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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คคิด
นอกกรอบที่ มีเว็บสนับสนุ น วิชาการผลิ ตและการตัดต่อภาพยนตร์ ส้ ันของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 (2) เพื่อศึ กษา
ความคิ ดสร้ างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ คคิดนอกกรอบที่ มีเว็บสนับสนุ น (3) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของ
นัก เรี ย นโดยการจัดการเรี ย นรู ้ ด้ว ยเทคนิ คคิ ดนอกกรอบที่ มี เ ว็บสนับสนุ น กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิจัย เป็ นนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 34 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบันทึกอนุทิน แบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความพึงใจ เครื่ องมือวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคคิดนอก
กรอบที่ มี เว็บสนับสนุ น ช่ ว ยพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ของนัก เรี ยนให้ผ่า นเกณฑ์ที่ก ํา หนด (2) ผลการศึ กษาความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนทั้ง 3 วงรอบ พบว่ามีนกั เรี ยนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง (3) ผลการศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: ความคิดสร้างสรรค์, เทคนิคคิดนอกกรอบ, เว็บสนับสนุน

Abstract

The purposes of this research were (1) To study the results of the creative thinking development by lateral thinking
technique with supporting web of short film production and editing for mathayomsuksa 6 (2) To study creative thinking by
lateral thinking technique with supporting web (3) To study the satisfaction of students for lateral thinking technique with
supporting web. The target group in the research was 34 students in mathayomsuksa 6 The research tools were learning
management plans. Memorandum Creativity test, satisfaction model, data analysis tools, including quantitative data
analysis Qualitative data analysis. The results of the research were as follows: (1) The creative thinking development by
lateral thinking technique with supporting web which increased creativity of students to meet the specified criteria. (2) The
students’ creativity study results consist of 3 cycles. Therefore, students had a continuous increase in their creativity score.
(3) The satisfaction of the students was at a high level. Students are satisfied with the correct and modern learning
arrangement.
Keyword: creativity, lateral thinking, support web
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บทนํา

ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากความสามารถในการคิดนอกกรอบของความคิดเดิม ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ ที่
สามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหา (De Bono, 1984, pp. 1–12) ความคิดสร้างสรรค์จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้ เป็ นประชากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะบทบาทในการทําให้เกิดการคิ ดค้นสิ่ งใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อ
นําไปสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ (ศิ ริพงษ์, 2550) และควรเตรี ยมคนในสองทศวรรษหน้า ให้เป็ นคนที่ มีความรู ้
ความสามารถ ทักษะและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในอาชีพอย่างจริ งจัง โดยผ่านกระบวนการ เรี ยนการสอนในทุก
ระดับชั้น (พิณสุ ดา, 2552) จากรายงานการวิจยั เกี่ยวกับความสําคัญของความคิด สร้างสรรค์ พบว่า ภาพอนาคตคน
ไทยที่ พึงประสงค์ คื อ เป็ นคนที่ มีความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จาก ความคิ ดริ เริ่ มสร้างนวัตกรรม
(สมศักดิ์ และคณะ, 2550) ความคิ ดสร้างสรรค์ เป็ นปั จจัยที่ จาํ เป็ นอย่างยิ่งในการส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ เพราะหากประชากรมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ จะทํา ให้มีค วามกล้า คิ ด กล้า ใช้จิ นตนาการ สามารถ
สร้างสรรค์ ผลงานที่ แปลกใหม่ (อารี , 2540, น. 1–2) จากปั ญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึ งความสําคัญ และความ
จําเป็ นในการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นจึงควรจัดการเรี ยนการสอน ให้เอื้ออํานวย
ต่อการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และจิ นตนาการในทุกๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่พบว่า การนํา
เทคนิค การคิดนอกกรอบมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนให้
สู ง ขึ้นได้ (จันทร์จิรา, 2553; ทําเพียร, 2556) ผูว้ ิจยั เห็นว่า การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการคิดนอกกรอบ โดยนํามาใช้
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นมุมมองที่แตกต่าง เพื่อให้ได้มาซึ่ งแนวคิดที่แปลกใหม่ มีความ
หลากหลาย ส่ งผลให้ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เทคนิคการคิดนอกกรอบกระบวนการออกแบบ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การศึกษาค้นคว้า (2) การวิเคราะห์
ข้อมูล (3) การสังเคราะห์ (4) การนําเสนอผลงาน (5) การประเมินผลงาน จะช่ วยกระตุน้ ความคิ ดสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งในการเรี ยนการสอนด้านการออกแบบสตอรี่ บอร์ ด ผูเ้ รี ยนต้องใช้ความสามารถในการคิ ด
เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยหลักการหรื อทฤษฎีการออกแบบและกระบวนการออกแบบ ผูว้ ิจยั เห็นว่า การฝึ ก
ให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการคิดนอกกรอบ โดยนํามาใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นมุมมองที่
แตกต่าง เพื่อให้ได้มาซึ่ งแนวคิ ดที่ แปลกใหม่ มีความหลากหลาย ส่ งผลให้ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูว้ ิจยั ได้สํารวจข้อมูลและผลจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิชาการผลิตและการตัดต่อภาพยนตร์ ส้ ันของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี 6 โรงเรี ยนสุ วรรณภูมิพิทยไพศาล ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561จากสภาพปัญหาที่พบว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถในการเรี ยนที่แตกต่างกันและมีศกั ยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันและการใช้เวลาในการ
เรี ยนรู ้และสร้างสรรค์ผลงานไม่เท่ากัน เพราะเรื่ องการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสร้างผลงานวิชาการผลิตและการตัด
ต่อภาพยนตร์ ส้ ันใช้เวลาไม่เท่ากัน และในการสร้างภาพยนต์ส้ ันมีความคล้ายคลึงกันซึ่ งต้องต้องอาศัยความคิ ดใน
ด้านของการออกแบบออกแบบสตอรี่ บอร์ ดและความคิ ดสร้างสรรค์เพื่อที่ ใช้ให้ชิ้นงานที่ นกั เรี ยนออกแบบสตอรี่
บอร์ ดเกิ ดเป็ นสิ่ งใหม่ๆแตกต่ างจากเดิ ม และให้มีความน่ าสนใจ หรื อน่ าดึ งดู ดมากกว่าเดิ ม จากคะแนนอาจารย์
ประจําวิชาที่ ให้ไว้พบว่าคะแนนประเมินชิ้ นงานนักเรี ยนส่ วนใหญ่ต่าํ กว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดเพราะชิ้นงานที่ นกั เรี ยน
สร้างขึ้นนั้นขาดความสวยงามและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ นักเรี ยนบางคนลอกรู ปแบบในเว็บไซต์ต่างๆ ที่ทาํ ไว้
แล้ว หรื อ ผลงานของเพื่ อ นที่ ทาํ ไว้แ ล้วมาส่ งอาจารย์ประจํา วิช าไม่ ไ ด้ออกแบบขึ้ นมาเองโดยครู ผูส้ อนใช้แบบ
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ประเมินชิ้ นงานของกิ ลฟอร์ ด และเพื่อให้แน่ ใจมากขึ้ นว่าความคิ ดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ผูว้ ิ จยั ได้
ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance Test of
Creative Thinking) กลุ่มเป้ าหมายคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 34 คน คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนคะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 10 เต็ม 30 คะแนน ซึ่ งตํ่ากว่าเกณฑ์ 20 คะแนนที่ ได้จะเห็ นว่า นักเรี ย นมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์อยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่าเกณฑ์เพราะความสามารถในการเรี ยนรู ้แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็เรี ยนรู ้ได้เร็ วและ
สามารถสร้ า งสรรค์อ อกแบบชิ้ นงานได้เร็ ว แต่ บางคนต้องอาศัย พื้ นฐานจากการใช้ออกแบบค่ อนข้างช้าไม่มี
แรงจูงใจไม่มีความคิดที่แปลกใหม่ยงั ยึดติดกับสิ่ งเดิมๆ จึงต้องมีการเปลี่ยนแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ให้แก่เด็ก
นักเรี ยนจึงมีการใช้สื่อเพื่อให้นกั เรี ยนได้เห็นภาพ เสี ยง และภาพเคลื่อนไหวทําให้นกั เรี ยนอยากรู ้อยากเห็นทําให้เกิด
การจดจําได้ง่ายอีกทั้งนักเรี ยนกี่ครั้งก็ได้จนกว่านักเรี ยนจะเรี ยนรู ้แล้วเข้าใจจนกว่าจะเกิ ดแนวคิดใหม่ๆ ที่แตกต่าง
จากเดิมเพิ่มขึ้น
การใช้เทคโนโลยีเว็บสนับสนุ นจะช่ วยให้การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นรู ปธรรมน่ าสนใจและผูว้ ิจยั จึ งมี ความ
สนใจที่ จะพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ โดยการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเทคนิ คการคิ ดนอกกรอบที่ มีเว็บสนับสนุ น ใน
รายวิชาการผลิตและการตัดต่อภาพยนตร์ส้ นั สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้อง 7 โรงเรี ยนสุ วรรณภูมิพิทย
ไพศาลในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 เพื่ อ ให้ผู เ้ รี ย นมี ท ัก ษะการใช้จิ น ตนาการ และเทคโนโลยี มี ทัก ษะ
กระบวนการคิดชั้นสู ง เพื่อพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ผเู ้ รี ยน
สามารถค้นคว้าข้อมูลได้เองจากเว็บสนับสนุ น และเกิ ดประโยชน์ต่อการศึกษาของผูเ้ รี ยน และสามารถใช้การคิด
สร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะมีประโยชน์กบั นักเรี ยน
ในรายวิชาการผลิตและการตัดต่อภาพยนตร์ส้ นั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยทฤษฎี การคิดนอก
กรอบของเดอ โบโน ในวิชาการผลิตและการตัดต่อภาพยนตร์ ส้ ัน สําหรับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 เพื่อให้ได้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมกับระดับ สามารถนําไปใช้ได้จริ งและเป็ นต้นแบบสําหรับวิชาอื่ นๆ ในการนําไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ อธิ บายโดยแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
แสดงใน Figure 1 ดังนี้
Process
Creative thinking problem

The teaching process is a
Lateral Thinking
Management of learning
using out-of-the-box thinking

Result
Creativity and
satisfaction

Action research
Model Kemmis & McTaggart 4 steps 1) planning 2) action 3) observation 4) reflection

Figure 1 Conceptual framework
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วิธีดําเนินการวิจัย

1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน (Kemmis & Mctaggart อ้างอิง
ใน ยาใจ, 2537, p. 18) ดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผน ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
1. ทําการศึ กษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาทฤษฎี และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนด้วยการพัฒนาความคิ ดสร้ า งสรรค์รู ปแบบการสอนด้วยเทคนิ คคิ ด นอกกรอบที่ มีเว็บสนับสนุ นพร้ อ มทั้ง
วางแผนและสร้างเครื่ องมือที่ใช้การวิจยั
2. ศึ กษาเอกสารและวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้องกับการจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนด้วยการเสริ มสร้ าง
ความคิดสร้างสรรค์ใช้รูปแบบการสอนด้วยเทคนิคคิดนอกกรอบที่มีเว็บสนับสนุน
3. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1 แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยการพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์รูปแบบการสอน
ด้วยเทคนิ คคิดนอกกรอบที่ มีเว็บสนับสนุ น สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสุ วรรณภูมิพิทยไพศาล
จํานวน 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งหมด 12 ชัว่ โมง
3.2 แบบบันทึกอนุทิน คือ บันทึกข้อมูล ปัญหา ในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
3.3 แบบทดสอบวัดความคิ ดสร้างสรรค์โดยอาศัยรู ปภาพเป็ นสื่ อ แบบ ก. สําหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสุ วรรณภูมิพิทยไพศาล โดยอาศัยรู ปภาพแบบ ก. ของ อารี พันธ์มณี ซึ่ งดัดแปลงมาจาก
ทอแรนซ์
3.4 แบบความพึ งพอใจของนักเรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู ้ สํา หรั บนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนสุ วรรณภูมิพิทยไพศาล
ขั้นที่ 2 ปฏิ บัติการ
ชี้ แ จงให้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับแผนการเรี ย นการสอน จํา นวน 3 วงจร 1 แผนการจัด การเรี ย นรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาทั้งหมด 12 ชัว่ โมง และแจ้งให้ทราบถึงขอบเขตเนื้ อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การ
วัดผล และการประเมิ นผล ข้อตกลงในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และสอนตามการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้
ขั้นที่ 3 สั งเกตการณ์
เป็ นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ของผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั
ซึ่ งจะสังเกตสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน เช่ น พฤติ กรรมในชั้นเรี ยน ความสนใจ และ
ความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องจะถูกรวบรวมไว้เป็ นข้อมูลในการแปลผล โดยอาศัยเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลหลาย
ชนิ ด ได้แ ก่ แบบบันทึ ก อนุ ทิ นของนักเรี ย น แบบความพึ งพอใจของนักเรี ย น และ แบบทดสอบวัด ความคิ ด
สร้างสรรค์
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ขั้นที่ 4 สะท้ อนผลการปฏิ บัติ
นํา ข้อมู ลที่ ไ ด้จากแบบวัดความคิ ดสร้ างสรรค์ แบบบันทึ กหลังสอนที่ เ กิ ด ขึ้ นในแต่ ละวงจรปฏิ บตั ิ มา
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ป สาเหตุของปั ญหา และแนวทางแก้ไขในแต่ละวงรอบ พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข และ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไป
2. เครื่ องมือการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนโดยรู ปแบบการสอนด้วยเทคนิคคิดนอกกรอบที่มีเว็บสนับสนุน
2.2 แบบบันทึกอนุทิน
2.3 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรู ปภาพเป็ นสื่ อ แบบ ก.
2.4 แบบความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน 1 ห้องเรี ยน เป็ นนักเรี ยนขั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6/7
ภาคเรี ยนที่ 2 โรงเรี ยนสุ วรรณภูมิพิทยไพศาล อําเภอสระคู จังหวัดร้อยเอ็ด ปี การศึกษา 2561 จํานวน 34 คน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็ น ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล2 ประเภท คือ
4.1 ข้อมูลเชิ งคุณภาพ นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบอนุทิน วิเคราะห์ ตีความ และสรุ ปผล
โดยรายงานผลในรู ปแบบของการบรรยาย
4.2 ข้อมูลเชิงปริ มาณ
4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจ ที่มีต่อรู ปแบบการสอนด้วยเทคนิ คคิดนอกกรอบที่มีเว็บ
สนับสนุนซึ่ งกําหนดการแปลผลคะแนนตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (บุญชม, 2547) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50–5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50–4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50–3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50–2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00–1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าเกณฑ์
ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ รูปแบบการสอนด้ วยเทคนิคคิ ดนอกกรอบที่มเี ว็บสนับสนุน
จากการผลการศึ กษาการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์รูปแบบการสอนด้วยเทคนิ คคิ ดนอกกรอบที่ มีเว็บ
สนับสนุน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิเพิ่มขึ้นในทุกๆ วงจรปฏิบตั ิ ดัง Table 1
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Table 1 Creative study results
Creative
1. Initiative
2. Keen thinking
3. Flexible thinking
4. Thoughtful thinking
Total

สาขาศึกษาศาสตร์

Operating no.1
SD
X
22.98
0.46
22.86
0.71
23.02
0.64
22.93
0.59
23.18
0.61

Operating no.2
SD
X
23.17
0.37
23.36
0.48
23.45
0.50
23.26
0.44
23.35
0.35

Operating no.3
SD
X
23.45
0.50
23.81
0.39
23.64
0.48
23.50
0.50
23.63
0.48

จาก Table 1 พบว่า การพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์รู ปแบบการสอนด้วยเทคนิ ค คิ ด นอกกรอบที่ มี เ ว็บ
สนับสนุน โดยในวงรอบปฏิบตั ิการที่ 1 ทักษะปฏิบตั ิของอยูใ่ นระดับดี (X̄ = 23.18, SD = 0.61) ในวงรอบปฏิบตั ิการ
ที่ 2 ทักษะปฏิบตั ิของอยูใ่ นระดับดี (X̄ = 23.35, SD = 0.35) และในวงจรปฏิบตั ิการที่ 3 ทักษะปฏิบตั ิของอยูใ่ นระดับ
ดีมาก (X̄ = 23.63, SD = 0.48)
2 .ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ รูปแบบการสอนด้ วย
เทคนิคคิ ดนอกกรอบที่มเี ว็บสนับสนุน
จากการศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยการพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์รูปแบบการ
สอนด้วยเทคนิคคิดนอกกรอบที่มีเว็บสนับสนุน แสดงใน Table 2
Table 2 Results of analysis of student satisfaction
Program
1. The process of organizing learning activities
2. Media and learning resources
3. Classroom atmosphere
4. Benefits
Total

X

4.38
4.47
4.23
4.38
4.37

SD
0.27
0.32
0.39
0.39
0.18

Satisfaction level
very
very
very
very
very

จากตารางที่ 2 ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่ อการเรี ย นการพัฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์
รู ปแบบการสอนด้วยเทคนิคคิดนอกกรอบที่มีเว็บสนับสนุนพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.37, SD = 0.18) ซึ่ งด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คื อ ด้านสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
(X̄ = 4.47, SD = 0.32) รองลงมา คือด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (X̄ = 4.38, SD = 0.27) ด้านประโยชน์
ที่ได้รับ(X̄ = 4.38, SD = 0.39) และด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน (X̄ = 4.23, SD = 0.39) ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึ กษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการสอนด้วยเทคนิ คคิ ดนอกกรอบที่ มีเว็บ
สนับสนุน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสุ วรรณภูมิพิทยไพศาล มีขอ้ ค้นพบ ดังนี้
1. ศึ กษาผลการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์รูปแบบการสอนด้วยเทคนิ คคิ ดนอกกรอบที่ มีเว็บสนับสนุ น
พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ งจากผลการสังเกตแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ เข้าใจ
ขั้นตอนของความคิดสร้างสรรค์
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการเรี ย นรู ้ ดว้ ยทฤษฎี การคิ ด นอกกรอบของ เดอ โบโน ใน
วิ ช าการผลิ ต และการตัด ต่ อ ภาพยนตร์ ส้ ัน เพื่ อ พัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นเกณฑ์เ หมาะสม ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะรู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวมีแนวคิ ดพื้นฐานมาจากทฤษฎี และหลักการ
เกี่ ยวกับทฤษฎี การคิ ดนอกกรอบ ทฤษฎี ความคิ ดสร้างสรรค์ ทฤษฎี การออกแบบ และเว็บสนับสนุ น ร่ วมกับการ
สังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนต่างๆ ทําให้ได้รูปแบบ การเรี ยนการสอนที่ ส่งผลให้เกิ ดการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ช่วยพัฒนาความคิด โดยหลักการสําคัญของรู ปแบบคือ มีการจัด
กิจกรรมฝึ กการคิดด้วยเทคนิ คการคิดนอกกรอบของเดอ โบ โน ในขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ หลังจากที่ผสู ้ อนได้
กําหนดประเด็นปั ญหาในการออกแบบ มี การใช้เทคนิ คการ ระดมสมองในการอภิ ปราย ซึ่ งเป็ นเทคนิ คการใช้
ความคิ ดของสมาชิ กแต่ ละคนไปช่ วยกระตุ น้ ให้สมาชิ กคนอื่ นๆ เกิ ดความคิ ดต่ างๆ ตามมา (De Bono, 2546, pp.
165–183) ซึ่ งแนวคิ ดที่ ได้นาํ มาใช้ในการวางแผนเพื่ อนําไปสู่ การ ปฏิ บตั ิ สอดคล้องกับแนวคิ ดของออสบอร์ น
(Osborn, 1957) ที่กล่าวว่า เทคนิ คการระดมสมองเป็ นวิธีการนํา แนวคิดของผูอ้ ื่นมาเชื่อมโยงกับแนวคิดของตนเอง
ทําให้ได้แนวคิ ดที่ แปลกใหม่ในเวลาที่ จาํ กัด โดยเปิ ดโอกาส ให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิ ดเห็ น เพื่อกระตุน้ ให้เ กิ ด
ความคิ ดสร้างสรรค์และได้แนวความคิ ดใหม่ที่กว้างขวาง สามารถนําไปสู่ การตัดสิ นใจหรื อการแก้ปัญหาได้เป็ น
อย่างดี
นอกจากนั้นในขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกระบวนการออกแบบ มีการใช้เทคนิ คการบิดเบื อน และ
ขยายความเกินจริ ง ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่ใช้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสิ่ งต่างๆ ในแบบที่ผิดปกติเกินกว่า ความเป็ นจริ ง
เพื่ อกระตุ น้ ให้เกิ ดมุมมองใหม่ที่แปลกแตกต่ างไปจากเดิ ม เกิ ดเป็ นความคิ ดที่ แปลกใหม่สร้ างสรรค์ (De Bono,
2548, pp. 134–136) เพื่อนํามาใช้เป็ นแนวคิดในการออกแบบชิ้นงาน ซึ่ งเทคนิ คดังกล่าวช่วยให้ผเู ้ รี ยน เกิดความคิด
สร้างสรรค์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการเรี ยนต่อไป และยังใช้เทคนิ คคิดนอกกรอบของ
วิชาการผลิตและการตัดต่อภาพยนตร์ ส้ นั เพื่อกําหนดทิศทางให้ผเู ้ รี ยนสามารถวางแผนและดําเนิ นการออกแบบได้
อย่างเป็ นขั้นตอน สามารถ แก้ปัญหาในการออกแบบได้อย่างเป็ นระบบ ปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการเทคนิคคิด
นอกกรอบทั้ง 5 ด้าน คื อ ด้านค้นคว้า ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์ ด้านนําเสนอผลงานและด้า นการ
ประเมินผลงานหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนทุกด้าน และนักเรี ยนมีความคิดเห็นว่า การดําเนิ นงาน ตามกระบวนการ
เทคนิ คคิ ดนอกกรอบ ทําให้มีการวางแผนและดําเนิ นงานอย่างเป็ นขั้นตอน ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน ทําให้
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ จะเห็นได้ว่า การเรี ยนการสอนด้านการออกแบบการผลิตและการตัดต่อภาพยนตร์ส้ ันโดยใช้
เทคนิ คคิ ดนอกกรอบ เป็ นกรอบในการทํางาน จะช่ วยกําหนดทิ ศทางให้ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนและดําเนิ นงาน
ออกแบบผลงานได้อย่างเป็ นขั้นตอน สามารถแก้ปัญหาในการออกแบบได้อย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้ได้ผลงานที่ มี
คุณภาพ
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หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยเทคนิ คคิ ดนอกกรอบ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้
ทั้งนี้เป็ นผล มาจากวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น ได้ฝึกคิดด้วยเทคนิค
การคิดนอกกรอบ ซึ่ งเป็ นวิธีการคิดโดยการเปลี่ยนมุมมองของการรับรู ้ที่แตกต่างจากแนวคิดเดิ ม เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
แนวคิดที่แปลกใหม่ มีความหลากหลายและสร้างสรรค์ การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีดงั กล่าว ทําให้ผเู ้ รี ยนกล้า
แสดงออกและสามารถส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับผล การวิจยั ของ ทศพล
(2554) ที่พบว่า ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยวิธีการสอนบนเว็บด้วยวิธีการสอนแบบคิดนอกกรอบ มีผลคะแนนการสร้างสรรค์
สู งกว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีปกติ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จันทร์จิรา (2553) เรื่ อง การสร้างสื่ อคอมพิวเตอร์
มัลติ มีเดี ยเพื่ อส่ งเสริ มความคิ ดสร้ า งสรรค์โดยใช้รูปแบบการฝึ กคิ ด นอกกรอบแบบเลี่ ย งแนวคิ ด เดิ มและสร้ า ง
แนวคิ ดใหม่ ที่ พบว่า คะแนนความคิ ดสร้างสรรค์หลังฝึ กสู ง กว่าก่อนฝึ กและผลการประเมินคุณภาพผลงานของ
ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก
2. ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่ อการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์รูปแบบการสอนด้ว ย
เทคนิ คคิ ดนอกกรอบที่ มีเว็บสนับสนุ น นักเรี ยนมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึ งพอใจมาก (X̄ =4.47, SD =0.18)
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นนี้ ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติ ฐานที่ ต้ ังไว้ เนื่ องจากมี การเน้นให้ผูเ้ รี ย นฝึ กคิ ด ในรู ปแบบที่ แ ปลกแตกต่ าง ไปจากเดิ ม ด้วยการจัด
กิจกรรมที่กระตุน้ ให้เกิดการคิด เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน กล้าคิดกล้าแสดงออก ซึ่ ง
เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังมีการประเมินการสร้างสรรค์ ผลงานตามสภาพจริ ง โดย
คํานึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนและยังเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน ซึ่ งสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนด้านการออกแบบการผลิตและการตัดต่อภาพยนตร์ ส้ ัน ที่สามารถนําไปสู่ การพัฒนา
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องผูเ้ รี ย นอย่า งแท้จริ ง จึ งทํา ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความพึ ง พอใจต่ อรู ป แบบการเรี ย นการสอน
สอดคล้อง กับแนวคิดของ อารี (2537, p. 110–111) ที่เสนอว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนควรส่ งเสริ มการคิดอย่าง
อิสระ โดยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ควรให้ผูเ้ รี ยนพยายามคิ ดหาคําตอบในเรื่ องต่างๆ ด้วยการหา
ข้อมูลจากหลาย ๆ ทาง โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนช่างซักถาม ช่างสังเกตและมีทกั ษะในการตอบคําถาม ควรจัด
กิ จกรรมต่างๆ ที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและจากบุคคลอื่น ด้วยการจัดกิ จกรรมการสํารวจ ค้นคว้า ทดลอง
ประชุมกลุ่ม ระดมสมองและวิธีการอื่นๆ ที่เป็ นการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
รู ปแบบการสอนด้วยเทคนิคคิดนอกกรอบที่มีเว็บสนับสนุน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะควรศึ กษารายละเอี ย ดของรู ปแบบการเรี ย นการสอนและขั้นตอนการจัด กิ จกรรมของ
เทคนิคการคิดนอกกรอบให้ชดั เจน เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กบั รายวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ข้อเสนอแนะควรมีความมัน่ ใจในตนเอง กล้าอภิปรายแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ้ ื่น กล้าที่จะแสดงออกถึงความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ข้อเสนอแนะรายวิชาที่ เหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ควรเป็ นรายวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ออกแบบ ซึ่ งต้องใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกใหม่
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4. ข้อเสนอแนะควรมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับ รวมทั้งแนวทางการปฏิบตั ิ
ตน ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับและเกิดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนโดยมีเป้ าหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านสมรรถนะใน
การนําเสนอตัวแทนความคิดเรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ ของนักเรี ยนเมื่อเรี ยนรู ้ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน กลุ่มที่
ศึกษาคือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 26 คน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบ
วัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดเรื่ อง ปฏิ กิริยารี ดอกซ์ จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหาเพื่อจัดระดับของ
สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด ซึ่ งปรับปรุ งจากเกณฑ์ของ Kozma & Russell (2007) ผลการวิจยั พบว่า (1) หลัง
จัดการเรี ยนรู ้นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับจุลภาค โดยรู ปแบบที่ พบมากที่ สุดคือการใช้
ภาพวาดร่ วมกับสัญลักษณ์ (2) ตัวแทนความคิดมีความสัมพันธ์กบั มโนทัศน์ เนื่องจากนักเรี ยนมีพฒั นาการด้านสมรรถนะใน
การนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่สูงขึ้น แต่นกั เรี ยนยังมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอยูบ่ างส่วน และ (3) คําถามเชิงอุปมาอุปมัยช่วยส่งเสริ มการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับจุลภาค และสัญลักษณ์ รวมถึงช่วยตรวจสอบมโนทัศน์
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน, ปฏิกิริยารี ดอกซ์, สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด

Abstract

The study was a part of an action research which aimed at developing students’ representational competence in
redox reaction topic through model-based learning. The participants were 26 grade 12 students. The representational
competence survey was used as a research tool. The data were analyzed and categorized using Kozma and Russell (2007)
criteria. The results indicated that (1) after model-based learning, most of students represented the redox reaction at submicroscopic level by visual and symbolic mode, (2) in the representation related with conceptual understanding, students
could improve representational competence even though they had alternative conceptions in redox reaction and (3) analogy
questions could support students’ representational competence at sub-microscopic level and symbolic level which include
verifying conceptual understanding.
Keywords: model-based learning, redox reaction, representational competence
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บทนํา

ปฏิ กิริยารี ดอกซ์จดั เป็ นแนวคิ ดสําคัญในบทเรี ยนเรื่ องเคมีไฟฟ้ า ซึ่ งปฏิ กิริยานี้ เกี่ ยวข้องกับการถ่ายโอน
อิเล็กตรอนระหว่างสสาร จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มกั เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เนื่ องด้วยแนวคิ ดดังกล่าวมีความซับซ้อนต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนจากครึ่ ง
ปฏิกิริยาออกซิ เดชันและครึ่ งปฏิ กิริยารี ดกั ชัน (Garnett & Treagust, 1992) ซึ่ งเป็ นกระบวนการเคมีเชิ งนามธรรมที่
เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคและโมเลกุล ซึ่ งยากต่อการทําความเข้าใจและการเรี ยนรู ้ส่งผลให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่เกิดความ
เข้า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อนโดยเฉพาะอย่า งยิ่ งความเข้า ใจเกี่ ย วกับปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในระดับจุ ลภาคและระดับ
สั ญ ลั ก ษณ์ (Garnett & Treagust, 1992; Tien & Osman, 2017) เนื่ องจากนั ก เรี ยนไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงการ
เปลี่ ยนแปลงปรากฏการณ์ ที่เ กิ ดขึ้ นในระดับ มหภาค (Macroscopic Level) ไปสู่ ระดับจุ ลภาค (Sub-Microscopic
Level) ได้ ดังนั้นตัวแทนความคิด (Mental Representation) จึ งมีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ มความเข้าใจและการ
เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ตัวแทนความคิ ดเป็ นกระบวนการของความรู ้และความความเข้าใจที่ บุคคลสร้างขึ้ นภายในจิ ตใจ หรื อ
สมอง (Ibrahim & Rebello, 2013) จากนั้น นํา เสนอออกมาในรู ปแบบต่ า งๆ ตามลัก ษณะของตัว แทนความคิ ด
ภายนอก (External Representation) สําหรับการนําเสนอตัวแทนความคิ ดได้ถูกจัดเป็ นความสามารถ หรื อทักษะ
อย่างหนึ่ งที่เรี ยกว่า สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด (Representational Competence) (Kozma & Russell,
2007) จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน (Model-Based Learning) เป็ น
หนึ่ งในวิธีการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ส่ งเสริ มให้นักเรี ย นสร้ างตัวแทนความคิ ด ให้ส อดคล้องกับตัวแทนความคิ ด ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Representation) (Gilbert & Justi, 2016) รวมถึ ง เชื่ อ มโยงความเข้า ใจระหว่ า งตัว แทน
ความคิดภายในและภายนอกที่นาํ เสนอออกมาได้ (Ibrahim & Rebello, 2013)
ดังนั้นงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษาและพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิ ดของนักเรี ยน
เรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน สําหรับบทความนี้ ผวู ้ ิจยั ขอนําเสนอผลการวิจยั
เฉพาะส่ วนของการพัฒนาสมรรถนะการนําเสนอตัวแทนความคิ ดเรื่ องปฏิ กิริยารี ดอกซ์ ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ทั้งก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน ในส่ วนของแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของการจัดการ
เรี ยนรู ้ผูว้ ิจยั จะไม่นาํ เสนอในบทความนี้ ผูว้ ิจยั คาดหวังว่าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู
และนักวิจยั ในการออกแบบพัฒนาเครื่ องมือ และแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มสมรรถนะในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิดของนักเรี ยนต่อไป

การตรวจเอกสาร

สมรรถนะในการนํา เสนอตัว แทนความคิ ด เป็ นความสามารถที่ นัก เรี ย นเป็ นผู ส้ ร้ า ง เลื อ กใช้ และ
ตีความหมาย รวมถึงสามารถสะท้อนเชื่ อมโยงตัวแทนความคิดที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการอธิ บายปรากฏการณ์ทาง
เคมี รวมถึงเป็ นความสามารถในการปรับเปลี่ยน แก้ไขตัวแทนความคิ ดได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมกับบริ บท
(Kozma & Russell, 2007; Stieff, Hegarty, & Deslongchamps, 2011) โดย Kozma and Russell (2007) ได้ ก ํ า หนด
ระดับความก้าวหน้าของสมรรถนะของการนําเสนอตัวแทนความคิดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 เป็ นการนําเสนอ
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ตัวแทนความคิดโดยใช้การบรรยายให้เห็นภาพ (Representations as Depiction) ระดับที่ 2 เป็ นการนําเสนอตัวแทน
ความคิ ดโดยใช้สัญลักษณ์เบื้ องต้น (Early Symbolic Skills) ระดับที่ 3 เป็ นการนําเสนอตัวแทนความคิ ดโดยการ
สร้างประโยคในรู ปแบบตัวแทนความคิ ด (Syntactic Use of Formal Representations) ระดับที่ 4 เป็ นการนําเสนอ
ตั ว แทนความคิ ด โดยการวิ เ คราะห์ ใ ห้ ค วามหมายของรู ปแบบตั ว แทนความคิ ด (Semantic Use of Formal
Representations) และระดับ ที่ 5 เป็ นการนํา เสนอตัว แทนความคิ ด โดยการสะท้อ นการใช้ต ัว แทนความคิ ด
(Reflective, Rhetorical Use of Representations) สําหรับการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐานเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้
ที่มีวิธีการที่ให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างแบบจําลองความคิดขึ้น ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การ
สร้ า งแบบจํา ลอง (Generating Model) (2) การประเมิ น แบบจํา ลอง (Evaluating Model) (3) การดัด แปลงแก้ไ ข
แบบจําลอง (Modifying Model) และ (4) การขยายแบบจําลอง (Elaborating Model) (ชาตรี , 2563; Gilbert & Justi,
2016) ในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิ ดในเรื่ อง
ปฏิ กิริยารี ดอกซ์ตามกรอบระดับความก้าวหน้าในการนําเสนอตัวแทนความคิ ดของ Kozma and Russell (2007) ที่
สอดคล้องตามธรรมชาติของเคมีในการอธิ บายปรากฏการณ์ 3 ระดับได้แก่ ระดับมหภาค จุลภาค และสัญลักษณ์
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนตามที่กล่าวไปข้างต้น

วิธีการดําเนินการวิจัย

งานวิจยั ปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน (Classroom Action Research) ดําเนิ นการตามกรอบแนวคิ ดของ Kemmis
and McTaggart (2005) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ (1) ขั้นวางแผน (Plan) เป็ นการศึ กษาและวิเคราะห์ ส ภาพ
ปั ญหาเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง ปฏิ กิริยารี ดอกซ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจากงานวิจยั ต่างๆ และปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในชั้น
เรี ยน รวมถึงสํารวจสมรรถนะการนําเสนอตัวแทนความคิดเรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ ก่อนจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อนําแนวทาง
มาวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (2) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ (Act) เป็ นการนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลอง
เป็ นฐานเรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ (3) ขั้นสังเกตผล (Observe) เป็ นการสังเกตบันทึกข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง และสิ่ งที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนรู ้ และ (4) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflect) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
ได้จากขั้นสังเกต เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในครั้งต่อไป
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 26 คน ใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากห้องเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั รับผิดชอบทํา
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม โดยนักเรี ยนเข้าร่ วมด้วยความสมัครใจ
เครื่ องมือในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) แบบวัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิ ดเรื่ อง ปฏิ กิริยารี ดอกซ์ เป็ นแบบวัด
คําถามปลายเปิ ดร่ วมกับคําถามอุปมาอุปมัย ซึ่ งเป็ นคําถามคู่ขนานจํานวน 4 ข้อ ผ่านการตรวจสอบและประเมิ น
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ความถูกต้องจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่านในด้านความตรงเชิ งเนื้ อหาและความตรงเชิ งโครงสร้าง (ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.97) (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน เรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ จํานวน 3 แผน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) สํารวจและตรวจสอบสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรี ยนจากการทําแบบทดสอบ
ก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบจําลองเป็ นฐานเรื่ อง ปฏิ กิริยารี ดอกซ์ และ (2) ตรวจสอบสมรรถนะในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิดของนักเรี ยนหลังจากผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐานเรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จัย ทํา การวิ เคราะห์ ข ้อมู ลเชิ งคุ ณภาพของแบบวัด สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิ ด เรื่ อง
ปฏิ กิริ ย ารี ด อกซ์ ก่ อนและหลังการจัด การเรี ยนรู ้ แ บบจํา ลองเป็ นฐานโดยใช้การวิ เคราะห์ เ ชิ งเนื้ อหา (Content
Analysis) โดยผูว้ ิจยั วิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรี ยนแบบรายข้อ เพื่อพิจารณาภาพรวมของคําตอบอย่างละเอียด จากนั้น
ตีความคําตอบโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินของ Kozma and Russell (2007) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งเกณฑ์การประเมิน
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้ อหาเรื่ องปฏิกิริยารี ดอกซ์ดงั นี้ ระดับที่ 1 การนําเสนอตัวแทนความคิดใน
ระดับมหภาค ระดับที่ 2 การนําเสนอตัวแทนความคิ ดในระดับจุ ลภาค ระดับที่ 3 การนําเสนอตัวแทนความคิ ดที่
เชื่ อมโยงระดับมหภาคและระดับจุลภาค และระดับที่ 4 การนําเสนอตัวแทนความคิดที่เชื่ อมโยงระดับมหภาคและ
ระดับจุ ลภาค รวมถึ งสะท้อนและตี ความหมายของตัวแทนความคิ ดที่ เลื อกใช้ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้จดั เกณฑ์การ
ประเมินย่อยเพิ่มเติ มจากการพิจารณารู ปแบบการนําเสนอตัวแทนความคิ ดได้แก่ การนําเสนอตัวแทนความคิ ดใน
รู ปแบบข้อความ (A) ภาพวาด (B) สัญลักษณ์ (C) ข้อความร่ วมกับภาพวาด (D) ภาพวาดร่ วมกับสัญลักษณ์ (E) และ
ใช้ตวั แทนความคิดมากกว่า 2 ตัวแทนความคิดขึ้นไป (F) โดยใช้สัญลักษณ์ ST เพื่อแทนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมวิจยั และ
ตามด้วยตัวเลขเพื่อแทนลําดับของนักเรี ยน เมื่อจัดกลุ่มสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดได้แล้ว ผูว้ ิจยั ทํา
การตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากการตรวจคําตอบเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์

ผลการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหาแบบวัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิ ด
เรื่ องปฏิกิริยารี ดอกซ์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน ผลการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิ ด และรู ปแบบการนําเสนอตัวแทนความคิ ด
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรี ยนจากแบบวัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิ ดเรื่ องปฏิ กิริยา
รี ดอกซ์ท้ งั ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน แสดงดังแผนภูมิ (Figure 1)
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Figure 1 Representation competence before and after learning with model-based learning
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนร้อยละ 96.15 มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดอยู่ในระดับที่ 1
กล่าวคื อสามารถนําเสนอตัวแทนความคิ ดเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ระดับมหภาค ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เช่ น การบรรยายการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นขณะทําการทดลอง (ST-7) การวาดภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นก่อนและหลังการทดลอง (ST-13, ST-15) สําหรับรู ปแบบการนําเสนอที่ นกั เรี ยนส่ วนใหญ่
เลือกใช้คือ ข้อความร่ วมกับภาพวาด (1D) ร้อยละ 30.77 ซึ่ งนักเรี ยนให้เหตุผลว่าการใช้คาํ หรื อข้อความสามารถ
บรรยายเหตุการณ์และบ่งบอกลักษณะที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังจากการทดลอง เมื่อผนวกกับภาพวาดยิ่งทําให้เห็น
ภาพการทดลองรวมถึงสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ชดั เจนมากขึ้น ในทางกลับกันผูว้ ิจยั พบว่าหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐานนักเรี ยนส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 50.00) มีสมรรถนะการนําเสนอตัวแทนความคิ ด
ในระดับ ที่ 2 กล่ า วคื อ สามารถนํา เสนอตัว แทนความคิ ด เพื่ อ อธิ บ ายปรากฏการณ์ ร ะดับ จุ ล ภาค ซึ่ งเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงของโมเลกุลและอนุภาคต่าง ๆ เช่น อิเล็กตรอนซึ่ งไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ สําหรับรู ปแบบการ
นําเสนอที่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่เลือกใช้คือ ภาพวาดร่ วมกับสัญลักษณ์ (2E) ร้อยละ 23.08 ผูว้ ิจยั พบว่าสัญลักษณ์ที่พบ
ในคําตอบของนักเรี ยนนั้นเป็ นสมการแสดงปฏิ กิริยาเคมี จากการวิเคราะห์คาํ ตอบทําให้ทราบว่าการที่ นักเรี ยน
เลื อ กใช้ภ าพวาดร่ ว มกับ สั ญ ลัก ษณ์ เนื่ อ งจากการภาพวาดช่ ว ยทํา ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจและเห็ น ภาพของการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในระดับโมเลกุล รวมถึงการใช้สมการเคมีช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจ ซึ่ งเป็ นวิธีการสื่ อสารที่
สามารถเข้าใจได้ง่ายในวิชาเคมี นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่ามีนกั เรี ยนร้อยละ 11.54 มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทน
ความคิ ดอยู่ระดับที่ 3 กล่าวคื อสามารถนําเสนอตัวแทนความคิ ดที่ สามารถเชื่ อมโยงการอธิ บายปรากฏการณ์ ใน
ระดับมหภาคและระดับจุลภาค แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยั พบว่าไม่มีนกั เรี ยนที่มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทน
ความคิ ดอยู่ระดับที่ 4 กล่าวคื อนักเรี ยนไม่ สามารถสะท้อนตี ความหมายของตัวแทนความคิ ดที่ เ ลื อกใช้ใ นการ
เชื่ อมโยงการอธิ บายปรากฏการณ์ในระดับมหภาคและระดับจุลภาคได้ จะเห็นได้ว่าหลังการจัดเรี ยนรู ้แบบจําลอง
เป็ นฐาน นักเรี ยนมีการพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อน
จัดการเรี ยนรู ้ สําหรับรู ปแบบในการนําเสนอตัวแทนความคิดทั้งก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่
เลือกใช้ตวั แทนความคิด 2 ตัวแทนความคิดในการนําเสนอ แต่อย่างไรก็ตามรู ปแบบที่เลือกใช้ท้ งั ก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้มีความแตกต่างกันตามที่ผวู ้ ิจยั อธิ บายไปในข้างต้น นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่ามีนกั เรี ยนที่ใช้รูปแบบการ
นําเสนอมากกว่า 2 ตัวแทนความคิดขึ้นไป เช่น ST-19 มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดอยู่ในระดับ 2F
ซึ่ งรู ปแบบที่เลือกใช้คือข้อความร่ วมกับภาพวาดและสัญลักษณ์ท้ งั ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแทนความคิ ดและมโนทัศน์
เมื่ อพิ จารณามโนทัศน์ใ นเรื่ อ ง ปฏิ กิริยารี ดอกซ์ ในคําตอบของนักเรี ย นจากแบบวัดสมรรถนะในการ
นําเสนอตัวแทนความคิดหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั มีมโนทัศน์เรื่ องปฏิกิริยารี ดอกซ์ในบาง
ประเด็นไม่สอดคล้องตามมโนทัศน์ที่ถูกต้องโดยเฉพาะประเด็นเรื่ อง ครึ่ งปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ครึ่ งปฏิกิริยารี ดกั ชัน
รวมถึงตัวรี ดิวซ์ และตัวออกซิ ไดส์ ตัวอย่าง ST-23 มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดอยูใ่ นระดับที่ 2F ได้
อธิ บายว่า “การเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของตะปูเหล็กนั้น เกิดขึ้นโดยเหล็กจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กบั สารละลาย โดย
คอปเปอร์ อะตอมจะเป็ นตัวรับอิเล็กตรอน” ST-21 มีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดอยู่ในระดับ 2D ได้
อธิ บายว่า “การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นเกิ ดจากตะปูเหล็กถ่ายโอนอิเล็กตรอนให้คอปเปอร์ (II) ซัลเฟตจึ งมีตะกอน
เกิดขึ้นจากการเกิดครึ่ งปฏิกิริยารี ดกั ชันส่ งผลให้ตะปูกร่ อน” ตัวอย่างข้างต้นแสดงเห็นว่านักเรี ยนยังมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนอยู่บางส่ วน เนื่องจากตะปูเหล็กเกิดครึ่ งปฏิกิริยาออกซิ เดชันเกิดการจ่ายอิเล็กตรอน (ตัวรี ดิวซ์) ให้คอป
เปอร์ (II) ไอออนในสารละลาย ซึ่ งเป็ นตัวรับอิเล็กตรอน (ตัวออกซิ ไดส์) เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชันส่ งผลทําให้ตะปูเหล็ก
กร่ อนลง ส่ วนคอปเปอร์ (II) ไอออนเมื่อรับอิเล็กตรอนแล้วจะเกิ ดเป็ นอะตอมของโลหะคอปเปอร์ ซ่ ึ งเป็ นของแข็ง
เกาะอยู่ที่ตะปูเหล็ก จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนมีระดับของสมรรถนะการนําเสนอตัวแทน
ความคิดในระดับที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอยูบ่ างส่ วน
การนําเสนอตัวแทนความคิ ดที่ใช้ คาํ ถามเชิ งอุปมาอุปมัย
การวิเคราะห์คาํ ตอบจากแบบวัดสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด เรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ ระหว่าง
ข้อคําถามปลายเปิ ดและข้อคําถามเชิ งอุปมาอุปมัย ซึ่ งเป็ นคําถามคู่ขนานในสถานการณ์ที่ผูว้ ิจยั กําหนดขึ้ น พบว่า
ก่ อ นการจัด การเรี ยนรู ้ ค ํา ตอบจากข้อ คํา ถามเชิ ง อุ ป มาอุ ป มัย ของนั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่ ม ัก อยู่ ใ นลัก ษณะของ
ความสัมพันธ์เชิ งสมการที่มีการใช้ส่ิ งที่โจทย์กาํ หนดให้ร่วมกับลูกศรเพื่อระบุทิศทางการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา แต่
อย่างไรก็ตามหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่าคําตอบจากข้อคําถามเชิ งอุปมาอุปมัยของนักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถ
อธิ บายปรากฏการณ์ในระดับจุลภาค รวมถึงสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงเป็ นสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้ น
ได้สอดคล้องตามแนวคิดเรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ นอกจากนี้ คาํ ตอบจากข้อคําถามเชิ งอุปมาอุปมัยสามารถสนับสนุน
คําตอบจากข้อคําถามปลายเปิ ดในการระบุระดับสมรรถนะการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรี ยน เช่น คําตอบ
ของ ST-15 (Figure 2) ซึ่ งมีสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับ 2 เมื่อพิจารณาคําตอบจากข้อคําถาม
ปลายเปิ ดพบว่า ST-15 มีการนําเสนอตัวแทนความคิดในข้อคําถามปลายเปิ ดเป็ นการวาดภาพการทดลองที่เกิ ดขึ้ น
ในระดับมหภาคเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาคําตอบจากข้อคําถามเชิ งอุปมาอุปมัยพบว่า ST-15 สามารถ
นําเสนอตัวแทนความคิดเพื่อแสดงสิ่ งที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาครวมถึงสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
คําตอบข้างต้นทําให้ทราบว่า ST-15 มีความเข้าใจต่อปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นมโนทัศน์ที่มี
ความถูกต้องตามแนวคิด เรื่ อง ปฏิ กิริยารี ดอกซ์ จะเห็นได้ว่าคําตอบจากข้อคําถามเชิ งอุปมาอุปมัยสามารถดึ งการ
แสดงออกของตัวแทนความคิดที่มีต่อปรากฏการณ์เชิงนามธรรม รวมถึงการนําเสนอในเชิงสัญลักษณ์ได้เป็ นอย่างดี
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(a)

(b)

Figure 2 Comparison between opened (a) and analogy (b) answers of ST-15

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

โดยสรุ ปผูว้ ิจยั พบว่า หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐานนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการพัฒนาสมรรถนะ
ในการนําเสนอตัวแทนความคิดเรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ อยู่ในระดับที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลอง
เป็ นฐานสามารถส่ งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอเสนอตัวแทนความคิ ดของนักเรี ยนในเนื้ อหาเชิ ง
นามธรรมให้ออกมาเป็ นรู ปธรรมได้มากขึ้ น สอดคล้องกับ Gilbert, Justi, and Queiroz (2010) ที่ พบว่าการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐานช่ วยส่ งเสริ มการนําเสนอแนวคิ ดนามธรรมให้ออกมาในลักษณะที่ เป็ นรู ปธรรม และ
เชิ งสัญลักษณ์ ผ่านการสร้ างแบบจําลอง รวมถึ งนักเรี ยนสามารถเชื่ อมโยงระหว่างตัวแทนความคิ ดภายในและ
ภายนอกขณะนําเสนอได้ สิ่ งสําคัญในการพัฒ นาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิ ดคื อ นักเรี ย นต้อ ง
สามารถนําเสนอและเชื่ อมโยงรู ปแบบของตัวแทนความคิ ดได้มากกว่าหนึ่ งรู ปแบบตัวแทนความคิ ดขึ้ นไป หรื อ
เรี ย กว่ า การใช้ต ัว แทนความคิ ด ที่ มี ค วามหลากหลาย (Multi-Modal Representation) (Prain, Tytler & Peterson,
2009) สําหรับรู ปแบบการนําเสนอที่พบหลังการจัดการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่คือ การใช้ภาพวาดร่ วมกับสัญลักษณ์ที่เป็ น
สมการเคมี แสดงให้เห็ นว่านักเรี ยนสามารถพัฒนาตัวแทนความคิ ดได้สอดคล้องกับธรรมชาติ ของวิชาเคมีโดย
สามารถใช้สัญลักษณ์เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ในระดับมหภาคและระดับ
จุลภาคได้ ซึ่ งเป็ นวิธีที่สอดคล้องกับกระบวนการที่นกั เคมีเลือกใช้ในการอธิ บายปรากฏการณ์เคมี (ชาตรี , 2563) เมื่อ
พิจารณามโนทัศน์ของนักเรี ยนต่อแนวคิดเรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ พบว่าตัวแทนความคิดที่นกั เรี ยนนําเสนอสามารถ
สะท้อนให้เห็ นถึ งมโนทัศน์ต่ อแนวคิ ด เรื่ อ งปฏิ กิริ ยารี ด อกซ์ข องนักเรี ย น ผลวิจยั พบว่า หลังการจัดการเรี ย นรู ้
นักเรี ยนยังมี มโนทัศน์เรื่ อง ปฏิ กิริยารี ดอกซ์ คลาดเคลื่ อนจากมโนทัศน์ที่ถูกต้องอยู่บางส่ วนถึ งแม้ว่านักเรี ยนมี
สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับที่ สูงขึ้นก็ตาม แตกต่างจากอภิ วฒั น์ และปั ฐมาภรณ์ (2558) ที่
ศึ กษามโนทัศน์และตัวแทนความคิ ดเรื่ อง พันธะไอออนิ ก ซึ่ งพบว่านักเรี ยนมีแนวโน้มของตัวแทนความคิ ดและ
มโนทัศน์เป็ นไปในทางทิ ศเดียวกัน ผลการวิจยั ที่ พบในงานนี้ จึงชี้ ให้เห็นว่า การพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอ
ตัวแทนความคิ ดในเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ ควรพิจารณามโนทัศน์ควบคู่ไปกับตัวแทนความคิ ดด้วย นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั
พบว่า การใช้ขอ้ คําถามเชิงอุปมาอุปมัยร่ วมกับข้อคําถามปลายเปิ ดสามารถตรวจสอบและระบุระดับของสมรรถนะ
ในการนําเสนอตัวแทนความคิดของนักเรี ยนได้ชดั เจนมากขึ้ น ซึ่ งแตกต่างจาก Hilton and Nichols (2011) ที่ใช้ขอ้
คําถามปลายเปิ ดในการตรวจสอบระดับสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิดเพียงอย่างเดียว ผูว้ ิจยั พบว่า ข้อ
คํา ถามอุ ป มาอุ ปมัย ส่ งเสริ ม ให้นักเรี ย นนํา เสนอตัวแทนความคิ ด ในระดับ จุ ลภาคและสัญ ลักษณ์ รวมถึ งช่ ว ย
ตรวจสอบมโนทัศน์ได้ สอดคล้องกับ Orgill and Bodner (2004) ที่อธิ บายว่า การที่นกั เรี ยนสามารถอุปมาอุมยั ได้น้ นั
จัดเป็ นการพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรมรวมถึงนักเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์
ข้อ เสนอแนะจากงานวิ จัย นี้ คื อ (1) ข้อคํา ถามเชิ งอุ ปมาอุ ปมัย ช่ วยส่ งเสริ มสมรรถนะในการนํา เสนอ
ตัวแทนความคิ ด รวมถึ งช่ วยตรวจสอบมโนทัศน์ของนักเรี ยนได้ชดั เจนมากขึ้ น ดังนั้นการวัดสมรรถนะในการ
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นําเสนอตัวแทนความคิดควรใช้แบบวัดที่มีขอ้ คําถามปลายเปิ ดร่ วมกับข้อคําถามอุปมาอุปมัย (2) มีนกั เรี ยนบางคน
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด เช่ น ST-19
(ระดับ 2F) ดังนั้นควรศึ ก ษาสมรรถนะในการนํา เสนอตัว แทนความคิ ด ของนัก เรี ย นเพิ่ มเติ ม ในลักษณะของ
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ หรื อการประเมินระหว่างเรี ยน เพื่อทราบสิ่ งที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาสมรรถนะใน
การนําเสนอตัวแทนความคิ ดของนักเรี ยน และ (3) เนื่ องจากผลการวิจยั ไม่พบสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทน
ความคิ ด ในระดับ ที่ 4 ดังนั้นควรออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยเน้น การให้เ หตุ ผ ลเกี่ ย วกับ ตัว แทนความคิ ด
(Representational Reasoning) ของนักเรี ยนเพิ่มเติมในแต่ละขั้นของการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์เรื่ อง การพัฒนาความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของสมรรถนะในการ
นําเสนอตัวแทนความคิ ด ในบทเรี ยนเรื่ อง เคมีไฟฟ้ า ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้ างอิง

ชาตรี ฝ่ ายคําตา. (2563). กลยุทธ์ การจัดการเรี ยนรู้ เคมี (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิวฒั น์ ศรี กนั หา และปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง. (2558). การศึกษามโนมติและตัวแทนความคิด เรื่ อง การเกิดพันธะ
ไอออนิ ก ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงมโนมติ. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น, 9(3), 213–221.
Garnett, P. J., & Treagust, D. F. (1992). Conceptual difficulties experienced by senior high school students of
electrochemistry: Electric circuits and oxidation-reduction equations. Journal of Research in Science
Teaching, 29(2), 121–142.
Gilbert, J. K., & Justi, R. (2016). Learning scientific concepts from modelling-based teaching.
In Modelling-based teaching in science education (pp. 81–95). Springer, Cham.
Gilbert, J. K., Justi, R., & Queiroz, A. S. (2010). The use of a model of modelling to develop visualization during
the learning of ionic bonding. In M. F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education
research: International perspectives (pp. 43–51). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
Hilton, A., & Nichols, K. (2011). Representational classroom practices that contribute to students’ conceptual and
representational understanding of chemical bonding. International Journal of Science Education, 33(16),
2215–2246.
Ibrahim, B., & Rebello, N. S. (2013). Role of mental representations in problem solving: Students’ approaches to
nondirected tasks, Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 9(2), 1–16.
Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere.
In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (pp. 559–604).
Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd.
19

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

Kozma, R., & Russell, J. (2007). Students becoming chemists: Developing representational competence.
In J. K. Gilbert (Ed.), Visualization in science education. Dordrecht, the Netherlands: Springer.
Orgill, M., & Bodner, G. (2004). What research tells us about using analogies to teach chemistry.
Chemistry Education Research and Practice, 5(1), 15–32.
Prain, V., Tytler, R., & Peterson, S. (2009). Multiple representation in learning about evaporation.
International Journal of Science Education, 31(6), 787–808.
Stieff, M., Hegarty, M., & Deslongchamps, G. (2011). Identifying representational competence with multirepresentational displays. Cognition and Instruction, 29(1), 123–145.
Tien, L. T., & Osman, K. (2017). Misconceptions in electrochemistry: How do pedagogical agents help?
In Overcoming Students' Misconceptions in Science (pp. 91–110). Springer, Singapore.

20

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

การพัฒนาการรู้ เท่ าทันสื่ อของนักเรี ยนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชาชี ววิทยา
The development of 11th grade students’ media literacy using project-based learning in biology
คณิตณ
ิ ช่ างเขียนa,*, ศศิเทพ ปิ ติพรเทพินa, บุญเสฐียร บุญสู งb, ปฐวี บุญพิทกั ษ์ c
Kanitin Changkien a,*, Sasithep Pitiporntapina, Boonsatien Boonsoongb, Patawee Boonpitukc
a
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
b
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
c
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี นนทบุรี 11000
a
Department of Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900
b
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900
c
Department of Science and Technology, Satrinonthaburi School, Nonthaburi 11000
* Corresponding author. E-mail address: kanitin.c@ku.th

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชาชีววิทยา กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 29 คน จาก
โรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบวัดการรู ้เท่าทันสื่ อ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าพัฒนาการสัมพัทธ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาในแต่
ละองค์ประกอบของการรู ้เท่าทันสื่ อ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนทุกคนมีระดับการรู ้เท่าทันสื่ อหลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยน โดย
นักเรี ยนมีการรู ้เท่าทันสื่ ออยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.17) และระดับดี (ร้อยละ 44.83) เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบ
พบว่า นักเรี ยนมีพฒั นาองค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์สื่อได้ดีที่สุด โดยมีระดับพัฒนาการสัมพัทธ์ในการสร้างสรรค์สื่อ
อยูใ่ นระดับสูง ส่วนระดับพัฒนาการสัมพัทธ์ในการเข้าถึงสื่ อ การวิเคราะห์สื่อ และการประเมินสื่ อ อยูใ่ นระดับปานกลาง
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ชีววิทยา, การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน, การรู ้เท่าทันสื่ อ

Abstract

The purpose of this research was to investigate the development of 11th grade students’ media literacy using
project-based learning in biology. The participants were 29 students from a school. The research instruments were lesson
plans and media literacy test. Quantitative data were analyzed by mean, percentage, and development score. Qualitative
data were analyzed by content analysis. The results showed that all students had improved their media literacy after learning
through project-based learning; students showed media literacy at medium level (55.17%) and at good level (44.83%). In
addition, media creation seemed to be the most developed media literacy component, and the development score of media
creation was at high level. Meanwhile, development scores of media access, media analysis, and media evaluation were at
medium level.
Keywords: learning management in biology, media literacy, project-based learning
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บทนํา

ในศตวรรษที่ 21 ที่ขอ้ มูลข่าวสารล้วนมีความสําคัญต่อทุกๆ ด้าน สื่ อเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์โดยเป็ นแหล่งข้อมูลในการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนกับ
ความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในชี วิ ต และใช้ เ พื่ อ การกระตุ ้ น ความสนใจในวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ยน
(Jarman & McClune, 2002) อีกทั้งสื่ อช่วยในการพัฒนาทักษะในการประเมินความถูกต้องของข้อมูลซึ่ งเป็ นทักษะ
สําคัญของผูร้ ู ้วิทยาศาสตร์ (Elliott, 2006) ด้วยเหตุน้ ี สื่อมีความสําคัญอย่างมากต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ใน
ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามความรู ้วิทยาศาสตร์ที่อยูใ่ นสื่ อมักจะเป็ นแนวคิดคลาดเคลื่อน และมีการแสดงความรู ้สึกและมี
ความเอนเอียงในเนื้อหาที่อยู่ในสื่ อ (Jarman & McClune, 2002) ดังนั้นการนําสื่ อเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในชั้นเรี ยนโดยขาดการรู ้ เท่าทันสื่ อ (Media Literacy) อาจส่ งผลให้นักเรี ยนเกิ ดความเข้า ใจที่
คลาดเคลื่ อ นได้ นอกจากนี้ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาพบว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้สื่ อ ของครู เ พื่ อ การจัด การเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อมีอยู่อย่างจํากัด (Klosterman, Sadler, & Brown, 2012) โดยมี
ครู เพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ ใช้สื่อเหล่านี้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อทําความเข้าใจเกี่ ยวกับสื่ อและการ
ตอบสนองต่อสื่ ออย่างมีวิจารณญาณ (Jarman & McClune, 2002) จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนยังการขาดการรู ้เท่าทันสื่ ออยู่
จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อให้ได้ทุกองค์ประกอบ พบว่ามีรายละเอียดในการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่คล้ายคลึงกันอยู่ 3 ประการ คือ 1) จัดการเรี ยนรู ้โดยมีกิจกรรมให้นกั เรี ยนสื บค้นสื่ อและเข้าถึงสื่ อด้วย
ตนเอง 2) มีกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้วิเคราะห์และวิพากษ์สื่อ และ 3) ให้นกั เรี ยนเป็ นผูส้ ร้างสื่ อด้วยตนเอง (Belova &
Eilks, 2015; Friesem, 2019; Rooney-Varga et al., 2014) ซึ่ งพบว่า ลักษณะการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อดังกล่าว คื อ การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) ซึ่ ง
เป็ นเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนต้องลงมือสร้างโครงงานด้วยตนเองผ่านการสื บค้นข้อมูลด้วยตนเอง และต้องมี
การวิพากษ์แหล่งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการวิพากษ์โครงงานที่ตนเองสร้างขึ้น (Buck Institute for Education, 2020)
จากงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อที่สามารถพัฒนาองค์ประกอบการรู ้เท่าทัน
สื่ อได้ทุกองค์ประกอบและมี การบู รณาการเข้ากับเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ ท่ี ผ่านมา พบว่าไม่มีการบู รณาการเข้ากับ
เนื้ อหาวิ ช าชี ววิ ท ยาเลย (Belova & Eilks, 2015; Friesem, 2019; Rooney-Varga et al., 2014) ทั้ งที่ หั ว ข้ อ ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกใช้จากสื่ อเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์มากที่สุด คือ หัวข้อทางชีววิทยา (Jarman & McClune,
2002) ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อนในรายวิชาชี ววิทยา มีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการรู ้เท่า
ทันสื่ อของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชาชีววิทยา

การตรวจเอกสาร

การรู ้เท่าทันสื่ อ คื อ ความสามารถในการเข้าถึ งสื่ อและเลื อกใช้สื่อที่ ตอ้ งการได้ สามารถทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาในสื่ อที่ได้รับ ผ่านการวิเคราะห์และตีความความหมายเนื้อหาที่สื่อนําเสนอ สามารถประเมินคุณภาพ
และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสื่ อ รวมถึ งสามารถสร้ า งสรรค์สื่อของตนเองสู่ สาธารณะได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ ง
องค์ประกอบของการรู ้ เท่ าทันสื่ อประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าถึ งสื่ อ (Access) การวิเคราะห์สื่อ
(Analyze) การประเมินสื่ อ (Evaluate) และ การสร้างสรรค์สื่อ (Creative) (Belova & Eilks, 2015; Friesem, 2019)
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การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน คือ การจัดการเรี ยนรู ้ที่ขบั เคลื่อนกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้หวั ข้อการเรี ยนรู ้
ที่ เกิ ดจากนักเรี ยนและให้อิสระกับนักเรี ยนในการเลือกวิธีการศึ กษา และวางแผนขั้นตอนการทํางานด้วยตนเอง
รวมถึงลงมือปฏิบตั ิจนได้มาซึ่ งโครงงานที่ สามารถตอบคําถามหรื อปั ญหาในหัวข้อดังกล่าว และสามารถนําเสนอ
ต่อบุคคลอื่นได้ โดยมีครู เป็ นผูส้ นับสนุนและสะท้อนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (Buck Institute for Education, 2020)
ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นการเลือกหัวข้อ ขั้นการรวบรวม
ข้อมูล ขั้นการวางโครงร่ าง ขั้นการทําโครงงาน และขั้นการนําเสนอโครงงาน (Genc, 2015; Goldstein, 2016)

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน (Classroom Action Research) ซึ่ งมุ่งพัฒนาการ
รู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชาชีววิทยา
โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 9 แผน (12 ชัว่ โมง) ดําเนินตามหลักการและขั้นตอนของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ การ
ตามแนวคิ ดของ Kemmis and McTaggart (2005) มี ข้ นั ตอนการดําเนิ นงานทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน
(Plan) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ (Action) ขั้นสังเกต (Observe) และ ขั้นสะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน (Reflect) โดยผูว้ ิจยั ศึกษา
การพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนโดยใช้แบบวัดการรู ้เท่าทันสื่ อก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
กลุ่มที่ศึกษา
นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรี ยน ณ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่ งหนึ่ ง
ในจังหวัดนททบุรี มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 29 คน โดยใช้วิธีการคัดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เกณฑ์ที่ใช้
คัดเลือกนักเรี ยนเข้าร่ วมการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จากห้องเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั รับผิดชอบทําการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาชิววิทยา ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 และจากความสมัครใจของนักเรี ยน
เครื่ องมือในการวิจัย
การวิจยั นี้มีเครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชาชี ววิทยา
ในหน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระบบต่อมไร้ท่อ จํานวน 9 แผน (12 ชัว่ โมง) โดยลักษณะของโครงงานที่ ให้นกั เรี ยนทํา
คื อ โครงงานที่ ให้นกั เรี ยนสร้างสื่ อด้วยตนเอง ได้แก่ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ความรู ้เกี่ ยวกับฮอร์ โมน ข่าวที่ เกิด
จากฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ และ โฆษณาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฮอร์โมน (2) แบบวัดการรู ้เท่าทันสื่ อก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน แบบวัดแต่ ละฉบับประกอบด้วยสถานการณ์ จาํ นวน 4 สถานการณ์ โดยในแต่ ละสถานการณ์ ถูกแบ่ งเป็ น
คําถามย่อยๆ ในจํานวนข้อที่แตกต่างกันโดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด ครอบคลุมแนวคิดเรื่ อง ระบบต่อม
ไร้ท่อ และองค์ประกอบการรู ้เท่าทันสื่ อทั้ง 4 องค์ประกอบ เครื่ องมือในการวิจยั ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความ
ตรงเชิ ง เนื้ อ หา ความเหมาะสมของคํา ถามและคํา ตอบ รวมถึ ง ความเหมาะสมของภาษาก่ อ นนํา ไปใช้ โดย
นักวิทยาศาสตร์ ศึกษา 1 ท่าน นักชี ววิทยา 1 ท่าน และครู ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการสอนในรายวิชาชี ววิทยา 1 ท่าน
จากนั้นผูว้ ิจยั นําแบบวัดมาปรับปรุ งตามคําแนะนําทั้งด้านภาษา ลักษณะสถานการณ์ที่เลือกใช้เป็ นข้อคําถาม และ
การปรับรู ปประโยคเพื่อให้สื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์อีกครั้ง แล้วจึงนําแบบวัดการรู ้เท่าทันสื่ อไปเก็บ
ข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยให้กลุ่มที่ศึกษาทําแบบวัดการรู ้เท่าทันสื่ อก่อนเรี ยนเพื่อวัดการรู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนก่อนเรี ยน หลังจากนั้นจึง
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชาชีววิทยาทั้งหมด 9 แผน แล้วให้นกั เรี ยน
ทําแบบวัดการรู ้เท่าทันสื่ อหลังเรี ยนเพื่ อวัดการรู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนหลังเรี ยน โดยใช้เวลาในการทําแบบวัด
ฉบับละ 1 ชัว่ โมง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําคําตอบจากการทําแบบวัดการรู ้เท่าทันสื่ อก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ งคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยเริ่ มวิเคราะห์คาํ ตอบเป็ นรายข้อโดยอ่านคําตอบของ
อย่างละเอี ยด เพื่ อดู ภาพรวมของคําตอบ นํามาสรุ ปเป็ นการรู ้ เท่ าทันสื่ อของนักเรี ยนในแต่ ละองค์ประกอบของ
การรู ้เท่าทันสื่ อ โดยใช้เกณฑ์ประเมินในการให้คะแนนการรู ้เท่าทันสื่ อ เป็ นเกณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ ดี (3 คะแนน)
ปานกลาง (2 คะแนน) และควรปรับปรุ ง (1 คะแนน) แยกในแต่ละองค์ประกอบของการรู ้เท่าทันสื่ อ โดยเกณฑ์ใน
แต่ ละระดับดัดแปลงจากเกณฑ์การประเมิ นการรู ้ เท่ าทันสื่ อและสารสนเทศของ UNESCO (2013) และปรั บให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบการรู ้เท่าทันสื่ อทั้ง 4 องค์ประกอบของการวิจยั นี้ แล้วนําข้อมูลที่ ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ งปริ มาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าพัฒนาการสัมพัทธ์ตาม
หลักการของ ศิริชยั (2557)

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักเรี ยนทั้ง 29 คน พบว่า หลังจากนักเรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
เป็ นฐานในรายวิชาชี ววิทยา นักเรี ยนมีพฒั นาการรู ้เท่าทันสื่ อโดยภาพรวมเพิ่ มขึ้ น จากค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรี ยน
19.9 คะแนน (ร้อยละ 55.28) เพิ่มขึ้ นเป็ น 27.6 คะแนน (ร้อยละ 76.67) และมีค่าพัฒนาการสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 47.6
ซึ่ งจัดอยู่ในการพัฒนาการระดับปานกลาง ในภาพรวมนักเรี ยนมี การพัฒนาการรู ้ เท่ าทันสื่ อในทุ กองค์ประกอบ
หลังจากการจัด การเรี ย นรู ้ ซึ่ งองค์ประกอบที่ นัก เรี ย นมี การพัฒ นามากที่ สุ ด คื อ การสร้ า งสรรค์สื่ อ โดยมี ค่ า
พัฒนาการสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 56.6 ซึ่ งจัดอยูใ่ นการพัฒนาการระดับสู ง ส่ วนระดับพัฒนาการสัมพัทธ์ในการเข้าถึงสื่ อ
การวิเคราะห์สื่อ และการประเมินสื่ อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยรายละเอียดการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อแยกตาม
องค์ประกอบแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระดับการรู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยน
มีการรู ้เท่าทันสื่ อในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชาชี ววิทยา โดย
ก่อนเรี ยนนักเรี ยนมีระดับการรู ้เท่าทันสื่ ออยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 51.72 ของนักเรี ยนทั้งหมด และอยูใ่ นระดับ
ควรปรับปรุ ง ร้อยละ 48.28 ของนักเรี ยนทั้งหมด แต่หลังเรี ยนนพบว่านักเรี ยนมีระดับการรู ้เท่าทันสื่ ออยูใ่ นระดับดี
ร้อยละ 44.83 ของนักเรี ยนทั้งหมด และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.17 ของนักเรี ยนทั้งหมด โดยรายละเอียด
ระดับการรู ้เท่าทันสื่ อแยกตามองค์ประกอบแสดงในตารางที่ 2 (Table 2)
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Table 1 Mean and Development Score of Students’ Media Literacy Before and After Learning with Project-Based
Learning in Biology (Number = 29)
Component of
Media Literacy
Development Score (%)
Development
Media literacy
Level
Before (%)
After (%)
1. Access
5.38 (59.78)
7.21 (80.11)
50.5
Medium
2. Analyze
5.24 (58.22)
6.86 (76.22)
43.1
Medium
3. Evaluate
4.93 (54.78)
6.52 (72.44)
39.0
Medium
4. Creative
4.31 (47.89)
6.97 (77.44)
56.6
High
Overall
19.9 (55.28)
27.6 (76.67)
47.6
Medium
Note: 76–100 = Very-High Development; 51–75 = High Development; 26–50 = Medium Development;
1–25 = Low Development; 0 = No Development; Negative Value = Decreased Development
Table 2 Percentage of Students’ Medial Literacy by Level Before and After Learning with Project-Based Learning
in Biology (Number = 29)
Component of
Percentage of Students (%)
Media literacy
Before
After
Good
Fair
Improvement
Good
Fair
Improvement
1. Access
27.59
31.03
41.38
62.07
31.03
6.70
2. Analyze
17.24
48.28
34.48
55.17
41.38
3.45
3. Evaluate
6.70
55.17
37.93
62.07
24.13
13.80
4. Creative
0.00
27.59
72.41
34.48
62.07
3.45
Overall
0.00
51.72
48.28
44.83
55.17
0.00
จาก Table 1 และ Table 2 ผูว้ ิจยั พบว่าในภาพรวมนักเรี ยนมีการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อในทุกองค์ประกอบ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งรายละเอียดเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อในแต่ละองค์ประกอบ มีดงั นี้
ด้านการเข้าถึงสื่ อพบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนสามารถกําหนดขอบเขตข้อมูลและเลือกใช้วิธีการใน
การเข้าถึงสื่ อได้อย่างหลากหลาย สามารถการเข้าถึงสื่ อตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการได้มากยิ่งขึ้นโดยระบุถึงคําสําคัญ
ในการค้นหาเพื่ อ เข้า ถึ งสื่ อ สามารถอธิ บายวิธีการเข้า ถึ งสื่ อได้อย่า งละเอี ย ด และอธิ บายหลักการเลื อกสื่ อ จาก
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่เข้าใจความหลากหลายของสื่ อที่แตกต่างกันมาก
ขึ้นจากเดิมที่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ไม่ได้คาํ นึงถึงเรื่ องข้อดี ข้อเสี ย ความเอนเอียงของผูส้ ร้างสื่ อ แต่ละประเภท
ด้านการวิเคราะห์สื่อพบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถระบุ องค์ประกอบของสื่ อ
ได้แก่ ผูผ้ ลิตสื่ อ วัตถุประสงค์ของสื่ อ และกลุ่มเป้ าหมายของสื่ อได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น สามารถแยกแยะข้อเท็จจริ ง
และข้อคิดเห็นได้ และระบุเทคนิคที่สื่อใช้ในการดึงดูดความสนใจได้ได้มากขึ้น รวมถึงสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของ
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สื่ อที่ แฝงอิ ทธิ พ ลต่ อความเชื่ อและพฤติ กรรมได้มากขึ้ น โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีการใช้ค วามรู ้ ทางชี ววิทยามา
วิเคราะห์สื่อมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีนกั เรี ยนบางส่ วนที่วิเคราะห์เนื้อหาของสื่ อได้ไม่ครบทุกประเด็น
ด้านการประเมินสื่ อพบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่สามารถตัดสิ นคุณค่าและความน่าเชื่ อถือ
ของสื่ ออย่างมีอย่างมีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลทางชี ววิทยามาใช้ในการประเมินสื่ อที่มากขึ้ น
อย่างชัดเจน นักเรี ยนสามารถตัดสิ นได้ว่าสื่ อทันต่ อเหตุ การณ์ แ ละมี ประโยชน์หรื อไม่ รวมถึ งการตระหนักถึ ง
ผลกระทบของการเผยแพร่ สื่อที่มีต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ส่ งต่อสื่ อสู่ สังคมที่ เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีนกั เรี ยนบางส่ วนใช้ความรู ้ทางชี ววิทยาที่ เป็ น
แนวคิดคลาดเคลื่อนมาใช้ในการประเมินสื่ ออยู่ และนักเรี ยนบางส่ วนไม่ได้คาํ นึงถึงความทันต่อเหตุการณ์ของสื่ อ
ด้านการสร้างสรรค์สื่อพบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่สามารถคิดและออกแบบสื่ อได้อย่างเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ของสถานการณ์เพิ่มมากขึ้ น สามารถเลือกวิธีการสร้างสื่ อได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย อธิ บาย
หลักการและความน่ าเชื่ อถือสื่ อที่ นกั เรี ยนต้องการสร้าง นักเรี ยนสามารถนําเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับชี ววิทยาได้อย่าง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ นกั เรี ยนส่ วนใหญ่สามารถสร้างสื่ อโดยคํานึ งถึงหลักความถูกต้อง
จริ ยธรรม ได้เพิ่ มมากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะประเด็นความถู กต้อง และความน่ าเชื่ อถื อของข้อมู ล แต่ อย่างไรก็ต าม
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั ขาดการคํานึ งถึ งหลักการทางกฎหมายเกี่ ยวกับการสร้างสื่ อ เช่ น ลิขสิ ทธิ์ กฎหมายด้านการ
โฆษณา และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการกระทําความผิดบนสื่ อออนไลน์

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

ผูว้ ิจยั พบว่าหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชาชีววิทยานักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 มีการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อในทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์สื่อมีการพัฒนาการมาก
ที่ สุด สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานที่ ให้นกั เรี ยนมีบทบาทเป็ นผูส้ ร้างสื่ อด้วยตนเอง
สามารถพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อได้ในทุกองค์ประกอบ เนื่องจากแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนเป็ นผูส้ ร้างสื่ อ
ด้วยตนเองเป็ นวิธีการที่ ไม่ใช่ แค่ การสอนกลไกในการถ่ายทอดสื่ อ หรื อตรวจสอบสื่ อเพี ยงเท่ านั้น แต่ แนวทาง
ดังกล่าวจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้บริ บทที่ซบั ซ้อนในมุมมองของผูส้ ร้างสื่ อ ส่ งผลให้เมื่อนักเรี ยนกลับไปอยู่ใน
บริ บทของผูร้ ับสื่ อจะมีความสามารถในการเข้าถึงสื่ อ วิเคราะห์สื่อ และประเมินสื่ อดียิ่งขึ้น (Brooks & Ward, 2007)
ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้นกั เรี ยนเกิ ดการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อในทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Friesem
(2019) ที่พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานโดยให้นกั ศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ สื่ อ
และการสื่ อสารสร้างสื่ อด้วยตนเองสามารถพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อของนักศึกษาได้ในทุกองค์ประกอบ นอกจากนี้ ผล
วิจยั ครั้งนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rooney-Varga et al. (2014) ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยให้นกั ศึ กษาระดับปริ ญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึ กษาสาขาวิทยาศาสตร์ สร้างประกาศสาธารณะ (Public Service Announcements) ในหัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่ งผลที่ได้มีความสอดคล้องกัน คือ ผูเ้ รี ยนแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการรู ้เท่าทัน
สื่ อหลังจากจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างสื่ อด้วยตนเอง แสดงให้เห็นว่าผลการวิจยั ที่ศึกษาในนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษามีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ศึกษาในนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม
จากการวิจยั ของ Rooney-Varga et al. (2014) พบว่าการรู ้เท่าทันสื่ อที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์และประเมินสื่ อของก
ลุ่มที่ศึกษามีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั ในครั้งนี้ ที่นกั เรี ยนมีการพัฒนาการประเมินสื่ อตํ่ากว่า
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องค์ประกอบด้านอื่นๆ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั คาดว่าเป็ นเพราะความแตกต่างของอายุ และระดับการศึกษา ของกลุ่มที่ศึกษาที่มี
ความแตกต่างกัน โดยนักเรี ยนที่มีอายุมากและมีระดับการศึกษาที่สูงกว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเข้าใจเชิงวิพากษ์สูง
กว่า (Zhang & Zhu, 2016) รวมถึงมีแนวโน้มที่จะตระหนักเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในสื่ อสู งกว่า และมีความสามารถใน
การประเมินหลักฐานที่อยูใ่ นสื่ อสู งกว่านักเรี ยนที่มีอายุนอ้ ยและมีระดับการศึกษาที่ต่าํ กว่า (Ku et al., 2019 )
เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบของการรู ้เท่าทันสื่ อพบว่าหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานใน
รายวิชาชี ววิทยา นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ทางชี ววิทยาเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อมาวิเคราะห์สื่อได้ถูกต้องมากขึ้ น
และสามารถนําความรู ้ดงั กล่าวมาใช้ในการประเมินความน่าเชื่ อถือของสื่ อมากขึ้น นอกจากนี้ ในด้านการสร้างสื่ อ
พบว่ า นั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่ ส ามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ท างชี ว วิ ท ยามานํา เสนอในสื่ อ ได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งมากขึ้ น
ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนส่ งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อของ
นักเรี ย นอย่า งชัด เจน สอดคล้องกับงานวิ จยั ของ Hove, Paek, & Isaacson (2011) ที่ แ สดงให้เ ห็ นว่า ความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ นาํ ไปสู่ มุมมองที่ สําคัญในการพัฒนาการรู ้ เท่ า ทันสื่ อของนักเรี ย น เนื่ องจากเมื่ อบุ คคลเข้าถึ งสื่ อ ที่
เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ บุคคลเหล่านั้นจําเป็ นต้องรู ้ ศพั ท์ทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิ ดวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อที่จะเข้าใจสื่ อได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการสร้างสื่ อและประเมินสื่ อจําเป็ นต้องคํานึงถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มี
ต่อสังคมด้วย (Belova, Rundgren, & Eilks, 2015)
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั การพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชาชีววิทยา มีดงั นี้
1. จากผลวิ จัย ในงานวิ จัย นี้ ที่ พ บว่ า นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 62.07) ยัง มี ร ะดับ การรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ใน
องค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์สื่ออยู่ในระดับพอใช้ เนื่ องจากนักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั ขาดการคํานึ งถึงความถูกต้อง
เกี่ ยวกับหลักการทางกฎหมายในการสร้างสื่ อ ดังนั้นผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะว่าครู ควรบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาความรู ้ ดา้ นกฎหมายของนักเรี ย นควบคู่ กับการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒ นาการรู ้ เท่ า ทันสื่ อ เพื่ อให้นักเรี ย น
สามารถพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อด้านการสร้างสรรค์สื่อได้ดียิ่งขึ้น
2. งานวิจยั ในอนาคตควรศึกษาการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ อื่น หรื อ
ศึ กษาในกลุ่มนักเรี ยนที่ มีระดับความเข้าใจทางแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ที่แตกต่ างกัน เช่ น นักเรี ยนมัธยมศึ กษา
ตอนต้นหรื อนักเรี ยนประถมศึกษา เนื่องจากผลการวิจยั ในงานวิจยั นี้ช้ ีให้เห็นว่าความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนส่ งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนอย่างชัดเจน ดังนั้นลักษณะของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน รวมถึงบริ บทของความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันอาจส่ งผลให้ผลการวิจยั แตกต่างกัน
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรี ยนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ของโรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และแบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า (1) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 74.94/74.87 (2) คะแนนเฉลี่ย
ความรู ้เชิงมโนทัศน์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ ไม่ต่าํ กว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ (3) คะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิ งกระบวนการของนักเรี ยนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ: กลวิธี STAR, ความรู ้เชิงกระบวนการ, ความรู ้เชิงมโนทัศน์, ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์, สื่ ออินโฟกราฟิ กส์

Abstract

The objective of this research was to study the Mathematical knowledge on the topic of linear equations in one
variable for students using STAR strategy with infographic media. The sample consists of 30 Matthayom Suksa 1 students
in academic year 2019 from Wat Nuannoradit School, Bangkok. They were selected by cluster random sampling technique.
The research instruments were the lesson plans and the Mathematical knowledge test. The results revealed that (1) the
efficiency of lesson plans using STAR strategy with infographic media was 74.94/74.87, (2) the average of the conceptual
knowledge of students taught by using STAR strategy with infographic media was not less than 70 percent at the
significance level .05 and (3) the average of the procedural knowledge of students taught by using STAR strategy with
infographic media was not less than 70 percent at the significance level .05.
Keywords: conceptual knowledge, infographic media, mathematical knowledge, procedural knowledge, STAR strategy
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บทนํา

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ เจริ ญก้าวหน้าอย่างมาก การเรี ยนรู ้ในยุคนี้ จึง
จําเป็ นต้องเน้นทั้งความรู ้และทักษะที่ จะทําให้มนุ ษย์สามารถปรับตัว และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
สําหรับวิชาคณิ ตศาสตร์ นอกจากจะเป็ นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ แล้ว ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะ
การคิดและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยน ซึ่ งถือเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นแห่ งศตวรรษที่ 21 แต่ผลการประเมิน PISA
2018 พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์เพียง 419 คะแนน ซึ่ งตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย 489
คะแนน (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562)
ลักษณะของข้อสอบ PISA (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2557) (1) เป็ นข้อสอบ
เกี่ ย วกับ ปั ญ หาในโลกความจริ ง (Real World) โดยต้อ งเปลี่ ย นปั ญ หานั้น เป็ นปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แล้ว ใช้
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ คน้ หาคําตอบ จากนั้นนําคําตอบกลับสู่ โลกความจริ ง และ (2) เป็ นข้อสอบอัตนัย โดย
ต้องเขียนแสดงการคิดหรื อเขียนคําตอบด้วยสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ผูเ้ ข้าสอบจึงจําเป็ นต้องใช้ท้ งั กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์และความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในการคิดหาคําตอบ
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ กลวิธี STAR เป็ นการวางแผน และดําเนิ นการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (Maccini & Hughes, 2000) ได้แ ก่ ขั้นที่ 1 ศึ กษาโจทย์ปัญหา (Search the word
problem: S) ขั้นที่ 2 แปลงโจทย์ปัญหาไปสู่ สมการ (Translate the problem: T) ขั้นที่ 3 หาคําตอบของโจทย์ปัญหา
(Answer the problem: A) และขั้นที่ 4 ทบทวนคําตอบ (Review the solution: R) ในทุ กขั้นตอนของกลวิธี STAR
ต้องอาศัยความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย ความรู ้ เชิ งมโนทัศน์และความรู ้เชิ งกระบวนการ เพื่ อให้ได้
คําตอบที่ถูกต้อง และสามารถอธิ บายการแก้ปัญหาและตรวจสอบเงื่อนไขได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่ งแสดงถึงความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ของนักเรี ยน และเป็ นไปตามจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
จากประสบการณ์การสอนของผูว้ ิจยั ในเรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว ซึ่ งสอดคล้องกับการนําความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริ ง พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถแปลงข้อมูลของโจทย์ปัญหา (ประโยคภาษา)
ไปสู่ สมการทางคณิ ตศาสตร์ (ประโยคสัญลักษณ์) ส่ งผลทําให้ไม่สามารถหาคําตอบของโจทย์ปัญหานั้นๆ ซึ่ งใน
ส่ วนนี้ เป็ นความรู ้เกี่ยวกับการสร้างมโนทัศน์ ดังนั้นครู จึงควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นการใช้ตวั แทนความคิ ด
ทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Representation) เป็ นเครื่ องมือที่จะทําให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา
ที่ แตกต่ างกันมากยิ่งขึ้ น (Greeno & Hall, 1997) ตัวแทนความคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ช่วยในการแก้ปัญหา ได้แก่
รู ปภาพ กราฟ ตาราง สัญลักษณ์หรื อตัวแปร (อารี ย,์ 2552) โดยสามารถเลือกใช้ตวั แทนความคิด ตามความเหมาะสม
ในการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละบริ บท และสามารถถ่ายทอดมโนทัศน์ของตนเองให้ผอู ้ ื่นเข้าใจตรงกันได้
ในปั จจุบนั สื่ ออินโฟกราฟิ กส์ (Infographic Media) ถูกนํามาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากมีลกั ษณะเด่น
ในการนําเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อน ผ่านภาพที่มีความโดดเด่นและข้อความที่ส้ นั กระชับ โดยสามารถเล่าเรื่ อง
ด้วยตนเองได้ ทําให้ผูช้ มเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ในเวลาอันรวดเร็ ว (จงรัก, 2556) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิ ดที่ จะ
นําเสนอตัวแทนความคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อวีดิทศั น์ (Video) โดยสามารถแสดง
แนวคิ ดเชื่ อมโยงได้ในลักษณะหลายมิติ (ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการนําเสนออย่างเป็ นลําดับ) ทําให้
นักเรี ยนมองเห็นแนวคิด ความสัมพันธ์ของเนื้ อหา และสรุ ปเป็ นมโนทัศน์ได้อย่างถูกต้อง จึงส่ งผลทําให้สามารถ
หาคําตอบที่ถูกต้องของปัญหาเหล่านั้นได้
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การตรวจเอกสาร

แนวคิดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ เรื่ อง สมการเชิ ง
เส้นตัว แปรเดี ย ว คื อ การจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ส่ งเสริ มให้นักเรี ย นมี ค วามรู ้ ทางคณิ ต ศาสตร์ (Mathematical
Knowledge) แบ่งความรู ้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ความรู้ เชิ งมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) เป็ นความรู ้เกี่ยวกับ
บทนิ ยาม กฎ ทฤษฎี บท และสมบัติต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ โดยนักเรี ยนสามารถจําแนกความสัมพันธ์ของเนื้ อหา
เชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุ ปความเข้าใจของตนเองออกมา ในลักษณะภาพในใจ (มโนทัศน์ภายใน)
หรื อภาพความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ยงั สามารถสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจตรงกันได้ โดยการใช้
ภาษาหรื อสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ (มโนทัศน์ภายนอก) (เมธี , 2524) และเป็ นความรู ้ที่ใช้ในการอธิ บายที่มาหรื อ
ให้เหตุ ผลเกี่ ยวกับขั้นตอนต่ าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ (อัมพร, 2554) และ (2) ความรู้ เชิ งกระบวนการ (Procedural
Knowledge) เป็ นความรู ้เกี่ยวกับลําดับของขั้นตอนวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการคํานวณ การใช้กฎ
กลวิธี ในการดําเนินการทางคณิ ตศาสตร์ ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะในแต่ละเนื้อหา เช่น การคํานวณพื้นที่โดยใช้สูตร
การหารยาว การหารากที่ ส องของจํา นวน (อัมพร, 2554) และการแสดงขั้นตอนต่ า งๆ โดยใช้สัญลักษณ์ ท าง
คณิ ตศาสตร์
โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามขั้นตอนหลักและขั้นตอน
ย่อย (Maccini & Hughes, 2000) ดังนี้
ขั้นที่ 1 S (Search the word problem) ศึกษาโจทย์ ปัญหา ดําเนินการดังนี้
1. อ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียด
2. ถามตนเองว่า “โจทย์ตอ้ งการให้หาอะไร” และ “โจทย์ให้ขอ้ มูลอะไรมาบ้าง”
3. เขียนข้อมูลเหล่านั้นลงไป โดยเขียนข้อมูลที่โจทย์ให้มา แบบแยกแยะประเด็น กระชับและได้ใจความ
เพื่อที่จะนําข้อความเหล่านั้นไปใช้ในการตรวจสอบคําตอบในขั้น R
ขั้นที่ 2 T (Translate the problem) แปลงข้ อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ ปัญหาไปสู่ สมการ ในแบบรู ปภาพหรื อสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ ดําเนินการดังนี้
1. ใช้ สื่ อ กึ่ งรู ปธรรม (Semiconcrete) โดยการวาดภาพ เขี ย นเส้นจํา นวน เขี ย นตาราง หรื อใช้ต ัวแทน
ความคิดทางคณิ ตศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแสดงมโนทัศน์เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลของโจทย์ปัญหา
ในขั้นนี้ ครู จะใช้สื่ออินโฟกราฟิ กส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อวีดิทศั น์ (Video) ใช้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 5 นาที เพื่อ
กระตุน้ ความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรี ยน เกี่ยวกับความเข้าใจปัญหา
2. เขียนสั ญลักษณ์ หรื อสมการทางคณิ ตศาสตร์ (Abstract) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการหาคําตอบ
ขั้นที่ 3 A (Answer the problem) หาคําตอบของโจทย์ ปัญหา ดําเนิ นการหาคําตอบ จากสัญลักษณ์หรื อสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ที่ได้จากขั้น T
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ขั้นที่ 4 R (Review the solution) ทบทวนคําตอบ ดําเนินการดังนี้
1. แสดงการตรวจสอบเงื่ อนไขของคําตอบให้ครบทุกเงื่ อนไข โดยเงื่ อนไขเหล่านั้น มาจากประเด็นการ
เขียนข้อมูลที่โจทย์ให้มา ในขั้น S
2. พิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบ ในแต่ละเงื่อนไข
3. สรุ ปคําตอบของโจทย์ปัญหา
และมีการประเมินความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในเนื้ อหาสาระ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว ดังนี้ (1) การ
ประเมิ นความรู้ เชิ ง มโนทั ศ น์ ประเมิ นผลจากการวัด ความรู ้ เ ชิ ง มโนทัศ น์เ กี่ ย วกับความรู ้ สึ กเชิ งคณิ ต ศาสตร์
(Mathematical Sense) ที่ เกี่ ยวกับเรื่ องสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว สมบัติของการเท่ากัน ความสามารถในการทํา
ความเข้าใจปั ญหา การเลือกใช้ตวั แทนความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในการเชื่ อมโยงข้อมูลต่างๆ ของปั ญหา แล้วแสดง
เป็ นมโนทัศน์ และการเขี ยนนิ พจน์พีชคณิ ตหรื อสมการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา และ
(2) การประเมินความรู้ เชิ งกระบวนการ ประเมินผลจากวัดความรู ้เชิ งกระบวนการเกี่ ยวกับขั้นตอนการแก้สมการ
เพื่ อหาคําตอบของปั ญหา และการตรวจสอบคําตอบหรื อตรวจสอบเงื่ อนไขของปั ญหา โดยการดําเนิ นการทาง
คณิ ตศาสตร์ แล้วพิจารณาความถูกต้องของคําตอบและสรุ ปคําตอบของปัญหา
โดยผูว้ ิจยั กําหนดกรอบแนวคิดในการวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว ที่ใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหา จากขั้นตอนของกลวิธี STAR (Table 1)
Table 1 Mathematical knowledge in the steps of STAR strategy on the topic of linear equations in one variable
Linear Equations in One Variable Mathematical Knowledge
The steps of STAR Strategy
The word problem
Conceptual Knowledge
Search the word problem (S)
Translate the problem (T)
Procedural Knowledge
Answer the problem (A)
Review the solution (R)

วิธีการดําเนินการวิจัย

การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ก ลวิ ธี STAR ร่ ว มกับ สื่ อ อิ น โฟกราฟิ กส์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 มีวิธีการดําเนิ นการวิจยั ตาม
หัวข้อต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ของโรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ที่ เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ จํานวน 12 ห้องเรี ยน ซึ่ งเป็ นห้องเรี ยนที่ มีนักเรี ย นคละ
ความสามารถ โดยพิจารณาจากผลการเรี ยนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
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กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ของโรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ที่ เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรี ยน ได้จากวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมื อในการวิ จัย ได้แ ก่ (1) แผนการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้กลวิ ธี STAR ร่ วมกับสื่ ออิ นโฟ
กราฟิ กส์ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ ส่งเสริ มความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
จํานวน 10 แผน ซึ่ งแต่ละแผนประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรี ยน ใบกิจกรรม และสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ ซึ่ งเป็ น
สื่ อวีดิทศั น์ (Video) และ (2) แบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ แบบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ เรื่ อง สมการเชิ งเส้น
ตัวแปรเดียว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับ
สื่ ออินโฟกราฟิ กส์ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นเดี ยวแปรเดี ยว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จํานวน 16 คาบ โดยใช้
(1) เอกสารประกอบการเรี ย น (2) ใบกิ จกรรม และ (3) สื่ ออิ นโฟกราฟิ กส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อวี ดิ ทัศ น์ที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละแผน ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา ครู ยกตัวอย่างสิ่ งที่พบในชีวิตจริ งเกี่ยวกับเนื้อหาคณิ ตศาสตร์ หรื อทบทวนความรู ้เดิม
ขั้ นที่ 2 ขั้ นสอน ครู ด าํ เนิ นจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กลวิ ธี STAR ร่ วมกับสื่ ออิ นโฟกราฟิ กส์ ตาม
ขั้นตอนดังนี้ (1) ครู เป็ นแบบอย่างในการใช้กลวิธี STAR (2) นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดโดยใช้กลวิธี STAR ที่ มีการ
แนะนําจากครู และ (3) นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดอย่างอิสระ โดยใช้กลวิธี STAR ดังนี้
ขั้น S ศึ กษาโจทย์ ปัญหา อ่านทําความเข้าใจ แยกแยะประเด็นสิ่ งที่ โจทย์บอก และสิ่ งที่ โจทย์
ต้องการ
ขั้น T (Translate the word problem) แปลงโจทย์ ปัญหาไปสู่ สมการ หาความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในลักษณะของตัวแทนความคิดทางคณิ ตศาสตร์ โดยครู ใช้สื่ออินโฟกราฟิ กส์ ซึ่ งเป็ นสื่ อวีดิทศั น์ (Video) กระตุน้
ให้นกั เรี ยนเข้าใจความสัมพันธ์ของปั ญหา จนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้อง แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาสรุ ปเป็ นสัญลักษณ์
หรื อสมการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา
ขั้ น A (Answer the word problem) หาคํ า ตอบของโจทย์ ปั ญหา แสดงการหาคํ า ตอบทาง
คณิ ตศาสตร์หรื อแก้สมการ (ความรู ้เชิงกระบวนการ) โดยใช้ความรู ้เชิงมโนทัศน์ เรื่ อง สมบัติของการเท่ากัน
ขั้น R (Review the solution) ทบทวนคําตอบ นําคําตอบที่ได้ กลับไปตรวจสอบกับเงื่อนไขในขั้น
S และพิจารณาความสมเหตุสมผลทีละเงื่อนไข จนครบ แล้วเขียนสรุ ปคําตอบ โดยใช้ความรู ้เชิงกระบวนการ (การ
ดําเนินการของจํานวน) ในการตรวจสอบเงื่อนไขของปัญหา และเขียนแสดงเหตุผล ซึ่ งถือเป็ นการแสดงมโนทัศน์
จากนั้นครู ดาํ เนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในขั้น (4) การให้ผลย้อนกลับทางบวกที่ถูกต้อง โดยให้นกั เรี ยน
ช่วยกันเฉลยคําตอบของแบบฝึ กหัด และครู อาจสอนใหม่ถา้ จําเป็ น ในขั้นนี้นกั เรี ยนได้มีโอกาส (1) ร่ วมกันอภิปราย
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หรื อแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของกลวิธี STAR (2) เห็นการเขียนแสดงมโนทัศน์ที่หลากหลายของนักเรี ยน
คนอื่น ๆ และ (3) ร่ วมกันตรวจสอบมโนทัศน์ของกันและกัน ทําให้พฒั นาความรู ้เชิงมโนทัศน์ของตนเอง
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน โดยครู ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตจริ งที่
เกี่ยวกับเรื่ องที่ได้เรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญของการเรี ยน
2. ผูว้ ิจยั นําใบกิจกรรมที่ 1–10 ในแต่ละแผน มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ ของใบกิจกรรมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3. เมื่อนักเรี ยนได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ครบทุกคาบแล้ว นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดความรู ้ ทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบสอบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ ใช้เวลา 1 คาบ
4. ผูว้ ิจยั ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว ตาม
เกณฑ์การให้คะแนนความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ของแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั เก็บคะแนนจากใบกิ จกรรมที่ 1–10 (ระหว่างเรี ยน) และแบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
(หลังเรี ยน) ไปหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์
2. ผูว้ ิจยั เก็บคะแนนด้านความรู ้เชิ งมโนทัศน์จากแบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องสมการเชิ ง
เส้นตัวแปรเดียว ไปวิเคราะห์ผล เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้ ทดสอบโดยใช้สถิติ T-test
3. ผูว้ ิจยั เก็บคะแนนด้านความรู ้เชิ งกระบวนการจากแบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ไปวิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้ ทดสอบโดยใช้สถิติ T-test

ผลการวิจัย

การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ลวิ ธี STAR ร่ ว มกับ สื่ อ อิ น โฟกราฟิ กส์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 มี ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ตามหัวข้อต่อไปนี้

1. ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์

พบว่า มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 74.94/74.87 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้ (Table 2)
Table 2 Efficiency of lesson plans using STAR strategy with infographic media
�
Percent of the average score
Type of score
Full score
X
Learning activity score (E1 )
1,000
749.4
74.94
Mathematical test score (E2 )
50
37.43
74.87
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2. การทดสอบคะแนนความรู้ เชิ งมโนทัศน์ กับเกณฑ์ ร้อยละ 70
ทดสอบโดยใช้สถิติ T-test ภายใต้สมมติฐาน H 0 : µ ≥ 70

H1 : µ < 70

นัน่ คือ H 0 : ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิงมโนทัศน์ของนักเรี ยนไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
H1 : ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิงมโนทัศน์ของนักเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
Table 3 Testing for conceptual knowledge score of students taught by using STAR strategy with infographic media
compare to 70 percent criterion
�
X
Full score
Percent of the
Type of score
SD
t
p
average score

Conceptual knowledge score
from Mathematical test

25

19.40

77.60

1.905

5.464

.000

Table 3 พบว่ามีค่า t = 5.464 เนื่ องจากการทดสอบนี้ เป็ นการทดสอบสมมติ ฐานแบบมีทิศทางด้านซ้าย
โดยมีบริ เวณวิกฤตทางด้านซ้ายและมีจุดวิกฤต t = -1.669 (ตาราง t(.05,29) = 1.699) ซึ่ งผลการทดสอบจะปฏิเสธ
H 0 เมื่อมีค่า t น้อยกว่าค่าวิกฤต แต่เนื่ องจากค่า t = 5.464 ซึ่ งมากกว่าค่าวิกฤต ดังนั้น t จึงอยู่ในบริ เวณยอมรับ
H0

สรุ ปได้ว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิ งมโนทัศน์ของนักเรี ยน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

3. การทดสอบคะแนนความรู้ เชิ งกระบวนการกับเกณฑ์ ร้อยละ 70
ทดสอบโดยใช้สถิติ T-test ภายใต้สมมติฐาน H 0 : µ ≥ 70
H1 : µ < 70

นัน่ คือ H 0 : ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิงกระบวนการของนักเรี ยนไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
H1 : ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิงกระบวนการของนักเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
Table 4 Testing for procedural knowledge score of students taught by using STAR strategy with infographic media
compare to 70 percent criterion
�
X
Full score
Percent of the
Type of score
SD
t
p
average score

Procedural knowledge score
from Mathematical test

25

18.03
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Table 4 พบว่ามีค่า t = 0.974 เนื่ องจากการทดสอบนี้ เป็ นการทดสอบสมมติ ฐานแบบมีทิศทางด้านซ้าย
โดยมีบริ เวณวิกฤตทางด้านซ้ายและมีจุดวิกฤต t = -1.669 (ตาราง t(.05,29) = 1.699) ซึ่ งผลการทดสอบจะปฏิเสธ
H 0 เมื่อมีค่า t น้อยกว่าค่าวิกฤต แต่เนื่ องจากค่า t = 0.974 ซึ่ งมากกว่าค่าวิกฤต ดังนั้น t จึงอยู่ในบริ เวณยอมรับ
H0

สรุ ปได้ว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิ งกระบวนการของนักเรี ยน หลังได้รับการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

บทสรุ ปวิจารณ์

1. การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กลวิ ธี STAR ร่ วมกับสื่ ออิ นโฟกราฟิ กส์ ทํา ให้นักเรี ย นได้คิ ด วาง
แผนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ และสามารถตรวจสอบผลย้อนกลับได้ โดยนักเรี ยนได้มีโอกาส (1) ร่ วมกัน
อภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของกลวิธี STAR (2) เห็นการเขียนแสดงมโนทัศน์ที่หลากหลายของ
นักเรี ยนคนอื่นๆ และ (3) ร่ วมกันตรวจสอบมโนทัศน์ของกันและกัน ทําให้พฒั นาความรู ้เชิงมโนทัศน์ของตนเองจึ ง
เป็ นเหตุที่ทาํ ให้แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กส์ เรื่ อง สมการเชิ งเส้น
ตัวแปรเดียว มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 74.94/74.87 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 70/70
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิ งมโนทัศน์ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออิ นโฟกราฟิ กส์ มี ค่า 77.60 ซึ่ งไม่ต่ าํ กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสื่ ออิ นโฟ
กราฟิ กส์ มีส่วนช่ วยกระตุ ้นให้นักเรี ยนเข้าใจความสัมพันธ์ข องปั ญหาจนเกิ ด มโนทัศ น์ที่ถูกต้อง และแสดงใน
ลักษณะของตัวแทนความคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสมการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาณุ พงษ์ (2554) ที่ศึกษาการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิ กส์ที่มีต่อความสามารถในการคิ ด
เชิงมโนทัศน์ พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิ กส์มีความสามารถในการคิดเชิ งมโนทัศน์หลังการ
ทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิงกระบวนการของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กลวิ ธี STAR ร่ วมกับสื่ อ อิ นโฟกราฟิ กส์ มี ค่ า 72.13 ซึ่ งไม่ ต่ าํ กว่า เกณฑ์ร้ อยละ 70 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยน
(1) เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ และ (2) เข้าใจสมบัติการเท่ากันและการดําเนินการทางคณิ ตศาสตร์ ส่ งผลให้มีความรู ้
เชิ งกระบวนการที่ถูกต้อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนุตริ ยา จิตตารมย์ (2548) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้กลวิธี STAR โดยที่ข้ นั S และ T ต้องอาศัยความรู ้เชิงมโนทัศน์
ที่ถูกต้อง จึงส่ งผลให้ข้ นั A และขั้น R ที่ใช้ความรู ้เชิ งกระบวนการ จนได้คาํ ตอบที่ถูกต้อง ตามกลวิธี STAR พบว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ STAR มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการภูมิปัญญาการใช้กกในตําบลเวียงเหนื อ
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและครู ในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ปราชญ์ชุมชนและครู กลุ่ม
สาระการงานอาชี พในพื้นที่ เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิ งลึกและแบบประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC)
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิจยั มีดงั นี้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ได้พฒั นาตามหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน2551สาระการงานอาชี พ กําหนดขอบเขตเนื้ อหาโดยการบูรณาการภูมิปัญญา
การใช้ตน้ กกในชุ มชน มี 7 ขั้นตอนได้แก่ (1) การประชุ มกลุ่มย่อยเพื่อสอบถามปั ญหาและความต้องการ (2) วิเคราะห์
คําอธิบายรายวิชา (3) วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา (4) วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้จากตัวชี้วดั (5) วิเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ (6) วิเคราะห์ กระบวนการประเมิ นผล (7) วิเคราะห์ แหล่งการเรี ยนรู ้ จึ งได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 4 แผน ระดับ
ประถมศึกษา 2 แผนคือ (1) การทํากระดาษกก (2) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษกก ระดับมัธยมศึกษา 2 แผนคือ (1) ภูมิปัญญาการ
ใช้ตน้ กกในท้องถิ่น (2) การทํากระดาษกกและผลิตภัณฑ์จากกระดาษกก ทั้ง 4 แผนมีค่าความสอดคล้องส่วนมากคือ 1.00
คําสําคัญ: ต้นกก, แผนการจัดการเรี ยนรู ้, ภูมิปัญญา
Abstract

This research aimed to develop the lesson plan by integrating using papyrus wisdom which focused on the
collaboration from people and teachers in the community. The samples included the professions of using papyrus in the
community and the teachers from career department in Wiang Nuea. The research instrument was an in-depth interview
and the evaluation of Index of Item Objective Congruence (IOC) by analyzing content and the congruence. The result
showed that the lesson plans were developed based on National Core Curriculum (B.E. 2008). The career department set
the scope of content by integrating using papyrus wisdom in community. There were seven steps of setting the content
including (1) investigating problems and needs by group discussion, (2) analyzing course description, (3) analyzing course
objectives, 4) analyzing course indicators, (5) analyzing teaching and learning process, (6) analyzing the lesson plans, and
(7) analyzing the learning resources. Apart from that, four lesson plans were set. Two lessons plans were set for primary
including making papyrus paper and product from papyrus. Another two lessons plans were set for secondary including the
wisdom of using papyrus in community and making papyrus products. All four lessons plans got the objective congurence
at 1.00.
Keywords: lesson plan, papyrus, wisdom
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บทนํา

การศึ กษาเป็ นเครื่ องมื อสําคัญในการสร้ างคน สร้ างสังคม และสร้ างชาติ เป็ นกลไกหลักในการพัฒนา
กําลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชี วิตอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข การจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึ กษาแห่ งชาติ ยงั ครอบคลุมประเด็นหลักสําคัญที่ มีผลด้านความมัน่ คงแก่คนในชาติ จะส่ งผลให้ทุกคนมีจิตสํานึ ก
ความรู ้ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างสันติ และสงบสุ ข ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมฝี มื อแรงงาน และการฝึ กงานที่
มุ่งเน้นการปฏิบตั ิจริ ง โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาและท้องถิ่น (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2560, น. 8) ซึ่ ง
หลักสู ตรแกนกลางเป็ นแนวทางของการพัฒนาหลักสู ตรต่างๆของสถานศึ กษา เพื่อการจัดการศึ กษาจะมุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีสมรรถนะ5ประการคือ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่ งมีจุดหมายมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภู มิปัญญาไทย (กระทรวงศึ กษาธิ การ,
2551) ซึ่ งสอดคล้องกับบททัว่ ไปของพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 ที่กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนรู ้
ต้องส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูปัญญาไทย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ , 2542,น. 3) หากในสถานศึ กษาสามารถบูรณาการการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ทุนภูมิปัญญาหรื อองค์ความรู ้ที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ พัฒนาต่อยอด หรื อ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กจ็ ะเป็ นส่ วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสื บสานภูมิปัญญาต่างๆเหล่านั้น
ภูมิปัญญา เป็ นสิ่ งที่บรรพบุรุษได้ส่งั สมและสร้างสรรค์เพื่อสื บทอดมาเป็ นมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเป็ น
องค์ประกอบหนึ่ งของทุนทางสังคมที่ มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่ องด้วยประเทศไทยมีความโดดเด่น
และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีผมู ้ ีความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาไทยมากมายมีอยู่ทุกพื้นที่ หากสามารถพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จากทุ นดังกล่า วได้อย่างเต็มที่ ก็จะนํามาซึ่ งการสร้ างสรรค์คุณค่ าและมู ลค่ าเพิ่ มต่ อเศรษฐกิ จและ
สังคมไทย แนวทางในการส่ งเสริ มการสร้างผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนสามารถทําได้ดว้ ยการสร้างต้นแบบและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาองค์ความรู ้ทางศิลปวัฒนธรรมที่กาํ ลังจะสู ญหายให้คงอยู่
และส่ งเสริ มให้ชุมชนนําองค์ความรู ้ จากมรดกทางศิ ลปวัฒ นธรรมไปใช้ในการสร้ างสรรค์ พัฒนาต่ อยอดให้มี
คุณภาพหรื อศักยภาพตามความเหมาะสมต่อเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน (สหวัฒน์, ม.ป.ป.) นอกจากนั้นภูมิปัญญา
เป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากอดีตสู่ ปัจจุบนั แสดงถึงการเข้าใจระหว่างศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กบั สภาพความ
เป็ นอยูห่ รื อวิถีชีวิตของคนในสังคม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในการใช้ชีวติ ร่ วมกันในสังคมนั้นๆ ปัจจุบนั
เป็ นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถแพร่ หลายได้อย่างรวดเร็ วทําให้มีส่วนกระทบถึงวิถีชีวิตของผูค้ นอาจมีผลทําให้
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นถูกกลืนหรื อสู ญหายได้ ฉะนั้นการพยายามใช้กลไกลทางการศึกษาโดยมีการพัฒนา
หลักสู ตรให้ตรงต่อตามความต้องการของท้องถิ่น จึงเป็ นแนวทางในการประยุกต์เอาภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นมา
ใช้เป็ นโอกาสในการรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาต่างๆที่มีอยูเ่ พื่อให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นไม่สูญหายไปและสามารถ
นําภูมิปัญญามาบูรณาการกับเนื้ อหาสาระของหลักสู ตรให้ผเู ้ รี ยนรู ้ได้ตามขั้นตอนกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชี ยงรายเป็ นที่ ราบลุ่มแม่น้ าํ
เหมาะแก่การทําการเกษตร อาชี พของคนในชุมชนส่ วนใหญ่คือการทํานา ทําสวน และทําไร่ นอกเหนื อจากการทํา
นา ทําสวน และปลูกต้นกกเพื่อนําไปทอเสื่ อซึ่ งจะเห็นว่าในตําบลมีภูมิปัญญาของการทอเสื่ อกก ที่สามารถต่อยอดสู่
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สถานศึ กษาเพื่อเผยแพร่ อนุ รักษ์ทุนภูมิปัญญาเหล่านั้น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเรื่ องการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
บูรณาการภูมิปัญญาการใช้ตน้ กกของชุมชนในโรงเรี ยนตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

การตรวจเอกสาร

การวิจยั เรื่ องการพัฒนาแผนจัดการเรี ยนรู ้โดยบู รณาการภู มิปัญญาการใช้ตน้ กกของชุ มชนในโรงเรี ย น
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องคือ
1. ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ (Learning Management) เป็ นกระบวนการสําคัญ
ที่ จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามเป้ าประสงค์ การเรี ยนรู ้น้ นั ไม่สามารถเกิ ดขึ้ นได้เองแต่ เกิ ดจากผูส้ อนจัด
กิ จกรรม การจัดการเรี ยนรู ้ จึงมี บทบาทสําคัญสําหรั บผูส้ อนตั้งแต่ กระบวนการวิเคราะห์หลักสู ตร ศึ กษาเอกที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่างๆ การจัดหาแหล่งการเรี ยนรู ้ สื่ อ การวัด
ประเมินผล ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆที่ จะเกิ ดขึ้ นในชั้นเรี ยน (วราภรณ์, ม.ป.ป., น. 1) จากทฤษฎี การจัด การ
เรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นกระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมาย การเรี ยนรู ้น้ นั เกิดจาก
ผูส้ อนจัดกิจกรรม ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้นาํ การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชน (The use of Community Activities)
มาใช้โดยการนําวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาเผยแพร่ สาํ หรับโรงเรี ยนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ จากการ
วางแผนกิจกรรมที่สร้างขึ้น นอกจากนั้นยังเป็ นการสร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
2. แนวคิ ดการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ภูมิปัญญา ภู มิปัญญาเป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากอดี ตสู่ ปัจจุบนั
แสดงถึงการเข้าใจระหว่างศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี กบั สภาพความเป็ นอยู่หรื อวิถีชีวิตของคนในสังคม ภูมิปัญญา
ของคนไทยมีการคิดค้นขึ้นนั้นเป็ นสิ่ งที่เป็ นระเบียบแบบแผนและเป็ นที่ยอมรับภายในสังคม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
การดํารงชี วิตในการใช้ชีวิตร่ วมกันในสังคมนั้นๆ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น คื อ การถ่ายทอดความรู ้ ความ
เข้าใจ จากบุคคลหนึ่ ง มี ลักษณะแบบมีลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่มีลายลักษณ์อกั ษร วิธีการที่ใช้ถ่ายทอดจะเป็ นไป
ตามความเหมาะสมของแต่ ละท้องถิ่ น วิธีการถ่ายทอดภู มิปัญญาท้องถิ่ นในโรงเรี ยน อาจแบ่ งได้ 2 ลักษณะคื อ
(1) การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ครู ผสู ้ อน (2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นกั เรี ยน (ภัทรวิดี, 254, น. 70)
จากแนวคิดการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จดั การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน สรุ ปได้ว่าการนําภูมิปัญญาชาวบ้านไป
พัฒนาหลักสู ตรไว้สามารถทําได้ 2 แนว คือ โรงเรี ยนเป็ นผูน้ าํ กิจกรรมหรื อเนื้ อหาสระที่เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านไป
จัดการเรี ยนการสอนหรื อพัฒนาหลักสู ตรเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ สามารถเชิญเจ้าของภูมิปัญญาหรื ปราชญ์ชาวบ้าน
เข้ามามีบทบาทในการเป็ นผูส้ อนหรื อวิทยากร และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร โดยการจัดการเรี ยนการสอน
โดยยึดหลักจากหลักสู ตรแกนกลาง นอกจากนั้น (อาภรณ์, 2553, น. 230–231) ได้อธิ บายเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ งมี 6 ขั้นตอนได้แก่ (1) การวิเคราะห์คาํ อธิ บายรายวิชา
เพื่อนําไปใช้ในการจัดทําโครงสร้างรายวิชาซึ่ งประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั หรื อผล
การเรี ยนรู ้ สาระสําคัญ เวลาเรี ยน และนํ้าหนัก คะแนนในแต่ละหน่ วย ซึ่ งจะเห็นในภาพรวมในระดับรายวิชาว่า
ผูส้ อนจะต้องจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละปี การศึกษา หรื อภาคการศึกษาทั้งหมดกี่หน่ วยการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาเรี ยนเท่าใด
(2) การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา พิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั หรื อผลการ
เรี ยนรู ้ เพื่อนํามาเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยให้ครอบคลุม พฤติกรรมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ
และค่ านิ ยม (3) การวิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ โดยวิเคราะห์จากตัวชี้ วดั หรื อผลการเรี ย นรู ้ ที่กาํ หนดไว้ใ นแต่ ละ
40

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

รายวิ ช า เพื่ อ นํา มาใช้ในการเลื อ กและขยายสาระที่ เ รี ย นรู ้ ใ ห้สอดคล้องกับผูเ้ รี ย น ชุ มชน และท้องถิ่ น รวมทั้ง
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน (4) การวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และ ตัวชี้วดั หรื อผลการเรี ยนรู ้ ตลอดจนสาระการเรี ยนรู ้ โดยเลือกรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ย น เป็ นสําคัญ ที่ ให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วม ลงมื อปฏิ บตั ิ จริ ง มี ความน่ าสนใจ สอดคล้องกับวัย และ
ธรรมชาติ ของ ผูเ้ รี ยน สามารถนําความรู ้ ไปใช้ในชี วิตประจําวันและชี วิตจริ งได้ (5) การวิเคราะห์กระบวนการ
ประเมิ นผล เลื อกใช้วิธีการวัดและประเมิ นผลที่ หลากหลาย ใช้เครื่ องมื อวัดที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ และเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (6) การวิเคราะห์แหล่งการเรี ยนรู ้ คัดเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่ง
การเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอก ห้องเรี ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ จากแนวคิ ดทฤษฏี ดงั กล่ า ว
งานวิจยั นี้ จึงได้ประยุกต์ข้ นั ตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ น 7 ขั้นตอนขั้นตอนได้แก่ (1) การประชุมกลุ่ม
ย่อ ยเพื่ อ สอบถามปั ญ หาและความต้อ งการ (2) วิ เ คราะห์ ค าํ อธิ บายรายวิ ช า (3) วิ เ คราะห์ จุด ประสงค์ร ายวิ ช า
(4) วิ เ คราะห์ ส าระการเรี ย นรู ้ จากตัวชี้ ว ดั (5) วิ เ คราะห์ กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ (6) วิ เ คราะห์ กระบวนการ
ประเมินผล (7) วิเคราะห์แหล่งการเรี ยนรู ้ ตามขั้นตอนการพัฒนาแผน ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มขั้นตอนการการพัฒนาคือการ
ประชุ มกลุ่มย่อยระหว่างครู ผูว้ ิจยั และปราชญ์ชุมชน เพื่ อให้ทราบความต้องการของทุ กฝ่ าย ดังนั้นการพัฒนา
แผนการจัดการเรี ย นรู ้ ครั้ งนี้ ได้ยึด ตามหลักสู ตรแกนกลาง ด้านมาตรฐานตัวชี้ วดั สมรรถนะสําคัญของผู เ้ รี ย น
แบ่ งเป็ นระดับชั้นมัธยมของโรงเรี ย นบ้า นเวีย งเดิ ม 2 แผน และแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ร ะดับประถมศึ กษาของ
โรงเรี ยนเทศบาลตําบลเวียงเหนื อ (ค่ายเจริ ญ) 2 แผน นอกจากนั้นครู ได้มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของแผนที่ จะนํา ไปใช้จัด การเรี ย นการสอนจริ งและตรวจสอบโดยการประเมิ นค่ าความสอดคล้อง (IOC)จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

วิธีการดําเนินการวิจัย

การดําเนิ นการวิจยั เรื่ องการพัฒนาแผนจัดการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการภูมิปัญญาการใช้ตน้ กกของชุมชนใน
โรงเรี ยนตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชี ยงราย ใช้ระเบียบวิธีวิจยั ทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ซึ่ งมีการ
การลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลทางภูมิปัญญาโดยใช้เครื่ องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกใช้สัมภาษณ์ผปู ้ ราชญ์
ชุมชนเกี่ยวกับเรื่ องบริ บทชุ มชนและภูมิปัญญาในชุ มชนที่ เกี่ยวกับต้นกก จากนั้นทําการบันทึกและถอดความจาก
การสัมภาษณ์ เพื่อนําข้อมูลไปใช้จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมกับครู ในโรงเรี ยน จากนั้นดําเนิ นการ
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ก่อนนําไปใช้จริ งและปรับแก้ไขตามคําแนะนํา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูร้ ู ้หรื อปราชญ์ชุมชน และครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนในตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อปราชญ์ชุมชนที่รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการใช้ตน้ กกจํานวน
2 คน และครู ผูส้ อนกลุ่มการงานอาชี พและครู ที่เกี่ ยวข้องในโรงเรี ยนในตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงรายจํานวน 4 คน
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เครื่ องมือในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก ใช้ในสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ในชุมชนเกี่ยวกับเรื่ องบริ บทชุมชนและเรื่ องเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ในชุมชนที่เกี่ยวกับต้นกกและเรื่ องบริ บทโรงเรี ยน
2. แบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการภูมิ
ปั ญ ญาการใช้ต ้นกกของชุ มชนในโรงเรี ย นตํา บลเวี ย งเหนื อ อํา เภอเวี ย งชัย จังหวัด เชี ย งรายก่ อนนํา ไปใช้ใ น
สถานศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ประสานงานกับชุ มชน โรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างและคุณครู ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา เพื่อสอบถามข้อมูลชุ มชน
เบื้องต้น ชี้ แจงวัตถุประสงค์การวิจยั ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล และการดําเนิ นการวิจยั ในพื้นที่ จากนั้นลงพื้นที่
สัมภาษณ์ขอ้ มูลต่างๆกับผูร้ ู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเกี่ยวกับต้นกกในชุมชน ถอดความการสัมภาษณ์และจัดทําแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและครู ในพื้นที่ และให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ก่อน
นําไปใช้จริ ง และปรับแก้ไขตามคําแนะนํา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพประกอบด้วยข้อมูลจาการแบบสัมภาษณ์เชิ งลึ ก บริ บทชุ มชนและเรื่ องเกี่ ยวกับภูมิ
ปัญญาในชุมชนที่เกี่ยวกับต้นกกและเรื่ องบริ บทโรงเรี ยนนํามาวิเคราะห์เชิงบรรยาย
2. ข้อมูลเชิงปริ มาณประกอบด้วยผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ภูมิปัญญาในรายวิชาการงาน
และอาชี พของโรงเรี ยนในตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชี ยงราย โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและครู ใน
พื้นที่วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย

การวิจยั เรื่ องการพัฒนาแผนจัดการเรี ยนรู ้โดยบู รณาการภู มิปัญญาการใช้ตน้ กกของชุ มชนในโรงเรี ย น
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการภูมิ
ปัญญาการใช้กกในตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและครู ในพื้นที่ซ่ ึ ง
ได้ผลการวิจยั ดังนี้
การพั ฒนาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยบูรณาการภู มิปัญญาการใช้ กกในตําบลเวี ยงเหนื อ อําเภอเวียงชั ย จั งหวั ด
เชียงราย โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและครู ในพืน้ ที่
ตําบลเวียงเหนื อ มีหมู่บา้ นที่ปลูกต้นกกอยู่ 2 หมู่บา้ นคือหมู่บา้ นไตรแก้วและหมูบา้ นเวียงปางคํา ซึ่ งคนใน
ชุมชนปลูกต้นกกเพื่อนํามาทอเสื่ อกก การทอเสื่ อกกเป็ นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และมีลวดลายอยู่ 14
ลาย ปั จจุบนั ในชุมชนมีผทู ้ ี่ทอเสื่ อกกเพียงไม่กี่คนเนื่ องจากคนรุ่ นหลังไปประกอบอาชีพอื่นและไม่ได้สนใจในการ
ทอเสื่ อกก อาจเป็ นเพราะการทอเสื่ อต้องมีความชํานาญและอาศัยความประณี ตในการทํา และใช้ระยะเวลาในการ
ทอนาน จึ งไม่สามารถจําหน่ ายหรื อสร้างรายได้ทุกวันหรื อมากพอต่ อการดํารงชี พ นอกจากนั้นทางชุ มชนยังมี
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ปั ญหาเรื่ องของตลาดหรื อช่องทางการจัดจําหน่ ายที่ หลากหลาย จึ งทอเสื่ อตามความต้องการของลูกค้าหากมีการ
สั่งซื้ อสิ นค้าและยังสามารถประยุกต์เป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่ นหากมีลูกค้าสนใจที่ รองจาน ที่ รองแก้ว ก็จะผลิต
ตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการเป็ นต้น ดังนั้นเพื่อให้คงไว้ซ่ ึ งภูมิปัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นกกจึงนําไปสู่ การจัดทํา
แผนการเรี ยนรู ้โดยใช้ภูมิปัญญาในรายวิชาการงานและอาชีพของโรงเรี ยนในตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชี ยงราย โดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและครู ในพื้ นที่ จากการสัมภาษณ์เพื่อนําข้อมูลไปจัดทําแผนการจัด การ
เรี ยนรู ้ปราชญ์ชุมชนได้เสนอให้มีการปรับประยุกต์เนื้ อหาจาการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทอเสื่ อกก เป็ นการสานจาน
รองแก้วจากกก เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ภายในเวลาชัว่ โมง ดังนั้นในส่ วนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะ
จัดทําขึ้นครู ผสู ้ อนได้นาํ ข้อเสนอแนะของปราชญ์ชุมชนมากําหนดเป็ นเนื้อหาสาระของแผน
การจัดการเรี ยนการสอนจะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งมีเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนนั้นคื อ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้รับความร่ วมมือจากครู ผูส้ อนและปราชญ์ชุมชน ซึ่ งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้พฒั นาตามหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน2551สาระการงานอาชี พ กําหนดขอบเขตเนื้ อหาโดยการบูรณา
การภู มิปัญญาการใช้ตน้ กกในชุ มชน มี 7 ขั้นตอนได้แก่ (1) การประชุ มกลุ่มย่อยเพื่ อสอบถามปั ญหาและความ
ต้องการ (2) วิเคราะห์คาํ อธิ บายรายวิชา (3) วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา (4) วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้จากตัวชี้ วดั
(5) วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ (6) วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล (7) วิเคราะห์แหล่งการเรี ยนรู ้ การ
พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ได้ยึดตามหลักสู ตรแกนกลาง ด้านมาตรฐานตัวชี้วดั สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
การกําหนดชิ้นงาน กระบวนการเรี ยนรู ้ เทคนิ คการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยภูมิปัญญาของชุมชนในการจัด
กิจกรรมและกําหนดสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ รวมถึงมีการวัดและประเมินผล โดยแบ่งแผนเป็ นระดับชั้นมัธยมของ
โรงเรี ยนบ้านเวียงเดิม 2 แผน และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลเวียงเหนื อ
(ค่ายเจริ ญ) 2 แผน ทั้ง4 แผนได้ประเมินค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ ชียวชาญ โดยมีรายละเอียดของแผนดังนี้
แผนการเรี ยนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 รายวิชา การงานอาชี พ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เรื่ อง ภูมิปัญญาการใช้ตน้ กกใน
ท้องถิ่น (จานรองแก้วจากการประยุกต์การทอเสื่ อกก) เวลา 2 ชัว่ โมง มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทํางาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทํางานทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่ วมกัน
และทักษะการแสวงหาความรู ้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสยั ในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการดํารงชี วิตและครอบครัว ตัวชี้ วดั ที่ ม.2/2 ใช้ทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางาน
ตัวชี้ วดั ที่ ม.2/3 มีจิตสํานึ กในการทํางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั ิ งานอย่าง สาระสําคัญ เกี่ยวกับการทอเสื่ อ
กก ซึ่ งเป็ นภู มิปัญญาของคนในท้องถิ่ น ที่ นาํ เอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็ นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็ นแผ่น
ผืน เพื่อนํามาใช้ปูลาดรองนัง่ หรื อนอน จากนั้นประยุกต์การทอเสื่ อกกเป็ นการสานกกเพื่อการทําจานรองแก้วจาก
กก ประหยัดและคุ ม้ ค่ า มี การกําหนดจุ ดประสงค์ท้ งั 3 ด้านได้แก่ ดา้ นพุทธพิ สัย จิ ตพิ สัย และทักษะพิ สัย ส่ วน
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ได้แก่ (1) ความสามารถในการคิด (2) ความสามารถในการแก้ปัญหา (3) ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชี วิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (1) มีจิตสาธารณะ (2) มุ่งมัน่ ในการทํางาน (3) รักความเป็ นไทย
แผนนี้ มีสาระการเรี ยนรู ้ได้แก่ ภูมิปัญญาการทอเสื่ อกก วัสดุ อุปกรณ์สาํ หรับทําจานรองแก้วจากกก ขั้นตอนการทํา
จานรองแก้วจากกก และประโยชน์ของกก ชิ้ นงาน/ภาระงาน คื อการทําจานรองแก้วจากกก ส่ วนกระบวนการ
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เรี ยนรู ้/เทคนิควิธีการได้แก่ กระบวนการปฏิบตั ิ (วิเคราะห์งาน, วางแผนการทํางาน, การปฏิบตั ิงาน, การประเมินผล
การ ทํางาน) และ กระบวนการทํางานกลุ่ม (เลือกหัวหน้ากลุ่ม, กําหนดเป้ าหมายร่ วมกัน, วางแผนการทํางาน, แบ่ง
งานกันทําตามความสามารถ, ลงมือปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่, ประเมินผลและปรับปรุ งการทํางาน) กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ใช้กระบวนการทํางานเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นคู่ เพื่ อปฏิ บตั ิ การทําจานรองแก้ว โดยครู และวิทยากรหรื อ
ปราชญ์ชุมชนอธิ บายและสาธิ ต พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตาม สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อจริ งคือวัสดุอุปกรณ์
การทําจานรองแก้ว การวัดผลประเมินผลจะวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน โดยกําหนดวิธี
วัด เครื่ องมือวัด และเกณฑ์การประเมินผล
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 2 รายวิชา การงานอาชี พ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เรื่ องการทํากระดาษกกและ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษกก เวลา 2 ชัว่ โมง มาตรฐานและตัวชี้วดั เหมือนกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 สาระสําคัญคือ
การทอเสื่ อกก เป็ นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นาํ เอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็ นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็ น
แผ่ น ผื น ซึ่ งการทํา เสื่ อ กกจะเหลื อ เศษกกที่ ไ ด้จ ากการตัด ขอบขอบเสื่ อ กก จึ ง นํา เศษกกเหล่ า นั้น มามาผ่ า น
กระบวนการต่ างๆ ทําเป็ นกระดาษกก เพื่ อเป็ นการเพิ่ มมูลค่ าให้กบั เศษกกที่ เหลื อใช้ กระดาษกกสามารถนํามา
ประดิ ษฐ์เป็ นผลงานประดิ ษฐ์ได้หลากหลาย เช่ น สมุดโน้ต โคมไฟ ตุง ฯลฯ มีการกําหนดจุดประสงค์ท้ งั 3 ด้าน
ได้แก่ดา้ นพุทธพิสัย จิ ตพิสัย และทักษะพิสัย ส่ วนสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนและคุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์
เช่นเดียวกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 สาระการเรี ยนรู ้ วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนกระบวนการทํากระดาษกก สมุด
โน้ตจากกระดาษกก และประโยชน์ของกระดาษกก ชิ้นงาน/ภาระงาน กระดาษจากกก และสมุดโน้ตจากกระดาษ
กก ส่ วนกระบวนการเรี ยนรู ้/เทคนิ ควิธีการได้แก่ กระบวนการปฏิบตั ิ และ กระบวนการทํางานกลุ่ม กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ใช้กระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม เพื่อปฏิบตั ิการทํากระดาษกกและสมุดโน้ต โดยครู และวิทยากรหรื อปราชญ์
ชุมชนอธิ บายและสาธิ ต พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตาม สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ใช้ส่ื อจริ งจากวัสดุอุปกรณ์การทํา
กระดาษกกและสมุดโน้ต การวัดผลประเมิ นผลจะวัดและประเมิ นผลตามจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ท้ งั 3 ด้าน โดย
กําหนดวิธีวดั เครื่ องมือวัด และเกณฑ์การประเมินผล
แผนการสอนระดับประถมศึกษา
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ อง การทํากระดาษจากกก เวลา
2 ชั่วโมง มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทํางาน มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ มี ทกั ษะกระบวนการทํางานทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้ มีคุณธรรม และลักษณะนิ สัย
ในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการดํารงชี วิตและครอบครัว ตัวชี้วดั ที่
ป.6/2 อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุ งการทํางานแต่ละขั้นตอน ตัวชี้วดั ที่ ป.6/3 ใช้ทกั ษะการจัดการใน
การทํางาน และมีทกั ษะการทํางานร่ วมกัน สาระสําคัญคือ การทอเสื่ อกก เป็ นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นาํ เอา
ต้นกกมาแปรสภาพให้เป็ นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็ นแผ่น ซึ่ งการทําเสื่ อกกจะเหลือเศษกกที่ได้จากการตัดขอบ
ขอบเสื่ อกก จึงนําเศษกกเหล่านั้นมามาผ่านกระบวนการต่างๆ ทําเป็ นกระดาษกก เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั เศษ
กกที่เหลือใช้ จุดประสงค์ท้ งั 3 ด้านได้แก่ดา้ นพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ส่ วนสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (1) มีจิตสาธารณะ (2) มุ่งมัน่ ในการทํางาน (3) รักความเป็ นไทย สาระการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาการทอเสื่ อกก
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วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนกระบวนการทํากระดาษกก ประโยชน์ของกระดาษกก ชิ้นงานภาระงานคือกระดาษจาก
กก กิจกรรมการเรี ยนรู ้ใช้กระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม เพื่อปฏิบตั ิการทํากระดาษจากต้นกกโดยครู และวิทยากรหรื อ
ปราชญ์ชุมชนอธิ บายและสาธิ ต พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตาม สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อจริ งคือวัสดุอุปกรณ์
การทํากระดาษกก การวัดผลประเมินผลจะวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน โดยกําหนดวิธี
วัด เครื่ องมือวัด และเกณฑ์การประเมินผล
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 รายวิชา การงานอาชี พ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ อง ผลิตภัณฑ์จากกระดาษกก
เวลา 2 ชัว่ โมง มาตรฐาน ตัวชี้ วดั ที่ เช่ นเดี ยวกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 สาระสําคัญคื อ การทอเสื่ อกก เป็ นภู มิ
ปั ญญาของคนในท้องถิ่น ที่นาํ เอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็ นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็ นแผ่นผืน ซึ่ งการทําเสื่ อ
กกจะเหลื อเศษกกที่ ได้จากการตัด ขอบขอบเสื่ อกก จึ งนําเศษกกเหล่า นั้นมามาผ่า นกระบวนการต่ า งๆ ทําเป็ น
กระดาษกก เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั เศษกกที่เหลือใช้ กระดาษกกสามารถนํามาประดิษฐ์เป็ นผลงานประดิษฐ์ได้
หลากหลาย เช่น สมุดโน้ต โคมไฟ ตุง ฯลฯ การกําหนดจุดประสงค์จะกําหนดจุดประสงค์ท้ งั 3 ด้านได้แก่ดา้ นพุทธ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ส่ วนสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กาํ หนดเหมื อนกับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 สาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่วสั ดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนกระบวนการทําสมุดโน้ตจากกระดาษกก
สมุดโน้ตจากกระดาษกก ประโยชน์ของสมุดโน้ตจากกระดาษกก ชิ้นงาน ภาระงานคือ สมุดโน้ตจากกระดาษกก
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใช้กระบวนการทํางานเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นคู่ เพื่อปฏิบตั ิการทําสมุดโน้ตจากกระดาษกก โดยครู
และวิทยากรหรื อปราชญ์ชุมชนอธิ บายและสาธิ ต พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตาม สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อจริ ง
คื อวัสดุอุปกรณ์การทําสมุดโน้ต การวัดผลประเมินผลจะวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน
โดยกําหนดวิธีวดั เครื่ องมื อวัด และเกณฑ์การประเมิ นผล นอกจากนั้นครู ได้มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแผนที่จะนําไปใช้จดั การเรี ยนการสอนจริ งและตรวจสอบโดยการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินได้ดงั Table 1
Table 1 shows the congurence evaluation of each point in the lesson plan by integrating wisdom of using local
papyrus in the schools, Wiang Nuea Subdistrict, Wiang Chai, Chiang Rai
Item
Issue
Mean
Interpretation
1.
Title “The Wisdom of Using Papyrus in the Community”
1
Applicable
2.
Standards and Indicators
1
Applicable
3.
Core Concept
1
Applicable
4.
Learning Objective
1
Applicable
5.
Learners’ Competencies
1
Applicable
6.
Learners’ Desired Characteristics
1
Applicable
7.
Learning Content
1
Applicable
8.
Assignment/Task
1
Applicable
9.
Learning Procedures/Techniques
1
Applicable
10. Learning Activities
0.67
Applicable
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Table 1 (Continue).
Item
Issue
11. Media and Learning Resources
12. Assessment and Evaluation

Mean
0.33
1

Interpretation
Improve
Applicable

จาก Table 1 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการภูมิปัญญาการใช้
ต้นกกของชุมชนในโรงเรี ยนตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชี ยงราย พบว่าประเด็นการประเมินส่ วนมาก
สามารถนําแผนการสอนไปใช้ได้ ส่ วนประเด็นสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ควรมี การปรั บปรุ งซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้
คํา แนะนํา ว่า ควรใช้สื่ อ ICT หรื อสื่ อเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี่ ยวชาญครู ผูพ้ ฒ
ั นาแผนได้
ดําเนินการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ก่อนนําไปใช้จริ ง

บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ

การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสําคัญที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้าประสงค์ การเรี ยนรู ้น้ นั
ไม่สามารถเกิ ดขึ้ นได้เองแต่ เกิ ดจากผูส้ อนจัดกิ จกรรม การจัดการเรี ยนรู ้จึงมี บทบาทสําคัญสําหรั บผูส้ อนตั้งแต่
กระบวนการวิเคราะห์หลักสู ตร ศึกษาเอกที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ต่ างๆ การจัดหาแหล่ งการเรี ย นรู ้ สื่ อ การวัดประเมิ นผล ตลอดจนประสบการณ์ ต่า งๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ นในชั้น เรี ย น
(วราภรณ์ ศรี วิโรจน์, เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน: (1) ดังนี้ ในการพัฒนาแผนในงานวิจยั นี้ ได้ดาํ เนิ นการ
จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมกับครู ในพื้นที่ โดยมีการลงพื้นที่ สอบถามข้อมูลเบื้ องต้นเช่ น บริ บท
ของโรงเรี ยน หลักสู ตรสถานศึกษา เนื้ อหารายวิชา การจัดการศึกษา และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยเจาะจงในส่ วน
ของภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์จากต้นกกเนื่องจากในตําบลเวียงเหนือ มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกก ซึ่ ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้พฒั นาตามหลักสู ตรแกนกลางหรื อหลักสู ตรขั้นพื้นฐาน 2551 สาระการงานอาชีพ กําหนด
ขอบเขตเนื้ อหาโดยการบู รณาการภู มิปัญญาการใช้ตน้ กกในชุ มชน และได้พฒ
ั นาแผนโดยมี ข้ นั ตอนทั้งหมด 7
ขั้นตอนได้แก่ (1) การประชุ มกลุ่มย่อยเพื่อสอบถามปั ญหาและความต้องการ (2) วิเคราะห์คาํ อธิ บายรายวิชา (3)
วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา (4) วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้จากตัวชี้ วดั (5) วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ (6)
วิเคราะห์กระบวนการประเมิ นผล (7) วิเคราะห์แหล่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีท้ งั หมด 4 แผน เป็ นแผนการจัดการเรี ย นรู ้
ระดับประถมศึ กษา 2 แผน และแผนระดับมัธยมศึ กษา 2 แผน โดยแต่ละแผนได้ทดลองใช้และประเมิ นค่าความ
สอดคล้องก่อนนําไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดย
บูรณาการภูมิปัญญาการใช้ตน้ กกของชุ มชนในโรงเรี ยนตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชี ยงราย เกือบทุก
ประเด็นการประเมินสามารถนําแผนการสอนไปใช้ได้ ส่ วนประเด็นสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ควรมีการปรับปรุ งซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้คาํ แนะนําว่าควรใช้สื่อ ICT หรื อสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญครู
ผูพ้ ฒั นาแผนได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ก่อนนําไปใช้จริ ง
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสู ตรทักษะอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ และความพึง
พอใจในการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างทักษะอาชี พสําหรับกลุ่มแม่บา้ น ตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มแม่บา้ นจํานวน 30 คน เลือกด้วยวิธีการเจาะจง ใช้แบบสอบถาม แบบประเมินความสอดคล้อง
ของหลักสู ตร แบบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า ความเที่ ย งตรงของแบบสอบถาม ผลวิ จัย พบว่า หลัก สู ต รประกอบไปด้ว ย
7 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการและเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) เนื้ อหา (4) โครงสร้าง (5) กิจกรรมฝึ กอบรม (6) สื่ อ/วัสดุ
อุปกรณ์ และ (7) การวัดผลประเมินผล ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสู ตรอยูใ่ นระดับดีมาก ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของเนื้ อหามีความสอดคล้องกันทุกด้าน ผลสัมฤทธิ์ การใช้หลักสู ตรของผูร้ ่ วมการฝึ กอบรมมีผลการรับรู ้หลัง
อบรมสู งกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม ผลประเมินทักษะของผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด และความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าอบรมอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
ความสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, ทักษะอาชีพ, เวียงเหนือ
Abstract

This research aims to develop vocational skills courses from the resource-based community. Study achievement
and satisfaction of applying the training courses to enhance occupational skills for housewives. The sample of this study is
30 housewives. The instruments used in the research were questionnaire, assessment form for curriculum suitability and
consistency, Use questionnaires, curriculum suitability and consistency assessment, achievement test. And Satisfaction
Assessment Form. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and index of item objective congruence.
Results of the study were: the course consists of 7 elements (1) principles and reasons (2) objective (3) content (4) structure
(5) training activities (6) media/materials (7) evaluation. The appropriateness of the course elements is so good, and
consistency of course elements are consistent across all aspects. The training achievement was higher than before training.
Participants have skills in training at a high level. And the satisfaction of trainees from training courses was at the highest
level.
Keyword: career skills, curriculum development, Wiangnue
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บทนํา

แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทยยุคศตวรรษที่ 21 เน้นสร้ างคนให้เป็ นศู นย์กลางในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้สังคมไทยเป็ นสังคมอยู่
เป็ นสุ ขร่ วมกัน ด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิ การให้ความสําคัญของต่อท้องถิ่นและสถานศึกษา เน้นทางด้านการ
พัฒนาเยาวชนสู่ ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาหลักสู ตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานในพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง
2560) เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทําหลักสู ตรการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาคนไทยทุกระดับให้มีคุณภาพความรู ้
พื้นฐาน และทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับการดําเนิ นชี วิตในสังคมที่ มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเรี ยนรู ้เพื่อความเจริ ญทั้ง
ด้านสังคมและด้านบุคคล โดยใช้การถ่ายทอดความรู ้ อบรม การสื บสานวัฒนธรรม ซึ่ งการสร้างองค์ความรู ้ที่เกิ ด
จากสภาพแวดล้อมเป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต กระบวนการจัดการศึ กษาสิ่ งสําคัญต้องให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถพัฒนาตนเอง โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
อย่างเต็มศักยภาพ และบูรณาการเรี ยนรู ้ทางด้านทักษะในการประกอบอาชี พและดํารงชี วิตได้อย่างถูกต้อง (สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้มี คุ ณ ภาพเป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ ช่ ว ยพัฒ นาสั ง คมไทยในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม การสื่ อสาร เทคโนโลยี ซึ่ งส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดํารงชี วิตของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และปั ญหาที่สาํ คัญทางด้านเศรษฐกิจที่ราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกตํ่า อีกทั้งปัญหาการว่างงานในชุมชนซึ่ งเกิดจากการลดอัตรากําลังคนในภาคธุรกิจและการบริ การ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และปัจจัยที่สาํ คัญทางด้านความเข้มแข็งในชุมชนส่ งผลให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาในการพึ่งพาตนเองได้ เนื่ องจากประชนชนส่ วนใหญ่ขาดวิชาชี พในการสร้างอาชี พให้แก่ตนเอง
และชุมชน หากประชาชนมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบชีพก็จะสามารถสร้างงานให้เกิดขึ้นแต่
ตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจภายในชุมชนได้ (อังคณา, 2557)
จากการเปลี่ ย นแปลงของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิ วตั น์ ภาคเกษตรกรรมไทยกําลังเผชิ ญกับความ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยเกิดขึ้ นมาก่อน ในขณะที่เกษตรกรไทยยังคงเผชิ ญปั ญหาความยากจนอันเกิดจากความไม่
เป็ นธรรมทางเศรษฐกิ จ สังคมและการเมือง ปรากฏการณ์ของปั ญหาที่เกิดขึ้ นกับเกษตรกรไทยในปั จจุบนั มี หลาย
ปั จจัยดังนี้ (1) ปั ญหาด้านปั จจัยและฐานทรัพยากรการผลิตที่ ส่งผลทั้งด้านพื้นที่ ทาํ กิน การไม่เข้าถึงทรัพยากรการ
ผลิตรวมทั้งสิ ทธิ เกษตรกรในด้านการเข้าถึงพันธุ กรรมพืชและสัตว์ ยังไม่ได้รับการยอมรับ ทําให้เกษตรกรรายย่อย
ขาดศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และพึ่งพาตนเองไม่ได้ (2) ปัญหาต้นทุนการผลิตสู งขึ้น อันเนื่องจากปั จจัยการผลิต
มีฐานจากการใช้พลังงาน ต้นทุนปุ๋ ย ยา แรงงานสู งขึ้น ฐานทรัพยากรอาหารลดลง และแม้ว่าปั จจุบนั มีแนวโน้มว่า
ผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาดี แต่ราคาที่เพิ่มขึ้ นเหล่านี้ ไม่แน่ว่าจะส่ งผลประโยชน์กลับมาที่ เกษตรกร รวมทั้ง
ราคาอาหารที่แพงขึ้ นก็กลายเป็ นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่สูงขึ้ น (3) ปั ญหาเรื่ องตลาด ตลาดเป็ นของพ่อค้าแต่ การ
ลงทุ นและความเสี่ ยงเป็ นของเกษตรกร เกษตรกรจึ งไม่มีส่วนในการตัดสิ นใจกําหนดราคาตลาด ราคาผลผลิ ต
การเกษตรจึงไม่เป็ นธรรม ไม่แน่นอน ราคาขึ้นลงตามอํานาจซื้ อของพ่อค้าขณะที่ราคาปั จจัยการผลิตเพิ่มสู งขึ้ นโดย
ที่ไม่เคยลดลง (สยามรัฐออนไลน์, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งเห็นความสําคัญและสนใจในการมุ่งให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
วางแผนพัฒนาทักษะด้านอาชีพบนทรัพยากรท้องถิ่น และพัฒนาเพื่อเสริ มสร้างทักษะอาชีพ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
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เรี ยนรู ้ทกั ษะทางด้านการประกอบอาชี พ โดยใช้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สามารถนํา
หลักสู ตรพัฒนาทักษะอาชี พอบรมเพื่อเป็ นฐานข้อมูลมาประยุกต์และนํามาประกอบอาชี พ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในชุมชน และชุมชนมีส่วนร่ วมในการสร้างสังคมเพื่อการเรี ยนรู ้ ทําให้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชน ในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะอาชี พสําหรั บกลุ่ มแม่บา้ นตําบลเวีย งเหนื อ
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชี ยงราย แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ การพัฒนาหลักสู ตร และการนําหลักสู ตรไปทดลองใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่ าง คือกลุ่มแม่บา้ น ตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 30 คน โดยใช้วิธีแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองและพัฒนาหลักสู ตรทักษะอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน
1.1 แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับหลักสู ตรทักษะอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน
1.2 แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสู ตรทักษะอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน
1.3 แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสู ตรทักษะอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน
2. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลหลักสู ตร
2.1 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรทักษะอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน
2.2 แบบประเมินความสามารถในการฝึ กอบรมทักษะอาชีพ
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม (Need) เพื่อนําไปใช้ในการสร้างหลักสู ตร
ให้มีความสอดคล้อ งกับความต้อ งการที่ แท้จริ งจากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามความต้องการเกี่ ย วกับ
หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างทักษะอาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม (Design)
1. ดําเนิ นการสร้างหลักสู ตรจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร และจาก
การนําผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2. วางแผนร่ างหลักสู ตรที่ มีองค์ประกอบดังนี้ หลักการและเหตุ ผล วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เนื้ อหา
หลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตร กิจกรรมการฝึ กอบรม สื่ อ/วัสดุประกอบการฝึ กอบรม และการวัดและการประเมินผล
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3. เมื่อได้หลักสู ตรฝึ กอบรมฉบับร่ างแล้ว ทําการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสู ตร และ
ความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสู ตรฝึ กอบรม โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารและหลักสู ตร จํานวน 5 ท่าน ซึ่ ง
หลักสู ตรควรมีความสอดคล้อง (IOC) ในระดับ 0.80–1.00
4. ทําการปรับปรุ งหลักสู ตรตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนําไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 3 นําหลักสู ตรฝึ กอบรมที่ ได้ทาํ การพัฒนาไปใช้จริ ง (Implementation) โดยการจัดอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการให้กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ตามแผนการจัดกิจกรรมการอบรมที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม (Evaluation) โดยทําการประเมินผลจากผู ้
เข้ารับการอบรม (กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน) โดยใช้แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจในการฝึ กอบรม แบบประเมิน
ความสามารถของผูเ้ ข้าอบรมในระหว่างการฝึ กอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมต่อหลักสู ตร
เสริ มสร้างทักษะอาชีพ

