกประเทศที
้
่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วและส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชน ตามคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตลอดจนการเตรี ยมพร้ อมเชิงกลไก ได้ แก่ การจัดตังคณะกรรมการอาเซี
้
ยนแห่งชาติ ซึง่ มี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศเป็ นประธาน (กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ, 2554: 1-2) จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ ประเทศอาเซียนทัง้ 10 รวมทังประเทศไทยต้
้
องเร่ งเสริ มสร้ างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการ
เปิ ดเสรี ทงการเคลื
ั้
่อนย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝี มือ ประชาคมอาเซียนยังมีเป้าหมายที่ครอบคลุม
อีกหลายๆ ด้ าน เพื่อมุ่งหวังให้ อาเซียนเป็ นประชาคมเดียวกันอย่างสมบูรณ์ แบบทัง้ ด้ าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม ส่งผลให้ ทกุ ภาคส่วนต้ องเตรี ยมความพร้ อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น ทังการเร่
้
งพัฒนาคุณภาพ
สินค้ า การใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ กบั สินค้ าและบริ การ เป็ นต้ น
ดังนัน้ บทความวิชาการนี จ้ ึงเขี ยนนาเสนอในเรื่ อง ประเทศไทยกับแนวทางการพัฒนาในประชาคม
อาเซียน จากนัน้ เป็ นการนาเสนอแนวคิดพื ้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งพยายามหาแนวทางและวิธีการต่างๆ
มาใช้ ในการพัฒนาแก่ประเทศในทุกรู ปแบบที่ถาวรและยัง่ ยืนกว่าที่ผ่านมา ในตอนท้ ายเป็ นบทสรุ ปที่ได้ จากการ
สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาของประเทศไทย และข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล

แนวคิดพืน้ ฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์
การพัฒนาเป็ นสิ่งสาคัญและเป็ นสิ่งอันพึงปรารถนาของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุม่ ที่กาลังพัฒนาหรื อ
กลุม่ ประเทศโลกที่สาม องค์ประกอบของการพัฒนามิใช่ให้ ความสาคัญทางด้ านมิติใดมิติหนึง่ หากแต่ให้ ความสาคัญใน
ทุกๆ ด้ านอย่างเท่าเทียมกัน เพราะการพัฒนาเป็ นมิติแห่งการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบของบริ บทพืน้ ฐานทางด้ าน
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สังคมของประเทศในปั จจุบันหลายๆ ประเทศได้ ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้ างของ
สถาบันต่างๆ โครงสร้ างการบริ หาร รวมทังขนบธรรมเนี
้
ยม วิถีชีวิต อัตลักษณ์ แห่งชุมชนแม้ ว่าการพัฒนาจะเป็ นเรื่ อง
เฉพาะของแต่ละชาติ ในทางกลับกันสถานการณ์สงั คมโลกมีความเปลี่ยนแปลงและเจริ ญไปมาก ทุกคนต้ องตระหนักที่
จะช่วยกันพัฒนาช่วยหรื อเกื ้อกูลกันเพื่อความเจริ ญของสังคมโลกต่อไป แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนามีผ้ ู
เสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิมากมายซึง่ มีทงส่
ั ้ วนที่สมั พันธ์ กนั และขัดแย้ งกัน แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดต่างๆ นี ้จะ
นาเสนอให้ เห็นถึงคุณค่ามิติแห่งการพัฒนา สาหรับคาว่า “การพัฒนา” ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ หลายคน เช่น
สนธยา พลศรี (2547) การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ เกิดความเจริ ญเติบโตงอกงาม
และดีขึ ้นจนเป็ นที่พึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี ้ เป็ นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็ นแนวทางในการกาหนด
ความหมายอื่นๆ ส่วนวิทยากร เชียงกูล (2527: 17-18) กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาที่แท้ จริ งควรหมายถึงการทาให้ ชีวิตความ
เป็ นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริ ญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความ
สงบสันติ ซึง่ นอกจากจะขึ ้นอยู่กบั การได้ รับปั จจัยทางวัตถุเพื่อสนองความต้ องการของร่ างกายแล้ ว ประชาชนยังต้ องการ
พัฒนาทางด้ านการศึกษาสิ่งแวดล้ อมที่ดี การพักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้ านต่างๆ ด้ วย
ดัดเลย์ เซียร์ ส (Dudley Seers, อ้ างถึงปกรณ์ ปรี ยากร, 2546) กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง การขจัดความ
ยากจน ความอดอยาก การขจัดความเจ็บไข้ ได้ ป่วย โดยมุ่งเน้ นให้ มีรายได้ มีงานทา มีเสรี ภาพขัน้ พื ้นฐาน มีโอกาสใน
การได้ รับบริ การสาธารณะต่างๆ และในบทความอันมีชื่อเสียง เรื่ อง ความหมายของการพัฒนาของ Dudley Seers
ชีใ้ ห้ เห็นว่าการพัฒนาประเทศ คือ การแสวงหาลู่ทางเพื่อแก้ ปัญหาความอดอยากหรื อภาวะทุโภชนาการ แก้ ปัญหา
ความยากจนและแก้ ปัญหาด้ านการเจ็บไข้ ได้ ป่วยของประชาชน เพราะปั ญหาเหล่านี เ้ ป็ นสิ่งที่ บั่นทอนและทาลาย
ศักยภาพของปั จเจกบุคคล กับจะนาความยุ่งยากมาสูส่ งั คมในที่สดุ
กล่ าวโดยสรุ ป จาการศึกษาค้ นคว้ ารวบรวม การพัฒนา หมายถึง เป็ นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ขึน้
หรื อเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริ ญก้ าวหน้ า ขณะเดียวกันการพัฒนามิได้ หมายถึงการเพิ่มขึ ้นปริ มาณสินค้ าหรื อรายได้
ของประชาชนเท่านัน้ แต่หมายความรวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุขของประชาชนด้ วย และในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ วจะเน้ นทางด้ านการพัฒนาทางสังคม ส่วนในประเทศกลุ่มด้ อยพัฒนาเน้ นการพัฒนาทางด้ าน
เศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามทัง้ สองกลุ่มประเทศต่างก็มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศเป็ นหลัก
สร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าของการพัฒนาประเทศให้ เจริ ญรุ่ งเรื องเทียบเท่านานาอารยประเทศ

