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คํานํา 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยรวมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานการวิจัยแหงชาติ และเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการ

ประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 60 ระหวางวันท่ี 21-23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ภายใต Theme “เกษตรศาสตรวิถี

ถั ด ไป  พลิ กวิ กฤ ติสู ค ว ามยั่ ง ยื น”  (Next Normal KASETSART : Turning Crisis into Sustainability)  

เพ่ือมุงสงเสริมใหนักวิชาการและคณาจารยจากสาขาตางๆ นําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ และความชํานาญ ระหวางนักวิชาการ คณาจารยของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะนําไปสูความ

รวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา ไดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยความรูและวิทยาการ

ใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนํามาซ่ึงความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืน  

การนําเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจํานวน 142 เรื่อง และภาคโปสเตอรจํานวน  

79 เรื่อง รวม 221 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา

ประมง สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและ

สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร 

สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยไดรับการพิจารณาใหตีพิมพ

ผลงานวิจัยเรื่องเต็มใน E-Proceedings จํานวน 177 เรื่อง 

เอกสารฉบับนี้เปนการรวบรวมผลงานวิจัยเรื่องเต็ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังภาคบรรยายและ

ภาคโปสเตอร เลมท่ี 3 ประกอบดวย สาขาศึกษาศาสตร จํานวน 13 เรื่อง สาขาเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจ จํานวน 9 เรื่อง และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 9 เรื่อง ซ่ึงไดผานการคัดเลือก

จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสาขา   

ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 60 ขอขอบคุณ คณาจารย

นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ท่ีไดรวมนําเสนอผลงานวิจัย และผูท่ีสนใจเขารวมการประชุม 

ทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝายท่ีสละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกัน 

จัดเตรียมการประชุม จนทําใหการประชุมทางวิชาการครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ่ 

งานวิจยัเชิงคณุภาพมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิต

รว่มพฒันา หลงัเขา้รว่มโครงการพฒันาทกัษะการสอนของผูส้อนชาวตา่งประเทศท่ีสอนแบบ Active Learning และการใช ้

video clips และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนชาวไทย และผูป้กครอง ของโรงเรียนก่อนและหลงัโครงการกลุม่

ตวัอย่างคือครูผูป้กครองและนกัเรียนโรงเรียนเลือกกลุม่ตวัอย่างโดยการเจาะจง หลงัดาํเนินโครงการนกัเรยีนมีทกัษะการ

สื่อสารเพ่ิมขึน้ ผูส้อนชาวต่างประเทศสามารถสอนแบบ Active Learning และการใช ้video clips ได ้ครูชาวไทย และ

ผูป้กครองพอใจผูส้อนชาวตา่งประเทศหลงัการดาํเนินโครงการสงูกวา่ก่อนเริม่โครงการ  

คาํสาํคัญ: การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร, Active learning, video clips  

 

Abstract  

 The purpose of this qualitative research was to improve students' communication skills in English, 

develop teaching skills for foreign teachers who teach English using active learning and video clips and 

compare the satisfaction of Thai teachers and parents of the school before and after the project. The sample 

group were teachers. Parents and students of SatitRuamPattana School. Sample was purposively selected. After 

completing the project, students have increased communication skills. Foreign teachers can use Active 

Learning and video clips. Thai teachers and parents are more satisfied with foreign teachers after the project 

implementation than before the project. 

Keywords: Active learning, communication skills in English, video clips 
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บทนํา  

 ปัจจุบนัการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษมีความสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาํวนั 

เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นเครือ่งมือในการติดตอ่สือ่สาร การศกึษา การแสวงหาความรู ้การประกอบอาชีพ การสรา้งความ

เข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ทาํโครงการจ้างท่ีปรึกษา

ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพมหานครกบัโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัภเูก็ตไดด้าํเนินการพฒันาผูส้อนชาวต่างประเทศในระดบั

อนบุาลโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning นอกจากนีย้งัพฒันาการสอนโดยใช ้video clips อีกดว้ย

เน่ืองจากสาํหรบัสถานการณช์่วงโควิด19 ผูว้ิจัยสนใจในการพฒันาการเรียนการสอนของผูส้อนชาวต่างประเทศใหจ้ัด

กิจกรรมแบบ Active Learning และการสอนโดยใช้ video clips ในช่วงโควิด–19  จึงดําเนินการจัดทําวิจัยเรื่อง  

การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยผูส้อนชาวตา่งประเทศดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active learning 

และใช ้video clips ในช่วงโควิด–19 :กรณีศกึษาโรงเรยีนอบจ.สาธิตรว่มพฒันา จงัหวดัภเูก็ต 

 

การตรวจเอกสาร  

 แนวคิดท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาโครงการจา้งท่ีปรกึษาดาํเนินการพฒันาระบบการจดัการศกึษาภาคภาษาองักฤษ 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพมหานครโดยโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัภเูก็ตใช้

แนวคิดเชิงตรรกะ (Logic Model) ซึง่เป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้งสมัพนัธร์ะหวา่งทรพัยากร กิจกรรมในโครงการวิจยั 

และผลท่ีเกิดขึน้จาก การดาํเนินงานโครงการวิจยั 

 1.ทรพัยากรในโครงการวิจยั (Inputs) ประกอบดว้ย: (1) ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารของนกัเรยีนใน

โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัภเูก็ต (ก่อนเริม่โครงการ); และ (2) ความรูใ้นเนือ้หาสาระท่ีสอนและวิธีการจดัการ

เรยีนการสอนของครูชาวตา่งประเทศโดยใช ้Active Learning และ Video clips 

 2.ดา้นกระบวนการดา้นกิจกรรมในการดาํเนินงานโครงการวิจยั ประกอบดว้ย; (1) ความเหมาะสมในการจดัการ

เรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศโดยใช ้Active Learning และ Video clips; และ (2) กิจกรรมการนิเทศติดตามโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ  

 3. ดา้นผลท่ีเกิดขึน้จากการดาํเนินงานโครงการ ประกอบดว้ย: (1) พฒันาการดา้นทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือ

การสื่อสารของนกัเรียน; (2) พฒันาการดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องนกัเรียนหอ้ง MEP; 

และ (3) ความพงึพอใจท่ีมีตอ่โครงการวิจยั ของครูผูส้อนชาวไทย และผูป้กครอง 

 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆจากงานวิจยัของ (อนสุิษฐ์ พนัธก์ลํ่า, 2560; ยวุดี อยู่สบาย, 2563; สดุาวรรณ 

โคตรเนตร, 2562; Paul J. White, 2015) ซึง่สว่นใหญ่ทาํงานวิจยัในดา้น Active learning และงานวิจยัในดา้น video clips

คือยพุดี หินเธาว ์(2550) กิตติพงษ์ ศิรพิงษ์ (2558) A McNulty (1992) และ Peter Shea (2000) 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการ

ดาํเนินการวิจยัครัง้นี ้(Figure 1)  
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Figure 1 Research theoretical concept 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ประกอบดว้ย: (1) ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการสอนคณิตศาสตร ์ดา้นการสอนวิทยาศาสตร ์

ดา้นการสอนภาษาองักฤษและดา้นการสอนเด็กปฐมวยั จาํนวน 4 คน; และ (2) นกัเรียนระดบัชัน้อนุบาล 1–3 จาํนวน

ทัง้สิน้ 307 คน กลุม่เปา้หมายท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มลูดา้นกระบวนการในการดาํเนินงานโครงการวิจยั ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิ

ดา้นการสอนคณิตศาสตร ์ดา้นการสอนวิทยาศาสตร ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษ และดา้นการสอนเด็กปฐมวยั จาํนวน 4 

คน และผูป้ระสานงานโครงการ จํานวน 1 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านผลท่ีเกิดขึน้จากการดาํเนินงาน

โครงการวิจยั ประกอบดว้ย (1) ครูผูส้อนชาวไทย จาํนวน 10 คน; (2) นกัเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 1–3 จาํนวนทัง้สิน้ 307 คน; 

และ (3) ผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อนบุาล 1–3 จาํนวนทัง้สิน้ 307 คน  

 

เครือ่งมือในการวจิยั 

(1) แบบประเมินความสามารถทางวชิาการ (KU Pre-test/Post-test) เพ่ือใชป้ระเมินผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใน

โครงการหลกัสูตร EP (English Program); (2) แบบการนิเทศผูส้อนชาวต่างประเทศของผูท้รงคุณวุฒิ; และ (3) แบบ

ประเมินความพงึพอใจของโครงการโดยครู 4.แบบประเมินความพงึพอใจของโครงการโดยผูป้กครอง 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู: (1) แบบประเมินความสามารถทางวิชาการ (KU Pre-test/Post-test) เพ่ือใชป้ระเมินผล

การเรียนรูข้องนกัเรียนในโครงการหลกัสตูร EP ( English Program)จะเก็บขอ้มลูก่อนและหลงัรว่มโครงการ; (2) แบบการ

นิเทศผูส้อนชาวตา่งประเทศของผูท้รงคณุวฒุิจะประเมินทกุเดือนเดอืนละ 1 ครัง้ ประเมินชาวตา่งประเทศคนละ 3 ครัง้ตอ่

Inputs Process Outputs 

-Students' 

communication skills in 

English before learning  

-Content and technique 

for teaching  

 

 

-Active Learning and 

Video clips 

-Supervision for 

foreign teachers 

-Students' communication 

skills in English improve 

-Foreign teachers use Active 

Learning และ Video clips  

-Satisfaction of Thai teachers 

and parents of the school 

after the project. 
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ภาคเรียน; (3) แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยครูประเมินผูส้อนชาวตา่งประเทศก่อนและหลงัรว่มโครงการ; 

และ (4)แบบประเมินความพงึพอใจของโครงการโดยผูป้กครองประเมินผูส้อนชาวตา่งประเทศก่อนและหลงัรว่มโครงการ 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล  

 (1) แบบประเมินความสามารถทางวิชาการ (KU Pre-test/Post-test) ใช้การวิเคราะหข์อ้มูลเป็นค่าเฉลี่ยและ

ค่าเฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึน้; (2) แบบการนิเทศผูส้อนชาวต่างประเทศของผูท้รงคณุวฒุิจะประเมินเนือ้หารายบคุคลเป็นการประเมิน

ตามเนือ้หาเชิงคณุภาพ; (3) แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยครูประเมินผูส้อนชาวต่างประเทศก่อนและหลงั

รว่มโครงการวิเคราะหข์อ้มลูเป็นคา่เฉลี่ย; และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยผูป้กครองวิเคราะหข์อ้มลู

เป็นคา่เฉลีย่ 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 ในการนาํเสนอผลการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยผูส้อนชาวต่างประเทศดว้ยกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบ Active learningและใช ้video clips ในช่วงโควิด–19: กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา จังหวดั

ภเูก็ต ดงันี ้

 

1. การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของนกัเรยีนโรงเรยีนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาหลงัเขา้ร่วมโครงการ 

 การพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยผูส้อนชาวตา่งประเทศดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช ้video clips ในช่วงโควิด–19 :กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตรว่มพฒันา จงัหวดัภเูก็ต การพฒันาทกัษะ

การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเข้าร่วมโครงการสูงขึน้กว่าก่อนเริ่มโครงการทุกชั้นเรียน ทักษะการใช้

ภาษาองักฤษของนกัเรยีนโรงเรยีนอบจ.สาธิตรว่มพฒันาของนกัเรยีนชัน้อนบุาล 1 หลงัการเรยีนพบวา่ นกัเรยีนผา่นผลการ

เรียนรอ้ยละ 80 คือชัน้อนบุาล 1/1 ,1/2,1/3, และ 1/4 ชัน้อนบุาล 1/4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 10.00 ชัน้อนบุาล 

1/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 8.6 ชั้นอนุบาล 1/3 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างเพ่ิมขึน้สูงสุดคือ 2.75 ทักษะการใช้

ภาษาองักฤษของนกัเรยีนโรงเรยีนอบจ.สาธิตรว่มพฒันาของนกัเรยีนชัน้อนบุาล 2 หลงัการเรยีนพบวา่ นกัเรยีนผา่นผลการ

เรยีนรอ้ยละ 80 คือชัน้อนบุาล 2/1 ,2/2,2/3 และ 2/4 ชัน้อนบุาล 2/1 มีผลการเรยีนเฉลีย่สงูสดุเทา่กบั 9.68 ชัน้อนบุาล 2/2 

มีผลการเรียนเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 9.11 และ ชั้นอนุบาล 2/1 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างเพ่ิมขึน้สูงสุดคือ 4.84 ทักษะการใช้

ภาษาองักฤษของนกัเรยีนโรงเรยีนอบจ.สาธิตรว่มพฒันาของนกัเรยีนชัน้อนบุาล 3 หลงัการเรยีนพบวา่ นกัเรยีนผา่นผลการ

เรียนรอ้ยละ 80 คือชัน้อนบุาล 3/1, 3/2, 3/3, และ 3/4 ชัน้อนบุาล 3/1 มีผลการเรยีนเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 10.00 ชัน้อนบุาล 

3/2 มีผลการเรยีนเฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กบั 9.00 และ ชัน้อนบุาล 3/1 มีคา่เฉลีย่แตกตา่งเพ่ิมขึน้สงูสดุคือ 3.31 จากผลการพฒันา

ภาษาองักฤษดงักลา่ว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดาวรรณ โคตรเนตร (2562) ไดศ้กึษาการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

โดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหว้ยทบัทนัวิทยาคมพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนภาษาองักฤษหลงัการเรียนสงูกว่า

ก่อนการเรยีน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวนีย ์อินทรพล (2558) ไดศ้กึษาการใชก้ารเรยีนรูแ้บบActive leaning เพ่ือ

พฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษและทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรยีนพบวา่ ผลการศกึษาความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้การเรียนรูเ้ชิงรุก Active Leaningเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการเรียน นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและมีทักษะกระบวนการคิด นอกจากนีย้ัง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีรนนัท ์ศรีวิทศัน ์และคณะ (2563) ไดศ้ึกษาการจดัการเรียนรูโ้ดยการประยกุตใ์ชว้ิดีโอบนยทูปู
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รว่มกบัแนวคิดการสอนภาษา เพ่ือการสือ่สารเพ่ือพฒันาทกัษะการฟัง และพดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปี

ท่ี 3 พบว่านกัเรียนมีผลการเรียนทกัษะการฟังและการพดูหลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนการเรยีน นอกจากนีน้กัเรยีนยงัมีความ

คิดเห็นวา่การใชว้ิดีโอบนยทูปูรว่มกบัแนวคิดการสอนภาษา เพ่ือการสือ่สารเพ่ือพฒันาทกัษะการฟัง และพดูภาษาองักฤษ

มีประโยชนแ์ก่นกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาก 

 

2. การพฒันาผูส้อนชาวต่างประเทศทีส่อนในโรงเรยีนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา ใหม้ีความรูใ้นเนือ้หาสาระทีส่อนและวธีิการ

จดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning และการใช ้video clips  

 การพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยผูส้อนชาวตา่งประเทศดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช ้video clips ในช่วงโควิด–19:กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา จังหวดัภูเก็ตผูว้ิจัยพบว่า การ

พฒันาผูส้อนชาวตา่งประเทศท่ีสอนในโรงเรียนอบจ.สาธิตรว่มพฒันา ใหม้ีความรูใ้นเนือ้หาสาระท่ีสอนและวิธีการจดัการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช ้video clips มีผลดีต่อการสอนของผูส้อนชาวต่างประเทศสอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของกิตติพงษ์ศิริพงษ์ (2558) ไดศ้ึกษาการพฒันาวีดิทศันภ์าพเคลื่อนไหว เรื่อง คาํบุพบทภาษาองักฤษสาํหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรยีนอนบุาลบรุรีมัยพ์บวา่หลงัการเรยีนนกัเรยีนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูกวา่

คะแนนทดสอบก่อนเรียน นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัของ Paul J White (2015) ไดศ้ึกษายทุธวิธีเพ่ือการเรียนรูแ้บบ Active 

Learning เพ่ือเปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรมในการเรียนการสอนวิจัยในบริบททางการศึกษาพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ท่ี

เรยีนรูแ้บบ Active Learning มีการพฒันาในเนือ้หาท่ีเรยีนและพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห ์การสือ่สารและช่วย

ตรวจสอบความเขา้ใจผิด นกัเรียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าเรียนรูไ้ดด้ีกว่าวิธีอ่ืนๆ จากงานวิจัยของ A McNulty 

(1992) ไดศ้กึษาการใช ้video clips เพ่ือพฒันาการเรยีนภาษาองักฤษพบวา่ นกัเรยีนไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษ ไดท้าํกิจกรรม

ภาษาองักฤษจาก video clips นอกจากนีน้กัเรยีนยงัไดพ้ฒันาสาํเนียงภาษาองักฤษและการนาํเสนอเป็นภาษาองักฤษอีก

ดว้ยสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Peter Shea (2000) ไดศ้ึกษาการใช ้Video ท่ีโตต้อบเพ่ือพัฒนาการเรียนภาษาพบว่า 

นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิและแรงจงูใจในการเรยีนเพ่ิมขึน้ นกัเรยีนพฒันาการทาํใบงานและการเรยีนรูเ้พ่ิมขึน้ 

 

3. การเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูผูส้อนชาวไทย และผูป้กครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันาก่อนและหลงั

โครงการ 

 การพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยผูส้อนชาวตา่งประเทศดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ Active 

learningและใช ้video clips ในช่วงโควิด–19: กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพฒันา จังหวดัภูเก็ตผูว้ิจัยพบว่าการ

เปรยีบเทียบความพงึพอใจของครูผูส้อนชาวไทย และผูป้กครอง ของโรงเรยีนอบจ.สาธิตรว่มพฒันาก่อนและหลงัโครงการ 

ครูผูส้อนชาวไทยและผูป้กครองเห็นว่าหลงัการเขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจผูส้อนชาวตา่งประเทศสงูขึน้กว่าก่อนเขา้

ร่วมโครงการ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ขจิต ฝอยทอง (2546)ไดเ้ผยแพร่งานวิจัยทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหง่ชาติ เรื่อง การศึกษาแรงจงูใจในการเรยีนภาษาองักฤษโดยวิทยากรชาวตา่งประเทศในทอ้งถ่ินของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนองรีประชานิมิต จังหวดักาญจนบุรี พบว่าผูส้อนชาวต่างประเทศจัดกิจกรรมได้

สนกุสนาน นกัเรียนมีความสขุกบัการเรียน นกัเรียนมีแรงจงูใจในการเรยีนหลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนการเรียน งานวิจยัของ 

Lori Xingzhen Gao (2020) ไดศ้ึกษาการรบัรูก้ารสอนออนไลนข์องผูส้อนชาวต่างประเทศช่วง COVID 19 พบว่า ผูส้อน

ชาวตา่งประเทศเขา้ใจความตอ้งการของนกัเรยีน เขา้ใจการสอนออนไลนท่ี์เป็นประโยชนแ์ก่ผูเ้รยีน ไดป้ระยกุตก์ารสอนใน

ชัน้เรียนปกติมาเป็นสอนออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีงานวิจัยของ Richard Watson Todd (2019) ไดศ้ึกษา
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ทศันคติของผูเ้รียนตอ่ผูส้อนชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจา้ของภาษาและไมใ่ช่เจา้ของภาษาพบวา่ ทัง้ผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา

และไมใ่ช่เจา้ของภาษาจดักิจกรรมการสอนไดด้ี ผูป้กครอง ครูพงึพอใจตอ่การเรยีนรูภ้าษาองักฤษของ นกัเรยีน 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 โดยสรุปการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยผูส้อนชาวตา่งประเทศดว้ยกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ 
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือตรวจสอบความสามารถในการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย จาํนวน 30 คน ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบวดัทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์วิเคราะหข์อ้มลูดว้ย

สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหข์้อมูลเชิงเนือ้หา ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความสามารถในการโตแ้ยง้ทาง

วิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดี 63.33 เปอรเ์ซ็นต ์และอยู่ในระดบัพอใช ้36.67 เปอรเ์ซ็นต ์และเมื่อแยกย่อยตามองคป์ระกอบ

ของการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรอ์งคป์ระกอบท่ีมีนกัเรียนมีความสามารถมากท่ีสดุ คือ การระบุขอ้กล่าวอา้งและแสดง

เหตผุลสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้ง สว่นองคป์ระกอบท่ีนกัเรยีนมีความสามารถนอ้ยท่ีสดุ คือ การใชห้ลกัฐาน 

คาํสาํคัญ: การโตแ้ยง้, การโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร,์ ชีววิทยา 

 

Abstract 

 The objective of this research was to investigate students’ scientific argumentation. Data were 

collected from 30 students by a scientific argumentation test. Data were analyzed using descriptive statistics 

and content analysis. The findings indicated that students' scientific argumentation was 63.33 percent at a good 

level and 36.67 percent at a fair level. Regarding the components of scientific argumentation, the most 

competent component was claim and warrant. The least competent component was the use of evidence. 

Keywords: argumentation, biology, scientific argumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60 สาขาศกึษาศาสตร ์

 

 
ภาคบรรยาย 10 

บทนํา 

 หนึ่งในทกัษะท่ีสาํคญัและเป็นท่ีสนใจของคนในสงัคม คือ ทกัษะการโตแ้ยง้ เหตเุพราะสงัคมในปัจจุบนัเต็มไป

ดว้ยขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดขึน้ แนวความคิดท่ีเกิดขึน้ใหมม่กัจะยอมรบัไดย้าก โดยเฉพาะประเด็นทางวิทยาศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

สงัคมท่ีตอ้งมีการโตแ้ยง้กันทัง้ในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (National Research Council(NRC), 2012) การ

โตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์(scientific argumentation) เป็นแนวปฏิบตัิท่ีสาํคญัทางวิทยาศาสตร ์แสดงถึงความพยายามท่ีจะ

ระบุ (Berland & McNeill, 2010) ตรวจสอบขอ้สรุปหรือขอ้กล่าวอา้ง (claim) นัน้ บนพืน้ฐานของเหตุผล (reasons) ท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่ีสาํคญัของประชาคมวิทยาศาสตร ์(Philips, Norris, & Osborne, 2007) โดยการใหน้กัเรียนมี

สว่นรว่มในการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรซ์ึง่เป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้น (Berland & McNeill, 2010) รวมทัง้ในหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาของประเทศไทยก็ไดเ้ล็งถึงความสาํคญัของการโตแ้ยง้ โดยมีเป้าหมายใหน้กัเรียนสามารถโตแ้ยง้ -ยอมรบัการ

เปลี่ยนแปลงความรูท่ี้คน้พบเมื่อมีขอ้มลูและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึน้หรือโตแ้ยง้จากเดิมท่ีเป็นขอ้คน้พบก่อนหนา้ได ้

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนัน้การโตแ้ยง้ว่าเป็นสว่นหนึ่งในกรอบสมรรถนะระดบัโลกในสว่นของทกัษะการรู ้

คิดท่ีมีเป้าประสงคใ์หผู้เ้รียนสามารถประเมินขอ้มูล กาํหนดขอ้โตแ้ยง้ และอธิบายสถานการณห์รือปัญหาท่ีซบัซอ้น โดย

การเลือกใชแ้ละเช่ือมโยงหลกัฐาน ระบุความเอนเอียงและช่องว่างของขอ้มูล และจัดการกับขอ้โตแ้ยง้ท่ีต่างออกไป 

(OECD, 2018) จะเห็นไดว้า่ปัจจบุนัสงัคมยงัคงใหค้วามสาํคญักบัทกัษะการโตแ้ยง้เพ่ือใชใ้นการพฒันาของประชาคมโลก  

  การโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรค์วรมีบทบาทสาํคญัในหอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์ดงันัน้การนาํมาใชใ้นการจดัการเรยีน

การสอนจึงเป็นการสง่เสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะการโตแ้ยง้ในวิชาวิทยาศาสตร ์ทาํใหน้กัเรียนเป็นผูรู้ว้ิทยาศาสตร ์และยงั

สง่เสรมิทกัษะการคิดขัน้สงู ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ทกัษะการสือ่สาร 

และความสามารถในการประเมินความนา่เช่ือถือของขอ้มลูหลกัฐาน ซึง่ลว้นเป็นเปา้หมายหลกัของการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์

ในปัจจุบนั (เอกภมู,ิ 2559) จากประสบการการสอนของผูว้ิจยัในฐานะครูประจาํการ ท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้อนในรายวิชา

ชีววิทยา นกัเรียนสว่นใหญ่เห็นวา่เป็นวิชาท่ีเนน้การบรรยาย ไม่เนน้กิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะ อีกทัง้งานวิจยัในประเทศไทย

มกัใชป้ระเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตรเ์ป็นสถานการณใ์นแบบวดัทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์การ

ศึกษาวิจยันีจ้ึงสาํรวจความสามารถในการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา 

โดยเนน้การใชส้ถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีววทิยา ซึง่ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสาํรวจนีจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความพรอ้มในการ

เรียนวิทยาศาสตรโ์ดยเฉพาะในรายวิชาชีววิทยาของนกัเรียน และยงัเป็นประโยชนต์อ่ครูผูส้อนเพ่ือใชใ้นการออกแบบการ

จดัการเรยีนรูใ้นรายวิชาชีววิทยาใหม้ีประสทิธิภาพตอ่ไป  

 

การตรวจเอกสาร 

 การโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์เป็นการวิเคราะหแ์ละประเมินผลขอ้มลูดว้ยเหตผุล ท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการ

สนบัสนนุขอ้สรุปหรอืขอ้กลา่วอา้งของตนเอง Toulmin (2003) และ Lin and Mintzes (2010) ไดใ้หค้าํอธิบายลกัษณะของ

การโต้แย้งท่ีสอดคลอ้งกันว่า เป็นการอธิบายหรือการลงข้อสรุป ท่ีมีการแสดงเหตุผลด้วยหลักฐาน พรอ้มทั้งมีการ

แลกเปลีย่นความคิดเห็นกบักลุม่คนท่ีมีคาํอธิบายท่ีตา่งออกไป การโตแ้ยง้จึงเป็นความพยายามท่ีจะระบ ุสาํรวจตรวจสอบ 

หรือหักลา้งขอ้กล่าวอา้ง (claim) บนพืน้ฐานของการใหเ้หตุผล (reasons) ในลกัษณะท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณค่าของ

ประชาคมวิทยาศาสตร ์(Phillips et al., 2007) สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายของ Lin and Mintzes (2010) ท่ีไดใ้หค้วามหมาย

ของลกัษณะของการโตแ้ยง้ไวว้า่ เป็นการแสดงความคิดเห็นตัง้แต ่2 คนขึน้ไปท่ีมีความคิดเห็นไมต่รงกนั จึงตอ้งอาศยัการ

อา้งเหตผุลเพ่ือสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้งท่ีนาํไปสูข่อ้สรุปท่ีดีท่ีสดุ เป็นการทาํความเขา้ใจกบัขอ้มลูท่ีมีและจากสถานการณท่ี์

กาํลงัสนทนากนัใหไ้ดม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํได ้(Duschl, Schweingruber, & Shouse, 2007) กลา่วโดยสรุปคือ ทกัษะการ
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โตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์เป็นการสรา้ง ระบ ุสนบัสนนุ หรอืคดัคา้นขอ้กลา่วอา้งรวมถึงการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัคนท่ี

มีความคิดเห็นไม่ตรงกนั ท่ีนาํไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้การวิเคราะห ์และการประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ์ดว้ยหลกัของ

เหตผุลเพ่ือนาํไปสูข่อ้สรุปท่ีดี ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกใชข้องกรอบแนวคิดองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์

ของ Lin and Mintzes (2010) เน่ืองจากมีการแยกย่อยองคป์ระกอบท่ีบ่งบอกถึงการโตแ้ยง้อย่างชัดเจน ทาํใหง้่ายต่อ

การศึกษารายละเอียดว่า นักเรียนมีระดบัทักษะการโตแ้ยง้มากหรือนอ้ยในดา้นใด ซึ่งทาํใหผู้ว้ิจัยสามารถดาํเนินการ

พฒันาในดา้นนัน้อยา่งเจาะจงตอ่ไปได ้ซึ่ง Lin and Mintzes (2010) ไดร้ะบอุงคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์

ซึง่สะทอ้นจากการตอบคาํถามของนกัเรยีนไว ้4 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ขอ้กล่าวอา้ง (claim) การแสดงขอ้ความหรือยืนยันในความคิดของตนเองถึงประเด็นท่ีศึกษา และเหตุผล

สนบัสนนุขอ้กลา่วอา้ง (warrant) เป็นการแสดงเหตผุลท่ีใชเ้พ่ือสรา้งขอ้กลา้วอา้ง  

2. การโต้แย้งกลับ (counter argument) การแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากตนเองท่ีถูกท้าทายด้วย 

มมุมองอ่ืน  

3. การใหเ้หตผุลสนบัสนนุขอ้โตแ้ยง้ (supportive argument) การระบเุหตผุลสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้งเพ่ิมเติมและ

การแสดงเหตผุลหกัลา้ง (rebuttal) การโตแ้ยง้กลบัใหม้ีความนา่เช่ือถือลดลง 

4. หลกัฐาน (evidence) การนาํขอ้มลูท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือ หลกัฐานต่างๆ ท่ีอาจใชเ้พ่ือสนบัสนนุขอ้กลา่ว

อา้ง (claim) เหตผุลสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้ง (warrant) และหรือการใหเ้หตผุลสนบัสนนุขอ้โตแ้ยง้ (supportive argument) 

หรอือาจใชเ้พ่ือหกัลา้งองคป์ระกอบท่ีกลา่วมา 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

กลุ่มทีศ่กึษา 

 กลุ่มท่ีศึกษา คือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในโครงการส่งเสริมพฒันานกัเรียนความสามารถพิเศษ (gifted 

program) แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์ท่ีเรียนในรายวิชาชีววิทยา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 30 คน นกัเรียนหญิง 15 คน และนกัเรียนชาย 15 คน กลุ่มท่ีศึกษาไดม้าจากการ

เลอืกแบบเจาะจง โดยคดัเลอืกจากหอ้งเรยีนท่ีผูว้ิจยัรบัผิดชอบสอน โดยผูว้ิจยัจะไมม่ีการเปิดเผยช่ือจรงิของนกัเรยีน แตใ่ช้

การระบเุป็นรายบคุคลโดยกาํหนดสญัลกัษณ ์S แทนตวับคุคลของนกัเรยีน เช่น นกัเรยีนรหสั S01 แทนนกัเรยีนคนท่ี 1  

 

เครือ่งมือในการวจิยั 

แบบวดัทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์เป็นขอ้คาํถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 แบบวดัจาก 3 สถานการณ ์

ไดแ้ก่ การกาํจดัขยะหนา้กากอนามยั วคัซีนป้องกนั COVID–19 และสะพานขา้มป่า (wildlife crossing) ท่ีผูว้ิจัยพฒันา

ขึน้มาโดยปรบัมาจากขอ้คาํถามปลายเปิดจากงานวิจยัของ Lin and Mintzes (2010) โดยแต่ละแบบวดัจะมีสว่นแรกเป็น

สถานการณจ์าํลอง ส่วนท่ีสองเป็นคาํถามประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 4 ขอ้ย่อย แต่ละขอ้ใชว้ดัองคป์ระกอบแต่ละดา้นของ

ทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์ผูว้ิจัยสรา้งความน่าเช่ือถือใหก้ับเครื่องมือวิจยัโดยการใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความ

สอดคลอ้งและความเหมาะสมของสถานการณแ์ละขอ้คาํถาม และประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน

ซึง่มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ โดยพบวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบวดัทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรแ์บบกระดาษเขียนตอบ ในการทาํแบบวดั

ทัง้ชดุใชเ้วลารวมทัง้สิน้ 60 นาที โดยแตล่ะขอ้วดัองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตรท่ี์แตกตา่งกนัดงัแสดงใหเ้ห็น

ในตารางท่ี 1 (Table 1)  

 

Table 1 List of scientific argumentation components in each situation 

No. Situated learning names Scientific argumentation 

component to measure 

Number of questions 

1 Disposing of mask waste 

 

Claim and Warrant 1 

Counter Argument 1 

Supportive Argument 1 

Evidence 1 

2 Vaccines against  COVID–19 

 

Claim and Warrant 1 

Counter Argument 1 

Supportive Argument 1 

Evidence 1 

3 Wildlife crossing Claim and Warrant 1 

Counter Argument 1 

Supportive Argument 1 

Evidence 1 

Total 12 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

ผูว้ิจยัไดน้าํคาํตอบจากแบบวดัทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์ผูว้ิจยัอ่านคาํตอบของนกัเรียนอย่างละเอียด

เป็นรายบคุคล จากนัน้วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพโดยการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (content analysis) วิเคราะหค์าํตอบของ

ผู้เรียนเป็นรายข้อ จากนั้นจัดกลุ่มคําตอบของนักเรียนด้วยเกณฑ์การให้คะแนน (scoring) ทักษะการโต้แย้งทาง

วิทยาศาสตร ์โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ไดแ้ก่ ระดบัดีมาก (4) 13–16 คะแนน; ระดบัดี (3) 10–12 คะแนน; ระดบัพอใช ้(2) 

7–9 คะแนน; และระดบัปรบัปรุง (1) 4–6 คะแนน โดยปรบัจากเกณฑก์ารพิจารณาทกัษะการโตแ้ยง้ของผูเ้รยีนแตล่ะบคุคล

ของวิไลวรรณ และชาตรี (2560) รายงานผลดงันี:้ (1) การแบ่งกลุม่ระดบัจากคะแนนเฉลี่ยรวมทกุองคป์ระกอบของทัง้ 3 

สถานการณ ์โดยรายงานเป็นรอ้ยละ; (2) แยกเป็นแต่ละองคป์ระกอบตามขอ้คาํถาม 4 ขอ้จากทัง้ 3 สถานการณ ์โดย

รายงานเป็นจาํนวนและรอ้ยละของนกัเรยีนในแตล่ะระดบัความสามารถ; และ (3) การแบง่กลุม่ระดบัจากคะแนนเฉลีย่รวม

ทกุองคป์ระกอบแยกแตล่ะสถานการณ ์โดยรายงานเป็นจาํนวนและรอ้ยละของนกัเรยีนในแตล่ะระดบัความสามารถ ผูว้ิจยั

ประเมินความน่าเช่ือถือระหว่างผูป้ระเมิน (Inter-rater Reliability) กับเพ่ือนครูท่ีทาํการวิจัยในเรื่องใกลเ้คียงกันว่า ให้

ระดบัคะแนนสอดคลอ้งกันหรือไม่ ค่าความเช่ือถือได ้(Reliability Coefficient) อยู่ท่ี 86.67% ซึ่งเป็นระดบัท่ียอมรบัได ้

หลงัจากผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะหแ์ก่อาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัง้ 
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ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลของแบบวดัทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน ผูว้ิจยัพบว่า โดยภาพรวม

นักเรียนมีความสามารถในการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดับดี 63.33 เปอรเ์ซ็นต ์และอยู่ในระดับพอใช้ 36.67 

เปอรเ์ซ็นต ์และเมื่อพิจารณาแยกแตล่ะองคป์ระกอบของทกัษะการโตแ้ยง้ทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโดยเรยีงลาํดบัตาม

องคป์ระกอบท่ีมีนกัเรยีนมีความสามารถมากไปนอ้ยตามลาํดบั ดงันี:้ (1) การระบขุอ้กลา่วอา้งและแสดงเหตผุลสนบัสนนุ

ขอ้กลา่วอา้ง; (2) การโตแ้ยง้กลบั; (3) การใหเ้หตผุลสนบัสนนุขอ้โตแ้ยง้; และ (4) การใชห้ลกัฐาน ซึง่องคป์ระกอบดา้นการ

ระบุขอ้กล่าวอา้งและแสดงเหตุผลสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งเป็นองคป์ระกอบท่ีมีนักเรียนมีความสามารถมากท่ีสุด และ

องคป์ระกอบดา้นการใชห้ลกัฐานเป็นองคป์ระกอบท่ีมีนกัเรยีนมีความสามารถนอ้ยท่ีสดุ แสดงในตารางท่ี 2 (Table 2) 

 

Table 2 Results of high school students’ scientific argumentation by components 

 

 และเมื่อพิจารณาแยกแต่ละองคป์ระกอบของทักษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียน จะเห็นไดว้่า 

นกัเรียนสว่นใหญ่สามารถสรา้งขอ้กลา่วอา้ง (claim) และแสดงเหตผุลสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้ง (warrant) อยู่ในระดบัดี คิด

เป็น 90 เปอรเ์ซ็นต ์นกัเรียนสามารถระบขุอ้กลา่วอา้งท่ีตรงประเด็นกับขอ้คาํถาม และใหเ้หตผุลสนบัสนุนขอ้กลา่วอา้งท่ี

น่าเช่ือถือได ้1 เหตผุล ดงัเช่น “เลือกไมฉี่ดวคัซีนแบบไขว ้เพราะองคก์รอนามยัโลกยงัไม่มีคาํแนะนาํอย่างเป็นทางการให้

ฉีดวัคซีนสลับชนิดและผลลัพธ์อาจเกิดไดท้ั้งผลดีและผลเสีย นับว่ายังมีความเสี่ยงอยู่หากคนท่ีตัดสินใจไขว้ไม่ใช่

ผูเ้ช่ียวชาญ” (สถานการณ์ท่ี 2 ของนักเรียนรหัส S14) การโตแ้ยง้กลบั (counter argument) อยู่ในระดับดี คิดเป็น 70 

เปอรเ์ซ็นต ์นกัเรียนสามารถระบขุอ้กลา่วอา้งท่ีต่างออกไปจากของตนเอง พรอ้มทัง้ระบเุหตผุลท่ีสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้งท่ี

ต่างออกไปนัน้ได ้1 เหตุผล ดังเช่น “ควรสรา้ง wildlife crossing เพราะต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว”้ 

(สถานการณท่ี์ 3 ของนกัเรียนรหสั S07) การใหเ้หตผุลสนบัสนนุขอ้โตแ้ยง้ (supportive argument) อยูใ่นระดบัพอใช ้คิด

เป็น 86.66 เปอรเ์ซ็นต ์นกัเรยีนสามารถระบเุหตผุลสนบัสนนุเพ่ิมเติมจากคาํตอบขอ้ท่ี 1 ไดอ้ยา่งละเอียดแตย่งัไม่สามารถ

ระบเุหตผุลคดัคา้นคาํตอบจากขอ้ท่ี 2 ได ้หรอืไมไ่ดร้ะบเุหตผุลสนบัสนนุเพ่ิมเติมจากคาํตอบขอ้ท่ี 1 แตร่ะบเุหตผุลคดัคา้น

คาํตอบจากขอ้ท่ี 2 ได ้ดงัเช่น ในกรณีท่ีคาํตอบขอ้ท่ี 1 นกัเรยีนตอบวา่ไมเ่ลอืกฉีดวคัซีนสตูรไขว ้เพราะยงัไมไ่ดม้ีการรบัรอง

ท่ีแน่นอนและนกัเรียนไดม้ีการใหเ้หตผุลสนบัสนนุเพ่ิมเติมวา่ “วคัซีนบางชนิดใช่วา่จะฉีดไดท้กุคน อย่างเด็กอาย ุ12 ปีขึน้

ไปจนถึง 17 ยงัฉีดไดแ้ค่ไฟเซอร”์ (สถานการณท่ี์ 2 ของนกัเรียนรหสั S26) หรือในกรณีท่ีนกัเรียนตอบคาํขอ้ท่ี 2 ท่ีเป็นขอ้

Scientific argumentation component Levels of Scientific argumentation (n = 30) 

4 3 2 1 

Claim and Warrant 1 

(3.33%) 

27 

(90%) 

2 

(6.67%) 

- 

(0%) 

Counter Argument 6 

(20%) 

21 

(70%) 

2 

(6.67%) 

1 

(3.33%) 

Supportive Argument - 2 

(6.67%) 

26 

(86.66%) 

2 

(6.67%) 

Evidence - 9 

(30%) 

7 

(23.33%) 

14 

(46.67%) 
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กล่าวอา้งท่ีต่างออกไปว่าไม่เห็นดว้ยกับการสรา้งสะพานในแง่เป็นโครงการท่ีริเริ่มในต่างประเทศอาจจะไม่เหมาะต่อ

ลกัษณะภมูิประเทศของไทยอีกทัง้ใชง้บประมาณสงู นกัเรียนจึงไดม้ีการใหเ้หตผุลคดัคา้นวา่ “เราสามารถศกึษาและปรบั

โครงสรา้งของสะพานขา้มป่าใหเ้หมาะสมกับแต่ละบริเวณได ้ส่วนท่ีมีการใช้งบประมาณสงูอาจตอ้งปรบัท่ีโครงสรา้ง

การเงินของประเทศในการจดัสรรงบประมาณใหต้รงจุด” (สถานการณท่ี์ 3 ของนกัเรียนรหสั S27) และองคป์ระกอบเรื่อง

การใชห้ลกัฐาน (evidence) อยูใ่นระดบัปรบัปรุง คิดเป็น 46.67 เปอรเ์ซ็นต ์นกัเรยีนไมส่ามารถแสดงหลกัฐานสนบัสนนุขอ้

กล่าวอา้งหรือคาํอธิบายเพ่ิมเติมในการใหเ้หตผุล บอกเฉพาะแหล่งท่ีมาของขอ้มูลไม่ไดม้ีการอธิบายว่าขอ้มูลท่ีไดจ้าก

แหล่งเหล่านัน้สนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งหรือการใหเ้หตุผลไดอ้ย่างไร ดงัเช่น “หลกัฐานตอ้งมีแหลง่ท่ีมาอย่างชัดเจน เช่น 

กระทรวงสาธารณสขุ หรอืองคก์รอนามยัโลก ตอ้งมีงานวิจยัมารองรบั” (สถานการณท่ี์ 2 ของนกัเรยีนรหสั S29)  

 เมื่อวิเคราะหแ์ยกเป็นสถานการณแ์ลว้พบวา่ คะแนนของนกัเรยีนมีการจดักลุม่ระดบัความสามารถในการโตแ้ยง้

ทางวิทยาศาสตรม์ีแนวโนม้ใกลเ้คียงกนั ดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 3 (Table 3) ซึ่งแสดงผลท่ีไดจ้ากการประเมินระดบั

ความสามารถในการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนท่ีมีคา่ใกลเ้คียงกันใน 3 สถานการณ ์คือ นกัเรียนส่วนใหญ่มี

ความสามารถอยูใ่นระดบัดี และรองลงมาคือระดบัพอใช ้

 

Table 3 Results of high school students’ scientific argumentation by situations 

No. Situated learning  

names 

Level of Scientific argumentation (n = 30) 

4 3 2 1 

1 Disposing of mask waste 

 

1 

(3.33%) 

15 

(50%) 

12 

(40%) 

2 

(6.67%) 

2 Vaccines against  COVID–19 

 

2 

(6.67%) 

16 

(53.33%) 

12 

(40%) 

0 

(0%) 

3 Wildlife crossing 1 

(3.33%) 

18 

(60%) 

10 

(33.34%) 

1 

(3.33%) 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัพบว่านกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีเรียนในวิชาชีววิทยามีความสามารถในการโตแ้ยง้

ทางวิทยาศาสตรอ์งคป์ระกอบดา้นการสรา้งขอ้กลา่วอา้ง (claim) และแสดงเหตผุลสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้ง (warrant) มาก

ท่ีสุด สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กฤษฎา, ศศิเทพ, กฤษณา, และอรยา (2559) ท่ีพบว่าองคป์ระกอบของการโตแ้ยง้ท่ี

นกัเรียนสว่นใหญ่พฒันาไดด้ีท่ีสดุ คือ การระบขุอ้กลา่วอา้งและเหตผุลสนบัสนนุ และนกัเรียนมกัจะไม่เปลี่ยนการระบขุอ้

กลา่วอา้งและเหตผุลสนบัสนนุแมว้า่มหีลกัฐานมาแยง้ก็ตาม (Walker & Lower, 2019) อาจเพราะนกัเรยีนมคีวามสามารถ

ในการลงขอ้สรุปจากขอ้มูลท่ีใหม้าในสถานการณไ์ดด้ี และการแสดงเหตุผลสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งอาจมาจากความรู้

ประสบการณ์เดิมของนักเรียนซึ่งโดยพืน้ฐานแลว้นักเรียนกลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนเป็นกลุ่มท่ีมีผลการเรียนทางดา้น

วิทยาศาสตรด์ี รวมถึงครูไดม้ีการเก็บขอ้มลูเพ่ิมภายหลงัเพ่ือใหไ้ดค้าํตอบครบทกุองคป์ระกอบในกรณีท่ีนกัเรียนบางสว่น

ทาํแบบวัดไม่เสร็จทันเวลา ถึงแมน้ักเรียนจะการแสดงเหตุผลสนับสนุนขอ้กล่าวอา้งไดด้ีแต่นักเรียนมักจะใช้ความรู ้

ประสบการณเ์ดิมมากกวา่การหาขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือจะนาํมาใชแ้สดงเหตผุลสนบัสนนุ และในอีกประเด็นหนึง่นกัเรยีนสว่น

ใหญ่ยงัขาดความสามารถในการใชห้ลกัฐาน ขาดการอธิบายและนาํขอ้มลูมาเขียนสรุปเพ่ือเป็นหลกัฐานถึงแมจ้ะมีขอ้มลู
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บางสว่นใหแ้ตน่กัเรียนมกัใชค้วามคิดเห็นสว่นตวัรว่มกบัประสบการณเ์ดิมมากกวา่ท่ีจะหาแหลง่ขอ้มลูใหม ่มกัเป็นการยก

ขอ้ความมาเขียนแต่ขาดความเช่ือมโยง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไอยล์ดา, จีระวรรณ, และเมษยะมาศ (2563) ท่ีพบวา่

นกัเรียนมกัขาดการเช่ือมโยงหลกัฐานเชิงประจกัษ์เขา้กบัขอ้สรุปของตนเอง มีการใชค้วามรูแ้ละประสบการณเ์ดิมโดย

ปราศจากการพิจารณาขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ ซึ่งนกัเรียนโดยสว่นใหญ่ทราบอยู่แลว้ว่าควรหาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลใด และ

แหล่งขอ้มูลใดมีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่นาํขอ้มลูเหล่านัน้มาสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งหรือขอ้สรุปของตนเอง สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กฤษฎา และคณะ (2559) ท่ีพบวา่องคป์ระกอบท่ีพฒันาไดน้อ้ยท่ีสดุ คือ การใชห้ลกัฐาน ซึง่หลกัฐานท่ีดีตอ้ง

เป็นขอ้มลูท่ีตรวจสอบแลว้ มีแหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือท่ีสามารถนาํมาสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้งได ้(Simonneaux, 2006) 

นอกจากนีผ้ลการวิจยัพบวา่เมื่อวิเคราะหแ์ยกเป็นสถานการณแ์ลว้พบวา่ คะแนนของนกัเรยีนมีการจดักลุม่ระดบั

ความสามารถในการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรใ์กลเ้คียงกนั ดงันัน้การโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นทกัษะท่ีสามารถถ่ายโอน

ขา้มเนือ้หาหรือขา้มบริบทได ้สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Chiaburu & Marinova (2005) ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าการถ่ายโอน

ทกัษะจากการเรยีนการสอนไปสูส่ภาพแวดลอ้มการทาํงานเกิดขึน้ไดข้ึน้อยูก่บัปัจจยัสว่นบคุคลและบรบิทแวดลอ้ม 

 ในการจดัการเรยีนการสอนเพ่ือสง่เสรมิความสามารถในการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์ควรเป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้

เนน้การใชห้ลกัฐาน ประเมินหลกัฐานรว่มกนั มีกิจกรรมการโตแ้ยง้รว่มกนัเพ่ือใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ฝึกกระบวนการโตแ้ยง้ ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบตัิ คน้ควา้ หาขอ้มูล และทาํการทดลอง เช่นเดียวกับท่ี

นกัวิทยาศาสตรใ์ชใ้นการสรา้งองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์เสนอใหเ้พ่ือนกลุ่มอ่ืนไดป้ระเมินผล วิพากษ์วิจารณ ์ว่าจะ

ยอมรบัหรอืไมย่อมรบั เห็นดว้ยหรอืไมเ่ห็นดว้ยกบัพยาน หลกัฐานท่ีเกิดขึน้ เพราะเหตใุด จนนาํไปสูก่ารหาขอ้สรุปท่ีทกุฝ่าย

เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ถกูตอ้ง (เอกภมู,ิ 2559) การพฒันาแบบการสอนท่ีสง่เสริมการพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้แบบ

วิทยาศาสตรม์ีไดห้ลากหลายรูปแบบ (วรญัญา, 2563) ยกตวัอย่างเช่น งานวิจยัท่ีไดน้าํการจดัการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการ

สืบเสาะท่ีขบัเคลื่อนดว้ยกลวิธีการโตแ้ยง้ (Argument-Driven Inquiry) เพ่ือพฒันาทกัษะการโตแ้ยง้ของนกัเรียน (ภทัราวร

รณ, สกนธช์ยั, และจินตนา, 2560) มีผลต่อการมีสว่นรว่มของนกัเรียนในการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์และทกัษะการเขียน

ขอ้ความโตแ้ยง้ ช่วยพฒันาทกัษะในการเขียนอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนและช่วยสง่เสริมผูเ้รียนใหม้ีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรยีนวิชาชีววทิยาท่ีดขีึน้ (Sampson, Grooms & Walker, 2011) หรอืงานวิจยัท่ีไดพ้ฒันาทกัษะการโตแ้ยง้ของนกัเรยีนโดย

ใชก้ารจดัการเรียนรูด้ว้ยประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์(อศัวิน, ศศิเทพ, และพฒันี, 2558) ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง

เสนอแนะใหค้รูท่ีสนใจนาํแบบวดันีป้รบัประยุกตใ์ช ้เพ่ือพัฒนาทกัษะการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร ์โดยคาํนึงถึงความ

สอดคลอ้งของพืน้ฐานความรูข้องนกัเรียน บริบทแวดลอ้ม และออกแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะ

การโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตรต์อ่ไป 
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสาํรวจการรบัรูก้ารสื่อสารทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุม่ศึกษา

จาํนวน 28 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ครื่องมือ 2 ประเภท ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ซึ่งผูว้ิจัยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลกั ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม 4 ประเภท ไดแ้ก่ คาํถามปลายเปิด มาตรวดัของลิเคิรท์ แบบสาํรวจ

รายการ และแบบสอบถาม 2 ชัน้ สว่นแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเป็นเครื่องมือท่ีใช ้เพ่ือสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมหากพบประเด็น

คาํตอบท่ีนา่สนใจ ประเด็นท่ีศกึษา ไดแ้ก่ ประเด็นความเขา้ใจและการรบัรูแ้นวคิดการสือ่สารทางทางวิทยาศาสตร ์จากนัน้วิเคราะห์

ขอ้มลูแบบจดักลุม่คาํตอบตามเกณฑข์อง Tytler and Peterson (2000) ผลการวิจยัพบว่า: (1) นกัเรียนสว่นใหญ่เขา้ใจแนวคิดทาง

วิทยาศาสตรแ์ตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัประสบการณท่ี์ตนเองไดร้บั; (2) นกัเรยีนกลุม่ SCC01 คิดเป็นรอ้ยละ 21 มีความเขา้ใจสอดคลอ้ง

กบัคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องการสือ่สารทางวิทยาศาสตรม์ากท่ีสดุ; และ (3) นกัเรยีนรอ้ยละ 75 มีความตระหนกัในแนวคิดการ

สือ่สารทางวิทยาศาสตร ์และรอ้ยละ 25 ไมแ่นใ่จวา่ควรตระหนกัในแนวคิดการสือ่สารทางวทิยาศาสตรห์รอืไม ่ 

คาํสาํคัญ: การรบัรู,้ การสือ่สารทางวิทยาศาสตร,์ สมรรถนะ 

 

Abstract 

 This research aimed to survey 28 grade 11 students' perception of science communication. The data was 

collected using two types of tool: questionnaires and semi-structured interview. The researcher utilized the 

questionnaire as the principal tool that consists of four types of question: Open-ended questions, Likert scale, Check 

list and Two-tier. A semi-structured interview is a method that is operated for asking for more information if interesting 

responses are found. The research studied the awareness and issues of perception of science communication. The 

data were analyzed based on Tytler and Peterson (2000) criteria. The results showed: (1) the majority of students 

perceived science communication concepts differently based on their own experiences; (2) 21.00 percent of SCC01 

group were most consistent with the scientific description of science communication; (3) 75.00 percent of students 

were awareness of science communication concepts and 25.00 percent of students were not sure about awareness 

of the science communication concept. 