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะอาชี พสําหรั บกลุ่มแม่บา้ นในตําบลเวียงเหนื อ
อํา เภอเวี ย งชัย จัง หวัด เชี ย งราย ผลวิ จัย พบว่ า หลัก สู ต รฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะอาชี พ ที่ ผู ว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น
ประกอบด้วย (1) หลักการและเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) เนื้ อหา (4) โครงสร้างหลักสู ตร (5) กิจกรรมฝึ กอบรม
(6) สื่ อ/วัสดุอุปกรณ์ (7) การวัดผลประเมินผล ซึ่ งหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างทักษะอาชี พที่สร้างขึ้น ถือเป็ น
คู่มือในการดําเนิ นกิจกรรม ซึ่ งเมื่อได้ร่างหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างทักษะอาชี พแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ส่ง หลักสู ตร
ฝึ กอบรมดังกล่าวตรวจประเมิ นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยผลการประเมิ นความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสู ตร
ฝึ กอบรม พบว่าโดยภาพรวมหลักสู ตรฝึ กอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.50±0.54
(Table 1) และผลจากการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสู ตรฝึ กอบรมพบว่า หลักสู ตรฝึ กอบรม
ทักษะอาชีพมีขอ้ มูลที่สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีค่า IOC สู งกว่า 0.80 (Table 2)
Table 1 Results of the evaluation of the suitability of training course components
Assessment list
x̅
SD
1. Principles and Reasons
4.55
0.63
2. Course Objective
4.40
0.70
3. Course Content
4.53
0.55
4. Course Structure
4.80
0.18
5. Training Activities
4.30
0.50
6. Training Materials
4.80
0.33
7. Measurement and Evaluation
4.10
0.87
Including 7 Assessment list
4.50
0.54
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Result
very good
good
very good
very good
good
very good
good
very good
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Table 2 Results of assessing the consistency of the components of the training course
Assessment list
x̅
1. Unit 1
0.93
2. Unit 2
0.97
3. Unit 3
0.95
4. Unit 4
0.97
** Consistency is between 0.80–1.00

Result
consistent
consistent
consistent
consistent

2. ผลสัมฤทธิ์ การใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่ อเสริ มสร้างทักษะอาชี พสําหรั บกลุ่มแม่บา้ นตําบลเวียงเหนื อ
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชี ยงราย จากการนําหลักสู ตรฝึ กอบรมทักษะอาชี พสําหรับกลุ่มแม่บา้ นในตําบลเวียงเหนื อ
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชี ยงราย มาทดลองใช้และจัดอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน พบว่าผลการประเมิ น
ความสามารถของผูเ้ ข้าอบรมระหว่างการฝึ กอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 86.07±1.98 คะแนน ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้ที่ 80 คะแนน ขณะที่ผลการทดสอบความรู ้ความเข้าใจในการฝึ กอบรมของกลุ่ม
ตัวอย่างจากการทําแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจในการฝึ กอบรมพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 15.67±1.60
คะแนน ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่หลักสู ตรระบุไว้ที่ 10 คะแนน
3. ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของผูเ้ ข้าอบรมที่ มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมทักษะอาชี พพบว่า ผูเ้ ข้ารั บการ
อบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.23±0.53 วิทยากรสามารมีความรู ้ความสามารถตรง
ตามหัวข้ออบรมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด การถ่ายทอดความรู ้ เนื้อหา ความเข้าใจหลังการอบรม และการไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (Table 3)
Table 3 The mean and standard deviation of the participants' satisfaction towards the vocational skills training
program
Evaluation item
x̅
SD summary
1. speakers are knowledgeable and able to meet the training topics.
4.63
0.48 highest
2. Speakers have the ability to transfer knowledge, easy to understand.
4.49
0.53
high
3. Speakers have been able to broadcast the content in full at any given time.
4.36
0.64
high
4. speakers have the ability to answer questions.
4.33
0.63
high
5. Training locations are clean and appropriate.
4.28
0.60
high
6. Availability of training equipment
4.36
0.59
high
7. The duration of the training is appropriate.
4.25
0.54
high
8. Participants have Knowledge and understanding after training
4.19
0.47
high
9. Participants have knowledge they have gained and can be used for a career.
4.13
0.41
high
10. Participants are more likely to apply their knowledge to their own careers.
4.21
0.44
high
11. How much knowledge can be used by the training sessions?
4.28
0.49
high
Overall satisfaction
4.23
0.53
high
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บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

1. การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของหลักสู ตรโดยได้เน้นการให้กลุ่มชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยศึกษา ทฤษฎี และปฏิบตั ิจริ ง ในการจัดทําหลักสู ตรอบรมเรื่ อง การฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างทักษะ
อาชี พ พบว่าหลักสู ตร มี โครงสร้ างหลักสู ตรประกอบด้วย หลักการและเหตุ ผล วัตถุประสงค์ เนื้ อหาหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร กิ จกรรมอบรม สื่ อ/วัสดุ อุปกรณ์ การวัดและการประเมิ นผลซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ของ
กระทรวงศึกษาธิ การในการพัฒนาหลักสู ตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานในพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560)
ที่เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับการดําเนิ นชี วิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่ งเสริ มและ
บูรณาการเรี ยนรู ้ทางด้านทักษะในการประกอบอาชี พและดํารงชี วิตได้อย่างถูกต้อง และเป็ นหลักสู ตรฝึ กอบรม
เสริ มสร้างทักษะอาชี พที่ เน้นด้านการปฏิ บตั ิ การ และการมีส่วนของผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นสําคัญซึ่ งสอดคล้องกับ
สิ ราวิชญ์ และวิสูตร (2560) ที่ได้ทาํ การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้นสําหรับผูป้ ระกอบการอาหารปรุ งสําเร็ จ
เพื่อสุ ขภาพที่มุ่งเน้นพัฒนามนุษย์ท้ งั 3 ด้าน คือด้านความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่ งหลักสู ตรสามารถนําไปสร้างเป็ น
อาชีพ สร้างรายได้ โดยเน้นให้หลักสู ตรฝึ กอบรมอาชีพระยะสั้นที่เน้นการปฏิบตั ิ
การพัฒนาผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลสังเคราะห์และสร้าง
หลักสู ตรโดยมีข้ นั ตอนการสร้างหลักสู ตรคื อ (1) ศึ กษาข้อมูลพื้ นฐาน (2) การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม (3) การ
ทดลองใช้หลักสู ตร (4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตรพบว่า ในการพัฒนาหลักสู ตรได้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้องแก่ผเู ้ ข้ารับการอบรมจนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้น้ นั หลักสู ตรจะต้องผ่านประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ให้มีข ้อ มู ลที่ ส อดคล้อ งกัน โดยหลักสู ต รประกอบด้วย (1) หลักการและเหตุ ผ ล (2) วัต ถุ ป ระสงค์ (3) เนื้ อหา
(4) โครงสร้างหลักสู ตร (5) กิ จกรรมฝึ กอบรม (6) สื่ อ/วัสดุอุปกรณ์ (7) การวัดผลประเมินผล ซึ่ งผลการประเมิ น
ความสอดคล้องพบว่าหลักสู ตรมีความสอดคล้องในทุกประเด็น และองค์ประกอบมีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด
ซึ่ งหลักสู ตรอบรมระยะสั้นที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาผ่านเกณฑ์สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ชุมชนได้ เนื่องจาก
ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดของ Taba (1962) และได้มีการกําหนดการพัฒนาหลักสู ตรอย่างมีระบบ ขั้นตอน มีการวิเคราะห์
ความต้องการมาเป็ นตัวแปรหลักในการพัฒนาหลักสู ตร และต้องมีการจัดเนื้ อหาภายในหลักสู ตรให้ครอบคลุม
เป็ นลําดับขั้นตอนสามารถบูรณาการ ซึ่ งจะทําให้เข้าอบรมมีความก้าวหน้า และบรรลุวตั ถุประสงค์ในการอบรม
และ แนวคิดของ Saylor, Alexander and Lewis (1981) ได้ระบุระบบขั้นตอนในการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมนั้นจะ
เกี่ยวกับการทําหลักสู ตรได้แก่ การร่ างหลักสู ตร การนําหลักสู ตรไปใช้ และการประเมินหลักสู ตร และผูว้ ิจยั ได้สร้าง
หลักสู ตรดังกล่าวตามทฤษฎีดงั กล่าวอย่างเป็ นระบบ และใช้ทฤษฎีดา้ นการใช้หลักสู ตร อีกทั้งได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
เอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง จึ งทําให้หลักสู ตรมีองค์ประกอบด้านต่างๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
และการนําทรัพยากรในชุมชนนํามาต่อยอดเพื่อให้เกิ ดทักษะสามารถเป็ นแนวทางสร้างอาชี พแก่ในชุมชน ซึ่ งใน
ขั้นตอนการนําไปใช้ปฏิ บตั ิการฝึ กอบรมได้ดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิเชี ยร และคณะ (2557) ในการจัดทํา
หลักสู ตรฝึ กอบรมควรศึกษาข้อมูลจากงานเอกสาร และงานวิจยั ที่มีความหลากหลาย ซึ่ งจะส่ งผลให้การทําหลักสู ตร
ฝึ กอบรมระยะสั้นมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน และมีความเหมาะสมมาก จึงจะสามารถนําไปใช้ในการจัดฝึ กอบรมได้
อย่างดีและมีประสิ ทธิ ภาพ และอัคครัตน์ (2557) ในการวางแผนการฝึ กอบรมควรมีข้ นั ตอนตามลําดับที่ กาํ หนดไว้
จะส่ งผลให้หลักสู ตรฝึ กอบรมที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นามีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของสงัด (2533) ที่ได้
กล่าวว่าในการพัฒนาหลักสู ตรก่อนนําไปใช้จริ งในขั้นปฏิบตั ิการ ในขั้นตอนของการประเมินความเหมาะสมของ
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หลักสู ตรจะส่ งผลให้ได้หลักสู ตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสามารถนําหลักสู ตรไปใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. ทางด้านผลสัมฤทธิ์ การใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างทักษะอาชี พสําหรับกลุ่มแม่บา้ นตําบลเวียง
เหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการนําหลักสู ตรไปทดลองใช้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม โดยได้ทาํ การ
แบ่งเนื้ อหาเป็ นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ พบว่าผูร้ ่ วมการฝึ กอบรมมีผลการรับรู ้หลังอบรมสู งกว่าก่อนเข้ารับ
การฝึ กอบรม ผลประเมินทักษะของผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด และหลักสู ตรการฝึ กอบรม
สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเนื่ องจากมีการบูรณาการรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ
ชลดา และวุฒิ พ ล (2560) มารุ ต (2558) และ อังคณา (2555) ในการพัฒ นาหลักสู ต รคื อ การนํา ข้อมู ลจากฐาน
ทรัพยากรในชุมชน มาเชื่อโยงบูรณาการเพื่อเป็ นข้อมูลหลักในการกําหนดหลักสู ตร ซึ่ งในการจัดการประสบการณ์
เรี ยนรู ้ และการวัดประเมินผล โดยใช้สารสนเทศต่างๆ แก้ไข ปรับปรุ ง ที่ส่งผลให้หลักสู ตรนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ในการใช้หลักสู ตรพัฒนาทักษะอาชี พจากฐานทรัพยากรในชุมชน ในระหว่าง
การฝึ กอบรมระยะสั้นผูเ้ ข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 80 คะแนน ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดไว้ เนื่ องจาก
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลในการสร้างหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ จากข้อมูล ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ซึ่ งส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ของการฝึ กอบรมระยะสั้นเรื่ อง การสร้างอาชี พจากฐานทรัพยากรชุมชนในตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงราย ที่ผา่ นจากการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ทําให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมระยะสั้นมีคะแนนที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่ได้กาํ หนด
3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม ผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมมีความพึงพอภาพรวมของ
หลักสู ตรอยู่ในระดับมาก เนื่ องจากหลักสู ตรดังกล่าวผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําวัน และ
ต่อยอดเป็ นอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยด้านความรู ้ความเข้าใจหลังการอบรมผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู ้มาก จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูอ้ บรมเกิ ดจากการปฏิ บตั ิ จริ ง มีกระบวนการทํางานที่เป็ นกลุ่ม ผูอ้ บรมได้
พัฒนาทักษะอาชี พ สามารถนําความรู ้ไปใช้ในอาชี พเนื่ องจากหลักสู ตรมีเนื้ อหาที่สอดคล้อง และในการฝึ กอบรม
ระยะสั้นเพื่อเสริ มสร้างทักษะอาชีพสําหรับกลุ่มแม่บา้ น ตําบลเวียงเหนื อ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็ นการจัด
ขึ้นเพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนําทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนต่อยอดเป็ นอาชีพ และสามารถนําความรู ้จากการอบรมใช้
ในชีวิตประจําวันได้
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
1. ควรนํา หลัก สู ต รฝึ กอบรมไปประยุ ก ต์ใ ช้เ พื่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในหน่ ว ยงานภาครั ฐเช่ น
ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน เป็ นต้น
2. ควรนําหลักสู ตรฝึ กอบรมไปขยายผลการฝึ กอบรมในกลุ่มแม่บา้ นพื้นที่อื่นในอําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย เนื่องจากมีทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมใกล้เคียงกัน
ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยครั้ งต่ อไป
1. ควรนําหลักสู ตรฝึ กอบรมไปฝึ กอบรมให้กบั ผูว้ า่ งงาน ผูน้ าํ ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์การเรี ยนรู ้ใน
กลุ่ม และพัฒนาการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างทักษะอาชีพได้ต่อไป
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2. ควรมีการศึกษาปัจจัย และติดตามผลที่ได้จากการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม เพื่อข้อมูลกลับมาพัฒนา
ให้เป็ นหลักสู ตรการสร้างทักษะอาชีพที่สามารถเป็ นหลักสู ตรที่ใช้ได้ในวงกว้าง
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการคิดผลิตภาพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน ในหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 จํานวน 1 ห้องเรี ยน ซึ่ งมีนักเรี ยนจํานวน 27 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จํานวน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบประเมินชิ้นงานการคิดผลิตภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้
แบบจําลองเป็ นฐาน นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยการคิดผลิตภาพอยู่ในระดับดี (x� = 33, 18.52%) ถึงดี มาก (x� = 37.5, 81.49%) โดย
นักเรี ยนมีการคิดผลิตภาพในด้านการทําความเข้าใจปั ญหามากเป็ นอันดับหนึ่ ง ด้านการสร้างผลงาน และการวางแผนอย่าง
เป็ นระบบเป็ นลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับนั้น
คําสําคัญ: การคิดผลิตภาพ, การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน, ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ

Abstract

The purpose of this research was to investigate the development of grade 10 students’ productive thinking using
Model-Based Inquiry in biodiversity topic. The participants were 27 grade 10 students. The research instruments were 2
lesson plans and productive thinking evaluation form. Quantitative data were analyzed by mean and percentage. Qualitative
data were analyzed by content analysis. The results showed that after learning through Model-Based Inquiry, students
showed productive thinking at good (x� = 33, 18.52%) to excellence (x� = 37.5, 81.49%) level. Moreover, the results also
showed that the highest development of students’ productive thinking was understanding of problem aspect, and followed
with generating of product and systematic planning aspect respectively.
Keywords: biodiversity, model-based inquiry, productive thinking
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บทนํา
ประเทศไทยยุค 4.0 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ งสิ่ งสําคัญของการก้าวสู่
ประเทศไทยในยุค 4.0 คื อ การพัฒ นาคนไทยให้มีค วามสามารถเชิ งนวัต กรรม สิ่ งสํา คัญของการพัฒ นาคนใน
ระดับประเทศคื อ การศึ กษา โดยการศึ กษาไทยยุค 4.0 เป็ นยุคแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่ อสร้ างสรรค์นวัตกรรม ถื อเป็ น
การศึกษาที่ต่อยอดจากการเรี ยนเพื่อสร้างความรู ้มุ่งเน้นนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงเป็ นการมุ่ง
พัฒนาผูเ้ รี ยนสามารถนําองค์ความรู ้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ สู่ การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม (กองบริ หารงานวิจยั และกันคุณภาพการศึกษา, 2560) ทั้งนี้ทกั ษะของผูเ้ รี ยนจึงต้องเน้นการ
ทําได้ ลงมือทํา และนําไปสู่ การสร้างเป็ นผลผลิตที่เป็ นรู ปธรรม ดังนั้นจึงต้องมีการส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็ นระบบ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอน และการตกผลึกทางความรู ้สู่การสร้าง
เป็ นผลงานหรื อผลผลิตใหม่ๆ ซึ่ งความสามารถในการคิดที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถดังกล่าวคือ การ
คิ ดผลิ ตภาพ (ไพฑูรย์, 2559) โดยมี การคิ ดวิเคราะห์ การคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นรากฐานที่ สําคัญต่ อการคิ ดผลิ ตภาพ
(Hurson, 2007; Newton, 2017) การคิดผลิตภาพจึงมีบทบาทสําคัญ ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถใช้ความคิดที่ มี
ประโยชน์โดยตรง คือ แปรความคิดเป็ นผลิตภัณฑ์ แปรความคิดเป็ นกิจกรรม หรื อแปรความคิดเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ที่
ชัดเจน ซึ่ งทําให้นกั เรี ยนสามารถใช้ความคิดได้อย่างคุม้ ค่า (ไพฑูรย์, 2559)
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การคิ ด ผลิ ต ภาพ พบว่ า ผลการวิ จัย ส่ ว นใหญ่ จ ะรายงานผลการ
พัฒนาการคิ ดผลิ ตภาพของนักเรี ยนผ่า นทางการประเมิ นการคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นหลัก ยังขาดการรายงานผลใน
องค์ประกอบอื่น ๆของการคิ ดผลิตภาพ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึ กษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีแนวทางในการส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ย นแสดงสิ่ งที่ เ ป็ นนามธรรมสู่ การแสดงออกในรู ปธรรมที่ ผ่า นกระบวนการคิ ด วางแผนอย่า งมี ร ะบบและ
สร้างสรรค์ เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่ อสารคําอธิ บายของตนเอง โดยเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิ บตั ิ
จริ งหรื อการหยิบยกสถานการณ์ที่พบในชี วิตประจําวัน การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีอิสระทั้งการเรี ยนรู ้และการ
อภิปายร่ วมกันในชั้นเรี ยน และการใช้เทคนิคต่างๆในการที่จะช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนําเสนอสิ่ งที่เป็ นนามธรรมสู่
สิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรมได้ถูกต้อง ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน (ModelBased Inquiry) โดยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มการคิ ดผลิ ตภาพ (Productive-Based Instructional Model)
เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ความหมายในการเรี ยนรู ้ถูกสร้างขึ้นโดยผูเ้ รี ยนคือ
การให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนและปฏิ บัติ จากกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ มีคุณ ค่ าต่ อสังคม ภายใต้แ หล่ งการเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลายร่ วมกับแนวทางการปฏิบตั ิในกระบวนการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนและแตกต่างกันตามความสนใจ (ไพฑูรย์
, 2559) รวมถึงการจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้เพื่ อพัฒนาการคิ ดผลิตภาพ มีแนวทางการจัด การ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย โดยการหยิบยกสถานการณ์ปัญหาที่ น่าสนใจกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการคิ ดและการสร้างแรง
บันดาลใจแก่ผเู ้ รี ยนผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันทํางานตามที่ตนเองสนใจร่ วมกัน(ไพฑูรย์, 2557)
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงนําการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐานมาใช้ในการพัฒนาการคิ ด
ผลิตภาพของนักเรี ยนในรายวิชาชี ววิทยา เนื่ องจากเนื้ อหาส่ วนใหญ่เป็ นนามธรรมที่ เน้นการท่องจํา เช่ น ลักษณะ
และวัฏจักรชี วิตของพืช การคิ ดผลิตภาพจึ งถือเป็ นหนึ่ งทักษะที่ จะช่ วยให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญของเนื้ อหาใน
รายวิชาชี ววิทยาในการนํามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีความเป็ นรู ปธรรมที่ ชดั เจนมากขึ้ น
โดยงานวิจยั นี้ จะรายงานผลการพัฒนาการคิดผลิตภาพของนักเรี ยนและพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในแต่ละ
57

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

องค์ประกอบของการคิ ดผลิตภาพ นอกจากนั้นผลที่ ได้จากงานวิจยั ยังเป็ นประโยชน์ต่อครู ในการศึ กษา ทําความ
เข้าใจ และนําไปพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับบริ บทของตนเอง เพื่อพัฒนาการคิดผลิตภาพให้
เกิดขึ้นกับนักเรี ยนต่อไป

การตรวจเอกสาร
การคิ ดผลิตภาพถือเป็ นความสามารถหรื อกระบวนการทางสมองของแต่ละคนที่ มีกระบวนการคิ ด การ
วางแผน การพิ จารณาปั ญหาที่ หลากหลายแนวทางนําไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และมี ความน่ าเชื่ อถือ
รวมถึงมีการสื่ อสารอย่างเป็ นขั้นตอนจากสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมแสดงออกในสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมในรู ปของผลผลิต ใน
ลักษณะต่าง ๆ อาจเป็ นความคิด งานวิชาการ สิ่ งประดิษฐ์ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรื อแก้ปัญหาในสังคมได้
(ปราณี และคณะ, 2562; นวลจิ ตต์ และไพฑูรย์, 2559; Mutiodi, 2016; Yanuar, 2019) โดยปราณี และคณะ (2562)
กล่าวถึงการคิดผลิตภาพมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ทักษะการวางแผน หมายถึง มีการวางแผนในการ
สร้างผลงานเป็ นขั้นตอนและนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง (2) ทักษะการทํางานที่คล่องแคล่ว หมายถึง มีความคล่องแคล่วใน
การทํางาน สามารถเลือกใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการสร้างผลงานได้อย่างถูกต้อง (3) ทักษะการสร้างผลงาน
หมายถึง ผลงานที่ นกั เรี ยนผลิตขึ้ นตรงตามวัตถุประสงค์มีความแปลกใหม่ในทางบวก ใช้ประโยชน์ได้จริ งและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ นอกจากนี้ Hurson (2007) ได้เสนอขั้นตอนของ
กระบวนการคิ ดผลิ ตภาพ ทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังนี้ (1) การระบุ สิ่งที่ เกิ ดขึ้ นหรื อการระบุ ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ น (what’s
going on ?) (2) การระบุ เ ป้ า หมายในอนาคต (What’s success?) (3) การระบุ ค าํ ถามที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
(What’s the question? (4) การค้น หาคํา ตอบจากคํา ถามที่ ส ร้ า งขึ้ น (Generate answers) (5) พัฒ นาสิ่ ง ที่ คิ ด สู่ ก าร
แก้ปัญหา (Forge the solution) (6) การลงมือปฏิบตั ิ (Align resources) สําหรับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้
แบบจําลองเป็ นฐาน เสนอโดย Windschitl et al. (2008) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้หรื อกิ จกรรมในลักษณะของการอภิ
ปายที่มีหลักการหรื อเป็ นระบบอีกทั้งสนับสนุนให้ผูเ้ รี ยนสื บเสาะหาความรู ้ โดยมีการสร้าง การประเมิน และการ
ปรับปรุ งแบบจําลอง เพื่อนํามาใช้พฒั นาคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ ให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจได้ลึกซึ้ งในเนื้ อหาและเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งให้ความสําคัญกับลักษณะของความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ คือ
การทดสอบ (testable) การแก้ไ ข (revisable) การอธิ บ าย (explanatory) การคาดการณ์ (conjectural) การสร้ า ง
(generative) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นจัดระบบสิ่ งที่ นกั เรี ยนรู ้และสิ่ งที่ ตอ้ งการรู ้ (organizing what
we know and what we want to know) ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างสมมติฐาน (generating testable hypotheses) ขั้นที่ 3 ขั้น
การค้นหาหลักฐาน (seeking evidence) และขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างข้อโต้แย้ง (constructing an argument)

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจยั ในชั้นเรี ยน (classroom research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการคิดผลิตภาพของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน
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กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ ศึกษา คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีจาํ นวน
ทั้งสิ้ น 27 คน แบ่ งเป็ นนักเรี ยนชาย 14 คน และนักเรี ยนหญิ ง 13 คนโดยวิธีการคัดเลื อกแบบเจาะจง (purposive
sampling) ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มที่ศึกษาดังกล่าวเนื่ องจากได้รับมอบหมายให้ทาํ การจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาชี ววิทยา
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ในฐานะนิ สิตฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู และเป็ นห้องที่ ผูว้ ิจยั รับผิดชอบสอนและจากความ
สมัครใจของนักเรี ยน
เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ (1) แบบประเมินชิ้นงานการคิดผลิตภาพ โดยลักษณะของชิ้นงานคือ ชิ้นงานรู ปวาดที่
ให้นกั เรี ยนออกแบบด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กาํ หนด (2) ใบงานที่มีขอ้ คําถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่
นักเรี ยนออกแบบ (3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน เรื่ อง ความหลากหลายของ
สิ่ งมีชีวติ จํานวน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง พืชกลุ่มไม่มีท่อลําเลียงและแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง พืชกลุ่มมีท่อลําเลียง (ไลโคไฟต์และโมนิ โลไฟต์) ซึ่ งมีการตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารย์
ด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา 1 ท่าน อาจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน และครู ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการสอนในรายวิชา
ชีววิทยา 1 ท่าน จากนั้นผูว้ ิจยั นํามาปรับปรุ งตามคําแนะนําทั้งด้านภาษา ลักษณะสถานการณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
และการปรับรู ปประโยคเพื่อให้สื่อความหมายได้ตรงตามวัตุประสงค์อีกครั้ง แล้วจึ งนําเครื่ องมื อวิจยั ไปใช้เก็บ
ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละครั้ง โดยดําเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐานในเรื่ อง ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต ตามแผนการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ น
จํานวน 2 แผน โดยระยะเวลาของการจัดการเรี ยนรู ้คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 จํานวน 2 คาบ (100 นาที ) และ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 จํานวน 3 คาบ (150 นาที) ซึ่ งในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั อ้างอิงการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดย
ใช้แบบจําลองเป็ นฐานตามแนวคิ ดของ Windschitl et al. (2008) ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นจัดระบบ
สิ่ งที่นกั เรี ยนรู ้และสิ่ งที่ตอ้ งการรู ้ (2) ขั้นการสร้างสมมติฐาน (3) ขั้นการค้นหาหลักฐาน (4) ขั้นการสร้างข้อโต้แย้ง
และตรวจสอบการคิ ดผลิ ตภาพของนักเรี ยนผ่านทางชิ้ นงานหลังจากผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะโดยใช้
แบบจําลองเป็ นฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากที่ ได้ดาํ เนิ นการตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนได้คิดผลิ ตภาพโดยประยุกต์ใช้ความรู ้ทาง
ชี ววิทยาต่อสถานการณ์ปัญหาที่กาํ หนด จากนั้นนํามาออกแบบเป็ นชิ้นงานการคิดผลิตภาพ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ประเมินผล
ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยประเมินการคิดผลิตภาพของนักเรี ยนด้วยการใช้แบบประเมินชิ้นงานการคิดผลิตภาพ
ที่ ระบุ ประเด็นการประเมิ นครอบคลุมการคิ ดผลิ ตภาพ เกณฑ์การให้คะแนนแบ่ งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ดี มาก
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(4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุ ง (1 คะแนน) แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยสถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่ าเฉลี่ ย ร้ อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยอ่านคําตอบผลงานของนักเรี ยนอย่างละเอียด และจัดกลุ่มคําตอบ จากนั้นนํามาเทียบ
กับเกณฑ์ในแต่ ละองค์ประกอบของการคิ ดผลิ ตภาพ ซึ่ งเกณฑ์การประเมิ นแบ่ งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ดี มาก
(4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุ ง (1 คะแนน) ดัดแปลงจากเกณฑ์การประเมินการคิดผลิตภาพ
ของปราณี พงษ์สุพรรณ และคณะ (2562) และไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2559) เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของการ
คิดผลิตภาพของการวิจยั นี้ได้แก่ (1) การทําความเข้าใจปัญหา (2) การวางแผนอย่างเป็ นระบบ (3) การสร้างผลงาน

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั พบว่า หลังจากนักเรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐานใน
รายวิชาชีววิทยา เรื่ องความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต ทั้ง 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีการคิดผลิตภาพ ภาพรวม
อยู่ในระดับนักเรี ยนมี การคิ ดผลิ ตภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ร้ อยละ 18.52 ) ถึ งดี เยี่ยม (ร้ อยละ 81.49) โดย
รายละเอียดของระดับการคิดผลิตภาพของนักเรี ยนแยกตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังแสดงใน Table 1

Table 1 Percentage of students’ productive thinking in the learning unit of biodiversity using Model-based
Inquiry
n = 27
Lesson Plan

Level of Productive thinking
1 (Improvement)

2 (Fair)

3 (Good)

4 (Excellence)

1

0%

0%

22.22%

77.78%

2

0%

0%

18.52%

81.49%

Note: Under 17 = Improvement; 18-25 = Fair; 26-33 = Good; 34-40 = Excellence
จาก Table 1 ผูว้ ิจยั พบว่าการคิ ดผลิตภาพของนักเรี ยนมีความแตกต่างกันในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ทั้งนี้เป็ นผลมาจากความยากง่ายของเนื้อหา รวมไปถึงสถานการณ์ปัญหาที่แตกต่างกัน โดยหัวข้อย่อยของเรื่ องความ
หลากหลายของสิ่ งมี ชีวิตจะแบ่ งออกเป็ น 2 หัวข้อ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรื่ อง พื ชที่ ไม่มีท่อลํา เลี ย ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง พืชที่มีท่อลําเลียง (ไลโคไฟต์และโมนิ โลไฟต์) ซึ่ งผลจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
และ 2 พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการคิดผลิตภาพที่พฒั นาจากระดับดีไปสู่ ระดับดี มาก ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั คาดว่าเป็ นเพราะ
เนื้ อหาเรื่ อง พืชที่ มีท่อลําเลียง (ไลโคไฟต์และโมนิ โลไฟต์) มีความซับซ้อนน้อยกว่า ตัวอย่างเช่ น สภาพแวดล้อม
และลักษณะของพืชแต่ละชนิ ดค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ นกั เรี ยนได้เห็นตัวอย่างจริ งของพืช
กลุ่มนี้ จากในห้อ งปฏิ บตั ิ การและภายในโรงเรี ย น รวมถึ งสถานการณ์ ปั ญหามี ค วามท้าทายมากขึ้ น นอกจากนี้
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี การคิ ดผลิ ตภาพในด้านการทําความเข้าใจปั ญหามากเป็ นอันดับหนึ่ ง ด้านการสร้าง
ผลงาน และการวางแผนอย่างเป็ นระบบเป็ นลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับนั้น ดังแสดงใน Table 2
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Table 2 Mean score of students’ productive thinking in each component of productive thinking in the
learning unit of biodiversity using Model-based Inquiry
n = 27
Component of Productive Thinking

Total score

Mean score

1. Understanding of problem

4

3.8

2. Systematic Planning

4

3.17

3. Generating of Product

4

3.6

จาก Table 2 ผูว้ ิจยั พบว่านักเรี ยนมีการคิ ดผลิตภาพในองค์ประกอบที่ 1 คื อการทําความเข้าใจปั ญหามาก
เป็ นอันดับหนึ่ ง โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถระบุปัญหาที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กาํ หนดได้ และสามารถ
เชื่ อมโยงกับความรู ้ทางชีววิทยา เพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ปัญหา โดยสถานการณ์ปัญหาที่กาํ หนดมี
ความเชื่ อมโยงกับสิ่ งที่ อยู่ใกล้ตวั กับนักเรี ยน ไม่ซับซ้อนจนเกิ นไป สามารถกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ย นได้
สําหรับผลการวิจยั ที่พบว่านักเรี ยนมีองค์ประกอบที่ 3 การสร้างผลงานและ 2 การวางแผนอย่างเป็ นระบบเป็ นลําดับ
ที่ 2 และ 3 ตามลําดับนั้น ผูว้ ิจยั คาดว่าเป็ นผลเนื่องจากนักเรี ยนต้องใช้กระบวนการคิดระดับสู งในการระดมความคิด
ของสมาชิ กภายในกลุ่ม เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนอย่างเป็ นขั้นตอนและการแสดงสิ่ งที่ได้จากการระดมความคิ ด
ผ่านทางชิ้ นงาน เพื่ อการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และเป็ นระบบต่ อสถานการณ์ ปัญ หาที่ กาํ หนด ซึ่ งพบว่าใน
องค์ประกอบที่ 3 การสร้างผลงาน นักเรี ยนสามารถสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างสวยงาม มีความหลายหลาย
แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ได้ รวมถึงการนําเสนอได้อย่างน่ าสนใจเพื่ อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะของแต่ ละกลุ่ ม
นํามาสู่ ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุ งชิ้ นงานให้ดียิ่งขึ้ น ในขณะที่ องค์ประกอบที่ 2 การวางแผน
อย่างเป็ นระบบ พบว่านักเรี ยนสามารถระบุรายละเอียดในเบื้ องต้นได้ และหาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการนํามาใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ แต่ยงั ขาดการเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั พบว่าภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน นักเรี ยนมีการคิดผลิตภาพ
อยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก กล่าวคือนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดจากรู ปนามธรรมสู่ รูปธรรมผ่านทางชิ้นงานได้ชดั เจน
มากขึ้ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของธี ระศักดิ์ และคณะ (2561) ที่ ศึกษาการเปรี ยบเที ยบผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แบบจําลองเป็ นฐานกับการคิดผลิตภาพเรื่ อง อะตอมและโครงสร้างอะตอม สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะและคุณลักษณะในการคิ ดเชิ งผลิตภาพหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ โดยข้อค้นพบที่
แสดงถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนคือ นักเรี ยนได้เรี ยนทั้งเนื้ อหาและทักษะการคิดต่างๆ ซึ่ งสามารถพัฒนา
เป็ นการคิดผลิตภาพได้ ที่ม่งุ เน้นให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น สร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู ้จากการเรี ยนรู ้
เรื่ องนั้นๆ ได้ และปราณี พงษ์สุพรรณ และคณะ (2562) ที่ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรเสริ มสะเต็มศึกษาเพื่อส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดผลิตภาพวิชาวิทยาศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยนได้
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คะแนนความคิดผลิตภาพหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยข้อค้นพบที่แสดงถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนคือ
นักเรี ยนได้มีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน รวมถึงมีทกั ษะในการออกแบบและคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้
เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบของการคิดผลิตภาพพบว่า จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้
แบบจําลองเป็ นฐานในรายวิชาชีววิทยา นักเรี ยนสามารถระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่กาํ หนดได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่ ง
สถานการณ์ ปัญหามี ค วามท้าทายและเชื่ อ มโยงกับชี วิต ประจําวันของนักเรี ย น รวมถึ งส่ งเสริ มให้นักเรี ย นเห็ น
ความสําคัญของการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ การนําความรู ้ทางชีววิทยาเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต
มาวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ ปัญหาได้มากขึ้ น นอกจากนี้ ดา้ นการสร้ างผลงานพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางชี ววิทยานําเสนอผ่านทางชิ้นงานได้ถูกต้อง และสร้างสรรค์มากขึ้น รวมถึงการวางแผนการ
ทํางานอย่างเป็ นขั้นตอน ผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนส่ งผล
ต่อการคิดผลิตภาพของนักเรี ยน การจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาํ ความรู ้จากสิ่ งที่ เรี ยนมาประยุกต์ใช้
ผ่านทางการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับปราณี และคณะ (2561) และ Laius and Rannikmae (2004)
ที่กล่าวว่า การนําความรู ้ที่ได้เรี ยนไปใช้วางแผนเพื่อสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมหรื อแนวทางในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน หรื อปรับปรุ งคุณภาพชีวิตต่อไป
สําหรั บข้อเสนอแนะจากการพัฒนาการคิ ดผลิ ตภาพเรื่ อง ความหลากหลายของสิ่ งมี ชีวิต ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐานมีดงั นี้
จากผลวิ จัย ในงานวิ จัย นี้ พ บว่า นักเรี ย นส่ วนใหญ่ มีการคิ ด ผลิ ต ภาพในด้า นการระบุ ปั ญหาซึ่ งมี ค วาม
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ และการสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ สวยงาม แต่ยงั ขาดด้านการวางแผน
อย่างเป็ นระบบจากคะแนนเฉลี่ยเป็ นลําดับสุ ดท้าย เนื่องจากนักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั ขาดการระบุรายละเอียดหลักการที่
ถูกต้องในการสร้ า งชิ้ นงาน ดังนั้นผูว้ ิจัยขอเสนอแนะว่า ครู ควรสถานการณ์ ที่เชื่ อมโยงกับชี วิต ประจํา วันของ
นักเรี ยน เพื่อกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจในการคิดผลิตภาพของนักเรี ยน รวมถึงการใช้คาํ ถามในการซักไซ้ไล่เรี ยง
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนําเสนอสิ่ งที่เป็ นนามธรรมสู่ สิ่งที่เป็ นรู ปธรรมได้ชดั เจนและมีระบบมากขึ้น รวมถึงการให้
เวลากับนักเรี ยนในการพัฒนาการคิ ดผลิ ตภาพ ซึ่ งนักเรี ยนต้องมี การระดมความคิ ด การรวบรวมความคิ ด การ
ประมวลผลความคิด การศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม นําไปสู่ การวางแผนอย่างเป็ นขั้นตอน และแสดงผ่านทางการสร้าง
ชิ้นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็ นระบบ นอกจากนี้ การจัดกิ จกรรมที่ มีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาํ เสนอ
ชิ้นงานและมีการอภิปายร่ วมกันภายในชั้นเรี ยน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะของสมาชิกแต่ละกลุ่มนํามาสู่ ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุ งชิ้นงานให้ดีมากขึ้นได้ ถือเป็ นแนวทางการพัฒนาการคิดผลิตภาพของนักเรี ยน
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์และการรู ้คิดของนักเรี ยน และ
(2) วิเ คราะห์ ความสอดคล้องระหว่า งกรอบแนวคิ ด การวิจัยที่ แ สดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ ของการรู ้ คิดและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์กบั หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย 187 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยายและโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า (1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิ สิ กส์อยูใ่ นระดับปานกลาง และการรู ้คิดอยูใ่ นระดับสู ง และ (2) กรอบแนวคิดการวิจยั สอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์
(χ2 = 9.19, df = 11, p = .60, RMSEA = 0.00, RMR = 0.02, SRMR = 0.02, GFI = 0.99, AGFI = 0.96) โดยการรู ้คิดมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งขนาดอิทธิ พลมาตรฐานเป็ น
0.51 องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาฟิ สิ กส์ได้แก่ การระบุตวั แปร การระบุสมการ กระบวนการแก้ปัญหา
ในภาพรวม ขนาดและหน่วยของคําตอบ องค์ประกอบของการรู ้คิดได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับการคิด และการกํากับควบคุมการ
คิด
คําสําคัญ: การรู ้คิด, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์

Abstract

The purposes of this research were to (1) study physics problem solving abilities and metacognition of students
and (2) examine fitness of conceptual framework showing components and relationship between metacognition and physics
problem solving abilities with the empirical evidences. Samples were 187 upper secondary school students. Data were
analyzed using descriptive statistics and structural equation model. Research results revealed that (1) physics problem
solving abilities were at the moderate level and metacognition was at the high level and (2) conceptual framework was
fitted to the empirical evidences. (χ2 = 9.19, df = 11, p = .60, RMSEA = 0.00, RMR = 0.02, SRMR = 0.02, GFI = 0.99,
AGFI = 0.96) Metacognition had positive effect on physics problem solving abilities with the standardized effect size 0.51.
Physics problem solving abilities components were identifying variables, identifying equations, overall problem solving
procedures, magnitude and unit of answer. Metacognition components were knowledge of cognition and regulation of
cognition.
Keywords: metacognition, physics problem solving abilities
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บทนํา

ฟิ สิ กส์เป็ นสาขาวิชาหนึ่ งของวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งจําเป็ นต่อการอธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ ในเอกภพ และเป็ น
พื้นฐานความรู ้ที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มากมาย (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2561; Kaya & Boyuk, 2011) ส่ งผลให้นกั การศึกษาพยายามที่ จะหาแนวทางต่างๆ ในการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ฟิสิ กส์ของผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ของผูเ้ รี ยนให้
สู งขึ้น
นอกจากความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์แล้ว การรู ้คิดเป็ นความสามารถที่ สําคัญของนักเรี ยน
เช่นกัน โดยนักการศึกษาได้อธิ บายว่า การรู ้คิด หมายถึง ความรู ้ ความสามารถในการคิด วางแผน กํากับ ตรวจสอบ
ประเมินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง รวมถึงการเรี ยนรู ้ กระบวนการคิด หรื อการปฏิบตั ิงาน ด้วยเหตุน้ ีการรู ้คิด
จึงนับเป็ นหัวใจสําคัญของการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555, Jordan & Porath, 2006; Ormrod, 2006;)
นักการศึกษาส่ วนหนึ่ งอธิ บายว่าเป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์มีความสัมพันธ์กบั การรู ้คิด
เนื่ องจากทําให้นกั เรี ยนเข้าใจความคิดของตนเองซึ่ งทําให้แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Gok, 2010)
ทั้งนี้ Taasoobshirazi and Farley (2013a, p. 55) ได้ศึกษากับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสหรัฐอเมริ กาและยืนยันว่า
การวางแผนการรู ้คิดมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ผ่านการใช้งานกลยุทธ์ทางฟิ สิ กส์ซ่ ึ งหมายถึ ง
ขั้นตอนหรื อเทคนิคเฉพาะตัวของบุคคลในการแก้ปัญหาให้สาํ เร็ จ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ ผ่านมาพบว่า องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิ สิ กส์ได้ถูกนิ ยามไว้อย่างหลากหลาย แต่ละงานวิจยั มีการกําหนดองค์ประกอบและนํ้าหนักค่าคะแนนของการวัด
และประเมิ นความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ ในลักษณะแตกต่ างกัน (พัณนิ ดา, 2559; อมรรั ตน์, 2558;
Nikat, Parno, & Latifah, 2018) และไม่พบการยืนยันองค์ประกอบในการวัดความสามารถในการแก้ปั ญหาทาง
ฟิ สิ กส์กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
นอกจากนี้ ย งั พบว่า สารสนเทศที่ ยื นยันความสัมพันธ์ ร ะหว่า งความสามารถทั้งสองประการข้างต้นมี
ข้อ จํา กัด อันเนื่ อ งมาจากความแตกต่ า งของภู มิหลังของกลุ่ มตัวอย่างในการวิจัย ของ Taasoobshirazi and Farley
(2013a) ซึ่ งเป็ นนักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งอาจทําให้เกิดข้อจํากัดในการนําผลวิจยั ดังกล่าวมาใช้อธิ บาย
นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาในประเทศไทยซึ่ งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านระดับการศึ กษา พื้นฐานความรู ้ และ
วัฒนธรรมที่ แตกต่ างกัน และในการวิจยั ข้างต้นมี การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทั้งสองในบาง
องค์ประกอบเท่านั้น จึงเป็ นที่มาของการศึ กษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์และการรู ้คิดของนักเรี ยน
มัธยมศึ กษาตอนปลาย ซึ่ งประกอบด้วยการสํารวจความสามารถทั้งสองประการและวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างกรอบแนวคิดการวิจยั ซึ่ งแสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้คิดและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์กบั หลักฐานเชิ งประจักษ์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง โดยงานวิจยั นี้ กาํ หนดประชากรการ
วิจยั เป็ นนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาในกรุ งเทพมหา
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นคร เนื่ องจากโรงเรี ย นในสังกัดข้า งต้นมี บริ บทที่ คล้ายคลึ งกันอันเนื่ องมาจากสังกัดของโรงเรี ย น นอกจากนี้
โรงเรี ยนในสังกัดข้างต้นมีจาํ นวน 10 โรงเรี ยน ซึ่ งทําให้ผูว้ ิจยั สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจยั
ได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอ

การตรวจเอกสาร

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์หมายถึงความสามารถในการหาความสัมพันธ์หรื อปริ มาณทาง
กายภาพที่ ไ ม่ ท ราบค่ า ของปรากฏการณ์ (อมรรั ต น์ , 2558; Belikov, 1989; Hollabaugh, 1995; Niss, 2018) ทั้ง นี้
องค์ประกอบในการประเมิ นความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ดดั แปลงจากแนวคิ ดของ Nikat, Parno &
Latifah (2018) ซึ่ งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การระบุตวั แปร (2) การระบุสมการ (3) กระบวนการแก้ปัญหาใน
ภาพรวม (4) ขนาดของคําตอบ และ (5) หน่วยของคําตอบ
การรู ้คิดหมายถึงความรู ้และความสามารถของบุคคลในการคิด วางแผน กํากับ ตรวจสอบ รวมถึงประเมิน
เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง รวมถึงการเรี ยนรู ้ กระบวนการคิด หรื อการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ หรื อ
การปฏิบตั ิงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555; Jordan &
Porath, 2006; Ormrod, 2006) ทั้ง นี้ องค์ป ระกอบในการวัด การรู ้ คิ ด ที่ สั ง เคราะห์ จ ากการศึ ก ษาประกอบด้ว ย
2 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ (1) ความรู ้ เ กี่ ย วกับการคิ ด ซึ่ งประกอบด้วยความรู ้ เ ชิ งประกาศ (ความรู ้ เ กี่ ย วกับตนเอง
ในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์) ความรู ้เชิงกระบวนการ (ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์) และความรู ้
เชิงเงื่อนไข (ความรู ้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ควรใช้ความรู ้เชิงประกาศและความรู ้เชิงกระบวนการ) และ (2) การกํากับ
ควบคุมการคิด ซึ่ งประกอบด้วย การวางแผน การจัดการสารสนเทศ การกํากับควบคุม การแก้ไขข้อผิดพลาด และ
การประเมินผล (Taasoobshirazi & Farley, 2013b; Taasoobshirazi, Bailey, & Farley, 2015)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้คิดกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ พบว่าการกํากับ
ควบคุมการคิดในระหว่างการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ช่วยให้สามารถจดจ่อกับการแก้ปัญหา ทําความเข้าใจปั ญหา และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ อาจเกิ ดขึ้ น (Ali, Abd-Talib, Ibrahim, Surif, & Abdullah, 2016) นอกจากนี้ ผูท้ ี่ แก้ปัญหา
ทางฟิ สิ ก ส์ อ ย่ า งรู ้ คิ ด มี แ นวโน้ม จะแก้ปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อ นได้อ ัน เนื่ อ งมาจากทัก ษะการวางแผนและการกํา กับ
ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ตามแผนที่ ต้ งั ไว้ (Docktor, 2006) แนวคิ ดทั้งสองสอดคล้องกับการวิจยั
ของ Taasoobshirazi and Farley (2013a) ซึ่ งทําการวิจยั โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ปั ญหาทางฟิ สิ กส์ ซึ่ งพบว่า การวางแผนการรู ้ คิ ด มี อิทธิ พ ลทางอ้อมต่ อ การ
แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ผ่านการใช้งานกลยุทธ์ทางฟิ สิ กส์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากสารสนเทศข้างต้น
ทําให้สรุ ปได้ว่าการรู ้คิดอาจมีอิทธิ พลทางบวกต่อความสามารถในการแก้ปัญหางฟิ สิ กส์ จึ งนํามาสู่ กรอบแนวคิด
การวิจยั ดังนี้ (Figure 1)
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Figure 1 Conceptual framework

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรการวิจยั คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาในกรุ งเทพมหานคร 10 โรงเรี ยน ซึ่ งมีประมาณ 4,000 คน และกลุ่ม
ตัว อย่า ง คื อ นักเรี ย นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 แผนการเรี ย นวิ ทยาศาสตร์ – คณิ ต ศาสตร์ โรงเรี ย นสังกัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุ งเทพมหานคร 187 คน ในปี การศึกษา 2563 ซึ่ งได้จากการสุ่ มหลายขั้นตอน โดย
ขนาดกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับจํานวนขั้นตํ่าตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) ที่ระบุว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างคิดเป็ น 10 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งประมาณค่า แต่ตอ้ ง
ไม่ต่าํ กว่า 5 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งประมาณค่า ทั้งนี้ งานวิจยั นี้ จาํ เป็ นต้องประมาณค่าพารามิเตอร์ 16 ค่า
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจึงเท่ากับ 16×10 = 160 คน
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์เป็ นแบบทดสอบอัตนัยซึ่ ง
ประกอบด้วยปัญหาทางฟิ สิ กส์จาํ นวน 9 ปัญหา โดยองค์ประกอบในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิ สิ กส์ดดั แปลงจากแนวคิ ดของ Nikat, Parno and Latifah (2018) ซึ่ งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การระบุตวั แปร
(2) การระบุสมการ (3) กระบวนการแก้ปัญหาในภาพรวม (4) ขนาดของคําตอบ และ (5) หน่ วยของคําตอบ และ
เนื้ อหาที่ใช้ในการประเมินคือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงรวมทั้งสิ้ น 9 ปั ญหา โดยคุณภาพของแบบทดสอบเป็ นดังนี้
(1) ความตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาจากดัชนี IOC ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 (2) ความยาก มีค่าตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.71 ซึ่ ง
อยู่ในระดับค่อนข้างง่ายถึงค่อนข้างยาก (3) อํานาจจําแนก มีค่าตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.42 ซึ่ งอยู่ในระดับจําแนกได้พอใช้
ถึงดีมาก และ (4) ความเที่ยง พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคซึ่ งมีค่า 0.80 โดยอยูใ่ นระดับสู ง
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการรู ้คิดเป็ นแบบวัดแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ งมีขอ้ คําถาม 19 ข้อ
โดยดัดแปลงองค์ประกอบในการวัดจากแนวคิดของ Taasoobshirazi, Bailey, and Farley (2015) เป็ น 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับการคิด และการกํากับควบคุมการคิด การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดในขั้นก่อนทดลองใช้
มีการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน และตรวจสอบคุณภาพแบบวัดภายหลังการ
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ทดลองใช้ โดยตรวจสอบคุณภาพดังนี้ (1) ความตรงเชิ งเนื้ อหาซึ่ งพิ จารณาจากดัชนี IOC โดยมีค่าตั้งแต่ 0.67 ถึง
1.00 (2) ความเที่ ยง พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคซึ่ งมีค่าเป็ น 0.74 จึ งสรุ ปว่าอยู่ในระดับสู ง
และ (3) ความตรงเชิงโครงสร้างซึ่ งวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป LISREL 8.80 (Student
Version) พบว่า แบบวัดการรู ้คิดมีความตรงเชิ งโครงสร้าง (χ2 = .009, df = 1, p = .924, RMSEA = .000, SRMR =
.005, AGFI = .970)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติบรรยายในการระบุสภาพความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์และการรู ้คิด โดยดัดแปลงเกณฑ์
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์จากแนวคิดของ Nikat, Parno, and Latifah (2018) และใช้เกณฑ์
การประเมินการรู ้คิดตามแนวคิดของ Öza (2016) และ Memnun and Hart (2012) ดังนี้ (Table 1 และ Table 2)
Table 1 Criteria for evaluating Physics Problem Solving Abilities
Interval
69.5–100 %
39.5–69.4 %
0–39.4 %
Source: Adapted from Nikat, Parno, and Latifah (2018).
Table 2 Criteria for evaluating Metacognition
Interval
74.5–100 %
49.5–74.4 %
24.5–49.4 %
0–24.5 %
Source: Adapted from Öza (2016) และ Memnun and Hart (2012).

Level
Good
Moderate
Unsatisfied

Level
Very high
High
Low
Very low

2. การตรวจสอบความสอดคล้องของกรอบแนวคิดการวิจยั กับหลักฐานเชิ งประจักษ์ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป LISREL 8.80 (Student Version) โดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเช่น
𝜒𝜒2/df ≤ 2, p (𝜒𝜒2 test) >.05, RMR ≤ .05, SRMR ≤ .05, RMSEA ≤ .05, GFI ≥ .95 และ AGFI ≥ .95 (สุ วิ ม ล,
2553 อ้างถึงใน ยุทธ, 2557) และกําหนดเกณฑ์การประเมินสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลตามแนวคิดของ Keith (1993 อ้างถึง
ใน Taasoobshirazi & Farley, 2013a)

ผลการวิจัย

การสํารวจความสามารถในการแก้ ปัญหาทางฟิ สิ กส์ และการรู้ คิ ด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์และการรู ้คิดในภาพรวมและรายองค์ประกอบเป็ นดังนี้ (Table 3)
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Table 3 Students’ Overall and Component Physics Problem Solving Abilities and Metacognition
Physics Problem Solving Abilities
Overall
1. Identifying Variables
2. Identifying Equations
3. Overall Problem Solving
Procedures
4. Magnitude of Answer
5. Unit of Answer

n = 187
Metacognition X�
SD Level
Overall
68.32 8.54 High
1. Knowledge
65.55 10.45 High
of Cognition

SD
Level
X�
49.12 19.35 Moderate
57.58 18.55 Moderate
42.07 21.29 Moderate
39.22 22.89 Unsatisfied

2. Regulation
of Cognition

33.99 22.83 Unsatisfied
67.26 27.27 Moderate

70.34 8.86 High

จากสารสนเทศข้างต้นพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์และการรู ้คิดของนักเรี ยนสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.12
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ จาํ แนกตามองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลางและควร
ปรั บ ปรุ ง ซึ่ งองค์ประกอบที่ มีค ะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ หน่ วยของคํา ตอบ ซึ่ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 67.26 และ
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับปรับปรุ ง ได้แก่ กระบวนการแก้ปัญหาในภาพรวม และขนาดของคําตอบ ซึ่ งมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละเป็ น 39.22 และ 33.99 ตามลําดับ
3. การรู ้คิดในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.32
4. องค์ประกอบของการรู ้คิดอยู่ในระดับสู งทั้งหมด โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสู งสุ ด และ
ตํ่าสุ ด คือ การกํากับควบคุมการคิด และความรู ้เกี่ยวกับการคิด ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.34 และ 65.55 ตามลําดับ
การตรวจสอบความสอดคล้ องของกรอบแนวคิ ดการวิจัยกับหลักฐานเชิ งประจักษ์
ความสอดคล้องของกรอบแนวคิดการวิจยั กับหลักฐานเชิงประจักษ์เป็ นดังนี้ (Table 4 และ Figure 2)
Table 4 Total Effect, Standard Error (SE), t-test, Coefficient of Determinant (R2) and Goodness of Fit Statistics

Independent Variable
Metacognition

Total Effect
0.51

SE
0.10

t-test
5.41*

χ2 = 9.19, df = 11, p = .60, RMSEA = 0.00, RMR = 0.02, SRMR = 0.02, GFI = 0.99, AGFI = 0.96

*p < .05.
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Figure 2 Conceptual Framework and Parameters in Completely Standardized Solution Values
จากสารสนเทศข้างต้นสรุ ปได้ว่า กรอบแนวคิดการวิจยั สอดคล้องกับหลักฐานเชิ งประจักษ์ โดยการรู ้คิด
มีอิทธิ พลทางบวกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ในระดับสู งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ การรู ้คิดสามารถอธิ บายความผันแปรของความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ได้ร้อยละ 26 โดยมีสมการ
�ปัญหาทางฟิ สิ กส์ = 0.51*การ
พยากรณ์สาํ หรับความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์คือ ความสามารถในการแก้
รู ้คิด

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

บทสรุ ปวิจารณ์
การที่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ในภาพรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 รวมถึงความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ในองค์ประกอบกระบวนการแก้ปัญหาในภาพรวมและขนาดของคําตอบมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุ งอาจเป็ นเพราะนักเรี ยนบางส่ วนมีความผิดพลาดในการระบุตวั แปร รวมถึงสมการที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ ซ่ ึ งทําให้เมื่ อดําเนิ นการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ ต่อไป นักเรี ยนจะไม่สามารถได้คาํ ตอบที่
ถูกต้องได้ ซึ่ งสังเกตได้จากความสามารถในองค์ประกอบการระบุตวั แปร การระบุสมการ กระบวนการแก้ปัญหาใน
ภาพรวม และขนาดของคําตอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรี ยงจากมากไปน้อยตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Gok (2010) ที่ ระบุว่ากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสําคัญ ได้แก่ (1) การระบุหลักการ
พื้นฐาน ซึ่ งเป็ นการทําความเข้าใจปั ญหา ระบุสิ่งที่ ตอ้ งการทราบเป็ นตัวแปร และนําเสนอปั ญหาในรู ปมโนทัศน์
และหลักการที่ เกี่ ยวข้อง (2) การแก้ปัญหา และ (3) การตรวจสอบผลจากการแก้ปัญหา จึ งอาจเป็ นไปได้ว่าเมื่ อ
นักเรี ยนมีขอ้ ผิดพลาดในการระบุหลักการพื้นฐานแล้ว นักเรี ยนจะแก้ปัญหาในกลยุทธ์ข้ นั ตอนต่อไปได้ไม่ถูกต้อง
การที่ กรอบแนวคิ ดการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ซ่ ึ งการรู ้คิดมีอิทธิ พลทางบวกต่ อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ในระดับสู งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็ นเพราะการรู ้คิด
ทั้งสององค์ประกอบช่ วยให้นักเรี ยนเข้าใจการคิ ดของตนเอง รวมถึ งทําให้นักเรี ยนวางแผน และจดจ่ อกับการ
ดําเนิ นการตามแผนเพื่อแก้ปัญหา จึงช่วยให้แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ได้ประสบความสําเร็ จ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ
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Gok (2010) ที่ระบุว่าการรู ้คิดช่วยให้เข้าใจสิ่ งที่ตนเองคิด และแนวคิดของ Docktor (2006) ที่ระบุว่าการรู ้คิดช่วยให้
เกิดการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าตามแผนเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
การที่ ความรู ้ เกี่ ยวกับการคิ ดมี น้ าํ หนักองค์ประกอบมาตรฐานสู งกว่าการกํากับควบคุ มการคิ ดอาจเป็ น
เพราะว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งที่ตนเองคิดจะเป็ นพื้นฐานที่ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถกํากับควบคุมการคิดของตนเอง
ได้อย่างเป็ นระบบ สอดคล้องของกับแนวคิดของ Veenman (2012, pp. 22–23) ที่ระบุวา่ นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ได้ไม่

ดีมกั มีปัญหาเกี่ยวกับความรู ้เชิงเงื่อนไข ซึ่ งมักไม่ทราบกลยุทธ์ที่จะเลือกใช้ รวมถึงเหตุผลและสถานการณ์ที่
เหมาะสมในการเลื อกกลยุทธ์ต่างๆ นอกจากนี้ หากนักเรี ยนไม่มีความรู ้ เชิ งกระบวนการว่ากลยุทธ์มีวิธีใช้
อย่างไร นักเรี ยนอาจไม่สามารถใช้งานกลยุทธ์ได้สําเร็ จเช่นกัน แนวคิดของ Veenman (2012) จึงบ่งชี้ ได้ว่า
ความรู ้เกี่ยวกับการคิดทั้งสองส่ วนนี้ มีความสําคัญต่อการกับควบคุมการคิดซึ่ งทําให้สามารถใช้งานกลยุทธ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะ
สําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ เนื่ องจากความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์อยู่ในระดับปานกลาง
และน้อยกว่าร้ อยละ 50 ครู สามารถใช้ผลการวิจยั เป็ นฐานในการพัฒนานักเรี ยน โดยมุ่งเน้นไปที่ กระบวนการ
แก้ปัญหาในภาพรวมและการได้มาซึ่ งคําตอบของปั ญหาทางฟิ สิ กส์ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบที่นกั เรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับควรปรับปรุ ง เพื่อให้นกั เรี ยนมีกระบวนการแก้ปัญหาในภาพรวมที่นาํ ไปสู่ คาํ ตอบที่ ถูกต้องได้ ครู ควรให้
นักเรี ยนระบุตวั แปรและสมการให้ถูกต้องก่อน ซึ่ งครู ควรให้ผลป้ อนกลับทันทีในกระบวนการสอนขณะที่นกั เรี ยน
ระบุตวั แปรและสมการไม่ถูกต้อง รวมถึงเสริ มแรงเมื่อนักเรี ยนสามารถระบุตวั แปรและสมการได้อย่างถูกต้องแล้ว
จากนั้นจึ งให้นักเรี ย นลงมื อ แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ ตามลําดับ ทั้งนี้ ในการระบุ ตวั แปรและสมการ ครู สามารถใช้
สนับสนุนให้นกั เรี ยนใช้การรู ้คิดในการระบุตวั แปรและสมการได้ เช่น ครู ให้นกั เรี ยนคิ ดออกเสี ยง (Think aloud)
รวมถึงใช้คาํ ถามเพื่อให้นกั เรี ยนพิจารณากระบวนการคิดหรื อกลยุทธ์ของตนเองเพื่อระบุตวั แปรและสมการ และให้
เวลานักเรี ยนฝึ กฝนใช้กลยุทธ์ในการระบุตวั แปรและสมการอย่างเหมาะสม เป็ นต้น (Papleontiou-louca, 2003;
Simons, 1994) นอกจากนี้ เนื่ องจากการรู ้คิดของนักเรี ยนทั้งในภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับสู ง และ
การรู ้คิดมีอิทธิ พลทางบวกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ในระดับสู ง รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับการคิดมี
นํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสู งกว่าการกํากับควบคุมการคิด ครู สามารถเน้นยํ้าให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้เกี่ยวกับการ
คิด โดยอาจให้นกั เรี ยนลองใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์แล้วสร้างข้อสรุ ปเป็ นความรู ้เกี่ยวกับการคิด
ที่ชดั เจนทั้งในกรณี ที่แก้ปัญหาได้ประสบความสําเร็ จและไม่ประสบความสําเร็ จ แล้วอาจให้นกั เรี ยนใช้กลยุทธ์ที่
สรุ ปมาในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ต่อไป เช่น ครู ให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ดว้ ยตนเองเป็ นรายบุคคล จากนั้น
ให้นกั เรี ยนอภิ ปรายว่ากระบวนการต่างๆ ที่ ใช้แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ที่เกี่ ยวข้องกับการรู ้คิดมีส่วนช่วยให้แก้ปัญหา
ทางฟิ สิ กส์ ไ ด้ประสบความสํา เร็ จหรื อ ไม่ อย่า งไร จากนั้นจึ งให้นักเรี ย นนํา ข้อสรุ ปที่ ไ ด้ไ ปทดลองใช้ใ นการ
แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ดว้ ยตนเองในหัวข้อถัดไป เป็ นต้น

71

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

สําหรับการวิจยั ครั้งถัดไป เนื่ องจากความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ในองค์ประกอบการระบุตวั
แปร การระบุสมการ กระบวนการแก้ปัญหาในภาพรวม และขนาดของคําตอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรี ยงจากมาก
ไปน้อยตามลําดับ ซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ว่าข้อผิ ดพลาดในการระบุ ตวั แปรและสมการจะส่ งผลต่ อกระบวนการ
แก้ปัญหาและคําตอบนั้น ควรมีการศึกษาเชิ งลึกเพื่อยืนยันข้อสังเกตนี้ เช่น วิเคราะห์ว่าข้อผิดพลาดของนักเรี ยนที่มี
กระบวนการแก้ปัญหาในภาพรวมและมีขอ้ ผิดพลาดในการได้มาซึ่ งคําตอบมีความเชื่ อมโยงกับข้อผิดพลาดในการ
ระบุตวั แปรและสมการที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ อย่างไร นอกจากนี้ เนื่องจากการรู ้คิดทั้งในภาพรวมและรายองค์ประกอบ
อยูใ่ นระดับสู งนั้นอาจมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะเฉพาะของปั ญหาทางฟิ สิ กส์ที่ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนกํากับการคิด
ของตนเอง จึ งควรมี การศึ กษาเชิ งลึ กเพื่ อยื นยันความสัมพันธ์ขา้ งต้น และอี กประการหนึ่ ง เนื่ องจากการรู ้ คิ ด มี
อิ ทธิ พลทางบวกต่ อความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ จึ งควรมี การศึ กษาเชิ งลึ กเพื่ อขยายความเกี่ ยวกับ
รู ปแบบของการรู ้คิดที่นกั เรี ยนใช้ในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ต่อไป เช่น สังเกตหรื อสัมภาษณ์เกี่ยวกับรู ปแบบของ
การรู ้คิดของนักเรี ยนที่แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ได้ดีรวมถึงนักเรี ยนที่แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ได้ไม่ดี ซึ่ งจะช่วยขยายความ
ถึงความแตกต่างของการรู ้คิดที่นกั เรี ยนทั้งสองกลุ่มใช้แก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ได้ เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสบการณ์การเรี ยนรู ้เรื่ องวิทยาการคํานวณกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (48 คน) และประเมิ นการคิ ด เชิ งคํา นวณ (32 คน) ผูว้ ิจัย เก็ บรวบรวมข้อมู ลด้วยแบบสอบถามเกี่ ย วกับการ
ตระหนักถึงความสําคัญ การรับรู ้ และการรับรู ้ความสามารถของตนเกี่ยวกับวิทยาการคํานวณ และแบบวัดการคิดเชิงคํานวณ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอุปนัย ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของ
การคิดเชิงคํานวณ เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการคิดเชิงคํานวณมีความสําคัญสําหรับทุกคน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ เห็นด้วยว่าปั จจุบนั
วิทยาการคํานวณเข้ามามีบทบาทในวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนร้อยละ 85.4 ไม่เคยเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณมาก่อนและ ร้อยละ
29.16 เข้าใจความหมายของการคิดเชิงคํานวณ ผลการประเมินการคิดเชิงคํานวณ พบว่านักเรี ยนกว่าร้อยละ 60 มีการคิดเชิง
คํานวณพื้นฐานอยูใ่ นเกณฑ์คุณภาพระดับดีข้ ึนไป
คําสําคัญ: บีบราส, การคิดเชิงคํานวณ วิทยาการคํานวณ

Abstract

The objectives of this research are to investigate students’ learning experiences regarding computing science and
assess their computational thinking. Data were collected from 48 students by a questionnaire about awareness, perception
and self-efficacy about computing science, and 32 students were chosen for computational thinking assessment.
Data analyzed by using descriptive statistics and inductive approach. The findings indicated that the students strongly
agreed that computing science were important and essential for all, but only 29.16% of them had sound understanding of
its definition. The majority of the students agreed that computing science has been playing a role in scientific research, but
85.4% of them had never studied computing science. The results from computational thinking test showed that more than
60% of students have high level of computational thinking.
Keywords: Bebras, Computational thinking, Computing science
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บทนํา

การก้าวสู่ สังคมยุคเศรษฐกิ จดิ จิทลั และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นส่ งผลให้
ระบบการศึกษาต้องยกระดับให้นกั เรี ยนมีศกั ยภาพในการแข่งขันและดํารงชี วิตอยู่รอดอย่างมีสุขในยุคดิจิทลั โดยมี
การปรับเปลี่ยนตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ให้วิทยาการคํานวณเป็ น
สาระสําคัญในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่ งขอบเขตที่ สําคัญในรายวิชาวิทยาการคํานวณนั่นคื อ การคิ ดเชิ ง
คํานวณ ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางความคิ ดในการจัดการกับปั ญหาที่ ซับซ้อนอย่างเป็ นขั้นตอนภายใต้แนวคิ ด ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สสวท., 2560)
แม้ว่าหลักสู ตรการศึ กษาประเทศไทยได้ปรับปรุ งให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ทว่าในการ
จัด การเรี ยนรู ้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาการคํา นวณซึ่ งเป็ นรายวิ ช าใหม่ (ศธ., 2560) จํา เป็ นที่ ค รู ผู ้ส อนต้อ งตรวจสอบ
ประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนก่อน เพราะเป็ นปั จจัยสําคัญต่อพฤติกรรมการเรี ยน และก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
ตามที่ คาดหวังได้ (Grover et al., 2015) ดังนั้น การศึ กษาวิจยั นี้ ต ้องการสํารวจประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ
วิทยาการคํานวณ รวมถึงประเมินระดับการคิดเชิงคํานวณ ข้อมูลที่ได้จะเป็ นตัวสะท้อนความพร้อมของนักเรี ยนใน
การเรี ยน และเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

การตรวจเอกสาร

วิทยาการคํานวณ (Computing science) เป็ นสาขาวิชาที่เรี ยนรู ้และใช้การคิดเชิ งคํานวณในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลั สื่ อดิจิทลั การจัดการสารสนเทศ และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่างปลอดภัย (สสวท., 2560)
การคิดเชิงคํานวณ (Computational thinking) คือ กระบวนการคิดเพื่อจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้
อย่างเป็ นลําดับและมีประสิ ทธิ ภาพ อยูบ่ นหลักการและแนวการปฏิบตั ิของวิทยาการคอมพิวเตอร์ การคิดเชิงคํานวณ
มีความสําคัญสําหรับทุกคนในการจัดการปั ญหาในการทํางานและชี วิตประจําวัน (Voogt et al., 2015; Wing, 2006)
มี 4 องค์ป ระกอบสํา คัญ ได้แ ก่ (1) การแบ่ งปั ญ หาใหญ่ ออกเป็ นปั ญ หาย่อย (Decomposition) (2) การพิ จารณา
รู ป แบบของปั ญ หา (Pattern recognition) (3) การพิ จ ารณาสาระสํ า คัญ ของปั ญ หา หรื อการคิ ด เชิ ง นามธรรม
(Abstraction) 4) การออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา หรื ออัลกอริ ทึม (Algorithm) (สสวท., 2560)
สําหรับการศึ กษาในประเทศไทย กระทรวงศึ กษาธิ การ โดยสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) กําหนดรายวิชาวิทยาการคํานวณ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นกั เรี ยนเข้าใจและใช้การคิดเชิงคํานวณ
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ มี ความรู ้ พ้ื นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และการบู รณาการ
ร่ วมกับศาสตร์ อื่น อาทิ วิทยาศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เกิ ดความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของวิทยาการ
คํานวณร่ วมกับศาสตร์อื่น หรื อเชื่อมโยงกับปัญหาในชีวิตประจําวัน (Barr & Stephenson, 2011)
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ (Learning experiences) หมายถึง สิ่ งที่ นกั เรี ยนได้รับจากการกระทํา การรับฟั ง
หรื อได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลอื่น (Krause et al., 2009) ซึ่ งประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ผ่านมาเป็ นส่ วนสําคัญที่
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ และเกิ ดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ตามที่ คาดหวัง (Grover et al., 2015; Yadav et al., 2011)
อาทิ การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตน (Self-efficacy) การรั บ รู ้ (Perception) หรื อการตระหนั ก รู ้ ค วามสํ า คั ญ
(Awareness) (Eccles et al., 2002; Grover et al., 2015)
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วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งหนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม จํานวน 48 คน ใน
การทําแบบสอบถาม และคัดเลือกนักเรี ยนอย่างเจาะจงในการประเมินการคิดเชิงคํานวณ จํานวน 32 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
นักเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั ได้รับมอบหมายในการจัดการเรี ยนการสอน
เครื่ องมือในการวิจัย
1. การสํารวจประสบการณ์เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับวิทยาการคํานวณ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม ข้อคําถามแบ่งเป็ น 3
ส่ วน ได้แก่ การตระหนักถึงความสําคัญ จํานวน 9 ข้อ การรับรู ้ จํานวน 10 ข้อ และการรับรู ้ความสามารถของตน
จํานวน 15 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด 5 ระดับและข้อคําถามแบบคําตอบสั้น
2. การประเมินการคิดเชิ งคํานวณด้วยแบบวัดการคิ ดเชิ งคํานวณ ซึ่ งผูว้ ิจยั คัดเลือกโจทย์ปัญหานานาชาติ
เกี่ ย วกับ การคิ ด เชิ งคํา นวณและสนเทศศาสตร์ หรื อบี บราส (Bebras International Challenge on Informatics and
Computational Thinking) (University of Oxford, 2018) ระหว่างปี ค.ศ. 2014–2018 ระดับ Junior (เทียบเท่าอายุ 11
ปี ) ขึ้นไป จํานวน 8 ข้อ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบการคิดเชิงคํานวณ 4 ด้าน ได้แก่ การแยกย่อยปั ญหา การพิจารณา
รู ปแบบของปัญหา การคิดเชิงนามธรรม และการออกแบบอัลกอริ ทึม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อ มู ลประสบการณ์ เรี ย นรู ้ ด ้วยแบบสอบถามแบบออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิ เ คชัน
Google Forms เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา – 2019 จึ งมี ความจําเป็ นต้อง
ดําเนินการผ่านทางออนไลน์ กรณี แบบวัดการคิดเชิ งคํานวณ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบกระดาษเขียนตอบ
ในชั้นเรี ยน ประกอบด้วย ข้อคําถามแบบอัตนัย จํานวน 8 ข้อ เวลาในการทํา 30 นาที แต่ละข้อวัดองค์ประกอบของ
การคิดเชิงคํานวณที่แตกต่างกัน (Table 1)
Table 1 List of Computational Test Tasks
No.
Task Names
1
2
3
4
5
6
7
8

Arrow Maze
Elevator
Beaver Land
Balls
Five sticks
Sticks and Shields
Toll Roads
Candy Maze

Computational Thinking
Component to Measure
Algorithm design

Minimum Passing Score
In Each Component
Score Exceed by 50%

Abstraction

Score Exceed by 50%

Decomposition

Score Exceed by 50%

Pattern recognition

Score Exceed by 50%
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การสํา รวจประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับวิ ทยาการคํา นวณ ผูว้ ิ จัย วิ เ คราะห์ ข ้อมู ลที่ เ ก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่ าร้ อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอุปนัย โดยการตี ความและค้นหา
สาระสําคัญจากข้อมูล
2. การประเมินการคิดเชิงคํานวณ ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดการคิดเชิ งคํานวณ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ และใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพการคิดเชิ งคํานวณ ซึ่ งพัฒนาขึ้ นตามกรอบคู่มือประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน (สพฐ., 2551) โดยวิเคราะห์ตามความสมบูรณ์ขององค์ประกอบ การคิดเชิงคํานวณ ถ้ามี
คะแนนผ่านครบทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การแยกย่อยปั ญหา การพิจารณารู ปแบบของปั ญหา การคิดเชิ งนามธรรม
และการออกแบบอัลกอริ ทึ ม จัดอยู่ในระดับ “ดี มาก” ถ้าไม่ ผ่าน 1 องค์ประกอบ จัดอยู่ในระดับ “ดี ” ถ้าไม่ ผ่าน 2
องค์ประกอบ จัดอยูใ่ นระดับ “พอใช้” และถ้าไม่ผา่ น 3 ถึง 4 องค์ประกอบการคิดเชิ งคํานวณ จัดอยูใ่ นระดับ “ปรับปรุ ง”

ผลการวิจัย

การสํารวจประสบการณ์เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับวิทยาการคํานวณและการคิ ดเชิ งคํานวณ ผูว้ ิจยั พบว่านักเรี ยนมี
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ วิ ท ยาการคํา นวณและการคิ ด เชิ ง คํา นวณที่ แ ตกต่ า งกัน ในด้า นตระหนัก รู ้
ความสําคัญ นักเรี ยนร้อยละ 87.5 เห็นด้วยว่าวิทยาการคํานวณเข้ามามีบทบาทสําคัญในทุกสาขาวิชา และนักเรี ยน
เห็นด้วยว่าการคิ ดเชิ งคํานวณจําเป็ นสําหรับทุกคน เพราะว่าการคิ ดเชิ งคํานวณช่ วยจัดการกับปั ญหาที่ ซับซ้อนได้
อย่างเป็ นลําดับขั้นและมี ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อสอบถามถึ งความสําคัญจําเป็ นของการคิ ดเชิ งคํานวณ นักเรี ยนระบุ
ความสําคัญของการคิดเชิ งคํานวณว่าเป็ น “การคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ” “คํานวณตัวเลข” “วิธีการคํานวณใหม่ๆ”
“การเขียนโค้ด” หรื อ “การวิเคราะห์ขอ้ มูล” ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นแนวคิดทางเลือกที่ยงั ไม่สอดคล้องกับความสําคัญของ
การคิ ดเชิ งคํานวณ มีนกั เรี ยนร้อยละ 29.16 ที่ ให้ความสําคัญได้ในขอบข่ายที่ เกี่ ยวกับการคิ ดเชิ งคํานวณ เช่ น “คิ ด
อย่างเป็ นระบบ” “การแก้ปัญหาทีละขั้น” “ช่วยจัดลําดับความสําคัญ” หรื อ “แก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบขั้นตอน”
ด้านการรับรู ้ เกี่ยวกับวิทยาการคํานวณและการคิดเชิ งคํานวณ พบว่ามีนกั เรี ยนมากถึงร้อยละ 85.4 ระบุว่า
ไม่เคยผ่านการเรี ยนวิทยาการคํานวณมาก่อน ส่ วนกลุ่มนักเรี ยนร้อยละ 14.6 อ้างว่าเคยเรี ยน และระบุว่าเป็ นวิชาที่
เรี ยนเกี่ยวกับ “คิดเลขเร็ ว” “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel” “การใช้ภาษา Python” “การรวบรวมข้อมูลและ
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล อย่ า งเป็ นระบบ” หรื อ นัก เรี ย นบางคนระบุ ว่ า เป็ นวิ ช าที่ เ กี่ ย วกับ “การคิ ด คํา นวณโดยใช้
เทคโนโลยี” เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ พบว่านักเรี ยนร้อยละ 70.8 ระบุว่า
เคยผ่านการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการคิดเชิ งคํานวณในชั้นเรี ยนมาก่อนแล้ว แต่ทว่าจากการตรวจสอบนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มนี้ จะยังไม่เคยเรี ยนวิทยาการคํานวณในโรงเรี ยนมาก่อน ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิ การที่ สพฐ. เลขที่
1239/2560 (ศธ., 2560)
ด้านการรับรู ้ความสามารถของตน พบว่า นักเรี ยนรับรู ้การกระทําและพฤติ กรรมของตนเองที่ แสดงถึ ง
ความสามารถในทางความคิ ดที่ เกี่ ยวกับการคิ ดเชิ งคํานวณ นักเรี ยนร้อยละ 62.5 ระบุว่าตนเองมีการวางแผนการ
ทํางานอย่างเป็ นลําดับขั้นตอนอย่างชัดเจนเป็ นประจําหรื อบ่อยครั้ง แสดงถึ งการรั บรู ้ ความสามารถในด้านการ
ออกแบบอัลกอริ ทึม นักเรี ยนร้อยละ 70.8 ระบุว่า เมื่อเจอปั ญหาที่ มีความยากและซับซ้อน บ่อยครั้งตนเองจะแยก
ปัญหาให้เป็ นส่ วนย่อยและจัดการทีละส่ วน แสดงถึงการรับรู ้ความสามารถในด้านการแยกย่อยปั ญหาใหญ่ออกเป็ น
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ปั ญหาย่อย นักเรี ยนร้อยละ 79.2 รับรู ้ความสามารถในด้านการจดจํารู ปแบบของปั ญหา โดยจะพิจารณาปั ญหาก่อน
ว่าเคยประสบปั ญหาเดี ยวกันนี้ มาก่อนหรื อไม่ เพื่อประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดี ยวกัน และนักเรี ยนร้อยละ
72.9 รับรู ้ความสามารถในด้านการคิดเชิ งนามธรรม โดยพิจารณาเฉพาะส่ วนสําคัญ ละทิ้งส่ วนที่ ไม่สาํ คัญออกไป
ทั้งนี้ ตัวอย่างคําถามและร้อยละนักเรี ยนที่ตอบแต่ละระดับของข้อคําถามนั้น แสดงดังตารางที่ 2 (Table 2)
ในส่ วนของการประเมินระดับการคิดเชิงคํานวณนักเรี ยนจํานวน 32 คน พบว่า มีนกั เรี ยน ร้อยละ 43.75 ที่
ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ท้ งั 4 องค์ประกอบของการคิ ดเชิ งคํานวณ ซึ่ งอยู่ในกลุ่มที่ มีการคิ ดเชิ งคํานวณระดับดี เยี่ย ม
นักเรี ยน ร้อยละ 25 ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 3 องค์ประกอบ อยูใ่ นระดับดี นักเรี ยนร้อยละ 12.5 ผ่าน 2 องค์ประกอบ
อยู่ในระดับพอใช้ และนักเรี ยนร้อยละ 18.75 อยู่ในระดับปรับปรุ ง โดยผ่านแค่เพียง 1 องค์ประกอบหรื อไม่ผ่าน
เกณฑ์ทุกองค์ประกอบของการคิดเชิงคํานวณ
Table 2 Examples questions and results of the questionnaire about computing science
Awareness of computing science
No.
Questions
Level of Agreement (n = 48)
Strongly Agree
Neither disagree Strongly
Agree
Agree or
disagree
disagree
1 Computing science has impacts on all
37.5%
50%
10.4%
2.1%
other areas of sciences. Knowledges and
concepts of computing science enable us
to do work effectively.
2 Computational thinking is important
47.9% 31.3%
20.8%
cognitive process for everyone. It helps us
resolve complex problems effectively.
3 Students from elementary level and
35.4% 43.8%
14.6%
4.2%
2.1%
beyond should have knowledges and skills
in computing science; thinking
systematically, programming.
4 Computational thinking is important
47.9% 31.3%
20.8%
cognitive process for everyone. It helps us
resolve complex problems effectively.
5 Computing science education is optional.
8.3%
6.2%
47.9%
27.1% 10.4%
It is necessary for who interested in this
field, not necessary for everyone.
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Table 2 (Continue).
Self-efficacy of computing science
No.
Questions
Level of Frequency (n = 48)
Always Often Sometimes Rarely
1 To do work, I make a plan in series of
29.2% 33.3%
35.4%
2.1%
precise steps. In doing any task, I have a
well-organized plan, step by step
2 When I deal with a complex problem, I
20.8%
50%
25%
4.2%
break it into smaller parts and then work
with each part.
No.
Questions
Level of Frequency
Always Often Sometimes Rarely
3 When I have a problem, I always consider 39.6% 39.6%
16.7%
4.2%
if the problem I used to solve or encounter
before. If I have ever solved it, I will use
the same solution to solve it.
4 When I solve a problem, I consider all
33.3% 39.6%
22.9%
4.2%
details to find what is important or is a
main point of the problem.

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

Never
-

-

Never
-

-

โดยสรุ ป ผูว้ ิจยั พบว่า ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับวิทยาการคํานวณ โดยมาก นักเรี ยนมีความเข้าใจว่า วิทยาการ
คํานวณเป็ นวิชาเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งวิชา
วิทยาการคํานวณจะเป็ นรายวิชาบังคับใหม่สาํ หรับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างนี้จะไม่เคยผ่าน
การเรี ยนวิทยาการคํานวณในสถานศึ กษามาก่อน ผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานว่าการรั บรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับวิทยาการ
คํานวณเกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์หรื อวิชาการเขียนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรี ยน
จึงรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการคํานวณว่าเป็ นวิชาที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้งานซอฟต์แวร์
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ Grover et al. (2015) พบว่า ก่ อนเรี ยน นักเรี ยนรั บรู ้ วิทยาการคํานวณว่าเป็ นการ
ปฏิบตั ิงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก (Computer-centric) รวมถึงการศึกษาของ Yadav et al. (2011) แสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนยังคงมีแนวคิดทางเลือกที่หลากหลาย รวมถึงยังรับรู ้เกี่ยวกับวิทยาการคํานวณในมิติที่แคบ ถึงแม้วิทยาการ
คํานวณมีส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการทํางานกับเทคโนโลยีหรื อคอมพิวเตอร์ จริ ง แต่ขอบเขตของวิทยาการคํานวณยัง
ครอบคลุมไปถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การรู ้ดิจิทลั (Digital literacy) และการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบและเป็ นขั้นตอนด้วยการใช้การคิดเชิงคํานวณ (สสวท., 2560)
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นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของการคิดเชิ งคํานวณ เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการคิดเชิ งคํานวณมีความสําคัญ
สําหรั บทุ กคน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ เห็ นด้วยว่าปั จจุ บนั วิทยาการคํานวณเข้ามามี บทบาทในสายงานวิทยาศาสตร์
ถึงแม้ว่านักเรี ยนร้อยละ 70.8 ระบุว่าเคยเรี ยนเกี่ยวกับการคิดเชิ งคํานวณ พบว่า นักเรี ยนในจํานวนนี้ เพียงส่ วนน้อย
เท่านั้นที่ให้ความหมายของการคิดเชิ งคํานวณว่าเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อช่วยในการจัดการกับปั ญหา
จัดลําดับความสําคัญและจัดการกับปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ในขณะที่ นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ในร้อยละ
ดัง กล่ า วให้ ค วามหมายในทิ ศ ทางของการคิ ด คํา นวณตัว เลขหรื อคํา นวณทางคณิ ต ศาสตร์ (Mathematical
thinking/operation) หรื อการใช้โปรแกรมในการคํานวณตัวเลข ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sands et al. (2018)
ที่ ผูค้ นส่ วนใหญ่เข้า ใจการคิ ด เชิ งคํา นวณคลาดเคลื่ อนในหลายประเด็น อาทิ เป็ นกระบวนการคิ ดเช่ นเดี ย วกับ
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีเพื่อคิดคํานวณตัวเลข หรื อเป็ นการเขียนภาษาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์
การประเมินระดับการคิดเชิ งคํานวณของนักเรี ยน เนื่ องจากผูว้ ิจยั เลือกระดับความยากของคําถามบี บราส
สําหรับช่วงอายุ 11–18 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับช่วงอายุนกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุ 14 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ พบว่า มีนกั เรี ยน
ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับดี ถึงดี มาก (ร้อยละ 68.75) นักเรี ยนกลุ่มนี้ มีความสามารถในการจัดการกับปั ญหาที่ มีความ
เกี่ยวเนื่องกับการคิดเชิ งคํานวณ เช่น ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา ความสามารถด้านเหตุผล และความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์ (Boom et al., 2018; Delal & Oner, 2019; Román-González et al., 2019) แต่ทว่า นักเรี ยนที่มีระดับ
การคิดเชิ งคํานวณระดับพอใช้ถึงปรับปรุ ง มีมากถึงร้อยละ 31.25 อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนกลุ่มนี้ มีความสามารถใน
การจัดการกับปั ญหาในระดับตํ่า จึ งทําให้ไม่สามารถทําแบบทดสอบได้ทนั ภายในเวลาที่ กาํ หนด (Boom et al.,
2018) ทําให้นกั เรี ยนลุ่มนี้ มีระดับการคิดเชิงคํานวณในระดับพอใช้หรื อปรับปรุ ง และจากการประเมินระดับการคิด
เชิงคํานวณข้างต้น ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่านักเรี ยนในชั้นเรี ยนเดียวกันมีระดับของการคิดเชิงคํานวณที่แตกต่างกัน
มาก (ดีเยี่ยม - ปรับปรุ ง) ผูว้ ิจยั เสนอว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนควรมีการตรวจวินิจฉัยระดับความสามารถ
ก่อน อาจใช้เครื่ องมือในการวินิจฉัย เช่น Computational Thinking Test (CTt) หรื อโจทย์ปัญหา บีบราส (RománGonzález et al., 2019) เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมตามระดับความสามารถของนักเรี ยนและ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพไปพร้อมกันได้ในชั้นเรี ยนเดียวกัน
จากการศึ กษาวิจยั แม้ว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่จะมีระดับการคิ ดเชิ งคํานวณในระดับดี ถึงดี มาก แต่นกั เรี ยน
ยังคงมีแนวคิดทางเลือกที่หลากหลาย เกี่ยวกับวิทยาการคํานวณและการคิดเชิ งคํานวณ รวมถึงมีความรู ้ความเข้าใจ
ยังไม่ครอบคลุมรายละเอียดสําคัญ ดังนั้น นอกจากการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการคิ ดเชิ งคํานวณ ครู ผูส้ อนควร
พัฒนาความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปรับเปลี่ยนแนวคิดทางเลือกเหล่านั้นด้วย
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผูป้ กครองในการช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ที่บา้ น โดยใช้โมเดลการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองของ Hoover-Dempsey และ Sandler เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เครื่ องบันทึกเสี ยง และแบบสังเกต
การเยี่ยมบ้าน ศึกษากับผูป้ กครองของนักเรี ยนพิเศษ ชั้นประถมศึกษา ปี การศึกษา 2562 จํานวน 8 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
วิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายผลเป็ นรายกรณี ผลการวิจยั พบว่า ด้านการสอน ผูป้ กครองเป็ นผูส้ อน 1 ราย จ้างครู สอน 1 ราย
และช่วยเหลือเมื่อนักเรี ยนร้องขอ 6 ราย ด้านการจัดสภาพแวดล้อมผูป้ กครอง 3 ราย จัดพื้นที่เป็ นสัดส่ วน และกําหนดเวลา
การทํางาน อี ก 5 รายให้นักเรี ยนนัง่ ทํางานตามความพอใจและไม่กาํ หนดเวลา ด้านการให้กาํ ลังใจผูป้ กครองทุกคนให้
กําลังใจ ให้สอบถามครู เมื่อนักเรี ยนทําไม่ได้ ชมเชยและให้รางวัลคือ การอนุญาตให้เล่นและดูโทรทัศน์เมื่อทํางานเสร็ จ และ
ผูป้ กครองต้องการติดต่อสื่ อสารกับครู เพื่อสอบถามเรื่ องการเรี ยนเสริ มและด้านการเรี ยนหรื อพฤติกรรมของนักเรี ยน
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้ที่บา้ น, นักเรี ยนเรี ยนรวม, บทบาทผูป้ กครอง

Abstract

The purpose of this research was to study the parents’ roles in learning at home. The research based on HooverDempsey and Sandler’s parent involvement model. Interview, audio recording and home visit observation were employed
to 8 parents who parenting 8 special needs students attended elementary inclusive classrooms in 2019. The data was
analyzed by content analysis. The finding showed that 1 parent instructed the child, 1 provided tutor, and 6 supported when
needed. In environment management, 3 parents scheduled learning time and set quiet area, and 5 parents gave students
choices when and where to learn. In encouragement, all parents encouraged and guided students to ask teachers when they
struggled. Also, parents reinforced with playtime and watching TV when students completed their works. Finally, the
parents’ need was to contact class teachers, inquiring about after school tutoring program and their child’s learning and
behaviors.
Keywords: inclusive students, learning at home, parent’s roles
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บทนํา

การศึกษา เป็ นสิ ทธิ มนุษยชน เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของมนุษย์ที่ทุกคนควรได้รับ เป็ นการศึกษาเพื่อปวงชน
หรื อ การศึกษาเพื่อทุกคน (Education For All: EFA) ด้วยแนวคิดนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงประกาศปฏิญญาจอมเที ยนในการประชุ มการศึ กษาโลก พ.ศ. 2533 ที่หาดจอมเที ยน
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ให้บุคคลทัว่ โลกได้รับการศึกษาทุกคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 มีการ
จัดการประชุ มระดับโลกเรื่ องการเข้าถึงและคุณภาพของการศึ กษาสําหรับผูม้ ีความต้องการจําเป็ นพิเศษ (Special
Needs Education: Access and Quality) ที่ เมื องซาลามังกา ประเทศสเปน มี สาระสําคัญคื อ เด็กที่ มีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษได้เรี ยนรวมในสถานศึ กษาปกติ ทว่ั ไปร่ วมกับเด็กทัว่ ไป เพื่อสังคมแห่ งการดํารงชี วิตร่ วมกัน (ดารณี ,
2562) อรวรรณ (2552) ยังระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้แนวคิดการศึ กษาเพื่อ
ปวงชนประสบความสําเร็ จ ประเทศไทยดําเนินงานตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้กาํ หนดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการ
รั บการศึ กษาขั้นพื้ นฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่ รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึ งและมี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้
หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึ่ งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรื อไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาสต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ
จากความเป็ นมาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิ การมีนโยบายให้โรงเรี ยนจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษและการจัด
การศึ กษาแบบเรี ยนรวม โรงเรี ยนแสงหิ รัญวิทยา สังกัดกรุ งเทพมหานคร เปิ ดสอนในระดับชั้นอนุ บาลถึ งระดับ
มัธยมศึ กษาตอนต้น จัดการศึ กษาแบบชั้นเรี ยนปกติ และการจัดการศึ กษาพิเศษ โรงเรี ยนจัดการศึ กษาพิเศษใน 3
รู ปแบบ คือ ชั้นเรี ยนพิเศษเต็มเวลา ชั้นเรี ยนร่ วมบางเวลา และชั้นเรี ยนรวมเต็มเวลา ในปี 2562 มีนกั เรี ยนที่มีความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษทั้งสิ้ น 66 คน โดยแบ่งประเภทความต้องการจําเป็ นพิเศษเป็ น 6 ประเภท คือ (1) นักเรี ยนที่ มี
ภาวะออทิ ส ซึ่ ม (2) นักเรี ย นที่ มีภ าวะสมาธิ ส้ ัน (3) นักเรี ย นที่ มีภ าวะบกพร่ องการเรี ย นรู ้ (4) นักเรี ย นที่ มีภ าวะ
บกพร่ องทางสติปัญญา (5) นักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่ องทางพฤติกรรมและอารมณ์ และ (6) นักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่ อง
ทางร่ างกาย
นักเรี ยนพิเศษในชั้นเรี ยนรวมเต็มเวลาระดับประถมศึ กษามีความสามารถที่ จะเรี ยนรู ้ได้ นักเรี ยนได้รับ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้เช่ นเดี ยวกับเพื่อนร่ วมชั้น ได้แก่ ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ นัง่ เรี ยน นัง่ สอบ รับประทาน
อาหารกลางวัน เล่นในสนาม เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับเพื่อน (Lamport, 2012) นักเรี ยนได้รับมอบหมายหรื อ
การบ้านเหมื อนเพื่ อนร่ วมชั้น อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลพื้นฐานจากครู ประจําชั้น และครู การศึ กษาพิเศษ
นักเรี ยนกลุ่มนี้มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ท่ีต่างจากนักเรี ยนทัว่ ไป หรื อเกิดอุปสรรคในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเกิดจากธรรมชาติของ
นักเรี ยน ได้แก่ ไม่พูดสื่ อสาร ทํางานแต่หวั ข้อที่สนใจเท่านั้น อ่านหนังสื อไม่ออก เข้าใจในบทเรี ยนช้า สอดคล้อง
กับสถาบันราชานุ กูล ซึ่ งเป็ นสถาบันพัฒนาคุณภาพชี วิตบุคคลปั ญญาอ่อน ระบุปัญหาการเรี ยนของเด็กพิเศษใน
ระดับประถมศึกษา ดังนี้ เด็กออทิสติกจะไม่อยากไปโรงเรี ยน ทําการบ้านไม่เสร็ จ ไม่มีเพื่อนสนิ ท เรี ยนเก่งบางวิชา
บางวิชาเรี ยนไม่เข้าใจ ถูกเพื่ อนแกล้งหรื อถูกล้อเลียน มี ปัญหาในการทํากิ จกรรมกลุ่มร่ วมกับเพื่ อน และปั ญหา
พฤติกรรมในห้องเรี ยน เด็กเรี ยนรู ้ชา้ มักจะไม่เข้าใจในสิ่ งที่ครู สอน หรื อสิ่ งที่ครู ส่งั งานในห้อง เด็กใช้เวลานานใน
การทําความเข้าใจเรื่ องง่ายๆ ส่ งผลให้เด็กทํางานช้า ทํางานไม่เสร็ จ งานและการบ้านคัง่ ค้าง บางรายมีความสนใจสั้น
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เด็กสมาธิ ส้ นั จะวอกแวกง่าย ไม่สามารถนัง่ ทํางานหรื อทําการบ้านได้จนเสร็ จ การควบคุมตนเองของเด็กไม่ค่อยดี
อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย ทําให้เกิดปั ญหากับเพื่อนๆ เมื่ออยู่ในห้องเรี ยน เด็กที่มีปัญหาการเรี ยนรู ้ หรื อ
แอลดี มีปัญหาการเรี ยนตามลักษณะความบกพร่ อง ได้แก่ บกพร่ องด้านการอ่านจะอ่านหนังสื อไม่ออกหรื ออ่านได้
เฉพาะคําศัพท์ง่ายๆ อ่านช้า มีขอ้ จํากัดในการเรี ยนศัพท์ใหม่ๆ บกพร่ องทางด้านการเขียน จะสะกดคําผิด เลือกใช้
พยัญชนะ สระ หรื อวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง และบกพร่ องทางด้านคณิ ตศาสตร์ จะคิดเลขช้า สับสนในหลักการคิดเลข
มีปัญหาความเข้าใจพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ มีปัญหาในการวิเคราะห์โจทย์ (สถาบันราชานุกลู , 2555) ซึ่ งพฤติกรรม
และอุปสรรคเหล่านี้ ขดั ขวางการเรี ยนรู ้ของเด็กหรื อเกิ ดการพัฒนาการทางการเรี ยนรู ้อย่างไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ
ครู ผูส้ อนให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มนี้ โดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ลดจํานวนแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน และทํางาน
ร่ วมกับครู การศึกษาพิเศษโดยจะแยกนักเรี ยนมาสอนเป็ นรายบุคคลในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่สามารถเรี ยนในชั้นเรี ยนได้
อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง การได้รับการช่วยเหลือจากผูป้ กครองและการทํางานร่ วมกันระหว่าง
โรงเรี ยนและผูป้ กครอง ส่ งผลให้นกั เรี ยนพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และประสบความสําเร็ จในการ
เรี ยนรู ้ตามศักยภาพ (Epstein, 2002; Hornby, 2011) การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองจําแนกได้หลายรู ปแบบ และการ
ช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ที่บา้ น ได้แก่ การทําการบ้าน การทําโครงงาน การอ่านหนังสื อ หรื อการทบทวนบทเรี ยน เป็ น
รู ปแบบที่ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมมากที่สุด (Hoover-Dempsey et al., 2004) นอกจากนี้ Carr (2013) ระบุวา่ การเรี ยนรู ้ที่
บ้านจะช่วยให้ผปู ้ กครองทราบว่านักเรี ยนกําลังเรี ยนหัวข้อใด นักเรี ยนได้ทบทวนบทเรี ยน และพัฒนาทักษะการมี
วินยั ให้กบั นักเรี ยนพิเศษ
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองมีประสิ ทธิ ภาพในการช่วยเหลือและพัฒนานักเรี ยนทั้งในด้านการเรี ยนและ
พฤติ กรรมต่างๆ อีกทั้งเสริ มสร้างความมัน่ ใจและความพึงพอใจในการเลี้ยงดูบุตรหลานของผูป้ กครอง สามารถ
เสริ มสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับผูป้ กครอง (Hornby, 2011) ในประเทศไทย มีการศึกษาการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครองเด็กพิเศษในการพัฒนาหรื อช่วยเหลือเด็กด้านต่างๆ ในระดับปฐมวัยมากมาย อย่างไรก็ตามการศึ กษา
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองเด็กพิเศษในระดับประถมศึกษายังมีขอ้ จํากัด ผูว้ ิจยั เห็นความสําคัญและประโยชน์ของ
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการช่วยเหลือและพัฒนานักเรี ยนเรี ยนรวม จึงสนใจศึกษาบทบาทการช่วยเหลือการ
เรี ยนรู ้ที่บา้ นของนักเรี ยนพิเศษในชั้นเรี ยนรวม ระดับประถมศึกษา โรงเรี ยนแสงหิ รัญวิทยา กรุ งเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือเพื่อศึกษาบทบาทผูป้ กครองในการช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ที่บา้ นของนักเรี ยนพิเศษใน ชั้น
เรี ยนรวม ระดับประถมศึกษา และเพื่อศึ กษาความต้องการการช่วยเหลือของผูป้ กครองจากโรงเรี ยนในด้านต่างๆ
ข้อ มู ลที่ ไ ด้จากงานวิ จัย อาจเป็ นประโยชน์ต่ อการทํางานร่ วมกันระหว่า งโรงเรี ยน ครู แ ละผูป้ กครอง เพื่ อเป็ น
ประโยชน์สูงสู ดต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนานักเรี ยนพิเศษในชั้นเรี ยนรวมต่อไป

การตรวจเอกสาร

ผูว้ ิจยั ดําเนินการวิจยั โดยใช้โมเดลการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองของ Hoover-Dempsey and Sandler (2004)
ซึ่ งโมเดลนี้ พัฒ นาจากการค้น คว้า และวิ เ คราะห์ เ อกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยศึ ก ษาในหั ว ข้อ ดัง นี้
(1) องค์ประกอบที่ทาํ ให้ผปู ้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมในการศึกษาของบุตรหลาน (2) ผูป้ กครองปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง
เมื่อช่วยเหลือนักเรี ยน และ (3) การช่วยเหลือนี้ส่งผลอย่างไรกับการเรี ยนของนักเรี ยน โดยแบ่งกระบวนการร่ วมมือ
ของผูป้ กครองเป็ น 5 ระดับ ตามภาพประกอบนี้ (Figure 1)
86

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

Figure 1 Hoover-Dempsey & Sandler Model of parental involvement process
Hoover-Dempsey and Sandler (2004) อธิ บายขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองไว้ดงั นี้ ระดับที่ 1 เป็ น
องค์ประกอบที่ ส่งผลให้ผูป้ กครองตัดสิ นใจว่าตนเองจะมี ส่วนร่ วมในการศึ กษาของบุตรหลานหรื อไม่ โดยมี 3
องค์ป ระกอบ คื อ (1) แรงจู ง ใจส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ ความเชื่ อ มั่น ในบทบาทของตนเองและเชื่ อ มั่น ในความรู ้
ความสามารถของผูป้ กครองว่าสามารถช่วยเหลือนักเรี ยนด้านการเรี ยนได้ (2) การได้รับคําเชื้ อเชิ ญให้มีส่วนร่ วม
จากทางโรงเรี ยน จากครู ผสู ้ อน หรื อจากนักเรี ยน (3) บริ บทแวดล้อมของผูป้ กครอง ได้แก่ ความรู ้ ทักษะต่างๆ เวลา
อาชีพ และวิถีปฏิบตั ิของแต่ละครอบครัว องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้จะส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
นักเรี ยนในระดับต่อไปในระดับที่ 1.5 เป็ นการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) ผูป้ กครองการ
ให้คุณค่า การคาดหวังหรื อตั้งเป้ าหมาย และการสร้างแรงบันดาลใจในการเรี ยนของนักเรี ยน (2) การมีส่วนร่ วมที่
บ้าน (3) การติดต่อสื่ อสาร หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงเรี ยน และ (4) การมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรี ยน
ระดับที่ 2 เป็ นกลไกหรื อวิธีการสอนที่ผปู ้ กครองใช้ในการมีส่วนร่ วมกับนักเรี ยน ได้แก่ การส่ งเสริ ม ให้กาํ ลังใจกับ
นักเรี ยน เป็ นแบบอย่างที่ ดี การให้ของรางวัลหรื อคําชมเชยเมื่อนักเรี ยนทําดี และการอบรมสั่งสอนในด้านต่างๆ
ระดับที่ 3 เป็ นผลลัพธ์ส่งผลต่อนักเรี ยน โดยนักเรี ยนจะรับรู ้และซึ มซับกลไกการสอนต่างๆ ของผูป้ กครอง ระดับที่ 4
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เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนพัฒนาทักษะในการเรี ยนด้านต่างๆ ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในด้านการเรี ยน เกิด
แรงจูงใจมีความสนใจ กระตือรื อร้นในการเรี ยน ทักษะการมีวินยั และการรับรู ้และสร้างความสัมพันธ์กบั ครู ระดับ
ที่ 5 คือความสําเร็ จด้านการเรี ยนของนักเรี ยน
จากการทบทวนแนวคิดและกระบวนการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองของ Hoover-Dempsey และ
Sandler (2004) ข้างต้น ผูว้ ิจยั นํามากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้ (Figure 2)
1. Parents’ roles in learning at home
in 3 aspects:
1.1 Instruction
1.2 Environment management
1.3 Encouragement
2. Parents’ need of support

Studied Variables:
•
Background information
•
Parent’s methods in supporting
learning at home
•
Parents’ need of support

Figure 2 Conceptual framework

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาแบบกรณี ศึกษา เพื่อศึกษาบทบาทผูป้ กครองในการช่วยเหลือการ
เรี ยนรู ้ที่บา้ นของนักเรี ยนพิเศษในชั้นเรี ยนรวม ระดับประถมศึกษา โดยมุ่งหาด้านวิธีการสอน ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม และด้านการให้กาํ ลังใจ โดยกําหนดวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
กลุ่มที่ศึกษา
ผูป้ กครอง จํานวน 8 คน ซึ่ งเป็ นผูป้ กครองของนักเรี ยนพิ เศษในชั้นเรี ยนรวม ระดับชั้นประถมศึ กษา ปี
การศึ กษา 2562 จํานวน 8 คน โรงเรี ยนแสงหิ รัญวิทยา กรุ งเทพมหานคร นักเรี ยนกลุ่มนี้ ศึกษาในระดับชั้น ป.3
จํานวน 1 คน ชั้น ป.4 จํานวน 1 คน ชั้น ป.5 จํานวน 3 คน ชั้น ป.6 จํานวน 3 คน นักเรี ยนทั้ง 8 คนได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าเป็ นนักเรี ยนที่ มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ และผูป้ กครองทุ กคนได้ตอบรั บการให้ความร่ วมมื อใน
งานวิจยั ครั้งนี้
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล มีดงั นี้
1. แบบสัมภาษณ์ผูป้ กครอง สร้างตามแนวคิ ดการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองของ Hoover-Dempsey และ
Sandler แบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ใบอนุญาตและยินยอมให้ขอ้ มูลเพื่องานวิจยั
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูป้ กครอง ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ความสัมพันธ์กบั นักเรี ยน
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผูป้ กครองต่อการช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ที่บา้ นของนักเรี ยนพิเศษในชั้น
เรี ยนรวม
ตอนที่ 4 ความต้องการความช่วยเหลือด้านการเรี ยนรู ้ที่บา้ น
ตอนที่ 5 ข้อมูลเพิ่มเติม
2. แบบบันทึกการสังเกตสภาพแวดล้อม
3. เครื่ องบันทึกเสี ยง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นําส่ งหนังสื อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลเพื่ องานวิ จยั ที่ โรงเรี ย นแสงหิ รั ญวิทยา กรุ งเทพมหานครรวมถึ ง
แนะนําตัวและสร้างความคุน้ เคยกับครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง
2. สัมภาษณ์ ครู การศึ กษาพิ เศษ เพื่ อรวบรวมข้อมูลพื้ นฐานเกี่ ย วกับนักเรี ยนพิ เศษ ผูป้ กครอง และการ
ทํางานด้านการศึกษาพิเศษของโรงเรี ยน
3. แนะนําตัวกับผูป้ กครองเพื่อขอความร่ วมมือในการเข้าร่ วมงานวิจยั และนัดหมายการสัมภาษณ์
4. สัมภาษณ์ผปู ้ กครองและการเยี่ยมบ้าน
5. สัมภาษณ์ครู ประจําชั้นและสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนในชั้นเรี ยน
6. ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความเรี ยบร้อยของข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ถอดคําจากบทสัมภาษณ์และเรี ยบเรี ยงข้อมูล
2. จัดหมวดหมู่ขอ้ มูลบทบาทผูป้ กครองในการช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ที่บา้ นเป็ นรายบุคคลตาม
บทบาททั้ง 3 ด้าน
3. ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่จดั หมวดหมู่แล้วมาสรุ ปประเด็นโดยใช้วิธีวิเคราะห์สาระ (Content Analysis)
1) วิเคราะห์ลกั ษณะร่ วม ความคล้ายคลึง
2) วิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะ

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั บทบาทผูป้ กครองในการช่ วยเหลือการเรี ยนรู ้ที่บา้ นแบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ (1) การเป็ นผูส้ อน
(2) การจัดสภาพแวดล้อม และ (3) การให้กาํ ลังใจ ด้านการเป็ นผูส้ อน พบว่า ผูป้ กครองเป็ นผูส้ อน 1 ราย ผูป้ กครอง
จัดหาครู สอนพิเศษ 1 ราย ผูป้ กครองให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรี ยนร้องขอ 6 ราย ด้านการจัดสภาพแวดล้อม พบว่า
ผูป้ กครอง 3 ราย จัดสภาพแวดล้อมเป็ นสัดส่ วน นักเรี ยนมีสมาธิ ต่อการทํางาน และกําหนดเวลาในการทํางานที่
แน่นอน ผูป้ กครองอีก 5 ราย ให้นกั เรี ยนนัง่ ทํางานตามความพอใจ และไม่กาํ หนดเวลาที่แน่ นอน และด้านการให้
กําลังใจ พบว่า ผูป้ กครอง 8 คนแสดงลักษณะคล้ายกันคื อ ให้กาํ ลังใจและให้ขอคําแนะนําจากครู เมื่อนักเรี ยนทํา
ไม่ได้ ให้คาํ ชมเชยและให้รางวัล ได้แก่ การอนุ ญาตให้เล่นกับเพื่ อนบ้าน การเล่นเกม และการดู โทรทัศน์ เมื่ อ
89

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

นัก เรี ย นทํา งานเสร็ จ ในส่ ว นความต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ ของผู ป้ กครองจากโรงเรี ย น คื อ ช่ อ งทางในการ
ติดต่อสื่ อสารกับครู เพื่อสอบถามรายละเอียดการเรี ยนเสริ มหลังเลิกเรี ยน และสอบถามด้านการเรี ยนหรื อพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุตรหลาน

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั พบว่า การช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ที่บา้ นของนักเรี ยนพิเศษในชั้นเรี ยนรวม ระดับประถมศึกษา
ของผูป้ กครองอยู่ในระดับน้อย โดยเห็นได้ชดั ในด้านการสอน ข้อมูลจากผูป้ กครองระบุว่าในบางครั้งจะไม่กล้า
สอนเพราะเกรงว่าวิธีทาํ จะไม่เหมือนที่ โรงเรี ยน และบางครั้งนักเรี ยนแจ้งกับผูป้ กครองว่าวิธีทาํ ไม่เหมือนกับที่
โรงเรี ยน สอดคล้องกับ Hoover-Dempsey and Sandler (1995) ที่ระบุวา่ ผูป้ กครองจะเข้ามามีส่วนร่ วมเมื่อเชื่ อมัน่ ใน
ความสามารถของตนเอง และพื้นฐานการศึกษาของผูป้ กครอง ผูป้ กครองที่เป็ นผูส้ อน กําลังศึกษาในระดับปริ ญญา
โทจึงมัน่ ใจว่าสามารถช่ วยเหลือในด้านวิชาการได้ และปั จจัยที่ส่งผลให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ได้แก่ ประสบการณ์ตรง
ของผูป้ กครองว่าช่วยเหลือแล้วเกิดผลตอบรับจากนักเรี ยนหรื อครู ได้รับคําเชื้ อเชิ ญให้มีส่วนร่ วมจากทางโรงเรี ยน
ในด้านการให้กาํ ลังใจ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แสดงลักษณะคล้ายกันคือการพูดชมเชยและให้รางวัลเมื่อนักเรี ยน
ทํางานเสร็ จ ผูป้ กครองเข้าใจในความต้องการจําเป็ นพิเศษของบุตรหลาน จึงคอยให้กาํ ลังใจนักเรี ยนซึ่ งสอดคล้อง
กับเอกอนงค์ (2558) ศึ กษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการพัฒนาการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยน
ระดับประถมศึ กษา ในการเสริ มสร้ างประสบการณ์ แก่ นักเรี ย นที่ บา้ น ผูป้ กครองให้กาํ ลังใจและเสริ มแรงเมื่ อ
นักเรี ยนประพฤติส่ิ งที่ดีงาม ในด้านความต้องการช่องทางการสื่ อสารกับโรงเรี ยนนั้น สอดคล้องกับ Hornby (2011)
ซึ่ งระบุความต้องการขั้นต้นของผูป้ กครอง ได้แก่ ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร การพูดคุยสื่ อสารกับครู การให้ความรู ้
และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผปู ้ กครอง
ข้อ เสนอแนะ โรงเรี ย นสามารถศึ กษาและพัฒ นารู ปแบบการทํา งานเพื่ อส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูป้ กครองในรู ปแบบต่างๆ การสร้างช่องทางติดต่อสื่ อสารระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนมีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปฏิบตั ิการส่งเสริ มความสามารถ
การคิดแก้ปัญหา (2) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิดของเวียร์ร่วมกับสื่ อสังคม กลุ่มเป้าหมายคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
จํานวน 44 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสัมภาษณ์ แบบบัน ทึ กอนุ ทิ น แบบทดสอบ
ความสามารถการคิ ด แก้ปั ญ หา แบบสอบถามความพึ งพอใจ โดยใช้ค่ าเฉลี่ ย ค่ าร้ อ ยละ และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า (1) การศึกษาปฏิบตั ิการส่ งเสริ มความสามารถการคิดแก้ปัญหาพบว่านักเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด (2) ผล
การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมาก จากแบบบันทึกอนุทินและ
แบบสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ความสามารถการคิดแก้ปัญหาได้ 4 ด้าน คือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาและผลที่ได้จากการแก้ปัญหา
คําสําคัญ: การคิดแก้ปัญหา, แนวคิดของเวียร์, สื่ อสังคม

Abstract

The purposes of this classroom action research consist of three objects (1) To study the results of solving
problem thinking (2) To study abilities of solving problem thinking (3) To study the satisfaction of students for solving
problem thinking abilities using Weir model with social media. The target group was 44 students at Kaennakhon
Wittayalai school. The research instruments were lesson plan, interview form, student journals, problem solving test and
satisfaction questionnaire. The statistics used mean, percentage and standard deviation. The results of the research as
follows: (1) Development of solving problem thinking was higher than the criteria of 70 percent. (2) The students’
solving problem thinking abilities increase continuously in their score. (3) The satisfaction of the students was at a high
level. The abilities of solving problem thinking could be analyzed by interview form and student journals consist of 4 step
as follows: problem identification, problem analysis, problem solution and result of problem solution.
Keyword: solving problem thinking, Weir model, social media
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บทนํา

ทักษะการคิดมีความสําคัญยิ่งสําหรับการศึกษาในปั จจุบนั และเป็ นจุดหมายหนึ่ งของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) รวมทั้งเป็ นสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนเพื่อ
นําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังมีนกั การศึกษากล่าวถึง
ความสําคัญของทักษะการคิดในยุคศตวรรษที่ 21 ว่าทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต
เพื่อจะสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ วในทุกด้าน (วัชรา, 2554,
น. 1) การพัฒนาคน สังคมให้มีคุณภาพทําได้โดยจัดหลักสู ตรการศึกษาให้มีความหลากหลายยืดหยุ่นและยึดหลักว่า
ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถที่จะเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เน้นความสําคัญทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมโดยจัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลการฝึ กทักษะกระบวนการคิดการจัดการการ
เผชิ ญ สถานการณ์ แ ละการนํ า ความรู ้ ม าใช้ เพื่ อ ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หา การจัด กิ จ กรรมให้ ผู ้เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง ได้เรี ยนรู ้จากการฝึ กคิดแก้ปัญหา ทําให้คิดเป็ น ทําได้และแก้ปัญหาได้
รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่ อการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้สึกกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
การคิดแก้ปัญหาเป็ นที่สําคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล ทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องและมี
ประโยชน์ต่อการดํารงชี วิต ผูท้ ี่ มีทกั ษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิ ญกับภาวะที่ เคร่ งเครี ยดได้อย่างเข้มแข็ง
ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็ นเพียงการรู ้จกั คิดและรู ้จกั การใช้สมองหรื อเป็ นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด
ค่านิยม ความรู ้ตวามเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ดังนั้นความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจึงเป็ นแบบ
แผน มี วิธีดาํ เนิ นการหรื อพฤติ กรรมที่ ต้องอาศัยความรู ้ ความคิดวิธีการ ขั้นตอนที่ ต้องอาศัยการบวนการคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนประสบการณ์เดิมจากการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมมาใช้เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย
ผูว้ ิจยั ได้สาํ รวจข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนจากครู ประจําวิชาและนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5/5 โดยการตรวจสอบผลคะแนนและสัมภาษณ์ครู ประจําวิชาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร พบว่านักเรี ยนไม่สามารถทําข้อสอบที่เป็ นแบบอัตนัยที่ตอ้ งเขียนคําตอบอธิ บายแสดง
วิธีการแก้ปัญหาได้ เนื่ องจากครู ผสู ้ อนได้อธิ บายเนื้อหาตามบทเรี ยนจากนั้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกทําแบบฝึ กหัดแก้โจทย์
ปัญหา ซึ่งนักเรี ยนได้มีเวลาในการทําแบบฝึ กหัดที่น้อยเกินไป และจากการศึกษารายงานการวิจยั ของครู ประจําวิชา
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 โรงเรี ยนแก่ นนครวิทยาลัย
รวมทั้งสังเกตผูเ้ รี ยนต่อเนื่ อ งถึ งภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 พบว่าผูเ้ รี ยนนั้นมี ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ที่
ต่างกันและบ่อยครั้งนักเรี ยนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเวลาที่กาํ หนดไว้ เมื่อกําหนดให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมักจะศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้เพียงแหล่งเดียว โดยไม่ได้คน้ คว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่ อประกอบการตัดสิ นใจและนําไปสู่ การสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล ผูเ้ รี ยนยังไม่ได้คิด
พิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูลหรื อสภาพการณ์ที่ปรากฏ โดยอาศัยความรู ้ ความคิดประสบการณ์
และการเรี ยนแบบการคิดแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนไม่ได้เริ่ มต้นจากสิ่ งที่ เป็ นปั ญหาหรื อสถานการณ์ ที่ผูเ้ รี ยนสงสัย ทําให้
ผูเ้ รี ยนไม่ได้เกิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองและด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวทําให้ผูเ้ รี ยนขาดการคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็ นระบบ
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จากการศึ กษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง พบว่าแนวคิด ในการแก้ปั ญ หาของเวียร์ ซ่ ึ งมี
ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาที่เหมาะสมในด้านคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 โรงเรี ยนแก่ นนครวิทยาลัย
ประกอบกับ นําเทคโนโลยีสื่ อ สั งคมมาใช้ในการนําเสนอ เนื้ อหาติ ด ต่อสื่ อสาร การทํากิ จกรรมร่ วมกันเพื่ อลด
ข้อ จํากัด เรื่ อ งเวลา สถานที่ แ ละความแตกต่ างทางการเรี ยนของนักเรี ยน เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญ หาต่อผูเ้ รี ยน รวมทั้งทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกสนใจการเรี ยนมากขึ้นจากสื่ อสังคมและมี ทกั ษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดทักษะใหม่แห่ งการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การทํางานแบบมี ส่วนร่ วม การทํางาน
กลุ่ม และการทํางานอย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปฏิบตั ิ การส่ งเสริ มความสามารถการคิดแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคม
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
2.เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิดของเวียร์ร่วมกับสื่ อสังคม สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนต่ อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสั งคม
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน (Kemmis & Mctaggart อ้างอิง
ใน ยาใจ, 2537, น. 18) ดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผน ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
1. ทําการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาทฤษฎีและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนโดยใช้แนวคิดของเวียร์ร่วมกับสื่ อสังคม พร้อมทั้งวางแผนและสร้างเครื่ องมือที่ใช้การวิจยั
2. ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิดของเวียร์
ร่ วมกับสื่ อสังคม
3. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1 แผนการจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้แ นวคิ ด ของเวี ยร์ ร่ว มกับ สื่ อสั งคม สําหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย จํานวน 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งหมด 12 ชัว่ โมง
3.2 แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน แบบบันทึกอนุทิน
3.3 แบบทดสอบวัด ความสามารถการคิ ด แก้ปั ญ หา สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/5
โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
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3.4 แบบความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่ อการเรี ยนรู ้ สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5/5
โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
4. ผูว้ ิจยั ให้ความรู ้แก่ผูช้ ่วยวิจยั เกี่ยวกับการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ และกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้แนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคมเพื่อให้ผชู ้ ่วยวิจยั มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะทําการวิจยั และ
บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยวิจยั ในการวิจยั
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ
ชี้แจงนักเรี ยนให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเรี ยนการสอน จํานวน 3 วงจร 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ทั้ง 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาทั้งหมด 12 ชัง่ โมง และแจ้งให้ทราบถึงขอบเขตเนื้ อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
การวัดผล และการประเมินผล ข้อตกลงในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และสอนตามการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้
ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์
เป็ นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ของผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั
ซึ่ งจะสังเกตสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน เช่น พฤติกรรมในชั้นเรี ยน ความสนใจ และ
ความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องจะถูกรวบรวมไว้เป็ นข้อมูลในการแปลผล โดยอาศัยเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลหลาย
ชนิ ด ได้แ ก่ แบบบัน ทึ ก อนุ ทิ น ของนั ก เรี ย น แบบสั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย น แบบความพึ งพอใจของนั ก เรี ย น และ
แบบทดสอบความสามารถการคิดแก้ปัญหา
ขั้นที่ 4 สะท้ อนผลการปฏิบัติ
นําข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบความสามารถการคิดแก้ปัญหา แบบบันทึกหลังสอนที่เกิดขึ้นในแต่ละวงจร
ปฏิบตั ิมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ป สาเหตุของปั ญหา และแนวทางแก้ไขในแต่ละวงรอบ พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุ ง
แก้ไข และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไป
2. เครื่ องมือการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอน โดยใช้แนวคิดของเวียร์ร่วมกับสื่ อสังคม
2.2 แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน
2.3 แบบบันทึกอนุทิน
2.4 แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดแก้ปัญหา
2.5 แบบความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 1 ห้องเรี ยน เป็ นนักเรี ยนขั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5
ภาคเรี ยนที่ 2 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี การศึกษา 2561 จํานวน 44 คน
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบอนุทิน วิเคราะห์ ตีความ และสรุ ปผล
โดยรายงานผลในรู ปแบบของการบรรยาย
4.2 ข้อมูลเชิงปริ มาณ
4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้แนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อ
สังคม สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย ซึ่ งกําหนดการแปลผลคะแนนตามระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด, 2553) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50–5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50–4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50–3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50–2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00–1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
5. สถิติที่ใช้ ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาปฏิบัติการส่ งเสริ มความสามารถการคิดแก้ ปัญหา โดยใช้ แนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคม
ผูว้ ิจยั ได้ใช้หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ท้ งั หมดวงจรปฏิบตั ิการ 3 วงจร
ปฏิบตั ิการ และได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan)
ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ได้ร่วมกันวิเคราะห์และสํารวจปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนและสิ่ งที่ควรมีในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้การเรี ยนรู ้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยทําการสังเกตปัญหาและสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Action)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคม โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ (1) เข้าใจปั ญหาของสถานการณ์ (2) ระบุสาเหตุของปัญหา (3) มีวิธีที่จะแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ (4) บอก
ผลที่จะตามมาเมื่อเลือกวิธีแก้ปัญหา จากนั้นปฏิบตั ิการสอน ดังนี้
1. เข้าใจปัญหาของสถานการณ์
ครู ช้ ีแจงข้อตกลงในการทํากิจกรรม การให้คะแนนให้ชดั เจน มีการนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการสนทนาและ
ยกตัวอย่า งสถานการณ์ ในชี วิต ประจําวัน ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บทเรี ย น จากนั้น ให้ นั ก เรี ย นทํากิ จกรรมคิ ด แก้โ จทย์
สถานการณ์ปัญหาที่ครู เป็ นผูก้ าํ หนดไว้ที่สื่อสังคม จากนั้นเริ่ มปฏิบตั ิกิจกรรมจากสถานการณ์ที่ได้รับ
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2. ระบุสาเหตุของปัญหา
นักเรี ยนทําการคิดแก้ปัญหาเพื่อระบุหาสาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ที่กาํ หนด และแนวทางการสื บค้น
จากแหล่งข้อมูลและตอบคําถามลงในสื่ อสังคม
3. มีวิธีที่จะแก้ไขปัญหากับสถานการณ์
นักเรี ยนทําการคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ และแนวทางการสื บค้นจาก
แหล่งข้อมูลและตอบคําถามลงในสื่ อสังคม
4. บอกผลที่จะตามมาเมื่อเลือกวิธีแก้ปัญหา
นักเรี ยนทําการคิดและบอกผลที่จะตามมาของการเลือกวิธีแก้ปัญหาในแต่ละแบบได้และตอบคําถามลงใน
สื่ อสังคม
ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe)
ในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ แบบ
บันทึกอนุทินของนักเรี ยน บันทึกภาพ และวีดีทศั น์
ขั้นที่ 4 สะท้ อนผลการปฏิบัติ (Reflect)
ทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยน
ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา โดยเป็ นสถานการณ์ 5 สถานการณ์ เป็ นข้อสอบอัตนัย แบ่งประเด็นคําถามในแต่ละสถานการณ์
ออกเป็ น 4 ประเด็น ได้แก่ (1) เข้าใจปั ญหาของสถานการณ์ (2) ระบุสาเหตุของปั ญหา (3) มีวิธีที่จะแก้ไขปัญหากับ
สถานการณ์ (4) บอกผลที่จะตามมาเมื่อเลือกวิธีแก้ปัญหา
จากการผลการศึ กษาการจัด การเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคมส่ งผลให้นักเรี ยนมี ทกั ษะ
ปฏิบตั ิเพิ่มขึ้นในทุกๆ วงจรปฏิบตั ิ ดัง Table 1

Table 1 The students’ solving problem thinking abilities 1–3 cycles
Solving problem thinking abilities

Cycle 1
𝑋𝑋�

SD

Cycle 2
𝑋𝑋�

Cycle 3
SD

𝑋𝑋�

SD

1. Know problem of situation

9.09

0.69

13.09

0.54

17.54

0.49

2. Identify the cause of the problem

10.81

0.66

13.81

0.55

17.81

0.50

3. Fix the problem with the situation

11.45

0.70

14.45

0.65

18.72

0.51

4. Consequences when choose a solution

10.90

0.75

14.72

0.56

18.27

0.50

Total

10.56

0.70

14.02

0.57

18.09

0.50
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จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถการคิ ดแก้ปัญหาโดยแนวคิ ดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคม โดยในวงรอบ
ปฏิ บ ัติ ก ารที่ 1 ความสามารถการคิ ด แก้ปั ญ หาอยู่ ใ นระดับ ดี (𝑥𝑥̅ = 10.56, SD = 0.70) ในวงรอบปฏิ บัติ ก ารที่ 2
ความสามารถการคิ ดแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥̅ = 14.02, SD = 0.57) และในวงจรปฏิ บตั ิการที่ 3 ความสามารถการ
คิดแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับดีมาก (𝑥𝑥̅ = 18.09, SD = 0.50)

ผลการศึกษาความสามารถในการคิ ดแก้ ปัญหา โดยใช้ แนวคิ ดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสั งคม
ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลหลังจากที่ได้ทาํ การสอนแล้วเสร็ จในทุกแผนการเรี ยนรู ้ และได้ทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิ ดแก้ปัญหาในแต่ ละวงรอบปฏิ บตั ิ การของนักเรี ยน จํานวน 44 คน โดยเป็ นสถานการณ์ 5 สถานการณ์
ข้อสอบอัตนัย แบ่งประเด็นคําถามในแต่ละสถานการณ์ออกเป็ น 4 ประเด็น ได้แก่ (1) เข้าใจปัญหาของสถานการณ์
(2) ระบุ สาเหตุของปั ญหา (3) มีวิธีที่จะแก้ไขปั ญหากับสถานการณ์ (4) บอกผลที่ จะตามมาเมื่อเลือกวิธีแก้ปัญหา
สามารถนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายด้านในแต่ละวงรอบปฏิบตั ิการ (Figure 1)
22.8
19
Part 1
15.2
Part 2
11.4
Part 3
7.6
Part 4
3.8
Average
0
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Figure 1 Analyze part of cycle
จาก Figure 1 จะสังเกตได้ว่าพัฒนาการความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่ได้จากการทดสอบ
วัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาของนักเรี ยนในแต่ละวงรอบนั้นมีแนวโน้มสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ในการปรับ
แผนการปฏิบตั ิการในแต่ละวงรอบ โดยวงรอบปฏิบตั ิการที่ 3 มีระดับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยน
โดยรวมสู งสุ ด (𝑥𝑥̅ = 18.09, SD = 0.50)
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่ อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิ ดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสั งคม
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แนวคิดของเวียร์ร่วมกับสื่ อสังคม แสดงใน Table 2
Table 2 The satisfaction of the students
The satisfaction of the students

SD

Level

1. The process of organizing learning activities

𝑋𝑋�

3.98

0.79

High

2. Media and learning resources

4.20

0.66

High

3. Classroom management

4.50

0.54

Highest

4. Knowledge
Total

4.18
4.21

0.78
0.69

High
High
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จาก Table 2 ผลการศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้แนวคิ ดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อ
สังคมพบว่า นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเฉลี่ ยทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥� = 4.21, SD =
0.69) ซึ่ งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน (𝑥𝑥� = 4.50, SD = 0.54) รองลงมา คื อด้านสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ (𝑥𝑥̅ = 4.20, SD = 0.66) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (𝑥𝑥̅ = 4.18, SD = 0.78) และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ (𝑥𝑥� = 3.98, SD = 0.79) ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึ กษาวิจยั เรื่ อง การส่ งเสริ มความสามารถการคิ ดแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิ ดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อ
สังคม สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย มีขอ้ ค้นพบ ดังนี้
1. ผลการศึกษาปฏิบตั ิการส่ งเสริ มความสามารถการคิดแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิดของเวียร์ร่วมกับสื่ อสังคม
พบว่ า นักเรี ย นมี ท ัก ษะปฏิ บ ัติ อ ยู่ในระดับ ดี ม าก (𝑥𝑥̅ = 18.09, SD = 0.50) ซึ่ งจากผลการสั งเกตแสดงให้เห็ น ว่ า
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบขั้นตอน
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิ ดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคม โดยใช้หลักการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย จํานวน 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่เน้นส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาให้แก่นักเรี ยน โดยนักเรี ยนสามารถคิ ดแก้ปัญ หาตาม
ประเด็นที่ กาํ หนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ (1) เข้าใจปั ญหาของสถานการณ์ (2) ระบุสาเหตุของปั ญหา (3) มีวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหากับสถานการณ์ (4) บอกผลที่จะตามมาเมื่อเลือกวิธีแก้ปัญหา พบว่าหลังจากที่นกั เรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้แนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคม นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น มีการฝึ กคิดแก้ปัญหา
ผ่านภารกิจในชั้นเรี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวนี้ กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยง
ความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ อีกทั้งมีการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อสังคม ยังทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนาน กล้าคิดกล้า
แสดงออก มีความสุ ขกับการเรี ยน
จากการจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้แ นวคิ ด ของเวี ย ร์ ร่ ว มกับ สื่ อสั งคม เพื่ อส่ งเสริ ม ความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาของนักเรี ยน โดยการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ การทั้ง 3 วงรอบนั้น พบว่าเกิดผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ น
อย่างยิ่ง เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ครู ผสู ้ อนและผูร้ ่ วมวิจยั ได้ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจาก
การสอนในแต่ละวงรอบนํามาร่ วมกันวางแผนออกแบบรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะนํามาใช้สอนในครั้งต่อไป
ได้อย่างเหมาะสม ครู มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนและเหตุการณ์ในปั จจุบนั เป็ นการ
กระตุ น้ ให้นักเรี ยนมี ความสนใจในการเรี ยน นักเรี ยนมีความสุ ขจากการทํากิ จกรรมและสนุ กสนานกับการเรี ยน
สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ นอกจากนั้นทําให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบมีการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยน แลกเปลี่ยนความคิดกันในชั้นเรี ยน นักเรี ยนมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้ามาก่อนล่วงหน้า
มีการปรึ กษาครู ผสู ้ อนเมื่อเกิดข้อสงสัยหรื อคําถาม ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
2. ผลการศึกษาความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยน พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของ
เวียร์ร่วมกับสื่ อสังคม ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับสู งที่สุดในวงรอบปฏิบตั ิการ
ที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.09 (𝑥𝑥̅ = 18.09, SD = 0.50) ที่ปรากฏเช่นนี้ เนื่องจากการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่
ละขั้นตอนนั้น ช่ วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิ ดความกระตื อรื อร้น สนใจในสิ่ งที่ ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิ และศึ กษาค้นคว้าหา
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ความรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่สําหรับนํามาแก้ปัญหา เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้แสดงความสามารถในการคิด
ทักษะหรื อประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ต่างๆ พร้ อมทั้งได้ความรู ้ การแก้ปัญหา และบอกผลที่ จะตามมาของวิธีการ
แก้ปั ญ หา รวมทั้งสามารถนําเอามาแก้ปั ญหาสถานการณ์ ในชี วิตประจําวัน สอดคล้องกับแนวคิ ดของ บัวสอน
(2548) ว่าการใช้กระบวนการคิด แก้ปั ญหาตามแนวคิดนี้ เป็ นวิธีการสอนที่ ส ามารถช่ วยให้นักศึ กษาเกิ ดการคิ ด
วิเคราะห์และส่ งเสริ มให้นักศึ กษามี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น อีกทั้งการใช้สื่อสังคมร่ วมด้วยในการปฏิบ ัติ
กิ จกรรม ทําให้นักเรี ยนมี ความสนใจกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ มีคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น เมื่ อ
นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ทฤษฎีของเวียร์ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองเพราะเนื้ อหามีการ
คิดวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหา มีกิจกรรมที่สามารถทําได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งบทเรี ยนออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกต่อการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่ เนื้อหาวิชา แหล่งเรี ยนรู ้เว็บไซต์ เอกสารเพิ่มเติม ห้องสนทนา ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจที่จะวิเคราะห์
และแก้โจทย์ปัญหามากขึ้น
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคม อยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
ใช้แ นวคิ ดของเวียร์ ร่วมกับ สื่ อสั งคมมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้องกับ บริ บทของการเรี ย นรู ้ โดยเฉพาะด้าน
บรรยากาศในชั้นเรี ยนขณะปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อีกทั้งเครื่ องมือและสื่ อที่ใช้มีความทันสมัยน่ าสนใจ ง่ายต่อ
การใช้งาน รวมทั้งกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ให้ นัก เรี ย นได้แ ก้ปั ญ หาอย่างเป็ นขั้น ตอน สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชี วิต ประจําวันได้ อี กทั้งครู เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้แ สดงความคิ ด อย่างเต็มที่
นักเรี ยนจึงมี ความกล้าแสดงออกมากขึ้น มีการร่ วมกันอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยนและเกิดความสุ ขในการเรี ยน
สอดคล้องกับ แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) ว่าการนําสื่ อสังคมมาใช้น้ นั เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มแนวความคิด สนับสนุ น
และขยายวิธีการสื่ อสารและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ให้ทวั่ ถึงมากขึ้นและสร้างประสบการณ์ใหม่
แก่ผใู ้ ช้มากขึ้น และสอดคล้องกับการวิจยั ของ ปิ่ นนภา นวลคล้าย (2556) กล่าวว่า สื่ อสังคมที่นาํ มาใช้เป็ นเครื่ องมือ
มี ประสิ ท ธิ ภาพกว่าแบบที่ เคยสอนมาก่ อน ทําให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน แสดงความคิดเห็ นและผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
สามารถติดต่อกันได้โดยไม่จาํ กัดสถานที่และเวลา นอกจากนี้ยงั ช่วยให้นกั เรี ยนที่ไม่กล้าแสดงออกภายในห้องเรี ยน
กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าอสดงความคิด มีส่วนร่ วมกับการเรี ยนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรนําการจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้แ นวคิ ด ของเวีย ร์ ร่ วมกับสื่ อสั งคม ไปใช้ที่ ส ะดวกและแสดงผลได้
หลากหลายแพลตฟอร์ม
2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของเวียร์ ร่วมกับสื่ อสังคมเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
เจตคติทางการเรี ยน
3. ควรมีการศึกษาการใช้สื่อสังคมที่มีลกั ษณะที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน

101

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

เอกสารอ้ างอิง

กระทรวงศึกษาธิ การ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย.
บุญชม ศรี สะอาด. (2553). การวิจัยเบือ้ งต้ น. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุวีริยาสาส์น.
บัวสอน วรพันธ์. (2548). การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิ ตศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านโนนศาลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 (วิทยานิพนธ์
ค.ม. (การบริ หารการศึกษา)). สกลนคร: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ปิ่ นนภา นวลคล้าย. (2556). การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ โดยการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการแก้ ปัญหา วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรั บนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 1 (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ยาใจ พงษ์บริ บูรณ์. (2537). การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัชรา เล่าเรี ยนดี. (2554). รู ปแบบและกลยุทธ์ การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด. นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
แสงเดือน ผ่องพุฒ. (2556). สื่ อสังคมออนไลน์ : แนวทางการนํามาประยุกต์ ใช้ . สื บค้นจาก
http://library.senate.go.th/document/Ext6685/6685991_0004.PDF

102

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้ านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วมชุมชน
กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
The development of potential on community participatory action research personnel: A case study
of the Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
เสาวลักษณ์ ชาวบ้ านกร่ าง*, ปณตพร ติมากร, กนกวรรณ นาสมปอง
Saowalak Chaopankrang*, Panotpon Timakorn, Kanokvan Nasompong
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ สุ พรรณบุรี 72130
Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphanburi 72130, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: maysaowalak35@gmail.com

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์ คือ (1) ศึ กษาสภาพการการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ วมกับ ชุ มชนของ
บุคลากรสายวิชาการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม (2) ศึกษาพัฒนารู ปแบบและประเมินการส่งเสริ มศักยภาพด้านการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนบุคลากรสายวิชาการคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ประชากรของการวิจยั คือ บุคลากร
สายวิชาการในคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ จํานวน 80 ท่าน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบวัดความรู ้ และแบบประเมิ นรู ป แบบ สถิ ติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนของบุคลากรสายวิชาการ
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม อยู่ในระดับสู ง ( X = 3.91, SD = 0.71) ทัศนคติ ต่อการวิจยั ปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ วมกับ
ชุมชน อยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.74, SD = 0.76) และระดับความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน อยู่
ในระดับดี ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมเท่ากับ 74.68 (2) รู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วมกับชุมชนบุคลากรสายวิชาการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มีลกั ษณะเป็ นองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน ขั้นการวางแผน ขั้น
ร่ วมกิจกรรม และขั้นร่ วมติดตามและประเมินผล และผลของการประเมินรู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพด้านการวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับดี ( X = 3.91, SD = 0.61)
คําสําคัญ: การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมชุมชน, ศักยภาพ, ส่งเสริ ม

Abstract

The objectives of this research were to (1) to study of community participatory action research personal in the
faculty of industrial education, (2) to develop and evaluate the model of enhancing teachers’ competency by community
participatory action research in the faculty of industrial education. The populations in this research were 80 lectures of
the faculty of industrial education. The research instruments were questionnaire, achievement test, and evaluation form.
The data analysis were percentage, the average, and standard deviation. The results of the study were (1) The study of
community participatory action research personal in the faculty of industrial education was at very high level ( X = 3.91,
SD = 0.71), have good attitude ( X = 3.74, SD = 0.76) and score of achievement at good level (74.68) (2) The model of
enhancing teachers’ competency by community participatory action research in the faculty of industrial education
consisted of three steps: plan, action, and evaluate and observe, and the results of model evaluation with agree level ( X
= 3.91, SD = 0.61)
Keywords: community participatory action research personnel, encourage, potentiality

103

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

บทนํา

ในสภาพปั จจุบนั ประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนเร็ วและซับซ้อนมากขึ้น จําเป็ นต้องนําภูมิคุม้ กันที่มีอยู่พร้อม
ทั้งเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมากเตรี ยมความพร้อมให้แก่คน ในสังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556) ซึ่ ง
การวิจยั เป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจสังคมและการสร้างนวัตกรรม และเป็ น
เครื่ องมือที่สําคัญในการแสวงหาและผลิตองค์ความรู ้ใหม่ ๆ หรื อเพื่อการพัฒนา (จริ ยา, 2555) การศึกษานับเป็ น
กระบวนการ วิธีการที่ สําคัญที่ จะสามารถดําเนิ นการในรู ป แบบต่างๆ ในการพัฒ นาคุณภาพคนไทยให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และนําไปสู่ การปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านวิชาชีพ ทั้งบุคลากรสายวิชาการจะ
มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการต้องมี
ความรู ้ดา้ นงานวิจยั และนําวิจยั จากคิดค้นหาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้เหมาะสมกับหน้าที่และในทางปฏิบตั ิ
ปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัดของบุคลากรสายวิชาการยังส่ งผลให้ผลผลิตการวิจยั ไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวคิด
การพัฒนา ซึ่ งล้วนแล้วเป็ นสาเหตุและปั จจัยที่สําคัญที่ทาํ ให้การพัฒนางานด้านการวิจยั ไม่ประสบผลสําเร็ จ (อรอุ
มา, 2556)
การวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นการ วิ จัย ที่ ยึ ด หลัก การการกระจายอํา นาจลงไปสู่ ท้ อ งถิ่ น
(decentralized) ที่ เน้นการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนทุกขั้นตอนของการวิจยั ตั้งแต่การกําหนดปั ญหา การเลือก
วิธีการแก้ปั ญ หาและพัฒ นา การดําเนิ นการตามวิธีการที่ เลื อก การประเมิ นผล และการร่ วมรั บ ผลที่ เกิ ดขึ้ นบน
พื้นฐานของปั ญหา และบริ บทของประชาชน และผลของการวิจยั ทําให้ประชาชนเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ต่อไป การวิจยั ปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม(PAR) นี้จึงเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการสร้างองค์ ความรู ้ใหม่ๆ
ที่ เกิ ดจากการมี ส่วนร่ วม และการปฏิ บตั ิ จริ งร่ วมกันในทุกขั้นตอน ก่ อให้เกิ ดความรู ้ใหม่ ที่ นําไปใช้ได้จริ งและ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนเกิดการเรี ยนรู ้เกิดการพัฒนาจิตสํานึ ก ความรู ้สึกได้รับการ ปลดปล่อยและเรี ยนรู ้การจัดการ
ปัญหาของตนเองได้อย่างถูกวิธี การวิจยั ที่ได้จึงไม่เป็ นเพียงการ พัฒนาชุมชนเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็ นการพัฒนา
คนและองค์กรชุ มชนให้ มีค วามเข้มแข็ง มี ศักยภาพ เข้าใจปั ญ หาและสามารถแก้ปัญ หาของตนเองได้ ทําให้
พึ่งตนเองได้และเป็ นการพัฒนา อย่างยัง่ ยืน ลดการพึ่งพิงจากสังคมภายนอก ซึ่ งแตกต่างจากการวิจยั ยุคแรกๆ ที่มี
ลักษณะการวิจยั แบบบนลงล่าง(top-down) ที่ผวู ้ ิจยั เป็ นทั้งผูก้ าํ หนดปัญหา กําหนดเป้าหมาย กําหนดวิธีการวิจยั ซึ่ ง
ผลของการวิจยั อาจตรงหรื อไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน (ชูชาติ, 2555)
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
โดยมี พ นั ธกิ จ 5 พันธกิ จ คือ พันธกิ จแรกผลิ ตบัณ ฑิ ตครู วิชาชี พ และนักเทคโนโลยีที่ มีคุ ณ ภาพ พันธกิ จที่ ส อง
ส่ งเสริ มงานวิจยั สร้างสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ พันธกิจที่สามสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกและให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม พันธกิจ
ที่สี่ทาํ นุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่หา้ บริ หารจัดการทันสมัย และมีหลักธรร
มาภิบาล
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วัตถุประสงค์ งานวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพัฒ นารู ป แบบการส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพบุ ค ลากรสายวิ ช าการด้า นงานวิ จัย คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม
3. เพื่อประเมินรู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านงานวิจยั คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการด้านงานวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
แบบมี ส่วนร่ วมกับชุมชน กรณี ศึกษาคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
แบ่ งเป็ นขั้นตอนในการดําเนิ นการเป็ น 3 ขั้นตอน ซึ่ งสอดคล้องกับกระบวนการวิจัยและพัฒ นา (Research and
Development) มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนของบุคลากรสายวิชาการคณะ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
การวิจัยในขั้นตอนที่ 1 เป็ นการศึ กษาสภาพความรู ้ ทัศนคติ ต่อการวิจยั การปฏิ บตั ิ การวิจัย และความ
จําเป็ นของบุ คลากรสายวิ ชาการคณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม โดยการสํารวจความคิ ดเห็ นของกลุ่ มประชากร
จํานวน 80 คน เพื่อเป็ นสารสนเทศในขั้นตอนต่อไป
1. ศึ กษาข้อมู ลเกี่ ยวกับ แนวคิ ด เกี่ ยวกับการพัฒ นาศักยภาพ การพัฒ นาบุ คลากรการวิ จัย ทฤษฎี ความ
ต้องการและแรงจูงใจ การส่ งเสริ มศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ใ นการสอน
ประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปฏิบตั ิการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ
ด้านทักษะการทําวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน ด้านการสนับสนุ น ปั จจัยการทําวิจยั จากต้นสังกัด
ด้านการสนับสนุนปั จจัยจากสถาบัน ด้านการพัฒนาศักยภาพการวิจยั สอบถามระดับปฏิบตั ิในปัจจุบนั และระดับที่
คาดหวังใน 4 ด้านของบุคลากรสายวิชาการ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับแบบวัดทัศนคติ ต่อการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมกับชุ มชน มี ลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ จํานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อมูลการวัดความรู ้ของบุคคลสายวิชาการด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน
เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ
2. ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร ด้วยแบบสอบทดสอบสภาพความรู ้ แบบวัดทัศนคติต่อ
การวิจัยและสภาพปฏิ บัติ ปัจจุ บันกับความคาดหวัด ต่ อการวิจัยเพื่ อศึ กษาดัช นี ความต้องการของบุ คลากรสาย
วิชาการ
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3. นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการแปลผล
ขั้น ตอนที่ 2 การสร้ างรู ปแบบและประเมิ นรู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุ ค ลากรสายวิช าการด้าน
งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
การวิจัยในขั้นตอนที่ 2 เป็ นการนําข้อมูลสารสนเทศจากขั้นตอนที่ 1 มาสร้ างเป็ นร่ างรู ป แบบ และ
พัฒนารู ปแบบโดยการตรวจสอบและข้อแนะนําความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของร่ างรู ปแบบ จากจํานวน
ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านงานวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วมกับชุมชน คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม โดยจําแนกเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิระดับผูบ้ ริ หารของคณะครุ ศาสตร์
อุ ต สาหกรรม จํา นวน 2 ท่ า น รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและงานวิ จัย และรองคณบดี ฝ่ ายแผนและนโยบาย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในคณะ จํานวน 14 ท่าน ได้แก่ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ และหัวหน้าส่ วนแผนและนโยบาย โดย
มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีหลักการ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน การสร้าง
และพัฒนารู ปแบบ งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศความต้องการในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการ จากขั้นตอนที่ 1 สรุ ปเป็ นประเด็นสําคัญจากนั้นร่ างรู ปแบบ นําเสนอที่ปรึ กษางานวิจยั พิจารณาตรวจแก้ไข
และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ตลอดจนได้รูปแบบที่สมบูรณ์
3. การประเมินรู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ผูท้ รงคุณวุฒิประเมิน จํานวน 25 ท่าน เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารของคณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรม จํานวน 5 ท่าน หัวหน้าสาขาวิชาของคณะครุ ศาสตร์ ท้ ังสอง ศูนย์พ้ื นที่ คื อ นนทบุ รี และ
สุ พรรณบุรี จํานวน 5 ท่าน อาจารย์ประจําสาขาวิชาที่มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 15 ท่าน ใน
ประเด็นเรื่ อง ด้านความเป็ นประโยชน์ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็ นไปได้ และด้านความถูกต้อง

ผลการวิจัย

การนําเสนอผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จะนําเสนอความมุ่งหมายของการวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วมกับชุมชนของบุคลากรสายวิชาการ

คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 73.42
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 26.58 มีอายุระหว่าง 31–40ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.70 รองลงมา มีอายุระหว่าง 2030 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.05 ตามลําดับ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 69.62 รองลงมา คือ
ระดับปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 27.85 มี ประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 1 ปี มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 37.97
รองลงมา มีประสบการณ์การสอนอยู่ระหว่าง 11–20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.85 มีตาํ แหน่ งเป็ นอาจารย์มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 75.95 รองลงมามีตาํ แหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คิดเป็ นร้อยละ 22.78 และน้อยที่สุดมีตาํ แหน่ งตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์คิดเป็ นร้อยละ 1.27 ตามลําดับ
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2) ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สภาพการวิ จัย เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ วนร่ ว มกับ ชุ ม ชนของ
บุคลากรสายวิชาการ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
Table 1 Result of study the community participatory action research personal on Faculty of Industrial

Education
Items
Policy of faculty for supporting
Knowledge and experience
Research source
Research fund or budget
Resource and facility for supporting
Self-Development
Average

X

4.02
3.81
3.63
3.97
3.97
4.05
3.91

SD

Result

0.80
0.72
0.48
0.60
0.76
0.76
0.70

High
High
High
High
High
High
High

ผลการวิ เคราะห์ ส ภาพการวิ จัย เชิ งปฏิ บัติ การแบบมี ส่ วนร่ วมกับ ชุ มชน ระดับ ความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกับ สภาพการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มกับ ชุ ม ชนของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม อยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 เมื่อพิจารณาตามประเด็น
ในแต่ละด้าน พบว่า มี ระดับ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพการวิจัยเชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมกับชุ มชน อยู่ใน
ระดับ สู งทุ กด้าน กล่าวคือ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ วมกับชุ มชนสู งที่ สุ ด
ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองของงานวิจยั มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.76 อันดับรองลงมา
คือ ด้านการสนับสนุนตามนโยบายของการทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนจากหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 , ด้านเงินทุนและงบประมาณด้านงานวิจยั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 , ด้านทรัพยากรและสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อส่ งเสริ มการวิจยั มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76, ด้านความรู ้และประสบการณ์การทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วมกับชุ มชน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูลมี
ระดับคะแนนของความคิดน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
3) ผลการวิ เคราะห์ ทัศ นคติ ต่ อ ปฏิ บ ัติ การวิ จัย เชิ งปฏิ บ ัติ การแบบมี ส่ วนร่ ว มกับ ชุ ม ชนของ
บุคลากรสายวิชาการ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มีระดับทัศนคติต่อการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน
อยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76
4) ผลการวิเคราะห์ความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนมีผลการทดสอบ
ความรู ้ อยู่ในระดับ ดี คิ ดเป็ นค่ าเฉลี่ ยโดยรวมเท่ ากับ 74.68 โดยพิ จารณาแบ่ งออกเป็ น 3 ด้าน คือ หลักการและ
แนวคิดพื้นฐาน, เทคนิคที่จาํ เป็ น, และการบูรณาการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในงานวิจยั ร่ วมกับการศึกษา
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2. รู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม เป็ นการศึกษาตามแนวคิดของ อิสริ ญญา ฉิ มพลี (2560) ผูว้ ิจยั ได้ร่างรู ปแบบที่
โครงสร้างมีลกั ษณะเป็ นองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน (Figure 1)