แนวทางการพัฒนา และแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นที่ 1 แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ น้อมนาหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นปรั ชญานาทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งให้ เกิดภูมิค้ มุ กันและมีการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้ การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน สร้ างภูมิค้ มุ กันในประเทศให้ เข้ มแข็งขึ ้น เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้ อย่างเหมาะสม โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้ มีคุณภาพ มีโอกาสเข้ าถึงทรั พยากร และ
ได้ รับประโยชน์ จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม รวมทัง้ สร้ างโอกาสทางเศรษฐกิจด้ วยฐานความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ บนพื น้ ฐานการผลิตและการบริ โภคที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะ
นาไปสูก่ ารพัฒนาเพื่อประโยชน์สขุ ที่ยงั่ ยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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หลักการในการแก้ ปัญหาด้ วยการบูรณาการง่ายๆ ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะทาการประสานประโยชน์ ของ
มนุษย์ให้ กลมกลืนเกื ้อกูลกับธรรมชาติและเพื่อให้ เป็ นองค์ประกอบที่ดีที่จะนาไปสู่ระบบใหญ่ทงหมดในการพั
ั้
ฒนาจึง
ถือเอาการพัฒนามนุษย์เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการเป็ นปั จจัยที่เป็ นกระบวนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยแยกได้ เป็ น 2 ประเด็น
ดังนี ้ 1) ระบบการพัฒนาคน โดยพัฒนาที่ตวั คนให้ เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาด้ วยการพัฒนาตัวคนเต็มทังระบบ
้
คือ
พฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา โดยทัง้ 3 ด้ านนันมี
้ ความสัมพันธ์ อิงอาศัยกัน การพัฒนาคนจะต้ องทาทังหมดจึ
้
งจะเป็ น
การพัฒนาคนเต็มคน ดังนี ้ (1.1) พฤติกรรม พฤติกรรมีที่ดีเป็ นช่องทางให้ จิตใจพัฒนาและช่วยให้ ปัญญางอกงาม โดยให้
ความพิ เศษกับพฤติกรรมเคยชิ นที่ดีและเกือ้ กูลซึ่งจะต้ องฝึ กแต่เด็ก (1.2) จิ ตใจ จิ ตใจที่มีเจตน์ จานงที่ เป็ นตัวชี น้ า
กาหนดพฤติกรรม และสภาพจิตที่พอใจมีความสุข ก็ทาให้ พฤติกรรมมีความมัน่ คง ปั ญญาจะทางานได้ ผลและพัฒนาไป
ได้ ต้องอาศัยสภาพจิตใจที่เหมาะ และ (1.3) ปั ญญา ปั ญญาเป็ นตัวแก้ ปัญหา เป็ นตัวจัดปรั บทุกข์ อย่างทังพฤติ
้ กรรม
และจิตใจให้ ลงตัวพอดี และเป็ นตัวนาไปสูจ่ ดุ หมายแห่งความมีอิสรภาพและสันติสขุ จะต้ องพัฒนาควบคูป่ ระสานกันไป
และอิงอาศัยการพัฒนาทังพฤติ
้ กรรมและจิตใจ ใช้ ปัญญาบนความไม่ประมาท 2) ระบบการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยคนที่
พัฒนาเต็มระบบนันเป็
้ นตัวกลางหรื อเป็ นแกนกลางที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่สกู่ าร
พัฒนาที่ยงั่ ยืน การพัฒนาที่ยงั่ ยืนจะเกิดขึ ้นเมื่อระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง้ 4 ดาเนินไปด้ วยดี โดยทุกส่วน
เป็ นปั จจัยส่งผลในทางเกื ้อกูลกัน ดังนี ้ (2.1) มนุษย์ ในฐานะที่เป็ นมนุษย์เป็ นหลักที่ควรให้ ความสาคัญที่สงู สุด โดยมุ่ง
ให้ การศึกษา จัดสรรปั จจัยเกื ้อหนุนอื่นๆ เพื่อให้ มนุษย์แต่ละชีวิตเจริ ญงอกงาม เข้ าถึงความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันจะ
เป็ นปั จจัยไปกระทาต่อระบบสัมพันธ์ องค์รวมใหญ่บรรลุจุดหมายแห่งการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (2.2) สังคม ระบบต่างๆ ทาง
สังคมนัน้ เป็ นการจัดการรู ปแบบในระดับสังคม ต่างสังคม ประเทศชาติที่เปิ ดถึงทั่วกันจะต้ องวางมาตรการร่ วมกัน
ปกป้องมิให้ มีการกดขี่ บีบบังคับ เอารัดเอาเปรี ยบกัน สังคมควรมีมาตรการพิทกั ษ์ ป้องกันมิให้ คนเบียดเบียนทาลาย
ธรรมชาติแวดล้ อม (2.3) ธรรมชาติ ให้ มองตัวเองเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื อ้ กูล ไป
เบียดเบียน ทาร้ าย เอาเปรี ยบ ยอมเสียสละให้ มาก (2.4) เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกื อ้ กูลไม่ทาลาย
ธรรมชาติ เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานหรื อใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงโดยมีของเสีย
น้ อย กาจัดน ้าเสีย กาจัดขยะ เอาของเสียมาเวียนใช้ ใหม่ ตลอดจนการวางมาตรการบังคับควบคุม มนุษย์เองจะต้ องไม่
ประมาทกับการใช้ เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องสนองกิเลศของมนุษย์ จะต้ องใช้ อย่างมีสติมิใช่ว่าเทคโนโลยี
เจริ ญก้ าวหน้ าแต่มนุษย์กลับเสื่อมลง จะต้ องเสพที่คณ
ุ ค่าแท้ มิใช้ เสพเพราะตัณหา (สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์, 2554)
ประเด็นที่ 2 แนวนโยบายในการพัฒนา
1. ด้ านเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมาเอเชียได้ ก้าวเข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโลก
มากขึ ้นตามลาดับ ดังคากล่าวที่ว่า “เอเชียเปรี ยบเสมือนอู่ข้าวอู่น ้าของโลก” มูลค่าการส่งออกและนาเข้ าของเอเชียคิด
เป็ นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกและนาเข้ ารวมของโลก ทาให้ หลายฝ่ ายมองว่าเอเชียกาลังก้ าวเข้ ามาเป็ น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกตัวใหม่ ถนนทุกสายกาลังมุ่งหน้ าสู่เอเชียไม่ว่าจะเป็ นการค้ า การลงทุน
รวมถึงเงินทุน เรี ยกได้ ว่าโลกกาลังเข้ าสู่ยุคสมัยแห่งเอเชียอย่างแท้ จริ ง ประเทศไทยเป็ นหนึ่งประเทศที่ทวั่ โลกกาลังจับ
ตามอง ซึ่งประเทศไทยเองควรต้ องรู้ จักใช้ ประโยชน์ จากยุคสมัยแห่งเอเชี ยให้ เต็มประสิทธิ ภาพ แนวทางหนึ่งที่ จะ
ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิ จไทยได้ อย่างเต็มที่ คือการรวมกลุ่มเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ซึ่งจะทาให้
ประเทศไทยสามารถใช้ ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ได้ มากขึ ้น ปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ อาเซียนต้ องเร่ งดาเนินการรวมกลุ่ม
ภายในระหว่างประเทศสมาชิกให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึน้ เพื่อนาไปสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อให้ ทันต่อ
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไป การจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic
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Community Blueprint) มีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อกาหนดทิศทางและแผนงานในด้ านเศรษฐกิจที่จะต้ องดาเนินการให้
ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่ กาหนด จนบรรลุเป้าหมายของ AEC ในปี 2558 (ค.ศ.2015) และสร้ างพันธะสัญญา
ระหว่างประเทศสมาชิกที่จะดาเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่ วมกัน ประกอบด้ วย 4 ส่วนหลัก กล่าวคือ 1) การเป็ น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว 2) การสร้ างขี ดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จของอาเซียน 3) การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ 4) การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก (กรมประชาสัมพันธ์, 2554)
ประโยชน์ของประเทศไทยจาก ASEAN คือ 1) สร้ างตลาดขนาดใหญ่เพื่อขยายโอกาสด้ านการค้ าและการ
ลงทุน ทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดการเพิ่มการจ้ างงานของประชาชนภายในประเทศ จากการขยายตัวด้ านการค้ าและการ
ลงทุน เมื่อเปิ ดเสรี ในสาขาบริ การที่จะทาให้ สดั ส่วนการจ้ างงานในภาคบริ การขยายตัวสูงขึ ้น 2) เกิดการส่งเสริ มด้ านแหล่ง
วัตถุดิบ เพื่อให้ นาวัตถุดิบจากในประเทศมาใช้ ประโยชน์ ลดต้ นทุนการผลิตและสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทาง
การค้ า 3) สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีในสายตาประชาคมโลก และจะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ประชาคมโลกเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทยและของภูมิภาค 4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ผู ลิตและผู้บริ โภคเข้ าถึงบริ การที่ดีขึ ้นในราคาที่ถูกลง จากการ
เปิ ดเสรี ในด้ านโทรคมนาคมและการเงิน โดยลดข้ อจากัดในการจัดตังธุ
้ รกิจของบริ ษัทต่างชาติ 5) ช่วยให้ แรงงานมีฝีมือไทย
มีโอกาสเข้ าถึงแหล่งตลาดในอาเซียนเพิ่ มขึน้ และช่วยให้ แรงงานฝี มือดีมีการพัฒนาความถนัดเฉพาะทางมากขึน้ 6)
ยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งมีผลการศึกษาว่าการเป็ น ASEAN จะช่วยให้ GDP ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนขยายตัวขึ ้นถึงร้ อยละ 8-10 ต่อปี และผลกระทบของ ASEAN ต่อประเทศไทย คือ ผู้ประกอบการที่ไม่มีความ
พร้ อมหรื อมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่าอาจถูกกดดันให้ ต้องออกจากตลาดไป โดยภาพรวมส่วนใหญ่ของประเทศไทย
มีความพร้ อม แต่อาจมีธุรกิจบางประเภทที่ยงั ขาดความพร้ อมอยู่บ้าง เช่น สินค้ าพวกเกษตรกรรมบางรายการที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาปรั บตัวค่อนข้ างสูงมากกว่าสินค้ าอุตสาหกรรม ซึ่งภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียนจะมีนโยบายปรั บลดภาษี
แต่นโยบายดังกล่าวก็พิจารณาใช้ ได้ กบั สินค้ าบางรายการเท่านัน้ (มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสงขลา, 2558)
2. ด้ านการเมืองและความมั่ นคง ปั จจุบันสภาพแวดล้ อมทางการเมืองระหว่างประเทศที่ปรั บเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ ว ได้ นามาซึ่งทัง้ โอกาสและความท้ าทายที่อาเซียนต้ องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็ นโอกาสในการเสริ มสร้ างความ
ร่ วมมือด้ านการเมืองและความมัน่ คงของอาเซียนให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น หรื อการเผชิญกับภัยคุกคามที่มาในรู ปแบบใหม่
เช่น การก่ออาชญากรรมและการก่อการร้ ายข้ ามชาติ โดยมีการจัดตังประชาคมการเมื
้
องและความมัน่ คงของอาเซียน
ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างสันติภาพและความมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคอันถือเป็ นพื ้นฐานสาคัญของการพัฒนา
ด้ านต่างๆ เสริ มสร้ างขี ดความสามารถของอาเซี ยนในการเผชิ ญกับภัยคุกคามความมั่นคงทัง้ ในรู ปแบบเดิ มและ
รู ปแบบใหม่บนพื ้นฐานของหลักการว่าด้ วยความมัน่ คงของมนุษย์ และให้ ประชาคมอาเซียนมีปฏิสมั พันธ์ ที่แน่นแฟ้น
และสร้ างสรรค์กับประชาคมโลก นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแล้ ว ผลลัพธ์ ประการสาคัญที่จะ
เกิดขึน้ จากการจัดตัง้ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน ก็คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและ
เครื่ องมือที่ ครอบคลุมและมีประสิทธิ ภาพในการแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความ
ขัดแย้ งด้ านการเมืองระหว่างรั ฐสมาชิกกับรั ฐสมาชิกด้ วยกันเอง ซึ่งจะต้ องแก้ ไขโดยสันติวิธีหรื อปั ญหาภัยคุกคาม
รู ปแบบใหม่ๆ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ ไขได้ โดยลาพัง เช่น การก่อการร้ าย การลักลอบค้ ายาเสพติด
ปั ญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้ ามชาติ (สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์, 2554)
ในด้ านการเมืองและความมัน่ คงอาเซียนมีเป้าหมายสาคัญคือการส่งเสริ มสันติภาพและเสถียรภาพใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อสร้ างสถานะที่จะอานวยต่อการสร้ างประชาคมอาเซียนให้ สาเร็ จภายในปี 2558
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ซึง่ จะทาให้ ประชาคมอาเซียนในด้ านการเมืองความมัน่ คงมีความแข็งแกร่ งและน่าเชื่อถือ ความร่ วมมือด้ านการเมือง
ความมัน่ คงของอาเซียนที่สาคัญ ได้ แก่ 1) สนธิสญ
ั ญาไมตรี และความร่ วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
กาหนดหลักการพื ้นฐานของความร่ วมมือและการดาเนินความสัมพันธ์ ระหว่างกันของประเทศสมาชิก 2) สนธิสญ
ั ญา
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ แห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่ อให้ ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ โดยประเทศที่เป็ นภาคีจะไม่พฒ
ั นา ไม่ผลิต ไม่จัดซื ้อ ไม่ครอบครอง รวมทังไม่
้ เป็ นฐานการผลิต ไม่ทดสอบ
ไม่ใช้ อาวุธนิวเคลียร์ ในภูมิภาค และไม่ให้ รัฐใดปล่อยหรื อทิ ้งวัสดุอปุ กรณ์ ที่ เป็ นกัมมันภาพรังสีลงบนพื ้นดิน ทะเลและ
อากาศ 3) ปฏิญญากาหนดให้ ภมู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นเขตแห่งสันติภาพ เสรี ภาพ และความเป็ นกลาง เพื่อ
เป็ นการแสดงเจตนารมณ์ ของอาเซี ยนให้ ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นภูมิภาคที่ ปลอดการแทรกแซงจาก
ภายนอก 4) การประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเป็ นเวที
สาหรับปรึกษาหารื อ เสริ มสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ความร่ วมมือ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศอาเซียนกับคูเ่ จรจา และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 5) ผู้ประสานงานเฉพาะกิจในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ซึง่ ประกอบด้ วยรัฐมนตรี ตา่ งประเทศที่ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการประจาของอาเซียนในอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต และจะหมุนเวียนกันไปตามการเป็ นประธานการประชุม 6) กรอบความร่ วมมือทางทหาร เพื่อสร้ างเครื อข่าย
และความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดระหว่างฝ่ ายทหารของประเทศสมาชิก ความร่ วมมือ ด้ านการป้องกันยาเสพติด การต่อต้ าน
อาชญากรรมข้ ามชาติและการก่อการร้ าย 7) การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ประเทศนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อสร้ างความร่ วมมือด้ านการเมืองความมัน่ คงที่สมดุลและสร้ างสรรค์ระหว่างกัน โดยผ่านเวทีหารื อระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศ คูเ่ จรจา ได้ มีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และกระบวนการอาเซียน+3
3. ด้ านสังคมวัฒนธรรม ประชาคมสังคมวัฒนธรรมของอาเซียนเป็ นโครงสร้ างหนึง่ ที่กลุม่ ตัวการหลักๆ ใน
สังคมประชาธรรม (Civil Society) การรวมกลุ่มกันนี ้จะเห็นมาแต่แรกแล้ วว่าทาตัวเป็ นกลุ่มก้ อนเฉพาะของพวกชนชัน้
ปกครอง ความสัมพันธ์ ที่ ดารงอยู่มาเนิ่ นนานก็ได้ ตกผลึกเป็ นประเพณี และกลืนเข้ าไปสู่ตัวเราเป็ นวัตรปฏิ บัติใน
ชีวิตประจาวันซึ่งเราก็ดาเนิ นตามไปโดยอัตโนมัติ ระบบความหมายหรื อวัฒนธรรมที่อยู่เบือ้ งหลังประเพณี และวัตร
ปฏิบัติจะขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขบริ บททางสังคมนันๆ
้ การเคลื่อนย้ ายไหลเวียนของคนอาเซียนเข้ ามาในสังคมจะทาให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์ ที่สาคัญของกลุ่มคนชาติอื่นจะรวมตัวเป็ นกลุ่มก้ อนมากขึ ้น พร้ อมกับคนไทยกระจัดกระจายมากขึน้ ไม่
ผูกพันตนเองกับพื ้นที่ใดๆ ในบรรยากาศที่จะเกิดขึ ้นนี ้เชื่อได้ วา่ วัฒนธรรมและประเพณีจะถูกทาให้ เป็ นการแสดงมากขึ ้น
แต่ก็จะไม่ได้ เอื ้ออานวยให้ แก่การจัดความสัมพันธ์ ทางสังคมเลยแม้ แต่น้อย วัฒนธรรมประเพณีย่อยของแต่ละกลุ่มใน
สังคมแยกย่อยจะขยายตัวมากขึ ้น พลังของวัฒนธรรมที่เคยทาให้ เรารู้ ได้ ว่าควรทาอะไรหรื อไม่ทาอะไรในลักษณะเดิมก็
หมดไป สิ่งที่ต้องทาก่อนก็คือศึกษาทาความเข้ าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมให้ ชัดเจน และจาเป็ นต้ อง
สร้ างพลังของความรัก หวงแหนวัฒนธรรมไทย สร้ างการเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจหรื อการทามาหากินให้ มี
พลัง ช่วยเสริ มพลังด้ านบวกให้ แก่กลุม่ วัฒนธรรมย่อยสัมพันธ์กบั สังคม และร่ วมกันอนุรักษ์ ประเพณีไทยและวัฒนธรรม
ไทย ต้ องปลูกฝั งวัฒนธรรมประเพณี ให้ กับเด็กก็จะทาให้ คนในชาติเรี ยนรู้ และซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ ส่งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่ วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
4. ด้ านนโยบายการต่ างประเทศ การดาเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ กับต่างประเทศใน
ระดับทวิภาคี รัฐบาลที่ผ่านมาและปั จจุบนั นี ้ยังได้ ดาเนินนโยบายกับต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ กบั ประเทศ
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ต่างๆ ภายในกรอบพหุภาคี ดังนี ้ 1) ประเทศไทยควรจะดาเนินนโยบายต่างประเทศเชื่อความสัมพันธ์ กับมหาอานาจ
อื่นๆ นอกเหนื อไปจากสหรั ฐอเมริ กา โดยเฉพาะจีนและญี่ ปุ่น อีกทัง้ สนับสนุนให้ อาเซียนพัฒนาเป็ นเขตการค้ าเสรี
เอเชียตะวันออก 2) การขยายข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ทวิภาคีกับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคและนอกภูมิภาค เช่น
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เปรู ชิลี และประเทศอื่นๆ ทังนี
้ ้เป้าหมายส่วนหนึ่งก็คือ การเสริ มสร้ างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จโดยการอาศัยตลาดที่ กว้ างขึน้ โดยผ่านข้ อตกลงการค้ าเสรี และการขยายบทบาททาง
เศรษฐกิจและการกระชับความร่ วมมือระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆ ในมุมกว้ าง อันเป็ นยุทธศาสตร์ ในการเพิ่มอานาจ
ในการต่อรอง 3) การเน้ นความสัมพันธ์ เชิงลึกกับอาเซียน คือ การสร้ างอานาจต่อรองพหุภาคีภายในกรอบของอาเซียน
เพื่อที่จะเผชิญกับมหาอานาจอื่น เช่น สหรั ฐอเมริ กา และสหภาพยุโรป 4) ควรมีการริ เริ่ มแนวนโยบายในการจัดตัง้
“กรอบความร่ วมมือเอเชีย” เพื่อจะได้ เป็ นฐานในการถ่วงดุลกลุ่มประเทศอื่นๆ (สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์, 2554)