Keywords: competency, perception, science communication 
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บทนํา 

 การสื่อสาร (communication) เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างมาก ในการแลกเปลี่ยนขอ้มูล ความรู ้

ความคิด และความเขา้ใจระหวา่งกันได ้ซึ่ง Gudykunst and Kim (1985) ไดว้ิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสาร 

และการรบัรู ้(perception) พบวา่ การจะเขา้ใจบคุคลหนึง่ๆ ในแง่ของวฒันธรรมท่ีหลากหลายลว้นมาจากการรบัรูแ้ละการ

สื่อสาร ซึ่งคนทั่วไปสามารถมีการรบัรูแ้ละการสื่อสารท่ีดีขึน้ได ้หากพวกเขาคาํนึงถึงพฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งการรบัรูเ้ป็น

ประสบการณท่ี์บคุคลหนึ่งๆ ไดใ้ชค้วามคิดเก่ียวกบับางสิ่งบางอยา่งวา่เป็นอยา่งไร โดยผ่านการสงัเกตดว้ยประสาทสมัผสั 

ในศตวรรษท่ี 21 การสือ่สารถือเป็นองคป์ระกอบหนึง่ของทกัษะท่ีทกุคนจาํเป็นตอ้งเรยีนรูใ้นการใชชี้วิตประจาํวนั (Battelle 

for Kids [BFK], 2019) สอดคลอ้งกบัองคก์ารเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ท่ีกาํหนดนโยบายเพ่ือช่วยใหน้ักเรียนพฒันา

สมรรถนะสาํคญัในการดาํรงชีวิตและการทาํงาน (Transversal Competencies) ซึ่งการสื่อสารถกูระบวุา่เป็นทกัษะหนึง่ท่ี

ผู้เรียนพึงมี และในประเทศไทยไดจ้ัดใหก้ารสื่อสารเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลกั (Core Competencies) เช่นกัน (CBE 

Thailand, 2564) จากการศกึษาผลการทดสอบ PISA ในปี 2018 พบว่า นกัเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในดา้นการอา่นลดลง

เมื่อเทียบกับปี 2015 ซึ่งการอ่านถือเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการสื่อสาร นกัเรียนจะตอ้งอ่านแลว้สะทอ้นออกมาเป็น

ความคิดหรือคาํอธิบายของตนเองเพ่ือใหไ้ดค้ะแนนตามท่ีกาํหนด โดยในขอ้สอบจะแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตรเ์พียง

เล็กนอ้ย (OECD, 2015; อา้งอิงจาก Binkley et al., 2012) หากกล่าวถึงประเด็นทางวิทยาศาสตร ์ทาง PISA ประเมิน

ความฉลาดรูด้า้นวิทยาศาสตร ์(Scientific Literacy) เป็นหลัก ซึ่งสมรรถนะคือหนึ่งในองคป์ระกอบ ซึ่งการประเมิน

สมรรถนะทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการทาํสิ่งต่างๆ ซึ่ง 1 ใน 3 สมรรถนะทาง

วิทยาศาสตรท่ี์แสดงถึงพฤติกรรมของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์คือ นกัเรียนตอ้งมีการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิง

วิทยาศาสตร ์(Explain Phenomena Scientifically) กล่าวคือ มีความสามารถในการอธิบาย การรับรู ้การเสนอและ

ประเมินคาํอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณท์างธรรมชาติและเทคโนโลยีได ้(PISA, 2018) 

ปัจจุบนัการสื่อสารทางวิทยาศาสตรถ์กูมองวา่มีความสาํคญั และประชาชนทั่วไปมีความคาดหวงัอย่างมากกบั

หน่วยงานรฐับาล นกัวิทยาศาสตร ์และหน่วยงานต่างๆ ใหดู้แลในเรื่องของการสื่อสารกบัสาธารณชน (Department for 

Business, Energy and Industrial Strategy [BEIS], 2020) ส่วนการมีความรู ้ความเขา้ใจในวิทยาศาสตร ์กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรอ์ย่างถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารสื่อสารทางวิทยาศาสตรเ์ป็นไปอย่างมีคณุภาพ (Kulgemeyer & Schecker, 

2013) สอดคลอ้งกับ Baram and Lewenstein (2012) ไดก้ล่าวถึงการเพ่ิมความตระหนักของนักวิทยาศาสตรจ์ะเป็น

จุดเริ่มตน้ท่ีจาํเป็นในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรท่ี์ดี ถา้หากเกิดขึน้ในผูเ้รียนก็ย่อมดีเช่นกนั แต่ถึงแมว้่าการสื่อสารทาง

วิทยาศาสตรจ์ะยงัเป็นงานวิจยัท่ีไมไ่ดร้บัความนิยมมาก คาดวา่หลงัจากนีจ้ะมีการเติบโตและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง (Yonai 

& Blonder, 2020) ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์บคุคลท่ีทาํหนา้ท่ีสง่และรบัสารไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

วิทยาศาสตร ์หรอืนกัวิทยาศาสตรเ์สมอไป แตส่ามารถเป็นผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืสนใจในวิทยาศาสตรไ์ดเ้ช่นกนั (Nisbet, 

2009) แตก็่พบปัญหาท่ีวา่ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งดงักลา่วนัน้ขาดความรู ้ความเช่ียวชาญในเนือ้หาทางวิทยาศาสตรท่ี์เพียงพอ 

ขอ้มูลท่ีถ่ายทอดนัน้อาจไม่ถูกตอ้งและครบถ้วน (American Association for the Advancement of Science [AAAS], 

1993) ทาํใหม้าตรฐานการเรยีนรูว้ิทยาศาสตรย์คุใหม่ (Next Generation Science Standards) (NGSS, 2013) พิจารณา

ว่า นกัเรียนตอ้งการโอกาสในการมีส่วนร่วมกบัการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์รวมถึงการสนบัสนนุใหส้รา้งแผนภาพ จาก

ขอ้มลูและขอ้สงัเกต ตลอดจนขอ้ความท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหน้กัเรียนไดท้ราบวา่ธรรมชาติของนกัวิทยาศาสตรท่ี์

สอดแทรกในบทเรยีนนัน้สือ่สารกนัอยา่งไร (NGSS, 2013) 
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จากประสบการณก์ารฝึกวิชาชีพครูของผูว้ิจยัตลอดระยะเวลา 2 ภาคเรียน พบว่านกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายประสบปัญหาเก่ียวกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์กล่าวคือ นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถนาํความรู ้

วิทยาศาสตรม์าอภิปรายรว่มกนัได ้ความสามารถในการรบัสารและสง่สารยงัไมส่ามารถทาํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ทาํใหข้อ้มลูท่ี

ไดไ้ม่มีความน่าเช่ือถือมากพอ ประกอบกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเชือ้โควิด–19 ท่ีทาํใหเ้กิดความเหลื่อมลํา้มากมาย

ทางการศกึษา ซึง่เป็นปัญหาระดบัโลกท่ีถกูจดัใหเ้ป็นเปา้หมายของการพฒันาท่ียั่งยืน่ (Sustainable Development Goals 

[SDGs], 2015) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํใหผู้ว้ิจัยเล็งเห็นถึงประสบการณ์และภูมิหลงัท่ีแตกต่างกันท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนให้

ความหมายของขอ้มลูท่ีแตกตา่งกนัไปจากขอ้มลูชดุเดยีวกนั รวมไปถึงความเช่ือ คา่นิยม เจตคติ โลกทศัน ์และองคก์รทาง

สงัคมเป็นปัจจยัทางวฒันธรรมหลกัท่ีก่อใหเ้กิดความหลากหลายในการรบัรู ้(Qiong, 2017)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูก้ารสื่อสารทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภายใต้

องคป์ระกอบการสื่อสารทางวิทยาศาสตรข์อง Burns et al. (2003) ไดแ้ก่ ทกัษะ (Skills) สื่อและกิจกรรม (Media and 

Activities) และบทสนทนา (Dialogue) โดยใชก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัวิทยาศาสตรม์าแสดงความสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีจะ

สาํรวจ ซึ่งกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กรอบธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (Nature of science) ตามแนวคิดของ The 

American Association for the Advancement of Science (AAAS) กรอบธรรมชาติวิทยาศาสตร ์(Nature of science) 

ตามมาตรฐานการเรียนรูว้ิทยาศาสตรย์คุใหม่ (Next Generation Science Standards; NGSS) และ กรอบของโปรแกรม

ประเมินสมรรถนะนกัเรยีนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรอื PISA) 

 

การตรวจเอกสาร 

 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสาํรวจการรบัรูก้ารสื่อสารทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดย

ผูว้ิจยัไดศ้กึษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

Burns et al. (2003) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของการสื่อสารทางวิทยาศาสตรท์ัง้หมด 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่: (1) 

ทกัษะเป็นทกัษะสว่นบคุคลท่ีมีความหลากหลาย ซึง่จะเป็นพืน้ฐานของการสือ่สารทางวิทยาศาสตร ์เช่น ทกัษะการทาํงาน

ร่วมกับสาธารณชนเก่ียวกับสื่อต่างๆ และพิพิธภัณฑ ์การทาํงานเก่ียวกับดา้นวิทยาศาสตร ์การนาํเสนอผลงานทาง

วิทยาศาสตร ์และการจัดแสดงเชิงโตต้อบ เป็นตน้ ทักษะเหล่านีอ้าจเก่ียวขอ้งในระดับบุคคลหรือระดับสาธารณะซึ่ง

สามารถนาํไปใชก้บัการออกแบบ หรืออาํนวยความสะดวกกิจกรรมวิทยาศาสตรไ์ด;้ (2) สื่อและกิจกรรมเป็นช่องทางของ

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์เช่น อินเทอรเ์น็ต โทรทศัน ์วิทย ุหรือสิ่งพิมพ ์ซึ่งสื่อและกิจกรรมท่ีหลากหลายมีไวเ้พ่ือรองรบั

บุคลิกของคนท่ีหลากหลาย รวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู ้และการศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือนาํไปสู่ประสบการณ์ด้าน

วิทยาศาสตร ์เช่น การบรรยาย การประชมุ การอภิปราย การทาํการทดลองในหอ้งปฏิบตัิการ การนาํเสนองาน การแขง่ขนั

เก่ียวกับวิทยาศาสตร ์เป็นตน้; และ (3) บทสนทนาเป็นบริบทของนกัเรียนท่ีจาํเป็นตอ้งมีบทสนทนาท่ีชดัเจน เหมาะสม 

และโตต้อบได ้ซึ่งนกัเรียนตอ้งตระหนกัในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์โดยจะตอ้งคาํนึงถึงสิ่งต่างๆ เช่น หลีกเลี่ยงการใช้

ศพัทเ์ฉพาะ เลือกใชค้าํศพัทท่ี์สื่อสารออกไปไดง้่ายและทาํใหค้นทั่วไปเกิดความเขา้ใจ รวมไปถึงการเลือกใชต้วัแทนทาง

ความคิดเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจรว่มกนั นอกจากนี ้Burns et al. (2003) กลา่ววา่ องคป์ระกอบการสือ่สารทางวิทยาศาสตร์

เหลา่นีม้ีไวเ้พ่ือสรา้งการตอบสนองสว่นบคุคลตอ่วิทยาศาสตรอ์ยา่งนอ้ยหนึ่งอยา่ง ดงัต่อไปนี:้ (1) ความตระหนกัรูร้วมถึง

ความคุน้เคยกับวิทยาศาสตรใ์นดา้นใหม่; (2) ความเพลิดเพลินหรือการตอบสนองทางอารมณ์อ่ืนๆ เช่น การแสดง

ความรูส้กึ ช่ืนชมวิทยาศาสตรว์า่เป็นความบนัเทิงหรอืศิลปะ; (3) ความสนใจ โดยเห็นไดจ้ากการมีสว่นรว่มโดยสมคัรใจกบั

วิทยาศาสตรห์รือการสื่อสาร; (4) ความคิดเห็น การก่อตวั การปฏิรูป หรือการยืนยนัทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร;์ 

และ (5) ความเขา้ใจในวิทยาศาสตร ์เนือ้หา กระบวนการ และปัจจยัทางสงัคม 
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การสื่อสารทางวิทยาศาสตรจ์ึงเป็นการรบัสารและสง่สารใหแ้ก่บคุคลทั่วไปท่ีไม่เช่ียวชาญประเด็นต่างๆ ในทาง

วิทยาศาสตรท่ี์มีความซบัซอ้นในแง่ของขอ้ความหรือเนือ้หาใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย เขา้ใจรว่มกนัอย่างถกูตอ้งและเป็นท่ี

ยอมรบั เช่น ประวตัิศาสตร ์องคก์รวิทยาศาสตร ์หรือข่าวท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตรโ์ดยจะตอ้งใชว้ิทยาศาสตรเ์ป็นสื่อกลาง

ใหก้ับสงัคมในวงกวา้ง ทัง้นีต้อ้งไดร้บัโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านการอธิบาย การโตแ้ยง้หรือถกเถียง การใช้

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการอภิปรายในพืน้ท่ีต่างๆ รวมไปถึงการซกัถาม การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนสิ่ง

ต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตรร์่วมกัน เพ่ือนาํขอ้มลูหรือองคค์วามรูท่ี้ผ่านการสงัเคราะหแ์ลว้ไปถ่ายทอดเพ่ือเป็นสื่อกลาง

ระหวา่งนกัเรยีนสูบ่คุคลทั่วไปท่ีไมเ่ช่ียวชาญทางวิทยาศาสตรไ์ด ้ซึง่นกัเรยีนสามารถใชส้ือ่และกิจกรรมในการถ่ายทอดและ

เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับประเด็นทางวิทยาศาสตรไ์ด ้(ศศิเทพ, 2557; AAAS, 1993; Baram & Osborne, 2015; 

National Academy of Sciences, 2017; Nation Research Council [NRC], 2012; NGSS, 2013; Nisbet, 2009; 

Pickard et al., 2018; Stocklmayer et al., 2003) จากการสื่อสารทางวิทยาศาสตรท์าํใหผู้ว้ิจยัเล็งเห็นว่าการสาํรวจการ

รบัรูก้ารสื่อสารทางวิทยาศาสตรน์ัน้เป็นสิ่งสาํคญัต่อระบบการศึกษา เพราะเป็นการท่ีนกัเรียนแต่ละคนไดแ้สดงออกทาง

คาํพดูและการกระทาํเก่ียวกบัการสือ่สารทางวิทยาศาสตร ์โดยท่ีนกัเรยีนจะตอ้งอภิปรายถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัประเด็น

ทางวิทยาศาสตรแ์ละประสบการณต์รงท่ีตนเองคน้พบในรูปแบบตา่งๆ ซึง่ประเด็นทางวิทยาศาสตรน์ัน้จะตอ้งเป็นประเด็น

ท่ีนกัเรียนไดม้ีส่วนร่วม แลว้แบ่งปันประสบการณน์ัน้ๆ ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งท่ีคนทั่วไปสามารถเขา้ถึงได ้เช่น การ

สมัภาษณห์รอืการเสวนากบัสือ่ตา่งๆ (Boggio et al., 2017; Straksiene & Gasiunaite, 2018; Zhang, 2015)  

เน่ืองจากประเทศไทยไดก้าํหนดรา่งหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ท่ีมุง่พฒันาผูเ้รยีนทกุคนใหม้ีสมรรถนะหลกัท่ีสาํคญั

จาํเป็นสาํหรบัผูเ้รียนทกุคน และสง่เสริมใหผู้เ้รียนไดบ้่มเพาะ พฒันา และต่อยอด สมรรถนะหลกัและสมรรถนะอ่ืนไดเ้ต็ม

ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล (CBE Thailand, 2564) ทาํใหผู้ว้ิจัยเล็งเห็นถึงความสาํคญัว่า หากสาํรวจการรบัรูท่ี้เกิด

ขึน้กบันกัเรยีนโดยตรงจะทาํใหท้ัง้ผูว้ิจยัและผูอ้า่นไดเ้ห็นถึงปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ เพราะการจะ

ทาํใหน้กัเรียนเป็นไปตามความคาดหวงัของหลกัสตูรนัน้ย่อมเกิดจากการเรียนรูก้บัปัญหาการศึกษาท่ีเกิดขึน้กับผูเ้รียน

โดยตรง (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2018) จึงนาํมาสู่กรอบแนวคิดการ

วิจยั ดงันี ้

 

 
Figure 1 Conceptual framework 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

งานวิ จัย นี ้เ ป็นงานวิจัย เ ชิ งสํารวจ  (Survey Research) ท่ี ได้รับการรองรับจากจริยธรรมในมนุษย์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เลขท่ีใบ COE-No. COE64/122 โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ

สาํรวจการรับรูก้ารสื่อสารทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภายใต้องคป์ระกอบการสื่อสารทาง

วิทยาศาสตรข์อง Burns et al. (2003) ได้แก่ ทักษะ (Skills) สื่อและกิจกรรม (Media and Activities) และบทสนทนา 

(Dialogue)  

 

กลุ่มทีศ่กึษา 

นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร สถาบนัอดุมศกึษา สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม (อว.) 

จาํนวน 28 คน ประกอบไปดว้ย นกัเรยีนชาย 10 คน และนกัเรยีนหญิง 18 คน โดยนกัเรยีนเขา้รว่มการวจิยัดว้ยความสมคัร

ใจ ซึ่งมีเอกสารชีแ้จงอาสาสมคัรผูร้บัการวิจยัและหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้รว่มการวิจยั สาํหรบัเด็กอาย ุ13–17 ปี

และผูป้กครอง จากการรบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ระยะเวลาการวิจยัเดือนตลุาคมถึง

เดือนพฤศจิกายน ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 

 

เครือ่งมือในการวจิยั 

เครื่องมือท่ีใช้มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (Semi-

structured Interview) ซึง่ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมือหลกัในการวิจยั ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

คาํถามปลายเปิด (Opened-ended Questions) มาตรวดัของลิเคิรท์ (Likert Scale) แบบสาํรวจรายการ (Check List) 

และแบบสอบถาม 2 ชัน้ (Two-Tier) ส่วนแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเป็นเครื่องมือท่ีใชเ้พ่ือสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมหาก

ผูว้ิจยัพบประเด็นคาํตอบท่ีนา่สนใจ หรอืนกัเรยีนตอบคาํถามจากแบบสอบถามไมช่ดัเจน 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชือ้โควิด–19 ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บขอ้มูลออนไลน ์โดยใชช้่องทางไลน ์

(LINE) ในการติดต่อสื่อสารกบันกัเรียนโดยตรง เพราะเป็นช่องทางท่ีสะดวกต่อนกัเรียนและผูว้ิจยัมากท่ีสดุ ทัง้นีผู้ว้ิจยัได้

มอบหมายใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามท่ี 1 ถึง 4 ตามลาํดบัช่วงเวลาท่ีกาํหนด ดงันี;้ (1) ช่วงวนัท่ี 1 ถึง 3 ตลุาคม พ.ศ. 

2564; (2) ช่วงวนัท่ี 6 ถึง 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564; (3) ช่วงวนัท่ี 11 ถึง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564; และ (4) ช่วงวนัท่ี 16 ถึง 18 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในระหว่างช่วงเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล หากมีประเด็นคาํตอบท่ีน่าสนใจหรือตอบคาํถามไม่ชดัเจน 

ผูว้ิจยัจะดาํเนินการสมัภาษณผ์า่นช่องทางไลนท์นัที โดยลกัษณะการสมัภาษณจ์ะเป็นการพิมพโ์ตต้อบกนัดว้ยลายลกัษณ์

อกัษร  

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะหข์อ้มูลแบ่งตามประเภทของแบบสอบถาม ดงันี:้ (1) แบบสอบถามปลายเปิด ผูว้ิจัยใชว้ิธีการจดั

กลุม่คาํตอบตามเกณฑข์อง Tytler and Peterson (2000) โดยผูว้ิจยัอา่นคาํตอบและวิเคราะหอ์ย่างละเอียด; (2) มาตรวดั

ของลเิคิรท์ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคาํนวณเป็นรอ้ยละ เพ่ือนาํมาสรุปเป็นวา่นกัเรียนสว่นใหญ่เห็นดว้ยกบัขอ้ความในระดบัใด; (3) 

แบบสาํรวจรายการ ใชว้ิธีวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ โดยการคาํนวณรอ้ยละ แลว้นาํมาสรุปเป็นตารางและแผนภาพ; และ (4) 
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แบบสอบถาม 2 ชัน้ เช่น เห็นดว้ยหรอืไมเ่ห็นดว้ยหรอืไม ่จงอธิบายเหตผุล หากเป็นคาํถามลกัษณะนี ้ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการจดั

กลุม่คาํตอบกลุม่คาํตอบตามเกณฑข์อง Tytler and Peterson (2000) และแตล่ะกลุม่คาํตอบจะมีกลุม่ย่อย เช่น กลุม่เห็น

ด้วย (Agree, A) มี 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ Q1A1 ถึง Q1A4 ส่วนกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วย (Disagree, DA) มี 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

Q1DA1 ถึง Q1DA2 เป็นตน้ จากนัน้ใชว้ธีิวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณ โดยการคาํนวณรอ้ยละเช่นเดียวกนั 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความเขา้ใจแนวคิดการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์โดยใชค้าํถามว่า “นิยามการ

สือ่สารทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนคืออะไร” เมื่อนาํคาํตอบของนกัเรยีนทัง้หมด 28 คนมาวิเคราะหข์อ้มลูและจดักลุม่คาํ

ตอบตามเกณฑข์อง Tytler and Peterson (2000) พบว่ามีกลุม่คาํตอบทัง้หมด 9 กลุม่ ในงานวิจยันีจ้ะใชส้ญัลกัษณเ์ป็น 

SCC แสดงถึงกลุม่คาํตอบ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์(Science Communication, SCC) และจะใชต้วัเลข

แทนแตล่ะกลุม่ ไดแ้ก่ 01 ถึง 09 ดงันี ้

 

Table 1 Grouping of Responses of Science Communication Definitions of Grade 11 Students 

    (n = 28) 

Group Name of Group Number of Student (n) Number of Student (%) Code of Student 

1 SCC01 6 21%* ST01, ST02, ST04, ST10, ST18, ST23 

2 SCC02 5 18% ST06, ST08, ST22, ST24, ST27 

3 SCC03 4 14% ST03, ST09, ST11, ST19 

4 SCC04 4 14% ST07, ST17, ST21, ST26 

5 SCC05 3 11% ST12, ST14, ST28 

6 SCC06 2 7% ST05, ST15 

7 SCC07 2 7% ST13, ST25 

8 SCC08 1 4% ST16 

9 SCC09 1 4% ST20 

Note: SCC01 = Receive and give data in various forms, which may use symbols, SCC02 = Explanation using 

scientific principles and general language, SCC03 = Communication that educates science, SCC04 = Receive 

and give data using theory and different methods to explain to make it interesting, SCC05 = Communication 

that educates science and pass it on to others to understand, SCC06 = Technology-based communication and 

use scientific knowledge, SCC07 = Exchange of scientific information, SCC08 = Use scientific data as a 

mediator for explanations, SCC09 = Rational and principled communication. 

* The group whose understanding is most consistent with the scientific description of science communication. 

 

จาก Table 1 แสดงใหเ้ห็นวา่สว่นใหญ่นกัเรยีนกลุม่ SCC01 คิดเป็นรอ้ยละ 21 มีความเขา้ใจเก่ียวกบันิยามการ

สื่อสารทางวิทยาศาสตรว์า่เป็นการสื่อสาร โดยการรบัและสง่สาร ถ่ายทอดความรู ้ซึ่งอาจจะอยูใ่นรูปแบบของการทาํการ

ทดลอง การอภิปราย หรือการอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรใ์นรูปแบบต่างๆ ใหก้บัคนอ่ืนๆ หรือคนท่ีไม่มีพืน้ฐานให้

เกิดความเขา้ใจง่าย โดยอาจจะใชส้ญัลกัษณต์า่งๆ ก็ได ้รองลงมาคือ นกัเรยีนกลุม่ SCC02 รอ้ยละ18 เขา้ใจวา่การสือ่สาร
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ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการอธิบายสิ่งต่างๆ ใหค้นทั่วไปเขา้ใจไดง้่าย โดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร ์ถัดมานกัเรียนกลุม่ 

SCC03 รอ้ยละ 14 เขา้ใจว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการสื่อสารท่ีใหข้อ้ความรูเ้ก่ียวกบัวิทยาศาสตร ์เพ่ือใหค้น

ทั่วไปไดร้บัรูแ้ละสรา้งเขา้ใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร ์สว่นนกัเรียนกลุม่ SCC04 รอ้ยละ 14 เช่นกนั เขา้ใจว่าเป็นการสง่สาร

และรบัสารท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์อาจเป็นความรู ้ทฤษฎีต่างๆ มาใชใ้นการอธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกัน และ

เช่ือมโยงกนัอยา่งถกูตอ้ง โดยมีวิธีการตา่งๆ ใหเ้กิดความนา่สนใจ และในสว่นของนกัเรียนกลุม่ SCC05 รอ้ยละ 11 เขา้ใจ

ว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการสื่อสารท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูทางวิทยาศาสตร ์และถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ และนกัเรียน

กลุ่ม SCC06 รอ้ยละ 7 เข้าใจว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการสื่อสารท่ีใช้เทคโนโลยี และใช้องคค์วามรูท้าง

วิทยาศาสตร ์สว่นในนกัเรียนกลุม่ SCC07 รอ้ยละ 7 เขา้ใจว่าเป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางวิทยาศาสตร ์เช่น ขอ้มลูการ

คน้ควา้ สถิติงานวจิยั หรอืผลการทดลองใหแ้ก่สาธารณชน และนกัเรยีนกลุม่ SCC08 คิดเป็นรอ้ยละ 4 เขา้ใจวา่การสือ่สาร

ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการสื่อสารและถ่ายทอดโดยใชข้อ้มูลทางวิทยาศาสตรเ์ป็นสื่อกลางเพ่ือใหเ้ขา้ใจตรงกนั รวมไปถึง

นักเรียนกลุ่ม SCC09 คิดเป็นรอ้ยละ 4 เช่นกันท่ีเขา้ใจว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการสื่อสารท่ีมีเหตุผลและ

หลกัการ  

ผูว้ิจัยไดส้าํรวจความเขา้ใจนิยามการสื่อสารทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนก่อน จากนัน้ผูว้ิจัยจึงสาํรวจความ

ตระหนกัถึงแนวคิดของการสือ่สารทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนวา่นกัเรยีนตระหนกัหรอืไม ่อยา่งไร ซึง่ผูว้ิจยัใหนิ้ยามความ

ตระหนกัวา่เป็นความสามารถในการรบัรู ้ รูส้กึและเขา้ใจถึงเหตกุารณต์า่งๆ เก่ียวกบัการสือ่สารทางวิทยาศาสตร ์(Gafoor, 

2012) จากผลการวิจยัพบว่ามีกลุม่คาํตอบทัง้หมด 2 กลุม่ใหญ่ ไดแ้ก่ กลุม่ตระหนกั/ใช่ (Yes, Y) และกลุม่ไม่แน่ใจ (Not 

Sure, NS) โดยกลุม่ตระหนกั/ใช่ (Yes, Y) แบ่งออกเป็น 5 กลุม่ย่อย ไดแ้ก่ Y1 ถึง Y5 จาํนวน 21 คน ดงัแสดงใน Table 2 

และกลุม่ไมแ่นใ่จ (Not Sure, NS) แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ยอ่ย ไดแ้ก่ NS1 ถึง NS3 จาํนวน 7 คน ดงัแสดงใน Table 3 

 

Table 2 Grouping of Responses of Awareness of Grade 11 Students  

   (n = 21) 

Group Name of Group Number of Student (n) Code of Student 

1 Y1 6 ST05, ST09, ST20, ST22, ST23, ST26 

2 Y2 4 ST01, ST02, ST06, ST25 

3 Y3 4 ST11, ST17, ST19, ST24 

4 Y4 4 ST03, ST07, ST11, ST14 

5 Y5 3 ST04, ST09, ST12 

Note: Y1 = It is an effective of communication, Y2 = Used to communicate in everyday life, Y3 = Important for 

the development of things in the future, Y4 = Interesting and reliable, Y5 = Related to education including 

various occupations. 

 

จาก Table 2 แสดงถึงกลุ่มคาํตอบตระหนกัในแนวคิดการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์พบว่า นกัเรียนรอ้ยละ 75 

ระบวุา่ตนเองมีความตระหนกัในแนวคิดของการสือ่สารทางวิทยาศาสตร ์ในกลุม่ Y1 มีนกัเรยีนจาํนวน 6 คน ระบวุา่ตนเอง

มีความตระหนกัเพราะว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตรเ์ป็นวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในสิ่งท่ีเรา

ต้องการจะสื่อสารได้ ในกลุ่ม Y2 มีนักเรียนจํานวน 4 คน ระบุว่าตนเองมีความตระหนักเพราะว่าการสื่อสารทาง
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วิทยาศาสตรน์ัน้ใชส้ือ่สารในชีวิตประจาํวนั ในกลุม่ Y3 มีนกัเรยีนจาํนวน 4 คน ระบวุา่ตนเองมีความตระหนกัเพราะวา่การ

สื่อสารทางวิทยาศาสตรม์ีความสาํคัญต่อการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในอนาคต รวมไปถึงการทาํใหบุ้คคลอ่ืนๆ หันมาสนใจ

วิทยาศาสตร ์นอกจากนีย้งัเห็นถึงความสาํคญัของความเขา้ใจและการรบัรูร้ะหว่างบคุคลอีกดว้ย ในกลุม่ Y4 มีนกัเรียน

จาํนวน 4 คน ระบวุ่าตนเองมีความตระหนกัเพราะว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตรม์ีความน่าสนใจ น่าเช่ือถือ รวมเป็นถึง

ความละเอียดออ่น ในกลุม่ Y5 มีนกัเรยีนจาํนวน 3 คน ระบวุา่ตนเองมีความตระหนกัเพราะวา่การสือ่สารทางวิทยาศาสตร์

เก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษา รวมไปถึงการประกอบอาชีพต่างๆ จากตารางดงักล่าวทาํใหผู้ว้ิจยัพบว่ากลุ่ม Y1 ถึง Y5 มี

นักเรียนท่ีตระหนักจริงตรงตามนิยามมีทัง้หมด 10 คน ไดแ้ก่ ST02, ST04, ST09, ST10, ST11, ST13, ST17, ST19, 

ST23, ST24 เช่น การทาํอาชีพหรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ลว้นตอ้งมีการเขา้สงัคม สื่อสารกับผูอ่ื้นเก่ียวกับงาน

ทางดา้นวิทยาศาสตร ์มีการนาํเสนองาน โครงงาน เป็นเรื่องปกติ ดงันัน้ เราควรตระหนกั เขา้ใจ และฝึกฝนการสือ่สารทาง

วิทยาศาสตรใ์หผู้ฟั้งไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง นา่สนใจ เขา้ใจง่าย (ST04) 

 

Table 3 Grouping of Responses of Not Sure about to Awareness of Grade 11 Students 

   (n = 7) 

Group Name of Group Number of Student (n) Code of Student 

1 NS1 5 ST09, ST16, ST20, ST26, ST35 

2 NS2 1 ST17 

3 NS3 1 ST34 

Note: NS1 = Not sure because what science communication is, NS2 = It is not always necessary to science 

communication, NS3 = Do not have enough knowledge and still need to study further. 

 

จาก Table 3 แสดงกลุม่คาํตอบไมแ่น่ใจถึงความตระหนกัในแนวคิดการสื่อสารทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่ามีนกัเรียนกลุม่ NS1 จาํนวน 5 คน ระบวุ่าตนเองไม่แน่ใจถึงความตระหนกั เพราะไม่แน่ใจวา่การ

สื่อสารทางวิทยาศาสตรค์ืออะไร สาํหรบักลุม่ NS2 จาํนวน 1 คน ระบวุ่าตนเองไม่แน่ใจเพราะรบัรูว้า่ตนเองไม่จาํเป็นตอ้ง

ใชก้ารสือ่สารทางวิทยาศาสตรเ์สมอไป และในกลุม่ NS3 จาํนวน 1 คน ระบวุา่ตนเองไมแ่นใ่จเพราะรบัรูว้า่ตนเองมีความรู ้

ไมม่ากพอ และยงัคงตอ้งศกึษาเพ่ิมเติม 

 

บทสรุปวิจารณแ์ละข้อเสนอแนะ 

 จากการสาํรวจความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบันิยามการสื่อสารทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ก่อนนาํไปสูก่ารสาํรวจการรบัรูใ้นประเด็นความตระหนกั พบว่าความเขา้ใจของนกัเรียนสว่นใหญ่สอดคลอ้งกบังานวิจัย

ของ Pickard et al. (2018) ท่ีกลา่ววา่การสือ่สารทางวิทยาศาสตรเ์ป็นกระบวนการพืน้ฐานสว่นใหญ่ โดยท่ีใชว้ิทยาศาสตร์

เป็นสื่อกลางให้กับสังคมในวงกว้าง และส่วนใหญ่มีแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ

องคป์ระกอบของ Burns et al. (2003) ไดแ้ก่: (1) ทกัษะ (Skills) ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการสื่อสารทางทางวิทยาศาสตร;์ (2) 

สื่อและกิจกรรม (Media and Activities) ท่ีเนน้ถึงการใชเ้ทคโนโลยีและการมีสว่นรว่มต่างๆ ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์

ซึ่งสอดคลอ้งกบักรอบการศึกษาวิทยาศาสตร ์(NRC, 2012) ท่ีเล็งเห็นว่าการมีสว่นรว่มในการอภิปรายกบับคุคลทั่วไปใน

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์ทาํใหบ้คุคลเหลา่นัน้สามารนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ; และ (3) 

บทสนทนา (Dialogue) เป็นสิ่งท่ีนกัเรียนตอ้งตระหนกัในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งมีนกัเรียนส่วนนอ้ยท่ีใหเ้หตผุล
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Strange (2013) ท่ีกล่าวว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตรเ์ป็นกระบวนการถ่ายทอดขอ้เท็จจริง

ทางวิทยาศาสตรบ์นพืน้ฐานของความไมรู่ข้องบคุคลไปสูรู่ปแบบท่ีแตกตา่งกนั สว่นในแงข่องความตระหนกัถึงแนวคิดของ

การสื่อสารทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 สรุปไดว้่า นกัเรียนสว่นใหญ่ระบวุ่าตนเองมีความตระหนกั

ถึงแนวคิดการสือ่สารทางทางวิทยาศาสตร ์ซึง่เป็นความตระหนกัท่ีเนน้ถึงการรูแ้ละเขา้ใจความสาํคญัในประเด็นท่ีแตกตา่ง

กัน ไดแ้ก่ ประเด็นระบบการศึกษา การใชชี้วิตประจาํวนั การพฒันาและต่อยอดในอนาคต รวมไปถึงวิธีการท่ีทาํใหค้น

ทั่วไปเขา้ใจในเรื่องนัน้ๆ ซึ่งการท่ีนกัเรียนมีมมุมองท่ีแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากการรบัรูห้รือประสบการณท่ี์ไดร้บัของ

นกัเรียนแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั Qiong (2017) ในประเด็นท่ีว่าประสบการณแ์ละภมูิหลงัท่ีแตกตา่ง

กนัท่ีสง่ผลใหผู้เ้รียนใหค้วามหมายของขอ้มลูท่ีแตกต่างกนัไปจากขอ้มูลชุดเดียวกนั รวมไปถึงความเช่ือ ค่านิยม เจตคติ 

โลกทศัน ์และองคก์รทางสงัคมเป็นปัจจยัทางวฒันธรรมหลกัท่ีก่อใหเ้กิดความหลากหลายในการรบัรู ้แต่การจดักลุม่คาํ

ตอบของนักเรียน ทาํใหผู้ว้ิจัยสามารถคาดการณ์ไดว้่านักเรียนท่ีอยู่กลุ่มคาํตอบเดียวกันจะมีประสบการณก์ารรบัรูท่ี้

ใกลเ้คียงกนั ถึงแมบ้างสว่นจะไมแ่นใ่จวา่ควรตระหนกัหรอืไม ่แตเ่หตผุลสนบัสนนุของนกัเรยีนยงัคงทาํใหเ้ห็นวา่ในอนาคต

ยงัคงศกึษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสือ่สารทางวิทยาศาสตรใ์หม้ากขึน้  

 ขอ้เสนอแนะจากงานวิจัยนี ้คือ ควรศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารทาง

วิทยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจัยนีว้ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จาํนวน 29 คน ท่ีเรยีนรูด้ว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัสือ่จาํลองโตต้อบเสมือนจริง 

โดยใชแ้บบวดัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรเ์ป็นเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือใชเ้ก็บขอ้มลูหลงัการ

จดัการเรียนรู ้ซึ่งครอบคลมุองคป์ระกอบของคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ ขอ้กลา่วอา้ง หลกัฐาน และการใหเ้หตผุล 

วิเคราะหข์อ้มลูโดยจดักลุม่คาํตอบของนกัเรยีนตามความถกูตอ้งสมบรูณข์องทัง้ 3 องคป์ระกอบ โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดบั 

ไดแ้ก่ ระดบัไม่สมบรูณ ์สมบรูณบ์างสว่น และสมบรูณ ์ผลการวิจยัพบว่าการจดัการเรียนรูรู้ปแบบนีช้่วยสง่เสริมการสรา้ง

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรไ์ดใ้นระดบัสมบรูณบ์างสว่น โดยนกัเรียนสว่นใหญ่สามารถระบขุอ้กลา่วอา้งได ้แต่ยงัขาดการ

วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องหลกัฐานและการใหเ้หตผุลท่ีในระดบัอนภุาคใหส้มัพนัธก์บัขอ้กลา่วอา้งและหลกัฐาน  

คําสาํคัญ: การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู,้ ความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร,์ สื่อจาํลอง

โตต้อบเสมือนจรงิ, อตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี 

 

Abstract 

 The purpose of this study was to examine at the evidence-based explanations of 29 grade 11 students 

who learned through inquiry-based teaching combined with interactive simulation. After learning, the scientific 

explanations test was employed as a research tool. It covers claims, evidence, and reasoning as the key 

aspects of scientific explanation. The data were analyzed by categorizing the students' responses into three 

levels based on the correctness of all three components, including incomplete level, partially complete and 

complete. The findings showed that the instruction improves students' evidence-based scientific explanation to 

a partial level. The majority of students were able to formulate a claim, but there was still a lack of ability to 

analyze evidence correlations and provide reasoning at the particle level in respect to claims and evidence.  

Keywords: inquiry-based learning, interactive simulation, rate of reaction, science explanation 
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บทนํา 

 การสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์(Scientific Explanation) เป็นเป้าหมายสาํคญัหนึ่งท่ีระบไุวใ้นมาตรฐาน

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ใน Next Generation Science Standard (NGSS) (NGSS Lead States, 2013) โดย

มุง่เนน้ใหน้กัเรยีนสามารถสรา้งคาํอธิบายท่ีมีความสอดคลอ้งเชิงตรรกะทางวิทยาศาสตรผ์า่นการใชห้ลกัฐานและหลกัการ

ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม (McNeill & Krajcik, 2008; National Research Council [NRC], 2012) โดยการสร้าง

คาํอธิบายเชิงวิทยาศาสตรป์ระกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดว้ยขอ้กล่าวอา้ง (Claim) หลกัฐาน (Evidence) และ เหตุผล 

(Reasoning) (McNeill, Lizotte, Krajcik, & Marx, 2006) นอกจากนีก้ารสรา้งคาํอธิบายทางวทิยาศาสตรย์งัเป็นสมรรถนะ

สาํคญัของการเป็นผูรู้ว้ิทยาศาสตร ์(สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี [สสวท], 2563; Organization for 

Economic Cooperation and Development [OECD], 2019) ซึ่งจากผลการประเมินพบวา่นกัเรียนไทยมีลกัษณะเป็นผูรู้ ้

วิทยาศาสตรต์ ํ่ากว่าค่าเฉลีย่ระดบันานาชาติ โดยนกัเรียนไม่สามารถใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตรเ์พ่ือลงขอ้สรุปไดถ้กูตอ้ง

สอดคลอ้งกับขอ้มูลท่ีมี (OECD, 2019) นอกจากนีย้งัพบว่านกัเรียนมกัละเลยขอ้มูลหลกัฐานท่ีมีเพ่ิมเติมเขา้มาหรือไม่

สามารถเช่ือมโยงหลกัฐานของตนเองไปสู่ขอ้กล่าวอา้งได ้ยงัขาดความละเอียดรอบคอบในการประเมินหลกัฐานท่ีใช้

ประกอบการสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้ง หรือมีการใสค่วามคิดเห็นสว่นตวัลงไป สง่ผลใหข้อ้กลา่วอา้งมีความคลาดเคลื่อนหรอื

เกินขอบเขตจากหลกัฐานท่ีมอียู ่ซึง่ลกัษณะคณุภาพของหลกัฐานอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการใหเ้หตผุลท่ีไมส่มบรูณต์าม

ไปดว้ย (พณันิดา และรม่เกลา้, 2560; ฉลองวฒุิ และสมเกียรติ, 2563; McNeill et al., 2006; Novak & Treagust, 2018)  

 จากการศกึษางานวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่นกัวิจยัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะในเนือ้หาวิชาเคมีท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนอธิบายปรากฏการณต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัท่ีมีความซบัซอ้น

และเป็นนามธรรม โดยสามารถแสดงแนวคิดทางเคมีออกมาในรูปของแบบจาํลองหรืออธิบายความสมัพันธข์องการ

เปลี่ยนแปลงของสารทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหภาค (Macroscopic level) ระดับอนุภาค (Microscopic level หรือ 

Submicroscopic level) และระดบัสญัลกัษณ ์(Symbolic level) แตจ่ากการศกึษางานวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่นกัเรยีนยงัขาด

ความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลจากแนวคิดทางเคมีทั้ง 3 ระดับ ซึ่งมีความสาํคัญต่อการสร้างคาํอธิบายต่อ

ปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ทางวิทยาศาสตร ์(พณันิดา และรม่เกลา้, 2560; ศศิกานต,์ นวลจิตต,์ และดวงเดือน, 2563) ดงันัน้

การจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เหมาะสมจะเป็นสว่นช่วยใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใจและมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตอ่

ปรากฏการณต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ แต่งานวิจยัท่ีผ่านมาสว่นใหญ่ใชแ้นวทางการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา

ความรูเ้ป็นหลกั แตผ่ลการวิจยัพบวา่การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูย้งัไมเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนได้

มีสว่นรว่มในการไดม้าซึง่ขอ้มลูท่ีหลากหลายดว้ยตนเอง สว่นใหญ่เป็นการสาํรวจตรวจสอบตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนท่ี

ครูหรือหนงัสือกาํหนด ซึ่งลกัษณะของหลกัฐานท่ีนกัเรียนเก็บรวบรวมไดด้งักล่าวไม่ไดก้ระตุน้หรือสง่เสริมใหน้กัเรียนได้

วิเคราะหแ์ละตีความท่ีจะสง่ผลตอ่กระบวนการใหเ้หตผุลของนกัเรยีนใหม้ีคณุภาพ (นวลจิตต,์ 2562; Sandoval & Reiser, 

2004) นอกจากนีย้งัพบวา่อีกว่าครูไมส่ามารถจดักิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดเ้ก็บรวบรวมหลกัฐานท่ีมี

การเช่ือมโยงเนือ้หาในระดบัมหภาค สญัลกัษณ ์และจุลภาคได ้(นวลจิตต,์ 2562) จากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบวา่

สื่อจาํลองโตต้อบเสมือนจรงิจึงเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งท่ีจะใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีกระตุน้การมีสว่นรว่มในการสบืเสาะ 

ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานและสงัเกตกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีไมส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง แสดงถึงตวัแทนท่ีมีความ

ซบัซอ้นได ้ช่วยใหน้กัเรียนเกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตรใ์นหลายระดบั สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างชัดเจน 

เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจและประเมินขอ้มลูท่ีไดน้าํไปสูก่ารเลือกใชห้ลกัฐานเพ่ือมาสนบัสนนุหรอืปกป้อง

ขอ้กลา่วอา้งของตนเองไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ (Zacharia, 2005) แตท่ัง้นีง้านวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่ยงัไมม่ีการจดัการเรยีนรู ้
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โดยใช้กระบวนการสืบเสาะร่วมกับสื่อจาํลองโตต้อบเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตร ์

 จากความสาํคญัของปัญหา และการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของนกัเรียนในการ

เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้มลูท่ีมีแนวคิดหลายระดบั มีความซบัซอ้น ยากต่อการทาํความเขา้ใจท่ีสง่ผลต่อการสรา้ง

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน โดยเฉพาะเนือ้หาเรื่องอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีตอ้งอาศยัการอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเช่ือมโยงแนวคิดหลายระดบั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบั

การใชส้ื่อจาํลองโตต้อบเสมือนจริงเขา้มาเพ่ือพฒันาความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรบ์นหลกัฐาน 

เรือ่ง อตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  

  

การตรวจเอกสาร 

 การสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการปฏิบตัิ (Practice) ท่ีสาํคญัของนกัเรียนท่ีถกูกาํหนดเป็นเป้าหมาย

ของการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์(NGSS Lead States, 2013) ซึ่งเป็นความสามารถดา้นการสื่อสารของนกัเรียนในการ

อธิบายสาเหตุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตรท่ี์

เหมาะสมผ่านการใหเ้หตุผลท่ีเช่ือมโยงดว้ยชุดหลกัฐานเพ่ือสนับสนุนขอ้กล่าวอา้ง (McNeill et al., 2006; McNeill & 

Krajcik, 2008; Reiser, Berland & Kenyon, 2012) นกัการศึกษาและนกัวิจยัใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตรจ์าํนวนมาก (ฉลองวฒุิ และสมเกียรติ, 2563; ณฐัธิดา, 2562; พณันิดา และรม่เกลา้, 2560; McNeill et al., 

2006; McNeill & Krajcik, 2008; Novak & Treagust, 2018; Ruiz-Primo, Li, Tsai, & Schneider, 2010; Sandoval & 

Reiser, 2004) แตจ่ากการศกึษาเอกสารงานวิจยัดงักลา่ว พบวา่กรอบนิยามและองคป์ระกอบของการสรา้งคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตรต์ามกรอบแนวคิดของ McNeill and Krajcik (2008) ไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลาย (พณันิดา และรม่เกลา้, 

2560; ศศิกานต์ และคณะ, 2563) ทั้งนีเ้ น่ืองจากมีแนวทางศึกษาความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายแบบแยก

องคป์ระกอบ โดยแตล่ะองคป์ระกอบจะมีการระบพุฤติกรรมหรอืขอ้บง่ชีท่ี้มคีวามจาํเพาะเจาะจงตอ่ภาระงานหรอืเครือ่งมอื

ท่ีใช้ในการวัดความสามารถของนักเรียน ดังนั้นในงานนีผู้้วิจัยเลือกใช้ องค์ประกอบของการสรา้งคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตรต์ามกรอบแนวคิดของ McNeill and Krajcik (2008) ซึง่ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ขอ้กลา่วอา้ง (claim) เป็นขอ้สรุปท่ีระบเุชิงสาเหตจุากประเด็นปรากฏการณห์รอืปัญหาท่ีกาํลงัศกึษา เกิดจาก

การสาํรวจตรวจสอบ ผา่นกระบวนการพิจารณาจากหลกัฐานท่ีมี  

2. หลกัฐาน (Evidence) เป็นขอ้มูลทางวิทยาศาสตรห์รือหลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กันซึ่ง

ขอ้มลูอาจนาํเสนอดว้ยรูปภาพ ขอ้ความ กราฟ ตาราง หรือไดจ้ากการกระบวนการสืบคน้เพ่ิมเติมจากแหลง่ขอ้มูลต่างๆ 

เพ่ือใชใ้นการสนบัสนนุเหตผุล และยืนยนัขอ้กลา่วอา้งของตนเอง 

3. การใหเ้หตผุล (Reasoning) เป็นการแสดงเหตผุลเชิงตรรกะท่ีอยู่บนพืน้ฐานของแนวคิด หลกัการ กฎ ทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตรท่ี์แสดงความสมัพนัธใ์หเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งหลกัฐานและขอ้กลา่วอา้งท่ีสรา้งขึน้ เพ่ือแสดงให้

ผูอ่ื้นเห็นวา่เพราะเหตใุดหลกัฐานท่ีนาํมาเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้งของตนเองได ้ทัง้นี ้ณฐัธิดา (2562) 

คาํนึงไดเ้สนอว่าการใหเ้หตผุลเชิงตรรกะท่ีแสดงถึงความสมัพนัธจ์าํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความรูพื้น้ฐานและประสบการณใ์น

การแสดงเหตลุของนกัเรยีนท่ีจะสง่เสรมิใหข้อ้กลา่วอา้งเป็นท่ียอมรบัทั่วกนั 

 จากการศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบวา่นกัวิจยัจาํนวนมากใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูเ้พ่ือพฒันา

ความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์(นวลจิตต,์ 2562; พณันิดา และรม่เกลา้, 2560; ศศิกานต ์และคณะ

, 2563; Ruiz‐Primo et al., 2010; Sandoval & Reiser, 2004) เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูเ้ป็น
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วิธีการเรียนรูรู้ปแบบหนึ่งท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรูท่ี้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในแสวงหาความรูอ้ย่างอิสระท่ีอยู่บน

พื ้นฐานของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ด้วยตนเอง (Constructivism) และกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาและอธิบาย

ปรากฏการณท์างวิทยาศาสตร ์เพ่ือใหน้กัเรียนไดค้าํตอบท่ีนกัเรียนตอ้งการและสนใจ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัฐาน

และเหตุผล เช่นเดียวกับแนวทางท่ีนกัวิทยาศาสตรป์ฏิบตัิ (Martinello & Cook, 2000; Sandoval & Reiser, 2004) ซึ่ง

งานวิจยัของศศิกานต,์ นวลจิตต,์ และดวงเดือน (2563) ท่ีมีการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะพบวา่คาํอธิบายท่ีนกัเรยีนสรา้ง

ขึน้สะทอ้นผลจากการสงัเกตและการทดลองเชิงประจกัษ์เทา่นัน้ ซึง่บางครัง้ผลการทดลองอาจมีความคลาดเคลื่อน หรอืมี

ขอ้จาํกดับางอยา่งในการไดม้าซึง่ขอ้มลู และในเรือ่งอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจาํเป็นท่ีตอ้งมีการอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ในระดบัอนภุาค ซึง่ขอ้มลูจากการทดลองอาจไมเ่พียงพอทาํใหส้ง่ผลตอ่การสรา้งคาํอธิบายของนกัเรยีน และสอดคลอ้งกบั

ในงานวิจยัของพณันิดา และรม่เกลา้ (2560) ท่ีแสดงถึงปัญหาเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้ใหน้กัเรียนสืบเสาะ

ผา่นการลงมือปฏิบตัิการทดลองและธรรมชาติของเนือ้หาท่ีเป็นการอธิบายการเปลีย่นแปลงสมบตัิของสารในระดบัอนภุาค 

ทาํใหน้กัเรียนจะตอ้งมีความเขา้ใจในระดบัอนภุาคเพ่ือประกอบการใหเ้หตผุล จึงเสนอแนะวา่ในกิจกรรมอาจใชส้ือ่อ่ืนๆ ท่ี

ช่วยในความเขา้ใจระดบัอนภุาครว่มดว้ย โดยในปัจจุบนัจึงมีการประยกุตใ์ชส้ื่อจาํลองโตต้อบเสมือนจริงท่ีจาํลองระบบ

หรือกระบวนการท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้ง่ายต่อการมองเห็นและง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ (ชาญวิทย์ และดารกา, 2562; 

Develaki, 2017) สง่เสริมกระบวนการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดม้ีสว่นรว่มแบบโตต้อบในบริบททางวิทยาศาสตร ์

สาํรวจคน้หาขอ้มลูเชิงลกึท่ีมีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ัง้ 3 ระดบัเพ่ือท่ีจะนาํขอ้มลูเหลา่นัน้มาใชเ้ป็นหลกัฐาน หรือใช้

ในการทดสอบ หรอืตรวจสอบขอ้มลูวา่มีความถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้หรอืไม ่สง่เสรมิความสามารถใน

การอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคิดเชิงสาเหตไุด ้(Kluge, 2019) ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงสนใจศึกษาการจดัการเรียนรู ้

แบบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัการใชส้ื่อจาํลองโตต้อบเสมือนจริงเพ่ือใหเ้กิด     การเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มลูและ

แนวคิดทางเคมทีัง้ 3 ระดบั ในการสง่เสรมิการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนเรือ่งอตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

กลุ่มทีศ่กึษา 

 กลุ่มท่ีศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียน

มธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึง่ในจงัหวดัสระบรุี สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาสระบรุี จาํนวน 1 

หอ้งเรียน มีนักเรียนจาํนวน 29 คน ซึ่งการเลือกกลุ่มท่ีศึกษาไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เน่ืองจากเป็นกลุม่นกัเรียนท่ีผูว้ิจยัไดร้บัมอบหมายใหท้าํการจดัการเรียนรูแ้ละสมคัรใจทกุคน ซึ่งนกัเรยีนมีผลการเรยีนอยู่

ในระดบัดีถึงดีมาก โดยสว่นใหญ่นกัเรยีนมุง่เนน้การเรยีนแบบทอ่งจาํเนือ้หา ตอ้งการคาํตอบท่ีตายตวั หรอืมีการเรยีนเสรมิ

ลว่งหนา้มาก่อน จึงไม่สนใจกระบวนการสืบคน้ วิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานท่ีจะใชใ้นการสรา้งคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตร ์นอกจากนีก้ลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนท่ีมีความพรอ้มและมีทักษะในการใช้และเข้าถึงด้านสื่อ อุปกรณ์

เทคโนโลยีท่ีจะสามารถส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนสืบคน้แหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลายได ้แต่ยงัไม่ไดน้าํสิ่งเหล่านีม้าใชเ้พ่ือสืบ

คน้หาหลกัฐานในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์ 

 

เครือ่งมือในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจากแบบวดัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์ท่ีมีรูปแบบคาํถามปลายเปิด 

ซึ่งจะมีสถานการณ ์ขอ้มลูประกอบ และขอ้คาํถามเพ่ือใหน้กัเรยีนสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ขอ้ 
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ครอบคลมุ 3 แนวคิดหลกัของเรื่องอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ไดแ้ก่ ความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิด

เก่ียวกบัการเกิดปฏิกิรยิาเคมี และปัจจยัท่ีมีผลตอ่อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งในแตล่ะขอ้จะครอบคลมุองคป์ระกอบของ

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรท์ั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่: (1) ข้อกล่าวอ้าง; (2) หลักฐาน (Evidence); และ (3) เหตุผล 

(Reasoning) เพ่ือวดัความสามารถหลงัการจดัการเรยีนรู ้และแบบวดัท่ีสรา้งขึน้ไดร้บัการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจาก

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ทา่น โดยผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะและมีการปรบัแกไ้ขขอ้คาํถามท่ีสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมีการเช่ือมโยงกบั

การเปลีย่นแปลงในระดบัอนภุาคมากขึน้ และการแกไ้ขคาํศพัทท่ี์สือ่ความหมายใหช้ดัเจนและเหมาะสมมากขึน้ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบวดัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง อตัราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี หลงัการจดัการเรียนรูใ้นคาบเรยีนวิชาเคมีเพ่ิมเติม ใชเ้วลาทาํแบบวดั 60 นาที เพ่ือศึกษาความสามารถ

ในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรก์บักลุม่ท่ีศกึษาจาํนวน 29 คน ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 ผูว้ิจัยวิเคราะหค์าํตอบท่ีไดจ้ากแบบวดัความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรร์่วมกบัวิเคราะห์

ขอ้มลูจากบนัทกึการสมัภาษณอ์ยา่งไม่เป็นทางการในประเด็นคาํตอบของนกัเรียนท่ียงัไมช่ดัเจนหรือตอ้งการทราบขอ้มลู

เพ่ิมเติม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคสท่ี์สรา้งขึน้มาวิเคราะห์คาํตอบของนักเรียนในแต่ละข้อและแต่ละ

องคป์ระกอบของคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์โดยกาํหนดระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่: (1) คือ ปรบัปรุง; (2) คือ ดี; 

และ (3) คือ ดีมาก ในแต่ละองคป์ระกอบตามเกณฑท่ี์อา้งอิงจาก McNeill and Krajcik (2008) จากนัน้วิเคราะหแ์ละแปล

ผลความสมัพนัธข์องทัง้ 3 องคป์ระกอบในคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรท่ี์นกัเรียนสรา้งขึน้ในแตล่ะขอ้ เพ่ือจัดกลุ่มระดบั

ความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรเ์ป็น 3 กลุม่ไดแ้ก ่สมบรูณ ์สมบรูณบ์างสว่น และไม่สมบรูณ ์แลว้จึง

มาจดักระทาํใหอ้ยูใ่นรูปความถ่ีพิจารณาแยกตาม 3 แนวคิดหลกัเรือ่ง อตัราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 สมบรูณ ์(complete) หมายถึง นกัเรยีนสามารถระบรุะบขุอ้กลา่วอา้ง หลกัฐาน และเหตผุลอยูใ่นระดบัดีมากทกุ

องคป์ระกอบ 

 สมบรูณบ์างสว่น (partially complete) หมายถึง นกัเรยีนสามารถระบรุะบขุอ้กลา่วอา้ง หลกัฐาน และเหตผุลอยู่

ในระดบัอยา่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ แตไ่มม่ีองคป์ระกอบใดอยูร่ะดบัปรบัปรุง 

 ไม่สมบูรณ์ (incomplete) หมายถึง นักเรียนสามารถระบุระบุขอ้กล่าวอา้ง หลกัฐาน และเหตุผลอยู่ในระดบั

ปรบัปรุงอยา่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ 

  

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 จากการเปรียบเทียบความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู ้

แบบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัสื่อจาํลองโตต้อบเสมือนจริง โดยพิจารณาความสมัพนัธ์ของทัง้ 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ขอ้

กลา่วอา้ง หลกัฐาน และเหตผุล ผูว้ิจยัไดผ้ลการวิจยัมีรายละเอียดแสดงดงั Table 1 
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Table 1 The Level of Students’ Constructing Scientific Explanation for each item (n=29) 

Level Definition of 

Reaction Rate 

frequency Concept of 

Chemical 

Reaction 

frequency Factors Affecting 

the Rate of 

Reaction 

frequency 

C E R  C E R  C E R  

Complete 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 9 

Partially 

Complete 

2 2 1 2 2 2 1 22 2 2 1 4 

2 1 1 25 

2 1 1 4 2 1 2 7 

1 2 1 1 
2 1 1 5 

1 1 1 1 

Incomplete 
2 1 0 2 

0 0 1 1 2 0 1 2 

0 1 0 1 1 0 1 1 

Note: C = Claim, E = Evidence, R = Reasoning  

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่านกัเรียนมีความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรใ์นเรื่องปัจจยัท่ีมีผลต่อ

อตัราการสงูท่ีสดุ โดยมีนกัเรียน 9 คนสามารถสรา้งคาํอธิบายในระดบัสมบรูณ ์แต่ความสามารถการสรา้งคาํอธิบายทาง

วิทยาศาสตรเ์ก่ียวกับความหมายอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและแนวคิดเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีนักเรียนส่วนใหญ่สรา้ง

คาํอธิบายอยูใ่นระดบัสมบรูณบ์างสว่น ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

1. ปัจจยัทีม่ีผลต่ออตัราการเกิดปฏกิิรยิาเคม ี

 ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นเนือ้หาเดียวท่ีนักเรียนสร้าง

คาํอธิบายทางวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัสมบรูณ ์กลา่วคือ นกัเรยีนสามารถระบขุอ้กลา่วอา้งบนหลกัฐานอยา่งมีเหตผุล โดย

นกัเรียนกลุ่มนีม้ีระดบัคะแนน 2 หรือดีมากในทุกองคป์ระกอบเมื่อกาํหนดสถานการณแ์ละใหข้อ้มูลเก่ียวกับสภาวะการ

ทดลองท่ีใหปั้จจยัดา้นปรมิาณความเขม้ขน้ของสารตัง้ตน้ อณุหภมูิ พืน้ท่ีผิว และตวัหนว่งปฏิกิรยิาแตกตา่งกนั โดยนกัเรยีน

สามารถอธิบายไดว้า่ปัจจยัในสภาวะตา่งๆ สง่ผลใหก้ารเกิดปฏิกิรยิาเร็วชา้ไดอ้ยา่งไร โดยเช่ือมโยงเพ่ืออธิบายการเปลีย่น

ทัง้ระดบัอนุภาค และมหภาค โดยอาศยัการเปรียบเทียบชุดขอ้มลูจากผลการทดลองและแผนภูมิปริมาณสารในสภาวะ

ต่างๆ ท่ีสง่ผลไดอ้ย่างสมบรูณ ์นอกจากนีย้งัพบวา่นกัเรียนจาํนวน 17 คนสรา้งคาํอธิบายอยู่ในระดบัสมบรูณบ์างสว่นท่ีมี

เพียงองคป์ระกอบเดียวเทา่นัน้ท่ีอยูใ่นระดบัดีมาก โดยนกัเรยีนสว่นใหญ่ในกลุม่นีจ้ะแสดงองคป์ระกอบของหลกัฐานอยู่ใน

ระดบัดี (1) โดยเลือกหยิบชุดขอ้มูลบางส่วนมาเปรียบเทียบ แต่หลกัฐานท่ีนกัเรียนระบุยงัไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนขอ้

กล่าวอา้ง หรือในการใหเ้หตุผลของนักเรียนจะอธิบายไม่สมบูรณ์มากพอท่ีจะชีใ้หเ้ห็นว่าปัจจัยดงักล่าวส่งผลต่อการ

เปลีย่นแปลงของสารจากแนวคิดทัง้ 3 ระดบัไดอ้ยา่งไรจึงทาํใหอ้งคป์ระกอบในการใหเ้หตผุลของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัดี (1) 
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นอกจากนีย้งัพบว่ามีนกัเรียนท่ีสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัไม่สมบรูณ ์จาํนวน 3 คน โดยนกัเรียนแสดง

หลกัฐานโดยระบุเพียงหวัขอ้ของชุดขอ้มูล เช่น ลกัษณะเปลือกไข่ อุณหภูมิ ความเขม้ขน้ ซึ่งไม่สามารถใชส้นบัสนุนขอ้

กลา่วอา้งของตนเองได ้ 

 

2. การเกิดปฏกิิรยิาเคม ี

 นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัสมบรูณบ์างส่วน เมื่อครู

กาํหนดสถานการณก์ารเกิดปฏิกิริยาเผาไหม ้โดยใหข้อ้มลูท่ีชุดขอ้มลูท่ีหลากหลายทัง้สมการเคมี แผนภาพการดาํเนินไป