Figure 1 Model of Potential on Community Participatory Action Research Personnel: A Case Study of the
Faculty of Industrial Education
จากโครงสร้างมีลกั ษณะเป็ นองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน สามารถอธิบายได้ดงั นี้
- ขั้น การวางแผน เป็ นขั้น ระยะเตรี ย มการ จะเป็ นการศึ กษาหาข้อ มู ล ที่ จะนําไปใช้ ในการ
ส่ งเสริ มศักยภาพบุ คลากรทางการศึ กษา คื อ สํารวจประเด็นที่ เกี่ ยวกับสภาพปั ญ หาและความจําเป็ นและความ
ต้องการ แนวทางในการพัฒ นาศักยภาพบุ ค ลากรและความสอดคล้องกับสาขาวิช าและเป้ าหมายกับการสร้ าง
เครื อข่ายกับชุมชน จัดทํานโยบายสนับสนุนปัจจัยจากคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
- ขั้นร่ วมกิจกรรม เป็ นการเตรี ยมกิจกรรมพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนาในการส่ งเสริ มศักยภาพ
บุ คลากรสายวิ ชาการ การกําหนดกิ จกรรมที่ สร้ างความเข้าใจและสอดคล้องกับจุ ดประสงค์ ของคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม
- ขั้นร่ วมติดตามและประเมินผล จะเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว มกับ ชุ ม ชน ที่ บุ ค ลากรจะต้องมี ผ ลการเชิ งประจัก ษ์ที่ ส ามารถนําออกมาในรู ป ธรรมได้ เช่ น ผลงาน
นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์กบั ชุมชน หรื อรายงานการวิจยั หลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการ
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมิ นรู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ระดับการประเมินรู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากร
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ด้านงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 โดยพิจารณารายด้านกล่าวคือ ด้านความถูกต้องจะมี ผลการประเมินสู งสุ ด อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.14 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66, รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.93 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62, ด้านความเป็ นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.49 และผลการประเมินน้อยที่ สุดคือ ความเป็ นไปได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานมี ค่าเท่ากับ
0.62

อภิปรายผล

การพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมชุมชน: กรณี ศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ ผูว้ ิจัยได้พ บประเด็นที่ น่าสนใจที่ ได้นํามา
อภิปรายดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาสภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วมกับชุมชนของบุคลากรสายวิชาการคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
1) สภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วมกับชุมชนของบุคลากรสายวิชาการคณะครุ ศาสตร์
อุ ต สาหกรรม ประกอบไปด้ว ยด้า นการสนั บ สนุ น ตามนโยบายการทํา วิ จัย จากหน่ ว ยงาน ด้า นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์การทําวิจยั ด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูล ด้านเงินทุนและงบประมาณด้านงานวิจยั ด้านทรัพยากรและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกเพื่อส่ งเสริ มการวิจยั และด้านการพัฒนาตนเองของงานวิจยั อยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.05 เป็ นเพราะบุ คลากรสายวิชาการเป็ นที่ ทราบว่า การวิจยั เป็ นภารกิ จส่ วนหนึ่ งของการปฏิ บัติงานที่ ส่ งผลต่อ
ความก้าวหน้าในการทํางาน จึ งสอดคล้อง อิ ส ริ ญ ญา (2560) ได้กล่ าวว่า ผูป้ ระกอบอาชี พ ครู หรื อบุ คลากรสาย
วิชาการต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ ง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ที่ให้ความสําคัญ
ต่อการวิจยั เพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2) ทัศนคติต่อปฏิบตั ิการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน ของบุคลากรสายวิชาการ
ส่ วนใหญ่จะเห็นความสําคัญ และถือว่างานวิจยั ระดับปฏิบตั ิการและการวิจยั เชิงปฏิบตั ิแบบส่ วนร่ วมกับชุมชนเป็ น
ภารกิจสําคัญของการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ งสอดคล้องกับ อรอุมา รุ่ งเรื องวณิ ชกุล (2556) ให้เหตุผลว่า ครู หรื อบุคลากร
สายวิชาการมี องค์ความรู ้ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด วิธีการตามหลักวิชากร สามารถปฏิ บตั ิ การวิจยั ได้อย่าง
ถูกต้องที่สุดจะเกิดความพึงพอใจมีทศั นคติที่ดีต่อการวิจยั
3) จากทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน จากข้อสอบจํานวน
20 ข้อ คิดเป็ น 20 คะแนนเต็ม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ความรู ้พ้ืนฐานและหลักการของการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วมกับชุ มชน เทคนิ คที่จาํ เป็ นสําหรั บการวิจัยปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วมกับชุมชน และการบูรณาการวิจัย
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในงานวิจยั ร่ วมกับการศึกษา โดยอยู่เกณฑ์ระดับดี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า บุคลาการทาง
การศึกษาจะมีองค์ความรู ้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิจยั เชิงปฏิบตั ิแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน ซึ่ งส่ วนใหญ่
บุคลากรสายวิชามีคุณวุฒิทางการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาโท และมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่เกี่ยวกับชุมชม
พอสมควร รองลงมาคือ เทคนิ คที่จาํ เป็ นสําหรับการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน โดยอยู่เกณฑ์ร้อยละ
70.89 และน้อยที่สุดคือ การบูรณาการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในงานวิจยั ร่ วมกับการศึกษา โดยอยู่เกณฑ์ร้อย
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ละ 69.61 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า บุ ค ลาการสายวิ ช าการของคณะครุ ศ าสตร์ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมจะมี ผ ลงาน
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมสิ่ งประดิษฐ์ ซึ่ งแนวโน้มในการนํามาบูรณาการในทางการศึกษาซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสื่ อการ
เรี ยนการสอนและต้องมีกระบวนการดําเนิ นที่สามารถตอบสนองความต้องการนําไปใช้ประโยชน์ของชุ มชนซึ่ ง
ต้องใช้ระยะเวลา สอดคล้องกับ สุ พรรณี สิ นโพธิ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู ้ ความสามารถในการทํางานวิจยั
องค์ประกอบ ความสามารถระดับบุคคล รวมถึงประสบการณ์ของการทํางานวิจยั
2. รู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านงานวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม เป็ นการศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของ อิ ส ริ ญ ญา ฉิ มพลี (2560) ผู ว้ ิ จัย ได้ร่ างรู ป แบบที่
โครงสร้างมีลกั ษณะเป็ นองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการวางแผน เป็ นขั้นระยะเตรี ยมการ จะเป็ นการศึ กษาหาข้อมู ลที่ จะนําไปใช้ ในการ
ส่ งเสริ มศักยภาพบุ คลากรทางการศึ กษา คื อ สํารวจประเด็นที่ เกี่ ยวกับสภาพปั ญ หาและความจําเป็ นและความ
ต้องการ แนวทางในการพัฒ นาศักยภาพบุ ค ลากรและความสอดคล้องกับสาขาวิช าและเป้ าหมายกับการสร้ าง
เครื อข่ายกับชุมชน จัดทํานโยบายสนับสนุนปัจจัยจากคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
2) ขั้น ร่ ว มกิ จ กรรม เป็ นการเตรี ย มกิ จ กรรมพัฒ นาตามขั้น ตอนการพัฒ นาในการส่ งเสริ ม
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ การกําหนดกิ จกรรมที่ สร้างความเข้าใจและสอดคล้องกับจุดประสงค์ ของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
3) ขั้นร่ วมติ ดตามและประเมิ นผล จะเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ
แบบมีส่วนร่ วมกับชุ มชน ที่ บุคลากรจะต้องมีผลการเชิ งประจักษ์ที่สามารถนําออกมาในรู ปธรรมได้ เช่ น ผลงาน
นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์กบั ชุมชน หรื อรายงานการวิจยั หลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการ หลังการ
เสร็ จสิ้ น สามารถป้ อ นกลับ เป็ นข้อ มู ล สารสนเทศเป็ นปั จ จัย สนับ สนุ น การวิ จัย ของส่ ว นงานคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม เพื่อเป็ นข้อมูลให้คณะกรรมการ และที่ปรึ กษามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมกับชุ มชน แต่การวิจยั ของอิสริ ญญา ฉิ มพลี (2560) ที่ ได้ศึกษารู ปแบบการ
ส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรครู โรงเรี ยนในสังกัดเมืองพัทยาด้านการวิจยั ด้วยกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม มี องศ์ประกอบ 4 ขั้นตอน คื อ (1) ขั้นร่ วมวางแผนเตรี ยมการ (Plan) (2) ขั้นร่ วมสร้างกิ จกรรมพัฒ นา
(Action and observe) (3) ขั้นร่ วมติ ดตามและประเมิ นผล อย่างต่ อเนื่ องเพื่ อปรับปรุ ง (Reflect) (4) การสนับสนุ น
ปั จจัยที่ บุคลากรครู ตอ้ งการด้านการวิจยั จาก ด้นสังกัดทุ กขั้นตอน (Input) และงานวิจยั ของ สมโภชน์ (2548) ได้
กล่าวถึง กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ แบบมีส่วนร่ วมไว้วา่ ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต การ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ และการปรับปรุ งแผนเพื่อนําไปปฏิบตั ิในวงจรการปฏิบตั ิช่วงต่อไปจนกว่าจะได้รูปแบบของ
การปฏิ บ ัติงานที่ พึงพอใจของกระบวนการวิจยั ต้องมี ความยืดหยุ่นสู ง มี ค วามเป็ นพลวัติไม่ จาํ เป็ นต้องเป็ นการ
ดําเนิ นงานเชิ งเส้นตรง โดยพิ จารณาจากผลสะท้อนกลับ ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลสําคัญสําหรับการพัฒนาแผนงานและ
กระบวนการวิจยั ในลําดับต่อๆ ไป จะผูว้ ิจยั ได้อธิ บายไว้ในส่ วนของกระบวนการ
3. การประเมินรู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม อยูใ่ นระดับดี เพราะมีความถูกต้องและเป็ นไปได้สอดคล้องกับ ชัชวาล (2558) ที่สรุ ป

110

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาศึกษาศาสตร์

ไว้ว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม นับเป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาและแก้ไขปั ญหาสังคมและชุมชน โดยเป็ น
งานวิจยั ที่เริ่ มต้นจากชุมชน สนับสนุ นให้ชาวบ้านหรื อตัวแทนในชุมชนเป็ นคนสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั ตนเอง
และชุมชน โดยการศึกษาเรี ยนรู ้หาข้อมูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปั ญหา รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาที่กาํ ลังประสบอยู่
โดยการร่ วมกันวางแผน และกําหนดการดําเนิ นงานตามแผนหรื อโครงการ พร้อมทั้งการปฏิบตั ิตามแผน เพื่อให้
บรรลุ เป้ า หมายในการแก้ไ ขปั ญ หาได้ถูก ต้อ งตรงตามความต้อ งการ และมี นั ก วิ จัย ภายนอก ทําหน้ า ที่ เป็ นผู ้
เอื้ ออํานวยให้กระบวนการวิจยั บังเกิดผลสอดคล้องกับเป้ าหมายอันนับได้ว่าการวิจยั ได้ช่วยคุณลักษณะของการ
เรี ยนรู ้แบบพหุ ภาคี พร้อมกับก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็ นจิตสํานึ กตระหนักในปั ญหา หน้าที่ และร่ วมกันแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่ งเสริ มกิจกรรมกลุ่ม ทํางานร่ วมกันทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยัง่ ยืน
ของชุมชน

สรุป

จากการศึกษาสภาพและทัศนคติการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วมกับชุมชนของบุคลากรสายวิชาการ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม อยู่ในระดับสู ง ทดสอบความรู ้ของบุคลากรสายวิชาการโดยอยูเ่ กณฑ์ระดับดี รู ปแบบ
ที่โครงสร้างมีลกั ษณะเป็ นองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นร่ วมกิจกรรม และขั้นร่ วมติดตามและ
ประเมินผล และผลการประเมินรู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม อยูใ่ นระดับดี

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรื่ องนี้ ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุ นงานวิจยั จากงบประมาณกองทุนส่ งเสริ มงานวิจยั ประจําปี
งบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ อีกทั้งได้รับความอนุ เคราะห์และสนับสนุ น
เป็ นอย่างดี ยิ่งจาก อาจารย์ ดร. คมสัน งามขํา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและงานวิจยั คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
สามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็ จลุล่วงไปด้วย เนื่ องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ที่ได้
กรุ ณ าให้คาํ ปรึ กษา ความรู ้ ข้อคิดเห็ น และปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร้องต่าง ๆ จนกระทัง่ การวิจยั สําเร็ จเรี ยบร้อย
ด้วยดี

ข้อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการทําผลการวิจัยไปใช้
1. การศึกษาสภาพการการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนของบุคลากรสายวิชาการคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมอาจจะอยู่ในระดับดีอยูแ่ ล้ว แต่การทําวิจยั ในครั้งนี้การวางแผนพัฒนาบุคลกรสายวิชาการของ
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่ อสามารถนํามาใช้เป็ นการกําหนดนโยบายและสิ่ งที่ ควรจะนํามา
สนับสนุ นการทํางานวิจยั เชิงปฏิบตั ิแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน รวมถึงการจัดทําข้อมูลเป็ นแผนพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจยั ในอยูใ่ นระดับดีอย่างต่อเนื่อง
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2. การพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านงานวิจยั คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
ควรมีคู่มือประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจ และผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวกับกับกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
ให้มีความเข้าใจถึงบทบาทของตนเองในทุกขั้นตอนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านงานวิจยั
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่ อไป
1. การพัฒ นาบุคลากรสายวิชาการให้เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพควรมี การศึกษาจุดเด่ น จุดด้อยของ
รู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนก่อนนําไปใช้โดยเฉพาะเรื่ องระยะเวลา
2. การส่ งเสริ มศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วมกับชุมชนควรมีการ
พัฒนาและส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่องเพราะเป็ นภารกิจที่เป็ นความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ
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บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก
และการลบเศษส่ วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เครื อข่ายโรงเรี ยนวะตะแบก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จํานวน 140 คน ได้มาโดยการสุ่ ม
แบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การบวกและการลบเศษส่ วน แบบเลื อกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 16 ข้อ และแบบอัตนัยจํานวน 4 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีขอ้ บกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์
4 ด้าน คือ ด้านการตีความจากโจทย์ ด้านทฤษฎีบท สู ตร กฎ นิยาม และสมบัติ ด้านการคิดคํานวณ และด้านการตรวจสอบ
การแก้ปัญ หา และสาเหตุที่ ทาํ ให้ เกิ ดข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่ อนทางคณิ ตศาสตร์ คือ นักเรี ยนมี การแปล
ความหมายจากประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง มีการนําข้อมูลมาใช้ผิด ขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักการบวกเศษส่ วน ขาดทักษะและขาดความระมัดระวังในการคิดคํานวณ ไม่หาคําตอบตามที่โจทย์ตอ้ งการ และทําไม่
เสร็ จ
คําสําคัญ: การบวกและการลบเศษส่วน, ข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์

Abstract

This research aims to study the mathematics errors and misconception in the addition and subtraction of
fractions. The sample group that used in this study is 140 students of Prathomsuksa 6 students of Watabeak’s school
Network, Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3 in the second semester of the academic year 2020, by
cluster sampling. The research instrument is the concept of mathematical diagnostic test on the addition and subtraction
of fractions consist of 16 items 4-multiple choices and 4 items subjective test, total 20 items. Data were analyzed by
frequency, percentage. The result of this research showed that the students have mathematics errors and misconception in
4 fields were interpretation, the definition, technical errors and unverified solutions. The study revealed the following
causes of mathematics errors and misconception: misinterpretation, misused data, lack of basic knowledge in the addition
of fractions, lack of computing skill and lack of careful thinking in computing, misinterpreting instructions and not
completing the test.
Keywords: addition and subtraction of fractions, mathematics errors and misconception
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บทนํา

คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒ นาความคิดมนุ ษย์ ทั้งในด้านความคิดสร้ างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทําให้มนุษย์มีประสิ ทธิภาพใน
การแก้ปัญหาได้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั นําไปสู่ การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 56) การจัดการศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ จึงมีความสําคัญและมีความจําเป็ นอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะในระดับ ประถมศึ กษา เพราะเป็ นพื้ น ฐานสํ าคัญ ในการพัฒ นาผูเ้ รี ยน ให้ นําความรู ้ ที่ ได้เกี่ ยวกับ
คณิ ตศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปเป็ นพื้นฐานที่จะศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ปี พ.ศ. 2562 พบว่า วิช าคณิ ต ศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศเท่ากับ 32.90 และโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 31.60
ซึ่ งตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละของระดับประเทศ และผลการเปรี ยบเที ยบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั
พื้ น ฐาน ชั้น ป.6 สั งกัด สพฐ. 5 ปี การศึ ก ษาย้อ นหลัง (2558–2562) ของนั ก เรี ย นมี แ นวโน้ ม ลดลงในแต่ ล ะปี
การศึกษา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562, Online)
มโนทัศน์เป็ นรากฐานของความคิด มนุษย์จะคิดไม่ได้ถา้ ไม่มีมโนทัศน์พ้ืนฐาน จากการศึกษาความหมาย
ของข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ความคิด ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่สมบูรณ์ และแตกต่าง
ไปจากความเป็ นจริ งที่ ได้รับการยอมรับที่ อาจจะมาจากประสบการณ์ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน ของบุคคลแต่ละคน
(เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2546, น. 18) ข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่ อนถื อเป็ นปั ญหาที่ สําคัญต่อการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่งมโนทัศน์พ้นื ฐานที่คลาดเคลื่อนจะก่อให้เกิดปัญหาในการเรี ยนรู ้มโนทัศน์ที่สูงขึ้นไป ซึ่งหาก
ผูเ้ รี ยนมีมโนทัศน์เดิมคลาดเคลื่อน ย่อมส่ งผลกระทบต่อการแก้ปัญหา การแสดงวิธีทาํ และการเรี ยนรู ้เนื้อหาที่สูงขึ้น
อีกต่อไป (Brown, 1992, pp. 17–34) ดังนั้น ผูส้ อนควรจะค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
และวิธีที่จะทําให้ขอ้ บกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยนลดน้อยลง จนกระทัง่ นักเรี ยนมีมโนทัศน์ทาง
คณิ ตศาสตร์ที่ถูกต้อง
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและ
การลบเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งการเรี ยนเรื่ องเศษส่ วนนั้น นักเรี ยนจะสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับ
เศษส่ วนผ่านการใช้สื่อการสอนของครู โดยนักเรี ยนจะเข้าใจเศษส่ วนที่ประกอบด้วยจํานวนน้อยๆ ได้ดี แต่เมื่อเรี ยน
เศษส่ วนที่มีจาํ นวนมากขึ้น นักเรี ยนไม่ค่อยมัน่ ใจในการใช้ความรู ้ที่เรี ยนจากสื่ อ ดังนั้นการศึกษาข้อบกพร่ องและ
มโนทัศน์ท่ี คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อทราบถึงปั ญหาหรื อจุดอ่อนของผูเ้ รี ยน ทําให้สามารถปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนได้ และสอนนักเรี ยนใหม่เพื่อแก้ไขความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนให้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบเศษส่ วน ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เครื อข่ายโรงเรี ยนวะตะแบก อําเภอ
เทพสถิ ต สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2563 จํานวน
โรงเรี ยนทั้งหมด 10 โรงเรี ยน นักเรี ยนทั้งหมด 223 คน และได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 จาก 5 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนอนุ บาลเทพสถิ ต โรงเรี ยนบ้านซับหมี โรงเรี ยนบ้านดงลาน
โรงเรี ยนบ้านช่องสําราญ และโรงเรี ยนบ้านห้วยเกตุ ซึ่งได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม (cluster sampling) จํานวน 140 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบ
เศษส่ วน
3. เนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ศึกษา คือเรื่ อง การบวกและการลบเศษส่ วน สาระที่ 1 จํานวนและพีชคณิ ต
มาตรฐาน ค 1.1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตัวชี้วดั ที่ 7 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่ วนและจํานวน
คละ และตัวชี้วดั ที่ 8 แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่ วนและจํานวนคละ 2–3 ขั้นตอน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสํารวจ เพื่อศึกษาข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2. ขั้นตอนการวิจัย
1) ศึกษาและกําหนดขอบเขตของข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ จากเอกสาร
ตํารา ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2) สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ องการบวกและการลบเศษส่ วน ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลัก
ขอบเขตของเนื้อหาเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์
3) นํา แบบทดสอบวิ นิ จ ฉั ย ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบ และนํา ไปให้ ผู ้เชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ระหว่าง 0.67–1.00 จากนั้นนํามาปรับปรุ ง
แก้ไขก่อนนําไปเก็บรวบรวมข้อมูล
4) นําแบบทดสอบวิ นิจฉัย ไปทดสอบกับกลุ่ มทดลอง และหาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวินิ จฉัย โดย
ตรวจสอบความสอดคล้องของการกระจายคําตอบของข้อสอบคู่ข นานด้วยการทดสอบไคกําลังสอง (χ2- test)
ข้อสอบมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.36–0.87 และค่าความเชื่อมั่น 0.890
5) ดำเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบทดสอบวินิจฉัยให้กลุ่มตัวอย่างรายบุคคล
จํานวน 140 คน
2) ศึ กษาข้อ มู ลเชิ งคุ ณ ภาพหลังจากการตรวจแบบทดสอบวิ นิจฉัย โดยทําการสุ่ มนักเรี ยนที่ ต อบผิ ด
จํา นวน 3 คน มาทําการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ วิเคราะห์ ห าลัก ษณะของข้อบกพร่ อ งและมโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อนทาง
คณิ ตศาสตร์ที่ทาํ ให้นกั เรี ยนตอบผิด
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่และร้อยละ

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความถี่และร้อยละของการตอบแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบเศษส่ วน

Table 1 Frequency and percentage of mathematics errors and misconception on the mathematical diagnostic test
in the Addition and Subtraction of Fractions
Mathematics errors and misconception fields Item
Correct
False
Interpretation

The definition
The definition

3
4
11
12
1
2
9
10

116

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

63
87
104
93
64
89
54
94

45.00
62.10
74.30
66.40
45.70
63.60
38.60
67.10

77
53
36
47
76
51
86
46

55.00
37.90
25.70
33.60
54.30
36.40
61.40
32.90
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Table 1 (Continue).
Mathematics errors and misconception fields
Technical errors

Unverified solutions

Item

Correct

False

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

5

119

85.00

21

15.00

6

54

38.60

86

61.40

7

55

39.40

85

60.60

8

41

29.30

99

70.70

13

91

65.00

49

35.00

14

53

37.90

87

62.10

15

34

24.30

106

75.70

16

54

38.60

86

61.40

17

22

15.70

118

84.30

18

17

12.10

123

87.90

19

3

2.10

137

97.90

20

13

9.30

127

90.70

จากตาราง 1 ด้านการตีความจากโจทย์ พบว่าแบบทดสอบวินิจฉัยด้านการตีความจากโจทย์ ทั้งหมด 4 ข้อ
ข้อที่มีนักเรี ยนตอบผิดมากที่สุด คือ ข้อที่ 3 มีนักเรี ยนที่ ตอบผิดจํานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.00 ของนักเรี ยน
ทั้งหมด โดยข้อที่นกั เรี ยนตอบผิดมากที่สุดเป็ นอันดับรองลงมา คือ ข้อที่ 4 ข้อที่ 12 และข้อที่ 11 มีนกั เรี ยนตอบผิด
53 คน, 47 คน และ 36 คน ตามลําดับ
ด้านทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ พบว่าแบบทดสอบวินิจฉัยด้านทฤษฎีบท สู ตร กฎ นิ ยาม และ
สมบัติ ทั้งหมด 4 ข้อ ข้อที่มีนักเรี ยนตอบผิดมากที่สุด คือ ข้อที่ 9 มีนกั เรี ยนที่ตอบผิดจํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ
61.40 ของนักเรี ยนทั้งหมด โดยข้อที่นกั เรี ยนตอบผิดมากที่สุดเป็ นอันดับรองลงมา คือ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 10 มี
นักเรี ยนตอบผิด 76 คน, 51 คน และ 46 คน ตามลําดับ
ด้านการคิดคํานวณ พบว่าแบบทดสอบวินิจฉัยด้านการคิดคํานวณ ทั้งหมด 8 ข้อ ข้อที่มีนักเรี ยนตอบผิด
มากที่ สุ ด คือ ข้อที่ 15 มี นักเรี ยนที่ ตอบผิดจํานวน 106 คน คิด เป็ นร้ อยละ 75.70 ของนักเรี ยนทั้งหมด โดยข้อ ที่
นักเรี ยนตอบผิดมากที่ สุดเป็ นอันดับรองลงมา คือ ข้อที่ 8 ข้อที่ 14 ข้อที่ 6 ข้อที่ 16 ข้อที่ 7 ข้อที่ 13 และข้อที่ 5 มี
นักเรี ยนตอบผิด 99 คน, 87 คน, 86 คน, 86 คน, 85 คน, 49 คน และ 21 คน ตามลําดับ
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ด้านการตรวจสอบการแก้ปัญหา พบว่าแบบทดสอบวินิจฉัยด้านการตรวจสอบการแก้ปัญหา ทั้งหมด 4 ข้อ
ข้อที่มีนกั เรี ยนตอบผิด ทําไม่จบข้อ หรื อไม่ได้ทาํ มากที่สุด คือ ข้อที่ 19 จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.90 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด โดยข้อที่นกั เรี ยนตอบผิด ทําไม่จบข้อ หรื อไม่ได้ทาํ มากที่สุดเป็ นอันดับรองลงมา คือ ข้อที่ 20 ข้อ
ที่ 18 และข้อที่ 17 มีนกั เรี ยนตอบผิด ทําไม่จบข้อ หรื อไม่ได้ทาํ จํานวน 127 คน, 123 คน และ 118 คน ตามลําดับ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ตามลักษณะของข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน
ทางคณิ ตศาสตร์
ด้านการตีความจากโจทย์ จากแบบทดสอบวินิจฉัยด้านการตีความจากโจทย์ ซึ่งข้อที่มีนักเรียนตอบผิดมาก
ที่สุด คือ ข้อที่ 3 จากโจทย์ เชือกเส้นหนึ่งยาว 3 45 เมตร ตัดออกเป็นสองเส้น เส้นหนึ่งยาว 1 23 เมตร เชือกอีกเส้น
หนึ่งจะยาวเท่าไร เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร เมื่อพิจารณาคำตอบของนักเรียน พบว่า นักเรียนเข้าใจว่า
“ตัดออกเป็นสองเส้น” จึงนำมาหารสองก่อน ทำให้การแปลความหมายของประโยคหลักผิด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิด
ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ คือ นักเรียนมีการแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็น
ประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง และมีการนำข้อมูลมาใช้ผิด
ด้านทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ จากแบบทดสอบวินิจฉัยด้านทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และ
สมบั ติ ข้ อ ที่ มีนั กเรียนตอบผิ ดมากที่ สุ ด คื อ ข้ อที่ 9 จากโจทย์ 125 + 49 = เมื่ อพิ จารณาคำตอบของนั กเรีย น
พบว่า นักเรียนขาดความเข้าใจพื้นฐานในหลักการบวกเศษส่วน ซึ่งในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้องทำตัวส่วนให้
เท่ากันก่อน และสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ คือ นักเรียนขาดความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการบวกเศษส่วน
ด้านการคิดคำนวณ จากแบบทดสอบวินิจฉัยด้านการคิดคำนวณ ซึ่งข้อที่มีนักเรียนตอบผิดมากที่สุด คือ ข้อ
ที่ 15 จากโจทย์ 4 34 − ( 1 27 + 12 ) = เมื่อพิจารณาคำตอบของนักเรียน พบว่า นักเรียนควรทำจำนวนคละให้
เป็นเศษเกินก่อน จากนั้นหาค.ร.น. ของตัวส่วน เพื่อทำตัวส่วนให้เท่ากัน และดำเนินการจากค่าที่อยู่ภายในวงเล็บ
ก่อน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ คือ นักเรียนขาดทักษะทางการ
คำนวณ และทำผิดขั้นตอน
ด้านการตรวจสอบการแก้ปัญหา จากผลการตรวจแบบทดสอบวินิจฉัยด้านการตรวจสอบการแก้ปัญหา
ทั้งหมด 4 ข้อ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิด ทำไม่จบข้อ หรือไม่ได้ทำ เมื่อพิจารณาสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง
และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ด้านการตรวจสอบการแก้ปัญหา คือ นักเรียนขาดความระมัดระวังใน
การคิดคำนวณ ไม่หาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ และทำไม่เสร็จ
อภิปรายผล
ด้านการตีความจากโจทย์ สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ คือ
นักเรี ยนมีการแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง และมีการนําข้อมูลมาใช้ผิด ทํา
ให้นักเรี ยนเลือกคําตอบที่ผิด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิชยั ลิ้มสุ วิชาโน, นพพร แหยมแสง และวินิจ เทื อก
ทอง. (2560) ทําการวิจยั เรื่ องการศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ลิมิตและอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั
ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสตรี ศ รี สุ ริ โ ยทัย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ม โนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทาง
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คณิ ต ศาสตร์ ในด้านเกี่ ยวกับการตี ค วาม เรื่ อ ง อนุ พ ันธ์ ของฟั งก์ชัน ร้ อยละ 3.15 โดยตี ค วามประโยคภาษาเป็ น
ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยน มักจะเคยชินกับการทําโจทย์ที่กาํ หนด
เป็ นสัญลักษณ์ เมื่อพบเห็นโจทย์คาํ ถามที่มีประโยคภาษา จึงทําให้นกั เรี ยนไม่เข้าใจในเนื้ อหา และใช้ภาษาข้อความ
เป็ นภาษาสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง
ด้านทฤษฎีบท สู ตร กฎ นิ ยาม และสมบัติ สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิ ตศาสตร์ คือ นักเรี ยนขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการบวกเศษส่ วน ซึ่งในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้อง
ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน สอดคล้องกับงานวิจยั ของไข่มุก เลื่ องสุ นทร (2552) ทําการวิจยั เรื่ อง “การศึกษามโน
ทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกับ จํานวน ของนั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ในโรงเรี ย นสั งกัด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาราชบุรี เขต 1” ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจากการทําแบบวัดมโนทัศน์ แบบอัตนัย ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เรื่ องจํานวน ซึ่ งประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ สมบัติของจํานวนนับ ระบบจํานวนเต็ม
และเลขยกกําลัง มากที่สุด คือ ด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สู ตร บทนิยาม และสมบัติ
ด้านการคิ ด คํานวณ สาเหตุ ที่ ท ําให้ เกิ ด ข้อบกพร่ องและมโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อนทางคณิ ต ศาสตร์ คื อ
นักเรี ยนขาดทักษะทางการคํานวณ และทําผิดขั้นตอน โดยนักเรี ยนมี พ้ืนฐานทางการคํานวณอยู่ในระดับตํ่า ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Erdogan and Ayten (2012) ทําการวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิ ตศาสตร์ เกี่ ยวกับเลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 และ 2 จากผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนมีมโน
ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเลขยกกําลัง ซึ่ งเกิดจากการขาดความรู ้ความเข้าใจในพื้นฐานทางพีชคณิ ต อีกทั้งระบบ
การศึกษาเน้นการท่องจํา จึงไม่สามารถส่ งเสริ มให้เกิดการคิดแบบนามธรรมได้
ด้า นการตรวจสอบการแก้ปั ญ หา สาเหตุ ที่ ท ํา ให้ เกิ ด ข้อ บกพร่ อ งและมโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทาง
คณิ ตศาสตร์ ด้านการตรวจสอบการแก้ปัญหา คือ นักเรี ยนขาดความระมัดระวังในการคิดคํานวณ ไม่หาคําตอบ
ตามที่โจทย์ตอ้ งการ และทําไม่เสร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัศวิน บรรเทา และหล้า ภวภูตานนท์ (2558) ทํา
การวิจัยเรื่ อง “การวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและมโนมติ ที่คลาดเคลื่ อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหารเศษส่ วน ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6” ผลการวิจยั พบว่า ข้อบกพร่ องจากการทําแบบทดสอบอัตนัย เรื่ อง การหารเศษส่ วน
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มากที่สุด คือ ขาดการตรวจสอบในระหว่างการแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ครูผู้สอนทราบถึงปัญหาหรือจุดอ่อนของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนได้ตรงจุด ปลูกฝังมโนทัศน์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียน และแก้ไขความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้
ถูกต้องได้
2. ครูค วรอภิ ปรายร่วมกับ นั กเรียนถึงสาเหตุที่ ทำให้ เกิด ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของ
ตนเอง เพื่อลดความถี่ในการเกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในด้านต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน วิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการสอน เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียน
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2. ควรศึ ก ษาพื้ น ฐานความรู้ ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาของผู้ ส อนที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ กลุ่มเป้ าหมายคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ กษา 2563 จํานวน 3 คน โดยเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บสอบร่ วมกับการใช้ผงั มโนทัศน์ (2) แบบบันทึกผังมโนทัศน์ (3) แบบประเมินทักษะการ
คิดวิเคราะห์ และ (4) แบบทดสอบเรื่ อ งสิ่ งมี ชีวิตน่ ารู ้ เก็บข้อมู ลจากการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ แก่ นักเรี ยน จํานวน 16 ครั้ ง
วิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยการแจกแจงความถี่ เป็ นจํา นวนร้ อ ยละ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ นและหลัง การจัด การเรี ยนรู ้
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คน มีพฒั นาการในการทําแบบบันทึกผังมโนทัศน์และมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
ในระดับคุณภาพดีมาก นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีคะแนนแบบทดสอบเรื่ องสิ่ งมีชีวิตน่ารู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
คิดเป็ นร้อยละ 70 65 และ 80 ในกลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 2 และ 3 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บสอบ, ทักษะการคิดวิเคราะห์

Abstract

The purpose of this research was to develop the critical thinking skills of students at risk of learning disabilities.
The participants were three students at risk of learning disabilities in grade 6, semester 1 of the 2020 academic year,
which was selected by purposive sampling. The research instruments were (1) learning management plans through
inquiry-based processing and conceptual mapping (2) concept map record form (3) critical thinking skills evaluation form
and (4) “interesting living thing” test. Data was collected through learning management for students 16 times. Data were
analyzed by distributing frequency in percentage to compare the scores before and after learning management. The
research results were found that all three participants have improved in making conceptual diagrams and have a high
score on critical thinking skills in a very good quality level. In addition, all participants have “interesting living thing”
test scores higher than before studying accounted for 70, 65, and 80 percent in participants number 1, 2, and 3
respectively.
Keywords: critical thinking skills, learning management program through inquiry-based processing
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บทนํา

ปั จจุ บนั โรงเรี ยนในเขตพื้ นที่ ต่า งจังหวัดและโรงเรี ย นขนาดเล็ก มักพบนักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีชีวิต ความ
เป็ นอยู่แ ละสภาพแวดล้อ มที่ แ ตกต่ า งจากสังคมโรงเรี ย นในเมื องที่ มีค วามพร้ อมในเรื่ องของระบบสนับสนุ น
การศึกษา ครอบครัวของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็กส่ วนมากมีสถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน โดยพ่อและ
แม่มกั จะทํางานทั้งคู่ ไม่มีเวลาให้ นักเรี ยน นักเรี ยนบางคนไม่มีพ่อและแม่คอยดูแล โดยมีสาเหตุมาจากการหย่าร้าง
นักเรี ยนมีปู่ ย่า ตา หรื อยาย คอยอบรมเลี้ยงดู ซึ่ งมักจะทําให้นกั เรี ยนกลุ่มนี้ ไม่ได้รับการดูแลใส่ ใจในเรื่ องการเรี ยน
เท่ าที่ ควร นักเรี ยนบางคนอ่านหนังสื อไม่ออก เขี ยนหนังสื อไม่ได้ บกพร่ องในการคิ ดคํานวณ และแสดงความ
คิดเห็นโดยใช้เหตุผลไม่ได้ จากปั ญหาดังกล่าว จึงเป็ นหน้าที่หลักของครู ผสู ้ อนที่ตอ้ งให้การช่วยเหลือดูแลนักเรี ยน
อย่างเต็มที่
ผูว้ ิจยั เป็ นครู ผูส้ อนในวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็ นครู ประจําชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ตระหนักถึงปั ญหาของ
นักเรี ยนที่ มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ โดยสังเกตจากการที่ นักเรี ยนอ่านหนังสื อไม่คล่อง เขี ยน
หนังสื อไม่ถูกต้อง และมีกระบวนการคิดที่ไม่เป็ นระบบ ขาดการคิดวิเคราะห์ จึงส่ งผลให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ
ตามมา เช่ น เรี ยนตามเพื่อนไม่ทนั ทําการบ้านไม่ได้ หรื อทํางานเสร็ จช้า ผูว้ ิจยั จึ งรวบรวมข้อมูลว่านักเรี ย นกลุ่ม
ดังกล่าวมีปัญหาในการเรี ยนมาจากสาเหตุใดบ้าง โดยผูว้ ิจยั มีเป้ าหมายที่ จะพัฒนานักเรี ยนที่ มีภาวะเสี่ ยงต่อความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ให้มีพฒั นาการในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ การคิด ให้ดียง่ิ ขึ้น
การจัด การเรี ย นรู ้ ในชั้นเรี ย นที่ มีนักเรี ยนทัว่ ไปเรี ย นรวมกับนักเรี ยนที่ มีภ าวะเสี่ ย งต่ อความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ ครู ผูส้ อนต้องมี การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนที่ มีความแตกต่ างระหว่าง
บุคคล โดยทําการวิเคราะห์นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล (สุ ชาดา, 2557) เมื่อได้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์นกั เรี ยนรายบุคคล
แล้ว หากพบว่านักเรี ยนมีปัญหา หรื อมีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนต้องหาวิธีการช่วยเหลือ
โดยเฉพาะในด้านของทักษะการคิ ดซึ่ งเป็ นทักษะพื้ นฐานที่ สําคัญในการใช้ชี วิตและการเรี ย นรู ้ โดยส่ วนใหญ่
นักเรี ยนที่ มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้จะมีปัญหาทางความคิ ดและความจํา มีความสนใจสั้น มีการรับรู ้ที่ไม่ดี
(จุฬามาศ จันทร์ ศรี สุคต, 2560) ครู ผสู ้ อนต้องทําการศึกษานักเรี ยนที่มีปัญหาดังกล่าว โดยการสังเกต การสัมภาษณ์
การคัดกรอง ทําแบบวัดและประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ แบบวัดทักษะ
การคิด เพื่อที่จะทราบถึงปั ญหาของนักเรี ยน หลังจากนั้น ครู ผสู ้ อนต้องวางแผนการช่วยเหลือนักเรี ยนให้เหมาะสม
กับความต้องการของนักเรี ยนคนนั้น ๆ โดยใช้กระบวนการสอน วิธีการสอน และเทคนิ คต่างๆ ที่ สามารถทําให้
นักเรี ยนเกิดความสนใจ พร้อมที่จะเปิ ดใจรับการเรี ยนรู ้ และเกิดการพัฒนาในด้านของการคิดมากยิ่งขึ้ น (ขัณธ์ชยั ,
2560) ทั้งนี้ ครู ผูส้ อนต้องใช้หลักการสอนซํ้า ยํ้า เตื อน เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
และสร้างความจําที่ นานขึ้ น รวมถึงความร่ วมมือและการเอาใจใส่ จากครู ผูป้ กครอง และเพื่อนๆ ในด้านต่างๆ ที่
นักเรี ยนมีปัญหา ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผลดีกบั นักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ให้ประสบความสําเร็ จในการ
เรี ยนมากยิง่ ขึ้น (ผดุง, 2554)
จากปั ญหาที่ พบ ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจศึ กษากระบวนการสอน เทคนิ ค และวิธีการสอนต่างๆ ที่ สามารถ
นํามาใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยง
ต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม มีความน่าสนใจ และสามารถนํามาปรับใช้ในการสอนได้
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แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนานักเรี ยนที่ มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ คือ นักเรี ยนที่มีลกั ษณะ
คล้ายกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ แต่ยงั ไม่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ น ซึ่ งนักเรี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ หมายถึง นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยน จากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนจากครู ผูส้ อน เช่ น เรี ยนรู ้ ได้ชา้ ทํางานเสร็ จช้า นอกจากนี้ เป็ นนักเรี ยนที่ มีปัญหาในการใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร เช่ น การพูด การอ่าน การเขี ยน และการสะกดคํา หรื อมีปัญหาในด้านการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ รวมถึงขาด
ทักษะทางการคิ ด ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนมีปัญหาในการเรี ยนทุกวิชา ที่ตอ้ งมีการใช้ทกั ษะการคิ ด
วิ เ คราะห์ (ผดุ ง, 2554) ซึ่ งการคิ ด วิ เ คราะห์ น้ ันเป็ นสิ่ งที่ สําคัญและเป็ นพื้ นฐานในการเรี ยนรู ้ ในแต่ ละวิ ช า โดย
ประพันธ์ศิริ, 2551 อ้างถึง Mazano, 2001 ได้กล่าวว่า ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ ประกอบด้วย (1) ทักษะการจําแนก
หมายถึ ง การใช้เ กณฑ์ในการแยกแยะส่ วนย่อยต่ า งๆ (2) ทักษะการจัด หมวดหมู่ หมายถึ ง การจัด ประเภท จัด
หมวดหมู่ จัดลําดับ หรื อจัดกลุ่มที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันเข้าด้วยกัน (3) ทักษะการเชื่ อมโยง หมายถึ ง การเชื่ อมโยง
ความรู ้ความสัมพันธ์ในข้อมูลต่างๆ อาจใช้สัญลักษณ์ได้ เช่ น ลูกศร (4) ทักษะการสรุ ปความ หมายถึง การสรุ ป
ความรู ้หรื อใจความสําคัญได้ และ (5) ทักษะการประยุกต์ หมายถึง การนําความรู ้ที่ได้รับ หรื อประสบการณ์ไปต่อ
ยอดในการประยุกต์ใช้ในชี วิต ซึ่ งถ้านักเรี ยนที่ มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ได้รับการฝึ กฝนและ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโนนี้นกั เรี ยนจะมีการพัฒนาทักษะการคิดได้ดีข้ ึน
การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสื บสอบ เป็ นกระบวนการสอนที่ เน้นให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ โดยสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2553) สรุ ปกระบวนการสอนแบบสื บ
สอบไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นสร้างความสนใจ เป็ นขั้นที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจและอยากเรี ยนรู ้ (2) ขั้นสํารวจ
และค้นหา เป็ นการฝึ กการวางแผนและตั้งสมมติฐานในเรื่ องที่สังเกต หรื อเรื่ องที่จะเรี ยนรู ้ ซึ่ งในวิชาวิทยาศาสตร์
มักจะเป็ นการให้ทาํ การทดลอง ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง (3) ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป หลังจากที่นกั เรี ยนได้ลงมือทําการ
ทดลอง และปฏิบตั ิดว้ ยการลงมือทําด้วยตนเองนั้น ก็นาํ ผลการทดลองมาบันทึ ก วาดภาพ หรื ออธิ บายสรุ ปผล (4)
ขั้นขยายความรู ้ ในขั้นนี้จะเป็ นการนําความรู ้ที่ได้รับจากการทดลองและปฏิบตั ิจริ งไปเชื่อมโยงกับความรู ้พ้ืนฐานที่
นักเรี ยนเคยมีมา เพื่อนําความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน และ (5) ขั้นประเมินผล เป็ นขั้นที่ทาํ ให้รู้ว่า
สิ่ งต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิน้ นั นักเรี ยนได้ความรู ้ และมีการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง นอกจากนี้
เทคนิ ควิธีการสอนแบบการเขี ยนผังมโนทัศน์ เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ สามารถส่ งเสริ มทักษะกระบวนการคิ ดได้อย่างดี
และสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในทักษะการคิดของมาร์ ซาโนในด้านทักษะการจําแนก ทักษะการจัดหมวดหมู่
การเชื่อมโยงได้อีกด้วย (ดุษฎี, 2559 อ้างถึง Ault, 1985)

วิธีดําเนินการวิจัย

โปรแกรมการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บสอบร่ วมกับการใช้ผงั มโนทัศน์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นการดําเนิ นการวิจยั
เชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพควบคู่กนั โดยทําการสังเกตและจดบันทึกระหว่างดําเนิ นการสอนด้วยโปรแกรมฯ มีการ
ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และมีการประเมินการคิดวิเคราะห์เมื่อทํากิจกรรมในแต่ละครั้งเสร็ จสิ้ น
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กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนที่ มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ที่ มีระดับสติ ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ศึ กษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จํานวน 3 คน ในการวิจยั ครั้งนี้ ขอใช้นามสมมติว่า เด็ก
ชายแม็ค เด็กชายเต และเด็กชายมาร์ท มีวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1. นักเรี ยนมีผลการคัดกรองจาก KUS-SI Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs) อยู่ในกลุ่มที่ 2 ถึง 4
ของเกณฑ์การแปลผลคะแนนด้านบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD)
2. นักเรี ยนมีระดับสติปัญญา (IQ) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ จากแบบทดสอบ DAP: IQ
3. นักเรี ยนยินยอมเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
4. ผูป้ กครองยินยอมให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอความร่ วมมือใน
การจัดโปรแกรมฯ
2. ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อขออนุญาตโรงเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้โปรแกรมฯ
3. ผูว้ ิจยั ชี้ แจงข้อมูลเกี่ ยวกับโปรแกรมฯให้ผูป้ กครองของนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายทราบ และขออนุ ญาต
ผูป้ กครองให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
4. ผูว้ ิจยั ชี้ แจงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมฯให้นกั เรี ยนทราบและขอความร่ วมมือจากนักเรี ยนในการเข้าร่ วม
โปรแกรมฯ
5. นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
6. ผูว้ ิจยั ทําการสอนโดยใช้โปรแกรมฯ สัปดาห์ละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง เป็ นเวลาทั้งหมด 16 ชัว่ โมง
7. ผูว้ ิจยั ทําการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จากแบบบันทึกผังมโนทัศน์ของนักเรี ยนทั้ง 3 คน หลังจาก
ที่นกั เรี ยนทั้ง 3 คน ทําแบบบันทึกผังมโนทัศน์เสร็ จในแต่ละครั้ง
8. นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน จํานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์คะแนนแบบบันทึ กผังมโนทัศน์ โดยการเปรี ยบเทียบคะแนนดิ บจากแบบบันทึ กผังมโนทัศน์
ของนักเรี ยนในแต่ละครั้ง และเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างนักเรี ยนแต่ละคน
2. วิเคราะห์คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยคิดเป็ นค่าร้อยละเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรมฯ
3. วิเคราะห์คะแนนแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการเปรี ยบเทียบคะแนนดิบจากแบบประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในแต่ละครั้ง และเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างนักเรี ยนแต่ละคน
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ผลการวิจัย

การวิจยั เรื่ องโปรแกรมการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บสอบร่ วมกับการใช้ผงั มโนทัศน์ เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนที่ มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

Score

1. คะแนนการทําแบบบันทึ กผังมโนทัศน์
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Figure 1 The Score from the concept map recording
คะแนนจากการทําแบบบันทึ กผังมโนทัศน์ แสดงให้เห็นว่าเด็กชายแม็ค เด็กชายเต และเด็กชายมาร์ ท มี
คะแนนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และคงที่ในที่สุด ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาในเรื่ องทักษะการคิดวิเคราะห์
เพิ่มมากขึ้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่าโปรแกรมการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บสอบร่ วมกับการใช้ผงั มโนทัศน์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
สามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาในด้านของทักษะการคิด
2. คะแนนสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Pre-Test and Post-Test
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Figure 2 Comparison of Scores Before and After Class (Percentage)
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นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายมี คะแนนหลังเรี ยนด้วยโปรแกรมฯสู งกว่าคะแนนก่ อนเรี ยน โดยเด็กชายแม็คมี
คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 35 เด็กชายเตมีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน
คิดเป็ นร้อยละ 20 และเด็กชายมาร์ทมีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 25
3. คะแนนแบบประเมินทักษะการคิ ดวิเคราะห์
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Figure 3 Summary of Critical Thinking Skills in Science
นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายมีคะแนนจากแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า เด็ก
ชายแม็ค เด็กชายเต และเด็กชายมาร์ท มีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดีข้ ึน

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

การทําแบบบันทึ กผังมโนทัศน์ หลังจากการเรี ยนด้ วยโปรแกรมฯ
คะแนนจากการทําแบบบันทึ กผังมโนทัศน์ของกลุ่มเป้ าหมาย สรุ ปได้ดงั นี้ เด็กชายแม็ค เด็กชายเต และ
เด็กชายมาร์ท มีการพัฒนาในเรื่ องทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งนักเรี ยนมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ครั้งที่ 10 เป็ นต้นไป
แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมี การพัฒนาในด้านการคิ ดวิเคราะห์ได้ดีข้ ึ นกว่าครั้ งแรก ๆ และคะแนนจากการทํา แบบ
บันทึกผังมโนทัศน์หลังจากการเรี ยนด้วยโปรแกรมฯ ของกลุ่มเป้ าหมายทุกคน ได้คะแนนรวมในการทําแบบันทึ ก
ผังมโนทัศน์อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ดังนั้นโปรแกรมฯ จึงสามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนาในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
ซึ่ งสอดคล้องกับ Ault, C.R. (1985) ที่ พบว่านักเรี ย นที่ ได้เรี ย นรู ้ จากผังมโนทัศ น์ จะเกิ ดความรู ้ และความเข้า ใจ
มากกว่าการวิธีการท่องและจดจําเนื้ อหา มีการคิดวิเคราะห์ที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ การทําผังมโนทัศน์ ยังเป็ นการวัดและ
ประเมินผลว่านักเรี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อหาที่เรี ยน และสามารถสรุ ปความรู ้เป็ นผังมโนทัศน์ เชื่ อมโยงความรู ้เป็ น
ลําดับได้มากน้อยเพียงใด
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การสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบเรื่ องสิ่ งมีชีวิตน่ ารู้
คะแนนจากการทําแบบทดสอบเรื่ องสิ่ งมีชีวิตน่ารู ้ ของเด็กชายแม็ค เด็กชายเต และเด็กชายมาร์ท มีคะแนน
หลังเรี ยนด้วยโปรแกรมฯ สู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน โดยเด็กชายแม็ค มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน
คิดเป็ นร้อยละ 35 เด็กชายเต คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 20 และ เด็กชายมาร์ ท มี
คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 25 จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การสอนด้วย
กระบวนการสื บสอบนั้นสามารถช่วยพัฒนาในด้านการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ได้ จากขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 สํารวจสํารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 อธิ บายและลง
ข้อสรุ ป ขั้นที่ 4 ขยายความรู ้ ขั้นที่ 5 ประเมินผล ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ช่วยกระตุน้ การคิดวิเคราะห์ ฝึ กให้นกั เรี ยน
ตั้งคําถาม ได้ลงมื อปฏิบตั ิ ด้วยตนเอง และสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ Joyce and Weil
(2000) กล่าวว่า การสอนแบบสื บสอบเป็ นกระบวนการที่ให้นักเรี ยนแสวงหาคําตอบด้วยตัวเอง มีความท้าทายใน
ปั ญ หาเพื่ อ ให้ แ สวงหาคํา ตอบ ตั้ง สมมติ ฐ าน รวมรวมข้อ มู ล และสรุ ป ความอย่ า งสมเหตุ ส มผล จึ ง ทํา ให้
กลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั ครั้งนี้มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 3 คน มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากการ
เรี ยนด้วยโปรแกรมการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บสอบร่ วมกับการใช้ผงั มโนทัศน์น้ นั มีการสอดแทรกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การจําแนก (2) การจัดหมวดหมู่ (3) การเชื่อมโยง (4) การสรุ ปความ และ (5) การ
ประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาร์ซาโน (ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ, 2552) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็ นกิจกรรม
ที่ตอ้ งใช้เหตุผลพิจารณาอย่างถี่ถว้ นรอบด้าน สามารถระบุความเหมือน ความแตกต่าง และจัดหมวดหมู่ได้ ซึ่ งจะ
ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ที่พฒั นาขึ้น และสอดคล้องกับ Lumpkin (1991) ศึกษาผลการสอน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความคงทนในเนื้ อหาของวิชาสังคมศึกษา ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า เมื่อสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ในแต่ละด้านแยกย่อย เช่น การจําแนก การสรุ ปความ การ
เชื่ อมโยงความรู ้ นักเรี ยนกลุ่ มทดลองมี ความคงทนของเนื้ อหาวิช าสั งคมศึ กษาสู งกว่ากลุ่ มควบคุมจากการวิจัย
สามารถสรุ ปได้ว่า นักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนทักษะ
การคิดวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ถึงดี ซึ่ งสามารถให้นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายฝึ กทําซํ้า เพื่อเป็ นการทบทวนและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ดีข้ นึ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเรี ยนรู ้ ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่ งสามารถนําไปปรับใช้ในวิชาอื่น ๆ ได้ เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา
เป็ นต้น โดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์ของมาร์ ซาโน ได้แก่ การจําแนก การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง การสรุ ปความ
และการประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ในการวิจยั กลุ่มเป้ าหมายซึ่ งเป็ นนักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเรี ยนรู ้น้ นั มักจะขาด
การคิดวิเคราะห์ ด้านสรุ ปความ และการประยุกต์ใช้ จึงควรนําด้านต่าง ๆ เหล่านี้ มาสร้างเครื่ องมือเพื่อช่วยนักเรี ยน
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หรื อกลุ่มเป้ าหมายให้มีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ดีข้ ึนต่อไป และเพื่อเป็ นพื้นฐานในการใช้ทกั ษะการคิด
วิเคราะห์สาํ หรับการเรี ยนในวิชาอื่น ๆ รวมถึงการนําไปใช้คิดวิเคราะห์ เพื่อตัดสิ นใจในเหตุการณ์ชีวิตประจําวันได้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ สาํ เร็ จได้ดว้ ยดีเพราะความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ภัทรพร แจ่มใส ผูเ้ ป็ นที่ปรึ กษา ให้ความรู ้
แนวคิด และคําแนะนํา เพื่อให้งานวิจยั นี้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็ นอย่าง
สู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ รเดช ศรี ทา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าเพชร นาสารี ย ์ และ
ครู น ภัส สร ม่ วงทิ ม ที่ ได้กรุ ณ าตรวจแก้ไขเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยพร้ อมทั้งให้ค าํ ปรึ กษา คําแนะนํา เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการปรับแก้ไขงานและเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ให้ดียง่ิ ขึ้น ขอขอบพระคุณผูอ้ าํ นวยการและคณาจารย์
และขอขอบใจนักเรี ยนกลุ่มเป้ าเหมาย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2563 ของโรงเรี ยนที่ทาํ การเก็บข้อมูล ที่
ให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลสําเร็ จด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา น้องชาย และขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ
นิ สิตปริ ญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ ที่คอยให้กาํ ลังใจ ช่วยเหลือ ห่ วงใย และเป็ นแรงกําลังใจให้กนั มาตลอดจน
งานวิจยั สําเร็ จด้วยดี
คุณ ค่าประการใดที่ พึ งมี จากงานวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยขอมอบเป็ นเครื่ องสั กการบู ชาต่อพระคุ ณ บิ ด า มารดา ครู
อาจารย์ ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปวิธีการการถ่ายทอดความรู ้โดยกระบวนการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์และ
เทคนิ ค ของกระบวนกรในการนํา ผูเ้ รี ย นสู่ เป้ าหมายการเรี ย นรู ้ กลุ่ ม ตัว อย่างคื อ เจ้าหน้ าที่ ศู น ย์เรี ย นรู ้ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม จํานวน 10 ท่าน และนักเรี ยนจํานวน 100 คน ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยอบรมทฤษฎีการเรี ยนรู ้และ
ออกแบบการเรี ยนการสอนร่ วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อใช้ในการทํากิจกรรมกับนักเรี ยน จากนั้นนําผลที่
ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และการถอดบทเรี ยนมาวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา พบว่าเจ้าหน้าที่สามารถออกแบบกระบวนการ
เรี ยนรู ้ได้ตรงประเด็นเหมาะสมกับนักเรี ยนและนักเรี ยนให้ความสนใจในการเรี ยนรู ้และมีปฏิสัมพันธ์ท้งั ผูส้ อนและเพื่อนสู ง
กว่ากิจกรรมรู ปแบบเดิม
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ การออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ เทคนิคกระบวนการ

Abstract

The objectives of this research are to develop the knowledge transfer process using experience-based learning
and facilitator skills to reach the learning outcome. The sample group consisted of 10 staffs from Nature Education Park
and selected 100 students in Ratchaburi Province. There are 3 steps of process including (1) learning theory training, (2)
learning design and (3) practicing in real situation. The results indicated that staffs were able to design suitable activities
for students, likewise, students got more interest and interaction.
Keywords: experience-based learning, facilitator skills, learning design process
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บทนํา
การถ่ ายทอดเรื่ องราวของธรรมชาติ ให้ กับ เยาวชนเป็ นสิ่ งสําคัญ ที่ จะช่ วยปลู กฝั งให้เยาวชนเกิ ด ความ
ตระหนักรู ้ถึงความสําคัญของการอนุ รักษ์ธรรมชาติที่ดี แต่จาํ เป็ นที่ตอ้ งมีวิธีการที่เหมาะสมในการถ่ายทอดทักษะ
และทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างจิตสํานึ กต่อการอนุ รักษ์ให้เกิดขึ้นจริ ง นักวิจยั ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลรู ปแบบการสอน
และกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ศูนย์เรี ยนรู ้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่ายังมีลกั ษณะ
ของบรรยายหรื อกิจกรรมที่เป็ นการส่ งต่อทางเดียวของผูส้ อน โดยอ้างอิงมาจากคู่มือจากส่ วนกลางของหน่วยงาน ยัง
ไม่สามารถทําให้เกิดกระบวนการที่สร้างปฏิสัมพันธ์สองทางระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้ชดั เจนนัก ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน
ไม่รับความรู ้และไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู ้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งได้ รวมถึงเมื่อสะท้อนการเรี ยนรู ้
หลังจบการบรรยายหรื อกิจกรรม ผูเ้ รี ยนไม่เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ
ที มนักวิจัย จึ งนํากระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ออกแบบให้กับนักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
ธนบุ รี (ราชบุรี) ที่ มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบอาศรมมหาวิทยาลัย (Residential Collage) คือการหล่อหลอม
นักศึกษาผ่านการเรี ยนรู ้และการทํากิจกรรม ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ (Experience Based Learning) บน
ฐานการเรี ยนรู ้ ชุมชน (Communed Based Learning) ทําให้นักศึ กษามี กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู ้ต่างๆ จากอาจารย์ผสู ้ อนและจากการค้นพบด้วยตนเอง ทําให้เข้าใจเรื่ องที่เรี ยนได้อย่างลึกซึ้งจน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง ทีมนักวิจยั ได้นําแนวคิดนี้ ไปใช้ในการทํางานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เรี ยนรู ้
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเริ่ มจากการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการถ่ายทอด
องค์ความรู ้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่านอกจากการวิธีการถ่ายทอดแบบส่ งต่อทางเดียว (Passive Learning)
แล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์สองทางขึ้นไป จนพัฒนาเกิดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active Learning) (วิจารณ์, 2556) ได้ โดย
ที ม นั ก วิ จัย ใช้ ห ลัก การของ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ เชิ ง รุ ก ในรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ผ่ า นประสบการณ์ (Experience Based
Learning) ของ David Kolb (1984) ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย 4 ขั้ นตอนคื อ ประสบการณ์ รู ปธรรม (Concreate
Experience) การสะท้อนคิดจากสิ่ งที่สังเกตได้ (Observations and Reflection) การสร้างแนวคิดนามธรรม (Abstract
Conceptualization) และการทดลองปฏิบตั ิ (Active Experimentation) มาออกแบบร่ วมกับเส้นโค้งการเรี ยนรู ้เพื่อการ
เปลี่ ยนแปลง (Transformative Learning Curve) (Romano, 2017) มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นนําเข้า ขั้นกระตุน้ ขั้นสร้าง
ประสบการณ์ ขั้นสรุ ป และขั้นนําไปใช้ และทีมวิจยั จะทําหน้าที่เป็ นกระบวนกร (Facilitator) ที่คอยช่วยสนับสนุ น
อํานวยความสะดวก ร่ วมคิด ร่ วมประเมินกระบวนการเรี ยนรู ้ของเจ้าหน้าศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สามารถที่จะ
นําแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนํากระบวนการทั้งสองไปใช้ในการออกแบบกระบวนการ
เรี ยนรู ้ และใช้เทคนิ คกระบวนกรในการทํางาน พบว่า ไม่มีการออกแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการทั้งสอง
ร่ วมกัน แต่เมื่อสื บค้นแยกกระบวนการ พบว่ามีการกล่าวถึงการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์อยู่ เช่น อาภาภรณ์ (2560)
ที่ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์โดยใช้โครงงานเป็ นฐานเรื่ อง สถิติพ้ืนฐานสําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่าค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 0.7543 ซึ่ งสู งกว่าค่าดังกล่าวของ
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นักเรี ยนกลุ่มควบคุม ซึ่ งมีค่าเพียง 0.6871 และการเปลี่ยนเทียบในด้านอื่นๆ ยังพบว่านักเรี ยนกลุ่มทดลองมีค่านัย
ทางสถิติสูงกว่า วัชรี ย ์ (2551) ทําการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ
และการเรี ยนรู ้ แ บบเน้นประสบการณ์ เพื่ อเสริ มสร้ างความสามารถของครู อนุ บาลในการออกแบบและการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้นประกอบด้วย กระบวนการเรี ยนการสอน
หลัก 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้รายหน่ วย ขั้นที่ 2 การกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้รายคาบ
ขั้นที่ 3 การเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ ตรงและสร้างความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 การปฏิ บตั ิ การใช้ความรู ้ ผลการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ทาํ ให้เห็นว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการออกแบบการสอนและ
คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสู งกว่าก่ อนทดลอง อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และพัฒนา (2554) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบตามหลัก
พุท ธธรรม ทฤษฎี ปัญญาสังคมและแนวคิดการเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ สําหรั บการอบรมครู อนุ บาล พบว่าครู
อนุบาลมีสมรรถนะในการคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบสู งกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีนกั เรี ยนมีผลการเรี ยนเกี่ยวกับการคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบติดตัวไปนานกว่าการสอนแบบปกติ
ส่ วนการใช้เทคนิ คกระบวนกรในการสร้างกระบวนการเรี ยนสามารถสื บค้นได้ในงานวิจยั ของ จุลพจน์
และคณะ (2559) เรื่ องศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กที่ ใช้รูปแบบห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับเทคนิ คกระบวนกรใน
รายวิชาวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา พบว่า ช่วยให้ผูส้ อนสามารถสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่ม
ผูเ้ รี ยน เกิ ดการอภิปรายร่ วมกันที่ ลงลึก นําไปสู่ การแก้ปัญหาที่ มีความซับซ้อนได้ และยังเปลี่ ยนบทบาทจากครู
ผูบ้ รรยายเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกได้ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนกล้าที่จะคิด กล้าที่จะถามผูส้ อนในประเด็นที่สงสัย
ในงานวิจยั นี้ จึงต้องการศึกษาการออกแบบการเรี ยนรู ้ร่วมระหว่างการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์และการ
ออกแบบกระบวนการเรี ย นรู ้ ผ่ านเส้ น โค้งการเรี ย นรู ้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงให้ กับ ทางเจ้าหน้ าที่ ศู น ย์ฯ และให้
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ทดลองออกแบบเพื่อนําไปใช้จริ งในการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาที่มีความสนใจ
โดยทีมวิจยั ทําหน้าที่เป็ นกระบวนกรอํานวยความสะดวก ร่ วมคิดและเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนากระบวนการให้
ดียิ่งขึ้น โดยผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ในการสร้างรู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่ ตอ้ งสร้างให้
ผูเ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างแท้จริ ง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อพัฒนารู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้โดยกระบวนการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์และเทคนิ คของกระบวน
กรในการนําผูเ้ รี ยนสู่ เป้าหมายการเรี ยนรู ้

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
แนวคิดและวิธีการที่ใช้ในการดําเนิ นงานวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) ตามแนวคิด
ของ Kurt Lewin (1945) ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบสภาพและผลที่ได้รับจากการกระทําที่เกิดขึ้นและงานวิจยั นําไปสู่ การ
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กระทําทางสังคม เป็ นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเป็ นเกลียวการเรี ยนรู ้ ซึ่ งแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย (1) ขั้นการวางแผนเพื่อ
เปลี่ยนพื้นที่หรื อพฤติกรรมของบุคคล (2) ออกแบบกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับกระบวนการ (3)
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (4) ปรับปรุ งหรื อพัฒนาการปฏิบตั ิการให้ชดั ขึ้น (5) เริ่ มจัดกระบวนการอีกครั้ง
กระบวนการวิจยั จะเริ่ มต้นจากการเติ มความรู ้ในรู ปแบบของการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์
เกี่ ย วกับ การออกแบบห้ อ งเรี ย นที่ ใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ผ่า นประสบการณ์ แ ละพัฒ นากรอบแนวคิ ด การวิ จัย
ปฏิบตั ิ การในชั้นเรี ยน ซึ่ งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นวางแผน (Plan) (2) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ (Act) (3) ขั้น
สังเกต (Observe ) (4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน (Reflect) หลังจากการอบรม เจ้าหน้าที่ได้ฝึกทํางานจริ ง ตาม
วงจรการเรี ยนรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบบทเรี ยน ทีมวิจยั เปลี่ยนบทบาทตนเองกลายเป็ นกระบวนกร
ที่ เข้ามาร่ วมที มจัดการเรี ยนรู ้ ภายในห้องเรี ยน ภายในชั้นเรี ยน เจ้าหน้าที่ แบ่ งบทบาทการทํางาน คือ ผูถ้ ่ายทอด
ความรู ้หลัก พี่เลี้ ยง และผูส้ ังเกตการณ์ เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยทุกคนจะได้ฝึกฝนบทบาทเหล่า ครบทุกหน้าที่ สิ่ ง
สําคัญคือ ผูถ้ ่ายทอดความรู ้หลักต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการถ่ายทอดความรู ้จากเดิม
ทีมวิจยั เข้าร่ วมสังเกตและจดบันทึกการจัดการเรี ยนการสอนของทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยน รวมถึงสัมภาษณ์
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิดการสะท้อนผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้น้ ี ตลอดจนถอดบทเรี ยนการถ่ายทอดความรู ้
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทุกครั้งหลังจบกระบวนการ เพื่อปรับปรุ งกระบวนการให้ดียง่ิ ขึ้นในครั้งถัดไป และนําข้อมูลที่ได้
รับมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ดังแสดงใน Figure 1

Figure 1 Framework of improving experience based learning for nature and environmental staffs

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรคือเจ้าหน้าที่ศูนย์เรี ยนรู ้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและเยาวชนในพื้นที่อาํ เภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรีและกลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ศูนย์เรี ยนรู ้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ฝ่ ายถ่ายทอดแสะส่ งเสริ มความรู ้ จํานวน
10 ท่าน และนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จํานวน 100 คน
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ผลการวิจัย
1. ผลของการจัดการอบรมเชิ งปฏิบัติการ
การจัด อบรมเชิ งปฏิ บ ัติ ก ารเรื่ อ งการออกแบบการเรี ย นรู ้ ผ่ า นประสบการณ์ ใ ห้ กับ เจ้า หน้ า ที่ ศู น ย์ฯ
ประกอบด้วยเนื้ อหา 2 ส่ วนคือ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์และเส้นโค้งการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อละ 3 ชัว่ โมง สรุ ปเนื้ อหาได้ดงั Figure 2 โดยการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ เป็ นการอบรมผ่านการทํากิจกรรม
เริ่ มจากการสื บค้นว่าตนเองมี เส้นทางการเติบโตมาอย่างไร จากนั้นผสานเส้นทางการเติ บโตเข้ากับรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ของคน 4 แบบ แล้วจึงถอดกิจกรรมว่ามีกระบวนการที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์อย่างไรบ้าง
และในเรื่ องเส้นโค้งการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เริ่ มต้นโดยแนะนําแผนภาพของเส้นโค้งการเรี ยนรู ้ แล้วนําการ
เรี ยนเรื่ องการเรี ยนรุ ้ผ่านประสบการณ์ ใส่ เข้าไปตามลําดับ แล้วจึงให้แต่ละคนทดลองทําของตนเองโดยการเอา
หัวข้อที่ตนเองสอนมาใส่ และนําเสนอแลกเปลี่ยนกัน
(B)

(A)

Figure 2 (A) Experience based learning cycle, (B) Transformative learning curve
เมื่ อจบการอบรม ที มวิจัยนําพาเจ้าหน้าที่ ศูนย์ถอดบทเรี ยนเบื้ องหลังการออกแบบกระบวนการ ทําให้
เจ้าหน้ าที่ ศู นย์ฯ พบว่าที มวิ จัยใช้ในการอบรมที่ ออกแบบจากแนวคิ ดนี้ เช่ นกัน เมื่ อเจ้าหน้าที่ ทดลองออกแบบ
กระบวนการ พบว่าสามารถนําเนื้ อหามาออกแบบกิจกรรมเส้นโค้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ โดยส่ วนของการสร้าง
ประสบการณ์จะใช้เวลามากที่สุด เพื่อให้เกิดเชื่อมโยงที่ลึกต่อเนื้ อหาที่ตอ้ งการถ่ายทอด และในทุกส่ วนของเส้นโค้ง
จะต้องคํานึ งถึงการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์เป็ นหลัก จึงยืนยันได้ว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เกิดความเข้าใจในการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่สร้างให้เกิดประสบการณ์ตรงต่อผูเ้ รี ยน
2. ผลของการออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้
จากการออกแบบกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละการถอดบทเรี ย นร่ ว มกับ เจ้า หน้ า ที่ ศู น ย์ทุ ก ครั้ ง พบการ
เปลี่ยนแปลงในทีมคือ การวางแผนการเรี ยนรู ้ที่ลดการบรรยายลงและแทรกกิจกรรมในการสร้างประสบการณ์มาก
ขึ้น รวมทั้งสะท้อนการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนทุกครั้งหลังกิจกรรม และที่น่าสนใจคือทีมเจ้าหน้าที่มีการถอดบทเรี ยน
วิเคราะห์ส่วนดี และส่ วนที่ตอ้ งพัฒนาเพิ่มเติมทุกครั้งหลังเสร็ จกระบวนการ โดยที่ทีมวิจยั ไม่ตอ้ งเชื้อเชิ ญเหมือน
ในช่วงต้น ดังแสดงใน Table 1
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Table 1 Learning Design process base on experienced based learning and transformative learning curve
Process Introduction Stimulation
Activity
Bean sprout Group
-Show planted
condo
Activities beansprouts to
- Introducing the students
oneself
- Tell students
- Games
how useful it is
- Songs
to plant by
- Introducing themselves
activities

Organic
fertilizer

Earthworms
fertilizer

EM
fertilizer

Talk about the
usefulness and
importance of
organic
fertilizer
-Show
earthworm
fertilizer
- Talk about
each kind of
earthworms
- Give example
of the real EM
and tell
students that it
is not difficult

Learning Experience

Conclusion

1.Group students into
groups
2.Introduing equipment
3.Give the equipment to
the students
4. Demonstrate
5.Students practice by
themselves
6.Try cutting planted
beansprouts
1. Prepare equipment and
place
2. Demonstrate

- Ask students
about the
equipment and
the steps of
planting
- Have
students reflect
what they
learned

1. Talk about equipment
2.Demonstrate how to
make fertilizer
3.Prepare the area
4.Get the earthworm
5.Plant beansprout
1. Talk about equipment
2. Demonstrate how to
make fertilizer
3. Prepare the area
4. Make fertilizer
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Apply

-Gather in a
common area
- Each group
summarize
what they
learned in a
paper
- Have student
present how
they can adapt
Summarize the in real lifes
- Each group
steps of
received
planting and
feedback and
equipment
questions from
used
Ask students other groups
what they have
done and
learned

Ask students
what they have
done and
learned
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และนอกจากการออกแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างประสบการณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ออกแบบสื่ อที่ ใช้
ในการถ่ายทอดเนื้ อหาให้สามารถเข้าใจได้ง่าย เคลื่อนย้าย หรื อติ ดตั้งได้ง่าย ดังแสดงในรู ปที่ 3 สื่ อการสอน เป็ น
เรื่ องปกติที่ผสู ้ อนต้องจัดทํา แต่สาํ หรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายอย่างมาก เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ทีมวิจยั
เข้าสังเกตการณ์ พบว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ใช้เพียงคําบอกเล่า หรื อ PowerPoint Presentation ที่ยงั ไม่สื่อสารถึงกิจกรรม
ที่ทาํ ชัดเจนนัก สื่ อการสอนนี้ นอกจากจะทําให้นกั เรี ยนเข้าถึงและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบตั ิแล้ว ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ ได้ทบทวนสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารกับนักเรี ยนและเข้าใจกระบวนการที่ตนเองแบบมากขึ้นด้วย

Figure 3 Learning materials used in teaching activities
3. ผลของการจัดกระบวนการการเรี ยนการสอนและการสะท้ อนผลการเรี ยนรู้
ผลของการจัด การเรี ย นการสอนแบบเป็ นกระบวนการ ส่ ง ผลให้บ รรยากาศของการเรี ย นการสอน
เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน ทําให้นกั เรี ยนมีโอกาสแสดงออกทางความคิด ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
มีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และได้สื่อสารผ่านการอภิปรายร่ วมกันอีกด้วย จนทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจเนื้ อหา
มีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังทําให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการ
เรี ยนรู ้ เช่น การตั้งคําถาม การคิด การวางแผน และการแบ่งหน้าที่ในทีม สิ่ งสําคัญเนื้อหาที่นาํ มาสอนได้ถูกลดทอน
เหลื อ เฉพาะแก่ น สาระที่ จ ํา เป็ นและมี ค วามเชื่ อ มโยงแต่ ล ะเรื่ อ งเข้า ด้ว ยกัน ส่ ง ผลให้นัก เรี ย นสามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้งานในอนาคตได้จริ งอีกด้วย
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ขณะที่ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องของเนื้ อหาในสอน เพราะได้ออกแบบกระบวนการที่ มีการจัด
เรี ยงลําดับของเนื้ อหาและกิ จกรรมเชื่ อมโยงกันไว้ ทําให้เกิ ดการถ่ายทอดความรู ้เป็ นระบบมากขึ้ น ทําให้มีเวลา
จัดเตรี ยมอุปกรณ์และการถอดบทเรี ยนหลังเสร็ จกระบวนการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการสอนในครั้งต่อไป ทีมวิจยั
สังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ลดความประหม่าเมื่อพบนักเรี ยนในครั้งแรกลงไปได้พอสมควร สามารถสื่ อสารความ
ต้องการของตนให้นกั เรี ยนได้อย่างเป็ นธรรมชาติ สิ่ งนี้ เองเป็ นการสร้างพื้นที่เรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้
Table 2 Reflecting from students and nature and environmental staffs
Reflection from students
1. I like experience based learning a lot. I can do it by
myself and I can ask whenever I don’t understand
2. I can learn how to work with others. Previously, I
just recognized them
3. Staff are easy to get along making me becoming
more confident
4. I learned process working skill, summarizing,
presenting and exchanging knowledge with friends
and staff
5. I truly understand without trying to memorize, and I
don’t feel sleepy.

Reflection from nature and environmental staffs
1. I learned what is really important to teach students.
I don’t have to teach everything without worrying
whether I could cover all the concept or not.
2. I learn to listen and understand students more and I
can see if the students understand or not
3. I can plan the steps in advance
4. Planning in advance make me more confident
5. Reflection after activities can help me improve the
activities in the future
6. I feel more connected to the team. We dealt with
problems together. We know what we have to do.

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเรื่ องการออกแบบการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ให้กบั เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ เป็ น
การอบรมที่ ออกแบบกระบวนการที่ สอดคล้องกับแนวคิด “ทําให้ดู” ของนายแพทย์วิจารณ์ พานิ ช (2556) แล้วจึ ง
ถอดกระบวนการออกมาให้เห็น ทําให้เจ้าหน้าที่ นาํ ไปปรับใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู ้และดําเนิ นการจัดขึ้ นได้
จริ ง ส่ งผลให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ งท่องจํา มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นการมีประสบการณ์จริ ง เกิดการ
ลองผิด ลองถูกและเจ้าหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ น ทําให้มีความเป็ นกันเองมากขึ้ น เกิดความเชื่ อมโยงระหว่างผู ้
เรี นและผูส้ อน (engagement) ทําให้ผูเ้ รี ยนกล้าถาม ช่ วยเพิ่ มพูนความรู ้ให้เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยนในระดับที่ ลึกซึ้ งมาก
ยิง่ ขึ้น
2. หลัง จากการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เจ้า หน้า ที่ ต ้อ งออกแบบกระบวนการเรี ย นการสอน โดยนํา เอา
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบเส้นโค้งการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่ วมกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ไปใช้
ผูว้ ิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าไปกับกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะออกแบบ เป็ น
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ขั้นตอนที่มียากสําหรับบุคคลที่ไม่เคยผ่านการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบนี้ มาก่อน ส่ งผลให้ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่เพียงแสดง
ความเข้าใจ แต่ยงั ไม่สามารถประยุกต์ความรู ้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ได้ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ Bloom
(Bloom’s Taxonomy) (Bloom, B.S. et al., 1956) แต่ เ มื่ อ ทดลองทํา หลายครั้ งก็ ส ามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ ที่
เหมาะสมได้ เช่นเดียวกับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่ ตอ้ งออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เน้นการทดลองทําจริ งเพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้ตนเองและสิ่ งสําคัญคื อต้องมีช่วงให้นกั เรี ยนสะท้อนคิดในกิ จกรรมหรื อเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้ น
การนําเอาเส้นโค้งการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมาใช้ แล้วกําหนดออกมาเป็ นภาพอย่างง่าย ดังแสดงใน Figure 4
ช่วยทําให้สามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกันในแต่ละขั้นตอนได้ง่ายขึ้น

Figure 4 Learning process design used the relationship of Transformative learning curve and experience based
learning
3. สุ ดท้ายในขั้นของการถอดผลของการจัดกระบวนการการเรี ยนการสอนและการสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
เป็ นกระบวนการที่ แสดงให้เห็นวงจรของการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับการทําวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
(Action Research) ของ Kurt Lewin (1945) ส่ งผลให้เจ้าหน้าที่ ได้ทาํ การฝึ กฝนการทําวิจยั ไปด้วยอย่างไม่รู้ตวั และ
จะสามารถนําไปใช้ในการทําวิจยั ชั้นเรี ยนของตนเองได้ในอนาคต

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
1. ควรทําวิจยั เพิ่มเติมเรื่ องการใช้เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ ชดั เจนมากขึ้น นอกเหนื อจากการสังเกต
สัมภาษณ์และทํากลุ่มสะท้อนการเรี ยนรู ้ (Focus Group)
2. ควรให้ตวั อย่างกิจกรรมที่เสริ มสร้างประสบการณ์กบั เจ้าหน้าที่ศูนย์มากกว่านี้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะ
ได้ใช้มาเป็ นกิจกรรมที่จะนําเข้า กระตุน้ บทเรี ยน สรุ ปบทเรี ยน และการนําไปประยุกต์ใช้ได้
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3. ควรให้ความรู ้เรื่ องการสังเกตกลุ่มและบรรยากาศการเรี ยนรู ้กบั เจ้าหน้าที่ศูนย์มากกว่านี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์สงั เกตพฤติกรรมต่างๆ ของผูเ้ รี ยนที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดียิ่งขึ้น
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Abstract
The purpose of this study is to examine taxes as automatic stabilizers in Thailand from
the second half of 1993 until the first half of 2020. This study uses secondary data from the
Fiscal Policy Office and the Office of the Nation Economic and Social Development Council
(NESDC). This study is based on the Cyclically Adjusted Balance model (CAB). We examine
taxes through the sizes of automatic stabilizers by multiplying the output gap and the elasticity
of each tax type. We estimate the output gap through the HP filter and the elasticity of each tax
type with respect to gross national income by using a double-log function. The findings pointed
out when nominal gross domestic product changes by (1%), on the averages, personal and
corporate income tax change by (0.543% and 0.962%, respectively). When we compared
stabilizers between personal and corporate income tax, we found personal income tax made the
output gap closed to potential GDP, but corporate income tax did not. In other words, personal
income tax could reduce the economic fluctuations, although the size of the automatic stabilizer
of corporate income tax was larger. Thus, policymakers can use this to assess and plan taxation.
Keywords: automatic stabilizer, taxes, Thailand
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Introduction
In 1930, the global economy slowed down from the Great Depression and face
ineffective monetary policy. Therefore, fiscal policy has an important role. The government
uses discretionary and automatic fiscal policies for resource allocation, income redistribution,
and economic stabilization. The government uses discretionary and automatic fiscal policies
for resource allocation, income redistribution, and economic stabilization.
Automatic fiscal policy automatically changes based on business cycles while
discretionary fiscal policy is changed through tax revenues and/or expenditures. In other words,
discretionary fiscal policy must go through the political process, but automatic fiscal policy
does not. Thus, automatic fiscal policy changes the direction of the economy faster than
discretionary fiscal policy. A tool of automatic fiscal policy is taxation consist of personal
income tax (PIT) and corporate income tax (CIT). They help automatically reducing economic
fluctuations (Swanepoel & Schoeman, 2003).
Personal and corporate income taxes are the main revenues of the Thai government.
There was a paper studied the relationship between tax collection and GDP (Nhoohong &
Buranakunaporn, 2016). It is still lack of link taxes as automatic stabilizers in the economy.
Thus, this study attempts to fulfill this gap and studying the bidirectional relationship between
PIT, CIT, and gross domestic product (GDP) that both taxes as automatic stabilizers.
Literature Review
In the past, there were some empirical studies on automatic stabilizers based on the
Cyclically Adjusted Balance model (CAB). Tam and Kirkham (2000); Swanepoel and
Schoeman (2003) found that tax was an automatic stabilizer by estimate the output gap and the
elasticity of each tax type. In addition, Tam and Kirkham (2000) found the size of the automatic
stabilizer of PIT was large while Swanepoel and Schoeman (2003) found a direct tax was an
automatic stabilizer greater than unemployment benefit payment. Altar, Necula, and Bobeica
(2010) insisted the size of the automatic stabilizer is sensitive to the estimation method of the
output gap.
Moreover, there were still some studies the role of taxes on other models consist of the
ARIMA model (Di Bella, 2002), the VAR model (Şen & Kaya, 2013; Wang, Zhao, & Zhang,
2015), and simple binary regression model (Buettner Fuest, 2009). Di Bella (2002) found fiscal
stabilizers could be automatic stabilizers to reduce output fluctuations while Şen and Kaya
(2013); Wang, Zhao, and Zhang (2015) found PIT effects stabilization in the long run by using
cointegration, which was consistent with Wang et al. (2015) found fiscal revenue reduces
fluctuations in the economy.
In the case of Thailand, there was a paper studied the relationship between tax collection
and GDP (Nhoohong & Buranakunaporn, 2016). It is still lack of link taxes as automatic
stabilizers in the economy. Thus, this study attempts to fulfill this gap.
Methods
This study uses PIT and CIT from the Fiscal Policy Office while real GDP, nominal
GDP (NGNP), and gross national income (GNI) are taken from the Office of the Nation
Economic and Social Development Council (NESDC) since the second half of 1993 until the
first half of 2020. The effectiveness of fiscal stabilizers can be evaluated through the size of
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the automatic stabilizer base on the Cyclically Adjusted Balance (CAB) model was developed
by Blanchard in 1990. This model consists of two parts; the cyclically adjusted measures of
revenue and expenditure from the actual budget balance. This model is calculated by
subtracting the automatic fiscal stabilizers (Act j ) from the actual budget balance (At ) as follows:
CABt = At – ∑ Act j

(1)

We find the size of the automatic stabilizer (Act j ) by multiplying the actual data of each
�), and the elasticity of each tax type with respect to output
tax type (At j ), the output gap (Y
(ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑌𝑌 ) as follows:
Act j = At j x �
Yt x ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑌𝑌

(2)

�
Y = (𝑟𝑟𝑡𝑡 - 𝑝𝑝𝑡𝑡 ) / 𝑝𝑝𝑡𝑡

(3)

�) and the elasticity of each tax type with
From the equation (2), we unknow the output gap (Y
respect to output (ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑌𝑌 ). Thus, the size of the automatic stabilizer (Act j ) is estimated through
�) as follows:
three steps. First, we calculate the output gap (Y
We determine 𝑟𝑟𝑡𝑡 equals real GDP, and 𝑝𝑝𝑡𝑡 is equal to potential GDP. They can be
calculated thought the Hodrick-Prescott Filter (HP Filter) as follows:
min �𝑡𝑡=1(𝑟𝑟𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑡𝑡 )2 + 𝜆𝜆 �𝑡𝑡=2 [(𝑝𝑝𝑡𝑡+1 − 𝑝𝑝𝑡𝑡 ) − (𝑝𝑝𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑡𝑡−1 )]2

(4)

ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑌𝑌 = ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐵𝐵𝐵𝐵 X ℇ𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑌𝑌

(5)

𝑝𝑝𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑇𝑇−1

This tool was invented by Robert J. Hodrick and Edward C. Prescott. This is the popular
technique used to estimate potential GDP (𝑝𝑝𝑡𝑡 ). However, the disadvantage is the uncertainty in
�)
the last period. Real GDP (𝑟𝑟𝑡𝑡 ) is separated into two components, which are the output gap (Y
and potential GDP (𝑝𝑝𝑡𝑡 ). The first term is to make (𝑝𝑝𝑡𝑡 ) close to (𝑟𝑟𝑡𝑡 ) while the second term is to
make the change in the growth rate of (𝑝𝑝𝑡𝑡 ) in each period differs slightly. Then, the second
term is multiplied by 𝜆𝜆, which is a smoothing parameter. The size of the parameter (𝜆𝜆) depends
on data (𝑟𝑟𝑡𝑡 ) used, which may be annually, semiannually, quarterly, or monthly. The size of the
parameter (𝜆𝜆) is large in the short term to reduce the fluctuation of (𝑝𝑝𝑡𝑡 ), but the change in the
growth rate of (𝑝𝑝𝑡𝑡 ) in each period differs large while the size of the parameter (𝜆𝜆) is small in
the long term, then (𝑝𝑝𝑡𝑡 ) will be close to (𝑟𝑟𝑡𝑡 ).
Second, we calculate the elasticity of each tax type with respect to output (ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑌𝑌 ) by
multiplying the elasticity of each tax type with respect to the tax base (ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐵𝐵𝐵𝐵 ) and the elasticity
of the tax base with respect to output (ℇ𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑌𝑌 ) as follows:
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In this step, we calculate elasticities by using a double-log function like the paper of Swanepoel
and Schoeman (2003). The elasticity of tax base with respect to output (ℇ𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑌𝑌 ) is estimated
through OLS. From GNI equation is combination of nominal GDP and net factor income
payment from the rest of the word. Thus, nominal GDP (NGDP) creates gross national income
(GNI), so we determine the tax base is equal to gross national income (𝐵𝐵𝐵𝐵 = GNI), and output
is equal to nominal GDP (𝑌𝑌= NGDP). In other words, the elasticity of tax base with respect to
output ( ℇ𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑌𝑌 ) is the elasticity of gross national income with respect to nominal GDP
(ℇ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ).
d (ln(GNIt )) = β0 + ℇ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 d (d (ln( NGDPt ))) + ℇt

(6)

Likewise, we calculate the elasticity of each tax type with respect to the tax base
(ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐵𝐵𝐵𝐵 ). The main source of revenue of the Thai government is separated into two types:
personal income tax and corporate income tax. Studying the roles of PIT and CIT, we determine
the tax type (j) equals to the government revenue (when j = PIT or CIT), and tax base is equal
to gross national income (𝐵𝐵𝐵𝐵 = GNI). The elasticity of personal income tax with respect to gross
national income (ℇ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ) is estimated through OLS.
d(ln(PITt )) = β1+ ℇ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 d(ln(GNIt−1 )) + β2 Ex1t + β3 Ex2t + β4 Ex3t + β5 Semit + ℇt (7)

In Keynesian theory, the main factor has an effect on tax, and other factors also have
effects on tax. PIT is in semiannual t, depends on income in semiannual t-1 and other dummy
variables. Paper of Siriprapanukul (2013) has tax exemption variables to study the relationship
between the revenue received from tax and tax exemption. Thus, this paper has tax exemption
variables too, and we separate tax exemptions into three types due to government
announcement. When Ex1t , Ex2t , and Ex3t are equal to the tax exemption for individuals
whose taxable income were 1-50,000 Baht in 2000-2003, 0-80,000 Baht in 2004-2008, and 0150,000 Baht in 2009-2020, respectively. Semit is equal to the revenue received by the
government from PIT in the first half of the year t. The elasticity of corporate income tax with
respect to gross national income (ℇ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ) is estimated through OLS. When Rate1t and Rate2t
are tax rates, which equal to (30% and 20%, respectively), and Semit is equal to the revenue
received from CIT in the first half of the year t (Siriprapanukul, 2013).
d(ln(CITt )) = β6 + ℇ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 d(ln(GNIt−1 )) + β7 Rate1t + β8 Rate2t + β9 Semit + ℇt

(8)

Finally, the size of the automatic stabilizer of each tax type (Act j ) is estimated by
�), and the elasticity of each
multiplying the actual data of each tax type (At j ), the output gap (Y

tax type with respect to output (ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑌𝑌 ). We have determined the tax type (j) is equal to the
government revenue (when j = PIT or CIT), and the output is nominal GDP (𝑌𝑌= NGDP). Thus,
the size of the automatic stabilizer of personal income tax (Act PIT ) and the size of the automatic
stabilizer of corporate income tax (Act CIT) as follows:
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Act PIT = At PIT x �
Yt x ℇ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

(9)

Act CIT = At CIT x �
Yt x ℇ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

(10)

Results
First, we calculated the output gaps thought the HP filter. As can be seen in Figure 1,
they gradually increased until they reached peak of (9.1981%) in the second half of 1996. There
were dramatic drops to (-6.3052% and -6.0642%) in the first half and the second half of 1998,
respectively, due to the 1997 Asian Financial Crisis. They remained under the trend line, which
represents potential GDP, from 1998 until 2002. After that, they gradually increased and peak
at (3.0351%) in the first half of 2007. There was another dramatic drop to (-4.6523%) in the
first half of 2009 due to the 2008 Global Financial Crisis. After that, the output gaps converged
around potential GDP in 2009, except for the output gap in the second half of 2011, which was
(-5.1847%) because of flooding in Thailand. Although crisis occurred in Thai politics in 20132014, the output gaps closed to potential GDP. However, the output gap fell to (-5.6810%) in
the first half of 2020 due to the covid19 situation.
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-5
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(Unit: Percentage)
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2015h1

2020h1

Figure 1 Output gap, 1993–2020 in the first half and the second half of each year
Source: Calculated by Researcher
Next, we calculate elasticities by using the double-log function form (Swanepoel &
Schoeman, 2003). In Table 1, the relationship between NGDP (in log) and GNI (in log) is
estimated through OLS with AR(1) as the result of Breusch-Godfrey Test for autocorrelation.
We find the result of the multiplying of the Observation and R-squared (Obs* R-squared) is
greater than the critical value at the significant level at 0.01 (Prob. < 0.01). Thus, we reject the
null hypothesis (Non-autocorrelation) when Durbin-Watson stat (D.W.) is 1.147. The solution
for autocorrelation is The Cochrane-Orcutt Iterative Method, and D.W. is 2.048. Then, NGDP
(in log) and GNI (in log) has positive relationship at the significant level at 0.01, ceteris
paribus. In other words, if nominal GDP (NGDP) changes by (1%), on the average, gross
national income (GNI) changes by (0.371%), which is the elasticity of gross national income
with respect to nominal GDP (ℇ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ). GNI (in log) and PIT (in log) is estimated through
OLS with AR(1). We reject the null hypothesis (Non-autocorrelation) when D.W. is 2.886.
After that, we solve autocorrelation, and D.W. is 1.749. Then, GNI (in log) and PIT (in log)
has positive relationship at the significance level at 0.01, ceteris paribus. In other words, if
gross national income (GNI) changes by (1%), on the average, PIT changes by (1.464%), which
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is the elasticity of PIT with respect to gross national income (ℇ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ). This relationship is
consistent with Siriprapanukul (2013), who shows the relationship is positive. Noteworthy, the
revenue received from PIT increases by (53.5%) in the first half of the year (Semi) compare to
the revenue received in the second half of the year, ceteris paribus. In other words, we expect
that the revenue received from PIT in the first half of the year (Semi) is higher than the revenue
received in the second half of the year. GNI (in log) and CIT (in log) is estimated through OLS
with AR(1). We reject the null hypothesis (Non-autocorrelation) when D.W. is 3.297. After
that, we solve autocorrelation, and D.W. is 1.881. Then, GNI (in log) and CIT (in log) have the
positive relationship at the significance level at 0.01, ceteris paribus. In other words, if gross
national income (GNI) changes by (1%), on the average, CIT changes by (2.594%), which is
the elasticity of CIT with respect to gross national income (ℇ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ). This relationship is
consistent with Siriprapanukul (2013); Nhoohong and Buranakunaporn (2016), who show the
relationship is positive. Therefore, the elasticity of PIT with respect to nominal GDP
(ℇ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ) is 0.543 (0.371 x 1.464), and the elasticity of CIT with respect to nominal GDP
(ℇ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ) is 0.962 (0.371 x 2.594). We interpret if nominal gross domestic product (NGDP)
changes by (1%), on the averages, PIT and CIT change by (0.543% and 0.962%, respectively).
Table 1 OLS estimates with AR(1) for PIT, CIT, and GNI
dlnPIT
dlnCIT
Coef.
Coef.
dlnGNI
1.464***
2.594***
(0.273)
(0.627)
ddlnNGDP
Semi

dlnGNI
Coef.
0.371***
(0.045)
-

0.535***
-0.002
(0.050)
(0.215)
Constant
-0.277***
-0.063
0.031***
(0.026)
(0.188)
(0.004)
Number of obs
53
53
52
Prob > F
0.000
0.000
0.000
R-squared
0.931
0.562
0.470
Note: ***, **, and * point out that the coefficient significant at 1%, 5%, and 10% significance,
respectively.
Source: Calculated by researcher
Finally, we estimate the size of the automatic stabilizer of each tax type (Act j ) by
�), and the elasticity of each
multiplying the actual data of each tax type (At j ), the output gap (Y
tax type with respect to nominal GDP (ℇ 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ). Then, the size of the automatic stabilizer of
PIT and CIT (Act PIT and Act CIT) are shown in Figure 3.

Discussion
Figure 2 shows the result of the multiplying of the elasticity of PIT with respect to
�) without
NGDP and the output gap (ℇ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 x �
Y), which is compared with the output gap (Y
the elasticity. We find if nominal gross domestic product (NGDP) changes by (1%), on the

146

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

average, PIT changes by (0.543%), and the output gap closes to potential GDP. Meanwhile,
the result of the multiplying of the elasticity of CIT with respect to NGDP and the output gap
�), which is compared with the output gap (Y
�) without the elasticity. We find if
(ℇ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 x Y
nominal gross domestic product (NGDP) changes by (1%), on the average, CIT changes by
(0.962%), but the output gap does not close to potential GDP. Thus, PIT made the output gap
closed to potential GDP when we compared between PIT and CIT, which were consistent with
Swanepoel and Schoeman (2003), who found the direct tax was automatic stabilizers.
Figure 3 shows the size of the automatic stabilizer of taxes. When we compared the size
of the automatic stabilizer of PIT (Act PIT ) and the size of the automatic stabilizer of CIT (Act CIT),
we found that the size of the automatic stabilizer of CIT (Act CIT) was larger than the size of the
automatic stabilizer of PIT (Act PIT ) because the revenue received by the government from CIT
was greater than the revenue received by the government from PIT. Meanwhile, Tam and
Kirkham (2000) found the size of the automatic stabilizer of PIT was large due to the revenue
received by the New Zealand government from PIT was greater than the revenue received from
CIT. The measuring for output gap depends on the method used. However, this paper uses the
popular technique for estimating the output gap.
Percentage Dev. from Potential GDP
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Figure 2 Output gap and The elasticity of taxes with respect to NGDP x Output gap, 1993–
2020 in the first half and the second half of each year
Source: Calculated by Researcher
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Figure 3 The size of the automatic stabilizer of taxes, 1993–2020 in the first half and the second
half of each year
Source: Calculated by Researcher
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Conclusion
Taxation is automatic stabilizers because taxes help to reduce automatically economic
fluctuations based on the business cycle (without the political processes) to avoid the output or
gross domestic product (GDP) being too high or too low from potential GDP. This is interesting
to examine the role of taxes in Thailand because some papers studied determinant factors of
taxes. Thus, this paper examines the role of taxes through the size of the automatic stabilizer.
This paper finds the size of the automatic stabilizer of corporate income tax (Act CIT) was large
due to the revenue received. However, corporate income tax (CIT) did not make the output gap
closed to potential GDP. Then, the size of the automatic stabilizer of personal income tax
(Act PIT ) was smaller than the size of the automatic stabilizer of corporate income tax (Act CIT).
However, personal income tax (PIT) made the output gap closed to potential GDP. Then, we
interpreted that personal income tax (PIT) reduced the output fluctuations more than corporate
income tax (CIT).
Recommendation
From our examination, the Thai Department Revenue and policymakers can use this
result to assess and plan taxation. Especially, corporate income tax (CIT) should be assessed
because the revenue received from corporate income tax (CIT) is greater than personal income
tax (PIT), but the corporate income tax (CIT) reduced the output fluctuations less than personal
income tax (PIT). However, this study is only a technique that can be studied in the future.
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การพยากรณ์ ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทย ภายใต้ การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้ า
Thailand’s Load Forecast with Technological Innovation - Electric Vehicles (EVs)
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าได้ทาํ ให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เพื่อเป็ น
การวางแผนการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่ เปลี่ยนไป หรื อลดผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สอดคล้องกัน
ดังนั้นการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าต้องมีความแม่นยํา ผูศ้ ึกษาจึงทําการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่ ง
พิจารณาจากปั จจัยทางด้านของยานยนต์ไฟฟ้ าที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยใช้ระบบนิ วโรฟัซซี (Neuro–
Fuzzys system) หรื อระบบโครงข่ายประสาทเที ยมแบบฟั ซซี ที่ เป็ นระบบนิ วโรฟั ซซี แบบปรั บตัวได้ (Adaptive NeuroFuzzy Inference System: ANFIS) ผลจากการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกําลังสอง (Mean Squared Error: MSE) ที่
ตํ่า แสดงเห็นว่าแบบจําลองที่เกิดจากระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี มีความแม่นยําที่จะนํามาใช้ในการพยากรณ์
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต เพื่อเป็ นการประเมินผลกระทบหรื อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการเพิ่มขึ้น
ของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรื อเทคโนโลยีอื่นๆ ในอนาคต รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานของพลังงานฟ้าในประเทศไทย
คําสําคัญ: ยานยนต์ไฟฟ้า, ระบบนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้

Abstract
Recently, electric vehicle disrupted demand for electric. To reserve the demand and reduce the effect from
mismatching demand and supply, we have to use the precise prediction. This study on Thailand’s load forecast by using
electric vehicle via Neuro-Fuzzy System, or Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). The study result shows
that the Mean Squared Error (MSE) is low, which reflect the precision to predict demand for electric. Therefore, we can
use ANFIS to evaluate demand and efficiency matching electric demand and supply in Thailand.
Keywords: ANFIS, electric vehicles
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บทนํา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี และ
การเจริ ญเติ บโตของเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้ าเป็ นปั จจัยหนึ่ งทําให้เกิ ดรู ปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ ไม่คงที่
เหมือนในอดี ต ส่ งผลให้การวิเคราะห์การพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าของประเทศควรรวมเอาความ
เปลี่ยนแปลงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ าเข้ามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความแม่นยําในการพยากรณ์ เพราะหาก
การวิเคราะห์การพยากรณ์ความต้องการที่ต่าํ กว่าความต้องการจริ ง จะส่ งผลให้มีพลังงานไฟฟ้ าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ซึ่ งจะทําให้เกิ ดปั ญหา ไฟตกไฟดับ และอาจส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิ จ แต่ ถา้ วิเคราะห์ผลของการพยากรณ์ ความต้องการสู งเกิ นกว่าความต้องการจริ ง จะส่ งผลให้มีปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้ ามากเกินความจําเป็ น ทําให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าหรื อระบบจําหน่ายเกินความจําเป็ น และส่ งผลให้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกผลักไปยังผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ตอ้ งเป็ นผูร้ ับภาระค่าไฟฟ้า
ดังนั้นการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่ แม่นยําและมีประสิ ทธิ ภาพมีความสําคัญอย่างมากต่ อความ
มัน่ คงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

การตรวจเอกสาร
ระบบนิวโรฟัซซี (Neuro –Fuzzy system) หรื อ ระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟั ซซี ที่เป็ นระบบนิ วโร
ฟั ซ ซี แ บบปรั บ ตัว ได้ (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems, ANFIS) ในการวิ เ คราะห์ ค่ า พยากรณ์ ค วาม
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากเป็ นการผสมผสานระหว่าง โครงข่ายประสาทเทียม (ANNs) กับ
แบบจําลองตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ (FIS) เพื่อเป็ นการแก้ไขข้อบกพร้องของโครงข่ายประสาทเที ยม (ANNs) ซึ่ ง
ระบบดังกล่าวกําลังเป็ นวิธีที่นิยมอยู่ในปั จจุบนั และจากผลการศึกษาที่ผา่ นมา ระบบนิ วโรฟั ซซี มีค่าความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ต่าํ กว่าวิธีอื่นๆ และให้ผลการพยากรณ์ที่แม่นยํา
ทฤษฎีและแนวคิ ดในการพยากรณ์ ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้า (Energy Demand Forecasting)
นันทชัย (2555) ได้อธิ บายเทคนิคการพยากรณ์ โดยสามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ การพยากรณ์เชิ ง
คุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริ มาณ ซึ่ งวิธีการคํานวณค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยวิธีพยากรณ์
เชิ งสาเหตุน้ นั มีการพยากรณ์ โดยหลายวิธีตามความเหมาะสมและบริ บทนั้นๆ โดยวิธีการที่เป็ นที่นิยมและเลือกมา
ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ า คือ การวิเคราะห์สมการเชิ งถดถอย ทฤษฎีแบบจําลองโครงข่าย
ประสาทเทียม ทฤษฎีแบบจําลองตรรกศาสตร์คลุมเครื อหรื อฟัซซี่ ลอจิก และทฤษฎีแบบจําลอง วิธีเชิงพันธุกรรม
โครงข่ ายประสาทเทียมแบบฟั ซซี (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems, ANFIS)
โครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี หรื อระบบนิวโรฟัซซี เป็ นการผสมการทํางานของโครงข่ายประสาทเทียม กับ
แบบจําลองตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ โดยแบบจําลองมีลกั ษณะข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป จึงมีการนําแบบจําลอง
มาผสมผสานกันเป็ นระบบผสม (Hybrid System) กันทําให้สามารถนําข้อดีในแต่ละวิธีการมาสนับสนุนกันและช่วย
ลดข้อจํากัดในเรื่ องการอธิ บายการปรับเรี ยนรู ้ภายในที่ ยากต่อการอธิ บายให้มนุษย์ทว่ั ไปเข้าใจในการสื่ อสาร และ
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เพิ่มความแม่นยําในการพยากรณ์มากขึ้น ซึ่ งระบบนิ วโรฟัซซี ที่นิยมใช้กนั มาก ด้วยการเปรี ยบเทียบกฎแบบถ้า-แล้ว
(if-then) มาเป็ นการตัดสิ นใจแบบคลุมเครื อหรื อตรรกะแบบฟั ซซี (Fuzzy Logic) ซึ่ งเป็ นกรณี ที่มีขอ้ มูลนําเข้า 2 ตัว
คื อ 𝑥𝑥1 และ 𝑥𝑥2 และมีขอ้ มูลออกเพียงตัวเดียว คื อ 𝑦𝑦 และแบบจําลองกฎฟั ซซี แบบซู เกโน (Takagi-Sugeno-Kang
:TSK ) จํานวน 2 กฎ คือ
กฎข้อที่ 1 ถ้า 𝑥𝑥1 คือ 𝐴𝐴1 และ 𝑥𝑥2 คือ 𝐵𝐵1 แล้ว 𝑦𝑦1 = 𝑝𝑝1 𝑥𝑥1 + 𝑞𝑞1 𝑥𝑥2 + 𝑟𝑟1
กฎข้อที่ 2 ถ้า 𝑥𝑥1 คือ 𝐴𝐴2 และ 𝑥𝑥2 คือ 𝐵𝐵2 แล้ว 𝑦𝑦1 = 𝑝𝑝2 𝑥𝑥1 + 𝑞𝑞2 𝑥𝑥2 + 𝑟𝑟2
โดยที่ 𝐴𝐴1 𝐴𝐴2 𝐵𝐵1 และ 𝐵𝐵2 เป็ นฟั ซซี ของพจน์ภาษา เช่น เล็ก กลาง ใหญ่ ส่ วน 𝑝𝑝1 𝑝𝑝2 𝑞𝑞1 𝑞𝑞2 𝑟𝑟1 และ 𝑟𝑟2
เป็ นพารามิเตอร์ตามกฎฟั ซซี โหนดรู ปสี่ เหลี่ยมแสดงถึงโหนดที่สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได้ ในขณะที่โหนดรู ป
กลมแสดงถึงโหนดที่ไม่สามารถปรับค่าได้
Layer 1

Layer 2

Layer 3

Layer 4

Layer 5

Figure 1 The ANFIS structure for feature fusion
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี แบ่งออกเป็ น 5 ชั้น (Figure 1) ได้แก่
ชั้นที่ 1 ทําหน้าที่แปลงข้อมูลนําเข้าเป็ นค่าฟั ซซี โดยการคํานวณค่าความเป็ นสมาชิ กจากฟั งก์ชนั ความเป็ น
สมาชิ ก อาจเป็ นฟั งก์ชนั รู ประฆังควํ่าหรื อฟั งก์ชนั อื่นๆ ที่ สามารถหาอนุ พนั ธ์ได้ เช่ น ฟั งก์ชนั สามเหลี่ยม ฟั งก์ชนั
สี่ เหลี่ยมคางหมู และโหนดในชั้นนี้ เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมแสดงว่าค่าพารามิเตอร์ สามารถปรับค่าได้ ซึ่ งพารามิเตอร์ ใน
โหนดนี้ หมายถึงพารามิเตอร์ของฟังก์ชนั ความเป็ นสมาชิก เรี ยกว่า พารามิเตอร์ของข้อตั้ง (Premise Parameters)
ชั้นที่ 2 ทําหน้าที่คูณสัญญาณที่ส่งมาจากชั้นที่ 1 เข้าด้วยกันโดยใช้ T-norm Operator และส่ งออกไปยังชั้น
ที่ 3 ซึ่ งจํานวนโหนดในชั้นนี้ จะมี จาํ นวนเท่ า กับจํา นวนของกฎฟั ซซี และสัญญาณที่ ส่ งออกไป (w) เป็ น Firing
Strength ของกฎแต่ละข้อ โหนดในชั้นนี้เป็ นรู ปวงกลมแสดงว่าไม่สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได้
ชั้นที่ 3 ทําหน้าที่ ปรั บค่ า Firing Strength ให้มีผลรวมจากกฎทุ กข้อมี ค่าเป็ นหนึ่ ง โดยการหารค่า Firing
Strength ด้วยผลรวมของ Firing Strength จากกฎทุกข้อ ผลลัพธ์ท่ีได้เรี ยกว่า Normalized Firing Strength (w ) โหนด
ในชั้นนี้เป็ นรู ปวงกลมแสดงว่าไม่สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได้
ชั้นที่ 4 ทําหน้าที่ คาํ นวณผลลัพธ์จากข้อตามของกฎฟั ซซี โดยได้ผลลัพธ์เป็ น 𝑤𝑤
� 𝑖𝑖 ( 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑥𝑥1 + 𝑞𝑞𝑖𝑖 𝑥𝑥2 + 𝑟𝑟𝑖𝑖 )
สําหรับกฎข้อที่ 𝑖𝑖 โหนดในชั้นนี้ เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมแสดงว่าพารามิเตอร์ ของโหนดนี้ ( 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑖𝑖 และ 𝑟𝑟𝑖𝑖 ) สามารถปรับค่า
ได้ พารามิเตอร์เหล่านี้เรี ยกว่า พารามิเตอร์ของข้อตาม (Consequent Parameters)
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ชั้นที่ 5 ทําหน้าที่รวมสัญญาณจากทุกโหนดของชั้นที่ 4 เข้าด้วยกัน โหนดในชั้นนี้ เป็ นรู ปวงกลมแสดงว่า
ไม่สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได้
การเรี ยนรู ้ของ โครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems, ANFIS) จะ
ใช้ข้ นั ตอนการเรี ย นรู ้ แ บบผสม (Hybrid Learning Algorithm) จากวัฎจักรการเรี ย นรู ้ แ บบสองทาง โดยในการ
คํานวณไปข้างหน้า (Forward Pass) จะปรับค่าพารามิเตอร์ ของข้อตามโดยใช้วิธีการประเมิ นกําลังสองน้อยที่ สุด
(Least Squares Estimate) ในขณะที่การคํานวณย้อนหลัง (Backward Pass) จะใช้วิธีปรับตามความลาดชัน (Gradient
Descent) สําหรับการปรับค่าพารามิเตอร์ของข้อตั้ง
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Debbache and Boulahchiche (2018) ได้ศึกษา การพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์และ
พลังงานลม โดยใช้แนวทางการปรับระบบอนุ มาน Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) สําหรั บการทํานาย
พลังงานลมและกําลังไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ของระบบไฟฟ้ าของ Adrar’s power system โดยทําการวิเคราะห์
ดัชนี ค่าความผิดพลาดต่ างๆ ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่สรุ ปได้ว่าวิ ธีการ ANFIS สามารถสร้ างความแม่ นยําสํา หรั บ การ
พยากรณ์พลังงานทดแทน
Akarslan and Hocaoglu (2018) ได้ศึกษาการพยากรณ์ โ หลดระยะสั้น ของพื้ นที่ ขนาดเล็ก ใช้โครงข่ า ย
ประสาทเที ยม (Artificial Neural Network: ANN) และวิ ธีการปรั บตัวของระบบอนุ มาน Neuro-Fuzzy Inference
System (ANFIS) โดยใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลา ข้อมูลการโหลดที่ผ่านมารวมถึงสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ
และฤดู กาล ที่ ส่งผลกระทบการใช้ไฟฟ้ า จากผลลัพธ์แสดงว่าแบบจําลอง ANFIS เป็ นเครื่ องมื อที่ ดีสําหรั บการ
พยากรณ์โหลดระยะสั้น มากกว่า ANN

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนวิธีการศึ กษา ซึ่ งแบ่งขั้นตอนการศึ กษาออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ า (2) ขั้นตอนการสอน
แบบจําลอง เพื่อนําข้อมูลจากขั้นตอนแรกมาทําการฝึ กสอน ทดสอบ เพื่อทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ของระบบ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการเรี ยนรู ้ และ (3) ขั้นตอนการนําแบบจําลองมาใช้งาน โดยการนําข้อมู ล
ทั้งหมดที่เกิดจากการเรี ยนรู ้แบบจําลองมาทําการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยผูศ้ ึกษาใช้โปรแกรม
RStudio เวอร์ชนั่ 4.0.3 ในการคํานวณ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษา
ข้อมูลที่ มีความสัมพันธ์ กับปริ มาณการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าของประทศไทย โดยพิ จารณาจากเทคโนโลยีที่ ส่ งผล
กระทบต่อความต้องพลังงานไฟฟ้ าที่ เพิ่มขึ้ น ซึ่ งยานยนต์ไฟฟ้ าเป็ นเทคโนโลยีที่เริ่ มมีการนํามาใช้ในประเทศไทย
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และจากการส่ งเสริ มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปั จจุบนั และอนาคตจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นการ
รองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ผูว้ ิจยั จึงศึกษาการนําปริ มาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามาพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า และทําการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ก่อนการ
นําข้อมูลมาใช้ในการพยากรณ์ เมื่อได้ขอ้ มูลที่ มีความสัมพันธ์กนั จึ งนําข้อมูลมาแบ่งเป็ น ชุ ดทดสอบ และชุ ดฝึ ก
สอน เพื่อใช้ในการเรี ยนรู ้ของแบบจําลอง
1. การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเลือกใช้ขอ้ มูลที่อธิ บาย
ความสัมพันธ์กบั ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ าได้ดี เพื่อนํามาใช้กบั โครงข่ายประสาทเที ยม โดยตัวแปรที่ใช้ใน
การพยากรณ์ มี ห ลายกลุ่ ม เช่ น ตัว แปรเชิ ง เศรษฐศาสตร์ (Economic parameter) ตัว แปรเชิ ง ดิ น ฟ้ า อากาศ
(Meteorological parameter) ตัวแปรเชิ งสังคม (Social parameter) โดยตัวแปรอิ สระ (Independent Variable) ที่ อยู่
ในขอบเขตของการศึกษานี้ ประกอบด้วย (1) ประเภทวันของการใช้พลังงานไฟฟ้า (Dummy) (2) จํานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
(Total User) (3) อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย (Temperature) (4) ค่ า ไฟฟ้ า ผัน แปร (Fuel Adjustment Charge: Ft) (5) ปริ ม าณ
ความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (Peak Demand) (6) จํานวนยานยนต์ไฟฟ้ าแบ่งตามประเภทรถ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้ า
ประเภทส่ วนบุคคล ยานยนต์ไฟฟ้ าประเภทรถจักรยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้ าส่ วนบุคคล hybrid และ (7) ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารายวันรวม
2. การพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (Correlation
Coefficient : R ) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
R=

∑(x − x�)(y − y�)

�(∑(x − x� )2 ∑(y − y� )2 )

R คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร x และ y
𝑥𝑥̅ และ 𝑦𝑦� คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล x และ y ตามลําดับ
จากการหาสถิติสมั ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: R) พบว่าข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่ามีตวั แปรจํานวน 8 ตัวแปร ได้แก่ จํานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า (Total User) อุณหภูมิเฉลี่ย (Temperature)
ปริ มาณความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (Peak Demand) จํานวนยานยนต์ไฟฟ้ าประเภทส่ วนบุคคล จํานวนยานยนต์
ไฟฟ้ า ประเภทรถจัก รยานยนต์ จํา นวนยานยนต์ไ ฟฟ้ า ส่ ว นบุ ค คล hybrid ค่ า ไฟฟ้ า ผันแปร (Fuel Adjustment
Charge: Ft) และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
3. การปรั บค่ า ของข้อ มู ลเพื่ อ การพยากรณ์ ด ้วยวิ ธีนิวโรฟั ซ ซี การปรั บค่ า ของข้อมู ล (Normalize) ให้มี
ความเหมาะสม ข้อมูลจะอยูใ่ นช่วง 0–1
𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =

𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 คือ ข้อมูลที่ได้รับการปรับค่าแล้ว
𝑥𝑥𝑛𝑛 คือ ข้อมูลที่ตอ้ งการปรับค่า
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 คือ ข้อมูลที่มีค่าตํ่าสุ ด
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 คือ ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด

𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )
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การแบ่ งชุดข้ อมูล
การแบ่ งชุ ดข้อมูลออกเป็ น 2 ชุ ด คื อ ข้อมูลชุ ดฝึ กสอน (Training Set) ข้อมูลชุ ดทดสอบ (Test Set) จาก
ข้อมูลทั้งหมด 3,660 ตัวอย่าง (พ.ศ. 2553–2562) ในอัตราส่ วน 90 : 10 และ 80 : 20 ใช้ในการฝึ กสอนและทดสอบ
ข้อมูล
การสอนแบบจําลองและการทดสอบแบบจําลอง
การสอนแบบจําลอง การทดสอบแบบจําลอง และการนําแบบจําลองมาพยากรณ์ ได้ใช้โปรแกรม RStudio
เวอร์ ชนั่ 4.0.3 ในการดําเนิ นการ โดย ได้นาํ เข้าข้อมูลตัวแปรอิสระ ทั้งหมด 8 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร
โดยใช้ข ้อ มู ล แบบสุ่ ม ในการแบ่ ง ชุ ด ข้อ มู ล เพื่ อ ลดการเอนเอี ย งของข้อ มู ล (Bias) ใช้ส มาชิ ก แบบเกาส์ เ ซี ย น
(Gaussian membership ) และแบบจําลองกฎฟั ซซี แบบซู เกโน (Takagi-Sugeno-Kang: TSK ) ในการพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า และทําการเลือกจํานวนชั้นซ้อน (Hidden) 1–5 ชั้น
ซึ่ งตอนการสอนแบบจําลอง เป็ นขั้นตอนที่ เป็ นการเรี ยนรู ้ และการจดจําของระบบนิ วโรฟั ซซี (ANFIS)
โดยเริ่ มจากการนํา ชุ ด ฝึ กสอนมาสอนแบบจํา ลอง และนํา ข้อมู ลชุ ด ทดสอบมาทดสอบแบบจํา ลอง และเลื อก
แบบจํา ลองที่ มีค่ า ความผิด พลาดที่ ย อมรั บได้ โดยในขั้นตอนนี้ จะได้แ บบจําลองไปใช้ในการพยากรณ์ การใช้
พลังงานไฟฟ้า
1. การฝึ กสอนแบบจําลอง จะมีตวั แปรที่ ใช้ในการฝึ กสอนแบบจําลอง คือ ตัวแปรการเป็ นสมาชิ กขาเข้า
(Antecedent Parameter) และตัวแปรการเป็ นสมาชิกขาออก (Consequent Parameter) การเรี ยนรู ้ของ ระบบนิวโรฟัซ
ซี (ANFIS) โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัว จะถูกจัดการด้วยวิธีการที่ แตกต่างกัน ซึ่ งมีการเรี ยนรู ้อยู่ดว้ ยกัน 2 แบบ คื อ การ
เรี ยนรู ้ไปข้างหน้า (Forward Pass of Learning) และการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับ (Backward Pass of Learning) ระบบจะ
ทําการฝึ กสอนทั้ง 2 แบบ จนกระทั้ง ค่า error ตํ่ากว่า error Goal หรื อจํานวนรอบการทําซํ้าเกิ นกว่าจํานวนรอบ
สู งสุ ด จึงหยุดกระบวนการ Learning
2. การทดสอบแบบจําลอง โดยการนําแบบจําลองที่ได้จากการเรี ยนรู ้จากชุดฝึ กสอนที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้ว มาทําการทดสอบแบบจําลอง แล้วนําข้อมูลทั้งหมดมาทําการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม
การตรวจสอบความถูกต้ อง
การตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกําลังสอง (Mean Squared Error (MSE)) ถ้ามีค่า
MSE ตํ่าที่ สุด แสดงว่าตัวแบบนั้นมีประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุด ทดสอบแต่ละครั้ง จะมีการวัดประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบ
เพื่อเปรี ยบเทียบ
𝑁𝑁

1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = �(𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑦𝑦𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 )2
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 คือ ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นจริ ง

𝑦𝑦𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 คือ ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากโครงข่ายประสาทเทียม

𝑁𝑁

คือ จํานวนชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
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เมื่ อ ได้ค่ า ความผิ ด พลาดสู ง ที่ สุ ด ที่ ย อมรั บ ได้ แล้ว จากนั้น จะเป็ นการทดสอบด้ว ยชุ ด พยากรณ์ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเอาท์พุตที่คาํ นวณได้จากแบบจําลองและค่าจริ ง เราจะได้แบบจําลองนิวโรฟัซซี แบบปรับตัวได้

ผลการวิจัย

การสอนแบบจําลอง การทดสอบแบบจําลอง และการนําแบบจําลองมาพยากรณ์ ได้ใช้โปรแกรม RStudio
เวอร์ชนั่ 4.0.3 ในการดําเนินการ โดยนําเข้าข้อมูลตัวแปรอิสระ ทั้งหมด 8 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร โดยใช้
ข้อมูลแบบสุ่ มในการแบ่ งชุ ดข้อมู ล เพื่ อลดการเอนเอี ยงของข้อมู ล (Bias) ใช้สมาชิ กแบบเกาส์ เซี ยน (Gaussian
membership ) และแบบจําลองกฎฟั ซซี แบบซู เกโน (Takagi-Sugeno-Kang: TSK) ในการพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้า และทําการเลือกจํานวนชั้นซ้อน (Hidden)
พบว่าการใช้แบบจําลองโดยการแบ่ งจํานวนตัวแปรที่ 90:10 และจํานวนชั้นซ้อน 2 ให้ผลการค่ าเฉลี่ย
ความผิดพลาดกําลังสอง (Mean Squared Error (MSE)) ตํ่าที่สุด เท่ากับ 0.019
Table1 Mean Squared Error
model
Train
1
90
2
90
3
90
4
90
5
90

test
10
10
10
10
10

num.labels
2
2
3
2
3

max.iter
100
60
60
30
30

MSE
0.019
0.020
0.021
0.021
0.025

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ปในการวิจัย
การวิจยั ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทยเมื่อมีปัจจัยทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าที่ส่งผล
กระทบต่ อ ความต้อ งการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า โดยใช้ร ะบบนิ ว โรฟั ซ ซี แ บบปรั บ ตัว ได้ (Adaptive Neuro-Fuzzy
Inference Systems, ANFIS) ใช้โปรแกรม RStudio เวอร์ ชั่น 4.0.3 ใช้จาํ นวน 8 ตัวแปร ได้แก่ จํานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
(Total User) อุณหภูมิเฉลี่ย (Temperature) ปริ มาณความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (Peak Demand) จํานวนยานยนต์
ไฟฟ้ าประเภทส่ วนบุคคล จํานวนยานยนต์ไฟฟ้ าประเภทรถจักรยานยนต์ จํานวนยานยนต์ไฟฟ้ าส่ วนบุคคล hybrid
ค่าไฟฟ้ าผันแปร (Fuel Adjustment Charge: Ft) และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) จํานวน 3,660 ตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าดังกล่าว ที่ให้ผลการพยากรณ์ที่มีค่าเฉลี่ยความผิดพลาด
กําลังสอง (Mean Squared Error (MSE)) ตํ่าที่สุด เท่ากับ 0.019
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ข้ อเสนอแนะ
ในการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า ควรนําปัจจัยอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ย เพื่อความแม่นยํา
ในการพยากรณ์ เช่น ข้อมูลนวัตกรรมส่ วนของอุปทาน (พลังงานแสงอาทิตย์, เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน) และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพยากรณ์
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและ
ความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้า (2) ศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าและความ
ไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้า ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จํานวน 400 คน เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าถดถอยพหุ ผลจากการวิจยั พบว่า (1)
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และ เพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าแตกต่างกัน ปั จจัยด้านความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ เพศแตกต่างกัน
รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้าแตกต่างกัน (2) ปั จจัยด้านพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า สิ นค้า
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า และปัจจัย
ด้านความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้า พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่ งผลต่อความไว้วางใจใน
การซื้ อสิ นค้า
คําสํ าคัญ: การซื้ อสิ นค้า, พฤติกรรม, ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

Abstract

This research has the objective to (1) Study of demographic factors That affect the purchasing behavior
and trust in purchasing the product. (2) Study the marketing mix That affect the purchasing behavior and trust in
purchasing the product. The sample used in the research was 400 people. The research tools were questionnaires.
The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way Anova, Multiple
Linear Regression. The results of the research showed that (1) Product purchasing behavior factors Overall, there
was a high level of opinion and Different gender they affect the purchasing behavior of different products. Trust
factor in purchasing products Overall, there was a high level of opinion and Different gender, Different income,
affect the trust of purchasing different products. (2) The factors of purchasing behavior were found that product,
place, promotion affect the shopping behavior. And the trust factor in the purchase of the product was found that
product, price, place affect the trust in the purchase of the product.
Keywords: behavior, electronic commerce system, purchase of products
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คํานํา

จากงาน Priceza E-Commerce Summit 2020 เปิ ดเผยข้อมูลจากผลสํารวจและพฤติ กรรมของนักช้อป Ecommerce คนไทย มีสถิติขอ้ มูลที่น่าสนใจ ดังนี้ เรี ยงลําดับช่องทางที่คนไทยซื้ อสิ นค้ามากที่สุด คือ (1) ร้อยละ 40
ผ่ า น Social Media (Social commerce ต่ า งๆ โดยเฉพาะผ่ า นการแชทพู ด คุ ย กับ ผู ้ข าย) (2) ร้ อ ยละ 35 ผ่ า น EMarketplace (เช่น Lazada, Shopee, JD) (3) ร้อยละ 25 ผ่าน E-Tallers (ช่องทาง e-commerce ของธุ รกิจที่มีหน้าร้าน
อยูแ่ ล้ว เช่น Tesco Lotus, Central, HomePro, King Power, Big C และอื่นๆ) (PriceZa.com, 2563)
ด้วยสถานการณ์ ของการรั กษาระยะห่ าง การจํากัดการเดิ นทาง รวมไปถึ งโปรโมชันพิ เศษสําหรั บช่ อง
ทางการสั่งซื้ อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค แบรนด์ต่างๆ จึงหันมา
ลงทุ นศึ กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคมากยิ่ งขึ้ น เพื่ อจะได้ทาํ ความเข้าใจว่าผูบ้ ริ โภคเลื อกสิ่ งที่ ชอบและไม่ ช อบ
อย่างไร อะไรคื อสิ่ งที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ และการซื้ อของออนไลน์มีลาํ ดับขั้นตอนอย่า งไร เป็ นต้น
และ แบรนด์ต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการทําการตลาด โดยเฉพาะจะต้องมีความเข้าใจว่าทําไมผูบ้ ริ โภค
จึงเลือกซื้ อของทางออนไลน์และสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อดังกล่าว (ไทยรัฐออนไลน์, 2563)
จากข้อมูลเบื้ องต้น ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจในการศึ กษาปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ช ย์
อิ เล็กทรอนิ กส์ กรณี ศึกษา จังหวัดนครพนม การศึ กษานี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ และผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้อง ที่จะสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั นี้ ไปใช้ในการพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กลยุทธ์
การแนะนําสิ นค้าให้ดึงดูดในผูบ้ ริ โภคต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและความไว้วางใจในการซื้ อ
สิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษา จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าและความไว้วางใจในการซื้ อ
สิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษา จังหวัดนครพนม

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรจังหวัดนครพนม 717,588 คน (สารสนเทศภูมิศาสตร์ ขอ้ มูล
สุ ขภาพ จังหวัดนครพนม, 2563) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่าน
ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ค่าความเชื่อมัน่
95%
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการดําเนิ นการของผูว้ ิจยั ในลง
พื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 12 อําเภอในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า ส่ วนที่ 3 ปั จจัยด้านความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้า ส่ วน
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ที่ 4 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4’P) ส่ วนที่ 5 ปั จจัยด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว ส่ วนที่ 6 ปั จจัยด้านการ
ให้บ ริ ก ารส่ ว น เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามโดยรวมที่ 0.85 และตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออก 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของข้อมูลประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติ t-test, One Way Anova, Multiple Linear Regression

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากรศาสตร์ ทวั่ ไป พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง อายุ
ระหว่าง 26–40 ปี ระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ตํ่ากว่า 10,000 บาท เลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ เป็ นส่ วนใหญ่
จํานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.60 ความถี่ในการใช้บริ การซื้ อสิ นค้า เดือนละ 1 ครั้ง จํานวนเงินที่ซ้ื อสิ นค้าในแต่
ละครั้ง อยู่ระหว่าง 500–1,000 บาท แอพพลิเคชัน่ ที่ ซ้ื อสิ นค้าที่ นิยมซื้ อเป็ นส่ วนใหญ่ คื อ Lazada และระดับความ
คิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและความไว้วางใจในการ
ซื้ อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษา จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดัง Table 1 และ Table 2
Table 1 Analysis results of mean, t-test values, One Way Anova values
�
X
List
Sax
Age
t-test
Anova
t
p
F
p
4.25 -6.36 .00*
1.03 .41
1. The convenience of
shopping 24 hours a day.
4.04 -6.65 .00*
1.63 .13
2. Easy-to-use process of
shopping.
3.95 -5.51 .00*
1.56 .14
3. Buying products suitable
for daily life.
3.97 -5.16 .00*
0.96 .46
4. I was enjoying shopping.
0.55 .80
5. Feel that shopping is easy. 4.04 -5.61 .00*
4.05 -6.92 .00*
1.25 .27
SUM
Note: *p < .05.
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Education
Anova
F
p

Income
Anova
F
p

0.17

.85

1.21

.30

1.40

.25

1.52

.21

0.29

.75

2.64

.05*

1.16
0.30
0.74

.31
.74
.48

2.22
1.51
2.15

.09
.21
.09
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Table 1 พบว่า ปั จจัย ด้า นพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า โดยรวมมี ค วามคิ ด เห็ นอยู่ในระดับมาก (�X = 4.05)
เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ 1 ความสะดวกในการซื้ อสิ นค้าตลอด 24 ชัว่ โมง มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
(X� = 4.25) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าแตกต่างกัน และ
ด้านอายุแตกต่างกัน ด้านการศึกษาแตกต่างกัน รายได้แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าไม่แตกต่างกัน
Table 2 Analysis results of mean, t-test values, One Way Anova values
�
List
Sax
Age
X
t-test
Anova
t
p
F
p
0.90 .51
1. The product is of the quality 3.71 -1.96 .07
as advertised.
0.52 .82
2. The merchant has complete 3.80 -3.35 .00*
information about the
product.
3.63 -3.86 .00*
0.74 .64
3. Online shopping is
credible.
4.07 -1.27 .21
1.17 .32
4. Online seller There is a
clear agreement.
1.10 .36
5. Online seller Set the terms 4.01 -2.72 .01*
or conditions in the
purchase of goods that are
clear.
3.85 -5.20 .00*
0.31 .95
6. The products are cheaper
than offline stores.
0.18 .99
7. Online seller Delivery the 3.91 5.97 .00*
goods on time.
0.78 .60
SUM
3.86 -4.63 .00*
Note: * p < .05.