สรุป
การจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนถือเป็ นก้ าวสาคัญในการร่ วมมือกันของภูมิภาคอาเซียน นอกจากอาเซียนจะได้
ประโยชน์จากการเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่ วมกันแล้ วยังเป็ นการสร้ างอานาจต่อรองทางการค้ าในเวทีการค้ าโลกอีก
ด้ วย สาหรับประเทศไทยนัน้ การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็ นผลดีต่อประเทศไทยอย่างแน่นอน เพราะอาเซียนเป็ น
ภูมิภาคที่มีความใกล้ ชิดกับไทยมากที่สุด ประกอบกับที่ ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ของไทยเอือ้ อานวยให้ เป็ นศูนย์ กลางทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี ้ ประกอบกับที่ผ่านมาอาเซียนมีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทัง้ ด้ านการค้ า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวและมีแนวโน้ มจะทวีบทบาทขึน้ เรื่ อยๆ นับแต่นี ้ต่อไป ผู้ประกอบการชาวไทยมีความจาเป็ นที่
จะต้ องศึกษาและเรี ยนรู้ ให้ เท่าทันกับสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสามารถเตรี ยมความพร้ อมกับ
กฎเกณฑ์ทางการค้ าใหม่ๆ และปรับตัวให้ ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องและเหมาะสม อีกทัง้ เป็ นการสร้ างโอกาสในการประกอบ
กิจการทังในภาคเกษตรกรรม
้
อุตสาหกรรม การค้ าบริ การ และการลงทุน ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงที่จะทาให้ โลกมนุษย์กบั โลกธรรมชาติประสานประโยชน์กนั ได้ โดยมนุษย์อยู่ในโลกธรรมชาติอย่าง
กลมกลืน เกื ้อกูลจึงจะเป็ นชัยชนะอย่างแท้ จริ งของมนุษย์ และเพื่อให้ เป็ นองค์ประกอบที่ดีที่จะนาไปสู่ระบบใหญ่ทงหมดใน
ั้
การพัฒนาจึงถือเอาการพัฒนามนุษย์เพื่อเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ กระบวนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแยกได้ เป็ น 2 ตอน คือ 1) ระบบการ
พัฒนาคนโดยพัฒนาที่ตวั คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาทังระบบ
้
คือ (1.1) พฤติกรรมีที่ดีเป็ นช่องทางให้ จิตใจพัฒนาและ
ช่วยให้ ปัญญางอก (1.2) จิตใจที่มีเจตน์จานงที่เป็ นตัวชี ้นากาหนดพฤติกรรม และสภาพจิตที่พอใจมีความสุข (1.3) ปั ญญา
เป็ นตัวแก้ ปัญหา เป็ นตัวจัดปรั บทุกข์ อย่างทัง้ พฤติกรรมและจิตใจให้ ลงตัวพอดี และเป็ นตัวนาไปสู่จุดหมายแห่งความมี
อิสรภาพและสันติสุข และ 2) ระบบการพัฒนาที่ ยั่งยื น โดยพัฒนาคนเป็ นตัวกลางที่ ไปประสานแบบบูรณาการระบบ
สัมพันธ์องค์รวมใหญ่ส่กู ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยทุกส่วนเป็ นปั จจัยส่งผลในทางเกื ้อกูลกัน คือ (2.1) มนุษย์เป็ นหลักที่ควร
สาคัญที่สงู สุด พึงมีการพัฒนาให้ เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ภาพ มีสขุ ภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีความรู้ ฯลฯ พร้ อมที่จะ
เป็ นกาลังในการพัฒนาที่ยั่งยืน (2.2) สังคมมีการจัดการรู ปแบบในระดับสังคม ต่างสังคม ประเทศชาติที่เปิ ดถึงทั่วกัน
จะต้ องวางมาตรการร่ วมกัน ปกป้องมิให้ มีการกดขี่ บีบบังคับ การเอารัดเอาเปรี ยบกัน เป็ นต้ น (2.3) ธรรมชาติ มนุษย์ควร
มองตัวเองเป็ นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ และกลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื ้อกูล ไม่เบียดเบียน ทาร้ าย เอาเปรี ยบ และ
ยอมเสียสละ และ (2.4) เทคโนโลยี เป็ นแนวทางที่จะบูรณาการทัง้ 4 องค์ประกอบเข้ าด้ วยกันเป็ นระบบสัมพันธ์ อนั เดียว
โดยเอาระบบพัฒนาตัวคนมาเป็ นองค์แกนกลางที่จะทาหน้ าที่เป็ นปั จจัยตัวกระทาให้ สาเร็ จเป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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ประเด็นที่ 2 แนวนโยบายในการพัฒนา
ประเทศไทยจะต้ องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทังภายนอกและภายในประเทศที
้
่ปรับเปลี่ยนเร็ ว
และซับซ้ อนมากยิ่งขึน้ เป็ นทัง้ โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้ อผูกพันที่จะเป็ นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็ นต้ องนาภูมิค้ มุ กันที่มีอยู่พร้ อมทังเร่
้ งสร้ างภูมิค้ มุ กันในประเทศให้ เข้ มแข็งขึ ้นมาใช้ ในการ
เตรี ยมความพร้ อมให้ แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้ อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้ าต่อไปเพื่อประโยชน์สขุ ที่ยงั่ ยืนของสังคมไทย ในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. ด้ านเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็ นหนึ่งประเทศที่ทวั่ โลกกาลังจับตามอง ซึง่ ประเทศไทยเองควรต้ องรู้ จกั ใช้
ประโยชน์จากยุคสมัยแห่งเอเชียให้ เต็มประสิทธิภาพ แนวทางหนึ่งที่จะผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยได้ อย่าง
เต็มที่ คือการรวมกลุ่มเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทาให้ ประเทศไทยสามารถใช้ ประโยชน์ จากตลาดขนาด
ใหญ่ได้ มากขึ ้น และมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในด้ านการค้ าและการลงทุนอาเซียนจัดเป็ นตลาดสาคัญและมี
ศักยภาพ นับเป็ นกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของโลก และประโยชน์จาก ASEAN ต่อประเทศไทย คือ
1) สร้ างตลาดขนาดใหญ่เพื่อขยายโอกาสด้ านการค้ าและการลงทุน 2) เกิดการส่งเสริ มด้ านแหล่งวัตถุดิบ 3) สร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและของภูมิภาค 4) เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ผู ลิตและผู้บริ โภคเข้ าถึงบริ การที่ดีขึ ้นในราคาที่ถกู ลง 5) ช่วยให้ แรงงานมีฝีมือไทยมีโอกาสเข้ าถึงแหล่งตลาด
ในอาเซียนเพิ่มขึ ้น และ 6) ยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ และผลกระทบของ ASEAN ต่อประเทศ
ไทยทาให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ไม่มีความพร้ อมหรื อมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่าอาจถูกกดดันให้ ต้องออกจากตลาดไป
2. ด้ านการเมื อง/ความมั่ นคง ซึ่งในด้ านการเมื องและความมั่นคง อาเซียนมีเป้ าหมายส าคัญคือการ
ส่งเสริ มสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้ างสถานะที่จะอานวยต่อการสร้ างประชาคม
อาเซียน ซึง่ ความร่ วมมือด้ านการเมืองความมัน่ คงของอาเซียนที่สาคัญ ได้ แก่ 1) สนธิสญ
ั ญาไมตรี และความร่ วมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2) สนธิ สญ
ั ญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 3) ปฏิญญา
กาหนดให้ ภมู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นเขตแห่งสันติภาพเสรี ภาพและความเป็ นกลาง 4) การประชุมอาเซียนว่า
ด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 5) การจัดตังกลุ
้ ่มผู้ประสานงานเฉพาะกิจ
6) กรอบความร่ วมมือทางทหาร และ 7) การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ประเทศนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
สร้ างความร่ วมมือด้ านการเมืองความมัน่ คงที่สมดุลและสร้ างสรรค์ระหว่างกัน
3. ด้ านสั งคมวั ฒนธรรม การเคลื่ อนย้ ายไหลเวี ยนของคนอาเซี ยนเข้ ามาในสังคมไทยจะท าให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์ที่สาคัญของกลุม่ คนชาติอื่นจะรวมตัวเป็ นกลุ่มก้ อนมากขึ ้น พร้ อมกับคนไทยกระจัดกระจายมากขึ ้น และ
ที่ สาคัญปั ญหาความตึงเครี ยดในความสัมพันธ์ ทางสังคมสูงขึน้ ประการสาคัญ คื อ ต้ องมีการศึกษาทาความเข้ า
ใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมให้ ชดั เจน และจาเป็ นต้ องสร้ างพลังของความรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย
ขึ ้นมาโดยการให้ วฒ
ั นธรรมประเพณี อยู่ในชีวิตการดารงชีวิตของผู้คน สร้ างการเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ
เสริ มพลังด้ านบวกให้ แก่กลุ่มวัฒนธรรมย่อยสัมพันธ์ กับสังคม และร่ วมกันอนุรักษ์ ประเพณี ไทยและวัฒนธรรมไทย
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมทางวัฒนธรรมร่ วมกั บสถาบั นการศึ กษาต่ างๆ รวมทั ง้ การแลกเปลี่ ยน
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น และระหว่างประเทศ
4. ด้ านนโยบายการต่ างประเทศ การเชื่ อมสัมพันธ์ กับต่างประเทศในระดับทวิ ภาคี กับประเทศต่างๆ
ภายในกรอบพหุภาคี ดังนี ้ 1) ประเทศไทยควรต้ องดาเนินนโยบายต่างประเทศเชื่อความสัมพันธ์ กับมหาอานาจอื่นๆ
นอกเหนือไปจากสหรั ฐอเมริ กา 2) การขยายข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ทวิภาคีกับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคและนอก
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ภูมิภาค 3) การเน้ นความสัมพันธ์ เชิงลึกกับอาเซียน คือ การสร้ างอานาจต่อรองพหุภาคีภายในกรอบของอาเซียน
เพื่อที่จะเผชิญกับมหาอานาจอื่น และ 4) ควรมีการริ เริ่ มแนวนโยบายในการจัดตัง้ “กรอบความร่ วมมือเอเชีย” เพื่อจะ
ได้ เป็ นฐานในการถ่วงดุลกลุ่มประเทศอื่นๆ
ประเด็นที่ 3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
ผลการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 50 กล่าวปี ที่ผ่านมา พบว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้ เปลี่ยนโฉม
หน้ าไปเป็ นอย่างมากทังในแง่
้
ของโครงสร้ างการผลิตและรายได้ ลักษณะการบริ โภค ค่านิยม และมาตรฐานชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น แต่มีประชาชนในชนบทอีกไม่น้อยที่ยังไม่ได้ ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศที่
ผ่านมา โดยเฉพาะกลุม่ ชาวนาชาวไร่ ผ้ ยู ากจน ทาให้ เกิดความเหลื่อมล ้าในฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ระหว่าง
คนในชนบทกับเมืองมากขึน้ ในลักษณะที่เรี ยกว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” ดังนัน้ เพื่อสร้ างการพัฒนาที่ยังยืนควร
คานึงถึงหลักการต่อไปนี ้ 1) การสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการผลิต
2) การพัฒนาสังคม การพัฒนาคน และการวางแผนการศึกษาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการด้ านกาลังคนของประเทศ
3) การลดอัตราการเพิ่มและปรับปรุ งคุณภาพประชากร บูรณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการป้องกันประเทศเพื่อความมัน่ คง 4) การกระจายความเจริ ญไปสูช่ นบทเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม แก้ ปัญหา
ความยากจนให้ อยู่ในระดับพอมีพอกินและสามารถก้ าวไปสูข่ นกิ
ั ้ นดีอยู่ดี 5) การพัฒนาสูส่ งั คมที่เข้ มแข็งและมีดลุ ยภาพ
ใน 3 ด้ าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้ 6) ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่ วมกาหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 7) การพัฒนาคนและสังคมให้ มีคณ
ุ ภาพ
มีโอกาสเข้ าถึงทรัพยากร และได้ รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม และ 8) สร้ างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้ วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ บนพื ้นฐานการผลิตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม ซึง่ จะนาไปสูก่ ารพัฒนาเพื่อประโยชน์สขุ ที่ยงั่ ยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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รัฐประหาร บทบาททหารกับการเมืองในประเทศไทย
COUP D’ ETAT: ROLE OF MILITARY AND POLITICS IN THAILAND
วชิรวัชร งามละม่ อม1*
Wachirawachr Ngamlamom1*