ของปฏิกิริยา และตารางผลการทดลองท่ีแตกต่างกนั และใหน้กัเรยีนอธิบายวา่การเกิดปฏิกิริยาดงักลา่วเกิดขึน้ไดอ้ยา่งไร 

พบว่าการใหเ้หตผุลของนกัเรียนทกุคนอยู่ในระดบัดี (1) เน่ืองจากนกัเรียนมีการอธิบายเพียงความรอ้นสง่ผลต่อลกัษณะ

และความเร็วในการชนกันของสาร โดยไม่มีนกัเรียนคนใดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพลงังานท่ีส่งผลต่อความแข็งแรงของพนัธะ

ระหว่างเกิดปฏิกิริยาเคมี นอกจากนีม้ีนกัเรียนจาํนวน 2 คน ท่ีคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรม์ีถึง 2 องคป์ระกอบท่ีจดัอยู่ใน

ระดบัไม่สมบรูณ ์ทัง้นีข้อ้กลา่วอา้งของนกัเรียนกลุม่นีจ้ะเป็นเพียงการสรุปความสมัพนัธจ์ากแผนภาพและสมการเคมี จึง

ทาํใหข้อ้กลา่วอา้งของนกัเรียนกลุ่มนีเ้ป็นการระบปุระเภทปฏิกิริยาดดูหรือคายความรอ้นเท่านัน้ ซึ่งส่งผลต่อหลกัฐานท่ี

นกัเรียนใชส้นบัสนนุเป็นเพียงผลต่างของพลงังานจากปฏิกิริยาเคมีเท่านัน้โดยนกัเรียนละเลยขอ้มูลท่ีเป็นชุดการทดลอง

เปรยีบเทียบพลงังานท่ีใหแ้ละทิศทางในการชน ซึ่งเป็นหลกัฐานสาํคญัในการอธิบายแนวคดิการเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้หรือ

การใหเ้หตผุลของนกัเรียนท่ีอยู่ในระดบัปรบัปรุง (1) เน่ืองจากนกัเรียนอธิบายโดยเช่ือมโยงลกัษณะความรอ้นท่ีสง่ผลตอ่

การเกิดปฏิกิรยิาเคมีไมส่มัพนัธก์บัขอ้กลา่วอา้งของตนเอง  ดงัตวัอยา่ง 

ขอ้กลา่วอา้ง: “เป็นปฏิกิริยาท่ีทาํใหเ้กิดความรอ้นอย่างรวดเร็วและลดลงอยา่งรวดเร็ว และใหป้ริมาณแก๊ส CO2

ไมค่งท่ี” 

การใหเ้หตผุล: “แก๊สออกซิเจนและมีเทน ก็นา่จะโอนอณุหภมูิท่ีแตกตา่งกนั มีเทนเกิดการชนกนักบัแก๊สออกซเิจน 

ชนแบบแนวตัง้แนวนอน” 

 

3. ความหมายอตัราการเกิดปฏกิิรยิาเคม ี

 เมื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความหมายอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พบว่าไม่มีนกัเรียนคนใดสามารถสรา้งคาํอธิบาย

ทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัสมบรูณไ์ดเ้ลย ส่วนใหญ่นกัเรียนมีความสามารถอยู่ในระดบัสมบูรณบ์างส่วนเท่านัน้ โดย

นักเรียนทุกคนสามารถสรา้งขอ้กล่าวอา้งอยู่ในระดบัดีมาก (2) แต่นักเรียนระบุองคป์ระกอบของหลกัฐานและการให้

เหตผุลอยูใ่นระดบัดี (1) ซึง่หลกัฐานท่ีใชส้นบัสนนุขอ้กลา่วอา้งจะเป็นการนาํขอ้มลูท่ีไมชี่ใ้หเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องขอ้มลู

ในเชิงการเปรยีบเทียบอตัราการเปลีย่นแปลงของสารในปฏิกิรยิาไดอ้ยา่งชดัเจน เมื่อใหช้ดุขอ้มลูเก่ียวกบัความเขม้ขน้ของ

สารตัง้ตน้และผลติภณัฑท่ี์เปลีย่นแปลงไป ณ ช่วงเวลาตา่งๆ เมื่อเติมสาร A และไมเ่ติมสาร A แลว้จึงถามนกัเรยีนเก่ียวกบั

ลกัษณะการเติมสาร A สง่ผลตอ่อตัราเรว็ในการเกิดแอมโมเนียเป็นอยา่งไร พบวา่สว่นมากนกัเรยีนยกหลกัฐานท่ีสนบัสนนุ

ว่าอตัราเร็วในการเกิดแอมโมเนียเมื่อเติมสาร A มีค่ามากกว่าไดไ้ม่ชดัเจนเพียงพอ เช่น สงัเกตจากปริมาณท่ีสารตัง้ตน้ท่ี

ลดลงและปริมาณผลิตภัณฑท่ี์เพ่ิมขึน้ระหว่าง 2 ตารางในเวลาเดียวกัน และในส่วนของการใหเ้หตุผลนกัเรียนไม่ได้

เช่ือมโยงแนวคิดในหลายระดบัท่ีแสดงถึงปริมาณสารท่ีเปลี่ยนแปลงสอดคลอ้งกับขอ้มูลท่ีให ้เช่น สาร A ทาํหนา้ท่ีเป็น

ตวัเรง่ปฏิกิรยิา เพราะชนิดของสารไมไ่ดเ้ปลีย่นไปและสาร A ไมไ่ดม้ีสว่นรว่มในการเกิดผลติภณัฑ ์แตส่าร A ทาํใหป้รมิาณ

ความเขม้ขน้มีการเปลีย่นแปลงไป โดยเมื่อเติมสาร A ลงไปทาํใหแ้ก๊สแอมโมเนียมีความเขม้ขน้เพ่ิมขึน้  
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 ผลการวิจยัดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นว่าองคป์ระกอบของการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรท่ี์พฒันาไดด้ีท่ีสดุ คือ 

ขอ้กล่าวอา้ง เน่ืองจากขอ้กล่าวอา้งมีลกัษณะเสมือนขอ้สรุป เป็นองคป์ระกอบท่ีนกัเรียนสามารถเขา้ใจไดง้่ายมากกว่า

แนวคิดของหลกัฐานท่ีตอ้งอาศยัการประเมินขอ้มลูประกอบหลกัฐานใหม้ีความถกูตอ้ง เพียงพอ และเหมาะสมเน่ืองจาก

ขอ้มลูท่ีมีทัง้หมดอาจไมใ่ช่หลกัฐานท่ีดี และการใหเ้หตผุลจะตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงทฤษฎี หลกัการเขา้มาประกอบเพ่ือทาํ

ใหข้อ้กลา่วอา้งมีความเขม้แข็งมากขึน้ (McNeill and Krajcik, 2008; Ruiz‐Primo et al., 2010) นอกจากนีย้งัพบว่าการ

สง่เสริมใหน้กัเรียนแสดงเหตผุลเช่ือมโยงแนวคิดใน 3 ระดบัเป็นสิ่งท่ีทาํไดย้ากและยงัตอ้งพฒันาต่อไป ซึ่งสอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัของ พณันิดา และรม่เกลา้ (2560) ท่ีพบว่านกัเรียนมีปัญหาการแสดงเหตผุลในระดบัอนภุาคใหส้มัพนัธก์บัขอ้

กล่าวอา้งและหลกัฐาน นอกจากนีย้ังพบว่านักเรียนสามารถสรา้งคาํอธิบายในแนวคิดเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีในระดบัสมบรูณไ์ด ้ทัง้นีเ้น่ืองจากมาจากสื่อจาํลองโตต้อบเสมือนจริงท่ีนาํมาใชเ้ป็นตวัแทนความคิดให้

นกัเรยีนอธิบายและสงัเกตเห็นการเปลีย่นแปลงขณะสารเกิดปฏิกิรยิาเคมไีดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจไดง้่าย และสามารถกระตุน้

ใหน้กัเรียนใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของหลกัฐานในการสนบัสนนุขอ้กลา่วอา้งของตนเองและนาํไปสูก่ารอธิบายท่ีเช่ือมโยงแนวคิด

ทัง้ 3 ระดบัได ้

  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 ผลการวิจยัพบว่าการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัสื่อจาํลองโตต้อบเสมือนจริง ช่วยสง่เสริมการ

สรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรบ์นหลกัฐานใน เรื่อง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไดใ้นระดบัสมบรูณบ์างสว่น โดยนกัเรยีน

ส่วนใหญ่สามารถระบุขอ้กล่าวอา้งได ้แต่ยงัขาดการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ของหลกัฐานและการใหเ้หตุผลท่ีในระดับ

อนุภาคใหส้มัพนัธ์กับขอ้กล่าวอา้งและหลกัฐาน ซึ่งผลการวิจัยดงักล่าวนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะว่าการจัดการเรียนรูแ้บบ

สืบเสาะรว่มกบัการใชส้ื่อจาํลองโตต้อบเสมือนจริงอาจยงัไม่เพียงพอท่ีจะสง่เสริมการเช่ือมโยงระดบัแนวคิดเพราะไม่ได้

ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดงออกแบบจาํลองทางความคิดของตนเองตัง้แต่เริ่มตน้กิจกรรม ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรบรูการ

กิจกรรมการเรียนรูก้ับการสรา้งแบบจําลองในระดับอนุภาค หรือใช้การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูโ้ดยใช้

แบบจาํลองเป็นฐาน ท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดส้รา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรผ์า่นกระบวนการสรา้งแบบจาํลองในระดบั

จลุภาคและปรบัปรุงแบบจาํลองใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัผลการสาํรวจตรวจสอบจรงิในระดบัมหภาค 
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แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ KAP เพื่อพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาเร่ืองคล่ืน: บทเรียนจากนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

The good practice of KAP learning management to develop conception and problem solving 

ability in wave: Lessons leaned from pre-service teacher 
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บทคดัยอ่ 

งานวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรยีนนีม้ีวตัถปุระสงค ์เพ่ือพฒันาแนวคิดเรือ่งคลืน่ ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา

วิชาฟิสกิส ์และเพ่ือหาแนวปฏิบตัิท่ีดีในการจดัการจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จาํนวน 33 คน เครือ่งมือ

ท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบวดัแนวคิด แบบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา บนัทึกอนทิุน และแบบวิเคราะหแ์ผนการจดัการ

เรียนรู ้วิเคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาและใชส้ถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดนกัเรียนหลงัเรียนสงู

กว่าก่อนเรียนรอ้ยละ 69.71 เปอรเ์ซนต ์นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมในทุกพฤติกรรมคลื่น ความสามารถในการแกโ้จทย์

ปัญหาหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 53.03 เปอรเ์ซนตแ์ละแนวปฏิบตัิท่ีดีในการในการจดัการเรยีนรูแ้บบ KAP ประกอบดว้ย: 

(1) การใช้กิจกรรมหรือการทดลองเรื่องสมบัติของคลื่นในการทบทวนและตรวจสอบความรูเ้ดิมของนักเรียน; (2) ให้

นกัเรยีนทาํกิจกรรมหรอืการทดลองสมบตัิของคลืน่เพ่ือใหน้กัเรยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง; และ (3) ใชเ้ทคนิคของโพล

ยาและ KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสกิสช์่วยใหน้กัเรยีนแกโ้จทยปั์ญหาอยา่งเป็นระบบ 

คาํสาํคัญ: ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา, แนวคิด, แนวปฏิบตัิท่ีดี 

 

Abstract 

This classroom action research aimed to develop 33 grade 11 students’ conception, physics problem 

solving ability and and investigated the good practice of teaching. The instruments consisted of open-ended 

conception test, Physics problem–solving test, teacher’s journal, and lesson plan analysis form. Data were 

analyzed through content analysis and descriptive statistic. The findings indicated that students’ conception 

after learning was higher than before learning with 69.71%. They gained the average score increasingly in each 

item. After learning, students’ physics problem solving ability was higher than before learning with 53.03%. The 

good practices of teaching with KAP were included that: (1) using the wave property activity to revise and elicit 

students’ interest; (2)  engaging student to do the wave activity or experiment that allow constructing their own 

knowledge; and (3 )  adding the physics problem solving exercise through Polya and KWDL to help them in 

systematic solving. 

Keywords: conception, good practice, problem solving ability 
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บทนาํ 

 ในชีวิตประจาํวนัของคนเราจะพบเจอคลื่นเสมอ เช่น คลื่นเสียง คลื่นผิวนํา้ คลื่นแสง (Wittmann, 2002) คลื่นใน

เสน้เชือก คลื่นแผ่นดินไหว คลื่นกระแทกท่ีเกิดจากไอพ่นของเครื่องบินคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตน้ จากการศึกษางานวิจยั

พบว่า นกัเรียนยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งของเรื่อง คลื่น เช่น นกัเรียนเขา้ใจว่าคลื่นน่ิงเป็น คลื่นท่ีไม่เกิดการเคลื่อนท่ี 

ความถ่ีของการหกัเหของคลืน่ก็จะมีคา่เทา่กนัทัง้ 2 ตวักลาง (สถาบนัสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

[สสวท.], 2562) ทาํใหเ้ห็นว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตรม์ีความสาํคญัอย่างมากเพราะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้รอบตวั สามารถ

ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจาํวนั ซึ่งอาจทาํใหเ้ขา้ใจยากต่อการนาํมาเรียน เน่ืองจากตอ้งใชจิ้นตนาการในการเรียน และ

นกัเรียนยงัขาดพืน้ฐานท่ีจาํเป็นในการตอบ (ธีรพงษ์, 2558) และจากการสงัเกตการจัดการเรียนรู ้พบว่า สิ่งท่ีนกัเรียน

เขา้ใจคลาดเคลื่อน คือ คลื่นไม่คลื่นท่ีผ่านตวักลาง อตัราเร็วของคลื่นในตวักลางหนึ่งเปลี่ยนแปลง เมื่อความถ่ีหรือความ

ยาวคลืน่เปลีย่นแปลง ตวักลางเคลือ่นท่ีไปกบัคลืน่ เมื่อคลืน่พบกนั หลงัจากผา่นพน้กนัคลืน่จะ เปลีย่นแปลงไป หนา้คลืน่ท่ี

แผอ่อกไปเป็นหนา้คลืน่เดิมท่ี เคลือ่นท่ีออกไป (สสวท., 2562) เมื่อมีแนวคิดท่ีถกูตอ้ง หรอืเขา้ใจหลกัการของวิทยาศาสตร์

ก็จะเป็นพืน้ฐานท่ีนาํไปสูก่ารแกโ้จทยปั์ญหาไดต้าม (พทัธมน, ภทัรกร, และสพลณภทัร,์ 2559) 

 โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ส่วนใหญ่เป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์หรือสมมติขึน้มาเก่ียวกับสถานการณ์ใน

ชีวิตประจาํวัน ซึ่งจะมีเพียงแค่ขอ้ความ ตัวเลข และอาจมีรูปภาพเขา้มาเสริมท่ีนักเรียนจะใช้ในการแก้โจทยปั์ญหา 

(ชญาณิศา, นพพร, และสดุาพร 2560) ดงันัน้ นกัเรียนตอ้งนาํความรู ้และหลกัการของฟิสิกสร์วมกบัการใชท้กัษะในการ

คาํนวณ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งคาํตอบของโจทยปั์ญหาท่ีตอ้งการรู ้แต่จากการสงัเกตการจัดการเรียนรูใ้นสถานศึกษาพบว่า 

นกัเรียนใชว้ิธีการเรียนรูจ้ากการฝึกทาํโจทยปั์ญหาท่ีเนน้การคาํนวณเป็นหลกั แต่ไม่เนน้การนาํทฤษฎีเขา้มาเป็นสว่นหนึง่

ของการแกโ้จทยปั์ญหา ซึ่งเป็นสว่นสาํคญัในการแกโ้จทยปั์ญหาเพราะตอ้งนาํมาวิเคราะหโ์จทยว์า่ควรใชส้มการใดเขา้มา

ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหา และส่งผลใหก้ารแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ทาํใหค้ะแนนสอบ

วดัผลกลางภาคเรียนของนกัเรียนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด อาจเกิดจากการท่ีนกัเรียนยงัขาดความสามารถในการ

แกโ้จทยปั์ญหา (พทัธมน, ภทัรกร, และสพลณภทัร,์ 2559) โดยการจดัการเรียนรูท่ี้จะใชก้ารแกโ้จทยปั์ญหานัน้อาจทาํให้

นกัเรยีนยงัไมเ่ขา้ใจในหลกัการหรอืแนวคิดหลกัของแตล่ะเรือ่ง จึงทาํใหต้อ้งมีการนาํการจดัการเรยีนรูเ้ขา้มาผสมผสานเผ่ือ

ใหน้กัเรยีนเขา้ใจแนวคิด และยงัสามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้

จากการศกึษางานวิจยัพบวา่มีวิธีการและเทคนิคท่ีช่วยในการพฒันาแนวคิด และการแกโ้จทยปั์ญหา ท่ีน่าสนใจ

คือ Active Learning ซึ่งสามารถสรา้งศกัยภาพสงูสดุแก่ผูเ้รียน ใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละพฒันาความเช่ือมั่นใน

ตนเอง ใหก้ารจดัการเรียนรูม้ีความหมายผูเ้รียนเป็นฝ่ายลงมือปฏิบตัิอยู่กบัเนือ้หาท่ีจะก่อใหเ้กิดการรูโ้ดยการพดูคยุการ

เขียนการอ่าน การสะทอ้น การตัง้คาํถาม หรือการจดัการเรยีนรูท่ี้มีความเคลื่อนไหว ใชไ้ดท้ัง้กลุม่เล็กและหอ้งเรยีนใหญ่ๆ 

มีขัน้ตอนดงันี ้ขัน้นาํเขา้สูบ่ทเรยีน ขัน้การจดัการเรยีนรูด้ว้ยการจดักิจกรรม ขัน้นาํเสนอความรู ้ขัน้สรุปและประเมินผล แต่

อย่างไรก็ตาม ยงัมีเทคนิคท่ีหลากหลายสามารถช่วยในการแกโ้จทยปั์ญหาไดต้รงประเด็น เช่น การจัดการเรียนรูแ้บบ 

SSCS (Pizzini, Shepardson & Abell, 1989), การจดัการเรยีนรูรู้ปแบบ STAR (Maccini & Hughes, 2000), KWDL และ

แนวคิดของPolya แต่ท่ีฉนัสนใจ คือ เทคนิค KWDL และ Polya เพราะทัง้สองเทคนิคนัน้มีจดุเด่นท่ีทาํใหน้กัเรียนมีการคิด

เป็นขัน้ตอน ไม่ซบัซอ้นในการคน้หาคาํตอบ ประหยดัเวลาในการทาํ และยงัสามารถตรวจคาํตอบไดอี้กว่าถกูตอ้งหรอืไม ่

การท่ีจะนาํเทคนิค KWDL มาใช ้ฉนัไดว้ิเคราะหแ์ลว้พบว่ายงัขาดในสว่นของท่ีใหน้กัเรียนเลือกใชส้มการ และตรวจสอบ

คาํตอบ ดงันัน้ฉันจึงนาํทัง้สองเทคนิคมาสงัเคราะห ์เมื่อนาํทัง้สองเทคนิคมารวมกันไดข้ัน้ตอนดงันี:้ (1) วิเคราะหโ์จทย์

ปัญหา; (2) โจทยต์อ้งการถามหาอะไร; (3) ใช้สมการอะไรในการแก้โจทยปั์ญหา; (4) คาํนวณตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์เพ่ือหาคาํตอบ; และ (5) ตรวจคาํตอบ และท่ีฉนัไม่เลือกเทคนิค SSCS และ STAR เพราะว่า SSCS ยงัขาด
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ในขัน้ตอนของท่ีใหเ้รียนตอบวา่โจทยต์อ้งการหาอะไร สว่น STAR ในขัน้ของสรุปคาํตอบเป็นขัน้ท่ีซ ํา้ซอ้น เพราะในเมื่อได้

คาํตอบออกมาแลว้กไ้มจ่าํเป็นท่ีจะตอ้งสรุปซํา้อีกครัง้หนึง่ 

ดงันัน้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการจดัการเรยีนรูท่ี้ใหน้กัเรยีนมีความคิด ความอยากรูอ้ยากเห็น การมีสว่นรว่ม

ในการทาํกิจกรรม และสามารถนาํความรูไ้ปใชไ้ด ้ฉนัจึงมีความสนใจใชว้ธีิการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active Learning รว่มกบั 

เทคนิค KWDLและ Polya มาใชใ้นการจัดการเรียนรู ้เป็นนวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรูท่ี้ใชช่ื้อว่า KAP เพ่ือพฒันา

แนวคิด และความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรยีนใหด้ียิ่งขึน้ 

 

วิธีการดาํเนินวิจัย 

 

กลุ่มทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรยีนวิชาฟิสกิส ์ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 ในโรงเรยีนรฐับาลแหง่หนึง่ใน

จงัหวดัปทมุธานี ซึง่มีนกัเรยีนจาํนวนทัง้สิน้ 33 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 30 คน ท่ีไดจ้าก การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) โดยมีเกณฑใ์นการเลือกคือ เป็นหอ้งท่ีฉนัทาํการจดัการเรียนรูแ้ละนกัเรียนมีความสามารถทางการเรียนมีทัง้

กลุม่เก่ง กลุม่ปานกลาง และนกัเรยีนเขา้รว่มดว้ยความสมคัรใจ 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการตอบวตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 1 ไดแ้ก่ แบบวดัแนวคิดแบบปลายเปิด ครอบคลมุเนือ้หาท่ีเก่ียวกบั

พฤติกรรมคลืน่ท่ีศึกษาและอิงจากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) 

ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 8 ขอ้ เครือ่งมือท่ีใชใ้นการตอบวตัถปุระสงคว์ิจยัขอ้ท่ี 2 ไดแ้ก่ แบบวดัความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาแบบอตันยั โดยครอบคลมุเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมคลื่น ท่ีศึกษาและอิงจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขึน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) จาํนวน 6 ขอ้ และ เครือ่งมือท่ีใชใ้นการตอบวตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 3 ท่ี 

ไดแ้ก่ แบบบนัทกึอนทิุนในการเก็บรวมรวมขอ้มลูท่ีฉนัไดจ้ากการบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรูห้ลงัการจดัการเรยีนรูท้กุคาบ 

การสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง และแบบวิเคราะหแ์ผนการจดัการเรียนรู ้โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจาก

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิทยาศาสตรศ์ึกษาจาํนวน 3 ท่าน มีการปรบัแกก้ารสื่อความหมายในทุกประเด็นของแบบวดัแนวคิด 

และแบบวดัความสามารถ ปรบัขอ้คาํถามใหต้รงกบัสิง่ท่ีตอ้งการวดัจาํนวน 5 ขอ้ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะหข์อ้มูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นีม้ี 2 สว่นดงันี ้สว่นท่ี 1 ขอ้มลูการพฒันาแนวคิดและการแกโ้จทยปั์ญหา 

โดยเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัการจัดการเรียนรูแ้บบ KAP วิเคราะหข์อ้มูลโดยการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา เริ่มตน้ดว้ยการจดั

กลุม่คาํตอบตามเกณฑท่ี์พฒันามาจาก Marek, Eubanks and Gallaher (1990) จากนัน้นาํมาคา่ความถ่ี รอ้ยละ ในสว่น

ของความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาฉนัทาํการตรวจและคะแนนตามเกณฑรู์บริคซึ่งปรบัปรุงมาจาก สจิุตรา (2555) 

และซัฟฟียะห ์อภิสิทธ์ิ และรกัพร (2561) รวมคะแนนของนักเรียนแต่ละขอ้เพ่ือนาํมาวิเคราหข์อ้มูลโดยใชค้่าสถิติเชิง

บรรยาย ไดแ้ก่การหาค่าเฉลี่ย และรอ้ยละ จากนัน้นาํมาเปรียบเทียบกบัระดบัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา โดย

ประเด็นแนวคิดและการแกโ้จทยปั์ญหาหากมีประเด็นท่ีไม่สามารถจดักลุม่ไดฉ้ันจะทาํการปรึกษารว่มกบัครูพ่ีเลีย้งและ

อาจารยนิ์เทศก ์นอกจากนีใ้นบางประเด็นท่ีนกัเรยีนตอบคาํถามไมค่รบ ฉนัจะมีการสมัภาษณน์กัเรยีนคนดงักลา่วเพ่ิมเติม  
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 สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิท่ีดีการหาแนวปฏิบตัิท่ีดีในการจดัการเรยีนเรยีนรูแ้บบ KAP โดยการวิเคราะห์

ขอ้มูลแบบอุปนยัจากการเก็บขอ้มลูจากบนัทึกหลงัแผนการจดัการเรียนรู ้แบบวิเคราะหแ์ผนการจดัการเรียนรู ้อนุทินท่ี

มอบหมายใหน้กัเรยีน ทาํการเปรยีบเทียบขอ้มลูเพ่ือหาเป็นขอ้สรุปเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิท่ีดี 

 

ผลการวิจัย 

 

1. แนวคดิ  

แนวคิดวิชาฟิสกิส ์เรือ่งคลืน่ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เป็นอยา่งไร เมื่อไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ KAP 

พบว่า ฉนัไดท้าํการดาํเนินการ โดยใหน้กัเรียนทดสอบก่อนเรยีน จากนัน้ดาํเนินการตามแผนวิจยัท่ีฉนัไดเ้ขียนขึน้มา เมื่อ

ดาํเนินการตามแผนวิจัยเรียบรอ้ยแลว้ ไดท้าํการทดสอบหลงัเรียน สามารถดูผลการทดสอบ เมื่อจดักลุ่มเสร็จแลว้ตาม 

Table 1 ดงันี ้

Table 1 Students’ conception percentage in wave 

Conception Pre-conception Post-conception 

SU PU/MU SM NU SU PU/MU SM NU 

Reflection 0 6.06 56.06 37.88 78.79 13.64 7.57 0 

Refraction 0 4.54 37.88 57.58 62.11 25.77 12.12 0 

Interference 0 12.12 25.76 62.12 68.18 7.58 24.24 0 

Diffrection 0 10.60 18.18 72.22 54.55 27.27 18.18 0 

Note: SU = Right concept; PU/MU = The concept is partially correct and partially misleading; SM = Wrong 

concept; NU = Don't understand or don't have an idea? 

  

จาก Table 1 พบวา่การวดัแนวคิดเรือ่งการสะทอ้นของคลืน่ ก่อนเรยีนนกัเรยีนอยูใ่นกลุม่ท่ีมีแนวคิดคลาดเคลือ่น 

(SM) ถึง 56.06 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ KAP นักเรียนอยู่ในกลุ่มแนวคิดทาง

วิทยาศาสตรห์รือแนวคิดท่ีถกูตอ้ง (SU) 78.79 เปอรเ์ซ็นต ์การวดัแนวคิดเรื่องการหกัเหของคลื่น ก่อนเรียนนกัเรียนจะอยู่

ในกลุ่มท่ีไม่มีแนวคิดหรือไม่ตอบคาํถาม (NU) ท่ีรอ้ยละ 57.58 เปอรเ์ซ็นต ์แต่หลงัเรียนนกัเรียนอยู่ในกลุ่มแนวคิดทาง

วิทยาศาสตรห์รอืแนวคิดท่ีถกูตอ้ง (SU) 62.11 เปอรเ์ซ็นต ์ในการวดัแนวคิดเรือ่ง การแทรกสอดของคลืน่ ก่อนเรยีนนกัเรยีน

จะอยู่ในกลุ่มท่ีไม่มีแนวคิดหรือไม่ตอบคาํถาม (NU) 62.12 เปอรเ์ซ็นต ์แต่หลงัเรียนนักเรียนอยู่ในกลุ่มแนวคิดทาง

วิทยาศาสตรห์รือแนวคิดท่ีถูกตอ้ง (SU) 68.18 เปอรเ์ซ็นตแ์ละในการวดัแนวคิดเรื่องการเลีย้วเบนของคลื่น ก่อนเรียน

นกัเรียนจะอยูใ่นกลุม่ท่ีไมม่ีแนวคิดหรอืไมต่อบคาํถาม(NU) 72.22 เปอรเ์ซ็นต ์แต่หลงัเรียนนกัเรียนอยูใ่นกลุม่แนวคิดทาง

วิทยาศาสตรห์รอืแนวคิดท่ีถกูตอ้ง(SU) 54.55 เปอรเ์ซ็นต ์

 จากการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตรบ์างส่วนและแนวคิดบางส่วนท่ีคลาดเคลื่อน

(PU/MU) เกิดจากการท่ีนกัเรยีนอา่นบทเรยีนลว่งหนา้ และเรยีนพิเศษมาก่อน แตเ่มื่อไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ KAP ทาํ
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ใหน้กัเรยีนนัน้มีความเขา้ใจมากขึน้ผา่นจากการทาํกิจกรรม การทดลอง ทาํใหใ้นขณะเรยีนขัน้ขยายความรูน้ัน้ มองเห็นได้

ชดัขึน้วา่พฤติกรรมคลืน่แตล่ะลกัษณะจะเกิดไดอ้ยา่งไร ทาํใหม้องเห็นการเกิดของพฤติกรรมคลืน่ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมาก

ขึน้ 

ฉนัคิดวา่การจดัการเรยีนรูท่ี้พฒันานกัเรยีนตามแนวทางในการจดัการเรยีนรูข้องฉนั เช่นในแผนการจดัการเรยีนรู ้

ท่ี 1 ฉนัสอนตามขัน้ตอน KAP ขัน้แรก การจดัการเรยีนรูด้ว้ยกิจกรรมทาํการสาธิตเก่ียวกบัการสะทอ้นของคลืน่โดยการแจง้

ใหน้กัเรียนนัน้สงัเกตในขณะท่ีลกูบอลกระทบกาํแพงจะมีการเคลื่อนท่ีไปทางใด และเกิดการเคลื่อนท่ีกลบัมาดว้ยมุม

ประมาณเทา่ใด หลงัจากนัน้ฉนัปาลกูบอลใหโ้ดนกาํแพง 

 

2.ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา  

ฉนัไดใ้หน้กัเรยีนทาํการทดสอบก่อนเรียก จากนัน้นาํขอ้มลูมาวิเคราะห ์และทาํการดาํเนินการตามแผนวิจยั เมื่อ

ดาํเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เก็บรวบรวมขอ้มลูหลงัเรยีน ท่ีแตล่ะขอ้มีคะแนนเต็มเฉลีย่ 13 คะแนน มีจาํนวน 6 ขอ้ ทาํให้

ไดผ้ลตามตารางท่ี 2 

 

Table 2 Student’s Physics problem solving ability 

N = 33 Pre  Post Gain 

x ̅ SD  x ̅ SD 

Refrection 2.69(20.69%) 2.72  7.96(61.23%) 2.72 40.54% 

Interference 2.64(20.31%) 2.16  7.77(59.77%) 4.67 39.46% 

Average 2.67(20.54%) 1.54  7.86 (59.08%) 2.40 39.92% 

 

จาก Table 2 พบวา่ เมื่อเก็บขอ้มลูก่อนเรียนนกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ 2.67 คิดเป็น 20.54 เปอรเ์ซ็นต ์มีสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.54 แตภ่ายหลงัจากการท่ีนกัเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ KAP ทาํใหน้กัเรยีนมีคะแนนเฉลีย่

หลงัเรยีนมากกวา่ โดยหลงัเรยีนมีคะแนนเฉลีย่ 7.86 คิดเป็น 59.08 เปอรเ์ซ็นต ์มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.40 และพบวา่

นกัเรียนมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 39.92 เปอรเ์ซ็นต ์หรือเป็นรายเรือ่งมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 40.54, 39.46 เปอรเ์ซ็นตต์ามลาํดบั และ

ระดบัความสารถในการแกโ้จทยปั์ญหาก่อนเรยีนอยูใ่นระดบั ควรพฒันา หลงัเรยีนอยูใ่นระดบั ดี และระดบัความสามารถ

ในการพฒันาขึน้มาอยูใ่นระดบั พอใช ้

จากผลการพฒันาท่ีพบว่ารอ้ยละหลงัเรยีนจดัอยูใ่นระดบั ดี ฉนัไดม้ีการจดัการเรียนรูใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาใหม้ี

ระบบมากขึน้ โดยการใหน้กัเรยีนวิเคราะหโ์จทยก์่อนวา่โจทยก์าํหนดอะไรมาใหบ้า้ง โจทยถ์ามหาอะไร ควรใชส้มการใดใน

การแกปั้ญหา และใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตรเ์ขา้มาใชใ้นการหาคาํตอบออกมา เมื่อไดค้าํตอบ ก็นาํคาํตอบมาแทน

คา่เพ่ือตรวจสอบวา่คาํตอบนัน้ถกูตอ้ง แตส่ิง่ท่ีพบในการทาํวิจยัคือนกัเรยีนทกุคนไมม่ีการตรวจสอบคาํตอบ 
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3. แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการเรยีนรูแ้บบ KAP  

 

 แนวปฏบิตัทิี ่1 ใชก้ิจกรรมทบทวนความรู ้สาธิตของกิจกรรมทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัเรือ่งพฤตกิรรมคลืน่ สามารถ

ตรวจความรูเ้ดมิเกีย่วกบัเรือ่งพฤตกิรรมคลืน่ของนกัเรยีนและเรา้ความสนใจของนกัเรยีนได ้

ฉนัคน้พบแนวปฏิบตัินีใ้นวงจรท่ี 1 เรือ่งการจดัการเรยีนรูเ้รือ่ง การสะทอ้นของคลืน่ เป็นการเริม่ตน้การใชแ้ผนการ

จัดการเรียนรูใ้นขัน้แรกจะเป็นการนาํกิจกรรมการสาธิต โดยใชลู้กบอลขนาดเล็กสาธิตใหน้ักเรียนเห็นว่าลกัษณะการ

สะทอ้นเป็นอยา่งไร และใชค้าํถามกระตุน้การคดิ โดยในขณะทาํการสาธิตไดชี้จ้ดุใหน้กัเรยีนสงัเกตตรงท่ีลกูบอลกระทบถึง

พืน้จะมีลกัษณะในการเคลือ่นท่ีอยา่งไร จะมีนกัเรยีนตอบวา่เกิดการกระเดง้ไปอีกทางท่ีลกูบอลมา ซึง่คาํตอบใกลเ้คียงกบั

แนวคิดของการสะทอ้นของคลื่น ก็จะใชค้าํถาม ถามนกัเรียนเพ่ือใหเ้ขา้มาสูเ่รื่องการสะทอ้น ซึ่งสอดคลอ้งกบั หรือในวง

จากท่ี 3 จะทบความความรูใ้นเรื่องของอัตราเร็วคลื่น คือการถามเก่ียวกับความถ่ี ความยาวคลื่น ว่าแต่ละอย่างมี

ความหมายว่าอย่างไร สามารถนาํมาหาอตัราเร็วของคลื่นไดอ้ย่างไร นกัเรียนตอบว่า ความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปรนี ้ถา้

นาํมาคณูกนั ก็จะสามารถหาอตัราเร็วของคลื่นได ้หรือการสมการของเสน้ตรงมาก็ยงัสามารถหาอตัราเรว็ของคลื่นไดโ้ดย

การ วดัระยะทางท่ีคลืน่เคลือ่นท่ีได ้มาหากบัเวลาท่ีคลืน่เคลือ่นท่ีไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

แนวปฏบิตัทิี ่2 ใหน้กัเรยีนทาํกิจกรรม/การทดลองเกีย่วกบัพฤตกิรรมคลืน่ร่วมกนัอภปิรายกบัเพือ่นในชัน้เรยีน

เพือ่เป็นการทาํใหน้กัเรยีนนัน้ไดม้ีการคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  

ในวงจรท่ี 1 ฉนัไดพ้ยายามท่ีบอกวิธีการทดลองใหน้กัเรยีนไดท้าํตามแตไ่มไ่ดชี้แ้จงจดุท่ีควรสงัเกตในกิจกรรมการ

ทดลอง ทา้ยคาบฉันพบว่านักเรียนไม่สามารถเขา้ใจและมองเห็นในประเด็นท่ีฉันตอ้งการใหน้ักเรียนไดเ้ห็นเก่ียวกับ

กิจกรรมการทดลองได ้ดงันัน้ฉันจึงปรบัปรุงในวงจรท่ี 2 โดยการเพ่ิมจุดท่ีนกัเรียนควรจะสงัเกต และจุดท่ีนกัเรียนควร

จะตอ้งพึงระวงัในการทดลอง ฉนัพบว่านกัเรยีนเกือบทกุคนสงัเกตและเขา้ใจในประเด็นท่ีฉนัตอ้งการใหน้กัเรียนเขา้ใจได้

มากขึน้ และฉนัพบแนวปฏิบตัินีท้กุวงจรของการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอด และการเลีย้วเบน

ของคลื่น ซึ่งจะเป็นขัน้ท่ี 2 ของการจัดการเรียนรูข้อง Active learning ในขัน้นีใ้หน้กัเรียนทาํกิจกรรม/การทดลอง ดว้ย

ตนเองรว่มกบัเพ่ือนในกลุม่ ในการแบ่งกลุม่ครูจะเป็นผูก้าํหนดตามผลการเรียนของนกัเรียน จากนัน้ใหน้กัเรียนแต่ละคน

แบ่งหนา้ท่ีในการทาํการทดลอง รบัอปุกรณ ์จดบนัทึก หลงัจากนัน้ใหน้กัเรียนฟังครู อธิบายวิธีการทาํกิจกรรม/ทดลอง ให้

นกัเรียนทาํการทดลองดว้ยตนเอง ถา้หากกลุม่ใดสงสยัใหย้กมือถาม ในระหว่างนัน้ครูจะเดินดนูกัเรียนทีละกลุม่ ถา้หาก

พบวา่กลุม่ใดไมท่าํ ครูจะกระตุน้และคอยชีแ้นะใหน้กัเรยีนทาํ เพ่ือใหน้กัเรยีนอยูใ่น การทดลองเดียวกนั เมื่อทาํการทดลอง

เสรจ็ครูจะใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนเพ่ือรว่มกนัอภิปรายวา่สิง่ท่ีไดจ้ากการทดลองวา่เป็นอยา่งไรเหมือนหรอืตา่งจาก

กลุ่มเพ่ือนอย่างไร จากการอภิปรายผลของนกัเรียน พบว่านักเรียนทุกกลุ่มมีผลการทดลองท่ีกันทัง้หมดคือเมื่อ คลื่น

เคลือ่นท่ีเขา้ไปกระทบสิง่กีดขวางดว้ยมมุ 30 องศา ก็จะสะทอ้นกลบัออกมาเทา่เดิม  

 

แนวปฏบิตัทิี ่3 ใหน้กัเรยีนแกโ้จทยปั์ญหาเรือ่งการหกัเห และการแทรกสอดของคลืน่ ตามแนวคดิของโพลยา

และ KWDL ช่วยใหด้าํเนนิการแกโ้จทยปั์ญหาอย่างเป็นระบบ 

จากวงจรท่ี 1 ฉนัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชแ้นวคิดของโพลยาและ KWDL และใหน้กัเรียน

แกโ้จทยโ์ดยใชว้ิธีการของตนเองท่ีง่าย ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือนกัเรยีนเลือกใชว้ิธีการของตนเอง และเมื่อฉนัใหน้กัเรยีนอธิบาย 

พบว่านักเรียนไม่สามารถอธิบายตัวแปร และวิเคราะหต์ัวแปรไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดังนัน้ในวงจรท่ี 2 ฉันจึงพยายามท่ีจะ

สอดแทรกแนวคิดของโพลยาและ KWDL ลงไปเพ่ือช่วยใหน้กัเรียนมหีลกัการในการแกโ้จทยปั์ญหาอย่างเป็นระบบ ฉนัได้
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ใชแ้นวปฏิบตัินีใ้นวงจรท่ี 2 และ 3 ของการจดัการเรยีนรูเ้รื่อง การหกัเห และการแทรกสอดของคลื่น ในแนวปฏิบตัินีจ้ะอยู่

ในขัน้ท่ี 3 ของการจดัการเรยีนรูแ้บบ KAP โดยใหน้กัเรยีนแกโ้จทยปั์ญหาตามแนวคิดของโพลยาและ เทคนิค KWDL ใชท้ัง้

สองรว่มกนัโดยนาํแตล่ะแนวคิดหรอืเทคนิคมากใชร้ว่มกนัซึง่มีทัง้หมด 5 ขัน้ ดงันี ้1. การอภิปรายปัญหาเพ่ือกาํหนดขอ้มลู

ท่ีมีมาให ้ทาํใหน้กัเรยีนกาํหนดและเขียนสญัลกัษณข์อ้มลูท่ีโจทยใ์หม้าครบทกุตวั 2. การอภิปรายในสิง่ท่ีโจทยถ์ามหา เป็น

การใหน้ักเรียนเขียนสญัลกัษณ์เพ่ือเป็นแนวทางไม่ใหห้ลงประเด็น ซึ่งนาํไปสู่ในส่วนของขัน้ท่ี 3 การวางแผนในการ

แกปั้ญหา เป็นการใหน้กัเรียนนาํผลการอภิปรายในขัน้ท่ี 1และ2 มาใชใ้นการเลือกสมการท่ีจะนาํมาแกปั้ญหา ขัน้ท่ี 4 

ดาํเนินการตามกระบวนการทางคณิตศาสตร ์เป็นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรก์ารบวก ลบ คณู หาร และยา้ยขา้งสมการ 

ซึง่เป็นท่ีมาของขัน้ท่ี 5 คือไดค้าํตอบ และในการจดัการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัวงจรท่ี 3 ตวัอยา่งเชน่ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

1. แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์เรือ่ง คลืน่ จาํนวน 8 ขอ้ ก่อนเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบ KAP พบวา่นกัเรยีนไม่

ตอบคาํถามหรือจดัอยูใ่นกลุม่ท่ี 4 มากถึง 67.05 เปอรเ์ซ็นต ์ตวัอย่างเช่น ขอ้ท่ี 1 ถา้แสงอาทิตยต์กกระทบลงมบนผิวโลก

ดว้ยมมุ 30 องศาแสงท่ีตกกระทบลงมาบนผิวโลกในจดุท่ีมีกระจกอยูจ่ะมีมมุสะทอ้นกลบัไปเทา่ใด สว่นใหญ่นกัเรยีนจะไม่

ตอบคาํถาม จากการสมัภาษณน์กัเรียนใหเ้หตผุลว่ายงัไมเ่ขา้ใจในคาํถาม และยงัไม่เคยเรียนมาก่อนจึงทาํใหไ้มก่ลา้ตอบ

คาํถาม ขอ้ท่ี 2 การสะทอ้นในเสน้เชือกแบบปลายตรงึ เมื่อเสน้สดีาํถกูสะบดัเขา้ไปท่ีปลายดว้ยรูปสามเหลีย่มและสีเ่หลี่ยม 

และเสน้สีแดงท่ีเป็นการสะทอ้นกลบัมาจะออกมาเป็นแบบใด สว่นใหญ่นกัเรยีนมีแนวคิดท่ีผิดไปจากแนวคดิวิทยาศาสตร ์

เน่ืองจากนกัเรียนคิดวา่ไมว่า่จะเป็นปลายตงึหรอือิสระก็จะสะทอ้นกลบัออกมาแบบเดิม ภายหลงัท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้

แบบ KAP นกัเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรเ์พ่ิมขึน้ 69.71เปอรเ์ซ็นต ์การท่ีทาํใหแ้นวคิดนกัเรียนเพ่ิมขึน้อาจเป็นผลมา

จากการท่ีนกัเรยีนไดศ้ึกษา คน้ควา้ ลองทาํดว้ยตนเอง มีความกลา้ท่ีจะถาม ตดัสินใจแลกเปลี่ยนความรูก้บัรอบขา้ง และ

กิจกรรมทาํใหน้กัเรียนมองเห็นในสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไดย้าก ทาํใหน้กัเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรมไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ท่ีสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ธีรพงษ์ (2558) แนวคิดหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน (สชุาดา, 2555) สง่ผลใหเ้กิดประสทิธิภาพความสาํคญั

ตอ่การพฒันาพฤติกรรมการเรยีนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัศกึษา 

2. ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา เรือ่ง คลืน่ จาํนวน 6 ขอ้ โดยใช ้เทคนิค KWDL รว่มกบั Polya เพ่ือทาํให้

นกัเรียนมีแบบแผนในการแกโ้จทยปั์ญหาอย่างเป็นระบบมากขึน้ ซึ่งทาํใหเ้ห็นว่าผลการพฒันาก่อนเรียนนัน้นกัเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 5.82 คะแนน คิดเป็น 7.46 เปอรเ์ซ็นต ์เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ทาํไดแ้ค่การวิเคราะหโ์จทย ์และมี

นกัเรียน 2–3 คน ไดเ้ตรียมการเรียนเนือ้หาลว่งหนา้ทาํใหส้ามารถทาํแบบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาได ้และ

หลงัเรยีนนกัเรยีนมีคะแนนเฉลีย่ 47.18 คิดเป็น 60.49 เปอรเ์ซ็นต ์ดงันัน้ผลการพฒันาพบวา่ คะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อน

เรียน อาจเป็นเพราะกิจกรรมในวงจรท่ี 2 ท่ีมีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดว้ิเคราะหโ์จทย ์จะทาํใหน้กัเรียนสามารถนาํตวั

แปรไปใชไ้ดถ้กูตอ้ง (พทัธมน, 2559) และสอดคลอ้งกบั ชญาณิศา และคณะ(2560) ท่ีพบวา่เมื่อใชเ้ทคนิค KWDL / polya 

ทาํใหน้กัเรยีนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีพฒันาขึน้ 

3. แนวปฏิบตัิท่ีดีในการจัดการเรียนรูแ้บบ KAP ท่ีสามารถทาํใหน้กัเรียนมีการพฒันาแนวคิดท่ีดีขึน้ได ้หรือมี

แนวคิดท่ีสอดคลอ้งตามทางวิทยาศาสตร ์มีแนวการจดัการเรียนรูโ้ดยการทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา หรือการนาํกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้สาธิตใหดู้ก่อน จากนัน้ใหน้ักเรียนคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองจากการทาํการทดลองแลว้นาํกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งมาสาธิตนาํผลการทดลองมารว่มกนัอภิปรายหนา้ชัน้เรยีน สชุาดา (2555) และใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่สรุปบทเรยีน 

และนาํเสนอหนา้ชัน้เรียน และทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนเพ่ือบทบทวนความรู ้ในสว่นของการแกโ้จทยปั์ญหาไดใ้หน้กัเรยีน

วิเคราะหโ์จทยว์า่กาํหนดสิง่ใดมาให ้โจทยต์อ้งการรูอ้ะไร (สจิุตรา, 2555) ใชส้มการใดในการแกปั้ญหาเพ่ือหาคาํตอบสิ่งท่ี
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โจทยต์อ้งการรู ้แต่เน่ืองจากนกัเรียนยงัขาดพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์จึงไดม้ีการจดัการเรียนรูท้บทวนคณิตศาสตรส์าํหรบั

ฟิสิกสเ์พ่ิมเติมให้ก่อนเรียน (ศิริร ัตน์, สุรยศ, และปิยะวรรณ, 2564) เน่ืองจากการทาํแบบฝึกหัดกลุ่มนักเรียนท่ีฉัน

ทาํการศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะการคาํนวณเก่ียวกับการบวก ลบเศษส่วน จึงทาํใหน้ักเรียนท่ีฉันทาํการศึกษาทาํ

แบบฝึกหดัไมไ่ด ้

การจัดการเรียนรูแ้บบ KAP สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน ดัง Figure 1 และจากการดาํเนินการวิจัยเชิง

ปฏิบตัิการในชัน้เรยีนจาํนวน 4 วงจร มีแนวปฏิบตัิในการจดัการเรยีนรูแ้บบ KAP เรือ่ง คลืน่ไดด้งันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 KAP learning management 

 

1. ขัน้นาํเขา้สู่บทเรียน ใชค้าํถามปลายเปิดกระตุน้ในนกัเรียนสนใจในการเรียน เพ่ือหาคาํตอบ เปิดโอกาสให้

นกัเรียนสามารถถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ หรือการใชกิ้จกรรมสรา้งคาํถามใหน้กัเรียนเกิดการสงสยั คิด

ตาม และนาํเขา้ไปสูก่ารจดักิจกรรมในขัน้ท่ี 2 

2. ขัน้การจัดการเรียนรูกิ้จกรรม ในการจัดการเรียนรูข้ัน้นี ้ทาํใหน้ักเรียนไดท้าํกิจกรรมกลุ่มแบบคละและให้

นกัเรยีนรว่มกนัทาํการทดลอง/กิจกรรมตามท่ีครูอธิบาย หรอืสาธิตการทดลอง/กิจกรรม 

3. ขัน้การนาํเสนอความรู ้ใหน้กัเรยีนนาํเสนอผลท่ีนกัเรยีนไดจ้ากการทดลอง และอภิปรายรว่มกนั ครูจะเป็นผูใ้ช้

คาํถาม นาํทางเพ่ือใหอ้ยู่ในประเด็นหรือประเด็นท่ีตกหลน่ไป นอกจากนัน้จะเป็นขัน้ตอนท่ีใหน้กัเรียน แกโ้จทยปั์ญหาให้

เป็นระบบ และขัน้ตอนมากขึน้ โดยการนาํจดุเดน่ของ KWDL กบั Polya รว่มกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และพบวา่ในขัน้สดุทา้ย

ของโพลยา เป็นการตรวจคาํตอบไมเ่หมาะกบันกัเรยีนกลุม่นี ้โดยจากการสมัภาษณน์กัเรยีนพบวา่เป็นขัน้ตอนท่ีเขา้ใจยาก 

และเป็นการทาํท่ีซ ํา้ซอ้นเกินไป 

4. ขัน้การสรุปและประเมินผล เป็นขัน้ท่ีใหน้กัเรียนร่วมกันอภิปราย ตัง้คาํถาม หรือสรุปองคค์วามรูท่ี้นกัเรียน

ไดร้บัเป็นรายบคุคลภายในกลุม่ก่อน และใหน้กัเรยีนสง่ตวัแทนออกมา นาํเสนอองคค์วามรูท่ี้นกัเรยีนไดก้ลุม่ละ 1 หวัขอ้จน

ครบทกุกลุม่ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. การจัดการเรียนรูแ้บบ KAP ช่วยใหน้กัเรียนคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง และทาํใหค้รูมีหนา้ท่ีช่วยชีแ้นะในการ

เรียน หรือเป็นการจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั แต่ปัญหาท่ีพบ คือ ในช่วงท่ีใหน้กัเรียนทดลองทาํกิจกรรมจะมี

นกัเรียนบางสว่นไมส่นใจทาํกิจกรรมรว่มกบัเพ่ือน ทาํใหค้รูตอ้งใสใ่จนกัเรียนกลุม่นีเ้ป็นพิเศษโดยคอยกระตุน้นกัเรยีนหรอื

หากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับบทเรียนใหม้ีความหลากหลายมากกว่านี ้เพ่ือใหน้กัเรียนมองเห็นสิ่งรอบๆ ตวัท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ฟิสกิสไ์ดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ เช่น แบบจาํลองในเว็บของ PhET 

 2. การพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา เพ่ือใหน้กัเรยีนเกิดความชาํนาญจึงใหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดั

นกัเรยีนทาํเพ่ิมขึน้ ใหท้าํดว้ยตนเองหากมีจดุใดท่ีสงสยัใหน้กัเรยีนถามครู จะเป็นคนคอยชีแ้นะนกัเรยีน และในขัน้ตอนการ

แกโ้จทยปั์ญหาเป็นขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรส์าํหรบัฟิสกิสม์าก ดงันัน้ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควร

มีการพฒันาความรูท้างคณิตศาสตรส์าํหรบัฟิสกิสก์่อนท่ีจะฝึกการแกโ้จทยปั์ญหา 
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Abstract  

For promoting scientific literacy for citizenship as the goal of science teaching, Socioscientific Issues 

(SSIs) have become important topics for science education and form a link between relevant social issues and 

science. This research aimed to determine in-service science teachers’ understanding and practices of SSI-

based teaching in China. Data were collected from open-ended questionnaires launched in 30 secondary 

Chinese in-service science teachers from a school which is located in Taiyuan, Shanxi province during the 2021 

academic year. Content analysis was used for data analysis. The findings showed that most science teachers 

have very little understanding of SSIs or SSI-based teaching. Most of them use scientific concept related issues 

instead of controversial real-life issues such as SSIs for students’ understanding of scientific concepts. When 

they use issues, most of them use issues as introduction or elaboration rather than a topic which leads the class 

discussion. Most science teachers only use internet videos as the introduction of issues and have no teaching 

anticipation or learning outcome assessment for students even though they use issues. The challenges they 

faced included lack of confidence in teaching SSIs, difficulties of associating all scientific content with SSIs, 

and worries about students learning failure. These findings are significant for helping the development of 

professional development programs and science curricula that involve SSIs and SSI-based teaching.  

Keywords: Chinese in-service science teachers, science teaching, socioscientific issues, SSI-based teaching  
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Introduction 

In China, for decades, it has been a trend to emphasize engineering and technology which has reached 

an unprecedented height. While schools are scrambling to offer practical science courses, the consideration 

of students’ humanistic development and the pursuit of their own interest in learning have been left aside (Jin 

and Zhan, 2020). To solve this problem, China opens its mind and learns from western science curriculum. 

Nowadays, western science education pays more and more attention to cultivating students’ ability of decision 

making, data analyzing, synthesizing, and information evaluating. It also more and more emphasizes and 

involves moral reasoning as well as ethical value (National Research Council [NRC], 2012). The construction of 

scientific knowledge is not only personally relevant but socially and globally important, which inevitably relies 

on exposure to empirical evidence, careful analysis of data, conduct of argumentation when there is conflict 

with others’ perspectives regarding various moral and ethical considerations involved in the controversial 

issues. Socioscientific issues offer students opportunities to consider the ethical values and construct moral 

judgments in scientific topics through social interaction and discourse (Zeidler et al., 2005). These issues 

require students to think highly of the nature of science and scientific knowledge, as well as ethical and moral 

dimensions of science. Students will develop a better understanding of conceptual science, when they take 

perspectives and argue for their positions with evidence in the context of scientifically based societal issues 

(Sadler et al., 2004, 2006; Sadler and Zeidler, 2004, 2005).  

Nevertheless, bringing SSIs to the classroom is quite new in China. In addition, influenced by Chinese 

traditional teaching and learning theory, science teachers’ teaching practices in the classroom often focused 

on better control and management of students and the classroom so that students could learn with discipline 

and coordination, rather than feedback and communication (Lin, 2002).  

To effectively bring SSIs into the science classroom, this research aims at adding to the understanding 

of in-service science teachers’ understanding and practices of SSI-based teaching in China. The findings of 

this research will help the development of professional development programs and science curricula that 

involve SSIs and SSI-based teaching. 

 

Literature Review 

There are a few SSI-based teaching frameworks created by researchers (Sadler, 2011; Presley et al., 

2013) which offer instructions for science teachers when they use SSI-based teaching in their classrooms. 

These frameworks indicate focus of instruction, pedagogical characteristics, role of teacher, role of students 

and classroom environment. 

 

1. Focus of Instruction 

Introducing SSIs into the classroom provides students with an important chance to develop an 

understanding of both the ethical value and the science concepts involved (Levinson, 2003). This is because 

of the natural characteristics of SSIs, which is the involvement of the nature of science and scientific knowledge, 
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as well as ethical and moral dimensions of science (Sadler et al., 2004, 2006; Sadler & Zeidler, 2004, 2005b). 

SSIs also encourages teachers’ and students’ awareness of various worldviews when they engage in reflecting 

critically on their stance, identifying bias successfully and changing their views willingly (Oulton and Grace, 

2004). Moreover, by using SSIs, teachers cultivate students’ higher order practice such as decision making, 

data analyzing, synthesizing, information evaluating, moral reasoning as well as ethical value, which are 

emphasized by scientific literacy and Next Generation Science Standards (NRC, 2012). 

 

2. Pedagogical Characteristics 

An SSI-based teaching experience should use the issue context as the primary driver of the curriculum. 

In other words, the issue should serve as a curricular anchor for the design. Therefore, the issue or a case 

illustrating the issue would be presented at the beginning of instruction, instead of using the issue at the end of 

a unit dominated by discussions of science content as an example of how that content may be applied (Sadler 

and Murakami, 2014). In addition, the teacher should scaffold students’ engagement in practices, such as 

critical thinking, decision‐making, and argumentation. In order to effectively support students’ growth in these 

areas, diverse media (e.g., print news, Internet reports and opinion, and films) and technologies 

(communication with issue experts and/or advocates, and access to and analysis of case‐related data sets) 

are encouraged to use to present students a wide range of information on the general topic, aspects of the 

controversy and specific cases (Presley et al., 2013; Sadler, 2011). Moreover, students should be provided with 

opportunities to synthesize their experiences and understandings of the issue in reflective activities, such as 

writing a public service announcement, drafting policy recommendations for a governmental agency, staging 

a debate on the potential impact of the issue (Presley et al., 2013; Sadler, 2011). 

 

3. Role of Teacher 

Instead of a teacher-centered pedagogical approach, SSI-based content requires teachers to organize 

student-centered activities in the classroom practices such as debate and discussion, which allow students to 

develop their knowledge through social interactions (Saunders & Rennie, 2013). The teacher would act as a 

facilitator to make the learning environment as educational and friendly as possible. The learning activities are 

designed to provide students with opportunities to experience the learning processes that include, for example, 

inquiring, arguing, exploring evidence and reasoning. As a result, it is necessary for the teacher to incessantly 

maintain communication with the students about the learning goals and learning content in respect of the 

curriculum (Barrett & Nieswandt, 2010; Ratcliffe & Grace, 2003). 
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4. Role of Students 

Effective SSI-based teaching provides all learners with opportunities to engage in activities that promote 

one or more of the higher order practices of reasoning, argumentation, decision making, and position taking 

(Zeidler & Walker, 2002). For example, students could be assigned to groups that hold different viewpoints of 

the issue, so that they have chances to choose their own positions, research the evidence backing their 

perspectives and engage in argumentation by using evidence to back their claims and offer rebuttals against 

the evidence presented by the opposing group (Sadler & Murakami, 2014). As students conduct research and 

hear opposing arguments, they can retake their positions and also learn scientific content (Klosterman & Sadler, 

2010). Students need to learn the ability of negotiation of the social dimension associated with the issue. The 

goal is to help students better understand the social contexts that significantly shape the issue and interact with 

the scientific knowledge underlying the issue (Presley et al., 2013). Presley et al. (2013) also encourages 

students to discuss the ethical and moral dimensions of the SSI under investigation, since moral aspects are 

very important characteristics of SSIs (Zeidler & Keefer, 2003).  