Education
Anova
F
p
0.82

.44

Income
Anova
F
p
2.62 .05*

0.45

.64

1.83

.14

2.03

.13

2.71

.40

6.22

.00*

5.44

.00*

2.51

.08

3.04

.03*

0.51

.60

1.70

.17

0.03

.97

1.40

.24

1.77

.17

3.81

.01*

Table 2 พบว่า ปัจจัยด้านความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X� = 3.86)
เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ 4 ผูข้ ายสิ นค้าออนไลน์ กําหนดข้อตกลงหรื อเงื่อนไข ในการซื้ อสิ นค้าที่มีชดั เจน
มีความเห็นอยู่ในระดับมาก (�X = 4.07) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านเพศแตกต่างกัน และรายได้ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้าแตกต่างกัน และด้านอายุแตกต่างกัน ด้านการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้าไม่แตกต่างกัน
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3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและความไว้วางใจในการ
ซื้ อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษา จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดัง Table 3 และ Table 4
Table 3 Analysis results of Multiple Linear Regression
Model
(Constant)
Product
Price
Place
Promotion
Privacy
Personalization

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
B
SE
Beta
0.38
0.18
0.36
0.06
0.32
-0.06
0.06
-0.05
0.47
0.06
0.41
0.12
0.05
0.12
-0.02
0.05
-0.02
0.05
0.05
0.05

t

p

2.14
5.75
-1.01
7.48
2.51
-0.40
0.95

.03
.00*
.31
.00*
.01*
.69
.34

Note: * p < .05.
Table 3 พบว่า ปั จจัยด้านพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า มี 3 ด้าน คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ (β = 0.32, p < .00) ด้าน
ช่ อ งทางการจัดจําหน่ า ย (β = 0.41, p < .00) และด้า นการส่ งเสริ มการตลาด (β = 0.12, p < .01) โดยทั้ง 3 ด้า นนี้
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าในเชิ งบวก และในขณะที่ ดา้ นราคา (β = -0.05, p > .31) ด้านการรักษาความเป็ น
ส่ วนตัว (β = -0.02, p > .69) ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (β = 0.05, p > .34) ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
Table 4 Analysis results of Multiple Linear Regression
Model
(Constant)
Product
Price
Place
Promotion
Privacy
Personalization

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
B
Beta
SE
0.62
0.14
0.43
0.05
0.46
0.10
0.05
0.11
0.11
0.05
0.12
0.06
0.04
0.07
0.08
0.04
0.09
0.04
0.04
0.05

Note: * p < .05.
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t

p

4.43
8.60
2.13
2.30
1.53
1.92
0.96

.00
.00*
.03*
.02*
.13
.06
.34
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Table 4 พบว่า ปั จจัยด้านความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้า มี 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.46, p < .00)
ด้านราคา (β = 0.32, p < .03) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (β = 0.11, p < .02) โดยทั้ง 3 ด้านนี้ ส่ งผลต่อพฤติ กรรม
การซื้ อสิ นค้าในเชิ งบวก และในขณะที่ดา้ นการส่ งเสริ มทางการตลาด (β = 0.07, p > .13) ด้านการรักษาความเป็ น
ส่ วนตัว การตลาด (β = 0.09, p > .06) ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (β = 0.05, p > .34) ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้า
การอภิปรายผล
1. ผลการศึ กษาปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการซื ้อสิ นค้ าและความไว้ วางใจในการซื ้อสิ นค้ า
ผ่ านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษา จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการซื ้อสิ นค้ า พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อ
พบว่ า ข้อ 1 ความสะดวกในการซื้ อสิ น ค้า ตลอด 24 ชั่ ว โมง มี ค วามเห็ น อยู่ ใ นระดับ มาก และปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กิ ตติ อาํ พล สุ ดประเสริ ฐและศรายุทธ ขวัญเมื อง เรื่ องการศึ กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่ อการขายสิ นค้า
ออนไลน์ในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า ปั จจัยด้านเพศ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้า
และบริ การทางอิ นเตอร์ เ น็ ต และด้า นอายุแ ตกต่ า งกัน ด้า นการศึ กษาแตกต่ า งกัน รายได้แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิ ตติ อาํ พล สุ ดประเสริ ฐและศรายุทธ ขวัญเมือง
เรื่ องการศึ กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่ อการขายสิ นค้าออนไลน์ใ นตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม พบว่า ด้านการศึกษา รายได้ ไม่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ปั จจั ยด้ านความไว้ วางใจในการซื ้อสิ นค้ า พบว่า โดยรวมมีความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกัลยา สุ ภทั ริ ดา และอุบลวรรณ (2562) เรื่ องการศึกษาพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
(Facebook) ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า นักศึกษามีความคาดหวัง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของบวรลักษณ์ เสนาะคํา เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า ผ่า นเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า นักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาด ความไว้วางใจ ลักษณะของธุ รกิ จสื่ อสังคมออนไลน์ และเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ 4 ผูข้ ายสิ นค้าออนไลน์ กําหนดข้อตกลงหรื อ
เงื่ อนไข ในการซื้ อสิ นค้าที่ มีชดั เจน มีความเห็นอยู่ในระดับมาก และปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านเพศ
แตกต่างกัน รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้าแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของบวร
ลักษณ์ เสนาะคํา เรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน และด้านอายุแตกต่างกัน ด้านการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้าไม่
แตกต่างกัน
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2. ผลศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการซื ้อสิ นค้ าและความไว้ วางใจในการซื ้อสิ นค้ าผ่ าน
ระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษา จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปั จจั ยด้ านพฤติ กรรมการซื ้อสิ นค้ า พบว่า มี 3 ด้าน คื อ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า สอดคล้องกับงานวิ จยั ของสุ ธาทิ พย์ ทัว่ จบ เรื่ อ ง
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิ เคชันออนไลน์ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อ ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของจินดานุช (2561) เครื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อเสื้ อผ้า
จากประเทศจีนผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อเสื้ อผ้าจากประเทศจีนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ คือ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และในขณะที่ดา้ นราคา ด้านการรักษาความ
เป็ นส่ วนตัว ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของจินดานุช
(2561) เครื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อเสื้ อผ้าจากประเทศจี นผ่านช่ องทางออนไลน์ พบว่า ปั จจัยที่ ไม่มี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อเสื้ อผ้าจากประเทศจีนผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ปัจจัยด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจในการซื ้อสิ นค้ า พบว่า มี 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าในเชิ งบวก สอดคล้องกับงานวิจยั ของปาณิ ศา (2561) เรื่ องอิทธิ พลของ
ความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิวหน้าที่ มีส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านร้านค้าปลีก
พบว่า ปั จจัยความไว้วางในมีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ และในขณะที่ดา้ นการส่ งเสริ ม
ทางการตลาด ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว การตลาด ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้า

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1. ปั จจัยด้านพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า มี 3 ด้าน คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในเชิงบวก ดังนั้น ผูป้ ระกอบธุรกิจขายสิ นค้าออนไลน์ควรมีการพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีย่ิงขึ้ นเพื่อดึงดูดใจให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้ น ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควร
เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถส่ งสิ นค้าได้ทวั่ ถึง ทันเวลาต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค และด้าน
การส่ งเสริ มควรเพิ่มความหลากหลายของโปรโมชัน่ ให้การกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้ามากยิ่งขึ้น
2. ปั จจัยด้านความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้า มี 3 ด้าน คื อ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จํา หน่ า ย ส่ งผลต่ อ พฤติ กรรมการซื้ อ สิ นค้า ในเชิ งบวก ดังนั้น ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จขายสิ นค้า
ออนไลน์ควรขายสิ นค้าควรกําหนดข้อตกลงหรื อเงื่ อนไขการรับประกันในการสั่งซื้ อสิ นค้าอย่างชัดเจน เพื่อส่ ง
ความน่าเชื่อถือและวางไว้ใจในการซื้ อสิ นค้ามากยิ่งขึ้น ด้านราคาควรตั้งราคาสิ นค้าให้มีความน่าสนใจหรื อตั้งราคา
สิ นค้าให้ถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไป เพื่อการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้ามากยิ่งขึ้น ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรปรับปรุ ง
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการจัดส่ งสิ นค้าให้ตรงตามเวลาที่กาํ หนด เพื่อสร้างความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค
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กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กรณี ศึกษา
จังหวัดนครพนม ผูจ้ ดั ทํางานวิจยั หวังว่างานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ ผูส้ นใจต่ อไป และขอขอบคุ ณ ผูบ้ ริ หาร
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึ กษาระดับความผูกพันตราสิ นค้าของลูกค้าในบริ บทออนไลน์ที่เกิ ดขึ้นจาก
อิทธิ พลของสองแนวคิดคือ การปรากฏทางไกลและการไหล งานวิจยั เชิงปริ มาณชิ้นนี้เก็บข้อมูลผ่านทาง Web Survey เพื่อ
เข้าถึงและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มสมาชิ กผูถ้ ูกใจและติดตามเฟซบุ๊คที่ เป็ นทางการของอันเดอร์ อาร์ เมอร์
ประเทศไทย เป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่าหนึ่งเดือนจํานวนทั้งสิ้น 377 คน ผลการวิจยั ในเชิงอนุมานพบว่าประสบการณ์การปรากฎตัว
ทางไกลมี สี่ มิ ติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ตราสิ น ค้า ออนไลน์ ร วมอย่า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ p < .05 ขณะที่ ใ นมิ ติ ข อง
ประสบการณ์การมีส่วนร่ วมฯและความรู ้สึกรายล้อมมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ p < .1 ในส่วนของการไหลที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์รวม พบว่ามีเพียงสองมิติ คือ ความสุ ขและสมาธิ ที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p < .01
และ .1 ตามลําดับ งานวิจยั ชิ้นนี้ได้ทาํ การอภิปรายผลการวิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในส่วนท้าย
คําสําคัญ: การตลาดเฟซบุ๊ค, การไหล, ความผูกพันตราสิ นค้า, ประสบการณ์ทางไกล

Abstract

The main objective of this research is to study online engagement as a dependent variable of telepresence and
flow as independent variables. Using Web Survey to collect data, this quantitative research received feedbacks from 377
samples who have liked and/or followed an official Facebook page of UnderArmour Thailand for at least one month. The
findings confirm that whereas four dimensions of telepresence influence online engagement significantly at p < .05, the
other two dimensions contribute marginally toward online engagement at p < .1. Regarding flow, this study found that only
two dimensions—concentration and enjoyment—influence online engagement at p < .05 and < .1, respectively. At the end,
this research discusses the implications and limitation of its findings both academically and practically.
Keywords: brand engagement, Facebook marketing, flow, telepresence

166

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

บทนํา

หนึ่ งในกุญแจสู่ ความสําเร็ จในการทําการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ที่เหล่านักวิชาการทางการตลาด
ตระหนักถึงและเป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดออนไลน์ได้พยายามปฏิบตั ิและสร้างให้สมั ฤทธิ์ ผล คือ ความผูกพันตราสิ นค้า
ออนไลน์ (Online Brand Engagement) ในเรื่ องนี้ เ ป็ นที่ ทราบกันดี ว่าความผูกพันตราสิ นค้า เป็ นทั้งทัศนคติ และ
พฤติ กรรมที่ สืบเนื่ องจากความสัมพันธ์ระหว่า งลู กค้าและตราสิ นค้าที่ ถูกกระตุ ้นด้วยบริ บททางการตลาด โดย
กิ จกรรมและบรรยากาศที่ ถูกสร้างขึ้ นและที่ เกิ ดขึ้ นตามการรั บรู ้ของลูกค้า มีงานวิจยั เชิ งประจักษ์ยืนยันว่าระดับ
ความผู ก พัน ของลู ก ค้า ที่ มี กับ ตราสิ น ค้า หรื อ ปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการสื่ อสารทางการตลาดและ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่สอดคล้องและส่ งเสริ มกัน สามารถใช้เป็ นปั จจัยในการพยากรณ์ผลกระทบทางด้านยอดขาย
ของตราสิ นค้าหรื อองค์กรธุรกิจได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Meskauskas, 2006) อย่างไรก็ตาม สําหรับสถานการณ์
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ผลการสํารวจพฤติกรรมออนไลน์ของคนไทย (David, 2018) พบว่าขณะคนไทยอยู่
ในสังคมและวัฒนธรรมออนไลน์ที่ชดั เจน โดยมีตวั เลขการใช้สื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซื้ อออนไลน์ที่
สู งระดับต้นๆของโลก แต่คนไทยกลับมีอตั ราการเข้าถึง (Reach) หรื อการตระหนักรู ้เนื้อหาของโพสต์จากโลกธุ รกิ จ
ในการใช้งานในสื่ อสังคมออนไลน์เพียงแค่ร้อยละ 4 จากผูใ้ ช้งานที่กดไลค์เพจนั้นๆ ซึ่ งนับว่าเป็ นระดับตัวเลขที่อยู่
ในกลุ่มประเทศที่ต่าํ ที่สุดในโลก (เทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราการเข้าถึงโพสต์ของเฟซบุ๊คแฟนเพจทัว่ โลกอยูใ่ นอัตราร้อย
ละ 8) อาจอนุมานจากข้อมูลข้างต้นได้วา่ แม้คนไทยจะเข้าถึงและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
ญาติ สนิ ท มิตรสหาย และเป็ นหน้าต่างในการจับจ่ายซื้ อของกันเป็ นจํานวนมาก แต่หากจะกล่าวถึ งระดับความ
ผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ (Online Brand Engagement) หรื อปฏิ สัมพันธ์ในเชิ งธุ รกิ จระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย หรื อ
ระหว่างลูกค้าและตราสิ นค้าที่ทาํ การโพสต์แล้ว ระดับความผูกพันดังกล่าวในบริ บทออนไลน์อยู่ในระดับที่ต่าํ มาก
คนไทยรับสื่ อสังคมออนไลน์เชิงธุ รกิจ แต่ไม่กดไลค์ กดแชร์ หรื อชอบแสดงความคิดเห็นในสื่ อสังคมออนไลน์เชิง
ธุ รกิจนั้นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าระดับความผูกพันเชิ งธุ รกิจดังกล่าวเป็ นเพียงความสัมพันธ์แบบซื้ อมาขายไปเป็ นครั้ง
คราวเท่านั้น ปรากฏการณ์น้ ี ทาํ ให้เกิ ดคําถามวิจยั ในเชิ งมหภาคที่ สาํ คัญว่าแล้วภาคธุ รกิ จออนไลน์ของไทยต้องทํา
อย่างไร เพื่อสร้างหรื อเพิ่มพูนระดับความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ดงั กล่าวให้อยูใ่ นระดับที่มากยิ่งขึ้น
สํา หรั บงานวิ จัย นี้ จะได้ทาํ การศึ กษาบริ บทออนไลน์จากเฟซบุ๊ ค เพจขององค์กรธุ ร กิ จที่ มีต ราสิ นค้าที่ มี
ชื่ อ เสี ย งในระดับโลกแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งทํา การตลาดออนไลน์โ ดยมี เ ป้ า หมายในสร้ า งความผูกพันระหว่า งสมาชิ ก
ในเฟซบุ๊คและตราสิ นค้าสิ นค้า กี ฬาของตัวเองเช่ นเดี ย วกับเฟซบุ๊ค เพจขององค์กรธุ ร กิ จอื่ นๆ ทั้งนี้ เฟซบุ๊ ค เป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ สํา คัญ และเป็ นแรงผลัก ดัน ที่ ส ร้ า งกระแสสื่ อ สัง คมออนไลน์ ใ นทุ ก บริ บ ททั้ง ทางธุ ร กิ จ และสังคม
(Laroche, Habibi, & Richard, 2013) ทุกองค์กรธุ รกิจจึงมีแนวทางการทําการตลาดเชิ งเนื้ อหาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค
เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกฯโดยการโพสต์เนื้อหาสาระและสร้างพื้นที่สาํ หรับสมาชิกฯในการพูดคุยและพบปะ
กันออนไลน์ เฟซบุ๊คแฟนเพจตราสิ นค้าเป็ นพื้นที่ทางสังคมของโลกเสมือนจริ งที่สมาชิ กฯใช้ในการสื่ อสาร ติดต่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น และสร้างประสบการณ์กบั ตราสิ นค้าและระหว่างสมาชิกด้วยกัน การใช้เฟซบุ๊คจึง
เข้าได้กบั แนวคิ ด ‘Telepresence’ หรื อที่ เรี ยกว่า “การปรากฏทางไกล” ซึ่ งผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คจะถูกสะกด หรื อทําให้
เข้าใจได้ว่ารู ้สึกจับต้องได้ถึงตัวตนของสื่ อผูใ้ ห้ขอ้ มูล สาระ เนื้ อหาทางการตลาด และการมีอยู่ของสิ่ งต่างๆ ในสื่ อ
โดยไม่ได้คาํ นึ งถึงว่าสิ่ งต่างๆเหล่านั้นในความเป็ นจริ งเป็ นเพียงเนื้ อหาสาระที่ตนเองได้รับรู ้รับทราบผ่านหน้าจอ
อุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมโยงสื่ อสังคมออนไลน์หรื อเฟซบุ๊คเพจของตราสิ นค้ากับตัวตนเองที่ใช้งานอยู่เท่านั้น (Kim &
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Biocca, 1997) มี งานวิจยั เชิ งประจักษ์พบหลักฐานสนับสนุ นว่าการปรากฏตัวทางไกลสร้ างโลกเสมื อนจริ ง ที่ มี
บรรยากาศ หรื อให้ประสบการณ์ที่เอื้อแก่สมาชิ กให้มีความรู ้สึกเหมือนอยู่ดว้ ยกันซึ่ งหน้า (Being There) ส่ งผลให้
สมาชิ กใช้สื่อสังคมออนไลน์ถี่มากขึ้ นและใช้เวลาอยู่กบั สื่ อดังกล่าวอย่างยาวนานขึ้ นโดยไม่รู้ตวั (Pelet, Ettis, &
Cowart, 2017) อย่างไรก็ตามนอกเหนื อไปจากการปรากฏทางไกลที่ เกิ ดขึ้นตามบริ ทบทหรื อศักยภาพของสื่ อสังคม
ออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊คซึ่ งเป็ นพื้นฐานของทุกตราสิ นค้าที่ใช้เฟซบุ๊คเพจในการเข้าถึงลูกค้าอยู่แล้ว งานวิจยั เชิ ง
ประจักษ์จาํ นวนหนึ่ งยังได้กล่าวถึ งตัวแปรสําคัญอี กตัวหนึ่ งที่ เรี ยกว่า การไหล (Flows) เพื่ อช่ วยทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรรมที่สืบเนื่องกับการปรากฏทางไกล (Guo, Xiao, Van Toorn, Lai, & Seo, 2016; Pelet,
Ettis, & Cowart, 2017) การไหล หมายถึงสภาพทางจิ ตวิทยาภายในที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อบุคคลได้ใช้สมาธิ จดจ่อกับหนึ่ ง
กิ จ กรรมเป็ นระยะเวลานานและทํา ให้ไ ม่ ไ ด้คิ ด ถึ ง เรื่ อ งอื่ น ๆหรื อ แม้แ ต่ จ ะรั บ รู ้ ถึ ง สิ่ ง แวดล้อ มอื่ น ๆรอบตัวที่
เปลี่ยนแปลงไป (Csikszentmihalyi, 1990) แนวคิดเรื่ องการไหลมีความน่าสนใจเพราะเป็ นสถานะทางทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น และส่ งอิทธิ พลไปยังความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์
ทั้งนี้ สืบเนื่ องจากที่ มีการระบุว่า ความผูกพันออนไลน์เป็ นผลของ”ปฏิ สัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้ นหลายครั้ง ที่ สร้าง
ความเข้มแข็ง หรื อความเข้มข้นทางอารมณ์ จิตใจ หรื อ การทุ่มเททางกายภาพสําหรับลูกค้าที่มีต่อตราสิ นค้า” (The
influential EConsultancy, 2008) งานวิจยั นี้ จะทําการสํารวจกระบวนการในการพัฒนาทางทัศนคติและพฤติกรรมที่
เกิ ดขึ้ นกับผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คแฟนเพจตราสิ นค้าว่า เมื่ อสมาชิ กเข้าใช้งานในเฟซบุ๊คเพจซึ่ งทําหน้าที่ เป็ นสื่ อสังคม
ออนไลน์ สมาชิกรับรู ้การปรากฏตัวทางไกลขององค์กรธุรกิจและตราสิ นค้า ได้เห็นและพูดคุยกันประหนึ่ งว่าได้อยู่
กันซึ่ งหน้ากับ นักการตลาดออนไลน์และแม้กระทั่งสมาชิ กผูใ้ ช้งานคนอื่ นๆ เรี ยกได้ว่ามี การสร้ างปฏิ สั ม พัน ธ์
เชื่อมโยงระหว่างกันในพื้นที่เฟซบุ๊ค ที่ซ่ ึ งตราสิ นค้าจะอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผ่านรู ปแบบการ
สื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่าจะเป็ นตัวอักษร ข้อความ ลิงค์ รู ปภาพ สื่ อแสดงอารมณ์ต่างๆ การใช้การสื่ อสาร
ผ่านเฟซบุ๊คเพจดังกล่าวจัดเป็ นการใช้ทกั ษะและมีความท้าทายที่แต่ละบุคคลต้องมีสมาธิ จดจ่อในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่ ง
ในช่ วงเวลาดังกล่าวเป็ นสภาวะทางจิ ตวิทยาที่ เป็ นการไหลที่ มีองค์ประกอบต่างๆตามมิติที่กล่าวข้างต้น ในส่ วน
นักวิจยั ได้ระบุวา่ การไหลทางอารมณ์มีลกั ษณะเหมือนการที่บุคคลใช้ชีวิตดําเนิ นกิจกรรมตามปกติประจําวันอย่างมี
สมาธิ จดจ่ อและผูกพันกับสิ่ งที่ ตวั เองกระทํา เช่ น การขับรถ การอ่านหนังสื อ และการเล่นเกมส์ (Pelet, Ettis, &
Cowart, 2017) ทั้งหมดนี้ จึงที่ มาของกรอบแนวคิ ด ของงานวิ จัย ชิ้ นนี้ ซึ่ งการไหลทางอารมณ์ จะถู กสังเกตและ
ทดสอบในฐานะเป็ นตัวแปรอิสระเช่ นเดี ยวกันกับการปรากฏตัวทางไกล ส่ งอิทธิ พลไปยังระดับความผูกพันตรา
สิ นค้าในบริ บทออนไลน์ ซึ่ งมีความสําคัญและเป็ นกุญแจสู่ ความสําเร็ จทางธุรกิจของตนเองตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
ดังนั้นวัตถุประสงค์งานวิจยั นี้ จึงเป็ นการศึ กษาระดับความผูกพันของลูกค้าในบริ บทออนไลน์ รวมถึงทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวทางไกลและการไหล ซึ่ งหากผลการวิจยั ดําเนิ นการแล้วเสร็ จจะทําให้นกั วิจยั
ทราบถึงอิทธิ พลของตัวแปรที่ทาํ การศึกษา ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ (1) การปรากฏตัวทางไกล และ (2) การไหล
และตัวแปรตาม คือ ระดับความผูกพันของลูกค้าในบริ บทออนไลน์ ซึ่ งนัยสําคัญทางสถิติดงั กล่าวจะทําให้ได้ขอ้ มูล
ประกอบการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีทศั นคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน
ตราสิ นค้าออนไลน์ขององค์กรธุรกิจเป็ นเป้าหมายหลัก
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การตรวจเอกสาร

ในการสร้างกรอบแนวคิดหรื อโมเดลการสร้างความผูกพันตราสิ นค้าด้วยการปรากฎตัวทางไกลผ่านการ
ไหล มีแนวคิ ดหลักทั้งหมดสามส่ วนได้แก่ การปรากฏทางไกล การไหล และความผูกพันตราสิ นค้า โดยทั้งนี้ ใน
ส่ วนแรกจะทําการทบทวนวรรณกรรมแบบสังเขปของแนวคิดทั้งหมด ก่อนบูรณาการแนวคิดเพื่อสร้างสมมติฐานที่
เกี่ยวข้อง
การปรากฎทางไกล (Telepresence)
สําหรับองค์ประกอบหรื อแนวคิดหลักในเรื่ องของ Telepresence มีจุดเริ่ มต้นจากงานวิจยั ทางด้านโลกเสมือน
จริ ง (Virtual reality research) ซึ่ งอธิ บายความรู ้สึก “ได้อยู่ตรงนั้น” (Steuer, 1992) ของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศที่
ทํา การศึ กษา โดยหลายงานวิ จัย พยายามให้ค าํ จํา กัด ความถึ ง การได้อ ยู่ต รงนั้นของผู ใ้ ช้งาน โดยระบุ ถึงคํา ว่ า
Immersion (Pelet et al., 2017; Nowak & Biocca, 2003) ซึ่ งถ้าแปลตรงตัวหมายถึงการจุ่มตัว หรื อซึ มซับ ซึ่ งในแง่มุม
หนึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้นในลักษณะที่ จบั ต้องได้ในทางเทคโนโลยี เช่ นบุคคลถูกรายล้อมด้วยเครื่ องมือสื่ อสารต่างๆ แต่
ลักษณะเฉพาะของ Telepresence จะแตกต่างออกไปคือ จะเป็ นความรู ้สึกส่ วนบุคคลที่ถูกสร้างในความคิดที่ อยู่ใน
ส่ วนที่ จบั ต้องไม่ได้ และเกิ ดประสบการณ์ว่าได้จุ่มตัว หรื อซึ มซับอยู่ในสิ่ งแวดล้อมเสมือนจริ งหนึ่ งที่ เกิ ดขึ้ น (A
Subjective Feeling of Immersion into Virtual Environment) ในเรื่ องดัง กล่ า ว Nowak & Biocca, 2003 ได้ก ล่ า วถึ ง
ลัก ษณะทั้ง หกของ Telepresence ซึ่ งในส่ ว นต่ อ ไปนี้ จะได้บู ร ณาการกับ แนวคิ ด ของ Pelet et al. (2017) ซึ่ งได้
ประยุกต์แนวคิดดังกล่าวดังนี้
1. การมีส่วนร่ วม (Involvement) หรื อเป็ นการปรากฏตัวด้วยความบริ บูรณ์ทางสังคม (Presence as social
richness) หมายถึงระดับที่สื่อออนไลน์ถูกรับรู ้วา่ เป็ นมิตร อบอุ่น อ่อนไหว มีบุคลิก หรื อมีความใกล้ชิด
2. ภาพและเสี ยง (Visual & Audio) ซึ่ งตรงกับการปรากฎตัวเสมื อนจริ ง (Presence as realism) หมายถึ ง
ระดับที่ สื่อฯสามารถสร้างการนําเสนอวัตถุ สถานการณ์และกลุ่มคน ที่ ถูกต้อง สร้างการมองเห็น การได้ยิน และ
ความรู ้สึกที่เหมือนของจริ ง
3. การอ้อ มล้อ ม (Surrounding) มี ค วามหมายตรงกั บ การปรากฏตัว ผ่ า นการเดิ น ทาง (Presence as
transportation) เท่ า กับการที่ “คุ ณ ได้อยู่ที่น่ัน” หรื อสมาชิ กได้เ ดิ นทางไปยังอี กสถานที่ หนึ่ ง “ของอยู่ที่ นี่” หรื อ
สถานที่อื่นและวัตถุในสถานที่น้ นั เดินทางมาที่ที่สมาชิกอยู่ และ “เราได้อยูด่ ว้ ยกัน” คือผูส้ ื่ อสารจํานวนสองคนหรื อ
มากกว่าได้เดินทางมาอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน
4. การใจจดใจจ่อ (Immersion) ตรงกับการที่ สมาชิ กรับรู ้และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมองข้ามสื่ อที่
เป็ นตัวส่ งผ่านและดําเนิ นความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องและไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่ งอื่นๆภายนอก เป็ นความบริ บูรณ์และ
เสมือนเป็ นการเดินทางจากจุดเริ่ มต้นไปยังเป้าหมายที่วางไว้ (Presence as social richness and transportation)
5. การสนทนา (Discussion) หมายถึ งการปรากฏตัวของสมาชิ กในสังคมภายในสื่ อ (Presence as social
actor within a medium) คื อ การมองข้า มความเป็ นจริ งของสื่ อและพยายามปฏิ สัมพันธ์ กับสื่ อฯ ปรากฏการณ์ น้ ี
เกิดขึ้นเมื่อคนพยายามคุยกับคนที่อยูใ่ นทีวีราวกับว่าสามารถสนทนากันได้จริ ง
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6. ความเข้มข้น (Intensity) การปรากฏตัวของสื่ อในฐานะสมาชิ กในสังคม (Presence as a medium for
social actor) ระดับที่ผใู ้ ช้งานไม่คิดว่าสื่ อเป็ นสื่ อแต่ปฏิบตั ิราวกับว่าสื่ อเป็ นบุคคลในสังคม เหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้ นเมื่อ
ผูช้ มทีวีรอให้พกั เบรกก่อนค่อยไปพักเพราะถ้าไประหว่างรับชมจะเป็ นมารยาทที่หยาบคาย
การไหล

แนวคิดการไหล หรื อที่ Csikszentmihalyi (1990) และ Nakamura and Csikszentmihalyi (2014) นักวิจยั จาก
ต่างประเทศที่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มพัฒนาแนวคิดนี้ เรี ยก“ประสบการณ์ที่เหมาะสม: การไหล (Optimal Experience: Flow)” มี
ความหมายถึงภาวะทางจิตใจของบุคคลที่ มีสมาธิ และจดจ่อกับกิจกรรมหนึ่ งๆโดยไม่เปิ ดโอกาสให้ส่ิ งอื่นๆเข้ามา
รบกวน ทําให้บุคคลนั้นสามารถพัฒนาสติปัญญาและสร้างความสุ ขให้ตวั เองได้อย่างไม่มีขีดจํากัด แนวคิดการไหล
นี้ ได้ถูกใช้เป็ นตัวแปรที่ อธิ บายทัศนคติ และพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การค้นข้อมูลและการสั่งซื้ อสิ นค้าจากเวป
(Hoffman & Novak 1996) รวมไปถึงการสร้างความจงรักภักดี ในตราสิ นค้า (Shim, Forsythe, & Kwon, 2015) จาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีงานวิจยั ของบริ หารธุรกิจจํานวนไม่มากที่ได้พยายามอธิ บายตัวแปรตั้งต้น หรื อที่มา
ของการไหลที่ เกิ ดขึ้ นสําหรับลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ งานวรรณกรรมเชิ งคุณภาพของ Hoffman &
Novak (2009) ได้เสนอแนวคิ ดดังกล่าว โดยพยายามครอบคลุมตัวแปรตั้งต้นและตัวแปรตามของการไหลในเชิ ง
คุณภาพ อย่างไรก็ตามงานดังกล่าวเป็ นเพียงข้อเสนอทางแนวความคิด ซึ่ งยังไม่สามารถหาหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่
รองรับได้อย่างชัดเจน ในส่ วนของงานวิจยั เชิ งประจักษ์เท่าที่ ทาํ การสื บค้นพบ Guo, Xiao, Van Toorn, Lai, & Seo
(2016) และ Pelet, Ettis, & Cowart (2017) เป็ นสองงานวิจยั ที่ได้กล่าวถึงตัวแปร Telepresence ในฐานะเป็ นตัวแปร
ตั้งต้นของการไหล ซึ่ งก็เป็ นที่ มาของการพัฒนาสมมติ ฐานที่ จะได้ระบุต่อไป สําหรับแง่มุมของความลื่นไหลทาง
อารมณ์ น้ ัน ในงานวิ จัย นี้ ได้นํา แนวคิ ด เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารของการไหลซึ่ งประกอบไปด้ว ยห้ า มิ ติ ได้แ ก่ สมาธิ
(Concentration) ความสนุ ก (Enjoyment) การควบคุ ม (Control) ความท้ า ทาย (Challenge) และความอยากรู ้
(Curiosity) ซึ่ งเป็ นมิติที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นมิติที่ครอบคลุมและไม่ซ้ าํ ซ้อนกัน และถูกใช้
งานในงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับปฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และคอมพิ วเตอร์ (Mahnke, Benlian, & Hess, 2014) มา
บูรณาการในกรอบแนวคิดเพื่อความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างความผูกพันตราสิ นค้าในบริ บทของ
การทําการตลาดทางเฟซบุ๊ค ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
ความมีสมาธิ ทาํ ให้บุคคลมีความลื่นไหลทางอารมณ์เพราะเพ่งความสนใจอยู่กบั กิ จกรรมหนึ่ งๆ ความมี
สมาธิ อาจตีความถึงภาวะที่บุคคลมีความตั้งใจจดจ่อกับกิจกรรมหนึ่ งๆจนถึงขั้นเพิกเฉยกับสิ่ งอื่นๆรอบตัว งานวิจยั
พบว่าความมี สมาธิ อาจแปรผกผันกับความไม่ส มดุ ลด้านความท้าทายและทักษะของบุ คคลนั้นๆได้ ในขณะที่
ความสุ ขเป็ นระดับที่บุคคลรับรู ้ถึงโลกเสมือนจริ งว่าน่าอภิรมย์ สนุก น่าสนใจและน่าตื่นเต้น ซึ่ งอาจจะพิจารณาจาก
สิ่ งแวดล้อมที่ได้เห็นหรื อสัมผัส ซึ่ งความสุ ขที่รับรู ้ได้อย่างต่อเนื่ องทําให้เกิดภาวะการไหลของอารมณ์ ขณะที่ความ
ท้าทายดูจะเป็ นตัวแปรที่สามารถเข้ากันได้กบั ตัวแปรอื่นๆ Novak et al. (2003) ให้คาํ จํากัดความถึงความท้าทายใน
บริ บทของการไหลว่าเป็ นโอกาสในการลงมือออนไลน์ ความท้าทายมีความเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนของกิจกรรม
ที่ดาํ เนิ นการและหากบุคคลมีทกั ษะความสามารถในการดําเนิ นการกิจกรรมนั้นๆได้ ความท้าทายก็จะเกิดขึ้น หมา
ความว่าในทางตรงข้ามหากบุคคลรับรู ้ระดับความสามารถของตัวเองว่าไม่มีทางดําเนิ นกิจกรรมหนึ่ งๆได้ ความท้า
ทายในการดําเนิ นกิ จกรรมจะมีลดลงนัน่ เอง ในกรณี ของความท้าทายในการดําเนิ นกิ จกรรมทางเฟซบุ๊ค บางครั้ง
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ความท้าทายอาจไม่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้งานเฟซบุ๊คเสมอไป บางครั้งเป้ าหมายเรื่ องอื่นๆในการใช้งานเฟซบุ๊ค
อาจสร้างความท้าทายกับผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คได้ เช่น การสร้างยอดไลค์ หรื อการสร้างบทสนทนาที่ดีกบั ผูด้ ูแลเฟซบุ๊ค
หรื อระหว่างผูใ้ ช้ดว้ ยกัน เป็ นต้น
การควบคุมเป็ นอีกมิติหนึ่ งที่ได้รับการตีความว่า คือการรับรู ้ความสามารถของบุคคลในการดําเนิ นการที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมออนไลน์ ได้แก่ การอัพโหลดรู ปภาพ การแชร์ วีดีโอ หรื อการแสดงความคิดเห็นกับสิ่ งที่
สมาชิ กรายอื่ นๆโพสในหน้าเฟซบุ๊ค และบุ คคลนั้นสามารถที่ จะควบคุ มการตอบสนองขององค์ประกอบของ
สิ่ งแวดล้อมออนไลน์ (แชท คอมเมนท์ กดไลค์ กดแหย่ หรื อ Poke) ได้ตามที่ ตวั เองคาดหวังไว้ เมื่ อบุ คคลมี การ
ควบคุมการใช้เฟซบุ๊คที่ ดีจะทําให้ไม่มีความรู ้สึกกังวลกับการใช้งาน ดังนั้นภาวะการไหลจึ งมีคุณสมบัติที่สําคัญ
ประการหนึ้ ง คือ สมาธิ ที่จดจ่อกับกิ จกรรมที่ มีความท้าทายในระดับที่ เหมาะสมตามทักษะที่ มีจนสามารถควบคุ ม
กิจกรรมนั้นๆได้อย่างต่อเนื่ อง สุ ดท้ายความอยากรู ้เป็ นประสบการณ์ที่กระตุน้ ประสาทสัมผัสบุคคลและความสนใจ
ในเชิ งความคิด ตัวกระตุน้ ที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คอาจถูกกระตุน้ ด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ที่เป็ น
ช่องทางการสื่ อสารและมุ่งให้ความบันเทิง สาระความรู ้ใหม่ๆที่ผใู ้ ช้งานได้รับก็อาจจะกระตุน้ ความอยากรู ้อยากเห็น
ในสิ่ งต่างๆในเชิ งลึก หรื อในมิติอื่นๆเพิ่มเติ มได้ บางครั้งความท้าทายและความอยากรู ้อยากเห็นเป็ นสิ่ งที่ มีความ
ต่อเนื่องกัน กล่าวคือเมื่อความอยากรู ้เกิดขึ้นก็ทาํ ให้บุคคลเกิดความท้าทายในการเสาะแสวงหาข้อมูลเพื่อเติมเต็มใน
ความอยากรู ้ที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คได้รับข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเฟซบุ๊คอื่นๆเป็ น
สิ่ งที่ตวั เองรู ้สึกสนใจอยากรู ้เพิ่มเติ ม ผูใ้ ช้งานคนนั้นอาจจะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติ มจากเฟซบุ๊คอื่นๆและอาจจะเกิ ด
ความอยากใช้แอพพลิเคชัน่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบการใช้งานก็เป็ นได้ ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความอยากรู ้
ที่เกิดขึ้นเชื่อมต่อไปยังความท้าทายที่ได้รับนัน่ เอง โดยรวมแนวคิดการไหลเป็ นแนวคิดทางจิตวิทยาที่น่าสนใจอย่าง
ยิ่ง เพราะเชื่ อมโยงทัศนะคติ ความคิดที่เป็ นนามธรรม สู่ การปฏิบตั ิ หรื อพฤติกรรมที่เป็ นรู ปธรรมของผูบ้ ริ โภคได้
ดังนั้นจะสามารถไขปริ ศนาบางส่ วนของ “กล่องดํา” ในแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่น่าสนใจต่างๆได้อย่างสัมฤทธิ์
ผล โดยเฉพาะทัศนคติและพฤติกรรมในบริ บทของการตลาดออนไลน์ในปั จจุบนั
ความผูกพันออนไลน์ ตราสิ นค้ า
ในงานวิจยั ของ Wang, Yu, and Wei (2012) ระบุวา่ หากสื่ อสังคมออนไลน์สามารถสร้างบทบาทการมีส่วน
ร่ วมของลูกค้าได้มากเท่าไร ลูกค้าก็จะมีความตั้งในซื้ อมากขึ้ นเท่านั้น Kang and Schuett (2013) พบว่าสามปั จจัยที่
สร้างการมีส่วนร่ วมของลูกค้าในสื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ความสนุกสนาน การตระหนักจากภายใน และการบ่งชี้
ตัวตน (enjoyment, internalization, and identification) ดังนั้นเพื่อให้บรรลุสามปั จจัยข้างต้น สื่ อสังคมออนไลน์ตอ้ ง
สามารถค้นพบและระบุวา่ ตัวตนที่แท้จริ งของกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นลูกค้าและสมาชิกสื่ อฯคืออะไร อะไรคือสิ่ งที่สร้าง
ความสนุ กสนานให้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้จากภายในได้ เป็ นต้น เรื่ องดังกล่าวไม่ใช่ เรื่ องง่ายและเป็ นความท้าทาย
นัก การตลาดที่ รั บ ผิ ด ชอบในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง ดัง นั้น ในการสร้ า งความผู ก พัน เริ่ ม ต้น ที่ ก ารมี
ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์กบั ลูกค้าผ่านทางเฟซบุ๊ค หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ อาจจะด้วยการโพสต์ขอ้ ความ รู ปภาพที่เป็ น
เนื้ อหาที่นาํ ไปสู่ การสนทนาหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เมื่อผูบ้ ริ โภคมีปฏิสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้าใน
สื่ อสังคมออนไลน์แล้ว ก็จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคนึ กถึงตราสิ นค้าของบริ ษทั ได้ในลําดับแรกๆ ทําให้ตราสิ นค้ามีความ
ได้เปรี ยบในการเป็ นตัวเลือกอันดับแรก และจะทําให้เกิ ดความต้องการที่ จะใช้สินค้าหรื อบริ การของบริ ษทั อย่าง
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ต่อเนื่ อง ดังนั้นความผูกพันออนไลน์ในตราสิ นค้าจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ จะช่ วยสร้างตราสิ นค้าให้มีความแข็งแกร่ ง
ตลอดจนสามารถสร้างความภักดี ซึ่ งจะทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในบริ บทของการมีความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกได้รับข้อมูลและมีการแลกเปลี่ยน
ความคิ ดเห็นกันไปมาจากช่ องทางออนไลน์ จากงานวิจยั ของ Dessart (2017) ได้ศึกษาการมีปฏิ สัมพันธ์สื่อสังคม
ออนไลน์: โมเดลการเกิด และผลลัพธ์เชิ งสัมพันธ์ และได้ให้ความหมายปฏิสัมพันธ์ออนไลน์แต่ละด้าน ได้แก่ (1)
ด้านการรู ้ คิด เป็ น การรั บรู ้ จากแรงจู งใจในการใช้เว็บไซต์ การศึ กษาเนื้ อหาบนเว็บไซต์ โดยให้ความสําคัญกับ
เนื้ อ หาบน เว็บไซต์ และแรงจู งใจในการเข้า ถึ งเว็บ ไซต์ด ังกล่ า ว (2) ด้า นอารมณ์ ความรู ้ สึ กจะเกิ ด ขึ้ น ภายใต้
กระบวนการทางจิตใจที่มีลกั ษณะพลวัตรและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ นค้า และ
ตราสิ นค้า และ (3) ด้านพฤติ กรรม ได้แก่ ความกระตื อรื อร้ น การใช้งาน การตอบสนองทางกายภาพ หรื อการ
แสดงออกของพฤติกรรม แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในบริ บทของสื่ อ
สังคมออนไลน์ซ่ ึ ง Hollebeek, Glynn, & Brodie (2014) เรี ยกว่า Consumer Brand Engagement (CBE) มีมิติทางด้าน
ความคิด (Cognitive) ด้านอารมณ์ (Affective) และด้านการปฏิบตั ิ (Activation) เป็ นองค์ประกอบสําคัญของแนวคิด
นี้ นอกจากนี้ ในการพัฒ นามาตรวัด นัก วิ จัย กลุ่ ม นี้ ได้พ บว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มกับ ตราสิ น ค้า (Consumer Brand
Involvement) ทําหน้าที่ เป็ นตัวแปรต้นให้กบั CBE และในฐานะตัวแปรส่ งผ่านไปยังความเชื่ อมต่ อตราสิ นค้าใน
ตัวตนและความตั้งใจใช้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (Consumer Self-brand Connection and Brand Usage Intent) อี ก
ด้วย
ดังนั้นจะเห็ นว่าทั้งปรากฎการณ์ทางไกล และการไหลจัดเป็ นแนวคิ ดที่ สามารถสร้ างความผูกพันตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในบริ บทของสื่ อสังคมออนไลน์ตามมิติต่างๆตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งสองแนวคิดถ้าเกิดขึ้ นย่อม
สามารถส่ งอิทธิ พลกับการมีปฎิ สัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งและมีความต่อเนื่ องระหว่างลูกค้าหรื อผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
บริ บทของกิจกรรมและเนื้ อหาทางการตลาดของตราสิ นค้าออนไลน์ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น งานวิจยั นี้
จะทําการทดสอบกลุ่มสมมติฐานทั้งหมดสองกลุ่ม แบ่งแยกตามตัวแปรอิสระได้แก่ (1) การปรากฎทางไกล และ (2)
การไหล โดยมีตวั แปรตามคือ ความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์รวม ซึ่ งมีองค์ประกอบสามส่ วน ได้แก่ ความผูกพัน
ตราสิ นค้าออนไลน์ดา้ นการรู ้คิด ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม ดังสมมติฐานต่อไปนี้
H1: ปรากฎการณ์การทางไกลส่ งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์
H1a: ปรากฎการณ์ทางไกลส่ งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ดา้ นความรู ้คิด
H1b: ปรากฎการณ์ทางไกลส่ งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ดา้ นอารมณ์
H1c: ประสบการณ์ ก ารปรากฎตัว ทางไกลส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ตราสิ น ค้า ออนไลน์ ด ้า น
พฤติกรรม
H2: มิติความลื่นไหลเชิงอารมณ์ท้ งั ห้าส่ งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์
H2a: มิติความลื่นไหลเชิงอารมณ์ท้ งั ห้าส่ งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ดา้ นความรู ้คิด
H2b: มิติความลื่นไหลเชิงอารมณ์ท้ งั ห้าส่ งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ดา้ นอารมณ์
H2c: มิติความลื่นไหลเชิงอารมณ์ท้ งั ห้าส่ งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ดา้ นพฤติกรรม
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วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณที่ จะมีการเก็บข้อมูลผ่านทาง Web Survey เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชากร
ได้แก่ กลุ่มสมาชิ กผูถ้ ูกใจและติดตามเฟซบุ๊คที่เป็ นทางการของอันเดอร์ อาร์ เมอร์ ประเทศไทย เป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่า
หนึ่ งเดือน โดย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นี้ เฟซบุ๊คเพจดังกล่าวมีตวั เลขสมาชิ กเฟซบุ๊คที่ถูกใจและติดตามเพจนี้ คือ
10,822,721 คนและ 10,823,998 คนตามลําดับ (อ้างอิงตาม https://www.facebook.com/UnderArmourThailand/) ซึ่ ง
ตัวเลขที่มีมากกว่าสิ บล้านคนนี้ ถือว่ามีจาํ นวนมากและน่าสนใจอย่างยิ่ง ควรค่ากับการวิจยั ทางการตลาดเพิ่มเติมว่า ใน
จํานวนประชากรซึ่ งเป็ นจํานวนสมาชิ กที่ ถูกใจและติ ดตามนั้นจะมี ความผูกพันออนไลน์กบั ตราสิ นค้าเกิ ดขึ้ นผ่าน
ปรากฎการทางไกล และความลื่นไหลได้หรื อไม่อย่างไร เนื่ องจากอันเดอร์ อาร์ เมอร์ เป็ นตราสิ นค้ากีฬา งานวิจยั นี้ จึงมี
ขอบเขตการวิจยั เป็ นอุตสาหกรรมกี ฬา ในช่ วงทศวรรษที่ ผ่านมาอุตสาหกรรมกี ฬาทวีความสําคัญมากขึ้ นในประเทศ
ไทย และสําหรับอุตสาหกรรมกีฬาโดยเฉพาะผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายสิ นค้ากีฬาก็เป็ นเช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจอื่นๆ คือมี
ภาวการณ์แข่งขันระหว่างกันที่ รุนแรงมากขึ้ นทุกขณะ (Fullerton & Merz, 2008) ดังนั้นทุกองค์กรที่ เกี่ ยวข้องมี ความ
จําเป็ นจะต้องมีองค์ความรู ้ในการทําการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะการโพสต์เนื้ อหาเรื่ องราวต่างๆ ผ่านทางเฟซบุ๊คเพจ
ตราสิ นค้าเพื่ อสร้ างอารมณ์ ร่วม รวมถึ งความรู ้ สึกเสมื อนจริ ง หรื อการปรากฏตัวทางไกลให้กบั กลุ่ มลูกค้าซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีใจเดี ยวกัน และที่ สําคัญย่อมต้องสามารถสร้างความลื่นไหลเชิ งอารมณ์ในการติ ดตาม
และใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์น้ ี ให้ได้ ทั้งนี้ ทา้ ยที่ สุดเพื่ อสามารถสร้างหรื อพัฒนาความผูกพันตราสิ นค้า เพื่อสร้ าง
ทัศนคติและพฤติกรรมให้เกิดเป็ นลูกค้าศักยภาพ (Potential Customers) ได้ในที่สุด
ในงานวิจยั นี้เก็บข้อมูลแบบการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) ทั้งนี้ ใน
เบื้ องต้นได้วางแผนว่าจะจัดเก็บกลุ่มตัวอย่างให้ได้จาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 360 ชุ ด ซึ่ งจํานวนดังกล่าวควรจะมี ขนาด
มากกว่ า 10–15 เท่ า ของตั ว แปรที่ สั ง เกตได้ (Sekaran & Bougie, 2016) ในการตอบแบบสอบถามผู ้ต อบ
แบบสอบถามได้ถู ก ยํ้า ให้ร ะลึ ก ถึ ง ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะที่ ใ ช้เ ฟซบุ๊ ค เพจดัง กล่ า ว ที่ ต นเองมี
ความคุน้ เคยในการเข้าใช้งาน ซึ่ งการดําเนิ นการเก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเป็ นแนวทางเดี ยวกันกับ Dillman
(2011) และ Bagozzi & Dholakia (2006)
มาตรวัดเบือ้ งต้ น
สําหรับเครื่ องมือวิจยั ในการวัดระดับความไหลเชิ งอารมณ์จะได้นาํ วิธีการและมาตรวัดจาก Pelet, Ettis, &
Cowart (2017) ซึ่ งพัฒ นามาจาก Mahnke, Benlian, and Hess (2014) และ Csikszentmihalyi (1990) มาใช้ใ นเชิ ง
ปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็ นห้ามิติ ได้แก่ สมาธิ (Concentration) ความสนุก (Enjoyment) การควบคุม (Control) ความท้าทาย
(Challenge) และความอยากรู ้ (Curiosity) ทําให้ได้ขอ้ คําถามทั้งหมดในส่ วนนี้ 4 ข้อ ในส่ วนของการปรากฏตัว
ทางไกล งานวิจยั นี้ จะใช้วิธีการและมาตรวัดของ Pelet, Ettis, and Cowart (2017) และ Nowak and Biocca, 2003 ซึ่ ง
ครอบคลุมลักษณะทั้งหมดตามวรรณกรรม ทําให้ได้ขอ้ คําถามที่เป็ นมาตรวัดทั้งสิ้ นรวมกัน 6 ข้อ สําหรับการวัดระดับ
ของการปรากฎทางไกล ท้ายที่ สุดส่ วนการวัด ระดับความผูกพันตราสิ นค้างานวิจยั นี้ ได้ประยุกต์ใช้มาตรวัดของ
Hollebeek, Glynn, and Brodie (2014) ซึ่ งเป็ นการวัดระดับความผูกพันซึ่ งมีองค์ประกอบด้านการรู ้คิด ด้านเกี่ยวกับ
อารมณ์ และด้านพฤติกรรม ทําให้ได้ขอ้ คําถามที่เป็ นมาตรวัดทั้งสิ้ นรวมกัน 10 ข้อ ท้ายที่สุดในส่ วนของข้อคําถาม
ในแบบสอบถามจะมีท้ งั สิ้ น 20 ข้อ นอกจากนี้ เพื่อความรัดกุมในการตรวจสอบความน่าเชื่ อถือและความเที่ยงตรง
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ในการตรวจสอบมาตรวัดที่ใช้สาํ หรับตัวแปรที่ศึกษา งานวิจยั นี้จะได้ทาํ การทดสอบค่าความน่าเชื่ อถือ (Reliability)
ด้วยการคํานวณค่า Composite Reliability สําหรับตัวแปรทั้งหมด ซึ่ งพบว่ามีค่ามากกว่า 0.70 ทั้งหมดซึ่ งเป็ นระดับที่
ยอมรั บ ได้สํ า หรั บ ค่ า ความสอดคล้อ งภายในระหว่ า งตัว แปร (Cronbach, 1970) ในส่ ว นของเทคนิ ค ในการ
ประมวลผลข้อมูลและทดสอบสมมติฐานงานวิจยั นี้ จะ Multiple Regression เป็ นการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด ซึ่ ง
ในงานวิจยั นี้ จะมีการปรากฎตัวทางไกลและการไหลเป็ นตัวแปรตัวตั้ง ส่ งอิทธิ พลไปยังตัวแปรตามเป็ นความผูกพัน
ตราสิ นค้าออนไลน์ (Gunzler et al., 2013)

ผลการวิจัย

จากการเก็บข้อมูลได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 377 คนคิดเป็ นกลุ่มเพศหญิง จํานวนร้อยละ 60.5 กลุ่มอายุ 31–
40 ปี มากที่ สุดที่ จาํ นวนร้อยละ 37.9 กลุ่มที่ มีระดับรายได้มากที่ สุดระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 บาท จํานวนร้อยละ
36.9 กลุ่มที่ มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิ จรวมกันมากที่ สุดที่ จาํ นวนร้ อยละ 56.5 กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติ กรรมการใช้งานเฟซบุ๊คทุกวันจํานวนร้อยละ 43.8 ส่ วนใหญ่ท้ งั อ่านข้อความและความคิดเห็นของ
เพื่อนร้อยละ 27.3 ส่ วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างเป็ นสมาชิ กเฟซบุ๊คของอันเดอร์ อารเมอร์ มากกว่าหกเดื อนแต่ไม่เกิ น
หนึ่งปี
Table 1 Regression coefficients toward Online Brand Engagement (total and each dimension)
Online Brand Engagement Models
Total (1)
Cognitive (2)
Affective (3)
Conative (4)
B
SE
B
SE
B
SE
B
SE
Constant
.963*** .244 .901** .301 .960** .305 1.030** .308
Telepresence 1—Involvement
.076†
.041 .063 .051 .111* .052 .054 .052
Telepresence 2—Intensity
.158*** .038 .156** .047 .141** .047 .176*** .048
Telepresence 3—Visual and Audio .116** .036 .052 .044 .145** .045 .150** .045
Telepresence 4—Immersion
.131** .039 .156** .048 .118* .049 .119* .049
Telepresence 5—Surrounding
.074†
.041 .077 .051 .093† .052 .052 .052
Telepresence 6—Discussion
.147*** .035 .147** .043 .124** .044 .170*** .044
Flow 1—Enjoyment
.084†
.046 .031 .057 .131* .058 .088 .059
Flow 2—Concentration
-.135** .042 -.121* .052 -.156** .052 -.127* .053
Flow 3—Challenge
.066
.045 .073 .055 .038 .056 .088 .056
Flow 4—Control
.040
.042 .054 .052 .038 .052 .028 .053
Flow 5—Curiosity
-.037
.045 .046 .056 -.069 .056 -.088 .057
Note: 1) *** p < .001. ** p < .01. * p < .05. †p < .1.
2) Adjusted R squared = 0.415; 0.290; 0.329 and 0.320, respectively.
3) All models satisfied all collinearity statistics (Tolerance > 0.449; VIF < 2.226).
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ในส่ วนของผลการวิจยั ในเชิ งอนุมานพบว่าในสมมติฐานที่ 1 ปรากฎการณ์ทางไกลซึ่ งมีมิติท้ งั หกข้อส่ งผล
ต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์รวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ p < .05 ทั้งหมด ยกเว้นในมิติของการประสบการณ์
การมีส่วนร่ วมฯและความรู ้สึกรายล้อมไปด้วยสิ่ งแวดล้อมฯที่ มีนยั สําคัญทางสถิติอยู่ที่ p < .1 ขณะที่ ในส่ วนของ
สมมติฐานย่อย 1a จะมีมิติของประสบการณ์การปรากฎทางไกลสามมิติที่ส่งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์
ด้า นความรู ้ คิ ด อย่ า งมี นัย สํา คัญ ได้แ ก่ มิ ติ ร ะดับ ความเข้ม ข้น ของประสบการณ์ ใ นเฟซบุ๊ ค เพจ มิ ติ ซึ ม ซับ ใน
สิ่ งแวดล้อมที่ได้เห็น/ได้ยินจากเฟซบุ๊คเพจ และมิติการเข้าถึงคู่สนทนาเวลาถามตอบจากเฟซบุ๊คเพจที่ มีค่า p < .01
ในส่ วนของสมมติ ฐานย่อย 1b มีมิติของประสบการณ์ปรากฎทางไกลที่ ส่งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์
ด้านอารมณ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p < .05 ทั้งหมด ยกเว้นความรู ้สึกรายล้อมไปด้วยสิ่ งแวดล้อมฯที่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติอยู่ที่ p < .1 และในส่ วนของสมมติฐานย่อย 1c มีมิติของการปรากฎทางไกลสี่ มิติส่งผลต่อความผูกพันตรา
สิ นค้าออนไลน์ดา้ นพฤติกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p < .05 (พิจารณารายละเอียดจาก Table 1)
ในส่ วนของผลการวิจยั เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 ในส่ วนของการไหลที่ส่งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้า
ออนไลน์รวม พบว่ามีเพียงสองมิติการไหลคื อ ความสุ ขและสมาธิ ที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p < .01
และ .1 ตามลําดับ ในส่ วนของสมมติ ฐานย่อย 2a พบว่ามีเพียงมิ ติการไหลด้านสมาธิ ที่ส่งผลต่ อความผูกพันตรา
สิ นค้าออนไลน์ดา้ นความรู ้คิดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ p < .05 เช่นเดียวกับในสมมติฐานย่อยที่ 2c สมาธิ เป็ นเพียง
มิติเดียวในการไหลทั้งห้าที่ส่งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ดา้ นพฤติกรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ p <
.05 มีเพียงในส่ วนของสมมติฐานย่อยที่ 2b มิติการไหลด้านความสุ ขและด้านสมาธิ ที่ส่งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้า
ออนไลน์ดา้ นอารมณ์ ทั้งหมดนี้ ในส่ วนของมิติการไหลด้านสมาธิ ที่ส่งผลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์รวม
และด้านอารมณ์ที่เกิ ดขึ้ นมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเป็ นลบ หมายถึงเป็ นอิทธิ พลแบบผกผันกล่าวคื อยิ่งมี การไหล
สมาธิ มากขึ้นเท่าไร ระดับความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ก็จะมีนอ้ ยละ
เท่านั้น

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

งานวิจยั นี้ ดาํ เนิ นการและสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การวิจยั ได้กล่าวคื อ ผลการวิจยั พบว่าระดับความ
ผูกพันตราสิ นค้าของลูกค้าในบริ บทออนไลน์ สามารถอธิ บายได้ดว้ ยทัศนคติ และพฤติ กรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปรากฏทางไกลและการไหลของลู กค้าผูใ้ ช้สื่ อสังคมออนไลน์น้ ันๆ โดยเฉพาะอิ ทธิ พ ลของ (1) ปรากฎการณ์
ทางไกล โดยเฉพาะในภาพรวมและองค์ประกอบของความผูกพันเชิ งความคิ ด เชิ งอารมณ์ และเชิ งพฤติ กรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ “ระดับความเข้มข้นของประสบการณ์ในเฟซบุ๊คเพจ” จัดเป็ นมิติที่สาํ คัญที่สุดในการสร้างความผูกพัน
ตราสิ นค้าออนไลน์ ซึ่ งแนวคิดความเข้มข้นนี้ จะสอดคล้องกับแนวคิดของ Pelet et al. (2017) ซึ่ งหมายถึง การที่สื่อฯ
สามารถสร้างให้ผูใ้ ช้งานรู ้สึกว่าสามารถสร้างปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆจนรับรู ้ได้ถึงความเป็ นมิตร ความอบอุ่น
อ่อนไหว มีบุคลิก หรื อใกล้ชิด (Telepresence as a social richness) และน่ าจะรวมไปถึงระดับที่ สื่อฯสามารถสร้าง
การนําเสนอวัตถุ สถานการณ์และกลุ่มคน ที่ถูกต้อง สร้างการมองเห็น การได้ยิน และความรู ้สึกที่เหมือนของจริ ง
คล้ายจับต้องได้ในเชิงรู ปธรรม (Telepresence as a realism)
ขณะที่งานวิจยั นี้พบว่า “การเข้าถึงคู่สนทนาเวลาถามตอบจากเฟซบุ๊คเพจ” เป็ นประสบการณ์การปรากฎตัว
ทางไกลที่ มีความสําคัญลําดับที่ สองในการพยากรณ์ความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ มิติดงั กล่าวเป็ นการมองข้าม
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ความเป็ นจริ งของสื่ อและพยายามปฏิ สัมพันธ์กบั สื่ อฯ ตามที่ กล่าวข้างต้นว่าเหมื อนกับการที่ สื่อสังคมออนไลน์
สามารถดําเนิ นกิ จกรรมจนเกิ ดปรากฏการณ์ที่คล้ายกับการที่ คนดูพยายามคุยกับคนที่ อยู่ในที วีราวกับว่าสามารถ
สนทนากันได้จริ ง (Telepresence as a social actor within a medium) และทั้งนี้ น่าจะสอดคล้องกับคําอธิ บายที่ ว่า
เป็ นประสบกรณ์ ฯ ที่ ผูใ้ ช้งานไม่ คิด ว่าสื่ อ เป็ นสื่ อแต่ ปฏิ บัติ ราวกับว่าสื่ อเป็ นบุ ค คลในสังคม (Telepresence as a
medium for social actor) กล่าวคือสื่ อเฟซบุ๊คที่เป็ นกรณี ศึกษา สามารถทําให้ผใู ้ ช้รู้สึกถึงการมีตวั ตน มีบุคลิกลักษณะ
เหมือนบุคคลที่กล่าวโต้ตอบกันได้ สําหรับมิติสุดท้ายของของการปรากฎทางไกลในงานวิจยั นี้ที่พบว่ามีนยั สําคัญที่
ส่ งอิทธิ พลต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์รวมและในทุกองค์ประกอบ คือ “การซึ มซับในสิ่ งแวดล้อมที่ได้เห็น/
ได้ยินจากเฟซบุ๊คเพจ” ส่ วนนี้ จะตรงกับคําอธิ บายที่ ว่าสื่ อสังคมออนไลน์สามารถสร้ างปรากฎการทางไกลใน
ลัก ษณะผ่ า นการเดิ น ทาง (Presence as transportation) โดยทํา ให้ผู ใ้ ช้ง านรู ้ สึ ก ราวกับ ว่ า “ได้อ ยู่ ที่ นั่น ” หรื อ ได้
เดิ นทางไปยังอีกสถานที่ หนึ่ งจนพบกับ “ของที่ อยู่ที่นี่” หรื อการที่ ผูใ้ ช้งานรู ้สึกราวกับว่า“เราได้อยู่ดว้ ยกัน” คื อผู ้
สื่ อสารจํานวนสองคนหรื อมากกว่าได้เดินทางมาอยูใ่ นพื้นที่เดียวกันนัน่ เอง
สําหรับในส่ วน (2) อิทธิ พลของการลื่นไหลทางอารมณ์ที่มีต่อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ งานวิจยั นี้
อาจจะเป็ นงานวิจยั เชิ งประจักษ์แรกๆที่พบนัยสําคัญทางสถิติระหว่างสองตัวแปร อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ พบว่ามี
เพียงมิติความลื่นไหลด้านความสุ ขและด้านการมีสมาธิ ที่ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญกับความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์
รวมเท่านั้น ความสุ ขเป็ นมิติความลื่นไหลทางอารมณ์ที่พอจะทําความเข้าใจได้วา่ เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความผูกพัน
กับ ตราสิ นค้า ผ่า นกิ จกรรมออนไลน์ท้ งั ในภาพรวมและในองค์ประกอบด้านอารมณ์ สอดคล้องกับ Kang and
Schuett (2013) ที่พบว่า ความสนุกสนาน (Enjoyment) เป็ นหนึ่งในสามปัจจัยที่สร้างการมีส่วนร่ วมของลูกค้าในสื่ อ
สังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตามสําหรับผูใ้ ช้งานที่เข้ามามีส่วนร่ วมในเฟซบุ๊คเพจนั้นๆ มิติดา้ นการมีสมาธิ หรื อการเอา
ใจใส่ (Concentration) จัด เป็ นการค้นพบเชิ งประจักษ์ที่น่า สนใจมากกว่าเนื่ องจากมิ ติน้ ี นอกจากจะสามารถส่ ง
อิทธิ พลไปยังความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์รวมและความผูกพันฯในทุกองค์ประกอบได้อย่างมีนยั สําคัญทั้งหมด
แล้ว ที่สาํ คัญยังเป็ นอิทธิ พลที่ทาํ ให้ตวั แปรตามอยู่ในทิศทางที่ แปรผกผันกันด้วย ดังนั้นในส่ วนนี้ จึงควรต้องมีการ
อภิปรายให้ชดั เจน แม้ Pelet et al., (2017) พบการไหลส่ งผลทางบวกต่อระดับความถี่ในการเข้าใช้บริ การสื่ อสังคม
ออนไลน์และความรู ้สึกด้านระยะเวลาในการใช้งานที่ นอ้ ยลง โดยงานวิจยั ได้ระบุถึงการมีสมาธิ ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของความลื่นไหลเชิงอารมณ์เพราะสมาธิ คือ การเพ่งความสนใจจดจ่ออยู่กบั กิจกรรมหนึ่งๆ จนถึงขั้นเพิกเฉยกับสิ่ ง
อื่นๆรอบตัว อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั ที่ มีนยั สําคัญของงานวิจยั นี้ สามารถอธิ บายได้ว่า เฉพาะในกรณี ศึกษา
เฟซบุ๊คเพจของอันเดอร์ อาร์เมอร์ ประเทศไทย เมื่อผูใ้ ช้งานเกิดสมาธิ มีความจดจ่อในกิจกรรมผ่านสื่ อออนไลน์อย่าง
มากแล้ว ความจดจ่ อ หรื อ สมาธิ ในกิ จกรรมดังกล่ าวกลับไม่ ส่ งผลดี ต่ อความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ เพราะ
ผูใ้ ช้งานเองอาจจะจดจ่อกับกิ จกรรมออนไลน์อย่างเดี ยว และลืมนึ กถึงตราสิ นค้าจนเพิกเฉยกับความผูกพันที่ มีต่อ
ตราสิ นค้าที่เป็ นกรณี ศึกษาก็เป็ นได้ โดยเฉพาะหากกิจกรรมออนไลน์ดงั กล่าวเป็ นไปเพื่อความบันเทิง หรื อเพื่อการ
ชิ งรางวัลหรื อผลประโยน์อื่นๆอย่างเดี ยว และไม่ก่อให้เกิ ดความเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้า ดังนั้นในส่ วนนี้ อาจเป็ น
ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญสําหรับสื่ อสังคมออนไลน์ที่นาํ เสนอกิจกรรมออนไลน์ที่ดึงดูด ที่สร้างความบันเทิงและทําให้
ผูใ้ ช้งานรู ้ สึกจดจ่ อ และมี ส มาธิ เ ป็ นพิ เศษ ว่าควรให้พยายามเชื่ อมโยงกิ จกรรมออนไลน์น้ ันๆให้ส อดคล้อ งกับ
แนวทางกลยุทธ์การสร้างความผูกพันตราสิ นค้านั้นๆด้วย
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สําหรับข้อจํากัดของานวิจยั นี้ น่าจะเป็ นเรื่ องของการออกแบบวิธีการวิจยั ที่ใช้เทคนิ คการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ Cross Sectional ที่ไม่เปิ ดโอกาสให้ศึกษาความเหลื่อมลํ้าทางด้านเวลาระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม (Time Lag Effects) ทําให้มีเพียงการทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่สนับสนุนสมมติฐานที่นาํ เสนอในงานวิจยั นี้
เท่ า นั้น (Algharabat et al., 2018; Pelet et al., 2017) ดัง นั้น สํา หรั บ ข้อ คํา ถามเรื่ อ งผลกระทบย้อ นกลับ (Reverse
Effects) ที่มีว่าผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คเพจอาจจะมีความผูกพันกับตราสิ นค้าที่เป็ นกรณี ศึกษาแล้วจากประสบการณ์ใช้งาน
จริ งก่อนหน้า และจึงเข้าใช้งานเฟซบุ๊คเพื่อติ ดตามข่าวสารและเรื่ องราวตราสิ นค้าที่ เป็ นที่สนใจของตน จึงมีความ
เป็ นไปได้วา่ ความผูกพันตราสิ นค้าจะทําหน้าที่เป็ นตัวแปรอิสระที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ปรากฎตัวทางไกลและ
ความลื่นไหลทางอารมณ์ก็เป็ นได้ ในส่ วนนี้ แม้งานวิจยั นี้ ได้กาํ หนดตัวผูต้ อบแบบสอบถามให้เป็ นผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊ค
เพจตราสิ นค้าที่ทาํ การศึ กษาไม่ต่าํ กว่าหนึ่ งเดื อนและไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้าดังกล่าวด้วยแล้ว แต่ก็
ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่เพียงพอที่จะอธิ บายเรื่ องดังกล่าวได้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในกรณี โต้แย้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ลองทําการ
ทดสอบโดยให้ความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ท้ งั สามองค์ประกอบเป็ นตัวแปรต้นและให้ประสบการณ์ปรากฎตัว
ทางไกลและความลื่นไหลทางอารมณ์ผลัดกันเป็ นตัวแปรตาม ผลการทดสอบข้อสงสัยพบว่าในโมเดลแรกที่ปรากฎ
การทางไกลรวมเป็ นตัวแปรตามนั้น สามารถถู กอธิ บายด้วยองค์ประกอบทั้งสามของความผู กพันตราสิ น ค้า
ออนไลน์ได้อย่างมีนยั สําคัญ (F = 75.241; p = .000) อย่างไรก็ตามในส่ วนของโมเดลที่ สองที่ มีความลื่ นไหลทาง
อารมณ์ในฐานะตัวแปรตาม ผูว้ ิจยั ยังไม่พบระดับนัยสําคัญทางสถิติสาํ หรับการมีองค์ประกอบความผูกพันออนไลน์
ทั้งสามเป็ นตัวแปรอิสระแต่อย่างใด (F = 2.583; p = .053) ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคตอาจพิจารณาการเก็บข้อมูลแบบ
สองช่ วง (Beukerboom et al., 2015) คื อ เก็บตัวแปรจากกลุ่ มตัวอย่า งก่ อนการเข้าใช้งานเฟซบุ๊คและเก็บอี กครั้ ง
ภายหลังกลุ่มตัวอย่างเดิมที่ได้ใช้งานเฟซบุ๊คเพจไปแล้วเป็ นเวลาหนึ่ งเดือน เพื่อเปรี ยบเทียบอิทธิ พลของตัวแปรต้น
ทั้งสองตัว ที่ มีต่ อ ความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์ข องกลุ่ มตัวอย่า งในงานวิ จัย นี้ ก็จะทํา ให้ข ้อจํา กัด เรื่ องเงื่ อน
ระยะเวลาลดลงไปได้
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการแข่งขันทางการตลาด สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจ
และศึ กษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิ จ โดยศึ กษาจากข้อมูลเอกสารและการจัดสนทนาแบบกลุ่ม โดยมีผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั เข้าร่ วมจํานวน 8 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขันลดลง สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของธุ รกิ จด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมีผลต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ จึ งกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดดังนี้ กลยุทธ์เชิ งรุ ก คือ ขยายตลาดครอบคลุมทัว่ ประเทศ และต่างประเทศในอนาคต การจัดการวัตถุดิบ และ
โฆษณาสิ นค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลยุทธ์เชิงป้ องกัน คือ จําหน่ายสิ นค้าหายาก กักเก็บวัตถุดิบรองรับช่วงขาดตลาด
และมี โ ปรโมชั่น พิ เ ศษแก่ ลู ก ค้า เก่ า กลยุท ธ์ เ ชิ ง แก้ไ ข คื อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการขายผ่า นแอปพลิ เ คชัน จัด ส่ ง อาหารต่ า งๆ
กลยุทธ์เชิงรับ คือ ขยายตลาดไปช่องทางอื่น เช่น ร้านขายของฝาก หรื อ 7-11 และเสนอโปรโมชัน่ ช่วงเทศกาล
คําสําคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน, ธุรกิจอาหารทะเล

Abstract

The objectives of this research were 5 Forces analysis, SWOT Analysis and TOWS Matrix. Based on document
data and focus group discussion, with 8 executives and employees. The results of study found that the business has a lower
competitive advantage, the internal and external environment of the business of strengths, weaknesses, opportunities and
obstacles affect business operations. Therefore, define marketing strategies as follows: Proactive strategy is to expand the
market nationwide and overseas in the future, managing raw materials and advertising products with modern technology.
Preventive strategy is to sell rare products, store raw materials to support the lack of market, and special promotions to
existing customers. The Corrective Strategy is to increase sales channels through various food delivery apps. Defensive
strategy is to expand the market to other channels such as souvenir shops or 7-11 and offer festive promotions.
Keywords: competitive advantage, marketing strategy, seafood business
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บทนํา

อาหารทะเลถื อ เป็ นอาหารยอดนิ ย ม ในช่ วง 2–3 ปี ที่ ผ่า นมา มี การเติ บโตขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง ตามความ
ต้องการในการนําอาหารทะเลมาผลิตอาหารแปรรู ป ให้ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ ตอ้ งการ
ความสะดวกพร้อมทั้งมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ (FoodBizs Team, 2020) ด้วยลักษณะการดํารงชี วิตของผูบ้ ริ โภคใน
ปัจจุบนั จึงเกิดเป็ นธุรกิจขายอาหารทะเลพร้อมทานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น บริ การจัดส่ งอาหาร (Food Delivery)
ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งในรู ปแบบเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ได้กลายมาเป็ นช่องทางหลักในการ
สร้างรายได้ของธุ รกิจร้านอาหาร (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2563) พร้อมกันนี้ อาจเป็ นเพราะการพัฒนาของเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่ องและการที่ สมาร์ ตโฟนได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตประจําวันของผูบ้ ริ โภค ได้ผลักดันให้เกิ ดการ
ยกระดับของธุ รกิจภาคบริ การเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างทันท่วงที ทุกที่ทุกเวลา
และในระหว่างการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 ประชาชนไม่กล้าออกจากบ้านเนื่ องจากโรคดังกล่าว ส่ งผลให้
ติดเชื้ อได้ง่าย (World health organization, 2020) การเติบโตของธุ รกิจจัดส่ งอาหาร (Food Delivery) โดยเฉพาะการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนผูใ้ ช้บริ การในช่วงการระบาดของโควิด - 19 การเติบโตอย่างรวดเร็ วนี้อาจจะทําให้ธุรกิจเริ่ มเข้าสู่
ภาวะอิ่มตัวเร็ วขึ้น (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2563)
บริ ษทั ปองไคดู อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด เป็ นบริ ษทั ชั้นนําในอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยทําธุ รกิ จ
อาหารทะเลแบบครบวงจรตั้งแต่ตน้ นํ้า คือการนําเข้าและส่ งออก ในรู ปแบบขายส่ งทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
ปลายนํ้า คื อ การทํา ธุ ร กิ จขายปลี กอาหารทะเลแบบเดลิ เ วอรี่ ภ ายใต้แ บรนด์ "ปู ไ ข่ ด อง by ปองไคดู Delivery"
ซึ่ งมีท้ งั หมด 5 สาขา ได้แก่ (1) สาขา ลาดกระบัง (สํานักงานใหญ่) (2) สาขาอรุ ณอัมริ นทร์ (3) สาขาท่าอิฐ นนทบุรี
(4) สาขารังสิ ต (5) สาขารัชดา โดยทางบริ ษทั มีประสบการณ์ดา้ นธุ รกิจอาหารทะเลมาอย่างยาวนาน จึงสามารถคัด
สรรอาหารทะเลระดับคุณภาพพร้อมส่ งตรงถึงหน้าบ้านลูกค้า เนื่ องจากรับมาจากแหล่งธรรมชาติ และนํามาพักไว้
ในบ่อเลี้ยงสภาพแวดล้อมใกล้เคียงธรรมชาติในกรุ งเทพฯ ซึ่ งสามารถจัดส่ งในกรุ งเทพฯ ได้ภายใน 60–90 นาที และ
ต่างจังหวัดทัว่ ประเทศด้วยระบบห้องควบคุมอุณหภูมิ (บริ ษทั ปองไคดู อินเตอร์ เนชัน่ แนล, 2561) นอกจากนี้ ยงั มี
การจําหน่ ายอาหารทะเลแปรรู ปผ่านทางเว็บไซต์ Funnel อีกด้วย ซึ่ งเป็ นสิ นค้าอาหารทะเลแปรรู ปที่ สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้เป็ นเวลานาน โดยมีความคิดที่อยากขยายตลาดเพิ่มเติมจากที่มีอยูแ่ ล้วทั้ง Facebook Page, Instagram และ
Line บริ ษทั จึงเริ่ มจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ Funnel เพื่อขยายตลาดเพิ่มเติม
จากสภาวะการแข่งขันที่ มากขึ้ นจากหลายปั จจัย ทําให้การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีเป็ นสิ่ งสําคัญ ช่ วยทําให้
ธุ รกิจแข่งขันได้ ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดกลยุทธ์จึงทําให้มีความสนใจที่ จะศึ กษาถึงกลยุทธ์
ทางการตลาดของธุ ร กิ จอาหารทะเลแปรรู ป โดยมุ่ งเน้นศึ กษาปั จจัย การแข่ งขันทางธุ รกิ จ (5 Forces Analysis)
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการกําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) ในธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปของบริ ษทั
ปองไคดู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยบริ ษทั ต้องการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรู ปเพื่อเปิ ดตลาดใหม่ ซึ่ ง
ต้องการทราบสภาพแวดล้อมของธุ รกิ จและการแข่งขัน ตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุ รกิ จ
เพื่อกําหนดกลยุทธ์และเพื่อนําข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยการแข่งขันของธุ รกิ จ รวมถึงการนําข้อมูลที่ ศึกษามา
พัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขธุรกิจต่อไป
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ทบทวนวรรณกรรม

Five Forces Model คื อ เครื่ องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดที่ Michael E. Porter คิ ดค้นขึ้ นมา ซึ่ งมี ส่วน
สําคัญในการวิเคราะห์แรงกดดันจากปั จจัยภายนอก 5 ข้อ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันทางธุรกิจ ประกอบ
ไปด้วย คู่แข่งขัน อํานาจการต่อรองผูข้ าย อํานาจต่อรองผูซ้ ้ื อ ภัยคุกคามจากคู่แข่งที่เกิดขึ้น และภัยคุกคามจากสิ นค้า
ทดแทน (Porter, 2008)
แนวคิ ดการวิเคราะห์ดว้ ย SWOT Analysis ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อในการประเมิ นสถานการณ์ สําหรั บองค์กร
หรื อโครงการ โดยช่ วยผูบ้ ริ หารกําหนด จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ต่อการทํางานขององค์กร สอดคล้องกับสมคิด (2552,
น. 351) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร
รู ้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ซึ่ งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง
นอกจากนี้ยงั บอกได้วา่ องค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรื อไม่ และมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุ งอย่างไร
การกําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) คื อ เทคนิ คการวิเคราะห์เพื่ อกําหนดกลยุทธ์หรื อเทคนิ คที่ เรี ย กว่า
TOWS Matrix คือ กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์ที่เรี ยกว่าการจับคู่ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่เป็ น
โอกาสและอุปสรรคที่องค์กรเผชิ ญเมื่อนํามาจับคู่ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนแล้วองค์กร
ควรเลือกใช้กลยุทธ์อย่างไรมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์ (อนิ วชั , 2551) และการกําหนดความคิ ดเห็ น
จากคนอื่น ๆ เช่น อาจจะเป็ นการสํารวจความต้องการของลูกค้าว่าเขามีความคาดหวังอะไรจากองค์กรของเราแล้วจึง
นําความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการนั้นมาวางแผนเป็ นกลยุทธ์ (อภิชา, 2557)

วิธีดําเนินการศึกษา

งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ จากการวิจยั เชิ งเอกสาร
(Documentary Research) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางหนึ่ ง โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึ กษา
และค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา ตลอดจนผลงานวิจยั ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลจากการค้นคว้าทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์หรื อข้อมูลที่ ได้จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อนํามาใช้ในการสร้างองค์ความรู ้ ในทางวิชาการ
เกี่ยวกับปั จจัยการแข่งขันทางธุ รกิจ (5 Forces Analysis) สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (SWOT Analysis) และการ
กําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือการสนทนา
แบบกลุ่ ม (Focus Group Discussion) ซึ่ งผู ้ร่ วมสนทนาจะอภิ ป รายในประเด็ น ต่ า งๆ ตามความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่ วม จึงเหมาะกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งมีการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความ
คิ ดเห็ นตามประเด็นที่ ผูว้ ิจยั ตั้งไว้ เพื่ อให้ได้คาํ ตอบในประเด็นที่ ตอ้ งการศึ กษา และงานวิจยั ที่ ตอ้ งการรู ปแบบ
โครงสร้าง หรื อแนวคิดใหม่ ๆ โดยผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ปอง
ไคดู อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึ่ งได้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั รวมจํานวน 8 ท่าน โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
สนทนา ให้เกิ ดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ ตอ้ งการซึ่ งมีการเตรี ยมหัวข้อในการ
สนทนากลุ่มไว้ล่วงหน้า โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการขออนุญาตจากผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ก่อนทุกครั้ง เพื่อนําข้อมูลมา
ใช้ในการกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องย้อนกลับในภายหลังได้ สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา
182

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

(Content Analysis) แล้วนําเสนอในลักษณะบรรยายความการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาระสําคัญ โดยใช้การสังเคราะห์
ความคิดเห็นของผูร้ ่ วมการสนทนากลุ่ม

ผลการศึกษา

วิเคราะห์ ปัจจัยการแข่ งขันทางธุรกิจ (5 Forces Analysis)
1. การแข่ งขันกันระหว่ างคู่ แข่ งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current Competitors): การ
แข่ งขันของธุ รกิ จอาหารทะเลแปรรู ปในปั จจุ บนั มี คู่ แข่งรายใหม่เกิ ดขึ้ นเรื่ อย ๆ จึ งทําให้คู่ แข่งอยู่ในธุ รกิ จนี้ เป็ น
จํานวนมาก รวมทั้งมีการแข่ งขันสู งโดยการทําการตลาดและมี กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อช่ วงชิ งส่ วนแบ่ งทางการตลาด
ส่ งผลให้การแข่งขันทวีความรุ นแรงและตลาดมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
2. อํานาจการต่ อรองของซั พ พลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers): ธุ รกิ จมี ความสัมพันธ์ ที่ดี กับ
ซัพพลายเออร์ จึงทําให้สามารถต่อรองราคาวัตถุดิบได้ดี อีกทั้งธุรกิจเป็ นแบรนด์อาหารทะเลชั้นนําจึงเป็ นที่รู้จกั ของ
ซัพพลายเออร์ ทาํ ให้มีซพั พลายเออร์ จาํ นวนหลายรายที่นาํ วัตถุดิบมาเสนอขายให้กบั ธุ รกิจ ส่ งผลให้ธุรกิจเกิดความ
ได้เปรี ยบในการต่อรองราคาวัตถุดิบกับซัพพลายเออร์
3. อํานาจการต่ อรองของลูกค้ า (Bargaining Power of Customers): ในอดี ตธุ รกิ จอาหารทะเลแปรรู ปยังมี
จํานวนไม่มาก บริ ษทั ปองไคดู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัดจึ งมีอาํ นาจการต่อรองกับลูกค้าสู ง แต่ในปั จจุบนั ธุ รกิ จ
อาหารทะเลแปรรู ปมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิ จมีอาํ นาจในการต่อรองลูกค้าลดลง จึ งต้องปรับเปลี่ยนทั้ง
ราคาและสิ นค้าเพื่อให้เกิดการดึงดูดลูกค้าต่อไป
4. ภั ยคุ กคามจากสิ นค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services): สิ นค้าทดแทนอาหารทะเล
แปรรู ปจะเป็ นสิ นค้าประเภทอาหารแปรรู ป เช่น หมูแดดเดียว ปลาแดดเดียว อกไก่หมักแช่แข็ง ซึ่ งสิ นค้าบางอย่าง
อาจมีราคาที่ถูกกว่า และเป็ นสิ นค้าที่สามารถทดแทนได้แต่ไม่สมบูรณ์ จึงส่ งผลให้ภยั คุกคามจากอาหารทดแทนมี
อิทธิ พลกับธุรกิจ
5. ภัยคุกคามจากผู้แข่ งขันหน้ าใหม่ (Threat of New Entrance): ผูแ้ ข่งขันรายใหม่เข้าสู่ ธุรกิจนี้ ง่าย เนื่องจาก
ผูท้ ี่ จะเข้ามาทําธุ รกิ จอาหารทะเลแปรรู ปในปั จจุบนั ไม่จาํ เป็ นต้องมีบ่อเลี้ยงหรื อโรงงานผลิตเป็ นของตัวเอง โดย
สามารถหาซื้ ออาหารทะเลแปรรู ปจากโรงงานและร้านต่างๆ แล้วนํามาแพ็คใส่ ถุงเป็ นตราสิ นค้าของตนเองได้จึง
ส่ งผลให้ไม่ตอ้ งใช้เงิ นลงทุ นอุปกรณ์ การผลิตและวัตถุดิบซึ่ งในปั จจุ บนั เกิ ดแบรนด์อาหารทะเลแปรรู ปใหม่ข้ ึ น
มากมาย ทําให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปสู งขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
วิเคราะห์ ถึงจุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
1. จุดแข็ง Strengths (S)
S1 ธุรกิจเป็ นแบรนด์อาหารทะเลชั้นนํา จึงเป็ นที่รู้จกั และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
S2 มี ฐ านลู ก ค้า ประจํา ถึ ง 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ที่ ย งั คงไว้ว างใจและมี ข ้อ มู ล การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า อย่ า ง
สมํ่าเสมอ
S3 มี ช่องทางการสั่งซื้ อหลายช่ องทาง ได้แก่ Facebook, Line, Instagram และ เว็บไซต์ Funnel
S4 มีบ่อเก็บวัตถุดิบเองทําให้มีสินค้าสดใหม่ทุกวันและมีคุณภาพเกรดพรี เมียม
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S5 มีหลายสาขาครอบคลุมทัว่ กรุ งเทพและปริ มณฑลทําให้ลูกค้าในกรุ งเทพฯ สามารถรับสิ นค้า
ได้ที่หน้าสาขาได้เลย
S6 เนื่องจากธุรกิจเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงจึงมีโอกาสเลือกซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าดีและมีคุณภาพ
S7 มีการรับประกันสิ นค้า หากสิ นค้าเกิดการเสี ยหายทางร้านรับเคลมสิ นค้า
S8 มีระบบห้องควบคุมความเย็นที่ได้มาตรฐาน
2. จุดอ่ อน Weaknesses (W)
W1 สิ นค้าราคาสู งกว่าแบรนด์อื่น
W2 สิ นค้าเป็ นสิ นค้าที่ จาํ เป็ นต้องจัดส่ งผ่านระบบแช่ แข็งจึ งมี ขอ้ จํากัดในระยะเวลาการจัดส่ ง
เนื่ องจากทางร้านส่ งอาหารทะเลแปรรู ปผ่านบริ การขนส่ ง Kerry และ ขนส่ งผ่านระบบห้องเย็น Inter express ซึ่ งมี
ค่าใช้จ่ายสู ง
W3 ไม่มีหน้าร้าน
W4 มี การขายสิ นค้าผ่านแอปพลิ เคชันบนสมาร์ ตโฟน เพี ยงใน LINE MAN และมี การเรี ยกใช้
บริ การจาก Lalamove
3. โอกาส Opportunities (O)
O1 ปัจจุบนั ธุรกิจเดลิเวอรี่ กาํ ลังเป็ นที่นิยม
O2 ในปั จจุบนั ระบบการขนส่ งในประเทศไทยมีการพัฒนามากขึ้นทําให้การขนส่ งสิ นค้าสะดวก
มากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น เช่น การเก็บเงินปลายทาง การขนส่ งด้วยบริ การส่ งผ่านระบบห้องเย็น เป็ นต้น
O3 จากการที่ Technology มี การพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้ นส่ งผลกระทบให้การสั่งอาหารได้
สะดวก ง่าย หรื อการจ่ายชําระเงินมีความรวดเร็ วมากขึ้น
O4 อิทธิ พลของสื่ อสังคมออนไลน์ในปั จจุ บนั ทําให้ธุรกิ จที่ ให้บริ การผ่านช่ องทางออนไลน์มี
พื้นที่ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น
O5 ด้วยประเทศไทยเป็ นประเทศที่อยู่ติดทะเลจึงทําให้ร้านอาหารทะเลมีวตั ถุดิบที่ สด ใหม่ และ
สามารถคัดสรรคุณภาพอาหารทะเลได้
O6 อาหารเป็ นปั จจัยสี่ ในการดํารงชี วิต ธุ รกิจอาหารทะเลแปรรู ปจึงมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น
ในทุก ๆ วัน
O7 สถานการณ์ปัจจุบนั ค่านิยมของผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสนใจในการเลือกรับประทานอาหาร
ทะเลมากขึ้น เนื่องจากรสชาติอร่ อย และมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
O8 ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้บริ การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้ นในช่ วงสถานการณ์โควิด - 19
แพร่ ร ะบาด เนื่ อ งจากสะดวก เข้า ถึ งง่ า ย และปลอดภัย มากกว่า เมื่ อเที ย บกับการออกไปรั บประทานอาหารที่
ร้านอาหารนอกบ้าน
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4. อุปสรรค์ Threats (T)
T1 มีคู่แข่งทางด้านธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปเพิ่มมากขึ้น
T2 กลุ่มลูกค้าของธุรกิจจะมีเพียงลูกค้าบางกลุ่ม เนื่องจากสิ นค้าราคาสู ง
T3 แนวโน้มเศรษฐกิ จชะลอตัว อาจจะเกิ ด ภาวะเงิ นฝื ดทํา ให้อาํ นาจการซื้ อลดลง เนื่ องจาก
ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด - 19
T4 วัตถุดิบแต่ละช่ วงเวลาขึ้ นอยู่กบั ฤดู กาล คาดเดายาก อิทธิ พลของปั จจัยภายนอก เช่ น สังคม
การเมือง ค่านิยมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อยอดขาย
T5 ในช่ วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ทําให้ผูป้ ระกอบการเพิ่มช่างทางการจําหน่ ายผ่าน
ระบบออนไลน์มากขึ้ น ส่ งผลให้การแข่งขันทางธุ รกิ จเพิ่ มขึ้ นอย่างรุ นแรง เช่ น การปรับราคาสิ นค้าที่ มีขอ้ จํา กัด
เนื่องจากสามารถเปรี ยบเทียบราคาในแอปพลิเคชันได้ อีกทั้งต้องระมัดระวังเรื่ องคุณภาพและบริ การอีกด้วย
กลยุทธ์ ทางการตลาด (TOWS Matrix)
นําข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT มากําหนดกลยุทธ์ดว้ ย TOWS Matrix การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
จากปัจจัยภายใน รวมทั้งการประเมินโอกาส และอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก มาสร้างกลยุทธ์ได้ 4 ลักษณะ คือ
1. กลยุทธ์ เชิ งรุ ก Strengths-Opportunities (SO)
S6+O2 กลยุทธ์การขยายตลาดให้ครอบคลุ มทั่วประเทศ และขยายตลาดไปสู่ ต่า งประเทศใน
อนาคตเนื่องจากธุรกิจเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงจึงมีโอกาสในการต่อรองราคาได้ดีกว่ารายอื่น ทําให้ราคาต้นทุนถูกลง
และเนื่องจากในปัจจุบนั ระบบการขนส่ งมีการพัฒนามากขึ้น การขยายตลาดจึงเป็ นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ
S4+O7 กลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบให้คงความสดใหม่ สะอาด เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ
และกลับมาเลือกซื้ อสิ นค้าของธุ รกิจอีก เนื่ องจากธุ รกิจมีบ่อเก็บวัตถุดิบเองและในปั จจุบนั ค่านิ ยมการรับประทาน
อาหารทะเลมีเพิ่มมากขึ้น
S3+O3 กลยุทธ์การเพิ่มโอกาสและพื้นที่ในการโฆษณาสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่สนใจของ
ลูกค้าเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากธุ รกิ จมี ช่องทางการการจัดจําหน่ ายที่ หลายหลายช่ องทาง และในปั จจุ บนั มี เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึ้นจึงส่ งผลให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจได้อย่างรวดเร็ ว
ข้ อดี ขยายตลาดให้กว้างขึ้ นจากในพื้ นที่ กรุ งเทพฯ เป็ นทัว่ ประเทศและขยายสู่ ต่างประเทศ มี
สิ นค้าสดใหม่ให้กบั ลูกค้าเสมอ และเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสี ย ลงทุนด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น และใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ระบบเพิ่มขึ้น
2. กลยุทธ์ เชิ งป้องกัน Strengths- Threats (ST)
S6+T1 กลยุทธ์การนําสิ นค้าอาหารทะเลที่หายาก และไม่ค่อยมีจาํ หน่ ายตามท้องตลาดทัว่ ไปมา
จําหน่ ายเพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน เนื่ องจากในปั จจุบนั มีคู่แข่งทางธุ รกิ จเพิ่ม
มากขึ้น แต่ทางแบรนด์มีซพั พลายเออร์ที่สามารถต่อรองราคาได้และมีสิทธิ์ เลือกซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าที่มีคุณภาพ
ได้จาํ นวนมาก
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S4+T4 กลยุทธ์ในการจัดการกับวัตถุดิบโดยใช้ประโยชน์จากบ่อเก็บวัตถุดิบ กักเก็บวัตถุดิบไว้
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ในช่วงเวลาที่วตั ถุดิบขาดตลาด เนื่องจากวัตถุดิบขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล ซึ่ งในแต่ละ
ฤดูกาลอาจจะมีหรื อไม่มีสินค้าที่ตอ้ งการ
S2+T1 กลยุทธ์การเสนอโปรโมชัน่ พิเศษ และมีส่วนลดให้กบั ลูกค้าเก่าเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ต่อไปและ
เป็ นการกระตุน้ ยอดขายให้เพิ่มขึ้นอีกทาง เนื่องจากปัจจุบนั มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น แต่ธุรกิจยังคงมีฐานลูกค้าประจําอยู่
ข้ อดี มีตวั เลือกให้ลูกค้ามากกว่าแบรนด์อื่น
ข้ อเสี ย ใช้งบประมาณ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
3. กลยุทธ์ เชิ งแก้ ไข Weaknesses-Opportunities (WO)
W4+O1 กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการขายผ่านแอปพลิเคชันบริ การจัดส่ งอาหารต่าง ๆ มากขึ้น เช่น
foodpanda, Gojek และGrab Food เป็ นต้น เนื่ องจากการขายผ่านแอพเหล่านี้ จะทําให้ ต้นทุนน้อยกว่าการเปิ ดขาย
หน้าร้านและระบบการขายเหล่านี้จะมีตวั ช่วยร้านในการโฆษณาหรื อโปรโมทร้านอีกด้วย
ข้ อดี เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มการโปรโมทร้านและโฆษณาร้าน
ข้ อเสี ย ใช้งบประมาณในการสมัครสมาชิ กเพื่ อใช้บริ การและพนักงานต้องปรั บวิธีการทํางาน
เพิ่มขึ้น
4. กลยุทธ์ เชิ งรั บ Weaknesses-Threats (WT)
W3+T1 กลยุทธ์การขยายตลาดไปช่องทางอื่น เช่น ร้านขายของฝาก หรื อ 7–11 แม้ไม่มีหน้าร้าน
แต่มีเค้าเตอร์ร้านให้ขาย โดยต้นทุนในการฝากขายตํ่ากว่าการขายเอง ซึ่ งกลยุทธ์น้ ีสามารถเพิ่มทั้งยอดขายและลูกค้า
ได้ ทําให้แบรนด์เป็ นที่รู้จกั เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบนั มีจาํ นวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น
W1+T2 กลยุทธ์ การเสนอโปรโมชั่นให้กับลู กค้า ในช่ วงเทศกาลต่ า งๆ เช่ น การแจกส่ วนลด
โปรโมชัน่ 10 แถม 10 หรื อ 4 แถม 2 การลดราคาสิ นค้านาทีทองช่วงไลฟ์ สด เป็ นต้น เนื่ องจากสิ นค้ามีราคาสู งกว่า
แบรนด์อื่นและมีลูกค้าเพียงบางกลุ่มที่เต็มใจจ่าย จึงเสนอโปรโมชัน่ ให้กบั ลูกค้าเพื่อกระตุน้ ยอดขายไปในตัว
ข้ อดี เพิ่มช่องทางการขายมากขึ้นทําให้แบรนด์เป็ นที่รู้จกั เพิ่มมากขึ้น ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ นค้า
ได้ทุกกลุ่ม
ข้ อเสี ย ใช้งบประมาณในการปรับแพ็คเกจให้เหมาะสมและน่าสนใจเพิ่มขึ้นเพื่อให้สะดุดตาลูกค้า
มากขึ้น

สรุ ปผลการศึกษา

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผล ทําให้ทราบว่า ธุ รกิจอาหารทะเลแปรรู ป ในบริ ษทั ปองไคดู อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด มีความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (5 Forces Analysis) ลดลงจากเมื่อก่อน เนื่ องจากมีคู่แข่งขันหน้าใหม่
เพิ่มมากขึ้น ทําให้อาํ นาจการต่อรองของลูกค้ามีเพิ่มขึ้ น และมีภยั คุกคามสิ นค้าทดแทน เนื่ องจากสิ นค้าบางชนิ ดมี
ราคาที่ถูกกว่า แต่การต่อรองของซัพพลายเออร์ยงั มีความได้เปรี ยบทางการต่อรองสู งกว่าแบรนด์อื่น เนื่องจากธุ รกิ จ
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มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ซัพพลายเออร์ จึ งทําให้สามารถต่อรองราคาวัตถุดิบได้ดี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จารุ
เกียรติ (2561) ที่พบว่า ความได้เปรี ยบในเรื่ องต้นทุนและคุณภาพเป็ นความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของธุ รกิจอาหาร
ทะเลแปรรู ป รวมทั้งศึ กษากลยุทธ์ทางการตลาด (TOWS Matrix) ของธุ รกิ จอาหารทะแปรรู ป ในบริ ษทั ปองไคดู
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด สามารถกําหนดกลยุทธ์ได้ดงั นี้ (1) กลยุทธ์เชิงรุ ก คือ กลยุทธ์การขยายตลาดให้ครอบคลุม
ทัว่ ประเทศและต่างประเทศในอนาคต กลยุทธ์การจัดการวัตถุดิบ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
สร้างโอกาสและพื้นที่ ในการโฆษณาสิ นค้าให้เป็ นที่ รู้จกั มากขึ้ น (2) กลยุทธ์เชิ งป้ องกัน คื อ กลยุทธ์การจําหน่ าย
สิ นค้าหายากมาเพื่อสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การกักเก็บวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในช่วงวัตถุดิบ
ขาดตลาด และกลยุทธ์การเสนอโปรโมชัน่ พิเศษให้กบั ลูกค้าเก่าเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้และกระตุน้ ยอดขาย (3) กล
ยุทธ์เชิ งแก้ไข คื อ เพิ่มช่ องทางการขายผ่านแอปพลิเคชันบริ การจัดส่ งอาหารต่างๆ มากขึ้ น (4) กลยุทธ์เชิ งรับ คื อ
ขยายตลาดไปช่ องทางอื่น เช่ น ร้านขายของฝาก หรื อ 7–11 ซึ่ งทําให้แบรนด์เป็ นที่ รู้จกั มากขึ้ น และกลยุทธ์เสนอ
โปรโมชัน่ ให้กบั ลูกค้าในช่วงเทศกาลเพื่อกระตุน้ ยอดขาย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เพียงพอ (2563) ที่พบว่า กลยุทธ์
การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อให้ผลการศึกษาใน
ครั้ งนี้ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ต่ อบริ ษทั ๆ สามารถใช้แผนกลยุทธ์น้ ี เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานได้ ภายใต้การ
วิเคราะห์ และปรับปรุ งสถานการณ์ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถกําหนดกลยุทธ์ทุกระดับของบริ ษทั ได้อย่าง
รัดกุมและสามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ตามความต้องการ
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บทคัดย่ อ

งานวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารผลิ ต การตลาด ต้น ทุ น และผลตอบแทนอัญ ชัน อิ น ทรี ย ์
กรณี ศึกษา บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ ริ หาร ทีมส่งเสริ มบริ ษทั ไร่ ทอง
และเกษตรกรผูป้ ลูกอัญชัน ซึ่ งจากการศึ กษา พบว่า บริ ษทั ไร่ ทอง มี พ้ืนที่ ในการปลูกอัญชันอิ นทรี ย ์ 187.5 ตารางเมตร
ผลผลิตแห้งเฉลี่ย 3,090 กรัมต่อเดือน ขายที่กิโลกรัมละ 600 บาท มีช่องทางการตลาด คือ Facebook Page, Instagram และ
ออกบูธจําหน่าย และจากการวิเคราะห์ SWOT พบว่า มีจุดแข็ง คือ เป็ นผลิตภัณฑ์อินทรี ยท์ ี่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (IFOAM, EU และ COR) มีระบบการตรวจกลับไปยังเกษตรกรได้ มีลูกค้าประจําและคู่แข่ง
ด้านธุรกิจอัญชันอินทรี ยม์ ีนอ้ ย ในด้านของจุดอ่อน คือ ผลผลิตเสี ยหายได้ง่าย ซึ่งจากการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลตอบแทน พบว่า
มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 55,612.36 บาทต่อปี รายได้จากการขาย 22,248 บาทต่อปี พบว่าธุรกิจอัญชันอินทรี ยข์ าดทุน 33,364.36
บาทต่อปี ซึ่งต้องมีการลดต้นทุนหรื อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ธุรกิจมีกาํ ไรมากขึ้น
คําสําคัญ: การตลาด, การผลิต , ต้นทุนและผลตอบแทน, อัญชันอินทรี ย ์

Abstract

This research aimed to study the situation of organic butterfly pea production, marketing, cost and return case
study Raitong Organics Farm Co., Ltd. By studying from in-depth interviews from executives Rai Thong Company
Promotion Team And pea growers. Found that an area of organic butterfly pea cultivation 187.5 square meters. The average
dry yield is 3,090 grams per month. Selling at 600 baht per kilogram. There is a marketing channel that is sold on Facebook
Page, Instagram and booths. And from the SWOT analysis, its strength is that it is an organic product that has certified
organic standards both in Thailand and abroad. And there is also a system to check back to farmers. Among the weaknesses
and is the productivity is easily damaged. And from the cost-return analysis, it was found that the total cost was 55,612.36
baht per year. Revenue from sales of 22,248 baht per year. Found loss of 33,364.36 baht per year. Which requires cost
reduction or added value to the product in order to make the business more profitable.
Keyword: costs and returns, marketing, organic butterfly pea, production
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บทนํา

การทําเกษตรอินทรี ยถ์ ือเป็ นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมี ตลอดจนไม่ใช้พืชหรื อสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุ กรรม ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม
ซึ่ งรั ฐบาลมี การให้การสนับสนุ นให้เ กษตรกรทําเกษตรอิ นทรี ย ์ เพราะมี ผลดี ต่อผูผ้ ลิ ต ผูบ้ ริ โภค และไม่ทาํ ให้
สภาพแวดล้อ มเสื่ อ มโทรม สิ นค้าเกษตรอิ นทรี ยข์ องไทยมี หลากหลายและสามารถทํา การตลาดส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศได้ดว้ ย ไม่ว่าจะเป็ น ข้าว ผักและผลไม้ รวมไปถึงเครื่ องเทศสมุนไพร และชากาแฟ (ปรี ยากร, 2551)
รวมถึงดอกอัญชันก็เป็ นสิ นค้าที่ ได้รับความนิ ยมจากต่างประเทศ บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ฟาร์ ม จํากัด ซึ่ งเป็ น
แหล่งผลิตข้าวอิ นทรี ย ์ ซึ่ งได้รวมเครื อข่ายผูป้ ลูกข้าวอิ นทรี ยเ์ พื่ อซื้ อผลผลิตข้าวและขยายสู่ การส่ งออกสิ นค้า ไป
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยงั เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นการทําเกษตรอินทรี ย ์ มีการสนับสนุ นให้เกษตรกรทําการขยาย
ฟาร์ มอินทรี ยใ์ ห้มีความหลากหลาย และปลูกผักชนิ ดอื่นรองรับการขยายตลาดและมีผลิตภัณฑ์จาํ หน่ ายต่อเนื่ อ ง
ตลอดทั้งปี ซึ่ งบริ ษทั ไร่ ทองออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด มีการปลูกพืชอินทรี ยห์ ลากหลายชนิ ด ตัวอย่างเช่น ผักสลัด
พริ ก ไม้ผล และสิ นค้าที่มีการส่ งออกไปต่างประเทศได้ คือ ดอกอัญชันอินทรี ย ์
อัญ ชันเป็ นพื ช ที่ ทนต่ อ สภาพอากาศแห้งแล้งได้ดี ดู แ ลไม่ ย าก ไม่ ค่ อยมี โ รคและแมลงรบกวน ซึ่ งเรา
สามารถพบกับดอกอัญชันได้ทวั่ ทุ กพื้ นที่ ของประเทศไทย (ศุภนิ จ ออร์ แกนิ ค, 2556) นอกจากนี้ ดอกอัญชันยังมี
คุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ และยังมีสารแอนโทไซยานิ น ซึ่ งเป็ นสารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด อีก
ทั้งดอก ใบ และรากของอัญชันยังมีสรรพคุณทางยาดีๆ อีกมากมาย (พิมพ์เพ็ญ, 2556) ซึ่ งที่ผา่ นมาประเทศไทยมีการ
ส่ งออกดอกอัญชัน แห้งไปหลายประเทศ เช่ น ไต้หวัน ฮ่ องกง เกาหลี มาเลเซี ย และออสเตรเลี ย โดยเฉพาะ
ออสเตรเลี ยมี มูลค่ าส่ งออกสู งถึ ง 4,000 บาท/กิ โลกรั ม โดยสถานการณ์ การส่ งออกดอกอัญชันแห้งล่าสุ ด กรม
วิชาการเกษตรสามารถเปิ ดตลาดดอกอัญชันแห้งของไทยไปสู่ ตลาดประเทศอินโดนี เซี ยเป็ นผลสําเร็ จเพิ่มขึ้ นอีก 1
ประเทศ (เสริ มสุ ข, 2563) ปั จจุบนั อัญชันเป็ นสิ นค้าสมุนไพรจากประเทศไทยที่ กาํ ลังเป็ นที่ นิยมอย่างสู ง ซึ่ งชาว
ฮ่องกงเรี ยกว่า Blue Magic Water สามารถนํามาปรุ งอาหาร เช่น ข้าวเหนี ยวสี น้ าํ เงิน เครื่ องดื่ม อาทิ ชาดอกอัญชัน
หรื อนํามาผสมกับมะนาวแล้วกลายเป็ นสี ม่วง และนํามาผสมกับขนมเค้กชนิ ดต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์
เพื่อสุ ขภาพที่ ทาํ จากดอกอัญชัน เช่ น ยาสระผมดอกอัญชัน ครี มอาบนํ้าผสมอัญชัน เป็ นต้น (สํานักงานส่ งเสริ ม
การค้าในต่างประเทศ, 2560)
การทําอัญชันอินทรี ยส์ ่ งออกไปต่างประเทศยังไม่เป็ นที่ นิยมมากในหมู่เกษตรกรทัว่ ไป เนื่ องจากยังไม่มี
ข้อมูลในด้านการผลิต การตลาด และต้นทุนผลตอบแทน ที่เข้าถึงเกษตรกรให้นาํ ไปเรี ยนรู ้ต่อยอด ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็น
ความสําคัญของการศึ กษาสถานการณ์การผลิ ต การตลาด ต้นทุ นและผลตอบแทนของอัญชันอิ นทรี ย ์ เนื่ องจาก
บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด มีการส่ งอัญชันจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการสั่งซื้ อ
อีกเป็ นจํานวนมาก ข้อมูลในส่ วนนี้ จึงสามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลเพื่อส่ งเสริ มเกษตรกรให้มีการปลูกอัญชันอิ นทรี ย ์
ส่ งให้บริ ษทั ไร่ ทอง ซึ่ งเป็ นตัวกลางในการหาตลาดและส่ งออก รวมทั้งยังเป็ นฐานข้อมูลให้ผทู ้ ี่สนใจเรื่ องการผลิต
การตลาด ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกอัญชันอินทรี ยไ์ ด้อีกด้วย
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตอัญชันอินทรี ยข์ องบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด
2. เพื่อศึกษาสถานการณ์การตลาดอัญชันอินทรี ยข์ องบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด
3. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของอัญชันอินทรี ย ์

วิธีดําเนินการศึกษา

กรณี ศึกษาเรื่ อง การศึ กษาการผลิต การตลาด และต้นทุนผลตอบแทนของอัญชันอินทรี ยเ์ พื่อการส่ งออก
ของบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดแนวทางการดําเนิ นการศึกษา โดยใช้แบบการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร นักส่ งเสริ มบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์
แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด และเกษตรกรผูป้ ลู กอัญชันอิ นทรี ย ์จากกลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชนข้า วคุ ณ ธรรมบ้า นโนนทราย
จังหวัดยโสธร โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คื อ เป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกอัญชันอินทรี ยท์ ี่ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ปลูกอัญชันอินทรี ย ์ และส่ งขายให้กบั บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด จํานวน 2 ราย รวมทั้งสิ้ น 4 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ได้ใช้รู ปแบบการวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) จึ งได้ค ้นคว้า ข้อมู ล
ทางด้านเอกสาร และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล ซึ่ งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็ นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผูส้ ัมภาษณ์และให้สัมภาษณ์ และเป็ นผูท้ ี่ มี
ความรู ้ หรื อมี ขอ้ มูลในเรื่ องการปลูก และการผลิ ตอัญชัน การตลาด ต้นทุ นและผลตอบแทนดี ที่สุดหรื อมี ความ
เกี่ ยวข้องมากที่ สุด เป็ นการถามเจาะลึ กเพื่อให้ได้มาซึ่ งคําตอบและข้อมูลที่ ละเอียดถี่ ถว้ น และคําตอบที่ เป็ นจริ ง
ครอบคลุมประเด็นอย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ มู ลทางด้า นเอกสาร ผูว้ ิ จยั ได้ทาํ การค้นคว้า ข้อมู ลผ่า นทาง Internet จาก Website ต่ า งๆ ข้อมู ลจาก
วารสารวิชาการ และจากตําราต่างๆ รวมไปถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ลกั ษณะคําถาม
แบบปลายเปิ ด (open-ended questions) ไม่ มีการกํา หนดหรื อเรี ย งลํา ดับหัวข้อคํา ถาม แต่ เ ป็ นการสนทนาแบบ
ธรรมชาติ ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ โดยการเตรี ยมแนวคําถามสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ยืดหยุ่น
และมีความต่อเนื่องของคําถาม สามารถเจาะลึก เพื่อให้มีประเด็นที่ตอ้ งสัมภาษณ์ โดยเกี่ยวข้องกับข้อมูลในเรื่ องการ
ปลูก การผลิตอัญชัน การตลาด ต้นทุนและผลตอบแทน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างเกษตรกรผูป้ ลูกอัญชันอินทรี ย ์ บริ ษทั ไร่
ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด ซึ่ งรวบรวมข้อมูลการปลูกอัญชันอินทรี ย ์ การผลิตอัญชันแห้ง การตลาด และต้นทุน
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ผลตอบแทน จากผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ทีมส่ งเสริ มของบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด และได้ขอ้ มูลจาก
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลเพิ่มเติ มที่ใช้ในการสนับสนุ นการศึ กษางานวิจยั ในครั้ งนี้ ให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาทิ บทความ วารสารวิชาการ สื บค้น
ข้อมูลจาก Internet และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็ นการศึ กษาถึ งการผลิ ต สถานการณ์ การผลิ ต และ
การตลาด รวมไปถึงวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตและผลตอบแทนทางการเงิน โดยพิจารณาจากการศึกษาทฤษฎีตน้ ทุน
และผลตอบแทน

ผลการศึกษา

การศึกษาการผลิตอัญชันอิ นทรี ย์ของบริ ษัทไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด
การปลูกอัญชัน ต้องมีการเตรี ยมพื้นที่ก่อนการเพาะปลูก โดยการกําจัดวัชพืช เพื่อให้วชั พืชมีจาํ นวนลดลง
และตายไป เป็ นการเปิ ดพื้นที่ให้โล่ง พร้อมที่จะขุดแปลงและตากดิน หลังจากนั้น เพาะกล้าอัญชันตามที่ตอ้ งการ ขึ้น
ค้างอัญชันแบบเสารั้ว ทําการย้ายกล้าอัญชันเมื่ออายุ 15 วัน หลังจากปลูกอัญชัน 15 วันจึงทําการจัดเถาว์และยอดให้
ขึ้นค้าง และเมื่อปลูกอัญชัน 45 วันจะเริ่ มออกดอกแรก วิธีการดูแลรักษา ให้น้ าํ อัญชันวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น และรด
นํ้าหมักพืชสดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยใช้อตั ราส่ วน นํ้าหมัก 20 มิลลิลิตรต่อนํ้า 10 ลิตร รดแถวละ 1 บัวรดนํ้าหรื อ 10
ลิตร การกําจัดวัชพืช เมื่ออัญชันมีการงอก และเจริ ญเติบโตจะเริ่ มมีวชั พืชงอก และเติบโตมาพร้อมกัน โดยจะมีการ
กําจัดวัชพืชทุกๆ 14 วัน ซึ่ งจะใช้วิธีการถอน เนื่ องจากเป็ นการปลูกแบบอินทรี ย ์ จึ งไม่มีการใช้ยา การใส่ ปุ๋ยเพิ่ ม
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืช พรวนดินพร้อมทั้งใส่ ปุ๋ยมูลวัวเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินทุก ๆ 14 วัน โดยการพรวน
ดิ นเป็ นการทําให้ดินที่ แน่ นแข็งมีช่องว่าง และอากาศแทรกเข้าไปในเนื้ อดินได้ ช่ วยให้รากพืชมีอากาศหายใจ ใน
ส่ ว นของการเก็บ ดอกอัญชันต้อ งเก็บตอนเช้า และควรเก็บให้เ สร็ จก่ อนเที่ ย งเพื่ อให้ไ ด้แ ดดอย่า งน้อย 1 แดด
เนื่ องจากอัญชันสดเป็ นเชื้ อราได้ง่าย ไม่ควรเก็บดอกที่เหี่ ยว และไม่ควรเก็บหลังฝนตก เนื่ องจากหลังฝนตกจะมีน้ าํ
ในดอกเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งมีความชื้ นมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งจะทําให้เกิดเป็ นขั้วดอกสี น้ าํ ตาล ไม่เป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาด นําตากแดด เมื่อแห้งในระดับหนึ่ งจึ งทําการคลี่เพื่อไม่ให้ดอกติ ดกันเป็ นก้อน และตากต่อจนแห้งสนิ ท
ความชื้ นที่ได้ตอ้ งไม่เกิน 12 % เก็บรักษาในกล่องและถุงที่ไม่มีอากาศเข้าก่อนแพคลงถุงฟอยด์ และเติมไนโตรเจน
เพื่อช่วยคงสภาพของดอกอัญชันแห้ง ยังคงความสดใหม่และกรอบ
บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด มีพ้ืนที่ในการปลูกอัญชัน 187.5 ตารางเมตร ซึ่ งทําการปลูกแบบ
ขึ้ นค้างเสารั้ว ทั้งหมด 1,160 ต้น ผลผลิตสดเฉลี่ย 32,260 กรัมต่อเดื อน ได้เป็ นนํ้าหนักแห้ง 3,090 กรัมนอกจากนี้
บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด มี การรั บซื้ ออัญชันแห้งจากเกษตรกรสมาชิ กกลุ่มวิ สาหกิ จชุ มชนข้า ว
คุณธรรมบ้านโนนทราย ซึ่ งมีเกษตรกร 2 รายที่ส่งอัญชันแห้งอินทรี ยใ์ ห้กบั บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด
ซึ่ งมีพ้ืนที่รวมเฉลี่ย 400 ตารางเมตร มีอญั ชันแห้งอินทรี ยส์ ่ งให้กบั บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด เฉลี่ย 100
กิโลกรัมต่อปี โดยบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด รับซื้ อจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 350 บาท
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การศึกษาการตลาดอัญชันอินทรี ย์ของบริ ษัทไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด
1. การวิเคราะห์ 4P หรื อ Marketing Mix คื อส่ วนประสมทางการตลาด
4P: Product ตัวสิ นค้า อัญชันแห้งอิ นทรี ย ์ ที่ มีการรั บรองมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย ์ท้ ังในและ
ต่างประเทศ
4P: Price ราคาขาย 600 บาทต่อกิโลกรัม
4P: Place ช่องทางการตลาดอัญชันอินทรี ยแ์ ห้งของบริ ษทั ไรทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด
- การจําหน่ายทางเพจ Facebook
- การจําหน่ายทาง Instagram
- การออกบูธจําหน่ายตามงานอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
4P: Promotion การส่ งเสริ มการตลาด บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเพจ Facebook Instagram และออกบูธโปรโมทตามงานอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
2. การวิ เคราะห์ SWOT หรื อ ปั จจั ยทางสภาพแวดล้ อมและศั กยภาพขององค์ กรหรื อธุรกิ จที่ มีผลต่ อการ
ดําเนินการ
จุดแข็ง Strengths
S1 เป็ นผลิตภัณฑ์อินทรี ย ์ และได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยม์ าอย่างยาวนาน
S2 ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยท์ ้ งั ในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน IFOAM เป็ น
ระบบที่ พ ั ฒ นาขึ้ นโดยสหพั น ธ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ น านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture
Movements - IFOAM) มาตรฐาน EU ซึ่ งเป็ น มาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ยข์ องสหภาพยุโรป และ มาตรฐาน COR
ซึ่ งเป็ นมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ คนาดา
S3 ห่ วงโซ่ อุปทานของอัญชันอินทรี ยม์ ีคนกลางที่มีอาํ นาจการต่อรองสู ง ทําให้การดําเนิ นงานของ
ห่วงโซ่อุปทานมีความยืดหยุน่ มาก
S4 มีการวัดความชื้นโดยใช้เครื่ องวัด ทําให้อญั ชันแห้งมีความกรอบพอดี และขั้วดอกเขียวสด
S5 มีระบบการตรวจกลับไปยังเกษตรกรได้
S6 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัดจําหน่ายที่หลากหลาย ทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงได้ง่าย
S7 บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด มีการซื้ อขายกับลูกค้าเจ้าเดิม ซึ่ งเป็ นลูกค้าประจํา
จุดอ่ อน Weaknesses
W1 อัญชันเป็ นผลผลิตเกษตร ทําให้ควบคุมได้ยาก และเสี ยหายง่าย
W2 มีราคาที่สูงกว่าอัญชันแห้งทัว่ ไปตามท้องตลาด
W3 ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
โอกาส Opportunities
O1 ปัจจุบนั กระแสการรักสุ ขภาพมาแรง นับว่าเป็ นโอกาสของธุรกิจอัญชันอินทรี ย ์
O3 คู่แข่งด้านธุรกิจอัญชันอินทรี ยม์ ีนอ้ ย
อุปสรรค: Threats
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T1 ด้านสภาพอากาศ ช่วงหน้าฝนทําให้ผลผลิตมีโอกาสเสี ยหายได้ง่ายที่ สุด เนื่ องจากความชื้ นสู ง
เสี่ ยงต่อการเป็ นเชื้อรา และดอกซี ด
T2 การปลูกแบบอินทรี ยไ์ ม่ตา้ นทานต่อโรคระบาด แมลงและหนอนลงได้ง่ายและควบคุมยาก จึง
อาจส่ งผลกระทบต่อคุณภาพและปริ มาณของผลผลิต
การศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทนของอัญชันแห้ งอิ นทรี ย์
1. ต้ นทุนการผลิตอัญชันแห้ งอินทรี ย์
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการแปรรู ปผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนเริ่ มแรก (2) ต้นทุนการผลิต (3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มแรก (Initial investment cost) ซึ่ งถือเป็ นเงินลงทุน เริ่ มแรกเพื่อใช้เป็ น
เงินลงทุนสําหรับการซื้ อเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการผลิตอัญชันแห้งอินทรี ย ์ ซึ่ งมีจาํ นวนเงิ นลงทุนเท่ากับ 5,377
บาท โดยมีค่าเสื่ อมราคาอยูท่ ี่ 2,137.4 บาทต่อปี
2) ต้นทุนการผลิต (Production Cost) จากการสัมภาษณ์นางลลนา ศรี คราม และนักส่ งเสริ มบริ ษทั
ไร่ ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด ระยะเวลา 1 ปี มีตน้ ทุนเริ่ มแรกทั้งหมด 2,137.4 บาทต่อปี มีการใช้งานในส่ วนของ
การผลิตอัญชัน 50% จะมีตน้ ทุนเริ่ มแรกทั้งหมด 1,068.7 บาทต่อปี สามารถผลิตได้ 37.08 กิโลกรัมต่อปี เป็ นต้นทุน
เกี่ ยวกับการปลูกและการแปรรู ปอัญชันอิ นทรี ย ์ วัตถุดิบทางตรงที่ ใช้ท้ งั หมด มี ตน้ ทุ น 2,828 บาท สามารถผลิต
อัญชันแห้งอินทรี ยไ์ ด้ จํานวน 37.08 กิโลกรัมต่อปี ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย 76.27 บาทต่อกิโลกรัม
3) ค่ า แรงงานทางตรง (Labor Cost) ค่ า แรงงานทางตรงประกอบด้ว ย ค่ า แรงงานคนใน
กระบวนการผลิต ซึ่ งมีแรงงานคน โดยคิ ดเป็ นชัว่ โมง มีค่าแรงงาน ทางตรง 50,026 บาท ต่อปี ต้นทุนค่าแรงงาน
เฉลี่ย 1,349.14 บาทต่อกิโลกรัม
4) ค่ า ใช้จ่า ยการผลิ ต ค่ า ใช้จ่า ยการผลิ ต ประกอบด้วยบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ค่ า เสื่ อมราคาอุ ปกรณ์ ซึ่ งมี
ค่าใช้จ่ายการผลิตอัญชันแห้งอินทรี ยร์ วม 2,758.36 บาทต่อปี
5) ต้นทุนผลิตภัณฑ์รวม ต้นทุนผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดประกอบด้วย วัตถุดิบรวม ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการขายและการบริ หาร เท่ากับ 56,612.36 บาทต่อปี และ 1,499.8 ต่อกิโลกรัม
2. ผลตอบแทนการผลิตอัญชันแห้ งอินทรี ย์
จากการสัมภาษณ์นางลลนา ศรี ครามและนักส่ งเสริ มบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ฟาร์ ม จังหวัดศรี สะเกษ
(การสัมภาษณ์ทุกครั้งได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์) ซึ่ งมีการตั้งราคาขายกิโลกรัมละ 600 บาท โดยบรรจุ
ภัณฑ์ปริ มาณถุงละ 250 กรัม ปริ มาณการขายของผลิตภัณฑ์อญั ชันแห้งอินทรี ย ์ 37.08 กิโลกรัมต่อปี รายได้จากการ
ขายประมาณ 22,248 บาทต่อปี ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ รายได้จากการขายอัญชันแห้งอินทรี ย ์
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย รวมถึงกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั ไร่ ทอง
ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด ดังงบกําไร (ขาดทุน) ดังต่อไปนี้ สําหรับระยะเวลา 1 ปี ขายได้ (37.08 กิ โลกรัม × 600
บาท) 22,248 บาท หักต้นทุนขาย 55,612.36 บาท ขาดทุนสุ ทธิ 33,364.36 บาท อัตราส่ วนขาดทุนสุ ทธิ ต่อยอดขาย
เท่ากับ149.97 % ดังนั้นการทําธุรกิจอัญชันอินทรี ยข์ องบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด ขาดทุน
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ปั ญหาและอุปสรรคของธุรกิจอัญชันแห้ งอินทรี ย์ของบริ ษัทไร่ ทอง ออร์ แกนิกส์ ฟาร์ ม จํากัด
1. ปั ญหาด้ านต้ นทุน จากการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอัญชันแห้งอินทรี ย ์ พบว่า ปั ญหาด้านต้นทุน
แรงงานสู ง ซึ่ งเกิ ดจากการที่ บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด มี การจ้างแรงงานประจําในฟาร์ ม และเก็บ
อัญชัน ซึ่ งอัญชันต้องใช้เวลาในการเก็บมาก แต่ผลผลิตแห้งที่ได้ในแต่ละวันน้อย จึงไม่คุม้ กับการจ้างแรงงานเก็บ
2. ปั ญหาด้ านการผลิต จากการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอัญชันแห้งอินทรี ย ์ พบว่า การผลิตอัญชัน
แห้งขึ้นอยู่กบั ผลผลิตที่ออกในแต่ละวัน ซึ่ งนํ้าหนักแห้งที่ ได้หลังจากตากดอกสดมีจาํ นวนไม่มาก เฉลี่ยอยู่ที่ 100–
300 กรัมต่อวัน ซึ่ งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จึงต้องมีการเพิ่มพื้นที่การผลิต
3. ปั ญหาด้ านการเงินและบัญชี จากการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอัญชันแห้งอินทรี ย ์ พบว่า บริ ษทั ไร่
ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด มีการบันทึกบัญชี ซ้ื อขายในแต่ละรอบ แต่อาจจะมีการบันทึ กไม่ตรงตามมาตรฐาน
การบัญชี เช่น อาจไม่มีการบันทึกต้นทุนด้านแรงงาน (การสัมภาษณ์ทุกครั้งได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์)

สรุ ปผลการศึกษา

บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด มี การปลูกอัญชันแบบขึ้ นค้างเสารั้ ว มี พ้ื นที่ ในการปลูก 187.5
ตารางเมตร ทั้งหมด 1,160 ต้น ผลผลิตสดเฉลี่ย 32,260 กรัมต่อเดือน ได้เป็ นนํ้าหนักแห้ง 3,090 กรัมต่อเดือน โดย
นํ้าหนักสดต่อนํ้าหนักแห้ง เท่ากับ 10.44 และยังมีการรับซื้ ออัญชันแห้งจากเกษตรกรสมาชิ กกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน
ข้าวคุณธรรมบ้านโนนทราย ซึ่ งมีเกษตรกร 2 รายที่ ส่งอัญชันแห้งอินทรี ยใ์ ห้กบั บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม
จํากัด ซึ่ งมีพ้ืนที่ รวมเฉลี่ย 400 ตารางเมตร มีอญั ชันแห้งอินทรี ยส์ ่ งให้กบั บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด
เฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อปี โดยบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด รับซื้ อจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 350
บาท ตั้งราคาขายที่ 600 บาทต่อกิโลกรัม มีช่องทางการตลาด คือ การจําหน่ายทาง Facebook Page, Instagram และ
ออกบูธจําหน่ายตามงานอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง Facebook Page, Instagram และ
ออกบูธโปรโมทตามงานอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร และจากการวิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ขององค์กรหรื อธุรกิจที่มีผลต่อการดําเนิ นการ พบว่า จุดแข็งของธุรกิจอัญชันแห้งอินทรี ย ์ คือ เป็ นผลิตภัณฑ์อินทรี ย ์
ที่ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยท์ ้ งั ในประเทศและต่างประเทศ (มาตรฐาน IFOAM, EU และ COR) มีอาํ นาจ
การต่อรองสู ง ทําให้การดําเนิ นงานของห่ วงโซ่ อุปทานมีความยืดหยุน่ มาก มีการวัดความชื้นโดยใช้เครื่ องวัด ทําให้
อัญชันแห้งมีความกรอบพอดี และขั้วดอกเขียวสด มีระบบการตรวจกลับไปยังเกษตรกรได้ และยัง มีลูกค้าประจํา
จุดอ่อน คือ เป็ นผลผลิตเกษตร ทําให้ควบคุมได้ยาก และเสี ยหายง่าย มีช่องทางติดต่อสื่ อสารและจัดจําหน่ายที่ ไม่
หลากหลาย ทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ยาก และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โอกาสของ
ธุรกิจอัญชันแห้งอินทรี ย ์ คือ กระแสการรักสุ ขภาพมาแรง นับว่าเป็ นโอกาสของธุรกิจอัญชันอินทรี ย ์ และคู่แข่งด้าน
ธุ รกิ จอัญชันอินทรี ยม์ ีนอ้ ย และอุปสรรค คื อ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทําให้ผลผลิตมีโอกาสเสี ยหายได้ง่าย ไม่
ต้านทานต่อโรคระบาด แมลง หนอนลงได้ง่ายและควบคุ มยาก และจากการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลตอบแทน พบว่า
ธุ รกิ จอัญชันแห้งอินทรี ยม์ ีตน้ ทุน ด้านวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายด้านการผลิต เท่ากับ 55,612.36 บาทต่อปี มี
ปริ มาณการขายของผลิตภัณฑ์อญั ชันแห้งอินทรี ย ์ 37.08 กิโลกรัมต่อปี รายได้จากการขายประมาณ 22,248 บาทต่อปี
ซึ่ งจากการวิเคราะห์งบกําไรขาดทุนสุ ทธิ พบว่าธุ รกิ จอัญชันอินทรี ยข์ าดทุน 33,364.36 บาทต่อปี ซึ่ งต้องมีการลด
ต้นทุนลงเพื่อให้ธุรกิ จมีกาํ ไรมากขึ้น หรื อมีการเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าเพื่อให้มีผลตอบแทนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
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อินทิรา และคณะ (2563) เรื่ องการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาร้าแปรรู ป กรณี ศึกษา กลุ่มแจ่วบอง
OTOP 3 ดาว บ้านหนองแก อําเภอศรี บุญเรื อง จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่ งธุ รกิจปลาร้าแปรรู ปมีอตั รากําไรสุ ทธิ เพียง
1.95% ต่ อยอดขาย เนื่ องจากมี ตน้ ทุ นวัตถุดิบและแรงงานที่ สูงมากส่ งผลให้กาํ ไรสุ ทธิ ลดลง ผูป้ ระกอบการควร
พิจารณาลดต้นทุนวัตถุดิบและแรงงาน โดยการจัดซื้ อวัตถุดิบในฤดูกาลและซื้ อในปริ มาณมากเพื่อจะได้ราคาถูกลง
และลดจํานวนแรงงานให้เหมาะสม และมีการแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้า

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ ผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง อาจารย์ภ าควิ ช านวัต กรรมการสื่ อ สารและพัฒ นาการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และขอขอบคุณบริ ษทั ไร่ ทอง ออร์
แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด
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ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าประเภทแฟชั่ นในช่ องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคชาวไทย
กลุ่มเจเนอเรชั่ นวาย
Factors related to purchase decisions on fashion products on online channels of Thai consumers
of the Generation Y group
สุ ดารัตน์ มลาไวย์a,*, ธิตนิ ันธุ์ ชาญโกศลb
Sudarat Malawaia,*, Thitinan Chankosonb
a
นิสิตปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุ งเทพ 10110
b
คณะบริ หารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุ งเทพ 10110
a
Graduate student, Faculty of Business, Administration for Society, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand
b
Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: Sudarat.m@mail.rmutk.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ คือ ผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายที่ ซ้ื อสิ นค้าประเภทแฟชั่นในช่ องทางออนไลน์รวมทั้งสิ้ น 400 คน ผลการศึ กษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีลกั ษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย, การตัดสิ นใจซื้อ, ช่องทางออนไลน์, สิ นค้าแฟชัน่

Abstract
This research aims to study the factors related to the purchase decisions on fashion products in online channels
among Thai consumers in the Generation Y group. The sample group in the quantitative research was comprised of
400 Thai consumers from the Generation Y group who bought fashion products on online channels. The results showed
that consumers with a different income made different purchase decisions. The marketing mix in terms of customers had a
moderate correlation over purchase decision on fashion products and goes in the same direction with a statistical
significance

Keywords: fashion products, Generation Y group, online channels, purchase decisions
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บทนํา
ในปั จ จุ บ ัน ชาวไทยกลุ่ ม เจเนอเรชั่น วาย เป็ นกลุ่ ม คนวัย ทํา งานที่ มี ก ํา ลัง ซื้ อ สิ น ค้า และเติ บ โตมากับ
เทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดํารงชี วิต โดยเฉพาะการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ จากข้อมูลของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรื อ ETDA ว่า ประเภทของสิ นค้า/บริ การ
ที่มีจาํ นวนผูซ้ ้ื อผ่านช่องทางออนไลน์ค่อนข้างมาก ได้แก่ อันดับที่ 1 แฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย (ร้อยละ 44.0) รองลงมา
คือ สิ นค้า/บริ การกลุ่มสุ ขภาพและความงาม เช่น เครื่ องสําอาง อาหารเสริ ม ยา เป็ นต้น (ร้อยละ 33.7), อุปกรณ์ไอที
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 26.5), เครื่ องใช้ภายในบ้าน เช่นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องครัว เฟอร์ นิเจอร์
เป็ นต้น (ร้อยละ 19.5) และบริ การสั่งอาหารทางออนไลน์ (ร้อยละ 18.7) ตามลําดับ (สํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2562)
จากผลสํารวจพฤติ กรรมผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ด้วยความสมัครใจ จํานวน 25,101 คน
ได้จาํ แนกช่ วงอายุของผูต้ อบแบบสํารวจออกเป็ น 4 เจเนอเรชัน่ ได้แก่ Gen Z, Gen Y, Gen X และ Baby Boomer
ในเรื่ องของการซื้ อสิ นค้า/บริ การทางออนไลน์ของคนไทยในยุค Thailand 4.0 เจเนอเรชัน่ ที่มีการซื้ อสิ นค้า/บริ การ
ได้แก่ Gen Y ร้อยละ 62.2, Gen x 52.2 , Gen Z 22.2 , Baby Boomer 34, และ Gen Y ถือว่าเป็ นกลุ่มคนที่อยูใ่ นยุคที่มี
การใช้อินเทอร์ เน็ตและโซเชี ยลมีเดียกันอย่างแพร่ หลาย จากผลการสํารวจยังพบว่า Gen Y มีจาํ นวนชัว่ โมงการใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งในช่วงวัน วันทํางาน/วันเรี ยนหนังสื อและวันหยุด มากที่สุดเมื่อเทียบกับ เจเนอเรชัน่ อื่นๆ นอกจากนี้
Gen Y ยังมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตในช่วงวันหยุดมากกว่าช่วงวันทํางาน/วันเรี ยนหนังสื อ โดยในช่วงวันหยุด
Gen Y จะใช้อินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ชัว่ โมง 36 นาทีต่อวัน และช่วงวันทํางาน/วันเรี ยนหนังสื อใช้โดยเฉลี่ยอยู่
ที่ 7 ชัว่ โมง 12 นาทีต่อวัน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560)
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วและผลสํ า รวจข้า งต้น จึ ง ทํา ให้ ผู ้วิ จัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาค้น หาปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่ องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย เพื่อต้องการปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงอย่างแท้จริ ง สามารถนําไปใช้ในการตลาดออนไลน์ และเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการบริ หารจัดการและเพิ่มช่องทางการสื่ อสารทางการตลาดให้กบั ภาคธุ รกิจ สามารถเข้าถึงและเข้าใจความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
วัตถุประสงค์ ทางการวิจัยมีดังนี ้
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาถึงส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย
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ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
แนวคิ ดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ของศิริวรรณ (2550) ประกอบด้วย 1.อายุ (Age) 2. เพศ (Sex) 3. ระดับ
การศึ ก ษา ( Education) 4. อาชี พ (Occupation) 5. รายได้ (Income) 6. ขนาดครอบครั ว (Family size) และสถานภาพ
ครอบครัว (Marital status )
แนวคิ ดเกี่ยวกับปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ า (4Cs) ของ ฉัตยาพร และฐิ ตินันท์ (2551)
ระบุวา่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4Cs) ประกอบด้วยกัน 4 ประการดังนี้ (1) ความต้องการของ
ลูกค้า (Customer’s Needs and Wants) (2) ต้นทุนของลูกค้า(Cost to the Customer) (3) ความสะดวกของลูกค้า (Convenience)
(4) วิธีการติดต่อสื่ อสาร (Communication)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื ้อ ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคของ kerin&
Hartley (2019, p. 128 อ้างถึงใน ศิริวรรณ, ศุภร, ปณิ ศา, จิระวัฒน์, 2562, p. 89) ประกอบไปด้วย (1) การตระหนักถึงความ
ต้องการ (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือกต่างๆ (4) การซื้ อ (5) การประเมิ นผลหลังการซื้ อโดยมีกรอบ
แนวคิดการวิจยั แสดงใน Figure 1
Demographic segmentation
1. Sex
2. Status
3. Occupation
4. Education
5. Average monthly earnings

Consumer decision-marketing
1. Needs recognition
2. Search
3. Evaluation of alternatives
4. Purchase
5. Post purchase evaluation

The marketing mix in terms of customers (4Cs)
1. Customer’s Needs and Wants
2. Cost to the Customer
3. Convenience
4. Communication

Figure 1 Concept framework
สมมติฐานในการวิจัยมีดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4Cs) ประกอบไปด้วย ด้านความต้องการ
ของลูกค้า, ด้านต้นทุนของลูกค้า, ด้านความสะดวกของลูกค้า, ด้านวิธีการติ ดต่อสื่ อสาร, มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ ประชากรชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย เนื่ องจากประชากรกลุ่มนี้ มีจาํ นวน
มาก รายได้สูง มีกาํ ลังซื้ อสู ง รวมทั้งเป็ นกลุ่มที่ มีการซื้ อสิ นค้า/บริ การทางออนไลน์มากกว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่ อื่นๆ
นอกจากนี้ ชาว Gen Y ยังมีพฤติ กรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตในช่ วงวันหยุดมากกว่าช่ วงวันทํางาน/วันเรี ยนหนังสื อ
โดยในช่ วงวันหยุด Gen Y จะใช้อินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ชัว่ โมง 36 นาที ต่อวัน และช่ วงวันทํางาน/วันเรี ยน
หนังสื อใช้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ชัว่ โมง 12 นาทีต่อวัน (สํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน),
2560) และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน จึ งคํานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณแบบไม่ทราบจํานวน
ประชากร ของทาโร่ ยามาเน่ โดยกําหนดระดับความเชื่ อมัน่ 95 % (ธานินทร์, 2560) กลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวนได้เท่ากับ
400 ชุด
โดยมี วิธีการเลื อกกลุ่ มตัวอย่า งดังนี้ เป็ นการสุ่ มตัวอย่า งประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเจาะจงเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่ซ้ื อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ และ
ต้องเป็ นชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย เท่านั้น โดยผูว้ ิจยั ใช้คาํ ถามในการคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อเป็ นการ
สกรี นผูต้ อบแบบสอบถามเบื้องต้น และนําแบบสอบถามลงระบบออนไลน์ในอินเทอร์ เน็ตผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
เครื่ องมือวิจัย ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นจากแนวความคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และการรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องแล้วนํามาประยุกต์เป็ นข้อ
คําถาม ในแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
ไปทดลอง โดยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น้ นั ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
ของแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถามในด้า นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในมุ มมองของลู กค้าได้ค่า ความ
น่าเชื่ อถือเท่ากับ 0.865 และแบบสอบถามในด้านการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์เท่ากับ
0.920
สถิ ติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ สถิ ติที่ใช้ในการทําวิจยั มี 2 ประเภท ได้แก่ (1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติเชิ ง
พรรณนา เป็ นการอธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ หาค่าร้อยละ ความถี่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย
(2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ คือ Independent Simple t-test, One-way ANOVA สถิติสหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สนั ในการทดสอบความสัมพันธ์

ผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 400 ชุด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงจํานวน 288 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.0 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน 279 คน คิดเป็ นร้อยละ
69.8 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000
บาท จํานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.8 และมีสถานภาพโสด จํานวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.3
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Table 1 Show the mean and standard deviation of the marketing mix in terms of customers
Perception Aspects
1. Customer’s Needs and Wants
2. Cost to the Customer
3. Convenience
4. Communication
Total

x̄
3.82
3.80
4.08
3.93
3.91

SD
0.567
0.639
0.645
0.640
0.518

n = 400
Importance
more
more
more
more
more

ค่าเฉลี่ยของส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าของผูต้ อบแบบสอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.518 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาด ในมุมมองของลูกค้า อยู่ในระดับความสําคัญมากได้แก่ ด้านความสะดวกของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
ด้านวิธีการติดต่อสื่ อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านความต้องการของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และด้านต้นทุน
ของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 3.80
Table 2 Show the mean and standard deviation of the Buying Decision Process
Perception Aspects
1. Needs/recognition
2. Search
3. Evaluation of alternatives
4. Purchase
5. Post Purchase evaluation
Total

x̄
3.72
3.75
3.89
3.79
3.78
3.79

SD
0.628
0.644
0.652
0.594
0.643
0.531

n = 400
Importance
more
more
more
more
more
more

ค่าเฉลี่ยของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.531 เมื่อพิจารณาแต่ละ
ขั้นตอน จะเห็นได้ว่า อยู่ในระดับมากทุกๆ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกต่างๆ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่ สุดเท่ ากับ 3.89 ขั้นตอนการซื้ อมี ค่าเฉลี่ ยรองลงมาเท่ ากับ 3.79 ขั้นตอนการประเมิ นผลหลังการซื้ อมี ค่าเฉลี่ ย
รองลงมาเท่ากับ 3.78 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลมีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 3.75 และขั้นตอนการตระหนักถึงความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
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Table 3 Show consumers with demographic characteristics consisted of different, there are different decisions to
buy fashion products in online channels among Generation Y Thai consumers
Independent variable
Statistic Values
p
Hypothesis test results
1. Gender
Needs/recognition
t = -1.513
.131
Reject
Search
t = -0.031
.975
Reject
Evaluation of alternatives
t = -1.126
.262
Reject
Purchase
t = -0.632
.528
Reject
Post Purchase evaluation
t = -1.508
.132
Reject
2. Education Level
Needs/recognition
t = -1.304
.193
Reject
Search
t = -0.148
.882
Reject
Evaluation of alternatives
t = -1.372
.171
Reject
Purchase
t = -1.614
.107
Reject
Post Purchase evaluation
t = 0.140
.889
Reject
3. Occupation Group
Needs/recognition
f = 0.735
.532
Reject
Search
f = 1.487
.217
Reject
Evaluation of alternatives
f = 1.408
.240
Reject
Purchase
f = 1.181
.317
Reject
Post Purchase evaluation
f = 1.066
.364
Reject
4. Monthly income Range
Needs/recognition
f = 1.706
.148
Reject
Search
f = 1.691
.151
Reject
Evaluation of alternatives
f = 1.362
.246
Reject
Purchase
f = 2.996
.019
Accept
Post Purchase evaluation
f = 0.063
.993
Reject
5. Status
Needs/recognition
t = 0.529
.597
Reject
Search
t = 0.263
.792
Reject
Evaluation of alternatives
t = 0.199
.843
Reject
Purchase
t = 0.558
.577
Reject
Post Purchase evaluation
t = -0.055
.956
Reject
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ผลการทดสอบสมมติ ฐานผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันมี การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่ องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย แตกต่างกัน ดัง
แสดงใน Table 3 พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่มี เพศ การศึกษา อาชี พ และสถานะที่แตกต่างกันมี
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่ องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกันในทุกขั้นตอนของการตัดสิ นใจซื้ อ แต่
พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่ มเจเนอเรชั่นวายที่ มีรายได้แตกต่ า งกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ประเภทแฟชั่นใน
ช่องทางออนไลน์ที่แตกต่างกันในขั้นตอนการซื้ อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Table 4 Show marketing mix from a customer perspective (4cs) correlating to fashion purchasing decisions in
online channels of Generation Y consumers
Independent Significance
1. Customer’s Needs and Wants
Needs/recognition
Search
Evaluation of alternatives
Purchase
Post Purchase evaluation
2. Cost to the Customer
Needs/recognition
Search
Evaluation of alternatives
Purchase
Post Purchase evaluation
3. Convenience
Needs/recognition
Search
Evaluation of alternatives
Purchase
Post Purchase evaluation
4. Communication
Needs/recognition
Search
Evaluation of alternatives
Purchase
Post Purchase alternatives

R

p

Hypothesis test results

0.459
0.452
0.441
0.477
0.532

.000
.000
.000
.000
.000

Accept
Accept
Accept
Accept
Accept

0.572
0.485
0.546
0.551
0.581

.000
.000
.000
.000
.000

Accept
Accept
Accept
Accept
Accept

0.554
0.464
0.563
0.578
0.599

.000
.000
.000
.000
.000

Accept
Accept
Accept
Accept
Accept

0.610
0.497
0.559
0.599
0.527

.000
.000
.000
.000
.000

Accept
Accept
Accept
Accept
Accept
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ผลการทดสอบสมมติฐานการหาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ากับ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่ องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ดังแสดงใน
Table 4 พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมองของลูกค้าทุ กด้าน มี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
1.สมมติฐานด้านข้อมูลส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานะ พบว่ามีเพียงรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนในขั้นตอนการซื้ อของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย เท่านั้น ที่ มี
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่ องทางออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เจเนอเรชั่นวายที่ มีรายได้จาํ กัด จะมี การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ประเภทแฟชั่นในช่ องทางออนไลน์ที่น้อยกว่า กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้สูงกว่า อาจเนื่ องจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้จาํ กัด ก่ อนจะซื้ อสิ นค้าต้องคิ ด
พิ จารณาความคุ ม้ ค่ า กับประโยชน์ที่ไ ด้รั บก่ อนตัด สิ นใจซื้ อ ซึ่ งไม่ ส อดคล้องกับงานวิ จยั ของจุ ฑารั ต น์ (2558)
ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ที่พบว่าในส่ วนของการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลวิจยั พบว่าอาชีพที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ การไม่สอดคล้องดังกล่าวอาจเนื่ องมาจากแหล่ง
ของการเก็บแบบสอบถาม
2. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ากับการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย พบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ในทุกๆด้าน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยมาภรณ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพ
ของสิ นค้า ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าและร้านค้า และด้านข้อมูลร้านค้า ข้อมูล
สิ นค้า และกระบวนการให้บริ การทุกปัจจัยส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์

สรุ ป
1. ระดับความสําคัญของส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
ระดับความสําคัญของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2.กลุ่มผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่
ในช่องทางออนไลน์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบไปด้วย ด้านความต้องการของลูกค้า ด้าน
ต้นทุนของลูกค้า ด้านความสะดวกของลูกค้า และด้านวิธีการติดต่อสื่ อสาร ทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย
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ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้แตกต่างกันในขั้นตอนการซื้ อ เท่านั้นที่จะ
มี การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ประเภทแฟชั่นในช่ องทางออนไลน์แ ตกต่ างกันอย่า งมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ซึ่ งจากกลุ่ ม
ตัว อย่า งพบว่า ส่ วนใหญ่ เ ป็ นผูท้ ี่ มีร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อน 15,001–25,000 บาท ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ ข ายสิ นค้า
ประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์ควรผลิตหรื อขายสิ นค้าในราคาที่ผบู ้ ริ โภคที่มีรายได้จาํ กัดสามารถเข้าถึงสิ นค้า
ได้ เช่น การให้ส่วนลดต่างๆ กับผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
2. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้ านความต้ องการของลูกค้ า
พบว่ามี ความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลางในทิ ศทางเดี ยวกัน ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการผลิ ตหรื อ
จําหน่ายสิ นค้าให้มีรูปแบบที่มีความทันสมัยและผูอ้ อกแบบควรมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่าง ควรมี
การศึกษาและติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบนั เพื่อให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เจเนอเรชัน่ วายที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา ด้ านต้ นทุนของลูกค้ า พบว่า มีความสัมพันธ์
กันระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ผูป้ ระกอบการควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า เพราะการซื้ อ
สิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่ องทางออนไลน์ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายมีการเปรี ยบเที ยบราคากับร้านค้าอื่นเพื่อ
เปรี ยบเทียบสิ นค้าก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ด้ านความสะดวกของลูกค้ า พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง ใน
ทิศทางเดียวกัน ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาช่องทางการจําหน่ายให้มีความหลากหลายในช่องทางออนไลน์ให้มีความ
ทันสมัยและมีความสะดวกมากขึ้ น ตลอดจนการสร้างความน่าเชื่ อถือในช่ องทางการชําระเงิ นให้มีความปลอดภัย
โดยการเข้าร่ วมการจดทะเบี ยนพาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิ กส์ และนํา มาแสดงให้ผูบ้ ริ โภครั บทราบข้อมูล ด้ านวิธีก าร
ติดต่ อสื่ อสาร พบว่า พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ผูป้ ระกอบการควรประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทางในช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสร้างการรับรู ้ในทุกช่องทาง การจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม
ต่างๆ และการรี วิวสิ นค้าจากกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อไปแล้ว ซึ่ งมีความสําคัญมาก เพราะในปัจจุบนั กลุ่มผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่
วาย มักเข้าไปอ่านการรี วิวสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภครายอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
โลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
โลจิ สติ กส์ ใน 8 จังหวัด จํานวน 400 คน ใช้สถิ ติเชิ งพรรณาและการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก จากการทดสอบ
สมมติฐานทําให้ได้ค่าสัมประสิ ทธ์ความถดถอยของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการสร้ างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นไปในทิ ศ
ทางบวกประกอบด้วย 5 ปั จจัย ดังนี้ (1) ปั จจัยบรรยากาศในการทํางาน (0.438) (2) ปั จจัยระบบองค์การ (0.224) (3) ปั จจัย
แรงจูงใจ (0.182) (4) ปั จจัยพันธกิ จและยุทธศาสตร์ (0.151) และ (5) ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การ (0.115) ตามลําดับ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05 ซึ่ งค่าปั จจัยดังกล่าวมี อิทธิ พลต่อการสร้ างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ สําหรั บผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจโลจิสติกส์คิดเป็ นร้อยละ 85.8
คําสําคัญ: ผูป้ ระกอบการ, โลจิสติกส์, องค์การแห่งการเรี ยนรู ้

Abstract
The purpose of this study was to explore factors that relate to learning organization building for logistics
entrepreneurs in lower central provinces. The questionnaire was used to collect data from a sample of logistics entrepreneurs
in 8 provinces, totaling 400 people. In this study, descriptive statistics and multiple regression analysis were conducted to
test the hypothesis. The findings revealed that the overall average of the factors influencing learning organization building
was at a high level. Based on the hypothesis, the regression coefficient of factors influencing learning organization building
was positive. It consisted of 5 factors as follows: (1) work climate, (2) organization system, (3) motivation, (4) mission and
strategy, and (5) organizational culture with scales of 0.438, 0.224, 0.182, 0.151 and 0.115, respectively by statistically
significance at .05. These factors influenced learning organization building for logistics entrepreneurs, accounting for 85.8
percent.
Keywords: entrepreneur, logistics, learning organization
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บทนํา

จากสถานการณ์ ปัจจุ บนั มี การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และการเจริ ญเติ บโตของระบบ
เศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ วในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส่ งผลให้บุคลากรหรื อองค์การต่างๆ ต้องได้รับผลกระทบต่ อการ
ดําเนิ นงานของธุ รกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ ประกอบกิ จการการค้าระหว่างประเทศ การขนส่ ง
และโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ของธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นปี 2562 มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง 486.7 พัน ล้า นบาท
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2563) และเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จที่ ตอ้ งอาศัยความได้เ ปรี ยบ
ทางด้านข้อมูล ช่ องทางการติ ดต่อสื่ อสาร ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการขนส่ งในทุกรู ปแบบ
ครอบคลุมผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มในระบบ Omni Channel ตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึงปลายนํ้า ทําให้การพัฒนาธุ รกิ จโลจิสติกส์
ต่างคํานึ งถึงระบบการบริ หาร ทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์ความรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดความเสี่ ยง สร้าง
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในธุรกิจได้ ซึ่ งหน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพผูใ้ ห้บริ การโลจิสติ กส์
(Logistics Service Providers: LSPs) มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของแรงงาน
และองค์การบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เป็ นสากล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ, 2560)
การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรหรื อองค์การต่างๆ เพื่อพัฒนาและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการทํางานในรู ปแบบต่างๆ ต้องอาศัยการเรี ยนรู ้
และสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization: LO) เป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะสามารถส่ งเสริ มให้บุคลากร
หรื อองค์การพัฒนาให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง (วัฒนสิ น และคณะ, 2558) สร้างช่ องทางการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ภายในองค์การ ควบคู่กบั การพัฒนาองค์ความรู ้จากภายนอก ผ่านการอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ทักษะ
การจัดการความรู ้ภายในองค์การที่มีอยู่อย่างเป็ นระบบ (อรวรรณ, 2557) และบุคคลในองค์การทุกระดับต่างสร้างผลงาน
ขยายขอบเขตแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ (Kaiser, 2000) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษาการ
สร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของผูป้ ระกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่างขึ้น เพื่อศึกษาปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้นาํ ไปสู่ การพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นที่เลิศ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ผูป้ ระกอบกิจธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่างได้

การตรวจเอกสาร

การสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของผูป้ ระกอบกิจธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ผูว้ ิจยั
ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization: LO) (วิจารณ์, 2547; Kaiser, 2000; Senge, 1990) หมายถึง
แนวคิ ดการแสวงหาความรู ้ เพิ่ มเติ มอย่างต่ อเนื่ องเป็ นระบบ โดยอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้ กระจายความรู ้ ผ่า น
ช่องทางต่างๆ ทั้งในและนอกองค์การได้อย่างอิสระ เชื่อมโยงในทุกมิติของกิจกรรมการปฏิบตั ิงานระหว่างบุคลากร
เพื่อหาแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ดีที่สุด (Best Practices) ต่อการปฏิ บตั ิ งานและพัฒนาองค์การอย่างเหมาะสมกับเวลาและ
เป็ นระบบต่อเนื่อง
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ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อความเป็ นองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
ประณยา (2557) อนุ กูล, (2558) และ Kaiser (2000) ได้อธิ บายปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ จํานวน 8 ปั จจัย ได้แก่ (1) ปั จจัยภาวะผูน้ าํ คื อ พฤติ กรรมของบุ คคลที่ อุทิศตนเพื่ อให้สมาชิ กทํางาน
ร่ วมกัน มีความคิ ดสร้างสรรค์ สอนงานทักษะและเป็ นแบบอย่าง พร้อมสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กให้
สําเร็ จได้ (2) ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การ คือ การปฏิบตั ิของสมาชิ กที่มีค่านิ ยมแห่ งการเรี ยนรู ้ มีอิสระ กล้าทดลองสิ่ ง
ใหม่ๆ โดยยอบรับและเข้าใจเป้ าหมายขององค์การ (3) ปั จจัยพันธกิจและยุทธศาสตร์ คือ พฤติกรรมของสมาชิ กที่มี
การนําวิสยั ทัศน์ส่วนตัวมารวมเป็ นเป้าหมายขององค์การ (4) ปัจจัยการดําเนินงานบริ หารจัดการ คือ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หารที่สนับสนุน จูงใจ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กในองค์การ (5) ปั จจัยโครงสร้างองค์การ คือ การแบ่งสาย
งาน ความรับผิดชอบ บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กในองค์การ (6) ปั จจัยระบบองค์การ คือ ระบบ
สนับสนุนและใช้งานในองค์การมีอยู่ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของสมาชิ ก (7) ปั จจัยบรรยากาศในการทํางาน คือ
สภาพแวดล้อ มภายในองค์ก ารที่ มี ล ัก ษณะเอื้ อ เฟื้ อต่ อ การสนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ และ (8) ปั จ จัย แรงจู ง ใจ คื อ
พฤติกรรมของสมาชิกที่กระตุน้ ให้เกิดกระตือรื อร้น ความเพียรพยายาม ต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อประสบความสําเร็ จ
จากการศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องเพื่ อสร้างเป็ นกรอบแนวคิ ดบนพื้ นฐานการประยุกต์โดยใช้
แนวคิดของ (Kaiser, 2000) ประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านพันธกิจและยุทธศาสตร์ ด้าน
การดําเนิ นงานบริ หารจัดการ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านระบบองค์การ ด้านบรรยากาศในการทํางาน และด้าน
แรงจูงใจมากําหนดเป็ นตัวแปรต้น และตัวแปรตาม คือ ผลต่อการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง มากําหนดเป็ นกรอบแนวความคิด ดังนี้ (Figure 1)
Independent Variables

- Leadership
- Organizational Culture
- Mission and Strategy
- Management Practice
- Organizational Structure
- Organization System
- Working Climate
- Motivation

Dependent Variables
- affecting Learning Organization
Building

Figure 1 Conceptual framework

209

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั การสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้สําหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยสร้างแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูลและนํามา
วิเคราะห์สถิติ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยมีวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั นี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จํานวน
8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุ พรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
ซึ่ งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 41 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563) จํานวน
ประชากรทั้งสิ้ น 3,863 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ เจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารระดับต้นขึ้นไป เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยกําหนดขนาดตัวอย่างจากสู ตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1970) ที่ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ± 5% ผลการ
คํานวณได้ประมาณ 362.46 คน เพื่อสะดวกในการกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั จึงกําหนดตัวอย่างในงานวิจยั นี้
จํานวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบ่งเป็ นจังหวัดกาญจนบุรี 65
คน นครปฐม 125 คน ราชบุรี 12 คน สุ พรรณบุรี 32 คน เพชรบุรี 41 คน ประจวบคีรีขนั ธ์ 49 คน สมุทรสงคราม 26
คน และสมุทรสาคร 50 คน รวมจํานวนตัวอย่าง 400 คน
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลในการวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งชนิ ด
ปลายเปิ ดและปลายปิ ด สร้างขึ้ นโดยการประยุกต์ใช้แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั อื่นที่ เกี่ ยวข้อง นํามาปรับปรุ งให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close Ended Response Question) แบบ
เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า แบบ
ลิ เ คิ ร์ ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ (Likert, 1996) ประกอบด้ว ยปั จ จัย ดัง นี้ (1) ปั จ จัย ภาวะผู ้นํา (2) ปั จ จัย
วัฒนธรรมองค์การ (3) ปั จจัยพันธกิ จและยุทธศาสตร์ (4) ปั จจัยการดําเนิ นงานบริ หารจัดการ (5) ปั จจัยโครงสร้าง
องค์การ 6) ปัจจัยระบบองค์การ (7) ปัจจัยบรรยากาศในการทํางาน และ (8) ปัจจัยแรงจูงใจ และการแปลความหมาย
เพื่ อ จัด ระดับ ค่ า เฉลี่ ย ของปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ (เพ็ญ แข และคณะ, 2551) มี
รายละเอียดดังนี้ คะแนนค่าเฉลี่ ย 4.21–5.00 หมายถึง มีอิทธิ พลมากที่ สุด, คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มี
อิทธิ พลมากคะแนนค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง มีอิทธิ พลปานกลาง, คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง มีอิทธิ พล
น้อยและคะแนนค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง มีอิทธิ พลน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด (Open
Ended Response Question)
และผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญดําเนิ นการตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องกับ
งานวิจยั และเมื่อนําแบบสอบถามมาดําเนิ นการปรับปรุ ง ได้นาํ ไปทดลองใช้ (Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างจํานวน
30 คน เพื่อนํามาวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามแต่ละด้านและได้ค่า alpha เท่ากับ .75 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองและแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการ เจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารระดับ
ต้นขึ้นไป ที่ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จํานวน 8 จังหวัด 400 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อได้รับการตรวจสอบความเรี ยบร้อยและความสมบูรณ์แล้ว
จะนํามาจัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับข้อมู ลส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาที่
ปฏิ บตั ิ งาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percent) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination)
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ สํา หรั บ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโลจิ สติ กส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย 8 ปั จจัย ได้แก่ (1) ปั จจัยภาวะผูน้ าํ
(2) ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การ (3) ปั จจัยพันธกิ จและยุทธศาสตร์ (4) ปั จจัยการดําเนิ นงานบริ หารจัดการ (5) ปั จจัย
โครงสร้ างองค์การ (6) ปั จจัยระบบองค์การ (7) ปั จจัยบรรยากาศในการทํางาน และ (8) ปั จจัยแรงจู งใจ โดยใช้
วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Divination)
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้สาํ หรับ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโลจิสติ กส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) แบบวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นแบบปลายเปิ ดจะต้องใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สามารถนํามาวิเคราะห์ผลการวิจยั ได้ ดังนี้
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การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 57 เพศหญิง ร้อยละ
43 มีอายุอยู่ในช่วง 41–50 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 59 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 85 มี
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในช่วง 6–10 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 48 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 50,001–70,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 63
การวิ เคราะห์ ข้อ มูลเกี่ย วกับปั จจั ย ที่ มีอิทธิ พ ลต่ อการสร้ างองค์ การแห่ งการเรี ย นรู้ สํา หรั บผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ
โลจิ สติกส์ ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง
จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 หากพิจารณารายปั จจัยพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้อยู่ในระดับมากที่ สุดมี จํานวน 4 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยบรรยากาศในการทํางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ปั จจัย
ระบบองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ปั จจัยแรงจูงใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ปั จจัยพันธกิ จและยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.44 รองลงมาคื อปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการสร้ างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก จํานวน 1 ปั จจัย
ได้แก่ ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และปั จจัยมีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้อยูใ่ น
ระดับปานกลางมีจาํ นวน 3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยการดําเนิ นงานบริ หารจัดการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ปั จจัยภาวะผูน้ าํ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และปัจจัยโครงสร้างองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ตามลําดับ
การทดสอบสมมุติฐานปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการสร้ างองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ สาํ หรั บผู้ประกอบการธุรกิจโลจิ สติกส์
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง
Table 1 Multiple Correlation Analysis
Variable
r
1
0.926

r2
0.894

Adjusted r2
0.858

Std. Error of the Estimate
0.74591

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คุณ (r) พบว่า ตัวแปรตาม คือ ผลต่อการสร้างองค์การแห่ง
การเรี ยนรู ้สําหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเชิ ง
บวกกับตัวแปรต้น คือ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจโลจิสติกส์
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ ปั จจัยภาวะผูน้ าํ ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การ ปั จจัยพันธกิ จและยุทธศาสตร์
ปั จจัยการดําเนิ นงานบริ หารจัดการ ปั จจัยโครงสร้างองค์การ ปั จจัยระบบองค์การ ปั จจัยบรรยากาศในการทํางาน
และปัจจัยแรงจูงใจ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคุณ (r) เท่ากับ 0.926 และ สามารถทํานายความถูกต้องของ
ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรตาม (Adjusted r2 ) ได้ร้อยละ 85.8 (Table 1)
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Table 2 Multiple Regression Analysis
Variable

Constant
Working Climate
Organization System
Motivation
Mission and Strategy
Organizational Culture
Management Practice
Leadership
Organizational Structure
* p < .05.

Unstandardized
Coefficients
B
SE
0.627
0.065
0.311
0.026
0.174
0.024
0.118
0.022
0.112
0.031
0.81
0.019
0.020
0.112
0.008
0.118
0.006
0.128

Standardized
Coefficients
Beta (β)
0.438
0.224
0.182
0.151
0.115
0.020
0.008
0.005

t

p

9.64
11.977
9.48
8.31
6.54
5.68
0.175
0.067
0.050

.00*
.002*
.000*
.000*
.000*
.000*
.862
.947
.960

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอย Beta (β) โดยวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise ปรากฏว่า
ตัวแปรต้นที่ถูกนําเข้าสมการทํานายและปรากฏนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) โดยตัวแปรต้นหรื อปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การสร้ า งองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ สําหรั บผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จโลจิ ส ติ กส์ ในเขตจังหวัด ภาคกลางตอนล่ า ง ที่ มี
ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเชิ งบวกกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ สําหรับผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จ โลจิ สติ กส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ ปั จจัยบรรยากาศในการทํางาน (β = 0.438) ปั จจัยระบบ
องค์การ (β = 0.224) ปั จจัยแรงจูงใจ (β = 0.182) ปั จจัยพันธกิ จและยุทธศาสตร์ (β = 0.151) และปั จจัยวัฒนธรรม
องค์การ (β = 0.115) ตามลําดับ ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Table 2)

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

ผลสรุ ปจากการศึกษาตัวแปรปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง พบว่า ปั จจัยบรรยากาศในการทํางาน ปั จจัยระบบองค์การ ปั จจัย
แรงจูงใจ ปั จจัยพันธกิ จและยุทธศาสตร์ และปั จจัยวัฒนธรรมองค์การ สามารถร่ วมกันพยากรณ์องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
ตัวแปรที่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยมาตรฐานเชิ งบวกนั้นหมายความว่า เมื่ อค่ าของตัวแปรดังกล่าวเพิ่ มขึ้ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ สําหรั บผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ ใ นเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ก็จะมี ประสบ
ผลสําเร็ จเพิ่ มขึ้ นด้วย ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับประณยา (2557) และ Marquardt and Reynolds (1994) ได้กล่าวว่า
บรรยากาศในการทํางานหรื อปั จจัยภายในองค์การมีอิทธิ ต่อพลความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ โดยบรรยากาศนั้น
จะสร้างความประทับใจและความรู ้สึกที่ ดีของสมาชิ กในหน่ วยงานและยังส่ งเสริ มให้เกิ ดความนิ ยม บรรทัดฐาน
และพฤติกรรมของสมาชิกให้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุย ช่วยเหลือกันอํานวยความสะดวกให้สมาชิกเกิดการเรี ยนรู ้ได้
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อย่างต่อเนื่ องอีกด้วย และวิจารณ์ (2544) กล่าวถึง หลักการที่สาํ คัญที่สุดประการหนึ่ งต่อการสร้างองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ คือการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ และเมื่อนําระบบแรงจูงใจมา
ใช้ในการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะทําให้บุคลากรรับรู ้ได้ว่าสิ่ งที่เขาทํามีประโยชน์ต่อองค์การทําให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ และกระตุน้ ให้ทาํ พฤติกรรมนั้นๆ ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูป้ ระกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่
ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ เป็ นอย่างดี และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ที่ได้
สนับสนุนงบประมาณทําวิจยั ในครั้งนี้
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บทคัดย่ อ

การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อการเลื อกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใช้ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การในการออกแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนผูด้ ู แลผูส้ ู งอายุในอําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม จํานวน 395 ราย นํามา
วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านราคา ด้านกระบวนการ และ
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริ มการตลาดและด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย มี ค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวมี ความสัมพันธ์ต่อการเลื อกใช้บริ ก าร
การแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่มผูส้ ูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ผูส้ ูงอายุ, แพทย์ฉุกเฉิ น, ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ

Abstract

This study aimed to explore factors that relate to the selection of emergency medical services for elderly people
in Muang district, Nakhon Pathom province. Service marketing mix theory was applied to the questionnaire. A sample was
395 elderly carers in Muang district, Nakhon Pathom province. Data were analyzed for the descriptive statistics and
Pearson's correlation coefficient. It was found that the overall average of the factors in the service marketing mix were at a
high level. When considering each aspect, it was found that the overall average of the product, the price, the process and
the people was at the highest level. The overall average of the physical, the promotion and place was at a high level,
respectively. These factors were significantly related to the selection of emergency medical services for elderly people in
Muang district, Nakhon Pathom province at the level of .05.
Keywords: elderly people, emergency medical, service marketing mix
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บทนํา

ในปัจจุบนั ประเทศกําลังพัฒนาส่ วนใหญ่ ให้คาํ นิยามของผูส้ ู งอายุหรื ออายุเริ่ มต้นของการเข้าสู่ ความสู งวัย
ของบุคคลเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันกับกลุ่มประเทศที่ พฒั นาแล้วใช้ ซึ่ งมักอ้างอิงตามเกณฑ์กาํ หนดเกษียณอายุ
(retirement age) หรื ออายุที่บุคคลทัว่ ไปหยุดทํางาน เริ่ มต้นโดยเฉลี่ ยอยู่ที่อายุ 60 ปี ขึ้ นไป สําหรั บประเทศกําลัง
พัฒนา รวมถึ งประเทศไทยและหลายประเทศในภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Mujahid, 2006) โดยองค์การ
สหประชาชาติ ระบุว่า ประเทศที่ มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้ นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรื อมี
ประชากรอายุต้ งั แต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกําลังเข้าสู่ สงั คมผูส้ ู งอายุ
(WHO, 2017) สําหรับสถานการณ์ผสู ้ ู งอายุในประเทศไทย มีสัดส่ วนผูส้ ู งอายุมากขึ้นและแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ นใน
ทุกปี จากสถิติมีจาํ นวนผูส้ ู งอายุในปี 2562 รวมทั้งสิ้ น 11,136,059 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 16.73 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด (กรมกิจการผูส้ ู งอายุ, 2562) ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการให้บริ การด้านสาธารณสุ ขมากที่สุด ทําให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิ จ ท้องถิ่ น ต่ างเพิ่ มหน้าที่ จดั บริ การให้ผูส้ ู งอายุได้รับการดู แล คุ ม้ ครองสิ ทธิ ตาม
กฎหมาย และในขณะเดี ยวกันยังได้จัดทํา แผนผูส้ ู งอายุแ ห่ งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545–2564) โดยมอบหมายให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานหลัก โดยแผนดังกล่าวให้ความสําคัญต่อ
“วงจรชีวิต” และความสําคัญของทุกคนในสังคมที่มีความเกี่ยวพันกับผูส้ ู งอายุ (กรมกิจการผูส้ ู งอายุ, 2562)
การให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ (สพฉ.) เป็ นสถาบันที่จดั ตั้งขึ้ นเพื่อ
เป็ นองค์กรรับผิดชอบบริ หารจัดการ การประสานระหว่างหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการ
ส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการบริ หารจัดการการจัดบริ การแพทย์ฉุกเฉิ น ซึ่ งเป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น ที่มีหน้าที่ให้บริ การทางการแพทย์เพื่อให้ผทู ้ ี่มีอาการเจ็บป่ วย
เฉี ยบพลันได้พน้ ภาวะวิกฤติ ตลอดจนการจัดการให้ผปู ้ ่ วยฉุกเฉิ นได้รับการปฏิบตั ิทางการแพทย์ฉุกเฉิ นจนพ้นภาวะ
ฉุกเฉิ น หรื อได้รับการบําบัดรักษาทันเวลาและเหมาะสม (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ, 2562)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาการเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม โดยใช้ทฤษฎี ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการออกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ ที่ สนใจเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นในอําเภอเมื อง จังหวัด
นครปฐม ผลที่ ได้จากการวิจยั จะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาและจัดระบบการบริ การให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้
ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุ ด

การตรวจเอกสาร

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ศิ ริ วรรณ และคณะ (2552) เสรี (2542) และ Kotler (1997) ได้ใ ห้ ค วามหมายปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง ตัวแปรหรื อเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ กิ จ การมี สิ นค้า และหรื อบริ ก ารไว้
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมาย ให้เกิ ดความพึงพอใจและมีความเต็มใจที่ จะจ่ายเงินตรา
เพื่ อ ให้ไ ด้สิ น ค้า และหรื อ บริ ก ารเหล่ า นั้น มาใช้ง าน โดย Kotler and Keller (2016) ได้อ ธิ บ ายส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การ (Service Marketing Mix) แบบ 7Ps ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (Product) หมายถึง สิ่ งที่
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นําเสนอขายออกในรู ปแบบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ และความคิด เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจรับรู ้ถึงอรรถประโยชน์
และมูลค่า (2) ด้านราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงิ นตราที่ เกิดจากต้นทุนที่ จะต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การเหล่านั้น (3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึงช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ รวมถึง
วิ ธีการนํา ส่ งผลิ ต ภัณ ฑ์หรื อ บริ การไปยังผูบ้ ริ โภคให้ทนั ต่ อความต้องการนั้นๆ (4) ด้า นการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) หมายถึง การสื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดความต้องการในผลิ ตภัณฑ์
หรื อบริ การ เกิ ดการสื่ อสารที่ ชดั เจนเขาถึงกลุ่มเป้ าหมาย เช่ น การโฆษณา ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจใช้บริ การ
(5) ด้านบุคลากร (People) หมายถึง พนักงานหรื อบุคคลที่ ปฏิบตั ิ งานและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การนั้นๆ โดย
เกิ ดการคัดสรร ประเมินความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ เข้ามารั บบริ การ (6) ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึ ง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบตั ิงานในการบริ การ นําเสนอขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ แก่ผบู ้ ริ โภคให้ได้รับมอบ
อย่างสะดวกรวดเร็ ว เกิ ดความประทับใจ โดยธุ รกิ จบริ การประกอบด้วย อาทิ การต้อนรั บ การสอบถามข้อมูล
เบื้องต้น การให้บริ การตามความต้องการ การชําระค่าบริ การ เป็ นต้น และ (7) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical)
หมายถึง สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคสามารถสัมผัสอย่างเป็ นรู ปธรรม ได้จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การขององค์การต่างๆ
ที่มีความโดดเด่น และสามารถรับรู ้ได้ถึงภาพลักษณ์ของการบริ การ เช่น อาคารสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ สิ่ งอํานวย
ความสะดวก จุดจอดรถบริ การ เป็ นต้น
ปั จจัยที่มผี ลต่ อการเลือกใช้ บริ การทางการแพทย์
ภูวริ นทร์ และสมฤดี (2563) ได้ทาํ การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลื อกใช้บริ การกายภาพบําบัดในหน่ วย
กายภาพบําบัดและธาราบําบัด ศู นย์บริ การสุ ขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การมาวิเคราะห์การเลือกใช้บริ การทางการแพทย์ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับสิ นีรัตน์ และ
คณะ (2563) ที่ ได้ศึกษาพฤติ กรรมการใช้บริ การคลิ นิกกายภาพบําบัดเอกชนในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยพบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ล้วนมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การทางการแพทย์ท้ งั สิ้ น
จากการศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องเพื่อนํามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิ ดในการวิจยั โดยอาศัยปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix : 7Ps) ใช้ตวั แปรต้น ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(Product) เช่น คุณภาพในการบริ การ คุณลักษณะ การบริ การ ความทันสมัยของเทคโนโลยี อุปกรณ์เสริ ม เป็ นต้น
(2) ด้านราคา (Price) เช่ น ราคาในการบริ การ ส่ วนลด ระยะเวลาชําระเงิ น ระยะเวลาให้สินเชื่ อ เป็ นต้น (3) ด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เช่ น ตําแหน่ งที่ ต้ งั การให้บริ การ ช่ องทางในการนําเสนอบริ การ การครอบคลุม
บริ การ เป็ นต้น (4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
เป็ นต้น (5) ด้านบุคลากร (People) เช่น บุคลากรที่ให้บริ การ การบริ การต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น (6) ด้านกระบวนการ
(Process) เช่น การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริ การตามความต้องการ การชําระค่าบริ การ การนัด
หมาย ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นต้น และ (7) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) เช่ น อาคารสถานที่ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ สิ่ งอํานวยความสะดวก จุดจอดรถบริ การ ความสะอาด ความปลอดภัย เป็ นต้น และตัวแปรตาม คื อ การ
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เลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มาเป็ นกรอบแนวความคิด ดังนี้
(Figure 1)
Independent Variables
Service Marketing Mix (7Ps)

Dependent Variables
- The Selection of Emergency Medical
Services

- product
- price
- place
- promotion
- people
- process
- physical
Figure 1 Conceptual framework

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั การเลื อกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม มีวิธีดาํ เนิ น
การวิจยั ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั นี้ ได้แก่ ประชาชนหรื อผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุที่สนใจเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
ในจังหวัดนครปฐม มีประชากรรวมทั้งสิ้ น 917,053 ราย (กรมการปกครอง, 2562)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุที่สนใจเลือกหรื อมีสิทธิ เลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 176,651 ราย (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2562) เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยกําหนดขนาดตัวอย่างจากสู ตร ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1970) ที่ ค่าความคลาดเคลื่ อนเท่ ากับ ± 5% ผลการ
คํา นวณได้ป ระมาณ 399.09 คน หรื อ จํา นวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งชนิ ดปลายเปิ ดและปลายปิ ด
สร้างขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้อง นํามาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการ
วิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และประสบการณ์การใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close Ended Response
Question)
ส่ วนที่ 2 เป็ นปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม โดยใช้ทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มี ลกั ษณะแบบสอบถามปลายปิ ด (Close Ended Response Question) และมาตราส่ วนประมาณค่ าแบบลิ เคิ ร์ ท
(Likert Rating Scale) (Likert, 1996) และแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (เพ็ญแข และคณะ,
2551)
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด (Open Ended Response
Question)
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญดําเนิ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาและความ
สอดคล้องกับงานวิจยั และเมื่อนําแบบสอบถามมาดําเนิ นการปรับปรุ ง ได้นาํ ไปทดลองใช้ (Try Out) กลุ่มตัวอย่างที่
มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับประชากรที่ จะศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อนํามาวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในแต่ละด้านและได้ค่าแอลฟ่ าที่ มีค่า
มากกว่า 0.75 และมีความน่าเชื่อถือได้ เท่ากับ 0.825
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 ราย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อได้รับการตรวจสอบความเรี ยบร้อยและความสมบูรณ์แล้ว
จะนํามาจัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน และประสบการณ์การใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination)
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มู ลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การต่ อการเลื อกใช้บริ การการแพทย์
ฉุ กเฉิ นของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีความสัมพันธ์สาํ หรับการเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
ของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นแบบปลายเปิ ดจะต้องใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis)
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ผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม มีผตู ้ อบจํานวน 395 ราย สามารถวิเคราะห์ผลการวิจยั ได้ ดังนี้

การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี ร้อยละ 29 สถานภาพ
สมรสร้อยละ 36 สําเร็ จระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 35 ประกอบอาชีพลูกจ้างหรื อพนักงานเอกชน ร้อยละ 29
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนระหว่าง 30,001–40,000 บาท ร้อยละ 30 และประสบการณ์การใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
ร้อยละ 53
การวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การต่ อการเลือกใช้ บริ การการแพทย์ ฉุกเฉิ นของกลุ่มผู้สูงอายุ
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การต่อการเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 หากพิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.93 เป็ น ตามลําดับ
การวิเคราะห์ ความคิ ดเห็นต่ อปั จจัยที่มคี วามสั มพันธ์ สาํ หรั บการเลือกใช้ บริ การการแพทย์ ฉุกเฉิ นของกลุ่มผู้สูงอายุ
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Table 1 Selection factors of emergency medical services
n = 395
Variable
Constant
product
price
place
promotion
people
process
physical
Total
* p < .05.