บทคัดย่ อ
ประเด็นในการวิเคราะห์ คือ 1) ปั จจัยสาคัญที่ทหารก้ าวเข้ ามามีบทบาททางการเมือง 2) ทหารกับเหตุผลของ
การทารั ฐประหาร 3) ข้ อเสนอแนะ การวิเคราะห์ พบว่า 1) ทหารต้ องเข้ ามาแสดงบทบาททางการเมืองหรื อวิกฤตทาง
การเมืองถูกมองเป็ น 2 กรณี คือ (1.1) เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการรักษาเอกราช ความมัน่ คง ความไม่สงบทางการเมือง
หรื อวิ กฤตการณ์ ทางการเมืองการปกครองของประเทศ สถาบันพระมหากษั ตริ ย์ ตลอดจนการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข (1.2) การหาข้ อยุติเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ ทางการเมือง 2) สาเหตุ
โดยรวมของการทารั ฐประหาร 5 ประการ (2.1) รั ฐบาลพลเรื อนเข้ าไปยุ่งเกี่ ยวกับกิจการของฝ่ ายทหารมากเกินไป
(2.2) ความพยายามของฝ่ ายการเมืองในการเข้ าไปแทรกแซงทหาร (2.3) ความขัดแย้ งกันเองระหว่างฝ่ ายทหาร
(2.4) เกียรติภมู ิและบทบาทของทหารถูกละเมิด (2.5) ทหารไม่เชื่อมัน่ ว่ารัฐบาลที่บริ หารประเทศอยู่ในขณะนันจะบริ
้
หาร
ประเทศชาติได้ 3) ข้ อเสนอแนะ (3.1) สร้ างวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมที่เอื ้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตย (3.2) ทา
ให้ ทหารเป็ นทหารอาชีพ เพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมือง (3.3) ตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจ และการควบคุม
งบประมาณในกิจการทหาร (3.4) มุง่ เน้ นให้ ประชาชนได้ มีสว่ นร่ วมทางการเมืองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