 

5. Classroom Environment  

The classroom represents the first of many components that successfully shape SSI-based teaching and 

learning. The school environment, the local community, along with state and national contexts have significant 

influences on how SSI-based teaching can be featured in classrooms (Presley et al., 2013). In order to facilitate 

social interaction and discourse, teachers need to establish a learning environment characterized by mutual 

respect, support, and openness among participants (Sadler, 2009; Levinson, 2006). Interactive activities and 

collaborative activities which encourage participation and engagement among students should be encouraged 

for teachers to use, such as group discussions, oral presentations, debates, argumentations, role play, jigsaw 

discussions, written reports, scenarios, forums, conferences and vignettes (Aikenhead, 2006; Bingle & Gaskell, 

1994; Dawson, 2001; Harris & Ratcliffe, 2005).  

 

Methodology 

This research uses interpretive paradigm (Crotty, 1998) as methodology, which serves as a way to 

understand and explain human and social reality through individuals’ subjective experiences. The researchers 

attempted to understand and explain the ways in-service science teachers’ understanding and practices of 

SSI-based teaching in China. The participants in this study were 30 secondary in-service science teachers from 

the same school. There were 22 females and 8 males and the age ranges from 27 to 48. They have 2 to 27 

years of teaching experience. 21 of them have bachelor’s degrees and 9 have master’s degrees. Among all of 

them, there were 8 physics teachers, 7 chemistry teachers, 8 biology teachers and 7 geography teachers. The 

school is a secondary government school that is located in the capital city of Shanxi, Taiyuan. Shanxi province, 

where the research was launched, is a typical developing province in mainland China. Unlike Shanghai, Beijing 

or Jiangsu (all developed cities and provinces in China), where new teaching content and teaching methods 
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would always be applied before other provinces, the education system and curriculum standard of Shanxi 

represent the typical Chinese education. This school has more than 2200 students and 164 teachers in total. It 

applies the national curriculum standard of science and asks students to take the national unified assessment. 

This school emphasizes its focus and achievements on STEM education on the school's admissions guide and 

the great efforts that all the science teachers make to improve students’ scientific literacy through creative 

teaching methods. 

The researcher tended to understand in-service science teachers’ understanding and practice of SSI-

based teaching during the 2021 academic year. A questionnaire was sent to 30 secondary in-service science 

teachers from this school. The questionnaire in this study was developed in the form of an open-ended 

questionnaire, with emphasis on descriptive questions (Lee et al., 2012). Developing a quality questionnaire 

was validated by experts before trying it out with participants. The questionnaire was revised and sent for 

validation by experts again before being administered to the participants. The questionnaire consisted of 12 

open-ended questions falling into two question groups, which were understanding and practices of in-service 

science teachers about SSI-based teaching. For data analysis, the answers of in-service science teachers in 

questionnaire were analyzed both quantitatively and qualitatively. Quantitative data analysis involved using 

descriptive statistics to identify which categories were most commonly answered. For qualitative data analysis, 

the questionnaire answers were analyzed through content analysis.  

 

Results 

 

Science Teachers’ Current Understanding of SSI-Based Teaching  

 

Most science teachers have very little understanding of SSIs or SSI-based teaching. 

When the in-service science teachers were asked their views of the meaning of SSIs, only eight of them 

had a correct understanding of the scientific, social and controversial aspects of SSI. Five of them described 

SSIs as “real-world problems including scientific concepts and ethical components”. One respondent said, “SSI 

has no absolute right or wrong answers. Different groups have different opinions due to their concerns. There 

is usually science and ethics involved.” (Q04). On the other hand, among twenty-six of the respondents, twenty-

three of them pointed out that SSIs were real-life issues related to science. However, they did not mention the 

controversial aspects of the issues. seventeen of the respondents described SSIs as scientific problems which 

led to controversial perspectives, but failed to mention the ethical component. One respondent said “SSIs are 

lately hot social problems related to science” (Q18). This answer shows that in-service science teachers’ 

misunderstanding of SSIs. In addition, 1 respondent said she had no idea what SSI was. 

When asked whether they bring SSIs into their classes, some said they did use SSIs and reported the 

scientific concepts related to SSIs, which included: climate change, environment, energy, DNA and heritage 

and health and diseases. 
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However, not all the questions asked by the respondents are based on the controversial aspects. Many 

of the questions involved scientific concepts, students’ point of views and students’ decision-making but no 

ethical aspects. For example, a chemistry teacher said he usually used video clips at the beginning of the class 

to get students interested and elicit the topic of the class. He gave an example of one of his lessons. When he 

taught phosphorus and potassium, he let students watch a video about the component of fertilizer at the 

beginning of the class. Then asked them to summarize what effects phosphorus and potassium had based on 

their experience with fertilizer. After that, he asked students to make assumptions about what if crops grow with 

a lack of phosphorus and potassium respectively. At the end of the class, he asked students a question: “Should 

we use chemical fertilizer in fields?” “I used this question to make students think about the soil pollution that 

phosphorus and potassium in chemical fertilizer could cause.” (Q01) He involved scientific concepts in a real-

life problem, but failed to bring controversy into the problem by simply pointing out the disadvantage caused 

by the chemicals.  

On the other hand, another chemistry teacher also used fertilizer as the related real-life problem when 

she taught phosphorus and potassium. She also wrapped up the class by asking students a question: “Should 

we use chemical fertilizer in fields?” This question did not lead students to think about disadvantages of using 

fertilizer but left students enough space to consider both advantages and disadvantages. “I want my students 

to focus not only on the effect of fertilizer on crops, but also the soil pollution caused by the fertilizer. So, they 

would understand a real-life paradox.” (Q05) She gave students enough time after class and asked them to 

search any media, like the Internet and newspapers, to find out reasons that support their decisions. In the next 

class, she held a debate and let students express their opinion, so that all the students could listen and think. 

In this example, the respondent correctly understood the definition of an SSI, and used it as an effective 

classroom activity that helped students’ engagement. Fertilizer utility represents a controversial, socially 

relevant, real-world problem informed by science, which poses an ethical dilemma.  

 

Science Teachers’ Current Practices of SSI-Based Teaching  

 

Most science teachers used scientific concept related issues instead of controversial real-life 

issues such as SSIs for students’ understanding of scientific concepts. 

When asked what kind of issues they used in their science classrooms, most of the respondents 

mentioned scientific content relevant issues. Some respondents used learning outcome relevant issues and 

scientific content elaboration issues for students’ understanding of scientific concepts. Twelve of the thirty 

respondents used concept relevant issues. Only five respondents said they used real-life issues related to 

scientific concepts.  

Twenty-eight out of thirty respondents reported that they would use issues to help students understand 

scientific content. A geography teacher wrote in the questionnaire: “The most important teaching goal for me is 

to help students understand the scientific content from my classes. So, I ask them questions about the scientific 
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content and bring simple issues related to scientific content to make students think about what they learn” 

(Q03). Most respondents believed that the issues in science classes should involve scientific content in order 

to achieve the goal of science teaching. Another geography teacher wrote: “I use elaborative issues that are 

related to scientific content, because I want students to learn more than scientific content. The good issues 

would be real-life issues, since they involve science and society” (Q6). 56.67% of the respondents used issues 

related to scientific content but more difficult and more complicated. A few of them (16.67%) emphasized the 

components of science and society in real-life issues like the geography teacher (Q06). However, they either 

focused on scientific content only or scientific content and society. None of them pointed out the controversial 

component of issues. Some respondents wrote in the questionnaire that they used learning outcome relevant 

issues (60%) and concepts relevant issues (40%). As one physics teacher said, “I feel that the goal of teaching 

students’ science is to help them pass the exams. So, I use issues which will enhance their understanding of 

science concepts and they will know what they are expected to do in the paper tests” (Q20). All the respondents 

used learning outcome relevant issues and concepts relevant issues associated with standard paper tests. 

They failed to emphasize the social or controversial aspects of issues.  

 

When they use issues, most science teachers use them as introduction or elaboration rather than a 

topic which leads the class discussion. 

When asked how they used issues in their classrooms, a majority of respondents reported that they 

provided real-life situations and discussed them in either the introductory part of the class or the elaboration 

part. Some only provided a real-life situation with no further discussion. A few used issues as a topic for leading 

students’ further information searching and discussion. 

When they were asked why they used issues in a certain way, most respondents said they used issues 

in the introductory part at the beginning of their classes in order to attract students’ interest. “Students are 

always interested in what happens in real life; some problems they think they can solve by using what they 

learn. That is why I always use videos to show students real-life problems and motivate their interest before I 

introduce what we learn” (Q10). Another respondent said: “I usually bring issues in the elaboration part as an 

effective way to link scientific concepts to daily life and make students think about how they can use science in 

real life” (Q15). Some respondents reported that they only brought issues in their classes because they were 

content-related, but they would not spend time in further discussion. The teachers would explain the issues and 

relevant scientific concepts instead of organizing activities for students searching for information by themselves. 

Only a few respondents would use issues as a topic or leading students’ further information searching and 

discussion. “Students learn better and remember better when they find the information by themselves. I use 

issues to lead my students finding out information during the whole class” (Q19). 
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Most science teachers only use internet videos as the introduction of issues. 

Data from the questionnaires showed that respondents used various media to link issues to their classes. 

These media can be divided into seven groups: video clips, magazines and newspapers, academic websites, 

textbooks and journals, local learning resources such as museums and libraries, and pictures. 

Most science teachers chose to use video clips when they brought issues into classes. One respondent 

wrote: “I asked students to read articles I copied from newspapers, but they did not show much interest since 

there were no pictures or anything. They did not like reading. Then I started to use videos from the internet. It 

was easier for me to get materials from the Internet. Also, videos were more interesting and fuller of information.” 

(Q22) Even though teachers used issues in different phases of a class, they always chose videos instead of 

other media as teaching materials. Another respondent wrote: “I used videos at the end of the class, when I 

wanted to give students some elaboration questions and make them think about what they learned.” (Q23) 

The second most used media would be magazines and newspapers. One respondent said: “I asked 

students to read newspaper stories that I found could help them understand the scientific concept. Then I used 

this story as a question and made them think.” (Q19) Another respondent mentioned the reason she chose to 

use magazines and newspapers was because they were easier to get and issues were in real life, which would 

help students learn how to use the scientific concept. (Q12) Only a few respondents mentioned academic 

websites, journals or local learning resources such as libraries and museums. Compared with internet videos 

and newspapers, these media have more professional statistics and scientific explanations. However, teachers 

did not choose to use them. One respondent pointed out the reason and wrote: “I am not confident to use issues 

from academic websites or science journals. It seems that those issues involve too many scientific concepts 

that might be difficult to explain. So, I used videos from the Internet.” (Q30) It shows that some science teachers 

did not have enough confidence or understanding of issues, which made them avoid these media. Not many 

teachers used pictures. One respondent said: “I use videos instead of pictures, although they are equally easy 

to get from the Internet, because videos are more vivid and more attractive to students.” (Q17)  

 

Most science teachers have no teaching anticipation or learning outcome assessment for students 

even though they use issues. 

When asked what assessment they used to evaluate students’ learning outcome from the issues that 

they brought to the classrooms, a majority of respondents wrote “no assessment”. Six respondents used open-

ended questions at the end of the classes to check students’ understanding. Only a few of the respondents 

paid attention to the scientific content involvement and science explanation.  

According to one respondent: “I do not have any assessment for students, because I use issues to 

remind students how to use scientific concepts in daily life but not for paper tests” (Q17). Another respondent 

wrote: “I do not give students assessment, because the issues I use are for generating students’ interests. I do 

not expect them to solve the complicated science problems” (Q09). Sixteen respondents in total reported that 

they did not use any assessment because of different reasons. Many of them believed that issues are only for 
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teaching processes like group discussions and project-based learning. If students can pass the standard paper 

tests, that means they learn from the issues. The questionnaire shows that most respondents do not have much 

knowledge about assessment, especially informal assessment. In addition, their understanding of SSI and SSI-

based teaching is insufficient, which leads to their limited understanding of assessment.  

Fourteen respondents declared that they had assessment for students’ learning outcome of issues. six 

respondents chose to use open-ended questions. A chemistry teacher wrote: “I give students open-ended 

questions at the end of the classes. Those questions cannot be answered simply by yes or no, so students have 

to think about what they learn and explain with details” (Q04). All the six respondents who used open-ended 

questions believed those questions were complex enough for students to willingly review the scientific content 

and simple enough for the teachers to handle in classes. The respondents showed much concern on class 

management and time management when it comes to using issues. five respondents wrote they would focus 

on students’ scientific concepts association, which is a way to assess students’ scientific knowledge, and three 

respondents wrote they focus on how clear students could explain their science opinions, which is a way to 

assess students’ scientific knowledge and scientific explanation. In addition, the respondents either have no 

assessment or assess students’ scientific knowledge and scientific explanation only. No respondent mentioned 

the social or controversial components of the issue even though some of them used SSI. 

 

Many in-service science teachers feel unconfident to use SSI-based teaching. 

The in-service science teachers mentioned five different reasons that made them feel unconfident to 

use SSI-based teaching in their classrooms, which are lack of knowledge of SSI-based teaching, lack of 

classroom management skill, difficult to find teaching materials, difficult to assess students’ learning outcome, 

and impact from the school. Some of them mentioned more than one reason.  

Thirteen respondents stated that they did not feel confident using issues in their teaching because they 

did not have much knowledge or experience with SSI-based teaching. One respondent said in the 

questionnaire, “I have never attended any professional development in terms of SSI or SSI-based teaching, so 

I do not think I have enough knowledge to choose or teach those issues” (Q04). Another respondent said, “I do 

not know how to use SSIs. Sometimes I do not even understand the SSI myself” (Q15). Thirteen respondents 

used different words but mentioned this reason simultaneously. 

Nine respondents claimed that they did not have enough classroom management skills to facilitate 

their SSI teaching in the classroom. A biology teacher wrote in the questionnaire, “I tried to bring issues to my 

class, but whenever I ask students to have group discussions and arguments, the whole class turns out to be 

a mess” (Q17). Eight respondents stated that they did not feel confident enough because they could not find 

proper teaching materials. A geography teacher wrote in the questionnaire, “I want to use SSIs while teaching 

geography, but I do not know where I can find proper teaching materials. I do not think I should go to random 

websites and use some random articles” (Q29). A physics teacher wrote, “It is not easy to associate physics 

with SSIs. I need some professional resources for teaching materials, but I do not know where to find” (Q07).  



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60 สาขาศกึษาศาสตร ์

 

 
ภาคบรรยาย 58 

Four respondents mentioned the difficulty of assessing students’ learning outcome. One respondent 

said in the questionnaire, “I think teaching SSI is not the most difficult part. My problem is that I do not know 

how to assess students. I do not know what I should expect from their learning outcome except for passing the 

paper tests” (Q10). Even though only four respondents admitted the difficulty of assessment, it is actually an 

obvious problem when it comes to SSI-based teaching. According to the questionnaire, 53.33 percent 

respondents said they had no assessment for students learning SSIs. 46.67 percent respondents only assessed 

the scientific concepts.  

Two respondents pointed out the restriction from the school. One respondent wrote, “The school wants 

students to do well in all the paper tests. SSI-based teaching is not necessarily efficient for teaching science or 

helping students reach school standard and national standard” (Q07). Another respondent said, “Our school 

wants students to perform well in paper tests. I do not think SSI-based teaching is an effective teaching method 

for that” (Q11).  

 

Discussion and Conclusion  

The findings from this research demonstrate that most in-service science teachers have very little 

understanding of SSIs or SSI-based teaching. Among the scientific concepts they did try to link with SSIs, they 

mainly focused on environmental pollution. In addition, most in-service science teachers are more likely to use 

scientific concept related issues instead of controversial real-life issues such as SSIs for students’ 

understanding of scientific concepts. Among those who used SSIs in their lessons, they only referred to them 

as an introduction or elaboration rather than a topic which leads the class discussion. SSIs in their classes were 

more like an interest-attracting tool, students had limited engagement or discussion. These practices are 

different from SSI-based teaching, where students have a chance to collect and analyze scientific data, engage 

in higher-order practices such as decision-making, argumentation, reasoning and position taking (Presley et 

al., 2013). Also, most in-service science teachers tried to use various media to present SSIs in their lessons, 

and they tended to use videos related to SSIs because they thought videos seemed to attract students’ interests 

more effectively. Similarly, Klosterman and Sadler (2010) found that many teachers tried to use mass media to 

facilitate students’ exploration of SSIs, but their use of frameworks aligned with SSI-based teaching was limited. 

In terms of their struggles using SSIs in the classrooms, the majority of in-service science teachers felt a 

lack of confidence using SSIs because of various reasons. The most common reason mentioned by them was 

the insufficiency of SSI knowledge. This was also found by Pedretti et al. (2007), who determined that in the 

early years of teaching, many teachers did not feel confident about teaching related to controversial issues and 

were reluctant to do so. Similarly, Forbes and Davis’s study (2008) also found that science teachers generally 

have limited SSI knowledge and, as a result, tend to teach units that focus on the content they are familiar with.  
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Recommendations 

The findings of this study show that most in-service science teachers did not have sufficient knowledge 

about SSI or SSI-based teaching. Consequently, they hardly ever used SSI-based teaching in their classrooms. 

As a result, the researcher suggests that the professional development program should provide a clear 

definition of SSI and activities related to SSI-based teaching in classrooms. In addition, the program should 

provide many examples of lesson plans and activities that are efficient to obtain knowledge about SSI and SSI-

based teaching. For more details, the next chapter will present the development of the online PD program. 
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บทคดัยอ่ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาผลการเรียนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) และศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอ่รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ) ใชรู้ปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดาํเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจยั One Group Pretest - Posttest Design กลุม่เปา้หมายเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนบา้นทา่กระเสรมิ ภาค
เรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 จาํนวน 10 คน โดยการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากนกัเรยีนท่ีมีปัญหา
การเรียนรูด้า้นหลกัการใชภ้าษาไทย เครื่องมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทย
โดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) เกมการเรียนรูท่ี้สอดแทรกเนือ้หาหลกัการใชภ้าษาไทยระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้จาํนวน 3 เกม แบบทดสอบก่อนเรยีน - หลงัเรยีน แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้กม 
และแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียน การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณดว้ยสถิติ ไดแ้ก่ คะแนนเฉลี่ย (X̅) รอ้ยละ (%) สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และขอ้มลูเชิงคณุภาพโดยการพรรณนาวิเคราะห ์ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนสนใจและใสใ่จเกมการแขง่ขนั
เป็นอย่างดี รูจ้กัขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนหรอืครู เพ่ือใหต้นเองและเพ่ือนๆ เลน่เกมไดง้่ายขึน้และบรรลจุดุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้สง่ผล
ใหน้กัเรยีนมีผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีนจากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้ สงูกวา่ผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน และพงึพอใจตอ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมอยู่
ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ย (X̅) 3.87 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 77.47 ดงันัน้การไดเ้รียนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยดว้ยการจดัการเรยีนรู ้
โดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ช่วยใหน้กัเรียนสามารถสรา้งความรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยแตล่ะเนือ้หาไดด้ว้ยตนเอง 
สง่ผลใหน้กัเรยีนสว่นใหญ่มีผลการเรยีนรูท่ี้เพ่ิมขึน้ อีกทัง้ยงัทาํใหน้กัเรยีนชอบและรูส้กึสนกุสนานในการเรยีนรูอี้กดว้ย 
คาํสาํคัญ: การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน, หลกัการใชภ้าษาไทย, Game Based Learning 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to compare the learning outcome of Thai grammar of the grade-5 primary students 
before and after using the game-based learning, and to study the students’ satisfaction on the game-based learning model. In the 
study, the experimental research was conducted with the One Group Pretest – Posttest Design. The purposive sampling was 
used to recruit the target group of 10 grade-5 primary students at Bantakraserm School in the 1st semester of the 2020 academic 
year. Considered from students with learning difficulties in Thai language principles. The research instruments included the game-
based learning lesson plans which integrated the contents of Thai grammar at the grade 5 level. The researchers developed 3 
games, the pretest – posttest, the assessment form on students’ satisfaction for game-based learning, and the observational form 
on students’ learning behaviors. The quantitative data were analyzed with the statistics of mean scores (X̅), percentage (%), and 
standard deviation whereas the qualitative data were analyzed with the descriptive analysis. The research results showed that the 
students were well interested in competitive games, and they requested for help from the classmates or the teacher while playing 
games until achieving the objectives. Therefore, their learning outcome after learning from all three tests was higher than that before 
the lesson and their satisfaction on the game-based learning was at the ‘much’ level with the mean score of (X̅) of 3.87 (77.47%). 
Learning Thai grammar with game-based learning is helpful for students to assimilate knowledge of Thai grammar by themselves, 
resulting in higher learning outcome with learning satisfaction and enjoyment. 
Keywords: Thai grammar, game-based learning arrangement, Game-based learning 
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บทนาํ 

ในชีวิตประจาํวนัมนษุยม์ีการเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลาซึง่การเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดจากการเผชิญสิง่ต่างๆ 

ถือเป็นกระบวนการท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นตอ่การดาํรงชีวิต การเรยีนรู ้ตามความหมายของ ลกัขณา สริวฒัน ์(2557) 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีบคุคลไดร้บัจากประสบการณซ์ึง่อาจเกิดขึน้โดยรูต้วัหรือไม่รูต้วัซึง่มีลกัษณะสาํคญั

ดงันี:้ (1) ทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคล; (2) เป็นผลท่ีบุคคลไดร้บัจากการฝึกฝนหรือกระทาํพฤติกรรม

ซํา้ๆ; และ (3) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีค่อนขา้งถาวร เมื่อมองยอ้นกลบัไปในช่วงแรกท่ีมีการจัด

การศึกษาในโรงเรียน นกัเรียนจะไดเ้รียนรูจ้ากการฟังครูบรรยายในหอ้งหรือท่องจาํเนือ้หาในหนงัสือเรียนซึ่งเรียกว่า การ

เรียนรูแ้บบทอ่งจาํ การเรยีนรูท่ี้เกิดจากการทอ่งจาํและถกูจาํกดัอยูเ่พียงในหอ้งเรียนทาํใหน้กัเรยีนไมส่ามารถนาํความรูไ้ป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้ตอ่มาในปี พ.ศ. 2542 มีการปฏิรูปการศกึษาโดยใหโ้รงเรยีนเปลีย่นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนจากการ

สอนแบบท่องจาํมาเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั คือ ใหน้กัเรยีนมีสว่นรว่มในการเรยีนรูด้ว้ยการลง

มือทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง ตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูก้ลุม่พฤติกรรมนิยมท่ีว่า การเรียนรูเ้กิดจากการลงมือกระทาํ

ดว้ยตนเอง (ลกัขณา สรวิฒัน,์ 2557)  

การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์(2550) อธิบายไวว้่า เป็นแนวการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนสรา้งความรูแ้ละสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใชก้ระบวนการทางปัญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการ

ทางสงัคม (กระบวนการกลุม่) รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธแ์ละมีสว่นรว่มในการเรียนรูโ้ดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและ

จดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หน้กัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนนาํความรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ด ้สิ่งสาํคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้

ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั คือ การจดัการเรยีนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ ความสามารถและความถนดัของนกัเรยีนโดยใช้

วิธีการสอนและการวดัผลอยา่งอยา่งหลากหลาย 

กิจกรรมหลกัอยา่งหนึง่ท่ีมีความสาํคญัและเหมาะสมกบัช่วงวยัเด็ก คือ การเลน่ เพราะการเลน่เป็นกิจกรรมท่ีทาํ

ใหเ้ด็กมีความสุขซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเด็กตอ้งการทาํอยู่ตลอดเวลาและตอ้งไม่มีการกาํหนดเวลาในการเล่น การเล่นท่ีมี

ประสิทธิภาพนัน้ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ด็กเล่นอย่างอิสระทัง้ทางกาย ทางความคิดและทางสงัคม และส่งเสริมใหเ้ด็กไดใ้ช้

จินตนาการและความคิดรว่มดว้ย การเลน่จึงเป็นกระบวนการเรยีนรูต้ามธรรมชาติท่ีช่วยใหเ้กิดประสบการณใ์หม ่และเป็น

การแสวงหาความเพลิดเพลินจากสิ่งแวดลอ้มและไดป้ระสบการณท์างการเรียนรู ้นอกจากนีก้ารเลน่ยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วย

เสรมิสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งครูหรอืผูป้กครองและเด็กไดอ้ยา่งด ี

การศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีทกัษะท่ีจาํเป็นในการใชชี้วิตในยคุสมยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูส้อนสามารถนาํสิ่งของรอบตวัมาใชเ้ป็นสื่อการเรียนรูไ้ด ้

เช่น วสัด ุอปุกรณ ์วิธีการ คน สตัว ์สิง่ของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตกุารณ ์หรือ แนวความคิด ตลอดจนสิ่งท่ีกระตุน้ใหเ้ป็นผู้

แสวงหาความรูแ้ละมีทกัษะในการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง เพ่ือมุง่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมีโอกาสเรยีนรูด้ว้ยตนเองการนาํสือ่การ

เรยีนรูท่ี้เหมาะสมมาใชใ้นการเรยีนการสอนจะช่วยเพ่ิมความนา่สนใจในการเรยีน และช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและเห็นภาพใน

สิง่ท่ีผูส้อนตอ้งการจะสือ่ไดง้่ายขึน้ อีกทัง้ยงัทาํใหจ้ดจาํความรูไ้ดง้่ายและจดจาํไดน้านยิ่งขึน้ อาจกลา่วไดว้า่ สือ่การเรยีนรู ้

เสมือนเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยใหผู้ส้อนสามารถสือ่สารกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดงันัน้การเลือกใชส้ื่อการ

เรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูข้องเด็กจึงเป็นสิง่จาํเป็น ทัง้นีส้ือ่การเรยีนรูท่ี้ผูส้อนเลือกใชต้อ้งเป็นสิง่ท่ีเด็กใหค้วามสนใจ

และสามารถตอบสนองความตอ้งการตามช่วงวยัไดอี้กดว้ย (กรมวิชาการ, 2545) 

ปัจจุบนัมีการออกแบบการเรียนรูท่ี้ใหมแ่ละทนัสมยัเป็นจาํนวนมากเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนซึง่นวตักรรมทาง

การศึกษารูปแบบใหม่ท่ีออกแบบมาใหผู้เ้รียนไดร้บัความสนกุสนานไปพรอ้มๆ กบัการรบัความรู ้นั่นก็คือ Game-Based 

Learning ซึ่งเกิดจากความพยายามคิดคน้หารูปแบบวิธีการสอนแบบใหม่ดว้ยสื่อการเรียนรูแ้บบใหม่เพ่ือนาํมาแกไ้ข
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ขอ้จาํกัดในการเรียนรูข้องผูเ้รียน เช่น ความน่าเบ่ือในการเรียน กิจกรรมการเรียนรูไ้ม่สนุก ไม่น่าสนใจ เป็นตน้ Game-

Based Learning เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีการสอดแทรกเนือ้หาความรูไ้วใ้นเกมและใหผู้เ้รยีนลงมือเลน่เกมโดยท่ีผูเ้รียนจะ

ไดร้บัความรูน้ัน้ผ่านการเล่นเกม การเรียนรูแ้บบ Game Based Learning จะช่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้บบเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัโดยใหบ้ทบาทแก่ผูเ้รยีนมากขึน้ เปลีย่นการเรยีนรูจ้ากการฟังไปเป็นการเรยีนรูผ้า่นการฝึกปฏิบตัิดว้ยตนเอง ผูเ้รยีน

มีโอกาสในการเรียนรูอ้ย่างอิสระมากขึน้ เกิดการเรียนรูไ้ดท้ัง้ในระดบัความจาํและความเขา้ใจ สรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รียน

อยากเรียนรูแ้ละสรา้งความรูส้ึกสนุกสนานใหแ้ก่ผูเ้รียน นอกจากนีย้งัสามารถชกัจูงใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู ้จนกระทั่งเกิดการเรียนรู ้ด้วยตัวเอง รูปแบบการเรียนรู ้แบบ Game-Based Learning จะใช้สื่อการเรียนรู ้ท่ี

หลากหลาย เช่น เกมกระดาน การด์เกม เกมคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ (ไพฑรูย ์อนนัตท์เขต, 2560) 

ในวงการการศึกษามีผู้นาํรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) ไปใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอนโดยนาํความรูใ้นบทเรียนมาสรา้งสรรค์ใหเ้กิดความสนุก เช่น สกุล สุขศิริ (2550) ศึกษา

ผลสมัฤทธ์ิของสือ่การเรยีนรูแ้บบ Game-Based Learning พบวา่ การใชส้ือ่การเรยีนรูแ้บบ Game-Based Learning เป็น

สือ่ในการเรยีนรูท้าํใหผู้เ้รยีนสนใจการเรยีนมากขึน้และผูเ้รยีนรูส้กึสนกุสนานกบักิจกรรมการเรยีนรู ้และ อรรถเศรษฐ์ ปรดีา

กรณ ์(2557) ศึกษาการออกแบบบอรด์เกมการศกึษาเรื่อง วงจรสีธรรมชาติ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผูเ้รียน

รูส้กึสนกุ ตัง้ใจ กระตือรอืรน้ มีปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมการเรยีนการสอน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้หลงัจากใชเ้กม

กระดาน (Board Game) ประกอบการสอน จากผลการวิจยัขา้งตน้สรุปไดว้่า เกมกระดาน (Board Game) ซึ่งเป็นสื่อการ

เรียนรูท่ี้ใหท้ัง้ความสนกุสนานและความรูซ้ึ่งมีผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนและช่วยใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อกิจกรรมการ

เรยีนรู ้

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาซึง่อยูใ่นช่วงวยัเด็กเป็นช่วงท่ีเรยีนรูไ้ดท้กุดา้น เน่ืองจากเป็นวยัท่ีพรอ้มจะเรยีนรูส้ิง่

ต่างๆ มีความอยากรูอ้ยากเห็น มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ ชอบความแปลกใหม่ ชอบการเคลื่อนไหว 

นอกจากนีย้งัมีความตอ้งการเล่น ความสนุกสนานเพลิดเพลินตามช่วงวยัอีกดว้ย การเล่นถือเป็นสิ่งสาํคญัท่ีครูควรจดั

ประสบการณใ์หแ้ก่เด็กอาจเป็นการเลน่สนกุสนานเพียงอยา่งเดียวหรอืการเลน่ท่ีไดร้บัความรูไ้ปพรอ้มกนั  

เด็กกับการเล่นจึงเป็นสิ่งคู่กัน การนาํการเล่นมาผสมผสานกับการเรียนรูท่ี้ทาํให้เด็กได้ความรูแ้ละความ

สนุกสนานถือเป็นแรงจูงในการเรียน และยงัเป็นสิ่งสาํคญัท่ีช่วยใหเ้ด็กวยันีไ้ดรู้จ้ักควบคุมอารมณแ์ละไดเ้รียนรูก้ารเขา้

สงัคมอีกดว้ย จากธรรมชาติของช่วงวยัดงักล่าว ผูว้ิจัยจึงมุ่งหวงัท่ีจะจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based 

Learning) ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือใหผู้เ้รียนระดบัประถมท่ีอยู่ในช่วงวยัเด็กสนใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการ

เรียนการสอน เน่ืองจากภาษาไทยมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของคนไทยในฐานะท่ีเป็นวฒันธรรมประจาํชาติและยงั

เป็นเอกลกัษณท่ี์สาํคญั ดงัท่ี ศนูยพ์ฒันาหลกัสตูร กระทรวงศึกษาธิการ (2544) กลา่วว่า ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการ

เสรมิสรา้งเอกภาพของชาติทาํใหเ้กิดความรูส้กึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั กระทรวงศกึษาธิการจึงกาํหนดใหม้กีารจดัการเรยีน

การสอนภาษาไทยใหค้นในชาติ เพ่ือใหส้ามารถติดต่อสื่อสารกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาไทยเพ่ือการพฒันา

ความรูค้วามสามารถของตนเอง สามารถสืบทอดมรดกทางภาษาซึ่งเป็นวฒันธรรมของชาติ มีการใชภ้าษาไทยไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง และมีเจตคติท่ีดีตอ่ภาษาไทย สอดคลอ้งกบั สธุะนะ พามนตร ี(2560) ท่ีวา่ ภาษาไทยเป็นเครือ่งมือใชส้ือ่ความคิด 

ความตอ้งการและความรูส้กึเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจซึง่กนัและกนั การใชภ้าษาจึงเป็นทกัษะท่ีผูใ้ชต้อ้งฝึกฝนใหเ้กิดความ

ชาํนาญรวมทัง้ตอ้งใชใ้หถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษาเพ่ือใหก้ารสือ่สารเกิดประสทิธิภาพ 

แมว้่าภาษาไทยจะเป็นภาษาประจาํชาติท่ีคนไทยไดร้บัการศึกษามาตัง้แต่วยัเด็กซึ่งเป็นรายวิชาพืน้ฐานท่ีไดร้บั

การศึกษา แต่พบว่าปัจจุบนัคนไทยบางส่วนยงัมีปัญหาเรื่องการใชภ้าษาไทย คือ ไม่มีความชาํนาญในทกัษะดา้นต่างๆ 
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สง่ผลใหส้ื่อสารไม่ตรงตามวตัถปุระสงค ์อีกทัง้นกัเรียนท่ีเป็นวยักาํลงัศึกษาความรูก็้ไม่ค่อยสนใจการเรียนรูท่ี้เนน้เนือ้หา

สาระเป็นหลกั เช่นเดียวกบันกัเรียนโรงเรียนบา้นทา่กระเสริม จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีปัญหาการเรียนรูภ้าษาไทยโดยเฉพาะ

หลกัการใชภ้าษาไทย เพราะเป็นเนือ้หาท่ีมีจาํนวนมากและตอ้งอาศยัการจดจาํเป็นหลกั ทาํใหน้กัเรยีนรูส้กึเบ่ือหนา่ยเวลา

ท่ีครูอธิบายความรูแ้ละจากผลการวดัและประเมินผลทา้ยหน่วยการเรียนรูเ้รื่องหลกัการใชภ้าษาไทย พบว่า นกัเรียนมีผล

การเรียนรูท่ี้อยู่ในระดบัตํ่า แมว้่าครูจะอธิบายและแนะนาํวิธีการจดจาํความรูไ้ปแลว้ก็ตาม ปัญหาการเรียนรูด้งักลา่วจึง

เป็นปัญหาสาํคญัท่ีควรไดร้บัการแกไ้ข เน่ืองจากหลกัการใชภ้าษาไทยมีความสาํคญัตอ่การเรียนรูแ้ละเป็นหลกัเกณฑใ์น

การใชภ้าษา ทกัษะภาษาไทยแต่ละดา้นลว้นตอ้งอาศยัความรูเ้ก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษาทัง้สิน้ หลกัเกณฑก์ารใช้

ภาษาไทยจึงมีความจาํเป็นท่ีนกัเรยีนจะตอ้งเรยีนรูเ้พ่ือใหใ้ชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามวตัถปุระสงค ์โดย

ครูตอ้งออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม รูส้ึกสนใจ และร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือรน้ ทัง้นี ้

สาเหตขุองปัญหาการเรียนรูข้องนกัเรียนโรงเรียนบา้นท่ากระเสริมมาจากผูเ้รียนมีปัญหาครอบครวั ไม่มีแรงจูงใจในการ

เรียน และไม่มีการวางแผนศึกษาต่อในระดับมธัยมศึกษาส่งผลใหน้ักเรียนมีปัญหาในการเรียนซึ่งเป็นสิ่งท่ีครูตอ้งหา

ทางแกไ้ขหรอืพฒันาใหด้ี  

จากความสาํคญัของปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะนาํรูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game 

Based Learning) ไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนโดยนาํความรูใ้นบทเรียนมาสรา้งสรรคใ์หเ้กิดความสนุก เพ่ือดวู่า 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) มีผลต่อการเรียนรูด้า้นหลกัการใชภ้าษาไทยของนกัเรยีน

หรือไม่ ซึ่งผูว้ิจยัเห็นว่างานวิจยัครัง้นีน้่าจะมีประโยชนต์่อบคุลากรสายการศึกษาท่ีจะนาํประโยชนไ์ปใชใ้นการออกแบบ

รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบการเรยีนการสอนในยคุปัจจุบนั อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการเรยีนการ

สอนอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง นี ้เ ป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้าน ท่ากระเสริม  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จาํนวนทัง้หมด 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากเป็น

นกัเรียนท่ีมีปัญหาการเรยีนรูด้า้นหลกัการใชภ้าษาไทย โดยพิจารณาจากผลการเรียนหลกัการใชภ้าษาไทยในปีการศกึษา 

ท่ีผ่านมา และสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้ณะเรียนท่ีไม่ค่อยสนใจวิธีการเรียนรูแ้บบบรรยาย ดงันัน้ครูจึงตอ้งหาวิธีการ

จดัการเรยีนรูท่ี้นา่สนใจเพ่ือช่วยกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีนมากขึน้ 

 

เครือ่งมือการวจิยั 

เครื่องมือในการดาํเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เครือ่งมือ

ท่ีใชว้ิเคราะหข์อ้มลู และเครือ่งมือท่ีใชส้ะทอ้นผลการปฏิบตัิงาน 

 

1. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.1 แผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยโดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) เก่ียวกบัเรือ่ง ชนิด

ของคาํ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค เรื่องละ 3 แผนการจัดการเรียนรู ้รวม

ทัง้หมด 9 แผนการจดัการเรยีนรู ้โดยแผนการจดัการเรยีนรูแ้ตล่ะแผนถกูเสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน เพ่ือใหพิ้จารณา
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ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้พบวา่ แผนการจดัการเรยีนรูก้ารทดลองท่ี 1 2 และ 3 มีคะแนนเฉลีย่ 4.78, 4.81 

และ 4.63 คะแนน จาก 5 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ สามารถนาํไปใชจ้ดัการเรยีนรูไ้ด ้

 1.2 เกมการเรยีนรูท่ี้สอดแทรกเนือ้หาหลกัการใชภ้าษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ดงันี ้

(1) เรือ่งชนิดของคาํ ใชเ้กมกระดาน (Board Game) ช่ือเกม Bees Board Game  

(2) เรือ่งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน ใชเ้กมบตัรคาํ (Card Game) ช่ือเกม ภาษาถ่ินอินไทยแลนด ์ 

(3) เรือ่งประโยคและสว่นประกอบของประโยค ใชเ้กมกระดาน (Board Game) ช่ือเกม ปฏิบตัิการลา่

ทา้หม ี 

โดยผูว้ิจยัออกแบบตามหลกัการของ Tinsman (2008 อา้งถึงใน วรตัต ์อินทสระ, 2562) ดงันี:้ (1) ออกแบบเกม

ใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาท่ีจะจดัใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้ไดแ้ก่ เรือ่งประโยคและสว่นประกอบของประโยค โดยออกแบบเกมเป็น

เกมกระดาน (Board Game) ท่ีใหน้กัเรยีนนาํบตัรคาํสว่นประกอบของประโยคไปเรยีงใหถ้กูตอ้งตามโครงสรา้งของประโยค 

เรือ่ง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน ออกแบบเกมเป็นเกมบตัรคาํ (Card Game) ท่ีใหน้กัเรยีนจบักลุม่บตัรคาํภาษาถ่ิน

กบัความหมายของคาํภาษาถ่ินนัน้ๆ ใหถ้กูตอ้ง เช่นเดียวกบัเรือ่ง ชนิดของคาํท่ีออกแบบเกมเป็นเกมบตัรคาํ (Card Game) 

ใหน้กัเรยีนจบัคูค่าํชนิดตา่งๆ กบัประโยคใหถ้กูตอ้ง โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดเวลาการเลน่เกมเกมละ 1 ชั่วโมง (1 คาบเรยีน) แต่

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นสถานการณ์จริงนัน้ ผูว้ิจัยไดเ้พ่ิมเวลาการเล่นเพ่ือใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูจ้นบรรลุ

จุดประสงคท่ี์ตัง้ไว;้ (2) ออกแบบกฎและกติกาการเลน่เกมใหแ้ตกต่างจากเกมอ่ืนๆ เพ่ือใหน้กัเรียนสนใจเกมมากขึน้ เช่น 

ออกแบบบตัรเตือนไวใ้ชเ้มื่อนกัเรยีนมีพฤติกรรมแตกตา่งจากกฎและกติกาท่ีตัง้ไว ้หรอืออกแบบใหม้ีการจบักลุม่บตัรคาํทัง้ 

3 บตัรใหถ้กูตอ้ง; (3) เขียนอธิบายกติกาการเลน่ไวใ้นคูม่ือการเลน่อยา่งชดัเจน แตเ่มื่อนกัเรยีนรูส้กึสงสยักติกาการเลน่ ครู

ก็ตอ้งสามารถอธิบายใหน้กัเรยีนฟังอีกครัง้ไดด้ว้ย; (4) ออกแบบเกมใหม้ีเรื่องของโชคและกลยทุธร์วมอยู่ดว้ย ไดแ้ก่ การ

ทอยลกูเต๋าเพ่ือเดินตวัเดิน และการสุม่หยิบบตัรคาํ; (5) เปิดโอกาสใหผู้ช้นะเปิดเผยวิธีการเลน่หรือกลยทุธใ์นการเลน่เกม

หลงัจากจบเกมเพ่ือใหน้กัเรียนคนอ่ืนๆ ไดรู้ก้ลยทุธท่ี์ทาํใหไ้ดร้บัชยัชนะ รวมทัง้เป็นประโยชนต์่อผูอ้อกแบบท่ีจะนาํขอ้มลู

นัน้มาปรบัรูปแบบเกมใหม้ีความน่าสนใจและปิดช่องว่างของเกมไดม้ากยิ่งขึน้; (6) ออกแบบใหท้กุคนมีโอกาสชนะอย่าง

เทา่เทียมกนั โดยแตล่ะเกมผูว้ิจยัไดอ้อกแบบบตัรคะแนนพิเศษหรอืคาํสั่งท่ีช่วยใหน้กัเรยีนแต่ละคนไดเ้ลน่เกมกนัอยา่งสสู;ี 

(7) ออกแบบเกมโดยนาํแนวคิดพืน้ฐานบางสว่นของเกมท่ีไดร้บัความนิยม ไดแ้ก่ เกมโดมิโน และเกมจบัคูม่าปรบัใหเ้ขา้กบั

เกมท่ีผูว้ิจัยออกแบบ เพ่ือใหน้กัเรียนรูส้ึกคุน้ชินกบัวิธีการเล่น; และ (8) เมื่อจบเกม ผูช้นะจะไดร้บัรางวลัตอบแทน เพ่ือ

ดงึดดูความสนใจและเพ่ิมความเอาใจใสใ่นการเลน่เกมของนกัเรยีนในครัง้ถดัไป  

เมื่อออกแบบเกมการศกึษาเรียบรอ้ยแลว้ไดน้าํไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสม

และคณุภาพของเกมการศกึษา พบวา่ เกม Bees Board Game เรือ่งชนิดของคาํ มีคะแนนเฉลีย่ 4.90 คะแนน เกม ภาษา

ถ่ินอินไทยแลนด ์เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน และเกม ปฏิบตัิการลา่ทา้หมี เรื่อง

ประโยคและสว่นประกอบของประโยค มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ สามารถนาํไปใช้

จดัการเรยีนรูไ้ด ้

 

2. เครือ่งมือทีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูล 

2.1 แบบทดสอบก่อนเรยีน จาํนวน 3 ชดุ และแบบทดสอบหลงัเรยีน จาํนวน 3 ชดุ ชดุละ 15 ขอ้ เป็นแบบทดสอบ

แบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก เพ่ือวัดผลการเรียนรูห้ลกัการใช้ภาษาไทย ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน พบว่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.5–1.00 ถือว่าเป็น
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ข้อสอบท่ีสามารถนาํไปใช้ได้ จากนั้นนาํแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบา้นท่ากระเสริม จาํนวน 6 คน ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเคยผ่านการเรียนรูต้าม

จุดประสงคข์องแบบทดสอบแลว้ จากนัน้ปรบัปรุงและแกไ้ขแบบทดสอบทา้ยวงจรใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้เพ่ือนาํไปใชก้ับ

กลุม่เปา้หมาย 

2.2 แบบประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรยีนรูโ้ดยใชเ้กม จาํนวน 3 ชดุ ซึง่เป็นแบบประเมินความพงึพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อเกมในแต่ละการทดลอง รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิรท์ 

(Likert’s scale) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นผูเ้รียน และ

ดา้นคณุภาพของเกมการศกึษา เมื่อออกแบบเสรจ็ผูว้ิจยัไดน้าํไปปรกึษาอาจารยท่ี์ปรกึษาวิจยั จากนัน้นาํมาปรบัปรุงและ

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํไปใชก้บักลุม่เปา้หมาย 

2.3 เครือ่งมือท่ีใชส้ะทอ้นผลการปฏิบตัิงาน 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในแตล่ะแผน โดยนาํไปปรกึษาอาจารยท่ี์ปรกึษาวิจยั จากนัน้นาํมา

ปรบัปรุงและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํไปใชก้บักลุม่เปา้หมาย 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

 

ขัน้วางแผน 

1. วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยโดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) โดย

วางแผนการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองละ 3 แผนการจดัการเรยีนรู ้รวม 9 แผนการจดัการเรยีนรู ้

2. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้การวดัและการประเมินผลการเรยีนรูแ้ละสือ่ประกอบการจดัการเรยีนรู ้

3. สรา้งและหาประสทิธิภาพของเครือ่งมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั 

4. นกัเรยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) ก่อนท่ีจะไดเ้รยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ไดอ้อกแบบไว ้

 

ขัน้ทดลอง ผูว้จิยัจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดอ้อกแบบไว ้ดงันี ้

 

Table 1 Management process for learning principles of using Thai language 
Significant Activities Detail of Activities Result evaluation 

1st Experiment:  Theme; Type of words by using Board Game. Game’s name; Bees Board Game 

1st Learning management plan: Theme; Bees Board Game 

(Preposition) 

Initial: Students’ activity “Meaning connection Jigsaw”. 

Students complete a Jigsaw puzzle of prepositional meanings. 

This is an activity to check students' prior knowledge and prepare 

them for the next step in their learning. 

Observe 

participation 

behavior. 

Teaching: Students play a Bees Board Game (Preposition). Students play a designed Bees Board Game (Preposition). Observe students' 

learning behavior. 

Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by 

Questions and Answers. 

Teacher asked about how fun of the game and learning issues 

during the class hour. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

2nd Learning management plan: Theme; Bees Board Game 

(Conjunctions) 

Initial: Students’ activity “Words meaning arrangement”. 

Students continue to connect word cards, an activity used to 

check students' prior knowledge and prepare them for the next 

step in their learning. 

Observe 

participation 

behavior. 

Teaching: Students play a Bees Board Game (Conjunctions). Students play a designed Bees Board Game (Conjunctions). Observe students' 

learning behavior. 
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Significant Activities Detail of Activities Result evaluation 

Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by 

Questions and Answers. 

Teacher asked about how fun of the game and learning issues 

during the class hour. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

2nd Learning management plan: Theme; Bees Board Game 

(Exclamations) 

Initial: Students’ activity “Yes or No”. 

Students characterize the "yes" or "no" of exclamations as an 

activity that checks students' prior knowledge and prepares them 

for further learning. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

Teaching: Students play a Bees Board Game (Exclamations). Students play a designed Bees Board Game (Exclamations). Observe students' 

learning behavior. 

Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by 

Questions and Answers. 

Teacher asked about how fun of the game and learning issues 

during the class hour. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

After studying 15 items of Types of Words, students have to answer a quiz. 

 

2nd Experiment : Theme; Standard Thai Language and Dialects(Card Game) 

Game’s name : Dialects in Thailand 

1st Learning management plan: Theme; Dialects in Thailand (Isan 

dialects) 

Initial: Students listen to music If I’m a new face (Ta ai na mai) of 

Toei Apiwat. 

Students tell the words and meanings of the Isaan dialects from 

listening to the music. This is an activity that checks students' 

prior knowledge and prepares them for the next phase of 

learning. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

Teaching : Students play a game Dialects in Thailand (Isan 

dialects) 

Students play a game Dialects in Thailand (Isan dialects) Observe students' 

learning behavior. 

Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by 

Questions and Answers. 

Teacher asked about how fun of the game and learning issues 

during the class hour. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

2nd Learning management plan: Theme; Dialects in Thailand 

(Northern dialect) Initial: The students listened to Lanna 

Cummins' song "Can Trust?” (Wai jai dai ka) ". 

Students tell the words and meanings of the Northern dialects 

from listening to the music. This is an activity that checks 

students' prior knowledge and prepares them for the next phase 

of learning. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

Teaching : Students play a game Dialects in Thailand (Northern 

dialects) 

Students play a game Dialects in Thailand (Northern dialects) Observe students' 

learning behavior. 

Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by 

Questions and Answers. 

Teacher asked about how fun of the game and learning issues 

during the class hour. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

3rd Learning management plan: Theme; Dialects in Thailand 

(Southern dialect) Initial: The students listened to Kaigai Naison’s 

song “Lack of Stocks” (Kon kad hun). 

Students tell the words and meanings of the Southern dialects 

from listening to the music. This is an activity that checks 

students' prior knowledge and prepares them for the next phase 

of learning. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

Teaching : Students play a game; Dialects in Thailand (Southern 

dialects) 

Students play a game Dialects in Thailand (Southern dialects) Observe students' 

learning behavior. 

Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by 

Questions and Answers. 

Teacher asked about how fun of the game and learning issues 

during the class hour. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

After studying 15 items of Types of Words, students have to answer a quiz. 

3rd  Experiment Theme; Sentence and Sentence components (Board Game)  

Game’s name : Bear hunting challenge  

1st Learning management plan:  

Theme : Bipartite sentence 

Initial: Students engaged in “Sorting and Classification" activity. 

Students identify the Sentence Bar, an activity used to identify 

students' prior knowledge and prepare them for the next phase of 

learning. 

Observe 

participation 

behavior. 

Teaching: Students play a game; Bear hunting challenge1. Students play “Bear hunting challenge1”. Observe students' 

learning behavior. 

Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by 

Questions and Answers. 

Teacher asked about how fun of the game and learning issues 

during the class hour. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60 สาขาศกึษาศาสตร ์

 

 
ภาคบรรยาย 68 

Significant Activities Detail of Activities Result evaluation 

2nd Learning management plan: Theme; Tripartite sentence 

(Part1) 

Initial: Students engaged in “Smoothly Sentences Arrangement" 

activity.  

Students place the flashcards in sentences. This is an activity to 

check students' prior knowledge and prepare them for the next 

step in their learning. 

Observe 

participation 

behavior. 

Teaching: Students play a game; Bear hunting challenge2. Students play “Bear hunting challenge2”. Observe students' 

learning behavior. 

Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by 

Questions and Answers. 

Teacher asked about how fun of the game and learning issues 

during the class hour. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

3rd Learning management plan: Theme; Tripartite sentence 

(Part2) 

Initial: Students engaged in “Ah! Right or Wrong “activity. 

Students indicate whether each sentence is correctly constructed. 

This is an activity that checks students' prior knowledge and 

prepares them for the next step. 

Observe 

participation 

behavior. 

Teaching: Students play a game; Bear hunting challenge3. Students play “Bear hunting challenge3”. Observe students' 

learning behavior. 

Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by 

Questions and Answers. 

Teacher asked about how fun of the game and learning issues 

during the class hour. 

Observe behavior 

in response to 

questions. 

After studying 15 items of Sentence and Sentence components, students have to answer a quiz. 