Selection Factors of Emergency Medical Services
Pearson Correlatiom (r)
p (2-tailed)
Result
0.93*
0.90*
0.70*
0.75*
0.84*
0.87*
0.79*

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

Most
Most
More
More
Most
Most
More

0.81*

.00

Most
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พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีความสัมพันธ์สาํ หรับการเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
ของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม โดยรวมมี ค่า p (2-tailed) เท่ ากับ .00 ซึ่ งน้อยกว่า .05 หมายถึง
ความคิ ดเห็ นมี ความสัมพันธ์สําหรั บการเลื อกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่ มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมื อง จังหวัด
นครปฐม และค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ของเพี ยร์ สั น (r) โดยเรี ย งตามระดับ ความสั ม พัน ธ์ ม ากที่ สุ ด ได้แ ก่
ด้านผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ (r = 93) ด้านราคา (r = 90) ด้านกระบวนการ (r = 87) ด้านบุ คลากร (r = 84) และมี
ระดับความสัมพันธ์มาก ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ (r = 79) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (r = 75) และด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (r = 70) ตามลําดับ โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพี ยร์ สัน (r) รวมเท่ ากับ 0.81
แสดงว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กนั ทิศทางเดียวกันในระดับมากที่สุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (Table 1)

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

ผลจากการศึ ก ษา พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน มี
ความสัมพันธ์สาํ หรับการเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (r) รวมเท่ากับ 0.81 แสดงว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กนั
ทิ ศทางเดี ยวกันในระดับ มากที่ สุด กล่าวคื อ เมื่ อระดับความคิ ดเห็ นเพิ่ มขึ้ นปั จจัย ที่ มีความสัมพันธ์สํา หรั บ การ
เลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นก็จะเพิ่มขึ้ นตามไปด้วย และมีค่า p (2-tailed) เท่ากับ .00 ซึ่ งน้อยกว่า .05 หมายถึง
ความคิ ดเห็นมีความสัมพันธ์สําหรับการเลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ ภูวริ นทร์ และสมฤดี (2563), สิ นีรัตน์, สุ พิศ และสมนึก (2563), เกศรา และวัชรพจน์
(2562) และเอกประภู (2558),โดยพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมี ผลต่ อพฤติ กรรมและความพึ ง
พอใจต่อการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การในโรงพยาบาล คลินิก หรื อระบบอื่นๆ ทางการแพทย์ และวิญญ์ชยานันต์, ณัฐ
วุฒิ และดวงรัตน์ (2562) ได้พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การมากที่สุด และผลที่ได้การศึกษานี้ ยงั สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน
ให้กบั สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น หน่ วยงานด้านสาธารณสุ ข และหน่ วยงานในท้องถิ่นที่ เกี่ ยวข้องในพื้นที่ จงั หวัด
นครปฐม ช่วยลดความเสี่ ยงและสามารถป้องกันการเสี ยชีวิตของผูป้ ่ วยกลุ่มผูส้ ู งอายุในภาวะฉุกเฉิ นได้มากขึ้น
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดในการอธิบาย การกลัน่ แกล้งต่อบุคคลที่เคยเดินทางเข้า-ออกจาก
เขตพื้นที่เสี่ ยงการแพร่ ระบาดของ COVID-19ในสถานที่ทาํ งาน ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน และส่ งผลเสี ยโดยตรงต่อองค์กร โดยได้ดาํ เนิ นการศึ กษา แนวคิ ด ทฤษฎี รู ปแบบ ของการกลัน่ แกล้ง จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ผูว้ ิจยั นําเสนอกรอบแนวคิดใหม่ที่อธิ บายการกลัน่ แกล้งที่เกิดในช่วงการแพร่ ระบาดของ COVID-19
โดยปั จจัยหลักๆ ที่ ก่อให้เกิ ดการกลัน่ แกล้ง ได้แก่ ความหวาดกลัว การขาดความตระหนักรู ้ต่อโรค ความอคติต่อเพื่อน
ร่ วมงาน รวมไปถึงสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ ประกอบไปด้วย ความเชื่อ และ สื่ อ งานวิจยั ชิ้นนี้มีพ้นื ฐานจาก กรอบแนวคิดความ
อัปยศต่อสุ ขภาพและการเลือกปฏิบตั ิ และกรอบแนวคิดการแทรกแซงการกลัน่ แกล้งโดยใช้ตราบาป งานวิจยั ชิ้นนี้ มุ่งหวัง
เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับเหตุการณ์โรคระบาดในปั จจุบนั เพื่อเป็ นแนวทางให้นกั วิจยั ท่านอื่นๆ นําไปต่อ
ยอดในอนาคต เพื่อให้เข้าใจต่อพฤติกรรมดังกล่าวและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรในการจัดการทรัพยากรบุคคลในการออก
กฎเกณฑ์ป้องกันพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งในองค์กร
คําสําคัญ: การกลัน่ แกล้ง, การตีตรา, โควิด-19

Abstract

This paper proposed a conceptual framework to explain the bullying in workplace that has co-workers traveled
from COVID-19 high-risk area as targets. These behaviors affect employee’s work performance including negative impact
for the organization. The researcher has studied and gathered theories framework and pattern of bullying via literature
review and proposed the original theoretical framework of workplace bullying in COVID-19 era. This framework explain
the important factors causing bullying consists of fear, lack of awareness and prejudice together with facilitators including
beliefs and media. This paper referenced from The Health Stigma and Discrimination and Stigma-Based Bullying
Intervention framework. The assumption of the study is the increase in knowledge amongst researchers for further
developing and benefit for human resource to prevent these misbehaviors in organizations.
Keywords: bullying, COVID-19, stigma
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บทนํา

การแพร่ ระบาดของเชื อ้ ไวรั ส COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก
โรค COVID-19 หรื อ SARS‐ CoV‐ 2 ที่มีการแพร่ ระบาดและส่ งผลกระทบต่อหลายประเทศทัว่ โลกใน
ขณะนี้ คือโรคติดต่อซึ่ งเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีการตรวจพบอย่างเป็ นทางการครั้งแรกในเมืองหวู่ฮนั่
ประเทศจี นในเดื อนธันวาคม ปี ค.ศ. 2019 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศยกระดับ COVID-19 ให้
กลายเป็ น โรคระบาดใหญ่ทวั่ โลก (Pandemic) ตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนาคม ปี ค.ศ. 2020 ซึ่ ง ณ เวลานั้น COVID-19 ได้
แพร่ ระบาดไปอย่างน้อย 114 ประเทศซึ่ งมี ผูเ้ สี ยชี วิตไปแล้วไม่ น้อยกว่า 4,000 คนและมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่อง
โดยนับตั้งแต่การค้นพบผูต้ ิ ดเชื้ อครั้งแรกในเดื อนธันวาคม ปี ค.ศ. 2019 จนถึงปั จจุบนั (ข้อมูล ณ วันที่ 9
มกราคม 2020) มีผตู ้ ิดเชื้ อที่ยืนยันแล้วร่ วม 89 ล้านคน และผูเ้ สี ยชี วิตราว 1.9 ล้านคน โดยประเทศที่มีผตู ้ ิดเชื้ อและ
ผูเ้ สี ยชี วิตมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริ กา โดยมีผตู ้ ิดเชื้ อประมาน 22 ล้านคน และผูเ้ สี ยชี วิตเกือบ 4 แสนคน ในขณะที่
ประเทศที่มีการระบาดเป็ นครั้งแรกอย่างจีน มีผูต้ ิดเชื้ ออยู่ที่ 87,364 คน เป็ นลําดับที่ 82 ของโลก ในขณะที่ประเทศ
ไทย มีผตู ้ ิดเชื้อ 10,053 คน เป็ นลําดับที่ 129 ของโลก (Johns Hopkins University, 2021)
ประเทศไทยนับเป็ นประเทศแรกที่พบการติดเชื้ อ COVID-19 ภายนอกประเทศจีน โดยพบผูป้ ่ วยยืนยันราย
แรก ในวันที่ 13 มกราคม 2020 แต่อย่างไรก็ตามกรณี น้ ี เป็ นการตรวจพบเชื้ อจากการคัดกรองผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ
เท่านั้น โดยผูป้ ่ วยยืนยันรายแรกได้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน (South China Morning post, 2020) จากนั้นจึงพบ
การติ ดเชื้ อในประเทศครั้ งแรกในวันที่ 31 มกราคม 2020 โดยมีอตั ราการติ ดเชื้ อในระดับตํ่า เพียง 40 รายเท่านั้น
ตลอดเดือนมกราคม (ไทยรัฐออนไลน์, 2020) อย่างไรก็ดี อัตราการติดเชื้ อได้เพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ วในเดือนมีนาคม
จากกรณี ของ กลุ่มแพร่ เชื้ อจากการแข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (กรุ งเทพธุรกิจ,2020) รัฐบาลจึงต้อง
ออกมาตรการเพื่ อควบคุ มโรค เช่ น การติ ดตามการสัมผัส การคัดกรองตามท่ าอากาศยานนานาชาติ จํากัดการ
เดินทาง ปิ ดสถานที่สาธารณะ รวมถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นทัว่ ประเทศซึ่ งยังมีผลจนถึงปั จจุบนั จากนั้น
อัตราการติดเชื้ อในประเทศก็ค่อยๆตํ่าลง จนเหลือ 0 ราย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2020 (BBC Thai, 2020) โดยอัตรา
การติ ดเชื้ อในประเทศนั้นก็ได้คงที่ มาตลอด จนกระทัง่ เหตุการณ์ การติ ดเชื้ อในพื้นที่ ตลาดกลางกุง้ ต.มหาชัย อ.
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครในช่วงเดือนธันวาคม 2020 ส่ งผลให้อตั ราการติดเชื้ อในประเทศพุ่งสู งอีกครั้ง ทําให้
รัฐบาลได้ประกาศว่าการระบาดในครั้งนี้ เป็ น การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) (ศูนย์ขอ้ มูล COVID19, 2020)
พฤติกรรมก้ าวร้ าว กลัน่ แกล้ ง ในยุค COVID-19
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้สร้างผลกระทบเชิงลบไปทัว่ โลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยใน
มิติเศรษฐกิจนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า มาตรการควบคุมโรคระบาดต่างๆไม่ว่า ทั้งการปิ ดประเทศ การจํากัดการเดินทาง
ย่อมส่ งผลต่อภาคเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งนักวิเคราะห์ได้เผยว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะตกตํ่าในระดับเดียวกับ
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่ (Great Depression) ระหว่างปี ค.ศ. 1929-1939 (กรุ งเทพธุ รกิ จ, 2020) ธนาคารโลก
(World bank) ได้เผยรายงานที่ช้ ีให้เห็นว่า COVID-19 ส่ งผลต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2020 อย่างไรบ้าง โดยรายงานได้
เผยตัวเลขต่างๆ เช่น คนยากจน ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 88 ล้านคน (World Bank, 2020)
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นอกเหนื อจากมิติเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น COVID-19 ก็ได้สร้างผลกระทบเชิ งลบในด้านสังคมเช่นกัน
องค์การอนามัยโลก ได้ออกรายงาน “Attacks on health care in the context of COVID-19” ที่ได้ระบุถึงปั ญหา การ
ใช้พฤติ กรรมก้าวร้าว ความรุ นแรง รวมถึงการกลัน่ แกล้ง การเลือกปฏิ บตั ิ และตี ตราต่อบุคคลากรทางการแพทย์
บุคคลที่เคยติดเชื้ อ และผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งต่อการติดเชื้ อ COVID-19 ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้ มีที่มาจาก การตีตรา การ
แบ่งแยก เลือกปฏิบตั ิ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นในสังคมและกําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ด้วยความเชื่ อแบบผิดๆ ความไม่เข้าใจ
ในตัวโรค ทําให้กลุ่มบุ คลากรทางการแพทย์ และผูเ้ สี่ ยงติ ดเชื้ อสู งถูกตี ตราว่า “เป็ นตัวพาหะเชื้ อโรคในชุ มชน”
รายงานดังกล่าวได้ระบุถึง รู ปแบบของพฤติกรรมก้าวร้าวใช้ความรุ นแรง การกลัน่ แกล้ง การเลือกปฏิบตั ิ และตีตรา
ในช่วงการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ที่มีหลายรู ปแบบ ทั้งทางร่ างกาย เช่น การใช้กาํ ลังประทุษร้าย การใช้อาวุธ
รวมถึงการโจมตีทางวาจา เช่น การคุกคามทางจิตใจ การโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่ งเราได้พบเห็นรายงานการรังแก การ
เลือกปฎิบตั ิเหล่านี้ ตลอดช่วงเวลาการแพร่ ระบาด ในประเทศ เม็กซิ โก มาลาวี หรื อ อินเดีย โดยมีการปฏิเสธไม่ให้
กลุ่มบุ คลากรทางการแพทย์ใช้ขนส่ งสาธารณะ (WHO, 2020) มี คนไทยในประเทศอังกฤษถูกเรี ยกว่า “โคโรน่ า
ไวรัส” และยังโดนทําร้ายร่ างกายจนจมูกหัก (BBC THAI, 2020) ในประเทศซิ มบับเว มีรายงานว่ามีการนําป้ ายที่
เขียนว่า “ถนนสายโคโรน่า” (Corona road) ไว้ที่หน้าบ้านของผูต้ ิดเชื้อที่หายดีแล้ว ซึ่ งทําให้ผคู ้ นหลีกเลี่ยงที่จะผ่าน
เส้นทางนั้นเพราะกลัวการติดเชื้อ (Bagcchi, 2020)
ในบริ บทของประเทศไทยนั้น พฤติ กรรมการก้าวร้าว กลัน่ แกล้ง เลือกปฏิ บตั ิ ก็ถูกรายงานอย่างต่อเนื่ อง
นับตั้งแต่ มีการแพร่ ระบาดของ COVID-19 มี การขึ้ นป้ าย “ไม่รับนักท่ องเที่ ยวจี น” ในสถานประกอบการต่ างๆ
ในช่ วงต้นปี 2020 ที่ มีการแพร่ ระบาดของเชื้ อในระลอกแรก (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2020) การเหยียดแรงงานไทยที่
เดินทางกลับจากเกาหลี ในสังคมออนไลน์ ในช่วงเดือนมีนาคม (ประชาไท, 2020) และจากกรณี การแพร่ ระบาดครั้ง
ใหญ่ที่จงั หวัด สมุทรสาคร ในเดือนธันวาคม ก็ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมรังแก และเลือกปฏิบตั ิเช่นกัน ผูป้ ระกอบการใน
สมุทรสาคร ได้เปิ ดเผยว่า ชาวสมุทรสาครถูกว่าร้าย กล่าวหา แบ่งแยก ระแวง หรื อที่ เรี ยกว่า “ถูกบูลลี่” จากคน
จังหวัดอื่นๆ ทั้ง ๆ ที่ความเป็ นจริ ง การติดเชื้อส่ วนใหญ่ อยูใ่ น กลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้ถูกกันพื้นที่ แล้ว
คนสมุทรสาคร ซึ่ งเป็ นคนไทย กําลังถูกคนไทยด้วยกัน ดูแคลนอย่างมาก เดินทางไปที่ใด ก็เป็ นที่หวาดระแวงทั้งๆ
ที่ ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ อยู่ในกลุ่มเสี่ ยง สิ นค้าหลายอย่าง ถูกระงับการสั่งซื้ อ โดยไม่มีเหตุผล” (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2020)
นอกจากนี้ยงั มีการทําคลิปวิดีโอล้อเลียน ที่มีลกั ษณะเหยียดผูค้ นในจังหวัด สมุทรสงคราม (คมชัดลึก, 2020)
นายชาติ วุฒิ วังวล ผูอ้ าํ นวยการสํานักสนับสนุ นการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงทางสุ ขภาพ สสส. ได้อธิ บายถึ ง
พฤติ กรรมเหล่านี้ ว่า การเลื อกปฏิ บตั ิ และการตรี ตรา คื อการไม่ยอมรั บ การทําให้เขารู ้ สึกว่าเขามี คุณค่ าด้อยลง
น้อยลง เพราะฉะนั้นจะนําไปสู่ การรังแก การบู ลลี่ การทําให้คนอื่ นรู ้ สึกมี คุณค่ าตํ่ากว่าตนเอง จากสถานการณ์
ปั จจุบนั จะเห็นชัดเจนว่า การทําร้าย การรังแก การเลือกปฏิบตั ิกบั ผูท้ ี่อยู่ร่วมกับเชื้ อโควิดหรื อคนที่รักษาหายแล้วก็
ตาม ในหน้าข่าวหนังสื อพิมพ์และโซเชี ยลมีเดีย เช่น ขับไล่คนออกจากคอนโด การขับไล่คนออกจากหมู่บา้ น โดย
พบในทุกระดับของสังคม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ, 2020)
เมื่อสามารถอนุมานได้ว่ามีการรังแกและเลือกปฎิบตั ิ ต่อผูท้ ี่ มีความเสี่ ยงในการติ ดเชื้ อ COVID-19 เกิดขึ้ น
จริ งในประเทศไทย ประกอบมาตรการปั จจุบนั ของรัฐบาลที่ได้ทาํ การแบ่งพื้นที่ แต่ละจังหวัดในประเทศไทยตาม
อัตราการติ ดเชื้ อ โดยแต่ละพื้นที่ ในประเทศไทยถูกแบ่ งเป็ น (1) พื้นที่ สีแดงหรื อพื้นที่ ควบคุมสู งสุ ด ที่ มีผูต้ ิ ดเชื้ อ
จํานวนมาก (2) พื้นที่สีสม้ หรื อพื้นที่ควบคุม ที่มีผตู ้ ิดเชื้อเกิน 10 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (3) พื้นที่เฝ้าระวังสู งสุ ด
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ที่ มีผูต้ ิ ดเชื้ อไม่เ กิ น 10 ราย (4) พื้ นที่ สีเขี ยวหรื อพื้ นที่ เฝ้ าระวัง ที่ ยงั ไม่มีรายงานผูต้ ิ ดเชื้ อ โดยแต่ ละพื้ นที่ ก็ จะมี
มาตรการเพื่อการควบคุมโรคที่ต่างกัน (กรมควบคุมโรค, 2020)
จากมาตรการดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า การแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์น้ ี อาจทําให้เกิดการแบ่งแยก
(Discrimination) และการตี ตรา (Stigma) ได้ง่ายขึ้ น และอาจทําให้เกิ ด พฤติ กรรมก้าวร้าว กลัน่ แกล้ง ในประเทศ
มากขึ้ น ผูว้ ิจยั จึ งประสงค์ที่จะที่ จะนําเสนอกรอบแนวคิ ดที่ จะอธิ บายปรากฎการณ์ น้ ี โดยใช้ กรอบแนวคิ ดความ
อัป ยศต่ อ สุ ข ภาพและการเลื อ กปฏิ บัติ (The Health Stigma and Discrimination) (Stangl et al., 2019) และกรอบ
แนวคิ ดการแทรกแซงการกลัน่ แกล้งโดยใช้ตราบาป (Stigma-Based Bullying Intervention) (Earnshaw, 2019) มา
เป็ นพื้นฐานในการนําเสนอแนวคิดในการอธิ บายเหตุผลที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว กลัน่ แกล้งต่อเพื่อนร่ วมงาน
ที่ เคยเดิ นทางเข้า-ออกจากเขตพื้ นที่ เสี่ ยงการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 โดยกรอบแนวคิ ดที่ นาํ เสนอแหล่ ง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตีตรา (Stigma) ต่อผูท้ ี่มีสภาวะทางสุ ขภาพ (Health conditions) เป็ น 2 กลุ่ม คือ (1) ปัจจัยที่เกิด
จากแรงกระตุน้ ที่ ประกอบไปด้วย ความหวาดกลัว การขาดความตระหนักรู ้ต่อโรค อคติ ต่อเพื่อนร่ วมงาน และ
(2) ปัจจัยที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม ที่ประกอบไปด้วย ความเชื่อและสื่ อ

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการอธิ บาย พฤติกรรมก้าวร้าว กลัน่ แกล้งต่อเพื่อนร่ วมงานที่เคยเดิ นทางเข้าออกจากเขตพื้นที่เสี่ ยงการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19
2. เพื่อให้กรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นเป็ นแนวทางให้นกั วิจยั ท่านอื่นๆ นําไปศึกษาหรื อต่อยอดเพื่อให้เข้าใจต่อ
พฤติกรรมการกลัน่ แกล้งที่มาจากโรค COVID-19
3. เพื่ อให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อ การจัด การบริ หารทรั พยากรบุ คคลขององค์กรเพื่ อที่ จะออกกฎเกณฑ์ห รื อ
มาตรการป้องกันพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งในองค์กร

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับการกลัน่ แกล้ งในที่ทาํ งาน (Workplace Bullying)
การกลัน่ แกล้งตรงกับคําในภาษาอังกฤษคือ Bullying โดยพจนานุกรมแคมบริ ดจ (Cambridge Dictionary)
ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมของบุคคลที่ทาํ ร้ายผูม้ ีอาํ นาจน้อยกว่าให้รู้สึกหวาดกลัว หรื อบังคับให้ทาํ บางสิ่ งที่ไม่
ต้องการทํา โดยนักวิชาการหลายท่านได้ให้คาํ อธิ บายเกี่ยวกับการกลัน่ แกล้ง ดังนี้ การกลัน่ แกล้งเป็ นการกระทําเชิง
ลบที่เกิดซํ้าๆ โดยมุ่งเป้ าไปที่บุคคลหนึ่ งคนหรื อหลายคนซึ่ งทําให้เกิดความอับอายและความทุกข์ (Einarsen,1999)
การกลัน่ แกล้งเป็ นพฤติ กรรมที่ เกิ ดจากเจตนาที่ จะทําร้ายและต้องเกิ ดขึ้ นซํ้าๆ (Olweus,1994) พฤติ กรรมการกลัน่
แกล้งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ (1) การกลัน่ แกล้งทางร่ างกาย (Physical bullying) คือลักษณะของการทําร้าย
ด้า นกายภาพ (2) การกลัน่ แกล้งทางวาจา (Verbal bullying) คื อการวิ จารณ์ ด ้ว ยคํา พูด เช่ น การล้อชื่ อ การข่ มขู่
(3) การกลัน่ แกล้งเชิ งความสัมพันธ์ (Relational bullying) คือกลัน่ แกล้งทางอ้อมอย่างการแพร่ กระจายข่าวลื อและ
การกี ดกันทางสังคม และ (4) การกลัน่ แกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyber bullying) คื อการกลัน่ แกล้งที่ เกิ ดขึ้ นผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดียหรื อการส่ งข้อความ (Gaffney, Farrington, Espelage, & Ttofi, 2019)
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ในขณะที่การกลัน่ แกล้งในที่ทาํ งาน (Workplace Bullying) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งคนขึ้นไปถูก
เพื่ อนร่ วมงานคนหนึ่ งคนหรื อหลายคนกระทําในทางลบอย่า งต่ อเนื่ องและซํ้าๆและบุ คคลนั้นรู ้ สึ กไม่สามารถ
ปกป้องตนเองและนําตัวเองออกจากภาวะเหล่านี้ได้ (Vartia, 2001) ซึ่ งในบริ บทของการแรพ่ระบาดของ COVID-19
นั้น การเปลี่ ยนแปลงในวิถีชีวิตในการทํางาน เช่ นการทํางานที่ บา้ น การประชุ มผ่านระบบออนไลน์ อาจทําให้
พฤติ กรรมของพนักงานในองค์กรเกิ ดความหวาดกลัว หรื อปั จจัยอื่นๆที่ ส่งผลให้เกิ ดการกลัน่ แกล้งต่อผูท้ ี่ มีความ
เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่ งเป็ นการกลัน่ แกล้งต่อผูท้ ี่มีสภาวะทางสุ ขภาพ (Government of New South Wales,
2020)
การกลัน่ แกล้ง ต่อผูท้ ี่ มีสภาวะทางสุ ขภาพ และผูท้ ี่ ป่วยเป็ นโรคติ ดต่อ (Contagious diseases) ไม่ใช่ เรื่ อง
ใหม่ มีงานวิจยั จํานวนมากที่อธิ บายถึงปรากฎการณ์น้ ี โดยผูว้ ิจยั พบว่าการกลัน่ แกล้งต่อต่อผูท้ ี่มีสภาวะทางสุ ขภาพ
นั้นเริ่ มขึ้นจากการ ตีตราบาป (Stigma Marking) ต่อเป้ าหมาย แล้วจึงเกิดการกลัน่ แกล้ง องค์กรอนามัยโลก ได้เผย
ถึงรายงาน “Social Stigma associated with COVID-19” ที่ ได้อธิ บายว่า การตี ตราต่อผูท้ ี่ มีความเสี่ ยงสู งในการติ ด
เชื้ อนั้น ทําให้เกิดพฤติ กรรมกลัน่ แกล้งอย่างการ การเลือกปฏิ บตั ิ การตราหน้า (Labelled) ซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยต่ อการ
ควบคุ ม การระบาดได้ องค์ก รอนามัย โลกจึ ง ได้ร ณรงค์ใ ห้ห ยุ ด การตี ต ราอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี แ คมเปญที่ ชื่ อ
#SolidarityNotStigma ที่ ได้อธิ บายว่า การตี ตราที่ เกิ ดจากการระบาดของ COVID-19 นั้นทําให้ผูค้ นไม่ กล้า ที่ จะ
ออกมาตรวจหาเชื้ อ และทําให้ผูเ้ สี่ ยงติ ดเชื้ อไม่กล้าปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาด เช่ น การกักตัว
นอกจากนั้น(WHO, 2020) โครงการเอดส์แห่ งสหประชาชาติ (UNAIDS) ยังเผยว่า การตี ตราต่อผูท้ ี่ มีสภาวะทาง
สุ ข ภาพนั้นได้เกิ ด ขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อ งตั้งแต่ การแพร่ ระบาดของเชื้ อเอชไอวี (HIV) การระบาดของไวรั สอี โบลา
(Ebola) และไวรัสซิ กา (Zika) และ COVID-19 ในปัจจุบนั (UNAIDS, 2020)
ผูว้ ิจยั จึงพยายามสร้างกรอบแนวคิด โดยมีพ้ืนฐานว่า การรังแกต่อเพื่อนร่ วมงานที่เคยเดินทางเข้า-ออกจาก
เขตพื้ นที่ เ สี่ ย งการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 นั้นเกิ ด จากการถู กตี ต รา (Stigma marking) จากผูก้ ลัน่ แกล้ง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้ทาํ การทบทวนวรรณกรรม และได้เสนอกรอบแนวคิดพฤติ กรรมกลัน่ แกล้งต่อเพื่อนร่ วมงานใน
สถานการณ์ COVID-19 โดยพื้นฐานมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องและกรอบแนวคิ ดอื่นๆที่ มีนกั วิจยั
ท่ า นอื่ น เสนอมา เช่ น กรอบแนวคิ ด ความอัป ยศต่ อ สุ ข ภาพและการเลื อ กปฏิ บั ติ (The Health Stigma and
Discrimination) และกรอบแนวคิ ด การแทรกแซงการกลั่ น แกล้ง โดยใช้ ต ราบาป (Stigma-Based Bullying
Intervention) ดังนั้นกรอบแนวคิ ดในงานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงเป็ นกรอบแนวคิ ดแรกๆ ในการอธิ บายสถานการณ์บูลลี่ ใน
บริ บทของ COVID-19 และพยายามอธิ บายให้ครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆที่งานวิจยั ชิ้นก่อนๆ ไม่ได้นาํ เสนอ
กรอบแนวคิ ด The Health Stigma and Discrimination
เมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์ ของการแพร่ ระบาดที่เกิดขึ้นในโลก จะพบว่าการแพร่ ระบาดเหล่านี้ มาพร้อม
กับ การเลือกปฎิ บตั ิ ความเกลียดกลัวต่างชาติ (Xenophobia) และการตี ตรา (Stigma) ในอดี ตการแพร่ ระบาดของ
โรคติดต่อ อย่าง HIV หรื อโรคเรื้ อน (Leprosy) ล้วนมีปรากฎการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้น ซึ่ งผูท้ ี่ถูกตีตราต่างต้องเผชิ ญกับ
การกลัน่ แกล้ง การถูกเลือกปฏิบตั ิ อย่างกรณี ของกลุ่มผูร้ อดชีวิตจากโรคอีโบลา (Ebola) ในแอฟริ กาตะวันตก ช่วงปี
2013-2016 ได้ถูกกี ดกันจากชุ มชนของพวกเขา รวมถึงถูกไล่ออกจากงานด้วย ซึ่ งการแพร่ ระบาดของ COVID-19
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ในปั จ จุ บ ัน ก็ ใ ห้ผ ลลัพ ธ์ ที่ ไ ม่ ต่ า งจากในอดี ต คื อ มี ก ารตี ต รา การกลั่น แกล้ง การเลื อ กปฏิ บ ัติ เกิ ด ขึ้ น ทั่ว โลก
โดยเฉพาะกับคนเอเชีย (Villa et al., 2020)
จากประวัติศาสตร์ ในการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ได้บ่งชี้ ว่าการตีตรา นั้นมีอิทธิ พลต่อการเกิ ดขึ้ นของ
พฤติกรรมกลัน่ แกล้ง จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องศึ กษา ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิ ดการตีตราต่อผูม้ ีสภาวะทางสุ ขภาพ
(Health Condition) โดยได้ระบุถึงปั จจัยและสภาพแวดล้อมที ทาํ ให้เกิ ด การตี ตราต่อเป้ าหมาย (Stigma Marking)
(Stangl et al., 2019) โดยกรอบแนวคิ ด นี้ ก็ ไ ด้ถู ก นํา ไปใช้เ พื่ อ เป็ นต้น แบบของ กรอบแนวคิ ด Analysis of the
stigmatization process for COVID-19 อีกด้วย (Ransing et al., 2020)
กรอบแนวคิ ด Stigma-Based Bullying Intervention
การกลั่น แกล้ง โดยใช้ต ราบาป (Stigma-based Bullying) เป็ นการกลั่น แกล้ง และการเลื อ กปฏิ บ ั ติ ที่
แสดงออกทางพฤติ กรรมเพื่อที่ จะให้เกิ ด การตี ตรา (Stigma) หรื อการลดคุณค่าทางสังคมของเป้ าหมายที่ มีค วาม
แตกต่ า งอัต ลักษณ์ (Identities) หรื อคุ ณ ลักษณะ (Attributes) (Phelan, 2015) จากการศึ กษาพบว่า กลุ่ มที่ มีค วาม
หลากหลายทางเพศ และกลุ่มที่ มีความพิ การ มี โอกาสประสบการกลัน่ แกล้งมากกว่าคนทัว่ ไปถึ ง 1.5 ถึ ง 2 เท่ า
(Rose, 2019) นอกจากนี้ การกลัน่ แกล้งโดยใช้ตราบาปนี้ ยังมีความรุ นแรงและส่ งผลกระทบต่อผูถ้ ูกแกล้งมากกว่า
การกลัน่ แกล้งแบบไม่ใช้ตราบาป การศึกษาพบว่า ผูท้ ี่ประสบการกลัน่ แกล้งโดยใช้ตราบาป เช่นการถูกเหยียดเชื้ อ
ชาติ ศาสนา เพศ หรื อความพิการ มีแนวโน้มที่ จะมีอาการป่ วยทางจิต และการเลือกใช้สารเสพติด รวมถึงประสบ
ความล้มเหลวในการศึกษา มากกว่าผูท้ ี่ถูกกลัน่ แกล้งแบบไม่ได้ใช้ตราบาป (Russell, 2012)

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจยั รวมถึ งบทความต่ างๆ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษากรอบแนวคิ ด The Health
Stigma and Discrimination ซึ่ งเป็ นกรอบแนวคิ ด ที่ อธิ บายถึ งการตี ตราและการเลื อกปฏิ บัติ ต่ อผูท้ ี่ มีส ภาวะทาง
สุ ขภาพ เช่ นผูท้ ี่ เป็ น โรคเรื้ อน (Leprosy) และ ผูต้ ิ ดเชื้ อ HIV ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นโรคติ ดต่ อ (Contagious diseases)
เช่ นเดี ยวกับโรค COVID-19 และได้ศึกษากรอบแนวคิ ด Stigma-Based Bullying Intervention เพื่ อที่ จะอธิ บายถึ ง
การกลัน่ แกล้งอันมีที่มาจากการตีตรา กรอบแนวคิดนี้ ช้ ี ให้เห็นว่า การกลัน่ แกล้งอันมีที่มาจากการตรี ตรานั้นจะมุ่ง
เป้าไปที่ กลุ่มบุคคลที่ มีการศึกษาและรายได้ ในระดับที่ต่าํ รวมถึงผูท้ ี่ประสบปัญหาด้านสุ ขภาพด้วย ซึ่ งเป็ นลักษณะ
เดี ยวกับผูท้ ี่ เสี่ ยงติ ดเชื้ อCOVID-19 อย่างไรก็ดี สองกรอบแนวคิ ดข้างต้นยังไม่สามารถบ่งชี้ ได้ว่า พฤติ กรรมกลัน่
แกล้งที่ เกิ ดขึ้ นท่ามกลางการแพร่ ระบาดของ Covid-19 ในปั จจุบนั นั้นเกิ ดมาจาก การตี ตรา ผูว้ ิจยั จึ งนําสองกรอบ
แนวคิดนี้มาเป็ นพื้นฐานและนําเสนอกรอบแนวคิดใหม่ที่ช้ ี ถึงการเชื่อมโยงของการกลัน่ แกล้งและการตีตรา อันเกิด
จากปัจจัยและตัวขับเคลื่อนต่างๆ ได้ดงั นี้
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• ความหวาดกลัว (Fear)
• การขาดความตระหนักรู ้
ต่อโรค (Lack of awareness)
• อคติต่อเพื่อนร่ วมงาน
(Prejudice)

การตีตรา
ต่ อเป้าหมาย
(Stigma Marking)

• ความเชื่อ (Beliefs)
• สื่ อ (media)

พฤติกรรมก้าวร้าว
กลัน่ แกล้งต่อผูเ้ ดิน
ทางเข้า-ออกพื้นที่
เสี่ ยงการแพร่ ระบาด
ของโรค COVID-19

Figure 1 Conceptual framework of the bullying in workplace in the situation of COVID-19
จาก Figure 1 แสดงถึงกรอบแนวคิดพฤติ กรรมกลัน่ แกล้งต่อเพื่อนร่ วมงานในสถานการณ์ COVID-19 ที่
อธิ บายถึง พฤติกรรมก้าวร้าว กลัน่ แกล้งต่อเพื่อนร่ วมงานที่เคยเดิ นทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ ยงการแพร่ ระบาด
ของโรค COVID-19 การศึกษาตัวแปรหลักที่ส่งผลให้เกิดการตีตรา (Stigma) ประกอบไปด้วย
1. ปั จจัยที่เกิดจากแรงกระตุ้น ที่ประกอบไปด้วย
1) ความหวาดกลัว (Fear) ความหวาดกลัวเป็ นกลไกมีเกิดการตอบสนองเมื่อมีเหตุอนั ตราย ซึ่ งเมื่อ
เหตุอนั ตรายคือ COVID-19 ที่มีความไม่แน่นอน และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ความหวาดกลัวนี้ ก็อาจเกิดถูกสะสมจน
เรื้ อรังได้ (Mertens, 2020) ซึ่ งความหวาดกลัวนี้ ก็สามารถนําไปสู่ การตีตราทางสังคม (CDC, 2020) องค์การอนามัย
โลกระบุ ใ ห้ค วามหวาดกลัวเป็ นหนึ่ งในปั จจัย หลักที่ ทาํ ให้เกิ ด การตี ต ราทางสังคมในช่ วงการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 (WHO, 2020)
2) การขาดความตระหนักรู ้ต่อโรค (Lack of awareness) COVID-19 เป็ นโรคอุบตั ิใหม่ (Emerging
Disease) ทําให้ไม่ใช่เรื่ องแปลกที่จะมีคนขาดความตระหนักรู ้ต่อโรคนี้ องค์การอนามัยโลกเผยว่า ความไม่รู้ก็เป็ น
หนึ่ ง ในปั จ จัย ที่ ท ํา ให้เ กิ ด การตี ต รา เพราะเป็ นโรคใหม่ ที่ ย งั มี อี ก หลายสิ่ ง ที่ เ รายัง ไม่ รู้ (WHO, 2020) สมาคม
สุ ขภาพจิตของแมสซาชูเซตส์ ได้อธิ บายว่า “การตีตราเป็ น สมมติฐาน ที่ผคู ้ นร่ วมกันสร้างขึ้นเพื่ออธิ บายสิ่ งที่ ผูค้ น
ไม่เข้าใจ” (MAMH, 2017) การขาดความตระหนักรู ้ ต่อโรค COVID-19 อาจส่ งผลให้เกิ ดการตี ตราได้ อย่างเช่ น
เหตุการณ์การที่มี ชาวไทยถูกล้อเลียน เพราะใส่ หน้ากากอนามัย ในประเทศอังกฤษ (Nation, 2020) เหตุการณ์น้ ี ก็ได้
สะท้อนถึ งการขาดความตระหนักรู ้ของโรคของผูท้ ี่ ทาํ การล้อเลียน เพราะหน้ากากอนามัยเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่ อการ
ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค
3) อคติต่อเพื่อนร่ วมงาน (Prejudice) ได้ถูกให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติที่เกลียดชังหรื อเป็ นศัตรู
ต่อบุคคล เพราะบุคคลนั้นไม่เหมือนกับตนหรื อกลุ่มคนของตน (Allport, 1985) ซึ่ ง อคติ สามารถไปสู่ การตีตราต่อผู ้
ที่ มีสภาวะสุ ขภาพได้เช่นกัน เพราะกระบวนการตี ตราเกิ ดจากสร้างอคติต่อผูค้ นกลุ่มคนที่ เสี่ ยงต่อสภาวะสุ ขภาพ
ต่ างๆ ซึ่ งก็ทาํ ให้เกิ ดการแบ่ งแยกและเลื อกปฏิ บตั ิ ข้ ึ น (Parker, 2012) ในช่ วงการแพร่ ระบาดของCOVID-19 ก็มี
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เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึง การมีอคติ ต่อผูร้ ่ วมงานเกิ ดขึ้ น เช่ น เหตุการณ์ที่พนักงานชาวเอเชี ย ได้ถูกสั่งให้เว้น
ระยะห่างกับพนักงานคนอื่นๆ (ABC13, 2020)
2.ปั จจัยที่เกิดจากสิ่ งแวดล้ อม ที่ประกอบไปด้วย
1) ความเชื่ อ (Beliefs) เป็ นความเชื่ อที่มีที่มาจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเช่น ศาสนา หรื อ วัฒนธรรม
David Hughes นักชี ววิ ทยาด้า นวิ วฒ
ั นาการจาก Pennsylvania State University ได้อธิ บายว่า “ความเชื่ อสามารถ
กําหนดพฤติ กรรมที่ ไม่อาจคาดเดาได้จากทฤษฎี ใดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของโรคภัยไข้เจ็บ” ความเชื่ อ
โดยเฉพาะความเชื่ อในทางศาสนามีส่วนสําคัญต่อการเกิด การตีตราทางสังคมต่อผูป้ ่ วยโรคระบาดในอดีต เช่น ใน
กรณี ของโรค HIV ช่ วงแรกของการแพร่ ระบาดระหว่างปี ค.ศ. 1980 ช่ วงสื่ อหลายๆสํานักในบางประเทศได้เรี ยก
HIV ว่าเป็ นโรคของชายรักร่ วมเพศ (Gay plague) และตีตราว่า เป็ นโรคที่เกิดจากบาป เพราะในบางศาสนา การรัก
ร่ วมเพศเป็ นเรื่ องที่ยอมรับไม่ได้ (Reyes-Estrada, 2015) ในยุคของการแพร่ ระบาด COVID-19 ก็เช่นกัน ชาวจีนก็ถูก
ตีตราว่าเป็ นกลุ่มคนที่ก่อให้เกิดโรคเนื่องจากรับประทานสิ่ งที่แปลกประหลาด นัน่ ก็คือ ค้างคาว (ผูจ้ ดั การออนไลน์,
2020) เนื่ องจากในหลายๆชาติไม่มีวฒั นธรรมการกินค้างคาวอยู่ จึงเห็นได้ว่าความเชื่ อในเชิ งวัฒนธรรมที่ต่างกัน ก็
ทําให้เกิดการตีตราทางสังคมได้
2) สื่ อ (Media) เป็ นหนึ่งในปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดการตีตราได้เช่นกัน เพราะสื่ อได้นาํ เสนอ
ทั้งข่าวจริ ง และข่าวลือ หรื อกระทัง่ ข่าวเท็จ ตลอดการแพร่ ระบาดของ COVID-19 จนเกิดเป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่า การแพร่
ระบาดของข้อมูล หรื อ Infodemic (NY Times, 2020) ซึ่ งการแพร่ ระบาดของข้อมูล ก็คือข้อมูลข่าวสารจํานวนมากที่
มีท้ งั ข่าวจริ งและข่าวปลอม ซึ่ งอาจส่ งผลต่อสุ ขภาพของประชาชนและมาตรการควบคุมโรคได้ เพราะข้อมูลเหล่านี้
อาจลดทอนความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้ และยังทําให้เกิด การแบ่งแยก การตีตรา ทางสังคมอีก
ด้วย(WHO, 2020) ในกรณี ของประเทศไทย ก็ยงั มีการรายงานถึงข่าวปลอมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องตลอดช่วงการแพร่
ระบาด เช่ น ข่ า วปลอมที่ ร ะบุ ว่า พัส ดุ ไ ปรษณี ย ์เ ป็ นแหล่ งแพร่ เ ชื้ อ COVID-19 (Bangkok Insight, 2020) ซึ่ งข่ า ว
ปลอมนี้กอ็ าจมีส่วนทําให้เกิดการตีตราทางสังคม ต่อเป้าหมายอย่าง พนักงานไปรษณี ย ์
โดยเมื่อระบุถึงปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการตีตราต่อเป้าหมาย (Stigma Marking) แล้วผูว้ ิจยั ได้แสดงให้เห็น
ถึง อิทธิ พลของการตีตราต่อ พฤติกรรมก้าวร้าว กลัน่ แกล้ง โดยสามารถดูได้จาก Figure 1

สรุ ปผลการศึกษา

จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบแนวคิด ทําให้ได้มาซึ่ งปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดการกลัน่
แกล้งที่มีที่มาจากการตีตรา (Stigma) ผูว้ ิจยั จึงนําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าว กลัน่ แกล้งต่อเพื่อน
ร่ วมงานที่ เคยเดิ นทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่ เสี่ ยงการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีที่มาจากการทบทวน
วรรณกรรม โดยสื บค้นงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับบริ บทของการกลัน่ แกล้ง การตี ตรา อาทิ Stigma during the

COVID-19 pandemic ของ Bagcchi S. ในปี 2020, Fear of the coronavirus ของ Mertens ในปี 2020 และ
Stigma at the time of the COVID-19 pandemic ของ Villa ในปี 2020

การศึกษาในครั้งนี้คน้ พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวและกลัน่ แกล้งต่อผูท้ ี่มีสภาวะทางสุ ขภาพ ที่มีความเสี่ ยงติด
เชื้ อ COVID-19 ในระดับสู งนั้น มีที่มาจากการตี ตราทางสังคม ที่ เกิ ดจากปั จจัยต่างๆรอบตัว โดยโดยปั จจัยหลักๆ
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ได้แก่ ความหวาดกลัว การขาดความตระหนักรู ้ต่อโรค อคติ ต่อเพื่อนร่ วมงาน รวมไปถึงสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่
ประกอบไปด้วย ความเชื่อ และ สื่ อ
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นเพียงการสร้างกรอบแนวคิดเพื่อนําไปสู่ การกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาซึ่ งก็คือ
ปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดการตี ตรา อันเป็ นที่ มาของการกลัน่ แกล้ง เลือกปฏิ บตั ิ ต่อผูเ้ ดิ นทางเข้า-ออกพื้ นที่ เสี่ ยงการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 เท่านั้น การศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาถึงปั จจัยแวดล้อมอื่นผ่านการเก็บข้อมูล เช่น การ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลประชากรส่ วนใหญ่ หรื อการสัมภาษณ์พนักงานที่เคยถูกกลั้นแกล้ง หรื อพนักงาน
ที่รู้สึกรังเกียจต่อผูท้ ี่เดินทางเข้าออกในพื้นที่เสี่ ยง ซึ่ งจะช่วยยืนยันในตัวกรอบแนวคิดในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้ และยังจะ
ชี้ ให้เห็นถึงปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดการกลัน่ แกล้งว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่สาํ คัญ และเข้ากับบริ บทของคนไทย อย่างไรก็ตาม
การศึ กษานี้ ยงั ไม่สามารถระบุถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาเรื่ องพฤติกรรมรุ นแรง การกลัน่ แกล้ง ต่อผูท้ ี่ เคยเดิ นทางเข้าออกจากเขตพื้นที่เสี่ ยงการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ได้ ดังนั้นการศึกษาครั้งถัดไปจึงควรศึกษาข้อมูล ทฤษฏี
และแนวคิด เพิ่มเติมเพื่อนําเสนอวิธีป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั เชิ งคุณภาพนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการ และคุณสมบัติอนั
พึ งประสงค์ของบุ คลากรในงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ ทําการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึ กด้วยการ
คัด เลื อ กอย่ า งเจาะจงจากผู จ้ ัด งาน จํา นวน 4 รายและผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ง จํา นวน 3 ราย ผลการศึ ก ษา นํา เสนอผัง
กระบวนการดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการทํางานและการผลิตบุคลากรมืออาชี พเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในอนาคต
คําสําคัญ: การจัดงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ, กระบวนการบริ หารงานแสดงสิ นค้า, คุณลักษณะอันพึงประสงค์

Abstract

This qualitative research aims to study the operations and management processes and the personnel’s desired
characteristics of the exhibition industry. Four professional exhibition organizers and three supportive firms are
purposefully selected to be key informants. In-depth interview is the main data collection method in this study. The research
results present a process of the exhibition operations and management and the desired characteristics of personnel in this
industry. The findings will be the guideline for managing an exhibition and the development of capability and capacity of
human resources to meet industry demand.
Keywords: exhibition, exhibition management process, desired characteristic
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บทนํา

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็ นส่ วนหนึ่ งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4
ภาคส่ ว นด้ว ยกันคื อ การประชุ มองค์กร (Meeting) การเดิ นทางเพื่ อเป็ นรางวัล (Incentive) การประชุ มวิ ช าชี พ
(Convention) และงานแสดงสิ นค้า และนิ ทรรศการ (Exhibition) อุ ต สาหกรรมไมซ์ ส ามารถสร้ า งรายได้ใ ห้กบั
ประเทศไทยถึง 154 แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 เมื่อพิจารณารายได้
จากงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ พบว่า สามารถสร้างรายได้จากนักเดินทางนานาชาติได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 สู ง
กว่าอุตสาหกรรมย่อยอื่น ในช่วงเวลาเดียวกัน (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2559) (Table 1)
Table 1 MICE Revenue Performance (2558–2559) (THB Million)
Industry
Revenue from International MICE
2558
2559
Growth
Meeting
28,397
23,445
-17.44%
Incentive
16,136
16,217
0.50%
Convention
27,339
25,789
-5.67%
Exhibition
15,214
15,686
3.10%
MICE
87,086
81,137
-6.83%
Source: 2016 Annual Report, TCEB

Revenue from Domestic MICE
2558
2559
Growth
431
720
67.05%
2,770
641
-76.86%
2,545
5,321
109.08%
40,655
66,640
63.92%
46,401
73,322
58.02%

งานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มีศกั ยภาพในการสร้ างมู ลค่ าทางเศรษฐกิ จสู งใน
ลักษณะพหุ ผลประโยชน์ (Multiple Benefit) กล่าวคือ (1) ส่ งผลให้เกิดการใช้จ่ายของผูเ้ ข้าร่ วมงานและค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม โรงแรมที่พกั ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการใช้จ่ายต่างๆ ทั้งระหว่างและภายหลังการ
เข้าชมงาน (2) ส่ งผลด้านการค้าและการลงทุน การมีธุรกรรมทางธุ รกิ จทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังการจัดงาน
และ (3) มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ซ่ ึ งกันและกันอันนําไปสู่ การสร้างธุ รกิจใหม่ในอนาคต นอกเหนื อจากมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จของธุ รกิ จต่างๆ ที่ อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ,
2550) การจัดงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการแต่ละครั้ง นอกเหนื อจากสร้างรายได้ให้กบั ผูจ้ ดั งานและสถานที่จดั
งานแล้ว ยังมีส่วนสร้างรายได้ให้กบั ธุ รกิจที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น โรงแรมที่พกั ขนส่ งโลจิสติกส์ ผูร้ ับเหมาก่อสร้างและ
ตกแต่ งคู หาแสดงสิ นค้า ธุ ร กิ จรั บจัด กิ จกรรมพิ เ ศษ ธุ ร กิ จโฆษณา ธุ ร กิ จให้เ ช่ า อุ ป กรณ์ ด ้า นแสง สี เสี ย งหรื อ
มอนิ เตอร์ เป็ นต้น และอื่นๆ อีกหลากหลายธุ รกิ จ กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการเป็ น
กลไกสําคัญในการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้ประเทศ ดังนั้น แผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์
2560–2564 ของสํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (TCEB) จึงมีเป้ าประสงค์หลัก 3 เป้ าหมาย ได้แก่
(1) ความได้เปรี ยบในการแข่ งขัน (2) ความเป็ นมืออาชี พ (3) ความยัง่ ยืน (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและ
นิ ทรรศการ, 2560) โดยเป้ าประสงค์หลักทั้ง 3 นั้น เน้นการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทยให้มีความสามารถในการให้บริ การในระดับมาตรฐานสากล (World Class Standards) ที่
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สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการที่ จะต้องการความเป็ นมือ
อาชีพของบุคลากรเพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้แก่อุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต
จากการตรวจเอกสารพบว่ า งานวิ จัย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการศึ ก ษา MICE ในภาพรวมหรื อ มุ่ ง เน้น ไปยัง
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและสัมมนาเป็ นหลัก การบริ หารจัดการงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการมักนําเสนอใน
รู ปบทความวิชาการ เช่น นิโรธ และธี ระวัฒน์ (2559) นําเสนอบทความเรื่ องรู ปแบบการจัดการคุณภาพในธุรกิจการ
จัดงานแสดงสิ นค้าในประเทศไทย ส่ วนปณิ ชามน (2559) นําเสนอกลยุทธ์ของการจัดงานแสดงสิ นค้าเครื่ องมื อ
สื่ อสารการตลาด สร้างประสบการณ์ให้ผบู ้ ริ โภค ส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการบริ หารจัดการงานแสดง
สิ นค้าและนิ ทรรศการยังมีจาํ กัด งานวิจยั เชิ งประจักษ์ดา้ นงานแสดงสิ นค้ามักเป็ นการศึกษาในด้านอื่น เช่น บทบาท
และความสําคัญในการเข้าร่ วมงานจัดแสดงสิ นค้าระดับนานาชาติของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (ประพนธ์
และธี รวัฒน์, 2559) การพัฒนาเกณฑ์การประเมิ นการตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานจัด แสดงสิ นค้าระดับนานาชาติ ข อง
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (ประพนธ์ และธี รวัฒน์, 2561) รู ปแบบองค์ประกอบข้อตกลงในมุมมองของ
ลูกค้าที่ส่งผลต่อการรับรู ้คุณค่าของการจัดแสดงสิ นค้า (ภูดิศ, ศิวารัตน์ และปริ ญ, 2015) และศึกษาการสร้างความ
ได้เปรี ยบทางการแข่ งขันของงานแสดงสิ นค้าในกรุ งเทพมหานครเพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการแข่ งขันในเวที โ ลก
(อดิเทพ, เสรี , และชุษณะ, 2562) เป็ นต้น กล่าวได้ว่างานวิจยั ดังกล่าวยังขาดการศึกษาเชิ งประจักษ์ในด้านกระบวน
การการดําเนิ นงานและการบริ หารการจัดงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการซึ่ งมี ความซับซ้อนขององค์ประกอบ
มากกว่าอุตสาหกรรมไมซ์อื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ 2560–2564 ของ TCEB ด้านความ
ได้เปรี ยบในการแข่ งขันและความเป็ นมื ออาชี พ คณะผูว้ ิจยั จึ งตั้งประเด็นคําถามการวิจยั ครั้ งนี้ คือกระบวนการ
ดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการเป็ นอย่างไรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ ประกอบด้วยคุณลักษณะใดบ้าง โดยมีวตั ถุประสงค์งานวิจยั ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาวิธีการ
ดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการของผูป้ ระกอบการ (2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของบุคลากรในงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคิดด้านงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ และทฤษฎีระบบ

แนวคิ ดด้ านงานแสดงสิ นค้ าและนิทรรศการ (Exhibition)
งานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ หมายถึง การนําเสนอสิ นค้าและบริ การที่ มีการเชิ ญผูเ้ ข้าร่ วมงานโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้เกิดการขายแก่ผทู ้ ี่เข้าร่ วมงาน จัดเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพในการช่วย
ให้องค์การที่มาออกงาน (Exhibitors) สามารถนําเสนอหรื อโฆษณาสิ นค้าให้ผูเ้ ข้าชมงาน (Visitors) ได้เห็น สัมผัส
หรื อประเมินสิ นค้านั้นๆ ได้ สามารถแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ (1) งานแสดงสิ นค้าสําหรับผูป้ ระกอบการ (Trade
Show, B2B) (2) งานแสดงสิ นค้ า สํ า หรั บ ผู ้ บ ริ โภค (Consumer Show, B2C) (3) งานแสดงสิ นค้ า สํ า หรั บ
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โ ภค (Trade and Consumer Show) และ (4) งานแสดงสิ นค้า และนิ ทรรศการนานาชาติ
(International Exhibition) (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ, 2550) การจัดงานแสดงสิ นค้าและ
นิ ทรรศการ มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จให้ประเทศ เนื่ องจากเป็ นช่ องทางให้ผูผ้ ลิตสิ นค้าและ
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บริ การสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ของตนสู่ สาธารณะ ทําให้เกิดการรับรู ้ในผลิตภัณฑ์และนําไปสู่ การซื้ อและขาย
ผลิตภัณฑ์ การจัดงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการแต่ละครั้ง นอกเหนื อจากผูจ้ ดั งานและสถานที่ จดั งานแล้วยังมี
ความเกี่ ยวข้องธุ รกิ จสนับสนุ นอื่ นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่ น ธุ รกิ จโรงแรมที่ พกั ธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติ กส์
ธุ รกิจผูร้ ับเหมาก่อสร้างและตกแต่งคูหาแสดงสิ นค้า ธุ รกิจรับจัดกิจกรรมพิเศษ ธุ รกิจโฆษณา ธุ รกิจให้เช่าอุปกรณ์
ด้านแสง สี เสี ยงหรื อมอนิ เตอร์ เป็ นต้น กระบวนการและขั้นตอนของการจัดงานจึ งมีความซับซ้อนเมื่อเที ยบกับ
อุตสาหกรรมอื่นของไมซ์ Brown, Fletcher, Marini, and Reed (2013) เสนอขั้นตอนของการบริ หารจัดการงานแสดง
สิ นค้าและนิทรรศการไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ
1. ขั้นเตรี ยมการ (Initiating Phase) เป็ นขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดการบริ หารโครงการ ซึ่ งประกอบไปด้วย
การกําหนดวัตถุประสงค์ของงาน สิ่ งที่จะส่ งมอบ ขอบเขตของงานและความเสี่ ยง ประเมินความต้องการและศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ จัดทําแผนธุ รกิจ ประมาณการงบประมาณในการดําเนิ นโครงการ สร้างกระบวนการ
ประเมินผลงานอย่างเป็ นรู ปธรรมและการกําหนดผูร้ ับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม
2. ขั้นตอนการวางแผนการดําเนิ นการ (Planning Phase) การทําแผนการดําเนิ นการที่ ดีควรตอบคําถาม 5
ข้อ ดังต่อไปนี้ ประเภทของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วิธีการจัดงาน สถานที่ และช่วงเวลาของการจัดงาน
3. ขั้นตอนการดําเนิ นการ (Executing Phase) ประกอบได้ดว้ ยการออกแบบงาน การออกแบบสื่ อโฆษณา
การวางแผนขายพื้นที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การติดตั้ง ตลอดจนการนําเสนอกิจกรรมในระหว่างวันงาน เป็ นต้น
4. ขั้นตอนการติดตามและควบคุม (Monitoring and Controlling Phase) การติดตามและควบคุมจะแบ่งเป็ น
2 ส่ ว น ส่ ว นที่ หนึ่ งคื อ ในระหว่า งดํา เนิ นการ (Formative) มักทํา กันในช่ วงปลายของขั้นตอนการวางแผนการ
ดําเนินการและช่วงต้นของขั้นตอนการดําเนิ นการ และส่ วนที่สอง คือ เมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการ (Summative) ซึ่ งมักทํา
กันในช่วงปลายของขั้นตอนการดําเนินการและช่วงต้นของขั้นตอนการปิ ดโครงการ
5. ขั้นตอนการปิ ดโครงการ (Closing Phase) ขั้นตอนนี้ จดั เป็ นกิ จกรรมหลังเสร็ จสิ้ นงาน ประกอบไปด้วย
การรวบรวมเอกสารเพื่ อ ส่ งมอบงานให้กบั เจ้าของงานหรื อผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ การประเมิ น
ความสําเร็ จของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานหรื อไม่ของที มงานแต่ ละส่ วน เช่ น ฝ่ าย
การตลาด ที ม ขาย ฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารและฝ่ ายบริ หาร ประเมิ น ผลการทํา งานและประสิ ท ธิ ผ ลของที ม รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการทําโครงการในครั้งต่อๆ ไป
ทฤษฎีระบบ (System Theory)
Ludwig von Bertalanffy นักชี ววิทยา ชาวออสเตรี ย ได้ให้ความหมายคําว่า “ระบบ” ว่าเป็ นภาพรวมของ
ส่ ว นต่ า งๆ ทั้ง ที่ จัด เตรี ยมขึ้ นให้ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งและพึ่ ง พากัน ในอัน ที่ จ ะสร้ า งผลงานอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
(Bertalanffy, 1968) ต่อมาทฤษฎีระบบ ได้ถูกนํามาใช้อธิ บายถึงพฤติกรรมของคนหรื อกลุ่มคนในองค์การ Gibson,
Ivancevich, Donnelly, and Konopaske (2012) อธิ บายว่า ทฤษฎี ระบบช่ วยให้เข้าใจว่าบุ คคลในองค์การทั้งระดับ
บุคคลและกลุ่มงาน มีการดําเนิ นงานหรื อปฏิ บตั ิ การอย่างไรและสัมพันธ์กนั ด้วยเหตุผลใด ส่ วนภายนอกองค์การ
ทฤษฎี ระบบช่ วยให้เข้าใจและสามารถประเมิ นผลการติ ดต่อทางธุ รกิ จขององค์การกับหน่ วยงานอื่ นๆ จันทรานี
สงวนนาม (2545) กล่าวว่า ระบบจะต้องเป็ นระบบเปิ ด (Open System) คื อจะต้องมีปฏิ สัมพันธ์และได้รับอิทธิ พล
จากสิ่ งแวดล้อม มีรูปแบบของปัจจัยนําเข้าและผลผลิต (Input Output Model) องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย
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(1) ปั จจัยนําเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริ หารทุกๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัตถุดิบ อุปกรณ์
การบริ หารจัดการ และแรงจูงใจที่เป็ นส่ วนเริ่ มต้นที่สาํ คัญในการปฏิบตั ิงานขององค์การ (2) กระบวนการ (Process)
คือการนําเอาทรัพยากรทางการบริ หารทุกประเภทมาใช้ในการดําเนิ นงานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ กระบวนการจะมี
ระบบย่อยๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริ หาร การจัดการ การวัดและการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบ เป็ นต้น เพื่ อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่ ทุกกระบวนการได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ล (3)
ผลผลิตหรื อผลลัพธ์ (Product or Output) เป็ นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอาทรัพยากรมาปฏิบตั ิแล้วได้ผล
ลัพ ธ์ ต ามเป้ า หมายที่ ก ํา หนดไว้ แต่ ล ะองค์ป ระกอบจะมี ผ ลกระทบต่ อ กัน และกัน (The Entities Model) เมื่ อ
องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบอื่นด้วย ดังนั้น ทฤษฎีระบบจะมี
กระบวนการป้ อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่ อบอกให้รู้ว่าระบบมี การเบี่ ยงเบนอย่างไรและควรจะแก้ไ ขที่
องค์ประกอบใดของระบบนัน่ เอง (จันทรา, 2545)
กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ มากําหนดเป็ น
กรอบแนวคิ ด ในการการศึ ก ษาการดํา เนิ น งานและการบริ หารจัด การงานแสดงสิ น ค้า และนิ ท รรศการของ
ผูป้ ระกอบการครั้งนี้ (Figure 1)
1)
2)
3)
4)
5)

Input
Professional Exhibition
Organizer (PEO)
Venue
Freight Forwarders and
Logistics
Contractors
Others

1)
2)
3)
4)
5)

Process

Initial Planning
Project Planning
Executing
Monitoring & Controlling
Closing & Evaluation

Output
Quality and
Effective Show

Figure 1 Conceptual framework
Source: พัฒนาจากจันทรา (2545)

วิธีดําเนินการวิจัย

ระเบี ยบวิธีวิจยั ในการศึ กษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่ วนคื อ การศึ กษาด้านข้อมูลทุติยภูมิ แนวคิ ด ทฤษฎี
และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อง (Documentary) การสัมภาษณ์ ด ้วยแบบสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ ก (In-depth Interview) และการ
สังเกตการณ์ (Observation) เพื่อเป็ นการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) คุณภาพของข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คณะผูว้ ิจยั ได้เลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลรวม 7 ราย ด้วยวิธีการคัดเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ตามรายชื่ อซึ่ งได้รับคําแนะนําจาก TCEB โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มผูป้ ระกอบการงาน
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แสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการมืออาชี พ (Professional Exhibition Organizer, PEO) 4 ราย และกลุ่มธุ รกิจที่ สนับสนุ น
งาน ได้แก่ เจ้าของสถานที่ (Venue) 1 ราย บริ ษทั ขนส่ งและโลจิสติกส์ (Freight Forwarder and Logistics) 2 ราย
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structural Interview) ซึ่ งเป็ นคําถามชนิ ด
ปลายเปิ ด สร้างขึ้นโดยศึกษาจากการทบทวนเอกสารและขอคําปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญของ TCEB เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด ข้อคําถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ (1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล (2) แนวคิด
ด้านขั้นตอนการการบริ หารจัดงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ (3) แนวคิดด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิ ดกึ่ งมีโครงสร้าง ซึ่ งเป็ น
คําถามปลายเปิ ดที่มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ระหว่างการเก็บข้อมูล
จะมีการบันทึ กเทปและมีอุปกรณ์ช่วยจดบันทึ ก โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลรายละ 3–3.30 ชัว่ โมง
นอกจากนี้ คณะผูว้ ิจยั ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม และการรวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบสามเส้าของข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทําการวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Content Analysis) ด้วยการแจกแจงคําและ
ข้อความเพื่อหาความเหมื อนและความแตกต่างของข้อความและบริ บท และจัดกลุ่มเป็ นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย
จากนั้นเขี ยนบรรยายสิ่ งที่ คน้ พบและทําการสรุ ปผล ตรวจสอบข้อมูลหลักที่ ได้จากการสัมภาษณ์ร่วมกับข้อมู ลที่
รวบรวมจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ยงั มีการสังเกตุแบบมีส่วนร่ วม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องที่สุด

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาสามารถสรุ ป ได้ดงั นี้

ขั้นตอนการจัดงานแสดงสิ นค้ าและนิทรรศการ
ในการจัดงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ PEO คือศูนย์กลางของการทํางาน เนื่ องจากเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม วางแผน
ดําเนิ นงาน เป็ นผูน้ าํ และประสานงานกับหน่ วยงานสนับสนุ นทุกส่ วน ตลอดจนตัดสิ นใจแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อน
การจัดงานให้สาํ เร็ จเป็ นรู ปธรรมภายในช่ วงเวลาที่ กาํ หนดไว้ ขั้นตอนการจัดงานสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ
(Figure 2)
1. ก่อนการจัดงาน (Pre-show) ก่อนการสร้างงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการหนึ่งงาน ต้องมีการตระเตรี ยม
หลายขั้นตอน โดยในช่วงก่อนการจัดงานสามารถแบ่งออกได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรี ยมการ (Initiating Phase) PEO ต้องตอบโจทย์วา่ งานที่จดั คืองานอะไร งานที่จะ
จัดมีตลาดหรื อไม่ มีฐานข้อมูลพอหรื อไม่ สามารถประสบความสําเร็ จได้หรื อไม่ แต่หากเป็ นงานที่จดั ต่อเนื่ องกัน
ทุกปี หรื อเป็ นงานที่เจ้าของงานกําหนดหัวเรื่ องไว้แล้วก็อาจข้ามขั้นตอนการเตรี ยมการนี้ไปได้
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2) ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ของงาน (Planning Phase) ประกอบด้วย (1) กําหนดวิสยั ทัศน์และ
ภารกิจของงาน (2) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เครื่ องมือที่นิยมใช้กนั มากคือ การวิเคราะห์
SWOT ว่ า ปั จ จุ บัน สภาพแวดล้อ มภายนอกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งไร มี ปั จ จัย ใดที่ เ ป็ นโอกาส (Opportunity)
สนับสนุนต่อการจัดงาน และมีปัจจัยใดที่เป็ นอุปสรรค (Threat) ต่อการจัดงาน ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน คือ
การวิ เ คราะห์ องค์กรธุ ร กิ จของผู จ้ ัด งานว่า มี จุด แข็ง (Strength) หรื อมี จุด อ่ อน (Weakness) อะไร (3) นํา ผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มากําหนดกลยุทธ์และกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย (STP Analysis) ของงานว่ากลุ่มผูแ้ สดงสิ นค้าเป้ าหมาย
(Target Exhibitor) ของงานคื อใคร อยู่ที่ไหน จะเข้าถึ งกลุ่มผูแ้ สดงสิ นค้านี้ ได้ยงั ไง จะนําแนวคิ ดอะไรไปเสนอ
แนวคิ ด ของงานปี นี้ มีอ ะไรใหม่ เพิ่ มขึ้ นกว่าปี ก่ อน (4) กํา หนดเป้ า หมายและวัตถุ ประสงค์ ว่า การจัด งานครั้ งนี้
ประมาณการรายได้เป็ นเท่ าไร มี การเพิ่ มขึ้ นของรายได้เท่ าใด กําไรเป้ าหมายเท่ าไร (5) ทําการวางกลยุทธ์ดา้ น
การตลาด คือการวางแผนและกระบวนการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย และ (6) การวางแผนการปฏิ บตั ิ งานและ
จัดทํางบประมาณ
การสร้างงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการแต่ละครั้งต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมาก ดังนั้น การวางแผนการ
ดําเนิ นการที่ดี ต้องครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดของการจัดงานและต้องครอบคลุมงานของแต่ละฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง
ทั้งในส่ วนของฝ่ ายการเงิ น การตลาดและประชาสัมพันธ์ ที มงานขายและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ เช่ น สถานที่ จดั งาน
ผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า งและตกแต่ ง คู ห า ผู ้รั บ เหมาขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ผู ้รั บ เหมางานไฟฟ้ า และระบบ ผู ้รั บ เหมา
โสตทัศนูปกรณ์ ผูร้ ับเหมางานปูพรม ผูร้ ับเหมางานโสตทัศนูปกรณ์ ผูร้ ับเหมาเฟอร์ นิเจอร์ ฯลฯ มาประชุมร่ วมกัน
และทําเป็ นตารางการปฏิบตั ิงาน (Gantt Chart) ที่ระบุวนั เริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดกิจรรม โดยช่วงเวลาของการสร้างงาน
แสดงสิ นค้าแต่ละงานจะสั้นยาวแตกต่างไปตามประเภท ลักษณะและขนาดของงาน หากเป็ นงาน B2B ส่ วนใหญ่จะ
มีรอบเวลา 12 เดือน
3) ขั้นตอนการดําเนิ นโครงการ (Executing Phase) เป็ นขั้นตอนที่ PEO และผูท้ ี่เกี่ยวข้องนําแผนที่
ได้วางไว้ไปดําเนิ นการ เช่น ช่วง 6 เดือนแรก ฝ่ ายทีมการตลาดและทีมขายจะมุ่งประชาสัมพันธ์ไปยังผูแ้ สดงสิ นค้า
เป้ าหมาย (Exhibitor Promotion) เพื่ อให้ซ้ื อพื้ นที่ และเข้าร่ วมงาน และช่ วง 6 เดื อนหลัง ก่ อนเริ่ มงานจะเป็ นการ
สื่ อสารการตลาดสําหรับผูซ้ ้ื อและผูเ้ ข้าชมงาน (Visitor Promotion) เพื่อดึงดูดให้มาเยี่ยมชมงานผ่านทางสื่ อมวลชน
และสื่ อออนไลน์
4) การติ ด ตามและควบคุ ม การดํา เนิ น งาน (Monitoring and Controlling) โดยระหว่ า งการ
ดําเนิ นงานในทุกๆ ช่วง PEO ต้องคอยติดตามและควบคุมการดําเนิ นงานเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นงานทุกขั้นตอน
ของแต่ละฝ่ ายเป็ นไปตามแผนและบรรลุวตั ถุประสงค์ รวมถึงการแก้ไขปั ญหาเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามแผนที่
กําหนดไว้
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Figure 2 Exhibition Management Process
2. ช่วงของการจัดงาน (During the Show) เป็ นช่วงของการดําเนิ นงานหน้าพื้นที่จดั งาน (On Site) ในช่วงนี้
ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ (Operation Department) ของ PEO จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเพื่ อให้แน่ ใจว่าทุกอย่างเป็ นไปตามแผนที่
กําหนดไว้ ช่วงของการจัดงานยังแบ่งได้เป็ น 3 ช่วงคือ
1) ช่ วงวันเข้าตกแต่งพื้นที่ (Move in) ส่ วนใหญ่ใช้เวลา 3 วัน ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ สําคัญที่ สุดของ
การจัดงาน เป็ นช่ วงของการเคลื่อนย้ายงานแสดงสิ นค้าและผูแ้ สดงสิ นค้าเข้ามาในพื้นที่ จดั งาน เป็ นเรื่ องของการ
สร้างคูหาแสดงสิ นค้า เรื่ องของการตกแต่ง เรื่ องของการวางระบบนํ้า/ไฟ ระบบลงทะเบียน ระบบ Wi-Fi และทุก
อย่าง ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวที่ทาํ ในช่วงนี้ คือการดําเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้เมื่อ 6 โดยทีม เดือนที่แล้ว
ปฏิ บ ัติ การจะวางแผนว่า บริ ษ ทั ไหนจะเป็ นผูร้ ั บเหมาสร้ า งคู หาอย่างเป็ นทางการ (Official Booth Construction
Contractor) ในพื้นที่จดั งานทั้งหมด ผูร้ ับเหมาสร้างคูหาจะต้องทําตามกฎระเบียบของสถานที่จดั งานอย่างเคร่ งครัด
ซึ่ งโดยทัว่ ไป PEO มักจะไม่ให้ผูร้ ับเหมารายใหม่เข้ามารับงาน เนื่ องจากต้องการความมัน่ ใจว่าผูร้ ับเหมาจะต้อ ง
ก่อสร้างคูหาแสดงสิ นค้าทั้งหมดให้แล้วเสร็ จภายใน 3 วัน เพราะเป็ นความเสี่ ยงซึ่ ง PEO จะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้
เช่ นเดี ยวกับเรื่ องของผูร้ ับเหมาขนส่ งโลจิ สติ กส์ PEO ก็จะไม่คดั เลือกผูร้ ับเหมาขนส่ งสิ นค้าทัว่ ไป
แต่ตอ้ งเป็ นผูร้ ับเหมาขนส่ งสิ นค้าที่รู้พ้ืนที่การจัดงานเป็ นอย่างดี มีความรู ้เรื่ องระบบศุลกากร เข้าใจเรื่ องเกณฑ์ภาษี
นําเข้า-ส่ งออก มีความรู ้และมีอุปกรณ์ในการขนย้ายและยกสิ นค้า เช่น หากเป็ นสิ นค้าประเภทเครื่ องจักรในโรงงาน
ผู ้รั บ เหมาต้อ งรู ้ เ รื่ องการขนย้า ย รู ้ ก ารสร้ า งสมดุ ล ให้ เ ครื่ องจัก รได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง เป็ นบริ ษัที่ มี ชื่ อ เสี ย งและ
ประสบการณ์การทํางาน โดยก่อนวันเข้าพื้นที่ 2–3 สัปดาห์ ผูร้ ับเหมาขนส่ งต้องประสานงานกับ PEO และผูแ้ สดง
สิ นค้าเพื่อวางแผน และกําหนดว่าแต่ละวันจะนําเครื่ องจักร สิ นค้าและสิ่ งของอะไรเข้าในพื้นที่จดั งาน บทบาทของ
ผูร้ ับเหมาขนส่ งจะลดลงในงานแสดงสิ นค้าประเภท B2C เนื่องจากผูแ้ สดงสิ นค้าสามารถนําสิ นค้าเข้ามาในพื้นที่ จดั
งานได้ดว้ ยตนเอง
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2) ช่วงวันงาน (Show Days) ส่ วนใหญ่ใช้เวลา 4 วัน หน้าที่หลักของ PEO ในช่วงวันงาน คือต้อง
จัดงานตามแผนงานที่ ได้กาํ หนดไว้ แต่ ในความเป็ นจริ ง กิ จกรรมหน้าหน้ามักจะไม่เป็ นไปตามแผนงาน ดังนั้น
หน้ า ที่ ห ลัก ของ PEO คื อ การแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า (Problem Solving) ที่ สํ า คัญ PEO ต้อ งมี แ ผนสํ า รอง
เตรี ยมพร้อมไว้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ทนั ท่วงที หากมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เกิดขึ้น
3) วันรื้ อถอนงาน (Move Out) ส่ วนใหญ่ใช้เวลา 1 วัน เป็ นขั้นตอนการย้ายทุกอย่างออกจากพื้นที่
จัดงานให้เสร็ จภายในหนึ่งวัน ผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหาก็ทาํ การรื้ อคูหาแสดงสิ นค้าให้หมดและคืนพื้นที่ให้กบั เจ้าของ
สถานที่
3. หลังการจัดงาน (Post Show) เมื่อโครงการเสร็ จสิ้ น PEO ต้องจัดทํารายการสรุ ปผลการดําเนิ นงาน (Post
Show Report) เพื่อทําให้ทราบว่าโครงการสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรื อไม่ อย่างไร อาทิ จํานวนผูแ้ สดง
สิ นค้า จํานวนคูหาแสดงสิ นค้า จํานวนผูเ้ ข้าชมงาน จํานวนยอดขายสิ นค้าและบริ การภายในงาน ผลประกอบการ
ของโครงการ ผลสํารวจความพึงพอใจของผูแ้ สดงสิ นค้าและผูเ้ ข้าชมงาน รายงานปั ญหาที่เกิดขึ้น พร้อมการแก้ไข
และวิธีการป้องกัน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ ายอันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาการจัดงานใน
คราวต่อไป รวมถึงเพื่อเป็ นความรู ้สาํ หรับบุคลากรรายใหม่ขององค์การที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ตรงในการงานแสดง
สิ นค้าได้เรี ยนรู ้เป็ นแนวทาง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของบุคลากรในอุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้ าและนิทรรศการ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุ กรายมี ค วามเห็ นตรงกันว่า บุ คลากรคื อ ทรั พยากรที่ สําคัญอย่า งมากต่ อความสําเร็ จของ
อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ และการสรรหา คัดเลือกและรักษาบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานใน
ธุ รกิ จนี้ เป็ นสิ่ งที่ ทาํ ได้ยาก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายหนึ่ งกล่าวว่า “…การจะหาคนทํา exhibition ที่ ดีได้ นั้น ยาก ยากมากๆ ...
(P7)” เนื่ องจากเป็ นภาระงานที่หนัก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกรายหนึ่ งกล่าวว่า “...คนที่อยู่ในวงการนี ้ พอถึงระดับหนึ่ ง เขาจะ
ออกไป ถามว่ าทําไมจึ งออก เพราะงานในวงการนีห้ นักมาก เพราะว่ าเราต้ องลง detail ทั้งหมด ถ้ าคนที่ไม่ รักงานจริ ง
จะอยู่ยาก หรื อว่ าเด็กวัยรุ่ นที่เข้ ามาสนุกๆ แล้ วถึงจุดหนึ่ ง สมมติเขาเพิ่ งเป็ น manager พอไปเปรี ยบเทียบกับเพื่ อน
งานของเพื่ อนสบายกว่ า เขาอาจจะ move ออกไป ...(P1)” กล่าวได้ว่า การขาดแคลนบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเป็ นที่
ต้องการและรักษาไว้ให้ทาํ งานกับองค์การนานๆ นั้นจึงเป็ นปัญหาสําคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ระบุว่า ตําแหน่งผูจ้ ดั การโครงการ (Project Manager, PM) เป็ นตําแหน่งที่สาํ คัญอย่าง
มากต่อการจัดงานแสดงสิ นค้า PM ที่ เก่งมีความสามารถเป็ นทรัพยากรที่ สําคัญและมีมูลค่าสู งในองค์การ เป็ นสิ่ ง
สร้ างความแตกต่ างและเป็ นข้อได้เปรี ยบในเชิ งการแข่ งขัน จากการศึ กษา พบว่า คุ ณลักษณะและทักษะอันพึง
ประสงค์ของบุคลากรด้านการจัดงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการควรประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้คือ (1) มีความรู ้
ความสามารถด้านการตลาดและการจัดการ (2) สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ (3) ทักษะด้านการมีปฏิสมั พันธ์กบั คน เข้ากับ
คนได้ (4) ทักษะในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า (5) เป็ นผูท้ ี่ สามารถทํางานหลากหลายได้ใ นเวลาเดี ย ว (Multitasking) (6) มีความเป็ นผูป้ ระกอบการ (7) ประสานงานและทํางานเป็ นที มได้ดี (8) มีความยืดหยุ่น (9) ทักษะด้าน
การสื่ อ สารและการนํา เสนอ (10) ทัก ษะในการเจรจาต่ อ รอง (11) ทัก ษะในการปรั บ ตัว (12) มี ทัก ษะด้า น
ภาษาอังกฤษในระดับสื่ อสารได้ (13) ทักษะด้านอารมณ์ สามารถรับมือกับความเครี ยดได้ดี (14) สามารถกระจาย
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งาน (15) มีความอดทน (16) มีใจรักงานด้านบริ การ (17) พร้อมและรักที่จะเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ (18) รักในงานที่ทาํ และ
ชื่นชอบในการทํากิจกรรม

บทสรุ ปวิจารณ์ ข้ อจํากัดและข้ อเสนอแนะ

โดยสรุ ป พบว่า กระบวนการเตรี ยมการดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการงานแสดงสิ นค้า สามารถแบ่ง
ออกได้ 3 ช่วง คือ (1) ช่วงก่อนการจัดงาน ประกอบไปด้วยขั้นตอนการเตรี ยมงาน การวางแผนกลยุทธ์ของงาน การ
ดําเนิ นโครงการ การติ ดตามและควบคุมการดําเนิ นงาน (2) ช่ วงของการจัดงาน ประกอบด้วย ช่ วงวันเข้าตกแต่ ง
พื้ นที่ ช่ วงวันงานและวันรื้ อถอนงาน และ (3) หลังการจัดงาน สอดคล้องกับการนําเสนอของ Brown, Fletcher,
Marini, และ Reed (2013) นอกจากนี้ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ ต้องมีความรู ้
รอบ สามารถทํางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียว มีทกั ษะด้านการสื่ อสารและทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั คน เป็ น
ต้น เนื่องจากคุณภาพของบุคลากรคือ ทรัพยากรที่มีคุณค่าและสร้างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน ทว่า บุคลากรที่มี
ความเป็ นมืออาชี พกลับหาได้ยากมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษายังคงเป็ นการเรี ยนโดย
อิ ง ทฤษฎี ม ากกว่ า การปฏิ บ ั ติ ง านจริ ง และสาขาการจั ด การประชุ ม และนิ ท รรศการเป็ นสาขาที่ ย ัง ใหม่
สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสาขาดังกล่าวยังมีจาํ นวนจํากัด
ผลวิจยั สอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะอุตสาหกรรมการจัดแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการที่ กองทุนส่ งเสริ ม
การประชุมแห่ งชาติ (Convention Promotion Fund (CPF), 2014) ที่ระบุว่า บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ ควรมีความรู ้
เกี่ ยวกับคุณลักษณะและธรรมชาติ ของงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการประเภทต่างๆ ทราบแนวทางการจัดงาน
ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน และองค์ประกอบที่จาํ เป็ นของการจัดงาน และวิธีการทางการตลาด มีความสามารถใน
การวางแผนและเตรี ยมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนทํางานของแผนกงานอื่นๆ ทั้งที่เป็ นกลไกที่เป็ นภาพรวมภายใน
องค์การและกระบวนการทํางานของแต่ละฝ่ ายที่ตอ้ งติดต่อประสานงานโดยตรง ตลอดจนกระบวนการทํางานของ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู ้ความสามารถในการดําเนินโครงการให้เป็ นไปตามข้อตกลงที่ทาํ ไว้กบั ผูแ้ สดงสิ นค้า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการอาจมีส่วนแตกต่าง
กับอุตสาหกรรมไมซ์อื่น ที่ ให้ความสําคัญต่อคุณลักษณะด้านความพร้อม และความเต็มใจในการบริ การมาเป็ น
ลําดับแรก รองลงมา คื อ ด้านความซื่ อสัตย์และด้านความเอาใจใส่ ในการบริ การ (ชลลดา และรัตนาภรณ์, 2560)
เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์ถูกเชื่ อมโยงเป็ นส่ วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็ นงานที่เน้นด้านการบริ การเป็ น
หลัก บุคลากรที่ทาํ งานด้านนี้ จึงควรต้องมีใจรักการบริ การ มีความสุ ภาพ ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การลูกค้าด้วยความเต็ม
ใจ มี ทศั นคติ เชิ งบวก มี ความอดทนต่ อ ปั ญหา ภาวะความกดดัน และข้อเรี ยกร้ องต่ า งๆ จากผูม้ ารั บบริ การ แต่
อุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการนั้น จะมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่มีความซับซ้อนของ
องค์ประกอบต่ างๆ มากกว่าอุตสาหกรรมไมซ์อื่นๆ ดังเช่ นงานวิจยั ของวัชราภรณ์ และฉลองศรี (2556) ระบุ ว่า
บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ ต้องใช้ความรู ้รอบด้านมาประกอบการทํางาน ทักษะที่สง่ั สมมาจากประสบการณ์ในการ
ทํางานของบุคลากรมีความสําคัญมากกว่าการใช้ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาจากทฤษฎีหรื อตํารา นอกจากนี้ บุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์ยงั ขาดความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจแสดงสิ นค้า ด้านการบริ หารโครงการและเวลา ดังนั้น ความรู ้ความ
เข้าใจในด้านกระบวนการบริ หารจัดการงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
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บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ จึ งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้าและ
นิ ทรรศการให้มีความเป็ นมืออาชี พ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันอันนําไปสู่ ความเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
อุตสาหกรรมนี้ในอนาคต
ข้อจํากัดของงานวิจยั เนื่ องด้วยข้อจํากัดของเวลาและงบประมาณ ทําให้งานวิจยั ครั้งนี้ ยังขาดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักที่ เป็ นผูร้ ับเหมาสร้างคู หา (Booth Construction Contractor) ผูร้ ับเหมาด้านอื่นๆ ตลอดจน พนักงานตําแหน่ ง
ต่างๆ ที่ทาํ งานในธุรกิจจัดงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ และองค์การที่เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งเป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ คณะผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าในการวิจยั ครั้งต่อไป (1) ควร
ศึกษาเปรี ยบเทียบกระบวนการจัดการงานแสดงสิ นค้า B2B B2C และงานแสดงสิ นค้านานาชาติ (2) ความพึงพอใจ
ของผูแ้ สดงสิ นค้าต่ อกระบวนการทํางานของ PEO และธุ รกิ จอื่ นที่ เ กี่ ยวข้อง (3) ควรศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจและความพึงพอใจของบริ ษทั ต่างชาติ ที่มีต่อการจัดงานแสดงสิ นค้าระดับนานาชาติในประเทศไทย เป็ น
ต้น
เนื่ องด้วยจํานวนของบุ คลากรในอุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการยังไม่เพี ยงพอต่ อความ
ต้องการ และมีศกั ยภาพหรื อมีทกั ษะที่ยงั ไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะผูว้ ิจยั เสนอแนะว่า ในการ
ผลิตบุคลากรมืออาชี พที่ มีศกั ยภาพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ผูเ้ กี่ ยวข้องและผูจ้ ดั ทําหลักสู ตร
อาจารย์ผสู ้ อนและนักวิชาการทางการศึกษา รวมถึงนักศึกษาควรเข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการ
เรี ยนการสอนในรู ปแบบผสมผสานความร่ วมมื อระหว่างสถาบันการศึ กษาและผูป้ ระกอบการภาคเอกชน หรื อ
การบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการทํางานตามแนวคิด WIL (Work Integrated Learning) ซึ่ งจะสามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความต้องการของตลาดการทํางานในอนาคตและช่ วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไมซ์ได้เ พื่ อ
ความเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการซึ่ งควรได้มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ฝึ กงานกับ PEO และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องเช่ น สถานที่ จดั งานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ ธุ รกิ จขนส่ งโลจิ ติกส์ แ ละ
ธุ รกิจผูร้ ับเหมาก่อสร้างคูหา เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดงานอย่างชัดแจ้งและเตรี ยมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู ้วิ จัย ขอขอบพระคุ ณ ผู ้บ ริ หารสํ า นั ก งานส่ ง เสริ มการจัด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (TCEB)
คณะกรรมการสมาคมการแสดงสิ นค้า (ไทย) ที่ ได้ให้ความช่ วยเหลืออํานวยความสะดวก การประสานงาน การ
ติ ดต่อและผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์สาํ หรับการสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ขอ้ มูล แนวคิ ด และข้อเสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์แก่คณะผูว้ ิจยั ในการดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ให้สาํ เร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดี
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บทคัดย่ อ

งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ประเมิ น ผลประกอบการทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ในอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปรี ยบเทียบผลการจัดอันดับจากการใช้
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ , TOPSIS แบบค่าถ่วงนํ้าหนักเท่ากัน, Entropy TOPSIS และ AHP-TOPSIS โดย
ศึกษาบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่แสดงผลประกอบการทางการเงิน 6 ปี (พ.ศ. 2556 ถึง
2561) ในฐานข้อมูล Thompson Reuter จํานวน 14 บริ ษทั และใช้อตั ราส่ วนทางการเงินจํานวน 9 อัตราส่ วน ซึ่ งได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็ นเกณฑ์การประเมินผลประกอบการทางการเงินของบริ ษทั ผลการศึกษาพบว่า ผลการจัดอันดับแต่ละ
วิธีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ เช่น ผลการจัดอันดับบริ ษทั ด้วยวิธี Entropy TOPSIS และวิธี AHP-TOPSIS มีความ
สอดคล้องกันที่ระดับนัยสําคัญ .01 จากการวิเคราะห์ดว้ ย Spearman rank-order correlation
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์, ประเมินผลประกอบการทางการเงิน, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร

Abstract

The proposes of this research were to evaluate the financial performance of listed firms in the information
technology and communications sector, Stock Exchange of Thailand and to compare their rankings using varied methods
namely, return to equity ratio, Equal-weighted TOPSIS, Entropy TOPSIS and AHP-TOPSIS. The study evaluated 14 listed
firms in the information and communication technology industry, whose 6 years financial data (2013 to 2018) available in
Thompson Reuter database. 9 financial ratios obtained from literature reviewed were used as evaluating criteria. The study
found that there were significant differences in the results using different methods. For example, rankings with Entropy
TOPSIS and AHP-TOPSIS differed at a significant level of .01 based on Spearman rank-order correlation analysis.
Keywords: AHP, financial performance evaluation, ICT, MCDM, TOPSIS
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บทนํา

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่ วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์
ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ,
2560) นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีการ
ซื้ อ ขายสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 8.881 ของอุ ต สาหกรรม มู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาดและร้ อ ยละของแต่ ล ะกลุ่ ม
อุตสาหกรรมปี พ.ศ.2561 (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2562) และในด้านการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาคอุตสาหกรรม (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์,
2562) รวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไป ผูค้ นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นจนกล่าว
ได้ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ สังคมดิจิทลั อย่างเต็มตัว (สํานักยุทธศาสตร์ สาํ นักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,
2562) จึงอาจกล่าวได้วา่ ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยิ่ง จึ งเป็ นภาคอุตสาหกรรมที่ น่าสนใจในการลงทุน ในการศึ กครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการประเมินผล
ประกอบการทางการเงิ นของบริ ษทั ในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วยวิธีการตัดสิ นใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์
เนื่ องจากการประเมิ นผลประกอบการทางการเงิ นที่ พิจารณาด้วยเกณฑ์เพียงตัวเดี ยวอาจไม่เพี ยงพอสําหรับการ
ตัดสิ นใจ

การตรวจเอกสาร

การตัดสิ นใจที่สาํ คัญต้องมีขอ้ มูลที่ถูกต้องและครบถ้วนประกอบกับวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้
แนวทางสําหรับการตัดสิ นใจที่ดีที่สุด หากทางเลือกในการตัดสิ นใจมีความยากในการเปรี ยบเทียบควรใช้ขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณร่ วมกับกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพื่ อแสดงความเป็ นเหตุ เป็ นผลในกระบวนการวิเคราะห์
ตลอดจนอธิ บายให้เข้าใจง่ายและลดปั ญหาความขัดแย้งจากความคิดเห็นที่ แตกต่างกัน (สถาพร, 2558) อัตราส่ วน
ทางการเงินเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เพื่อประเมินผลประกอบการทางการเงิน และความสามารถในการทํากําไรของธุ รกิจ
ซึ่ งสะท้อนถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผลประกอบการทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จทั้งในอดี ตและ
ปั จจุ บนั รวมถึ งคาดการณ์ ในอนาคต ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงนําอัตราส่ วนทางการเงิ นมาเป็ นเกณฑ์เ พื่ อประเมิ นผล
ประกอบการทางการเงิ นของบริ ษทั (ศู นย์ส่ งเสริ มการพัฒ นาความรู ้ ต ลาดทุ น, 2560) อย่า งไรก็ต ามอัต ราส่ วน
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ยังคงเป็ นอัตราส่ วนที่นิยมใช้กนั มากในการประเมินความสามารถในการทํากําไร
ของบริ ษทั และเป็ นอัตราส่ วนที่ผลู ้ งทุนมักให้ความสําคัญ แต่อาจไม่เพียงพอสําหรับการตัดสิ นใจ ดังนั้นงานวิจยั นี้
จึงได้นาํ การตัดสิ นใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making) เพื่อประเมินผลประกอบการ
ทางการเงินของบริ ษทั กลุ่มอุตสาหกรรมการสื่ อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปรี ยบเทียบผลการจัด
อันดับจากการใช้อตั ราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วน, TOPSIS แบบค่าถ่วงนํ้าหนักเท่ากัน Entropy TOPSIS และ AHPTOPSIS ในการประเมินผลประกอบการทางการเงิ นด้วยอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ ดีคือง่าย
และมีขอ้ เสี ยคืออาจไม่เพียงพอสําหรับการตัดสิ นใจ ส่ วน TOPSIS แบบถ่วงนํ้าหนักเท่ากันมีขอ้ ดีคือการหลีกเลี่ยง
อคติในการกําหนดค่าถ่วงนํ้าหนัก และมีขอ้ เสี ยคือการกําหนดค่าถ่วงนํ้าหนักไม่มีความสมเหตุสมผล ส่ วน Entropy
TOPSIS มี ข ้อ ดี คื อ ใช้ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณในการกํา หนดค่ า ถ่ ว งนํ้า หนัก และมี ข ้อ เสี ย คื อ ขาดความคิ ด เห็ น ของ
248

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านตลาดทุนในการกําหนดค่าถ่วงนํ้าหนัก ส่ วน AHP-TOPSIS มีขอ้ ดีคือใช้ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านตลาดทุนในการกําหนดค่าถ่วงนํ้าหนัก และมีขอ้ เสี ยคือมีความซับซ้อน โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ (Figure 1)

Figure 1 Conceptual framework
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผลการจัดอันดับด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีความสอดคล้องกับผลการจัด
อันดับด้วย TOPSIS แบบค่าถ่วงนํ้าหนักเท่ากัน
สมมติฐานที่ 2 ผลการจัดอันดับด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีความสอดคล้องกับผลการจัด
อันดับด้วย Entropy TOPSIS
สมมติฐานที่ 3 ผลการจัดอันดับด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีความสอดคล้องกับผลการจัด
อันดับด้วย AHP-TOPSIS
สมมติ ฐานที่ 4 ผลการจัดอันดับด้วย TOPSIS แบบค่าถ่วงนํ้าหนักเท่ากันมีสอดคล้องกับผลการจัดอันดับ
ด้วย Entropy TOPSIS
สมมติ ฐานที่ 5 ผลการจัดอันดับด้วย TOPSIS แบบค่าถ่วงนํ้าหนักเท่ากันมีความสอดคล้องกับผลการจัด
อันดับด้วย AHP-TOPSIS
สมมติ ฐานที่ 6 ผลการจัดอันดับด้วย Entropy TOPSIS มีความสอดคล้องกับผลการจัดอันดับด้วย AHPTOPSIS
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Experts
Entropy
Custom
AHP
DEA
AHP

8
9
10
11
12

Çam, A. V.
Farrokh, M.
Li, X.
Eyüboğlua, K.
Ghazinoory, S.

2015
2015
2015
2016
2016

Fuzzy AHP
Entropy
Fuzzy AHP
Entropy
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✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Price to book value

✓

Earning per share

✓

Price to earning

2008
2010
2011
2012
2013
2014
2014

Debt ratio

Wang, Y. J.
TDC
Hsu, L.C.
Bulgurcu, B.K.
Hosseini, S. H.
Mansory, A.
Poklepović, T.

Days sales turnover

Fuzzy TOPSIS
TOPSIS
TOPSIS, VIKOR
TOPSIS
TOPSIS
COPAS, SAW, TOPSIS,
LINEAER ASSIGNMENT,
PROMETHEE
TOPSIS
TOPSIS, VIKOR
TOPSIS
Fuzzy TOPSIS
TOPSIS

1
2
3
4
5
6
7

Criteria
Total assets turnover

Ranking
Method

Return on equity

Weighted
Method

Return on assets

Year

Current ratio

Table 1 Selection of criteria
No.
Researcher
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✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
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Price to book value

Earning per share

Price to earning

Debt ratio

Days sales turnover

Criteria
Total assets turnover

Ranking
Method

Return on equity

Weighted
Method

Return on assets

Year

Current ratio

Table 1 (Continue).
No.
Researcher

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

13 Keskin, B.
2016
AHP
TOPSIS, ELECTRE
✓ ✓
✓
✓
✓
14 Yodmun, S.
2016
Fuzzy AHP
Fuzzy TOPSIS
✓ ✓ ✓
15 Yadav, S. K.
2016
Entropy
TOPSIS
✓ ✓
✓
✓
16 Alimohammadlou, M. 2017
BWM
PROMETHEE II
✓
✓
✓
17 Alper, D.
2017
Experts
TOPSIS, ELECTRE
✓ ✓
✓
✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
18 Kimiagari, A. M.
2017
Fuzzy ANP
Fuzzy TOPSIS
✓ ✓
19 Jędrzejczak, J. Gas
2018
AHP
TOPSIS
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
20 Krishna, C. S.
2018
Custom
BWM
✓ ✓
✓
21 Lokman, T.
2018
Custom
TOPSIS
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
22 Perçin, S
2018
Fuzzy AHP
Fuzzy TOPSIS
✓ ✓
✓
✓
Frequency
15 15
15
12
9
18
7
6
4
จาก Table 1 แนวทางการคัดเลือกเกณฑ์มาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยพิจารณาจากความถี่ที่มีการใช้ในวรรณกรรมที่ศึกษาเรื่ องการประเมินผลประกอบการทางการ
เงินจํานวน 22 งาน พบว่าเกณฑ์ที่ใช้ ได้แก่ อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน, อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์รวม, อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ , อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
รวม, จํานวนวันที่ ยอดสิ นเชื่ อคงค้าง, อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรั พย์รวม, อัตราส่ วนเปรี ยบเที ยบระหว่างราคาตลาดของหุ ้นต่ อกําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น, อัตราส่ วนกําไรต่อหุ ้น และ
อัตราส่ วนเปรี ยบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุน้ ต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุน้
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สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

วิธีการดําเนินการวิจัย

TOPSIS, Entropy TOPSIS และ AHP-TOPSIS ทั้ง หมดล้ว นเป็ นเครื่ องมื อ ของทฤษฎี ก ารตัด สิ น แบบ
พิจารณาหลายเกณฑ์ ซึ่ งเป็ นที่ นิยมใช้ในการประเมิ นผลประกอบการทางการเงิ น เริ่ มต้นทุกเครื่ องมือมีข้ นั ตอน
เหมือนกันดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กําหนดวัตถุประสงค์ ในงานวิจยั นี้ คือ การประเมินผลประกอบการทางการเงิ นของ
บริ ษทั กลุ่มอุตสาหกรรมการสื่ อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเกณฑ์ท่ี ใช้ในการ
ประเมินผลประกอบการทางการเงินคือ อัตราส่ วนทางการเงิน ซึ่ งได้คดั เลือกจากการทบทวนวรรณกรรม ขั้นตอนที่
3 กําหนดทางเลือกทั้งหมด คือ บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจํานวน 28 บริ ษทั
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดทางเลือกที่ เป็ นไปได้ คื อ บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
จํานวน 14 บริ ษทั ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมข้อมูลอัตราส่ วนทางการเงิน
ขั้นตอนการให้ ค่าถ่ วงนํา้ หนักเท่ ากัน
กําหนดให้ค่าถ่วงนํ้าหนักของทุกเกณฑ์มีค่าถ่วงนํ้าหนักเท่ากัน เพื่อหลีกเลี่ยงความอคติ โดยที่ (Bulrurcu,
2012) ได้ศึกษาผลประกอบการทางการเงินของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ Istanbul ซึ่ งได้กาํ หนดค่าถ่วงนํ้าหนักของ
เกณฑ์เท่ากันทุกตัว และ (Alper & Basdar, 2017) ได้ศึกษาเรื่ องที่คล้ายคลึงกันโดยกําหนดค่าถ่วงนํ้าหนักของเกณฑ์
ด้วยตนเอง
ขั้นตอนการให้ ค่าถ่ วงนํา้ หนักด้ วยเอนโทปี
Li and Gao (2015) เริ่ มต้นสร้างเมตริ กซ์ 𝑋𝑋 = �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑚𝑚×𝑛𝑛 โดยที่ X หมายถึง เมตริ กซ์ด้ งั เดิ ม, m หมายถึ ง
จํานวนบริ ษทั , n หมายถึง เกณฑ์ท้ งั หมด ต่อมาทําการปรับค่ามาตรฐาน หากเกณฑ์ j เป็ นเกณฑ์ที่มีค่ามากยิ่งดี จะ
𝑥𝑥 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
่
คํานวณจาก γ𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
หากเกณฑ์
j
เป็
น
เกณฑ์
ท
่
ี
ม
ี
ค
า
น้
อ
ยยิ
ง
ดี
จ
ะคํ
า
นวณจาก
γ𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
่
−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

จากนั้นคํานวณค่า 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 โดยที่ i หมายถึ ง บริ ษั ท จาก 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝑚𝑚𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 และคํ า นวณค่ า Entropy (ℎ𝑗𝑗 ) จาก ℎ𝑗𝑗 =
𝑖𝑖=1
1
∑𝑚𝑚
์
−
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝
จากนั
น
คํ
า
นวณค่
า
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
ความแตกต่
างของเกณฑ์ j (𝑔𝑔𝑗𝑗 ) จาก 𝑔𝑔𝑗𝑗 = 1 − ℎ𝑗𝑗 สุ ดท้าย
𝑝𝑝
้
𝑖𝑖𝑖𝑖
ln 𝑚𝑚 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖𝑖𝑖
คํานวณค่าถ่วงนํ้าหนักของเกณฑ์ j (𝑤𝑤𝑗𝑗 ) จาก 𝑤𝑤𝑗𝑗 = ∑𝑛𝑛𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 , 0 ≤ 𝑤𝑤𝑗𝑗 ≤ 1 , ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑤𝑤𝑗𝑗 = 1
𝑗𝑗=1

ขั้นตอนการให้ ค่าถ่ วงนํา้ หนักด้ วยวิธี AHP
เริ่ มต้นเปรี ยบเที ยบความสําคัญของเกณฑ์แบบเป็ นคู่ (Pairwise comparison of criteria) ตามหลักการให้
คะแนนระดับความสําคัญเชิ งเปรี ยบเทียบในการเปรี ยบเทียบเป็ นคู่ คะแนน 1 หมายถึง มีระดับความสําคัญเท่ากัน,
คะแนน 3 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากกว่าปานกลาง, คะแนน 5 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากกว่าอย่างเห็น
ได้ชดั , คะแนน 7 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากกว่าอย่างชัดเจนมาก และคะแนน 2, 4, 6, 8 หมายถึง ความสําคัญ
ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งแต่ ร ะดั บ (Saaty, 2008) ต่ อ มาสมมติ ใ ห้ Ad แทนเมตริ กซ์ A ของผู ้ ต ั ด สิ นใจ d ซึ่ ง 𝐴𝐴𝑑𝑑 =
1
� ⋮
𝑑𝑑
𝑎𝑎𝑛𝑛1

⋯
⋱
⋯

𝑑𝑑
𝑎𝑎1𝑛𝑛
⋮ �
1

เมื่อ 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 หมายถึ ง คะแนนเชิ งเปรี ย บเที ย บระหว่างเกณฑ์ i เที ย บกับเกณฑ์ j ของผูต้ ัด สิ นใจ d

จากนั้นหาเมตริ กซ์เฉลี่ย A� ซึ่ ง A� = �

1
⋮
𝑎𝑎�𝑛𝑛1

⋯
⋱
⋯

𝑎𝑎�1𝑛𝑛
⋮ � เมื่อ 𝑎𝑎
�𝑖𝑖𝑖𝑖
1
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1
𝑘𝑘

คะแนนเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างเกณฑ์แถว i เทียบกับเกณฑ์ในหลัก j โดยที่ 𝑎𝑎�𝑖𝑖𝑖𝑖 = �∏𝑘𝑘𝑑𝑑=1 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 � = �𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖2 ∙ … ∙ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘
เมื่อ k หมายถึง จํานวนผูต้ ดั สิ นใจทั้งหมด ต่อมาคํานวณค่าถ่วงนํ้าหนักของเกณฑ์ โดยที่ เวกเตอร์ ค่าถ่วงนํ้า หนัก
สามารถคํานวณได้จากการปรับค่าในแต่ละหลักของเมตริ กซ์ A ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันโดยวิธี 𝐿𝐿𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 ที่ p = 1
จะได้เป็ นเมตริ กซ์ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ซึ่ ง 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑟𝑟11
=� ⋮
𝑟𝑟𝑛𝑛1

⋯
⋱
⋯

𝑟𝑟1𝑛𝑛
𝑎𝑎
⋮ � โดยที่ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖 สําหรั บ
∑𝑘𝑘=1 𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛

สามารถคํานวณหาเวกเตอร์ ค่าถ่วงนํ้าหนักดังนี้ 𝑤𝑤𝑖𝑖 =

∑𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑘𝑘

j =1,2,3,…,n จากเมตริ กซ์

จากนั้นจะได้เวกเตอร์ ค่าถ่วงนํ้าหนัก W =

𝑤𝑤1
𝑤𝑤2
� ⋮ � สุ ดท้ายตรวจสอบค่ าสัดส่ วนความสอดคล้องกัน (CR) โดยความสอดคล้องกันจะเพียงพอต่ อเมื่ อค่าสัดส่ วน
𝑤𝑤𝑛𝑛

𝐶𝐶𝐶𝐶
ความสอดคล้องกันเป็ นไปตามเงื่อนไข CR < 0.1 คํานวณจาก 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑅𝑅
โดยดัชนี ความสอดคล้องกัน (CI) คํานวณ
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 −𝑛𝑛
จาก CI = 𝑛𝑛−1 เมื่อ 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 หมายถึง ค่าไอเก้น และ n หมายถึง ขนาดของเมตริ กซ์ โดยคํานวณค่าไอเก้นจาก

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

1 𝑘𝑘1
�
𝑛𝑛 𝑤𝑤1

+

เมตริ กซ์ (Table 2)

𝑘𝑘2
𝑤𝑤2

+ ⋯+

Table 2 Random index
Size of Matrix (n)
Random Index (RI)
Source: Saaty (2008)

𝑘𝑘𝑛𝑛
�
𝑤𝑤𝑛𝑛

ซึ่ งค่า

3
0.52

𝑘𝑘1
𝑘𝑘2
k ได้จาก 𝐴𝐴 ∙ 𝑊𝑊 = � ⋮ � โดยที่ ค่าดัชนี สุ่ ม
𝑘𝑘𝑛𝑛

4
0.89

5
1.11

6
1.25

(RI) จะแปรผันตามขนาดของ

7
1.40

8
1.45

9
1.49

ขั้นตอนการจัดอันดับด้ วยวิธี TOPSIS
Alper and Başdar (2017) เริ่ มต้น นํา ข้อ มู ล ดิ บ มาคํา นวณหา Normalized Decision Matrix คํา นวณจาก
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 =
จากนั้นคํานวณหา Weighted Normalized Decision Matrix (𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ซึ่ งค่ านํ้าหนักความสําคัญของ
𝑚𝑚
2
�∑𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

เกณฑ์จะแตกต่างกันในแต่ละวิธีดงั ที่กล่าวมาข้างต้น คํานวณจาก 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 ต่อมาหาค่าอุดมคติในเชิ งบวกและค่า
อุดมคติ ในเชิ งลบจาก 𝐴𝐴+ = {𝑉𝑉1 +, 𝑉𝑉2+ , 𝑉𝑉3+ , … , 𝑉𝑉𝑛𝑛 +} โดยที่ 𝑉𝑉𝑗𝑗 += {(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ถ้า 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽),( 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ถ้า 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽)} และ
𝐴𝐴− = {𝑉𝑉1 − , 𝑉𝑉2 − , 𝑉𝑉3 − , … , 𝑉𝑉𝑛𝑛 −} โดยที่ 𝑉𝑉𝑗𝑗 + = {(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ถ้า 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽),( 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 Vij ถ้า 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽)} เมื่ อ 𝐴𝐴+ หมายถึ ง ค่ า อุ ด มคติ
ในเชิงบวก, 𝐴𝐴− หมายถึง ค่าอุดมคติในเชิงลบ, 𝑉𝑉𝑗𝑗 + หมายถึง ค่าสู งสุ ดของผลคูณนํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์ j กับ
ค่ามาตรฐานของทางเลือก i เมื่อพิจารณาด้วยเกณฑ์ j โดยพิจารณาในเกณฑ์ j, 𝑉𝑉𝑗𝑗 − หมายถึง ค่าตํ่าสุ ดของผลคู ณ
นํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์ j กับค่ามาตรฐานของทางเลือก i เมื่อพิจารณาด้วยเกณฑ์ j โดยพิจารณาในเกณฑ์ j
จากนั้นคํานวณหาระยะห่ างจากอุดมคติเชิ งแยกแยะ 𝑆𝑆 + = �∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑗𝑗 + )2 และ 𝑆𝑆 − = �∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑗𝑗 − )2 เมื่อ 𝑆𝑆 +
หมายถึ ง ค่ าระยะห่ างจากค่ าในอุดมคติ , 𝑆𝑆 − หมายถึ ง ค่ าระยะห่ างจากค่ าที่ แย่ที่สุด, 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 หมายถึ ง ผลคู ณนํ้าหนัก
ความสําคัญของเกณฑ์ j กับค่ามาตรฐานของทางเลือก i เมื่อพิจารณาด้วยเกณฑ์ j สุ ดท้ายคํานวณหาความสัมพันธ์
𝑆𝑆 −
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑆𝑆 −+𝑆𝑆 + เมื่อ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิ งเข้าใกล้อุดมคติ แล้วจัดลําดับเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ บริ ษทั แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน), บริ ษทั แอ็ดวานซ์ อิ นฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน), บริ ษทั เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน), บริ ษทั บลิส-เทล จํากัด (มหาชน), กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั , บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ฟอร์ ท
คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน), บริ ษ ทั ฮิ ว แมนิ ก้า จํา กัด (มหาชน), บริ ษ ทั อิ นเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิ วนิ เ คชั่น จํา กัด
(มหาชน), บริ ษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน), บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั จัสมิน
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน), กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน, บริ ษทั เจ มาร์ท
จํากัด (มหาชน), บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน), บริ ษทั เม
โทรซิ สเต็มส์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), บริ ษทั พรี เมี ยร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน), บริ ษทั สามารถคอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน), บริ ษทั สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน), บริ ษทั
เอสไอเอส ดิสทริ บิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริ ษทั เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมู
นิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน), บริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน), บริ ษทั โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน), บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชั่น จํากัด (มหาชน), บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน),
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน), บริ ษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน), บริ ษทั เมโทรซิ สเต็มส์คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน), บริ ษทั สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน),
บริ ษทั เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) โดยมีเลือกบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลอัตราส่ วนทางการเงินครบถ้วนจากฐานข้อมูล Thomson Reuters
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เริ่ มต้นทําการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเลือกเครื่ องมือและเกณฑ์ในการวิเคราะห์ จากนั้นทําการนําเข้าข้อมูล
อัตราส่ วนทางการเงินของบริ ษทั อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่จดทะเบียนจํานวน 14 บริ ษทั
จากฐานข้อ มู ล Thomson Reuters ระยะเวลาในการศึ ก ษา 6 ปี (พ.ศ. 2556 ถึ ง 2561) จากนั้น ผู ว้ ิ จัย ได้ข อความ
อนุเคราะห์จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านตลาดทุนในบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มีตาํ แหน่งหัวหน้าฝ่ ายตลาดทุนซึ่ งรับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ประเมินระดับความสําคัญของแต่ละเกณฑ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การจัดอันดับบริ ษทั จากการคํานวณตามสมการข้างต้นด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และ
วิเคราะห์ Spearman rank-order correlation เพื่ อหาความสัมพันธ์ของผลการจัดอันดับด้วยโปรแกรม IBM SPSS
Statistics Base 22.0
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ผลการวิจัย
Table 3 Weight of criteria
Criteria
Current ratio
Return on assets
Return on equity
Total assets turnover
Days sales outstanding
Debt ratio
Price to earning
Earning per share
Price to book value

Return on equity
1
-

TOPSIS
equal weighted
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9

AHP-TOPSIS
0.0360
0.0988
0.1272
0.0402
0.0447
0.1064
0.1833
0.2029
0.1605

2013
0.0569
0.1032
0.0921
0.0904
0.0299
0.0664
0.1629
0.2679
0.1303

2014
0.0752
0.1049
0.1041
0.0894
0.0276
0.0908
0.0939
0.2624
0.1516

Entropy TOPSIS
2015
2016
0.0519
0.0784
0.1624
0.1308
0.1824
0.1621
0.1081
0.1246
0.0272
0.0277
0.0617
0.0585
0.0481
0.0341
0.2232
0.2484
0.1349
0.1353

2017
0.0685
0.0789
0.0781
0.1256
0.0381
0.0619
0.1425
0.3037
0.1026

2018
0.0842
0.0543
0.0526
0.1056
0.0785
0.0646
0.1479
0.3006
0.1117

จาก Table 3 วิธี TOPSIS ได้กาํ หนดค่าถ่วงนํ้าหนักของทุกเกณฑ์เท่ากันเพื่อหลีกเลี่ยงอคติ ส่ วนวิธี AHP-TOPSIS ได้ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านตลาดทุนในบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มี
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายตลาดทุนซึ่ งรับผิดชอบในการวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงิ นของบริ ษทั ประเมินความสําคัญของเกณฑ์แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ตเพื่อเป็ นค่าถ่วง
นํ้าหนัก และวิธี Entropy TOPSIS มีค่าถ่วงนํ้าหนักที่ไม่เท่ากันในแต่ละปี เนื่องจากแต่ละปี ข้อมูลอัตราส่ วนทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลง
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Table 4 Ranking results average 6 years
Firm
Return on equity
ADVANC
AIT
DTAC
DTAC
ILINK
INTUCH
JAS
MFEC
MSC
PT
SAMTEL
SVOA
SYMC
SYNEX

1
6
10
5
11
2
3
13
9
4
8
14
12
7

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

Ranking results
TOPSIS
Entropy TOPSIS
equal weighted
1
2
3
7
7
5
12
13
10
14
2
1
8
8
9
11
5
10
6
6
14
4
11
12
13
9
4
3

AHP-TOPSIS
2
3
7
13
12
1
6
8
4
5
9
11
14
10

จาก Table 4 ผลการจัดอันดับบริ ษทั ด้วยอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นพบว่ามีบริ ษทั ที่ มีผล
ประกอบการที่ดีที่สุด 3 อันดับคือ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน), บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด
(มหาชน), บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ
ผลการจัดอันดับบริ ษทั ด้วยวิธี TOPSIS แบบค่าถ่วงนํ้าหนักเท่ากันพบว่ามีบริ ษทั ที่ มีผลประกอบการที่ ดี
ที่ สุด 3 อันดับคื อ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน), บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน),
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ
ผลการจัดอันดับบริ ษทั ด้วยวิธี Entropy TOPSIS พบว่ามีบริ ษทั ที่ มีผลประกอบการที่ ดีที่สุด 3 อันดับคื อ
บริ ษ ทั อิ นทัช โฮลดิ้ งส์ จํา กัด (มหาชน), บริ ษ ทั แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิ ส จํา กัด (มหาชน), บริ ษ ทั ซิ นเน็ค
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ
ผลการจัดอันดับบริ ษทั ด้วยวิธี AHP-TOPSIS พบว่ามีบริ ษทั ที่มีผลประกอบการที่ดีที่สุด 3 อันดับคือ บริ ษทั
อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน), บริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์
เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ
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Table 5 Comparison of ranking results with Spearman rank-order correlation
Hypothesis
p
Test
Result
Ranking results with return on equity correlate with .025 Accept
ranking results with TOPSIS equal weighted
Ranking results with return on equity correlate with .022 Accept
ranking results with Entropy TOPSIS
Ranking results with return on equity correlate with .016 Accept
ranking results with AHP-TOPSIS
Ranking results with TOPSIS equal weighted correlate .026 Accept
with ranking results with Entropy TOPSIS
Ranking results with TOPSIS equal weighted correlate .000 Accept
with ranking results with AHP-TOPSIS
Ranking results with Entropy TOPSIS correlate with .019 Accept
ranking results with AHP-TOPSIS

Correlation
Coefficient (r)
0.596

Correlation
Level
Moderate

0.604

Moderate

0.631

Moderate

0.591

Moderate

0.833

Good

0.618

Moderate

จาก Table 5 ผลการวิเคราะห์ Spearman rank-order correlation พบว่าผลการอันดับเฉลี่ย 6 ปี ของแต่ละวิธี
มีความสอดคล้องกันอย่างมีนยั สําคัญ

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

ในภาพรวมทั้ง 6 ปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2561) ผลการจัดอันดับด้วยแต่ ละวิธีมีบริ ษทั ที่ มีผลประกอบการทาง
การเงิ น ที่ ดี ม าก 3 บริ ษ ัท ได้แ ก่ ADVANC, INTUCH, SYNEX และจากผลการวิ เ คราะห์ Spearman rank-order
correlation พบว่าผลการอันดับบริ ษทั เฉลี่ย 6 ปี ของแต่ละวิธีมีความสอดคล้องกันอย่างมีนยั สําคัญ ผูท้ ี่สนใจลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสามารถนําวิธีประเมินผลประกอบการทางการเงิ นของ
งานวิจยั นี้ไปใช้ในสถานการณ์จริ ง โดยอาจเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งต่อไป
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งใช้เครื่ องมือเพิ่มเติมเพื่อขจัดความคลุมเครื อของเกณฑ์

กิตติกรรมประกาศ

บทความฉบับนี้ เกิดขึ้ นและเสร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลือ และความเอาใจใส่ จาก ดร.เอกอนงค์ ตั้ง
ฤกษ์วราสกุล อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ที่ ได้ให้แนะนําการสื บค้นข้อมูลแนวคิ ดทฤษฎี ต่างๆ อีกทั้งยังคอยตรวจสอบ
และชี้ แนะให้การทําวิจยั ฉบับนี้ ลุล่วงไปได้ดีมาโดยตลอด และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางตลาดทุนของแต่ละบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ได้ให้ความกรุ ณาในการทําแบบสอบถามด้วยความเต็มใจ ผูว้ ิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั การสร้างพอร์ตการลงทุนโดยการลงทุนในหุน้ และการผสมการใช้เครื่ องมือ
ทางการเงิ นในการช่วยถัวความเสี่ ยง (hedging) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ทาํ การศึ กษาวิจัยจะเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ อยู่ในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (TFEX) ใชช่ วงปี 2015 ถึ งปี 2020 และใช้ตราสาร
อนุ พนั ธ์ในส่ วนของ Set 50 Index Option แบบรายไตรมาส และทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลอัตราผลตอบแทนด้วยสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาและ Sharpe Ratio และ Treynor Ratio และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ One-way ANOVA ผลการศึกษา
พบว่าการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ไม่ได้มีการใช้เครื่ องมือตราสารอนุพนั ธ์ และ พอร์ตการลงทุนที่ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ใน
การลดความเสี่ ยง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญในด้านอัตราผลตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ
คําสําคัญ: การลงทุน, การถัวเฉลี่ยความเสี่ ยง, พอร์ตเน้นคุณค่า, ตราสารสิ ทธิในการขาย, ตราสารอนุพนั ธ์

Abstract

The objective of this research was to create value portfolios and value portfolios hedging with financial
instruments. The data is from Stock Exchange of Thailand (SET) and Thailand Futures Exchange (TFEX) during 2015 to
2020.The derivatives are by quarter of the Set 50 Index option. The study analysis descriptive statistic, Sharpe ratios and
Treynor ratios to compare performances, and One-way ANOVA analysis for performance tests. The results indicate that
there is no value added from hedging.
Keywords: derivatives, hedging, investment portfolio, put option, value portfolio
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บทนํา

การลงทุน คือ การหาหนทางเพื่อเพิ่มเงินหรื อผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยการนําเงินส่ วน
หนึ่งไปทําการซื้ อสิ นทรัพย์ที่สามารถจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สามารถชดเชยสิ่ งที่เสี ยไป ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของ
เวลา อัตราเงินเฟ้อ หรื อ ความเสี่ ยงต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างทาง (กีรติวานิชย์, 2019) โดยเมื่อพิจารณาถึง
การลงทุนในหุน้ แล้วรู ปแบบของการลงทุนในหุน้ ที่น่าสนใจหลักก็คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรื อ การลงทุนเพื่อ
ค้นหามูลค่าที่ แท้จริ งของบริ ษทั ที่ เราจะทําการซื้ อหุ ้นเพื่อให้เกิ ดผลตอบแทนที่ คุม้ ค่ามากที่ สุดงาน วิจยั ที่ ยืนยันถึง
ความน่ าสนใจในการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่ จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ สูงกว่าตลาดอย่างผลงานของ ไพบูล
เสรี วิวฒั นา ที่ทาํ การศึกษาด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่ามาอย่างมากมายและพบว่าการคัดเลือกหุ น้ โดยใช้อตั ราส่ วน
ทางการเงิ นที่ เป็ นพื้ นฐานเพื่ อคัดเลื อกหุ ้นที่ มีราคาถูกแต่ สามารถสร้ างมูลค่ าได้สูง (Sareewiwatthana, 2011) แต่
อย่างไรก็ดีในการลงทุนในหุ น้ นั้นยังเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสู งดังนั้นจึงเกิดการศึกษาถึงการจัดการความเสี่ ยง
เช่น Froot, Scharfstein, and Stein (1993) ก็ได้ทาํ การศึกษาถึงวิธีการต่างๆทางการเงินเพื่อที่จะนํามาเป็ นเครื่ องมือใน
การป้ องกันหรื อจัดการกับความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ โดยทําการศึ กษาในส่ วนของเครื่ องมือที่ เรี ยกว่าตราสาร
อนุ พนั ธ์ (Derivative) ซึ่ งในการจัดทําการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ จะมุ่งเน้นไปยังการสร้างพอร์ ตการลงทุ นที่ เพิ่ มการใช้
เครื่ องมือในการลดความเสี่ ยง โดยอาศัยเครื่ องมือทางการเงินหรื อพุทออปชัน่ (Put Option: PUT) ในการศึกษาวิจยั
โดยมีแนวทางการศึ กษาเพื่อการสร้างพอร์ ตที่ มีความเสี่ ยงตํ่าจากการถัวเฉลี่ยความเสี่ ยงจากหุ ้นและออปชัน่ โดย
มุ่งหวังให้เกิ ดผลตอบแทนที่ สูงขึ้ นจากการคัดเลื อกหุ ้นโดยใช้แนวทางของการลงทุ นแบบเน้นคุณค่าและการใช้
อนุพนั ธ์ออปชัน่ ในการจํากัดความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างรู ปแบบของการลงทุนที่สามารถชนะตลาดการลงทุน
ได้หรื อไม่และในส่ วนของความเสี่ ยงจะมีแนวโน้มที่ลดลงหรื อไม่ อย่างไร

การตรวจเอกสาร

แนวคิ ดการสร้ างพอร์ ตฟอลิโอ
การสร้างพอร์ ตการลงทุ นนั้นได้มีการศึ กษาหากระบวนการในการจัดการเพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่ สุ ด ในการลงทุ น โดย Markowitz (1952) ได้ศึ ก ษาการบริ หารจัด การพอร์ ต การบริ หารพอร์ ต (Portfolio
Management) โดยที่ ในการลงทุนในพอร์ ตตามทฤษฎี น้ นั ควรมี การจัดการการลงทุ นในหลักทรั พย์ที่หลากหลาย
ชนิ ด หรื อ ทําการกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ โดยที่แต่ละตัวไม่ได้มีความสัมพันธ์กนั อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งถ้าหาก
พอร์ ตการลงทุนนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากพออัตราผลตอบแทนที่ จะได้เมื่อเทียบต่อความเสี่ ยงจะต้องอยู่ในแนวของ
เส้นโค้งประสิ ทธิ ภาพ (Efficient Frontier)
แนวคิ ดการลงทุนเน้ นคุณค่ า
การลงทุนแบบเน้นคุณค่า คื อ Graham (2010) โดยให้คาํ อธิ บายว่าการ การลงทุนแบบเน้นคุณค่า นั้นคื อ
รู ปแบบหนึ่ งของการลงทุนในหุ น้ โดยเป็ นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการค้นหาหุ น้ ที่จะสามารถเอาชนะตลาดได้ โดยมีการ
ค้นหาหุน้ โดยมุ่งเน้นไปยังหุ น้ ที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของตลาดและมุ่งเน้นการแสวงหาคุณค่าที่แท้จริ งของหุ ้นนั้น
(Intrinsic value) จากแนวคิดด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้น ในประเทศไทยได้มีการศึกษาโดย Sareewiwatthana
(2011, 2012, 2013, 2015) ซึ่ งได้ทาํ การศึกษาถึงการลงทุนในหุ น้ ในเชิ งเน้นคุณค่าในประเทศไทย หรื อ ในตลาดการ
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ลงทุนแห่ งประเทศไทย จากการศึ กษาที่ ผ่านมาจะพบว่าการลงทุนโดยใช้รูปแบบการลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้นจะ
สามารถส่ งผลทําให้พอร์ตการลงทุนนั้นสามารถชนะตลาดโดยอาศัยการใช้อตั ราส่ วนทางการเงินในการคัดเลือกหุ ้น
และพบว่าการถื อครองหุ ้นจํานวน 20 หุ ้นและมี ระยะเวลาในการถื อครองที่ 1–2 ปี จะให้ผลตอบแทนที่ สูงที่ สุด
นอกเหนื อจากนั้นแล้ว งานวิจยั ของ Nettayanan (2016) ยังได้มีการทําการศึ กษาถึ งการลงทุ นแบบเน้นคุ ณ ค่ า ใน
ประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาไปยังอุตสาหกรรมของประกันภัยโดยเฉพาะและคัดเลือกหุ ้นตามแนวคิดข้างต้นคื อการ
ถือครองหุน้ จํานวน 18 ตัว และใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของราคาทั้งสิ้ น 24 ปี พบว่าผลตอบแทนโดยการ
คัด เลื อ กหุ ้น โดยใช้อตั ราส่ ว น P/B ให้ผ ลตอบแทนกว่ า 23.39 เท่ า ในระยะเวลา 24 ปี และในส่ ว นของการใช้
อัตราส่ วน P/E นั้นให้ผลตอบแทนกว่า 250.06 เท่าในระยะเวลา 16 ปี
แนวคิ ดการป้องกันความเสี่ ยงโดยตราสารอนุพันธ์
Froot, Scharfstein, and Stein (1993) ได้ทาํ การศึกษาถึงความเสี่ ยงทางการเงิ นที่เกิดขึ้ นภายในองค์กรและ
การจัดการความเสี่ ยงในทางการเงินโดยเริ่ มจากการใช้รูปแบบการป้ องกันความเสี่ ยงโดยอาศัยผลประโยชน์ในการ
ป้ องกัน การใช้รูปแบบการป้ องกันความเสี่ ยงโดยใช้ความเหมาะสมทางด้านสัญญา โดย การใช้เครื่ องมือทางด้าน
อนุพนั ธ์ออปชัน่ (Option) จะส่ งผลต่อการประสานงานด้านการลงทุนและการวางแผนทานการเงินได้เหมาะสมกว่า
สัญญาแบบฟิ วเจอร์ (Future) หรื อฟอร์ เวิร์ด(Forward) จากนั้นแนวคิดด้านการป้ องกันความเสี่ ยงก็ได้ทาํ ให้ Tufano
(1996) ได้ทาํ การศึกษาถึงการจัดการความเสี่ ยงในอุตสาหกรรมขุดทองในอเมริ กาเหนื อ โดยใช้แนวคิดของการใช้
อนุพนั ธ์ต่างๆในการประกันราคาของทองคําที่ มีความผันผวนรุ นแรงและจะส่ งผลกระทบต่อกิ จการได้ ซึ่ งในการ
ป้ องกันความเสี่ ยงนั้นจะต้องส่ งผลทําให้มูลค่าของบริ ษทั มีการเพิ่มตัวสู งขึ้นและผูจ้ ดั การด้านการลงทุนที่ทาํ การถือ
หุ น้ ส่ วนก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสู งขึ้น ล่าสุ ดทาง Rampini and Viswanathan (2013) ได้ทาํ การศึกษาโดย
อาศัยแนวคิดของ Froot, Scharfstein, and Stein (1993) ที่ได้ทาํ การศึกษาหาเครื่ องมือที่เหมาะสมในการจัดการความ
เสี่ ยงภายในองค์กรโดยเฉพาะเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งจากแนวคิดข้างต้นทําให้เกิดสมมติฐานงานวิจยั ชิ้นนี้ ที่ต้ งั ไว้
ว่าถ้าหากการจัดการความเสี่ ยงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญและให้ผลที่ดีกบั บริ ษทั ดังนั้นแล้วการจัดการความเสี่ ยงและกําไรของ
บริ ษทั จะต้องมี ค วามสัมพันธ์ ในเชิ งบวกต่ อ กัน จากผลการศึ กษาพบว่า การใช้อ นุ พ นั ธ์ทางการเงิ นนั้นสามารถ
ป้ องกันความเสี่ ยงของบริ ษทั ได้จริ ง โดยเฉพาะบริ ษทั สายการบิ นที่ กาํ ลังประสบปั ญหาใกล้จะล้มละลาย และ
นอกจากจะสามารถป้ องกันความเสี่ ยงทางด้านการเงิ นได้แล้วนั้นยังพบว่าส่ งผลต่อกําไรของบริ ษทั ที่ มีการใช้การ
ป้องกันความเสี่ ยงทางการเงินได้
แนวคิ ดการใชกลยุทธ์ การป้องกันความเสี่ ยงออปชั่น (Protective Put Strategy)
จากหนังสื อ Options, Futures and Other Derivatives Ninth Edition (Hall, 2018) ซึ่ งสามารถสรุ ปกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับงานศึกษานี้ คือ กลยุทธ์ของ Protective ที่เป็ นกลยุทธ์ที่มีท้ งั ส่ วนของการซื้ อและขาย โดยในงานวิจยั นี้
เน้นไปในแนวทางการใช้ “Protective Put” โดยในกลยุทธ์น้ ี จะใช้ได้ดีในสภาวะที่ ตลาดมีความผันผวนสู งหรื ออยู่
ในช่ วงของขาลง โดยที่ กลยุทธ์น้ ี จะมุ่งเน้นไปในส่ วนของการจํากัดความเสี่ ยงขาลงที่ จะเกิ ดขึ้ น แต่ในส่ วนของ
ผลตอบแทนที่ได้น้ นั จะไม่มีการจํากัด โดยที่ กุลยา (2559) ได้ทาํ การให้คาํ อธิ บายไว้วา่ ตราสารอนุพนั ธ์คือ ตราสารที่
แปรผันตามสิ่ งที่อา้ งอิง โดยเป็ นสัญญาที่ทาํ การตกลงกัน 2 ฝ่ ายขึ้นไปในการทําข้อตกลงที่จะซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่
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ทําการอ้างอิงในปั จจุบนั และจะทําการชําระราคากันในอนาคต โดยในประเทศไทยนั้นจะมีการกล่าวถึงตราสารอยู่
3 ประเภท คือ (1) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Futures) (2) ออปชัน่ (Options) และ (3) สวอป (Swap) แต่ที่มีการทําการ
ซื้ อขายภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็ นทางการนั้นจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ Futures และ Option
งานวิจยั ของ Yip (2009) เรื่ อง A Spreadsheet Application to Evaluate the Performance of Protective Puts
ได้ให้ผลทางการศึกษาได้ว่า การให้ผลตอบแทนของกลยุทธ์ Protective put นั้นจะส่ งผลที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อพอร์ต
การลงทุนที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ ยงได้โดยที่หากผลตอบแทนปกติจากหุน้ เพียงอย่างเดียวจะอยูท่ ี่ 25.5% หากมี
การเติมสัดส่ วนของออปชัน่ ที่ค่าคงที่ 100 จะพบว่าลดลงเหลือเพียง 22.5% ต่อผลตอบแทนที่ลดลงเหลือ 12.8% โดย
อาจกล่าวสรุ ปได้ว่าการให้ผลจากการใช้ Protective Puts นั้นจะเป็ นกลยุทธ์ในการป้ องกันความเสี่ ยงและลดความ
ผันผวนที่เกิดขึ้นในพอร์ตการลงทุนมากกว่าการสร้างผลกําไร
งานวิ จัย ของ Agic-Sabeta (2017) เรื่ อ ง Portfolio Insurance Investment Strategies : A Risk-Management
Tool ได้ทาํ การศึกษาถึงการสร้างพอร์ตที่จะสามารถป้องกันผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนโดยพบว่าการลงทุนโดย
หุ ้นเพียงอย่างเดี ยวจะให้ผลตอบแทนที่ สูงมากกว่าการใช้พอร์ ตการลงทุนที่ มีการป้ องกัน ในส่ วนของการมุ่งหวัง
ผลตอบแทนที่สูงในพอร์ตที่มีการใช้เครื่ องมือในการป้องกันนั้นอาจจะได้ไม่สูงมากนัก

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึ กษาการสร้างพอร์ ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่า(Value Portfolio) และ
การศึกษาพอร์ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่า(Value Portfolio) ผสมกับตราสารสิ ทธิ ในการขาย (Put Option: PUT) โดย
ในการทําการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ จะใช้การวิจยั ในเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งจะทําการเก็บข้อมูลโดยใช้
ราคาของหุ ้นย้อนหลังในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) และราคาเซ็ท50อินเด็กซ์ออปชัน่ (Set50 Index
Option) ในตลาดสัญญาซื้ อ ขายล่ วงหน้า (TFEX) ย้อนหลัง เพื่ อทํา การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบแทนแบบย้อนหลังใน
รู ปแบบของพอร์ตการลงทุนเพื่อทําการเปรี ยบเทียบผลระหว่างการใช้ตราสารสิ ทธิ ในการขาย (PUT) และการลงทุน
เน้นคุณค่าโดยไม่ใช้ออปชัน่ (Value Portfolio)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่า งในการศึ กษาครั้ งนี้ ไ ด้อบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ มหลัก คื อ กลุ่ มที่ 1 กลุ่ มการลงทุ นหุ ้นโดยการ
คัดเลือกหุ ้นแบบเน้นคุณค่าโดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นใน 3 รู ปแบบ คื อ (1) การใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ น P/E
(2) การใช้อตั ราส่ วนทางการเงิน P/BV (3) การใช้อตั ราส่ วนทางการเงินผสมระหว่าง P/E และ P/BV และในกลุ่มที่
2 คือ การลงทุนในพอร์ตการลงทุนข้างต้นแต่เพิ่มส่ วนผสมของตราสารสิ ทธิ ในการขาย (Set50 index option) เข้าไป
ในแต่ล่ะพอร์ ต โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้หุน้ ในแต่ล่ะพอร์ตที่ 20 หุ น้ ตามผลการวิจยั ไพบูลย์ (2558) และการใช้
ตราสารสิ ทธิ ในการขาย (Set50 index option) รายไตรมาส ในการทําการศึกษา
เครื่ องมือในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ในเชิ งปริ มาณ (quantitative analysis) โดยใช้การเก็บข้อมูลในรู ปแบบของ
ข้อมูลขั้นทุติยภูมิโดยทําการทดสอบในสองส่ วนคื อการลงทุนในหุ ้น และ การลงทุนโดยใช้ส่วนผสมระหว่างหุ ้น
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และตราสารอนุ พ ัน ธ์ แล้ว ทํา การหาค่ า ผลตอบแทน และความเสี่ ย งจากพอร์ ต การลงทุ น และทํา การพิ สู จ น์
ประสิ ทธิ ภาพของพอร์ตโฟลิโอด้วย Sharpe Ratio ที่จะสามารถอธิ บายผลตอบแทนของการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ
และทําการทดสอบเปรี ยบเทียบระหว่างพอร์ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและพอร์ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่าผสมกับ
ตราสารอนุ พ นั ธ์ โดยใช้การทดสอบความแตกต่ า งทางสถิ ติ ด ้วย ANOVA และใช้โ ปรแกรมในการศึ ก ษาคื อ
Microsoft Excel
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. คัดเลือกหุน้ โดยการกําหนดจํานวน 20 หุน้ ตามผลการวิจยั (ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา,2558) ของในพอร์ตการ
ลงทุนโดยแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ (1) การคัดเลือกโดยใช้อตั ราส่ วนของราคาต่อกําไรต่อหุน้ (P/E) (2) การคัดเลือก
หุน้ โดยใช้อตั ราส่ วนของราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) และ (3) การคัดเลือกหุน้ โดยใช้อตั ราส่ วนผสมระหว่าง
อัตราส่ วนของราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) และ อัตราส่ วนของราคาต่อกําไรต่อหุน้ (P/E) โดยในส่ วนของการ
คัดเลือกหุ น้ จะทําการจัดอันดับโดยเรี ยงจากน้อยไปมากตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึง 30 มิถุนายน 2563 และ
ทําการปรับส่ วนของการลงทุน (Rebalance) ในทุกๆ ปี
2. คัด เลื อ กหุ ้นโดยการกํา หนดจํานวน 20 หุ ้นในพอร์ ต การลงทุ นโดยแบ่ งเป็ น 2 รู ปแบบ คื อ (1) การ
คัดเลือกโดยใช้อตั ราส่ วนของราคาต่อกําไรต่อหุ น้ (P/E) (2) การคัดเลือกหุน้ โดยใช้อตั ราส่ วนของราคาต่อมูลค่าทาง
บัญชี (P/BV)โดยในส่ วนของการคัดเลื อกหุ ้นจะทําการจัดอันดับโดยเรี ยงจากน้อยไปมากตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม
2558 จนถึง 30 มิถุนายน 2563 และทําการปรับส่ วนของการลงทุน (Rebalance) ในทุกๆ ปี และทําการผสมตราสาร
อนุพนั ธ์ในการลงทุนโดยคิดเป็ นการใช้ตราสารอนุพนั ธ์จาํ นวน 10% ของพอร์ ตการลงทุน โดยในการใช้อตั ราส่ วน
เพี ย ง 10% เนื่ อ งจากมี ค วามมุ่ งหวังด้านค่ าตอบแทนจากหุ ้นมากกว่า การใช้ออปชั่น โดยการลงทุ นในตราสาร
อนุ พ นั ธ์ ข องตลาด TFEX ในส่ วนของ Set 50 Index Put Option ซึ่ งจะทํา การลงทุ นในรายซี รี่ ย ์ โดย 1 ซี รี่ ย ์การ
ลงทุนจจะมีระยะเวลา 3 เดือน ได้แก่ (1) ชุดที่ 1 ของปี ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. (2) ชุดที่ 2 ของปี ช่วงเดือน เม.ษ. – มิ.ย.
(3) ชุดที่ 3 ของปี ช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. และ (4) ชุดที่ 4 ของปี ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. โดยจะทําการเก็บข้อมูลสะสม
ตั้งแต่ปี 2558 – มิ.ย. 2563 โดยจะทําการลงทุนในส่ วนของ ATM
โดยสาเหตุที่ใช้การผสมการถัวเฉลี่ยความเสี่ ยงในการลงทุนที่ เลือกเฉพาะเจาะจงใช้ในส่ วนของออปชัน่
(Option hedging) เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือทางการเงิ น (Financial Instrument) ที่ มีการรองรับในตลาดการลงทุนใน
ประเทศไทยที่ นกั ลงทุนสามารถถือครองได้ และยังเป็ นแนวทางในการศึ กษาการใช้เครื่ องมือที่ แตกต่างจากการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์อื่น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติวิเคราะห์ 3 ส่ วน คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสู งสุ ด (Max)
ค่าตํ่าสุ ด (Min) ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของพอร์ ตโฟลิ โอ ด้วยอัตราส่ วน Sharpe ratio, Treynor, เพื่ อเปรี ยบเที ยบ
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์ (standard deviation) โดยปรับให้อตั ราผลตอบแทนเท่ากับ 1 หน่วย
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ความเสี่ ยง โดยดูวา่ ในพอร์ตการลงทุนใดจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบเคียงกันในอัตราส่ วนต่อผลความเสี่ ยง
ที่เท่ากันระหว่างพอร์ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่ากับพอร์ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่าผสมกับตราสารอนุพนั ธ์
3. การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างพอร์ ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและพอร์ ตการลงทุ น
แบบเน้นคุณค่าผสมกับตราสารอนุ พนั ธ์ โดยใช้เครื่ องมือทางสถิติคือ ANOVA โดยจะทําการเปรี ยบเที ยบเพื่อหา
ความแปรปรวนที่ แตกต่างที่ จะเกิ ดขึ้ นในพอร์ ตการลงทุนระหว่างพอร์ ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและพอร์ ตการ
ลงทุนแบบเน้นคุณค่าผสมกับตราสารอนุพนั ธ์ ซึ่ งการใช้ ANOVA จะสามารถแสดงถึงผลที่แตกต่างจากพอร์ ตการ
ลงทุนในหลากหลายพอร์ตได้ โดยจะกําหนดสมมติฐานทางสถิติไว้ดงั นี้
1) H0: การคัดเลื อกหุ ้นลงทุ นในพอร์ ตแบบเน้นคุ ณค่ าและการลงทุ นในพอร์ ตแบบเน้นคุณค่า
ผสมตราสารอนุพนั ธ์ไม่มีผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
2) H1 : การคัดเลือกลงทุนในพอร์ ตแบบเน้นคุณค่าและการลงทุนในพอร์ ตแบบเน้นคุณค่าผสม
กับตราสารอนุพนั ธ์จะมีค่าผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

ผลการวิจัย

จากการศึ กษาการจัดการความเสี่ ยงในการลงทุนระหว่างการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและการจัดการความ
เสี่ ยงในการลงทุนโดยใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ โดยใช้การศึกษาการลงทุนในหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Set index Thailand และการใช้ตราสารอนุ พ นั ธ์ Set50 index option ในตลาดการลงทุ นล่ วงหน้า Thailand future
exchange index ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน ซึ่ งใช้ขอ้ มูลราคา
ปิ ดย้อนหลังรายเดือน 1 ปี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และราคาปิ ดย้อนหลังรายเดือนจํานวน 5 ปี 6 เดือน จะสามารถทํา
การแสดงผลเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1. การแสดงผลด้ วยสถิติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistics)
Table 1 Show return portfolio with descriptive statistic

Min
Max
Average
Geometric
Variance
SD
Beta
Cumulative
return (%)

PE

PBV

(PE+PBV)

PE+Option

-39.94%
18.12%
-0.72%
-12.21%
0.0064
7.91%
0.3698
48.87%

-21.72%
18.69%
-2.23%
-25.91%
0.0046
6.76%
0.5132
19.21%

-21.73%
19.29%
-0.07%
-2.78%
0.0034
5.77%
0.2290
85.63%

-37.74%
9.19%
-0.56%
-9.10%
0.0039
6.21%
0.2705
59.18%
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PBV +
Option
-15.87%
19.14%
-0.38%
-6.35%
0.0034
5.76%
0.6335
69.73%

(PE+PBV) +
Option
-8.05%
10.00%
0.05%
-0.27%
0.0014
3.72%
0.5230
98.52%

SET
-16.01%
15.61%
-0.15%
-2.88%
0.0019
4.31%
1.0000
85.16%
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เปรี ยบเทียบผลตอบของ Value Portfolio และ Value Portfolio ผสม Put Option พบว่า อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยการลงทุนของ Value Portfolio โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นแบบผสมระหว่าง P/E และ P/BV ผสมตราสาร
อนุพนั ธ์ Option มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยดีที่สุดที่ 0.05% ต่อเดือน รองลงมาคือ Value Portfolio โดยใช้อตั ราส่ วน
ทางการเงินแบบผสมระหว่าง P/E และ P/BV มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยดี ที่ -0.7% ต่อเดือน อันดับต่อมา คือ Value
Portfolio โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นแบบ P/BV ผสม Option มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ -0.38% ต่อเดื อน เมื่อ
เที ยบกับผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนี ตลาดที่ -0.15% ก็จะพบว่ามีเพียง Value Portfolio แบบผสมระหว่าง P/E และ
P/BV ผสม Option และ Value Portfolio โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงินแบบผสมระหว่าง P/E และ P/BV เพียงเท่านั้น
ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนที่มากกว่าดัชนีของตลาด เมื่อทําการเปรี ยบเทียบในส่ วนของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า การใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นแบบผสม P/E และ P/BV ผสมตราสารอนุ พนั ธ์ Option มีอตั ราส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานที่ต่าํ ที่สุดที่ 3.72% รองลงมาคือ การใช้อตั ราส่ วนแบบ P/BV ผสมตราสารอนุพนั ธ์ Option ที่ให้อตั ราส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยที่ 5.76% ต่อเดือน และ การใช้อตั ราส่ วนทางการเงินแบบผสม P/E และ P/BV มีอตั ราส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่าํ ที่สุดที่ 5.77% ต่อเดือน ซึ่ งเมื่อเทียบกับส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีตลาดพบว่ามีอตั ราที่
4.31% ต่อเดื อน และเมื่อทําการเปรี ยบเที ยบพอร์ ตการลงทุ นแบบเน้นคุณค่าต่อดัชนี ของตลาดพบกว่าพอร์ ต การ
ลงทุนมีการปรับบตัวที่นอ้ ยกว่าตลาด หรื อ ค่า Beta นั้นมีอตั ราที่นอ้ ยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 ซึ่ งสามารถบอกได้วา่ มีการ
ปรับตัวตามทิศทางของดัชนีตลาดแต่มีการปรับตัวที่นอ้ ยกว่า โดยที่พอร์ตที่ใช้อตั ราส่ วนแบบผสม P/E และ P/BV มี
ค่าเข้าใกล้เคียงดัชนีตลาดมากที่สุด คือ 0.63
2.วิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพของพอร์ ตโฟลิโอการลงทุน
Table 2 Show portfolio performance with Sharpe ratio and Treynor ratio
Sharpe Ratio
P/E
-0.1041
P/BV
-0.3442
PE+PBV
-0.0305
P/E+Option
-0.1077
P/BV+Option
-0.0848
PE+PBV Option
-0.0176
Set
-0.0744

Treynor Ratio
-0.0066
-0.0185
-0.0016
-0.0141
-0.0102
-0.0017
-0.0032

การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเปรี ยบเที ยบพอร์ ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และ พอร์ ตการลงทุนแบบเน้น
คุณค่าผสมตราสารอนุ พนั ธ์ พบว่า พอร์ ตโฟลิโอการลงทุนแบบเน้นคุณค่าโดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นแบบผสม
P/E และ P/BV ผสมตราสารอนุ พ ัน ธ์ Option มี ค่ า Sharpe ratio มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ พอร์ ต การลงทุ น ที่ ใ ช้
อัต ราส่ ว นทางการเงิ นแบบผสม P/E และ P/BV และพอร์ ต การลงทุ นที่ ใ ช้อตั ราส่ วนแบบ P/BV ผสมตราสาร
อนุ พ ัน ธ์ Option ด้ว ยค่ า -0.0176 , -0.0305 และ -0.0848 ตามลํา ดับ และในส่ ว นของการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ย
267

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

Treynor Ratio พบว่า พอร์ตที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดคือ PE และ P/BV ที่ -0.0016 รองลงมาคือ PE และ P/BV ผสม
ออปชัน่ ที่ -0.0017 และที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดคือพอร์ ต P/BV ที่ -0.0185 โดยเมื่อพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพ
ของพอร์ ตโฟลิ โอทั้งหมดพบว่า มี ค่าติ ดลบ หมายความได้ว่าการลงทุ นในหุ ้นพอร์ ตต่ า งๆนั้นมี ความเสี่ ย งที่ สู ง
มากกว่าผลตอบแทนที่ได้ จึงทําให้เกิดค่าการวัดผลที่ติดลบ
3. วิเคราะห์ ความแตกต่ างของผลตอบแทนของแต่ ละพอร์ ตโดยใช้ สถิติแบบ One-way ANOVA
Table 3 Analysis different portfolio with One-way Anova
Groups

P/E
P/BV
P/E+Option
P/BV+Option
PE+PBV
PE+PBV Option
Set

Count
66
66
66
66
66
66
66

Note: *p < .1. **p < .05. ***p < .001.