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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บทนา
ก่อนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประชาชนคนไทยยอมรับการสืบทอดอานาจ
ของผู้นาประเทศโดยการสืบสายโลหิต แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไม่
ยอมรั บการสืบทอดอานาจลักษณะดังกล่าว จึงได้ ยกเลิกการสืบทอดอานาจลักษณะนีเ้ สีย โดยมีความคิดว่า
อานาจที่ แ ท้ จ ริ งควรได้ รั บ การยิ น ยอมจากประชาชนจึง ได้ น าการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยมาใช้
แต่ประชาชนยังไม่มีความพร้ อมจึงไม่เห็นความสาคัญของอานาจที่ แท้ จริ งว่าเป็ นของประชาชน ประกอบกับ
การเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตยเป็ นรู ป แบบที่ ห ยิ บยื มมาจากประเทศตะวัน ตก ซึ่งจะต้ องมีพื น้ ฐานการ
สนับสนุนจากประชาชนเป็ นสาคัญ แต่รูปแบบการปกครองดังกล่าวถูกนามาโดยบุคคลกลุ่มน้ อยซึ่งมีการศึกษา
และมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง และบุคคลเหล่านีส้ ่วนใหญ่เป็ นบุคคลในระบบราชการโดยเฉพาะกลุ่มทหาร
(คณิน บุญสุวรรณ, 2532: 186) จึงทาให้ การเมืองไทยตกอยู่ภายใต้ การครอบงา และการแทรกแซงทางการเมือง
โดยทหารมาตลอด (เบญจพล เปรมปรี ดา, 2536: 1) การที่ ก ารเมื อ งไทยถู ก แทรกแซงจากทหารโดยการ
รัฐประหาร จากนันก็
้ มีการปกครองแบบเผด็จการทหาร และต่อมาก็มีการร่ างและประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ ต่อมา
จัดให้ มีการเลือกตังและจั
้
ดตังรั้ ฐบาล หลังจากนันก็
้ เกิดวิกฤตการณ์ในการขัดแย้ งของนักการเมืองทาให้ ทหารต้ อง
เข้ ามารัฐประหารอีกและก็ปกครองโดยทหารวนเวียนอยู่เรื่ อยๆ ไม่สิ ้นสุด (สมบูรณ์ ดุลยกาญจน์ , 2539: 1)
การแทรกแซงและการเข้ ามามีบทบาททางการเมืองของทหารก็เป็ นเรื่ องที่ง่าย เนื่องจากลักษณะเด่นของ
องค์กรทหารมีความสามัคคีเป็ นกลุ่มก้ อนเหนียวแน่น มีเอกภาพและยังมีโครงสร้ างการบัญชาเป็ นลาดับชัน้ ที่
แน่นอน อีกทัง้ มีอาวุธในการทาสงครามอยู่ในการครอบครอง จึงประสบความสาเร็ จในการยึดอานาจปฏิ วัติ
รั ฐประหาร ภายหลังจากเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬจนนามาสู่การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 บทบาททางการเมืองของทหารกลับเงียบหายไปจนแทบไม่เห็นการเคลื่อนไหวของทหารที่เกี่ยวกับ
การเมือง ในช่วงนี ้พรรคการเมืองที่เกิดขึ ้นใหม่ซึ่งภายหลังได้ รับการจัดตังรั
้ ฐบาลด้ วยคะแนนเสียงท้ วมท้ นถึง 2
สมัย คื อ พรรคไทยรั ก ไทยที่ น าโดย พ.ต.ท.ทัก ษิ ณ ชิ น วัตร ก็ ถื อเป็ นตัวแทนของฝ่ ายนัก ธุ ร กิ จ มากกว่าฝ่ าย
ข้ าราชการ แม้ ว่าต่อมาภายหลังจะเป็ นที่ทราบดีว่าการเมืองไทยได้ วนเวียนเข้ าสู่วงจรของการใช้ อานาจทหารอีก
ครั ง้ จากเหตุก ารณ์ รั ฐ ประหาร วัน ที่ 19 กัน ยายน พ.ศ. 2549 ภายใต้ ก ารน าของ พล.อ.สนธิ บุ ญ ยรั ต กลิ น
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก เป็ นหัวหน้ าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข (คปค.) ได้ ทาการยึดอานาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร ที่มาจากการเลือกตังของประชาชน
้
แต่กระนัน้
กระแสความนิยมในตัวหัวหน้ าพรรคไทยรักไทยก็ยงั ได้ รับการยกย่องและเชิดชูในระดับหนึง่ เพราะทาให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในสังคมไทย โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเลือกตังสมั
้ ยที่ 2 ระบบการเมืองของไทยก็
กลับมาวนเวียนสู่ปรากฏการณ์ ทางการเมืองด้ วยการยึดอานาจการปกครอง โดยการทารั ฐประหารยึดอานาจการ
ปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยการนาของ พลเอกประยุทธ
จันทร์ โอชา ผู้บญ
ั ชาการทหารบกเป็ นหัวหน้ าคณะ โดยวิเคราะห์จากสภาพการณ์ ของการรัฐประหารอาจมีสาเหตุ
สาคัญ 3 ประการ คือ (1) ความขัดแย้ งทางการเมืองที่เป็ นปฏิปักษ์ ในหมู่ประชาชน ประชาชนมาชุมนุมต่อต้ าน
รัฐบาลด้ วยความสงบ แต่ถูกกลุ่มที่สนับสนุนรั ฐบาลใช้ อาวุธสงครามหากปล่อยไว้ จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชาติ
(2) ชาวนาได้ รับความเดือดร้ อนจากการขายข้ าวให้ รัฐบาลแต่ไม่ได้ รับเงินมาเป็ นเวลานานเป็ นเหตุให้ ชาวนาต้ อง
ฆ่าตัวตาย และรั ฐบาลก็ร้ ู ดีว่าการอยู่ต่อไปของรั ฐบาลจะไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาให้ ชาวนาได้ เพราะรั ฐบาล
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รักษาการณ์ไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะกู้เงินมาจ่ายให้ ชาวนา (3) การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของรัฐบาลและนักการเมือง
จากสาเหตุดงั กล่าวจึงทาให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ตัดสินใจยึดอานาจการปกครองแผ่นดินทังๆ
้ ที่ลงั เลอยู่
นาน เพราะรู้ ดีวา่ จะถูกต่อต้ านจากทังฝ่้ ายระบอบทักษิ ณและประเทศตะวันตก (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2557)
ดังนัน้ จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวผู้เขียนจึงเขียนนาเสนอในเรื่ อง “รัฐประหาร บทบาททหารกับ การเมือง
ในประเทศไทย” จากนันเป็
้ นการนาเสนอแนวคิดพื ้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ พยายามหาแนวทางและวิธีการ
ต่างๆ มาใช้ ในบทบาทของทหารกับการเมือง ในตอนท้ ายเป็ นบทสรุ ปที่ได้ จากการสังเคราะห์ ปัจจัยสาคัญที่ทหาร
ก้ าวเข้ ามามีบทบาททางการเมือง ทหารกับเหตุผลของการทารัฐประหาร และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของ
ทหารกับการเมืองไทย

แนวคิดพืน้ ฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ปั จจุบนั มีนกั คิด นักวิชาการไทยมองบทบาททหารกับการเมืองของประเทศไทยเป็ นการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองที่จะชี ้ให้ เห็นว่าความสัมพันธ์ ระหว่างทหารกับการเมืองไม่ได้ มีแค่รูปแบบเดียวคือ การแทรกแซงของทหารใน
ฝ่ ายการเมือง และเป็ นที่มาของวงจรทางการเมือง แต่จริ งๆ แล้ วความสัมพันธ์ของทหารกับนักการเมืองมีอยู่หลาย
ลักษณะ ซึ่งต่อจากนีผ้ ้ ูเขี ยนชี ใ้ ห้ เห็นถึงแนวคิ ดทฤษฎี ต่างๆ ที่ นามาอธิ บายความการเมืองไทยว่ามีที่มาที่ ไป
อย่างไรบ้ าง
แซมมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington, 1968) ได้ กล่าวว่า ความเป็ นสมัยใหม่และการพัฒนาทาง
การเมืองจะต้ อง “ดาเนินไปด้ วยกัน” เมื่อสังคมได้ เข้ าสูค่ วามเป็ นสมัยใหม่ สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการ
ผลิ ตจากสังคมแบบดัง้ เดิมหรื อสังคมเกษตรกรรมไปเป็ นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นการก้ าวเข้ าสู่ความเป็ น
สมัย ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ มีก ารเติบโตของบุคลากรในภาคการผลิ ตที่ มีก ารศึก ษามากขึน้ เพื่ อป้อนเข้ าสู่สังคม
อุตสาหกรรม ซึง่ ในรู ปแบบการเมืองสมัยใหม่นี ้ประชาชนจะต้ องการมีสว่ นร่ วมในกระบวนการต่างๆ ทางการเมือง
ตังแต่
้ การเลือกตัง้ การเรี ยกร้ องในแนวนโยบาย และการถอดถอนรัฐบาลที่คิดว่าตนเองไม่ชอบธรรม ในกระบวนการมี
ส่วนร่ วมนี ้สังคมจะต้ องพัฒนาสถาบันการเมือง เพื่อให้ สอดคล้ องกับความเป็ นสมัยใหม่ของสังคม
ไฟเนอร์ (S.E Finer, 1976) อธิบายลักษณะเด่นของทหารในฐานะสถาบันการเมืองว่า ทหารมีลกั ษณะ
เด่น 5 ประการคือ มีการบังคับบัญชาที่รวมศูนย์ มีการบังคับบัญชาที่ลดหลัน่ เป็ นลาดับขัน้ มีระเบียบวินยั มีการ
ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยย่อยต่างๆ ขององค์กร มีความสามัคคีรักหมู่คณะ และมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ทังยั
้ งมีคณ
ุ ธรรมทางการทหาร ซึง่ เมื่อรวมกับลักษณะเด่นทัง้ 5 ประการนี ้ ทาให้ คณะทหารเป็ นองค์กรที่มี
การจัดตังดี
้ ที่สดุ เมื่อเทียบกับองค์กรต่างๆ ในสังคม
สุ จิต บุ ญ บงการ (2552) กล่ าวว่ า ทหารได้ เริ่ ม มีบ ทบาททางการเมื องตัง้ แต่แ รกเริ่ มของการมี
ประชาธิ ปไตย คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็ นต้ นมา ให้ ความเห็นว่าทหารเป็ นสถาบันทาง
การเมืองที่เข้ มแข็งของสังคมไทย เนื่องจากเป็ นสถาบันที่ได้ รับการพัฒนามาก่อนสถาบันการเมืองอื่นๆ จึงเป็ นที่
ยอมรั บในหมู่ประชาชนว่ามีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี และมีอานาจ รวมทัง้ มีความพร้ อมในตัวเองมากที่สุด การยืนยัน
บทบาทเด่นของธรรมชาติของสถาบันทหาร
สรุ ปได้ ว่า ทหารมีบทบาทเด่นในการเมืองไทย เพราะมีความพร้ อมในเชิงสถาบัน และมีความเข้ มแข็ง
ทางด้ านอุดมการณ์ แต่เพราะเหตุใดการศึกษาการเมืองการปกครองในแนวนี ้จึงไม่ตงข้
ั ้ อสงสัยต่อปั ญหาการสืบ
ทอดอานาจของสถาบันทหาร เพราะในความเข้ มแข็งเชิงสถาบันนันมี
้ ระบบการสืบทอดอานาจที่สนั ติ หากสถาบัน
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ทหารมีความเข้ มแข็งในฐานะสถาบันการเมืองจริ ง ๆ แล้ วลักษณะเด่นของทหารไทยที่มกั จะต้ องต่อสู้เพื่อแย่งชิง
อานาจกันนันสะท้
้
อนให้ เห็นความอ่อนแอและความไม่มีเสถียรภาพของสถาบันการเมือง