 

ขัน้หลงัการทดลอง 

1. นกัเรยีนทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) หลงัจากท่ีไดเ้รยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ไดอ้อกแบบไว ้

2. ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนของแตล่ะการทดลองมาวิเคราะห ์เปรยีบเทียบกบั

คะแนนการทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน สรุปผล อภิปรายผล รวมทัง้ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการวจิยัครัง้ตอ่ไป 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 ผูว้ิจยันาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห ์ดงันี ้

 

 1. การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคณุภาพ 

  ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มลูจากแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในแตล่ะแผนการจดัการเรยีนรูซ้ึง่เป็นแบบ

สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนระหวา่งท่ีนกัเรยีนลงมือเลน่เกมซึง่แนบไวท้า้ยแผนการจดัการเรยีนรูม้าวิเคราะหแ์ละเช่ือมโยง

ในแง่ตา่งๆ ตามขอ้เท็จจรงิทัง้ในเชิงเหตแุละผลใหอ้อกมาในรูปแบบของการพรรณนา 

 2. การวเิคราะหข์อ้มูลเชิงปรมิาณ 

 2.1 วิเคราะหผ์ลการเรยีนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยของนกัเรยีน จากคะแนนแบบทดสอบกอ่นและหลงัเรยีน 

 2.2 วิเคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมตีอ่การใชเ้กมการศกึษา จากผลการประเมินความพงึพอใจของ

นกัเรยีนท่ีมตีอ่การใชเ้กมการศกึษา  

 

ผลการวิจัย 

การศกึษาผลการเรยีนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กม

เป็นฐาน (Game Based Learning) ดําเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

ดาํเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูห้ลกัการใช้

ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) และ
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ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนรูด้ว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) 

ซึง่ผลการวิจยัปรากฏผลดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ผลการเรยีนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทย  

ผูว้ิจัยไดด้าํเนินการออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรูท้ัง้หมด 9 แผนการจัดการเรียนรู ้แผนการเรียนรูแ้ต่ละ

แผนไดอ้อกแบบใหม้ีเนือ้หาเก่ียวกับหลักการใช้ภาษาไทยดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based 

Learning) ซึ่งผูว้ิจัยไดร้วบรวมขอ้มลูจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบสงัเกตพฤติกรรมของ

ผูเ้รยีน สรุปไดด้งันี ้

1.1 พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

นกัเรียนสนใจและใส่ใจเกมการแข่งขนัเป็นอย่างดี หาเทคนิควิธีการเล่นเกมเพ่ือใหช้นะการแข่งขนั และจะขอ

ความช่วยเหลือจากเพ่ือนคนอ่ืนๆ หรือครู เพ่ือใหต้นเองและเพ่ือนๆ ดาํเนินการเลน่เกมไดง้่ายขึน้ บรรลจุุดประสงคท่ี์ครูตัง้

ไว ้ซึง่พฤติกรรมการเรยีนรูด้งักลา่วสง่ผลตอ่ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเป็นอยา่งมาก 

 

1.2. ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ผูว้ิจัยรวบรวมและวิเคราะหผ์ลการเรียนรูข้องผูเ้รียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยแต่ละการ

ทดลองจะมีขอ้สอบหลงัเรียน 1 ชุด ชุดละ 15 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 

ตวัเลือก ขอ้สอบหลงัเรียนแต่ละชุดจะตรงตามจุดประสงคท่ี์ออกแบบไวใ้นแผนการจดัการเรียนรูแ้ต่ละแผน โดยผ่านการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ซึ่งผลการเรียนรูข้องนกัเรียนก่อนและหลงัเรยีนรู ้

ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ปรากฏผลดงันี ้

 

Table 2 Comparison table of Pre-test and Post-test 

 

1st Experiment: 

Theme; Type of words by 

using Board Game. Game’s 

name; Bees Board Game 

 2nd Experiment : 

Theme; Standard Thai 

Language and Dialects (Card 

Game) 

 3rd  Experiment 

Theme; Sentence and 

Sentence components (Board 

Game) 

Pre-

test 

Post-

test 

Result 

comparison 

 Pre-

test 

Post-

test 

Result 

comparison 

 Pre-

test 

Post-

test 

Result 

comparison 

Average 6.40 9.90 

Higher 

 6.40 9.70 

Higher 

 5.10 6.80 

Higher 
Percentage of 

average score 
42.67 66.00 

 
42.67 64.67 

 
34.00 45.33 

Standard deviation 1.51 2.13  0.97 1.49  1.37 1.69 

 

จากตารางขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรยีน พบว่า มีคะแนนหลงัเรยีน

สงูกวา่ก่อนเรยีนทัง้ 3 การทดลอง 
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2. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ีต่อการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กม 

หลงัสิน้สดุกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคิดการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ในแต่

ละการทดลอง ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการ

เรียนรูโ้ดยใชเ้กม สาํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 รูปแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามวิธี

ของ ลิเคิรท์ (Likert’s scale) พบว่า เมื่อสรุปโดยภาพรวมนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 พึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้กม

อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 77.47 แสดงว่า นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มี

ความพึงพอใจท่ีไดเ้รียนรูด้ว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ระดบัมาก และเมื่อ

พิจารณาความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีไดเ้รยีนรูด้ว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) 

ออกเป็นประเด็น พบว่า ดา้นผูเ้รียน ในประเด็นรูส้ึกสนุกกับการเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 86.67 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

รองลงมา คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ในประเด็นกิจกรรมเกมน่าสนใจ และมีความหลากหลาย คิดเป็นรอ้ยละ 

86.00 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก และดา้นเนือ้หา ในประเด็นเนือ้หาตรงกบัความสนใจของนกัเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 84.67 

อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

จากการศกึษาผลการเรยีนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) พบว่า นกัเรียนมีผลการเรยีนรูห้ลงัเรียนสงูกว่าผลการเรียนรูก้่อนเรียนทัง้ 3 การ

ทดลองซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั และนกัเรยีนรูส้กึสนกุกบัการเรยีนรูด้ว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กม

เป็นฐาน (Game Based Learning) ในระดบัมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้แสดงว่า การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กม

เป็นฐาน (Game Based Learning) สง่ผลใหน้กัเรียนมีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการใชภ้าษาไทยสงูขึน้และทาํใหน้กัเรยีน

รูส้กึสนกุกบัการเรยีนดว้ย ทัง้นีเ้น่ืองจากผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเกมทัง้ 3 เกมตามหลกัการของ Tinsman (2008 อา้งถึงใน วรตัต ์

อินท สระ, 2562) ท่ีว่า เกมตอ้งสมัพนัธก์บัวตัถปุระสงคข์องเกมโดยไม่ใชเ้วลามากหรือนอ้ยเกินไป กลไกหลกัของเกมตอ้ง

สรา้งความน่าสนใจและความแตกต่างของเกมไดอ้ย่างชดัเจน เขียนอธิบายกติกาการเลน่อย่างชดัเจน ออกแบบเกมใหม้ี

เรือ่งของโชคและกลยทุธร์วมอยูด่ว้ย เปิดโอกาสใหผู้ช้นะเปิดเผยวิธีการเลน่หรอืกลยทุธใ์นการเลน่เกม ออกแบบใหท้กุคนมี

โอกาสชนะอยา่งเทา่เทียมกนั ออกแบบเกมใหต้อบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้ลน่ และออกแบบเกมโดย

คาํนึงถึงเรื่องของผลประโยชน์หรือรางวัลท่ีผู้เล่นจะไดร้ับเสมอ ซึ่งผู้วิจัยไดอ้อกแบบเกมตามหลักการข้างตน้ ดังนี:้  

(1) ออกแบบเกมใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาท่ีจะจดัใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้ไดแ้ก่ เรือ่งประโยคและสว่นประกอบของประโยค โดย

ออกแบบเกมเป็นเกมกระดาน (Board Game) ท่ีใหน้กัเรียนนาํบตัรคาํส่วนประกอบของประโยคไปเรียงใหถ้กูตอ้งตาม

โครงสรา้งของประโยค เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน ออกแบบเกมเป็นเกมบตัรคาํ (Card Game) ท่ีใหน้กัเรียน

จบักลุม่บตัรคาํภาษาถ่ินกบัความหมายของคาํภาษาถ่ินนัน้ๆ ใหถ้กูตอ้ง เช่นเดียวกบัเรื่อง ชนิดของคาํท่ีออกแบบเกมเป็น

เกมบตัรคาํ (Card Game) ใหน้กัเรียนจบัคู่คาํชนิดต่างๆ กบัประโยคใหถ้กูตอ้ง โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดเวลาการเลน่เกมเกม

ละ 1 ชั่วโมง (1 คาบเรยีน) แตใ่นการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นสถานการณจ์รงินัน้ ผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมเวลาการเลน่เพ่ือใหน้กัเรียน

เกิดการเรียนรูจ้นบรรลจุดุประสงคท่ี์ตัง้ไว;้ (2) ออกแบบกฎและกติกาการเลน่เกมใหแ้ตกต่างจากเกมอ่ืนๆ เพ่ือใหน้กัเรยีน

สนใจเกมมากขึน้ เชน่ ออกแบบบตัรเตือนไวใ้ชเ้มื่อนกัเรยีนมีพฤติกรรมแตกตา่งจากกฎและกติกาท่ีตัง้ไว ้หรอืออกแบบใหม้ี

การจับกลุ่มบตัรคาํทัง้ 3 บตัรใหถู้กตอ้ง เป็นตน้; (3) เขียนอธิบายกติกาการเล่นไวใ้นคู่มือการเล่นอย่างชัดเจน แต่เมื่อ

นกัเรียนรูส้กึสงสยักติกาการเลน่ ครูก็ตอ้งสามารถอธิบายใหน้กัเรียนฟังอีกครัง้ไดด้ว้ย; (4) ออกแบบเกมใหม้ีเรื่องของโชค

และกลยุทธ์รวมอยู่ดว้ย ไดแ้ก่ การทอยลกูเต๋าเพ่ือเดินตวัเดิน และการสุ่มหยิบบตัรคาํ; (5) เปิดโอกาสใหผู้ช้นะเปิดเผย

วิธีการเลน่หรือกลยทุธใ์นการเลน่เกมหลงัจากจบเกม เพ่ือใหน้กัเรียนคนอ่ืนๆ ไดรู้ก้ลยทุธท่ี์ทาํใหไ้ดร้บัชยัชนะ รวมทัง้เป็น
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ประโยชนต์่อผูอ้อกแบบท่ีจะนาํขอ้มลูนัน้มาปรบัรูปแบบเกมใหม้ีความน่าสนใจและปิดช่องว่างของเกมไดม้ากยิ่งขึน้; (6) 

ออกแบบใหท้กุคนมีโอกาสชนะอย่างเท่าเทียมกัน โดยแต่ละเกมผูว้ิจยัไดอ้อกแบบบตัรคะแนนพิเศษหรือคาํสั่งท่ีช่วยให้

นกัเรียนแตล่ะคนไดเ้ลน่เกมกนัอยา่งสสูี; (7) ออกแบบเกมโดยนาํแนวคิดพืน้ฐานบางสว่นของเกมท่ีไดร้บัความนิยม ไดแ้ก่ 

เกมโดมิโน และเกมจบัคู่มาปรบัใหเ้ขา้กบัเกมท่ีผูว้ิจยัออกแบบ เพ่ือใหน้กัเรียนรูส้กึคุน้ชินกบัวิธีการเลน่; และ (8) เมื่อจบ

เกม ผูช้นะจะไดร้บัรางวลัตอบแทน เพ่ือดึงดดูความสนใจและเพ่ิมความเอาใจใสใ่นการเลน่เกมของนกัเรียนในครัง้ถดัไป 

เมื่อนกัเรียนไดล้งมือเลน่เกมท่ีผูว้ิจยัออกแบบตามท่ีกลา่วขา้งตน้ นกัเรียนจึงไดเ้รียนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยไปพรอ้มๆ กบั

ไดร้บัความสนกุสนาน เพลิดเพลิน รวมทัง้ไดแ้สดงความคิดเห็น มีปฏิสมัพนัธท่ี์ดี เรียนรูแ้ละลงมือเลน่เกมรว่มกบัเพ่ือนๆ 

เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของเกมดว้ย 

การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ลกัการใช้ภาษาไทยโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) 

สง่ผลใหน้กัเรยีนมีผลการเรยีนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนทัง้ 3 การทดลอง และนกัเรยีนรูส้กึชอบและ

สนกุกบัการเรยีนรูด้ว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ในระดบัมาก ซึง่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้แสดงว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ส่งผลใหน้กัเรียนมีความรู ้

ความเขา้ใจหลกัการใชภ้าษาไทยสงูขึน้และทาํใหน้กัเรยีนรูส้กึสนกุกบัการเรยีนดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีน

ในระหวา่งเรยีน ท่ีพบวา่ นกัเรยีนสนใจและใสใ่จเกมการแขง่ขนัเป็นอยา่งดี หาเทคนิควิธีการเลน่เกมเพ่ือใหช้นะการแขง่ขนั 

และมกัจะขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนคนอ่ืนๆ หรือครู เพ่ือใหต้นเองและเพ่ือนๆ เลน่เกมไดง้่ายขึน้และบรรลจุดุประสงคท่ี์

ครูตัง้ไว ้

พฤติกรรมท่ีกล่าวข้างต้นลว้นส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนรูสู้งขึน้และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่ง

พฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียนท่ีพบจากการสงัเกตขณะท่ีนกัเรียนเล่นเกมเป็นไปตามหลกัการและแนวคิดดงันี:้ (1) 

นกัเรยีนสนใจและใสใ่จเกมการแขง่ขนัเป็นอยา่งดี เน่ืองจากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ซึง่อยูใ่นระดบัประถมศกึษาท่ีมี

พฒันาการและพฤติกรรมดา้นสงัคมตามท่ี ศศิธร เวียงวะลยั (2556) และ สรุางค ์โคว้ตระกูล (2559) กลา่วไวว้่า นกัเรียน

ระดบัประถมศกึษาสนใจการแข่งขนัเป็นอยา่งมาก ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีการสอดแทรกการแขง่ขนัตา่งๆ เขา้ไป

ซึ่งกิจกรรมท่ีจดัจะตอ้งช่วยตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนดว้ย ดังนัน้จึงส่งผลใหน้กัเรียนสนใจ ใส่ใจ และรูส้ึก

สนกุสนานกบัเกมการแขง่ขนั 2) นกัเรียนมกัจะหาช่องวา่งของกฎกติกา เน่ืองจากนกัเรยีนมพีฒันาการและพฤตกิรรมดา้น

อารมณต์ามท่ี ศศิธร เวียงวะลยั (2556) และ สรุางค ์โคว้ตระกูล (2559) กลา่วไวว้่า นกัเรียนมกัมีความคิดขดัแยง้กบักฎ 

ระเบียบ และความคิดของบคุคลรอบขา้งโดยไม่ไดต้ัง้ใจ นอกจากนีน้กัเรียนยงัชอบความรูส้กึท่ีไดป้ระสบความสาํเร็จอีก

ดว้ย และพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียนยงัเป็นไปตามแนวคิดของนกัวิจยัดา้นการศึกษาในต่างประเทศหลายคน เช่น 

Randal W. Kindley, Jennifer Jenson, และ Maja Pivec ตามท่ี Pasakorn (2015) สรุปไวว้า่ การเลน่ท่ีมีความสนกุสนาน

เพลิดเพลนิเป็นวิธีการเรียนรูต้ามธรรมชาติท่ีทาํใหเ้กิดการจดจาํและเกิดการเรียนรูใ้นท่ีสดุ การเรยีนรูผ้่านการเลน่จึงทาํให้

นกัเรยีนจดจาํและเรยีนรูเ้นือ้หาไดด้ี และสง่ผลใหน้กัเรยีนมีผลการเรยีนรูส้งูขึน้  

จากพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรยีนขา้งตน้สง่ผลใหน้กัเรียนมผีลการเรียนรูห้ลงัเรียนหลกัการใชภ้าษาไทยดว้ย

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ของทัง้ 3 การทดลองสงูกวา่ผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัการศกึษาผลสมัฤทธ์ิของสือ่การเรยีนรูแ้บบ Game 

Based Learning ของ สกุล สุขศิริ (2550) ท่ีว่า นักศึกษาท่ีไดเ้รียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูแ้บบ Game Based Learning มี

ระดับความรูใ้นส่วนของความจาํและความเขา้ใจสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนรูแ้บบ Game Based 

Learning และเช่นเดียวกับงานวิจัย การออกแบบบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง วงจรสีธรรมชาติ สาํหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ อรรถเศรษฐ์ ปรีดากร (2557) ท่ีว่า นกัเรียนมีความรู ้ความเขา้ใจเรื่องสี และกระบวนการทาง

ความคิดเรือ่งวงจรสธีรรมชาติและการผสมสมีากยิ่งขึน้ และเป็นไปตามผลการวิจยั การออกแบบเกมการด์ เพ่ือสรา้งความ

เขา้ใจในการเรียนหลกัสตูรออกแบบสื่อสาร ของ ฐปนนท ์สวุรรณกนิษฐ์ (2560) ท่ีพบว่า การนาํเกมมาใชใ้นการจดัการ

เรียนรูช้่วยใหน้กัศึกษาจดจาํเนือ้หาความรูไ้ดง้่ายขึน้ พรอ้มท่ีจะเรียนรูเ้พ่ิมเติม และเปิดโอกาสใหม้ีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึง่กนัและกนั รวมทัง้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการประยกุตใ์ชบ้อรด์เกมเพ่ือพฒันาทกัษะการแสดง ของ รกัชน พทุธ

รงัส ี(2560) ท่ีวา่ การประยกุตใ์ชบ้อรด์เกมเพ่ือพฒันาทกัษะการแสดงสามารถพฒันาทกัษะการแสดงได ้

การท่ีนกัเรยีนไดเ้รยีนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) 

ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูแ้ละสรา้งความรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาหลกัการใชภ้าษาไทยแต่ละเรื่องไดด้ว้ยตนเองโดยนกัเรียนแตล่ะ

คนมีวิธีการเรยีนรูแ้ละสรา้งความรูท่ี้แตกตา่งกนั การเรยีนรูด้ว้ยวิธีดงักลา่วจึงสง่ผลใหน้กัเรยีนสว่นใหญ่มีผลการเรยีนรูท่ี้มี

แนวโนม้เพ่ิมขึน้ เมื่อสรุปเป็นภาพรวมถือว่า นกัเรียนมีผลการเรียนหลกัการใชภ้าษาไทยสงูขึน้ เมื่อไดเ้รียนรูด้ว้ยรูปแบบ

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) 

 

วิจารณผ์ลการวิจัย 

 

ในช่วงท่ีนกัเรียนลงมือเลน่เกมตามท่ีผูว้ิจยัออแบบไวน้ัน้ นกัเรียนพยายามหาช่องโหว่ของกฎกติกาการเลน่เกม

และขอความช่วยเหลอืจากเพ่ือนท่ีนั่งอยูข่า้งๆ เพ่ือใหต้นเลน่เกมไดง้่ายขึน้และบรรลจุดุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้โดยนกัเรยีนพบช่อง

โหว่นัน้และบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีตัง้ไว ้ครูจึงตอ้งคอยตักเตือนอยู่เสมอ ซึ่งสอดคลอ้งตามพฒันาการและ

พฤติกรรมดา้นอารมณ ์ของ ศศิธร เวียงวะลยั (2556)และ สรุางค ์โคว้ตระกลู (2559) ท่ีอธิบายไวว้า่ เด็กวยัประถมนีเ้ต็มไป

ดว้ยความรา่เริงเบิกบาน เด็กจะสนกุสนานในการเลน่ เด็กชอบการประสบความสาํเร็จ ดงันัน้ครูควรออกแบบเกมและตัง้

กฎกติกาการเลน่ใหร้ดักุมและรอบคอบมากยิ่งขึน้  ทัง้นี ้ผลการทดลองจากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game 

Based Learning) ชีใ้หเ้ห็นว่าช่วยใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรูท่ี้เพ่ิมขึน้ แต่ก็อาจเกิดจากปัจจยัแทรกซอ้น ดงันัน้การจดัการ

เรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) อาจตอ้งนาํรูปแบบการสอนรูปแบบอ่ืนมาใชร้ว่มดว้ย เพ่ือใหผู้เ้รียน

สามารถพฒันาทกัษะหรอืไดร้บัความรูอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

การศกึษาผลการเรยีนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กม

เป็นฐาน (Game Based Learning) พบวา่ นกัเรียนสนใจและใสใ่จเกมการแข่งขนัเป็นอยา่งดี รูจ้กัขอความช่วยเหลอืจาก

เพ่ือนหรือครู เพ่ือใหต้นเองและเพ่ือนๆ เลน่เกมไดง้่ายขึน้และบรรลจุดุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้สง่ผลใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาและมี

ผลการเรียนรูห้ลงัเรียนสงูกวา่ผลการเรียนรูก้่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีความพึงพอใจต่อการเรยีนรู ้

โดยใชเ้กมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลีย่ (X̅) 3.87 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 77.47 ดงันัน้การไดเ้รยีนรูห้ลกัการใชภ้าษาไทย

ดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ช่วยใหน้ักเรียนสามารถสรา้งความรูห้ลกัการใช้

ภาษาไทยแตล่ะเนือ้หาไดด้ว้ยตนเอง อีกทัง้ยงัทาํใหน้กัเรยีนชอบและรูส้กึสนกุสนานในการเรยีนรูอี้กดว้ย 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้
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1.1 การจดัการเรียนรูส้าํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาควรออกแบบใหต้อบสนองความตอ้งการและความสนใจ

ของนกัเรยีน เช่น การเลน่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการตามช่วงวยัและใหน้กัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งมีความสขุ โดยอาจออกแบบ

เกมท่ีสอดแทรกความรูไ้วซ้ึง่นกัเรยีนจะไดร้บัความรูไ้ปพรอ้มกบัความสนกุสนาน 

 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมเป็นฐาน (Game Based Learning) ช่วยใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูแ้บบรูปธรรมขึน้ 

และเขา้ใจเนือ้หาความรูง้่ายขึน้ ดงันัน้ ครูควรออกแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูผ้า่นประสาทสมัผสัทัง้ 5  

2.2 เกมการศกึษาท่ีออกแบบนัน้ ควรเป็นเกมท่ีนกัเรียนรูจ้กักนัทั่วไป แต่ตอ้งเพ่ิมความซบัซอ้นและความทา้ทาย

มากยิ่งขึน้ 

2.3 นกัเรยีนพยายามหาช่องโหวข่องกฎกติกาการเลน่เกม ดงันัน้ครูควรออกแบบเกมและกฎกติกาใหร้ดักมุ 
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ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี  
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ: (1) พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

ประจาํ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร;์ (2) หาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการของของ

คณาจารยป์ระจาํ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร;์ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนด

ตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน

ประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ และแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ : (1) ผู้เ ช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน; และ (2) คณาจารย์ประจํา ของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท่ี์ยื่นเสนอขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการผา่นระบบสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํนวน 

30 คน ไดม้าจากการเลือกแบบบงัเอิญ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั

พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจาํ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ท่ีได้

พฒันาขึน้มาสามารถทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สะดวก รวดเรว็ ใชง้านง่าย ตรงกบัวตัถปุระสงคแ์ละความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดย

มีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.53; SD = 0.50) และมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.52; SD = 0.63) 

คาํสาํคัญ: การขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการ, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ ระบบสารสนเทศ , 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to: (1)  develop the information system for assigning academic positions of 

Lecturers at Kasetsart University; (2) determine the effectiveness of the information system for assigning academic positions 

of Lecturers at Kasetsart University; and (3) study the instructors’ satisfactions towards the information system for assigning 

academic positions of Lecturers at Kasetsart University. The methodologies consist of questionnaires to evaluate the efficiency 

of the information systems and to assess the users’ preferences. The samples were: (1) the experts of information systems; 

and (2) the lecturers who pursue the higher academic position at Kasetsart Univerisity through the information systems in the 

budget year of 2021. By using accidental selection, there were 30 of lecturers at Kasetsart University. According to the 

statistically terminology, the results were shown the information system has been developed able to working properly by the 

purpose, comfortable, ability to work faster, easier to use and understanding, covered with user requirements with the mean 

of 4.53 indicating the very high level of efficiency (the standard deviation of 0.50). Furthermore, the participants have shown 

the very satisfied level of preferences according to the mean of 4.81 (the standard deviation of 0.33). 

Keywords: assigning academic positions, information system, Kasetsart University 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัองคก์รชัน้นาํทางดา้นการศึกษา ไดน้าํระบบสารสนเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการใหบ้ริหารจดัการ

ทางการศกึษา โดยบรูณาการเขา้กบัการทาํงาน เพ่ือใหส้ามารถจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู นาํขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการประมวลผล

ไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถนาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสทิธิภาพ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นท่ี

ยอมรบัในระดบัมาตรฐานสากล โดยมุ่งเนน้ในการเสริมสรา้งวิชาการใหเ้ขม้แข็งทนัสมยั และมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม 

สนบัสนุน พฒันาอาจารยใ์หค้รอบคลมุทัง้ทางดา้นคุณวุฒิและเร่งรดัการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตรไ์ดอ้อกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยัของมหาลยั

เกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2558 ส่งผลใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยป์ระจาํเต็มเวลาจะตอ้งเขา้สู่ตาํแหน่งทาง

วิชาการไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 การขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการนัน้มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ทางวิชาการ

ของคณาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยผูข้อกาํหนดตาํแหนง่จาํเป็นตอ้งศกึษาขอ้บงัคบัฯ ระเบียบ กฎเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการ อย่างละเอียด เพ่ือเสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ท่ีถกูตอ้ง และสามารถ

ผลติผลงานทางวิชาการท่ีมีคณุภาพ เพ่ือบรรลเุปา้หมายในการเขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการท่ีสงูขึน้ ซึง่เบือ้งตน้การกรอกแบบ

คาํขอรบัการพิจารณากาํหนดตาํแหน่ง (ก.พ.อ.03) นัน้มีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากขอ้บงัคบัไดก้าํหนดใหผู้ข้อ

สามารถเลือกยื่นขอกาํหนดตาํแหน่งได ้ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าดว้ยคุณสมบตัิหลกัเกณฑว์ิธีการ

แตง่ตัง้ถอดถอนผูร้งตาํแหนง่วิชาการสาํหรบัพนกังานมหาลยั พ.ศ. 2561 และประกาศ ก.พ.อ. เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

พิจารณาแต่งตัง้บคุคลใหด้าํรงตาํแหนง่ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยพ์.ศ. 2563 ซึ่งทาํใหผู้ข้อ

กาํหนดตาํแหน่งเกิดความยุ่งยาก สบัสน และกรอกขอ้มูลใน แบบ ก.พ.อ.03 อย่างผิดพลาด ซึ่งอาจทาํใหผู้ข้อกาํหนด

ตาํแหนง่เสยีประโยชนเ์ป็นอยา่งมาก  

จากเหตกุารณท่ี์กลา่วมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเกิดแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหนง่

ทางวิชาการของคณาจารยป์ระจาํ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เพ่ือรองรบัการทาํงานสาํหรบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบตัิงาน และ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่คณาจารยผ์ูข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการกรอกแบบ 

ก.พ.อ.03 ไดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้งตามท่ีขอ้บงัคบัฯ กาํหนด  

 

วตัถปุระสงคใ์นการวจิยั 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจาํ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 3. ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

ประจาํ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

การตรวจเอกสาร 

 

การพฒันาระบบสารสนเทศ 
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การวิจยัในครัง้นีใ้ชก้รอบแนวคิด ADDIE Model ในการพฒันาระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ 

 

 1. การวเิคราะห ์(Analyze) 

 ในขัน้ตอนการวิเคราะห ์เป็นขัน้ตอนในการวางแผนเตรยีมการตา่งๆ ท่ีจาํเป็นตอ่การพฒันาระบบ ศึกษาเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาระบบสารสนเทศ สาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชง้าน จากนัน้ศึกษาความเป็นไปได ้และเลือก

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 

 

 2. การออกแบบ (Design) 

 ในขัน้ตอนการออกแบบ เป็นขัน้ตอนท่ีตอ้งนาํขอ้มลูตา่งๆ จากการวิเคราะหม์าเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการออกแบบ 

เช่น การออกแบบฐานขอ้มลู การออกแบบหนา้จอการทาํงานของระบบ การออกแบบรายงาน การออกแบบกระบวนการ

ทาํงาน เป็นตน้ 

 

 3. การพฒันา (Develop) 

 ในขัน้ตอนการพฒันา เป็นขัน้ตอนหลกัท่ีผูว้ิจัยจะดาํเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามท่ีไดว้ิเคราะหแ์ละ

ออกแบบไว ้โดยใชเ้ครือ่งมือตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้

 

 4. การดาํเนนิการ (Implement) 

 ในขั้นตอนการดาํเนินการ ผู้วิจัยดาํเนินการทดสอบการใช้งานของระบบสารสนเทศ และปรับปรุงระบบ

สารสนเทศใหพ้รอ้มสาํหรบัการใชง้าน จากนัน้ติดตัง้ระบบดงักลา่วเขา้สูเ่ครือ่งแมข่า่ย 

 

 5. การประเมินผล (Evaluate) 

 ในขัน้ตอนการประเมินผล ผูว้ิจยัทาํการหาประสิทธิภาพของระบบโดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบดว้ย

ผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขระบบอีกครัง้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนท่ีจะและเปิดใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านระบบ

สารสนเทศ 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัดงันี ้

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ คณาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ท่ีขอกาํหนดตาํแหนง่

ทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํนวน 416 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ไดแ้ก่ คณาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ท่ีขอกาํหนด

ตาํแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีทดลองใชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

จาํนวน 30 คน ใชว้ิธีการเลอืกแบบบงัเอิญ (Accidental Selection) 
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เครือ่งมือในการวจิยั 

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 

1) ระบบสารสนเทศเพือ่การขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวชิาการของคณาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจํามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์ผูว้ิจยัใช ้ADDIE Model (มนตช์ยั เทียนทอง, 2548 อา้งถึงโดย ธนภทัร เจิมขวญัและคณะ, 2559) ในการ

พฒันาระบบ ซึง่มี 5 องคป์ระกอบ ดงันี ้

 1. การวเิคราะห ์(Analyze) 

 ผู้วิจัย ได้ดาํเนินการศึกษาระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

แบบฟอรม์ จากนัน้ทาํการเก็บขอ้มลูความตอ้งการในการใชง้านระบบจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร และศึกษาความ

เป็นไปไดแ้ละเครื่องมือท่ีใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบ เพ่ือรองรบัการทาํงานของผูใ้ชแ้ละสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี

ประสทิธิภาพ โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานมีดงันี ้

1) สว่นของผูใ้ชง้าน (User) 

1.1) ผูใ้ชร้ะบบสามารถเขา้สูร่ะบบไดโ้ดยใชบ้ญัชีนนทรขีองมหาวิทยาลยั 

1.2) ผูใ้ชร้ะบบสามารถตรวจสอบขอ้มลูประวตัิสว่นตวั การศกึษา เพ่ิมหวัขอ้วิทยานิพนธไ์ด ้

1.3) ผูใ้ชร้ะบบสามารถตรวจสอบประวตัิการรบัราชการและตรวจสอบประวตัิการขอตาํแหนง่ทางวิชาการ 

1.4) ผูใ้ชร้ะบบสามารถขอกาํหนดตาํแหนง่วิชาการ วิธี กลุม่วิชา สาขาวิชา อนสุาขาวิชาได ้

1.5) ผูใ้ชร้ะบบสามารถเพ่ิม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลภาระงานยอ้นหลงั 3 ปี ไดแ้ก่ งานสอน, งานวิจัย, งาน

บรกิารวิชาการ, งานบรหิาร, งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.6) ผูใ้ช้ระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ ผลงานทางวิชาการ ไดแ้ก่ ตาํราและหนังสือ, บทความทาง

วิชาการ, ผลงานวิจยั, ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน, ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

1.7) ผูใ้ชร้ะบบสามารถดาวนโ์หลดแบบคาํขอรบัการพิจารณากาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 

เป็นไฟล ์PDF ได ้

1.8) ผูใ้ชร้ะบบสามารถดาวนโ์หลดแบบประเมินคณุสมบตัิโดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นไฟล ์PDF ได ้

1.9) ผูใ้ชร้ะบบสามารถดาวนโ์หลดแบบประเมินผลการสอนเป็นไฟล ์PDF ได ้

1.10) ผูใ้ชร้ะบบสามารถดาวนโ์หลดหนงัสือรบัรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไฟล ์

PDF ได ้

2) สว่นของเจา้หนา้ท่ี (Admin) 

  2.1) ผูใ้ชร้ะบบสามารถเขา้สูร่ะบบไดโ้ดยใชบ้ญัชีนนทรขีองมหาวิทยาลยั 

2.2) เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบขอ้มลูของผูข้อตาํแหนง่ทางวิชาการได ้

2.3) เจา้หนา้ท่ีสามารถแจง้ผูข้อตาํแหนง่ทางวิชาการใหป้รบัปรุงแกไ้ข รายงาน ก.พ.อ.03 ได ้

 โดยมีเครือ่งมือในการพฒันาระบบสารสนเทศ คือ HTML5, PHP, Java Script, Jquery, CSS, Oracle DB, 

SQL Server และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 2. การออกแบบ (Design) 

 ดาํเนินการออกแบบองคป์ระกอบต่างๆ ตามท่ีไดว้ิเคราะหไ์วใ้นขัน้ตอนก่อนหนา้ เช่น ฐานขอ้มลูเพ่ือใชร้อง

รบัการบนัทึกขอ้มลู หนา้จอการทาํงานของระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน (User Friendly) รายงาน กพอ.03 ท่ีถูกตอ้งตามท่ี
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ขอ้บงัคบักาํหนดไว ้และมีกระบวนการทาํงานของระบบแสดงไดด้งั Figure 1 และแผนผงัแสดงโครงสรา้งและความสมัพนัธ์

ของขอ้มลูดงั Figure 2 

 

 
Figure 1 Flow chart diagrams 
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Figure 2 Relationship diagrams 
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 3. การพฒันา (Develop) 

 ดาํเนินการพฒันาระบบตามท่ีไดว้ิเคราะหแ์ละออกแบบไว ้โดยไดส้รา้งฐานขอ้มลูใหเ้ช่ือมโยงขอ้มลูกบัฐานขอ้มลู

เดิมท่ีมีอยูเ่พ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการนาํทรพัยากรเดิมท่ีมีอยูม่าใชง้านใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูท่ีสดุ 

 สรา้งหนา้จอการทาํงานท่ีใชใ้นการติดตอ่กบัผูใ้ชง้าน (User Interface) และสรา้งรายงานการขอกาํหนดตาํแหน่ง

ทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 

 4. การดาํเนนิการ (Implement) 

 ในขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศในมิติต่างๆ เช่น 

การลงช่ือเขา้ใช้ระบบ การทาํงานภายในระบบ การดาวนโ์หลดเอกสาร กพอ.03 และโมดูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหา

ขอ้ผิดพลาดในการทาํงานของระบบ และปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของระบบ จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้าํระบบเขา้สูเ่ครือ่งแม่ข่าย

ของมหาวิทยาลยั 

 5. การประเมินผล (Evaluate) 

 ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจัยไดเ้รียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

ประเมินประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบท่ีไดพ้ัฒนาขึน้มา แลว้ทาํการปรับปรุงแก้ไขระบบตามคาํแนะนาํของ

ผูท้รงคณุวฒุ ิ

 

 2) แบบวดัประสทิธิภาพระบบสารสนเทศ 

 แบบวดัประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในครัง้นี ้ใชแ้บบประเมินท่ีปรบัปรุงโดย ไกรทพนธ ์เติมวิทยข์จร และคณะ 

(2561) มีลกัษณะเป็นแบบวดัประสิทธิภาพท่ีมีขอ้คาํถาม แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นความถูกตอ้งและ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบ 2) ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ ขอ้ 3) ดา้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทาํงานของ

ระบบ 4) ดา้นการรกัษาความปลอดภัยของระบบ โดยระดบัประสิทธิภาพของระบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ซึง่คะแนนในแตล่ะช่วง มีความหมายดงันี ้

 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 

 4 หมายถึง มาก 

 3 หมายถึง ปานกลาง 

 2 หมายถึง นอ้ย 

 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 

 เมื่อไดร้บัผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจากผูท้รงคณุวฒุิครบทัง้ 3 ท่านแลว้ นาํผลท่ีไดม้า

คาํนวณหาคา่เฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํเปรยีบเทียบเกณฑก์ารแปลผลอา้งอิง ดงันี ้

 4.50–5.00 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 

 3.50–4.49 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพมาก 

 2.50–3.49 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพมาก 

 1.50–2.49 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพมาก 

 1.00–1.49 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพนอ้ยท่ีสดุ 
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 3) แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ 

 แบบสอบถามวดัความพงึพอใจท่ีใชใ้นการประเมินครัง้นี ้ใชแ้บบประเมินท่ีปรบัปรุงโดย นชุนาถ ขวญัเช่ง และนง

ลกัษณ์ ไชยศรี (2563) มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ีมีขอ้คาํถามจาํนวน 11 ขอ้ และมีระดับความพึงพอใจเป็นแบบ

ประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่คะแนนในแตล่ะช่วง มีความหมายดงันี ้

 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 

 4 หมายถึง มาก 

 3 หมายถึง ปานกลาง 

 2 หมายถึง นอ้ย 

 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 

 เมื่อไดร้บัผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศแลว้ นาํผลท่ีไดม้าคาํนวณหาคา่เฉลีย่และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํเปรยีบเทียบเกณฑก์ารแปลผล ดงันี ้

 4.50–5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจระบบสารสนเทศมากท่ีสดุ 

 3.50–4.49 หมายถึง มีความพงึพอใจระบบสารสนเทศมาก 

 2.50–3.49 หมายถึง มีความพงึพอใจระบบสารสนเทศปานกลาง 

 1.50–2.49 หมายถึง มีความพงึพอใจระบบสารสนเทศนอ้ย 

 1.00–1.49 หมายถึง มีความพงึพอใจระบบสารสนเทศนอ้ยท่ีสดุ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1) การประเมินประสทิธิภาพ เมื่อผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศเรยีบรอ้ยแลว้ ทาบทามผูเ้ช่ียวชาญ

ประเมินระบบสารสนเทศตามแบบประเมิน 

 2) การประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน ใหก้ลุม่ตวัอยา่งท่ีทดลองใชง้านระบบจาํนวน 30 คน ทดลองใชร้ะบบแลว้ 

กลุม่ตวัอยา่งทาํการประเมินความพงึพอใจในการใชง้านระบบ 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 ผูว้ิจัยนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโดยผูท้รงคุณวุฒิ และจากการสอบถามความ 

พงึพอใจจากกลุม่ตวัอยา่ง วิเคราะหโ์ดยวิธีการหาคา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการดาํเนินการวิจัย 

 

จากวตัถปุระสงคข์อ้ที ่1 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการ บรรลดุงัวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้

ซึง่ผูใ้ชง้านสามารถเขา้สูร่ะบบไดท่ี้ https://hr.ku.ac.th/academic/ สามารถแสดงไดด้งั Figure 3 และ Figure 4 
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Figure 3 Information system operation window for assigning academic positions of Lecturers at Kasetsart University 

 

 
Figure 4 System Generated Reports (KU Academic Promotion 03) 
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จากวตัถปุระสงคข์อ้ที ่2 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์         

มีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.53; SD = 0.50) ดงัแสดง Table 1  

 

Table 1 The efficiency of the information system 

Topics X̅ SD Interpretation 

1. system user requirements 4.60 0.51 Pass at the highest level 

2. system operation accuracy 4.40 0.51 Pass at the highest level 

3. system usage 4.53 0.52 Pass at the highest level 

4. system security 4.60 0.51 Pass at the highest level 

Summarize 4.53 0.50 Pass at the highest level 

 

จากวตัถปุระสงคข์อ้ที ่3 

 ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.52; SD = 0.63) ดงัแสดง Table 2 

 

Table 2 The Satisfaction of Users  

Topics X̅ SD Interpretation 

Satisfaction 4.52 0.63 Pass at the highest level 

 

บทสรุป 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นครัง้นี ้ไดด้าํเนินการสาํเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้ซึ่งไดร้บัการประเมิน

ประสิทธิภาพระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญทางด้านของการพัฒนาระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(X̅ = 4.53; SD = 0.50) และไดร้บัการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านระบบอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.52; SD = 

0.63) เช่นกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันาระบบภายใตห้ลกัการและทฤษฎีท่ีไดร้บัการยอมรบั และระบบช่วยให้

การดาํเนินการจดัทาํเอกสาร กพอ.03 นัน้ง่ายยิ่งขึน้สอดรบักบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ซึง่งานวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ นนทช์ัย ปัญจานนท ์และณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ (2564) ท่ีไดพ้ัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทาํสญัญาจา้ง

พนกังานมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ดว้ยกรอบแนวคิด ADDIE Model ผูก้ารวิจยัพบวา่ประสทิธิภาพของ

ระบบอยู่ ในระดับมาก ท่ีสุด  และผู้ใ ช้ง านมีความพึงพอใจในระดับมาก ท่ีสุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นชุนาถ ขวญัเช่ง และนงลกัษณ ์ไชยศรี (2563) ไดด้าํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศบคุลากร วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 

ดว้ยกรอบแนวคิด ADDIE Model ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของไกรทพนธ์ เติมวิทยข์จร และคณะ (2561) ไดพ้ัฒนาระบบสารสนเทศสาํหรบัการจัดการรายละเอียดวิชา 
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(มคอ.3) ดว้ยกรอบแนวคิด ADDIE Model ผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และ

ผูใ้ชง้านมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาทาํใหท้ราบถึงระดบัประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการ 

โดยการประเมินจากผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญทางดา้นของการพฒันาระบบ และระดบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชง้านต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ดงันัน้

การวิจัยในครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาระบบสารสนเทศอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์พ่ิมมากขึน้ เพ่ือลดปัญหาในการขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการท่ีสงูขึน้ของคณาจารยป์ระจาํ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรต์อ่ไป 
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บทคัดยอ่ 

การเรยีนรูแ้บบกรณีศกึษา (Case-based learning, CBL) ถกูนาํมาสอนในนิสติชัน้ปีท่ี 4 และ 5 เพ่ือเสรมิสรา้งสมรรถนะท่ี

สาํคญั ดว้ยการใหนิ้สิตไดม้ีประสบการณก์ารเรียนกบัเคสสตัวป่์วยเสมือนจริง CBL ไดบ้รรจใุนหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบ์ณัฑิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ตัง้แต่ปี 2557-2562 การศึกษานีจ้ดัทาํขึน้ เพ่ือสาํรวจการรบัรูข้องนิสิตเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ CBL 

ในสี่หวัขอ้คือ: ความรูท้างวิชาชีพ การสื่อสาร ประโยชนต์่อตวันิสิต และผูอ้าํนวยความสะดวก โดยส่งแบบสอบถามผ่าน Google 

ฟอรม์ ใหก้ับนิสิต ชัน้ปีท่ี 4, 5, และ 6 ผลการศึกษาพบว่านิสิตเห็นดว้ยว่า CBL เป็นวิธีการสอนท่ีดีในแบบสอบถามทัง้สี่รูปแบบ 

นอกจากนัน้ยงัพบว่าในนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยนอ้ยกว่า 2.99 เห็นว่า CBL สามารถเพ่ิม ความรูท้างวิชาชีพและทกัษะการเรียนรู ้

มากกวา่นิสติกลุม่ท่ีมเีกรดเฉลีย่สงูกวา่อยา่งมนียัสาํคญั อยา่งไรก็ตาม facilitatorเป็นกญุแจสาํคญัในการเพ่ิมประสทิธิภาพของ CBL 

ผลการศกึษาเหลา่นีส้ามารถช่วยพฒันารูปแบบการเรยีนแบบ กรณีศกึษา (CBL) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของนิสติสตัวแพทย ์

คาํสาํคัญ: การเรยีนรูแ้บบกรณีศกึษา, ประสทิธิภาพการเรยีนรูแ้บบกรณีศกึษา,สตัวแพทยศาสตร ์

 

Abstract 

Case-based learning (CBL) has been considered a teaching method to enhance students' ability by allowing 

students to have a learning experience with a virtual animal patient in the 4 thand 5 th years. CBL was implemented in the 

veterinary curriculum, Kasetsart Veterinary, from 2014-2019. This study investigated students' perception of the effectiveness 

of CBL in four themes: professional knowledge, communication, personal benefit, and facilitator.  This study explores students' 

perceptions by delivering a questionnaire via a google form to students’ year 4th, 5th, and 6th. Students perceived the CBL tool 

positively in all four themes of questionnaires. Enhanced professional knowledge and personal benefit were founded in 

students who have average grades less than 2.99 more than the average group grade higher. However, assigned facilitators 

are the vital key to increasing the effectiveness of CBL. The results of these studies can help develop a CBL study model to 

increase the capacity of veterinary students. 

Keywords: case-based learning, effectiveness of case-based learning, veterinary medicine 
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บทนํา 

 การเรียนการสอนในหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบ์ณัฑิตกาํลงัเผชิญหนา้กบัการเปลี่ยนแปลง เหมือนกบัศาสตรใ์น

สาขาอ่ืนๆ วิธีการเรยีนการสอนในอดีตท่ีผา่นมาอาจไมต่อบโจทยก์บัสงัคมท่ีมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ทกุวนั ความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยีในการเลีย้งสตัวแ์ละปศสุตัว ์การเห็นคณุคา่หรอืการใหค้วามสาํคญักบัการเลีย้งสตัวเ์ป็นเพ่ือน ทาํใหส้งัคมมี

ความคาดหวงักบับณัฑิตสตัวแพทยม์ากขึน้ ทัง้ทางดา้นความรูใ้นวิชาชีพ ความสามารถในการทาํงาน และความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงทักษะการสื่อสารและการทาํงานร่วมกับผู้อ่ืน การผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ในปัจจุบันจึง

จาํเป็นตอ้งสรา้งบณัฑิตใหม้ีทัง้ความรูแ้ละทกัษะการปฏิบตัิงานไดท้นัทีเมื่อวนัท่ีจบการศึกษา การสรา้งบณัฑิตเพ่ือตอบ

โจทยค์วามคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต ทาํใหค้ณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยน

วิธีการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา (case-based learning, CBL) จึงถกูนาํมาใชใ้นหลกัสตูรสตัว

แพทยศาสตรบ์ณัฑิต พ.ศ.2557 โดยบรรจุเป็นรายวิชา 1 หน่วยกิต สาํหรบันิสิตชัน้ปีท่ี 4 และ 5 ในทกุภาคการศึกษา การ

เรยีนแบบ CBL เป็นการเรยีนในกลุม่ยอ่ย แบง่นิสติกลุม่ละ 10–12 คนและมี วิทยากรกระบวนการ (facilitator)ประจาํกลุม่ 

1 คน นิสิตจะไดร้บัโจทยท่ี์มีเนือ้หาเป็นเคสสตัวป่์วย กลุม่ละ 6 เคส ในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตในแต่ละกลุม่มีหนา้ท่ีใน

การคน้หาสาเหตขุองการป่วย ตดัสินใจเลือกวิธีการและเครื่องมือสาํหรบัการวินิจฉยัเพ่ือนาํไปสูก่ารตดัสินใจและวางแผน 

การรกัษาหรือการจดัการสตัวป่์วยในรายนัน้ๆ โดย facilitator ประจาํกลุ่มจะมีหนา้ท่ีเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู ้และ

ช่วยใหนิ้สิตไดเ้รียนรูต้รงตามวตัถปุระสงคข์องรายวิชา การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสาํรวจการรบัรูข้องนิสิตสตัว

แพทยถ์ึงประโยชนข์องการเรยีนการสอน แบบ CBL ในดา้นการเพ่ิมความรูท้างดา้นวิชาชีพ การเพ่ิมทกัษะการสือ่สาร การ

เพ่ิมทกัษะการเรียนรู ้และปัจจัยจาก facilitator เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางสาํหรบัการพฒันาการเรียนการสอนในคณะสตัว

แพทยศาสตรต์อ่ไป 

 

การตรวจเอกสาร 

Harvard Business School เป็นผูน้าํวิธีการเรยีนการสอนแบบกรณีศกึษามาใชเ้ป็นครัง้แรก ในปี 1908 และไดม้ี

การใชอ้ยา่งแพรห่ลายขยายไปสูส่าขาอ่ืนๆ ตัง้แต่ปี 1920 เป็นตน้มา จนถึงขณะนีย้งัไมม่ีคาํจาํกดัความอย่างเป็นทางการ 

ของ CBL นกัการศึกษาบางท่านไดใ้หค้าํจาํกดัความของวิธีการเรียนการสอนแบบนีว้่า เป็นวิธีการอปุนยัในการสอน โดย

เริม่ตน้ดว้ยการใหปั้ญหาหรือขอ้มลูในสถานการณเ์สมือนจริง นิสิตศกึษาขอ้มลูและหาวิธีการในการแกไ้ขปัญหาเหลา่นัน้

ดว้ยตนเอง โดยมี facilitator คอยใหค้าํแนะนาํ (Prince & Felder, 2006) ในการศึกษาทางดา้นวิชาชีพสขุภาพ คาํจาํกดั

ความของ CBL ไดร้บัการเสนอโดย Thistlewaite et al. (2012) เป้าหมายของ CBL คือการเตรยีมความพรอ้มนิสิตสาํหรบั

การปฏิบตัิงานในทางคลินิกโดยใชก้รณีศกึษาท่ีพบในทางคลินิกเป็นโจทย ์มีการเช่ือมโยงปัญหากบัหลกัทฤษฎีเพ่ือฝึกฝน

การประยกุตใ์ชค้วามรูก้บักรณีปัญหาตา่งๆ มีผลการศกึษาจากนกัวิจยัหลายคน พบวา่การเรยีนแบบ CBL มีผลตอ่ความรู ้

ของนกัเรียน โดยมีการศึกษาในนกัศึกษาแพทยช์ัน้ปีท่ีหนึ่ง พบว่าความรูใ้นรายวิชาสรีรวิทยาเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบดว้ยการ

ทดสอบก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยวธีิ CBL (Amruta, Manooha & Raju, 2016) ผลการวิจยัเชิงทดลอง quasi experiment 

โดยประเมินผลของ CBL ต่อการเก็บรกัษาความรูใ้นนกัศึกษาพยาบาลระหว่างวิธีการสอนแบบดัง้เดิมและ CBL พบว่า

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั กลุม่ CBL มีคะแนนสงูกวา่และการเก็บรกัษาความรูน้านกวา่กลุม่ควบคมุ (Wichitra, 2019) 

การศึกษาของ Patterson (2006) พบว่านิสิตมีความมั่นใจในตนเองเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัในทกัษะการใหเ้หตผุลทาง

คลนิิก การเลอืกวิธีการการวินิจฉยัท่ีเหมาะสมและการตีความผลการทดสอบเพ่ือใหไ้ดก้ารวินิจฉยัท่ีชดัเจนเมื่อเปรยีบเทียบ

ระหว่างคะแนนตน้ภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ผลการศึกษาของ Yoo and Park (2015) ในการวดัทกัษะ

ระหว่างบคุคลและการสื่อสารของนกัศึกษาโดยใช ้เครื่องมือประเมินการสือ่สาร ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยวิธี CBL ผล
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การศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า CBL ช่วยพฒันาทกัษะการสื่อสารและเพ่ิมความสามารถในการแกปั้ญหาและเพ่ิมแรงจูงใจใน

การเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการเรียนการสอน CBL ไม่ไดผ้ลสาํหรบันกัเรียนทกุคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สาํหรบันกัศกึษาท่ีมีพืน้ฐานความรูก้่อนการเรยีนนอ้ย เน่ืองจากการเรยีน CBL เป็นการประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการแกปั้ญหา 

การท่ีนกัศกึษาไมม่ีความรูพื้น้ฐานมาก่อน จะทาํใหก้ารเรยีนแบบ CBL เป็นไปแบบไมม่ีประสทิธิภาพ (Patterson, Stickle, 

Thomas and Scott, 2007) 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศกึษานีจ้ะเป็นนิสติท่ีเขา้เรยีน ในหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2557 และลงทะเบียนรายวิชา 

กรณีศึกษา ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562 ท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประชากรท่ีศึกษาจะ

ประกอบดว้ยนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4, 5 และ 6 ทัง้หมด (N = 360) โดยคาํนวณขนาดตวัอย่างท่ีช่วงความเช่ือมั่นท่ี 95% (α = 

.05) และอนญุาตใหม้ีขอ้ผิดพลาดในการเลือก (E) ท่ี .05 จาํนวนกลุม่ตวัอย่างท่ีตอ้งการสาํหรบังานวิจยัแบบการวิจยัเชิง

สาํรวจ (survey research) คือ 279 คน โดยแบง่เป็น นิสติชัน้ปีท่ี 4 จาํนวน 93 คน นิสติชัน้ปีท่ี 5 จาํนวน 87 คน นิสติชัน้ปี

ท่ี 6 จาํนวน 99 คน  

 

เกณฑก์ารคดัเลอืกผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัร (Inclusion criteria) 

นิสิตชัน้ปีท่ี 4, 5 และ 6 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การศึกษาจากปัญหาทางคลินิก และสมคัรใจเขา้รว่มตอบ

แบบสอบถาม 

 

เกณฑก์ารคดัออกผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัร (Exclusion criteria) 

นิสติชัน้ปีท่ี 4, 5 และ 6 ท่ีไมส่มคัรใจเขา้รว่มตอบแบบสอบถาม 

 

เกณฑก์ารถอนผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัรหรอืยตุกิารเขา้ร่วมการวจิยั (Withdrawal or termination criteria) 

นิสติชัน้ปีท่ี 4, 5 และ 6 ท่ีไมเ่ขา้เรยีนในรายวิชา การศกึษาจากปัญหาทางคลนิิก 

 

เครือ่งมือในการวจิยั 

 1. ในการศึกษาครัง้นี ้ใชแ้บบสอบถาม แบบมาตรวดั 5 ระดบั โดยพฒันา จาก แบบสอบถาม ของ Mckenzie 

(2013) การสมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อน และ การวิเคราะหว์ตัถปุระสงคข์องรายวิชา โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 สว่นคือ 

1) ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 2) การรบัรูถ้ึงประสิทธิภาพ ของการเรียนแบบ CBL จาํนวน 22 ขอ้ แบ่งเป็น การเพ่ิม

ความรูท้างดา้นวิชาชีพ 7 ขอ้ การเพ่ิมทกัษะทางดา้น ความสามารถในการสื่อสาร 5 ขอ้ การพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้6 ขอ้ 

ความคิดเห็นตอ่อาจารยป์ระจาํกลุม่ 4 ขอ้ และ3) คาํถามปลายเปิด ความคิดเห็นโดยรวมตอ่รายวิชา  

 2. แบบสอบถามชุดนีไ้ด้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาและความตรงเชิงเนือ้หา (content 

validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของเนือ้หา Index of item objective congruence (IOC) ซึ่งมีผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หลักสูตรการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
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มหาวิทยาลยัมหิดล โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามนัน้กบัประเด็นหลกัของเนือ้หา โดยกาหนดคะแนนไว้

ดงันี ้

+ 1 เมื่อเห็นวา่ตรงกบัขอบขา่ยเนือ้หาตามท่ีระบไุว ้

   0 เมื่อไมแ่นใจวา่ตรงกบัขอบขา่ยเนือ้หาตามท่ีระบไุว ้

 - 1 เมื่อแนใ่จวา่ไมต่รงกบัขอบขา่ยเนือ้หาตามท่ีระบไุว ้

ผลการวิเคราะหห์าความเท่ียงตรงตามเนือ้หา ปรากฏว่าขอ้คาํถามทกุขอ้ผ่านเกณฑม์ีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ .60 

ขึน้ไป 

 3. นาํแบบสอบถามชดุนี ้ไปทดลองใชก้บับณัฑิตสตัวแพทย ์ท่ีไดศ้กึษาในหลกัสตูรเดียวกบักลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 

23 คน แลว้นาํมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใชส้ตูร สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.955 

 

การพทิกัษ์สทิธิก์ลุ่มตวัอย่าง 

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย นี ้ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า รับ ร อ ง จ า ก  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ค น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(หมายเลข COE 63/209) ผูว้ิจยัไดชี้แ้จงวตัถปุระสงคข์องการศกึษาตอ่นิสติกลุม่ตวัอยา่ง นิสติ

สามารถตอบแบบสอบถามไดโ้ดยความสมคัรใจ โดยไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียน ผลการวิเคราะหใ์ชเ้พ่ือเป็น

ประโยชนท์างการศกึษาเทา่นัน้  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลนผ์่านทางแอพพลิเคชั่น Google form ในเดือน พฤศจิกายน 

2563–มกราคม 2564 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 1. ขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่ง จะนาํมาวิเคราะห ์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

 2. ขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูป้ระสิทธิภาพของการเรียนแบบกรณีศึกษา จะนาํมาวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในแตล่ะหมวดหมู ่และใชว้ิธีการวิเคราะหส์ถิติเชิงอปุนยั ในการเปรยีบเทียบขอ้มูลแต่

ละกลุ่มตัวอย่าง ใช้ Chi-square ในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่าง และ ใช้ Mann-whitney U test ในกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมี 2 กลุม่ตวัอยา่ง  

 

ผลการวิจัย 

 

คณุลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีทัง้หมด 318 คน แบง่เป็น นิสติชัน้ปีท่ี 4 จาํนวน 116 คน (รอ้ยละ 37) นิสติชัน้

ปีท่ี 5 จาํนวน 103 คน (รอ้ยละ 32) และนิสิตชัน้ปีท่ี 6 จาํนวน 99 คน (รอ้ยละ 31) ในกลุม่ตวัอย่างสามารถแบ่งเป็นเพศ

ชาย จาํนวน 102 คน (รอ้ยละ 32) เพศหญิง จาํนวน 216 คน (รอ้ยละ 68) เมื่อแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามผลการเรียนเฉลี่ย 

พบวา่ มีนิสติท่ีอยูใ่นกลุม่ท่ีมีผลการเรยีนเฉลีย่ระหวา่ง 2.00–2.99 จาํนวน 117 คน (รอ้ยละ 37) และมีนิสติท่ีมีผลการเรยีน

เฉลีย่ มากกวา่ 3.00 จาํนวน 201 คน (รอ้ยละ 63 ) 

การรบัรูป้ระสทิธิภาพการเรยีนการสอนแบบ กรณศีกึษา 
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นิสิตชั้นปีท่ี 4, 5 และ 6 จาํนวน 318 คน ไดต้อบแบบสอบถามการรบัรูป้ระสิทธิภาพ การเรียนการสอนแบบ

กรณีศึกษา ทัง้ 4 ดา้น จาํนวน 22 ขอ้ ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า นิสิตเห็นดว้ยว่า การสอนแบบกรณีศึกษาสามารถเพ่ิม 

ความรูท้างดา้นวิชาชีพ เพ่ิมทกัษะการสื่อสาร เพ่ิมประโยชนต์่อตนเอง และ facilitator มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ของการเรยีนการสอน โดยคา่เฉลีย่ของความคิดเห็นในแตล่ะหมวด แสดงในตาราง (Table 1) 

เมื่อเปรยีบเทียบ การรบัรูป้ระสิทธิภาพการเรยีนการสอนแบบกรณีศกึษา ระหว่างนิสติชัน้ปีท่ี 4, 5, และ 6 พบวา่ 

นิสติชัน้ปีท่ี 6 มีคา่คะแนนเฉลีย่ ของหมวด Facilitator นอ้ยกวา่นิสติชัน้ปีท่ี 4 และ 5 อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.01.) (Table 

2) เมื่อเปรยีบเทียบการรบัรูร้ะหวา่ง เพศชายและหญิง พบวา่ ไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั ในทัง้สองเพศ (Table 3) 

และเมื่อแบง่กลุม่นิสติตามเกรดเฉลีย่ พบวา่ นิสติ ท่ีมีเกรดเฉลีย่ 2.00–2.99 เห็นดว้ยวา่ การเรยีนการสอนแบบกรณีศึกษา 

สามารถเพ่ิมความรูท้างดา้นวิชาชีพ และเพ่ิมทกัษะการเรียนรู ้มากกว่านิสิตกลุ่มท่ีมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.99 อย่างมี

นยัสาํคญั (Table 4) 

 

Table 1. Descriptive statistic of student’s perception 

 Number of 

students 

Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Professional knowledge 318 2.17 5.00 4.0751 .60470 

Communication skill 318 1.80 5.00 3.8868 .74885 

Learning skill 318 1.33 5.00 4.0254 .65467 

Facilitator  318 1.75 5.00 4.0582 .71855 

 

Table 2. Mean difference in student’s perception between student’s year  

 4th year 

students 

5th year 

students 

6th year 

students 

Chi -square P value 

Number of students 116 103 99 
  

Professional 

knowledge 

148.78 169.98 161.16 2.986 0.22 

Communication skill 160.01 171.05 146.88 3.535 0.17 

Learning skill 153.80 172.41 152.74 3.049 0.21 

Facilitator  171.01 171.31 133.73 11.521 < 0.01** 

Note: ** p-value < .01. 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60 สาขาศกึษาศาสตร ์

 

 
ภาคบรรยาย 91 

Table 3. Mean difference in student’s perception between student’s gender  
Male Female Mann-W p-Value 

Number of students 102 216 
  

Professional knowledge 162.75 157.96 10684 0.66 

Communication skill 148.14 164.86 9857.50 0.12 

Learning skill 149.06 164.43 9951 0.16 

Facilitator  155.69 161.30 10627 0.60 

 

Table 4. Mean difference in student’s perception between student’s average grade 
 

AVG 2.01–2.99 AVG > 2.99 Mann-W p-Value 

Number of students 117 201 
  

Professional 

knowledge 

173.60 151.29 10109 0.03 * 

Communication skill 168.26 154.40 10734 0.19 

Learning skill 173.10 151.58 10167 0.04* 

Facilitator  167.84 154.65 10783 0.21 

Note: AVG= average grade,  

* p-value < .05. 