Sum
-0.4738
-1.4742
-0.3708
-0.2510
-0.0431
0.0303
-0.0983

Average
-0.0072
-0.0223
-0.0056
-0.0038
-0.0007
0.0005
-0.0015

Variance
0.0064
0.0046
0.0039
0.0034
0.0034
0.0014
0.0019

Beta
0.3698
0.5132
0.2290
0.2705
0.6335
0.5230

p
.3479

การวิเคราะห์หาความแตกต่างของผลตอบแทนของพอร์ ตการลงทุนโดยใช้การลงทุนแบบเน้นคุณค่า และ
พอร์ ตการลงทุ นแบบเน้นคุ ณค่ าผสมตราสารอนุ พนั ธ์ Option พบว่า ค่ าความแตกต่ างที่ เมื่ อทําการเปรี ยบเที ยบ
พอร์ ตโฟลิ โอการลงทุ นที่ แตกต่ า งควรที่ จะมี ค่า p-value ที่ ระดับนัยสําคัญที่ น้อยกว่า .05 ที่ เป็ นค่ าบ่ งชี้ ถึงความ
แตกต่ างของผลตอบแทนการลงทุ น โดยจากค่ าสถิ ติดงั กล่าวพบว่าค่า p-value ของพอร์ ตโฟลิ โอทั้งในส่ วนของ
พอร์ตการลงทุนโดยใช้การลงทุนแบบเน้นคุณค่า และ พอร์ตการลงทุนแบบเน้นคุณค่าผสมตราสารอนุพนั ธ์ Option
เมื่อเทียบต่อดัชนีของตลาดพบว่ามีค่า p-value ที่ .3479 ซึ่ งถือว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน ( ม.ค. 2015 – มิ.ย. 2020) พบว่าการใช้ตราสารสิ ทธิ ในการขาย (Put
Option) สามารถช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในพอร์ตโฟลิโอการลงทุนได้จากค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าลดลง
(Standard deviation) คือการใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นแบบผสม P/E และ P/BV ผสมออปชัน่ มีอตั ราส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ต่าํ ที่สุดที่ 3.72% มีค่าที่แตกต่างจากการไม่ใช้ออปชัน่ ที่ 5.77% ซึ่ งสามารถลดความเสี่ ยงลงได้ที่ 2.05%
ในส่ วนของพอร์ ตอื่ นก็มีค่าลดลงเช่ นกัน คื อ พอร์ ต P/E จากค่ า SD ที่ 7.91% ลดลงเหลื อเพี ยง 6.21% และพอร์ ต
P/BV จากค่า S.D. ที่ 6.76% เหลือ 5.76% และในค่าของความแปรปรวน (Variance) ที่ มีการลดลงในการใช้พุทอ
อปชั่น อย่ า งไรก็ ดี ผ ลตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ้ นก็ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งผลตอบแทนที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กํา ไรมากเท่ า ที่ ค าดอัน
เนื่ องมาจากการใช้ออปชัน่ ในประเทศไทยนั้นเป็ นแบบยุโรปคื อการใช้สิทธิ ในวันที่ หมดอายุจึงอาจไม่ก่อให้เ กิ ด
ผลประโยชน์มากนัก และในส่ วนของการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของพอร์ ตโฟลิโอการลงทุนโดยใช้อตั ราส่ วนชาร์ ป
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(Sharpe ratio) พบว่าพอร์ตมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึนเพียงเล็กน้อยแต่ยงั คงมีค่าที่ติดลบอยูเ่ นื่ องจากพบว่าการลงทุนในหุ ้น
ยังมีความเสี่ ยงที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ และเมื่อทําการเปรี ยบเทียบผลทางสถิติกพ็ บว่าไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลที่ แตกต่างทางสถิติเนื่ องจากผลที่ เกิ ดขึ้ นจากการลงทุ นมีค่าที่ ติดลบรวมทั้งสถาวะของตลาดการลงทุ นในหุ ้น
ในช่วงที่ผ่านมามีการลดตัวลงหรื ออยู่ในช่วงขาลงอย่างรุ นแรง แล้วก็พบว่าการคัดเลือกหุ น้ แบบเน้นคุณค่าเองนั้นก็
ไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ จะสามารถชนะตลาดได้อย่างที่ คาดไว้ จากผลงานวิจยั ก่อนหน้าที่ ทาํ การศึกษาในส่ วน
ของพอร์ ตการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Protective Put ก็ได้ผลการศึกษาที่ ไม่ต่างกันคื อ ไม่สามารถสร้างผลตอบแทน
เท่าที่คาดหมายได้แต่มีความเสี่ ยงที่ลดลงในการลงทุน เป็ นไปได้ว่าในการศึกษาด้านการสร้างพอร์ ตการลงทุนโดย
การถัวเฉลี่ยความเสี่ ยงโดยใช้เครื่ องมือทางการเงิ นนั้นอาจมุ่งเน้นที่ การลดความเสี ยหายในการลงทุนมากกว่าการ
สร้างผลตอบแทนที่ มากขึ้ น โดยจากการศึ กษานี้ จะมุ่งหวังผลประโยชน์ต่อผูท้ ี่ ตอ้ งการศึ กษาหาวิธีการในการลด
ความเสี่ ยงในตลาดการลงทุนที่ มีความผันผวนสู ง โดยเฉพาะในกลุ่มของผูล้ งทุนในตลาดหุ ้นที่ ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอาจสามารถใช้เพื่อเป็ นการพิจารณาในการจัดการความเสี่ ยงได้
ข้ อเสนอแนะงานวิจัย
เนื่ องจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั ในตลาดการลงทุนในหุ น้ ในประเทศไทยซึ่ งมีขอ้ จํากัดใน
การลงทุ นและเครื่ องมื อทางการเงิ นแบบออปชั่นก็เป็ นการใช้งานในรู ปแบบเดี ย วกับยุโรปคื อการใช้สิ ทธิ เ มื่ อ
หมดอายุเท่านั้น ดังนั้นในการศึ กษาวิจยั ในครั้งต่อไปอาจจะใช้การศึ กษาในรู ปแบบของ OTM หรื อ ITM เพื่อเพิ่ม
แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมได้
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ชิ้นนี้ มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมของอัตรากําไรต่อหุ ้นกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยใช้อตั ราส่วน PBV และ EPS ในการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ โดยทําการคัดเลือกหุน้
เพื่อการลงทุนใน SET100 ที่มีอตั ราส่วน PBV ตํ่าเรี ยงลําดับไปหาอัตราส่วน PBV ที่สูงขึ้น โดยใช้หุน้ ที่มีอตั ราส่วน PBV ตํ่า
ที่สุดจํานวน 25 ตัวแรกมาสร้างเป็ นพอร์ตโฟลิโอ (พอร์ตโฟลิโอแบบ Value) และ การคัดเลือกหุน้ เพื่อการลงทุนใน SET100
ที่มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของ EPS มากที่สุดเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าเรี ยงลําดับไปหาอัตราการเพิ่มขึ้นของ EPS ที่มีค่าน้อยที่สุด
เมื่อเที ยบกับปี ก่อนหน้า คัดเลือกหุ ้นจํานวน 25 ตัวแรกที่ มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของ EPS มากที่ สุดมาสร้างเป็ นพอร์ ตโฟลิโอ
(พอร์ตโฟลิโอแบบ Momentum) โดยการทํา Rebalance พอร์ตโฟลิโอทุกๆ 1 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ถึงปี ค.ศ. 2020 พบว่าการ
จัด พอร์ ต โฟลิ โ อแบบโมเมนตัม สามารถสร้ า งผลตอบแทนได้ม ากที่ สุ ด และสามารถสร้ า งผลตอบแทนได้ม ากกว่า
ผลตอบแทนของตลาด
คําสําคัญ: การลงทุนเน้นคุณค่า, โมเมนตัม, อัตรากําไรต่อหุน้

Abstract

This research studies the relationship between the momentum of earnings per share and value investing in the
Stock Exchange of Thailand. The PBV and EPS ratios were used to security portfolio. Select stocks for investing in SET100
with PBV ratios sorted to a higher PBV ratios by using 25 stocks with the lowest PBV ratios to create portfolio (Value
portfolio). Select stocks for investing in SET100 with the highest EPS ratios growth compared to the previous year. Select
the top 25 stocks with the greatest EPS gain to create a portfolio (Momentum portfolio). Rebalance portfolio every year
from 2016 to 2020. The results show that the Momentum portfolio management can generate the most returns and gives
more returns than the market.
Keywords: earning per share, momentum, value investing
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บทนํา

ในปั จจุบนั การลงทุนในหุ ้นได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเหตุผลหลายๆประการ อาทิเช่น การ
เติ บ โตของตลาดหุ ้นเอาชนะเงิ นเฟ้ อ ได้ สามารถเป็ นเจ้า ของกิ จการขนาดใหญ่ ไ ด้โ ดยเพี ย งแค่ ใ ช้เ งิ นทุ น เป็ น
สิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู ง เป็ นต้น และนักลงทุนที่ เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มีเป้ าหมายในการลงทุนคือ
การได้รับผลตอบแทนคาดหวัง (Expected return) สู งที่สุด ณ ระดับความเสี่ ยงระดับหนึ่ ง โดยผลตอบแทนดังกล่าว
ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนต่างของราคาหลักทรัพย์ (Capital gain/Capital loss) ซึ่ งเป็ นกําไรหรื อขาดทุนที่
ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และ ผลตอบแทนจากเงินปั นผล (Dividend) ซึ่ งเป็ นกําไรส่ วนหนึ่ ง
ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถูกแบ่งมาให้แก่นกั ลงทุนของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นๆ
แนวการลงทุนที่นกั ลงทุนิยมใช้กนั จะแบ่งหลักๆ ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกคือนักลงทุนแนว
ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ซึ่ งอาจแบ่งได้ 2 กลุ่มย่อย คือแบบเน้นคุณค่า (Value Investment) เป็ นการลงทุนในสาย
ปัจจัยพื้นฐาน ที่เน้นกิจการมัน่ คง ราคาคุม้ ค่า ราคาถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริ ง ตัดสิ นใจซื้ อโดยใช้การประเมินมูลค่า
(Valuation) และการลงทุนในหุ น้ เติบโต (Growth Investing) เป็ นการลงทุนในสายปัจจัยพื้นฐาน ที่เน้นลงทุนหุ น้ ที่มี
แนวโน้มการเติบโตดี กิจการมี Growth Story ที่ชดั เจน เช่น ขยายสาขา เข้าสู่ ธุรกิจใหม่ โดยมักจะมีค่า P/E Ratio ที่
ค่อนข้างสู ง ตัดสิ นใจซื้ อที่ Growth Potential ประเภทที่สอง นักลงทุนแนวโมเมนตัม (Momentum Investor: MI) เป็ นการ
ทุนที่ ลงทุนตามเทรนด์ขาขึ้นของตลาด มักจะเกาะกระแสฟั นด์โฟลว์ (Fund Flow) ส่ วนประเภทที่สาม นักลงทุนแนว
เทคนิ ค (Technical) เป็ นนักลงทุนที่สนใจพฤติกรรมราคาของหุน้ โดยเฉพาะกราฟราคาหุ น้ (Chart) โดยจะอาศัยข้อมูล
ราคาหุน้ ในอดีต ปริ มาณการซื้ อขาย พร้อมทั้งใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและอินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ ในการ
ทํานายทิศทางราคาหุ น้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, ม.ป.ป.)
งานวิจยั นี้ เ ป็ นการศึ กษามุ่ งศึ กษาการลงทุ นแบบโมเมนตัมและการลงทุ นแบบเน้นคุ ณค่ า ในเรื่ อ งของ
ผลตอบแทน (Total Return) โดยขอบเขตการศึกษาตั้งแต่ปี 2016-2020 จะใช้กลุ่มหลักทรัพย์ใน SET100 ในตลาด
หลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยมาสร้ า งพอร์ ต โฟลิ โ อ โดยใช้อ ตั ราส่ วนทางการเงิ น ในการเปรี ย บเที ย บดัง นี้ คื อ
อัตราส่ วนของราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price/Book Value หรื อ P/BV) และอัตราส่ วนของกําไรต่อหุ ้น ( Earnings
per Shares หรื อ EPS) ซึ่ งจะใช้อตั ราส่ วนทางการเงินทั้งสองเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกหุน้ จํานวน 25 ตัวมาสร้างเป็ น
พอร์ ตโฟลิโอและนํามาเปรี ยบเที ยบผลตอบแทนในสภาวะเศรษฐกิ จที่ ต่างกัน เพื่อตอบคําถามสําหรับงานวิจยั ว่า
อัตราส่ วนทางการเงินแบบไหนสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า โดยคาดหวังผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์แก่
นักลงทุนในการนําไปเป็ นแนวทางบริ หารการลงทุนของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตามสภาวะของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม

การใช้โมเมนตัมในการหาความสัมพันธ์ของผลตอบแทนในอดีตที่ผา่ นมา ซึ่ งผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นใน
อดี ตมีแนวโน้มที่ จะให้ผลตอบแทนที่ มากขึ้ นในอนาคต ในขณะที่ ผลตอบแทนที่ ลดลงในอดี ตมีแนวโน้มที่ จะให้
ผลตอบแทนที่ลดลงในอนาคตเช่นเดียวกัน ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กนั เป็ นระยะเวลานานมาแล้ว และ Levy
(1967) ได้ตีพิมพ์งานวิจยั ในเรื่ อง “Relative Strength as a Criterion for Investment Selection.” โดยได้ว่าการเลือก
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ซื้ อหุ น้ ที่มีที่มีประวัติที่ผ่านมาแข็งแกร่ งสามารถสร้างกําไรได้มากกว่าการเลือกหุ ้นแบบซุ่ ม แต่ก็ยงั ไม่มีงานวิจยั ที่
สนับสนุนแนวคิดของ Levy มากนัก
นอกจากนั้น งานวิจยั ของ Jegadeesh and Titman (1993) ได้สร้างกลยุทธ์การลงทุนที่เรี ยกว่ากลยุทธ์การลงทุ น
แบบโมเมนตัม (Momentum Strategy) โดยได้สร้างกลยุทธ์ในการลงทุนโดยการซื้ อหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสู ง
ในอดี ต และขายหลักทรั พ ย์ที่ให้ผ ลตอบแทนในอดี ต ตํ่า ในช่ วงเวลาเดี ย วกัน นอกจากนี้ Chan, Jegadeesh, and
Lakonishok (1995) พบว่าเป็ นไปได้วา่ กลยุทธ์ข้ ึนอยูก่ บั อย่างใดอย่างหนึ่ งระหว่าง past return และ earning surprises
ซึ่ งเราสามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกัน นี้ ตัว อย่ า งเช่ น earnings momentum strategy อาจได้รั บ
ประโยชน์จาก underreaction ซึ่ งข้อมูลอาจจะมีผลต่อรายได้ในระยะสั้น ในขณะที่ price momentum strategy อาจจะ
ได้รับประโยชน์จากการตอบสนองข้อมูลของตลาดที่ ชา้ ซึ่ งอาจส่ งผลต่ อรายได้ในระยะยาว และ Jegadeesh and
Titman (2001) พบว่าหุ ้นที่ ให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุด (แย่ที่สุด) จะอยู่ในช่ วงเวลา 3 ถึง 12 เดื อนมีแนวโน้มที่ จะให้
ผลตอบแทนที่ดี (ไม่ดี) ในช่วง 3 ถึง 12 เดือนต่อมา ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Momentum
Asness, Moskowitz, Pedersen (2008) ได้ศึกษาถึงผลตอบแทนของการลงทุนแบบ VI และ การลงทุนแบบ
โมเมนตัม โดยศึ กษาใน US, UK, Japan, and Continental Europe พบว่า การลงทุ นแบบ VI และ การลงทุ นแบบ
โมเมนตัม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ ผิดปกติ ได้ในทุ กส่ วน ซึ่ ง Novy – Marx (2015) พบว่าเราไม่ควรมองข้า ม
trading moment ที่ผา่ นมาในอดีต Earnings momentum strategies ไม่ได้เกิดจากราคาที่เพิ่มหรื อลดที่แสดงออกมาใน
อดี ต แต่ Earning momentum strategies ช่ ว ยให้ เ ราหลี ก เลี่ ย งราคาที่ อ าจจะลดลงได้ จากนั้ น Hong, Lee, and
Swaminathan (2003) พบว่า Earnings momentum ที่ ดาํ เนิ นการโดยใช้การแก้ไขการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ไม่
สามารถทํากําไรได้อย่างสมํ่าเสมอในตลาดโลก และความสามารถในการทํากําไรของกลยุทธ์การซื้ อขายก็จะ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ สําหรับในประเทศไทยนั้น Sareewiwatthana (2015) ยืนยัน ว่า Contrarian และ
Momentum strategy ให้ผลตอบแทนเฉลี่ ยและ Sharpe ratio สู ง กว่าดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งผลตอบแทนของ Contrarian strategy มีแนวโน้มสู งกว่า Momentum strategy

ข้ อมูลและวิธีวจิ ัย

การสร้างพอร์ตโฟลิโอจะประกอบด้วยหุน้ สามัญทั้งหมดใน SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ปี 2016 ถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2020 โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลังจากฐานข้อมูลของ SETSMART
โดยมีวิธีคดั เลือกหุ น้ ดังนี้
1. ทําการคัดเลือกหุ น้ เพื่อการลงทุนใน SET100 ที่มีตวั เลข P/BV ตํ่าสุ ดแต่มากว่า 0 เรี ยงลําดับไปหาอัตรา
P/BV ที่สูงขึ้นโดยใช้หุน้ ที่มีอตั รา P/BV ตํ่าที่สุดจํานวน 25 ตัวแรกมาสร้างเป็ นพอร์ตโฟลิโอ
2. ทําการคัดเลือกหุ น้ เพื่อการลงทุนใน SET100 ที่มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของ EPS มากที่สุดเมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้าเรี ยงลําดับไปหาอัตราการเพิ่มขึ้นของ EPS ที่มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า คัดเลือกหุ น้ จํานวน 25 ตัว
แรกที่มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของ EPS มากที่สุดมาสร้างเป็ นพอร์ตโฟลิโอ
3. นํา Portfolio ที่ ได้จากการคัดเลื อกหุ ้นจากอัตรา P/BV และอัตราการเพิ่ มขึ้ นของอัตรา EPS ที่ ทาํ การ
Rebalance แล้วอย่างละ 50% มาสร้างพอร์ ตโฟลิโอแล้วนํามาคํานวณผลตอบแทน ตามระยะเวลาการถือครอง โดย
คิดอัตราผลตอบแทนทุกเดือน
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4. ในพอร์ตโฟลิโอแต่ละกองให้ซ้ื อหุน้ ปลายเดือนเหมือนกันหมดแล้วกําหนดขายโดยมีระยะการถือหุ ้นคือ
1 เดือน เริ่ มลงทุนรอบแรกในเดือนธันวาคม 2016 และรอบสุ ดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2020
5. คิ ดอัตราผลตอบแทนทบต้นของแต่ละพอร์ ตโฟลิโอและของตลาดตามระยะเวลาถือครองตั้งแต่เดื อน
ธันวาคม 2016 ถึงเดือนพฤษภาคม 2020
6. นําอัตราผลตอบแทนทบต้นที่ได้ของแต่ละพอร์ตโฟลิโอมาเปรี ยบเทียบกัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2016 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2020 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ ANOVA เป็ นค่าสถิติในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย

Table 1 Shows a comparison of return 3 portfolios in SET100 form December 2016 to May 2020
Statistics

Value
Momentum
Mix
Mkt
1 year rebalancing 1 year rebalancing 1 year rebalancing
Arithmetic Return (per month) (%)
-0.620
1.496
0.438
-0.214
Cumulative return (%)
-25.412
61.330
17.959
-8.762
Standard Deviation (per month) (%)
8.260
7.723
7.763
5.011
Maximum (%)
25.889
24.602
25.245
15.615
Minimum (%)
-26.631
-17.665
-21.962
-16.013
Variance (per month) (%)
0.666
0.582
0.588
0.245
Table 1 การเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนของพอร์ ตโฟลิโอทั้ง 3 พอร์ ตโฟลิโอพบว่า อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยของพอร์ ตโฟลิโอแบบ Momentum มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.496% ต่อเดื อน รองลงมาคื อ พอร์ ตโฟลิ โอ
แบบ Mix มีอตั ราผลอตอบแทนเฉลี่ย 0.438% ต่อเดือน รองลงมาคือ พอร์ ตโฟลิโอของตลาด มีอตั ราผลอตอบแทน
เฉลี่ย -0.214% ต่อเดือน รองลงมาคือ พอร์ตโฟลิโอแบบ Value อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -0.620% ต่อเดือน ตามลําดับ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเฉลี่ ยต่ อเดื อนพบว่า พอร์ ต โฟลิ โ อของตลาด มี ค่ า ตํ่า ที่ สุ ด คื อ 5.011%
รองลงมาคื อ พอร์ ต โฟลิ โ อแบบ Momentum มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเฉลี่ ย ต่ อเดื อนคื อ 7.723% รองลงมาคื อ
พอร์ ตโฟลิโอแบบ Mix มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยต่อเดื อนคือ 7.763% รองลงมาคือพอร์ ตโฟลิโอแบบ Value
คือ 8.260% ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบค่ามากที่สุด พอร์ ตโฟลิโอแบบ Value มีค่ามากที่สุดคือ 25.889% รองลงมา
คือ พอร์ ตโฟลิโอแบบ Mix มีค่ามากที่สุดคือ 25.245% รองลงมาคือ พอร์ ตโฟลิโอแบบ Momentum มีค่ามมากที่สุด
คื อ 24.602% รองลงมาคื อ พอร์ ต โฟลิ โ อของตลาด 15.615% ตามลํา ดับ แต่ เ มื่ อเปรี ย บเที ย บค่ า น้อยที่ สุ ด พบว่า
พอร์ ตโฟลิ โอแบบ Value มี ค่าน้อยที่ สุดอยู่ที่ -26.631% รองลงมาคื อ พอร์ ตโฟลิ โอแบบ Mix มี ค่าน้อยที่ สุดอยู่ที่
-21.962% รองลงมาคื อ พอร์ ตโฟลิโอแบบ Momentum มีค่าน้อยที่ สุดอยู่ที่ -17.665% รองลงมาคื อ พอร์ ตโฟลิ โอ
ของตลาดมีค่าน้อยที่สุดอยูท่ ี่ -16.013%
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Table 2 Shows the comparison of Sharpe ratio 3 portfolios
Value
Momentum
Sharpe ratio
-6.290
21.138

Mix
13.616

Mkt
17.363

Table 2 แสดงการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของพอร์ ตโฟลิ โอแบบ Value พอร์ ตโฟลิ โอแบบ Momentum
พอร์ ตโฟลิโอแบบ Mix พบว่าพอร์ ตโฟลิโอแบบ Momentum มีค่า Sharpe ratio มากที่สุดด้วยค่า 21.138 รองลงมา
คือพอร์ ตโฟลิโอของตลาด มีค่า Sharpe ratio เท่ากับ 17.363 รองลงมาคือ พอร์ ตโฟลิโอแบบ Mix มีค่า Sharpe ratio
เท่ากับ 13.616 และน้อยที่สุดคือพอร์ตโฟลิโอแบบ Value มีค่า Sharpe ratio เท่ากับ -6.290
Table 3 Analyzes the returns of each portfolio by One-way ANOVA
Groups
Value
Momentum
Mix
Mkt

Count
41
41
41
41

Sum
39.996
58.493
48.271
43.036

Average
0.976
1.427
1.177
1.049

Variance
0.019
0.044
0.016
0.008

F
74.226

p
.000

F crit
2.661

Note: p < .05.
จาก Table 3 แสดงการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนของพอร์ ตโฟลิโอแบบ Value อัตราผลตอบแทนของ
พอร์ตโฟลิโอแบบ Momentum อัตราผลตอบแทนของพอร์ ตโฟลิโอแบบ Mix และอัตราผลตอบแทนของพอร์ ตโฟ
ลิโอของตลาดด้วย ANOVA (One – way analysis of variance) ซึ่ งกําหนดให้ค่าระดับนัยสําคัญ (Significant level)
𝛼𝛼 = 0.05 หากค่า 𝛼𝛼 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติหมายถึง ค่า 𝛼𝛼 > 0.05 ซึ่ งแสดงว่าการจัดพอร์ ตโฟลิโอที่ต่างกันมีอตั รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน หากค่า 𝛼𝛼 มีนยั สําคัญทางสถิติหมายถึง ค่า 𝛼𝛼 < 0.05 ซึ่ งแสดงว่าการจัดพอร์ ตโฟ
ลิโอที่ต่างกันมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยแตกต่างกัน
การอธิ บายอัตราผลตอบแทนของพอร์ ตโฟลิโอ สังเกตจากค่า p-value จากตาราง 3 พบว่า ค่า F = 74.266,
p = .000 (< .05) หมายความว่ า ปฏิ เ สธ H0 ยอมรั บ H1 ซึ่ งสรุ ป ได้ว่ า การจัด พอร์ ต โฟลิ โ อที่ ต่ า งกัน มี อ ัต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ที่ F = 74.266 อย่างมีนยั สําคัญที่ .05

สรุ ปผลการศึกษา

เมื่อนําอัตราส่ วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ มาเป็ นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม
หลักทรัพย์ลงทุน (Portfolio) ตามเงื่อนไขที่ได้กาํ หนดไว้ ซึ่ งจะแบ่งพอร์ ตโฟลิโอออกเป็ น 3 พอร์ ตโฟลิโอ และนํา
แต่ละพอร์ ตโฟลิโอมาคํานวณผลตอบแทนต่องวดทุก 1 เดือน ซึ่ งจะซื้ อในราคาปิ ดในช่วงวันสุ ดท้ายของเดือนและ
ทําการขายในวันสุ ดท้ายของเดือนถัดไปโดยใช้ราคาปิ ดเป็ นเกณฑ์ของราคาซื้ อขาย ทําเช่นนี้ ไปเรื่ อยๆ จนครบ 1 ปี
ถึงทําการ Rebalance พอร์ ตใหม่โดยใช้เกณฑ์ในการสร้างพอร์ ตโฟลิโอตามที่กาํ หนดไว้ ทําจนถึงเดือน พฤษภาคม
2020 พบว่าพอร์ ตโฟลิโอแบบ Momentum สร้างผลตอบแทนได้มากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ Chan, Jegadeesh, and
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Lakonishok (1995) พบว่าเป็ นไปได้วา่ กลยุทธ์ข้ ึนอยูก่ บั อย่างใดอย่างหนึ่ งระหว่าง past return และ earning surprises
ซึ่ งเราสามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกัน นี้ ตัว อย่ า งเช่ น earnings momentum strategy อาจได้รั บ
ประโยชน์จาก underreaction ซึ่ งข้อมูลอาจจะมีผลต่อรายได้ในระยะสั้น ในขณะที่ price momentum strategy อาจจะ
ได้รับประโยชน์จากการตอบสนองข้อมูลของตลาดที่ชา้ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อรายได้ในระยะยาว สนับสนุนด้วย Novy –
Marx (2015) พบว่าเราไม่ควรมองข้าม trading moment ที่ผ่านมาในอดีต Earnings momentum strategies ไม่ได้เกิ ด
จากราคาที่เพิ่มหรื อลดที่แสดงออกมาในอดี ต แต่ Earning momentum strategies ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงราคาที่อาจจะ
ลดลงได้ รองลงมาคื อ พอร์ ตโฟลิ โอแบบ Mix และลําดับสุ ดท้ายคื อพอร์ ตโฟลิ โอแบบ Value และหากนําทั้ง 3
พอร์ ตโฟลิโอ มาเปรี ยบเที ยบกับผลตอบแทนของตลาดพบว่าพอร์ ตโฟลิโอแบบ Momentum และ พอร์ ตโฟลิโอ
แบบ Mix สามารถให้ผลตอบแทนที่ชนะตลาดได้โดยที่
1. พอร์ตโฟลิโอแบบ Momentum สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ 61.330% มากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
70.092%
2. พอร์ ต โฟลิ โ อแบบ Mix สร้ า งผลตอบแทนเฉลี่ ย ได้ 17.959% มากกว่า ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของตลาด
26.722%
ส่ ว นพอร์ ต โฟลิ โ อแบบ Value ให้ผ ลตอบแทนที่ น้อยกว่า ตลาดโดยที่ พ อร์ ต โฟลิ โ อแบบ Value สร้ า ง
ผลตอบแทนเฉลี่ยได้ -25.412% น้อยกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด -16.649%
จากการใช้เครื่ องมือ ANOVA มาทดสอบความสัมพันธ์ของแต่ละพอร์ตโฟลิโอพบว่าค่า F = 74.226
p = .000 (< .05) ซึ่ งสรุ ปได้วา่ การจัดพอร์ตโฟลิโอที่ต่างกันมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ .05
การสร้ า งพอร์ ต โฟลิ โ อโดยใช้โ มเมนตัมอัต ราส่ วนของกํา ไรต่ อ หุ ้น ( Earnings per Shares หรื อ EPS)
สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าผลตอบแทนของตลาดได้อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ งพอร์ ตโฟลิโอแบบ Momentum
สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากที่สุด อาจเป็ นผลมาจากอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นทําให้นกั ลงทุนเข้ามาซื้ อหลักทรัพย์จน
ส่ งผลให้ราคาของหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยในอนาคต

ผูว้ ิจยั ได้เลือกอัตราส่ วนทางการเงิ น ที่มาจากข้อมูลทางบัญชี ในงบการเงิ นเพียงแหล่งเดี ยว และ SET100
ซึ่ งในตลาดหลักทรัพย์ยงั มีหลักทรัพย์อีกจํานวนมากที่ให้สามารถให้นกั ลงทุนได้ลงทุน อัตราส่ วนทางการเงินชนิด
อื่นๆ และปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ ที่ จะต้องนํามาพิจารณาในการคัดเลือกหุ ้นและจัดพอร์ ตโฟลิโอให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ต่างๆ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความอ่อนไหวทางอารมณ์บนทวิตเตอร์กบั ผลตอบแทน
จากการลงทุนแบบโมเมนตัม ซึ่งทําการเก็บรวบรวมข้อมูลรายวันของผลตอบแทนจากกองทุนรวมดัชนี (ETF) และทวีตจาก
ทวิตเตอร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ได้ทาํ การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit
Root Test) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ ผลการศึ กษาพบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ
โมเมนตัมมีความสัมพันธ์กบั ความอ่อนไหวทางอารมณ์ในระดับตํ่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และพบว่าเป็ นความสัมพันธ์
แบบทิศทางเดียว คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบโมเมนตัมเป็ นสาเหตุของความอ่อนไหวทางอารมณ์บนทวิตเตอร์
คํา สํ า คัญ : การทดสอบความนิ่ งของข้อมู ล , การลงทุ น แบบโมเมนตัม , ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผลแบบแกรนเจอร์ ,
ความอ่อนไหวทางอารมณ์

Abstract
The objective of this research was to examine the relationship between Twitter sentiment and the returns from
momentum investing. The data was from Exchange Traded Fund (ETF)’s returns and Twitter’s tweets from January 2015
to December 2019. The statistics used to analyze the data were Pearson correlations, unit root test, and Granger causality.
The result indicates that there is a relationship between Twitter sentiment and the returns of momentum investing.
Moreover, the Granger causality test finds that only the returns from the momentum investing cause the changes of Twitter’s
sentiment.
Keywords: Granger causality, momentum investing, sentiment, unit root test
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บทนํา
อารมณ์และความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งในการทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่ งผูค้ นไม่เพียงแต่ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการ
สื่ อสารกันเพราะความเพลิดเพลิน แต่ยงั ใช้ความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Sentiment) ในการช่วยแปลความหมายและ
แสดงออก นอกจากนี้ ผคู ้ นยังได้รับข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจผ่านทางการสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
โดย Hong et al. (2004) ทําการตรวจสอบพอร์ ตการลงทุนของผูจ้ ดั การทางการเงินในเมืองเดียวกันเพื่อทดสอบว่ามี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลงทุนหรื อไม่ พบว่าผูจ้ ดั การมีแนวโน้มในการซื้ อขายหลักทรัพย์ใกล้เคียงกัน
นอกจากการสื่ อ สารแบบพบปะกัน แล้ว ในปั จ จุ บัน ผู ค้ นยัง นิ ย มใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) ในการ
แสดงออกทางความคิด เนื่ องจากสื่ อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายและแสดงออกได้อย่างอิสระ จึงทําให้เป็ น
แหล่งข้อมูลที่ดีสาํ หรับการนําความคิดเห็นจํานวนมากเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
นักจิตวิทยามีความเชื่ อว่าความอ่อนไหวทางอารมณ์เป็ นปัจจัยของการตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยงและความ
ไม่ แ น่ น อน โดย Nofsinger (2005) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องความอ่ อ นไหวทางอารมณ์ ข องคนในสั ง คมกับ
เศรษฐศาสตร์ การเงิน พบว่าตลาดหลักทรัพย์เปรี ยบได้กบั ตัววัดอารมณ์ที่สามารถวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิ จได้ นัน่
คื อราคาหลักทรัพย์จะสู งขึ้ นเมื่อความอ่อนไหวทางอารมณ์ของสังคมเป็ นบวก และราคาหลักทรัพย์จะลดลงเมื่ อ
ความอ่อนไหวทางอารมณ์ ของสังคมเป็ นลบ ดังนั้นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางอารมณ์จึงเป็ นหนึ่ งในวิธีท่ี
สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ ผูว้ ิจยั จึงเกิดความสนใจที่จะนําข้อมูลทวิตเตอร์มาวิเคราะห์
ความอ่อนไหวทางอารมณ์ เพื่อหาข้อมูลเชิ งลึก และความสัมพันธ์ของความอ่อนไหวทางอารมณ์กบั กลยุทธ์การ
ลงทุนแบบโมเมนตัมของกองทุนรวมดัชนี (ETF) เพื่อช่วยให้นกั ลงทุนสามารถตัดสิ นใจในการลงทุนให้เป็ นไปใน
ทิศทางที่คาดหวังไว้ จากงานวิจยั ข้างต้นจึงมีสมมติฐาน คือ การเปลี่ยนแปลงของความอ่อนไหวทางอารมณ์ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์

การตรวจเอกสาร
แนวคิ ดความอ่ อนไหวทางอารมณ์
ความอ่ อ นไหวทางอารมณ์ (Sentiment) คื อ ความรู ้ สึ ก และทัศ นคติ ที่ เ ป็ นไปในทางบวกหรื อ ลบต่ อ
สถานการณ์หนึ่ งๆ ในทางจิ ตวิทยาพบว่าความอ่อนไหวทางอารมณ์ ที่มีอยู่ในปั จจุ บนั จะมีผลต่อการตัดสิ นใจใน
อนาตค เช่น Johnson and Tversky (1983) ได้ทาํ การศึกษาคนที่อ่านข่าวในแง่ลบเปรี ยบเทียบกับแง่บวก พบว่าคนที่
อ่านข่าวที่เต็มไปด้วยแง่ลบจะมีความรู ้สึกกลัว และวิตกกังวล ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เช่น การฆาตรกรรมมากกว่าคนที่อ่านข่าวที่เต็มไปด้วยความน่ายินดี นั้นแสดงถึงคนที่ความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ เ ป็ นบวกจะตัดสิ นใจในสิ่ งต่ า งๆ ด้วยทัศ นคติ ที่ ดี ในขณะที่ ค นที่ ค วามอ่ อนไหวทางอารมณ์ เป็ นลบจะ
ตัดสิ นใจในด้วยทัศนคติ ลบ (Bower, 1981) ต่อมาผูค้ นเริ่ มนําความอ่อนไหวมาวิเคราะห์เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมของ
มนุ ษ ย์ และนํา มาประยุกต์ใช้กับการคาดการณ์ โดยสื่ อสังคมออนไลน์เ ป็ นแหล่ งข้อมู ลที่ นิย มนํา มาใช้ในการ
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วิเคราะห์ เช่น OConner et al. (2010) ศึกษาความอ่อนไหวทางอารมณ์โดยใช้ขอ้ มูลจากทวิตเตอร์ ในการคาดการณ์
ผลการเลือกตั้งประธานาธิ ปบดีของประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่ามีความสัมพันธ์กนั
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวทางอารมณ์ (Sentiment Analysis)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางอารมณ์ เป็ นการค้นหาทัศนคติ และอารมณ์บนความคิดเห็นของผูค้ นที่ มี
ต่อสิ่ งต่างๆ ที่ อยู่ในรู ปตัวอักษร ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิ ดเห็ นจํานวนมากนี้ จะทําให้เข้าใจพฤติ กรรมของ
มนุษย์โดยรวม โดยสามารถแบ่งวิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางอารมณ์ออกเป็ น 2 วิธีดงั นี้
1. วิเคราะห์โดยใช้การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine Learning-based) เป็ นการสอนระบบคอมพิวเตอร์ ใ ห้
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองจากข้อมูลขาเข้า (Input) และผลลัพธ์ (Output) ที่ป้อนเข้าไปในการสร้างโมเดลเพื่อมา
อธิ บายข้อมูลเหล่านั้น
2. วิเคราะห์โดยใช้พจนานุกรม (Lexicon-based) เป็ นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางอารมณ์โดยใช้ขอ้ มูล
จากบัญ ชี ค าํ ศัพ ท์ที่ มี การให้ค ะแนนความเป็ นบวก ลบ และกลางกับ แต่ ละคํา และนํา ไปประมวลผลร่ ว มกับ
โครงสร้างของประโยค โดยงานวิจยั นี้ใช้การวิเคราะห์แบบพจนานุกรมในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางอารมณ์
กลยุทธ์ การลงทุนแบบโมเมนตัม
กลยุทธ์การลงทุนแบบโมเมนตัม เป็ นกลยุทธ์ที่พิจารณาแนวโน้มการเติบโตของหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนส่ วนเกิ นจากการลงทุ น โดยจะทํา การลงทุ นกับหลักทรั พ ย์ที่ มีค วามแข็งแกร่ ง และมี แ รงส่ งของ
แนวโน้มในทิศทางที่เป็ นบวก นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณาลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจของหลักทรัพย์ที่สามารถเติ บโต
ได้ดีอย่างต่อเนื่ อง โดย Lehman (1990) ทําการศึกษาการลงทุนแบบโมเมนตัมโดยถือหลักทรัพย์เป็ นระยะเวลาสั้น
และ DeBondt and Thaler (1985) ถือหลักทรัพย์เป็ นระยะเวลายาว พบว่าแนวโน้มจากการถือหลักทรัพย์ระยะสั้น
และยาวจะมีแนวโน้มของอนาคตในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มในช่วงที่ผา่ นมา ส่ วน Levy (1967) ทําการศึกษา
การลงทุนแบบโมเมนตัมโดยถือหลักทรัพย์เป็ นระยะกลาง พบว่าแนวโน้มจากการถือหลักทรัพย์ระยะกลางจะมี
แนวโน้มของอนาคตในทิศทางเดียวกับกับแนวโน้มในช่วงที่ผา่ นมา
ความสั มพันธ์ ของความอ่ อนไหวทางอารมณ์ กับผลตอบแทนของหลักทรั พย์
ผูค้ นเริ่ มนําความอ่อนไหวทางอารมณ์ มาประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดย
Nisar and Yeung (2017) ศึกษาความสัมพันธ์ของความอ่อนไหวทางอารมณ์ในช่วงเลือกตั้งของประเทศอังกฤษกับ
การเคลื่อนไหวของดัชนี FTSE100 โดยใช้ดชั นี ถอ้ ยคําได้แก่ #PollingDay, #mayoralelections และ #LondonElects
ในการกรองข้อ มู ล จากทวิ ต เตอร์ เ ป็ นเวลา 6 วัน ซึ่ งครอบคลุ ม ช่ ว งก่ อ นและหลัง การเลื อ กตั้ง พบว่ า มี ร ะดับ
ความสัมพันธ์กนั ตํ่า ทั้งนี้ ความล่าช้าของความอ่อนไหวทางอารมณ์ 2 วันกับผลตอบแทนของหลักทรั พ ย์น้ ัน มี
ความสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ Chang et al. (2017) ศึ กษาอิทธิ พลของความอ่อนไหวทางอารมณ์ของข่าวที่ มีต่ อกล
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ยุทธ์การลงทุนแบบโมเมนตัมในไต้หวัน โดยใช้ขอ้ มูลหุ น้ จาก Taiwan Economic Journal และข่าวรายสัปดาห์จาก
Market Observation Post System ในปี ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2010 แล้วนํามาให้คะแนนกับแต่ละข่าว ถ้าเป็ นข่าวดี จะ
ได้ 1 คะแนน ในทางกลับกันถ้าเป็ นข่าวร้ายจะได้ -1 คะแนน จากนั้นสร้างพอร์ตการลงทุนและแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ การถือหลักทรัพย์ระยะสั้น โดยมีระยะเวลาในการสะสมข่าว 3 สัปดาห์ และการถือหลักทรัพย์ระยะยาว โดยมี
ระยะเวลาในการสะสมข่าว 52 พบว่าการสะสมของข่าวในระยะสั้นจะมีอิทธิ พลต่อการลงทุนแบบโมเมนตัม

วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลกองทุนรวมดัชนี (ETF)
ETF (Exchange Traded Fund) เป็ นกองทุนรวมดัชนี โดยผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหว
ของดัช นี ที่ ใ ช้อ ้า งอิ ง สํ า หรั บ การลงทุ น ใน ETF นั้น จะมี ก ารกระจายการลงทุ น ตามกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ ห ลาย
อุตสาหกรรม ซึ่ งในงานวิจยั นี้จะใช้ขอ้ มูล ETF จาก ETF Database โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดัชนีที่ใช้ในการศึกษา
คือ ชื่อของดัชนีจะต้องประกอบด้วย “Momentum” เพื่อเป็ นตัวแทนการลงทุนแบบโมเมนตัม และดัชนีน้ นั ๆ จะต้อง
มีขอ้ มูลระหว่างปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2019 ซึ่ งมีท้ งั หมด 19 ดัชนี ที่ผ่านการคัดเลือก (Table 1) แล้วทําการเก็บข้อมูล
ราคาปิ ดรายวันของดัชนีเหล่านั้นจาก Yahoo! Finance
Table 1 List of qualified momentum ETF
DWAS
PEZ
PTH

EEMO
PFI
PUI

Qualified Momentum ETF
IDMO
MMTM
MOM
PIE
PIZ
PRN
PXI
PYZ
XMMO

MTUM
PSL

PDP
PTF

2. ข้ อมูลทวิตเตอร์
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีให้เลือกใช้หลากหลาย ทวิตเตอร์ เองก็มีช่องทางการเชื่ อมต่อในการ
เรี ยกใช้ฟังก์ชนั่ ต่างๆ สําหรับผูท้ ี่ สนใจนําข้อมูลทวิตเตอร์ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิ งลึก แต่มีขอ้ จํากัดที่ สามารถดึง
ข้อมูลย้อนหลังได้เพียง 7 วัน ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้ไลบราลี่ (Library) GetOldTweets3 ที่สามารถดึงย้อนหลังได้มากกว่า
หนึ่งสัปดาห์ ซึ่ งจะดึงทวีตที่มีการตั้งค่าแบบสาธารณะได้เท่านั้น แล้วทําการค้นหาทวีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ
ETF ที่ใช้กลยุทธ์แบบโมเมนตัมโดยกําหนดขอบเขตในการดึงข้อมูล คือทําการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ.
2019 โดยทวีตเหล่านั้นจะต้องเป็ นภาษาอังกฤษ และประกอบด้วย “ETF” หรื อ “#ETF” ในประโยค เช่ น “ETF
Investors Should Not Let Their Emotions Run Investment Decisions” หรื อ “NewsWatch: U.S. stocks log worst
year since 2008 #ETF #tracker” เป็ นต้น โดยสามารถเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาการศึ กษาเป็ นจํานวน 1,495,461
ทวีต และนํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางอารมณ์ โดยใช้ไลบราลี่ TextBlob ในการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรู ป
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ข้อความเพื่อคํานวณค่าความอ่อนไหว โดยใช้ฐานข้อมูลคลังคําศัพท์ของ Wordnet เช่น คําว่า “great” จะมีค่าความ
อ่อนไหวเท่ากับ 0.8 ซึ่ งค่าความอ่อนไหวนี้อยูใ่ นช่วง -1 (อารมณ์เป็ นลบ) ถึง 1 (อารมณ์เป็ นบวก)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ การถดถอย (Linear Regression)
การวิเคราะห์การถดถอย เป็ นการอธิ บายความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผลระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
หรื อความสัมพันธ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์กบั อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
ซึ่ งสามารถคํานวณได้ดงั สมการ
𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑥𝑥𝑡𝑡 + ∈𝑡𝑡
โดยที่ 𝑦𝑦𝑡𝑡 คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน ณ เวลา 𝑡𝑡
𝛼𝛼 คือ ค่าคงที่

𝛽𝛽 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์

𝑥𝑥𝑡𝑡 คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์ ณ เวลา 𝑡𝑡

คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา 𝑡𝑡
และมีสมมติฐานในการทดสอบโดยใช้ T – Test ซึ่ ง 𝛽𝛽 จะมีการแจกแจงแบบ T-Statistics ดังนี้
H0 : 𝛽𝛽 = 0
H1 : 𝛽𝛽 ≠ 0
หากยอมรับ H0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์
หากปฏิ เสธ H0 (t < 𝛼𝛼) แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์
∈𝑡𝑡

2. วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิ งเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality)
เนื่ องจากข้อมูลทางเศรษฐกิ จส่ วนใหญ่น้ ันจะมี ลกั ษณะไม่ มีความนิ่ ง ส่ งผลให้การวิเคราะห์เกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนได้ (Pruethsan, 2013) จึ งต้องทดสอบความนิ่ งของข้อมูลด้วยวิธียูนิตรู ท (Unit Root Test) ที่ จะต้องมี
ค่าเฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวน (Variance) คงที่ ตลอดระยะเวลาศึกษา ซึ่ งสามารถทําการทดสอบได้ดว้ ยวิธี
Augmented Dickey-Fuller Test โดยมีสมมติฐานในการทดสอบดังนี้
H0 : 𝛾𝛾 = 0 ; อนุกรมเวลาไม่นิ่ง (Non-Stationary)
H1 : 𝛾𝛾 ≠ 0 ; อนุกรมเวลานิ่ ง (Stationary)
หากยอมรับ H0 แสดงว่าข้อมูลมีลกั ษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) ที่ระดับ Level 0 หรื อ I(0) ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
การคาดการณ์ของข้อมูลที่จะมีความคาดเคลื่อนสู ง ดังนั้นจึงต้องทําการ Differencing ที่ระดับ 1 หรื อ I(1) กับ Unit
Root Test ดังข้างต้นอีกครั้งไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะปฏิเสธ H0 นัน่ คือ ข้อมูลมีลกั ษณะนิ่ง (Stationary)
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จากนั้นเลือกค่าความล่าช้าสําหรับเพื่ อใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ โดยใช้
เกณฑ์เอไอซี (Akaike Information Criterion: AIC) และเกณฑ์บีไอซี (Schwarz Information Criterion: SC หรื อ BIC)
ซึ่ งค่ าความล่าช้าที่ เหมาะสมคื อค่ าตํ่าสุ ด จากเกณฑ์ ค่ าที่ ต่ าํ นี้ จะแสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพของโมเดล โดยสามารถ
คํานวณได้ดงั นี้
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2𝑘𝑘 − 2ln(𝐿𝐿)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑛𝑛) − 2 ln(𝐿𝐿)

โดยที่ 𝑘𝑘 คือ จํานวนพารามิเตอร์
𝐿𝐿 คือ Likelihood Function
𝑛𝑛 คือ จํานวนข้อมูล
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ โดยพิจารณาจากค่าความล่าช้าที่เหมาะสม ซึ่ งมี
ทั้งหมด 4 กรณี ได้แก่ 1) ตัวแปร 𝑥𝑥 เป็ นตัวกําหนดตัวแปร 𝑦𝑦 2) ตัวแปร 𝑦𝑦 เป็ นตัวกําหนดตัวแปร 𝑥𝑥 3) ตัวแปร 𝑥𝑥
และตัวแปร 𝑦𝑦 ต่างมีผลต่อกัน และ 4) ตัวแปร 𝑥𝑥 และตัวแปร 𝑦𝑦 เป็ นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย

วิเคราะห์ การถดถอย (Linear Regression)
จากการวิเคราะห์พบว่าในปี ค.ศ. 2017 และ 2019 อัตราการเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์ส่งผล
ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ .10 ตามลําดับ ในทางกลับกันในปี ค.ศ.
2015, 2016 และ 2018 อัตราการเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์ ไม่ส่งผลต่ ออัตราการเปลี่ ยนแปลงของ
ผลตอบแทน และเมื่อวิเคราะห์รวม 5 ปี (ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2019) พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .10 (Table 2)
Table 2 Linear regression between sentiment and momentum’s return
Model
2015
0

2016
0.0001

2017
0.0008**

2018
-0.0005

2019
0.0008*

2015–2019
0.0002

t

[-0.1257]

[0.2389]

[2.5002]

[-0.7281]

[1.7605]

[1.0357]

β1 (Sentiment)

-0.0004

0.0007

0.0026**

0.0037

0.0043*

0.0015*

[-0.2791]

[0.4213]

[2.5287]

[1.4872]

[1.7626]

[1.9325]

R Square

0.0003

0.0007

0.0250

0.0088

0.0123

0.0030

Adjusted R Square

-0.0037

-0.0033

0.0211

0.0048

0.0083

0.0022

β0 (Intercept)

t

* Significant at the 0.10 level
** Significant at the 0.05 level
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วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิ งเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality)
จากการทดสอบความนิ่ งของอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน พบว่าค่า Augmented Dickey-Fuller
Test มีค่าน้อยกว่าค่า Mackinnon Critical Value ณ ระดับนัยสําคัญร้อยละ 1 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) นัน่ คือมี
ความนิ่งที่ระดับ I(0) เช่นเดียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Table 3)
Table 3 Unit root test of momentum’s returns and sentiment
Test Equation
ADF Test
None
Intercept
Trend and Intercept

-24.21
-24.25
-24.26

Return
Mackinnon Critical Value
1%
5%
10%
-2.57 -1.94 -1.62
-3.44 -2.86 -2.57
-3.97 -3.41 -3.13

Sentiment
ADF Test Mackinnon Critical Value
1%
5%
10%
-3.38
-2.57 -1.94 -1.62
-6.45
-3.44 -2.87 -2.57
-6.95
-3.97 -3.42 -3.13

พิจารณาค่าความล่าช้า (Lag) ที่เหมาะสม โดยเลือกจากเกณฑ์เอไอซี (AIC) และเกณฑ์บีไอซี (BIC) ที่มีค่า
ความล่าช้าตํ่าที่สุด ดังนั้นค่าความล่าช้าที่เหมาะสมเท่ากับ 3 (Table 4)
Table 4 Unit root test of sentiment
Lag

LogL

AIC

BIC

0

3500.731

-6.515329

-6.506056

1

3551.188

-6.601840

-6.574024

2

3566.676

-6.623232

-6.576871

3

3583.017

-6.646215

-6.581310*

-6.649015*

-6.565565

4
3588.521
* indicates lag order selected by the criterion

จากวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ พบว่าสมมติฐาน (1) มีค่าค่า F Statistic ตํ่ากว่า
ค่ าวิกฤต จึ งยอมรั บสมมติ ฐานหลัก ดังนั้นสรุ ปได้ว่าในปี ค.ศ. 2015 ถึ ง ค.ศ. 2019 อัตราการเปลี่ ยนแปลงความ
อ่อนไหวทางอารมณ์ไม่ได้เป็ นสาเหตุของอัตราการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทน และสมมติฐาน (2) มีค่า F Statistic ตํ่า
กว่า ค่ า วิ กฤต จึ งปฎิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก ดังนั้นสรุ ป ได้ว่า ในปี ค.ศ. 2015 ถึ ง ค.ศ. 2019 อัต ราการเปลี่ ย นแปลง
ผลตอบแทนเป็ นสาเหตุของอัตราการเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Table 5)
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Table 5 Granger Causality
Null Hypothesis
(1) Sentiment does not Granger Cause momentum’s return
(2) Momentum’s return does not Granger Cause sentiment

F-Statistics
1.17
2.18

Probability
0.32
0.09

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาตลอดระยะเวลารวม 5 ปี (ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2019) พบว่าความอ่อนไหวทางอารมณ์บนทวิต
เตอร์ มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบโมเมนตัมในระดับตํ่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .10 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Chang et al. (2017) และ Nisar and Yeung (2017) ที่ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความอ่อนไหวทาง
อารมณ์กบั ผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีระดับตํ่าเช่นกัน ทั้งนี้ จากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแก
รนเจอร์ พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียว นัน่ คืออัตราการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนเป็ นสาเหตุของอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์ โดยมีความล่าช้าของข้อมูลเป็ นเวลา 3 วัน ซึ่ งขัดแย้งกับการศึกษาของ Nisar
and Yeung (2017) ที่พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวทางอารมณ์เป็ นสาเหตุของอัตราการเปลี่ยนแปลง
ผลตอบแทน การศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูลจากทวิตเตอร์ ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางอารมณ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ
พจนานุ กรม ทั้งนี้ สําหรับการศึ กษาครั้งถัดไปสามารถใช้ขอ้ มูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้
เช่นกัน เช่น ข่าว รายงานการประชุม เว็ปไซต์ที่ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้การวิเคราะห์โดยการเรี ยนรู ้ของ
เครื่ อง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางอารมณ์ได้แม่นยํามากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถใช้ขอ้ มูลที่มีการระบุ
ว่ากล่าวถึงดัชนีใด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้อย่างตรงจุดมากขึ้น
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บทคัดย่ อ

บทความวิจยั เรื่ องความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทยจังหวัด
มหาสารคามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สถานการณ์ปัจจุบนั ของการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผน
ไทย และ (2) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยผูใ้ หญ่ อายุระหว่าง 51–60 ปี มีท้ งั นักท่องเที่ยวทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ (one day trip)
ค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์และคนรู ้จกั เดินทางท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว ส่ วนใหญ่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
และไหว้เคารพบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมด้านสุขภาพที่นกั ท่องเที่ยวสนใจ ได้แก่ การนวด อาหารพื้นบ้าน การใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและอาหารสุขภาพ ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรมาเป็ น
อันดับแรก
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, แพทย์แผนไทย, สมุนไพร

Abstract

The objective of this research article on behavioral intention of health tourists toward Thai herbs and traditional
medicine in Maha Sarakham Province is to study (1) the current situation of health tourism toward Thai herbs and traditional
medicine and (2) behavioral intention of health tourists toward Thai herbs and traditional medicine in Maha Sarakham
Province. The sample group included 400 Thai tourists, and questionnaires were used for data collection. The statistics
used for data analysis were frequency, percentage, standard deviation, mean and weighted average. The findings revealed
that most of the health tourists were adults aged between 51–60 years old. They were both general tourists and one-daytrip tourists. Most of them traveled for recreational purposes and to worship sacred things. The health-related activities
included massage, eating local food, using herbal products and eating healthy food. Most of the tourists took safety and
quality of herbal products as priority.
Keywords: behavioral intention, health tourism, herbs, Thai traditional medicine
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บทนํา

สถานการณ์ ของการท่ องเที่ ยวในประเทศไทยมี ปัจจัยที่ มีผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงการท่ องเที่ ยว ความ
เป็ นมาของการท่องเที่ ยวมวลชน การท่องเที่ ยวตามความสนใจพิเศษ การท่องเที่ ยวเฉพาะทางจําแนกประเภทได้
หลายวิธี เช่น จําแนกตามภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และกิจกรรมทําให้การเกิดอุปทาน
การประกอบกิ จกรรมและบริ การการท่องเที่ ยวตามความต้องการเฉพาะด้านที่ แตกต่างกันไป หน่ วยงานวางแผน
ภาครั ฐ ควรศึ กษาและทํา ความเข้าใจกับความต้องการแตกต่ า งเพื่ อการพัฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ย วให้ร องรั บตลาด
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป (เทิดชาย, 2552) ผูป้ ระกอบการธุ รกิจบริ การที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและทําความเข้าใจเพื่อ
จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้สามารถรองรับให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละส่ วนแบ่งตลาดได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ส่ งผลให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจเมื่อสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าส่ งผลให้
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังโดยคํานึงถึงความคุม้ ค่ามากขึ้น แม้นกั ท่องเที่ยวยังคงต้องการ
เดินทางท่องเที่ยว แต่อาจตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ เช่น เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรื อภายใน
ภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น (ราณี , 2557) อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะใส่ ใจและ
รักสุ ขภาพ ปัจจุบนั ตลาดการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพที่ทวั่ โลกให้ความสนใจ เนื่องจากเป็ นตลาด
ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นตลาดที่สร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็ นจํานวนมาก เช่นเดียวกับประเทศไทยเอง
ที่มีการวางเป้ าหมายในการส่ งเสริ มตลาดท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพให้เติ บโตมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจาก ประเทศไทยมีสินค้า
และบริ การท่องเที่ ยวเพื่อสุ ขภาพที่ มีความโดดเด่น ทั้งในด้านความหลากหลาย มีการบริ การที่ มีมาตรฐาน และมี
ความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่สามารถรองรับการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลก
ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) จึงตั้งเป้ าหมายที่จะเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้
เพื่อเพิ่มรายได้ ด้วยการมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู ้ให้แก่นกั ท่องเที่ยว การสร้างภาพลักษณ์การบริ การด้านสุ ขภาพ
และการแพทย์ของประเทศไทย การมีอตั ลักษณ์ของการบริ การที่ มีความเป็ นไทย ซึ่ งการทํางานจะสอดคล้องกับ
นโยบายในการส่ งเสริ มประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพในระดับภูมิภาค ซึ่ งประเทศไทย
มีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็ นการบริ การ สถานประกอบการที่ มีความหลากหลาย และมีมาตรฐาน รวมถึง
ราคาที่คุม้ ค่ากับการบริ การ (สํานักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) จากกระแสความใส่ ใจในสุ ขภาพที่มีมาก
ขึ้นตามลําดับ ทําให้โรงพยาบาลเอกชนของไทย ซึ่ งเดิมเน้นบริ การด้านการรักษาโรคต่างๆหันมาพัฒนาบริ การด้าน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพรวมทั้งบริ การด้านเสริ มความงาม เพื่อสนองความต้องการที่ เพิ่มขึ้ น โดยอาศัยความได้เปรี ยบจาก
ความน่าเชื่อถือในการให้คาปรึ กษาของแพทย์ขณะที่บริ การด้านแพทย์ทางเลือก ซึ่ งเน้นด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ น
หลัก มีผปู ้ ระกอบการเข้ามาให้บริ การเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ในปัจจุบคั นส่ วนใหญ่ต่างหันมาให้ความสําคัญในการเอา
ใจใส่ ดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้ นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิ ดโรคภัยต่างๆ ซึ่ งจะนําไปสู่ การเยียวยารักษา และเกิ ดค่าใช้จ่าย
ตามมาจํานวนมาก ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ คือ โรงพยาบาลเอกชนต่างขยายบริ การด้านสุ ขภาพ
จากเดิ มที่ มุ่งเน้นการบําบัดรั กษาโรคภัย ต่ างๆ ให้ครอบคลุมตั้งแต่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพทั้งร่ างกายและจิ ต ใจให้
แข็งแรง เพื่อป้ องกันโรคภัยต่างๆ และการฟื้ นฟูสุขภาพหลังการบําบัดรักษา รวมไปถึงบริ การเสริ มความงามเพื่อ
เสริ มบุ คลิ กภาพที่ เข้ามามี บทบาทมากขึ้ นในระยะหลังจากกระแสความใส่ ใจด้านสุ ขภาพที่ เติ บโตอย่างรวดเร็ ว
ดังกล่าว ทําให้หน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยต่างให้การสนับสนุนธุรกิจเอกชนที่ให้บริ การ
ด้านสุ ขภาพ เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ ซึ่ งครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศที่ กาํ ลังพัฒนา (ยังขาดความพร้อมของ
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บริ การด้านสุ ขภาพในประเทศ) และกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้วซึ่ งส่ วนใหญ่มีค่าบริ การด้านสุ ขภาพอยู่ในระดับสู ง
รวมทั้งยังต้องรอคิวการใช้บริ การนาน (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2559)
ซึ่ งโอกาสหนึ่ งของการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพของประเทศไทย คื อ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้
ร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง สร้างเมืองสมุนไพร เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร มีการเพาะปลูก
การแปรรู ปและการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ สร้าง
ต้นแบบตามภายใต้โครงการ “พัฒนาเมืองสมุนไพร” (Herbal City) เพื่อเป็ นรู ปแบบ (Model) การพัฒนาสมุนไพร
ไทยที่เป็ นรู ปธรรมในระดับจังหวัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยัง่ ยืนต่อไป เมืองสมุนไพร
เริ่ มดําเนิ นการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปั จจุบนั โดยการดําเนิ นการนําร่ อง 4 จังหวัดครอบคลุม 4 ภาค 4 เขตสุ ขภาพ
ได้แก่ จังหวัดเชี ยงราย จังหวัดปราจี นบุรี จังหวัดสกลนครและจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยปลายปี 2560 ได้กาํ หนด
พื้นที่ (Mapping) เพิ่ม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดอํานาจเจริ ญ และจังหวัดสงขลา เพื่อวางแผนเป็ นเมืองสมุนไพร
ส่ วนขยาย โดยมี การดําเนิ นการดังนี้ (1) ส่ งเสริ มการปลูกพื ชสมุนไพร (2) นําสมุนไพรผลิ ตภัณฑ์เด่น (OTOP)
ประจําพื้นที่ (3) นําสมุนไพรมาใช้ในระบบบริ การสุ ขภาพทดแทนยาแผนปั จจุบนั ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน และ (4)
ส่ งเสริ มการวิจยั ร่ วมกับมหาวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้เปิ ดตัวสกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช ซึ่ งเป็ น 1 ใน
4 จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพร ที่มีการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทั้งการเพาะปลูก การแปรรู ป และการผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่ นประจําพื้นที่ ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิ จของประเทศ
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ งเป็ น 1 ในพื้นที่ (Mapping) เพิ่ม 9 จังหวัด จังหวัดที่ ได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาให้เป็ นเมื อ ง
สมุนไพร ตามแผนแม่บทแห่ งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 เพื่อให้แปลงประชารัฐเป็ นศูนย์ศึกษา
เรี ยนรู ้ดา้ นสมุนไพร และเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพของจังหวัด เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจและสร้างความมัน่ คง
ด้านสุ ขภาพให้กบั ประชาชน โดยยกร่ างแผนแม่บทแห่ งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560–
2564 มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อดําเนิ นการด้วย 4 ยุทธศาสตร์ดงั นี้ ยุทธศาสตร์
ส่ งเสริ มผลิ ตผลสมุนไพรที่ มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาอุตสาหกรรมและการตลาดยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการใช้
สมุนไพรในระบบบริ การและยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งการบริ หารจัดการนโยบายและภาครัฐ (มูลนิ ธิภิวฒั น์
สาธารณสุ ขไทย, 2560)
อย่างไรก็ตามจังหวัดมหาสารคามเข้าสู่ แผนยุทศาสตร์ เมืองสมุนไพรระยะที่ 2 ของประเทศ แต่เป็ นเพียง
เริ่ มต้นในการพัฒนาต่อยอดเท่านั้น ยังคงต้องการพัฒนาด้านอื่นๆอีกรอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาพืชที่ นาํ มาใช้ทาํ
สมุนไพร การปลูกสมุนไพร การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในการนําไปใช้ส่งเสริ มและรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด รวมไปถึงการพัฒนาปลายนํ้าซึ่ งคื อการท่องเที่ยวที่ จะช่ วยกระตุน้ ให้เกิ ดการใช้สมุนไพรในเชิ งพาณิ ชย์
ดังนั้นจากโอกาสดังกล่าวและการแข่งขันเพิ่มสู งขึ้ นเนื่ องจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซี ยนประกาศตัวเป็ นแหล่ง
ท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพด้วยเหตุ น้ ี เ มื่ อ อุต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วมี อตั ราการเติ บโตสู งขึ้ น ผนวกกับนโยบายการ
ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพยังไม่ชดั เจน (สุ จิตรา และคณะ, 2556) รวมถึ งจังหวัด
มหาสารคามมีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับกับการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี คณะวิจยั จึง
ได้วิ จัย เรื่ อ ง ความตั้ งใจเชิ งพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ยวเชิ งสุ ข ภาพด้ ว ยสมุนไพรและแพทย์ แผนไทยจังหวั ด
มหาสารคาม โดยมีเป้าหมายที่จะได้ขอ้ มูลทั้งอุปทานของนักท่องเที่ยว และเกิดชุดข้อมูลพฤติกรรมนําไปสู่ การสร้าง
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ตราสิ นค้าเมื องสมุนไพร (Herbal City Branding) ที่ น่าจดจําต่ อนักท่ องเที่ ยว ผนวกกับหน่ วยงานภาครั ฐบาลให้
ความสําคัญกับเรื่ องท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ รวมถึ งจังหวัดมี แหล่งท่ องเที่ ยวที่ น่าสนใจทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรมที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเละโอกาสต่อการขยายสู่ นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้

การตรวจเอกสาร

การศึกษาวิจยั นี้ผศู ้ ึกษาวิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์
และสนับสนุ นผลการศึ กษาวิจยั ดังนี้ แนวคิ ดและทฤษฎเกี่ ย วกับการท่ องเที่ ย วเชิ งสุ ขภาพ (Wellness Tourism)
หมายถึ ง การเดิ นทางท่ องเที่ ยวเยี่ยมชมสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สวยสดงดงามในแหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรม ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ (ราณี ,2557) โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยว
เพื่อทํากิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพและ/หรื อการบําบัดรักษาฟื้ นฟูสุขภาพ เช่ น การรับคําปรึ กษาแนะนําด้านสุ ขภาพ
การออกกําลังกายอย่างถูกวิธี นวด/อบ/ประคบสมุนไพร การฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่ างกาย การรักษา
พยาบาล และอื่นๆ โดยเป็ นการท่องเที่ยวที่มีจิตสํานึ กต่อการส่ งเสริ มและรักษาสุ ขภาพและสิ่ งแวด ล้อมโดยทัว่ ไป
(Global Spa Summit, 2011) การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ (Wellness Tourism) จึ งมี การจัดรายการท่ องเที่ ยวพัก ผ่อน
ท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรี ยนรู ้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดรักษาและสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ให้ส ดชื่ นผ่อ งใส (Rodrigues et al., 2010) เป็ นการเพิ่ มพู นพละกํา ลังให้ส มบู ร ณ์ แ ข็งแรง ปรั บ สภาพจิ ต ใจและ
ร่ างกายให้สมดุล และภายหลังการท่องเที่ยวก็สามารถนํากลับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันได้ (Kelly, 2010;
Rodrigues et al., 2010) ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพจึงเป็ นที่ยง่ั ยืน (Sustainable) (Voight & Pforr, 2014) เพื่อให้
เกิดการบริ หารและจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างรอบคอบชาญฉลาดบังเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อเนื่ องยาวนาน
ในการพิ ทกั ษ์รักษาเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติ และวัฒ นธรรมไว้ได้อย่างยัง่ ยื น และก่ อให้เกิ ดผล ดี ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศชาติและประชาคมโลกในระยะยาว (ชนิดา, 2551) ประเภท
ของการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ (Wellness Tourism) อาจแบ่งออกได้ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
กิจกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็ น 2 ประเภทหลักดังนี้
1. การท่องเที่ ยวเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็ นการเดิ นทางไปท่องเที่ ยวเยี่ยมชม
สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สวยสดงดงามในแหล่งท่ องเที่ ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่ อการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและพักผ่อน
หย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ ยวส่ วนหนึ่ งมาทํากิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในที่ พกั แรมหรื อนอกที่ พ กั แรม
อย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมี คุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริ ง เช่ น การนวด/อบ /ประคบสมุนไพร อาหาร
สมุนไพร การบริ การสุ วคนธบําบัด (Aroma Therapy) และวารี บาํ บัด (Water Therapy) การอาบนํ้าแร่ หรื อนํ้าพุร้อน
การฝึ กกายบริ หารท่าฤาษีดดั ตน การฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ แนวพุทธศาสน์ การบริ การอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพและ
อื่นๆ (e.g. Durie, 2003; Walton, 1983) โดยทัว่ ไปจึงมักนิยมการเดินทางไปท่องเที่ยวในชนบทต่างจังหวัดที่มีแหล่ง
ท่ องเที่ ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ สวยสดงดงาม โดยจัดโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ หลากหลายบรรจุ ไว้ใน
โปรแกรมการท่องเที่ ยวนั้นด้วย และเลือกพักแรมในสถานที่ พกั ตากอากาศประเภทโรงแรมหรื อรี สอร์ ทที่ มีศูนย์
สุ ขภาพหรื อศูนย์กีฬาให้บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ มีมาตรฐานคุ ณภาพอย่างแท้จริ ง เพื่ อเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในสถานที่ พกั แรมนั้นๆ จัดไว้ให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ ยว ดังนั้น ในการให้บริ การดังกล่าวแก่นกั ท่องเที่ยว
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริ การจึ งต้องดําเนิ นการพัฒนาบริ การ จัดโปรแกรมการท่องเที่ ยว และกิ จกรรมส่ งเสริ ม
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สุ ขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม (e.g. Chen et al., 2016, Konu, 2015, Pyke et
al., 2016, Rutty & Scott, 2014)
2. การท่ องเที่ ยวเชิ งบําบัดรั กษาสุ ขภาพ (Heath Healing Tourism) เป็ นการเดิ นทางไปท่ องเที่ ยวเยี่ยมชม
สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สวยสดงดงามในแหล่งท่ องเที่ ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่ อการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและพักผ่อ น
หย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่ วนหนึ่ งจากการท่องเที่ยวไปรับบริ การบําบัดรักษาสุ ขภาพการรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟู
สุ ขภาพในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลที่ มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริ งเช่ นการตรวจร่ างกาย การรักษาโรค
ต่างๆ การทําฟั นและการรักษาสุ ขภาพฟั น การผ่าตัดเสริ มความงาม การผ่าตัดแปลงเพศและอื่นๆเป็ นต้น (Brooker
& Joppe, 2014, Rodrigues et al., 2010)
ดังนั้นผูป้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริ การต้องดําเนิ นการพัฒนาบริ การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม
บําบัดรักษาสุ ขภาพที่ ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานคุณภาพที่ เหมาะสม การท่องเที่ ยวเชิ งบําบัดรักษา
สุ ขภาพจึ งเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ ยวที่ มุ่งประโยชน์ต่อการรักษาฟื้ นฟูสุขภาพนักท่องเที่ ยวเป็ นสําคัญ จุดประสงค์
หลักของการท่ องเที่ ยวทั้ง 2 ประเภทนี้ คื อ การส่ งเสริ มบํารุ งรั กษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต การบําบัดรั กษา
พยาบาล และการฟื้ นฟูสุขภาพ ตลอดจนการได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังสรรค์ทางสังคมเพื่อการ
สร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ ดีกบั ผูอ้ ื่ นในระหว่างการท่ องเที่ ยว ซึ่ งก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม ทัศนคติ และ
ค่านิยมในการส่ งเสริ มและรักษาฟื้ นฟูสุขภาพให้สมบูรณ์ดว้ ยตัวเองมากยิ่งขึ้น การสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเองนั้น
สามารถแสดงออกมาในรู ปแบบของการออกกําลังกายและการเล่นกี ฬา การควบคุ มนํ้าหนักตัว การนิ ยมเลื อก
รั บ ประทานอาหารและเครื่ องดื่ มสมุ นไพรที่ มีประโยชน์ ต่ อสุ ข ภาพและการใช้ย ารั กษาโรคจากสมุ นไพรที่ มี
ผลกระทบข้างเคียงน้อย (Kirsten, van der Walt, & Viljoen, 2009)
สําหรับแนวคิ ดเกี่ ยวกับพฤติ กรรมและความตั้งใจเชิ งพฤติ กรรมของนักท่องเที่ ยว (Behavior Tourist and
Behavioral Intention) พฤติ ก รรมนัก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ นการกระทํา ทุ ก อย่ า งของนัก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ว่ า การกระทํา นั้น
นักท่องเที่ยวจะรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตามและบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นได้หรื อไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behaviors)
เป็ นพฤติกรรมที่ผอู ้ ื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส ส่ วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert
Behaviors) เป็ นการทํางานของอวัยวะต่ างๆ ภายในร่ างกายรวมทั้งความรู ้ สึกนึ กคิ ดและอารมณ์ ที่ถูกควบคุ มอยู่
ภายในจะมีความสัมพันธ์กนั โดยพฤติกรรมภายในจะเป็ นตัวกําหนดพฤติ กรรมภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะการ
ท่ องเที่ ยวในยุคปั จจุ บนั มุ่งสู่ การทําความเข้าใจและรู ้ ถึงความต้องการของนักท่ องเที่ ยว เพื่ อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับนักท่องเที่ ยวแต่ ละกลุ่มที่ เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของตน และต้องโดดเด่ นไปจากคู่แข่ งขันเพื่ อให้
ผูโ้ ดยสารสนใจและประทับใจในผลิ ตภัณฑ์ของตนมากที่ สุด (Kotler & Armstrong, 1996) ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีนกั วิชาการหลายคนได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคือกระบวนการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเลือก ซื้ อ ใช้และการ
จัดการหลังการใช้กบั สิ นค้า บริ การ และความคิดหรื อประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของคน การใช้ การ
ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาหรื อ การตัดสิ นใจ และ
การกระทํา (Schifman & Kanuk, 1994; Solomon, 1996) พฤติ กรรมนักท่องเที่ ยวคื อกระบวนการหรื อพฤติ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลแสดงออก เลือก ซื้ อ ใช้และการจัดการหลังการใช้สินค้าและบริ การและความคิด
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หรื อประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง (ราณี , 2557) มนุษย์ทุกคนมีเหตุผลและมีการใช้ขอ้ มูลที่ มี
อย่างเป็ นระบบ เราไม่ยอมรับในความคิดที่ ว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นพฤติ กรรมที่ ถูกควบคุมโดยแรงจูงใจที่ไม่
รู ้สึกตัวหรื อเกิ ดจากความอยากที่ ไม่จบสิ้ น ตรงกันข้ามกับมนุ ษย์เราจะพิจารณาไตร่ ตรองนัยต่างๆของการกระทํา
ก่อนการตัดสิ นใจที่จะแสดงหรื อไม่แสดงพฤติกรมของเขา (เลิศพร, 2556) รวมทั้งขบวนการต่างๆ ในการตัดสิ นใจ
เดิ นทางท่องเที่ ยว กิ จกรรมต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการค้นหาและการซื้ อบริ การด้านการท่องเที่ ยวหรื อการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของตน (บุญเลิศ, 2548)
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมได้รับการนํามาศึกษากันอย่าง
กว้างขวางในการวิจยั เกี่ ยวกับการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นการส่ งสัญญาณถึงความภักดีของนักท่องเที่ยว ในการวิเคราะห์
ทางด้านการตลาดและการท่องเที่ยว การกลับมาท่องเที่ยวซํ้าหรื อการเยี่ยมชมที่บ่อยครั้งถือได้วา่ เป็ นผลตอบรับที่ดีที่
บ่ ง บอกถึ ง ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ว ยสาเหตุ ป ระการแรกคื อ ปั จ จัย ด้า นค่ า ใช้จ่ า ยเป็ นสิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด
นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ดิ น ทางมายัง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วปลายทางเนื่ อ งจากค่ า ใช้จ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย วที่ ต่ ํา ลงทํา ให้
นักท่องเที่ยวต้องการที่จะเข้าถึงและเยี่ยมเยือนเป็ นครั้งแรก ประการที่สองคือ ผลตอบรับกลับมาในเชิ งบวกเป็ นตัว
บ่งชี้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประการที่สามคือ เพิ่มโอกาสสาหรับนักท่องเที่ยวมีทศั นคติที่ไม่แน่นอน ลังเล
ที่ จะกลับมาเยี่ยมเยือนให้เดิ นทางท่องเที่ ยวซํ้าในโอกาสต่อๆ ไป (Oppermann, 2000) ในงานวิจยั ของ Kuo (2011)
กล่าวว่า ความตั้งใจความตั้งใจเชิ งพฤติกรรม นัน่ คือ ความยินดีหรื อเต็มใจที่ จะกลับมาท่องเที่ ยวสถานที่ปลายทาง
นั้นๆ ที่นกั ท่องเที่ยวเคยเดินทางมาและอาจจะมีแนวโน้มเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวจุดอื่น ๆ ภายในพื้นที่หรื อใน
ประเทศปลายทาง ดังนั้นการพัฒนารู ปแบบการท่ องเที่ ยวควรคํานึ งถึ งความพึ งพอใจและความประทับใจของ
นักท่องเที่ยว อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในการเดินทาง ซึ่ งในการเดินทางครั้งต่อไปนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะ
นึ ก ถึ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ต นปรารถนาที่ จ ะกลับ มาท่ อ งเที่ ย วซํ้า อี ก ครั้ ง Chen and Tsai (2007) กล่ า วว่ า การ
แสดงออกในพฤติ กรรมของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อสถานท่องเที่ยว ได้แก่ การเลือกสถานที่ ท่องเที่ยวที่ จะเดิ นทางไป
เยี่ยมชม การประเมินผลภายหลังการท่องเที่ยวเป็ นประสบการณ์ในการท่องเที่ยวหรื อคุณค่าการรับรู ้และความพึ ง
พอใจในภาพรวมของผูเ้ ยี่ยมชม ส่ วนพฤติกรรมความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวในอนาคตเป็ นการตัดสิ นใจของผูเ้ ยี่ยม
ชมเกี่ ยวกับความชื่ นชอบที่ จะกลับ มาท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ ปลายทางและเต็มใจที่ จะแนะนํา ให้ผูอ้ ื่ นเดิ นทางมา
ท่องเที่ ยว (Sadeh, Asgari, Mousavi, & Sadeh, 2012) ในการศึ กษาจากนักวิจยั หลายท่านระบุว่า ความพึงพอใจที่ มี
ต่อประสบการณ์ในการเดิ นทางเป็ นปั จจัยแรกที่ สําคัญที่ เกิ ดขึ้ นก่อนความตั้งใจกลับมาท่องเที่ ยวอย่างเช่ นโมเดล
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย การรับรู ้ แรงจูงใจ ภาพลักษณ์และความจงรักภัคดีต่อแหล่งท่องเที่ยว

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี้ ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั การ โดยใช้ระยะเวลาวิจยั ตั้งแต่เดื อน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 กับกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับเชิ งสุ ขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทยจังหวัด
มหาสารคามใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภู มิ (Stratified Random Sampling) และในแต่ ละชั้นภู มิจะทําการสุ่ ม
ตัว อย่ า งแบบสั ด ส่ ว น (Proportional Stratified Random Sampling) (กัล ยา วานิ ช ย์บัญ ชา, 2542) สถิ ติ จ ากสํ า นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรจังหวัด 2562 คือ จากอําเภอกุดรัง อําเภอนาดูน อําเภอโกสุ มพิสยั อําเภอกันทรวิชยั
อําเภอวาปี ปทุ มอําเภอเชี ยงยืน และชุ มชนบ้านหนองหิ น อําเภอเมื องจังหวัดมหาสารคาม รวม 7 แห่ ง แจงและ
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กระจายการลงภาคสนามเก็บข้อมูลอย่างทัว่ ถึงวิจยั ได้แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
มหาสารคามในรู ปแบบ/กิจกรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพด้วยสมุนไพรที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมา 7
แห่ ง รวมการกระจายแบบสอบถามสํ า หรั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ 58 คนต่ อ แห่ ง รวมถึ ง การใช้วิ ธี วิ จัย เอกสาร
(Documentary Research) โดยรวบรวมและเรี ย บเรี ย งเอกสาร วรรณกรรมและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ในและ
ต่างประเทศ ผ่านหนังสื อ ตํารา บทความวิชาการ นิ ตยสาร สื่ ออิเลคทรอนิ กส์ ข้อมูลสถิติต่างๆ ทั้งจากหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้วยสมุนไพร รวมถึงการวิจยั เชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม สํารวจข้อมูลพื้นฐาน การสํารวจความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ

ผลการวิจัย

จากการสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) จังหวัดมหาสารคามได้มีการวางแผนพัฒนาเมือง
สมุนไพรและมี ความพร้ อมในด้านการปลูกและการผลิ ตมาก่ อนรั บนโยบายแผนแม่บทเมื องสมุนไพรแห่ งชาติ
เนื่องจากมีโรงงานผลิตยาจากพืชสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน GMP ภายใต้การควบคุมของโรงพยาบาลมหาสารคาม
เช่ น การใช้ยาจากพื ชสมุ นไพรมะขามแขกเป็ นฤทธิ ช่ วยระบายโดยเริ่ มมี การถอดทดแทนยาปฏิ ชีวนะในกลุ่ม
สรรพคุณเดียวกัน เป็ นต้น รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด (เดิม นายเสนห์ นนทะ
โชติ ) อย่างไรก็ตามสํานักนักงานสาธารธสุ ขจังหวัด มหาสารคามองว่าในปั จุบ ันมี บทบทที่ สําคัญ ก็คือการเป็ น
ศูนย์กลางข้อมูลและประสานงานเครื อข่ายในกลางนํ้า ทั้งผูป้ ลูกสมุนไพร ผูผ้ ลิตสมุนไพรและผูป้ ระกอบการ รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวกับสมุนไพร จังหวัดมหาสารคามมีสมุนไพรที่โดดเด่น คือ พืชประเภทล้มลุก
และพืชหัว ประกอบไปด้วย เสลดพังพอนตัวเมีย ไพร ขมิ้นชั้นและมันแกว โดยในอําเภอเมืองมีหมู่บา้ นหนองหิ น
ปลูกพืชสมุนไพรออแกนิคส์ จะมีการส่ งเสริ มโดยการทํา VTR เร็ วๆนี้
อย่างไรก็ตามเกษตรกรผูป้ ลู กสมุ นไพรบ้า นหัวดง ต.หัวดง อ.นาดู น จ.มหาสารคาม ว่า เดิ มมี อาชี พ
เกษตรกรรมทํา นาเป็ นหลัก แต่ มกั จะประสบปั ญ หาราคาข้า วตกตํ่า จึ งมองหาทางเลื อ กใหม่ การเกษตรแบบ
ผสมผสานและปลูกพืชสมุนไพร เริ่ มจากปลูกเพื่อเป็ นรายได้เสริ มส่ งให้กบั โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จ.ปราจี นบุรี
เนื่ องจากมีความสนใจที่ จะปลูกสมุนไพรจึ งได้ไปสอบถามทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่ผลิ ตยา
สมุนไพรควบคู่กบั การรักษาแผนปั จจุบนั จนมีการตกลงระหว่างกันว่าจะเป็ นแหล่งผลิตสมุนไพรเพื่อป้ อนให้กบั
โรงพยาบาลอภัยภูเบศร “วัตถุดิบที่ ป้อนให้กบั โรงพยาบาล เป็ นสมุนไพรที่ ตอ้ งการมาก ได้แก่บวั บก มะระขี้ นก
ขมิ้นชัน และ พรมมิ เริ่ มทําสวนสมุนไพรเมื่อ 5–6 ปี ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 15 ไร่ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล 2 บ่อ และ
บ่อนํ้าผิวดินอีก 1 บ่อ ทําให้ไม่มีปัญหาเรื่ องนํ้า แค่ผลผลิตในพื้นที่ 15 ไร่ ยังไม่เพียงพอ จึงต้องสร้างเครื อข่ายผูป้ ลูก
สมุ นไพรแทบทุ กพื้ นที่ เน้นการปลู กสมุ นไพรเป็ นแปลงเกษตรอิ นทรี ย ์ ซึ่ งที่ แ ปลงสมุ นไพรของชาวบ้า นใน
เครื อข่ายบ้านหัวดงมีท้ งั หมด 33 ราย ได้รับมาตรฐานรับรองแปลงเกษตรอินทรี ย ์ และมีการตรวจประเมินเกษตร
อินทรี ยท์ ุกปี เน้นในเรื่ องของความหลากหลายทางระบบนิเวศ ไม่ทาํ เกษตรเชิงเดี่ยว ใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ไม่ ใ ช้ส ารเคมี และทํา ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ลัก ษณะแปลงปลู ก เป็ นการปลู ก ป่ า 3 ระดับ
ประกอบด้วยไม้สูง ไม้กลาง และไม้ล่าง เป็ นการจัดการแปลงปลูกแบบองค์รวม เลียนแบบธรรมชาติ และมีโรงอบที่
ได้มาตรฐาน (รัตนพร, 2563) อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาข้อมูลของนักท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพด้วยสมุนไพรและ
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แพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารคาม พบว่า นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 53.3 อายุระหว่าง 51–60 ปี
ร้อยละ 39.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 53.3 ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 28.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001–
15,000 บาท อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว/ผูป้ ระกอบการ ร้อยละ 27.3 และมีภูมิลาํ เนาภาคอีสาน ร้อยละ 61.0 ดังรายละเอียด
ตามตารางต่อไปนี้ (Table 1, Table 2 และ Table 3)
Table 1 Personal information of health tourism tourists on herb and Thai traditional medicine in Maha Sarakham
province
Research Translators
Samples
Percentage
N
%
Gender
Male
213
53.3
Female
187
46.8
Age
11–20 years old
2
0.5
21–30 years old
19
4.8
31–40 years old
51
12.8
41–50 years old
74
18.5
51–60 years old
157
39.3
Over 61 years old
97
24.3
Status
Single
151
37.8
Married
213
53.3
Divorced
19
4.8
Widowed
17
4.3
Education Level
Primary school
74
10.6
Secondary school
63
9.1
Bachelor's degree
196
28.2
Postgraduate
67
9.6
Average income per month
10,000 THB or lower
139
34.8
10,001–15,000 THB
196
49.0
15,001–20,000 THB
23
5.8
20,001–25,000 THB
10
2.5
25,001–30,000 THB
11
2.8
Over 30,000 THB
12
3.0
Others
9
2.3
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Table 1 (Continue).
Research Translators
Occupation
Civil servant/State enterprises/Government agencies
Self-employed/Entrepreneur
Agriculturist
Private company employee
Student
Freelance/Temporary worker
Others
Native habitat
Northeast
Central
North
South

Samples
N

Percentage
%

48
109
80
25
39
84
15

12.0
27.3
20.0
6.3
9.8
21.0
3.8

244
121
22
6

61.0
30.3
5.5
1.5

Table 2 Behavior of health tourism tourists on herb and Thai traditional medicine in Maha Sarakham province
Research Translators
Samples
Percentage
N
%
Travel/Sightseeing
295
73.9
Educational activity
55
13.8
Attend an event/Festival
24
6.0
Visit relatives/Meet friends
17
4.3
Training/Conference/Seminar/Observational study/Contact relating to
8
2.0
company job or government agency
Frequency of traveling per month
Rarely
269
67.4
Once a month
55
13.8
Twice a month
48
12.0
3 times a month
8
2.0
4 times a month or over
19
4.8
The way to travel
Alone
68
9.8
Travel with relatives or family member
125
18.0
Travel with friends/ colleagues
157
22.6
Travel with travel agent/ boyfriend or girlfriend/ lover
17
2.4
Other
31
4.5
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Table 2 (Continue).
Research Translators
Number of fellow traveler
No fellow traveler
1 person
2 people
3 people
4 people
5 people or over
Type of vehicle in this journey
Private car
Passenger plane
Bus
Travel agency car
Agency/Company/Organization car
Motorbike
Time spending on this trip
Less than 1 day
1 day
2 days
3 days
4 days
Expense of this trip
1,000 THB or lower
1,001–5,000 THB
5,001–10,000 THB
Over 10,001 THB
What media do tourists know about the tourist attractions in this
province?
Television/Radio
Newspaper/Magazine
Internet/Website/Social network such as facebook or line
Friend/Relatives
Others
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Samples
N

Percentage
%

38
22
100
110
57
72

9.5
5.5
25.1
27.6
14.3
18.0

258
26
52
43
9
11

64.7
6.5
13.0
10.8
2.3
2.8

204
85
67
12
31

51.1
21.3
16.8
3.0
7.8

171
132
38
58

42.9
33.1
9.5
14.5

70
32
161
89
43

17.5
8.0
40.4
22.3
10.8
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Table 2 (Continue).
Research Translators
Do tourists know any information about the herbal city?
Never known before
Know
Which type of agricultural product related to herb that tourists used to
consume/Apply?
Flower type
Tube/Rhizome type
Leaf type
Stem type
Processing type such as balm or herbal tablet

Samples
N

Percentage
%

220
136

55.1
34.1

68
111
53
86
81

17.0
27.8
13.3
21.6
20.3

Table 3 The behavioral intention on the return of tourists who traveled at herbal city, Maha Sarakham province
The opinions of tourists on the behavioral intention of
Mean
Standard
Opinion Level
returning to travel to herbal city, Maha Sarakham province
( X ) Deviation (SD)
1. Return to travel at the old place
3.21
1.11
Moderate
2. Return to travel at the new place
4.01
1.02
Much
3. Intent of returning in the future
2.81
.84
Moderate
4. Recommend to family member
3.21
1.11
Moderate
5. Recommend to friends
4.51
1.05
Much
6. Impress on travelling to herbal city
3.20
1.11
Moderate
7. Proud to share the great experience
4.63
1.12
Most
8. Loyal to travel at herbal city
2.98
1.04
Moderate
Total
3.57
1.05
Moderate

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

สรุ ปได้ว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว/เยี่ยมชม
สถานที่ ร้อยละ 73.9 มีความถี่ในการเดินทางนานๆครั้ง ร้อยละ 67.4 ลักษณะการเดินทางเดินทางมากับกลุ่มเพื่อน/
เพื่อนร่ วมงาน ร้อยละ 22.6 มีจาํ นวนผูร้ ่ วมเดินทางในครั้งนี้ 3 คน ร้อยละ 27.6 มีจาํ แนกตามชนิ ดของพาหนะที่ท่าน
ใช้ในการเดินทางครั้งนี้ รถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 64.7 จําแนกตามระยะเวลาที่มาในครั้งนี้ นอ้ ยกว่า 1 วัน ร้อยละ 51.1
การเดินทางของท่านมีค่าใช้จ่าย1,000 บาทหรื อตํ่ากว่า ร้อยละ 42.9 ส่ วนใหญ่มีการจําแนกตามทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ ยวจังหวัดนี้ จากสื่ อใดอิ นเตอร์ เน็ต/เว็บไซต์/โซเซี ยลเน็ตเวิร์ค เช่ น Facebook, Line, Twitter เป็ นต้น
ร้อยละ 40.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทราบถึงเมืองสมุนไพรบ้างหรื อไม่ ร้อยละ 55.1 ไม่เคยทราบมาก่อน
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งานวิจยั คล้ายกับ นัทธ์หทัย (2563) ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่
เดิ นทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและมากับเพื่ อน มี วตั ถุประสงค์ของการเดิ นทางมาท่ องเที่ ยว คื อ พักผ่อนหย่อนใจ
สําหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในกิจกรรมท่องเที่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ขภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในกิจกรรมอาหารและเครื่ องดื่มสุ ขภาพที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ ในระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปั จจัยการสื่ อสารการตลาดที่ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ พบว่า การได้คาํ แนะนําจาก ครอบครัว เพื่อนสนิ ท และคนใกล้ชิด เป็ นปั จจัยการ
สื่ อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพมากที่สุด ทั้งนี้ขอ้ เสนอแนะจากผลการศึกษา คือ สถาน
ประกอบการควรนําเสนอเนื้ อหาของข่ าวสารให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายในเชิ งสร้ างสรรค์ ที่ สามารถสร้ างความ
แตกต่าง มีเอกลักษณ์ และสามารถกระตุน้ ความความสนใจและการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว
สําหรับความตั้งใจเชิ งพฤติ กรรมของนักท่ องเที่ ยวกลับมาท่องเที่ ยวซํ้าของนักท่ องเที่ ยวที่ ได้เดิ นทางมา
ท่องเที่ ยวเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม พบว่า นักท่องเที่ ยวมีความภูมิใจในการบอกเล่าประสบการณ์ที่ดีใน
การเดิ นทางท่องเที่ ยว ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ( X = 4.63) รองลงมาคื อ นักท่องเที่ ยวจะมีการแนะนํากับเพื่อน/คนรู ้ จัก
( X = 4.51) และปัจจัยที่นอ้ ยที่สุดคือความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต ( X = 2.81)
สอดคล้องกับ Oppermann (2000) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได้รับการนํามาศึกษา
กันอย่างกว้างขวางในการวิจยั เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวซึ่ งเป็ นการส่ งสัญญาณถึงความภักดี ของนักท่องเที่ ยว ในการ
วิเคราะห์ทางด้านการตลาดและการท่องเที่ ยว การกลับมาท่องเที่ ยวซํ้าหรื อการเยี่ยมชมที่ บ่อยครั้งถือได้ว่าเป็ นผล
ตอบรับที่ ดีที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยว ด้วยสาเหตุประการแรกคื อ ปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายเป็ นสิ่ งที่
ดึ งดู ดนักท่ องเที่ ยวให้เดิ นทางมายังสถานที่ ท่องเที่ ยวปลายทางเนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการท่ องเที่ ยวที่ ต่ าํ ลงทําให้
นักท่องเที่ยวต้องการที่จะเข้าถึงและเยี่ยมเยือนเป็ นครั้งแรก ประการที่สองคือ ผลตอบรับกลับมาในเชิ งบวกเป็ นตัว
บ่งชี้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประการที่สามคือ เพิ่มโอกาสสาหรับนักท่องเที่ยวมีทศั นคติที่ไม่แน่นอน ลังเล
ที่จะกลับมาเยี่ยมเยือนให้เดินทางท่องเที่ยวซํ้าในโอกาสต่อๆ ไป รวมทั้งในงานวิจยั ของ Kuo (2011) กล่าวว่า ความ
ตั้งใจความตั้ง ใจเชิ งพฤติ กรรม นั่นคื อ ความยิ นดี หรื อเต็ มใจที่ จะกลับมาท่ องเที่ ย วสถานที่ ป ลายทางนั้น ๆ ที่
นักท่องเที่ยวเคยเดินทางมาและอาจจะมีแนวโน้มเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวจุดอื่นๆ ภายในพื้นที่หรื อในประเทศ
ปลายทาง ดังนั้นการพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวควรคํานึ งถึงความพึงพอใจและความประทับใจของนักท่องเที่ ยว
อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในการเดินทาง ซึ่ งในการเดินทางครั้งต่อไปนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะนึ กถึงสถานที่
ท่องเที่ยวที่ตนปรารถนาที่ จะกลับมาท่องเที่ยวซํ้าอีกครั้ง และคล้ายกับคํากล่าวของ Chen and Tsai (2007) กล่าวว่า
การแสดงออกในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ มีต่อสถานท่องเที่ยว ได้แก่ การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ จะเดิ นทาง
ไปเยี่ยมชม การประเมินผลภายหลังการท่องเที่ยวเป็ นประสบการณ์ในการท่องเที่ยวหรื อคุณค่าการรับรู ้และความพึง
พอใจในภาพรวมของผูเ้ ยี่ยมชม ตลอดจน Sadeh, Asgari, Mousavi, and Sadeh (2012) กล่าวถึงในส่ วนพฤติ กรรม
ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวในอนาคตเป็ นการตัดสิ นใจของผูเ้ ยี่ยมชมเกี่ยวกับความชื่นชอบที่จะกลับมาท่องเที่ยวใน
สถานที่ปลายทางและเต็มใจที่จะแนะนาให้ผอู ้ ื่นเดินทางมาท่องเที่ยว
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กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจยั นี้ มุ่งประเด็นข้อมูลทัว่ ไปและความตั้งใจเชิ งพฤติ กรรมของนักท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพด้ว ย
สมุนไพรและแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารคาม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการถอดองค์ความรู ้จากวิจยั เรื่ องการสร้างตรา
สิ นค้าเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพด้วยสมุนไพรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ประจําปี งบประมาณ 2563 ผูว้ ิจยั ต้องขอขอบคุณที่ สนับสนุ น
เกื้ อกูลกันในการร่ วมทํางานวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เกษตรอําเภอนาดูน
วาปี ปทุม โกสุ มพิสยั กุดรัง กันทรวิชยั สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรผูป้ ลูกสมุนไพรและผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําวิจยั ครั้งนี้ให้สาํ เร็ จ
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บทคัดย่อ

บทความนี้ นํา เสนอกรอบแนวคิ ด ในการตรวจสอบผลกระทบจากการปรั บ โครงสร้ า งองค์ก รที่ มี ต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกรอบแนวคิดที่นาํ เสนอพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาวะของพนักงานกับผลการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานที่องค์กรมี การปรั บโครงสร้ าง จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่ได้ศึกษาการปรับ
โครงสร้ างแบบมีการลดจํานวนพนักงาน ซึ่ งผลจากการศึกษาส่ วนใหญ่น้ ันพบว่าส่ งผลกระทบด้านลบต่อสุ ขภาวะของ
พนักงาน ผลการปฏิบตั ิงาน และความผูกพันต่อองค์กร แต่ในบางการศึกษาก็พบว่าส่ งผลด้านบวก ขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่าง
ของวิธีการปรับโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังมีการพยายามศึกษาถึงความแตกต่างของผลกระทบ
จากการปรับโครงสร้างองค์กรแบบมีและไม่มีการลดจํานวนพนักงาน ซึ่ งยังไม่สามารถสรุ ปผลได้ชดั เจน สําหรับประเทศ
ไทยยังไม่มีการศึกษาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างในบริ บทของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่มีนโยบายลดจํานวนพนักงาน ดังนั้น
กรอบแนวคิดนี้ จึงนําเสนอเพื่อเป็ นแนวทางให้องค์กรและผูบ้ ริ หารในรัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลจากการ
ปรับโครงสร้างที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กร เป็ นประโยชน์กบั องค์กรที่กาํ ลังพิจารณาจะเลือกใช้กล
ยุทธ์การปรับโครงสร้าง และสําหรับนักวิจยั ท่านอื่นๆ ในอนาคต
คําสํ าคัญ: การปรับโครงสร้างองค์กร, ความผูกพันต่อองค์กร, ผลการปฏิบตั ิงาน

Abstract

This article presented the conceptual framework for investigating the impact of organizational restructuring on employee
performance and organizational commitment of state enterprise employees. This proposed framework was developed by reviewing
related literature that expresses the relationship between well-being, performance and organizational commitment of employees which
has been restructured. Regarding the past literature review, it was found that most of researches are focus on the study of restructuring
with staff reduction. Those study results lead to negative impact on well-being, employee performance and organizational
commitment. But in some researches, positive effects are also found. It depends on the differences of the restructuring methods and
the differences of each organization as variables key. In addition, there was none of clear difference in the impact of restructuring on
wellbeing between restructuring with and without staff reductions. For Thailand, the impact of restructuring without staff reductions
in the context of state enterprises had not been studied. Hence, this proposed framework contributes to better understanding of the
impact of organizational restructuring on employee performance and organizational commitment for organization and managers. It
also has a potential for organizations to be considered while opting the strategy of restructuring and for other researchers.
Keywords: employee performance, organizational commitment, organizational restructuring
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บทนํา

การเกิดขึ้นของเศรษฐกิจระดับโลก การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการเมืองอย่างไม่หยุด ทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อแนวทางขององค์กรในการแข่งขันทางธุ รกิ จ
(Halkos & Bousinakis, 2012) องค์กรต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขัน การปรับ
โครงสร้างและการลดขนาดเป็ นกลยุทธ์ที่ใช้กนั มากขึ้นในองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็ นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนของการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร (Trevor & Nyberg, 2008) โดยการปรับโครงสร้างและการลดขนาดองค์กรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์
ที่องค์กรสามารถนําไปใช้เพื่อลดต้นทุนหรื อเพื่อให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพและผลกําไรมากขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้รับรู ้
นี้ อาจไม่สามารถทําได้ในทุกองค์กร บางองค์กรอาจล้มเหลวในการบรรลุเป้ าหมาย (Rehman & Naeem, 2011)
ประโยชน์ขององค์กรในการปรับโครงสร้างและการลดขนาดยังคงถูกโต้แย้งและแปรผัน (Datta et al., 2010; Jong
et al., 2016) ในระดับพนักงานมีการศึ กษาที่ แสดงให้เห็ นความยากลําบากทของพนักงานที่ยงั อยู่กบั องค์กรต้อง
เผชิ ญ (Brockner et al., 2004; Jong et al., 2016) สิ่ งนี้ มีความสําคัญอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิ จที่มีตวั เลือกทรัพยากร
บุคคลที่จาํ กัดมากขึ้นและยังต้องพึ่งพาพนักงานที่ยงั อยูม่ ากขึ้น (Roche & Teague, 2014)
การวิ จัย ส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การปรั บ โครงสร้ า งองค์ก รแบบมี ก ารลดจํา นวนพนัก งาน และพบ
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าการไม่ลดจํานวนพนักงานจะไม่มีผลกระทบ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การปรับ
โครงสร้างมีผลอย่างมากต่อสุ ขภาวะของพนักงาน (Well-being) ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะต้องมีความเข้าใจมาก
ขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการปรับโครงสร้างและสุ ขภาวะของพนักงาน (Wiezer et al., 2011) โดย Jong et
al. (2016) ได้ศึกษาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างที่มีต่อสุ ขภาวะของพนักงาน ด้วยการทบทวนอย่างเป็นระบบ
จากงานวิจยั ระยะยาว ศึกษางานวิจยั ทั้งหมด 39 งาน โดย 27 งาน มีการลดจํานวนพนักงาน และ 12 งาน ไม่มีการลด
จํานวนพนักงาน สําหรับงานวิจยั ที่มีการลดจํานวนพนักงานส่ วนใหญ่พบว่ามีผลกระทบด้านลบ สําหรับงานวิจยั ที่
ไม่มีการลดจํานวนพนักงานส่ วนใหญ่พบว่ามีผลกระทบด้านลบจากการปรับโครงสร้างต่อสุ ขภาวะของพนักงาน
แต่มีหนึ่ งงานวิจยั พบการเปลี่ยนแปลงด้านบวก โดยสรุ ปไม่มีความแตกต่างที่ชดั เจนในผลกระทบของการปรับ
โครงสร้างต่อสุ ขภาวะของพนักงาน ระหว่างการมีหรื อไม่มีการลดจํานวนพนักงาน ผลกระทบโดยรวมส่ วนใหญ่
เป็ นลบ
การปรั บโครงสร้ างและการลดขนาดองค์กรมี จุ ดมุ่ งหมายเพื่อ ให้องค์กรมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น โดย
ความสําเร็ จขององค์กรนั้นขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงาน (Employee Performance) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความผูกพัน
ต่อองค์กร (Organizational Commitment) เป็ นสิ่ งสําคัญที่ทาํ ให้พนักงานทํางานได้ดีข้ ึน (Rafiei et al., 2014) โดย
Datta et al. (2010) ได้ศึกษาเหตุและผลของการปรับโครงสร้างและลดขนาด พบผลกระทบของการปรับโครงสร้าง
และลดขนาดที่มีต่อคุณภาพงานของพนักงานที่ยงั อยู่ในองค์กร การศึกษาระบุว่าการปรับโครงสร้างและการลด
ขนาดทําให้ความคิดสร้างสรรค์ลดลง และยังส่ งผลเสี ยต่อการปรับปรุ งคุณภาพในด้านต่างๆ โดย Amabile & Conti
(1999) ระบุวา่ ความคิดสร้างสรรค์ที่ลดลงทําให้สภาพแวดล้อมการทํางานแย่ลงหลังจากการลดขนาด นอกจากนี้ยงั มี
หลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าการลดขนาดส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานในมิติอื่นๆ ลดลงอย่างมาก ในทํานองเดียวกัน
Brockner et al. (2004) สังเกตว่าการปฏิบตั ิงานของพนักงานหลังจากการลดขนาดได้รับผลกระทบด้านลบต่อสุ ข
ภาวะ และยัง พบว่ า ทํา ให้ ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ก รของพวกเขาลดลง (Allen et al., 2001; Brockner et al., 2004;
Travaglione & Cross, 2006) แต่ ก ารศึ ก ษาของ Armstrong-Stassen (1994) และ Brockner et al. (2004) เสนอว่า ถ้า
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ปรั บ โครงสร้ า งและลดขนาดพร้ อ มการสนับ สนุ น จากผู บ้ ัง คับ บัญ ชาระดับ สู ง และมี ก ารควบคุ ม การรั บ รู ้ ที่ ดี
ผลกระทบจะลดลง
ในประเทศไทยการวิจยั เกี่ยวกับผลจากการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีต่อสุ ขภาวะ ผลการปฏิบตั ิงาน และ
ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานในบริ บทของรัฐวิสาหกิจนั้นยังไม่มีการศึกษา อีกทั้งในประเทศไทยยังไม่ได้มี
การศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมในหลากหลายแง่มุม มีเพียงในแง่มุมของทัศนคติและความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการทํางาน ขวัญและกําลังใจ และแรงจูงใจ สําหรับในบริ บทขององค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยปั จจุบนั นั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีนโยบายลดจํานวนพนักงาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
องค์กรรัฐวิสาหกิจจึงต้องเตรี ยมความพร้อม ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง ให้องค์กรมีศกั ยภาพและมีความเหมาะสม
พร้อมแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรจึงเป็ นหนึ่งใน
ทางเลือกที่องค์กรรัฐวิสาหกิจมีแนวโน้มพิจารณาเลือกใช้มากขึ้นในอนาคต
จากที่กล่าวมาข้างต้นการปรับโครงสร้างองค์กรนั้นไม่ได้มีเพียงผลลัพธ์ดา้ นดี แต่ยงั มีผลกระทบด้านลบ
ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธ์ของผลจาการปรับโครงสร้ างองค์กรในแง่มุมสุ ขภาวะของพนักงานที่มีต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรนั้น มีนยั สําคัญที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงผลจากการปรับโครงสร้างองค์กรมาก
ขึ้ น และเป็ นแนวทางในการลดผลกระทบพบกด้านลบสําหรั บพนักงานที่ ยงั คงทํางานในองค์กรหลังการปรั บ
โครงสร้าง ซึ่ งพนักงานนั้นเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่จะทําให้องค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมายและประสบความสําเร็ จ
ได้ บทความนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั เรื่ องผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีต่อ
ผลการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

การทบทวนวรรณกรรม

ผลกระทบของการปรั บโครงสร้ างที่มตี ่ อสุขภาวะของพนักงาน (Employee Well-Being)
การปรับโครงสร้างองค์กร หมายถึงการจัดโครงสร้างทรัพยากรบุคคลหรื อทรัพยากรเชิงกายภาพใหม่ โดย
มีเป้ าหมายเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลขององค์กร (Keng-Sheng, 2011) เพื่อลดต้นทุน ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ และ
อํานวยความสะดวกให้งานเติบโต (Fu et al., 2001; Probst, 2003) อีกทั้ง Mano & Rosenberg (2014) ระบุวา่ การปรับ
โครงสร้ างเป็ นเทคนิ คการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญที่ สามารถใช้เพื่อต่อต้านแรงกดดันจากสภาพแวดล้อม โดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ตอ้ งเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สาํ คัญมากกว่าการเปลี่ยนแปลงธรรมดาทัว่ ไป (Jong et al., 2016)
การเปลี่ยนแปลงนี้ควรส่ งผลต่อทั้งองค์กรหรื อทั้งบริ ษทั เป็ นอย่างน้อย เช่น การปิ ดบางธุรกิจ การจ้างบุคคลภายนอก
การควบรวมธุ ร กิ จ การแยกตํา แหน่ ง การโยกย้า ยงานภายใน การตัด งาน เป็ นต้น (Kieselbach et al., 2009;
Eurofound, 2014) การปรับโครงสร้ างจะทําให้เกิ ดการลดสิ่ งต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่ งอย่าง (1) ขนาดโดยรวมของ
องค์กรในแง่ของจํานวนพนักงาน (2) จํานวนหน่ วยงานภายในองค์กร( 3) ขนาดของหน่วยงานภายในองค์กร (4)
จํานวนของระดับลําดับชั้นภายในองค์กร หรื อเกิดการลดรวมกันทั้ง 4 ข้อ (Keidel, 1994)
สําหรับสุ ขภาวะในบริ บทขององค์กรที่ Danna and Griffin (1999) ได้ให้นิยามไว้คือ สุ ขภาวะเป็นแนวคิด
กว้างๆ ที่ครอบคลุม อาการทางจิตใจและร่ างกาย รวมถึงประสบการณ์ทวั่ ไปที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้มีการศึกษาที่
สํารวจความเชื่ อมโยงระหว่างการปรับโครงสร้างและสุ ขภาวะของพนักงานของ Wiezer et al. (2011) ซึ่ งแบ่งตัว
แปรที่อธิบายสุ ขภาวะของพนักงานเป็ น 2 ส่ วน คือ สุ ขภาวะในการทํางานและสุ ขภาวะทัว่ ไป สุ ขภาวะในการทํางาน
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มีตวั แปรได้แก่ ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) การอุทิศตน ความเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ ความรู ้สึกเครี ยด
(Stress) ความสามารถในการทํางาน และความไม่มนั่ คงในงาน (Job Insecurity) สําหรับสุ ขภาวะทัว่ ไปมีตวั แปร
ได้แก่ สุ ขภาพจิต สุ ขภาพทัว่ ไป และการลาป่ วย ซึ่ งผลการศึกษาได้กล่าวว่าการปรับโครงสร้างมีผลกระทบต่อสุ ข
ภาวะของพนักงานในองค์กรทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการปรับโครงสร้าง ผลกระทบของการปรับโครงสร้างที่
มีต่อสุ ขภาวะของพนักงานที่ยงั อยูใ่ นองค์กรส่ วนใหญ่เป็ นลบ แต่ก็ไม่ได้เป็ นลบทั้งหมดโดยการปรับโครงสร้างอาจ
นําไปสู่ การปรั บปรุ งตําแหน่ งงานซึ่ งจะเชื่ อมโยงกับสุ ขภาวะที่ดีข้ ึน และยังมีงานวิจยั ของ Jong et al. (2016) ได้
ศึกษาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างที่มีต่อสุ ขภาวะของพนักงานด้วยการทบทวนอย่างเป็ นระบบจากงานวิจยั
ระยะยาว ศึกษางานวิจยั ทั้งหมด 39 งาน โดย 27 งาน มีการลดจํานวนพนักงาน และ 12 งาน ไม่มีการลดจํานวน
พนักงาน อธิ บายสุ ขภาวะของพนักงานด้วยตัวแปร ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) การมีส่วนร่ วมในงาน
(Job Involvement) ความไม่มน่ั คงในงาน (Job Insecurity) ความไว้วางใจ ขวัญและกําลังใจ ความผูกพันต่อองค์กร
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ความเครี ยด (Stress) ความวิตกกังวล สุ ขภาพจิต สุ ขภาพทัว่ ไป และการลาป่ วย ผล
การศึ กษาพบว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่ร ายงานผลกระทบด้านลบของการปรั บโครงสร้ างต่อสุ ขภาวะของพนักงาน
งานวิจยั ที่ศึกษาการปรับโครงสร้างแบบมีการลดจํานวนพนักงานส่ วนใหญ่พบว่ามีผลด้านลบซึ่ งสิ่ งนี้ เกี่ยวข้องกับ
การลดลงของสุ ขภาวะของพนักงาน แต่ก็มีบางงานวิจยั ที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านบวกของสุ ขภาวะ สําหรับ
งานวิจยั ที่ศึกษาการปรับโครงสร้างแบบไม่มีการลดจํานวนพนักงานพบว่าส่ วนใหญ่ก็ยงั ได้รับผลกระทบด้านลบ มี
หนึ่ งงานวิจยั ที่ พบการเปลี่ยนแปลงด้านบวกของความพึงพอใจในงาน โดยสรุ ปไม่มีความแตกต่างที่ ชัดเจนใน
ผลกระทบของการปรั บ โครงสร้ า งต่ อ สุ ข ภาวะของพนัก งานระหว่า งการมี ห รื อ ไม่ มี ก ารลดจํา นวนพนัก งาน
ผลกระทบโดยรวมส่ วนใหญ่เป็ นลบ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่าสุ ขภาวะทางจิ ตใจจะมุ่งเน้นไปที่สถานะด้านลบมากกว่าด้านบวก มี
แนวคิดเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการศึกษาส่ วนประกอบของสุ ขภาวะ ได้อา้ งถึงวิธีที่ผคู ้ นประเมินว่าพวกเขามีความสุ ข
แค่ ไ หนหรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพวกเขาดี เ พี ย งใดโดยใช้ก ารรั บ รู ้ ส่ ว นประกอบของสุ ข ภาวะ ซึ่ งคื อ ความสุ ข
(Happiness) (Ryan & Deci, 2001; Susniene & Jurkauskas, 2009) ในบริ บทของการทํางานและองค์กรในปัจจุบนั ได้
รองรับแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาด้านบวกกับการศึกษาสุ ขภาวะ (Money et al., 2008) ความสุ ขในที่ทาํ งานนําไปสู่
ผลลัพธ์ขององค์กรในด้านบวกที่หลากหลาย (Fisher, 2010) โดย Gavin & Mason (2004) แสดงให้เห็นว่าความสุ ข
และสถานะด้านบวกของพนักงานมีส่วนช่วยเพิ่มความสําเร็ จขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งงานวิจยั ของ
Field & Buitendach (2011) และ Hills & Argyle (2002) ใช้ความสุ ขเป็ นส่ วนหนึ่งในการวัดสุ ขภาวะด้านจิตใจ
จากการทบทวนวรรณกรรมได้คดั เลือกตัวแปรสุ ขภาวะของพนักงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานและ
ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่ วมในงาน ความไม่มน่ั คงในงาน ความเครี ยด และ
ความสุ ข โดยทั้ง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการปฏิบัติงาน (Employee Performance)
Campbell et al. (1990) กล่าวว่าผลงานของพนักงานเป็ นพฤติกรรมหรื อการกระทําของพนักงานที่ปฏิบตั ิ
ตามเป้าหมายขององค์กรที่ต้ งั ไว้ Pushpakumari (2008) กล่าวว่าประสิ ทธิภาพขององค์กรขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของพนักงานแต่ละคนขององค์กร ดังนั้นทุกองค์กรจึงให้ความสําคัญกับผลงานของ
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พนักงานแต่ละคนเป็ นอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลผลิตที่สูง สําหรับผลจากการปรับโครงสร้างที่มีต่อผลงานของ
พนักงาน พบว่าการปรับโครงสร้างทําให้ผลการปฏิบตั ิงานในมิติอื่นๆ ลดลงอย่างมาก (Mishra & Mishra, 1994;
Amabile & Conti, 1999; Luthans & Sommer, 1999; Gilson et al., 2004; Travaglione & Cross, 2006)
มีงานวิจยั ที่แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรสุ ขภาวะของพนักงานทั้ง 5 มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน โดยความพึง
พอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อผลการปฏิบตั ิงาน (Pushpakumari, 2008; Inuwa, 2016) การมีส่วนร่ วมใน
งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบตั ิงาน (Sonnentag, 2003; Schaufeli & Bakker, 2004) ความไม่มนั่ คงใน
งานมี ค วามสัมพันธ์ เชิ ง ลบต่ อ ผลการปฏิ บัติ งาน (Cheng & Chan, 2008; Rehman & Naeem, 2011; Blackmore &
Kuntz, 2011) ความเครี ยดมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อผลการปฏิบตั ิงาน (Muse et al., 2003; Jamal, 2011) และความสุ ข
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบตั ิงาน (Fisher, 2010; Shawn, 2010; Field & Buitendach, 2011)
ความผูกพันต่ อองค์ กร (Organizational Commitment)
ความผูกพันต่อองค์กร คือแนวทางของพนักงานในแง่ของความภักดี การมีตวั ตน และการมีส่วนร่ วมต่อ
องค์กร (Blau & Boal, 1987) และยังหมายถึงขอบเขตการรับรู ้ของพนักงานที่มีต่อวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
องค์กรและความตั้งใจที่จะทํางานอย่างหนักที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนด นอกจากนี้ ยงั สามารถประเมินความ
ผูกพันต่อองค์กรในแง่ความสามารถของพนักงาน เพื่อบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร (Porter et al.
1974) พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะให้ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพสู ง และยังมีสุขภาพกายและใจที่ดีซ่ ึงช่วยลด
การขาดงานและการลาออกของพวกเขา (Meyer & Allen, 1997) ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รเป็ นแรงผลัก ดัน ที่ อ ยู่
เบื้องหลังประสิ ทธิ ภาพขององค์กร (Suliman & Iles, 2000) สําหรับผลจากการปรับโครงสร้างที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์ก ร พบว่า การปรั บโครงสร้ า งทํา ให้ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รลดลง (Allen et al., 2001; Brockner et al., 2004;
Travaglione & Cross, 2006)
มีงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสุ ขภาวะของพนักงานทั้ง 5 มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยความพึง
พอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร (Aydogdu & Asikgil, 2011), การมีส่วนร่ วมในงานมี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร (Allen & Meyer, 1990; Hartmann & Bambacas, 2000; Tayyeb &
Riaz, 2004) ความไม่มนั่ คงในงานมีความสัมพันธ้ชิงลบต่อความผูกพันต่อองค์กร (Hartley, 1998; Marques et al.,
2014) ความเครี ย ดมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ร (Bashir and Ramay, 2010; Ismail & Hong,
2011) และความสุ ขมีความสัมพันธเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร (Gavin & Mason, 2004; Money et al., 2008)
กรอบแนวคิดที่นาํ เสนอ (Conceptual Framework)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับ
โครงสร้ างมีมาอย่างหลากหลาย สําหรับบทความนี้ ให้ความสนใจไปที่สุขภาวะของพนักงานที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งองค์กรมีการปรับโครงสร้างแบบไม่ลดจํานวน
พนักงาน ประกอบด้วย 5 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) (2) การมีส่วนร่ วมใน
งาน (Job Involvement) (3) ความไม่มนั่ คงในงาน (Job Insecurity) (4) ความเครี ยด (Stress) (5) ความสุ ข (Happiness)
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และประกอบด้วย 2 ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ผลการปฏิบตั ิงาน (Employee Performance) (2) ความผูกพันต่อองค์กร
(Organizational Commitment) (Figure 1)
Employee Well-being
Job Satisfaction

Job Involvement

Employee Performance

Job Insecurity
Organizational Commitment

Stress
Happiness
Figure 1 The proposed conceptual framework

บทสรุปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

การศึ ก ษานี้ ได้นํา เสนอกรอบแนวคิ ด การวิ จัย ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ตรวจสอบผลกระทบจากการปรั บ
โครงสร้างองค์กรในแง่มุมสุ ขภาวะของพนักงานที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาวะของพนักงานกับผลการปฏิบตั ิงาน และสุ ขภาวะของพนักงาน
กับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ร เป็ นแนวทางให้อ งค์ก รและผูบ้ ริ ห ารมี ความเข้า ใจมากขึ้ น เกี่ ย วกับ ผลจากการปรั บ
โครงสร้างที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กร ปรับใช้ผลจากการศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างที่มีต่อพนักงานและองค์กร เป็ นประโยชน์กบั องค์กรที่กาํ ลังพิจารณาจะเลือกใช้กลยุทธ์การปรั บ
โครงสร้าง ได้พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่ งการศึกษานี้ พยายามชี้ให้เห็นว่าการปรับโครงสร้าง
องค์กรนั้นมีท้ งั ผลลัพธ์ดา้ นบวกและลบที่ส่งผลถึงผลการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งถือเป็ นปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้องค์กรประสบความสําเร็ จบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้นาํ เสนอเฉพาะปั จจัยที่เหมาะสมกับริ บท ไม่ได้นาํ เสนอผลกระทบของการปรับ
โครงสร้างองค์กรทั้งหมดทุกมุมมอง ในบางบริ บทอาจมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ผลลัพธ์รายบุคคลทั้งด้านจิตใจ ด้านทัศนคติ
ด้านพฤติกรรม ด้านสุ ขภาพร่ างกาย และผลลัพธ์องค์กรทั้งด้านการเงิน ด้านผลผลิต เป็ นต้น รวมถึงความต่างของแต่
ละองค์กรและวิธีในการปรับโครงสร้างอาจทําให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกัน สําหรับงานวิจยั ในอนาคตผูว้ ิจยั ท่านอื่น
สามารถประยุกต์กรอบแนวคิดนี้ กบั องค์กรอื่นเพื่อตรวจสอบแนวคิด และศึกษาผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง
องค์กรในมุมมองอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น

เอกสารอ้างอิง

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative
commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63.
308

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

Allen, T. D., Freeman, D. M., Russell, J. E., Reizenstein, R. C., & Rentz, J. O. (2001). Survivor reactions to
organizational downsizing: Does time ease the pain?. Journal of Occupational and Organizational
Psychology, 74, 145–164.
Amabile, T. M., & Conti, R. (1999). Changes in the work environment for creativity during downsizing.
Academy of Management Journal, 42, 630–640.
Armstrong-Stassen, M. (1994). Coping with transition: A study of layoff survivors. Journal of Organizational
Behavior, 15, 597–621.
Aydogdu, S., & Asikgil, B. (2011). An empirical study of the relationship among job satisfaction, organizational
commitment and turnover intent. International Review of Management and Marketing, 1, 43–53.
Brockner, J., Sprietzer, G., Mishra, A., Hochwarter, W., Pepper, L., & Weinberg, J. (2004). Perceived control as
an antidote to the negative effects of layoffs on survivors’ organizational commitment and job
performance. Administrative Science Quarterly, 49, 76–100.
Danna, K., & Griffin, R.W. (1999). Health and well-being in the workplace: A review and synthesis of the
literature. Journal of Management, 25(3), 357–384
Datta, D. K., Guthrie, J. P., Basuil, D., & Pandey, A. (2010). Causes and effects of employee downsizing: A
review and synthesis. Journal of Management, 36(1), 281–348.
Field, L. K., & Buitendach, J. H. (2011). Happiness,work engagement and organisational commitmentof support
staff at a tertiary education institution in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology, 37(1).
Fisher, C. (2010). Happiness at work. International Journal of Management Reviews, 12(4), 384–412.
Fu, H. P., Chang, T. H., & Wu, M. J. (2001). A case study of the SMEs’ organizational restructuring in Taiwan.
Industrial Management and Data System, 101(9), 492–501.
Halkos, G. E., & Bousinakis, D. (2012). Importance and influence of organizational changes on companies and
their employees. Journal of Advanced Research in Management, 3(2), 90–103.
Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: A compact scale for the measurement of
psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 1073–1082.
Inuwa, M. (2016). Job satisfaction and employee performance: An empirical approach. The Millennium
University Journal, 1(1), 90.
Jong, D. T., Wiezera, N., Weerda, D. M., Nielsenb, K., Mattila-Holappac, P., & Mockatto, Z. (2016). The impact
of restructuring on employee well-being: a systematic review of longitudinal studies, Work & Stress,
30(1), 91–114.
Keidel, R. (1994). Rethinking organizational design. The Academy of Management Executive, 8(4).
Keng-Sheng, T. (2011). Research on the influence of organizational culture and organizational restructuring on
organizational performance: Taking old folks nursing organization in Taiwan as an example. Journal of
Human Resource & Adult Learning, 7(2), 96–109.
309

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

Kieselbach, T., Armgarth, E., Bagnara, S., Elo, E. L., Jefferys, S., Joling, C. …, Widerszal-Bazyl, M. (2009).
Health in restructuring: Innovative approaches and policy recommendations. München Mering:
Hampp.
Luthans, B. C., & Sommer, S. M. (1999). The impact of downsizing on workplace attitudes: Differing reactions
of managers and staff in a health care organization. Group Organization Management, 24, 46–70.
Mano, R., & Rosenberg, D. (2014). Organizational restructuring, government control and loss of legitimacy
following an organizational crisis: The case of Israel’s nonprofit human services. Journal of Health and
Human Services Administration, 36(4), 460–497.
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application. Newbury
Park, CA: Sage.
Money, K., Hillenbrand, C., & Da Camara, N. (2008). Putting Positive Psychology to Work in Organisations.
Journal of General Management, 34, 21–36.
Probst, T. M. (2003). Exploring employee outcomes of organizational restructuring: A Solomon four-group
study. Group and Organizational Management, 28(3), 416–439.
Rafiei, M., Aminib, M.T. & Foroozandehc, N. (2014). Studying the impact of the organizational commitment on
the job performance. Management Science Letters, 4, 1841–1848.
Rehman W., & Naeem H. (2011). The impact of downsizing on the performance of survived employees: A case
study of Pakistan. African Journal of Business Management, 6(7), 2429–2434.
Reisel, W. & Banai, M. (2002), Job insecurity revisited: reformulating with affect. Journal of Behavioural and
Applied Management, 4(1), 87–90.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and
Eudaimonic Well-Being. Annual Review Psychology, 52, 141–166.
Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and
engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293–315.
Suliman, A. & Iles, P. (2000). Is continuance commitment beneficial to organizations? Commitment performance
relationship: a new look. Journal of Managerial Psychology, 15(5), 407–426.
Trevor, C. O., & Nyberg, A. J. (2008). Keeping your headcount when all about you are losing theirs:
Downsizing, voluntary turnover rates, and the moderating role of HR practices. Academy of
Management Journal, 51(2), 259–276.
Wiezer, N., Nielsen, K., Pahkin, K., Widerszal-Bazyl, M., de Jong, T., Mattila-Holappa, P. ..., M. Zofia. (2011).
Exploring the link between restructuring and employee well-being. Warsaw, Poland: Central Institute
for Labour Protection – National Research Institute.