บทบาททหารกับการเมืองในประเทศไทย
การเมืองไทยตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา ดูเหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางประชาธิปไตย
มากขึ ้น จากการศึกษาวิจยั ทางรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ หลายชิ ้นบ่งชี ้ว่า กระบวนการทางการเมืองและ
กระบวนการในการกาหนดนโยบายของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากทหารและระบบราชการผู้ เคยมีบทบาทและ
อิทธิพลมากในกระบวนการทางการเมืองของไทย กลายมาเป็ นการเมืองของนักธุรกิจการเมืองและกลุ่มทุนขนาด
ใหญ่ ในขณะเดียวกันการเมืองไทยก็มีพืน้ ที่ ให้ กับการเมืองภาคประชาชนและประชาสังคมมากขึน้ อย่างเป็ น
ลาดับ (สุรชาติ บารุ งสุข, 2530) จากปั ญหาและประเด็นที่กล่าวมาในเบื ้องต้ น ผู้ศกึ ษาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ใช้
ในการศึกษา 2 ประเด็น ดังต่อไปนี ้
ประเด็นที่ 1 ปั จจัยสาคัญที่ทหารก้ าวเข้ ามามีบทบาททางการเมือง
โดยปกติแล้ วทหารจะไม่เข้ าแสดงบทบาททางการเมือง เนื่องจากรั ฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎระเบียบการ
ปฏิบตั ิราชการไว้ อย่างชัดเจน รัฐธรรมนูญจะกาหนดหน้ าที่ของทหารไว้ 2 ลักษณะ คือ หน้ าที่เกี่ยวกับการป้องกัน
ประเทศ รักษาเอกราช ความมัน่ คง ความสงบเรี ยบร้ อย ตลอดจนสถาบันสาคัญของประเทศ และอีกหน้ าที่หนึ่งก็
คือหน้ าที่ในการพัฒนาประเทศ (Surachart Bumrungsuk, 1985) อย่างไรก็ดีได้ มีการวิเคราะห์ เกี่ยวกับ หน้ าที่
ของทหารในการรักษาความมัน่ คงหรื อความสงบเรี ยบร้ อยซึง่ เป็ นไปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ ว่า การเข้ าแสดง
บทบาททางการเมืองเพราะเหตุผลความจาเป็ นทางการเมืองที่ กาลังเกิดวิกฤตอันเนื่องจากการบริ หารงานที่
ผิดพลาดของรัฐบาล จนส่อเค้ าว่าจะเกิดความวุน่ วาย ความไม่สงบขึ ้นภายในประเทศ หากทหารไม่เข้ าดาเนินการ
แล้ วจะมีผลเสียต่อความสงบเรี ยบร้ อยความมัน่ คงของประเทศ ดังนัน้ หากจะวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน
ผลักดันให้ ทหารต้ องเข้ าแสดงบทบาททางการเมืองในภาวะที่การเมืองเกิดความไม่สงบหรื อในช่วงที่เกิดวิกฤตทาง
การเมื อ งแล้ ว พบว่ า น่ า จะเกิ ด จากสาเหตุ ต่ า งๆ ดัง นี ้ 1) สถานการณ์ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสัง คม
ภายในประเทศเกิดความไม่สงบ มีความขัดแย้ งทางการเมือง เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนออกเป็ นฝ่ าย
ต่างๆ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ การทุจริ ต คอรั ปชั่น และปั ญหาสังคมเกิดขึน้ อย่างกว้ างขวาง เกิดการรวมกลุ่ม
ชุมนุมเพื่อกดดันการแก้ ปัญหาของรัฐบาลจนกลายเป็ นสถานการณ์ ความวุ่นวาย 2) ความไม่มีเสถียรภาพของ
สถาบันการเมือง เช่น เกิดความอ่อนแอของสถาบันทางการเมืองของรั ฐบาล พรรคการเมือง นักการเมืองขาด
เจตนารมณ์ที่แนวแน่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ทาให้ ประชาชนได้ รับผลเสีย เมื่อประชาชนได้ รับผลกระทบมากก็อาจจะ
เรี ยกร้ อง ต่อต้ านหรื อกดดันรัฐบาลด้ วยวิธีการต่างๆ 3) ทหารเป็ นองค์กรที่มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษแตกต่างจากองค์กร
พลเรื อนทัว่ ไป กล่าวคือทหารมีระเบียบวินยั การปกครองบังคับบัญชา การสัง่ การที่เคร่ งครัดมาก นอกจากนี ้แล้ ว
ยังได้ รับการฝึ กความอดทน ความแข็งแกร่ ง การใช้ อาวุธยุทธวิธีต่างๆ ซึง่ เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อปฏิบตั ิการใดๆ เมื่อเกิด
ความไม่สงบ 4) ลักษณะเด่นของทหารอีกอย่างหนึง่ เพิ่มเติมจากข้ อ 3 ซึง่ บุคคลทัว่ ไปหรื อองค์กรใดไม่มี การรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อย หรื อการยึดอานาจการปกครองอาจต้ องมีการใช้ อาวุธประกอบการปฏิ บัติภารกิ จ ซึ่ งผู้ที่
สามารถใช้ อาวุธได้ นนต้
ั ้ องมีความชานาญหรื อผ่านการฝึ กทักษะมาแล้ ว ในการเข้ าคลี่คลายปั ญหาความสงบทาง
การเมืองของประเทศ เพื่อการควบคุมฝูงชนให้ อยู่ในความสงบหรื อเพื่อให้ ปฏิบตั ิการยึดอานาจจากรัฐบาลเป็ นไป
ด้ วยความเรี ยบร้ อยอยู่ภายใต้ การควบคุมสัง่ การจากผู้บงั คับบัญชา
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ปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นส่วนสนับสนุน ผลักดันให้ ทหารต้ องเข้ าแสดงบทบาททางการเมือง บางฝ่ ายว่า
เป็ นหน้ าที่ของทหารในการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย ความมัน่ คงของประเทศ ซึง่ สามารถกระทาได้ โดยอ้ างอิง
จากที่ รัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทยกาหนดให้ ท หารมีหน้ าที่ ในการรั ก ษาเอกราชความมั่นคง สถาบัน
พระมหากษั ตริ ย์ ผลประโยชน์ แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข เมื่อเกิดความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศขึ ้นจึงทาให้ มีการจับตามองมาที่ฝ่ายทหารเป็ นพิเศษว่า
จะมีการแสดงท่าที่อย่างไรต่อเหตุการณ์นนั ้ อย่างไรก็ดีหากทหารจะต้ องเข้ าแสดงบทบาทต่อกรณีดงั กล่าวก็มกั จะ
ดาเนิ นการไปเพื่ อมุ่งสร้ างความสงบเรี ยบร้ อย ไม่ต้องการใช้ กาลังและอาวุธในทางที่จะก่อให้ เกิดความรุ นแรง
เสียหายต่อประชาชนและภาพลักษณ์ ของประเทศ จะเห็นได้ ว่าการยึดอานาจการปกครองของคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
และการยึดอานาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยการ
ยึดอานาจการปกครองของทัง้ 2 ครัง้ ไม่มีการใช้ กาลังอาวุธเข้ าต่อสู้หรื อเสียเลือดเนื ้อเลยแม้ แต่น้อย เพราะดังที่ได้
กล่าวแล้ วว่าถ้ าทหารต้ องเข้ ายึดอานาจจากรัฐบาล ก็จะดาเนินการไปเพื่อสร้ างความสงบเรี ยบร้ อยของประเทศชาติ
และประชาชน ที่สาคัญก็คือทหารจะพิจ ารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ กาลัง หรื ออาวุธ ซึ่งต้ องเป็ นไปตาม
คาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาและมีกฎหมายรองรับ (Surachart Bumrungsuk, 1999)
ประเด็นที่ 2 ทหารกับเหตุผลของการทารั ฐประหาร
สาเหตุของการทารัฐประหารจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ เพราะมีการบริ หารประเทศชาติผิดพลาด
และจ าเป็ นต้ องบังคับ ให้ รั ฐ บาลพ้ น จากอานาจ จึงใช้ ก าลังบังคับ ให้ ออกจากตาแหน่ ง โดยประกาศยกเลิ ก
รัฐธรรมนูญหรื อประกาศให้ มีการเลือกตังใหม่
้ ภายในเวลาที่กาหนด ลักษณะนี ้ก็เรี ยกได้ ว่าเป็ นการก่อรัฐประหาร
หากย้ อนรอยการทารัฐประหารในประวัติศาสตร์ ไทยจนถึงปั จจุบนั มีถึง 13 เหตุการณ์ ด้วยกัน ดังนี ้ ครั ง้ ที่ 1 เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 พระยามโนปกรณ์ นิติธาดา ได้ ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิ ดสภาผู้แทนราษฎรพร้ อม
งดใช้ รัฐธรรมนูญบางมาตรา เกิ ดจากการนาเสนอเค้ าโครงเศรษฐกิ จของนายปรี ดี พนมยงค์ ฉบับที่ เรี ยกว่า
“สมุดปกเหลือง” ที่ถูกหลายฝ่ ายมองว่าคล้ ายกับเค้ าโครงเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต์ ก่อให้ เกิดความเห็นขัดแย้ ง
กันอย่างรุ นแรงในหมูค่ ณะราษฎรและบรรดาข้ าราชการ จึงเกิดการรัฐประหารเงียบบีบบังคับให้ นายปรี ดีเดินทาง
ออกนอกประเทศพร้ อมทังกวาดล้
้
างจับกุมพวกที่คิดว่าเป็ นคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์ ครั ง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน พ.ศ. 2476 รั ฐประหารครั ง้ นี ้มีขึน้ หลังพระยามโนปกรณ์ นิติธาดาประกาศพระราชกฤษฎีกาปิ ดสภาฯ
และงดใช้ รัฐธรรมนูญบางมาตรา หลังจากมีความขัดแย้ ง “สมุดปกเหลือง” จนกระทัง่ เกิดวิกฤตเมื่อ “4 ทหารเสือ”
ลาออกจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2476 โดยอ้ างเหตุผลว่าเพื่อพักผ่อนหลังจากตรากตราทางานราชการ
จนสุขภาพเสื่อมโทรม จากนันในเวลาหั
้
วค่าของคืนวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2476 คณะทหารบก ทหารเรื อ และพล
เรื อน นาโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา หลวงพิบูลสงคราม และหลวงศุภชลาศัยได้ ทารัฐประหารยึดอานาจจาก
พระยามโนปกรณ์ นิติธาดา ครั ้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2490 สาเหตุคือ รั ฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์
ธารงนาวาสวัสดิ์ ไม่สามารถจัดการกับปั ญหาความขัดแย้ งกันในชาติได้ อันมีสาเหตุหลักจากเหตุการณ์ สวรรคต
ของรั ชกาลที่ 8 ประกอบกับมีการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ในวงราชการ ครั ้ง ที่ 4 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2491
คณะนายทหารกลุ่มที่ทาการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 จี ้บังคับให้ นายควง อภัยวงศ์ ลาออกจาก
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และมอบตาแหน่งต่อให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยที่ภายหลังกลุ่มนายทหารนาโดย
พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ได้ ทาการรัฐประหารรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธารงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
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2490 แล้ วได้ แต่งตังให้
้ นายควง อภัยวงศ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดการเลือกตังทั
้ ว่ ไป ต่อมาในการเลือกตังวั
้ นที่
29 มกราคม พ.ศ. 2491 พรรคประชาธิปัตย์สามารถชนะการเลือกตังได้
้ รับเสียงสูงสุดในสภาฯ นายควง อภัยวงศ์
ในฐานะหัวหน้ าพรรคได้ ดารงตาแหน่งนายกรั ฐมนตรี ครั ง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 จอมพล
ป. พิบลู สงคราม ยึดอานาจรัฐบาลตนเอง โดยอ้ างว่าไม่ได้ รับความสะดวกในการบริ หารราชการแผ่นดิน เหตุสืบ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2492 ที่ใช้ อยู่ขณะนันไม่
้ เอื ้อให้ เกิดอานาจ คือให้ ผ้ ทู ี่ เป็ นสมาชิกวุฒิสภาจะเป็ น
ข้ าราชการประจาไม่ได้ ครั ง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 สืบเนื่องจากความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
ทหาร ที่นาโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บญ
ั ชาการทหารบก กับ พล.ต.อ.เผ่า ศรี ยานนท์ อธิบดีกรมตารวจที่ค ้า
อานาจของรั ฐบาลที่มีการเลือกตัง้ ที่ มีการโกงกันมากที่ สุดในประวัติศาสตร์ ครั ้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
พ.ศ. 2501 ด้ วยสาเหตุการเมืองในรัฐสภาไม่สงบ เนื่องจากบรรดา ส.ส. เรี ยกร้ องเอาผลประโยชน์และมีการขู่ว่า
หากไม่ได้ ตามที่ร้องขอจะถอนตัวจากการสนับสนุนรัฐบาล พล.ท.ถนอม กิตติขจร ก็ไม่อาจควบคุมสถานการณ์ ได้
จึ ง ประกาศลาออกในเวลาเที่ ย งของวั น เดี ย วกั น แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ประกาศให้ แก่ ประชาชนทราบโดยทั่ ว กั น
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศยึดอานาจโดยอ้ างถึงเหตุความมัน่ คงของประเทศ ซึ่งมีลทั ธิคอมมิวนิสต์กาลัง
คุกคาม โดยมีคาสั่งคณะปฏิ วตั ิให้ ยกเลิกรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ ใช้ อยู่ขณะนัน้ ยุบสภา ยกเลิก
สถาบันทางการเมือง ครั ง้ ที่ 8 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอานาจรัฐบาล
ตนเอง สาเหตุสืบเนื่องจากการ นายญวง เอี่ยมศิลา ส.ส.จังหวัดอุดรธานี ได้ เรี ยกร้ องผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ
ตามที่จอมพลถนอมได้ เคยสัญญาไว้ ในช่วงเลือกตัง้ เมื่อไม่ได้ รับการตอบแทนดังที่สญ
ั ญาไว้ ส.ส. เหล่านี ้ได้ ต่าง
พากันเรี ยกร้ องต่างๆ นานา ซึง่ เป็ นเหตุให้ จอมพลถนอม ไม่อาจควบคุมสถานการณ์ ในสภาฯ ได้ จึงทาการยึดอานาจ
ตนเองขึน้ ครั ง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เนื่องจากเหตุการณ์ การสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ซึง่ รัฐบาลไม่อาจควบคุมสถานการณ์ให้ อยู่ในความสงบเรี ยบร้ อยได้ คณะนายทหาร 3 เหล่าทัพและ
อธิบดีกรมตารวจ นาโดย พลเรื อเอกสงัด ชลออยู่ ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด จึงจาเป็ นต้ องยึดอานาจการปกครองไว้
โดยใช้ ชื่อว่า “คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ” ครั ง้ ที่ 10 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 เหตุเนื่องจากการที่
รั ฐบาลนายธานิ น ทร์ มีภารกิ จสาคัญ ที่ จ ะต้ องกระทาคือ การปฏิ รูป การเมืองภายในระยะเวลา 12 ปี ซึ่ง ทาง
คณะปฏิ รูปฯ เห็นว่าล่าช้ าเกิ นไป ประกอบกับสถานการณ์ ต่างๆ ในประเทศยังไม่สงบดี ดังนัน้ จึงกระทาการ
รัฐประหารซ ้าอีกครัง้ ครั ง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยมีเหตุผลหลายประการ เช่น พฤติการณ์
ฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง ข้ าราชการการเมืองใช้ อานาจกดขี่ข่มเหงราชการประจาผู้ซื่อสัตย์สจุ ริ ต รัฐบาลเป็ นเผด็จการ
ทางรัฐสภา ครั ง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นาโดย พล.อ.สนธิ บุญยรั ตกลิน ยึดอานาจรัฐบาล
รั กษาการ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชิ น วัตร นับ เป็ นจุดเปลี่ ยนสาคัญในวิ กฤตการณ์ ทางการเมืองที่ ดาเนิ นมายาวนาน
นับตังแต่
้ เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐประหารได้ ยกเลิกการเลือกตังในเดื
้
อนตุลาคม ยกเลิกรัฐธรรมนูญ
สัง่ ยุบสภา สัง่ ห้ ามการประท้ วงและกิจกรรมทางการเมือง ยับยัง้ และเซ็นเซอร์ สื่อ ประกาศใช้ กฎอัยการศึกและ
จับกุมสมาชิกคณะรัฐมนตรี หลายคน และครั ง้ ที่ 13 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นาโดย พล.อ.ประยุทธ
จันทร์ โอชา ผู้บญ
ั ชาการทหารบกประกาศรั ฐประหารเพื่อให้ รัฐมนตรี รักษาการทังหมดหมดอ
้
านาจ และเปลี่ยน
ผ่านสูก่ ารจัดตังคณะรั
้
ฐมนตรี ชุดใหม่ และออกประกาศคาสั่งขอความร่ วมมือในหลายเรื่ องอย่างต่อเนื่อง สาเหตุ
มาจากเกิดความขัดแย้ งทางการเมือง การชุมนุมเรี ยกร้ องของกลุ่มต่างๆ และการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของรัฐบาลและ
นักการเมือง เป็ นต้ น (สุรชาติ บารุ งสุข, 2541)
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สรุป
กองทัพในหลายประเทศมักทาตัวเป็ นอุปสรรคต่อการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยให้
เกิ ดขึน้ และดารงอยู่อย่างมั่นคง และหนทางที่ จะจรรโลงให้ ระบอบประชาธิ ปไตยสามารถอยู่รอดก็ต้องทาให้
บทบาททางการเมืองของกองทัพลดลง โดยกองทัพต้ องมีฐานะเป็ นเพียงองค์ กรที่อยู่ใต้ การควบคุมของรัฐบาล
ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าแนวความคิดแบบนี ป้ ฏิ เสธความไปได้ ที่กองทัพจะแสดงบทบาทในเชิ งบวกต่อการพัฒ นา
ประชาธิปไตยอย่างแทบจะสิ ้นเชิง ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
ประเด็นที่ 1 ปั จจัยสาคัญที่ทหารก้ าวเข้ ามามีบทบาททางการเมือง การป้องกันประเทศ รักษาเอก
ราช ความมัน่ คง ความสงบเรี ยบร้ อย ตลอดจนสถาบันสาคัญของประเทศเป็ นหน้ าที่และบทบาทสาคัญของทหาร
และกองทัพ การเข้ าแสดงบทบาททางการเมืองเมื่อสถานการณ์ ทางการเมืองภายในประเทศเกิดความไม่สงบ
เหตุวิกฤตอันเนื่องจากการบริ หารงานที่ ผิดพลาดของรั ฐบาลจนส่อเค้ าว่าจะเกิดความวุ่นวาย ความไม่สงบขึน้
ภายในประเทศ หากทหารไม่เข้ าดาเนิ น การแล้ วจะมีผลเสีย ต่อความสงบเรี ยบร้ อยความมั่น คงของประเทศ
ปฏิบตั ิการยึดอานาจของทหารถือว่าเป็ นหน้ าที่เพื่อการรักษาความมัน่ คง ความสงบเรี ยบร้ อยให้ กบั ประเทศชาติ
และประชาชน ดังนันหากวิ
้
เคราะห์ปัจจัยที่มีสว่ นสนับสนุนผลักดันให้ ทหารต้ องเข้ าแสดงบทบาททางการเมืองใน
ภาวะที่การเมืองเกิดความไม่สงบถูกมองเป็ น 2 กรณี คือ
1) ทหารสามารถปฏิบัติหน้ าที่ใ นการรั กษาเอกราชความมัน่ คง สถาบันพระมหากษัตริ ย์ ตลอดจนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ความไม่สงบทางการเมืองหรื อวิกฤตการณ์
ทางการเมืองที่เกิดขึน้ จะกลายเป็ นปั ญหาต่อความมัน่ คงหรื อระบอบการปกครองของประเทศซึ่งทหารสามารถ
กระทาได้
2) การหาข้ อยุติเมื่อเกิ ดวิกฤตการณ์ ทางการเมืองภายในประเทศควรปล่อยให้ เป็ นไปตามกลไกของ
ระบอบการปกครอง ดังนันการจะเห็
้
นด้ วยตามหลักเหตุผลและข้ อเท็จจริ งว่าเมื่อเกิดความไม่สงบทางการเมืองขึ ้น
ภายในประเทศ เกิดความขัดแย้ งระหว่างรั ฐบาลในฐานะฝ่ ายบริ หารประเทศกับประชาชน อาจเนื่องมาจากที่
บ้ านเมืองมีปัญหาและรั ฐบาลยังไม่ดาเนิ นการแก้ ไขหรื อยังแก้ ไขไม่ได้ หากปล่อยไว้ จะเกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติและประชาชน หลายคนจึงมองมาที่ทหารซึง่ เป็ นองค์กรที่มีลกั ษณะพิเศษกว่าองค์กรอื่นดังที่ได้ กล่าว
แล้ ว แต่ อ ย่ า งใดยามปกติ ท หารก็ จ ะปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายไม่ เ ข้ า แทรกแซงทางการเมื อ ง จนต่ อ เมื่ อ
สถานการณ์ผลักดันให้ ทหารต้ องเข้ าแสดงบทบาทต่อเหตุการณ์ความไม่สงบเท่านันทหารจึ
้
งจะมีการเคลื่อนไหว
ประเด็นที่ 2 ทหารกับเหตุผลของการทารั ฐประหาร โดยสรุ ปแล้ วสาเหตุของการทารัฐประหารตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั ที่เกิดขึ ้น 13 เหตุการณ์ ด้ วยมีเหตุผลโดยรวมของการทารัฐประหาร 5 ประการ ดังนี ้
1) รัฐบาลพลเรื อนเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของฝ่ ายทหารมากเกินไป ในขณะที่ฝ่ายทหารเองบางครัง้ ไม่
ยอมรั บอานาจฝ่ ายการเมืองด้ วยเหตุผลบางประการ เช่น ตัวบุคคล และการบริ หารงานของรั ฐบาลที่ ม่งุ รั กษา
ผลประโยชน์พวกตนมากกว่าของประเทศชาติ
2) ความพยายามของฝ่ ายการเมืองในการเข้ าไปแทรกแซงทหาร เช่น แอบสนับสนุนนายทหารบางคน ไม่
ว่าจะเป็ นการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ได้ มาจากการประกอบธุรกิจ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสาคัญๆ โดยไม่คานึงถึง
ระเบียบแบบแผนที่เคยปฏิบตั ิ ทาให้ ทหารแตกกันเป็ นกลุม่ เป็ นการแยกดุลอานาจของทหารในกองทัพเพื่อให้ เป็ น
ที่วางใจได้ วา่ ทหารจะไม่สามารถทาการปฏิวตั ิรัฐประหารได้
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3) ความขัดแย้ งกันเองระหว่างฝ่ ายทหารด้ วยกัน ไม่ว่าจะเกิดจากความทะเยอทะยานส่วนตัว ความขม
ขื่นส่วนตัว หรื อขัดแย้ งกันด้ วยผลประโยชน์ บางอย่างของกลุ่มตน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องตาแหน่งหน้ าที่สาคัญๆ ใน
กองทัพที่โยกย้ ายคนของตนไปดารงตาแหน่ง และโยกย้ ายคนที่ไม่ใช่กลุ่มหรื อพวกตนไปอยู่ในตาแหน่งอื่นที่ไม่
สาคัญ
4) เกี ยรติภูมิและบทบาทของทหารถูกละเมิด หรื อไม่ก็ตกต่าเนื่ องจากการลบหลู่ดูหยามเกี ยรติ ถูก
กล่าวหาว่าเป็ นเผด็จการหรื อทุจริ ตคอรัปชัน่
5) ทหารไม่ มี ค วามเชื่ อ มั่น ว่ า รั ฐ บาลพลเรื อ นที่ บ ริ ห ารประเทศอยู่ ใ นขณะนั น้ จะสามารถน าพา
ประเทศชาติไปได้ ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็ นการแก้ ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม ความสงบเรี ยบร้ อยภายในหรื อปั ญหาที่
เกิดจากการทุจริ ตแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรมของนักการเมืองอยู่ในขณะนี ้ ทัง้ 5 ประการ เป็ นที่มาของ
การปฏิ วัติรัฐ ประหาร ซึ่งเคยเกิ ดขึน้ มาแล้ วในบ้ านของเราในอดีต ถึงปั จ จุบัน จึง หยิ บยกขึน้ มาให้ ไ ด้ เห็ นเป็ น
อุทาหรณ์