 

บทสรุป วิจารณแ์ละข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจยัพบว่า นิสิตส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา สามารถเพ่ิมทกัษะในการ

ตีความขอ้มลูของผูป่้วย เพ่ิมการใชเ้หตผุลทางคลินิก และการตดัสินใจทางคลินิกสาํหรบัการวางแผนการรกัษา ช่วยฝึกให้

นิสิตคิดอย่างเป็นระบบสาํหรับปัญหาท่ีซับซอ้น ทาํให้สามารวิเคราะหห์รือวินิจฉัยและนาํไปสู่การเลือกการรกัษาท่ี

เหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Mckenzie (2013) ในการศึกษานี ้พบว่ากลุม่ของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉลีย่ระหวา่ง 

2.01-2.99 เห็นดว้ยเป็นอย่างมากว่า การเรียนการสอนแบบกรณีศกึษาสามารถเพ่ิมความรูท้างวิชาชีพสงูกว่านกัเรยีนท่ีมี

เกรดเฉลี่ยมากกวา่ 2.99 อย่างมีนยัสาํคญั อาจเป็นเพราะ การเรยีนการสอนแบบกรณีศึกษา เป็นการเรียนแบบกลุม่ยอ่ย 

นิสติมีการอภิปรายกลุม่ในชัน้เรยีน มีความใกลชิ้ดกบัอาจารยป์ระจาํกลุม่ทาํใหส้ามารถซกัถาม หรอืทาํความเขา้ใจในสิง่ท่ี

นิสิตสงสยัไดม้ากขึน้ รวมถึงการเรียนแบบกรณีศึกษาเป็นการนาํสถานการณเ์สมือนจริงมาใหนิ้สิตฝึกการใหเ้หตุผลทาง

คลินิก กระบวนการคิด และการตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาทางคลนิิก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนิสิตมีความสนใจ และเป็นสิ่งท่ีนิสติ
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จะตอ้งนาํไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ นิสติในกลุม่นัน้จึงมีความสนใจ พรอ้มท่ีจะเรยีนรู ้และตอ้งการท่ีจะฝึกฝนตนเองเพ่ือ

เพ่ิมประสบการณท์างคลนิิก ทาํใหนิ้สติในกลุม่ดงักลา่วมีความมั่นใจในความรูข้องตนเองมากขึน้  

จากการศึกษานีพ้บว่าการรบัรูข้องนิสิตเก่ียวกับทักษะการสื่อสารและการทาํงานเป็นทีมก็เป็นไปในเชิงบวก

เช่นกนั เน่ืองจากการเรยีนเป็นแบบกลุม่เลก็ นิสติจึงสามารถแลกเปลีย่นความคิด ความรู ้และอภิปราย เขา้รว่มกิจกรรมใน

ชัน้เรียนกบัผูอ่ื้น ทาํใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้ดี นิสิตสามารถฝึกทกัษะการสื่อสารระหว่างสมาชิกกลุ่ม ระหว่าง

นิสิตและอาจารย ์รวมถึงสามารถฝึกทกัษะการสื่อสารระหว่างนิสิตกบัเจา้ของสตัวไ์ด ้โดยอาจารยป์ระจาํกลุ่มสามารถ 

แสดงเป็นเจา้ของสตัว ์และนิสิตแสดงเป็นสตัวแพทย ์การแสดงบทบาทสมมตุินีส้ามารถเพ่ิมทกัษะของนิสิตในการสื่อสาร

กับเจ้าของสตัวไ์ดเ้มื่อขึน้ไปเรียนในชัน้ปีสุดทา้ย เน่ืองจากเคยมีประสบการณ์ในชัน้เรียน CBL มาก่อน ผลการวิจัยนี ้

สนับสนุนการคน้พบก่อนหนา้นีว้่าการเรียนรูแ้บบกลุ่มย่อยส่งผลต่อทกัษะการสื่อสารของนักเรียนและความเช่ือมั่นท่ี

เก่ียวขอ้งในการฝึกปฏิบตัิในการเรียนทางคลินิก (Mauldin et al. 2018; McKenzie, 2012; Radford et al. 2003; Yoo & 

Park, 201) 

การรบัรูข้องนิสิตเก่ียวกับประสิทธิภาพของ facilitator พบว่านิสิตนิสิตชัน้ปีท่ี 6 เห็นว่า facilitator ช่วยใหก้าร

เรียนการสอนแบบกรณีศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอ้ยกว่านิสิตในชัน้ปีท่ี 4 และ 5 อย่างมีนยัสาํคญั ซึ่งอาจเกิด

จากหลาย facilitator ส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจแนวคิดของ CBL เน่ืองจากเป็นการดาํเนินการครัง้แรกของวิธีการเรียนการสอน

แบบ CBLในหลกัสตูรของคณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ความเขา้ใจของ facilitator เก่ียวกบัแนวคิด 

กระบวนการ การประเมิน ของ CBL ไม่สอดคลอ้งกัน การสอนโดย facilitator มีรูปแบบท่ีไม่เหมือนกนั และทาํใหนิ้สิต

สบัสน นิสิตชัน้ปีท่ี 6 ไดเ้รียนกบั facilitator มากกว่านิสิตชัน้ปีอ่ืน เห็นรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายมากกว่า จึงทาํใหพ้บ

เห็นปัญหามากกวา่  

 โดยสรุป การศึกษานีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ นิสิตสตัวแพทยเ์ห็นดว้ยว่า การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา สามารถ

เพ่ิมความรูแ้ละประสบการณท์างดา้นวิชาชีพ เพ่ิมทกัษะการสื่อสารทัง้กบัเพ่ือนรว่มงาน และเจา้ของสตัว ์รวมถึงสามารถ

เพ่ิมประโยชนก์บัตวันิสติ อยา่งไรก็ดี facilitator เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การอบรม facilitator ใหเ้ขา้ใจ

ถึงกระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL การเพ่ิมทกัษะของ facilitator ในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้การสรา้ง

บรรยากาศผอ่นคลาย และการช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้รว่มแลกเปลีย่นขอ้มลู ประสบการณ ์ความรูต้า่งๆ อยา่งเต็มท่ี เตม็ใจจะทาํ

ใหก้ารเรยีนการสอนแบบ CBL มีประสทิธิภาพมากขึน้  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจยันีม้ีจดุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้การแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ของนกัเรียนดว้ย

การจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบใช้คาํถามเป็นฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)์ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แผนการจดัการเรียนรูแ้ละเครื่องมือท่ีใช้

ในการประเมินผลการวิจัย คือ แบบประเมินความสามารถในการแสดงทรรศนะ และแบบประเมินความสามารถในการเสนอ

แนวคิดใหม ่รูปแบบการวจิยัเป็นงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ผลการวิจยัพบว่า ผลของการพฒันาความสามารถในการแสดงทรรศนะ

เฉลีย่วงจรท่ี 1 ถึง 4 อยูท่ี่รอ้ยละ 53.47, 54.21, 61.57 และ 68.19 ผลของการพฒันาความสามารถในการเสนอแนวคิดใหม่เฉลี่ย

วงจรท่ี 1 ถึง 4 อยู่ท่ีรอ้ยละ 40.14, 48.61, 54.17 และ 59.86 แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนเรียนรูท่ี้จะนาํขอ้มูลท่ีมีแหล่งอา้งอิงท่ี

น่าเช่ือถือมาสนบัสนุนความคิดเห็นของตนเองมากขึน้ และแสดงทรรศนะโดยไม่มีแหล่งอา้งอิงประกอบนอ้ยลง นอกจากนีย้งั

พบวา่ บทเรยีนหรอืสือ่ท่ีแปลกใหมแ่ละนา่สนใจจะมีผลต่อการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหมเ่สมอ 

คาํสาํคญั: การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐาน การเสนอแนวคิดใหม ่การแสดงทรรศนะ 

  

Abstract 

This research aims to study about the outcome that emphasis in expressing views and proposing new ideas of the 

students by using question based learning. The target audiences are the 36 Matthayom five students in the Demonstration 

school, Khon Kaen University. The tools used in the research: the four teaching plan using the three rounds of the question 

based learning; questionaires to evaluate the ability of expressing views and idea proposing. This research is the action 

research. The result revealed that students have developed their ability of expressing their own views cycle 1–4 in estimate to 

53.47, 54.21, 61.57, 68.19 and have developed their ability of proposing New Ideas cycle 1–4 in estimate to 40.14, 48.61, 

54.17, 59.86 percent. The outstanding point from the study were they could do better in explaning about the source of idea, 

give supporting details for their views and exhibit the trustworthy citation to champion the ideas with the reduction of the 

unknown source of the views. In addition, new lessons or modern catchy media usually play vital roles in the presentation of 

new views and fresh ideas of students. 

Keywords: expressing views and proposing new ideas, question based learning 
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บทนํา 

 มนษุยท่ี์อยู่ร่วมกนัในสงัคมย่อมจะตอ้งมีการเจรจาพาที แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง

การเมือง สงัคม เศรษฐกิจ ศิลปะ วฒันธรรม ฯลฯ ในความเป็นจริงการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณน์ัน้เป็น

สิทธิขัน้มลูฐานของมนษุยแ์ต่การแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณน์ัน้บางครัง้อาจจะนาํไปสูค่วามขดัแยง้ท่ีรุนแรงได ้

(ลขิิต ธีรเวคิน, 2552) การแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วจิารณอ์ยา่งมีเหตผุลนัน้คือความหมายของการแสดงทรรศนะซึง่

จะช่วยในการตดัสนิใจเรือ่งตา่งๆ ตลอดจนเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในบางเรือ่งได ้(เพียงนชุ ชาํนาญเวียง, 2559) 

 ความสามารถในการแสดงทรรศนะมีความสาํคญัสาํหรบันกัเรียนซึ่งเห็นไดจ้ากการกาํหนดความคาดหวงัใน

ประเด็นคณุภาพของนกัเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 

2551 ไดร้ะบุถึงคุณภาพท่ีคาดหวงัของนกัเรียนเมื่อจบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไวว้่าเมื่อนกัเรียนจบการศึกษาในระดบัชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 แลว้นกัเรียนสามารถตัง้คาํถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องท่ีฟังและด ูมีทกัษะในการพดูแสดง

ทรรศนะ โตแ้ยง้ โนม้นา้ว และเสนอแนวคิดใหมอ่ยา่งมีเหตผุล และแสดงแนวคิดเชิงสรา้งสรรค ์

 จากตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ไดก้าํหนดมาตรฐาน ท 3.1 ใหน้กัเรยีน

สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรูค้วามคิด และความรูส้ึก ในโอกาสต่างๆ อย่างมี

วิจารณญาณและสรา้งสรรค ์ในตวัชีว้ดัท่ี 5 ม.4–6 นอกเหนือจากการพดูในโอกาสตา่งๆ การพดูโตแ้ยง้ และโนม้นา้วใจแลว้ 

ไดม้ีการระบถุึงการพดูแสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิดใหมด่ว้ยภาษาถกูตอ้งเหมาะสม (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) โดย

การแสดงทรรศนะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้บ่อยครัง้ในชีวิตประจาํวัน โดยเฉพาะในท่ีสาธารณะท่ีมีการแสดงทรรศนะเพ่ือตีแผ่

ประเด็นตา่งๆ 

 ขอ้มลูจากเอกสารประกอบการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรื่องการพดูต่อประชมุ

ชน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, 2558) ระบุว่าการแสดงทรรศนะเป็นการชีแ้จง สนันิษฐาน สาเหตุ

ความเป็นมา วินิจฉัย และประเมินค่าเรื่องราวพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ หรือเรื่องราวท่ีอยู่ในความสนใจดว้ยเหตผุล มีขอ้สรุป 

ขอ้เสนอแนะ เพ่ือใหผู้ฟั้งเขา้ใจและเกิดความเช่ือถือ ในสว่นของการเสนอแนะนีเ้องทาํใหก้ารแสดงทรรศนะเป็นพืน้ฐานท่ี

จะนาํไปสูก่ารนาํเสนอแนวคิดใหมอ่นัเป็นผลลพัธข์องการประมวลผลขอ้มลูทัง้หมดแลว้สงัเคราะหอ์อกมาเป็นหลกัการหรอื

แนวคิดท่ีแปลกใหมเ่พ่ือการแกปั้ญหาในเรือ่งตา่งๆ โดยการใชภ้าษาและกิรยิาทา่ทางท่ีสภุาพซึง่สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีนกัเรยีนจะตอ้งมีความสามารถนาํเสนอแนวคิดของตนเองเพ่ือใหผู้อ่ื้นรบัรูไ้ดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 จากความสาํคญัของการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นว่าการจดัการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการพูดแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่เป็นสิ่งท่ีมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง และเพ่ือให้

นกัเรียนไดม้ีโอกาสในการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ ครูจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะช่วยกระตุน้นกัเรียน โดยการแสวงหา

แนวทางและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมมาใชเ้พ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กการแสดงทรรศนะและเสนอความคิดใหม่ซึ่งเป็นทิศทาง

เดียวกนักบัรุง่ฤดี แผลงศร (2559) ท่ีศกึษาการใชค้าํถามเพ่ือพฒันาทกัษะการพดูภาษาไทยสาํหรบัผูเ้รยีนชาวตา่งประเทศ

โดยระบวุ่าการใชค้าํถามจะเป็นแนวทางใหผู้เ้รียนไดค้ิดอยา่งเป็นระบบ จดัวางเคา้โครงของเรื่องท่ีจะพดู และพดูนาํเสนอ

ความคิดไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงประเด็น 

 การจดักระบวนการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานท่ีนาํมาพฒันาความสามารถทางการแสดงทรรศนะและเสนอ

แนวคดิใหมใ่นครัง้นีค้ือการบรูณาการระดบัคาํถามตามแนวกระบวนการคิดทางการเรยีนดา้นพทุธิพิสยั Bloom (1956 อา้ง

ถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545) ท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) เรียกว่า 

Bloom’s Taxonomy Revised จาํนวน 4 ระดับจากทัง้หมด 6 ระดับมาใช้ในการสรา้งคาํถาม โดยจัดระดับของการใช้

ค ําถามตามระดับความรู ้จากตํ่าไปสูง 6 ระดับ ได้แก่ การจํา (Remembering) การเข้าใจ (Understanding) การ
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ประยุกตใ์ช ้(Applying) การวิเคราะห ์(Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสรา้งสรรค ์(Creating) ในการ

สรา้งคาํถาม ระดบัของการจาํและการเขา้ใจนัน้เป็นขอ้เท็จจรงิท่ีมีคาํตอบแนน่อน จึงไดร้บัการจดัเป็นพืน้ฐานของการแสดง

ทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ โดยนกัเรียนจะไดท้าํความเขา้ใจระดบัความรูท้ัง้ 2 ระดบันีจ้ากตวับทท่ีศึกษา สว่นในการ

สรา้งคาํถามเพ่ือการแสดงทรรศนะจะใช้ระดับคาํถามการประยุกตใ์ช้ การวิเคราะห ์และการประเมินผล ซึ่งมีความ

สอดคลอ้งกบัการแสดงทรรศนะดงัท่ีไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ และการสรา้งคาํถามเพ่ือเสนอแนวคิดใหม่จะใชร้ะดบัคาํถามการ

สรา้งสรรค ์ท่ีมีเนือ้หาเช่ือมโยงกบัการเสนอแนวคิดใหมม่าประกอบการสรา้งคาํถามในการวิจยัครัง้นีเ้พ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รยีน

ไดเ้กิดแง่มมุความคิดใหม่ๆ รวมถึงการอภิปรายอย่างกวา้งขวางจนนาํไปสูก่ารเสนอความคิดเหลา่นัน้ออกมาในรูปแบบ

การแสดงทรรศนะและเสนอความคิดใหมไ่ดอ้ยา่งเป็นลาํดบัขัน้ตอน 

เมื่อผูว้ิจยัไดส้าํรวจขอ้มลูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่นฝ่ายมธัยมศกึษา 

(ศึกษาศาสตร)์ พบว่านกัเรียนยงัตอ้งพฒันาการแสดงทรรศนะเน่ืองจากยงัขาดการฝึกคิดวิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา

หรอืสิง่ตา่งๆ การประเมินคา่เพ่ือวางแผนความเป็นไปไดข้องเรือ่งตา่งๆ และการประยกุตใ์ชอ้ยา่งสรา้งสรรค ์รวมถึงเนือ้หา

ในบทเรียนบางส่วนไม่เอือ้อาํนวยในการพฒันาความคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ท่ีสาํคญัของการเสนอแนวคิดใหม่ 

ผูว้ิจัยจึงนาํประเด็นปัญหาและขอ้มูลดังกล่าวมาสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยไดแ้ก่แผนการจัดการเรียนรูแ้ละแบบ

ประเมิน ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือโดยเสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

และดา้นการวดัและประเมินผลวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าทางสถิติ x ̅และ SD จากแบบประเมินการแสดงทรรศนะและเสนอ

แนวคดิใหม ่

 ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่นฝ่ายมธัยมศกึษา (ศกึษาศาสตร)์ โดยนาํการจดักระบวนการเรียนรู ้

แบบใชค้าํถามเป็นฐานเขา้มาเพ่ือนาํไปสูก่ารพฒันากระบวนการฝึกคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์วิพากษ์ และประเมินค่าใน

อนาคตตอ่ไป 

 กรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการจดัการเรียนรูว้นัดี โตสขุศรี (2553) เพ่ือการจดัการเรียนรู ้

โดยการใชค้าํถามโดยมีกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

 1. ASA (Attentive, Smile, Acknowledge) สรา้งบรรยากาศ 

 2. เลอืกคาํถาม แนะแนวการคิด นาํความรูพื้น้ฐานมาประยกุต ์

 3. Pose-Pause-Pounce ถามคาํถามกวา้ง ถามทีละคาํถาม และใหเ้วลาคิด 

 บูรณาการร่วมกับการใชค้าํถามตามเกณฑก์ระบวนการคิดทางการเรียนดา้นพุทธิพิสยัของ Bloom (1956) ท่ี

ไดร้บัการปรบัปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) ไดแ้ก่ การจาํ (Remembering) การเขา้ใจ 

(Understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิ เคราะห์ (Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการ

สรา้งสรรค ์(Creating) โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการทาํวิจยั ไดด้งั Figure 1 
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Figure 1 Conceptual Framework  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการ วดัผลจากแบบประเมินการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ของแตล่ะ

วงจร เพ่ือชีใ้หเ้ห็นถึงพฒันาการของการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหมด่ว้ยการจดักระบวนการเรียนรูแ้บบใชค้าํถาม

เป็นฐาน 

 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นงานวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 จาํนวน 36 คน ปีการศึกษา 2564 

โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่นฝ่ายมธัยมศกึษา (ศกึษาศาสตร)์ 

 

2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 ตวัแปรจดักระทาํ คือ การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐาน 

 ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการแสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิดใหม ่

 

 3. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจัย ไดแ้ก่ เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแผนการจัดการเรียนรูแ้ละเครื่องมือท่ีใชว้ดั

ประเมินผลงานวิจยั ดงันี ้

 3.1 แผนการจดัการเรยีนรู ้4 วงจร 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 

 3.2 แบบประเมินการแสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิดใหม ่

 3.3 แบบบนัทกึผลการจดัการเรยีนรู ้

The Development of 

Competence in 

Expressing Views and 

Proposing New Ideas 

Bloom's taxonomy revised 

Anderson and Krathwohl 

 

1. Remembering 

2. Understanding 

3. Applying 

4. Analyzing 

  

  

Question Based Learning 

Wandee Tosuksri 

 

1. ASA (Attentive, Smile, 

Acknowledge) Create atmosphere 

2. Choose questions, suggest 

ideas and apply basic knowledge 

 

 
3. Pose-Pause-Pounce  
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ผลการวิจัย 

 จากการดาํเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยการจัด

กระบวนการเรยีนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐาน ผูว้ิจยัไดน้าํคะแนนของนกัเรยีนในแตล่ะวงจรมาเปรยีบเทียบพบคา่เฉลีย่ผลของ

การพฒันาแสดงดงั Table 1 

 

Table 1 Mean differences in development of competence in expressing views and proposing new ideas cycle 

1–4 

 

Expressing views  Proposing new ideas 

Cycle Percentage SD  Cycle Percentage SD 

1 53.47 1.86  1 40.14 3.38 

2 54.21 3.10  2 48.61 3.91 

3 61.57 2.96  3 54.17 4.51 

4 68.19 3.05  4 59.86 4.19 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การดาํเนินการวิจัยครัง้นีเ้นน้พฒันาความสามารถในการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)์ ดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู ้

แบบใชค้าํถามเป็นฐาน มีขอ้คน้พบดงันี ้

 1. กลุม่เป้าหมายท่ีมีพฒันาการในการแสดงทรรศนะเป็นผลมาจากการจดักระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองจน

ครบวงจรท่ีกาํหนดไว ้พฒันาการท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสดุคือการเสนอท่ีมาของทรรศนะ การใหเ้หตผุลสนบัสนนุทรรศนะ และ

คณุภาพของทรรศนะ สามารถกลา่วโดยละเอียดไดว้า่นกัเรยีนเรยีนรูท่ี้จะนาํขอ้มลูท่ีมีแหลง่อา้งอิงท่ีนา่เช่ือถือมาสนบัสนนุ

ความคิดเห็นของตนเองมากขึน้ และแสดงทรรศนะโดยไมม่ีแหลง่อา้งอิงประกอบนอ้ยลง สอดคลอ้งกบัเกียรติพร สนิพิบลูย ์

(2560) ท่ีระบุว่านักเรียนสามารถตอบคาํถามเพ่ือถ่ายทอดความคิดระดับสูง ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ

ประเมินคา่ โดยใชเ้หตผุลท่ีอา้งอิงจากมลัตมิีเดียท่ีไดฟั้งและดหูลงัไดร้บัการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองโดยใชก้ระบวนการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชค้าํถามเป็นฐานรว่มกบัมลัติมีเดียมากกวา่การใชค้วามคิดเห็นท่ีไมม่ีแหลง่อา้งอิง 

 สว่นกลุม่เป้าหมายท่ีไม่แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการในการแสดงทรรศนะจาํนวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.11 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายบคุคลตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) พบว่าเป็นผลมาจากการตอบคาํถามไม่ตรงประเด็น 

การไมน่าํเสนอท่ีมาของทรรศนะ และการใหเ้หตผุลท่ีไมม่ีความสมเหตสุมผล 

 2. กลุม่เป้าหมายท่ีมีพฒันาการในการเสนอแนวคิดใหม่เป็นผลมาจากการจดักระบวนการเรียนรูโ้ดยใชค้าํถาม

เป็นฐานท่ีมีขัน้ตอนในการนาํเสนอความคิด แลกเปลี่ยนมมุมองทาํใหน้กัเรียนมองเห็นความเป็นไปไดใ้หม่ๆ มากกวา่การ

ยึดติดกบัมมุมองเก่า สอดคลอ้งกบัวิชยั วงษ์ใหญ่ (2558) ว่าพลงัคาํถาม (Power question) เป็นเครื่องมือท่ีสาํคญัท่ีสดุ

เพ่ือการรูค้ิด เพราะเป็นวิธีท่ีใชก้ระตุน้และพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียนโดยเฉพาะการคิดขัน้สงู รวมไปถึงการคิด
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สรา้งสรรคด์ว้ย โดยการคิดสรา้งสรรคนี์จ้ะมีความสอดคลอ้งกบัการใชค้าํถามเชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือพฒันาความสามารถใน

การเสนอแนวคิดใหมข่องนกัเรยีน 

 ส่วนของนักเรียนกลุ่มท่ีไม่เกิดพัฒนาการในการเสนอแนวคิดใหม่จํานวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายบคุคลตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) พบวา่นกัเรยีนตอบคาํถามดว้ยมมุมองเดียวกนักบัตวั

บทเรยีน โดยไมเ่สนอแนวทางใหมห่รอืแสดงใหค้ิดการคิดรเิริม่สรา้งสรรคม์ากกวา่บทเรยีนเดิม 

 3. บทเรยีนหรอืหวัขอ้ท่ีนาํมาใชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอนมีผลตอ่การแสดงทรรศนะและเสนอแนวคดิใหม ่

เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและกระตือรือรน้ในการตอบคาํถามประเด็นท่ีสามารถนาํไปต่อยอดหรือ

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มากกว่าประเด็นท่ีบรรจไุวใ้นหนงัสือเรียน เช่น ความรกัเป็นการตอ่ยอดจากวรรณคดีเรือ่ง

มทันะพาธา หรือปัญหาระบบการเมืองไทยตอ่ยอดจากลิลติตะเลงพ่าย กลา่วคือบทเรียนท่ีนาํมาจดัการเรียนรูค้วรมีความ

เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกับช่วงวยั ความสนใจของนักเรียนและสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนัของสงัคมเพ่ือใหน้ักเรียนเห็นถึง

ความสาํคญัของการเรียนรูใ้นบทเรียนนัน้ รวมถึงการเห็นถึงความจาํเป็นในการรว่มกิจกรรมการเรียนการสอนวา่สามารถ

นาํประโยชนไ์ปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มากกวา่การเรยีนแคเ่นือ้หาท่ีมีอยูใ่นหนงัสอืเรยีนเพียงอยา่งเดียว 

 4. การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ดยใชค้าํถามเป็นฐานสามารถสรา้งแรงกระตุน้ใหน้กัเรียนในการเรียนออนไลนม์ี

ความกระตือรอืรน้และมีสมาธิจดจ่อกบัเรือ่งท่ีเรยีนมากขึน้ เน่ืองจากมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแจง้รายละเอียดกตกิาการสอน

ก่อนการจดัการเรยีนรูว้า่จะมีการถามตอบในช่วงใด อยา่งไรบา้ง ทาํใหน้กัเรยีนตอ้งจดัระเบียบตนเองในระหวา่งเรยีน และ

เตรียมความพรอ้มในการตอ่ยอดความคิดจากตวับทเรียนเพ่ือนาํไปสูก่ารตอบคาํถาม โดยคาํถามสว่นใหญ่จะเป็นคาํถาม

ปลายเปิด หรอืแบบมีตวัเลอืกซึง่จะเช่ือมโยงกบัจดุมุง่หมายในการตัง้คาํถามตามแนวคิดดา้นพทุธิพิสยั Bloom (2499 อา้ง

ถึงในทิศนา แขมมณี, 2545) โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห ์ประเมินค่า ประยุกตใ์ช ้และสรา้งสรรคเ์พ่ือใหน้กัเรียน

แสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่อย่างสรา้งสรรค ์สอดคลอ้งกับ มาเรียม นิลพนัธุ์ (2558) ว่าการกระตุน้นกัเรียนให้

สามารถคิดและตัง้คาํถามกระตุน้ใหเ้กิดความใฝ่รู ้และคิดหาคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คาํถามมีส่วนสาํคญัท่ีจะจุดประกายให้

นกัเรยีนฉกุคิด เกิดขอ้สงสยั ใครรู่เ้พ่ือแสวงหาความรูต้อ่ไปอยา่งไมม่ีท่ีสิน้สดุ 

 5. นวตักรรมการสอนท่ีนาํมาบรูณาการรว่มในการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานเพ่ือศกึษาตวับท

พบวา่การพยายามเปรยีบเทียบใหน้กัเรยีนมองภาพการจดักิจกรรมเหมือนการเลน่จิก๊ซอว ์นกัเรยีนแตล่ะคนเปรยีบเสมือน

จิก๊ซอวแ์ตล่ะชิน้ หากขาดชิน้ใดชิน้หนึง่ไปการตอ่ภาพก็จะไมส่มบรูณ ์กลา่วไดว้า่หากสมาชิกคนใดคนหนึง่ไมศ่กึษาเนือ้หา

ในส่วนของตนเองก็จะส่งผลต่อกลุ่มร่วมมือทัง้หมด ดว้ยเหตุนีจ้ะทาํใหน้ักเรียนทุกคนเห็นถึงความสาํคญัของหนา้ท่ีท่ี

ตนเองไดร้บัและทาํใหน้กัเรียนมีความรูแ้ละเช่ือมโยงความรูใ้นสว่นของตนเองและกลุม่รว่มมือไดเ้ป็นอย่างดีเก่ียวกับตวั

บทเรยีนท่ีศกึษาก่อนการนาํไปตอ่ยอดตอบคาํถามในลาํดบัตอ่ไป 

 6. การสรา้งเจตคติและความตระหนกัถึงความสาํคญัในการรูจ้กัตัง้คาํถามและตอบคาํถามอย่างสรา้งสรรคใ์ห้

เกิดกับนักเรียนจากการใชก้ารจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานมีความสาํคัญไม่นอ้ยไปกว่าการพฒันา

ความสามารถในการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ จากการศึกษาพบว่าการปลกูฝังเจตคติเหลา่นีใ้หน้กัเรียนผ่าน

การตัง้เป็นจุดประสงคก์ารเรียนรูท้าํใหน้กัเรียนบางสว่นเกิดการตัง้คาํถามต่อยอดจากคาํถามท่ีครูผูส้อนใชใ้นการจดัการ

เรียนรู ้ซึ่งปรากฏในวงจรท่ี 2 และมีนักเรียนกลุ่มใหม่ท่ีตั้งคําถามในวงจรท่ี 3 จากคําตอบของเพ่ือนร่วมชั้น จาก

การณท่ี์เกิดขึน้นีเ้ป็นตวับง่ชีใ้หเ้ห็นวา่นกัเรยีนซมึซบัการรูจ้กัตัง้คาํถามจากสิง่ท่ีไดเ้รยีนรูร้วมถึงสิง่ตา่งๆ รอบตวั สอดคลอ้ง

กบัพรพิสทุธ์ิ มงคลวนิช (2558) ไดร้ะบไุวว้า่การปลกูฝังใหน้กัเรยีนเขา้ถึงศาสตรต์า่งๆ ดว้ยคาํถามเป็นการสรา้งภมูิคุม้กนัท่ี

สามารถป้องกันการหลงเช่ือขอ้มูลใดๆ ท่ีไม่สมดว้ยเหตุผล รวมไปถึงการตดัสินใจของนกัเรียนในยุคของขอ้มูลข่าวสาร
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ภาคบรรยาย 100 

ดงัเช่นปัจจบุนันี ้อนัจะเป็นพืน้ฐานท่ีดีในการพฒันาความสามารถเหลา่นีไ้มเ่พียงแตเ่จตคติในเรื่องดงักลา่วแต่รวมถึงการ

แสดงทรรศนะอย่างมีคุณภาพ และการเสนอแนวคิดใหม่อย่างสรา้งสรรคส์ู่การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ไดใ้น

อนาคต 

 7. ความพึงพอใจของนกัเรียนในการจดักระบวนการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐาน จากการสมัภาษณน์กัเรียน

หลงัการจดัการเรียนการสอนพบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีความพึงพอใจในการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานโดยระบเุหตผุล

ว่าเป็นการจัดการเรียนรูรู้ปแบบท่ีแปลกใหม่และไม่เคยเรียนรูปแบบการเรียนในลกัษณะนีม้าก่อน การจัดกระบวนการ

เรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานดึงดูดความสนใจในการเรียนของนกัเรียนเป็นอย่างมากเพราะตอ้งใชก้ระบวนการคิดถึง

ความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  อยู่เสมอและทาํใหน้กัเรียนไดเ้ห็นมมุมองของเพ่ือนรว่มชัน้ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งสิน้เชิง 

อีกทัง้รูจ้ักการยอมรบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเคารพซึ่งกนัและกนัมากขึน้ นอกจากนีน้กัเรียนในกลุ่มท่ีไม่ไดม้ีความ

สนใจในรายวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะใหค้วามเห็นว่าหากครูผูส้อนวิชาภาษาไทยนาํการจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบใช้

คาํถามเป็นฐานไปจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นทกุระดบัชัน้จะทาํใหร้ายวิชาภาษาไทยเป็นวิชาท่ีนา่เรยีนและดงึดดูความสนใจ

ของนกัเรยีนไดม้ากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

 

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้

 1. ขอ้มลูจากการศกึษาเสนอแนะวา่บทเรยีนท่ีนาํมาใชก้าํหนดเป็นหวัขอ้ในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกบัการ

จดักระบวนการเรยีนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานควรเป็นเนือ้หาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสงัคม และสอดคลอ้งกบัความสนใจของ

ช่วงวยันกัเรยีนมากกวา่การนาํบทเรยีนท่ีมีบรรจอุยูใ่นหนงัสอืเรยีนอยูแ่ลว้มาใช ้หากจาํเป็นตอ้งนาํเนือ้หาท่ีบรรจใุนหนงัสอื

เรียนมาใช ้ผูว้ิจัยเสนอว่าควรตีแผ่ใหเ้นือ้หามีความมิติท่ีกวา้งและลึกยิ่งขึน้ เพ่ือสรา้งคาํถามท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิด

ทรรศนะท่ีหลากหลายมากขึน้ 

 2. ขอ้มูลจากการศึกษาสะทอ้นว่าขัน้ตอนของการสรา้งบรรยากาศในชั้นเรียนใหน้ักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อ

กระบวนการจดัการเรียนรูเ้ป็นเรือ่งสาํคญั เน่ืองจากนกัเรยีนหลายคนยงัมีความกงัวลและเกรงกลวัท่ีจะแสดงทรรศนะของ

ตน จากขอ้มลูวิจยัเชิงคณุภาพพบวา่ นกัเรียนมกัตัง้คาํถามวา่ความคิดท่ีตนเองสามารถพดูแสดงออกไปไดห้รอืไม ่และจะ

ไม่มีกระทบต่อตนเองในอนาคต แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนกลุม่นีย้งัยึดติดกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่สนบัสนนุ

ใหน้กัเรียนกลา้คิด และกลา้แสดงออกทางความคิด ดงันัน้ เพ่ือใหบ้รรยากาศในการจดัการเรียนรูส้นบัสนนุใหน้กัเรียนได้

คิดริเริ่มและคิดสรา้งสรรคอ์ย่างแทจ้ริง ครูผูส้อนควรทาํใหน้กัเรียนรูส้กึปลอดภยัในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ไม่

สรา้งแรงกดดนัหากนกัเรียนยงัไม่สามารถแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ไดแ้ต่เลือกท่ีจะใหโ้อกาสนกัเรียนในครัง้

ต่อไปแทน อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังความกลา้แสดงออกทางความคิดนัน้เป็นเรื่องท่ีจาํเป็นแต่ควรแสดงออกอย่าง

เหมาะสม เช่น การใชภ้าษาท่ีสภุาพ หรอืหลกีเลีย่งการพาดพิงช่ือของบคุคลท่ีอาจมีสว่นไดส้ว่นเสยีกบัทรรศนะหรือแนวคิด

ใหมท่ี่แสดงออกมา เป็นตน้ 

 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 

 1. กระบวนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือใหน้กัเรียนศึกษาตวับทเรียนควรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากการจดัทาํ

กระบวนการจดัการเรยีนรูท่ี้ใชน้วตักรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคจิก๊ซอวใ์นแผนการจดัการเรยีนรูว้งจรท่ี 1 

และ 2 ศึกษาพบว่าการจดักระบวนการเรียนรูรู้ปแบบเดิมแมจ้ะใหป้ระสิทธิภาพท่ีดีเพราะนกัเรียนคุน้ชินกับรูปแบบการ
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ภาคบรรยาย 101 

เรียนรูแ้ต่จะส่งผลใหน้กัเรียนเบ่ือหน่าย และนกัเรียนบางส่วนไม่ปฏิบตัิตามกระบวนการ รวมถึงไม่มีความกระตือรือรน้

เทา่ท่ีควร 

 2. การประยกุตเ์ช่ือมโยงการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานเขา้กบัการศกึษาภาษาและบรบิทของ

สงัคมวฒันธรรม หรือการนาํวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis หรือ CDA) เขา้มาบูรณาการ

ร่วมกับบทเรียน ขอ้มูลจากการศึกษาพบว่าบทเรียนท่ีบรรจุในหนังสือเรียนจะไม่มีแรงดึงดูดความสนใจของนักเรียน

เท่าท่ีควร หากมีการศึกษาบริบททางสงัคมวฒันธรรมรว่มดว้ยมีความเป็นไปไดท่ี้จะต่อยอดการแสดงทรรศนะและเสนอ

แนวคิดใหม่ใหเ้กิดประสิทธิผลยิ่งขึน้ เน่ืองจากจะทาํใหม้มุมองท่ีมีตอ่เนือ้หากวา้งขึน้สง่ผลใหน้กัเรียนไดเ้กิดกระบวนการ

คิดท่ีหลากหลายมากขึน้ รวมถึงครูผูส้อนอาจต่อยอดพฒันากระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานเพ่ือพฒันา

นกัเรยีนใหเ้กิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้

 3. การศึกษาความพงึพอใจของการจดักระบวนการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานอยา่งจริงจงั เน่ืองจากขอ้มลูท่ี

ศึกษาเป็นเพียงความคิดเห็นสว่นหนึ่งท่ีนกัเรียนบางกลุม่ท่ีสะทอ้นผลความคิดเห็นและความพึงพอใจออกมาเท่านัน้ การ

ศึกษาวิจยัในครัง้ต่อไปควรวดัประเมินผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็น

ฐานเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและความนา่เช่ือถือของขอ้มลู 

 4. การศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิหรือคณุภาพของการจดักระบวนการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานระหวา่ง

การจัดการเรียนการสอน ณ ท่ีตัง้ (Onsite) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์(Online) ว่ามีความแตกต่างกนั

อย่างไร เน่ืองจากผลจากการศกึษาพบวา่การจดักระบวนการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็นฐานดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน

แบบออนไลนใ์หผ้ลสมัฤทธ์ิท่ีนา่พึงพอใจ ซึ่งหากนาํกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นรูปแบบเดียวกนันีไ้ปจดัการเรยีนการสอน

แบบอ่ืนๆ อาจใหผ้ลลพัธท่ี์แตกต่างและเป็นประโยชนใ์นการพฒันาการจดักระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบใชค้าํถามเป็น

ฐานในรูปแบบตา่งๆ ใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ (1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการ

เขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการของคณาจารยส์งักดัโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร;์ และ (2) เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของ

ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ: (1) ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการ

พฒันาระบบสารสนเทศ; และ (2) คณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ท่ีแสดงเจตนาเลอืกเสน้ทางการเขา้สู่

ตาํแหนง่ทางวิชาการ จาํนวน 150 คน ไดม้าจากการสุม่อยา่งง่าย เครือ่งมอืท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย (1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

แสดงเจตนาเลอืกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการของคณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร;์ (2) แบบ

วดัประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ; และ (3) แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลอืกเสน้ทาง

การเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยส์งักดัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้

สามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี มีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.87, SD = 0.34) และมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

(X̅ = 4.81, SD = 0.49) 

คาํสาํคัญ: การแสดงเจตนา, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ ระบบสารสนเทศ, เสน้ทางการเขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการ 

 

Abstract 

 This research aims to (1) develop and find the efficiency of information systems pursuing higher academic positions; 

and (2) study the users’ preferences. The samples had two groups: (1) The 3 of experts who specialize in the information 

systems; and (2) the teachers who pursue the pathway of higher academic positions at Kasetsart University Laboratory School. 

By using the simple sampling procedure, there were 150 teachers of Kasetsart University Laboratory School participated in 

this research. The methodologies consist of: (1) the information systems to express the teachers’ purposes to pursue their 

higher academic positions; (2) the efficiency measurements of the information system; and (3) the questionnaires of users’ 

preferences. The results were statistically analyzed by the means and standard deviations. The results have shown the 

participants achieved the objectives, the systems were used functionally, and the efficiency of the information system at the 

highest level (X̅ = 4.87, SD = 0.34) as well as the participants have shown the most satisfied level of preferences (X̅ = 4.81, SD 

= 0.49). 

Keywords: information systems, Kasetsart University, pathway of higher academic positions, pursuing 
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บทนํา 

 โลกในยคุปัจจบุนั มีการสรา้งสรรคน์วตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือใชส้นบัสนนุการปฏิบตังิานในองคก์รตา่งๆ 

ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแนวความคิด หรือการคิดคน้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มาใช้ในการ

ขบัเคลื่อนองคก์ร ลดภาระของผูป้ฏิบตัิงาน ลดการใชท้รพัยากรท่ีเคยใชอ้ย่างสิน้เปลือง ทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมการดแูล

รกัษาสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอย่างสงูสดุ ดงันัน้ องคก์รต่างๆ จึงมีการสรา้งสรรคน์วตักรรม

ใหม่ๆ รวมถึงการนาํเทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้นการจดัเก็บและบริหารจดัการขอ้มลูอย่างแพรห่ลาย (ชลธิชา ธนกิตตินนัท,์ 

2564) 

 “ระบบสารสนเทศ” จึงเป็นเทคโนโลยีหนึ่งท่ีมีบทบาทสาํคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ช่วยให้การ

ปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยช่วยใหก้ารจัดเก็บขอ้มูลทาํไดอ้ย่างเป็นระบบและง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูลใน

ภายหลงั ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ลดความซํา้ซอ้นในการจดัเก็บขอ้มูล ทัง้ยงัสามารถนาํขอ้มลูจาก

ระบบสารสนเทศ มาใชใ้นการประมวลผลไดอ้ย่างรวดเร็ว ดังนัน้ องคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน จึงนาํระบบ

สารสนเทศมาใชส้นบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นหน่วยงานในกาํกับของรฐับาล ตัง้แต่วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2558 ไดก้าํหนดขอ้บังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าดว้ยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยกาํหนดใหม้ีประเภทตาํแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลยักลุม่วิชาการขึน้ใหม ่เป็นประเภทคณาจารยโ์รงเรียนสาธิต โดยมีความกา้วหนา้ในตาํแหน่งทางวิชาการเป็น

ระดบัซึ่งประกอบดว้ยปฏิบตัิการ ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ ประกอบกับขอ้บงัคบั

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าดว้ยการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยักลุ่มวิชาประเภทคณาจารย์

โรงเรยีนสาธิต ใหด้าํรงตาํแหนง่อาจารยช์าํนาญการ อาจารยช์าํนาญการพิเศษ อาจารยเ์ช่ียวชาญ และอาจารยเ์ช่ียวชาญ

พิเศษ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภท

คณาจารยป์ระจาํเต็มเวลา และคณาจารยโ์รงเรียนสาธิตท่ีสงักดัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์ิจยั

และพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกาํแพงแสน ศูนยว์ิจัยและพฒันา

การศึกษาทัง้ 2 แห่ง ท่ีไดร้บัการบรรจุจา้งเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัก่อนวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 ตอ้งแสดงเจตนา

โดย การแสดงเจตนาเลอืกเสน้ทางความกา้วหนา้ในตาํแหนง่ทางวิชาการนัน้ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกิจการเรยีนการสอน

ท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของตน ซึ่งมีเสน้ทางความกา้วหนา้ในตาํแหนง่ 2 เสน้ทาง ประกอบดว้ย: (1) เสน้ทางของการเป็น

คณาจารยป์ระจาํเต็มเวลา จะดาํรงตาํแหนง่อาจารย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ตอ่ไป; หรอื 

(2) ประเภทคณาจารยโ์รงเรียนสาธิต จะดาํรงตาํแหน่งระดบัปฏิบตัิการ ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพิเศษตอ่ไป โดยขอ้บงัคบัขา้งตน้ไดก้าํหนดใหต้อ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2564  

 ทัง้นี ้การใหค้ณาจารยท่ี์สงักัดโรงเรียนสาธิตฯ พิจารณาเพ่ือแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สู่ตาํแหน่งทาง

วิชาการและความกา้วหนา้ในสายงาน มหาวิทยาลยัฯ จึงตอ้งสรา้งความเขา้ใจกับบุคลากรกลุ่มท่ีไดร้บัผลกระทบจาก

ขอ้บงัคบัขา้งตน้ ดงันัน้ การแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการของบคุลากรกลุม่ดงักลา่ว จึงมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํขอ้มลูจากฐานขอ้มลูบคุลากรหลายสว่นมาใชบ้รหิารจดัการในการประมวลผล เพ่ือลดความผิดพลาดท่ี

อาจเกิดขึน้และสง่ผลใหเ้กิดความคลาดเคลือ่นของขอ้มลูใหน้อ้ยท่ีสดุ อีกทัง้ยงัสามารถตรวจสอบตดิตามกลุม่เปา้หมายให้

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดได ้ลดการสูญหายของเอกสารหลกัฐาน และเป็นการอาํนวยความ

สะดวกแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายอีกดว้ย 
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 ในการนี ้ผูว้ิจัยไดพิ้จารณาและเล็งเห็นถึงความสาํคัญในกระบวนการ แสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สู่

ตาํแหน่งทางวิชาการขา้งตน้ จึงเกิดแนวความคิดในการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรบัการดาํเนินการ

จัดเก็บข้อมูลการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่ต ําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต 

แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกและรองรบัการดาํเนินการต่างๆ แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

รวมถึงรองรบัการประมวลผลขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการวางแผนการบรหิารทรพัยากรของมหาวิทยาลยัท่ีอาจมีขึน้ในอนาคตตอ่ไป 

 

วตัถปุระสงคใ์นการวจิยั 

 1) เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สู่ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการของคณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหน่ง

ทางวิชาการของคณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

การตรวจเอกสาร 

การวิจยั เรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ใชห้ลกัการและทฤษฎีในการดาํเนินการวจิยั ดงันี ้

 

การพฒันาระบบสารสนเทศ 

 การพฒันาระบบสารสนเทศนัน้ เป็นการดาํเนินการท่ีประกอบดว้ยขัน้ตอนตา่งๆ หลายขัน้ตอน นิยมใชรู้ปแบบใน

การพัฒนาระบบด้วย “วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)” ซึ่งเป็นวงจรท่ีช่วยให ้

การพัฒนาระบบดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีขัน้ตอนการทาํงานท่ีแบ่งออกเป็น 5 ระยะ (โอภาส เอ่ียมศิริวงศ,์ 

2555) ประกอบดว้ย การวางแผนโครงการ การวิเคราะห ์การออกแบบ การนาํไปใช ้และการบาํรุงรกัษา 

 

 1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) 

 เป็นระยะการทาํงานท่ีผูว้ิจัยจะตอ้งดาํเนินการเพ่ือตอบคาํถามสาํคญัท่ีว่า ทาํไมถึงตอ้งพฒันาระบบนีข้ึน้มา 

จะสรา้งระบบนีอ้ย่างไร ตอ้งมีการศึกษาและวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบ ซึ่งมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัใน

การดาํเนินการระยะนี ้เช่น การกาํหนดปัญหา การกาํหนดระยะเวลาดาํเนินโครงการ และประโยชนข์องระบบ เป็นตน้ 

 

 2. การวเิคราะห ์(Analysis) 

 เป็นระยะการทาํงานท่ีผูว้ิจยัเก็บรวมรวมความตอ้งการ อาจไดม้าจากการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบงาน 

การสมัภาษณ ์การตอบแบบสอบถาม การศกึษาเอกสาร ระเบียบกฎเกณฑต์า่ง ๆ เพ่ือใหท้ราบถึงกระบวนการทาํงาน ปัญหา

ท่ีเกิดขึน้ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ซึ่งองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการทาํงานระยะนีค้ือขอ้เสนอของระบบโดยอาจ

นาํเสนอในรูปแบบของแบบจาํลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) และแบบจาํลองขอ้มลู (Entity Relationship Diagram) 

 3. การออกแบบ (Design) 

 เป็นระยะการทาํงานท่ีผูว้ิจยัตอ้งตดัสินใจวา่จะดาํเนินการพฒันาระบบอยา่งไร เพ่ือใหก้ารพฒันาระบบนัน้บรรลุ

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ ในระยะนีม้ีกิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการ เช่น การจดัหาระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 

การออกแบบฐานขอ้มลู การออกแบบเอาตพ์ตุและยเูซอรอิ์นเทอรเ์ฟส เป็นตน้ 
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 4. การนาํไปใช ้(Implementation) 

 เป็นระยะท่ีผูว้ิจัยตอ้งดาํเนินการสรา้งระบบ ทดสอบ และติดตัง้ระบบเพ่ือใหส้ามารถใช้งานระบบได ้โดยมี

กิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการ เช่น การสรา้งสว่นประกอบของระบบ การตรวจสอบความถกูตอ้งและทดสอบระบบ การติดตัง้

ระบบ การจดัทาํเอกสารระบบ เป็นตน้ 

 5. การบาํรุงรกัษา (Maintenance) 

 ระยะนี ้โดยปกติแลว้จะไมถ่กูนาํไปรวมไวใ้นขัน้ตอนการพฒันาระบบ SDLC จนกวา่ระบบจะไดร้บัการติดตัง้เพ่ือ

ใชง้านแลว้เท่านัน้ เน่ืองจากระบบตอ้งไดร้บัการบาํรุงรกัษาตลอดระยะเวลาการใชง้าน การบาํรุงรกัษานีจ้ะช่วยใหร้ะบบ

สามารถใชง้านไดเ้ป็นเวลานาน หรอืจะเป็นการเพ่ิมคณุสมบตัิใหม่ๆ  ขึน้เมื่อเทคโนโลยีการการเปลีย่นแปลง เป็นตน้ 

 

การแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้า สู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ที่ส ังกัด โรง เ รียนสาธิตแ ห่ง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

การแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่ต ําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ท่ีสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์นัน้ไดถู้กกาํหนดขึน้จากขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าดว้ยการพิจารณากาํหนด

ตาํแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยักลุ่มวิชาการประเภทคณาจารยโ์รงเรียนสาธิต ใหด้าํรงตาํแหน่งอาจารยช์าํนาญการ 

อาจารยช์าํนาญการพิเศษ อาจารยเ์ช่ียวชาญและอาจารยเ์ช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561 และแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ฉบบัท่ี 2 

พ.ศ. 2564 โดยมีคณาจารยท่ี์สงักัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศูนยว์ิจัยและพฒันาการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร ์และคณาจารยท่ี์สงักดัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกาํแพงแสน ศนูยว์ิจยัและ

พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์ท่ีบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ก่อนวันท่ี 27 กันยายน  

พ.ศ. 2561 เป็นผูท่ี้ตอ้งดาํเนินการแสดงเจตนาเพ่ือเลอืกเสน้ทางในการเขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการ 

 การเขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการท่ีคณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตฯ สามารถเลอืกแสดงเจตนาได ้ดงันี ้

 1) การเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการของพนกังานมหาวิทยาลยัแบบประเภทคณาจารยป์ระจาํเต็มเวลา ซึ่งเป็นการ

เขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการในตาํแหนง่ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

 2) การเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการของพนกังานมหาวิทยาลยัแบบประเภทคณาจารยโ์รงเรียนสาธิต ซึ่งมีตาํแหนง่

เป็นอาจารยป์ฏิบตัิการ อาจารยช์าํนาญการ อาจารยช์าํนาญการพิเศษ อาจารยเ์ช่ียวชาญ และอาจารยเ์ช่ียวชาญพิเศษ ซึง่

เป็นตาํแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยัในกลุ่มวิชาการ ตามขอ้ 10 แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรว์่าดว้ยการ

บรหิารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2558 

 เมื่อคณาจารยไ์ดแ้สดงเจตนาเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไมส่ามารถถอนการแสดงเจตนาดงักลา่วได ้

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ คณาจารยส์งักดัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ท่ีแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการ

เขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการ จาํนวน 238 คน 

 กลุม่ตวัอย่างไดแ้ก่ (1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ จาํนวน 3 ท่าน; และ (2) คณาจารยส์งักดั

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ท่ีแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการ จาํนวน 150 คน 
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คาํนวณโดยใชส้ตูรคาํนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Taro Yamane (พรรณี ลกิีจวฒันะ, 2555) และกลุม่ตวัอยา่งดงักลา่วไดม้า

จากวิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) 

 

เครือ่งมือในการวจิยั 

 ระบบสารสนเทศเพือ่การแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สงักดัโรงเรยีน

สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 การพฒันาระบบสารสนเทศไดด้าํเนินพฒันาระบบภายใตท้ฤษฎีวงจรการพฒันาระบบ (System Development 

Life Cycle: SDLC) ดงันี ้

 

 1.ระยะการวางแผนโครงการ (Project Planning) 

 การแสดงเจตนาเลอืกเสน้ทางเขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการของคณาจารยโ์รงเรยีนสาธิตฯ นัน้ เป็นงานใหมท่ี่เกิดขึน้

จากขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าดว้ยการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยักลุม่วิชา ประเภท

คณาจารยโ์รงเรยีนสาธิต ใหด้าํรงตาํแหนง่อาจารยช์าํนาญการ อาจารยช์าํนาญการพิเศษ อาจารยเ์ช่ียวชาญ และอาจารย์

เช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561 ซึ่งกาํหนดใหค้ณาจารยท่ี์สงักดัโรงเรียนสาธิตฯ ตอ้งแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางเขา้สูต่าํแหนง่

ทางวิชาการ ว่าจะเลือกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการแบบคณาจารยป์ระจาํเต็มเวลา (ผูช้่วยศาสตราจารย ์รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย)์ หรือแบบคณาจารยโ์รงเรียนสาธิตฯ (ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพิเศษ) ภายในวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณาจารยท่ี์อยูใ่นเง่ือนไขจาํนวนมากกว่า 200 คน จากขอ้มลู

ดงักลา่วกองการเจา้หนา้ท่ีไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึน้หากปฏิบตัิงานในรูปแบบเดิม แสดงถึงปัญหาดงั Figure. 1 

 

 
Figure 1 Cause and Effect Diagram 

 

 การพฒันาระบบมีกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการ 3 เดือน มีผูร้บัผิดชอบโครงการคือกองการเจา้หนา้ท่ี และ

สาํนักบริการคอมพิวเตอร ์ประโยชนข์องการพัฒนาระบบ คือ สามารถนาํขอ้มูลจากฐานขอ้มูลบุคลากรท่ีมีอยู่มาใช้

ประโยชน ์เพ่ือลดระยะเวลาในการดาํเนินการ ลดความผิดพลาดของขอ้มลู เกิดความสะดวกสบายในการจดัทาํเอกสาร

ของผูแ้สดงเจตนาฯ เจา้หนา้ท่ีสามารถนาํขอ้มูลการแสดงเจตนาของผูแ้สดงเจตนาฯ จากระบบสารสนเทศมาใชใ้นการ

ประมวลผล และดาํเนินการในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไดอ้ยา่งรวดเรว็ มีความถกูตอ้งแมน่ยาํ 
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 2. การวิเคราะห ์(Analysis) 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางเขา้สูต่าํแหน่งทาง

วิชาการของคณาจารยโ์รงเรียนสาธิตฯ ศึกษารูปแบบการทาํงาน ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํงาน ไดข้อ้สรุปความตอ้งการของระบบสารสนเทศ แสดงดงั Figure 2 

 

 
Figure 2 Data Flow Diagram 

 

 3. การออกแบบ (Design) 

 ในระยะนีผู้ว้ิจยัไดด้าํเนินการออกแบบระบบสารสนเทศตามท่ีไดว้ิเคราะหไ์วใ้นระยะของการวิเคราะห ์โดยผูว้ิจยั

ได้ใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver 2021 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้ชุดคาํสั่งภาษา HTML5, PHP, Java 

Script, Jquery, FPDF และชดุภาษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใชฐ้านขอ้มลู Oracle ในการสรา้งฐานขอ้มลูใหมแ่ละเช่ือมโยงขอ้มลู

บคุลากรเดิมท่ีมีอยูเ่ขา้ดว้ยกนั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการออกแบบฐานขอ้มลู แสดงดงั Figure 3 
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Figure 3 Entity Relationship Diagram 

 

 จากนัน้ผูว้ิจยัก็ไดท้าํการออกแบบสว่นติดตอ่กบัผูใ้ชง้าน (User Interface) และรูปแบบรายงานแบบแสดงเจตนา

เลอืกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการของคณาจารยโ์รงเรยีนสาธิตฯ 

 

 4. การนาํไปใช ้(Implementation) 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้เริม่ตน้จากการสรา้งฐานขอ้มลู สรา้งสว่นติดตอ่

ผูใ้ชง้าน สรา้งรูปแบบรายงาน เช่ือมโยงขอ้มลูเขา้ดว้ยกนั จากนัน้ทาํการทดสอบใชง้านระบบสารสนเทศท่ีไดพ้ฒันาขึน้ เมื่อใช้

งานไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้จึงเขา้สูก่ระบวนการประเมินประสทิธิภาพการทาํงานของระบบสารสนเทศโดยผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น 

โดยใช้แบบวัดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เมื่อประเมินประสทิธิภาพระบบสารสนเทศแลว้ ดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขระบบสารสนเทศตามขอ้แนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้ดาํเนินการติดตัง้ระบบสารสนเทศเขา้สูเ่ครือ่งแมข่า่ย

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปิดระบบให้ผู้แสดงเจตนาได้เข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งาน ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบได้ท่ี  URL: 

https://hr.ku.ac.th/satitpm/ เมื่อผูใ้ชง้านไดด้าํเนินการแสดงเจตนาฯ เรียบรอ้ยแลว้ระบบสารสนเทศจะนาํผูใ้ชง้านเขา้สู่

หนา้ต่างของการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบ (เฉพาะกลุม่ตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัไดสุ้ม่ไวแ้ลว้) จากนัน้เมื่อประเมิน

ความพงึพอใจเรยีบรอ้ยแลว้ระบบสารสนเทศจะทาํการจดัทาํรายงานใหแ้กผู่ใ้ชง้าน 

 

 5. การบาํรุงรกัษา (Maintenance) 

 หลงัจากท่ีมีการเปิดใชง้านระบบสารสนเทศแลว้ไดพ้บขอ้ผิดพลาดเล็กนอ้ยท่ีเกิดขึน้ เช่น ช่ือและนามสกุลของ

ผูใ้ชง้านมีความยาวมากกวา่พืน้ท่ีท่ีกาํหนดไวท้าํใหรู้ปแบบของรายงานเกิดความผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการปรบัปรุง

และแกไ้ขระบบสารสนเทศใหพ้รอ้มตอ่การใชง้าน ไมเ่กิดปัญหาระหวา่งการเปิดระบบสารสนเทศใหใ้ชง้านตอ่ไป 

 

 แบบวดัประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

LECTURER

PK
round_time varchar(20) NOT NULL
typenew varchar(5) NOT NULL
p_id varchar(20) NOT NULL

dept varchar(5)
post_edu_level varchar(5)
post varchar(20)
post_mobility number 
telephone varchar(50)
email varchar(50)
update_user varchar(20)
update_date date
approve_no varchar(20)
approve_user varchar(20)
approve_date date
accept_condition number
date_mobility date
flag_qa number

COMMAND

PK
round_time varchar(20) NOT NULL
typenew varchar(5) NOT NULL
p_id varchar(20) NOT NULL

comm_no varchar(20)
comm_date date
comm_remark varchar(50)
date_change date

USER

PK user_id int NOT NULL

user_name varchar(20)
user_pass varchar(20)
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 ใชแ้บบวดัประสทิธิภาพระบบสารสนเทศท่ีปรบัปรุงโดย นนทช์ยั ปัญจานนท ์และณาตยา ศกัดิ์ถาวรเลิศ (2564) 