310

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

กรอบแนวคิดในการอธิบายองค์ ประกอบของรูปแบบความเป็ นผู้นําทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจในงานและ
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ นาํ เสนอกรอบแนวคิดในการตรวจสอบ องค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ โดยกรอบแนวคิดที่
นําเสนอพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบผูน้ าํ กับความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันในการทํางาน การทบทวนวรรณกรรมชี้ ให้เห็นว่า ความเป็ นผูน้ าํ สามารถแบ่งเป็ น 9 องค์ประกอบโดย 5
องค์ประกอบสําหรับผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง 3 องค์ประกอบสําหรับผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และ 1 องค์ประกอบผูน้ าํ แบบบริ หาร
ปล่อยตามสบาย ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบมีลกั ษณะเด่นแตกต่างกัน โดยงานวิจยั ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบความเป็ น
ผูน้ าํ มีอิทธิ พลต่อทั้งความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางาน อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั จํานวนหนึ่ งที่ พยายาม
ชี้ ให้เห็ นว่า องค์ประกอบของรู ปแบบความผูน้ าํ นั้นมีความสําคัญและอาจจะส่ งผลที่ แตกต่างกันต่อองค์กร ดังนั้นกรอบ
แนวคิดนี้จึงเสนอแนวคิดที่วา่ องค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ ต่างหากที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันในการทํางาน เพื่อเป็ นแนวทางให้พนักงานที่อยูใ่ นระดับหัวหน้างานขึ้นไป ปรับใช้คุณลักษณะเด่นของรู ปแบบความ
เป็ นผูน้ ําในแต่ละด้าน ที่ ส่งผลดี ต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งเพื่อเป็ น
ประโยชน์กบั นักวิจยั ท่านอื่นๆ ในอนาคตสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าํ
คําสําคัญ: ความผูกพันในการทํางาน, ความพึงพอใจในงาน, องค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ

Abstract

This article presented the conceptual framework for investigating the components of leadership styles. This
proposed framework was developed by reviewing related literature that expresses the relationship between leadership style,
job satisfaction, and work engagement. The leader style represents nine single-order components, comprised of five
transformational leadership components, three transactional leadership components, and one laissez-faire leadership, each
component has a unique characteristic. Some research states that leadership styles influence both job satisfaction and work
engagement. However, there were others research point that elements of a leadership style are important and may have
different effects on an organization. Thus, this conceptual framework focuses on assessing the effects of the components
of leadership styles on job satisfaction and work engagement, and aims to be a guideline for employees, whose position is
supervisor level or above, to adapt themselves with the components of leadership style, which have a positive effect on job
satisfaction and work engagement. Moreover, it can be a useful resource for other researchers, who are interested to do
further research on leadership.
Keywords: components of leadership styles, job satisfaction, work engagement
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บทนํา

ในช่ วงต้นของศตวรรษที่ 21 ตลอด 20 ปี ที่ ผ่า นมามี การศึ กษาวิ จัย ความเป็ นผูน้ ํา อย่า งต่ อเนื่ อง โดยมี
งานวิ จัย ชี้ ใ ห้เ ห็ นว่า การใช้ค วามเป็ นผูน้ ํา แบบลํา ดับชั้น (Hierarchical leadership) ไม่ ส ามารถทํา งานได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพอีกต่อไปเนื่องจากการที่สังคมกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นองค์กรต่างๆ จําเป็ นที่จะต้องมี
การทํางานร่ วมกันระหว่างองค์กรและภายในองค์กร การมอบหมายและการกระจายอํานาจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จะเห็ น ได้ว่ า ทุ ก องค์ ก รกํา ลัง มองหาผู ้นํา ที่ มี ค วามเป็ นเลิ ศ ในด้า นต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น มี ค วามตระหนัก รู ้ ใ น
ความสามารถของตนเอง มี ความฉลาดทางอารมณ์ มี ความสามารถในการเลื อกใช้แนวทางในการแก้ปัญหาได้
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะสร้างวัฒนธรรมเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน มีความน่าเชื่ อถือ และควบคู่กบั จริ ยธรรมพร้อมทั้งเข้าอกเข้าใจ ห่ วงใยผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ปั จจุบนั เรื่ องความ
เป็ นผูน้ าํ นั้นถูกหยิบยกมาพิจารณากันอย่างจริ งจัง เพื่อนํามาพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ ให้พนักงานมีคุณสมบัติสามารถ
ทํางานร่ วมกับคนรอบข้างได้ดี ทั้งแนวราบและแนวดิ่งของระดับขั้นบังคับบัญชา (Knights, Grant, & Young, 2019)
องค์ก รถื อ เป็ นระบบทางสั ง คมที่ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นปั จ จัย ที่ สํา คัญ ในการสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล องค์กรต้องการหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนั้นความเป็ น
ผูน้ าํ จึงเป็ นกระบวนการที่ หวั หน้างานหรื อพนักงานคนหนึ่ งสามารถสร้างอิทธิ พลต่อพนักงานคนอื่น ๆ มีงานวิจยั
จํานวนมากที่พยายามชี้ให้เห็นว่ารู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ (Leadership Style) เป็ นปัจจัยสําคัญประการหนึ่ งที่ส่งผลต่อ
องค์กร ตัวอย่างเช่ น Klein, Wallis, & Cook (2013) ได้ทาํ การวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างถึ ง 2,600 คนใน 311 องค์กรที่
สหรัฐอเมริ กา และพบว่า รู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของ
องค์กร งานวิจยั เมื่อไม่นานมานี้ โดย Markiz, Margono, Wirawan, and Ainur (2017) ก็ได้ทาํ การสํารวจพนักงานใน
ประเทศอิ นโดนี เ ซี ย และพบว่า รู ปแบบของความเป็ นผูน้ ํา มี ค วามสัมพันธ์ ต่ อการติ ด ต่ อสื่ อสารภายในองค์กร
โดยเฉพาะผูน้ าํ รู ปแบบผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ มีงานวิจยั อื่น ๆ ที่ศึกษารู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ ต่อปั จจัยอื่นๆ
ในองค์ก รในบริ บ ทธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น ธุ ร กิ จ บริ ก าร ธุ ร กิ จ นํ้า มัน ธุ ร กิ จ ธนาคาร ฯลฯ (Emerson, 2020;
Manning, 2016; Shurbagi, 2014) โดยส่ วนใหญ่แล้วจะพบว่า รู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ มีความสัมพันธ์ต่อพนักงานใน
องค์กร (Kour, Vaishali, & Andotra, 2016) ซึ่ งเมื่อพนักงานเหล่านี้ มีความพึงพอใจในองค์กรก็จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ
ภาพขององค์กร ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ พนักงานเหล่านี้ จึงเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการเสริ มสร้างความสําเร็ จขององค์กร
(Li, Castano, & Li, 2018; Rothfelder, Ottenbacher, & Harrington, 2013)
Kalsoom, Khan, and Zubair (2018) ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่าความเป็ นผูน้ าํ เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญในองค์กร รวมไป
ถึงการนําความเป็ นผูน้ าํ ไปปรับใช้ในการจัดการพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มีหลากหลายงานวิจยั ที่เผยให้
เห็นถึงรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในงาน ตัวอย่างเช่น Asghar and Oino (2018) พบว่าผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงมีผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน ในขณะที่ผนู ้ าํ แบบแลกเปลี่ยนไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในงาน โดยสามารถอธิ บายเพิ่ มเติ มได้จากงานวิ จยั ของ Choi, Goh, Adam, and Tan (2016) ที่ ระบุ ไว้ว่าผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการมีส่วนร่ วมของพนักงานซึ่ งเป็ นหนึ่ งในปั จจัยของความพึงพอใจในงาน
นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ กับความพึงพอใจในงาน ยังพบความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบ
ความเป็ นผูน้ าํ กับความผูกพันในการทํางาน โดยงานวิจยั ของ Manning (2016) ได้ขอ้ สรุ ปว่า ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
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และ ผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความผูกพันในการทํางาน ส่ วนผูน้ าํ แบบปล่อยตามสบายมีผลออกมา
ในทิศทางตรงกันข้าม
อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั จํานวนหนึ่ งที่พยายามชี้ ให้เห็นว่า ลักษณะเด่นของแต่ละด้านในรู ปแบบความเป็ น
ผู น้ ํา หรื อ ในที่ น้ ี เรี ย กว่ า “องค์ป ระกอบของรู ป แบบความเป็ นผู น้ ํา ” นั้น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พนัก งานที่ แ ตกต่ า งกัน
ตัว อย่า งเช่ น งานวิ จัย ของ Rao and Gorfie (2017) พบว่า รู ปแบบความเป็ นผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง และผูน้ ํา แบบ
แลกเปลี่ ยนนั้นมี ผลเป็ นบวกกับความมุ่งมัน่ ต่ อองค์กรในบริ บทมหาวิทยาลัย ภายในประเทศเอธิ โอเปี ย แต่ เมื่ อ
วิเคราะห์เพิ่มเติ มกลับเจอว่าแต่ ละองค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ นั้นมีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอกับความ
มุ่งมัน่ ต่อองค์กร ซึ่ งผลเหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sethibe and Steyn (2017) ที่ พบว่าผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
และผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิ พลเป็ นบวกกับพฤติกรรมนวัตกรรมของพนักงาน แต่เมื่อทําการศึกษาต่อลงไปใน
แต่ละองค์ประกอบกลับพบว่ามีเพียง 3 องค์ประกอบเท่านั้นที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมนวัตกรรม ได้แก่ ด้านแรง
บันดาลใจ ด้านกระตุน้ ทางปั ญญา และด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ในส่ วนด้านอื่น ๆ เช่นด้านคํานึ งถึงความ
เป็ นปัจเจกบุคคลและด้านบริ หารแบบวางเฉยไม่มีความสัมพันธ์
การศึ ก ษาเมื่ อ ไม่ น านมานี้ มี ก ารชี้ ให้เ ห็ น ว่ า ลัก ษณะเด่ น ในแต่ ล ะด้า นของรู ป แบบความเป็ นผู ้นํา มี
ความสํ า คัญ และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความพึ ง พอใจในงานที่ แ ตกต่ า งกัน ตัว อย่ า งเช่ น Musinguzi, Namale,
Rutebemberwa, Dahal, Nahirya-Ntege and Kekitiinwa (2018) ได้ทาํ การวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง 623 คนจากศูนย์บริ การ
ด้านการแพทย์จาํ นวน 223 ศู นย์ ภายในประเทศอูกนั ดา โดยผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า มี เพี ยงด้านกระตุ น้ ทาง
ปั ญญาเท่านั้นที่ สามารถอธิ บายความพึงพอใจในการทํางานได้ ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ Negussie and Demissie
(2013) ที่ ทาํ การศึ กษาศูนย์บริ การด้านการแพทย์ภายในประเทศเอธิ โอเปี ย และงานวิจยั ของ Ohunakin, Adeniji,
Oludayo, Osibanjo, and Oduyoye (2019) ที่ ทาํ การศึ กษาในโรงพยาบาลที่ ประเทศไนจี เรี ย โดยผลการวิจยั ของทั้ง
สองพบว่า ทุกองค์ประกอบของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ เหตุผลที่ทาํ ให้ผลการศึกษา
แตกต่างกันอาจจะเป็ นเพราะบริ บทของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมีงานวิจยั ของ Musinguzi et al.
(2018) ยังแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ นั้นมีอิทธิ พลต่อ แรงจูงใจ และการทํางานเป็ นทีม
ของพนักงานแตกต่างกัน
งานวิจยั ที่ มีการศึ กษาถึงองค์ประกอบแต่ละด้านของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ ได้มีการศึ กษาในหลากหลาย
บริ บทด้วยกัน เช่น Malik, Javed, and Hassan (2017) ได้ศึกษาในบริ บทธนาคาร มีกลุ่มตัวอย่าง 319 คนจากธนาคาร
25 สาขาภายในประเทศปากีสถาน พบว่าทุกองค์ประกอบของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงนั้นมีอิทธิ พลเป็ นบวกต่อองค์กร
ในด้านความผูกพันธ์ ผลวิจยั ยังเผยให้เห็นว่าแต่ละองค์ประกอบมีน้ าํ หนักความสําคัญแตกต่างกันโดยเรี ยงระดับค่า
สัมประสิ ทธิ์ จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านสร้างแรงบันดาลใจ ด้านสร้างศรัทธาบารมี ด้านคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล และ ด้านกระตุน้ ทางปั ญญาตามลําดับ Bogale (2020) ได้ทาํ การศึ กษาเร็ วๆ นี้ ในบริ บทอาจารย์ในโรงเรี ยน
พบว่า ด้านพฤติ กรรมสร้างศรัทธาบารมี และด้านคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง และ ด้านให้รางวัลตามสถานการณ์ ของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน มีเพียงสามด้านเท่านั้น
ที่สามารถนําไปคาดการณ์ความพึงพอใจในงานได้
จากความสัมพันธ์รูปแบบความเป็ นผูน้ าํ ที่ส่งผลต่อองค์กร ไม่วา่ จะเป็ น ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
และความผูกพันในการทํางาน และการสนับสนุนที่วา่ ลักษณะเด่นแต่ละด้านหรื อองค์ประกอบของความเป็ นผูน้ าํ ส่ ง
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อิทธิ พลต่อพนักงานแตกต่างกัน ดังนั้นการศึ กษาเพื่อเปิ ดเผย องค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ ที่ ส่งผลต่ อ
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางาน จึ งเป็ นการสื บค้นที่ มีนยั สําคัญต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลขององค์กร บทความนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั เรื่ ององค์ประกอบของรู ปแบบ
ความเป็ นผูน้ าํ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางาน

การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีคน้ หาบทความวิชาการที่เกี่ยวกับ รู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ องค์ประกอบของรู ปแบบ
ความเป็ นผูน้ าํ การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ เพื่ อสร้ างกรอบแนวคิ ดการวิจยั ครั้ งนี้ Dinh, Lord, Gardner, Meuser,
Liden, & Hu (2014) เสนอว่าเนื่องจากการวิจยั ทางวิชาการเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าํ ยังคงก้าวหน้าต่อไป เราจําเป็ นต้อง
มีมุมมองที่บูรณาการมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้และการตระหนักรู ้ของพนักงาน
ซึ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการศึกษาและเข้าใจถึงอิทธิ พลของความเป็ นผูน้ าํ ที่ส่งผลต่อกระบวนการที่จะนําไปสู่
ผลลัพธ์ความสําเร็ จขององค์กร รู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ มีการศึกษาในหลากหลายมุมมอง โดยรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ
สามารถแบ่งได้เป็ นหลากหลายรู ปแบบ เช่ น Lewin, Lippitt, & White (1939) แบ่งผูน้ าํ ออกเป็ น 2 รู ปแบบคื อผูน้ าํ
แบบประชาธิ ปไตย (Democratic) และ ผูน้ าํ แบบเผด็จการ (Autocratic) ต่ อมา House (1996) ได้นาํ เสนอการแบ่ง
รู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ ใหม่ ได้แก่ผูน้ าํ แบบชี้ แนะ (Directive) และ ผูน้ าํ แบบเน้นการมีส่วนร่ วม (Participative) แต่
ทั้งนี้ การแบ่งรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ ที่ได้รับความนิ ยมในหมู่นกั วิจยั และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องได้แก่ ความเป็ น
ผู ้ นํ า พิ สั ย สมบู รณ์ (The full-range leader theory) (Bass, 1985; Avolio & Bass ,1991; Antonakis, Avolio &
Sivasubramaniam, 2003) โดยแบ่งองค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ ออกเป็ น 9 องค์ประกอบ และแจกแจง
ตามรู ปแบบความผูน้ าํ ได้ 5 องค์ประกอบสําหรับรู ปแบบผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational) 3 องค์ประกอบ
สําหรับผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน (Transactional) และ 1 องค์ประกอบสําหรับผูน้ าํ แบบตามสบาย (laissez-faire) โดยแต่
ละรู ปแบบมีความแตกต่างกันทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิ โดยบทความจะอภิปรายในรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้นาํ การเปลีย่ นแปลง (Transformational)
ผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงเป็ นผูน้ ําแบบเชิ งรุ ก โดยสร้ างความตระหนักให้แก่ พ นักงาน เพื่ อผลประโยชน์
ส่ วนรวมและช่วยให้พนักงานเพิ่มขีดความสามารถบรรลุเป้ าหมายที่พิเศษได้ ความเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเป็ น
ทฤษฎี ที่ ป ระกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่ มีลกั ษณะเด่ นดังต่ อไปนี้ (1) คุ ณ ลักษณะสร้ างศรั ทธาบารมี (Idealized
influence attributed)หมายถึ งความสามารถพิ เศษทางสังคมของผูน้ าํ ไม่ว่าผูน้ าํ จะถูกมองว่า มี ความมัน่ ใจและมี
อํา นาจ รวมถึ งถู ก มองว่ า เน้นความถู ก ต้อ ง มี จริ ย ธรรม (2) พฤติ กรรมสร้ า งศรั ท ธาบารมี (Idealized influence
behavior) หมายถึงการกระทําของผูน้ าํ ที่ มีผลกระทบ ดึ งดูด จูงใจพนักงาน คนรอบข้างโดยแสดงออกถึง ค่านิ ยม
ความเชื่ อ เพื่ อให้บรรลุเป้ าหมายของงานจนถึ งพันธกิ จขององค์กร (3) แรงบันดาลใจ (Inspirational motivation)
หมายถึงวิธีที่ผูน้ าํ เพิ่มพลังใจให้กบั พนักงาน โดยการมอบมุมมองถึงอนาคตผ่านทัศนคติ มองโลกในแง่ดี มุ่งเน้น
เป้ า หมายที่ ท ะเยอทะยาน และสื่ อ สารให้พ นัก งานทราบถึ ง ความเป็ นไปได้ที่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายนั้นได้
(4) กระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual stimulation) หมายถึงการกระทําของผูน้ าํ ที่สามารถดึงดูดความคิด การวิเคราะห์
ของพนักงาน โดยการท้าทายให้พนักงานคิดอย่างสร้างสรรค์และค้นหาวิธีแก้ปัญหา และ สุ ดท้าย (5) คํานึงถึงความ
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เป็ นปั จ เจกบุ ค คล (Individualized consideration) หมายถึ ง พฤติ ก รรมของผู ้นํา ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความพึ ง พอใจของ
พนักงานโดยการให้คาํ แนะนํา สนับสนุนและให้ความสําคัญกับความต้องการของพนักงานเป็ นรายบุคคล ซึ่ งทําให้
พนักงานสามารถพัฒนาจุดแข็ง และปฏิบตั ิงานในรู ปแบบของตนเองได้
ผู้นาํ แบบแลกเปลีย่ น (Transactional)
ผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยน โดยอาศัยการปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน ข้อตกลงต่าง ๆ และ
โดยทัว่ ไปจะแสดงออกให้เห็นว่ากําลังติดตามและควบคุมผลลัพธ์ ผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนเป็ นทฤษฎีที่ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (1) ให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent reward) หมายถึงการที่ผูน้ าํ จะทําให้พนักงาน
เข้าใจชัดเจนว่าต้องการหรื อคาดหวังอะไรจากขาพนักงาน และยื่นข้อเสนอโดยการให้รางวัลในรู ปแบบคําชมเชย
การจ่ ายเงิ นตอบแทนหรื อให้โบนัสเป็ นการแลกเปลี่ยน เมื่ อพนักงานสามารถปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุเป้ าหมายตาม
คาดหวัง (2) บริ หารแบบวางเฉยเชิ งรุ ก (Management-by-exception active) หรื อการจัดการโดยอาศัย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ แผนการดําเนิ นงานเดิมที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้า หรื อมีอยูเ่ ดิมแล้ว และจะคอยสังเกตผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้ น และ (3) บริ หารแบบวางเฉยเชิ งรับ (Managementby-exception passive) โดยผูน้ าํ จะใช้วิธีการทํางานแบบพยายามรักษาสภาพเดิม โดยจะเข้าไปแทรกแซง ก็ต่อเมื่อ
ผลการปฏิบตั ิงานไม่ได้มาตรฐานหรื อเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้วเท่านั้น
ผู้นาํ แบบปล่ อยตามสบาย (Laissez-faire)
ผูน้ ํา แบบปล่ อ ยตามสบาย หรื อ ในบางงานวิ จัย เรี ยกว่า ภาวะขาดความเป็ นผูน้ ํา หมายถึ งผูน้ ํา ที่ มกั จะ
หลีกเลี่ยงการตัดสิ นใจ สละความรับผิดชอบ ไม่เข้าร่ วมเหตุการณ์สาํ คัญ ไม่อยูใ่ นยามที่ตอ้ งการความช่วยเหลือหรื อ
มีปัญหา ปฏิ เสธการแสดงทัศนะต่อประเด็นสําคัญ โดยทัว่ ไปแล้วรู ปแบบนี้ ถือเป็ นรู ปแบบการเป็ นผูน้ าํ ที่ เฉยเมย
และไม่มีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
จากทฤษฎี ค วามเป็ นผูน้ ํา ข้า งต้นจะพบว่า สามารถจํา แนก องค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผู น้ ํา ที่
แตกต่างกันได้ท้ งั หมดด้วยกัน 9 ด้าน ดังนั้นบทความนี้ ต้ งั ใจจะสื บค้นองค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ ทั้ง 9
ด้านในรู ปแบบของตัวแปรอิสระ เพื่อนําไปอธิ บายตัวแปรตามอีกสองตัวได้แก่ ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันในการทํางานซึ่ งทั้งสองตัวแปรนี้ เป็ นปั จจัยที่ มีนยั สําคัญต่ อองค์กร Bin Shmailan (2016) ได้อภิ ปรายไว้ว่า
ความพึ งพอใจในงานและความผูกพันในการทํางานของพนักงาน จะนํา ไปสู่ ความสําเร็ จขององค์กร โดยพบ
หลักฐานจากผลการวิจยั ว่าความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางานเป็ นตัวทํานายที่ สําคัญของความ
มุ่งมัน่ ต่ อองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับ Dalal, Baysinger, Brummel, and LeBreton (2012) ที่ ทาํ งานวิจยั ไว้ก่อนหน้านี้
พบหลักฐานว่า ความพึ งพอใจในงานและความผูกพันในการทํา งานของพนักงานเป็ นสิ่ งสํา คัญในการทํานาย
ประสิ ทธิ ภาพของงาน และความมุ่งมัน่ ต่อองค์กร
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีความพึงพอใจในงาน Locke (1976) ให้คาํ จํากัดความความพึง
พอใจในงานว่าเป็ นสภาวะทางอารมณ์เชิงบวกที่พนักงานประเมินงานของตนเอง หรื อ ประเมินประสบการณ์ในการ
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ทํางานของตน Balzer et al. (1997) ให้นิยามความพึงพอใจในการทํางานเป็ นความรู ้สึกที่คนงานมีต่อประสบการณ์
ในการทํางานเมื่อเทียบกับประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาในอดีต หรื อเทียบกับความคาดหวังในปั จจุบนั หรื อเทียบกับ
ทางเลือกอื่นที่ เป็ นไปได้ ในปี เดี ยวกัน Spector (1997) ได้สร้างแนวความคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจในงานว่าเป็ น
การรับรู ้อารมณ์ของพนักงานเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานว่าพอใจหรื อไม่ Sledge, Miles และ Coppage (2008) ได้
เสนอว่าเมื่อพนักงานมีความพึ งพอใจในงานระดับสู ง จะส่ งผลทําให้ ระดับความเครี ยดลดลง พนักงานสามารถ
ปรับปรุ งพัฒนาผลงาน และพนักงานมีความมุ่งมัน่ ที่ดีข้ ึน ภายหลังจากนั้น Rezvani, Chang, Wiewiora, Ashkanasy,
Jordan, and Roxane (2016) ได้ศึกษาความพึงพอใจในงาน ซึ่ งผลการศึกษาออกมาในแนวทางเดียวกัน พบว่าความ
พึงพอใจในงานสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน ตัวอย่างเช่นพนักงานที่มีความพึงพอใจมักจะ
ทํางานที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิ ทธิ ผล
จากงานวิจยั ของ Madan (2017) พยายามสร้างความแตกต่างที่ ชดั เจนระหว่างความพึ งพอใจในงานและ
ความผูกพันในการทํางาน โดยได้อภิปรายไว้วา่ การสร้างความผูกพันในการทํางานนั้นไม่ใช่เรื่ องเงินหรื อทําให้คนมี
ความสุ ข แต่หมายถึง การค้นหาความหมายของตนเอง รวมไปถึงการเพิ่มคุณค่าทางอารมณ์จากงานหนึ่ ง ๆ หรื อ
กล่าวได้ว่ารู ้สึกพึงพอใจและเต็มอิ่มในงาน ซึ่ งต่อจากนี้ บทความจะขออภิปรายตัวแปรสุ ดท้ายได้แก่ ความพึงพอใจ
ในการทํางาน ซึ่ งเป็ นตัวแปรตามในกรอบแนวคิดการวิจยั นี้
ความผูกพันในการทํางาน (Work Engagement)
ความผูกพันในการทํางานเป็ นสิ่ งที่ ตรงกันข้ามกับความเหนื่ อยหน่ าย พนักงานที่ มีความผูกพันในการ
ทํางานจะส่ งผลให้มีความรู ้สึกกระตือรื อร้น มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทํางานของตนเอง โดยพนักงานเห็นว่า
ตนเองสามารถจัดการกับงานได้ดี Schaufeli, Salanova, González-Romá, and Bakker (2001) ได้ระบุคาํ จํากัดความ
ของความผูกพันในการทํางานไว้ดงั นี้ “ความผูกพันในการทํางานคือสภาวะของจิตใจที่เป็ นบวกซึ่ งเกี่ยวข้องกับการ
ทํา งาน ไม่ เ ป็ นเพี ย งสถานะชั่ว ขณะหรื อ เหตุ ก าร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะเจาะจง แต่ ค วามผู ก พัน ในการทํา งานนั้น มี
ความหมายครอบคลุ ม ไปถึ ง สภาวะการรั บ รู ้ ความเข้า ใจที่ ค งอยู่ ซึ่ งไม่ ไ ด้มุ่ ง เน้น ไปที่ เ หตุ ก ารณ์ บุ ค คลหรื อ
พฤติกรรมใด ๆ เป็ นเจาะจง” Schaufeli และคณะ (2001) ยังได้จาํ แนกองค์ประกอบของความผูกพันในการทํางานไว้
โดยมีลกั ษณะทั้งหมด 3 องค์ประกอบได้แก่ (1) พลังเต็มเปี่ ยม (Vigor) (2) การอุทิศตน (Dedication) และสุ ดท้าย (3)
การซึ มซาบกับงาน (Adsorption) โดยพลังเต็มเปี่ ยม หมายถึงการที่พนักงานมีพลังงานทั้งกายและใจในการทํางาน
มีความหยืดหยุ่นทางจิตใจ เต็มใจลงทุนลงแรง และยินดีเผชิ ญกับความยากหรื อปั ญหาในการทํางาน ส่ วนการอุทิศ
ตนหมายถึ งการมี ส่วนร่ วมอย่างมากในงานของตน เมื่ อทํางานจะมี ความรู ้สึก ตนเองมี ความหมาย ตนเองมี แรง
บันดาลใจ กระตื อรื อร้น ภาคภูมิใจ และรู ้สึกท้าทายที่ ได้ทาํ และการซึ มซาบกับงานนั้นมีลกั ษณะเฉพาะ คื อการมี
สมาธิ อย่างเต็มที่และมีความสุ ขในการทํางาน จนพนักงานคนนั้นรู ้สึกว่าเวลาในการทํางานนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ ว
รวมไปถึงว่าพนักงานนั้นมีปัญหาในการแยกชีวิตประจําวันออกจากงาน
กรอบแนวคิ ดการวิจัยที่นาํ เสนอ (Conceptual Framework)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นทั้งหมดจะพบว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ
กับความพึงใจในงานและความผูกพันในการทํางานนั้น มีการศึกษามาหลายทศวรรษ โดยบทความนี้ให้ความสนใจ
ลงรายละเอี ย ดไปที่ ล ัก ษณะเด่ น แต่ ล ะด้า น หรื อ ในที่ น้ ี เรี ย กว่ า องค์ป ระกอบของรู ป แบบความเป็ นผู ้นํา ซึ่ ง
316

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

ประกอบด้วย 9 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) คุณลักษณะสร้างศรัทธาบารมี (Idealized Influence Attribute) (2) พฤติกรรม
สร้ า งศรั ท ธาบารมี (Idealized Influence Behavior) (3) แรงบัน ดาลใจ (Inspirational motivation) (4) กระตุ ้น ทาง
ปั ญญา (Intellectual stimulation) (5) คํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล (Individualized consideration) (6) ให้รางวัล
ตามสถานการณ์ (Contingent reward) (7) บริ หารแบบวางเฉยเชิ งรุ ก (Management-by-exception active) (8) บริ หาร
แบบวางเฉยเชิงรับ (Management-by-exception passive) (9) แบบปล่อยตามสบาย
ในส่ วนของตัวแปรตามมี 2 ตัวแปรได้แก่ ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) และ ความผูกผันในการ
ทํางาน (Work engagement) โดยแสดงใน Figure 1

Figure 1 Conceptual framework
บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

บทความนี้ได้นาํ เสนอกรอบแนวคิดการวิจยั ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้ ให้เห็นถึงองค์ประกอบของรู ปแบบความ
เป็ นผูน้ าํ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางาน เพื่อเป็ นแนวทางให้พนักงานที่ อยู่ในระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป ปรับใช้ลกั ษณะเด่นของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ แต่ละด้านให้เหมาะสมและส่ งผลดีต่อพนักงานใต้
บังคับบัญชา จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในการแบ่ งผูน้ าํ เป็ นรู ปแบบ
ต่ างๆ และทําการหาความสัมพันธ์ กบั ประสิ ท ธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลขององค์กร หรื อรวมไปถึ งความสัมพัน ธ์ กับ
วัฒนธรรมขององค์กร แต่การวิจยั นี้พยายามชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบของรู ปแบบความเป็ นผูน้ าํ และลักษณะเหล่านี้
เองที่อาจจะส่ งผลต่อความพึงพอใจในงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและรวมไปถึงความผูกพันในการทํางาน
อย่างไรก็ตามกรอบแนวคิดที่นาํ เสนอนี้พิจารณาจากปัจจัยที่สาํ คัญเท่านั้น ในบางบริ บทอาจจะมีปัจจัยอื่นๆ
ที่ เกี่ ยวข้อง อาทิ เช่ น ด้านประชากรศาสตร์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็ นต้น รวมไปถึ งความ
แตกต่างของแต่ละองค์กร แต่ละบริ บท อาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกัน ดังนั้นแล้วนักวิจยั ท่านอื่นๆ สามารถที่
จะใช้กรอบแนวคิ ดนี้ ในการตั้งต้นสําหรับงานวิจยั และนําไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่สนใจ โดย
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สามารถทําการวิจยั ทั้งแบบเชิ งคุณภาพ และเชิ งปริ มาณ เพื่อยืนยันลักษณะพฤติกรรมของผูน้ าํ ที่ ส่งผลต่อความพึง
พอใจในงานและความผูกพันในการทํางาน
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บทคัดย่ อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสําปะหลังแปลงใหญ่บา้ นสามแยก จังหวัดอํานาจเจริ ญ มีแนวคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าโดยรวบรวมมัน
สําปะหลังจากสมาชิ กไปขายยังโรงงานแป้ งมันสําปะหลัง และบรรทุกกากมันสําปะหลังกลับมาผลิตก๊าซชี วภาพและไฟฟ้ าเพื่อ
จําหน่ายให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินของการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพที่ใช้กากมันสําปะหลังเป็ นวัตถุดิบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
และผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ในจังหวัดอํานาจเจริ ญ ผลการศึกษาพบว่า การลงทุนนี้มีความเป็ นไปได้
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) เท่ากับ 53,391,590 บาท (เป็ นบวก) ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPB) เท่ากับ 5 ปี 9
เดื อน (ภายในอายุโครงการที่ กาํ หนด) อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.35 (มากกว่า 1) อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เท่ ากับ 21.85% (มากกว่าอัตราคิ ดลด) ค่าความแปรเปลี่ ยนด้านต้นทุ น (SVTC) และความแปรเปลี่ ยนด้าน
ผลประโยชน์ (SVTB) เท่ากับ 34.62% และ 25.72% ตามลําดับ ทั้งนี้ หากโครงการก่อสร้างล่าช้าไป 1 ปี หรื อเกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบในบางเดือน จะยังคงมีความไปไปได้ทางการเงิน
คําสําคัญ: กากมันสําปะหลัง, ความเป็ นไปได้ทางการเงิน, โรงงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

Abstract

Major Cassava Community Enterprise of Baan Sam Yaek in Amnat Charoen initiated to build a power plant that
gathers cassava from its members to sell to the cassava powder factory and receive the cassava residue to produce biogas
and generate electricity distributing to the Provincial Electricity Authority. The objective of this research was to study the
financial feasibility of building a power plant using biogas from cassava residue. The in-depth interview was proceeded to
collect data from presidents of the community enterprise and Very Small Power Producer (VSPP) in Amnat Charoen.
According to the study, the financial feasibility on investment has Net Present Value (NPV) amounting THB 53,391,590
(positive), and Discounted Payback Period (DPB) at 5 years and 9 months (as scheduled), Benefit-Cost Ratio (BCR) was
1.35 (more than 1), Internal Rate of Return (IRR) was 21.85 percent (more than Discount Rate), Switching Value Test of
Cost (SVTC) and Switching Value Test of Benefit (SVTB) were 34.62 percent and 25.72 percent respectively. In addition,
if the project delay for a year or deprives of raw materials in some months, the financial investment is still possible.
Keywords: biogas power plant, cassava residue, financial feasibility
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บทนํา

กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนมันสําปะหลังแปลงใหญ่บา้ นสามแยก จังหวัดอํานาจเจริ ญ จัดตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2561
ปัจจุบนั มีสมาชิ ก 48 คน มีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาในการปลูกมันสําปะหลังของกลุ่มใน 3 ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การจัดหาปั จจัยการผลิต เช่ น ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยคอก และพันธุ์มนั สําปะหลังที่ มีคุณภาพ ราคาถูก มา
จําหน่ายแก่สมาชิ กในกลุ่ม ประเด็นที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุ งการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
มันสําปะหลังให้ผลผลิตสู งมีคุณภาพ และลดต้นทุนในการผลิต และประเด็นที่ 3 การรวบรวมผลผลิตของสมาชิ ก
ก่อนนําไปจําหน่ายให้กบั ลานมันหรื อพ่อค้าคนกลางเพื่อเพิ่มอํานาจต่อรอง
โดยกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนฯ ได้มีแนวคิ ดที่ จะสร้างโรงไฟฟ้ าก๊าซชี วภาพจากการใช้กากมันสําปะหลังเป็ น
วัตถุดิบ เพื่อเพิ่มรายได้ หลีกเลี่ยงการจําหน่ายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งยังเป็ นการดําเนิ นงานตามโครงการ
โรงไฟฟ้ า ชุ มชนเพื่ อเศรษฐกิ จฐานราก ภายใต้นโยบายพลังงานเพื่ อเศรษฐกิ จฐานรากของกระทรวงพลังงาน
กล่าวคื อ กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนฯ จะทําการรวบรวมผลผลิตของสมาชิ ก ก่อนนําไปจําหน่ ายให้กบั โรงงานแป้ งมัน
สําปะหลังในจังหวัดอํานาจเจริ ญและจังหวัดใกล้เคี ยง หลังจากนั้นจะบรรทุ กกากมันสําปะหลังกลับมาผลิ ต ก๊าซ
ชี วภาพและกระแสไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ ายให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริ ญต่อไป ทั้งนี้ ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสู ง จึงจําเป็ นต้องมีการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิน เพื่อ
เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจลงทุนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และภาคเอกชนที่จะเข้ามาเป็ นผูร้ ่ วมลงทุนต่อไป

การตรวจเอกสาร

แนวคิ ดทฤษฎี
แนวคิ ดที่ ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงิ น ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present
Value: NPV) อัต ราผลประโยชน์ต่อ ต้นทุ น (Benefit and Cost Ratio: BCR) ระยะเวลาคื นทุ นคิ ดลด (Discounted
Payback Period: DPB) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)
1. มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) คํานวณได้จากการนํามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับ
หักออกด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุของโครงการโดยใช้อตั ราคิดลดที่กาํ หนด ซึ่ งจะได้ผลตอบแทนสุ ทธิ ใน
แต่ ละปี และเมื่ อนํามารวมกันก็จะได้มูลค่ าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของโครงการ โดยจะเลื อกลงทุ นในโครงการที่ มี NPV
มากกว่า 0 (ชูชีพ, 2544)
2. อัต ราผลประโยชน์ ต่ อ ต้ น ทุ น (Benefit and Cost Ratio: BCR) คํา นวณได้ จ ากมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั น ของ
ผลประโยชน์รวม (Benefit) หารด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม (Cost) เพื่อตัดสิ นใจว่าแต่ละโครงการหรื อธุ รกิจ
นั้นมีความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจหรื อไม่ เมื่ออัตราส่ วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 โครงการนั้น
ก็จะมีความเป็ นไปได้ทางการลงทุน ณ อัตราคิดลดที่ใช้พิจารณา (จีรเกียรติ, 2539)
3. ระยะเวลาคื นทุนคิ ดลด (Discounted Payback Period: DPB) มีลกั ษณะคล้ายกับระยะเวลาคื นทุ น แต่มี
การนํากระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาคิดลด ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนคิดลดคือจํานวนปี ที่กิจการจะได้รับกระแส
เงินสดที่ถูกคิดลดแล้วคืนมาเท่ากับเงินลงทุนที่จ่ายไป (ชูชีพ, 2544)
4. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราคิดลดที่ทาํ ให้ NPV เท่ากับศูนย์ เป็ น
อัตราที่ บอกให้นกั ลงทุ นทราบว่า เมื่อมีการลงทุนในโครงการนี้ แล้ว ต้องได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น
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เท่าใดจึ งจะคุม้ ค่ากับค่าเสี ยโอกาสของทุน ถ้า IRR มีค่ามากกว่าต้นทุนของเงิ นทุน แสดงว่าเป็ นโครงการที่ ดีและ
คุม้ ค่าแก่การลงทุน (หฤทัย, 2550)
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารประเมิ น ระดับ ความเสี่ ย งในการลงทุ น ทางด้า นการเงิ น จากการทดสอบค่ า ความ
แปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยการทดสอบ
ค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT) เป็ นการทดสอบการเปลี่ยนแปลงเป็ นร้อยละของปั จจัยที่เชื่ อว่ามี
อิทธิ พลต่อผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่ งทําให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ 2 ประเด็น คือ การทดสอบ
ค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (Switching Value Test of Cost: SVTC) เพื่อวิเคราะห์วา่ ต้นทุนของโครงการสามารถ
เพิ่มขึ้นได้ร้อยละเท่าไรก่อนที่จะทําให้ NPV เท่ากับศูนย์ และ BCR เท่ากับหนึ่ง และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน
ด้านผลประโยชน์ (Switching Value Test of Benefit: SVTB) เพื่อวิเคราะห์ว่าผลประโยชน์ของโครงการสามารถ
ลดลงได้ร้อยละเท่าไร ก่อนที่จะทําให้ NPV เท่ากับศูนย์ และ BCR เท่ากับหนึ่ ง ถ้า SVTC หรื อ SVTB ที่คาํ นวณได้มี
ค่าสู ง หมายความว่าความเสี่ ยงภัยของโครงการอยู่ในระดับตํ่า ถ้ามีค่าตํ่า หมายความว่าความเสี่ ยงภัยของโครงการ
อยู่ในระดับสู ง (ชู ชีพ, 2544) ส่ วนการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) หมายถึงการพิจารณาถึงการ
เปลี่ ยนแปลงในตัวแปรที่ เ กี่ ย วข้อง 4 ตัวแปร คื อ ถ้าราคาของผลผลิ ต ลดลง ถ้าโครงการเกิ ดความล่ าช้าในการ
ดําเนิ นงาน ถ้าค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็ น และถ้าการคาดการณ์ในผลผลิตที่คาดว่าจะได้จากการมี
โครงการเกิดไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ เพื่อดูว่าผลตอบแทนจากโครงการยังเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในแต่ละเครื่ องมือ
ทางการเงินที่ใช้หรื อไม่ (จีรเกียรติ, 2539)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ไพริ น (2556) พบว่าการสร้างโรงงานไฟฟ้ าก๊าซชี วภาพจากกากมันสําปะหลัง ในอําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีทาํ เลที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั แหล่งวัตถุดิบ (โรงงานแป้งมันสําปะหลัง) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 50,943
kWh จากการใช้มนั สําปะหลัง 250 ตันต่อวัน ซึ่ งมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ มากําหนดเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินในการสร้างโรงไฟฟ้ าก๊าซชีวภาพจากกากมันสําปะหลัง ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสําปะหลังแปลงใหญ่บา้ นสามแยก จังหวัดอํานาจเจริ ญ (Figure 1)
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Financial Feasibility
1. Net Present Value (NPV)
2. Benefit and Cost Ratio (BCR)
3. Discounted Payback Period (DPB)
4. Internal Rate of Return (IRR)

Financial Risk Assessments
1. Switching Value Test (SVT)
-Switching Value Test of Cost (SVTC)
-Switching Value Test of Benefit
(SVTC)
2. Sensitivity Analysis
-Project Delay
-Raw Material Shortage

1. Financially Feasible
2. Inappropriate

1. High Risk
2. Low Risk

Figure 1 Conceptual framework
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ กษาความเป็ นไปได้ทางการเงิ นในการสร้างโรงไฟฟ้ าก๊าซชี วภาพจากกากมันสําปะหลัง ของกลุ่ม
วิสาหกิ จชุ มชนมันสําปะหลังแปลงใหญ่บา้ นสามแยก จังหวัดอํานาจเจริ ญ ด้วยการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทาง
การเงิ น และการประเมิ นระดับความเสี่ ย งในการลงทุ นทางด้า นการเงิ น เป็ นการวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยมีข้ นั ตอนในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริ มาณกากมันสําปะหลัง และต้นทุน
ในการจัดหาวัตถุดิบ จากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสําปะหลังแปลงใหญ่บา้ นสามแยก และเก็บรวบรวมข้อมูล
ต้นทุนวัตถุดิบ กระบวนการผลิตก๊าซชี วภาพ กระบวนการผลิตไฟฟ้ า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชี วภาพ และ
รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ า จากผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ใน
จังหวัดอํานาจเจริ ญ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ทางการเงิ น และการวิเคราะห์ความเสี่ ยงของโครงการลงทุน จากหนังสื อ ตํารา บทความและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ อออนไลน์
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) จากผลตอบแทนสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนโดยปรับ
ค่าของเวลาเป็ นมูลค่าปัจจุบนั และยอมรับโครงการที่มีค่า NPV มากกว่า 0
2. การวิเคราะห์อตั ราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) จากการเทียบอัตราส่ วนของกระแสรายได้ต่อกระแส
ค่าใช้จ่ายของโครงการโดยปรับค่าของเวลาเป็ นมูลค่าปัจจุบนั และยอมรับโครงการที่มีค่า BCR มากกว่า 1
3. การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPB) จากการคํานวณจํานวนปี ที่กิจการจะได้รับกระแสเงินสดที่
ถูกคิดลดแล้วคืนมาเท่ากับเงินลงทุนที่จ่ายไป โดยจะเลือกลงทุนโครงการที่ระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าอายุโครงการที่
กําหนดไว้
4. การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการหาอัตราที่ทาํ ให้ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่คิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั แล้วมีค่าเท่ากัน โดยจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีค่า IRR มากกว่าค่าเสี ยโอกาสของเงินลงทุนใน
โครงการ
5. การทดสอบค่ า ความแปรเปลี่ ย น (SVT) แบ่ งออกเป็ น การทดสอบค่ า ความแปรเปลี่ ย นด้า นต้น ทุ น
(SVTC) จากการหาร้อยละของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในโครงการ ที่ทาํ ให้ NPV เท่ากับศูนย์ และ BCR เท่ากับหนึ่ ง
และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (SVTB) จากการหาร้อยละของการลดลงของผลตอบแทนใน
โครงการ ที่ทาํ ให้ NPV เท่ากับศูนย์ และ BCR เท่ากับหนึ่ง หาก SVTC หรื อ SVTB ที่คาํ นวณได้มีค่าสู ง หมายความว่า
ความเสี่ ย งภัยของโครงการอยู่ในระดับ ตํ่า หาก SVTC หรื อ SVTB มี ค่ า ตํ่า หมายความว่าความเสี่ ยงภายในของ
โครงการอยูใ่ นระดับสู ง
6. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีผลต่อโครงการ ได้แก่ กรณี ที่ 1 โครงการ
ล่ า ช้า ออกไป 1 ปี และกรณี ที่ 2 มี การขาดแคลนวัต ถุ ดิบในบางเดื อน ซึ่ งใน 2 กรณี ข ้า งต้น จะส่ งผลต่ อผลการ
วิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) ระยะเวลาคืนทุน
คิดลด (DPB) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ผลการวิจัย

การศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิ นในการสร้างโรงไฟฟ้ าก๊าซชี วภาพจากการใช้กากมันสําปะหลังเป็ น
วัต ถุ ดิ บ ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมัน สํา ปะหลัง แปลงใหญ่ บ ้า นสามแยก จัง หวัด อํา นาจเจริ ญ มี ก ารนํา เสนอ
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปด้านการจัดการการผลิต การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทาง
การเงิน และ การประเมินความเสี่ ยงทางด้านการเงิน

ข้ อมูลทั่วไปด้ านการจัดการการผลิต
การจัดตั้งโรงไฟฟ้ าก๊าซชี วภาพขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยมีการใช้มนั สําปะหลังเป็ นวัตถุดิบ ของกลุ่มเป็ นวิสาหกิ จ
ชุมชนมันสําปะหลังแปลงใหญ่บา้ นสามแยก ตั้งอยู่ในพื้นที่อาํ เภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริ ญ ซึ่ งมีที่ต้ งั ใกล้
กับแหล่งวัตถุดิบ คือ โรงงานแป้ งมันสําปะหลังในพื้นที่ จงั หวัดอํานาจเจริ ญ มุกดาหาร อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด
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ภายในพื้นที่ 7 ไร่ 1.5 งาน ประกอบไปด้วยอาคารโรงผลิตไฟฟ้ า บ่อหมักก๊าซชี วภาพ บ่อนํ้าทิ้ง บ่อผสมกาก บ่อดัก
กาก ลานมันสําปะหลัง โรงเก็บอุปกรณ์เครื่ องมือ และมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดเครื่ องกําจัดก๊าซ ชุดเครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ ระบบบําบัดอากาศเสี ย และเครื่ องสู บนํ้า
ในการดําเนิ นงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะเริ่ มต้นจากการรวบรวมมันสําปะหลังจากสมาชิกเพื่อนําไปจําหน่าย
ยังโรงงานแป้ งมันสําปะหลังด้วยรถบรรทุก หลังจากนั้นจะทําการซื้ อกากมันสําปะหลังซึ่ งเป็ นของเสี ยจากการผลิต
แป้งมันสําปะหลังกลับมายังโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ เพื่อนํามาเป็ นวัตถุดิบในกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ ก่อนจะทํา
การเปิ ดระบบท่อส่ งก๊าซชี วภาพเพื่อเข้าสู่ กระบวนการผลิตไฟฟ้ า และจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วน
ภู มิภาคจังหวัดอํานาจเจริ ญ (Figure 2) โดยการใช้กากมันสําปะหลังเป็ นวัตถุดิบ 240 ตันต่ อวัน จะสามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคได้ประมาณวันละ 36,720 kWh
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Figure 2 Electric power generation from cassava residue
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางการเงิน
ในการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงิน กําหนดให้มีอายุโครงการ 20 ปี ตามอายุการใช้งานของเครื่ อง
กํา เนิ ด ไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นเครื่ องจักรหลัก มี อ ตั ราคิ ด ลดในการคํานวณ 8.15% กํา หนดตามอัต ราดอกเบี้ ย เงิ นกู้ MLR
(ธนาคารกรุ งไทย, 2563) บวกอัตราเงิ นเฟ้ อย้อนหลัง 15 ปี (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2563) และในปี ที่ 20 มีการ
จําหน่ายซากเครื่ องจักรและอุปกรณ์ มูลค่าซากคิดเป็ นร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ซ้ื อมา และคิดค่าเสื่ อมราคาแบบเส้นตรง
โรงไฟฟ้ าก๊าซชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ตลอดจนค่า
เครื่ องจักรและวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในช่ วงปี แรกที่ มีการลงทุ น 77,338,928 บาท ในปี ที่ 1 มีการซื้ อรถบรรทุ กพ่ว ง
สําหรับขนส่ งวัตถุดิบ และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบํารุ ง ค่า
เงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในปี ที่ 1-20 คิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั รวม 76,887,152 บาท ขณะที่มีผลตอบแทน
จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริ ญ โดยแบ่งการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
ออกเป็ น 2 ช่ วง คื อ ช่ วง Peak กับช่ วง Off Peak ซึ่ งในปี ที่ 1–10 จะสามารถผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าได้ปีละ
23,161,074 บาท (ก่อนปรับมูลค่าปั จจุ บนั ) หลังจากนั้นกําลังการผลิ ตไฟฟ้ าจะลดลงร้ อยละ 5 ในปี ที่ 11–15 และ
ลดลงร้อยละ 10 ในปี ที่ 16–20 เนื่ องจากความเสื่ อมสภาพของเครื่ องจักร ส่ วนในปี ที่ 20 จะมีผลตอบแทนเพิ่มเติม
จากการจําหน่ายซากเครื่ องจักรและอุปกรณ์ คิดเป็ นผลตอบแทนรวมตลอดอายุโครงการที่ ปรับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
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แล้ว 207,617,670 บาท โดยมีมูลค่าปัจจุบนั ของผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนในทุกปี ยกเว้นในปี แรกที่มีการเริ่ มจัดตั้ง
โครงการจึงยังไม่มีผลตอบแทน (Table 1)
Table 1 The present value of cost and benefit
Present Value
Year
0
1–5
6–10
11–15
16–20
Cost (Baht)
77,338,928 24,954,237 25,227,618 14,963,645 11,741,652
Benefit (Baht)
0 92,111,011 62,255,673 36,460,915 16,790,071
NPV (Baht)
-77,338,928 67,156,774 37,028,055 21,497,270 5,048,419

Total
154,226,080
207,617,670
53,391,590

ผลจากการวิเคราะห์ค วามเป็ นไปได้ทางการเงิ น พบว่า โครงการลงทุ นนี้ มีมูลค่ า ปั จจุ บันสุ ทธิ (NPV)
53,391,590 บาท ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก มีอตั ราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 1.35 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 1 มีระยะเวลาคืนทุน
คิ ดลด (DPB) 5 ปี 9 เดื อน ซึ่ งสามารถคืนทุนภายในอายุโครงการที่ กาํ หนด และมีอตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ร้อยละ 21.85 ซึ่ งมากกว่าอัตราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนนี้มีความเป็ นไปได้ทางการเงิน
การประเมินความเสี่ ยงทางด้ านการเงิน
ในการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชี วภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVTC) และ
ความแปรเปลี่ยนด้านผลประโยชน์ (SVTB) เท่ากับ 34.62% และ 25.72% ตามลําดับ แสดงว่าต้นทุนของโครงการนี้
สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 34.62 ขณะที่ผลตอบแทนสามารถลดลงได้อีกร้อยละ 25.72 จึงทําให้ NPV เท่ากับศูนย์
และ BCR เท่ากับหนึ่ ง ทั้งนี้ หากโครงการก่อสร้างล่าช้าไป 1 ปี หรื อเกิ ดการขาดแคลนวัตถุดิบในเดื อนมิถุนายนกันยายนของทุกปี โครงการนี้ จะยังมีความเป็ นไปได้ทางการเงิ น โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก อัตรา
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มากกว่า 1 สามารถคืนทุนได้ภายในอายุโครงการที่กาํ หนด และมีอตั ราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) มากกว่าอัตราคิดลด (Table 2) ดังนั้นความเสี่ ยงภัยด้านการเงินของโครงการลงทุนนี้จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
Table 2 Financial Risk Assessment
Scenario
SVTC (%) SVTB (%) NPV (Baht)
Base Case
34.62
25.72
53,391,590
Project Delay
31.81
24.13
45,766,365
Raw Material Shortage
14.99
13.03
22,102,541

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

BCR
1.35
1.32
1.15

DPB
5 Years 9 Months
7 Years 3 Months
8 Years 7 Months

IRR (%)
21.85
16.84
13.83

การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ าก๊าซชี วภาพของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนมันสําปะหลังแปลงใหญ่บา้ นสามแยก มี
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) 53,391,590 บาท ซึ่ งเป็ นบวก มีอตั ราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 1.35 ซึ่ งมากกว่า 1
สามารถคื นทุนได้ภายใน 5 ปี 9 เดื อน ซึ่ งอยู่ในช่ วงอายุโครงการที่ กาํ หนด และมีอตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR)
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ร้ อ ยละ 21.85 ซึ่ งมากกว่ า อัต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ใ นการคํา นวณ โดยต้น ทุ น สามารถเพิ่ ม ขึ้ นได้ร้ อ ยละ 34.62 และ
ผลตอบแทนสามารถลดลงได้ร้อยละ 25.72 จึงจะทําให้ NPV เท่ากับศูนย์ และ BCR เท่ากับหนึ่ ง หากเกิดเหตุการณ์
ที่ทาํ ให้โครงการก่อสร้างมีความล่าช้าไป 1 ปี หรื อเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในบางเดือน ก็ยงั คงมีความเป็ นไปได้
ทางการเงิ น แสดงถึงความเป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการนี้ และมีความเสี่ ยงภัยของโครงการอยู่ในระดับตํ่า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของไพริ น (2556) ที่พบว่าการสร้างโรงงานไฟฟ้าก๊าซชี วภาพจากกากมันสําปะหลัง ในอําเภอ
นํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบว่าโครงการลงทุนนี้ มี
ความอ่อนไหวต่อผลตอบแทนที่ ลดลงมากกว่าการเพิ่มขึ้ นของต้นทุน จึงควรระมัดระวังปั ญหาเรื่ องการขาดแคลน
วัตถุดิบ และควรมีการศึ กษาเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการหาวัตถุดิบอื่นเพื่อนํามาทดแทนการใช้กากมันสําปะหลังในช่ วง
เดือนมิถุนายน-กันยายน ซึ่ งคาดว่าจะเกิดการขาดแคลน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั “ทุนทางวัฒนธรรมที่ มีผลต่อผูผ้ ลิตเกมแนวสยองขวัญและผีไทย” เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อศึ กษา
ความสัมพันธ์ของทุนทางวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อการผลิตเกมสยองขวัญและผีไทย โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูผ้ ลิตเกมใน
ตําแหน่ งด้านออกแบบ (1) ตัวละคร (2) เนื้ อเรื่ อง (3) อุดมการณ์ ความเชื่ อและค่านิ ยม จากสตูดิโอเกมไทย 3 แห่ ง คื อ
(1) Yggdrazil Group (2) Mad VR Studio และ (3) Long Wing Studio พบว่า ผูผ้ ลิ ต เกมเป็ นแรงงานฐานความรู ้ ซึ่ ง ได้รั บ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้รับทุนทางวัฒนธรรมจากทุนที่เป็ นรู ปแบบสถาบัน และทุนที่เป็ นรู ปธรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดทุนทางวัฒนธรรมที่ฝังอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ที่สร้าง “โลกทัศน์” ให้กบั ผูผ้ ลิตเกม 3 ด้าน คือ
โลกทัศน์เกี่ ยวกับผี ศาสนาและไสยศาสตร์ และเวรกรรมและการเวียนว่ายตายเกิ ด รวมทั้งได้สร้างมุมมองผีเพศหญิงใน
สังคมชายเป็ นใหญ่ ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในการกําหนดอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิ ยม ให้เกมผีไทยมีลกั ษณะเฉพาะ ผูผ้ ลิต
เกมยังได้อาศัยเรื่ องเล่าตํานานท้องถิ่น รวมถึงภาพผีในสื่ อ และการผสมผสานวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาใช้ในการผลิต
เกมด้วย
คําสําคัญ: เกมสยองขวัญ, ทุนทางวัฒนธรรม, ผีไทย

Abstract

“Cultural Capital Affecting Thai Horror and Ghost Game Producers” is a study the relationship between Cultural
Capital and its influences on horror and Thai ghost game production. An in-depth interview was conducted on game
producers from three different game studios__Yggdrazil Group, Mad VR Studio, and Long Wing Studio__in terms of (1)
characterization, (2) plotting, and (3) ideologies, beliefs, and social values. The results demonstrated that these game
producers were knowledge-based workers with at least undergraduate university degrees. Their derivation of cultural
capital is both direct and indirect and these cultural capital could be characterized as institutional and substantive. This
cultural cultivation within an individual or a group of individuals resulted in three different types of “world views”
(perspectives) that dominate their cultural production; Animism, Religion and Superstition, and Karma and Reincarnation.
The cultural capital, further, contributed to a creation of a female spectre in a patriarchal society which affected certain
ideology, belief, and social value contributing to the uniqueness of horror and Thai ghost games. Moreover, these game
producers used folklores, portrayal of ghosts in mainstream media, and the hybridization of foreign cultures as inspiration
in producing the games.
Keywords: cultural capital, horror game, Thai ghost
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บทนํา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจเชิ งวัฒนธรรมเป็ นแนวนโยบายเศรษฐกิ จยุคหลังอุตสาหกรรม (PostIndustrial) ที่ ได้รับความนิ ย มในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเนื้ อหา (Content Industry) ที่ ไ ม่
เพียงแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ยงั สร้างผลกระทบต่อการรับวัฒนธรรมในฐานะอํานาจอ่อน (Soft Power) และ
นํามาสู่ การบริ โภคสิ นค้าและบริ การของประเทศผูผ้ ลิตวัฒนธรรมที่มากขึ้นด้วย ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเกมเป็ น
อุตสาหกรรมเนื้ อหาที่ มีมูลค่าสู ง เป็ นส่ วนสําคัญของเศรษฐกิ จโลก จากตัวเลขรายงานของ Newzoo บริ ษทั พัฒนา
และวิจยั ตลาดเกมชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมเกมโลกในปี 2560 มีมูลค่าสู งถึง 149 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อมีมูลค่า
เป็ น 3 เท่าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และมีแนวโน้มเติบโตสู งขึ้ นเรื่ อยๆ (Taylor, 2017) สําหรับเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ และประเทศไทยแล้ว ตลาดเกมเติบโตขึ้นทุกแพลตฟอร์ ม ด้วยจํานวนประชากรกว่า 620 ล้านคนในภูมิภาค
และมีกลุ่มประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์ เน็ตร้อยละ 29 หรื อราว 179 ล้านคน โดยรายงานของ Newzoo ระบุว่า ร้อยละ
70 มี ส นใจใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ เล่ น เกม (Thumbsupteam, 2558) ซึ่ งทํา ให้ อุ ต สาหกรรมเกมมี แ นวโน้ ม เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยในอนาคต
สําหรับประเทศไทย เนื้อหาประเภทสยองขวัญและผีไทย เป็ นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่ องในสื่ อ
หลายประเภท เช่น ภาพยนตร์ซ่ ึ งประสบความสําเร็ จทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ‘ลองของ’ (2548) ประสบ
ความสําเร็ จในการทํารายได้เป็ นอันดับ 1 ในการฉายที่ประเทศมาเลเซี ย ‘ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ’ (2549) ทํารายได้
ในการฉายที่ประเทศบราซิ ลกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงยังได้รับรางวัลในระดับสากล เช่น ‘โปรแกรมหน้า วิญญาณ
อาฆาต’ (2551) ชนะเลิศรางวัล Audience’s Choice Award จากเทศกาลภาพยนตร์ INAFFF (2008) ซึ่ งแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพของเนื้อหาประเภทดังกล่าว
ภายใต้การผลิตสิ นค้าทางวัฒนธรรมดังกล่าว ต้นทุนทางวัฒนธรรม คื อ ต้นทางของห่ วงโซ่ มูลค่าในการ
ผลิต งานวิจยั ชิ้นนี้มุ่งศึกษาทุนทางวัฒนธรรมที่ผผู ้ ลิตเกมใช้ในการผลิตเกม ผ่านการได้รับทุนที่เป็ นรู ปแบบสถาบัน
ทุนที่เป็ นรู ปธรรม จนเกิดทุนทางวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ผผู ้ ลิตเกมนํามาผลิตเกมสยองขวัญ
และเกมผีไทยอันเป็ นสิ นค้าทางวัฒนธรรม

การตรวจเอกสาร

ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้อาศัยกรอบแนวคิดในการทํางานดังต่อไปนี้
1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแรงงานสร้างสรรค์ เป็ นแนวคิดของเศรษฐกิ จสมัยหลัง
อุ ต สาหกรรม Brouillette (2009) มองว่ า แนวคิ ด ดัง กล่ า วได้รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากความคิ ด ของ Richard Florida ที่
กล่าวถึง ชนชั้นสร้างสรรค์และแนวคิด แรงงานอวัตถุของกลุ่ม Autonomist ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดแรงงานสร้างสรรค์
ในการวิเคราะห์ความเป็ นแรงงานสมัยใหม่อนั เป็ นแรงงานฐานความรู ้ตามที่ Richard Florida (อ้างถึงใน Lutz, 2012)
ได้ศึกษาและนําฐานความรู ้ที่มีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตเกม ร่ วมกับทุนทางวัฒนธรรมของแรงงานแต่ละคน
2. กรอบแนวคิ ดเกี่ ยวกับทุนทางวัฒนธรรม เป็ นแนวความคิ ดของ Pierre Bourdieu ซึ่ งได้จาํ แนกทุนทาง
วัฒนธรรมออกเป็ น 3 ประเภท (อ้างถึงใน รุ ้งนภา, 2556) คือ (1) ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นรู ปแบบสถาบัน (2) ทุนทาง
วัฒนธรรมที่เป็ นรู ปธรรม และ (3) ทุนทางวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล โดยทุนทางวัฒนธรรมนั้น
มี ความเกี่ ยวโยงกับรสนิ ย มซึ่ งสัมพันธ์ กบั ชนชั้นหรื อกลุ่ มชน เช่ น คนรวยมี วฒั นธรรมการดื่ มไวน์ ซึ่ งทุ นทาง
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วัฒนธรรมดังกล่าวสามารถแสดงออกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั บุคคล ในลักษณะความรู ้ ความคิดได้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เรื่ องทุน
ทางวัฒนธรรมมาวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงการเรี ยนรู ้ทุนทางวัฒนธรรมและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของผูผ้ ลิตเกม
3. กรอบแนวคิ ดเกี่ ยวกับความเชื่ อเรื่ องผีไทย เป็ นเรื่ องการให้ความหมายและโลกทัศน์ของผีไทย โดย
พบว่าจุ ดร่ วมของการให้ความหมายของผี คื อ พลังอํานาจ ความสามารถให้คุณให้โทษกับผูป้ ระสบพบเจอได้
นอกจากนี้ โลกทัศน์ของผีในสังคมไทยยังคงวนเวียนอยู่กบั ความเชื่ อ พุทธ พราหมณ์ ผี ซึ่ งเกี่ยวกับ ภพภูมิ การเวียน
ว่ายตายเกิด และกรรมลิขิต (ธี ระพงษ์, 2560) และมักพบอุดมการณ์เกี่ยวกับเพศของผีในสื่ อ ดังที่นิรินทร์ (2550) ได้
สรุ ปว่า ผีเพศหญิงมักถูกกําหนดให้อยู่ในสถานะเป็ นเมีย เป็ นแม่ หรื อที่ สมสุ ข (2558) ได้แสดงให้เห็นถึงอารมณ์
โกรธ เกลียด พยาบาท ที่มกั ผูกติดอยูก่ บั ความเป็ นเพศของผีเพศหญิง

วิธีดําเนินการวิจัย

ทุนทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อผูผ้ ลิตเกมแนวสยองขวัญและผีไทย เป็ นงานศึกษาใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการผลิตเกม
ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เกณฑ์ดา้ นความนิยม เลือกผูผ้ ลิตเนื้อหา
เกมจาก 3 สตู ดิโอ คื อ (1) MAD VR Studio ผูผ้ ลิ ตเกม Araya (2) Yggdrazil Group ผูผ้ ลิ ตเกม Home Sweet Home
โดย 2 เกมข้า งต้น เป็ นงานออกแบบประเภท Realism 3D Animation และ (3) Long Wing Studio ผู ้ผ ลิ ต เกม
Forbidden Love with The Ghost Girl ซึ่ งเป็ นงานออกแบบประเภท Stylized Graphic 2D โดยแบ่งกลุ่มออกเป็ นงาน
ออกแบบเนื้ อเรื่ อง ตัวละคร และอุดมการณ์ความเชื่ อและค่านิ ยม และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการ
สัมภาษณ์ดา้ นงานออกแบบเนื้อเรื่ อง ตัวละคร และอุดมการณ์ความเชื่อและค่านิยม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสัมภาษณ์เชิ งลึก (1) ผูจ้ ดั การโปรเจกต์ (2) ผูท้ าํ แอนิ เมชัน่ (3) ผูอ้ อกแบบเกม และ (4) ผูเ้ ขี ยนบทเกม
ของสตูดิโอเกมทั้ง 3 หรื อตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานในตําแหน่งข้างต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิ งคุณภาพประกอบด้วยลักษณะความเป็ นแรงงานฐานความรู ้ของผูผ้ ลิตเกมสยองขวัญและเกมผี
ไทย และการได้รับและใช้ทุนทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ในการผลิตเกมสยองขวัญและเกมผีไทย

ผลการวิจัย

จากการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิตเกมผลของการวิจยั ปรากฏดังนี้
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แรงงานฐานความรู้
ผูผ้ ลิ ตเกมในตําแหน่ งที่ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบเนื้ อหาทั้งหมดเป็ นแรงงานฐานความรู ้ (Knowledgebased Worker) จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุ่ม
ฐานความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเนื้อเรื่ อง และกลุ่มฐานความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานศิลป์
1. กลุ่มฐานความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเนื้ อเรื่ อง ผูผ้ ลิตเกมได้รับการศึ กษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการวางเนื้ อหา เรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการออกแบบเนื้ อเรื่ อง คือ สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน สื่ อตอบโต้
และอักษรศาสตร์
2. กลุ่มฐานความรู ้ที่เกี่ ยวข้องกับการออกแบบงานศิ ลป์ ผูผ้ ลิตเกมด้านการออกแบบฉาก สถานที่ และตัว
ละคร ได้รับการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกม และมักเป็ นแรงงานที่มีทกั ษะด้านงานศิลปะก่อนเข้าศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย
การเป็ นแรงงานฐานความรู ้ของผูผ้ ลิ ตเกม เป็ นทักษะสําคัญที่ ผูผ้ ลิตเกมใช้ผนวกกับทุ นทางวัฒนธรรม
กล่าวคื อ สามารถสร้างสรรค์วฒั นธรรมออกมาให้มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมได้ เช่ น เนื้ อเรื่ อง หรื องานออกแบบตัว
ละครของเกม ซึ่ งไม่จาํ เพาะเจาะจงแค่ทกั ษะ แต่รวมถึงวิธีคิดในการพัฒนางานและการตอบโจทย์ผรู ้ ับสาร
ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นรู ปแบบสถาบัน
ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นรู ปแบบสถาบัน มักถูกนําเสนอในฐานะ “การรับรอง” จากสถาบันต่างๆ อย่างไรก็
ตามผูว้ ิ จัย มองว่า ทุ นทางวัฒ นธรรมที่ เ ป็ นรู ปแบบสถาบัน ยังเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเรี ย นรู ้ วฒ
ั นธรรมทางตรงทางอ้อมของผูผ้ ลิตเกม โดยพบว่าผูผ้ ลิตเกมส่ วนใหญ่ ได้รับทุนทางวัฒนธรรมจากสถาบันสําคัญ 3 สถาบัน คือ
1. สถาบันศาสนา เป็ นสถาบันสําคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่ ผูผ้ ลิตเกม ทั้งการถ่ายทอดทางตรง และ
อาจถ่ายทอดผ่านสถาบันอื่นๆ อาทิ ผ่านสถาบันครอบครัวของการเป็ นชาวพุทธแบบไทย ผ่านสถาบันการศึ กษา
ตํารา-การเรี ยนการสอน สถาบันสื่ อมวลชน และสถาบันชุ มชน ซึ่ งมีลกั ษณะเด่ นในการผสมผสานแนวคิ ด พุท ธ
พราหมณ์ ผี และคติสาํ คัญอันเกี่ยวข้องกับเวรกรรม
2. สถาบันสื่ อมวลชน ภาพสะท้อนของผีที่เป็ นรู ปธรรมถูกสร้างและปรากฏแพร่ หลายภายใต้อาํ นาจของ
สื่ อ มวลชน ผู ผ้ ลิ ต เกมสะสมทุ น ทางวัฒ นธรรมผ่ า นการบริ โ ภคสิ น ค้า ทางวัฒ นธรรม (Cultural Product) ของ
สื่ อมวลชน เช่น ภาพยนตร์หรื อละคร จนเกิดคติและเป็ นภาพจําถึงลักษณะจําเพาะของผี
3. สถาบันชุมชน เป็ นสถาบันสังคมที่ผกู โยงความมีส่วนร่ วมของท้องถิ่น เป็ นพื้นที่ในการเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
ของชุมชน สถาบันชุมชนผูกพันกับความมีส่วนร่ วมของความเป็ นท้องถิ่น ซึ่ งไม่เพียงมีส่วนในการเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
จากการบอกกล่าวอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั เป็ นพื้นฐานของการฝึ กฝน ปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมผีหรื อเรื่ อง
สยองขวัญ เช่น เข้าใจความเกี่ยวพันของสถานที่บางแห่ งกับวิญญาณหรื อความตาย หรื อรู ้ว่าต้องปฏิบตั ิตนกับพื้นที่
หรื อวัตถุทางวัฒนธรรมอย่างไร เช่น ผูผ้ ลิตเกมบางคนใช้คาํ เรี ยกผีเจ้าแม่วา่ “เจ้าแม่” หรื อ “ท่าน” หรื อการไหว้ศาลผี
เจ้าแม่ ซึ่ งสะท้อนลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ที่ได้รับถ่ายทอดจากคนในชุมชน
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ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นรู ปธรรม มักปรากฏในลักษณะของสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรม (Cultural Asset) เป็ น
สิ นค้าทางวัฒนธรรมที่ ถูกสร้างขึ้ นโดยสถาบันต่างๆ ที่ ได้รับการบริ โภคและสะสมโดยผูผ้ ลิตเกม ซึ่ งสร้างความ
เข้าใจและลักษณะอันเป็ นรู ป ธรรมของผี แก่ ผูผ้ ลิ ตเกม อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั พบว่าสิ นทรั พย์ทางวัฒนธรรมของ
แรงงานในยุคปั จจุ บนั ไม่ได้เป็ นเพี ยงวัตถุสินทรั พย์ที่หยุดนิ่ งเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ เป็ นเทคโนโลยีสื่อใหม่ซ่ ึ งเป็ น
เครื่ องมืออันทรงพลังที่ทาํ ให้ผผู ้ ลิตเกมสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมได้โดยปราศจากข้อจํากัด โดยปรากฏดังต่อไปนี้
1. ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นสื่ อมวลชน สื่ อดั้งเดิม และสื่ อใหม่ ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นสื่ อมวลชนและสื่ อ
ดั้งเดิมมักเป็ นสื่ อที่ผผู ้ ลิตเกมใช้ในการเรี ยนรู ้ดา้ นเนื้อหา เช่น เรื่ องราวเกี่ยวกับผี เปรต ความเชื่อต่างๆ นอกจากนี้ ยัง
ส่ งอิทธิ พลต่อผูผ้ ลิตเกมในงานออกแบบงานศิลป์ ภายในเกม ซึ่ งผูผ้ ลิตแต่ละตําแหน่ งมีการเลือกใช้แรงบันดาลใจ
จากหนังสื อ ภาพยนตร์ แ ละละครแตกต่ างกันไป ขณะที่ สื่ อ ใหม่ เ ป็ นสื่ อที่ ผูผ้ ลิ ต เกมใช้เรี ยนรู ้ วฒ
ั นธรรมหลาย
ประเภท ไม่จาํ กัดอยูแ่ ต่วฒั นธรรมผีหรื อสยองขวัญแบบไทย แต่รวมถึงวัฒนธรรมเกม การ์ตูนต่างประเทศ ซึ่ งส่ งผล
ในการผลิตเกม ผ่านการนํามุมมอง วัฒนธรรม มาใช้เป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบเกม เช่ น เกม Forbidden
Love with The Ghost Girl ได้แรงบันดาลใจบางส่ วนมาจาก Animation ผีสาวของญี่ปุ่นคือ เรื่ อง Monster Musume
จึงนํารู ปแบบและลายเส้นมาใช้เป็ นแรงบันดาลใจ นอกจากนั้นยังรวมถึงวัฒนธรรมอื่นๆ บนสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น
งานศิลปะ งานออกแบบร่ วมสมัยต่างๆ
2. ทุนที่เป็ นรู ปธรรมอื่นๆ คือ สิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรม ซึ่ งมีส่วนประกอบสร้างความหมายของวัฒนธรรม
ผี เป็ นสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรมเชิ งความเชื่ อและพิธีกรรมซึ่ งมีความเฉพาะกับสังคมไทย เช่น พระเครื่ อง เครื่ องราง
ของขลังที่ผผู ้ ลิตเกมได้เรี ยนรู ้ความหมายทางวัฒนธรรมผ่านการครอบครอง รวมถึงสถาปั ตยกรรมบางรู ปแบบที่แม้
จะไม่ได้ถูกครอบครองโดยผูผ้ ลิตเกมโดยตรงในฐานะสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรม แต่เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่มีความ
เชื่อมโยงกับการผลิตเกมสยองขวัญและผีไทย เช่น บ้านเรื อนไทย ศาลเพียงตา
ทุนทางวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลและการผลิตเกม
ทุนทางวัฒนธรรมที่ฝังในตัวบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล เป็ นทุนที่ผผู ้ ลิตเกมสัง่ สมจากการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ผ่านทุนรู ปแบบสถาบัน และทุนที่ เป็ นรู ปธรรม รวมถึงการปฏิ สัมพันธ์มีต่อสิ่ งรอบตัว ในการผลิตเกมสยองขวัญ
และเกมผีไทยได้แบ่งทุนทางวัฒนธรรมตามการศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มอุดมการณ์ ความเชื่ อ และค่านิ ยม เป็ นผลจาการเรี ยนรู ้ทางสังคมที่ก่อ “โลกทัศน์” ที่เกี่ยวข้องกับผี
ให้ผูผ้ ลิตเกม สร้างความหมายร่ วมกันทางวัฒนธรรมสยองขวัญและวัฒนธรรมผีไทย โดยผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกโลกทัศน์
จากผูผ้ ลิตเกมออกเป็ น 3 รู ปแบบ และอุดมการณ์ความเชื่อและค่านิยมย่อยที่เกี่ยวกับเพศหญิง ดังนี้
1) โลกทัศน์ที่เกี่ ยวกับผี ต้นทางของโลกทัศน์ที่เกี่ ยวกับผีคือ ผีมีความเป็ นอื่ น ถึ งจะมี ลกั ษณะ
คล้ายคนแต่ไม่ใช่คน มีความน่ากลัว และมีพลังอํานาจ ซึ่ งกลายเป็ นพื้นฐานของผีทุกตัวในเกม
2) โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนาและไสยศาสตร์ มักปรากฏในฐานะอํานาจที่ต่อต้านอํานาจของผี เป็ น
สิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าแม้ผีจะมีอาํ นาจ แต่อาํ นาจนั้นจํากัด โดยอํานาจของศาสนาเป็ นอํานาจฝ่ ายดีที่เข้ามาจัดการกับ
อํานาจของผีซ่ ึ งเป็ นฝ่ ายไม่ดีหรื อฝ่ ายตํ่า ผ่านการต่อสู ้ การทําลาย หรื อปกป้ องคุม้ ครองในทัศนคติ ของผูผ้ ลิตเกม
โดยผ่านเครื่ องมือบางอย่าง พระเครื่ อง หรื อไสยศาสตร์
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3) โลกทัศน์เกี่ยวกับเวรกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด เนื้ อเรื่ องของผีไทย มักยืนอยู่บนฐานทาง
วัฒนธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับกฎแห่ งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิ ด ผูผ้ ลิตเกมมองว่า “ผี” ไม่ใช่ ส่ิ งที่ เกิ ดขึ้ นเองโดย
ธรรมชาติ ซึ่ งมี “คําอธิ บาย” เบื้ องหลังของการกําเนิ ดของผีที่เกี่ ยวพันกับโลกหลังความตาย มักปรากฏออกมาใน
ฐานะกรรมดีกรรมชัว่ อันนําพาไปเกิดในภพภูมิที่ต่างกัน ซึ่ งผีเป็ นสภาวะหนึ่งของผลแห่งกรรม
4) ความเชื่อ อุดมการณ์ คุณค่าเกี่ยวกับผีเพศหญิง การผลิตเกมสยองขวัญและเกมผีไทย ผีเพศหญิง
เป็ นตัวละครหลักที่ พบมากที่ สุด โดยมีลกั ษณะของความคัง่ แค้น โกรธเกลียด พยาบาท จากการตกเป็ นเหยื่อของ
สังคมชายเป็ นใหญ่ และมีลกั ษณะโหยหายึดติ ดความสัมพันธ์กบั เพศชาย โดยปรากฏเหตุผลใน 2 ลักษณะ คือ (1)
ตระกูลเนื้ อหาย่อยแบบเกม Visual Novel ซึ่ งเป็ นเรื่ องความรักระหว่างคนและผีในเกม Forbidden Love with The
Ghost Girl ได้อาศัยผีสาวมีเสน่ห์มาใช้เป็ นตัวละครยัว่ ยวนทางเพศเพื่อตอบสนองกลุ่มผูเ้ ล่นเป้าหมาย (2) ผูผ้ ลิตเกม
มองภาพเพศหญิงในสังคมไทยผูกโยงเกี่ ยวข้องกับ “อารมณ์” มีความลึกซึ้ ง อ่อนไหว Dramatic มากกว่าเพศชาย
นอกจากนี้ ยงั มองว่าโครงสร้างสังคมเอื้อให้เพศหญิงตกเป็ นเหยื่อการหลอกลวง อาชญากรรม และความรุ นแรงได้
ง่ายกว่า ก่อนจะตายกลายเป็ นผี ผีเพศหญิงจึงปรากฏในลักษณะอารมณ์คงั่ แค้นรุ นแรง ซึ่ งปรากฏในทั้ง 3 เกม
2. กลุ่มการออกแบบเนื้ อเรื่ อง เนื้ อเรื่ องส่ วนใหญ่ออกแบบ ภายใต้แนวความคิดของอุดมการณ์ ความเชื่ อ
และค่านิยม ที่เกิดจากโลกทัศน์ของ “ผูผ้ ลิตเกม” นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตเกมยังมีการอาศัยทุนทางวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น ทุน
ที่เป็ นรู ปธรรมมาใช้ในการออกแบบเนื้อเรื่ อง โดยปรากฏดังต่อไปนี้
1) สถานที่ดาํ เนิ นเรื่ อง ผูกโยงกับกับความเชื่ อของการกําเนิ ดและมีอยู่ของผี ผูผ้ ลิตเกมอาศัยเรื่ อง
เล่าตํานานท้องถิ่น ความเชื่อเรื่ องการกําเนิดเป็ นผี ซึ่ งเชื่อมโยงระหว่างสถานที่กบั ความตาย ความรกร้าง วังเวง มาใช้
ในการออกแบบสถานที่ เช่น บ้านเรื อนไทยที่มีเสาตกนํ้ามันเป็ นที่สิงสู่ ของผี หรื อโรงพยาบาลเป็ นสถานที่ของการ
ตายซึ่ งสัมพันธ์กบั กําเนิดของผี อันสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของการเวียนว่ายตายเกิด ผลกรรมและบ่วงกรรม
2) เนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับผีและประเภทของผี ผีมีพลังอํานาจ ผูผ้ ลิตเกมเลือกผีตามลักษณะพลังอํานาจ
และ “หน้าที่ ” จากเรื่ องราว เรื่ องเล่าร่ วมสมัย และตํานานท้องถิ่น เช่ น ใช้เปรต เป็ นตัวละครในมิติยกั ษ์แบบเกม
Fantasy หรื อนางตานีมาใช้เป็ นผีที่ดึงดูดยัว่ ยวนทางเพศ
3) เนื้อเรื่ องเกี่ยวกับศาสนา สะท้อนโลกทัศน์ของความดีชวั่ และกฎแห่งกรรมในทุกเกม
4) การทําเนื้ อเรื่ องให้เป็ นสากล ปรากฎผ่านความพยายามที่จะสร้างเนื้ อเรื่ องในการเล่นเกมให้มี
ความง่ายต่อความเข้าใจ เช่น การสร้างรู ปแบบการเล่นหลบซ่ อนจากผูร้ ้าย หรื อ การใช้ผีเปรตแทนอสู รยักษ์ ในเกม
Home Sweet Home ที่ แม้จะปราศจากความเข้าใจในความเชื่ อเรื่ องผีเปรตหรื อผีไทย ผูเ้ ล่นยังสามารถเล่นเกมโดย
เข้าใจภาพตัวแทนของยักษ์ หรื อสิ่ งอันตรายที่ปรากฎและตอบสนอง นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการเลือก Cut Scene
แบบละคร มาใช้ในการนําเสนอจังหวะในการสิ้ นสุ ดของแต่ละด่านการเล่นในเกม Araya
3. กลุ่มการออกแบบตัวละคร ตัวละครผีถูกออกแบบภายใต้อุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ
ผี นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตเกมได้อาศัยทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นรู ปธรรม แสดงภาพของผีในรู ปแบบที่ผผู ้ ลิตเกมรู ้จกั คุน้ เคย
แต่มีการผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กบั ผี หรื อใช้เอกลักษณ์ของไทยเน้นความหมาย
ดั้งเดิมของผีให้ชดั ขึ้น ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการออกแบบตัวละครออกเป็ น 3 ด้าน คือ (1) รู ปลักษณ์ (2) เครื่ องแต่งกาย และ
(3) พลังอํา นาจ พบว่า เกมแนว Stylized Graphic 2D ซึ่ งไม่ เ น้นความเสมื อนจริ ง จะมี การผสมผสานวัฒ นธรรม
ต่างชาติมากกว่าในทั้ง 3 ด้าน เช่น ออกแบบรู ปลักษณ์ของผีนางตานี และผีนางตะเคียนให้มีใบหู ยาวอย่างตัวละคร
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เอลฟ์ โดยให้ค วามหมายว่า เป็ นผี อ ย่า งภู ติ (Fairy) ออกแบบเครื่ องแต่ งกายของกุมารี ทองด้วยชุ ด โลลิ ต ้า และ
ออกแบบให้ผีพรายสามารถใช้พลังอํานาจควบคุมสายบัวมารัดตรึ งผีตวั อื่น ตามลําดับ ขณะที่เกมแนว Realistic เน้น
ความเสมือนจริ ง ยกเว้นในด้านพลังอํานาจ ซึ่ งอํานาจของผีในเกมได้ผสมผสานวัฒนธรรมเกมต่างประเทศ เช่น ผี
โผล่ออกมาจากกองเลือด ซึ่ งเป็ นลักษณะการสร้างสรรค์พลังอํานาจใหม่ๆ ของผีในเกม

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

ผูผ้ ลิตเกมสยองขวัญและเกมผีไทยเป็ นแรงงานฐานความรู ้ ที่ได้รับทุนทางวัฒนธรรมจากการปฏิสัมพันธ์
กับสิ่ งรอบตัว จนเกิด “โลกทัศน์” เกี่ยวกับเรื่ องสยองขวัญและผีไทย ซึ่ งผสมผสานความเป็ นพุทธ พราหมณ์ ผี อัน
เป็ นส่ วนสําคัญของเนื้ อหาเกม นอกจากนี้ ยงั สื บทอดและส่ งต่ออุดมการณ์แฝงที่เกี่ยวข้องกับสังคมชายเป็ นใหญ่ มุ่ง
ผลิ ต ภาพของผี เ พศหญิ ง ให้มีอ ารมณ์ รุ นแรง รั ก แค้น พยาบาท ถึ งแม้ผูผ้ ลิ ต เกมจะมี การใช้สื่ อใหม่ แ ละเข้าถึ ง
วัฒนธรรมต่างประเทศมาใช้ในการผลิตเกม แต่วฒั นธรรมดังกล่าวนั้นปรากฏเพียงในงานออกแบบเนื้ อหาและตัว
ละคร ซึ่ งยังคงอยูภ่ ายใต้กรอบอุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านิยมผีไทยแบบดั้งเดิม ดังที่เคยปรากฏในสื่ อมวลชน
เกมผีซ่ ึ งเป็ นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้ทาํ การผลิตซํ้า คัดเลือก และส่ งต่อวัฒนธรรมและความหมายของผี
บางรู ปแบบให้กลายเป็ น “ภาพใหญ่” ของผี โดยลดทอนความหมายอื่ นๆ ดังที่ Adorno and Horkheimer (1973)
กล่าวไว้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตเกมรับและส่ งต่อผ่านงานผลิตเกมของพวกเขา
ในแง่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการสื่ อสารใหม่ๆ นํามาซึ่ งโลกาภิวตั น์ทางวัฒนธรรม (Cultural
Globalization) ที่ เชื่ อมต่อให้ผูเ้ ล่นเกมจากทัว่ โลกสัมผัสวัฒนธรรมผ่านการเล่นเกมของประเทศต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้ น
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมเฉพาะของเกมเกมผีไทยของ MAD VR Studio และ Yggdrazil Group อาจมีขอ้ จํากัดด้าน
การเปิ ดรับและทําความเข้าใจทางวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ถือเป็ นอุปสรรค หรื อกําแพงทางวัฒนธรรม
(Cultural Barrier) งานศึกษาของ Yoon and Cheon (2014) พบว่า “ความชิดใกล้ทางวัฒนธรรม” (Cultural Proximity)
เป็ นส่ วนสําคัญของการขยายอิทธิ พลทางวัฒนธรรม สําหรับวัฒนธรรมเฉพาะ การลดแรงต้านในการเปิ ดรับอาจทํา
ให้ผูผ้ ลิตเกม ต้องลดทอนวัฒนธรรมบางประการเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง อาจเป็ นได้ว่าหากเกมสยองขวัญและเกมผี
ไทยต้องการประสบความสําเร็ จในการส่ งออก การกําหนดกรอบเป้าหมายหรื อตลาดส่ งออกอย่างมีทิศทาง ผ่านการ
มองหาประเทศที่มีความชิดใกล้ทางวัฒนธรรม เช่น ประเทศที่มีความชิดใกล้ทางวัฒนธรรมที่มีโลกทัศน์ แบบ พุทธ
พราหมณ์ ผี นั้นอาจมีความสามารถในการรับเนื้ อหาทางวัฒนธรรมของเกมผีไทยมาใช้โดยไม่มีกาํ แพงหรื อปั ญหา
ติดขัด ในขณะเดียวกันหากผูผ้ ลิดเกมต้องการส่ งออกวัฒนธรรมสู่ ประเทศปลายทางที่มีความแตกต่างทางความเชื่อ
และโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สูง ผูผ้ ลิตเกมอาจ ปรับ-ลด เนื้ อหาที่มีความเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะ ในขณะเดียวกันก็
ต้องเพิ่ม พื้นที่ของเนื้อหาที่มีความเป็ นสากล ลดมุมมอง “โลกทัศน์” แบบผีไทย สร้างลักษณะร่ วมทางวัฒนธรรมกับ
ประเทศปลายทาง จะช่วยทําให้การส่ งออกสื่ อประเภทเกมประสบผลสําเร็ จมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่ อ

การวิ จัย งานวิ จัย นี้ เป็ นงานวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พัฒ นาทัก ษะการใช้ค ํา ศัพ ท์ ข องกลุ่ ม ผู ้ค ้า
เครื่ องสําอางตลาดกิ มหยง และศึ กษาความพึงพอใจของกลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสําอางตลาดกิ มหยง โดยการเรี ยนรู ้ผ่านเว็บเพจ
เครื่ องสําอาง โดยใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบและสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูค้ า้
เครื่ องสําอางตลาดกิ มหยง จํานวน 20 คน ผลการวิจยั พบว่า เว็บเพจเครื่ องสําอางสามารถช่วยในการพัฒนาทักษะการใช้
คําศัพท์ของกลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสําอางตลาดกิมหยง โดยการเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบหลังการใช้งานเว็บเพจเครื่ องสําอาง มี
ค่าสู งกว่าก่อนเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยสังเกตจากคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น จาก 14.75 เป็ น 22.00 นอกจากนี้ เว็บ
เพจเครื่ อ งสํา อาง มี ส่ ว นช่ ว ยในการส่ ง เสริ ม การขาย ทํา ให้ ข ายสิ น ค้า ได้จ ํา นวนมากขึ้ น เนื่ อ งจากผู ้ข ายสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะนําและขายสิ นค้าให้ชาวต่างชาติได้
คําสําคัญ: คําศัพท์, เครื่ องสําอาง, ผูค้ า้ ขาย, เว็บเพจ

Abstract

This qualitative research aimed to develop the English vocabulary skills of the cosmetic shopkeepers at Kimyong
Market and to investigate their satisfaction through the Cosmetic Webpage by using questionnaires, tests and informal
interviews. Twenty cosmetic shopkeepers at Kimyong market participated in the study. The instruments used in the research
were Cosmetic Webpage and the Cosmetic Webpage satisfaction questionnaire. The findings revealed that the effect of using
a Cosmetic Webpage could develop vocabulary skills of cosmetic shopkeepers in Kimyong Market. The comparison of test
scores after using the Cosmetic Webpage was significantly higher than before learning by observing the increase in average
scores from a 14.75 mean to 22.00. Moreover, the Cosmetic Webpage could promote sale promotion because the shopkeepers
could recommend and sell the products in English to foreign customers.
Keywords: cosmetic, shopkeepers, vocabulary, webpage
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บทนํา

การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งสําคัญมากในปั จจุบนั เนื่ องด้วยอิทธิ พลของ
โลกาภิ วตั น์ยงั คงมีต่อเนื่ องและเพิ่มมากขึ้ นเรื่ อย ๆ ภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นภาษาสากลที่ มีการใช้กนั ทัว่ โลกมากกว่า
ภาษาอื่นๆ และยังเป็ นภาษาที่ ใช้ในการติ ดต่อสื่ อสารและใช้ในการติ ดต่อทําธุ รกิ จหรื อทํากิ จการต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ อาทิ การค้าระหว่างประเทศ เป็ นต้น
กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้มีบทบาทสําคัญในด้านการค้าบริ เวณพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศ
อาทิ การค้าชายแดนไทย-มาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นพื้นที่ เหมาะสมสําหรั บการเชื่ อมต่อกับกลุ่มประเทศอื่ นๆ โดยเฉพาะ
จังหวัดสงขลาที่มีชายแดนติ ดกับรัฐเกดะห์และรัฐเปอร์ ลิสของประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นประตูสาํ หรับการขนส่ ง
สิ นค้าและการเดิ นทางโดยรถยนต์เพื่อการท่องเที่ ยว (ดวงกมล, 2557) ในด้านระบบการขนส่ งทางหลวงพิ เ ศษ
ระหว่า งเมือ งสายอํา เภอหาดใหญ่- ชายแดนไทย-มาเลเซี ย มีก ารเตรี ย มสร้า งรองรับการขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่า ง
ประเทศ เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิ จ การค้า และการท่องเที่ ยว (อาธิ , 2559) จึ งส่ งผลให้ตลาดกิ มหยง อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา กลายเป็ นเป้ าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ย
สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน ยุโรปและอเมริ กา เพราะสิ นค้าส่ วนใหญ่ในตลาดกิมหยงเป็ นสิ นค้า
ปลอดภาษี ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ มกั จะซื้ อสิ นค้าเพื่อเป็ นของฝากที่ระลึกและอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อน (ศุภชัย, 2553)
ตลาดกิมหยงจึงเป็ นตลาดของฝากของที่ระลึกขนาดใหญ่ของอําเภอหาดใหญ่ที่มีนกั ท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติให้
ความสนใจและยังเป็ นเป้าหมายของนักลงทุน
เนื่ องด้วยกลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสําอางตลาดกิมหยง ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเท่าที่ควร สามารถพูด
ได้เฉพาะคําศัพท์บางคํา และบทสนทนาสั้นๆ เท่านั้น โอกาสในการขายสิ นค้าได้มีนอ้ ยลง เนื่ องจากไม่สามารถ
อธิ บายคุณสมบัติของสิ นค้า หรื อดึงดูดลุกค้าให้เข้ามาซื้ อสิ นค้าได้ ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่ากลุ่มผูค้ า้ มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ ตอ้ งมีทกั ษะทางภาษาโดยเฉพาะทักษะการพูดเพื่อเจรจาต่อรอง การรู ้คาํ ศัพท์ประเภทของเครื่ องสําอางและบท
สนทนาง่าย ๆ ที่ใช้ในการซื้ อขายสิ นค้า ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ เมื่อผูค้ า้ ลูกค้าเข้ามาซื้ อของในร้าน จะช่วยเพิ่มโอกาสใน
การขายสิ นค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะตลาดเครื่ องสําอางก็นบั ได้ว่าเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ได้รับความนิ ยมมาก
ดังนั้นกลุ่มผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะการใช้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสําอาง ณ ตลาด
กิมหยง โดยการเรี ยนรู ้ผ่านเว็บเพจเครื่ องสําอางเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้และเข้าถึงภาษาอังกฤษและขยายช่ องทาง
ในการค้าขายและเพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาทักษะคําศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสําอางตลาดกิมหยง โดยการเรี ยนรู ้ผ่านเว็บ
เพจเครื่ องสําอาง
2. เพื ่อ ศึก ษาความพึง พอใจของกลุ ่ม ผู ค้ า้ ขายเครื ่ อ งสํา อางตลาดกิม หยง ต่อ การเข้า ใช้ง านเว็บ เพจ
เครื่ องสําอาง
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย

1. กลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสํา อางตลาดกิมหยงได้รับความรู ้เ กี่ยวกับคําศัพท์ภ าษาอังกฤษและสามารถสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น
2. นําผลสํารวจความพึงพอใจที่ได้ไปพัฒนาเว็บเพจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูค้ า้ เครื่ องสําอาง
และสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านการใช้คาํ ศัพท์ในการค้าเครื่ องสําอางได้

การตรวจเอกสาร

ความสําคัญของคําศัพท์ ภาษาอังกฤษ
ดลวรรณ (2554) กล่าวว่า ในการเรี ยนภาษานั้น สิ่ งที่ มีประโยชน์สําหรั บผูเ้ รี ยนก็คือการเรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์
เพราะคําศัพท์ถือว่าเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนภาษา นอกจากนี้ Tanahashi (2008) กล่าวว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็ น
สิ่ งสําคัญ เป็ นโครงสร้ างพื้ นฐานของการฟั ง การพูด การอ่านและการเขี ยน ซึ่ งการเรี ยนรู ้ และการจดจําคําศัพท์
ได้มากก็ยิ่งส่ งผลดีอื่นๆ ตามมาด้วย
ในบริ บทของการค้าเครื่ องสําอางนั้น เป็ นที่ยอมรับว่าคําศัพท์เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากที่สุดในการค้าขาย เพราะ
ถ้าผูค้ า้ ไม่รู้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทําให้ไม่สามารถอธิ บายคุณลักษณะของเครื่ องสําอางชนิ ดนั้นๆ ได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
เล็งเห็นถึงความสําคัญของคําศัพท์ที่ใช้ในการซื้ อขายเครื่ องสําอาง เพราะผูค้ า้ เครื่ องสําอางส่ วนใหญ่รู้คาํ ศัพท์เฉพาะ
ชื่ อผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่สามารถอธิ บายวิธีการใช้ หรื อลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นถ้าผูค้ า้ สามารถจดจํา
คําศัพท์ได้มากเท่าไหร่ กจ็ ะเป็ นการดีต่อการค้าขาย
ตลาดกิมหยง
ความเป็ นมาของตลาดกิมหยง
ทิพวัลย์ ขําเล็ก (2557) กล่าวว่า “ตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มว่า "ตลาดชีกิมหยง" เป็ นชื่อของคหบดีชาวจี น
ชื่ อชี กิมหยง และภรรยาชื่ อละม้ายเจ้าของที่ ดินแต่เดิ ม ตลาดแห่ งนี้ เป็ นเสมือนเอกลักษณ์หนึ่ งของอําเภอหาดใหญ่
เป็ นตลาดเก่าแก่ที่อยูค่ ู่เมืองหาดใหญ่มาแต่ครั้งก่อตั้งเมืองและมีความหลากหลายของสิ นค้านานาชนิด ทั้งอาหารการ
กิน ของสด ของแห้ง ขนมจากต่างแดนในราคาปลอดภาษี และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางก็เป็ นหนึ่งในสิ นค้า
ยอดนิ ยมที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมเดินทางมาจับจ่ายใช้สอย เนื่ องจากมีสินค้ามีคุณภาพและราคาถูก ด้วยปั จจัยที่กล่าวมา
ข้างต้น ทําให้ตลาดกิมหยง กลายเป็ นหนึ่งในแหล่งจับจ่ายยอดนิยมในใจคนท้องถิ่นและบรรดานักท่องเที่ยวมาอย่าง
ยาวนาน
เครื่ องสําอาง
Skin Biotech (2553) กล่าวว่า “เครื่ องสําอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ส่ิ งปรุ งเพื่อใช้บนผิวหนัง หรื อส่ วนใดส่ วน
หนึ่งของร่ างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรื อโรย มีจุดประสงค์เพื่อทําความสะอาด หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความสวยงาม
หรื อเพื่อเปลี่ยนแปลงรู ปลักษณะ” ในตลาดกิมหยงมีร้านค้าขายเครื่ องสําอางจํานวนมาก ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตขึ้ นที่
ประเทศไทยและผลิตภัณฑ์นาํ เข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อมีจาํ นวนร้านมาก การแข่งขันในด้านการขายย่อมสู งขึ้น
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ตามมาด้วยเช่นกัน ลูกค้าที่ซื่อเครื่ องสําอําอางไม่ใช่มีเพียงแต่คนไทยเท่านั้น แต่ยงั มีชาวต่างชาติ จาํ นวนมากที่ เดิ น
ทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดกิมหยง ทําให้การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพราะถ้าผูค้ า้
เครื่ องสําอางมีทกั ษะภาษาอังกฤษที่เพียงพอที่จะสื่ อสารให้ลูกค้าชาวต่างชาติเข้าใจได้ ย่อมได้เปรี ยบในด้านการค้า
สามารถเพิ่มยอดขายได้และสร้างความประทับใจให้ลุกค้ากลับมาซื้ อซํ้าได้
เว็บเพจ
มีชยั (2557) กล่าวว่า “เว็บเพจ (Web Page) คือหน้าเอกสารที่ใช้แสดงข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ บนเว็บไซต์
โดยข้อมูลอาจจะถูกร้างขึ้นจากภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อ
ใช้เขียนคําสัง่ ควบคุมการสร้างเว็บเพจ แต่ละเว็บเพจสามารถประกอบด้วยข้อความ รู ปภาพ เสี ยง และวิดีโอ เป็ นต้น
ผูศ้ ึ กษาสามารถศึ กษาเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์และบทสนทนาเกี่ ยวกับเครื่ องสําอางได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้าน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษและบทสนทนาในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งในการศึ กษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมี เวลา
ศึกษาเว็บเพจเครื่ องสําอางที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านคําศัพท์และบทสนทนาในการซื้ อขายเครื่ องอําอาง
เป็ นเวลา 1 เดือนหลังการทดสอบก่อนเรี ยน จากนั้นเมื่อ 1 เดือนผ่านไป ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลัง
เรี ยน เพื่อศึกษาว่าผูว้ ิจยั มีความรู ้ดา้ นคําศัพท์มากขึ้นหรื อไม่ หรื อสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ดีย่งิ ขึ้นหรื อไม่

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มผูค้ า้ ที่ทาํ การค้าอยู่ในตลาดกิมหยง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย
ใช้ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากตารางสัดส่ วนของเครจซี่ และมอร์ แกน Krejcie
and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้ น 20 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น (1) เว็บเพจเครื่ องสําอางเกี่ยวกับคําศัพท์และบทสนทนาที่จาํ เป็ น ต่อ
การซื้ อขายสิ นค้า ซึ่ งเว็บเพจเครื่ องสําอางที่คณะผูว้ ิจยั ได้จดั ทําขึ้นนี้ เป็ นเว็บเพจที่มีความทันสมัยและสามารถเรี ยนรู ้
ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการตรวจสอบเพื่อหาความเชื่อมัน่ จากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน หลังจากทําแบบทดสอบก่อน
เรี ยน กลุ่มตัวอย่างมีเวลา 1 เดือนในการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรี ยนรู ้จากเว็บเพจ (2) แบบทดสอบก่อน
และหลังการเรี ยนรู ้ ผ่านเว็บเพจเครื่ องสํา อาง เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ซึ่ งประกอบไปด้วยคําศัพท์แ ละบท
สนทนาจํานวน 30 ข้อ ซึ่ งคําศัพท์ที่นาํ มาทดสอบนี้ คดั เลือกมาจากคําศัพท์ที่เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสู งและ
ได้รับความนิยม ส่ วนบทสนทนานั้น ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกมาจากบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายเครื่ องสําอาง เช่น
การสอบถามผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ การต่อรองราคา วิธีการจ่ายเงิ น และ (3) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ เพื่อ
สอบถามข้อมูลเชิงลึกหลังจากการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์จากเว็บเพจเครื่ องสําอาง 4)แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่างในแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดัง
รายละเอียดตามตาราง
ผลการวิเคราะห์ คะแนนแบบทดสอบก่ อนและหลังเรี ยน
Table 1 Pre-test and Post-test scores
N
Pre-test
(Number of shopkeepers)
SD
20
14.75
4.43

Post-test
22

SD
3.40

Table 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มผูค้ า้ ขายก่อนใช้เว็บเพจเครื่ องสําอาง คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผู ้
ค้าขายทําแบบทดสอบได้ต่ าํ กว่าครึ่ ง (x̅ = 14.75, SD = 4.43) ส่ วนหลังจากการใช้เว็บเพจเครื่ องสําอา แล้วทําการ
ทดสอบหลังเรี ยน ผูค้ า้ ขายเครื่ องสําอางได้คะแนนสู งขึ้น (x̅ = 22.00, SD = 3.40)
Table 2 Comparison of Pre-Test and Post-test scores of cosmetic shopkeepers in using Cosmetic Webpage
Paired Differences
Mean SD
Std. Error
95% Confidence Interval
t
df
p
(2-tailed)
Mean
of the Difference
lower
Upper
Pair Pretest 7.250 2.653
.593
8.492
6.008
12.220 19 <.001
1 Posttest
Table 2 แสดงให้เห็นว่าค่าสถิติ t มีค่า 12.220 ค่า p (2-tailed) ค่า .001 ซึ่ งมีนอ้ ยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.01 แสดงว่ า คะแนนสอบก่ อ นและหลัง เรี ย นมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน และเมื่ อ ผูค้ ้า ขายเครื่ อ งสํา อางได้ใ ช้เ ว็บ เพจ
เครื่ องสําอาง มีคะแนนหลังสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ < .001
ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินความพึงพอใจต่ อการใช้ เว็บเพจเครื่ องสําอาง
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ เว็บเพจเครื่ องสําอางแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
รู ปแบบ และด้านคุณภาพ (ประโยชน์) ปรากฏดังนี้
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Table 3 Overall satisfaction levels of cosmetic shopkeepers toward the Cosmetic Webpage
No.

Aspects of satisfaction

N = 20

1 Content
2 Pattern
3 Quality
Total

4.04
3.92
4.08
4.01

SD
0.34
0.32
0.50
0.38

Level of
satisfaction
Satisfied
Satisfied
Satisfied
Satisfied

Table 3 แสดงให้เ ห็ น ว่ า ผลการสํา รวจความพึ ง พอใจของผูค้ ้า ขายเครื่ อ งสํา อางตลาดกิ ม หยง อํา เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อเว็บเพจเครื่ องสําอาง โดยรวม จํานวน 3 ด้าน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.01, SD
= 0.38) เมื่อพิจารณาด้านผลปรากฏดังตารางต่อไปนี้
Table 4 Evaluation results of the Cosmetic Webpage in terms of content
No.
Statements
N = 20
1
2
3
4
5
Total

The content is suitable for readers.
The content is clear and concise.
The language used is easy to understand.
The content covers what readers need.
The amount of content is appropriate.

4.10
4.00
4.35
3.90
3.85
4.04

SD

Level of
satisfaction

0.85
0.79
0.74
0.78
0.93
0.81

Satisfied
Satisfied
Very satisfied
Satisfied
Satisfied
Satisfied

Table 4 แสดงให้เห็ นว่าผลการสํารวจความพึ งพอใจด้านเนื้ อหา จํานวน 5 ประเด็น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.04, SD = 0.81) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็ น ที่ ผู ้ใ ช้มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ
มากที่ สุ ด 1 ข้อ ได้แ ก่ ภาษาที่ ใ ช้มี ค วามเข้า ใจง่ า ย (x̅ = 4.35, SD = 0.74)
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Table 5 Evaluation results of the Cosmetic Webpage in terms of pattern
No.
Statements
N = 20
x̅
SD
1
The pattern is interesting.
4.10
0.71
4.10
0.96
2
The webpage is easy to use.

Level of
satisfaction
Satisfied
Satisfied

3

The sequence is comprehensible.

3.65

0.74

Satisfied

4

The size of letters is readable.

3.70

0.65

Satisfied

5

The illustrations are beautiful.

4.05

0.82

Satisfied

3.92

0.77

Satisfied

Total

Table 5 แสดงให้เห็นว่าผลการสํารวจความพึงพอใจด้านรู ปแบบ จํานวน 5 ประเด็น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.92, SD = 0.77) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ผใู ้ ช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 5
ข้อ ได้แก่ รู ปแบบของ Cosmetic Webpage น่าอ่าน น่าสนใจ (x̅ = 4.10, SD = 0.71) การใช้งานไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย
(x̅ = 4.10, SD = 0.96) ความสวยงามของภาพประกอบที่ ใ ช้ (x̅ = 4.05, SD = 0.82) ขนาดตัวอักษรอ่ า นง่ า ย เป็ น
ระเบียบ (x̅ = 3.70, SD = 0.65) และการลําดับเนื้อหาสอดคล้องกัน (x̅ = 3.65, SD = 0.74) ตามลําดับ
Table 6 Evaluation results of the Cosmetic Webpage in terms of quality
No.
Statements
N = 20
SD

Level of
satisfaction

1

The webpage can encourage readers to be
more interested in the content.

3.90

0.91

Satisfied

2

Knowledge can be applied in their career life.

4.15

0.67

Satisfied

3

Advice can be given to colleagues.
The webpage is a source that matches the
readers’ needs.
More confidence is gained and knowledge can
be applied.

4.10

0.85

Satisfied

4.20

0.76

Satisfied

4.05

0.88

Satisfied

4.08

0.81

Satisfied

4
5
Total

Table 6 แสดงให้เห็นว่าผลการสํารวจความพึงพอใจด้านคุณภาพ จํานวน 5 ประเด็น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.08, SD = 0.81) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ผใู ้ ช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี
จํานวน 5 ข้อ และอยูใ่ นระดับมากจํานวน 1 ข้อ
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อภิปรายผลการวิจัย

ผลของการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะคําศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสําอางตลาดกิมหยง โดย
การเรี ยนรู ้ผา่ นเว็บเพจเครื่ องสําอางสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
การศึ กษาผลของการใช้เว็บเพจเครื่ องสําอาง สําหรับกลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสําอางตลาดกิ มหยง จํานวน 20 คน
จากการเปรี ยบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้าใช้งานเว็บเพจเครื่ องสําอางโดยใช่ค่าสถิติ Dependent
Samples t-test พบว่า คะแนนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าใช้งานเว็บเพจเครื่ องสําอางและมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ < 0.001 สามารถสรุ ปได้ว่าเว็บเพจเครื่ องสําอาง สามารถพัฒนาทักษะคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ ยวกับเครื่ องสําอางและบทสนทนาในการซื้ อขายเครื่ องสําอางได้ โดยสังเกตจากคะแนนแบบทดสอบก่อนและ
หลังการเข้าใช้งานเว็บเพจเครื่ องสําอาง เนื่องจากการเรี ยนรู ้ดว้ ย เว็บเพจเครื่ องสําอางเป็ นการเรี ยนรู ้แบบอิสระ และ
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง จึงทําให้กลุ่มผูค้ า้ ขายมีการพัฒนาในเรื่ องของคําศัพท์ดีมากขึ้น
ผลการวิเคราะห์ความพึ งพอใจของกลุ่ มผูค้ า้ เครื่ องสํา อางตลาดกิ มหยงที่ มีต่อเว็บเพจเครื่ องสําอางใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้ ด้าน
เนื้ อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านรู ปแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 และด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ทั้งนี้เนื่องจากเว็บเพจเครื่ องสําอาง
ที่ คณะผูว้ ิจยั จัดทําขึ้ นได้ผ่านการตรวจสอบด้านเนื้ อหาให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ และ
รู ปแบบของเว็บมีการออกแบบที่ สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย อาทิ สามารถเลือกเมนู ผลิตภัณฑ์เครื่ องอําอางที่ สนใจ
จากนั้นจะมีตวั อย่างคําศัพท์และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องสําอางชนิดนั้นๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่สอดคล้องกับการพัฒนาคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เว็บเพจ อาทิ งานวิจยั
ของ Hadid T. (2012) ซึ่ งกล่าวว่า คําศัพท์เป็ นหัวใจหลักในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ยิ่งในยุคที่มี
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เข้าถึ งได้ทุกที่ ทุกเวลา ยิ่งทําให้มีความสะดวกสบายในการเรี ยนรู ้ มากขึ้ น จากการศึ กษา
ความสัมพันธ์ของการใช้เว็บเพจและกาเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ ง
สังเกตได้จากผลการทดสอบหลังเรี ยนที่มีคะแนนสู งขึ้นและผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านคําศัพท์ในทิศทางที่ดีข้ ึน
จากการการอภิปรายข้างต้นสรุ ปได้ว่า เว็บเพจเครื่ องสําอางเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เข้าใช้งานได้ง่าย สามารถ
เข้าถึงและเรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา เนื้ อหาภายในเว็บเพจเข้าใจง่าย ดังนั้น การเข้าใช้งานเว็บเพจเครื่ องสําอางส่ งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีการพัฒนาในเรื่ องของคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่ องสําอางรวมไปถึงบทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ในการ
ซื้ อขายเครื่ องสําอาง

ข้ อเสนอแนะ

ผลของการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะคําศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มผูค้ า้ ขายเครื่ องสําอางตลาดกิมหยง
โดยการเรี ยนรู ้ผ่านเว็บเพจเครื่ องสําอาง มีขอ้ เสนอแนะ อาทิ ควรเพิ่มรู ปภาพประกอบและยกตัวอย่างบทสนทนา
หลาย ๆ สถานการณ์และเพิ่มจํานวนคําศัพท์นอกเหนือจากคําศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องสําอางหรื อการซื้ อขายเครื่ องสําอาง
เช่นคําศัพท์ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน การทักทาย หรื อการสนทนา ที่หลากหลายรู ปแบบ เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสทาง
ธุ รกิ จที่ มากยิ่งขึ้ น ส่ วนข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไปนั้น สื่ อการเรี ยนรู ้ คําศัพท์หรื อบทสนทนาควรใช้คาํ
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อ่านในการอ่านออกเสี ยงตาม เพื่อการพัฒนาที่ดีข้ ึ นควรเป็ นสื่ อที่สามารถกดฟั งเสี ยงคําศัพท์หรื อบทสนทนานั้นๆ
ได้ ฟังแล้วพูดตามจะทําให้การออกเสี ยงในการพูดชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
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Abstract
Apart from the health crisis issue, the COVID-19 pandemic has also affected business
operations in every part of the world, including the top fast food chains. In this circumstance,
letters from CEOs to customers are considered crucial for business communication, especially
in the context of an unusual situation. This study, therefore, aimed at investigating move
structure and structural elements of 21 purposively selected fast food chains’ CEO letters to
customers due to COVID-19 by adopting Bhatia’s (1993) generic structure of a sales
promotional letter and Taylor’s (2012) parts of a business letter, respectively. Part of the
findings revealed that there were both similarities and differences between the moves found in
this corpus and Bhatia’s (1993) framework. Interestingly, there were two extra moves from
Bhatia (1993) occurring in this study. As studies of CEO letters to customers due to a pandemic
situation are rare, the findings of this study could be used as a guideline for those involved in
business communications and pedagogy. Furthermore, this could be beneficial for people who
mainly use letters as a means of communication by helping them create more effective business
letters to customers due to further unusual situations.
Keywords: genre-based approach, move structure, structural elements,
fast food chains’ CEO letters to customers due to the COVID-19
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Introduction
The coronavirus disease or COVID-19 is a new viral lineage (Taylor, 2020) which has
killed more than 2.1 million people since December 2019 (World Health Organization, 2021).
However, the dissemination of this virus has not only become a health crisis issue, but also
affected every part of the world, especially having an economic impact (Oliver, 2020). Many
businesses around the world are reported to have been affected by the COVID-19 outbreak (Jones
et al., 2020), including major businesses like the world’s top fast food chains (Valinsky, 2020).
In the case of fast food chains, even though there is no clear evidence regarding their
food handling and consumption being related to COVID-19 (Centers for Disease Control and
Prevention, 2020), many scientists also regard that fast food chain restaurants are considered
to be a superspreader during this pandemic (Leggate, 2020). Additionally, as this situation has
appeared to create fear and insecurity among customers, it is definitely fast food chains’
responsibility to generate protective measures and reassure customers to feel safe (Davityan,
2020). In this circumstance, it was found that most of the fast food chains had also written
letters from their respective CEOs to customers in order to fulfill this responsibility.
Since CEO letters are business letters written through credible expression and aimed at
gaining the readers’ support or acceptance toward the company's actions due to an uncertain
situation (Bournois and Point, 2006; Hyland, 2005), they tend to “have a strong impact toward
message receivers” and also reflect the company’s selling image (Semchuchot and
Soontornnaruerangsee, 2017: 64). Consequently, as CEO letters are considered crucial for
businesses, especially in the context of an unusual situation, it would be interesting to know
how those CEO letters to customers from the fast food chains were written due to the global
crisis situation, the COVID-19 pandemic.
Nevertheless, even though CEO letters to customers play a crucial role in an uncertain
situation, very little attention has been paid to CEO letters to customers due to a pandemic
situation. Moreover, it was found that studies, which had focused directly on CEO letters to
customers from fast food chain businesses were rare. Thus, analyzing letters to customers from
fast food chains’ CEOs due to the aforementioned pandemic would be worth examining.
However, since this research topic is still in progress, this paper would present only the
information related to the move structure analysis section. This paper is divided into five
sections. The first section or introduction, as provided earlier, gives a brief background
regarding to the effects of COVID-19 on fast food chains and the importance of CEO letters to
customers due to unusual circumstances. The second section or literature review elaborates the
conceptual framework adopted in this study, including the previous studies related to the move
analysis of CEO letters to customers. The third section or methodology explains the researching
methods of this current study. The fourth section or results provides all moves found in fast
food chains’ CEO letters to customers corpus. In addition, the discussion regarding to the extra
moves emerging in this corpus is also provided in the fifth section. Lastly, the conclusions and
recommendations are provided in the two final sections.
Literature Review
In this section, the conceptual framework adopted in this study and the previous studies
relating to the move analysis of CEO letters to customers are reviewed. The details are as follows:
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Bhatia’s (1993) Generic Structure of a Sales Promotional Letter
One of the most recognized framework of business letter writing is Bhatia’s (1993)
move structure of a sales promotional letter. This generic structure contains seven moves as
follows: Move 1. Establishing the credential, Move 2. Introducing the offer, Move 3. Offering
incentives, Move 4. Enclosing documents, Move 5. Soliciting a response, Move 6. Using
pressure tactics, and Move 7. Ending politely (Bhatia, 1993: 46-49). Additionally, Bhatia
(1993) elaborated that the sequence and number of moves was not fixed; these could be varied
depending on the business proposition, the product or service, and the business culture.
Moreover, since he acknowledged that English is a global language, which has been expanding
across various contexts and giving a wider area of interest to genre analysts in genre analysis
(Bhatia, 2003), he has accepted the possibility for variation in the rhetorical move structure
such as some variation based on each writer’s discretion and each sociocultural context (Bhatia,
2008). The researcher, therefore, decided to adopt Bhatia’s (1993) move structure of a sales
promotional letter as the model for this study in order to investigate the move structure of fast
food chains’ CEO letters to customers due to the COVID-19 situation. Also, since the
researcher’s personal exploration revealed that only little attention from previous studies has
been paid to the CEO letter to customers due to an emergency situation, it would be worth
examining to find out which moves from this well-known generic structure would be employed
in order to create effective CEO letters to customers due to the pandemic.
Previous Studies Related to the Move Analysis of CEO Letters to Customers
In the past decade, even though promotional genre has received a lot of interest from
genre analysts (Tardy & Swales, 2014), it was found that only little attention had been paid to
CEO letters to customers. For example, Semchuchot and Soontornnaruerangsee (2017) studied
the ‘moves and steps analysis of the message from CEOs in in-flight magazines’. They
indicated that a CEO’s message tended to “have a strong impact toward message receivers”,
and it also reflected the company’s selling image (Semchuchot and Soontornnaruerangsee,
2017: 64). In their study, 30 messages from the CEOs in in-flight magazines from five airlines
were collected and analyzed by adopting Bhatia’s sales promotional letter model. The findings
of this study indicated that three moves, which consisted of Move 7, Move 1, and Move 2 were
considered as obligatory moves in the message from the CEOs in the in-flight magazines.
Although this previous study was conducted in different contexts than this current
study, it was also beneficial for this current study in several events. First, this previous study
explicitly emphasized the important role of the CEO message, so it would guarantee that the
results from analyzing the CEO letters to customers would seem to be meaningful. Second, as
its findings were also derived from business letters to customers written on behalf of the CEO
in the service sector context, it could be possible that the moves found in the message from the
CEO in the in-flight magazines may possibly occur in fast food chains’ letters to customers due
to the COVID-19 pandemic. However, even though there was a previous study that focused on
CEO letters to customers, very little attention has been paid to the CEO letters to customers
from fast food chains due to COVID-19. Thus, the researcher intended to focus on analyzing
fast food chains letters to customers due to the current pandemic in order to fill a gap and
provide a new perspective and useful insights on a move structure of business letters genre.
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Methodology
The research methodology of this study was divided into two parts as follows:
Data Collection
Data in in this research were collected by the two following steps. In the first step, the
‘fast food chains’ in this current study were purposively selected from more than 36,000 chains
worldwide based on two criterions. First, those fast food chains in this study must contain more
than 1,000 international locations as it could guarantee that they were internationally wellknown, and the findings of this study would become an effective guideline for business letters
to customers writing. Second, those fast food chains in this study must provide CEO letters to
customers due to the COVID-19 pandemic during March, 2020 since before mid-March was
considered as the starting point of COVID-19 in affecting fast food chains and their sales
(Klein, 2020). As a result, 15 fast food chains that met the criterions were selected by the
researcher in order to collect the samples. Those chains consisted of McDonald’s, Burger King,
KFC, Texas Chicken, Domino’s Pizza, Tim Hortons, DQ, Wendy’s, Carl’s Jr., Nando’s, Taco
Bell, Starbucks, Dunkin’ Brands, Baskin-Robbins, and Krispy Kreme.
In the second step, after the 15 fast food chains in this current study were selected, the
‘fast food chains’ CEO letters to customers due to the COVID-19 pandemic’ in this current
study were purposively selected from those fast food chains. That is only letters written in
English and posted via their official websites during March, 2020 were collected in this study.
In total, 21 CEO letters to customers due to the COVID-19 were collected as samples in this
study. Then, they were coded as shown in Table 1.
Table 1 List of 21 fast food chains’ CEO letters to customers due to the COVID-19
No.
Name of the Chain
Coding
1
McDonald’s UK and Ireland
MD01
2
McDonald’s USA
MD02
3
McDonald’s Canada (March 21, 2020)
MD03
4
McDonald’s Canada (March 13, 2020)
MD04
5
Burger King Canada
BK01
6
Burger King USA
BK02
7
KFC (March 18, 2020)
KF01
8
KFC (March 13, 2020)
KF02
9
Texas Chicken
TC01
10
Domino’s Pizza
DP01
11
Tim Hortons
TH01
12
DQ
DQ01
13
Wendy’s
WD01
14
Carl’s Jr.
CJ01
15
Nando’s
ND01
16
Taco Bell
TB01
17
Starbucks
SB01
18
Dunkin’ Brands (March 16, 2020)
DK01
19
Dunkin’ Brands (March 9, 2020)
DK02
20
Baskin-Robbins
BR01
21
Krispy Kreme
KK01
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Data Analysis
As mentioned earlier in literature review section, Bhatia’s (1993) generic structure of a
sales promotional letter, which is one of the most well-known frameworks for the English
language in the business context, was adopted in this study to investigate the move structure.
In order to identify the moves of the fast food chains’ CEO letters to customers due to the
COVID-19, a qualitative method was employed. That is the researcher read the data thoroughly
in order to examine the communicative purpose of each discoursal unit. Then, the moves’
names were defined according to Bhatia’s (1993) generic structure of a sales promotional
letters. During the analysis, some moves recently emerged from the data of this study were also
defined based on their communicative purposes. Since this research is still in progress, the
analysis was conducted only by the researcher. However, to increase reliability, inter-rater
reliability will be further conducted in the researcher’s dissertation.
Results
In this current study, it was found that there were nine moves mutually shared by the
21 selected fast food chains’ CEO letters to customers due to the COVID-19 pandemic.
Additionally, all seven moves from Bhatia (1993) occurred in this corpus. However, some of
them seemed to carry more specific sense than Bhatia (1993) when occurring in fast food
chains’ CEO letters to customers due to COVID-19. To be more specific, Move 2. ‘Introducing
the offer’ became ‘Introducing the company’s measures and guidance toward the COVID-19
pandemic’. Move 3. ‘Offering incentives’ became ‘Offering incentives for delivery and/or
drive-thru service’, and Move 6. ‘Using pressure tactics’ became ‘Using a time pressure tactic
for free delivery’. Interestingly, apart from the common moves shared with Bhatia’s (1993),
there were two extra moves found in this current study which were Move 8. Making small talk
and Move 9. Introducing the cause for writing the letter. An example of each move analysis
and move structure found in this study is presented in Table 2.
Table 2 An example of move analysis and move found in the fast food chains’ CEO letters to
customers due to COVID-19
Moves
Examples
Move 1. Establishing the credential. For more than 65 years, McDonald’s value of quality,
service, and cleanliness have endured (#MD02).
Move 2. Introducing the company’s
measures and guidance toward the
COVID-19 pandemic.

In light of COVID-19, we have increased the
frequency of these cleanings, which now occur
multiple times every hour at each of our restaurants
(#BK01).

Move 3. Offering incentives for
delivery and/or drive-thru service.

You can now select the option for contact-free
delivery at the checkout, so you have the safest
experience possible (#KF01).
For more information on steps you can take to
mitigate the spread of COVID-19, please visit the
Department of Health & Social Care website
(#MD01).

Move 4. Enclosing documents.
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Table 2 (Continue).
Moves
Move 5. Soliciting a response.
Move 6. Using time pressure tactic
for free delivery.

Examples
If you have any specific queries or questions, please
contact our Customer Care team on;
customercare@krispykreme.co.uk (#KK01).
Postmates: Free delivery through the app with the
code CARLSJRNOW, through April 6, 2020, where
available (#CJ01).

Move 7. Ending politely.

We are privileged to serve you and your community
and look forward to seeing you soon (#SB01).

Move 8. Making small talk.

Over the last few weeks, we have been closely
monitoring the evolving health situation and have
been working to ensure that we are keeping your
interests at the heart of every decision we make and
everything we do (#TH01).
First, we want to thank you for your support during
these uncertain times as the coronavirus, also known
as COVID-19, continues to spread. We hope that you
and your families are safe (#DQ01)
Following the latest updates from the UK
Government and public health authorities, I wanted
to share the latest update from Krispy Kreme
(#KK01).
The safety of Domino’s team members and
customers is always our first priority. For that reason,
I thought it was important to speak to you directly
about the plans we have put in place in response to
the risks of COVID-19 to make sure we can continue
to do that (#DP01).

Move 9. Introducing the cause for
writing the letter.

Discussion
To provide a new perspective and useful insights on the move structure of business letter
genre, the two extra moves emerging in this corpus are discussed in further details in this section.
One extra move from Bhatia (1993) found in this current study was ‘Move 8. Making
small talk’. As Taylor (2012) pointed out that a major success of business implementation was
related to relationship building in both oral and written business communication. In addition,
Coupland (2014) emphasized the importance of small talk as a symbol of a recognizable and
valuable professional identity. It was found that ‘small talk’, which carries a phatic function
was provided as an opening stage in fast food chains’ CEO letters to customers due to COVID19. Since the topic of these letters was related to an unusual situation, it was assumed that Move
8 had been expressed through a phatic impression in order to create a positive atmosphere as a
space before moving onto the next sequence. Moreover, making small talk could be provided
in order to recover the company’s positive image and maintain customers’ loyalty and positive
relationship with their chains. However, as Bhatia (1993: 53) indicated, the challenging aim of
a sales promotional letter writer is to “keep its length within reasonable limits”; thus, it could
be assumed that this move did not exist in Bhatia’s (1993) move structure of a sales promotional
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letter because sales promotional letter writers might not favor to include any unnecessary things,
which were not related to promotional products or services in their sales promotional letters.
Apart from Move 8, another extra move from Bhatia (1993) found in this current study
was ‘Move 9. Introducing the cause for writing the letter’. Since the main goal of writing a
sales promotional letter was explicit to introduce and promote products or services, it could
lead to an unneccessary condition for sales promotional letters’ writers to introduce the cause
or describe the reason behind writing any sales promotional letter, so this move did not occur
in Bhatia’s (1993) move structure of a sales promotional letter. However, as fast food chains’
CEO letters to customers due to COVID-19 were written through unusual and sensitive
situation, Move 9 could be provided in order to elaborate and justify the problem, need, or
reason that made the CEOs decide to write these letters.
Conclusions
This study investigated the move found in 21 purposively selected fast food chains’
CEO letters to customers due to COVID-19 by adopting Bhatia’s (1993) move structure of a
sales promotional letter. Part of the findings revealed that not only all seven moves provided
in Bhatia’s (1993) research were found in this study, but interestingly, two newly extra moves
also occurred. Those two extra moves contained ‘Move 8. Making small talk’ and ‘Move 9.
Introducing the cause for writing the letter’. It was assumed that Move 8 was provided in order
to recover the company’s positive image and maintain customers’ loyalty while Move 9 was
provided in order to elaborate and justify the need or reason beyond writing those letters. The
findings of this study could be a guideline for those involved in business communications and
pedagogy in creating their own business letters to customers due to COVID-19 or other
emergency cases. In addition, since there were two extra moves found in this corpus, the
findings of this study could provide a new perspective and useful insights on a move structure
of business letter genre by helping one be able to create a more effective business letter to
customers due to further unusual situations.
Recommendations
Since this study is still in progress, steps and structural elements, including their
frequencies of occurrence found in fast food chains’ CEO letters to customers due to COVID-19
would be further analyzed in the researcher’s dissertation in order to provide more
comprehensive and useful insights. However, as this research has focused only on analyzing the
move structure and structural elements of CEO letters to customers due to COVID-19 from the
fast food chain industry, analyzing CEO letters to customers due to COVID-19 from other
industries or making comparisons with other types of food industries; such as, the food delivery
and handling industries are recommended for further studies. In addition, the comparison between
British-based and American-based companies’ CEO letters can also be viewed. Apart from the
21 purposively selected CEO letters in this current study, the researcher also recommend further
studies to collect the demographic data from those CEOs such as nationality in order to furnish
more intense discussion. Lastly, since this current study was conducted in the specific genre,
its results can also be applied in ESP classes in order to provide more in-depth understanding
about business letters to customers; such as writing mean and vocabulary for ESP students.
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Abstract
AND, a coordinating conjunction used to add information, is by far the most commonly
used conjunction in all registers (Biber, Conrad, Finegan, Johansson, & Leech, 1999).
Although some researchers such as Leung (2005) and Ying (2007) have studied the use of AND
by learners with different backgrounds, it has been observed that the use of AND in particular
by Thai EFL learners has not been studied much. Thus, this study investigates how Thai EFL
writers of different proficiency levels use AND in their writings, in terms of frequency and
positions. The data were analyzed through Thai Learner English Corpus (TLEC), which
consists of a collection of English essays written by Thai undergraduates (intermediate level
and advanced level), and Thai journalists (professional level). The findings indicate that AND
was employed the most frequently by advanced learners compared to other groups. The study
hypothesized that AND might be placed in a sentence-medial position as it conjoined two
independent clauses into one constituent (Celce-Murcia & Larsen-Freeman, 1999). However,
the findings reveal that AND was used in a sentence-initial position by writers of all levels
despite a prescriptive rule that coordinating conjunctions must be restrained at the clause
boundary (Biber et al., 1999).
Keywords: coordinating conjunctions, Thai EFL learners, levels of proficiency
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Introduction
Most English as a Foreign Language (EFL) learners practice their writing skills in
various aspects in order to enhance English competency. However, grammatical construction
is a major obstacle that they might encounter. Using conjunctions appropriately is one of these
challenging obstacles in writing, especially for EFL learners. When comparing between
coordinating conjunctions and subordinating conjunctions, coordinating conjunctions have
received less attention in second language acquisition (Chiu, 2004). It has been believed that
coordinating conjunctions are easier and less complex than subordinating counterparts due to
their parallel construction. In fact, coordinating conjunctions are somewhat problematic for
EFL learners as a result of prescriptive grammar rules.
Typically, coordinating conjunctions must stay in a very fixed position at the clause
boundary, and they are not used at the beginning of the sentence (Quirk, Greenbaum, Leech,
& Svartvik, 1985). However, sentence-initial coordinating conjunctions have been found in
writings of both native speakers of English and EFL learners. For native speakers of English,
this phenomenon indicates skillful writings that violate the prescriptive rules which limit the
ability of writers, while sentence-initial coordinating conjunctions are considered misuse for
EFL learners (Parise, 2013).
AND is by far the most frequently found coordinating conjunction in all registers
(Biber, Conrad, Finegan, Johansson & Leech, 1999). Francis and Kucera (1982) also reported
that AND is the fourth most frequent word in the Brown Corpus of Written English. Although
AND is one of the most frequently used words, it seems likely that its use does not receive
much attention by language users. AND is perceived as providing fewer interesting syntactic
properties and semantic functions (Chiu, 2004). There have been some previous studies
concerning the use of AND by EFL learners with different backgrounds (Chiu, 2004; Leung,
2005; Ying, 2007). However, it has been observed that the use of AND by Thai EFL learners
has not been studied much.
As a result, this study aims to investigates how Thai EFL writers of different proficiency
levels use AND in their writings, regarding frequency and positions. The researchers propose
two related research questions as follows:
1. How often is the coordinating conjunction AND used by Thai EFL writers of
different proficiency levels in their writings?
2. Where is AND commonly placed in a sentence by Thai EFL writers of different
proficiency levels?
In this study, the classification of conjunctions suggested by Biber et al. (1999) is used
since it is based on grammatical conditions rather than semantic conditions. The highest
expectation of this study is pedagogical implications. As a result, teachers might be able to
apply appropriate techniques and methods in order to improve the teaching of conjunctions for
Thai EFL learners.
Literature Review
Conjunctions
Conjunctions are a type of cohesive devices that links separated elements, either words,
phrases, or clauses, together to be understood as comprehensible messages (Halliday & Hasan,
1976). They can be divided into various classifications by different grammarians. According
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to Halliday and Hasan (1976), conjunctions are classified into four main types based on their
semantic conditions: additive, adversative, causal, and temporal. In addition, Biber et al. (1999)
categorized conjunctions into two main types based on their grammatical conditions:
coordinating conjunctions and subordinating conjunctions.
Coordinating Conjunctions
Coordinating conjunctions (also known as coordinators) are used to create coordinated
phrases and clauses in the same syntactic role (Biber et al., 1999). In other words, coordinating
conjunctions are used to conjoin words, phrases, or clauses with equal status as one element,
such as, a noun with a noun, a verb phrase with a verb phrase, and an independent clause with
an independent clause (called compound sentence). There are seven major coordinating
conjunctions: AND, BUT, FOR, OR, NOR, YET, and SO (Biber et al. 1999; Celce-Murcia &
Larsen-Freeman, 1999).
According to Biber et al. (1999), Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999) and Quirk,
Greenbaum, Leech, and Svartvik, (1985), it is a well-known prescriptive grammar rule that
coordinating conjunctions must be in a very fixed position at the clause boundary. Beginning
a sentence with coordinating conjunctions, called sentence/ turn- initial position, is regarded as
violating the rules. Nevertheless, in actual texts, sentence-initial coordinating conjunctions
have been found. The corpus-based study of Biber et al. (1999) found that sentence-initial
coordinating conjunctions are more common in conversation than in written registers. They are
shown in higher frequencies in news reports and fiction since these registers are composed of
spontaneous discourse. As a result, it can be assumed that prescriptive grammar rules of
coordinating conjunctions seem to be neglected in ordinary speech. On the other hand,
sentence-initial coordinating conjunctions are found the least in academic prose, which reflect
the influence of prescriptive rules in this register.
Meaning and use of AND
As reported by Quirk et al. (1985), AND is the coordinating conjunction which serves
the most general meaning and use. Its general function is to add another statement which
provides sufficient connection of meaning to the previous one. Among seven major
conjunctions, AND is by far the most common one in all registers (Biber et al., 1999; Martin,
2006). The study of Biber et al. (1999) also revealed that AND is found more in conversation
than in academic prose. The following examples present the use of AND that connects words,
phrases, and clauses together, respectively.
Example 1: Bacteria such as pneumococcus is commonly found in the nose and throat
of healthy children and adults.
Example 2: What can I be doing now to help her succeed and become a star after
graduation?
Example 3: I wanted to be successful, and I wanted to be financially secure.
(Derived from Thai Learner English Corpus)
Chiu (2004) suggested that AND serves its functions as logical operator, a marker of
several meanings, an inferential connective, and a marker of continuity in speech. In terms of
logical operator, Quirk et al. (1985) indicated that AND shows the properties of truth lying
between two clauses. That is, if the entire sentence is true, each conjoined clause is also true,
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and the clauses can be reversed without losing meaning. In discourse features, the use of AND
can be summarized as follows:
1. AND can vary in pragmatic implications and interchangeable with other adverbials
to express reason and result / sequence / contrast / concession / condition / similarity / addition
/ comment and explanation to the previous clause (Quirk et al., 1985, p. 930).
2. AND can combine with BOTH to form correlative conjunction (BOTH…AND) in
order to stress the meaning of addition (Biber et al., 1999, p. 80).
3. According to Collins Cobuild English Dictionary (1995, p. 57), AND can be used in
spoken discourse to change topic or to start a topic related to the previous one (cited in Leung,
2005).
Previous Studies
There are some previous relevant studies investigating how coordinating conjunctions
are employed by different groups of writers. Some of these studies are summarized below.
Chiu (2004) studied the use of AND in terms of error patterns found in essays written
by three proficiency levels of Taiwanese college students: high, mid, and low levels. The results
revealed that error patterns of AND were found the most in essays by low level learners. First
language transfer was the major reason of misuse and ignorance of AND. Besides, AND was
employed in high frequency in the narrative written samples.
Leung (2005) compared the use of conjunctions: AND, BUT, and OR by Hongkong
and American university students. The results showed that Hong Kong students used fewer
conjunctions and less variety of usage than American students. It also revealed that the L1
interference influenced second language acquisition. The comparison between EFL learners
and native speakers of English was also found in Ying (2007). The use of conjunctions: SO,
AND, and BECAUSE was investigated by comparing the writings of three groups of university
students: native speakers of English, non-native Chinese students, and non-native Japanese
students. The results indicated that both groups of non-native students tended to underuse or
overuse these conjunctions. In terms of position, sentence-initial position was preferred by nonnative students.
Levels of proficiency of writers are reportedly associated with the use of conjunctions,
regarding the variety of use and frequency. Zarco-Tejada, Gallardo, Ferradá, & López (2016)
indicated that higher proficiency level learners (B1 and B2) used various types of conjunctions
compared to lower proficiency level learners (A2). Martinez (2015) revealed that the ability to
use cohesive devices is outperformed by higher proficiency EFL learners than lower
proficiency counterparts in terms of frequency. Park (2013) compared the use of contrastive
conjunctions employed four groups: Korean EFL students in higher and lower proficiency, and
native speakers of English, both American and English. Contrastive conjunctions were used
more often by higher proficiency students than lower proficiency students. Wider choices of
conjunctions were used by both groups of native speakers of English.
When considering the use of AND by Thai EFL learners, it revealed that AND was
employed in the highest frequency. Nookam (2010) examined the use of discourse markers:
AND, BUT, SO, OH, and WELL in conversation of Thai undergraduates. The results
demonstrated the highest use of AND, followed by OH, BUT, and SO, respectively. WELL
appeared to be the least preferred discourse marker. Similar to Thongkampra and Poonpon
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(2014), the most to least frequently employed discourse markers in online chat texts of Thai
undergraduates majoring in English were AND, SO, OK, YEAH, BUT, WELL, OH, AH, UM,
MHM, and RIGHT, respectively. Arya (2020) also found that AND was used with the highest
frequency of AND in conversation by Thai EFL university students, followed by OK, BUT,
and SO, respectively.
From the previous studies, the use of AND has been investigated in a number of studies
in Thai EFL contexts (Arya, 2020; Nookam, 2010; Thongkampra & Poonpon, 2014). AND has
been studied with other discourse markers, not AND in particular. Even tough Chiu (2004)
investigated the use of AND solely, it mainly focused on error patterns of AND by learners.
The current study instead emphasizes frequency of occurrences and possible positions in Thai
EFL contexts.
Methodology
The research methodology of this study was divided into two main sections as follows:
Materials and Data Collection
The data for this study were collected from the Thai Learner English Corpus (TLEC
hereafter), compiled in 2009 by the Department of Linguistics, Chulalongkorn University. The
corpus consists of a collection of English essays written by three levels of language users:
intermediate level learners, advanced level learners, and professional level writers. Overall, the
corpus size is approximately 1,240,000 words. Regarding the intermediate level learners, the
corpus size is approximately 880,000 words from 2,819 English essays written by first-year
undergraduates from various faculties of Thammasart University, and first-year undergraduates
from the Faculty of Arts, Chulalongkorm University. Regarding the advanced level, the corpus
size is around 66,000 words obtained from 54 English essays written by second-year
undergraduates from the faculty of Arts, Chulalongkorn University, majoring in English. In
addition to the essays written by intermediate and advanced learners, there are writings of
professional writers who are Thai journalists of two English language newspapers: The Nation
and Bangkok post. The corpus size is approximately 294,000 words obtained from 2,739
writings. Table 1 summarizes the corpus size and number of essays.
Table 1 Corpus size and number of essays from TLEC
Levels of Thai EFL writers
Corpus Size
Intermediate learners
880,000
Advanced learners
66,000
Professional writers
294,000

Number of Essays
2,819
54
2,739

Procedures of Data Analysis
There were six steps of research procedures. First, the researcher set the maximum
limits of the token numbers shown on the corpus, which is up to 1,000 samples. Next, the raw
frequency of the coordinating conjunction AND was counted from three sub corpora based on
levels of proficiency: intermediate levels learners, advanced learners, and professional writers.
Then, the raw frequency of AND was normalized (per 1,000 words) due to the difference in
size between the three sub corpora. After that, raw frequency and normalized results of AND
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were presented in the table. Subsequently, possible positions of AND (initial and non-initial
position) were investigated, and then calculated into percentage. Finally, the obtained results
were discussed by comparing the characteristics of using AND by different levels of Thai EFL
learners in their writings.
Results
The results of this study are divided into two main sections. The first part demonstrated
the frequency of AND employed by Thai EFL writers of different proficiency levels. The
second part focused on possible positions of AND which were placed in a sentence.
Frequency of AND used by Thai EFL Writers of Different Proficiency Levels
In regard to research question 1: How often is the coordinating conjunction AND used
by Thai EFL writers of different proficiency levels in their writings?, the frequency of AND
was analyzed. The results include both raw and normalized frequencies of AND as presented
in Table 2.
Table 2 Frequency of AND used by Thai EFL writers of different proficiency levels
Levels of Thai EFL writers
Frequency
Raw (tokens)
Normalized
(tokens per 1,000 words)
Intermediate learners
1,000
1.14
Advanced learners
812
12.30
Professional writers
1,000
3.40
As presented in Table 2, it is noticeable that the coordinating conjunction AND was
employed the most by advanced learners (812 tokens, 12.30 tokens per 1,000 words), followed
by professional writers (1,000 tokens, 3.40 tokens per 1,000 words). Intermediate learners, on
the other hand, made use of AND the least frequently in their writings (1,000 tokens, 1.14
tokens per 1,000 words).
Possible Positions of AND in a Sentence
In regard to research question 2: Where is AND commonly placed in a sentence by Thai
EFL writers of different proficiency levels?, the possible position of AND was investigated.
The results are reported in raw frequency of possible positions of AND, including its
percentage, as shown in Table 3.
Table 3 Frequency of possible positions of AND placed in a sentence by Thai EFL writers of
different proficiency levels
Levels of Thai EFL
Possible positions
writers
Initial position
Non-initial position
Raw (tokens) Percentage (%)
Raw (tokens) Percentage (%)
Intermediate learners
76
7.6
924
92.4
Advanced learners
8
0.99
804
99.01
Professional writers
43
4.3
957
95.7
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From Table 3, it is obvious that sentence-initial AND was preferred the most by
intermediate learners (76 tokens, 7.6%), followed by professional writers (43 tokens, 4.3%),
while non-sentence-initial AND was preferred the most by advanced learners (804 tokens,
99.01%). The following examples demonstrate the use of AND in sentence-initial position and
non-initial position written by intermediate learners, advanced learners, and professional
writers, respectively.
Sentence-initial AND
Example 4: And there are flowers that I and my mother grow in our garden.
(intermediate level)
Example 5: And other forms of digital technology are weakening human
relationship.
(advanced level)
Example 6: "And if it is not Mr Thepchai, that will shock us," said the source.
(professional level)
Non-initial AND
Example 7: I am so happy and relax when I have free time because I can do anything
that I like.
(intermediate level)
Example 8: It is claimed that a computer helps people to manage with works and to
organize the data perfectly.
(advanced level)
Example 9: The people who live there tend to belong to the middle- and lowerincome classes, and don't have a lot of buying power.
(professional level)
(Derived from TLEC)
Discussion and Conclusion
This study investigates the use of the coordinating conjunction AND by Thai EFL
learners of different proficiency levels through the Thai Learner English Corpus (TLEC). It
mainly focuses on the frequency of AND used by Thai EFL learners of different proficiency
levels, and possible positions of AND in a sentence. As the analysis presents, among three
groups of Thai EFL writers, advanced level learners rely on using AND the most frequently.
(812 tokens, 12.30 tokens per 1,000 words). When considering the possible positions of AND,
it reveals that sentence-initial AND is preferred the most by intermediate level learners (76
tokens, 7.6%).
Regarding the density of AND found in texts, the results correspond to the study of
Chiu (2004), which found that AND occurs in high frequency in narrative text. In this study,
AND is employed with very high frequency by Thai EFL writers of all levels as well. The
frequency of occurrence of conjunctions is also associated with levels of proficiency. This
study displays the highest frequency of AND in advanced level learners’ writings than those
of intermediate level learners. This reflects the results of the study of Zarco-Tejada et al. (2016),
demonstrating the highest tendency of using AND in B1 learners’ writings than those of A2.
Also, the results agree with Martinez’s (2015) study that the ability to use cohesive devices is
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surpassed by higher proficiency EFL learners than lower proficiency EFL learners. The results
are mirrored in the study of Park (2013), which showed a higher use of conjunctions by higher
proficiency learners than lower proficiency learners. Besides, native speakers of English apply
wider choices of conjunctions than both groups of learners. In the current study, since
professional writers are the journalists, it may be assumed that they are more experienced
language users than both groups of learners, therefore, they may apply wider choices of
conjunctions rather than relying on AND solely.
In terms of possible positions, the findings reveal that non-initial AND remains the
most preferred positions by all groups of Thai EFL writers. The study of Leung (2005) supports
this study showing a higher rate of non-initial AND than sentence-initial AND used by both
American and Chinese writers. It confirms the well-known prescriptive grammar rules which
state that coordinating conjunctions must be fixed in positions as providing relation to the
previous clause (Quirk et al., 1985).
When considering sentence-initial AND found in this study, intermediate level learners
and professional level writers use AND in the initial position more than advanced level
learners. It can be assumed that the prescriptive grammar rules for coordinating conjunctions
are not widely taught to intermediate level learners. However, as Parise (2013) indicated, the
use of sentence-initial conjunctions may not be considered misused since it displays skillful
writings of language users, as well as variations of language in the current trend. In this study,
for professional writers, sentence-initial AND are found mostly in news reports, which are put
in quotation marks to indicate the act of speech. This is supported by the concept suggested by
Biber et al. (1999), who stated that sentence-initial coordinating conjunctions are considerably
more frequent in conversation registers, i.e., quoted speech from news and fiction dialogue,
than written registers. These registers are more spontaneous and mostly unplanned, thus,
prescriptive grammar rules are paid less attention.
Limitations
To make greater generalizations concerning the characteristics of using AND, studying
the actual essays written by EFL learners might be essential. In addition, since the maximum
number of samples shown in the corpus is restricted to 1,000 samples, the total occurrences of
words in each sub corpora are not able to be shown.
Recommendations
This study examined the use of AND by Thai EFL learners of different proficiency
levels in merely one corpus (TLEC). Further research on other corpora or other coordinating
conjunctions, such as OR, BUT, and YET might be conducted to see whether the findings are
generalizable. Similar to the study of Chiu (2004), error patterns of coordinating conjunctions
should also be investigated to see whether they are appropriately used by Thai EFL learners. It
will be beneficial for teachers to deal with errors of coordinating conjunctions committed by
Thai EFL learners in order to enhance proficiency in writing skills. It might help Thai EFL
learners themselves have greater awareness in using coordinating conjunctions appropriately
as well.
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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั (1) เพื่อตรวจสอบและพัฒนาโมเดลปั จจัยเชิ งสาเหตุของความท้อแท้ในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ระดับมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงสาเหตุของความท้อแท้ใน
การปฏิบตั ิงานของครู ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นครู ระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 4 (ปทุ มธานี -สระบุรี) จํานวน 207 คน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบวัดความเครี ยดในการทํางาน แบบวัดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน
แบบวัดความคลุมเครื อในบทบาท และแบบวัดความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงาน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์
โมเดลสมการเชิ งโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า (1) โมเดลปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานของครู
ระดับมัธยมศึกษามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 32.63, df = 22, p = .06, GFI = 0.97, AGFI = 0.92,
CFI = 1.00, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03) และ (2) ความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิงานได้รับอิ ทธิ พลจากความคลุมเครื อใน
บทบาท ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความเครี ยดในการทํางาน โดยทุกตัวแปรสามารถอธิบายความท้อแท้ใน
การปฏิบตั ิงานได้ร้อยละ 95.00
คําสําคัญ: ครู ระดับมัธยมศึกษา, ความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงาน, ปั จจัยเชิงสาเหตุ

Abstract

The purpose of this research were (1) to investigation and development of a causal relationship model of burnout
for secondary school teachers with empirical data and (2) to study of causal factors influencing of burnout for secondary
school teachers. The samples of research were two hundred seven teachers of Secondary Educational Service Area, Office
four (Pathum Thani- Saraburi) from multi-stage sampling. The research instruments were job stress scale, work-family
conflict scale, role ambiguity scale and burnout scale. The statistics employed was structural equation modeling. The results
of research found that (1) a causal relationship model of burnout for secondary school teachers was fit with empirical data
(χ2 = 32.63, df = 22, p = .06, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, CFI = 1.00, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03) and (2) The burnout
influencing of role ambiguity, work-family conflict and job stress by every variable’s explanation of burnout 95.00.
Keyword: burnout, causal factors, secondary school teachers
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บทนํา

ความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิงาน (Burnout) เป็ นกลุ่มอาการที่ เกิ ดจากความรู ้สึกที่ ก่อให้เกิ ดความเครี ยดทาง
จิ ต ใจ ซึ่ งเกิ ด จากสภาพแวดล้อ มในการปฏิ บัติ ง านไม่ เ ป็ นไปตามที่ ก ํา หนดไว้ บุ ค คลย่ อ มมี ค วามกดดัน และ
ความเครี ยดจากงานที่ปฏิบตั ิอยู่ จึงไม่สามารถจัดการสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาได้ ก่อให้เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์
(Maslach, 1978) ส่ ง ผลให้มี เ จตคติ เ ชิ ง ลบในการทํา งานร่ ว มกับ ผู ้อื่ น มี ก ารแสดงออกที่ ไ ม่ มี เ รี่ ย วแรงในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ไม่ ส นใจเพื่ อ นร่ ว มงาน ทํา ให้ สั ม พัน ธภาพระหว่ า งผู ้อื่ น แย่ ล ง และเกิ ด ความรู ้ สึ ก ว่ า ตนเองไร้
ความสามารถที่ จะปฏิ บตั ิ งานให้สําเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ ซึ่ งความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานส่ งผลให้
บุคคลมีอาการเจ็บป่ วยโดยไม่มีสาเหตุ มีสุขภาพจิตที่แย่ลง ส่ งผลให้บุคคลแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน มีทศั นคติเชิ ง
ลบต่อการทํางาน ขาดแรงจูงใจในการทํางาน นําไปสู่ การลาออกจากงานได้ในที่สุด (ธร, 2556)
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานได้รับ
อิทธิ พลทางตรงจากความเครี ยดในการทํางาน (ณัฐธิ ดา, 2559) ความคลุมเครื อในบทบาท (ธฤตา, 2555; ปิ ยนุ ช,
2552; พีรยุทธ, 2552) และความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน (ธฤตา, 2555) ส่ วนความขัดแย้งระหว่างครอบครัว
กับงานกับความคลุมเครื อในบทบาทได้รับอิทธิ พลจากความเครี ยด (ปิ ยนุช, 2552; พีรยุทธ, 2552) ซึ่ งจากการศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ปได้ว่า ความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานได้รับอิทธิ พลทางตรงจากความเครี ยดในการ
ทํางาน ความคลุมเครื อในบทบาท และความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน ส่ วนความขัดแย้งระหว่างครอบครัว
กับงานกับความคลุมเครื อในบทบาทได้รับอิทธิ พลจากความเครี ยดในการทํางาน
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องนั้น จะเห็ นได้ว่า ความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานส่ งผลให้
บุคคลมีความเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน ย่อมทําให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานลดน้อยลง
ในฐานะที่คณะผูว้ ิจยั เป็ นครู ระดับมัธยมศึกษานั้น จะเห็นได้ว่า สถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้น ทําให้โรงเรี ยนมีการ
เลื่อนการเปิ ดภาคเรี ยนออกไป ทําให้ครู มีภาระงานที่มากขึ้น ทําให้ครู มีความเครี ยดในการทํางาน ซึ่ งครู ตอ้ งจัดการ
เรี ย นการสอนในชั้น เรี ย นและจัด การเรี ย นการสอนผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ภ ายใต้ร ะยะเวลาที่ จ ํา กัด และครู ไ ด้รั บ
มอบหมายให้รับผิดชอบภาระงานพิเศษ ทําให้ครู ตอ้ งทํางานล่วงเวลาหรื อนํางานกลับมาทําที่บา้ น จึงทําให้ครู ไม่มี
เวลาในการทํากิจกรรมร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัว ส่ งผลให้ครู มีความคับข้องใจที่ ตนเองไม่สามารถทําหน้าที่ ใน
การทํางานและการทําหน้าที่ในครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว รวมถึงการ
ที่ครู ได้รับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทํางานมากเกินไป ทําให้ครู รู้สึกถึงความไม่ชดั เจนในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ย่อมทําให้ครู มีความเชื่ อ ว่าตนเองไม่สามารถทํางานในโรงเรี ย นให้สําเร็ จได้ ครู จึงหลี กเลี่ ยงการมี
ปฏิสมั พันธ์และการทํากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น ส่ งผลให้ครู มีความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานได้ในที่สุด (ครู โรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) การสัมภาษณ์: 13 พฤศจิกายน 2563) จาก
เหตุผลเบื้องต้น จึงทําให้คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะตรวจสอบและพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของความท้อแท้
ในการปฏิบตั ิงานของครู ระดับมัธยมศึ กษากับข้อมูลเชิ งประจักษ์และศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยเชิ งสาเหตุของความ
ท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานของครู ระดับมัธยมศึกษา เพื่อแนวทางในการลดความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานของครู ให้
น้อยลง
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การตรวจเอกสาร

แนวคิ ด งานมี ค วามสัม พันธ์ กับความเครี ย ดของเชอร์ เ มอร์ ธ อร์ น (Work-Related Stressors Concept of
Schermerthorn) กล่าวว่า บุคคลย่อมมีการรับรู ้และการตีความความเครี ยดในการทํางานที่แตกต่างกันไป โดยบุคคล
มีการตีความว่าความเครี ยดในการทํางานเป็ นปั ญหาต่อการดําเนิ นชี วิต บุคคลนั้นย่อมไม่กล้าคิดและแก้ไขปั ญหาใน
การทํางานด้วยตนเอง ส่ งผลให้บุคคลมี ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและมี ความคลุมเครื อในบทบาท
หน้า ที่ ข องตนเอง นํา ไปสู่ ค วามท้อ แท้ใ นการปฏิ บัติ ง านในที่ สุ ด (วิ ไ ลวรรณ, 2557) โดยความท้อ แท้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานได้รับอิทธิ พลทางตรงจากความเครี ยดในการทํางาน (ณัฐธิ ดา, 2559) ความคลุมเครื อในบทบาท (ธฤตา,
2555; ปิ ยนุ ช, 2552; พี รยุทธ, 2552) และความขัดแย้งระหว่างครอบครั วกับงาน (ธฤตา, 2555) ส่ วนความขัดแย้ง
ระหว่างครอบครัวกับงานกับความคลุมเครื อในบทบาทได้รับอิทธิ พลจากความเครี ยด (ปิ ยนุช, 2552; พีรยุทธ, 2552)
โดยคณะผูว้ ิจยั มีการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ ความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานของครู ระดับ
มัธยมศึกษา ดังนี้
1. ความเครี ยดในการทํางาน เป็ นการที่บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการทํางานในเชิงลบ ส่ งผลให้บุคคล
มี ความกดดันและมีความวิตกกังวลใจในการทํางาน (กรมสุ ขภาพจิ ต, 2555; ธร, 2556) มีจาํ นวน 2 องค์ประกอบ
ดังนี้ (Parker, 1983)
1) ความกดดันด้านเวลา เป็ นการที่บุคคลมีความรู ้สึกว่าตนเองต้องทํางานภายใต้เวลาที่ จาํ กัด จน
ไม่มีเวลาว่างในการพักผ่อนหรื อทํากิจกรรมอื่นๆ ในช่วงวันหยุด
2) ความวิตกกังวล เป็ นการที่บุคคลมีความกลัวและเกิดความรู ้สึกผิดเมื่อปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาํ หนดไว้ ส่ งผลให้บุคคลมีความเจ็บป่ วยทางด้านร่ างกายและจิตใจ
2. ความขัด แย้งระหว่า งงานกับครอบครั ว เป็ นการที่ บุค คลมี ค วามไม่ ส อดคล้องระหว่า งบทบาทและ
พฤติกรรมของตนเอง ทําให้บุคคลไม่สามารถปรับตัวหรื อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ส่ งผลต่อความรู ้สึกเชิ งลบต่ อการ
ทํางานและการทําหน้าที่ภายในครอบครัว ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานลดน้อยลง (ดวงหทัย คชเสนี , 2549; สุ
มลรั ต น์ ดอกเขี ย ว, 2553; Weer, & Greenhaus, 2014) มี 2 องค์ประกอบ ดังนี้ (Netemeyer, Boles, & McMurrian,
1996)
1) ความขัดแย้งที่ เกิ ดจากงานเข้า ไปก้าวก่ ายครอบครั ว เป็ นการที่ บุคคลมี ความไม่ส อดคล้อ ง
ระหว่างพฤติกรรมการทํางานกับความคาดหวังของตนเองและสมาชิ กในครอบครัว โดยบุคคลมีการคิดถึงปั ญหาที่
เกิดขึ้นจากที่ทาํ งาน ทําให้บุคคลไม่สามารถปฏิบตั ิตามบทบาทที่ได้รับจากครอบครัวได้ ส่ งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่
ไม่ดีกบั ครอบครัวและมีสมั พันธภาพที่ห่างเหิ นกัน
2) ความขัดแย้งที่ เกิ ดจากครอบครั วเข้าไปก้า วก่ ายงาน เป็ นการที่ บุคคลมี ความไม่ส อดคล้อ ง
ระหว่างพฤติกรรมการทํางานกับความคาดหวังของตนเองและสมาชิ กในครอบครัว โดยบุคคลที่มีสภาพปั ญหาใน
ครอบครัว ส่ งผลให้บุคคลไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในการทํางานได้อย่างเต็มที่ บุคคลมีการขาดความกระตือรื อร้น
ในการทํางาน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานลดน้อยลง
3. ความคลุมเครื อในบทบาท เป็ นการที่บุคคลไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ วิธีการทํางานของตนเอง ไม่ทราบ
สิ่ งที่ตอ้ งการทําก่อนหลัง และไม่มีความชัดเจนในการแสดงพฤติกรรมไปสู่ ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ (Mitchell, & Larson,
1987; Kahn, 1978; Michael, & Heather, 2016) มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (ธฤตา, 2555)
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1) ความคลุมเครื อในบทบาทที่ คาดหวัง เป็ นการที่ บุคคลมีความไม่ชดั เจนของสิ่ งที่ ถูกคาดหวัง

2) ความคลุมเครื อในกระบวนการทํางาน เป็ นการที่บุคคลมีความไม่ชดั เจนในวิธีการดําเนิ นงาน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
3) ความคลุมเครื อในการจัดลําดับความสําคัญของงาน เป็ นการที่บุคคลมีความไม่ชดั เจนในสิ่ งที่
ต้องการทําก่อนหลังตามลําดับ
4) ความคลุมเครื อในการแสดงพฤติ กรรมตามบทบาท เป็ นการที่ บุคคลมีความไม่ชดั เจนว่าถู ก
คาดหวังให้แสดงบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ และแสดงพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ (ธฤตา, 2555)
4. ความท้อ แท้ในการปฏิ บัติ งาน เป็ นการที่ บุคคลมี ค วามอ่อนแอทั้งทางด้า นร่ างกายและจิ ต ใจ และมี
พฤติกรรมการแสดงออกในเชิงลบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาในการปฏิบตั ิงาน (ธร, 2556; Maslach,
1978) มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ (Maslach & Jackson, 1981)
1) ความอ่อนล้าทางอารมณ์ เป็ นการที่ บุคคลมีความรู ้สึกเหนื่ อยหน่ าย และมีความคับข้องใจใน
การปฏิบตั ิงาน
2) การสู ญเสี ยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เป็ นการที่บุคคลมีความรู ้สึกเชิ งลบต่อเพื่อนร่ วมงาน ทํา
ให้บุคคลไม่เต็มใจที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
3) ความไม่ ส มหวัง ในผลสํา เร็ จ ของตน เป็ นการที่ บุ ค คลมี มุ ม มองเชิ ง ลบต่ อ ตนเองว่ า ไม่ มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จได้
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิด
การวิจยั ในการวิจยั ครั้งนี้ (Figure 1)

Figure 1 Conceptual framework
367

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร เป็ นครู ระดับมัธยมศึ กษาโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 4
(ปทุมธานี-สระบุรี) จํานวน 3,883 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4, 2563)
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นครู ระดับมัธยมศึ กษาโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
(ปทุมธานี-สระบุรี) ได้มาจากเกณฑ์การกําหนดตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างควรมีจาํ นวน 5 เท่า
ของเส้นพารามิเตอร์ ซึ่ งงานวิจยั นี้ มีเส้นพารามิเตอร์ จํานวน 31 เส้น ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม จํานวน 155 คน
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2563) และเพื่อชดเชยอัตราตอบกลับจึ งเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง 40 เปอร์ เซ็นต์ (นิ ศาชล รัตนมณี
และประสบชัย พสุ นนท์, 2562) จึ งได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 220 คน จากนั้นคณะผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sample Sampling) ดังนี้
1. คณะผูว้ ิ จัย ทํา การสุ่ มตัวอย่า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling) ด้วยวิ ธีการจับฉลากจัง หวัด ซึ่ ง
คณะผูว้ ิจยั ได้จงั หวัดปทุมธานี
2. คณะผูว้ ิจยั ทําการกําหนดขนาดโรงเรี ยนออกเป็ น 4 ขนาด ประกอบด้วย โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยน
ขนาดกลาง โรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
3. คณะผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากโรงเรี ยนแต่ ละ
ขนาด จํานวน 2 โรงเรี ยน มีจาํ นวนโรงเรี ยนทั้งสิ้ น 8 โรงเรี ยน
4. คณะผูว้ ิ จัยทําการสุ่ มครู ในแต่ ละโรงเรี ย น ได้จาํ นวนครู ของโรงเรี ย นขนาดเล็กโรงเรี ย นละ 10 คน
จํานวนครู ของโรงเรี ยนขนาดกลางโรงเรี ยนละ 20 คน จํานวนครู ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่โรงเรี ยนละ 30 คน และ
จํานวนครู ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษโรงเรี ยนละ 50 คน รวมทั้งสิ้ น 220 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบวัดความเครี ยดในการทํางาน แบบวัดความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัวกับงาน แบบวัดความคลุมเครื อในบทบาท และแบบวัดความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นมาตรวัดแบบลิ
เคิร์ท (Likert Scale) มีจาํ นวน 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีข้ นั ตอนการ
สร้างเครื่ องมือวิจยั ดังนี้
1. คณะผูว้ ิจยั ทําการศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ยวกับปั จจัยเชิ งสาเหตุ ที่ ส่งผลต่ อความท้อแท้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานของครู ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างข้อคําถามในแบบวัด
2. คณะผูว้ ิจยั ทําการสร้างแบบวัดให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจยั และนิยามศัพท์เฉพาะ
3. คณะผูว้ ิจยั นําแบบวัดไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านจิ ตวิทยา จํานวน 3 ท่าน มีค่าความความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้อหาตั้งแต่ 0.67–1.00 ขึ้นไป จากนั้นคณะผูว้ ิจยั ทําการปรับปรุ งแก้ไขแบบวัดตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. คณะผูว้ ิจยั นําแบบวัดไปทดลองใช้กบั ครู ระดับมัธยมศึกษาที่ มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่าง จํานวน
60 คน จากนั้นทําการวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับ (Table 1)
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Table1 Discrimination and Reliability of Scale

n = 57

Scale

k
9
13
18
16

Job Stress Scale
Work-Family Conflict Scale
Role Ambiguity Scale
Burnout Scale

r
0.33–0.68
0.26–0.70
0.40–0.76
0.24–0.73

α
0.83
0.83
0.92
0.87

5. คณะผูว้ ิจยั ทําการปรับปรุ งแก้ไขแบบวัดฉบับสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลจริ งกับครู ระดับมัธยมศึกษา
6. คณะผูว้ ิจยั นําแบบวัดที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 207 คน มาทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งยืนยันเพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ างของตัวแปรแฝงความเครี ยดในการทํางาน ความ
ขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับงาน ความคลุมเครื อในบทบาท และความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานในการวิเคราะห์
ข้อมูล (Table 2)
Table2 Confirmatory Factor Analysis of Measurement Model
Measurement Model
Job Stress of Measurement Model
Work-Family Conflict of Measurement Model
Role Ambiguity of Measurement Model
Burnout of Measurement Model

SC
0.57–0.84
0.71–0.84
0.79–0.89
0.52–0.77

t
7.89–14.24
10.96–14.29
12.98–14.69
6.80–12.18

n = 207
CR
0.32–0.70
0.51–0.70
0.62–0.74
0.27–0.59

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลแบบวัดโดยการส่ งแบบวัดผ่านลิงค์ Google Form จากนั้นคณะผูว้ ิจยั ทําการส่ ง
ลิ้งค์ให้ครู ระดับมัธยมศึ กษาตอบแบบวัดการวิจยั ผ่านไลน์กลุ่มครู ในแต่ละโรงเรี ยน ซึ่ งครู ระดับมัธยมศึ กษาตอบ
แบบวัดการวิจยั จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.09
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) โดยใช้วิธีการประมาณค่าความ
เป็ นไปได้สูงสุ ด (Maximum Likelihood: ML)
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ผลการวิจัย

1. โมเดลปั จจัยเชิ งสาเหตุของความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานของครู ระดับมัธยมศึ กษามีความสอดคล้อ ง
กลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ( χ2 =32.63, df = 22, p = .06, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, CFI = 1.00, RMSEA =
0.04, SRMR = 0.03)
2. การศึกษาอิทธิ พลของปัจจัยเชิ งสาเหตุของความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานของครู ระดับมัธยมศึกษา พบว่า
ความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานได้รับอิทธิ พลทางตรงจากความคลุมเครื อในบทบาทสู งสุ ด มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
สู งสุ ดเท่ากับ 0.55 รองลงมาคือ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.33 และ
ความเครี ยดในการทํางาน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตํ่าสุ ดเท่ากับ 0.21 และได้รับอิทธิ พลทางอ้อมจากความเครี ยดในการ
ทํางาน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.57 ส่ วนความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครั วและความคลุมเครื อใน
บทบาทได้รับอิทธิ พลทางตรงจากความเครี ยดในการทํางาน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.77 และ 0.57 (Table
3 and Figure 2)
Table3 Effect of factors affecting of burnout of secondary school teacher
Variables
Job Stress
Work-Family Conflict
Role Ambiguity
*p < .05.