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ ในครั ง้ นีห้ ากมองในภาพรวมของประเทศที่ เมื่อใดประเทศเกิดปั ญหาหรื อ
วิกฤติการณ์ ทหารจะเข้ ามาแก้ ไขปั ญหา โดยการอ้ างความชอบธรรมการเป็ นผู้ปกป้องชาติบ้านเมือง จึงถือเป็ น
เหตุผลในการเข้ ามามีบทบาททางการเมือง ก่อนบ้ านเมืองจะเสียหายมากไปกว่านี ้ โดยหลักสามารถพิจารณาได้
ดังต่อไปนี ้
1) ควรสร้ างวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมที่เอื ้อต่อการพัฒนาประชาธิ ปไตย ความสาเร็ จของการ
พัฒนาทางการเมืองให้ เป็ นประชาธิ ปไตยจึงขึน้ อยู่กับความพยายามในการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิ ปไตยให้ กับประชาชนทุกระดับอย่างกว้ างขวาง การเสริ มสร้ างเป็ นกระบวนการที่ ต้องอาศัยทัง้
มาตรการที่มีประสิทธิภาพและความตังใจจริ
้
งของผู้นาทางการเมือง กลุม่ ทหารต้ องยุติการแทรกแซงทางการเมือง
ด้ วยการปฏิวตั ิรัฐประหาร ซึง่ เป็ นการทาลายบรรยากาศทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ร้ายแรงและยังทาลาย
การยอมรับจากประชาชน
2) ควรทาให้ ทหารเป็ นทหารอาชีพ เพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองของทหารไม่ให้ เกิดการปฏิวตั ิ
รัฐประหารขึ ้นอีก เพราะความเป็ นทหารอาชีพจะไม่ทาให้ ทหารยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ทหารสมัยใหม่จะฝึ กฝนความ
ช านาญทางการรบของตนและไม่เกี่ ย วข้ อ งกับ นโยบายใดๆ ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้ อง อีก ทัง้ ต้ องรู้ จัก หน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักการเมืองซึง่ เป็ นพลเรื อน
3) ควรตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี ้ที่ทุกฝ่ ายต้ องประหยัด และพยายามในการควบคุมการใช้
จ่ายเงินงบประมาณในกิจการทหาร เช่น การจัดซื ้อ-จัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพ ดังนันกลุ
้ ่มทหารเองต้ องเข้ าใจ
สภาพเศรษฐกิจในขณะนี ้ว่าอะไรคือสิ่งจาเป็ นที่ต้องกระทาก่อนเพื่อประโยชน์สงู สุดของประชาชนและประเทศชาติ
4) ควรสร้ างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยตามแนวคิดของตะวันตก โดยเป็ นระบอบประชาธิปไตยที่
นานาอารยประเทศยอมรับนันเป็
้ นประชาธิปไตยที่พยายามมุ่งเน้ นให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่าง
กว้ างขวาง เป้าหมายสูงสุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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รศ.วินยั อาจคงหาญ
รศ.ศานิต เก้ าเอี ้ยน
รศ.สุวรรณา ธุวโชติ
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รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา
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ดร.มณฑล สรไกรกิตกิ ลู
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วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
อาจารย์พิเศษ ประธานกรรมการบริ หาร
บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
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คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
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24.
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28.

รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ ะเมล์
รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเ่ ย็น
ผศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์
อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรี ชยั กุล
อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
อาจารย์วฒ
ุ ินนั ท์ แก้ วจันทร์ เกตุ
รศ.ดร.ผจญ คาชูสงั ข์
รศ.ดร.วิทยา ศักยาภินนั ท์
รศ.ดร.กิตมิ า อินทรัมพรรย์
อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
อาจารย์ ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน
รศ.ดร.ปราณี จงสุจริ ตธรรม
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชยั
อาจารย์ ดร.พิมณฑน์พทั ธ์ รอดทุกข์
ผศ.ภาคม บารุงสุข
ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล
อาจารย์นิพทั ธ์ กาญจนะหุต
รศ.ดร.นิตยา เงินประเสริฐศรี
รศ.ดร.โกวิท วงศ์สรุ วัฒน์
รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ
ผศ.ดร.ศรี รัฐ โกวงศ์
ผศ.ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
รศ.จุฑาทิพ คล้ ายทับทิม

ภาควิชานิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
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อาจารย์ ดร.เกวลิน ศีลพิพฒ
ั น์
อาจารย์ ดร.กิ่งกนก ชวลิตธารง
ผศ.ดร.บุณฑริกา นาคนิศร
พันตรี หญิง ดร.พนมพร พุม่ จันทร์
อาจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์
อาจารย์ ดร.ภัทรพรรณ ทาดี

ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.
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4.
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รศ.ยุพร แสงทักษิณ
ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
รศ.ดร.ราตรี ธันวารชร
รศ.ดร.มานพ วิสทุ ธิแพทย์
อาจารย์ ดร.พรธาดา สุวธั นวนิช

6. รศ.ดร.ขาคม พรประสิทธิ์
7.
8.
9.
10.

ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ ฟ้าพูล
อาจารย์ ดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล
ผศ.ดร.ธรรญธร ปั ญญโสภณ

11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผศ.ศุภชัย ต๊ ะวิชยั
อาจารย์ ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
รศ.ดร.ปิ ยากร หวังมหาพร
ผศ.ดร.ทิวากร แก้ วมณี
อาจารย์ ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

17. อาจารย์ ดร.วิลาสินี ชัยสิทธิ์
18. อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

ข้ าราชการบานาญ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
สานักงานคณบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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