ประกอบดว้ยการทดสอบประสทิธิภาพ 4 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ ดา้นความถกูตอ้งในการทาํงาน

ของระบบ ดา้นการใชง้านระบบ และดา้นความปลอดภยัของระบบ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 

ซึง่กาํหนดคะแนนและความหมายของคะแนนไว ้ดงันี ้

 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 4 หมายถึง มาก  3 หมายถึง ปานกลาง 

 2 หมายถึง นอ้ย  1 หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 

 โดยแบบประเมินนี ้จะถูกประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการพฒันาระบบจาํนวน 3 ท่าน 

เมื่อไดร้บัผลการประเมินแลว้ ทาํการหาค่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนัน้นาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพในระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพในระดบัมาก 

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ระบบมีประสทิธิภาพในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 

 แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การแสดงเจตนาเลอืกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหนง่

ทางวชิาการของคณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ใชแ้บบสอบถามวดัความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศท่ีปรบัปรุงโดย นนทช์ยั ปัญจานนท ์และณาตยา 

ศักดิ์ถาวรเลิศ (2564) ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 14 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ง

กาํหนดคะแนนและความหมายของคะแนนไว ้ดงันี ้

 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 4 หมายถึง มาก  3 หมายถึง ปานกลาง 

 2 หมายถึง นอ้ย  1 หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 

 โดยแบบสอบถามนี ้จะถูกประเมินโดยกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 150 คน เมื่อไดร้บัผลการประเมินแลว้ ทาํการหา

คา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนัน้นาํผลท่ีไดม้าเปรยีบเทียบกบัเกณฑ ์ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ผูใ้ชง้านระบบมีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ผูใ้ชง้านระบบมีความพงึพอใจในระดบัมาก 

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ผูใ้ชง้านระบบมีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ผูใ้ชง้านระบบมีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ผูใ้ชง้านระบบมีความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

 1. ประสทิธิภาพของระบบสารเทศ 

 เมื่อพฒันาระบบสารสนเทศเรยีบรอ้ยแลว้ ไดด้าํเนินการทดสอบระบบโดยใชแ้บบวดัประสทิธิภาพการทาํงานของ

ระบบสารสนเทศ โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ทา่น 
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 2. ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ 

 เมื่อผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

สงักดัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ดาํเนินการถึงขัน้ตอนสดุทา้ยแลว้ ระบบจะนาํทางเขา้สูก่ารประเมิน

ความพงึพอใจของระบบสารสนเทศแบบออนไลน ์โดยท่ีระบบจะนาํทางเฉพาะผูใ้ชง้านท่ีมีรายช่ือจากการสุม่มาแลว้เทา่นัน้ 

เมื่อผูใ้ชง้านไดท้าํการประเมินความพึงพอใจเรียบรอ้ยแลว้ ระบบสารสนเทศจะนาํทางกลบัเขา้สูก่ารดาวนโ์หลดเอกสาร

การแสดงเจตนาฯ ตอ่ไป 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 ใชก้ารหาคา่เฉลี่ยและการหาสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรบัวิเคราะหข์อ้มลูประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ

สารสนเทศ และความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ 

 

ผลการดาํเนินการวิจัย 

 การวิจยัในครัง้นี ้ไดด้าํเนินการภายใตว้ตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดไวม้ีผลการดาํเนินการ ดงันี ้

  

1. ผลการพฒันาระบบสารสนเทศ 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลอืกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการของ

คณาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีกําหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ผูใ้ชง้านสามารถเขา้สูร่ะบบไดท่ี้ https://hr.ku.ac.th/satitpm/ แสดงดงั Figure 4–6 

 
Figure 4 Home page 
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Figure 5 Pursuing the pathway of higher academic positions page 

 

 
Figure 6 Pursuing the pathway of higher academic positions report 

 

2. ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60 สาขาศกึษาศาสตร ์

 

 
ภาคบรรยาย 113 

 เมื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลอืกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหนง่ทางวชิาการของคณาจารยส์งักดั

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาํเร็จแล้ว ผู้วิจัยได้ทาบทามผู้เ ช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ประเมิน

ประสทิธิภาพการทาํงานของระบบ พบวา่ระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลอืกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหนง่ทางวิชาการ

ของคณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.87; SD = 

0.34) แสดงดงั Table 1 

 

Table 1 The efficiency of the information system 

Topics of the efficiency evaluation X̅ SD Interpretation 

1. Functional Requirement Test 5.00 0.00 Pass at the highest level 

2. Function Test 4.93 0.23 Pass at the highest level 

3. Usability Test 4.53 0.45 Pass at the highest level 

4. Security Test 5.00 0.00 Pass at the highest level 

Summarize 4.87 0.34 Pass at the highest level 

 

 3) ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สู่

ตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยส์งักดัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พบว่าผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ

เ พ่ือการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่ต ําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.81; SD = 0.49) แสดงดงั Table 2 

 

Table 2 The users’ satisfied 

Topics of the efficiency evaluation X̅ SD Interpretation 

Users’ satisfied 4.81 0.49 Pass at the highest level 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

สงักัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรน์ัน้ ไดด้าํเนินการพฒันาระบบตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็นท่ี

ยอมรบัโดยทั่วไป สามารถรองรบัการทาํงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาดไดง้่าย ช่วยลดภาระในการจดัทาํเอกสารของผู้

แสดงเจตนาฯ และช่วยใหเ้จ้าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลไดง้่าย เกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถดาํเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งตอ่ไปไดอ้ยา่งคลอ่งตวั 

 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารยส์งักดัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.87, SD = 0.34) แสดงใหเ้ห็น
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ถึงการดาํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศในครัง้นี ้สามารถดาํเนินการตามกรอบแนวคิดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีกระบวนการใน

การพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ และไดร้บัการยอมรบัจากผูเ้ช่ียวชาญ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทวญั 

ทองทับ (2561) ท่ีไดด้าํเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและฐานขอ้มูลวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชว้งจรการพฒันาระบบ (SDLC) เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาระบบ ผลการวิจัยพบว่า 

ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจนจิรา มาจาด และฆมัภิชา ตนัติสนัติสม 

(2564) ท่ีไดท้าํการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเก็บขอ้มูลผูป่้วย กรณีศึกษา คลินิกคลองแม่ลาย โดยใชว้งจรการ

พฒันาระบบ (SDLC) เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาระบบ ผลการวิจยัพบวา่ระบบสารสนเทศมีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบั

ดีมาก 

 ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านตอ่ระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเสน้ทางการเขา้สูต่าํแหน่งทางวิชาการ

ของคณาจารยส์งักดัโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.81, SD = 0.49) แสดงให้

เห็นวา่การพฒันาระบบสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพนัน้ สง่ผลความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ เน่ืองจาก

ระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้มลูต่าง ๆ  มีความถกูตอ้งชดัเจน 

ระบบใชง้านง่ายและเป็นมิตรต่อผูใ้ชง้าน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของณัฐวรรณ ธรรมวชัรากร (2560) ท่ีไดท้าํการพฒันา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามงานทนุวิจยัภายนอกของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ ีโดยใชว้งจรการพฒันา

ระบบ (SDLC) เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาระบบ ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของชัยรตัน ์รอดเคราะห ์(2555) ไดท้าํการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการงานปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชว้งจรการพฒันา

ระบบ (SDLC) เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาระบบ ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัดี 

 ผูส้นใจสามารถนาํการวิจัยนีเ้ป็นตวัอย่างในการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการทาํงานขององคก์ร

ของตนเอง ซึ่งจะช่วยก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการทาํงานเป็นอย่างมาก และการดาํเนินการในอนาคตควรนาํเทคโนโลยีและ

นวตักรรมท่ีเกิดขึน้ใหมม่าปรบัปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเดิม ใหร้ะบบสารสนเทศท่ีพฒันาขึน้นัน้มีประสทิธิภาพ และ

ตอบสนองตอ่การใชง้านมากยิ่งขึน้ 
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บทคัดยอ่ 

 การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษากระบวนการปรบัตวัของนกัศกึษา และปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรบัตวัของนกัศกึษา

เพ่ือการเรียนออนไลนใ์นยุคโควิด–19 ในมหาวิทยาลยัของรฐัแห่งหนึ่งในภาคใต ้โดยใชก้ารวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลกับ

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2564 จาํนวน 55 คน มีการสมัภาษณเ์ชิงลกึ สนทนากลุม่ และการวเิคราะหเ์นือ้หา พบวา่

กระบวนการปรบัตวัของนกัศึกษาประกอบดว้ย การปรบัตวัแบบรูต้วั (Conscious) และการปรบัตวัแบบไม่รูต้วั (Unconscious) 

และมีปัจจัยสาํคญัท่ีส่งผลต่อกระบวนการปรบัตวัคือ ดา้นครอบครวั ดา้นส่วนตวัของนกัศึกษา และดา้นสถานศึกษา มีการ

ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละผูเ้รยีน โดยมีการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ระบบการลงทะเบียนตา่งๆ 

ท่ีสามารถรองรบันกัศกึษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้เสนอแนะคือ: (1) กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

ควรมีนโยบายทางดา้นการศกึษาท่ีครอบคลมุเท่าทนักบัสถานการณ ์และเขา้ถึงกลุม่เป้าหมายทกุกลุม่ซึ่งอยูใ่นบริบทท่ีแตกตา่ง

กนั; และ (2) สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลยัควรมีการจดัระบบการเรยีนแบบสลบักลุ่มทัง้ในรูปแบบเรียนในหอ้ง และการเรียน

แบบออนไลน ์(Online)  

คาํสาํคัญ: การปรบัตวั, การเรยีนออนไลน,์ โควิด–19 

 

Abstract 

 This study aimed to study the adaptation process of students. Factors affecting student adaptation for online 

learning in the era of COVID–19 in a state university in the south using qualitative research Data were collected with 55 

second-year students with in-depth interviews, group discussions and inductive data analysis. It was found that the 

adaptation process of the students consisted of Conscious and unconscious adaptation (Unconscious) and there are 

important factors affecting the adaptation process, namely the family aspect, the student's personal aspect and educational 

institutions are adapted to the situation and learners by facilitating contacting inquiries various registration systems that can 

support students effectively. Recommendations are: (1) The Ministry of Education should have a comprehensive education 

policy, keep up with the situation and reach all target groups in different contexts; and (2) Educational institutions or 

universities should have an alternating group learning system in both on-site and online learning formats. 

Keywords: adaptation, COVID–19, online learning,  
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บทนํา 

 การศึกษามีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาเยาวชนทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพ และช่วยให้เยาวชนมี

ความสาํเรจ็ในชีวิต ทกุประเทศจึงหาทางสง่เสรมิการศกึษาใหม้ีคณุภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลศิ ซึง่ตามพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาคนใหเ้ป็นมนษุยท่ี์สมบูรณท์ัง้รา่งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้

และคณุธรรม ในการดาํรงชีวิต ซึง่สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสขุ ทัง้นีจ้ากสภาพสงัคมไทยท่ีมีการเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเรว็จากสถานการณท์ัง้ภายในและภายนอกประเทศ ปัจจยัท่ีควบคมุได ้เช่น นโยบายทางการศึกษาของประเทศ 

สถานการณโ์รคระบาด เป็นตน้ และปัจจยัท่ีควบคมุไมไ่ด ้เช่น การเขา้ถึงการศกึษาท่ีเทา่เทียมกนัของเด็กและเยาวชน การ

ประกอบอาชีพของผูค้นในสถานการณโ์รคระบาด เป็นตน้ โดยการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลใหบุ้คคลภายในสงัคม

จาํเป็นตอ้งมีการปรบัตวัทัง้ทางกาย และจิตใจ เพ่ือใหส้ามารถใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสขุ 

 ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงขา้งตน้ตัง้แต่ระดบันโยบาย สถานการณ์โรคระบาด การเขา้ถึงการศึกษาของเด็กและ

เยาวชน รวมทัง้การประบอาชีพของประชาชนในสถานการณโ์รคระบาด สง่ผลกระทบกบัชีวิตของผูค้นแทบทกุดา้น รวมทัง้

ดา้นการศึกษาซึ่งส่งผลกระทบกับผูท่ี้อยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน และมีผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนาเยาวชนในทุก

ระดบัชัน้ซึง่เป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศชาติ โดยเฉพาะการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาท่ีนบัวา่มีความสาํคญัไมย่ิ่งหยอ่นไป

กวา่ระดบัการศกึษาอ่ืนใด เน่ืองจากสถาบนัการศกึษาเป็นศนูยร์วมของเยาวชนซึง่เป็นพลงัในการขบัเคลือ่นประเทศ  ดงันัน้

สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขา้งตน้จึงส่งผลกระทบต่อเยาวชนในทุกระดบัตัง้แต่อนบุาล ประถม มธัยม จนถึง

ระดบัมหาวิทยาลยั จากสถานการณด์งักลา่วสถาบนัการศึกษาจาํเป็นตอ้งจดัรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยสอนผ่าน Application ต่างๆ เช่น What App, Facebook, Instagram, Zoom, 

Webex, Google meeting, Hangout ตลอดจนโซเซียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ (Supriyanto et al., 2020) ซึ่งรูปแบบการ

สอนในสถานการณด์งักลา่วแตกต่างจากรูปแบบการสอนท่ีผ่านมา เช่น การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(นธี เหมมันต์ และอภินันท์ สิริร ัตนจิตต์, 2558) ประกอบด้วย การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย (Research Based 

Instruction) การสอนแบบกลุม่สืบสวน (Group Investigation Model) การสอนแบบอภิปราย (Discussion) การสอนโดย

ใชก้รณีตวัอยา่ง (Case Study) การสอนโดยการอธิบาย ถาม–ตอบ (Lecture Recitation) และการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น

ฐาน (Problem–Based Instruction) (เรณุมาศ มาอุ่น, 2559) ซึ่งรูปแบบการสอนดงักล่าวมีการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกัน

ภายในหอ้งเรียน รวมทัง้สามารถสรา้งมิตรภาพและเพ่ิมโอกาสในการสื่อสารกบัเพ่ือนรว่มชัน้เรียนได ้แต่อย่างไรก็ตามใน

ช่วงเวลาท่ีผา่นมาหลายประเทศในโลกรวมทัง้ประเทศไทยตา่งเผชิญกบัปัญหาการระบาดของโรคโควิด–19 ( COVID–19) 

ซึ่งส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ รวมทัง้มิติดา้นการเรียนการสอนท่ีมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการสอนจาก

หอ้งเรียนปกติมาเป็นการเรียนการสอนออนไลน ์ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดงักล่าวมีทัง้ขอ้ดีและขอ้จาํกัด

กลา่วคือ ขอ้ดีของการเรยีนการสอนออนไลนส์ามารถลดเวลาการเดนิทางระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รยีน สามารถใชโ้ปรแกรม

ช่วยบรหิารจดัการ เช่น การเช็คช่ือนกัเรยีนเขา้เรียน ช่องทางการสื่อสารระหว่างครูผูส้อนและนกัศึกษาสะดวกมากขึน้คือ 

สามารถติดตอ่กนัไดต้ลอดเวลา แต่ในทางกลบักนัการสอนออนไลนย์งัคงมีขอ้จาํกดัอีกหลายประการ เช่น การสอนท่ีเป็น

การสือ่สารทางเดียวของครูผูส้อน อนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัหลากหลายประการในการเขา้ถึงอปุกรณก์ารเรยีนออนไลนข์อง

นกัศึกษา เช่น โทรศพัทม์ือถือ แท็บเล็ต หรือสญัญาณอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ นอกจากนัน้การเรียนออนไลนย์งัส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเรยีนรูข้องนกัศกึษา (สริอิร วิชชาวธุ, 2554) ในการปรบัตวัท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยปรากฏการณด์งักลา่วท่ี

เกิดขึน้นาํมาสู่การตัง้คาํถามว่ากระบวนการปรบัตวัของนกัศึกษาสาํหรบัการเรียนออนไลนใ์นยคุโควิด–19 เป็นอย่างไร 

และมีปัจจัยใดบา้งท่ีมีผลต่อการปรบัตวัของนกัศึกษาสาํหรบัการเรียนออนไลนใ์นยุคโควิด–19 ทัง้นีข้อ้มูลดงักลา่วจะ

นาํไปสูแ่นวทางการปรบัตวัสาํหรบัการเรยีนออนไลนข์องนกัศกึษาท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจบุนัตอ่ไป  
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วตัถปุระสงคก์ารวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการปรบัตวัของนกัศึกษาในยคุการเรียนออนไลนใ์นยคุโควิด–19 ในมหาวิทยาลยัของรฐั

แหง่หนึง่ในภาคใต ้ 

 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปรบัตวัของนกัศกึษาเพ่ือการเรยีนออนไลนใ์นยคุโควิด–19 ในมหาวิทยาลยัของ

รฐัแหง่หนึง่ในภาคใต ้ 

  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่องกระบวนการปรบัตวัของนกัศกึษาสาํหรบัการเรียนออนไลนใ์นยคุโควิด–19 ประกอบดว้ย แนวคิด

ทฤษฎีกระบวนการปรบัตวั ซึ่งมีการประมวลสรุปได ้2 ระดบัคือ: (1) การปรบัตวัแบบรูต้วั (Conscious) ประกอบดว้ย การ

เพ่ิมความพยายามใหม้ากขึน้ เพ่ือชนะอุปสรรคหรือความยุ่งยากต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย  และโดยการ

เปลี่ยนแปลงเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้และหากตระหนักว่าไม่สามารถบรรลเุป้าหมายไดจ้ะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ท่ีคาดว่าจะ

เอาชนะได;้ และ (2) การปรบัตวัแบบไมรู่ต้วั (Unconscious) การปรบัตวัแบบนีเ้ป็นทางออกอยา่งหนึง่ของบคุคลเมื่อเผชิญ

ปัญหาแลว้แกปั้ญหานัน้ไมไ่ด ้ก็จะหาทางออกโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งกลวิธีในการปรบัตวัลกัษณะดงักลา่วเรยีกวา่ กลไกทาง

จิต (Mental Mechanism) หรือกลไกป้องกนัตนเอง เมื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหา เป็นตน้ (ลกัขณา สริวฒัน,์ 2561, วราภรณ ์

ตระกูลสฤษดิ์, 2545) โดยเป็นการปรบัตัวทัง้ภายในและภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย ดา้นอัตมโนทัศน ์ดา้น

บทบาทหนา้ท่ี ดา้นการพึง่พาระหวา่งกนั ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน สิง่แวดลอ้มทางบา้น ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

นกัศกึษากบัเพ่ือน พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์และสภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยั (Roy, 1999) ซึง่มีปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่

การปรบัตวัของนกัศกึษา ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นสถานศึกษา ปัจจยัสว่นตวัของนกัศึกษา และปัจจยัดา้นครอบครวั (สุ

รตัน ์เตียวเจริญ, 2543; Peimani & Hesam, 2021) ทัง้นีเ้พ่ือใหน้ักศึกษามีแนวทางในการจัดการตวัเองจากการเผชิญ

ปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนออนไลนแ์ละการปรบัตวักบัสภาพแวดลอ้มท่ีสง่ผลต่อการเรียนออนไลนไ์ด ้เน่ืองจากการเรยีนรู ้

จะเก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ ์และการปฏิสมัพนัธก์บัโลกรอบๆ ตวั 

โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไดแ้ก่: (1) การเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมจากไมรู่ ้

เป็นรู ้ทาํไม่ได ้เป็นทาํได ้ไม่เคยทาํ เป็นทาํได;้ และ (2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้เป็นไปอยา่งถาวร (Permanent not 

temporary) (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากประสบการณก์ารฝึกฝนและการฝึกหดั เป็นตน้ (สิริอร วิชชาวุธ, 

2554) รวมทัง้ยงัมีสว่นสาํคญักบัการปรบัตวัภายนอกใหเ้ขา้กบัระบบการเรียนรูแ้บบออนไลน ์เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนมี

ประสทิธิภาพ ซึง่มีผลทัง้เชิงบวกและเชิงลบตอ่การเรยีนออนไลน ์(Giannoulas et al., 2021) 

 

 
Figure 1 Conceptual framework 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเลือกพืน้ท่ีวิจัยแบบเจาะจงคือมหาวิทยาลยัของรฐัแห่งหนึ่งใน

ภาคใต ้ประชากรกลุม่ตวัอย่างคือ นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ประจาํปีการศกึษา 2564 มหาวิทยาลยัของรฐัแหง่หนึ่งในภาคใต ้ซึง่

เป็นนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในรายวชิาศกึษาทั่วไป จาํนวน 55 คน โดยการเลอืกพืน้ท่ีวิจยัและกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

ทัง้นีม้ีการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากนกัศึกษาโดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึทัง้รายบคุคล (In-depth Interview) และสนทนากลุม่ 

(Focus group) ผ่านช่องทางออนไลน ์Google meets เน่ืองจากกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาท่ีเขา้มาศกึษาในช่วงเวลาท่ีมี

การระบาดของโรคโควิด–19 ซึ่งสง่ผลใหว้ิถีชีวิตการเรียนในรัว้มหาวิทยาลยัเปลี่ยนไป เช่น การเรียนในหอ้งเรยีนปกติ การ

ทาํกิจกรรม และการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูและเพ่ือน เป็นตน้ โดยมีเครือ่งมือท่ีใชส้าํหรบัการวิจยัคือ แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ

เก่ียวกบักระบวนการในการปรบัตวัของนกัศกึษา และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรบัตวัของนกัศกึษาเพ่ือการเรียนออนไลน์

ในยุคโควิด–19 มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และสรุปประเด็น (Thematic 

Analysis) (ชาย โพธิสิตา, 2549) เพ่ือไดแ้นวทางในการปรบัตวัของนกัศึกษาสาํหรบัการเรียนออนไลนใ์นยุคโควิด–19 ( 

COVID–19) 

 

ผลการวิจัย 

 กระบวนการปรบัตวัของนกัศกึษาสาํหรบัการเรยีนออนไลนใ์นยคุโควดิ–19 มีผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์

ดงัตอ่ไปนี ้(1) กระบวนการปรบัตวัของนกัศกึษาในยคุการเรยีนออนไลนใ์นยคุโควดิ–19 (2) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปรบัตวัของ

นกัศึกษาเพ่ือการเรียนออนไลนใ์นยคุโควิด–19 ในมหาวิทยาลยัของรฐัแหง่หนึ่งในภาคใต ้ซึ่งมีรายละเอียดในการนาํเสนอ

ดงัตอ่ไปนี ้

 กระบวนการปรบัตวัของนกัศึกษาสาํหรบัการเรียนออนไลนใ์นยคุโควิด–19 พบว่ามี 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การ

ปรบัตวัแบบรูต้วั (Conscious) ประกอบดว้ย 1.1 ขัน้ก่อนการเขา้เรียน 1.2 ขัน้ระหวา่งการเขา้เรยีนและการปรบัตวัแบบไม่

รูต้วั (Unconscious) ประกอบดว้ย 1.1 ขัน้ก่อนการเขา้เรยีน 1.2 ขัน้ระหวา่งการเขา้เรยีน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  

1. การปรบัตวัแบบรูต้วั (Conscious) ประกอบดว้ย   

 1.1 ขัน้ก่อนการเขา้เรียน เป็นการปรบัตัวในลกัษณะการเตรียมตัวเขา้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลยั โดย

นกัศกึษามีการเตรยีมตวัเขา้เรยีนในภาคการศกึษาท่ี 1 เมื่อปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจบุนันี ้(ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564) 

เป็นการปรบัตวัท่ีแตกต่างจากการเขา้เรียนแบบทั่วไป เน่ืองจากครัง้นีป้ระเทศไทยและทั่วโลกตอ้งเผชิญกบัโรคระบาดโค

วิด–19 ( COVID–19) ซึ่งโรคระบาดดังกล่าวทาํใหว้ิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ระบบการทาํงาน การประกอบอาชีพ 

การศึกษา และการใชชี้วิตโดยทั่วไป ทัง้นีใ้นสว่นของนกัเรียน นกัศึกษาในระดบัต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัสถานการณด์งักลา่ว 

และตอ้งมีการปรบัตวัไปตามสถานการณท่ี์เกิดขึน้ โดยนกัเรียนท่ีกาํลงัเปลี่ยนสถานะจากนกัเรียนเป็นนกัศกึษา เพ่ือเขา้สู่

การเรยีนในระดบัมหาวิทยาลยัตา่งก็ตอ้งมีการปรบัตวัในทกุๆ ดา้น ไดแ้ก่ การสมคัรเขา้ศกึษาตอ่โดยผา่นช่องทางออนไลน ์

และดาํเนินการทกุอย่างผ่านระบบออนไลนท์ัง้สิน้ โดยการดาํเนินการดงักลา่วสรา้งความกงัวลใจและความสบัสนใหก้ับ

นกัเรียนท่ีกาํลงัเปลี่ยนสถานะของตนเองเป็นนกัศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั  ทัง้นีเ้มื่อนกัศึกษาผ่านการคดัเลือกเขา้มาสู่

มหาวิทยาลยั นกัศึกษาตอ้งมีการปรบัตวักบัการเรยีนในรูปแบบออนไลน ์ซึ่งในกระบวนนีก้่อใหเ้กิดผลกระทบกบันกัศกึษา

ในหลากหลายมิติทัง้การใชชี้วิตและการเรยีน รวมถึงทางดา้นจิตใจ เน่ืองจากตอ้งใชชี้วิตอยูใ่นสถานท่ีเดียวคือ “บา้น” หรอื 

“หอพกั” สง่ผลตอ่ความเครยีดและความกงัวลในหลายรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวตินกัศกึษา นาํมาสูผ่ลกระทบดา้นการเรยีน 

ดา้นจิตใจ และการหลดุออกจากการเรยีน (Drop out) ในลาํดบัถดัมา 
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 1.2 ขัน้ระหวา่งการเขา้เรยีน ในกระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการท่ีนกัศกึษาเขา้มาสูก่ารเรยีนในระดบัมหาวิทยาลยั 

ซึ่งนกัศกึษามีการปรบัตวัในหลากหลายมิติ ไดแ้ก่ (1) การทาํความเขา้ใจกบัระบบการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั (2) การ

ปรบัตวัเขา้กบัเพ่ือนๆ ในชัน้เรยีน (3) การปรบัตวัเขา้กบัรูปแบบการเรยีนการสอนในระดบัมหาวิทยาลยั ซึง่สว่นใหญ่ตอ้งมี

การจัดการเรียนและการตดัสินใจดว้ยตนเอง และ (4) การปรบัตวักับสภาพจิตใจของตนเองอีกดว้ย โดยสถานการณ์

ดงักลา่วขา้งตน้สง่ผลกระทบตอ่การใชชี้วิตของนกัศกึษาทัง้ในเชิงกายภาพ และสภาพจิตใจเป็นอยา่งมาก 

 

2. การปรบัตวัแบบไม่รูต้วั (Unconscious) ประกอบดว้ย  

 2.1 ขัน้ก่อนการเขา้เรียน เป็นการปรบัตวัท่ีแตกต่างจากการเรียนในระดบัมธัยมปลาย เน่ืองจากการใชชี้วิตใน

มหาวิทยาลยัจาํเป็นตอ้งคิดเองและตดัสนิใจเองทกุเรือ่ง ดงัคาํบอกกลา่วของนกัศกึษา 

 

“การเขา้มาเรยีนชัน้ปีที ่1 รูส้กึงง และสบัสนมากครบั เพราะมนัช่างแตกต่างจากมธัยมปลายมากเหลอืเกิน คอื ตอ้งคดิเอง 

ตดัสนิใจเองในทกุๆ เรือ่ง” 

 

 ในช่วงแรกของการเรียนออนไลนน์กัศกึษาเรียนไมค่่อยรูเ้รือ่ง เน่ืองจากตอ้งปรบัตวักบัการเรียนออนไลน ์ปรบัตวั

กบัระบบของมหาวิทยาลยั ปรบัตวักบัเพ่ือน และปรบัตวักบัอาจารยผ์ูส้อน  

 

 2.2 ขัน้ระหว่างการเขา้เรียน เมื่อนกัศึกษาเขา้มาในระบบการเรียนการสอนในระดบัมหาวิทยาลยั นกัศึกษามี

กระบวนการปรบัตวักบัการเรียนออนไลนท่ี์ไม่สามารถคาดเดาทิศทางไดใ้นชัน้ปีท่ี 1 เน่ืองจากการเรียนแตกต่างจากการ

เรียนปกติ (On site) แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจนกระทั่งเขา้สูปี่ท่ี 2 นกัศึกษาสามารถปรบัตวักบัการเรียนออนไลนไ์ด ้แต่

ในทางกลบักนันกัศึกษากลบัมีภาวะซมึเศรา้มากขึน้ ซึ่งเน่ืองจากไม่ไดเ้จอเพ่ือนๆ และอยู่กบัตวัเองมากจนเกินไป รวมทัง้

การเรียนออนไลนท่ี์บา้นมีภาวการณร์บกวนจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆ เช่น เสียงดงัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกบา้น เสยีง

ดังจากภายในบา้น เน่ืองจากในครอบครวัมีจาํนวนหลายคน นอกจากนัน้การเรียนออนไลนท่ี์บา้นของนกัศึกษามีการ

รบกวนจากผูป้กครอง เน่ืองจากนกัศกึษาในบางครอบครวั (ซึ่งเป็นครอบครวัสว่นใหญ่) จาํเป็นตอ้งช่วยผูป้กครองทาํงาน

บา้น และงานอ่ืนๆ เช่น นกัศกึษาตอ้งช่วยผูป้กครองเก็บนํา้ยางในตอนเชา้ก่อนเขา้เรยีน หรอืช่วยสอนหนงัสอืหรือการบา้น

นอ้งในยามท่ีพอ่แมอ่อกไปทาํงาน สง่ผลใหน้กัศกึษาตอ้งปรบัตวัหลากหลายดา้นทัง้แบบรูต้วัและไมรู่ต้วั 

 ดังนัน้ทาํใหเ้ห็นไดว้่าทัง้การปรบัตวัแบบรูต้วั (Conscious) และการปรบัตวัแบบไม่รูต้วั (Unconscious) จะมี

ลกัษณะท่ีซอ้นทบักนั เน่ืองจากบางเรื่องนกัศึกษาไม่สามารถรูไ้ดว้่าจะเกิดอะไรขึน้กบัตนเอง (ปัจจยัท่ีควบคมุไม่ได)้ แต่

บางเรื่องนกัศึกษาสามารถควบคมุได ้เช่น การรกัษาความสมัพนัธก์บัเพ่ือนๆ เพ่ือใหเ้กิดความรูส้กึมั่นคงภายในใจ รกัษา

ความสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน โดยการทาํงานส่งตามเวลาท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งพยายามควบคุมสัญญาณ

อินเตอรเ์น็ตในระบบการเรียนออนไลนใ์หม้ีความเสถียรอยู่ตลอดเวลา โดยการมีอินเตอรเ์น็ตสาํรอง แต่ก็พบอีกว่าการมี

อินเตอร์เน็ตสาํรองไม่สามารถใช้กับนักศึกษาทุกคนเน่ืองจากการเข้าถึงค่าบริการของแต่ละครอบครัวไม่เท่ากัน 

เน่ืองมาจากภาระคา่ใชจ้่ายท่ีมีอยา่งจาํกดั 

 

ปัจจยัทีม่ีผลต่อการปรบัตวัของนกัศกึษาเพือ่การเรยีนออนไลนใ์นยคุโควดิ–19 

 ภายใตก้ระบวนการการปรบัตวัมีปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการปรบัตวัแบบรูต้วั (Conscious) และการปรบัตวัแบบไม่รูต้วั 

(Unconscious) ดงัตอ่ไปนี ้
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 1. ดา้นครอบครวั  

นับว่าเป็นปัจจัยทางบ้านท่ีมีความสาํคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตการเรียน

ออนไลนท่ี์บา้น โดยปัจจยัดา้นครอบครวัสมัพนัธก์บั 3 องคป์ระกอบยอ่ย 

 1.1 ความสมัพนัธใ์นครอบครวัระหว่างนกัศึกษาและผูป้กครอง ซึ่งในงานนีห้มายถึง พ่อ แม ่ปู่  ยา ตา ยาย หรือ

ญาติ เป็นตน้ โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวมีผลต่อการเรียนของนกัศึกษา เน่ืองจากในบางครอบครวันกัศึกษาจาํเป็นตอ้ง

ช่วยเหลืองานภายในครอบครวัทัง้ก่อนเขา้เรียน และระหวา่งเรียน ดงันัน้ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัจึงมีความสมัพนัธ์

กบัความเขา้ใจระหวา่งนกัเรยีนและผูป้กครองในการเรยีนออนไลนเ์ป็นอยา่งมาก  

 1.2 ดา้นเศรษฐกิจของครอบครวั เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการของการเรยีนแบบออนไลน ์เพราะรายรบัรายจ่าย

ของครอบครัวเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ เช่น ค่าอินเตอรเ์น็ต อุปกรณ์ในการเรียน ได้แก่ โน๊ตบุ๊ค 

โทรศพัทม์ือถือ แท็บเลต็ รวมถึงอปุกรณเ์สรมิตา่งๆ เช่น โตะ๊สาํหรบัเรยีน หอ้งท่ีเหมาะสมกบัการเรยีน ซึง่อปุกรณท่ี์กลา่วมา

ขา้งตน้ลว้นแลว้แต่เป็นค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ ซึ่งหากมองในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในครอบครวัของนกัศึกษาใน 3 จังหวดั

ชายแดนภาคใต ้รวมทัง้สงขลาและพทัลงุ ซี่งรายไดเ้ฉลี่ยต่อหวัของประชากรมีแนวโนม้ลดลง (แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

ภาคใตช้ายแดน พ.ศ.2566–2570) ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัตอ่การเรยีนออนไลนข์องนกัศกึษา 

 1.3 ดา้นท่ีอยู่อาศยัไม่เอือ้ต่อการเรียนออนไลน ์เน่ืองจากท่ีอยู่อาศยัในชนบทแถบภาคใตเ้ป็นลกัษณะบา้นชัน้

เดียว บางบา้นอาจจะมีแค่ 1–2 หอ้งเท่านัน้ และลกัษณะบา้นโปร่ง ไม่เก็บเสียงรบกวน ส่งผลต่อนกัศึกษาในขณะเรียน

ออนไลน ์ซึง่จะมีเสยีงรบกวนจากภายนอกตลอดเวลา ดงัคาํบอกกลา่วของนกัศกึษา 

 

“หนูชอบเรียนในหอ้งเรียนมากกว่า เพราะทีบ่า้นทีสิ่งรบกวนมากกว่าในหอ้งเรียน เช่น เสยีงโทรศพัท ์เสยีงรถมอเตอรไ์ซต์

หรอืเสยีงจากขา้งนอก ผูป้กครองเรยีกใช ้ซ่ึงเสยีงเหล่านีจ้ะขดัจงัหวะในการเรยีน” 

 

 2. ดา้นสว่นตวัของนกัศกึษา  

 สง่ผลต่อการปรบัตวัทัง้ต่อตนเอง การปรบัตวัระหว่างนกัศึกษากบัเพ่ือน และการปรบัตวัระหว่างนกัศกึษา

กบัอาจารยผ์ูส้อน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 การปรบัตวัต่อตนเอง ในการเรียนออนไลนน์กัศึกษาตอ้งมีการปรบัตวักบัตนเอง ทัง้สภาพรา่งกายและ

จิตใจ ดา้นรา่งกายคือ ตอ้งตื่นมาเรยีนในหอ้งหรอืในพืน้ท่ีของตนเอง แทนการตืน่ แตง่ตวั และออกมาเรยีนในมหาวิทยาลยั 

 2.2 การปรับตัวระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนออนไลน์เป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากเด็กในช่วงวยันีเ้ป็นวยัท่ีตอ้งการเพ่ือนในการใหค้วามรกัและคอยรบัฟังเรื่องราว รวมทัง้ปัญหาต่างๆ ดงันัน้เมื่อ

นกัศึกษาตอ้งเรียนออนไลนส์ง่ผลใหโ้อกาสในการเจอเพ่ือนลดนอ้ยลง จิตใจหดหู ่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการเรยีนลดลง 

ดงัคาํบอกกลา่วของนกัศกึษา 

 

“การเรียนทีบ่า้นเป็นสิ่งทีด่ ีเราไดอ้ยู่กบัครอบครวั แต่อีกดา้นนงึเรารูส้กึเหงา หนัซา้ยหนัขวาก็เจอแต่ความเงยีบ ส่งผลให้

ตอนทาํงานชา้ ผดิกบัตอนเรยีนอยู่ในหอ้งเรยีน เราสามารถทีจ่ะพูดคยุกบัเพือ่นและช่วยกนัเรยีนได”้ 

 

 2.3 การปรบัตวัระหว่างนกัศึกษากับอาจารยผ์ูส้อน ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศึกษากับผูส้อนถือเป็นสิ่ง

สาํคญัท่ีทาํใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพ ความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนช่วยสง่เสรมิใหบ้รรยากาศการเรยีนรูด้ีขึน้ 

มีผลใหเ้กิดความเห็นใจ ความหว่งใยและความผกูพนัอนัแน่นแฟ้น นกัเรียนสนใจ ยอมรบัในตวัครู สง่ผลตอ่ความสาํเรจ็มี
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แรงจงูใจในการเรยีน โดยบคุลกิภาพของครูผูส้อนท่ีมีผลตอ่ความสมัพนัธท่ี์ดีกบันกัเรยีนในชัน้เรยีน เช่น สหีนา้ ทา่ทาง การ

ใชค้าํพดู การมีอารมณม์ั่นคงในการรบัฟังปัญหาจาหนกัศกึษาและคอยใหค้าํแนะนาํ เป็นตน้ 

 

 3. ดา้นสถานศกึษา  

 มีการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละผูเ้รียน โดยมีการอาํนวยความสะดวกในการติดตอ่สอบถาม 

ระบบการลงทะเบียนตา่งๆ ท่ีสามารถรองรบันกัศกึษาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิการ

เรียนรู ้เช่น การยืมหรือคืนหนังสือ เครื่องมือวัสดุท่ีพรอ้มจะใช้ไดต้ลอดเวลา เป็นต้น รวมทั้งการลดค่าเทอมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถานการณแ์ละเศรษฐกิจทางบา้นของนกัศึกษา แต่อย่างไรก็ตามการเรียนในหอ้งเรียนมีอิทธิพลต่อการ

พฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาไดเ้ป็นลาํดบัตน้ๆ ของการเรยีนรูจ้ากช่องทางอ่ืนๆ  

 

การสรุปผลการวิจัย 

 บทความนีเ้ป็นการศกึษากระบวนการปรบัตวัของนกัศกึษาสาํหรบัการเรยีนออนไลนใ์นยคุโควิด–19 และปัจจยัท่ี

มีผลต่อการปรบัตวัของนกัศึกษาเพ่ือการเรียนออนไลนใ์นยคุโควิด–19 ในมหาวิทยาลยัของรฐัแห่งหนึ่งในภาคใต ้พบว่า

กระบวนการปรบัตวัของนกัศึกษาประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การปรบัตวัแบบรูต้วั (Conscious) และการปรบัตวัแบบ

ไม่รู ้ตัว (Unconscious) และมีปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อกระบวนการปรับตัวของนักศึกษาคือ; (1) ด้านครอบครัว  

ซึ่งประกอบดว้ย ความสมัพนัธ์ในครอบครวั เศรษฐกิจของครอบครวั และดา้นท่ีอยู่อาศยัไม่เอือ้ต่อการเรียนออนไลน;์  

(2) ดา้นส่วนตวัของนกัศึกษา มีการปรบัตวัทัง้ต่อตนเอง การปรบัตวัระหว่างนกัศึกษากบัเพ่ือน และการปรบัตวัระหวา่ง

นกัศึกษากับอาจารยผ์ูส้อน; and (3) ดา้นสถานศึกษา มีการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกับสถานการณแ์ละผูเ้รียน โดยมีการ

อาํนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ระบบการลงทะเบียนตา่งๆ ท่ีสามารถรองรบันกัศึกษาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

เป็นตน้   

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การศึกษาครัง้นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่ากระบวนการปรบัตวัของนกัศึกษาสาํหรบัการเรียนออนไลนใ์นยุคโควิด–19 

สามารถเกิดขึน้ไดท้ัง้การปรบัตวัแบบรูต้วั (Conscious) และการปรบัตวัแบบไมรู่ต้วั (Unconscious) นอกจากนีก้ารปรบัตวั

ของนักศึกษามีความละเอียดอ่อน และมีขอ้จาํกัดหลากหลายดา้น แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาก็มีกระบวนการปรบัตวั

เพ่ือใหส้ามารถขา้มผา่นสถานการณไ์มป่กตินีไ้ปได ้โดยมีปัจจยัเง่ือนไขท่ีนา่สนใจหลายประการในกระบวนการปรบัตวัครัง้

นี ้ซึง่จะยกประเด็นมาอภิปรายโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการปรบัตวัของนกัศึกษาสาํหรบัการเรียนออนไลนใ์นยคุโควิด–19 ขึน้อยู่

กบับริบทดา้นครอบครวั เน่ืองจากนกัศึกษาใชเ้วลาสว่นใหญ่เรียนออนไลนอ์ยู่บา้น ซึ่งแต่ละบา้นหรือแต่ละครอบครวัก็มี

ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไป นกัศกึษาจึงตอ้งมกีลไกการปรบัตวั (ลกัขณา สรวิฒัน,์ 2561, วราภรณ ์ตระกลูสฤษดิ,์ 2545) 

เมื่อตอ้งอยู่บา้นและเผชิญกับปัญหาทัง้การปรบัตวัแบบรูต้วัและแบบไม่รูต้วั โดยขอ้คน้พบจากการศึกษานีชี้ใ้หเ้ห็นว่า

กระบวนการปรบัตวัของนกัศึกษาขึน้อยู่กับบริบทของครอบครวั เช่น สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครวัและดา้นท่ีอยู่

อาศยัเป็นเง่ือนไขสาํคญัตอ่การเรยีนรูแ้บบออนไลน ์เพราะเศรษฐกิจของครอบครวัจะเป็นตวัหนนุเสรมิใหน้กัศกึษาสามารถ

เขา้ถึงอปุกรณก์ารเรยีน และสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ (Giannoulas et al., 2021)  
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 ขอ้เสนอต่อกระบวนการปรบัตวัของนกัศึกษาสาํหรบัการเรียนออนไลนใ์นยุคโควิด–19 คือ; (1) กระทรวงการ

อดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม ควรมีนโยบายทางดา้นการศึกษาท่ีครอบคลมุ เท่าทนักบัสถานการณ ์และ

เขา้ถึงกลุม่เปา้หมายทกุกลุม่ซึง่อยูใ่นบรบิทท่ีแตกตา่งกนัใหส้ามารถเขา้ถึงการศกึษาแบบออนไลนไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ ; 

และ (2) สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลยัควรมีการจดัระบบการเรียนแบบสลบักลุม่ทัง้ในรูปแบบเรียนในหอ้ง และการเรียน

แบบออนไลน ์(Online) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงและประบตัวกับการเรียนในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังใช้บทเรียน e-Learning เร่ือง อสมการ 

เชิงเส้นตัวแปรเดยีว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนโยธินบาํรุง 
A study of learning achievement in mathematics after using e-Learning lesson on linear inequality with one 

variable of Mathayomsuksa three students at Yothinbumrung School. 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค ์(1) เพ่ือพัฒนาบทเรียน e-Learning ท่ีใช้เป็นสื่อเสริมวิชาคณิตศาสตรเ์รื่อง 

อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3; (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใช้

บทเรียน e-Learning กับเกณฑร์อ้ยละ 70; และ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน e-Learning 

ประชากรเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนโยธินบาํรุง จาํนวน 40 คน เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่: (1) บทเรยีน 

e-Learning; (2) แผนการจดัการเรยีนรู;้ (3) แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน; และ (4) แบบประเมินความพงึพอใจท่ีมี

ตอ่การใชบ้ทเรียน e-Learning ผลการวิจยัพบวา่: (1) การพฒันาบทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสือ่เสริม เรื่อง อสมการเชิง

เสน้ตวัแปรเดียว มีคณุภาพดา้นเนือ้หา อยู่ในระดบัดีมาก และดา้นเทคโนโลยี อยู่ในระดบัดี; (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร ์หลงัใชบ้ทเรยีน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสริมสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70; และ (3) ระดบัความพงึพอใจของ

นกัเรยีนท่ีมีตอ่บทเรยีน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสือ่เสรมิ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

คาํสาํคัญ: บทเรยีน e-Learning, อสมการ, อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

 

Abstract 

The objectives of this research were (1) to develop e-Learning lessons used as supplementary media 

for mathematics subjects, linear inequality with one variable;n(2) to compare the learning achievement after 

using the e-Learning lesson with the criteria of 70 percent; and (3) to study the satisfaction of students with the       

e-Learning lesson. The population is a Mathayomsuksa Three students at Yothinbumrung School, totaling 40 

people. The research tools were: (1) e-Learning lesson; (2) Learning management plan; (3) Learning 

achievement test; and (4) Satisfaction assessment form with the use of e-Learning lessons. The results of the 

research were as follows: (1) The development of e-Learning lessons used as supplementary media on linear 

inequality with one variable content quality at a very good level and technology at a good level; (2) Achievement 

in mathematics after using the e-Learning lesson used as supplementary media, 70 percent higher than the 

criteria; and (3) The level of the students' satisfaction with the e-Learning lessons that were used as 

supplementary media was at the highest level. 

Keywords: e-Learning lessons, inequality, linear inequality with one variable 
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บทนํา 

คณิตศาสตรม์ีบทบาทสาํคญัยิ่งตอ่การพฒันาความคิดของมนษุย ์ทาํใหม้นษุยม์ีความคิดสรา้งสรรค ์คิดอยา่งมี

เหตผุล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปั์ญหาหรอืสถานการณไ์ดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ ์วางแผน

ตดัสนิใจ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม คณิตศาสตรจ์ึงมีประโยชนต์อ่การดาํเนินชีวิต 

ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตใหด้ีขึน้ และสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสขุ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2560: 1) 

จากปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) ประเทศไทยไดม้ีการบงัคบัใช ้พ.ร.ก. 

ฉุกเฉินให้มีการปิดห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ร ้านอาหาร รวมไปถึงสถานศึกษา ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทาํให้

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดและมอบหมายนโยบายในการปฏิบตัิงานใหก้ับบคุลากรทางการศึกษา หนึ่งในนโยบาย

เรง่ด่วน คือ ความปลอดภยัของผูเ้รียนในช่วงท่ีมีการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยใหม้ีรูปแบบ 

วิธีการ หรือกระบวนการท่ีจะช่วยในการพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมีคณุภาพ (ปัญจพฒัน ์พฒันญ์านนท ์, 2564) และจากการ

สมัภาษณค์รูในกลุ่มสาระคณิตศาสตรอ์ย่างไม่เป็นทางการและผลจากการสอบเก็บคะแนนรายหน่วยของนกัเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนโยธินบาํรุง หนว่ยท่ี 1 เรือ่ง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวในปีการศกึษาท่ีผา่นมา พบวา่นกัเรียน

ส่วนใหญ่มีคะแนนตํ่ากว่าเกณฑท่ี์ตัง้ไวค้ือ รอ้ยละ 50 ซึ่งจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาและปรบัเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน 

สาํหรบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ทเรียน e-Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสาํหรบัการจดัการ

เรียนการสอนในสถานการณท่ี์มีการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) เน่ืองจากการเรียนการสอนดว้ย 

e-Learning เป็นบทเรียนท่ีถ่ายทอดเรื่องราวและเนือ้หาในรูปแบบการเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ท่ี

สามารถเรยีนรูไ้ดท้กุท่ี ทกุเวลา และมีการนาํเสนอขอ้มลูท่ีหลากหลาย บทเรยีน e-Learning จึงเป็นรูปแบบการจดัการเรยีน

การสอนท่ีช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรม์ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพราะการจดัการเรียนรูใ้น

รายวิชาคณิตศาสตรท่ี์เป็นวิชาท่ีเก่ียวกับความคิด ทักษะ และมีความเป็นนามธรรมสูง การจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรโ์ดยใชบ้ทเรียน e-Learning เป็นการสง่เสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนจะตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจ

บทเรยีนดว้ยจนเอง ทาํใหผู้เ้รยีนมีการใชค้วามคิดของตนเองมากขึน้ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดซ้ ํา้ๆ ไมเ่ขา้ตรงไหนก็สามารถ

ฟังซํา้ ดซู ํา้ และอ่านซํา้ไดจ้นกว่าจะเขา้ใจ นอกจากนีผู้เ้รียนยงัสามารถเรียนรูไ้ดเ้มื่อมีความพรอ้ม สอดคลอ้งกบั ช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรูเ้พ่ิมเติมหรือศึกษาซํา้ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ตามความพรอ้มและศกัยภาพของแต่ละบคุคล บทเรียน e-

Learning ทําให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อนหลังก็ได้ ตามพืน้

ฐานความรู ้ความถนดั และเป็นการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนแต่ละคน จะไดร้บัเนือ้หาของบทเรียนเหมือนเดิมทุกครัง้ (สนัธนีย ์นิ

ยาโส, นิตยา สาํเรจ็ผล และปราวีณยา สวุรรณณฐัโชติ, 2554) 

จากเหตผุลดงักลา่วผูว้ิจยัจึงพฒันาบทเรียน e-Learning มาใชเ้ป็นสื่อเสริมประกอบการเรียนการสอนแบบปกติ 

โดยศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรห์ลงัใชบ้ทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสริม เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวั

แปรเดียว ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโยธินบาํรุง ว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน

หลงัใชบ้ทเรียน e-Learning เป็นสื่อเสริม สงูกว่าเกณฑค์ะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 70 หรือไม่ อย่างไร ระดบัความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร ์เรื่องอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นอย่างไร และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ให้มี

ประสทิธิภาพในโอกาสตอ่ไป 
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การตรวจสอบเอกสาร 

 การเรียนรูบ้นเครือข่าย e-Learning เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีผูเ้รยีนสามารถใชเ้รียนรูเ้พ่ิมเติมหรือศึกษาซํา้ ๆ ไดด้ว้ย

ตนเอง ตามความพรอ้มและตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล (ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี, 2552) ผูว้ิจัยเลือกใช ้บทเรียน e-

Learning เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนรู ้(Khan, 1997) โดยสรา้งบทเรียน e-Learning เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวัแปร

เดียว ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามขัน้ตอน ADDIE Model มี 5 ขัน้ตอน คือ: (1) วิเคราะห ์(Analyze) ขัน้ตอนการ

วิเคราะหเ์พ่ือการออกแบบการสอน และเพ่ือการผลิตบทเรียน e-Learning; (2) ออกแบบ (Design) ขัน้ออกแบบเป็น

ขัน้ตอนประสานระหว่าง ขัน้วิเคราะห ์โดยการแปลงความคิดและนาํเสนอ การเขียน storyboard; (3) พฒันา (Develop) 

ขัน้พฒันาเป็นขัน้ตอนของการสรา้งบทเรยีนตามผลการออกแบบในขัน้ท่ีสอง ขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ตอนท่ีตอ้งออกแบบบทเรยีน 

e-Learning ผา่นระบบอินเทอรเ์น็ต; (4) นาํไปใช ้(Implement) ในการพฒันาบทเรยีน e-Learning นัน้ ผูส้รา้งบทเรยีนตอ้ง

รวบรวมขอ้คิดเห็น ความพงึพอใจ หรอืปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ เพ่ือใชใ้นการปรบัปรุงพฒันา; และ (5) ประเมิน (Evaluation) 

การประเมินนัน้ เป็นขัน้ตอนท่ีมีอยู่ในทุก ๆ ขัน้ท่ีปฏิบตัิงานเพ่ือใหพ้บกับขอ้บกพร่องต่าง ๆ และนาํไปปรบัปรุงพัฒนา 

(Steven, 2008) 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนโยธินบาํรุง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 40 คน 

 

เครือ่งมือวจิยั 

 1. บทเรียน e-Learning วิชาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ผูว้ิจัยไดใ้ช้

ขัน้ตอน ADDIE Model ตามแนวคิดของ Steven J. McGriff (2008) โดยผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเนือ้หา

จาํนวน 3 ท่าน ดา้นเทคโนโลยีจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง อสมการเชิงเสน้  ตวั

แปรเดียว และปรบัแกต้ามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือใหไ้ดบ้ทเรียน e-Learning ท่ีมีคุณภาพไปใชก้ับประชากรได ้

คณุภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวอยู่ในระดบัดีมาก (x ̅= 4.88) และดา้นเทคโนโลยีอยู่

ในระดบัดี x ̅= 4.18) 

2. แผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เรือ่ง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว จาํนวน 11 

แผนการจัดการเรียนรู ้โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ ดูความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูเ้ก่ียวกับ

จุดประสงค ์เนือ้หา กิจกรรม การวดัและการประเมินผล และปรบัแกต้ามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือใหไ้ดแ้ผนการ

จดัการเรยีนรูท่ี้มีคณุภาพสามารถนาํไปใชก้บัประชากรได ้

3. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เรือ่ง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

ใชแ้บบทดสอบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 20 ขอ้ ผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ทา่น ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถปุระสงค ์ไดค้่า IOC ตัง้แต่ 0.67–1 หาความยากง่าย

และอาํนาจจาํแนก โดยนาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรท่ี์ผา่นการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง

ใช ้(try-out) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 1 หอ้งเรียน แลว้นาํผลมาวิเคราะหค์ณุภาพขอ้สอบเป็นรายขอ้ โดย
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หาความยากง่าย (p) อาํนาจจาํแนก (r) โดยแบ่งกลุม่สงู กลุม่ตํ่า รอ้ยละ 25 คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคา่ความยากง่าย (p) อยู่

ระหวา่ง 0.62– 0.78 และอาํนาจการจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.20–0.80 และคา่ความเช่ือมั่น (KR-20) เทา่กบั 0.81 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ทเรียน e-Learning วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวัแปร

เดียว ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ลกัษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดบั ของลเิคิรท์ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 7 ดา้น จาํนวน 21 ขอ้ โดยผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ทา่น เพ่ือ

ดคูวามสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัตวัชีว้ดั 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. ดําเนินการจัดการเรียนรู ้ตามแผนการจัดการเรียนรู ้โดยมีบทเรียน e-Learning ท่ีใช้เป็นสื่อเสริม วิชา

คณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ท่ีสรา้งขึน้มาใชเ้ป็นสื่อเสริมควบคู่ไปกับการสอน จาํนวน 11 แผนการ

จดัการเรยีนรูก้บันกัเรยีนกลุม่ประชากร 

2. ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรห์ลงัการจัดการเรียนรู ้โดยใหน้ักเรียนกลุ่มประชากรทาํ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใชแ้บบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลอืก จาํนวน 20 ขอ้ 

3. สอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอ่การใชบ้ทเรยีน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสือ่เสรมิ วิชาคณิตศาสตร ์เรือ่ง

อสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว โดยใหน้ักเรียนกลุ่มประชากรทาํแบบสอบถามความพึงพอใจ หลงัจากทาํแบบทดสอบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว    

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

1. การศึกษาคณุภาพของบทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวัแปร

เดียว สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 วิเคราะหค์ณุภาพของบทเรยีนจากผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเนือ้หา จาํนวน 3 ทา่น และ

ดา้นเทคโนโลยี จาํนวน 3 ทา่น โดยใช ้คา่เฉลีย่ (Mean) 

2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชบ้ทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง

อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดย เปรียบเทียบความแตกตา่งของ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์หลงัเรยีนกบัเกณฑโ์ดยใช ้รอ้ยละ (Percentage) และคา่เฉลีย่ (Mean) 

3. การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียน e-Learning ท่ีใช้เป็นสื่อเสริม วิชา

คณิตศาสตร ์เรื่องอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวหลงัการจดัการเรียนรู ้โดยใชร้อ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรห์ลงัใช้บทเรียน e-Learning เรื่อง 

อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนโยธินบาํรุง พบวา่ 

1. ผลการพฒันาบทเรยีน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสือ่เสรมิ วิชาคณิตศาสตร ์เรือ่ง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
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Table 1 Shows the results of the quality assessment of e-Learning lessons used as supplementary media for 

basic mathematics subjects. Mathayomsuksa 3, Unit 1 on the subject of linear inequality with one variable, 

content aspect. 

list Expert Opinion Level 

Mean 

(full score 5) 

SD Quality level 

1.  The content is consistent with the learning 

outcomes. 

5 0.00 Very good 

2. Accuracy, clarity of content. 5 0.00 Very good 

3. Appropriateness in content rank. 5 0.00 Very good 

4. Clarity in describing the content. 4.75 0.43 Very good 

5. Appropriate amount of content in each story. 4.5 0.50 Very good 

6. The clarity of the language used. 5 0.00 Very good 

7. Presentation suitability in each part of the lesson. 4.75 0.43 Very good 

8. Steps in the presentation is appropriate. 5 0.00 Very good 

9. Educating Content that is useful to learners. 5 0.00 Very good 

10.  The content is suitable for use as a learning 

medium. 

4.75 0.43 Very good 

Average total 4.88 0.22 Very good 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการประเมินคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญของบทเรียน e-Learning วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง 

อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว (ดา้นเนือ้หา) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ดีมาก ( x ̅= 4.88 , SD = 0.22 )  

 

Table 2 Shows the results of the quality assessment of e-Learning lessons in basic Mathematics. 