𝑅𝑅 2

Work-Family Conflict
DE IE
TE
0.77* - 0.77*
0.59

Role Ambiguity
DE IE TE
0.57* - 0.57*
0.33

Figure 2 The factors affecting of burnout of secondary school teacher model
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n = 207
Burnout
DE
IE
TE
0.21* 0.57* 0.78*
0.33*
0.33*
0.55*
0.55*
0.95
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บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

1. การตรวจสอบและพัฒ นาโมเดลปั จ จัย เชิ งสาเหตุ ข องความท้อแท้ใ นการปฏิ บัติ งานของครู ร ะดับ
มัธยมศึ กษากับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่า โมเดลปั จจัยเชิ งสาเหตุของความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานของครู ระดับ
มัธยมศึ กษามีความสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ มีค่านัยสําคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ .06 ซึ่ งโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (พูลพงศ์, 2556) ส่ วนค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ ากับ 0.97 ค่ าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นที่ ปรั บแก้แล้ว (AGFI) มี ค่าเท่ ากับ 0.92 และค่ าดัชนี วดั ระดับความ
สอดคล้องเปรี ยบเที ยบ (CFI) มี ค่าเท่ ากับ 1.00 ซึ่ งค่ าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื น (GFI) ค่ าดัชนี วดั ระดับความ
กลมกลืนที่ ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเที ยบ (CFI) มีค่ามากกว่า 0.90 ขึ้ นไป
แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่ วนค่าดัชนี รากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.04 และค่าดัชนี รากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ส่ วนที่เหลือ (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.03 ซึ่ งค่าค่าดัชนี รากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
(RMSEA) และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่ วนที่เหลือ (SRMR) มีค่า ตํ่ากว่า 0.05 แสดงให้เห็น
ว่ า โมเดลมี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ (พู ล พงศ์ , 2556) สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด งานมี
ความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดของเชอร์เมอร์ธอร์น กล่าวว่า บุคคลย่อมมีการรับรู ้และการตีความความเครี ยดในการ
ทํางานที่แตกต่างกันไป โดยบุคคลมีการตีความว่าความเครี ยดในการทํางานเป็ นปัญหาต่อการดําเนิ นชี วิต บุคคลนั้น
ย่อมไม่กล้าคิ ดและแก้ไขปั ญหาในการทํางานด้วยตนเอง ส่ งผลให้บุคคลมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
และมีความคลุมเครื อในบทบาทหน้าที่ของตนเอง นําไปสู่ ความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานในที่สุด (วิไลวรรณ, 2557)
2. การศึ กษาอิ ทธิ พลของปั จจัยเชิ งสาเหตุ ของความท้อแท้ใ นการปฏิ บัติงานของครู ระดับมัธยมศึ กษา
ผลการวิจยั พบว่า ความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานได้รับอิ ทธิ พลทางตรงจากความคลุมเครื อในบทบาทสู งสุ ด มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.55 ทั้งนี้ เป็ นเพราะ ครู ระดับมัธยมศึกษามีบทบาทหน้าที่ในโรงเรี ยนที่หลากหลาย ซึ่ ง
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแก่ผเู ้ รี ยน การทํางานพิเศษของโรงเรี ยนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน การ
เข้า ร่ ว มการฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒนาความรู ้ ค วามสามารถของตนเอง รวมถึ งการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
โรงเรี ยน ย่อมทําให้ครู ตอ้ งทํางานหนักขึ้ น จึ งมี ความสับสนในบทบาทหน้าที่ ของตนเอง ไม่สามารถจัดลํา ดับ
ความสําคัญของงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม ครู จึงมีการแสดงบทบาทไม่เป็ นไปตามที่ถูกคาดหวังไว้ ส่ งผลให้
ครู มีความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งาน ดังที่ ทฤษฎี บทบาท ที่ กล่าวถึง การที่ บุคคลมีบทบาทที่ เป็ นจริ งและบทบาทที่
คาดหวังที่ไม่สอดคล้องกัน ย่อมเกิดความสงสัยและไม่มนั่ ใจในการแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่ งทําให้บุคคล
มีโอกาสในการจัดลําดับความสําคัญของงานผิดพลาด จึ งมีกระบวนการทํางานที่ ไม่ชดั เจน ส่ งผลให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทได้ไม่เหมาะสม ทําให้คุณภาพของงานลดลง บุคคลถูกตําหนิ จากหัวหน้างาน จึงทําให้บุคคล
เกิ ดความท้อแท้สิ้นหวังในการทํางานได้ (มงคล, 2552) รองลงมาคื อ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.33 ทั้งนี้ เกิดจากการที่ครู ได้รับมอบหมายงานจากโรงเรี ยนมากเกินไป ทําให้ครู ระดับ
มัธยมศึกษาต้องทํางานล่วงเวลาหรื อนํางานกลับมาทําที่ บา้ น จึงทําให้ครู ระดับมัธยมศึ กษาไม่มีเวลาว่างในการทํา
กิ จกรรมร่ วมกับสมาชิ กในครอบครั ว ส่ งผลให้ครู มีสัมพันธภาพกับครอบครั วแย่ลง มี การทะเลาะเบาะแว้งกับ
สมาชิ กในครอบครัวได้ ส่ งผลให้ครู มีความทุกข์และท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานได้ ดังคํากล่าวของสุ มลรัตน์ (2553) ที่
กล่าวว่า การที่ บุคคลต้องอุทิศเวลาให้กบั การทํางาน ย่อมไม่มีเวลาทํากิ จกรรมร่ วมกับสมาชิ กในครอบครั ว ย่อม
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ส่ งผลให้บุคคลเกิ ดความเครี ยดที่ นาํ ไปสู่ ความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานได้ ส่ วนความเครี ยดในการทํางาน มี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวกตํ่าสุ ดเท่ากับ 0.21 ทั้งนี้ เป็ นเพราะ ครู มีประสบการณ์ในการทํางานที่ไม่สาํ เร็ จตามเป้ าหมายที่
กํา หนดไว้ ย่ อ มทํา ให้ ค รู ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษามี ค วามวิ ต กกัง วลในการทํา งาน จึ ง ทํา ให้ ค รู เ ชื่ อ ว่ า ตนเองไม่ มี
ความสามารถเพียงพอที่จะทํางานโรงเรี ยนให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ จึงมีความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงาน ดังคํากล่าวของ
สมโภชน์ (2562) ที่ กล่าวว่า บุ คคลมี การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ทาํ งานโดยตรง โดยบุ คคลที่ มีความเชื่ อในการ
ทํางานนั้นไม่สาํ เร็ จ ย่อมส่ งผลให้บุคคลไม่รับผิดชอบในการทํางานนั้นอีก
ส่ วนความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครั วและความคลุ มเครื อในบทบาทได้รับอิ ทธิ พ ลทางตรงจาก
ความเครี ยดในการทํางาน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.77 และ 0.57 ทั้งนี้เป็ นเพราะ ครู ระดับมัธยมศึกษานั้นมี
ภาระงานที่ทาํ มากเกินไปหรื อเกินความสามารถของตนเอง ทําให้ครู เกิดความสับสนในการทํางานของตนเอง จึงไม่
สามารถคิดและตัดสิ นใจในการทํางานได้อย่างถูกต้อง ส่ งผลให้บุคคลมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ไม่
สามารถจัดการสมดุลในการดําเนิ นชี วิตในการทํางานในโรงเรี ยนและการทํากิจกรรมร่ วมกับสมาชิกในการทํางาน
ได้อย่างเหมาะสม ดังคํากล่าวของสิ ริอร (2553) ที่ กล่าวว่า บุคคลที่ มีความเครี ยดในการทํางาน ส่ งผลต่อมี ความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและความคลุมเครื อในบทบาทได้เช่นกัน
3. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1) ความคลุมเครื อในบทบาทส่ งผลต่ อความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานของครู ระดับมัธยมศึ กษา
โรงเรี ยนจึงควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของครู ระดับมัธยมศึกษา มีการจัดทําสื่ อที่หลากหลาย
เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับให้ชดั เจน
2) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวส่ งผลต่ อความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานของครู ระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู ระดับมัธยมศึ กษาทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จในเวลางาน เพื่อให้ครู
ระดับมัธยมศึกษาไม่ตอ้ งทํางานล่วงเวลาหรื อนํางานกลับไปทําที่บา้ น ทําให้ครู ระดับมัธยมศึกษามีเวลาพักผ่อนและ
ทํากิจกรรมร่ วมกับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น
3) ความเครี ยดในการทํางานส่ งผลต่ อความท้อแท้ในการปฏิ บตั ิ งานของครู ระดับมัธยมศึ กษา
โรงเรี ยนควรจัดนักจิ ตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษาประจําโรงเรี ยน เพื่อให้ครู ระดับมัธยมศึ กษาสามารถพูดคุยปรึ กษา
เรื่ องราวแก่นกั จิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษาได้ จะทําให้ความเครี ยดในการทํางานลดลง
4. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการให้คาํ ปรึ กษา การฝึ กอบรม และการจัดกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อลดความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานของครู ระดับมัธยมศึกษา
2) ควรศึ ก ษาโมเดลปั จ จัย เชิ งสาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความท้อ แท้ใ นการปฏิ บัติ ง านของครู ร ะดับ
มัธยมศึ กษา จําแนกตามระดับชั้นเรี ยนที่ สอน โดยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ เพื่อตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ย นของ
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานของครู ระดับมัธยมศึกษา
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บทคัดย่ อ

พระราชกรณี ย กิ จ สุ ด ท้า ยของรั ช กาลที่ 8 ที่ ไ ด้ท รงหว่า นข้า วในวัน ที่ 5 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2489 ณ ทุ่ ง บางเขน
เป็ นเหตุ ก ารณ์ ป ระวัติ ศ าสตร์ ที่ สํ า คัญ ต่ อ การเกษตรของประเทศไทย การที่ พ ระราชกรณี ยกิ จ ดั ง กล่ า วไม่ อ ยู่
ในหมายกํา หนดการเสด็ จ พระราชดํา เนิ น มายัง ทุ่ ง บางเขน ทํา ให้ไ ม่ แ น่ ชัด ว่า ทรงกระทํา ณ สถานที่ ใ ดบ้า ง จึ ง ได้นํา
พระบรมฉายาลักษณ์ท้ งั หมดที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งโดยตรงกับพระราชกรณี ยกิ จนี้ มาพิเคราะห์เชิ งวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ขอ้ ยุติ
ที่มีน้ าํ หนักความน่าเชื่อถือมากกว่าประวัติศาสตร์ จากคําบอกเล่า ผลการเปรี ยบเทียบลักษณะขององค์ประกอบ ตลอดจน
การประมาณเวลาที่ถ่ายภาพจากเงาซึ่งปรากฏบนฉลองพระองค์และพระสนับเพลาในพระบรมฉายาลักษณ์ท้ งั หมด สามารถ
สรุ ปเป็ นข้อยุติได้อย่างชัดเจนว่ารัชกาลที่ 8 ได้ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิ จหว่านข้าวเพียงสถานที่ เดี ยวในทุ่งบางเขน
สถานที่ดงั กล่าวคือบริ เวณด้านทิศเหนื อของวัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร ในช่วงเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน 2489 ทั้งนี้ไม่มี
คําพยานที่มีน้ าํ หนักซึ่งสามารถสนับสนุนประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าที่วา่ ได้ทรงหว่านข้าวในเกษตรกลางบางเขน
คําสําคัญ: เกษตรกลางบางเขน, พยาน, พระบรมฉายาลักษณ์, วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร, วันข้าวและชาวนาไทย

Abstract

The last royal duty of King Ram VIII was sowing rice seeds on 5 June 1946 in Bang Khen Field. This historic
event is important to Thai agriculture. The royal duty was not in the timetable of the royal visit to Bang Khen Field, thus it
was unclear whereabouts the royal duty took place. Thus, all the related photographs which were direct historical evidences
to the royal duty was scientifically analyzed in an attempt to draw a conclusion with more credible than an oral history.
The result from composition comparison as well as time estimation from the shadow on his majesty’s shirt and trouser in
all photographs could clearly draw a final conclusion that King Ram VIII sowed rice seeds at only one place in Bang Khen
Field. The event took place north of Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan in the morning of June 5th, 1946. Furthermore,
there is no credible oral testimony supporting the oral history that the king sowed rice seeds at Central of Agriculture at
Bang Khen.
Keywords: Central of Agriculture at Bang Khen, evidence, National Rice and Farmer's Day, royal photograph,
Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan
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บทนํา

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล พระอัฐมรามาธิ บดินทร
(รัชกาลที่ 8) พระมหากษัตริ ยไ์ ทยพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ ชาติไทย ได้ทรงหว่านข้าวลงสู่ พ้ืนนา ก่อนเสด็จ
สวรรคตในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้อา้ งอิงพระราชกรณี ยกิจดังกล่าวในการมีมติเมื่อวันที่
23 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2552 กํา หนดให้ ว ัน ที่ 5 มิ ถุ น ายน ของทุ ก ปี เป็ น “วัน ข้า วและชาวนาแห่ ง ชาติ ” (สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี , 2552) การที่ พระราชกรณี ยกิ จดังกล่าวเป็ นพระราชกรณี ยกิ จนอกหมายกําหนดการในคราวเสด็จ
พระราชดําเนินมายังอําเภอบางเขน จึงมีการอ้างว่าพระราชกรณี ยกิจเกิดขึ้นในพื้นที่ของสองหน่วยราชการ กล่าวคือ
เกษม และคณะ (2552) ได้วิจยั วัตถุพยานเกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจซึ่ งรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว อันได้แก่พระบรม
ฉายาลักษณ์จากหอจดหมายเหตุ สํานักราชเลขาธิ การ และพยานบุคคลซึ่ งเป็ นแวดล้อมกรณี แล้วสรุ ปว่า รัชกาลที่ 8
ได้ทรงหว่านข้าว ณ บริ เวณริ มวัดพระศรี มหาธาตุฯ ด้านเหนือ ขณะที่ชมรม มก. อาวุโส (2549) ได้อา้ งถึงวัตถุพยาน
และพยานบุคคลซึ่ งเป็ นพยานแวดล้อมกรณี เพื่อสนับสนุนประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าว่า รัชกาลที่ 8 ได้เสด็จฯ จาก
อําเภอบางเขน มาทรงเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเกษตรกลางบางเขน และได้ทรงหว่านข้าวที่
แปลงนาทดลองหลังตึกขาว (ตึกพืชพรรณ หรื อ ตึกอิงคศรี กสิ การ) ข้อกล่าวอ้างทั้งสองได้ทาํ ให้เกิดความสับสนแก่
ประชาชนทัว่ ไปในปัจจุบนั
ดังนั้นจึ งได้นาํ วัตถุพยานซึ่ งเป็ นหลักฐานชั้นต้นมาพิเคราะห์เชิ งวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพให้ได้ขอ้ ยุติใน
สภาพความเป็ นจริ งซึ่ งมีน้ าํ หนักความน่ าเชื่ อถือมากกว่าประวัติศาสตร์ จากคําบอกเล่าของพยานแวดล้อมกรณี ซ่ ึ ง
เป็ นหลักฐานชั้นรอง ในการระบุว่ารัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ สถานที่ใดบ้างในทุ่งบางเขน เพื่อกองจดหมายเหตุ
สารสนเทศ และห้องสมุดหลวง กรมราชเลขานุการในพระองค์จะสามารถบันทึกพระราชกรณี ยกิจนี้ในจดหมายเหตุ
ได้อย่างถูกต้องต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ได้สืบค้นพระบรมฉายาลักษณ์ หลักฐานชั้นต้นจากงานวิจยั ของเกษม และคณะ (2552) ในหนังสื อสรุ ป
งานวิจยั “ร่ องรอยการเสด็จมาทรงหว่านข้าวของสองกษัตริ ย ์ ณ บางเขน” ของพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร และพระบรมฉายาลักษณ์ในเอกสารหลักฐานชั้นต้นเกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจ รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว
ในเกษตรกลางบางเขน ซึ่ งเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่หอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด และห้องเย็นศิระเพราะพระ
บริ บาล หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นนําองค์ประกอบซึ่ งเป็ นฉากหลังของพระบรมฉายาลักษณ์
ขณะรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าวทุกภาพมาพิเคราะห์เชิ งวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพเพื่อพิสูจน์สมมติ ฐานว่า พระบรม
ฉายาลักษณ์แต่ละภาพถูกถ่ายจากบริ เวณที่ถูกกล่าวอ้าง โดยนําสภาพแสงเงาที่ปรากฏในพระบรมฉายาลักษณ์ขณะ
รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ซึ่ งถูกระบุว่าถูกถ่ายในเกษตรกลางบางเขน มาพิจารณาเทียบกับมุมของแสงแดด ณ วันที่
5 มิ ถุนายน 2489 จาก http://suncalc.net (Agafonkin, 2020a) เพื่ อกําหนดทิ ศทางที่ ช่างภาพหันกล้องถ่ายภาพและ
ช่วงเวลาในการถ่ายภาพ แล้วนําภาพถ่ายทางอากาศของเกษตรกลางบางเขน ที่ถ่ายในปี ซึ่ งใกล้เคียงกับ พ.ศ. 2489 มา
พิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของฉากหลังในพระบรมฉายาลักษณ์ดงั กล่าว
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ได้สัมภาษณ์พยานแวดล้อมกรณี และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพยานแวดล้อมกรณี ที่เสี ยชี วิตแล้ว เพื่อพิจารณา
สอบทานความน่าเชื่ อถือของคําพยานแวดล้อมกรณี ถูกอ้างอิงเป็ นหลักฐานชั้นรองโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่อนนําไปหาข้อสรุ ปด้วยหลักนิติศาสตร์ร่วมกับผลการพิเคราะห์พระบรมฉายาลักษณ์

ผลการวิจัย

การสื บ ค้น พระบรมฉายาลัก ษณ์ ใ นหนัง สื อ สรุ ป งานวิ จัย “ร่ อ งรอยการเสด็ จ มาทรงหว่ า นข้า วของ
สองกษัตริ ย ์ ณ บางเขน” (เกษม และคณะ, 2552) พบว่ามีพระบรมฉายาลักษณ์ที่สามารถนํามาใช้กาํ หนดสถานที่ซ่ ึ ง
ทรงหว่านข้าวในทุ่งบางเขน คือ พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 ขณะทรงหว่านข้าว จํานวน 1 ภาพ (Figure 1)
และพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะทรงประทับนั่งทอดพระเนตรชาวนาแสดงการทํานาด้านทิ ศเหนื อของวัดพระศรี
มหาธาตุวรมหาวิหาร จํานวน 1 ภาพ (Figure 2) สําหรับการสื บค้นพระบรมฉายาลักษณ์ในเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
พระราชกรณี ยกิจรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าวในเกษตรกลางบางเขน ซึ่ งเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่หอจดหมายเหตุ
สํานักหอสมุด และหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีพระบรมฉายาลักษณ์ที่สามารถนํามาใช้กาํ หนด
สถานที่ซ่ ึ งทรงหว่านข้าวในทุ่งบางเขน คือ พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 ขณะทรงหว่านข้าว ที่บริ เวณหลัง
ตึ กขาว (ตึ กอิ งคศรี กสิ การ ในปั จจุ บนั ) เกษตรกลางบางเขน ซึ่ งจัดแสดงในห้องเย็นศิ ระเพราะพระบริ บาล หอ
ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 2 ภาพ (Figure 1 และ Figure 3)
การนําองค์ประกอบของพระบรมฉายาลักษณ์ภาพที่ 1 และ 2 มาพิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพพบว่า
แอ่งนํ้า, แนวต้นไม้ และทางเดิ นไม้ที่ใช้พระแท่ นที่ ทรงประทับยืนหว่านข้าว มี ลกั ษณะสอดคล้องกัน (Figure 4)
การที่เงาบริ เวณพระกรรณและพระกรข้างขวา และเงาบนลําตัวของเด็กซึ่ งไม่ใส่ เสื้ อในฉากหลังระยะกลางในพระ
บรมฉายาลักษณ์ บ่งถึงตําแหน่ งที่ ดวงอาทิ ตย์อยู่ในมุมสู ง ซึ่ งเมื่อเที ยบกับมุมของแสงแดดในวันดังกล่าว มีความ
เป็ นไปได้ ว่ า พระบรมฉายาลัก ษณ์ ถู ก ถ่ า ยในเวลาประมาณ 10:51 น. (Agafonkin, 2020a) สอดคล้ อ งกั บ
หมายกําหนดการเสด็จฯ เมื่อพระบรมฉายาลักษณ์ (Figure 1) ถูกถ่ายในช่วงเช้าก่อนเสด็จพระราชดําเนิ นมาเกษตร
กลางบางเขน เงาที่ปรากฏบนฉลองพระองค์และพระสนับเพลาบริ เวณพระอูรุซา้ ย แสดงว่าพระพักตร์หนั ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และกล้องถูกหันไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ คือหันไปทางแนวคลองถนน
การนําสภาพแสงเงาที่ ปรากฏบนฉลองพระองค์และพระสนับเพลาบริ เวณพระอูรุซ้ายในพระบรมฉายา
ลักษณ์ภาพที่ 3 ที่อา้ งว่าถูกถ่ายในเกษตรกลางบางเขน มาเทียบกับมุมของแสงแดดในวันดังกล่าว พบว่าดวงอาทิตย์
อยู่ใ นมุ มสู ง เวลาประมาณ 13:46 น. (Agafonkin, 2020b) ขณะที่ เ วลาเสด็จฯ กลับจากเกษตรกลางบางเขนตาม
หมายกําหนดการเสด็จฯ คื อเวลา 14:30 น. ดังนั้นหากถูกถ่ายในเกษตรกลางบางเขน กล้องต้องหันไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ขณะที่ พระพักตร์ หันไปทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ และหากถูกถ่ายจากบริ เวณหลังตึ กขาว พระ
พักตร์ ตอ้ งหันเข้าหาตึ กขาว ฉากหลังต้องเป็ นแนวต้นไม้ในระยะประมาณ 100 เมตรซึ่ งปรากฏในภาพถ่ายทาง
อากาศของเกษตรกลางบางเขน ปี พ.ศ. 2483 (นิ รนาม, 2542) และก่อนปี พ.ศ. 2496 (นิ รนาม, มปป.) (Figure 5) แต่
ไม่ปรากฏแนวต้นไม้ดงั กล่าวเป็ นฉากหลังระยะกลางในพระบรมฉายาลักษณ์ นอกจากนี้ แอ่งนํ้าในพระบรมฉายา
ลักษณ์ ยงั ไม่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศของเกษตรกลางบางเขน จากเหตุ ผลด้านทิ ศทางหันพระพักตร์ และ
ลักษณะของฉากหลัง จึงเป็ นการยืนยันยํ้าว่าพระบรมฉายาลักษณ์ภาพที่ 3 ไม่ได้ถูกถ่ายในเกษตรกลางบางเขน

377

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Figure 1 A photograph of King Rama VIII sowed rice seeds to a field. Black arrows pointed at shadow on his
majesty’s cloth. Black dots circled a group of 6 trees. White dots circled a swamp.

Figure 2 Photographs of King Rama VIII and his younger brother watched a rice planting demonstration at
approximately 9:50 am. A swamp is circled at the center, while a short elevated path is circled on the right.
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Figure 3 A photographs of King Rama VIII sowed rice seeds to a field. Black arrows pointed at shadow on his
majesty’s cloth. A group of 6 trees is circle at the center, while a swamp is circled on the right.

Group of trees
Swamp

Elevated path

Figure 4 A comparison of 2 photographs of King Rama VIII at the event, showing similar group of trees and
swamp as well as short elevated path which his majesty stood while sowing rice seeds
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เมื่ อพิ จารณาเปรี ยบเที ยบองค์ประกอบที่ เป็ นฉากหลังของพระบรมฉายาลักษณ์ Figure 1 และ Figure 3
พบว่าทัศนี ยภาพที่สาํ คัญ คือ แอ่งนํ้า, ลักษณะแนวต้นไม้ 6 ต้น (Figure 6) และพระแท่นที่ทรงประทับยืนหว่านข้าว
มีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการ โดยภาพที่ 1 ถูกถ่ายจากตําแหน่งที่อยู่ทางซ้ายของตําแหน่งที่ถ่ายภาพที่ 3 เล็กน้อย
ด้วยกล้องที่ ใช้เลนส์ซ่ ึ งมีความยาวโฟกัสยาวกว่า และในมุมที่ ต่ าํ กว่า Figure 3 ทําให้ตน้ ไม้ท้ งั หกต้นใน Figure 1
ดูเสมือนว่าอยู่ใกล้ กนั มากกว่าและอยู่ใกล้ ผ้ ถู ่ายภาพมากกว่าเล็กน้ อย โดยแอ่งนํ ้าใน Figure 1 ดูเสมือนว่ามีขนาด
ใหญ่กว่าแอ่งนํ้าใน Figure 3
การขยายภาพเพื่อพิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่าพระบรมฉายาลักษณ์ท้ งั สองภาพปรากฏสิ่ งที่ มีลกั ษณะ
คล้ายภาชนะใส่ เมล็ดข้าวพร้อมสายหิ้ ว และหัวเข่าของผูท้ ูลเกล้าฯ ถวายเมล็ดข้าวเปลือก เหมือนกัน และ Figure 3
ยังปรากฏสิ่ งที่ บ่งว่าเป็ นเครื่ องแต่ งกายของผูท้ ู ลเกล้าฯ ถวายเมล็ดข้าวเปลื อก อยู่ระหว่างขาพระสนับเพลาของ
รัชกาลที่ 8 ด้วย (Figure 7) นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์การทอดของเงาในพระบรมฉายาลักษณ์ท้ งั สองภาพ พบว่าเงาใน
พระบรมฉายาลักษณ์ บ่งถึ งตําแหน่ งที่ ด วงอาทิ ตย์อยู่ใ นมุ มสู งของเวลาซึ่ งใกล้เคี ย งกัน จึ งแสดงอย่างชัดเจนว่า
พระบรมฉายาลักษณ์ท้ งั สองภาพได้ถูกบันทึกจากเหตุการณ์เดียวกัน
สํา หรั บ การอ้า งคํา พยานที่ ร ะบุ ว่ า รั ช กาลที่ 8 ได้ท รงหว่ า นข้า วในเกษตรกลางบางเขนซึ่ งเป็ นเพี ย ง
พยานแวดล้อมกรณี น้ นั เมื่อได้สมั ภาษณ์พยานและบุคคลซึ่ งเคยสัมภาษณ์พยานที่เสี ยชีวิตแล้ว เพื่อสอบทานนํ้าหนัก
ความน่ าเชื่ อถื อของคํา พยาน พบว่านายเกษม จันทรประสงค์ (สัมภาษณ์ พร้ อมบันทึ กภาพเคลื่ อนไหว, วันที่ 2
พฤศจิกายน 2562) ได้ให้ขอ้ มูลว่าตนได้เคยทํางานที่ ตึกขาวในช่ วงที่รัชกาลที่ 8 เสด็จฯ เกษตรกลางบางเขน แต่ไม่
เคยให้สัมภาษณ์แก่ผใู ้ ดว่า รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าวหลังตึกขาว ตามที่ชมรม มก. อาวุโส (2549) กล่าวอ้าง และยัง
ได้ระบุวา่ ขณะที่สองพระองค์ได้เสด็จฯ ในครั้งนั้น หลังตึกขาวเป็ นนาทดลอง มีสภาพรกร้าง ไม่มีการสร้างปะรําพิธี
ที่ จะสามารถให้ทรงหว่านข้าวได้ ส่ วนการที่ สมศักดิ์ และลาวัลย์ (2540) ได้ระบุ ว่าคุณชวนชม จันทระเปารยะ
พยานแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์ ว่ารัชกาลที่ 8 ได้เสด็จฯ ไปนาทดลองซึ่ งอยู่ขา้ งหลังตึ กขาว ก่อนเสด็จฯ กลับนั้น
ลาวัลย์ ไกรเดช (สัมภาษณ์ ทางโทรศัพ ท์แ ละ Facebook messager, วันที่ 29 เมษายน 2563) ได้ป ฏิ เ สธว่า ไม่ เคย
สัมภาษณ์คุณชวนชม ฯ ตามที่ ถูกอ้าง ดังนั้นจึ งไม่มีคาํ พยานแวดล้อมกรณี ที่มีน้ าํ หนักน่ าเชื่ อถือในการสนับสนุน
ประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าซึ่ งระบุวา่ รัชกาลที่ 8 ได้ทรงหว่านข้าวที่เกษตรกลางบางเขน
บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ
การพิเคราะห์พระบรมฉายาลักษณ์ในเชิ งวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพพบอย่างชัดเจนว่า พระบรมฉายาลักษณ์
ขณะรัชกาลที่ 8 กําลังทรงหว่านเมล็ดข้าวในวันที่ 5 มิถุนายน 2489 ทั้งจากเกษม และคณะ (2552) และจากชมรม
มก. อาวุโส (2549) ถูกถ่ายจากสถานที่เดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน เมื่อพิเคราะห์ร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์ขณะ
ทรงประทับนัง่ ทอดพระเนตรชาวนาแสดงการทํานาที่วดั พระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร จึงสรุ ปได้ชดั เจนว่าพระบรม
ฉายาลักษณ์ขณะกําลังทรงหว่านเมล็ดข้าวทั้งสองภาพถูกถ่ายในทุ่งบางเขน บริ เวณด้านเหนือของวัดพระศรี มหาธาตุ
ฯ นอกจากนี้ ยงั พบว่าไม่มีคาํ พยานแวดล้อมกรณี ซ่ ึ งมีน้ าํ หนักน่าเชื่อถือในการสนับสนุนประวัติศาสตร์จากคําบอก
เล่าที่ ว่ารัชกาลที่ 8 ได้ทรงหว่านข้าวที่ เกษตรกลางบางเขน ส่ วนการที่ ชมรม มก. อาวุโส (2549) อ้างความถูกต้อง
ของการบรรยายพระบรมฉายาลักษณ์ภาพที่ 3 ว่าเป็ น “เกษตรกลางบางเขน” เนื่องจากการเป็ นพระนิพนธ์ของ
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White Bld.
North
North

Figure 5 Aerial photographs of the Central of Agriculture at Bang Khen in 1940 (left) and 1953 (right).

Figure 6 Comparison of the tree group in the far-background of the 2 photographs. Left enlarged from Figure 1,
right enlarged from Figure 3. Due to shorter focal length of the camera lens taken the right photo, the group of
trees appears to be closer together and further away.

Rice seed container-like item

Carrying strap
A knee of a servant

Sign of the servant’s cloth behind his majesty’s trouser

Figure 7 Comparison of the components of photographs. Left enlarged from Figure 1, right enlarged from
Figure 3. Same shooting place, the right one shot from a bit further-right spot. Same rice seed container-like
item with a carrying strap. A knee and cloth of the servant, who supplied rice seeds, appeared behind his
majesty. Same swamp, group of trees and group of audiences.
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สมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา (2531) ที่ ทรงรู ้ เห็ นและได้รับการตรวจทานจากพระราชชนนี ของ
รั ชกาลที่ 8 ในบางตอน ทั้งที่ ผูท้ รงพระนิ พนธ์และผูท้ รงตรวจทานไม่ได้ร่วมเสด็จพระราชดําเนิ นมาในครั้งนั้น
ทําให้การกล่าวอ้างดังกล่าวไม่มีน้ าํ หนักที่สามารถรับฟังได้
ผลการพิ เ คราะห์ พ ยานวัต ถุ แ ละข้อเท็ จจริ งข้า งต้น จึ ง ทํา ให้ส รุ ป สภาพความเป็ นจริ งเป็ นข้อ ยุติ ไ ด้ว่ า
พระราชกรณี ยกิจทรงหว่านข้าวของรัชกาลที่ 8 ได้เกิดขึ้นแห่งเดียวในทุ่งบางเขน คือที่บริ เวณด้านเหนื อของวัดพระ
ศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร ในช่วงเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน 2489 ดังนั้นหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้าวและ
ชาวนาจึงควรจัดพิธีรําลึกถึงพระราชกรณี ยกิจสําคัญนี้ให้สมพระเกียรติ ในพื้นที่ที่ถูกต้องต่อไป
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญของโรงละครสายเสนโปรโมชั่น อําเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรี สะเกษ ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ลาวในท้องถิ่นบ้านละทายหมู่ที่ 8
และเสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ ผ่านรู ปแบบของการสื่ อความหมายทางการท่องเที่ ยว ซึ่ งผล
การศึ กษาพบว่า แหล่งท่ องเที่ ยวแห่ งนี้ มีคุณค่าความสําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ คุ ณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์ คุ ณค่า
ความสําคัญในด้านการเป็ นเอกลักษณ์ของยุคสมัย และคุณค่าทางด้านสังคม และความผูกพันต่อท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อรู ปแบบ
การสื่ อความหมายและการจัดการโรงละครสายเสนโปรโมชัน่ ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมที่สาํ คัญ
และทรงคุณค่าสําหรับการเรี ยนรู ้ต่อไป
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วฒั นธรรม, การสื่ อความหมาย,โรงละครสายเสนโปรโมชัน่

Abstract

This article aimed to analyze the importance of historical and cultural tourism under a case study of Saisen
Promotion Theater, Kanthararom district, Sisaket province of the local Laotian ethnic group, Ban Latai Village, Village
No. 8, and proposed historical tourism management through a form of tourism interpretation. The results of the study found
that this attraction has three important values: historical value, importance of the identity of the times, and social and local
value that affected the format of interpretation and management of the Saisen Theater Promotion as an important and
valuable historical and cultural attraction for further learning.
Keywords: communication, historical and cultural tourism, Saisen Promotion Theater
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บทนํา
จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ตอนล่างของภาค และมีพ้ืนที่
ชายแดนติ ดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา เป็ นจังหวัดที่ ถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางทางการท่ องเที่ ยวอี กแห่ งหนึ่ ง เป็ น
จัง หวัด ที่ มี เ อกลัก ษณ์ ข องตนเอง ไม่ ว าจะเป็ นเอกลัก ษณ์ ท างธรรมชาติ เช่ น สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ต ามสภาพภู มิ ศ าสตร์
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ พืชพรรณไม้และทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ภูเขา แม่น้ าํ พืชเฉพาะถิ่น รวมทั้งเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ ศิ ลปะแบบเขมร (Khmer Art) อาหารการกิ น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภาษาถิ่น มีวฒั นธรรมที่
หลากหลาย ซึ่ งวิถีวฒั นธรรมของชาวศรี สะเกษ มีลกั ษณะพิเศษที่มีความหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่
ส่ วย เขมร ลาว เยอ จึงเรี ยกขานกันอีกชื่ อหนึ่ งว่า “ดินแดนสี่ เผ่าไทย” (สํานักงานจังหวัดศรี สะเกษและภาคีเครื อข่าย,
2549) มี แหล่งท่ องเที่ ยวหลายแห่ งได้แก่ แหล่งท่ องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แหล่งท่ องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ และยังมี ประเพณี ที่นับว่าเป็ นประเพณี เก่ า แก่ ข องจังหวัดคื อ “งานเทศกาลดอกลําดวนบาน สื บสาน
ประเพณี สี่ เ ผ่า ไทศรี ส ะเกษ” นอกจากนี้ จัง หวัด ศรี ส ะเกษยัง มี แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วด้า นประเพณี วัฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร์ ที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนโดยคนในท้องถิ่นอีกแห่ งหนึ่ งคือ “โรงละครสายเสนโปรโมชัน่ ” ณ ชุมชนบ้าน
ละทายหมู่ที่ 8 ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
โรงละครสายเสนโปรโมชัน่ ถูกสร้างสรรค์โดยครู ประทิน สายเสน ข้าราชการบํานาญ โดยจัดแสดงอยูภ่ าย
ในอาณาบริ เวณบ้านของตนเอง โดยการจําลองประวัติศาสตร์ เส้นทางสายอพยพสายที่ 5 ของกลุ่มชนในวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ถื อได้ว่าเป็ น “โรงละครชุ มชนลาวละทาย” ซึ่ งเป็ นหมู่ บา้ นที่ ไ ด้รั บการพัฒ นาเป็ นหมู่ บา้ นเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบใน พ.ศ.2558 รวมถึงยังได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจากสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ในปี เดียวกันด้วย มีลานการแสดงวัฒนธรรม ฉากการแสดง
สวนทานตะวัน ปอเทื อง สวนดอกบานชื่ น การจําลองโครงการแก้มลิงและเกาะรัตนโกสิ นทร์ รวมถึงวิถีชีวิตคน
กันทรารมย์ริมทางรถไฟ ไก่ย่าง และพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ที่
เสด็จเยือนจังหวัดศรี สะเกษใน พ.ศ.2498 (ประทิ น, 2563) และนอกจากนี้ ชุมชนบ้านละทายแห่ งนี้ ยงั คงอนุ รักษ์
วัฒนธรรมประเพณี การตักบาตรข้าวเหนี ยว และการแต่งกายแบบชาวอีสานโบราณที่คนในชุมชนยังคงอนุรักษ์สืบ
ต่อกันมา
จากข้อมูลเบื้ องต้นจะเห็นได้ว่า โรงละครแห่ งนี้ มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ยงั มีการรักษาชุ ดองค์
ความรู ้ทางประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม ศาสตร์ พระราชา เกษตรพอเพียง และวัฒนธรรมประเพณี เก่าแก่ไว้ แต่วิธีการ
หรื อรู ปแบบการจัดการยังไม่เป็ นระบบเท่าใดนัก ซึ่ งสอดคล้องกับโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์
4 เผ่า (เขมร ส่ วย ลาว เยอ) ชุ มชนต้นแบบกลุ่มชาติ พนั ธุ์ลาว ณ บ้านละทาย อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
(2563) ที่ศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ผูศ้ ึกษาจึง
มี ความสนใจที่ จะศึ กษาและวิ เคราะห์ คุณค่ าความสําคัญของแหล่ งท่ องเที่ ยวในท้องถิ่ น คื อ โรงละครสายเสน
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โปรโมชั่น เพื่ อ เสนอแนวทางในการจัด การแหล่ งท่ องเที่ ย วเชิ งประวัติ ศ าสตร์ วฒ
ั นธรรมแห่ ง นี้ ให้เ ป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วฒั นธรรมที่สาํ คัญและทรงคุณค่าสําหรับการเรี ยนรู ้ต่อไป

การตรวจเอกสาร
จากการสํารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วฒั นธรรม กรณี ศึกษา โรงละครสาย
เสนโปรโมชัน่ อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ พบว่าไม่มีผทู ้ าํ การศึกษาโดยตรง และมีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องคือ
“โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมชาติพนั ธุ์ 4 เผ่า (เขมร ส่ วย ลาว เยอ) ชุมชนต้นแบบกลุ่มชาติ พนั ธุ์ลาว ณ
บ้านละทาย อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ” ของกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
(2563) ซึ่ งสรุ ปเล่มโครงการนี้ เป็ นประโยชน์คือ ทําให้ได้ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบริ บทของแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น
และงานของนิ รนาม (2534) เรื่ อง “หนังสื อที่ ระลึ กในพิ ธียกช่ อฟ้ าและตัดลูกนิ มิตอุโบสถวัดโพธิ์ ศรี บา้ นละทาย
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ 6 มิถุนายน 2534” ซึ่ งกล่าวถึงบทบาทของกลุ่มชาวลาวในท้องถิ่น ซึ่ งงานวิจยั นี้
ทําให้ทราบที่ต้ งั ของชุมชนชาวลาวของอําเภอกันทรารมย์ในอดีต โดยทําให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ากลุ่มคนลาวมา
ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แถบใดของท้องถิ่นอันส่ งผลต่อการสร้างเรื่ องราวและชุดความรู ้ของการแสดงภายในโรงละคร
สายเสนโปรโมชัน่ แห่ งนี้ งานวิจยั ของเทิ ดชาย (2554) เรื่ อง “ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิ งสร้างสรรค์” ที่
กล่าวถึงการนําภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ท้องถิ่นและประเทศได้
เป็ นอย่างดี งานวิจยั ของเทิดชาย (2552) เรื่ อง “บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ที่กล่าวเน้นถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น งานวิจยั ของเทิดชาย (2553) เรื่ อง “พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิม้ ร่ วมสมัย
แห่งกาลเวลาผ่านงานวิจยั ” และงานวิจยั ของประดิษฐ ศิลาบุตร (2549) เรื่ อง “ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้ น
ในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้” ที่ กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ ยวจังหวัดศรี สะเกษโดยภาพรวม ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งศึ กษา
วิธีการวิจยั เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ศึกษาบริ บทของแหล่งท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม กรณี ศึกษาโรงละคร
สายเสนโปรโมชัน่ อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ และในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้แนวคิดในการวิเคราะห์
คุณค่าความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวของ Australia ICOMOS (2000) กรมการท่องเที่ยว (2552) และวชิรญา (2557)
ประกอบการศึ กษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ ยวเพื่อวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญของโรงละครสายเสน
โปรโมชัน่ อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยอาศัยแหล่งข้อ
มูลประเภทปฐมภูมิ โดยการลงพื้นที่เพื่อสํารวจและจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั ของแหล่งท่องเที่ยวโรง
ละครสายเสนโปรโมชัน่ ประกอบกับการใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิประกอบ เนื่ องจากข้อมูลแต่ละความหมายของแนวคิ ด
หลักการและองค์ประกอบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวมีความหลากหลายของแนวคิ ดและมีขอ้ มูลจํานวนมาก
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โดยใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการศึ กษาตั้งแต่เดื อนกันยายน 2563 ถึงเดื อนธันวาคม 2563 รวม 4 เดื อน ดังนั้น ผู ้
ศึกษาจึงได้มีการตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากเอกสาร สิ่ งพิมพ์ หนังสื อ นิตยสาร วารสาร หนังสื อพิมพ์และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาทบทวนบริ บทการพัฒนาโรงละครฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ละทาย สํานักงานการทท่องเที่ยวจังหวัดศรี สะเกษ เป็ นต้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่รับผิดชอบในการพัฒนาโรงละครฯ ในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยในช่วงแรกของการรวบรวมข้อมูลนั้นนํามาจากหนังสื อ วิทยานิพนธ์
เว็บไซต์ เพื่อศึกษาแนวทางในการวิจยั มีการเก็บข้อมูลภาคสนามรอบแรกเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมจากการเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งแรก และมีการเก็บข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม มีการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลโดย
อาศัยการแนะนําของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว ทําให้ได้ขอ้ มูลเนื้อหาตรงตามลักษณะที่ตอ้ งการศึกษา อีกทั้ง
ยังช่ วยทําให้ผูศ้ ึ กษาเก็บข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้ นจากการแนะนําโดยสามารถอ้างถึ งผูแ้ นะนําได้ และใช้การ
สํารวจและสังเกต โดยเข้าไปอยูใ่ นพื้นที่จริ ง และปรับตัวให้เข้ากับผูใ้ ห้ขอ้ มูลจนผูท้ ี่จะถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่าเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาที่ มีผูศ้ ึ กษามาพูดคุยด้วย และใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ ผูศ้ ึ กษาใช้ในการวิจยั กับ
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่รับผิดชอบปฏิ บตั ิ งานในพื้นที่ ประชากรท้องถิ่น และนักท่องเที่ ยวที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ โดยอาศัยเครื่ องบันทึกเสี ยง กล้องถ่ายภาพ สมุดบันทึ ก
ปากกา และกรอบแนวคําถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสํารวจและการสังเกต มา
ทําการรวบรวมแยกหมวดหมู่ ข้อมูลที่ได้เหล่านี้คือ ความเป็ นจริ งที่มีอยูข่ องพื้นที่ศึกษานํามาวิเคราะห์ร่วมกับบริ บท
แวดล้อ มที่ บ่ง บอกถึ ง คุ ณ ค่ า และความสํา คัญ ของโรงละครฯ ในฐานะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ งประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ผลการวิจัย
โรงละครสายเสนในบริ บทแหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้ องถิ่น
โรงละครสายเสนโปรโมชัน่ ชุมชนละทายหมู่ 8 อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ ตั้งอยู่ริมทางหลวง
หมายเลข 2168 เส้นทางสายอําเภอกันทรารมย์ - ยางชุมน้อย – ราษีไศล (ภราดร, สําลี และชัญญา, 2558) และห่ าง
จากตัวอําเภอกันทรารมย์ไปทางทิศเหนื อประมาณ 5 กิโลเมตร (องค์การบริ หารส่ วนตําบลละทาย, 2563) ถือว่าเป็ น
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ส่ วนหนึ่ งของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ที่จดั แสดงกลางแจ้ง และเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ มีคุณค่าด้านศิ ลปะและสถาปั ตยกรรม และยังสอดคล้องกับแนวคิ ดการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางไปตามแหล่งประวัติศาสตร์ เป็ นการแสวงหา
ความรู ้ ความเพลิดเพลิน และได้เห็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและการดํารงชี วิตของประชาชนในปั จจุบนั (วรรณา,
2546) ซึ่ งในที่ น้ ี คื อ (1) มรดกทางวัฒ นธรรมที่ จับต้องได้คื อ Tangible Cultural Heritage คื อ อาคาร กลุ่ มอาคาร
ชุ มชน ชุ มชนท้องถิ่นดั้งเดิ ม แหล่งภูมิทศั น์วฒั นธรรม และผลงานศิ ลปะแขนงต่างๆ เป็ นต้น และ (2) มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) คื อ มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็ นนามธรรม เป็ นสิ่ งที่ ไ ม่
สามารถจับต้องหรื อแสดงออกทางกายภาพได้ ได้แก่ ภูมิปัญญา ความรู ้ ความเชื่ อ ความสามารถ ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี จารี ตที่บุคคลหรื อชุมชนได้สร้างสรรค์ข้ ึน และได้ถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่งจนถึงปัจจุบนั (อรรถ
, 2550) รวมทั้งเป็ นสถานที่ให้ความรู ้ท้ งั ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม มีมคั คุเทศก์และวิทยากรให้
ความรู ้และคําแนะนําเกี่ยวกับความรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนั้นและความรู ้ดา้ นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประชาชนเจ้าของท้องถิ่ นมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รักษ์ และการจัดการเกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวเพื่ อการอนุ รั กษ์แ ละ
ผลประโยชน์ของท้องถิ่น (วรรณา, 2546)
นอกจากนี้ ตามเกณฑ์ข อง ICOMOS แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ ว ฒ
ั นธรรม จะต้อ งมี ก ารสื่ อ
ความหมาย (Interpretation) ในเชิ งการศึ กษา ความบันเทิ ง และเพื่อการอนุ รักษ์และพัฒนาอย่างยัง่ ยืนผ่านบอร์ ด
นิทรรศการ วีดิทศั น์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และของที่ระลึก เป็ นต้น (ประกอบศรี , 2553) โดยในการเลือกใช้แต่ละวิธี
สื่ อความหมายนั้นขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่และลักษณะข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย
การวิเคราะห์ คุณค่ าความสําคัญของแหล่ งท่ องเที่ยวโรงละครสายเสนโปรโมชั่น
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้แนวคิดในการวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวของ
Australia ICOMOS (2000) กรมการท่ อ งเที่ ย ว (2552) และวชิ ร ญา (2557) ประกอบการศึ ก ษาข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ตามคําถามการวิจยั และวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
คุณค่ าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โรงละครสายเสนโปรโมชัน่ เป็ นโรงละครกลางแจ้ง
ได้จาํ ลองเรื่ องราวการย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชนลาวจากเมืองหนองบัวลุ่มภู หรื อนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน มายัง
ที่ต้ งั บ้านละทายในปัจจุบนั (นิรนาม, 2534) และการแสดงผสมจินตนาการ โดยมีตาํ นานสัมพันธ์กบั ตํานานนางเจียง
ไดของบ้านชี ทวนอี กฟากมูล และบทบาทของพระเจ้าตากสิ น พระปทุมวรราชสุ ริยวงศ์ (พระครู ประที ปวรคุ ณ,
2563) และการใช้พระราชบัญญัตินามสกุลสมัยรัชกาลที่ 6 คือ พลศักดิ์ และ แก้วอาสา เป็ นต้น (ประทิน, 2563) ซึ่ ง
คําว่า “ละทาย” มาจากคําว่า “ลาดทราย” ซึ่ งมีความหมายถึงว่าเดิมที่ อาณาบริ เวณพื้นที่ แถบนี้ เป็ นพื้นที่ เนิ น มีหาด
ทรายล้อมรอบ (ดาเรศ, 2563) หลังจากนั้นชุมชนได้เติบโตขึ้นตามที่มีผคู ้ นหลัง่ ไหลจากสังคมชุมชนตอนบนทั้งฝั่ ง
ซ้ายและฝั่ งขวาแม่น้ าํ โขงมาอยู่บา้ นละทายฟากตะวันตกของแม่น้ าํ มูล การปกครองก็ดาํ เนิ นตามฮี ตตามคองเวียง
จันทน์เช่นเดียวกับเมืองและชุ มชนอื่นๆ ที่ต่างก็โยกย้ายมาจากวัฒนธรรมล้านช้าง หลวงพระบาง นครเวียงจันทน์
เช่ น มีทา้ วฝ่ าย ตาแล้ง เป็ นผูป้ กครองเมือง คุม้ และบ้าน เป็ นต้น (ประทิ น, 2563) นอกจากนี้ ยงั มีฉากจําลองศาสน
สถานสําคัญ เช่น ปราสาทขอม เกาะรัตนโกสิ นทร์ ประวัติพระเจ้าตาก อาคารสถานที่จาํ ลองในอดีต สงครามโลก
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ครั้งที่ 2 สถานี รถไฟจําลองเหตุการณ์ รัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยี่ยมราษฎรเมืองศรี สะเกษในพ.ศ.2498 และเสด็จฯผ่านตัว
อําเภอกันทรารมย์ในปัจจุบนั รวมถึงวิถีชีวิตคนขายไก่ยา่ งกันทรารมย์ดว้ ย

Figure 1 The Diagram of Saisen Promotion Theater, Ban Latai Village, Village No. 8 Kanthararom district, Sisaket
province
คุณค่ าทางสั งคม โรงละครสายเสนโปรโมชัน่ ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญแห่งหนึ่งใน
จังหวัดศรี สะเกษ สถานที่แห่ งนี้ ได้รับการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน พ.ศ.2558 และยัง
ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินใน พ.ศ.2558 และได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่ งในพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบชาติพนั ธุ์ลาว ในโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ชาติพนั ธุ์ 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่ วย เยอ) เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ
ดําเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผา่ นมา ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่าสถานที่น้ ีได้รับการยอมรับว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่น่าศึกษาอีกแห่งหนึ่งด้วย
ความผูกพันต่ อคนในท้ องถิ่น โรงละครสายเสนโปรโมชัน่ นั้นถือได้วา่ มีความสําคัญและผูกพันกับคนใน
ท้องถิ่น เนื่ องจากแหล่งเรี ยนรู ้น้ ี บ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์ ชุมชนที่สมั พันธ์กบั ประวัติศาสตร์ อีสาน มี
แหล่งเรี ยนรู ้เชิงเกษตรพอเพียง โคกหนองนาโมเดล แก้มลิง ทุ่งทานตะวัน ทุ่งปอเทือง มีการแต่งกายแบบไทยอีสาน
โบราณในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณี การตักบาตรข้าวเหนียว เป็ นต้น และเมื่อมีการแสดง แสง สี เสี ยง ชาวบ้าน
ในละแวกใกล้เคี ยงจะมาร่ วมกันแสดงตามบทที่ ซักซ้อม อันสื่ อถึงเรื่ องราวภู มิหลังของท้องถิ่นตน อันทําให้เกิ ด
ความภาคภูมิใจร่ วมกัน
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แนวทางการจัดการท่ องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม: โรงละครสายเสนโปรโมชั่น
จากการวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญของแหล่งท่ องเที่ ยวโรงละครสายเสนโปรโมชัน่ ที่ ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงได้นาํ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อมาปรับใช้ในการเสนอแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ ในโรงละครลายเสนโปรโมชัน่ โดยนํารู ปแบบการสื่ อความหมายมาใช้เพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ของ Dallen (2003) ประกอบศรี (2553) และ Onlamai and Suttipan. (2010) ที่
ประยุกต์ใ ช้ใ นการสร้ า งการสื่ อ ความหมายเพื่ อจัด การการท่ องเที่ ย วแหล่ งเรี ย นรู ้ แ ห่ งนี้ กล่ า วคื อ มี การจัด ทํา
นิ ทรรศการให้ความรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมท้องถิ่น มีป้ายอธิ บายความสําคัญ มีการจัดทําของที่ระลึก การ
สร้างมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวของชุมชน และการจัดทําข้อมูลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งจะต้อง
มีการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

บทสรุ ปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

โดยสรุ ปพบว่าโรงละครสายเสนโปรโมชัน่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมที่อยู่ในพื้นที่
ของบ้านละทายหมู่ที่ 8 ที่เป็ นที่อยูข่ องกลุ่มคนในวัฒนธรรมลาว มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วฒั นธรรม มีคุณค่าด้าน
สังคม และความผูกพันต่อท้องถิ่น ซึ่ งในการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งประวัติศาสตร์ ของชุ มชนและแหล่งเรี ยนรู ้ ผ่าน
รู ปแบบการสื่ อความหมายต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของเทิดชาย ช่วยบํารุ ง (2554) ที่เสนอว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยถือเป็ นทุ นทางสังคมและวัฒนธรรมที่ ตอ้ งเก็บรั กษาไว้ โดยมีกระบวนการในการอนุ รักษ์ทุนภู มิปั ญญา
ท้องถิ่ นของไทยผ่า นการค้นคว้า วิ จยั การอนุ รักษ์ การฟื้ นฟู และการพัฒนา ภายใต้ความช่ วยเหลื อขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น และสอดคล้องกับอดิ ศร ศักดิ์ สู ง (2560) ที่ ว่า โรงละครฯ นี้ เป็ นทรั พยากรการท่ องเที่ ย ว
ประเภทศิลปวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่ มนุ ษย์สร้างขึ้ นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยการสร้างกิจกรรมใหม่หรื อปรับปรุ งดัดแปลงให้สถานที่มีความหลากหลายในการทํากิจกรรมการ
ท่องเที่ ยว จากการศึ กษาผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการสานเสวนาประชุ มกลุ่มระหว่างเจ้าของสถานที่ ผูท้ ี่ พกั
อาศัยรอบๆ แหล่งเรี ยนรู ้ และนักท่องเที่ยว และควรมีการศึกษาเรื่ องสภาพปั จจุบนั ในการท่องเที่ยวในมุมกว้างให้
สอดรับกับนโยบายของจังหวัดปัจจุบนั และการศึกษาครั้งนี้อาจนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยได้รับอนุ เคราะห์จากครู ประทิ น สายเสน ที่ ได้กรุ ณาสละเวลาให้คาํ แนะนํา ให้
ความรู ้ความเข้าใจ และแนวทางการศึ กษา ตลอดจนช่ วยเหลื อ ตรวจสอบแก้ไขและเพิ่ มเติ มในส่ วนต่างๆ ทําให้
บทความนี้ สมบูรณ์มากขึ้น ขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลละทาย และนักท่องเที่ยวทุกคน ที่ให้ความ
ช่ วยเหลื อและร่ วมมื อดี ย่ิงในการให้ขอ้ มูล และขอขอบคุ ณลูกศิ ษย์ธงชัย ชํานิ กุล ที่ ช่วยออกแบบภาพประกอบ
เพิ่มเติม

389

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารอ้ างอิง
กรมการท่ อ งเที่ ย ว. (2552). คู่ มื อ การประเมิ น มาตรฐานแหล่ ง ท่ องเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ . สื บค้ น จาก
http://www.tourism.go.th/.
กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ. (2563). รายงานผลการดําเนิ นโครงการพัฒนาแหล่ ง
เรี ยนรู้ วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่ า (เขมร ส่ วย ลาว เยอ) ชุมชนต้ นแบบกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ณ บ้ านละทาย อําเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ. ศรี สะเกษ: กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ.
ดาเรศ พลศักดิ์. (2563). โรงละครสายเสนโปรโมชั่น [ธันยพงศ์ สารรัตน์ และคณะ, ผูส้ มั ภาษณ์].
เทิ ด ชาย ช่ ว ยบํา รุ ง. (2553). พลวั ต การท่ องเที่ ย วอี ส านใต้ : ค้ น หารอยยิ ้มร่ วมสมั ย แห่ งกาลเวลาผ่ า นงานวิ จั ย .
กรุ งเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
เทิ ดชาย ช่ วยบํารุ ง. (2554). ภู มิปัญญาการพั ฒนาท้ องถิ่ นเชิ งสร้ างสรรค์ . นนทบุ รี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.
เทิดชาย ช่วยบํารุ ง. (2554). บทบาทขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นกับการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนบนฐาน
แนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพียง. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.
นิ รนาม. (2534). หนังสื อที่ ระลึกในพิ ธียกช่ อฟ้ าและตัดลูกนิ มิตอุโบสถในพิ ธียกช่ อฟ้ าและตัดลูกนิ มิตอุโบสถวัด
โพธิ์ ศรี บ้ านละทาย อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ. มปท.: มปพ.
ประกอบศรี ภักดี พินิจ. (2553). ศักยภาพการสื่ อความหมายทางการท่องเที่ ยวชุมชน: ชุ มชนร่ องไฮ จังหวัดพะเยา.
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 18(12), 82–90.
ประดิ ษ ฐ ศิ ล าบุ ต ร. (2549). ศึ ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ างขึ ้น ในกลุ่ม จั ง หวั ด อี ส านตอนใต้ . กรุ ง เทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
ประทิน สายเสน. (2563). โรงละครสายเสนโปรโมชัน่ [ธันยพงศ์ สารรัตน์ และคณะ, ผูส้ มั ภาษณ์].
พระครู ประทีปวรคุณ. (2563). ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นบ้านละทาย [ธันยพงศ์ สารรัตน์ และคณะ, ผูส้ มั ภาษณ์].
ภราดร ศรปั ญญา, สําลี ศรปั ญญา และชัญญา ศรปั ญญา. (2558). ศรี สะเกษจังหวัดของเรา 2: ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิ จ
การคมนาคมและสิ่ งแวดล้ อม. อุบลราชธานี: ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ ป.
วชิ รา ตติ ยนันทกุล. (2557). การพัฒนาคู่ มือการท่ องเที่ ยวเชิ งมรดกวัฒนธรรม นามธรรม ด้ านหั ตถกรรมจั งหวัด
อุบลราชธานี (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
วรรณา วงษ์วานิช. (2548). ภูมิศาสตร์ การท่ องเที่ยว. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สํานักงานจังหวัดศรี สะเกษและภาคีเครื อข่าย. (2549). ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่นของจังหวัด
ศรี สะเกษ. ศรี สะเกษ: ศรี สะเกษการพิมพ์.
อดิศร ศักดิ์สูง. (2560). ประวัติศาสตร์ เพื่อการท่ องเที่ยว. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อรรถ นันทจักร์. (2550). ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นกับการท่ องเที่ยว. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
องค์การบริ หารส่ วนตําบลละทาย. (2563). ข้ อมูลพืน้ ฐานตําบลละทาย. มปท.: มปพ.
Australia ICOMOS. (2000). TheBurra Charter: the Australia ICOMOS charter for places of cultural significance
1999. (n.p.): Australia: Burwood Deakin University Australia ICOMOS Inc.
Dallen, T. (2003). Heritage tourism. England: Pearson Education.
Onlama, W. & Suttipan, S. (2010). Adaptive using of Sin Sai literature for Thai tourism interpretation. Journal ๐f
Thai Hospitality, 11(1), 3–15.
390

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การล่ าแม่ มดและศาลเตีย้ ในการสื่ อสารออนไลน์
Witch hunts and the Kangaroo court in online communication
จักรพันธ์ ชู สง*, พิรงรอง รามสู ต
Jakkapant Choosong*, Pirongrong Ramasoota
ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุ งเทพฯ 10300
Department of Journalism, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: love_baby_kan@hotmail.com

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) องค์ประกอบด้านการสื่ อสารของกาล่าแม่มดและศาลเตี้ยออนไลน์ (2)
ผลกระทบต่อชี วิตของบุ คคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ ถูกล่าแม่มดตลอดจนวิธีการแสวงหาทางออกของปั ญหา โดยศึ กษาจาก
กรณี ศึกษาจํานวน 3 กรณี ศึกษาในประเด็นที่ถูกโจมตีดงั นี้ ประเด็นเรื่ องการเมืองคุณพรรณิ การ์ วานิ ชเกี่ยวกับการหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพ ประเด็นเรื่ องศีลธรรมคุณพัชมน ธานี วชั รกุลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์เชิงชูส้ าว และประเด็นเรื่ องเพศสภาพ
คุ ณพินิจ งามพริ้ งเกี่ ยวกับการข้ามเพศ โดยใช้วิธีวิจัย คื อการวิเคราะห์ เนื้ อหาเพจเฟซบุ๊ก และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ผล
การศึกษาการวิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า ประเด็นที่เพจนําเสนอและการแสดงความคิดเห็นของผูต้ ิดตามเพจปรากฏการสื่ อสาร
ในลักษณะของการล่าแม่มดในมิติต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงลึกกรณี ศึกษาพบผลกระทบในด้านต่อไปนี้ คือ (1) ผลกระทบด้าน
สิ ทธิ เสรี ภาพ (2) ผลกระทบต่อครอบครัว (3) ผลกระทบต่อหน้าที่ การงาน (4) ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และ
วิธีการแสวงหาทางออกจากปั ญหาที่พบ คือ (1) การชี้ แจงข้อเท็จจริ งผ่านเฟซบุ๊ก (2) การชี้ แจงข้อเท็จจริ งผ่านสื่ อมวลชน
และ (3) การดําเนินคดีทางกฎหมาย
คําสําคัญ: ล่าแม่มด, ศาลเตี้ย, องค์ประกอบด้านการสื่ อสาร

Abstract

This research aims to (1) examine communication elements of online witch-hunt in Thailand and (2) to explore
the impacts on the lives of an individual or a group of individuals affected by these phenomena and their approach in
dealing with the problem. Three cases were selected to be part of this investigation covering three controversial topics;
Miss Pannika Wanich and the criticism against the Thai monarchy, Miss Patchamon Thaneewatcharakul and her adultery
with a celebrity, and Mr. Pinit Ngarmpring and the controversy around genders and transsexuality. The study was carried
out by employing two methodologies, Content analysis of Facebook pages and in-depth interview of the person affected
by the witchhunt in each case study The results revealed that Facebook pages’ content and followers’ comments indicated
elements of online witch hunting. In addition, the results from the in-depth interview demonstrated the following
dimensions of impacts; (1) human rights violation, (2) negative influences on family members, (3) negative influences on
their profession, (4) negative influences on relationship with surrounding individuals. Lastly, the approaches taken by each
affected person in tackling are; (1) using counterspeech on Facebook, (2) addressing the allegation to mass media, and (3)
litigation.
Keywords: communication elements, Kangaroo court, witch hunt
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บทนํา

ความหมายดังเดิมของการล่าแม่มด (Witch-hunt) หมายถึงการล่าคนที่อวดอ้างว่ามีพลังอํานาจวิเศษ รวมถึง
พวกที่เชี่ ยวชาญในการรักษาคนด้วยสมุนไพรหรื อวิธีโบราณต่างๆ บุคคลที่เชื่ อว่ามีเวทมนต์ ส่ วนความหมายอีกนัย
คื อข้ออ้างเพื่อลงโทษผูท้ ี่ เอาใจออกห่ างศาสนาบุคคลที่ ตอ้ งสงสัยว่าเป็ นแม่มดอาจจะมี หลายกลุ่มทั้งผูห้ ญิ ง และ
ผูช้ าย แต่ส่วนมากจะเป็ นผูห้ ญิ งโดยเฉพาะผูห้ ญิ งหม้าย และผูท้ ี่ ขาดบุคคลปกป้ องรวมถึ งบุคคลด้อยโอกาสหรื อ
แม้กระทัง่ บุคคลสู งศักดิ์ บุคคลที่ถูกกล่าวหาไม่จาํ เป็ นต้องมีหลักฐาน เพียงแค่เชื่ อหรื อรับสารภาพด้วยวิธีการต่างๆ
ก็ถือว่าเป็ นแม่มดแล้ว (ภีรกาญจน์, 2559) คนพวกนี้จะถูกมองว่าเป็ นแม่มด และถูกจับมาประหารทันที การล่าแม่มด
แบบที่ ถูกกฎหมาย เกิ ด ขึ้ นในยุค กลางของทวี ปยุโ รปหรื อที่ เ รี ย กกันว่า ยุค มื ด ตั้ง แต่ ศ ตวรรษที่ 5–15 อยู่ใ ต้การ
ปกครองของคริ สตจักรหรื อยุคที่คริ สตจักรรุ่ งเรื องที่สุด
กระทั้งเมื่อโลกเข้าสู่ ยุคสมัยใหม่ และวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาแทนที่ทาํ ให้การล่าแม่มดนั้นค่อยๆ หายไปจน
ศตวรรษที่ 21 ปรากฏการณ์ ล่า แม่ มดได้คื นชี พ ขึ้ น มาใหม่ โดยศตวรรษนี้ การล่ า แม่ ม ดกลายเป็ นคํา ที่ ใ ช้แ ทน
ความหมายการสื บค้นข้อมูลของผูท้ ี่กระทําผิดแล้วนํามาเผยแพร่ ในโลกออนไลน์ การล่าแม่มดไม่ได้เป็ นการจับผูท้ ี่
ถูกกล่าวหาว่าทําให้เกิดเหตุผิดธรรมชาติเหมือนในอดีต แต่จะเป็ นการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) กล่าวคือ
วิธีสร้ างระบบการควบคุ ม และลงโทษทางสังคมที่ สังคมสร้ างขึ้ นเพื่ อให้คนในสังคมปฏิ บัติตามบรรทัด ฐานที่
ถูกต้อง เมื่อมีการทําผิดบรรทัดฐานซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากผูค้ นในโลกออนไลน์ เกิดการไม่พอใจ ไม่ถูกใจก็จะถูกสังคม
ลงโทษเปรี ยบเสมือนการใช้ “ศาลเตี้ยในโลกออนไลน์” (Kangaroo court online) ที่มองว่าละเมิดสิ ทธิ ส่วนตัวของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่เป็ นฝ่ ายถูกกล่าวหาหรื อกระทําความผิด
จุดเริ่ มต้นการล่าแม่มดของสังคมไทยนั้น ปรากกฎชัดในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงรัฐบาล
จอมพลถนอม กิ ตติ ขจรที่ มีการกวาดล้างผูเ้ ห็ นต่างทางการเมืองนิ ยมลัทธิ คอมมิวนิ สต์ และข้อหาล้มล้างสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ (ธงชัย, 2551) จนในปี 2553 เกิ ดกลุ่มของเสื้ อแดงที่ ประท้วงรั ฐบาล และข้อหาล้มล้างสถาบัน
พระมหากษัตริ ยม์ ีสื่อออนไลน์จดั ตั้งกลุ่มขึ้นในเฟซบุ๊กรวมกันไล่ล่ากลุ่มคนเสื้ อแดง การล่าแม่มดในโลกออนไลน์
จึงมักรุ นแรงในช่วงเกิดความขัดแย้งทางการเมือง นอกจากนี้ การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ยงั นํามาซึ่ งปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวเนื่ องกัน เช่น การใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) การรังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) หรื อการขุดคุย้
ข้อมูลส่ วนตัว (Doxxing) ถือเป็ นการรังแกผ่านโลกออนไลน์ที่ปรากฏอยูใ่ นสังคมไทย
งานวิจยั นี้ จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาการทํางานของเพจที่ มีการนําเสนอเรื่ องราวของกลุ่มบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลที่ได้กระทําผิดบรรทัดฐานของสังคมหรื อสร้างความไม่พอใจให้กบั คนบางกลุ่มในสังคม รวมถึงการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยมุ่งศึกษาองค์ประกอบด้านการ
สื่ อสารในการล่าแม่มดออนไลน์ที่เกิ ดขึ้ นบนเฟซบุ๊ก ตลอดจนผลกระทบต่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ ถูกล่าแม่ มด
และตัดสิ นโดยผูค้ นในโลกออนไลน์ได้รับผลกระทบในการดําเนิ นชี วิต และการแสวงหาทางออกของปั ญหาของ
คนกลุ่มนี้
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านการสื่ อสารของการล่าแม่มดและศาลเตี้ยออนไลน์
2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อชี วิตของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ ถูกล่าแม่มดตลอดจนวิธีการแสวงหาทางออก
ของปัญหา

การตรวจเอกสาร

แนวคิ ด ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ (1) แนวคิ ด การล่ า แม่ ม ดในโลกออนไลน์ (Online Witch-Hunting)
หมายถึงกระบวนการที่ กลุ่มคนในโลกออนไลน์เลื อกที่ จะโจมตี หรื อลงโทษผูท้ ี่ กระทําความผิดบรรทัดฐานของ
สังคมหรื อ สร้ า งความไม่ พ อใจให้กับคนบางกลุ่ ม ในสังคม (สาวตรี , 2553) ได้ใ ห้ข ้อมู ลเกี่ ย วกับ การล่ า แม่ ม ด
ออนไลน์ว่ามีการนําชื่ อจริ ง นามสกุลจริ ง ประวัติส่วนตัวมาเปิ ดเผยต่อสาธารณะมีการรุ มด่าด้วยคําพูดหยาบคายถูก
สมาชิ กของเพจ กลุ่ม องค์กรในเฟซบุ๊กร่ วมกันล่าแม่มดวิเคราะห์ในเชิ งดูถูก ดูหมิ่น แนวคิ ดการล่าแม่มดในโลก
ออนไลน์จึงเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์กรณี การถูกล่าแม่มดที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในโลกออนไลน์
(2) แนวคิ ดการลงโทษทางสังคมในโลกออนไลน์ (Social Sanction online) หมายถึงการที่ ผูค้ นในสังคม
ออนไลน์เริ่ มมี ลกั ษณะเป็ นกระบวนการยุติธรรมเชิ งสังคมหรื อเป็ นศาลในโลกออนไลน์อย่างเพจในเฟซบุ๊กทํา
หน้าที่ตดั สิ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ได้กระทําความผิดสิ่ งที่เรี ยกว่าบรรทัดฐานของสังคมหรื อสร้างความไม่พอใจ
ให้กบั คนบางกลุ่มในสังคม (พระบาท นามเมือง, 2560) ได้ให้ขอ้ มูลว่าการลงโทษทางสังคมในโลกออนไลน์น้ ี จึง
เปรี ยบเหมือนการใช้ศาลเตี้ ยในโลกออนไลน์ที่มองว่าละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนตัวของบุคคลที่ เป็ นฝ่ ายผิด บางครั้งก็เกิ ด
สัดส่ วนความผิด แนวคิดการลงโทษทางสังคมจึงเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์ศาลเตี้ ยในโลกออนไลน์ที่ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการลงโทษบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดบรรทัดฐานของสังคม
(3) แนวคิดการสื่ อสารที่เป็ นอันตราย หมายถึงเนื้ อหาที่ ก่อให้เกิดอันตรายยุยงปลุกปั่ นอารมณ์สร้างความ
เกลียดชังของผูค้ นมีการพูดในลักษณะถ้อยคําที่รุนแรง และหยาบคายหรื อการเผยแพร่ ขอ้ มูลรายละเอียดส่ วนตัวทํา
ให้เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง สร้างความอับอายเกิดความเสี ยหายตามมาประกอบไปด้วย การสื่ อสารที่สร้างความเกลียดชัง
(Hate Speech) การกลัน่ แกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการขุดคุย้ ข้อมูลส่ วนตัว (Doxxing) แนวคิ ด
การสื่ อสารที่เป็ นอันตรายที่จึงเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการสื่ อสารในการล่าแม่มดออนไลน์
ในประเด็นที่ เพจนําเสนอรวมถึงการแสดงความคิดเห็นของผูต้ ิ ดตามเพจว่ามีลกั ษณะเข้าข่ายองค์ประกอบข้างต้น
อย่างไรบ้าง
(4) แนวคิ ดศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ (Human Dignity) หมายถึงมนุ ษย์ทุกคนมีสิทธิ เสรี ภาพอย่างเท่าเทียม
ได้รับคุณค่าความเป็ นมนุษย์โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงเรื่ อง เพศ เชื้ อชาติ ศาสนา อายุ ฐานะ หน้าที่การงาน รวมถึงมีสิทธิ
เสรี ภาพบทบาทหน้าที่ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ในส่ วนของกระทําที่ละเมิดต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ (วีรวัฒน์,
2557) ได้ให้ขอ้ มูลว่าเป็ นการกระทําส่ งผลกระทบต่อชี วิต ร่ างกาย ทรัพย์สิน ตลอดจนส่ งผลกระทบต่อจิตใจ มนุษย์
จึ งต้องการให้ผูอ้ ื่ นปฏิ บตั ิ ต่อตนเองอย่างให้เกี ยรติ กนั และเห็นคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์อย่างเท่าเที ยม แนวคิ ดการ
ละเมิ ด ศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์จึ ง มี ประโยชน์ใ นการวิ เ คราะห์ บทสั มภาษณ์ ข องกรณี ศึ กษาที่ ถู ก ล่ า แม่ ม ดเกิ ด
ผลกระทบต่อชี วิตความไม่ชอบธรรมที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การกระทําที่แสดงออกถึงการเหยียดหยามต่อ
คุณค่าความเป็ นมนุษย์ การเลือกปฏิบตั ิ การตามล่า การบัน่ ทอนสิ ทธิ เสรี ภาพที่กาํ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั คื อการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ศึ กษาองค์ประกอบด้านการ
สื่ อสารในการล่าแม่มดและศาลเตี้ยออนไลน์ โดยศึกษาตามกรณี ศึกษา (Case study) ที่ปรากฏอยู่บนเฟซบุ๊กจํานวน
3 กรณี ใน 4 เพจ ได้แก่ Thai PBS, อีจนั , The Metted, และ Poetry of Bitch โดยเลือกเพจที่นาํ เสนอเกี่ยวกับกรณี ศึกษา
เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือตารางลงรหัส (Coding Sheet) เก็บข้อมูลจํานวนโพสต์ของแต่ละเพจ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะโพสต์ที่มีการนําเสนอเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับกรณี ศึกษาสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ ในส่ วน
ของคอมเมนต์ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเลือกเฉพาะ 5 คอมเมนต์แรกของแต่ละโพสต์ และต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เพจ
นําเสนอ จากนั้นทําการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) กรณี ศึกษาทั้ง 3 กรณี ที่ถูกล่าแม่มด และตัดสิ นโดย
ศาลเตี้ ย ออนไลน์ โดยใช้แ นวคําถามสัมภาษณ์ เ ป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมู ล ทั้งนี้ ผูว้ ิ จัย ได้เ ลื อกกรณี ศึ กษาที่
สามารถให้ขอ้ มูลได้ โดยกําหนดประเด็นดังนี้ (1) ประเด็นเรื่ องการเมือง ได้แก่ กรณี ศึกษาคุณพรรณิ การ์ วานิช อดีต
โฆษก และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ (2) ประเด็นเรื่ องศีลธรรม ได้แก่ กรณี ศึกษาของ
คุ ณ พัช มน ธานี วชั รกุล ดารานักร้ อ ง (3) ประเด็นเรื่ องเพศสภาพ ได้แ ก่ กรณี ศึ กษาของคุ ณพิ นิจ งามพริ้ ง อดี ต
ประธานเชียร์ไทยเพาเวอร์ และสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

ผลการวิจัย

กรณี ศึกษาคุณพรรณิ การ์ วานิ ชถูกโจมตีเรื่ องภาพถ่ายรับปริ ญญา เมื่อปี 2553 กับเพื่อนๆ โดยในภาพถ่ายมี
พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่ดว้ ย ซึ่ งเพื่อนของคุณพรรณิ การ์ มีการชี้ นิ้วไปที่รูปดังกล่าวพร้อมมีการ
เขี ยนแคปชัน่ ว่า “ภาพนี้ ไม่ควรมีคาํ บรรยาย” ถูกนํามาเผยแพร่ กนั โลกออนไลน์พร้อมกับการแสดงความคิ ดเห็ น
จํานวนมากที่ มองว่าเป็ นการหมิ่นพระบรมเดชานุ ภาพ ทั้งนี้ มีการนําเสนอของเพจ Thai PBS และเพจThe Mettad
ผลจากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เรื่ องที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ข ้อ มู ล จํา นวน 19 โพสต์ 95 คอมเมนต์ เมื่ อ นํา มาวิ เ คราะห์
องค์ประกอบด้านการสื่ อสารในการล่าแม่มดออนไลน์ ปรากฏการสื่ อสารในการล่าแม่มดออนไลน์ดงั นี้ (1) ประทุษ
วาจาพบมากที่ สุด คื อการยัว่ ยุให้เกิ ดความเกลียดชัง การตั้งใจแบ่ งแยก และการยัว่ ยุให้มีการใช้ความรุ นแรง (2)
ภาษาที่ใช้ในการกลัน่ แกล้งออนไลน์พบมากที่ สุด คือการเน้นเพียงบางส่ วน การใช้ประโยคคลุมเครื อ และการใช้
ทางลวง (3) การขุดคุย้ ข้อมูลส่ วนตัวพบมากที่สุด คือการขุดคุย้ เพื่อทําลาย และการขุดคุย้ เพื่อให้ตกเป็ นเป้าหมาย
กรณี คุณพัชมน ธานีวชั รกุลถูกโจมตีเรื่ องความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับพระเอกชื่อดังเกี่ยวกับภาพหลุดที่ มีการ
ปล่ อ ยออกมาทั้งแชทไลน์ในลักษณะเชิ งชู ้ส าวรวมถึ งภาพส่ วนตัวของพระเอกคนดังกล่ าวเผยแพร่ กันในโลก
ออนไลน์ ทั้งนี้มีการนําเสนอของเพจ Poetry of Bitch ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่ องที่เกิดขึ้นได้ขอ้ มูลจํานวน 5
โพสต์ 20 คอมเมนต์ เมื่อนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการสื่ อสารในการล่าแม่มดออนไลน์ ปรากฏการสื่ อสาร
ในการล่าแม่มดออนไลน์ดงั นี้ (1) ภาษาที่ ใช้ในการกลัน่ แกล้งออนไลน์พบมากที่ สุด คื อการใช้ประโยคคลุมเครื อ
การเน้นเพียงบางส่ วน และการใช้ทางลวง (2) การขุดคุย้ ข้อมูลส่ วนตัวพบมากที่ สุด คื อการขุดคุย้ เพื่อให้ต กเป็ น
เป้าหมาย
กรณี คุณพินิจ งามพริ้ งถูกโจมตีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็ นบุคคลข้ามเพศ และการเข้าสู่ การทํางาน
ด้านการเมืองเพื่อเป็ นตัวแทนของกลุ่มที่ มีความหลากหลายทางเพศทําให้โลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์
มากมาย ทั้งนี้ มีการนําเสนอของเพจThai PBS และเพจอีจนั ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ นได้ขอ้ มูล
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จํานวน 15 โพสต์ 26 คอมเมนต์ เมื่อนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการสื่ อสารในการล่าแม่มดออนไลน์ ปรากฏ
การสื่ อสารในการล่าแม่มดออนไลน์ดงั นี้ (1) ประทุษวาจาพบมากที่ สุด คื อการตั้งใจแบ่งแยก และการยัว่ ยุให้เกิด
ความเกลียดชัง (2) ภาษาที่ใช้ในการกลัน่ แกล้งออนไลน์พบมากที่สุด คือการใช้ประโยคคลุมเครื อ การใช้ทางลวง
และการเน้นเพียงบางส่ วน
สรุ ป ผลการศึ กษาองค์ประกอบด้า นการสื่ อสารในการล่ า แม่ มดออนไลน์เ ก็บรวบรวมประเด็น ที่ เ พจ
นําเสนอ รวมถึ งการแสดงความคิ ดเห็ นของผูต้ ิ ดตามเพจที่ เกี่ ยวข้องกับกรณี ศึกษาทั้ง 3 กรณี พบว่ามี เฉพาะการ
นําเสนอของเพจ Thai PBS และเพจอีจนั ไม่ปรากฏการสื่ อสารในลักษณะการล่าแม่มดออนไลน์ แต่จะพบในส่ วน
ของการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เพจนําเสนอที่เกี่ยวข้องกับกรณี ศึกษา (Table1)
Table 1 Communication online witch hunts
Case study
Facebook pages
Miss Pannika Wanich
Miss Patchamon Thaneewatcharakul
Mr. Pinit Ngarmpring

Thai PBS
The Mettad
Poetry of Bitch
Thai PBS
Ejan

Online witch hunting
Post / Content
Comments








จากผลการสัมภาษณ์ กรณี ศึ กษาทั้ง 3 กรณี ที่ ถูกล่ า แม่ มด และตัด สิ นโดยศาลเตี้ ย ของกลุ่ มคนในโลก
ออนไลน์ในประเด็นที่ถูกโจมตีแตกต่างกันที่มองว่าเป็ นการกรทําความผิดต่อบรรทัดฐานของสังคม หรื อสร้างความ
ไม่พอใจให้กบั คนบางกลุ่มในสังคมทําให้เกิดผลกระทบต่อกรณี ศึกษา ตลอดจนวิธีการแสวงหาทางออกจากปัญหา
ที่เกิดขึ้นของกรณี ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกรณี ศึกษาทั้ง 3 คนได้ให้ขอ้ มูลดังนี้
กรณี คุณพรรณิ การ์ วานิ ช (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563) สามารถแบ่งผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นดังนี้
(1) ด้านสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออกโดยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นละเมิดเสรี ภาพของตนเองผ่านการแสดง
ความคิ ดเห็ นด้วยความเกลี ยดชังต่ อตนเองและคนรอบข้าง (2) ด้านครอบครั วเป็ นส่ วนที่ ส่งผลกระทบเยอะสุ ด
โดยเฉพาะความรู ้สึกของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ถนัดรับมือกับเรื่ องดังกล่าวจนต้องปิ ดเฟซบุ๊ก ในส่ วนของวิธีจดั การกับ
ปั ญหาที่เกิดนั้นคุณพรรณิ การ์ วานิ ชได้เลือกวิธีดงั นี้ (1) ชี้ แจงข้อเท็จจริ งผ่านเฟซบุ๊กเพื่อให้คนอื่นเข้าใจข้อเท็จจริ ง
และช่วยกันเผยแพร่ (2) ชี้ แจงข้อเท็จจริ งผ่านสื่ อมวลชนอยากให้สังคมช่วยกันตกผลึกเรื่ องที่เกิดขึ้ น (3) ดําเนิ นคดี
ทางหมายกับบุคคลที่กล่าวหาตนเองและหัวหน้าพรรคเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
กรณี คุณพัชมน ธานีวชั รกุล (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) สามารถแบ่งผลกระทบที่เกิดขึ้ นดังนี้
(1) ด้านความเสนอภาคทางเพศโดยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีความยุติธรรมกับผูห้ ญิง โดยเฉพาะในสังคมไทย
ที่ยงั มีเรื่ องสังคมชายเป็ นใหญ่ (2) ด้านครอบครอบเป็ นส่ วนที่กระทบเยอะสุ ดสภาพจิตใจของคุณแม่ที่ตอ้ งคอยตอบ
คําถามเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ น (3) ด้านหน้าที่ การงานต้องลาออกจากที่ ทาํ งานเนื่ องจากมีการถามถึ งเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ น (4) ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นไม่กล้าไปมีความสัมพันธ์กบั คนใหม่ เขาจะมีอคติทนั ทีพอทราบว่าเราคือคนในข่าว ในส่ วน
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ของวิธีจดั การกับปั ญหาที่เกิดนั้นคุณพัชมน ธานีวชั รกุลได้เลือกวิธีดงั นี้ (1) ชี้แจงข้อเท็จจริ งผ่านสื่ อมวลชนโดยหวัง
ว่าสื่ อมวลชนจะช่วยนําเสนอข้อเท็จจริ งให้สังคมได้รับรู ้ (2) ดําเนิ นคดีทางหมาย เนื่ องจากมีกลุ่มคนแฮกไลน์ส่วน
ตัวนําข้อมูลมาเผยแพร่ ในโลกออนไลน์ และเพื่อเป็ นการป้องกันสิ ทธิ์ อันชอบธรรม
กรณี คุณพินิจ งามพริ้ ง (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563) สามารถแบ่งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นดังนี้ (1)
ด้านศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์โดยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนตัวของกลุ่มคนที่ ไม่มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่ องความหลากหลายทางเพศแสดงออกด้วยการอคติ ทางเพศ (2) ด้านครอบครอบเป็ นส่ วนที่
กระทบเยอะสุ ดคนในครอบครัวต้องคอยตอบคําถามรู ้สึกเป็ นห่ วงสภาพจิตใจ (3) ด้านหน้าที่การงานไม่มีใครกล้า
ชวนไปทํางาน เนื่ องจากยังจําภาพเดิมก่อนเปลี่ยนเป็ นผูห้ ญิงข้ามเพศ ในส่ วนของวิธีจดั การกับปั ญหาที่เกิดนั้น คุณ
พินิจ งามพริ้ งได้เลือกวิธีดงั นี้ (1) ชี้ แจงข้อเท็จจริ งผ่านเฟซบุ๊กเพื่อต้องการอธิ บายตัวตนให้คนสังคมได้รับรู ้ และให้
ความรู ้กบั คนที่ไม่มีความรู ้เรื่ องเพศทางเลือก

บทสรุ ปผลการวิจัย

ผลจาการศึกษาองค์ประกอบด้านการสื่ อสารในการล่าแม่มดออนไลน์ผ่านเพจที่มีแนวโน้มจะเกิดปรากฏ
การล่ า แม่ มดออนไลน์จาํ นวน 4 เพจ ตลอดจนผลกระทบต่ อชี วิต และวิ ธีการแสวงหาทางออกจากปั ญหาของ
กรณี ศึกษาทั้ง 3 กรณี ที่ถูกล่าแม่มดตัดสิ นของผูค้ นในโลกออนไลน์สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. องค์ประกอบด้านการสื่ อสารของการล่าแม่มดออนไลน์จาการวิเคราะห์ขอ้ มูลประเด็นที่ เพจนําเสนอ
และการแสดงความคิ ด เห็ นของผูต้ ิ ด ตามเพจด้วยตารางลงรหัส ปรากฏการณ์ สื่ อสารในลักษณะการล่ า แม่ ม ด
ออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยการสื่ อสารที่ สร้ างความเกลียดชัง ภาษาที่ ใช้การกลัน่ แกล้งออนไลน์ และการขุดคุ ย้
ข้อมูลส่ วนตัวที่ เกี่ ยวข้องกับกรณี ศึกษาทั้ง 3 กรณี ศึกษา โดยพบว่ากรณี คุณพรรณิ การ์ วานิ ช โดยการนําเสนอของ
เพจThai PBS และเพจThe Mettad ปรากฏการสื่ อสารในลักษณะการล่าแม่มดออนไลน์ในการนําเสนอของเพจ The
Mettad และพบลักษณะดังกล่าวในส่ วนของการแสดงความคิ ดเห็นทั้ง 2 เพจ กรณี คุณพัชมน ธานี วชั รกุล โดยการ
นําเสนอของเพจPoetry of Bitch ปรากฏการสื่ อสารในลักษณะการล่าแม่มดออนไลน์ท้ งั ในส่ วนของการนําเสนอ
และการแสดงความคิดเห็น สุ ดท้ายกรณี คุณพินิจ งามพริ้ ง โดยการนําเสนอของเพจThai PBS และเพจอีจนั ปรากฏ
การสื่ อสารในลักษณะการล่าแม่มดออนไลน์เฉพาะในส่ วนของการแสดงความคิดเห็น
2. บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ถูกล่าแม่มดเกิดผลกระทบต่อชีวิตตลอดจนวิธีการแสวงหาทางออกจากปั ญหาที่
เกิดขึ้น ผลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกรณี ศึกษาทั้ง 3 กรณี ที่ถูกล่าแม่มดและตัดสิ นของผูค้ นในโลกออนไลน์ พบว่า
(1) ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับกรณี ศึกษามี ดงั นี้ (1) ผลกระทบด้านสิ ทธิ เสรี ภาพสามารถแบ่ งได้เป็ น 3 ด้าน คื อด้าน
เสรี ภาพในการแสดงออก ด้านความเสมอภาคทางเพศ และด้านศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ (2) ผลกระทบต่อครอบครัว
และคนรอบข้า ง (3) ผลกระทบต่ อ หน้า ที่ การงาน (4) ผลกระทบต่ อความสัมพันธ์ กับผูอ้ ื่ น (2) วิ ธีการแสวงหา
ทางออกจากปั ญหาของกรณี ศึกษาทั้ง 3 กรณี พบว่ามีดว้ ยกัน 3 วิธีคือ (1) การชี้ แจงข้อเท็จจริ งผ่านเฟซบุ๊ก (2) การ
ชี้แจงข้อเท็จจริ งผ่านสื่ อมวลชน (3) การดําเนินคดีทางกฎหมาย

396

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิจารณ์ ผลการวิจัย

ผูว้ ิจยั ศึกษาการล่าแม่มดออนไลน์ที่เกิดขึ้ นกับกรณี ศึกษาทั้ง 3 คนโดยศึกษาองค์ประกอบด้านการสื่ อสาร
ในการล่าแม่มดออนไลน์ที่ประกอบไปด้วย การสื่ อสารที่สร้างความเกลียดชัง ภาษาที่ใช้ในการกลัน่ แกล้งออนไลน์
รวมถึงการขุดคุย้ ข้อมูลส่ วนตัว กรณี คุณพรรณิ การ์ วานิ ช ประเด็นเรื่ องของการเมืองถูกโจมตีเกี่ยวกับภาพถ่ายช่ วง
รั บปริ ญญาเมื่ อปี 2553 กับเพื่ อนๆ ว่าเป็ นการหมิ่ นพระบรมเดชานุ ภาพในหลวงรั ชกาลที่ 9 มี การเชื่ อมโยงเรื่ อง
ดังกล่าวเข้ากับสถาบันพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึ งเป็ นสถาบันหลักในสังคมไทย เมื่อเกิ ดการกระทํามิบงั ควรหรื อลบหลู่
สถาบันพระมหากษัตริ ยท์ าํ ให้เกิดความไม่พอใจกับคนส่ วนหนึ่ งที่ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยท์ าํ
ให้การล่าแม่มดกรณี คุณพรรณิ การ์ วานิชมีความรุ นแรงเต็มไปด้วยการแสดงออกที่สร้างความเกลียดชังอย่างมาก ซึ่ ง
อาจมีปัจจัยมาจากการแบ่งขั้วทางการเมืองหรื อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นสังคมไทย
กรณี คุณพัชมน ธานี วชั รกุล ประเด็นเรื่ องศีลธรรมถูกโจมตีเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิ งชูส้ าวกับพระเอกชื่ อ
ดัง การมีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่ไม่ใช้คู่ครองของตนเองเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา และมักส่ งผลด้านลบ
กับผูห้ ญิ งเสมอ เพราะเรื่ องศี ลธรรมของสังคมไทยเป็ นสิ่ งที่ อยู่บนพื้ นฐานความเชื่ อทางศาสนายังเกี่ ย วข้องกับ
ค่านิยมเรื่ องเพศในสังคม และวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผูห้ ญิงที่ถูกสอนให้เรี ยบร้อยรักนวลสงวนตัว เมื่อเกิดการทํา
ผิดศี ลธรรมก็จะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็ นผูห้ ญิงไม่ดีทาํ ให้การล่าแม่มดกรณี คุณพัชมน ธานี วชั กุลเต็มไปด้วยการ
แสดงความคิดถ้อยคําที่หยาบคาย ดูถูกเหยียดหยามลดคุณค่าความเป็ นผูห้ ญิง
กรณี คุณพินิจ งามพริ้ ง ประเด็นเรื่ องเพศสภาพถูกโจมตีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็ นผูห้ ญิงข้ามเพศรวมไป
ถึงการเข้ามาทํางานด้านการเมืองเพื่อเป็ นตัวแทนทํางานให้กบั กลุ่มคนที่ มีความหลากหลายทางเพศ แม้ว่าปั จจุบนั
สังคมไทยยอมรับเรื่ องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าในอดีต แต่ในความเป็ นจริ งแล้วสังคมไทยยังมีพ้ืนที่ ปิด
กั้นยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรื อถ้ามีการยอมรับก็จะยอมรับแบบมีเงื่อนไข ซึ่ งอาจเกี่ยวข้องกับ
เรื่ องของค่านิยมของสังคมที่ปลูกฝังมาเฉพาะเพศชาย และเพศหญิงตามสภาพที่มีมาแต่กาํ เนิด และเมื่อเกิดกลุ่มคนที่
มี ความหลากหลายทางเพศต้องการที่ แสดงออกหรื อต้องการพื้ นที่ ในการอธิ บายความเป็ นตัวเองให้สังคมรั บรู ้
รวมถึงการเรี ยกร้องสิ ทธิ ต่างๆ เพื่อความเท่าเทียมทําให้กลุ่มคนที่ยงั ไม่ให้การยอมรับเรื่ องเพศที่หลากหลาย และยัง
ยึดติ ดกับค่านิ ยมดังกล่าวนั้นทําให้เกิ ดการต่อต้านขึ้ น การล่าแม่มดกรณี คุณพินิจ งามพริ้ งจึ งเต็มไปด้วยการแสดง
ความความคิดเห็นในเชิงเกลียดชัง ลักษณะการเหยียดเพศต้องการแบ่งแยกคนกลุ่มนี้ออกจากสังคม
ทั้งนี้สรุ ปได้วา่ การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับกรณี ศึกษาทั้ง 3 คนมีความรุ นแรงมีความแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กบั ประเด็นที่ถูกโจมตี เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันทั้ง 3 กรณี พบว่ากรณี คุณพรรณิ การ์ วานิ ชมีความ
รุ นแรงมากสุ ดเมื่อเที ยบกับกรณี คุณพัชมน ธานี วชั รกุล และกรณี คุณพินิจ งามพริ้ ง เพราะเป็ นเรื่ องเป็ นเรื่ องของ
สถาบันพระมหากษัตริ ยท์ ี่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานผูกพันเป็ นศูนย์กลางทางจิตใจของสังคมไทย และคุณพรรณิ การ์
วานิชก็เป็ นบุคคลสาธารณะเป็ นนักการเมือง และยังอยูใ่ นพรรคที่เป็ นขั้วตรงข้ามกับกลุ่มอนุรักษนิยมมักถูกกล่าวหา
ว่าไม่จงรักภักดีมีภาพในการล้มล้างระบอบสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ตรงกับงานวิจยั ของ (คันธิ รา, 2555) ที่ระบุว่า
ความแตกต่างทางการเมืองเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดการสื่ อสารที่ไม่สร้างสรรค์ ในส่ วนของกรณี คุณพัชมน ธานีวชั
กุล และกรณี คุณพินิจ งามพริ้ งนั้นการล่าแม่มดอาจไม่ได้รุนแรงเท่ากรณี คุณพรรณิ การ์ วานิ ช แต่ก็เต็มไปด้วยการ
แสดงความคิ ด เห็ นถ้อยคําที่ หยาบคายดู หมิ่ น เหยี ย ดหยาม อาจมี บ ้า งที่ นํา ข้อมู ลส่ ว นตัว มาเผยแพร่ กันในโลก
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ออนไลน์ ดังนั้นการล่าแม่มดมีความรุ นแรงมากน้อยเพียงใดขึ้ นกับบริ บทของสังคม หากบริ บททางสังคมอยู่ใน
ภาวะอ่อนไหวเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงการล่าแม่มดมีโอกาสสู งที่จะเกิดความรุ นแรงตามลําดับ
ในส่ วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกรณี ศึกษาทั้ง 3 คนจากการถูกล่าแม่มดการใช้เสรี ภาพความชอบธรรม
ของผูค้ นในโลกออนไลน์รวมถึงเพจต่างๆ ที่นาํ เสนอประเด็นของตนเองให้ผคู ้ นในโลกออนไลน์ร่วมกันตัดสิ นการ
กระทําดังกล่าวนั้นไม่ใช่แค่สร้างความเสี ยหายให้กบั ตนเองเท่านั้น แต่ยงั ส่ งผลกระทบไปถึงคนในครอบครัว และ
บุคคลรอบข้างอีกด้วย การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยการสื่ อสารที่สร้างความเกลียดชังเป็ นการกระทําที่
ละเมิดสิ ทธิ ศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ทาํ ให้เสรี ภาพถูกทําลายลง เนื่ องจากเป้ าหมายหลักของการสื่ อสารที่สร้างความ
เกลียดชัง คือการทําให้ความคิดเห็นของผูท้ ี่ถูกกระทํานั้นไร้ความหมายแท้จริ งคือการสนับสนุนความไม่เท่าเทียม
ทั้งนี้ ภาษาที่ใช้ในการกลัน่ แกล้งออนไลน์หรื อการนําข้อมูลส่ วนตัวมาเผยแพร่ ส่งต่อกันในโลกออนไลน์
นั้นก็เ ป็ นลักษณะของการหมิ่ นประมาท ดู หมิ่ นหรื อละเมิ ด สิ ทธิ ข องผูถ้ ู กกระทํา นั้นมี ค วามผิด เพราะเกิ ด จาก
พฤติ กรรมการแสดงออกที่ มุ่งทําให้ชื่อเสี ยงของผูถ้ ูกกระทํานั้นเสี ยหาย แต่ความผิดที่ เกิ ดจากการกระทําดังกล่าว
ค่อนข้างมีปัญหา เพราะด้วยในเรื่ องของการตีความที่ยงั ขาดความชัดเจนมีลกั ษณะของความเป็ นอัตวิสัย คือแล้วแต่
จะเห็นว่ามีความหมายไปในทิศทางใด ดูหมิ่นเหยียดหยามหรื อเป็ นแค่การใส่ ความอีกทั้งส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยง
ของผูถ้ ูกกระทําจริ งหรื อไม่ ตรงกับงานวิจยั ของ (เที ยนเงิ น อุตระชัย, 2557) ที่ ระบุปัญหาของการละเมิ ดศักดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุษย์ท้ งั ความไม่ชดั เจนของความหมาย การไม่ตระหนักถึงปัญหารวมถึงมาตรการควบคุมของภาครัฐ
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บทคัดย่อ

การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งด้า นตัว ละครของภาพยนตร์ เ ยอรมัน และภาพยนตร์ อ เมริ กัน ที่ ส ร้ า งจาก
วรรณกรรมเยอรมันเรื่ องเดียวกัน โดยใช้ทฤษฎีเพศสถานะศึกษามาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบในด้านต่างๆ ได้แก่ จํานวน
ตัวละครหลัก อุปนิสัยของตัวละคร การเปรี ยบเทียบอุปนิสัยตัวละครหลักในภาพยนตร์ ท้ งั สองเรื่ อง และปัจจัยด้านเพศของ
ตัวละครที่ ส่งผลต่อการดําเนิ นเรื่ อง จากการศึกษาพบว่า จํานวนตัวละครหลักในภาพยนตร์ สองสัญชาติไม่เท่ากัน โดย
ภาพยนตร์ อเมริ กนั มีตวั ละครเพิ่มจากวรรณกรรมรวมทั้งภาพยนตร์ เยอรมันสองตัวละคร คือ คุณตาและพ่อบ้านประจํา
ตระกูล เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยทฤษฎีเพศสถานะศึกษาที่ว่า เพศชายบ่งบอกถึงความแข็งแรง มีพลัง ส่ งผลให้บทบาทของตัวละคร
เอกเพศหญิงในภาพยนตร์อเมริ กนั ด้อยลงกว่าภาพยนตร์เยอรมันที่ยงั คงเค้าโครงเรื่ องจากงานวรรณกรรม
คําสําคัญ: การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ, เพศสถานะศึกษา, ภาพยนตร์ศึกษา, วรรณกรรมเยาวชน, วรรณกรรมเยอรมัน

Abstract

The study analyzes various characters in a German movie and an American movie which are based on the same
German literature. The factors in Gender Studies used in this analysis are the following literary elements: the number of
characters, the characterizations, the characteristics of gender which affect the story as well as the contrast of major
characters in the American and German version. The current work reveals that the number of characters in both versions
are different. Compared to German version of the movie and the original literature, the American version added two more
characters – the grandfather and the butler. According to Gender Studies, the masculinity symbolizes the strength and
dynamic. This is the reason why the major female characters in the American movies are significantly overshadowed by
male characters while the German movie mainly followed the plot of the original story.
Keywords: comparative literature studies, film studies, gender studies, German literature, youth literature
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บทนํา

การสร้างภาพยนตร์จากวรรณกรรมนั้นแม้จะดูเป็ นสิ่ งปกติในปั จจุบนั หากแต่มีการใช้ขนบดังกล่าวมาเนิ่น
นานแล้ว ผูศ้ ึกษาจึงคัดเลือกเนื้ อหาที่น่าสนใจจากการสร้างภาพยนตร์ จากสองเรื่ องสองสัญชาติที่มีเค้าโครงจาก
วรรณกรรมเรื่ องเดียวกันมาวิเคราะห์ตวั ละครหลักที่มีความแตกต่างกันในภาพยนตร์แต่ละประเทศ ได้แก่ ตัวละคร
คุณตาและพ่อบ้านประจําตระกูล ซึ่ งไม่ปรากฏอยูใ่ นวรรณกรรมและภาพยนตร์เยอรมัน เพื่อค้นหาคําตอบว่าเหตุใด
ตัวละครหลักจึงเป็ นฝาแฝดเพศหญิง และเหตุใดตัวละครที่เพิ่มเติมเข้ามาจึงเป็ นเพศชายทั้งคู่ โดยจะใช้ทฤษฎีเพศ
สถานะศึกษาเป็ นหลักในการค้นหาคําตอบของคําถามในการศึกษานี้ การนําหลักทฤษฎีดงั กล่าวเข้ามาใช้วิเคราะห์
ภาพยนตร์นบั ว่าได้รับความสนใจในวงกว้างจากนักวิชาการ ดังจะเห็นได้จากการตีพิมพ์หนังสื อที่เกี่ยวกับข้องเรื่ อง
เพศและภาพยนตร์ เช่น Gender, Ethnicity, and Sexuality in Contemporary American Film โดย Davies, Jude Smith,
Carol R. และ Women and Men in Film: Gender Inequality Among Writers in a Culture Industry โดย Denise D.
Bielby, William T. Bielby
วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง Das doppelte Lottchen โดย Erich Kästner ถูกเลือกนํามาเป็ นเค้าโครงเรื่ องของ
ภาพยนตร์ และละครหลายครั้ งโดยผูผ้ ลิ ตภาพยนตร์ นานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นเยอรมนี สหรั ฐอเมริ กา สหราช
อาณาจักร อินเดีย อิหร่ าน ลิทวั เนี ย โปแลนด์ เม็กซิ โก สวีเดน อิสราเอล บราซิ ล ญี่ปุ่น และ เกาหลี ทั้งนี้ ในปี ค.ศ.
2009 เคยมี ผูศ้ ึ ก ษาความแตกต่ า งระหว่า งภาพยนตร์ จ ากวรรณกรรมเรื่ อ ง Das doppelte Lottchen ของสหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และจากสหรัฐอเมริ กามาแล้ว เช่น Mandy Stein โดยเธอได้ศึกษาเปรี ยบเทียบฉากภาพยนตร์วา่
เป็นอย่างไรเมื่อวรรณกรรมเรื่ องเดียวถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ จากบริ ษทั สองแห่ ง (Stein, 2009) และในปี ค.ศ. 2012
Frederike Doyé ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างภาพของครอบครัวในวรรณกรรมต้นฉบับและภาพยนตร์ เยอรมัน
เรื่ องเดี ยวกันที่สร้างโดย Joseph Vilsmaier ในปี ค.ศ. 1994 (Doyé, 2012) ซึ่ งการวิจยั ทั้งสองเล่มจะเน้นการศึกษา
โครงเรื่ องและสถาบันโครงสร้างครอบครัว ซึ่ งต่างจากงานของผูว้ ิจยั ชิ้นนี้ ที่ผวู ้ ิจยั เลือกหยิบภาพยนตร์ท้ งั สองเรื่ อง
มาศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเพศสถานะศึกษาของ Judith Butler (1956-)
อย่างไรก็ดี ในงานของผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั เลือกหยิบยกภาพยนตร์ สองเรื่ องมาศึกษา คือ ภาพยนตร์ เยอรมันเรื่ อง
Das doppelte Lottchen (1950) ของ Josef von Báky อันเป็ นภาพยนตร์ เรื่ องแรกที่สร้างหลังการตีพิมพ์วรรณกรรม
เรื่ องนี้เพียงไม่นาน และภาพยนตร์ Hollywood เรื่ อง The Parent Trap (1998) โดย Nancy Meyers
วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อ ง Das doppelte Lottchen เป็ นผลงานของนัก เขี ย นชาวเยอรมัน ในแนว Neue
Sachlichkeit (สั จ นิ ย มใหม่ ) นามว่ า Erich Kästner (1899–1974) ตี พิ ม พ์ใ นปี ค.ศ. 1949 เป็ นเรื่ องราวเกี่ ย วกับ
เด็กผูห้ ญิงสองคนที่มีหน้าตาแทบจะเป็ นพิมพ์เดียวกันมาบังเอิญที่พบกันในค่ายฤดูร้อน พวกเธอจึงสื บสาวราวเรื่ อง
จนได้ความว่าพวกเธอเป็ นฝาแฝดกัน แต่จาํ ต้องแยกกันอยูห่ ลังการหย่าร้างของพ่อแม่ โดยคนหนึ่งอาศัยอยูก่ บั พ่อใน
กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย และอีกคนหนึ่งอาศัยอยูก่ บั แม่ในเมืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี หลังเรื่ องราวกระจ่าง
ฝาแฝดคู่น้ ีจึงวางแผนสลับตัวกันเพื่อให้ต่างฝ่ ายรู ้จกั กับพ่อแม่ฝั่งที่ตนไม่เคยใช้ชีวิตด้วยมากขึ้น และวางแผนที่จะทํา
ให้พอ่ และแม่กลับมาคืนดีกนั อีกครั้ง
ในด้านความแตกต่างของวรรณกรรม พบว่า ภาพยนตร์ เยอรมันเรื่ อง Das doppelte Lottchen กํากับโดย
Josef von Báky ซึ่ งออกฉายเมื่อปี ค.ศ. 1950 มีเนื้อหาเช่นเดียวกับวรรณกรรม ส่ วนภาพยนตร์อเมริ กนั จากค่ายวอลต์
ดิ สนี ย ์ (Walt Disney) เรื่ อง The Parent Trap กํากับโดย Nancy Meyers ออกฉายเมื่อปี ค.ศ.1998 มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
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เด็กผูห้ ญิงฝาแฝดสองคนที่มาพบกันที่ค่ายฤดูร้อนสําหรับเด็กผูห้ ญิงโดยเฉพาะ จึงกล่าวได้วา่ เนื้อหาหลักเหมือนกับ
งานวรรณกรรม แต่เนื่ องจากเป็นภาพยนตร์ จากสหรัฐอเมริ กา จึงมีการปรับภูมิลาํ เนาให้ฝาแฝดคนหนึ่ งอยูก่ บั พ่อที่
เมืองนาปา (Napa) สหรัฐอเมริ กา และอีกคนอยูก่ บั แม่ที่กรุ งลอนดอน สหราชอาณาจักร

วิธีการดําเนินการวิจัย

การศึกษาความแตกต่างด้านตัวละครของภาพยนตร์ สองเรื่ องสองสัญชาติที่สร้างจากวรรณกรรมเยอรมัน
เรื่ อง Das doppelte Lottchen ผูศ้ ึกษาใช้หลักวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยนําทฤษฎีเพศสถานะศึกษา
มาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบในด้านต่างๆ พร้อมการอ่านและศึกษาวรรณกรรมต้นฉบับ ตลอดจนรับชมและเก็บ
รายละเอียดจากภาพยนตร์ท้ งั สองเรื่ องควบคู่ดว้ ย หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะห์ตวั ละครหลักของภาพยนตร์ท้ งั สอง
เรื่ องโดยใช้ทฤษฎีเพศสถานะศึกษา
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับการวิจัย
ทฤษฎีเพศสถานะศึกษา (Gender Studies) ตามทฤษฎีของ Judith Butler (1956) คือการศึกษาเกี่ยวกับเพศ
สถานะ ที่มิได้มุ่งบ่งบอกความต่างของแต่ละเพศ แต่เป็ นการศึกษาตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์ของนักปรัชญา
Michel Foucault (1926-1984) ซึ่ งเชื่อว่าเพศ ทั้งในความหมายของเพศสถานะและเพศสภาพ (Sex and Gender) เป็ น
สิ่ งที่ถูกประกอบสร้างด้วยอัตลักษณ์ประกอบสร้างจากการกระทํา (Performativity) กล่าวคือ ความเป็ นชายและหญิง
มิใช่สิ่งที่ถูกกําหนดโดยธรรมชาติ หากแต่เป็ นผลลัพธ์ของกระบวนการภาคแสดงที่ดาํ เนินต่อไปอย่างไม่มีวนั จบสิ้ น
และแนวทางปฏิบตั ิทางวัฒนธรรม (Cultural Practice) เป็ นสิ่ งที่กาํ หนดตัวตนของบุคคล นอกจากนี้ Butler ยังได้
นํา เสนอทฤษฎี ว่า วาทกรรมของชี ว วิ ท ยาเป็ นตัว กํา หนดเพศในเชิ ง สภาพอี ก ด้ว ย โดย Butler มองว่า ค่ า นิ ย ม
ขนบธรรมเนียมปฏิบตั ิของสังคมก็เป็ นตัวกําหนดทิศทางของศาสตร์ต่าง ๆ อย่างวิทยาศาสตร์ ดังนั้น วิทยาศาสตร์จึง
ไม่ใช่ศาสตร์ที่สามารถนําเสนอความจริ งที่เป็ นอนันต์ได้ (Butler, 1999)

ผลการวิจัย

ในการนําเสนอผลความแตกต่างด้านตัวละครของภาพยนตร์สองเรื่ องที่สร้างจากวรรณกรรมเยอรมันเรื่ อง
Das doppelte Lottchen นั้น คณะผู ว้ ิ จัย แบ่ ง การนํา เสนอเป็ น 3 ส่ ว น ประกอบด้ว ย จํา นวนตัว ละครหลัก การ
เปรี ยบเทียบอุปนิ สัยของตัวละครหลักในภาพยนตร์ ท้ งั สองเรื่ อง และ ปั จจัยด้านเพศของตัวละครที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินเรื่ อง ดังนี้
จํานวนตัวละครหลัก
หลังจากชมภาพยนตร์ แล้วพบว่า จํานวนตัวละครหลักของภาพยนตร์ ท้ งั สองเรื่ องมี จาํ นวนไม่เท่ ากัน
กล่าวคือ ในภาพยนตร์อเมริ กนั นั้นมีจาํ นวนตัวละครมากกว่าวรรณกรรมและภาพยนตร์เยอรมันถึงสองตัว คือ คุณตา
และพ่อบ้านประจําตระกูล โดยทั้งคู่เป็ นเพศชาย ในกรณี ตวั ละครพ่อบ้านประจําตระกูลถูกเพิ่มขึ้น เพื่อทําให้เกิด
ความสมดุลระหว่างตัวละคร (Schößler, 2008) เพราะทั้งในภาพยนตร์เยอรมันและภาพยนตร์อเมริ กนั เองมีตวั ละคร
แม่บา้ นประจําตระกูลในฝั่ งพ่อ ส่ วนตัวละครคุณตาเป็ นตัวละครใหม่ที่ไม่ปรากฏในภาพยนตร์ เยอรมัน ตรงกับ
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ทฤษฎีวิเคราะห์ภาพยนตร์ ของ Stefan Munaretto ว่า บางตัวละครนั้นจะปรากฏในภาพยนตร์ หรื อบางฉาก เพราะมี
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงอยู่ (Munaretto, 2012) เป้าหมายของการปรากฏตัวของตัวละครคุณตาจะนําไปวิเคราะห์ใน
หัวข้อ ปั จจัยด้ านเพศของตัวละครที่ส่งผลต่ อการดําเนิ นเรื่ อง ต่อไป และเมื่อวิเคราะห์จากทฤษฎีเพศสถานะศึกษา
แล้ว ตัวละครคุณตาจะเพิ่มบรรยากาศ “ความเป็ นพ่อ” ให้กบั เนื้อเรื่ อง เพราะเป็ นผูช้ ายที่คอยดูแลหลานสาวตลอดจน
เสริ มบรรยากาศความเป็ นครอบครัวให้มากขึ้น (Erhart, 2001)
การเปรี ยบเทียบอุปนิ สัยของตัวละครหลักในภาพยนตร์ทั้งสองเรื่ องและตัวละครที่ปรากฏอยู่เฉพาะใน The Parent
Trap
พี่น้องฝาแฝด
ในหัวข้อนี้ จะเริ่ มวิเคราะห์จากตัวละครของพี่นอ้ งฝาแฝดจากภาพยนตร์ ท้ งั สองเรื่ องเป็นลําดับแรก คู่แฝด
จากภาพยนตร์เยอรมันมีชื่อว่า ลูอิเซ่และลอตเต้ (Luise and Lotte) ส่ วนในภาพยนตร์อเมริ กนั มีชื่อว่าแฮลลี่และแอน
นี่ (Hallie and Annie) โดยลูอิเซ่และแฮลลี่อาศัยอยูก่ บั พ่อ ส่ วนลอตเต้และแอนนี่จะอาศัยอยูก่ บั แม่
เมื่อเปรี ยบเทียบตัวละครเดียวกันคือลอตเต้กบั แอนนี่ พบว่าตัวละครแอนนี่ จะดื้อและหัวแข็งมากกว่าตัว
ละครลอตเต้ อย่างไรก็ดี ทั้งคู่ยงั คงอุปนิ สัยความมีมารยาทและเรี ยบร้อยจากวรรณกรรมอยู่ สาเหตุที่ลอตเต้ไม่ด้ือ
เป็ นเพราะเธออาศัยอยูก่ บั แม่เลี้ยงเดี่ยวที่วนุ่ วายกับหน้าที่การงานเพียงสองคน ลอตเต้จึงอยากที่จะแบ่งเบาภาระของ
แม่ให้ได้มากที่สุด ส่ วนการที่แอนนี่ด้ือกว่าลอตเต้น้ นั เป็ นไปเพราะตัวละครคุณตาและพ่อบ้านประจําตระกูลที่เพิ่ม
เข้ามาเพื่อช่วยดูแลแอนนี่ ดว้ ย แอนนี่ จึงมีความมัน่ ใจมากกว่าลอตเต้ที่เป็ นตัวเอกในภาพยนตร์ เยอรมัน ดังนั้นจึง
กล่าวได้วา่ ความเป็ นเพศชายที่ถูกแสดงผ่านตัวละครคุณตาและพ่อบ้านประจําตระกูลฉบับอเมริ กนั สะท้อนให้เห็น
ถึงความเหมาะสมในการตีความภาพรวมของภาพยนตร์ท้ งั สองฉบับนี้ผา่ นทฤษฎีของ Bulter ที่กล่าวว่า ลักษณะของ
ความเป็ นชายและหญิง เกิ ดมาจากกระบวนการผลิตซํ้าของแนวทางปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมที่ดาํ เนิ นไปอย่างไม่มี
สิ้ นสุ ด เพศจึ งเป็ นสิ่ งที่ พฒ
ั นาและประกอบสร้ างตนเองอย่างไม่ หยุดนิ่ ง อันเป็ นสิ่ งที่ เราไม่ สามารถบอกได้ว่า
จุดเริ่ มต้นและจุดจบของกระบวนการนี้อยูท่ ี่ไหน (Butler, 1999)
ส่ วนลูอิเซ่ และแฮลลี่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยเหมือนกัน คือ ดื้อ กล้าหาญ และเป็ นตัวของตัวเอง เนื่ องจากตัว
ละครฝั่งพ่อนั้นมีจาํ นวนเท่ากัน คือลูกสาว คุณพ่อ และแม่บา้ นประจําตระกูล จึงทําให้เด็กผูห้ ญิงที่ได้รับการเลี้ยงดู
จากพ่อนั้นค่อนข้างที่จะกล้าหาญและเข้มแข็งมากกว่าลูกสาวที่ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีท่ี
กล่าวไปข้างต้น
แม่ บ้านประจําตระกูล
ตัว ละครแม่ บ้านประจําตระกูลจากภาพยนตร์ ท้ งั สองเรื่ องมี ความโดดเด่ นต่ างกันอย่างเห็ นได้ชัด ใน
ภาพยนตร์ เยอรมัน แม่บา้ นมีชื่อว่า เรซี่ (Resi) และในภาพยนตร์ ของวอลต์ดิสนี ย ์ มีชื่อว่า เชสซี่ (Chessy) โดยทั้งคู่
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวฝั่งพ่อ เมื่อเปรี ยบเทียบตัวละครสองตัวนี้ พบว่า เชสซี่ ในภาพยนตร์ อเมริ กนั นั้น จะมีบทบาท
โดดเด่นกว่าเรซี่ ท่ีมีหน้าที่เพียงดูแลลูกสาวให้เจ้านายเท่านั้น ส่ วนเชสซี่ น้ นั มีบทบาทสําคัญในฉากที่คน้ พบความ
จริ งว่าฝาแฝดสลับตัวกัน กล่าวคือ เชสซี่สงั เกตเห็นว่าเด็กผูห้ ญิงที่ตนคอยดูแลมาตั้งแต่เกิดนั้นมีนิสยั ที่แปลกไป โดย
เชสซี่ ทกั แอนนี่ ที่ตนคิดว่าเป็ นแฮลลี่ว่า “Are you sure there isn’t anything you want to talk to me about? Like why
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Sammy never comes near you anymore. Or why your appetite’s changed. Or why all of a sudden you’re neat as a
pin.” (Meyers, 1998, 01:02:53) ผลจากวาทกรรมนี้ ทําให้แฮลลี่ตดั สิ นใจบอกความจริ งกับเชสซี่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่รู้
ความจริ งเป็ นคนแรก และยังเป็ นผูท้ ี่ช่วยดําเนินแผนการผลักดันให้พอ่ และแม่ของเด็กสาวฝาแฝดนั้นกลับมาคืนดีกนั
ซึ่งต่างกับเรซี่ที่ไม่มีความข้องเกี่ยวกับแผนการใดๆ ทั้งสิ้ น พฤติการณ์ของตัวละครทั้งสองจึงสามารถนํามาวิเคราะห์
ได้วา่ เพราะเหตุใดตัวละครสองตัวนี้จึงมีความสําคัญต่างกัน
หากพิจารณาอย่างผิวเผินจะเห็นว่าตัวละครแม่บา้ นประจําตระกูลของทางฝั่งอเมริ กาได้รับการถ่ายทอดให้
ผูช้ มเห็ นบทบาทองสตรี เพศที่ มีความสํา คัญมากกว่าในฉบับเยอรมัน เนื่ องจากในช่ วงปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้นมา
แนวคิดเรื่ องสตรี ศึกษาในสหรัฐอเมริ กามี การเปลี่ยนแปลงในเชิ งทฤษฎี อย่างมาก Butler ได้แสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีและแนวคิดของสตรี ศึกษาว่า ทฤษฎีสตรี ศึกษาส่ วนใหญ่มีแนวคิดว่าเอกลักษณ์
เป็ นสิ่ งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติและเป็ นสิ่ งที่สร้างหมวดหมู่การแบ่งเพศชายและเพศหญิง เอกลักษณ์น้ ี ไม่เพียงแต่
นําเสนอความต้องการของสตรี ศึกษาและเป็ นตัวกําหนดทิ ศทางของวาทกรรมดังกล่าวบนโลกนี้ เท่านั้น แต่ยงั
ประกอบสร้างความเป็ นปั จเจกที่ตอ้ งการแสดงตัวตนในทางการเมืองอีกด้วย เราจะเห็นว่า Butler วิพากษ์วิจารณ์
แนวคิดของสตรี ศึกษา โดยมองว่าสตรี ศึกษาก็ยงั ถูกคุมขังภายใต้วาทกรรมการประกอบสร้างโลกในมุมมองที่แบ่ง
สรรพสิ่ งออกเป็ นสองเพศ ดังนั้น ถึงแม้วา่ ตัวละครแม่บา้ นประจําตระกูลในภาพยนตร์ของดิสนีย ์ จะมีบทบาทสําคัญ
ต่อเนื้ อเรื่ องมากกว่าแม่บา้ นฉบับเยอรมัน หรื อตีความได้วา่ เพศหญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้นกว่าในอดีต แต่หาก
เราพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถว้ นจะเห็นว่าบทบาทของตัวละครแม่บา้ นนี้กย็ งั มีความสําคัญไม่ทดั เทียมเท่ากับตัวละคร
คุณตา ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นเพศชายที่ส่งต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่ นปั จจุบนั ดังที่ได้กล่าวไปแล้วใน พี่น้อง
ฝาแฝด (Butler, 1999)
พ่ อ
เนื่องจากภาพยนตร์ท้ งั สองเรื่ องผลิตในประเทศที่ต่างกัน ตัวละครพ่อทั้งสองตัวจึงประกอบอาชีพที่ต่างกัน
พ่อในภาพยนตร์เยอรมันมีชื่อว่า ลุดวิก (Ludwig) เป็ นชาวออสเตรี ย อาศัยอยูท่ ี่กรุ งเวียนนา มีอาชีพเป็ นวาทยกร และ
ตัว ละครพ่ อ ในภาพยนตร์ อ เมริ กัน มี ชื่ อ ว่า นิ ค (Nick) อาศัย อยู่ที่ เ มื อ งนาปา (Napa) ซึ่ งเป็ นเมื อ งที่ ข้ ึ น ชื่ อ เรื่ อ ง
อุตสาหกรรมการผลิตไวน์ (City of Napa, 2013) ตัวละครตัวนี้จึงเป็ นเจ้าของไร่ ไวน์
ประเด็นที่น่าสังเกตคือ ตัวละครพ่อทั้งคู่น้ นั ไม่สามารถรับรู ้ถึงการสลับตัวของลูกของตนเองได้ หรื อกล่าว
ได้อี กอย่างหนึ่ งว่าตัวละครพ่อ ซึ่ งเป็ นภาพแสดงแทนของเพศชาย ชี้ ให้เห็ นถึ งลักษณะสําคัญของเพศชายบาง
ประการ คือ ความไม่ละเอียดอ่อนที่เป็นคู่ตรงข้ามของความละเอียดอ่อนของเพศหญิง (Schößler, 2008) นอกจากนี้
ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาในส่ วนของภาพยนตร์ อเมริ กนั คือการที่ตวั ละครพ่อเป็ นนักทําไวน์ สถานะของ
ไวน์ในเทพปกรณัมของกรี กโรมันคือสัญลักษณ์ของเทพดิโอนิ ซุส (Dionizeus) ซึ่ งเป็นเทพแห่ งไวน์และเสี ยงเพลง
ตามตํานานของกรี กโรมันนั้น เทพองค์น้ ี เป็นผูแ้ ทนของจักรวาลแห่งความยุง่ เหยิงและความมึนเมาที่นาํ มนุษย์ไปสู่
การลืมตน แต่ในขณะเดียวกันก็ชกั นําให้มนุษย์เป็ นหนึ่งเดียวกับอํานาจศักดิ์สิทธิ์ (Grosse, 2003) การที่ตวั ละครพ่อ
นี้ เป็ นผูผ้ ลิต จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็ นผูม้ ีอาํ นาจเหนื อภาพแทนของเทพดิโอนิ ซุส ซึ่ ง Elisabeth Bronfen ได้ตีความว่า
เทพดิโอนิ ซุสเป็นตัวแทนของความเป็นสตรี เพศ ดังนั้นจึงสามารถตีความได้วา่ ตัวละครพ่อมีอาํ นาจเหนื อเพศหญิง
ทั้งปวง (Bronfen, 2004)
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ในส่ วนของภาพยนตร์ เยอรมันนั้น เราจะเห็ นว่าตัวละคร Ludwig ซึ่ งมีอาชี พเป็ นนักประพันธ์เพลง ก็มี
ลักษณะความเป็ นเทพดิ โ อนิ ซุสเช่ นกัน อย่างไรก็ดี ลักษณะดังกล่าวก็ถูกรบกวนด้วยสภาพสังคมที่ เป็ นอยู่ใ น
ช่วงเวลาที่ปรากฏอยูใ่ นเรื่ อง (Narrative time) ถึงแม้ว่าเนื้ อเรื่ องจะไม่ได้ให้ขอ้ มูลกับผูอ้ ่านอย่างชัดเจนว่า เรื่ องราว
เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด แต่ผูอ้ ่านก็สามารถคาดคะเนได้ว่าเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กําลัง
เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด (Wirtschaftswunder) เนื่องจากผูอ้ ่านจะเห็นว่า Ludwig แทบจะไม่มีเวลาให้บุตรสาวเลย
เนื่ อ งจากต้อ งฝึ กซ้อ มอย่างหนัก ทําให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครั วไม่ เข้ม แข็งเท่ าที่ ควรซึ่ งหากมองในเชิ ง
สัญลักษณ์อาจกล่าวได้ว่า Ludwig เป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างความเป็นเทพดิโอนิ ซุสและ
ความเป็ นทุ นนิ ยมก้าวหน้าของสังคมเมื อง (Capitalism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วงปรากฏการณ์ มหัศจรรย์ทาง
เศรษฐกิจ และความขัดแย้งลักษณะดังกล่าวยังส่ งผลให้กบั การประกอบสร้างของตัวละครแม่ในนิ ยายของ Kästner
อีกด้วย
แม่
ตัวละครแม่ในภาพยนตร์สองเรื่ องมีท้ งั ความเหมือนและความต่าง กล่าวคือ แม่จากภาพยนตร์เยอรมันมีชื่อ
ว่า ลูอิเซ่ ลอตเต้ (Luiselotte) ซึ่ งชื่อของลูกๆ นั้นก็มาจากการแบ่งชื่อของแม่ไปนัน่ เอง ลูอิเซ่ ลอตเต้อาศัยอยูใ่ นเมือง
มิวนิ ค และทํางานในสํานักพิมพ์แห่ งหนึ่ ง โดยในภาพยนตร์ น้ นั เธออาศัยอยูก่ บั ลอตเต้ลูกสาวของเธอเพียงแค่สอง
คน ส่ วนตัวละครแม่ในภาพยนตร์ดิสนียม์ ีชื่อว่า อลิซาเบธ (Elizabeth) อาศัยอยูใ่ นกรุ งลอนดอนกับชาร์ลส์ (Charles)
คุณพ่อของตน แอนนี่ ผูเ้ ป็ นลูกสาว และมาร์ ติน (Martin) พ่อบ้านประจําตระกูล โดยเธอประกอบอาชี พเป็ นดี ไซ
เนอร์ ชื่อดังและมีฐานะทางครอบครัวดี ตัวละครทั้งสองตัวนี้ มีความเป็ นแม่และอ่อนโยนเหมือนกัน แต่อลิซาเบธ
นั้นจะฉายภาพในฐานะลูกสาวด้วย ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบกดทับโดยมีบิดาเป็ นใหญ่ เราจะเห็นได้
จากการที่ คุณตาเป็ นตัวละครที่ ทาํ ให้เกิ ดพลวัตรในเนื้ อเรื่ อง นอกจากนั้นยังพบฉากตัวละครแม่จากภาพยนตร์
อเมริ กนั ดื่มไวน์จนมีอาการมึนเมาเกือบไม่ได้สติ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเทพดิโอนิ ซุสที่กล่าวมา ต่างกันตรงที่ตวั
ละครแม่พา่ ยแพ้ต่ออํานาจของไวน์และความมึนเมาทั้งปวง ในกรณี น้ ี Butler ได้แสดงความคิดเห็นว่าเอกลักษณ์ของ
ความเป็ นเพศสะท้อนออกมาผ่านการกระทํา ถึงแม้ว่าการกระทํานี้ จะมิได้เกิ ดขึ้นด้วยความตั้งใจก็ตาม (Butler,
1999) การดื่มไวน์จึงเป็ นอัตลักษณ์ประกอบสร้างจากการกระทําของเพศหญิงนัน่ เอง ลักษณะของการกดทับทางเพศ
นี้ ก็มีอยู่ในภาพยนตร์ ฉบับเยอรมันเช่ นเดี ยวกัน แต่เป็ นในระดับที่สูงกว่าเรื่ องของเพศสภาพและเพศสถานะ ใน
ภาพยนตร์ เยอรมันยังมีการนําเสนอภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงที่ประกอบอาชี พสนับสนุ นให้สังคมชายเป็ นใหญ่เป็ น
ปึ กแผ่นและเข้มแข็งยิง่ ขึ้น โดยผูช้ มจะไม่ได้รับข้อมูลว่าแม่ทาํ อาชีพอะไร แต่จะรับรู ้ได้วา่ แม่มีเจ้านายเป็ นผูช้ าย ซึ่ ง
สามารถตี ความได้ว่าความพยายามที่ จะเป็ นอิสระต่อวาทกรรมชายเป็ นใหญ่ด้วยการปลดแอกในอาชี พ ก็ยงั อยู่
ภายใต้อาํ นาจของเพศชายนัน่ เอง (Butler, 1999)
ปั จจัยด้ านเพศของตัวละครที่ส่งผลต่ อการดําเนินเรื่ อง
เมื่อพูดถึงการดําเนิ นเรื่ อง ปั จจัยด้านเพศเองก็ส่งผลต่อการดําเนิ นเรื่ องเช่นกัน ยกตัวอย่างในฉากที่ท้ งั สอง
ครอบครั วรู ้ ความจริ งว่า เด็กๆ นั้นสลับตัวกัน ตัวละครตัวแรกที่ รู้ความจริ งดังกล่าวของภาพยนตร์ ท้ งั สองเรื่ อง
แตกต่างกัน กล่าวคือ ในภาพยนตร์ เยอรมันที่มีเนื้ อเรื่ องค่อนข้างเหมือนกับวรรณกรรม ตัวละครแรกที่รู้เรื่ องคือแม่
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ซึ่ งเห็นภาพถ่ายคู่ของลูกสาวฝาแฝดที่ถูกช่างภาพถือวิสาสะส่ งรู ปที่เด็กๆ ไปถ่ายในสตูดิโอกันสองคน มาขายให้
สํานักพิมพ์ที่ตนทํางานอยู่ เนื่ องจากช่ างภาพคิดว่าสํานักพิมพ์อาจจะมีความสนใจในเรื่ องนี้ แม่จึงปะติดปะต่อ
เรื่ องราวได้โดยบังเอิญ (von Báky, 1950, 01:24:15) ซึ่งจุดนี้ ผูช้ มที่สนใจด้านทฤษฎีการสื่ อสารและสื่ อจะพบว่าฉาก
นี้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พัน ธ์ กั บ แนวคิ ด ของ Marshall McLuhan นั ก ปรั ช ญาชาวแคนาดา ในหนั ง สือเรื่ อง
Understanding Media (1964) ซึ่ งมีประโยคที่เป็ นที่นิยมอ้างถึงคือ The medium is the message. เราจะเห็นได้ชดั เจน
ว่าโลกของเรามิได้รับการรับรู ้จากบุคคลอีกต่อไป แต่ถูกประกอบสร้างโดยสื่ อ อย่างเช่น ในเรื่ องนี้ แม่ก็รับรู ้ความ
จริ งจากภาพถ่ายซึ่งก็ถือเป็ นสื่ อชนิดหนึ่งเช่นเดียวกัน (McLuhan, 1964)
ส่ ว นตัวละครแรกของภาพยนตร์ ฮอลลี วูดที่ รู้เรื่ องการสลับตัวของพี่น้องฝาแฝดคื อคุ ณตาและแม่ บา้ น
ประจํา ตระกูล คุ ณ ตานั้น ได้แ อบฟั ง แฮลลี่ คุย โทรศัพ ท์ส าธารณะกับแอนนี่ ที่อ าศัย อยู่ที่ส หรั ฐอเมริ ก า จากนั้น
ภาพยนตร์ ไ ด้ฉ ายภาพมุ ม กว้า งที่ คุ ณ ตาได้โ อบหลัง ของหลานสาวเดิ น เข้า ไปในสวนสาธารณะและน่ า จะให้
คําแนะนําแก่หลานสาว ก่อนภาพจะตัดไปฉากที่แฮลลี่ตอ้ งการสารภาพความจริ งกับแม่ (Meyers, 1998, 01:12:00)
พฤติการณ์น้ ี แสดงให้เห็นถึงความที่เพศชายเป็นใหญ่ ผูช้ ายอุม้ ชูผหู ้ ญิง เพราะเป็นตัวละครที่ทาํ ให้เนื้ อเรื่ องดําเนิ น
ต่อไปได้ กล่าวคือ หากไร้ตวั ละครดังกล่าว เนื้ อเรื่ องก็จะถึงทางตัน (ดูทฤษฎีของ Butler ในส่ วนการวิเคราะห์ตวั
ละคร คุณตา ด้านบน) ซึ่ งเชื่อมโยงกับหัวข้อจํานวนตัวละครหลัก หัวข้อ คุณตา ที่ได้วิเคราะห์ไว้วา่ ตัวละครคุณตา
นั้น เป็ นตัวละครเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะมีเป้าหมายที่จะเติมเต็มความเป็ นพ่อที่หลานสาวขาดไป รวมถึงเพศชายที่อุม้ ชู
ผูห้ ญิ งอี กด้วย รวมถึ งเหตุการณ์ ต่อมาหลังจากที่ คุณตาได้ให้คาํ แนะนําหลานสาวแล้ว แฮลลี่ ได้เข้าไปหาแม่ใน
ห้องนอนเพื่อที่จะบอกความจริ งว่าตนไม่ใช่ แอนนี่ โดยจะมีฉากที่พ่อบ้านและคุณตาคอยดูอยู่ตรงประตูและให้
กําลังใจอยูห่ ่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าเด็กสาวขาดความมัน่ ใจในตัวเอง แต่มีตาและพ่อบ้านคอยสนับสนุนอยู่
ทางฝั่งของพ่อในภาพยนตร์ อเมริ กนั นั้น แม่บา้ นประจําตระกูลรู ้ความจริ งจากการสังเกตเห็นพฤติกรรมที่
เปลี่ ยนแปลงไปของเด็กสาว ตามที่ ได้กล่าวไปในหัวข้ออุปนิ สัยของตัวละครแม่ บ้านประจําตระกูล แต่ในฉาก
ดังกล่าว ไม่ได้มีเนื้ อหาที่แม่บา้ นให้คาํ แนะนําเด็กสาวเลย ต่างกับฉากของพ่อบ้านที่คอยสนับสนุนอยูเ่ บื้องหลัง ให้
แฮลลี่กล้าบอกความจริ งต่อแม่ ซึ่งผูช้ มสามารถอนุมานได้วา่ ตัวละครหญิงไม่มีสิทธิเท่าเทียมเท่ากับตัวละครชาย แต่
ในภาพยนตร์ทางฝั่งเยอรมันนั้น เมื่อแม่รู้ความจริ ง และฝาแฝดที่อยูก่ บั พ่อได้ขาดการติดต่อทางจดหมาย ทําให้แม่มี
ความจําเป็นที่จะต้องติดต่อกับอีกบ้านเพื่อสอบถามถึงสาเหตุของการขาดการติดต่อ จึงทําให้พ่อรู ้ว่าลูกของตนนั้น
สลับตัวกัน หากไม่มีเหตุการณ์ดงั กล่าว ตัวละครฝาแฝดทั้งสองคนก็จะไม่มีโอกาสที่จะบอกความจริ งกับพ่อแม่
ในประเด็ น ชื่ อ ภาพยนตร์ ท้ ัง สองเรื่ อ งมี ค วามแตกต่ า งกัน มาก กล่ า วคื อ ภาพยนตร์ เ ยอรมัน มี ชื่ อ ตาม
วรรณกรรมว่า “Das doppelte Lottchen” ซึ่งแปลว่า “ลอตเต้ผนู ้ ่ารักสองคน” แต่ภาพยนตร์ดิสนียม์ ีชื่อว่า “The Parent
Trap” ซึ่ งเป็ นชื่อที่เกี่ยวกับพ่อแม่ ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแฝดเลย เป็ นชื่อที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครพ่อแม่มีความสําคัญ
กว่าเด็กฝาแฝด ซึ่ งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงอํานาจแบบ Top-Down กล่าวคือในเรื่ อง
นี้ ผูป้ กครองมีความสําคัญกว่าตัวเอกที่เป็ นเด็กแล้ว ผูช้ มยังจะพบได้อีกว่า ตัวละครฝาแฝดทั้งสองคนที่เป็ นเพศหญิง
สะท้อนให้เห็นถึงการถูกกดทับและความสัมพันธ์เชิงพึ่งพิงกับเพศชาย ดังเช่นที่ Simone de Beauvoir กล่าวเอาไว้ใน
หนังสื อเรื่ อง Le Deuxieme Sexe (1949) ว่า มนุ ษย์บนโลกนี้ เป็ นชาย และผูช้ ายมิ ได้กาํ หนดเพศหญิ งด้วยตนเอง
กําหนดด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพศหญิงจึงไม่ได้รับการมองว่าเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่น (de
Beauvoir, 1949) และเหตุผลที่ทาํ ไมเด็กฝาแฝดถึงเป็ นผูห้ ญิง ไม่ใช่เด็กผูช้ าย เนื่ องจากนิ สัยพฤติกรรมของเพศชาย
407

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และหญิงนั้นต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงนั้นมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความอ่อนโยน นุ่มนวล และอ่อนไหวง่าย ต่างกับ
เพศชายที่ จ ะบ่ ง บอกถึ ง ความแข็ง แรงและแข็ง แกร่ ง (Eck, 2016; Moser, 2010) จึ ง สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ว่า หาก
เด็กผูช้ ายสองคนที่มีหน้าตาเหมือนกันไปพบกันที่ค่ายฤดูร้อนนั้น พวกเขาจะไม่นึกถึงและหาต้นตอของเหตุผลที่ว่า
ทําไมพวกเขาถึงหน้าตาเหมือนกัน ดังนั้น ผูแ้ ต่งจึงได้วางตัวละครเอกอย่างเด็กแฝดให้เป็ นผูห้ ญิง เนื่ องจากผูห้ ญิง
นั้นคิดเล็กคิดน้อย ละเอียดและทําตามความรู ้สึก

บทสรุปวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ

จากทฤษฎีของ Butler และนักคิดคนอื่นๆ เราจะเห็นว่าภาพยนตร์ท้ งั สองเรื่ องที่ดดั แปลงมาจากวรรณกรรม
เรื่ อ ง Das doppelte Lottchen ต่ า งก็ มี ล ัก ษณะของการถู ก ประกอบสร้ า งด้ว ยแนวคิ ด ชายเป็ นใหญ่ ในส่ ว นของ
ภาพยนตร์เยอรมันจะเห็นความสัมพันธ์ดงั กล่าวในลักษณะโครงสร้างผิว (Surface Structure) กล่าวคือตัวละครเพศ
หญิงที่ปรากฏอยูใ่ นเรื่ อง เช่น แม่ทาํ งานในสํานักพิมพ์ซ่ ึ งมีเจ้านายเป็นผูช้ าย และแม่บา้ นประจําตระกูลที่ได้รับการ
จ้างงานจากตัวละครพ่อ ในขณะที่ภาพยนตร์ อเมริ กนั สะท้อนให้ผูช้ มเห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์แบบ TopDown นี้ ในลักษณะโครงสร้างลึก (Deep Structure) ผ่านการใช้ฉากที่ท้ งั มีความสําคัญและไม่สําคัญต่อการดําเนิ น
เรื่ อง รวมทั้งการนําเสนอภาพของตัวละครต่างๆ
ในส่ วนของตัวละครฝาแฝดของภาพยนตร์ ท้ งั สองเรื่ องนั้น เมื่อพิจารณาอย่างผิวเผิน ผูช้ มจะเห็ นความ
แตกต่างของพฤติกรรมของฝาแฝดทั้งสองเรื่ องอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ ฝาแฝดในภาพยนตร์ เยอรมันไม่มีบทบาท
ในการทําให้เนื้ อเรื่ องดําเนิ นต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับชื่อเรื่ องคือ Das doppelte Lottchen การเติมคําปั จจัย –chen ใน
ภาษาเยอรมันจะทําให้คาํ หลักมีลกั ษณะเล็กลง (Diminutive Form) อาจกล่าวได้ว่า ตัวละครเอกทั้งสองเป็ นเพียง
บุคคลตัวเล็กๆ ที่ไม่มีอาํ นาจเพียงพอที่จะดําเนินเรื่ อง แต่ในขณะที่ตวั ละครฝาแฝดของภาพยนตร์อเมริ กนั ดูราวกับว่า
มีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินเรื่ องเพราะเป็ นผูว้ างแผนให้พ่อแม่กลับมาพบกันอีกครั้ง แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด
จากบทวิเคราะห์ดา้ นบนแล้ว ผูช้ มภาพยนตร์จะเห็นลักษณะความสัมพันธ์แบบชายเป็ นใหญ่ที่ควบคุมและมีอิทธิพล
ต่อตัวละครฝาแฝดทั้งสองคนให้สร้างพฤติกรรมที่ทาํ ให้เนื้อเรื่ องดําเนิ นต่อไป ดังนั้นเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้ งแล้วก็
จะพบว่าตัวละครฝาแฝดจากภาพยนตร์อเมริ กนั ก็มิได้มีความเป็ นผูก้ ระทําในฐานะปัจเจกอย่างแท้จริ ง
งานวิจยั ฉบับนี้ต่อยอดมาจากงานวิจยั หลายชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเพศสภาพและ
เพศสถานะของภาพยนตร์ การ์ ตูนวอลต์ดิสนี ย ์ Steven Chen et al. (2020), Laemle (2018) และ Garabedian (2015)
แต่จนถึงขณะนี้ ยงั ไม่พบงานวิจยั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ศึกษาภาพยนตร์ วอลต์ดิสนี ยใ์ นเชิ งเพศสถานะ
ศึกษา ดังนั้น ในอนาคตน่าจะมีการศึกษาวิจยั ภาพยนตร์ ปัจจุบนั ของวอลต์ดิสนี ยใ์ นแง่มุมนี้ ให้กว้างขวางขึ้น และ
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่างานวิจยั ชิ้นนี้จะเป็ นพื้นฐานให้มีการศึกษาต่อยอดต่อไปในอนาคต
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กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผูชวยศาสตราจารยกนกพร พวงพงษ
ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย แกวตาป
ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย ระฆังทอง
นายดนัย จัตวา
นางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์
นายสมบัติ ประสงคสุข
นางสาวอัญชลี บวดขุนทด
นางสาวสุภาพร ยอนโคกสูง
นางสาวนิภารัตน โคตะนนท
นางสาว ก.ทีปลักษณ ระงับเหตุ
นางสาววัชราภรณ ศรีพลนอย

10.3 สาขาประมง
1. คณบดีคณะประมง
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร
3. รองคณบดีฝายวิจัย คณะประมง
4. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
5. รองศาสตราจารยวราห เทพาหุดี
6. ผูชวยศาสตราจารยเมธี แกวเนิน
7. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ ไตรศักดิ์
8. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา มุสิกสินธร
9. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพล ขยันสํารวจ
10. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย บุญปราบ
11. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ บุตรสันติ์
12. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย วรชนะนันท
13. นายประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
14. นายถิรวัฒน รายรัตน
15. นายวชิระ ใจงาม
16. นายธนัสพงษ โภควนิช
17. นางสาวกาญจนา ทองเครือ
18. นางศุภินทรา ภูเงิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

10.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
2. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สิริรัตน นิยม
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เมธา จันดา
4. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สุนทรี เพ็ชรดี
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย นิรุตติ์ สุวรรณา
6. ผูชวยศาสตรตราจารยอรรถวิทย โกวิทวที
7. สัตวแพทยหญิง นิอร รัตนภพ
8. สัตวแพทยหญิง ยลยง วุนวงษ
9. สัตวแพทยหญิง กานตสุดา ลีฬหาพงศธร
10. นางสาววริศรา มารยาท
11. นางสาวญาดา หาญปญญาพิชิต
12. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ ทรงประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
1. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
2. คณบดีคณะเกษตร
3. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
4. หัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
5. รองศาสตราจารยสาวิตรี รังสิภัทร
6. รองศาสตราจารยจํานงรักษ อุดมเศรษฐ
7. รองศาสตราจารยอบเชย วงศทอง
8. รองศาสตราจารยทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
9. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี ศรีบุญเรือง
10. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร เรียบรอย คิม
11. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช ศิริวงศ
12. นางสาวนริศรา อินทะสิริ
13. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ
14. รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ
15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ ตรีวรรณกุล
17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา ศรีสุวรรณ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ผูชวยศาสตราจารยอําพร แจมผล
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ผูชวยศาสตราจารยมาริษา ภูภิญโญกุล
ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา วันจันทึก
ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย ลุยเลา
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารยวัลภา แตมทอง
ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พังงา
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ ดวงปญญา
ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
นางสาวชลาธร จูเจริญ
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นายปรีดา สามงามยา
นายเศกศักดิ์ เชยชม
นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางสาววสพร นิชรัตน
นายสถาพร ประดิษฐพงษ
นางกรกฎ แพทยหลักฟา
นายวิภูษณะ ศุภนคร
นางทิพากร มวงถึก
นายเสถียร แสงแถวทิม
วาที่รอยตรี สหภาพ ศรีโท
นางสาวมณินทร เดชแหว
นางสาวกรรณิกา พุมสาหราย
นายภูคิษฐคมณ แสงตรีเพชรกลา
นางสาวสวรรญา แยมวันเพ็ง
นางวลีรัตน บรรจงจิต
นางสาวภิญญาพัชญ โทนหงสษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

50. นางธรรมสร ทองดอนเกลื่อง
51. นางสาวธนัชชา กุญแจทอง

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
11.1 สาขาวิทยาศาสตร
1. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ ศงสะเสน
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ประธานกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย เงินมีศรี
รองประธานกรรมการ
4. รองศาสตราจารยวรรณวิภา วงศแสงนาค
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา ทองมี
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน เพชรแสง
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย โตแกว
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ ดวงทองอยู
กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร กิมกง
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารยพิชามญชุ เกียรติวุฒินนท
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารยสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารยปยะดา จันทวงศ
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารยมีนา เลา
กรรมการ
14. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ ธงอาสา
กรรมการ
15. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ ประจงทัศน
กรรมการ
16. นายฤทธี มีสัตย
กรรมการ
17. นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน
กรรมการ
18. นางสาวลัดดา แตงวัฒนานุกุล
กรรมการ
19. นางสาวพรทิพย บุญมหามงคล
กรรมการและเลขานุการ
20. นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
21. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
22. นางสาวแพรวไพลิน กังวานสุระ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวภัสรา นวะบุศย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
24. นายพิชัย สิริแสงสวาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. ศาสตราจารยวันชัย ยอดสุดใจ
2. ผูช วยศาสตราจารยนวลวรรณ ทวยเจริญ
3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน ฝกเจริญผล
4. ศาสตราจารยเมตตา เจริญพานิช
5. ศาสตราจารยนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
6. รองศาสตราจารยดวงฤดี ฉายสุวรรณ
7. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์ หนูพันธ
8. รองศาสตราจารยอภินิติ โชติสังกาศ
9. รองศาสตราจารยวรดร วัฒนพานิช
10. รองศาสตราจารยจันทรศิริ สิงหเถื่อน
11. รองศาสตราจารยกฤษณะ ไวยมัย
12. ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย ชัยวรพฤกษ
13. นายพสิษฐ สืบสุวงศ
14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต
15. นางชุติณัท ขุนทอง
16. นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ
17. นางดารณี ยงยืน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา วัชราภรณ
2. รองศาสตราจารยสุนทรี สุวรรณสิชณน
3. รองศาสตราจารยพรธิภา องคคุณารักษ
4. รองศาสตราจารยเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
5. รองศาสตราจารยสุดสาย ตรีวานิช
6. รองศาสตราจารยประกิต สุขใย
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิต พุทธพงษศิริพร
8. ผูชวยศาสตราจารยกรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล
9. นางสาวภัทรินทร ลีลาภิวัฒน
10. นางสาวพรรณภัทร พรหมเพ็ญ
11. นางสาวสุมัลลิกา โมรากุล
12. นางสาวสุวิมล เจริญสิทธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
นายประมวล ทรายทอง
นางสาวนัฏพร ขนุนกอน
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
รองศาสตราจารยณัฐดนัย หาญการสุจริต
นางดวงสมร นามกระโทก
นางศศิธร พลโยธา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน บัวเลิศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ ดิลกสัมพันธ
4. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
5. รองศาสตราจารยวัฒนชัย ตาเสน
6. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล
7. ผูชวยศาสตราจารยไตรรัตน เนียมสุวรรณ
8. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล แกวจําปา
9. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เมี้ยนมิตร
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
11. ผูชวยศาสตราจารยพยัตติพล ณรงคะชวนะ
12. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เหมือนพงษ
13. นางสาวแอน กําภู ณ อยุธยา
14. นายกฤษฎาพันธุ ผลากิจ
15. นายปวีร คลองเวสสะ
16. นายวรงค สุขเสวต
17. นายสุธี จรรยาสุทธิวงศ
18. นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
19. นางสาวจินตลา กลิ่นหวล
20. นางสาวศิรภัสสร ชมเชย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

12. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
12.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
1. รองศาสตราจารยภัทรกิตติ์ เนตินิยม
ที่ปรึกษา
2. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ มั่งคั่ง
ที่ปรึกษา
3. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย นําประเสริฐชัย
ที่ปรึกษา
4. ผูชวยศาสตราจารยธีรารัตน วรพิเชฐ
ที่ปรึกษา
5. ผูชวยศาสตราจารยพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ
ที่ปรึกษา
6. ผูชวยศาสตราจารยกมลพรรณ แสงมหาชัย
ปรึกษา
7. ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษา
8. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
ประธานกรรมการ
9. รองศาสตราจารยประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
รองประธานกรรมการ
10. รองศาสตราจารยทิพยรัตน เลาหวิเชียร
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
กรรมการ
12. ผูช วยศาสตราจารยธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารยศุภฤกษ สุขสมาน
กรรมการ
14. นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
กรรมการ
15. นางสาวปรารถนา ประสงคสิน
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวอรการณ วีระชยาภรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นายทองปาน ขันตีกรม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
18. นายฉัตรชัย พวงพลับ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
19. นางสาวอารีย สีแสงมุข
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
20. นางลัดดา ปญทะภูรีเวท
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.2 สาขาศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
รองศาสตราจารยพรทิพย ไชยโส
ผูชวยศาสตราจารยพิกุล เอกวรางกูร
รองศาสตราจารยวรรณดี สุทธินรากร
รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

9. รองศาสตราจารยศศิเทพ ปติพรเทพิน
10. รองศาสตราจารยจิตตินันท บุญสถิรกุล
11. รองศาสตราจารยชาตรี ฝายคําตา
12. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร สุมาลี
13. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ อุทยานิก
14. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี ดิถียนต
15. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ลัภนโชคดี
16. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
17. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา ขันตรีจิตรานนท
18. นางสาวสถิดาพร คําสด
19. นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
20. นางสาวธนนันท ธนารัชตะภูมิ
21. นายชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
22. นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
23. นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
24. นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

12.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
2. คณบดีคณะสังคมศาสตร
3. นางวัณณนา สุนทรนฤรังษี
4. รองศาสตราจารยโกวิทย พิมพวง
5. รองศาสตราจารยวิไลศักดิ์ กิ่งคํา
6. รองศาสตราจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล
7. ผูชวยศาสตราจารยบารมี อริยะเลิศเมตตา
8. ผูชวยศาสตราจารยเทพทวี โชควศิน
9. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ วิวรรณ
10. ผูชวยศาสตราจารยมริสสา พงษศิริกุล
11. ผูชวยศาสตราจารยปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
13. ผูชวยศาสตราจารยนุชนารถ รัตนสุวงศชัย
14. ผูชวยศาสตราจารยภูริวัจน เดชอุม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ สิงหวี
ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีร บุนนาค
นางสาววิริยา หลาเพชร
นายขจร ฝายเทศ
นางวรรณา ศิลามาตร
นางสาวฐิติรัตน สุพลธวณิชย
นางสาวตรีสุคนธ ศิริทรัพย
นายสัตยา สวัสดิผล
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐ
นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
นายพรนริน พูลภิรมย
นางรัชดาภรณ เหงาพรหมมินทร
นางสาวนภาภรณ หาญวิรุฬห
นางสุพิญญา กาวไธสง
นายเกษม ทับทิมศรี
นายวิริยะ คงสมบูรณ
นายศักดา นาคํา
นางสาวสมัย สุวรรณทอง
นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
นางสาวธีรพร ชื่นพี
นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ
นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ
นายภาณุพงศ ปยาพันธ
นางสาวนันทิยา อาภานันท
นางสาวกมลนิตย ลิมปรังษี
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวพิทชญา สารภิรมย
นายติโรธ ทองนวล
นางสาวสายทิพย เหลาทองมีสกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

สาขาศึกษาศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล
2. รศ.ดร.ชาตรี ฝายคําตา
3. รศ.ดร.ชานนท จันทรา
4. รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา
5. ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ
6. ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
7. ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
8. รศ.ดร.พงศประพันธ พงษโสภณ
9. ผศ.ดร.วารุณี ลัภนโชคดี
10. ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด
11. รศ.ดร.จีระวรรณ เกษสิงห
12. ผศ.ดร.เอกรัตน ทานาค
13. ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
14. ผศ.ดร.พิกุล เอกวรางกูร
15. รศ.ดร.ศศิเทพ ปติพรเทพิน
16. ผศ.ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี
17. ผศ.ดร.อุดมลักษม กูลศรีโรจน
18. ผศ.ดร.พงศธร มหาวิจิตร
19. รศ.ดร.จิตตินันท บุญสถิรกุล
20. รศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
21. ผศ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต
22. รศ.ดร.ณัฐพล รําไพ
23. ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจํานง
24. รศ.ดร.ภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
25. รศ.ดร.นลินรัตน รักกุศล
26. ผศ.ดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท
สาขาศึกษาศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
2. ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
3. รศ.ดร.สมสรร วงษอยูนอย
4. รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท
5. รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ
6. รศ.ดร.สิริพร ทิพยคง
7. รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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6. Asst.Porf.Dr.Phennapa Khlaisingto

ผูทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร

3. อาจารย ดร.สายทิพย เหลาทองมีสกุล
สาขาสังคมศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ
2. ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ
3. อาจารย ดร.ประเวช ชุมเกสรกูลกิจ

Subject: Social Sciences (Internal)
1. Asst.Prof.Purin Naksing
3. Dr.Saitib Lautongmeesakun
Subject: Social Sciences (External)
1. Asst.Prof.Worragchai Wiriyaromp
3. Dr.Prawech Chumkesornkulki

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
Editorial Board
2. Dr.Apicha Chutipongpisit

2. Asst.Prof. Sawitri Pitsanupong

กรรมการฝายจัดทําเอกสารทางวิชาการ
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล)
2. รองผูอํานวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร. เอกไท วิโรจนสกุลชัย)
3. รองผูอํานวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(อาจารย ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค)
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตตินาถ เรขาลิลิต
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นัทธชนัน นาถประทาน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยธร ศศิธรากรแกว
7. อาจารย ดร. ดลฤทัย เจียรกุล
8. อาจารย ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ
9. อาจารยศุภพงศ ตันเงิน
10. วาที่รอยตรี ปยะภัทร คงแสนคํา
11. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
12. นางสาววนิดา รัตตมณี
13. นายวิทวัส ยุทธโกศา
14. นายวิโรตม เอี๊ยะตะกูล
15. นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข
16. นายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข
17. นางสาวรติกร สมิตไมตรี
18. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
19. นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
20. นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา
และพั ฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญ
ั ญา
ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
ตลอดจนเป็นผู้ช้น
ี ําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม
เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ”

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59
สถาบันวิจัยและพั ฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th
http://www.rdi.ku.ac.th