Mathayomsuksa 3, Unit 1 on the subject of linear inequality with one variable, technology. 

list Expert Opinion Level 

Mean 

(full score 5) 

SD Quality level 

E-Learning lesson  3.92 0.64 Good 

Letters 4.33 0.67 Good 

Video 4.33 0.67 Good 

Navigation and links 4.22 0.41 Good 

Average total 4.18 0.64 Good 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร ์ชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 หนว่ยการเรยีนรูท่ี้ 1 เรือ่ง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ดา้นเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคณุภาพ

ดี ( �̅�𝑥 = 4.18, SD = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคณุภาพอยูใ่นแตล่ะดา้น คือ ดา้นการจดั

วางรูปแบบบทเรียน E-Learning (x ̅= 3.92, SD = 0.64) ดา้นตัวอักษร (x ̅= 4.33, SD = 0.67) ดา้นวีดิทัศน ์x ̅= 4.33, 

SD= 0.67) และดา้นการนาํทางและการเช่ือมโยง (x ̅= 4.22, SD= 0.41)  

จากการพัฒนาบทเรียน e-Learning ท่ีใช้เป็นสื่อเสริม เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบวา่มีผลการประเมินคณุภาพของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หา อยูใ่นระดบัดีมาก และดา้นเทคโนโลยี อยูใ่น

ระดบัดี เป็นผลมาจากการนาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรบัปรุงในประเด็น: (1) ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร; (2) 

ความเหมาะสมในการนาํเสนอในแต่ละส่วนของบทเรียน; (3) การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูผูส้อนและนกัเรียน ส่งผลให้

บทเรยีน e-Learning มีความสอดคลอ้งทัง้ในดา้นเนือ้หาและดา้นเทคโนโลยี กระบวนการในการสรา้งบทเรยีน e-Learning 

มีการพฒันาอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนท่ีดี ตามแนวคิด ADDIE Model มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้(Steven, 2008) 1) การ

วิเคราะห ์(Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพฒันา (Development); และ(4) การนาํไปใช ้(Implementation) 

5) การประเมินผล (Evaluation) และสอดคลอ้งกบัพิจิตรา ธงพานิช (2562) ไดอ้ธิบายและสรุปรูปแบบของ ADDIE ดงันี ้

ADDIE เป็นรูปแบบการสอนท่ีออกแบบขึน้มา เพ่ือใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอน โดยอาศยัหลกั

ของวิธีการระบบ (System Approach) ซึ่งเป็นท่ียอมรบักันโดยทั่วไปว่าสามารถนาํไปใชอ้อกแบบและพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชบ้ทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสริมวิชาคณิตศาสตร ์

เรือ่ง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 ดงัตารางท่ี 3 

 

Table 3  Shows comparative results of mathematics learning achievement after using the e-learning lesson on 

linear inequality with one variable of Mathayomsuksa three with the 70% criteria. 

Test N full score μ Average 

percentage 

Post test 40 20 15.23 76.13 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโยธินบํารุง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ์หลงัใชบ้ทเรียน e-Learning เรื่องอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 15.23 คิดเป็นรอ้ยละ 

76.13 

จากการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรห์ลงัใชบ้ทเรยีน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสือ่เสรมิ เรือ่ง 

อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 พบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 15.23 คิดเป็นรอ้ยละ 76.13 ซึ่งเป็นผลมาจากบทเรียน e-Learning เป็นบทเรียนท่ีสามารถเขา้มาเป็นสื่อ

เสริมการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน ์ท่ีเหมาะสมในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (Covid-19) 

โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เขา้ถึงเนือ้หาไดง้่ายและสะดวก สามารถทบทวนเนือ้หาไดต้ลอดเวลา ซึง่สอดคลอ้ง

กบั อไุรวรรณ ปานทโชติ และยภุาดี ปณะราช (2564) ไดก้ลา่ววา่ จากลกัษณะของบทเรยีนอิเลก็ทรอนิกสเ์พ่ือการเรยีนการ
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สอน มีความยืดหยุ่น ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงเนือ้หาบทเรียนตามความตอ้งการได ้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จาํกดัเวลา

และสถานท่ี สามารถกาํกับการเรียนดว้ยตนเองตามอตัราความเร็วชา้ หรือความกา้วหนา้ ความสนใจของตนเอง ผล

ดงักลา่วยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรนชุ เหมพนัธ ์(2563) ไดท้าํการวิจยั เรือ่ง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง 

ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการโฆษณา สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์พบวา่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์สงูกว่าเกณฑ ์รอ้ยละ 80 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ณฐัฐินนัท ์กงัแฮม, กสุมุา ใจสบาย และกรวรรณ สืบสม (2555). ไดท้าํการวิจยัเรื่อง การพฒันาบทเรียนออนไลนเ์รือ่ง 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด พบว่า คะแนนสอบของนกัเรียนท่ีเรียนรูด้ว้ยบทเรียนออนไลน ์สงูกว่า

เกณฑม์าตรฐาน คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร ์เรื่องอสมการเชิง

เสน้ตวัแปรเดียว ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

Table 4  Shows the students' satisfaction with the students' e-Learning lessons used as supplementary media 

on linear inequality with one variable of Mathayomsuksa three. 

list Mean 

(full score 5) 

σ Satisfaction level 

1. The leading part of the lesson 4.58 0.04 Highest 

2. Lesson content 4.65 0.12 Highest 

3. Use of language 4.55 0.04 Highest 

4. Instructional design 4.59 0.09 Highest 

5. Multimedia components 4.70 0.08 Highest 

6. Interaction design 4.59 0.11 Highest 

7. Feedback 4.40 0.06 High 

8. Overall satisfaction 4.59 0.12 Highest 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง

อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยภาพรวมทัง้ 7 ดา้น อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ (µ = 4.59, σ = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละดา้น คือ ดา้นส่วนนาํของบทเรียน อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ (µ = 4.58, σ = 

0.04) ดา้นเนือ้หาบทเรียน อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ (µ = 4.65, σ = 0.12) ดา้นการใชภ้าษา อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ (µ = 

4.55, σ = 0.04) ดา้นการออกแบบการเรยีนการสอน อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ (µ = 4.59, σ = 0.09) ดา้นสว่นประกอบดา้น

มลัติมีเดีย อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ (µ = 4.70, σ = 0.08) ดา้นการออกแบบปฏิสมัพนัธ ์อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ (µ = 4.59, 

σ = 0.11) และดา้นการใหผ้ลปอ้นกลบั อยูใ่นระดบั มาก (µ = 4.40, σ = 0.06)   

จากการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อบทเรียน e-Learning ท่ีใชเ้ป็นสื่อเสรมิวิชา

คณิตศาสตร ์เรือ่ง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ในดา้นเนือ้หาบทเรยีน พบวา่โดยภาพรวมนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมี
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ต่อบทเรียน e-Learning อยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะในส่วนนาํของบทเรียน เนือ้หาของบทเรียน การใชภ้าษา การ

ออกแบบการเรียนการสอน ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย และการออกแบบปฏิสมัพนัธ์ มีระดบัความความพึงพอใจของ

นกัเรียน อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ เป็นผลมาจากการท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทเรียน e-Learning โดยอาศยัหลกัการออกแบบท่ีให้

บทเรียนมีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการนาํเสนอขอ้มลูท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสียง 

รูปภาพ ขอ้ความ วิดีทศัน ์และนกัเรียนสามารถเขา้ถึงเนือ้หาไดร้วดเร็ว ทกุท่ี ทกุเวลา ทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ มีความเขา้

ในเนือ้หานัน้ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับวิไลพร โชติประเสริฐ, รศรงค ์พัฒนาอนุสรณ ์และลาวัณย ์ดุลยชาติ (2558) ไดท้าํวิจัย

เก่ียวกบั การพฒันาบทเรียนบทเรียน e-learning เรื่อง หลกัการเบือ้งตน้ของการสื่อสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

สาํหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 พบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรยีน อยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่ 4.19 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรห์ลงัใชบ้ทเรียน e-Learning เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวัแปร

เดียว ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนโยธินบาํรุง ไมใ่ช่เพียงแคส่อนลกัษณะเดิม ๆ นาํเอกสารการสอนมาแปลง

ใหม่อยู่ในรูปดิจิตอลและนาํไปวางไวบ้นเว็บไซต ์แต่ยงัครอบคลมุถึงกระบวนการเรียนการสอนการใชเ้ครื่องมือเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใหเ้กิดการยืดหยุน่ทางการเรยีนรู ้สนบัสนนุการเรียนรูใ้นลกัษณะท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางและการเรยีนรู ้

ในลกัษณะตลอดชีวิตสามารถนาํมาใชใ้นลกัษณะผสมผสานกับการเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติได ้อีกทัง้ยงัสามารถ

เกิดขึน้ไดท้กุท่ีทกุเวลาสามารถเขา้ถึงไดป้ระหยดัค่าใชจ้่ายไมต่อ้งเดินทางไกลและมีความเสมอภาคทางการศกึษา ทกุคน

ไดร้บัความรูเ้หมือนกนัสามารถทบทวนศกึษาซํา้ไดต้ลอดเวลา 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร ์ชนัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 ควรนาํบทเรยีน e-Learning เรือ่ง อสมการเชิงเสน้ตวัแปร

เดียว ไปใชเ้ป็นสื่อเสริมในการจดัการเรียนรูแ้บบออนไลน ์ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา(Covid-19) 

เน่ืองจาก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชบ้ทเรียน e-Learning วิชาคณิตศาสตร ์เรื่องอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เฉลี่ยรอ้ยละ 76.13 กลา่วคือ นกัเรียนสามารถใชบ้ทเรียน e-Learning เพ่ือในการแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเองไดท้กุเวลา อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. การพฒันาบทเรียน e-Learning ผูว้ิจยัตอ้งมีความรูใ้นดา้นการออกแบบบทเรียนออนไลน ์การวิเคราะหแ์ละ

การจดัเนือ้หา ซึง่จะสามารถช่วยใหพ้ฒันาบทเรยีนออนไลนไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็และมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

3.ควรนาํบทเรยีน e-Learning ไปใชก้บัเนือ้หาคณิตศาสตรอ่ื์น ๆ เช่น ความคลา้ย สถิติ เป็นตน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานตอ่ไป 
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บทคดัยอ่ 

การวิจัยเรื่องนีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบและการปรบัตวัในสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโคโรนา

2019 (COVID–19) ของผูป้ระกอบการคา้ขายในอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เครือ่งมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูใชแ้บบสอบถามออนไลน ์สถิติท่ีใชว้ิเคราะหข์อ้มลู คือ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการศกึษา พบว่า ผลกระทบในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–

19) โดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพ ดา้นการดาํเนินธุรกิจ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม ตามลาํดบั 

สว่นการปรบัตวัในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 

การใสใ่จบรรจภุณัฑม์ากยิ่งขึน้โดยเนน้ความสะอาด ปลอดภยั/รองรบัการจดัสง่รูปแบบตา่ง ๆ การปรบักระบวนการบรกิาร

ลกูคา้ใหส้ัน้ลง เพ่ือลดการติดต่อสมัผสัระหวา่งกนั การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจเป็นแบบออนไลนห์รือมีการ

บรกิารเดลเิวอรี ่การปรบัปรุงรายการสนิคา้และปรบัลดราคาสนิคา้ เป็นตน้ 

คาํสาํคญั: การปรบัตวั, ผลกระทบ, ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) 

 

Abstract 

This research objective was to study the effect and adaptation in the coronavirus disease 2019 

(COVID–19) outbreak situation of merchants in Mueang District, Songkhla Province. The sample group compris 

400 merchants in Mueang District, Songkhla Province. The data collection tool used was online questionnaire. 

The statistics used to analyze the data consisted of percentage (Percentage), mean and standard deviation 

(SD). The study revealed the effect of the coronavirus disease 2019 (COVID–19) outbreak situation including 

health, business, economic and social aspects at a high level. As for the adaptation, found that it was at a high 

level, including paying more attention to packaging by focusing on cleanliness, safe/supports various types of 

shipping, changing the working style to selling online or providing delivery services, product list improvements 

and price reductions, etc. 

Keywords: adaptation, Coronavirus 2019 (COVID–19), effect 
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บทนํา 

“COVID–19” (โควิด-19) เป็นโรคอบุตัิใหม่ท่ีเริ่มระบาดทั่วโลกในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2562 โดยไดร้บัรายงาน

ครัง้แรก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาองค์การอนามัยโลกได้ประกาศช่ือโรคนีอ้ย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 11 

กุมภาพันธ์ 2563 ว่า “Coronavirus Disease 2019” ต่อมาพบการระบาดเป็นวงกวา้งมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกใน

ระยะเวลาอนัรวดเร็ว สาํหรบัประเทศไทยตรวจพบผูป่้วยมีอตัราการติดเชือ้เพ่ิมมากขึน้ถึง 3,716 คนหรืออตัราการเพ่ิมขึน้

ของผูต้ิดเชือ้ 10–15คน/วนั ทัง้นี ้รฐับาลไดป้ระกาศสถานการณฉ์กุเฉินเมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 เพ่ือเป็นการปอ้งกนัและ

ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยกาํหนดแนวทางการป้องกันโรคดว้ยการงดการเดินทางไปท่ีชุมชน การเวน้

ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ใส่หนา้กากอนามยั ลา้งมือบ่อย ๆ และปฏิบตัิตามคาํแนะนาํเก่ียวกับอนามยั

ทางเดินหายใจ (กรมควบคมุโรค, 2563)  

ซึ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) ไดส้ง่ผลกระทบเป็นวงกวา้งหลายดา้น

ในประเทศไทย เช่น ดา้นสขุภาพ ดา้นการจา้งงาน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม เป็นตน้ โดยนอกจากจะสง่ผลกระทบตอ่การ

ดาํเนินชีวิตของผูค้นในประเทศเป็นอยา่งมากแลว้ ยงัทาํใหธุ้รกิจไดร้บัผลกระทบไปดว้ยไมว่า่จะเป็นอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 

โรงแรม รา้นอาหาร เป็นตน้ ซึง่ศนูยว์ิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินวา่ธุรกิจท่ีจะถกูกระทบหนกัสดุเชิงมลูคา่ คือ ธุรกิจ

รา้นขายปลีกเสือ้ผา้ รายไดล้ดลงกวา่ 5 พนัลา้นบาท ลาํดบัท่ี 2 คือรา้นคา้เบ็ดเตล็ด รายไดล้ดลง 4.7 พนัลา้นบาท สาเหตุ

ท่ีธุรกิจรา้นคา้ปลีกเสือ้ผา้ รา้นคา้เบ็ดเตล็ดไดร้บัผลกระทบมากลาํดบัตน้ๆ เน่ืองจากมีผูป้ระกอบจาํนวนการมากและ

กระจายอยูท่ั่วประเทศ สว่นลาํดบัท่ี 3 และ 4 เป็นธุรกิจในภาคบรกิารท่ีไดร้บัผลตอ่เน่ืองมาตัง้แต่การระบาดครัง้แรก ไดแ้ก่ 

ธุรกิจโรงแรม/ท่ีพกั และธุรกิจรา้นอาหาร ซึง่รายไดล้ดลง 3.8 และ 2.7 พนัลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากธุรกิจสีล่าํดบัแรกท่ี

กลา่วมาแลว้ ความไมแ่นน่อนของการแพรร่ะบาดและการปรบัลดพฤติกรรมการจบัจ่ายนอกบา้นของประชาชนยงัคงสง่ผล

กบัธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจขายอาหารสด/แผงลอย รองลงมาคือ ธุรกิจขายปลกีเฟอรนิ์เจอร ์ธุรกิจรา้นนวด/สปา และรา้นขาย

ปลีกเครือ่งใชไ้ฟฟา้ บริษัททวัร ์สถานบนัเทิงและกีฬา ตามลาํดบั (ธนาคารทหารไทย, 2564) จะเห็นไดว้า่จากสถานการณ์

ท่ีเกิดขึน้สง่ผลใหผุ้ป้ระกอบการจาํนวนมากดาํเนินธุรกิจไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ รายไดล้ดลงและบางแหง่ตอ้งหยดุกิจการ 

อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการบางสว่นมีการปรบัตวัในการดาํเนินธุรกิจ เช่น การปรบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจโดยใชร้ะบบ

ออนไลนม์ากขึน้และมีบรกิารเดลเิวอรี ่เป็นตน้ เพ่ือลดความเสีย่งในการแพรร่ะบาดของเชือ้ ทัง้นีเ้พ่ือใหธุ้รกิจของตนเองอยู่

รอดได้ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาผู้ขาดรายได้ในหลายรูปแบบแลว้ก็ตาม แต่

สถานการณก์ารระบาดก็ยงัไมม่ีทีทา่วา่จะหมดไป สง่ผลใหค้นเกิดความเครยีดและปัญหาทางสขุภาพจิตตามมา จะเห็นได้

วา่สถานการณท่ี์เกิดขึน้สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงในหลายดา้น ซึง่ก็มีท่ีมาจากโควิด 19 เป็นสาํคญั  

ผูป้ระกอบการคา้ขาย หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพคา้ขาย โดยจาํหน่ายสินคา้อปุโภคและบริโภคประเภทต่าง ๆ 

เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของเครื่องใชต้่าง ๆ เป็นตน้ ซึ่งอาศยัอยู่ในอาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา โดยจากการสาํรวจ

สถานการณโ์ควิด19 สง่ผลโดยตรงตอ่ภาพรวมทางเศรษฐกิจของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทาํใหภ้าวะเศรษฐกิจการคา้ซบเซา

เป็นอย่างมาก จากรายการประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัสงขลา เดือนมิถนุายน ปี 2564 คาดวา่เศรษฐกิจหดตวัรอ้ยละ -

1.0 (สาํนกังานคลงัจังหวดัสงขลา. 2564) นอกจากนีจ้ากการสาํรวจธุรกิจรา้นคา้ในย่านธุรกิจการคา้สาํคญักลางเมือง

เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยเฉพาะยา่นดาวนท์าวนย์อดนิยมของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ พบวา่ มีธุรกิจรา้นคา้หลายรายมี

การปิดกิจการ และปิดป้ายทั้งขายและให้เช่าจาํนวนมาก เน่ืองจากธุรกิจเหล่านีพ้ึ่งพารายไดจ้ากนักท่องเท่ียวจาก

ตา่งประเทศ 80-90% เมื่อผูป้ระกอบการบางรายไม่มีรายไดเ้ขา้มาเลย แตย่งัตอ้งแบกรบัภาระคา่เช่าอาคารสาํนกังานหรือ

รา้นคา้ ขณะท่ีผูป้ระกอบการอาคารหรอืตกึบางรายท่ีเคยเก็บคา่เช่าประมาณ 40,000-50,000 บาทตอ่เดือน ไดย้อมพกัค่า

เช่าใหถ้ึง 4 เดือน แต่เมื่อไม่มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาเจา้ของรา้นต่างทยอยเลิกกิจการไปจาํนวนหนึ่ง ทัง้รา้นเสือ้ผา้ 
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รา้นอาหาร ทวัร ์นวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ บารเ์บอร ์รา้นเสรมิสวย รวมถึงบทูจาํหนา่ยสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ก็ทยอยยา้ย

ออกไปดว้ยเช่นกนั (ประชาชาติธุรกิจ. 2564) ดงันัน้ผูป้ระกอบจึงตอ้งเรียนรูแ้ละปรบัตวัในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือสามารถ

ดาํเนินธุรกิจใหอ้ยูร่อดไดใ้นสถานการณว์ิกฤติท่ีเกิดขึน้ 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาผลกระทบและการปรบัตวัในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID–19) ของผูป้ระกอบการคา้ขายในอาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบใน

สถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ของผูป้ระกอบการคา้ขายในอาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา และเพ่ือศึกษาการ

ปรบัตัวของผูป้ระกอบการค้าขายในอาํเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดย

ผลการวิจยัจะเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการเตรยีมความพรอ้มและการรบัมือตอ่สถานการณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม รวมถึงเป็น

แนวทางในหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนในการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการคา้ขายใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจใหอ้ยูร่อดตอ่ไปได ้

 

การตรวจเอกสาร 
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ในสถานการณว์ิกฤติท่ีเกิดขึน้ หากภาคสว่นต่าง ๆ ทัง้ภาคธุรกิจ ภาครฐั หรือสว่นบคุคล ทัง้ในทกุสว่นงานลว้น

ตอ้งปรบัตวั เพ่ือความอยู่รอดของหน่วยงาน จากการศึกษาพบวา่มีแนวทางจากองคก์รภาคธุรกิจท่ีสามารถปรบัตวัไดเ้รว็

ไดน้าํเสนอแนวทาง 4 ประการท่ีจะตอ้งพฒันาใหด้ีขึน้ในการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย  (กรมสขุภาพจิต, 2563) 

1. การเรง่ปรบัตวัช่องทาง Offline to Online ในธุรกิจท่ีมีช่องทางขายออฟไลนต์อ้งมองช่องทางออนไลนเ์ขา้มา

เพ่ิมเติม เพราะทา้ยท่ีสดุหลงัจบโควิด 19 การสั่งซือ้สนิคา้ออนไลนจ์ะกลายเป็นพฤติกรรมติดตวัผูบ้ริโภค สว่นดา้นสขุภาพ 

นอกจากการติดต่อสือ่สารใหข้อ้มลูประชาสมัพนัธแ์ลว้ การบริการสขุภาพผ่านช่องทางดงักลา่วน่าจะไดร้บัความสนใจตอ่

ผูค้นในสงัคมมากยิ่งขึน้ 

2. การขยายพืน้ท่ีเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคในดา้นเศรษฐกิจท่ีเห็นชดัตอนนีใ้นช่วงวิกฤติท่ีผ่านมาคือ ผูใ้หบ้ริการ food 

aggregator (โดยในยคุปัจจุบนัธุรกิจท่ีเรียกว่า food aggregators ทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหว่างรา้นอาหารกับผูบ้ริโภค

โดยผ่านสื่อสงัคมออนไลนห์รือแพลตฟอรม์ออนไลน ์ไดแ้ก่ Grab, Gojek, LINE MAN, Food Panda เป็นตน้) เพราะเป็น

โอกาสเพ่ิมจาํนวนผูใ้ชบ้ริการจากพฤติกรรมสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ท่ีเป็น New Normal และจากนีไ้ปคงจะเห็นบริการดา้นสขุภาพ

มีเดลเิวอรีม่ากขึน้เช่นเดียวกนั 

3. พฒันาโลจิสติกส ์จากการเรียนรูใ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคในสถานการณโ์ควิด 19 หากโลจิสติกสส์่งชา้ จะเป็น

ปัญหาตอ่การเติบโตของธุรกิจเดลเิวอรี ่

4. ขยายแพลตฟอรม์ Social Media ของแต่ละธุรกิจใหเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภคใหม้ากท่ีสดุเพราะเทคโนโลยีมีการพฒันา

อยา่งตอ่เน่ืองใหใ้ชง้านไดส้ะดวก เป็นสิง่ท่ีผูผ้ลติและคา้ปลกีตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากแพลตฟอรม์โซเชียลมีเดียใหม้ากท่ีสดุ 

 

แนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบของโควดิ 19 

จากสถานการณก์ารระบาดของโควิด 19 ท่ียงัมีการระบาดอยูต่อ่เน่ืองและมีแนวโนม้วา่จะยงัไมห่มดสิน้  โดยจาก

การศกึษา พบวา่ สถานการณด์งักลา่วไดส้ง่ผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ สามารถสรุปได ้ดงันี ้ 

1. ผลกระทบดา้นการดาํเนนิธุรกิจ   

 หลงัจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 มีแนวโนม้ดีขึน้ แต่

กลบัมาแพร่ระบาดอีกครัง้ในช่วงเมษายน 2564 โดยการแพร่ระบาดในครัง้นี ้มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึน้เรื่อย ๆ ทาํใหม้ี
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อตัราผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัและการเสียชีวิตเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ

จาํนวนมาก โดยกลุม่ธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบอนัดบัแรกและหนกัท่ีสดุก็คือ ธุรกิจการท่องเท่ียว เพราะท่ีผ่านมารายไดส้ว่น

ใหญ่มาจากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ เมื่อนกัท่องเท่ียวหายไป ยงัสง่ผลกระทบกนัค่อนขา้งหนกัและสง่ผลลามไปในภาค

สว่นอ่ืน ๆ เช่น โรงแรม รา้นอาหาร ยิ่งมีการประกาศปิดประเทศจึงสง่ผลกระทบใหท้กุกลุม่ธุรกิจก็ไดร้บัผลกระทบกนัถว้น

หนา้ โดยจากการศกึษาผลกระทบของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มีตอ่ธุรกิจ SMEs ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 7–15 มิถนุายน 

2564 พบว่า ผูป้ระกอบการทัง้ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สามารถดาํเนินกิจกรรมไดเ้พียงบางส่วน คิดเป็น 60.23% 

สามารถดาํเนินกิจการปกติ คิดเป็น 22.75% ปิดกิจการชั่วคราวเน่ืองจากคาํสั่งของทางภาครฐั 15.11% และปิดกิจการ

ถาวร 1.91% สว่นระดบัผลกระทบของผูป้ระกอบการในภาพรวม พบว่า ผูป้ระกอบการไดร้บัผลกระทบปานกลาง โดยมี

ผลกระทบในดา้นรายได ้ดา้นการจา้งงาน ดา้นการปรบัตวัของธุรกิจ ดา้นสภาพคลอ่งทางการเงิน/เงินทนุหมนุเวียน และ

ดา้นมาตรการล็อกดาวนจ์ากทางภาครฐั ส่วนดา้นวิธีการปรบัตวั พบว่า ผูป้ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนตอ้ง

ปรบัตวัในดา้นลดคา่ใชจ้่ายของธุรกิจมากท่ีสดุ เช่น การลดคา่ใชจ้่ายในดา้นอปุโภคหรอืสั่งใหพ้นกังาน Work From Home 

รองลงมาคือการปรบัวิธีการดาํเนินธุรกิจ และการหารายไดเ้พ่ิมเติม ทัง้นีเ้พ่ือใหส้ามารถประคบัประคองใหธุ้รกิจสามารถ

อยู่รอดไดใ้นสถานการณท่ี์เกิดขึน้ (ตวงพร สิงโต. 2564) จะเห็นไดว้า่การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 สง่ผลกระทบ

ทาํใหธุ้รกิจขาดรายได ้ธุรกิจไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างเต็มที และธุรกิจบางแห่งตอ้งปิดกิจการลงอย่างถาวรหากไม่

สามารถปรบัตวัได ้อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการบางรายก็มีการเรียนรูแ้ละพยายามปรบัตวัในหลายรูปแบบ เพ่ือใหธุ้รกิจ

สามารถดาํเนินตอ่ไปไดใ้นสถานการณท่ี์เกิดขึน้ 

 

2. ผลกระทบดา้นสขุภาพ 

 การระบาดของโควิด 19 สง่ผลต่อมวลมนษุยชาติโดยตรงในเรื่องสขุภาพ การระบาดครัง้นีเ้ป็นมหาวิกฤติ ลา่สดุ 

(20 พ.ค. 2564) ยอดผูต้ิดเชือ้ในประเทศไทย พบเป็นผูต้ิดเชือ้รายใหม่รวม 2,636 และเสียชีวิต 25 ราย สรุปรวมผูป่้วย

สะสมลา่สดุอยู่ท่ี 119,540 ราย เสียชีวิตสะสม 703 คน (ประชาชาติธุรกิจ. 2564) ซึ่งมาตรการภาครฐัในการควบคมุการ

แพร่ระบาดรวมทัง้การปรบัตวัของผูค้น ส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในสงัคม กิจกรรม

หลายอยา่งในชีวิตประจาํวนัไม่สามารถกระทาํไดใ้นช่วงการระบาด โดยเฉพาะท่ีใกลชิ้ดกนัรวมกลุม่กนัจาํนวนมาก เพราะ

มีความเป็นห่วงเรือ่งการแพรก่ระจายของเชือ้โควิด 19 มากท่ีสดุ แมล้า่สดุจะมีการผลิตวคัซีนและฉีดใหก้บัประชาชน แต่

เป็นเพียงลดความรุนแรงของโรคเมื่อติดเชือ้เทา่นัน้ ซึง่ไมไ่ดป้อ้งกนัการตดิเชือ้แตอ่ยา่งใด โดยมาตรการการปอ้งกนัตนเอง

ยังคงเป็นเรื่องสาํคญั ไม่ว่าจะเป็นสวมหนา้กาก ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์เวน้ระยะห่าง ลดความแออดั ยังคงเป็น

เครือ่งมือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไดด้ีอยูใ่นระดบัหนึง่  โดยนอกจากโรคโควิด 19 จะสง่ผลตอ่สขุภาพและอาจทาํให้

เสยีชีวิตไดแ้ลว้นัน้ สถานการณโ์ควิดท่ีเกิดขึน้นาํไปสูส่ขุภาพจิตท่ียํ่าแยล่ง ความเครยีด ความวิตกกงัวลท่ีเพ่ิมขึน้จากความ

ไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้จากสถานการณด์งักลา่วอีกดว้ย เช่น ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการจะไดร้บัวคัซีน ความไม่แน่นอนใน

ภาวะเศรษฐกิจ ความไมแ่นน่อนเรือ่งงานและรายได ้เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การระบาดของโควิด 19 สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ

ทางดา้นรา่งกายและจิตใจเป็นอยา่งมาก  

 

3. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 

 การระบาดของวิกฤตโควิด 19 ระลอก 3 ทวีความรุนแรงและยาวนานกว่าทุกครัง้ กดดันต่อภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมของไทยอยา่งตอ่เน่ืองนบัแตป่ลายไตรมาส 2 ของปี 2564 เป็นตน้มา และมีแนวโนม้รุนแรงขึน้ตามสถานการณก์าร



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60 สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ 

 
ภาคบรรยาย 139 

ระบาดท่ียงัควบคมุไม่ได ้ทาํใหห้ลายสถาบนัวิจยัทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยมาเป็นระยะ ล่าสดุ แนวโนม้ความ

เป็นไปไดส้งูท่ีจะเห็นตวัเลขจีดีพีปีนีเ้ป็น “ลบ” (ผูจ้ดัการออนไลน.์ 2564) โดยศนูยว์ิจยักสกิรไทยไดป้รบัลดประมาณการจีดี

พีไทยปี 2564 จากเดิมท่ีคาดว่าจะขยายตวัท่ี 1.0% มาเป็น -0.5% ซึ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะมีมากกว่าท่ีคาด โดยมี

รายละเอียดดงันี ้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ีกาํลงัเผชิญอยู่มีแนวโนม้รุนแรงและลากยาวขึน้กว่าท่ีเคย

ประเมินไว ้และคาดว่ารฐับาลจะยงัคงมาตรการล็อกดาวนอ์ย่างเขม้งวดไปไม่ตํ่ากว่า 2 เดือน (เริ่ม ก.ค.2564) ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีตามมา และแมว้่าภาครฐัจะมีมาตรการออกมาเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบกบักลุม่ผูป้ระกอบการ

และลกูจา้งในธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากมาตรการลอ็กดาวน ์แต่คงไมส่ามารถชดเชยผลกระทบไดท้ัง้หมด ทาํให้

คาดว่าอตัราการขยายตวัของ GDP ของไทยในไตรมาส 3 จะหดตวัลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และเมื่อ

เทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ท่ีรอ้ยละ -3.5 และ -4.9 ตามลาํดบั สาํหรบัผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียว คาดว่าจาํนวน

นกัทอ่งเท่ียวท่ีเขา้มาทอ่งเท่ียวในไทยอาจนอ้ยกวา่ท่ีคาด เน่ืองมาจากความกงัวลเก่ียวกบัการแพรร่ะบาดของโควิด 19 โดย

การแพรร่ะบาดของสายพนัธุเ์ดลตาสง่ผลใหจ้าํนวนผูต้ิดเชือ้กลบัมาเพ่ิมขึน้ในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทย สง่ผล

ใหค้าดการณว์า่จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในไทยในปีนีอ้าจลดลงอยูท่ี่ราว 1.5 แสนคน แมว้่าจะมีการเริม่เปิด

ประเทศรบันกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติดว้ยโครงการ “ภเูก็ต แซนดบ็์อกซ”์ และโครงการ “สมยุ พลสั โมเดล” (ศนูยว์ิจยักสกิรไทย. 

2564) สอดคลอ้งกับขอ้มูลของสาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ รายงานว่า ผลกระทบ จากโควิด-19 

ระบาดในระลอกท่ี 3 ทาํใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลงอีกครัง้ โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทนุของ

ภาคเอกชนท่ีลดลงรอ้ยลง 2.5 ถึงแม ้GDP ไตรมาสท่ี 2/2564 ขยายตวัรอ้ยละ 7.5 จากการลดลงรอ้ยละ 2.6 ในไตรมาสท่ี 

1/2564 ก็ตาม และช่วงไตรมาส 3 สถานการณโ์ควิด-19 มีความรุนแรงและกระจายไปในวงกวา้งมากขึน้ ทาํใหม้ีการบงัคบั

ใชม้าตรการล็อคดาวนใ์นพืน้ท่ีสีแดงเขม้ จาํนวน 29 จงัหวดั ซึ่งคิดเป็นมลูค่าเศรษฐกิจรวมกว่ารอ้ยละ 77 ของ GDP ทัง้

ประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงไดร้บัผลกระทบและทรุดตวัลงไปดว้ย (โศภิต นาสบื. 2564)  

 

 4.ผลกระทบดา้นสงัคม 

 การระบาดของโควิด 19 ก่อใหเ้กิดความวติกกงัวลอยา่งกวา้งขวางและรุนแรง โดยประชาชนบางสว่นมีความวติก

กงัวลว่าสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด 19 สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตอยา่งมาก โดยจากการศกึษาผลกระทบ

ด้านสังคมของสาํนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยและองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่ง

สหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ประเทศไทย ไดท้าํการสาํรวจออนไลน ์พบว่า ผลกระทบมากสดุคือ ความไม่สะดวกในการ

เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเรียนหรือไปทาํงาน  และความไม่สะดวกในการรบับริการทางการแพทยก์รณีเจ็บป่วย 

ส่วนครวัเรือนซึ่งมีเด็กวยัเรียนอยู่ดว้ยบางส่วนไม่พรอ้มท่ีจะเรียนระบบออนไลน ์เน่ืองจากไม่มีคอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊กหรือ

แท๊บเล็ต และผูป้กครองไม่มีเวลาในการช่วยเหลือบุตรหลานในการเรียนออนไลน ์ นอกจากนีย้งัพบว่ากลุ่มเปราะบางก็

ไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมมากกว่ากลุม่อ่ืนตัง้แต่การระบาดระลอกแรก โดยสว่นหนึ่งเป็นเพราะผูห้ารายได้

หลกัในครอบครวักลุม่เปราะบางมกัทาํงานนอกระบบ ขาดความมั่นคงของการทาํงานและรายไดเ้ป็นปกติอยู่แลว้ก่อนเกิด

การระบาด จึงมกัเป็นกลุม่แรก ๆ ท่ีถกูกระทบแรงในแง่การสญูเสียรายได ้สว่นดา้นสงัคมก็ถกูกระทบแรงกวา่กลุม่อ่ืน เช่น

เด็กในครอบครัวยากจนมีความสามารถในการเรียนรูอ้อนไลน์น้อยกว่าเด็กฐานะดี ผู้ปกครองก็มีความพรอ้มและ

ความสามารถในการเรยีนรว่มกบัลกูนอ้ยกวา่ คนแก่ท่ีมีโรคประจาํตวัในครอบครวัเปราะบางก็เขา้ถึงบรกิารทางการแพทย์

ลดลงมากกวา่ เป็นตน้ นอกจากนีพ้บวา่มีคนวา่งงานเกิน 6 ลา้นคน ขยายตวัในวงกวา้งไปทกุสถานะอาชีพทกุขนาดกิจการ 

และกระทบผูม้ีรายไดน้อ้ยมากกวา่ คนจาํนวนมากไมส่ามารถปรบัตวัไดแ้ละก่อใหเ้กิดความวิตกกงัวลระดบัรุนแรง และมี
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ผลกระทบดา้นสงัคมอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย (สมชยั จิตสชุน. 2563)  จะเห็นไดว้่าสาํหรบัผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบรุนแรงมาก

ท่ีสดุในการระบาดของโรคโควิด 19 คือ กลุม่ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ย รวมถึงกลุม่เปราะบางอ่ืน ไดแ้ก่ เด็ก ผูส้งูอาย ุคน

พิการ และคนเจ็บป่วย ซึ่งเป็นผลมาจากการสญูเสียรายได ้ทัง้จากการถกูเลิกจา้ง งานนอ้ยลง และกลายเป็นผลกระทบ

ลกูโซ่ไปถึงการลดลงของคณุภาพชีวิต การไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือการไม่สามารถเขา้ถึงบริการ

สาธารณสขุได ้ซึ่งเป็นการสะทอ้นถึงผลความเหลื่อมลํา้ทางสงัคม ปัญหาความยากจน ปัญหาความรุนแรงในครอบครวั 

และการท่ีไมส่ามารถเขา้ถึงหลกัประกนัหรอืสวสัดิการใด ๆ มารองรบัแก่กลุม่เปราะบางเหลา่นี ้นอกจากนีโ้ครงการวิจยัคน

จนเมืองท่ีเปลี่ยนไปในสังคมเมืองท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง ภายใต้การสนับสนุนของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ไดท้าํการศึกษาใน เดือนเมษายน 2563 พบว่า ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง

จากนโยบายและมาตรการของรฐัคือ กลุ่มลกูจา้ง แรงงาน อิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนจนเมือง ซึ่งตอ้งตกงานแต่

ไมไ่ดร้บัการช่วยเหลือหรอืเยียวยาจากทางภาครฐัอยา่งทนัทว่งที และผูป้ระกอบการรายยอ่ยเป็นอีกสว่นท่ีไดร้บัผลกระทบ

อย่างรุนแรงดว้ยเช่นกนั (อรรถจกัร ์สตัยานรุกัษ์. 2563) จะเห็นไดว้่าการระบาดของโรคโควิด 19 สง่ผลกระทบดา้นสงัคม

ตอ่บคุคลหลายกลุม่ โดยเฉพาะในกลุม่เปราะบาง ซึง่ก็สง่ผลใหเ้กิดปัญหาตา่ง ๆ ตามมาอีกดว้ย 

 

แนวคดิเกีย่วกบัผูป้ระกอบการ 

 ผูป้ระกอบการ หมายถึง บคุคลซึ่งขายสินคา้หรือใหบ้ริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะ

ไดร้บัประโยชน ์หรือไดร้บัค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้หรือไม่ (พจนานุกรมไทย.  

2564)  

 ธุรกิจคา้ขาย คือ ธุรกิจท่ีทาํการคา้ขายสินคา้หรือบริการผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ เพ่ือสรา้งรายไดแ้ละกาํไร 

โดยธุรกิจคา้ขายสามารถเริ่มตน้ไดง้่าย และโตไดเ้รื่อย ๆ ตราบเท่าท่ียงัสามารถหาลกูคา้ได ้แต่ขอ้เสียก็คือธุรกิจคา้ขาย

สว่นมากมีคูแ่ขง่เยอะ และอาจมีคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้สงู หลกัการคา้ขายโดยเบือ้งตน้ก็คอืหลกัการเดียวกนักบัการแลกเปลีย่น 

เช่น การแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารของเจา้ของธุรกิจกบัคา่เงินตราของลกูคา้ (ไทยวินเนอร.์ 2563) 
 

แนวคดิของการเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
แนวคิดท่ีดีมาจากทศันคติท่ีดีและความมานะพยายามท่ีจะสูเ้พ่ือความสาํเร็จของธุรกิจ เจา้ของกิจการท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ยอ่มมีความมั่นใจในตวัเอง มีความรูค้วามสามารถ โดยแนวคิดท่ีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการประสบความสาํเร็จได้

มีดังนี:้ (1) ผูป้ระกอบการตอ้งสนุกไปกับงาน; (2) ผูป้ระกอบการตอ้งหานวัตกรรมใหม่เสมอ; (3) มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง; (4) ผูป้ระกอบการตอ้งกลา้เปลี่ยนแปลง; (5) ผูป้ระกอบการตอ้งไม่กลวัการแข่งขนั; (6) มีแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจ

ของตนเองอยา่งชดัเจน; (7) มีแผนงานท่ีเป็นระบบ; (8) มีความสามารถบรหิารการเงิน; (9) มีความสามารถทางการตลาด; 

(10) มีทักษะประสานงาน; (11) มีการจัดการองคก์รท่ีเหมาะสม; (12) มีคิดอย่างสรา้งสรรค;์ (13) มีความมุ่งมั่นท่ีจะ

ประสบความสาํเรจ็; (14) ผูป้ระกอบการตอ้งมีจรรยาบรรณในการทาํงาน; และ (15) ผูป้ระกอบการตอ้งมีเป็นผูน้าํท่ีดี  
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Figure 1 Research Conceptual Framework 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการกลุม่อาชีพคา้ขาย ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา เน่ืองจาก

ยงัไมม่ีหนว่ยงานใดสาํรวจจาํนวนประชากรของกลุม่ดงักลา่วท่ีแนช่ดั จึงทาํใหไ้มท่ราบจาํนวนประชากรท่ีแนน่อน ผูว้ิจยัจึง

ใชส้ตูรคาํนวณขนาดกลุม่ตวัอย่างกรณีท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากร (Infinite Population) (ธานินทร ์ศิลป์จารุ ,2563, 46) 

(ผูว้ิจัยกาํหนดสดัส่วนประชากรท่ีตอ้งการสุ่มอยู่ท่ี 0.5 หรือ 50% ของประชากรทัง้หมด ระดบัความเช่ือมั่น 95% และ

ความคลาดเคลือ่นท่ีระดบั .05)  ซึง่จากการคาํนวณไดก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 384 คน แตเ่พ่ือความสะดวกในการเก็บขอ้มลู

ผูว้ิจยัจึงขอปรบัขนาดกลุม่เป็นจาํนวน 400 คน  

 

เครือ่งมือในการวจิยั   

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งพฒันามาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนีผู้ว้ิจยัทาํการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยการทดสอบความเท่ียงตรงของ

เนือ้หา (Content Validity test) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) 

โดยส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านประเมินใหค้ะแนน ซึ่งพบว่าคาถามทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ซึ่งแสดงว่า

แบบสอบถามชุดนีม้ีความเท่ียงตรง และการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability test) โดยนาํแบบสอบถามท่ีปรบัปรุง 

แกไ้ขไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยนาํไปทดลอง (Try out) และตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยการวเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธ์ิ

คอรนบารค์แอลฟา (Cronbach Alpha Coefficient) ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ซึง่มีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั .89  

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน ์เมื่อไดข้อ้มูลแลว้ผูว้ิจัยตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไป

วิเคราะหข์อ้มลูทางสถิต ิ

 

 

Adaptation in the Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19) 

Outbreak Situation of Merchants in 

Mueang District, Songkhla 

Province. 

Effect in the Coronavirus Disease 

2019 (Covid-19) Outbreak 

Situation of Merchants in Mueang 

District, Songkhla Province. 

Personal factor 

1. Sex  

2. Age 

3. Education 

4. Monthly income 

5. Period of business 

6. Number of employees in the business 

7. Product type 

8. Insured in the social security system 
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การวเิคราะหข์อ้มูล 

 1. การวเิคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะหโ์ดยการหาคา่ความถ่ี (Frequency) คา่รอ้ยละ

(Percentage)  

 2. การวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความคิดเห็นของผลกระทบและการปรบัตวัในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโร

นา 2019(COVID–19) โดยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการวิจัยและวิจารณผ์ลการวิจัย 
 

ผลการวจิยั 
  

ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 236 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.0 และเป็นเพศชาย จาํนวน 164 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 41.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20–29 ปี  จาํนวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.5 มีอายุระหว่าง 50–59 ปี 

จาํนวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.5 มีอายรุะหวา่ง 40–49 ปี จาํนวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.5 และมีอายรุะหวา่ง 30–

39 ปี จาํนวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ20.8 มีอายุ 60 ปีขึน้ไปจาํนวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ5.5 และมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ตามลาํดบั สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 112 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.0 

รองลงมาการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/เทียบเทา่ จาํนวน106 คน คิดเป็นรอ้ยละ26.5 มีรายไดต้อ่เดือน 10,001–

20,000 บาท จาํนวน 224 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.0 รองลงมามีรายไดต้อ่เดอืน 20,001–30,000 บาท จาํนวน 94 คนคิดเป็น

รอ้ยละ 23.5 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ จาํนวน 2–5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 34.0 มีพนักงานในธุรกิจ 2 คน 

จาํนวน 177 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.3 สว่นใหญ่ประกอบธุรกิจจาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 303 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75.8 

และไมเ่ป็นผูป้ระกนัตน 219 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.8   

 ผลกระทบในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019(COVID–19) ของผูป้ระกอบการคา้ขาย ในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัสงขลา ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้นสขุภาพ และดา้นการดาํเนินธุรกิจ 
 

Table 1 Mean and Standard Deviation of The Effect in the Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) Outbreak 

Situation of the trade group labors in Mueang District, Songkhla Province. 

The Effect in the Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) Outbreak Situation of the 

trade group labors in Mueang District, Songkhla Province 

comment level 

x ̅ SD level 

1. Economic Effects 4.08 .73 high 

2. Social Effects 3.98 .88 high 

3. Health Effects 4.19 .61 high 

4. Business Effects 4.14 .67 high 

total 4.10 .72 high 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลกระทบของผูป้ระกอบการคา้ขายในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา โดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยูใ่น

ระดบัมาก (x ̅= 4.07) โดยพบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพ (x ̅= 4.19) รองลงมา คือดา้นการดาํเนินธุรกิจ 
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(x ̅= 4.14) ดา้นเศรษฐกิจ (x ̅= 4.08) และดา้นสงัคม (x ̅= 3.98) ตามลาํดบั โดยเมื่อพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้น มี

รายละเอียดดงันี ้  

1) ผลกระทบทางดา้นสขุภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅= 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่   

ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่  ทาํใหรู้จ้กัสงัเกตอาการท่ีอาจเสี่ยงต่อการติดเชือ้ของโควิด19 (x ̅= 4.74) รองลงมาทาํให้

การใส่ใจดแูลสขุภาพตวัเอง และครอบครวัมากยิ่งขึน้ (x ̅= 4.72) ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ทาํใหเ้กิดปัญหาดา้น

สขุภาพจิต เชน่ เกิดความเครยีด ความวิตกกงัวล เป็นตน้ (x ̅= 3.59) และทาํใหเ้กิดปัญหาสขุภาพกายท่ีไมใ่ช่การติดเชือ้โค

วิด 19 (�̅�𝑥 = 3.17) เช่น เจ็บป่วย ไข ้ปวดเมื่อยรา่งกายเป็นตน้ ตามลาํดบั 

2) ผลกระทบทางดา้นการดาํเนินธุรกิจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅= 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่  ทาํใหต้อ้งดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลอย่างเคร่งครดั (x ̅= 4.62) และทาํให้

จาํนวนลกูคา้ของธุรกิจลดลง (x ̅= 4.41) สว่นขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงของรูปแบบการทาํงาน (x ̅

= 4.02) ทาํใหรู้จ้กัการนาํเทคโนโลยีใหม ่ๆ เขา้มาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ (x ̅= 3.92) และทาํใหม้ีทกัษะใหม ่ๆ ในการทาํงาน

เพ่ิมขึน้ (x ̅= 3.75) ตามลาํดบั 

3) ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅= 4.08)   เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่  ทาํใหส้ถานภาพทางการเงินของธุรกิจไม่มั่นคง (x ̅= 4.24) และทาํใหร้ายไดข้อง

กิจการลดลง (x ̅= 4.22)  สว่นขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ทาํใหร้ายจ่ายของธุรกิจเพ่ิมขึน้ (x ̅= 4.11) ทาํใหไ้ม่สามารถ

ประกอบอาชีพตามปกติได ้ (x ̅= 3.92) และทาํใหห้นีส้นิของธุรกิจเพ่ิมมากขึน้ (x ̅= 3.89) ตามลาํดบั 

4) ผลกระทบทางดา้นสงัคม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅= 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่   

ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่  ทาํใหก้ารเดินทางไปสถานท่ีต่าง ๆ ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมากยิ่ง (x ̅= 4.54) และทาํให้

เกิดปัญหาทางสังคมมากขึน้ (x ̅= 4.40) ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาทั้งระบบ 

 (x ̅= 4.12) ทาํใหก้ารใชชี้วิตประจาํวนัเปลี่ยนแปลงไป (x ̅= 3.52) และทาํใหก้ารร่วมกิจกรรมทางสงัคมทาํไดน้อ้ยลง 

 (x ̅= 3.30) 

การปรบัตวัในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) ของผูป้ระกอบการคา้ขายในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัสงขลา  

ผลการศึกษา พบวา่ ในภาพรวมมีการปรบัตวัอยูใ่นระดบัมาก (x ̅= 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

การปรบัตวัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ มีการใสใ่จบรรจภุณัฑม์ากยิ่งขึน้ โดยเนน้ความสะอาด ปลอดภยั/รองรบัการจดัสง่

รูปแบบตา่ง ๆ ก่อนถึงมือลกูคา้ (x ̅= 4.63) รองลงมาไดแ้ก่การคาํนงึถึงความสะอาดปลอดภยัของอปุกรณผ์ลติอาหารหรือ

สินคา้ (x ̅= 4.54) การปรบัรูปแบบการใหบ้ริการตามแนวทางการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) 

 (x ̅= 4.41) การปรบัลดกระบวนการสั่งสินคา้ใหง้่ายและสะดวกมากขึน้ (x ̅= 4.39) และนายจา้งและลูกจา้งเอาใจใส่

กระตือรอืรน้ในการบรกิารมากขึน้ และใสใ่จกบัสขุอนามยัในทกุ ๆ ดา้นเพ่ือปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้ (x ̅= 4.39) ตามลาํดบั 

 ส่วนขอ้ท่ีมีการปรบัตวัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการปรบักระบวนการบริการลูกคา้ใหส้ัน้ลงเพ่ือลดการติดต่อ

สมัผสัระหว่างกนั (x ̅= 4.19) รองลงมาไดแ้ก่มีการคงราคาเดิมและใชว้ตัถดุิบปริมาณ/คณุภาพเท่าเดิม (x ̅= 4.15) มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาํงาน เช่น จากการขายหนา้รา้นเปลี่ยนเป็นการขายออนไลน ์หรือมีการบริการเดลิเวอรี่ 

(Delivery) (x ̅= 3.73) มีการปรบัมาใชร้ะบบชาํระเงินออนไลนแ์ทนการใชเ้งินสด เพ่ือลดการสมัผสัธนบตัรหรือเหรียญ 

 (x ̅= 3.72) มีการเพ่ิมช่องทางการขายโดยสมัครเป็นหุ้นส่วนกับกลุ่มธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร(Food Delivery) เช่น  
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แกร็บฟู้ด ฟู้ดแพนดา้ หรือไลนแ์มน เป็นตน้ (กรณีจาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) (x ̅= 3.57) มีการปรบัปรุงรายการสนิคา้ 

เช่น การงดจาํหน่ายสินคา้บางประเภทท่ีมีตน้ทุนสงู เนน้จาํหน่ายสินคา้ประเภทยอดนิยม เป็นตน้ (x ̅= 3.49) และมีการ

ปรบัลดราคาสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์องเศรษฐกิจและสงัคม(x ̅= 3.47) ตามลาํดบั 

 ส่วนขอ้ท่ีมีการปรบัตัวอยู่ในระดับปานกลาง ไดแ้ก่ มีการคงราคาเดิม แต่ปรบัลดปริมาณสินคา้ลงเน่ืองจาก

ประหยดัตน้ทนุ (x ̅= 3.34) และมีการแจง้ข่าวประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางสื่อสงัคมออนไลนท่ี์หลากหลาย เช่น ไลนห์รือ

เฟสบุ๊คแฟนเพจ) อยา่งสมํ่าเสมอ (x ̅= 3.11) 

 สว่นขอ้ท่ีมีการปรบัตวัอยูใ่นระดบันอ้ย คือ การจดัโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพ่ือดงึดดูลกูคา้ (x ̅= 2.29)  

 

การวจิารณผ์ลการวจิยั 

จากการศึกษาผลกระทบในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ของผูป้ระกอบการคา้ขายในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัสงขลา โดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่: (1) ดา้นสขุภาพ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ทาํให้

รูจ้กัสงัเกตอาการท่ีอาจเสีย่งตอ่การติดเชือ้ของโควิด19 และทาํใหก้ารใสใ่จดแูลสขุภาพตวัเองและครอบครวัมากยิ่งขึน้; (2) 

ดา้นการดาํเนินธุรกิจ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ทาํใหต้อ้งดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลอย่าง

เครง่ครดั และทาํใหจ้าํนวนลกูคา้ของธุรกิจลดลง; (3) ดา้นเศรษฐกิจ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ทาํใหส้ถานภาพ

ทางการเงินของธุรกิจไมม่ั่นคง และทาํใหร้ายไดข้องกิจการลดลง; (4) ดา้นสงัคม โดยขอ้ท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ทาํให้

ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาลอย่างเคร่งครดั และทาํใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมมากขึน้ ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่าการ

ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 สง่ผลกระทบเป็นอยา่งมากตอ่ผูป้ระกอบการคา้ขายในอาํเภอเมืองจงัหวดัสงขลา ทัง้ในดา้น

สขุภาพ ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสงัคม โดยผูป้ระกอบการในจังหวดัสงขลาส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวเป็นหลกั 

โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติ เมื่อนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นรายไดห้ลกัของธุรกิจหายไป อีกทัง้ความหวาดกลวัการติดเชือ้

ของประชาชนและมาตรการตา่ง ๆ  ของรฐั สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการไมส่ามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเต็มท่ี จาํนวนลกูคา้ลดลง 

รายไดข้องธุรกิจลดลง ผูป้ระกอบการบางรายไม่สามารถปรบัตวัไดจ้ึงตอ้งปิดกิจการลง ซึ่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อสขุภาพ

กายและจิตใจ ทาํใหค้นเกิดความเครียด ความวิตกกังวล เป็นตน้ นอกจากนีจ้ากสถานการณ์ท่ีเกิดการระบาดอย่าง

ตอ่เน่ืองของโรคโควิด 19 และไมม่ีแนวโนม้ท่ีจะหมดสิน้ ยงัสง่ผลใหเ้กิดปัญหาตา่ง ๆ ตามมาในสงัคมอีกมากมาย  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสพุตัรา รุง่รตัน ์, ซูลฟีกอร ์มาโซ และยทุธนา กาเด็ม (2563) ท่ีศกึษาเรือ่งผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและสงัคมจากสถานการณโ์ควิด-19 ของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองยะลา จังหวดัยะลา ผลการวิจัย 

พบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID–19) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสพิุชญา วงศว์าสนา (2564) เรื่อง ปัจจยั

ผลกระทบทางลบจาก COVID–19 ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานฝ่ายการโดยสาร กรณีศึกษา บริษัท 

บางกอกไฟลทเ์ซอรว์ิสเซส จาํกัด (BFS) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยผลกระทบทางลบจาก COVID–19 ต่อคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน เมื่อพิจารณารายดา้น อนัดบัแรก ไดแ้ก่: (1) ดา้นสภาพเศรษฐกิจของพนกังาน เช่น ทาํใหร้ายไดจ้ากการทาํงาน

ลดนอ้ยลง เป็นตน้ รองลงมา; (2) ดา้นสภาพแวดลอ้มสว่นบคุคลของพนกังาน เช่น ทาํใหค้วามกา้วหนา้และความมั่นคงใน

การทาํงานลดนอ้ยลง  เป็นตน้ รองลงมา; (3) ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน เช่น ทาํใหส้ภาพร่างกายและจิตใจไดร้บั

ความกดดนัในการทาํงานเพ่ิมขึน้ การทาํงานมีความเสี่ยงในการติดโรคระบาดเพ่ิมขึน้ เป็นตน้; และ(4)ดา้นสภาพสงัคม 

เช่น ทาํให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแบบตึงเครียดเพ่ิมขึน้ มีกิจกรรมทางสันทนาการในองค์กรลดน้อยลง  

ตามลาํดบั  
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ส่วนการปรบัตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019(COVID–19) ของผู้ประกอบการคา้ขาย                    

ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมปรบัตวัอยูใ่นระดบัมาก จากผลการวิจยัผูป้ระกอบการบางรายมีการปรบัตวัใน

หลายรูปแบบ เช่น การใสใ่จบรรจภุณัฑม์ากยิ่งขึน้ โดยเนน้ความสะอาด ปลอดภยั/รองรบัการจดัสง่รูปแบบตา่ง ๆ ก่อนถึง

มือลกูคา้ การปรบัรูปแบบการใหบ้ริการตามแนวทางการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ การปรบัลดกระบวนการสั่งสินคา้ให้

ง่ายและสะดวกมากขึน้ การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ การปรบัเปลี่ยนรูปแบบการดาํเนินธุรกิจเป็นแบบ

ออนไลนม์ากขึน้ การปรบัมาใชร้ะบบชาํระเงินออนไลนแ์ทนการใชเ้งินสด การเพ่ิมช่องทางการขายโดยสมคัรเป็นหุน้สว่น

กบักลุม่ธุรกิจบริการจดัสง่อาหาร เช่น แกร็บฟู้ด ฟู้ดแพนดา้ หรือไลนแ์มน เป็นตน้ น การปรบัปรุงรายการสินคา้และการ

ปรบัลดราคาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือใหธุ้รกิจอยูร่อดไดใ้นสถานการณว์ิกฤติ ซึ่งหากธุรกิจไม่

สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับสถานการณท่ี์เกิดขึน้และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งปิด

กิจการได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของทนงศกัดิ์ แสงสว่างวฒันะ ณิชนนัทน ์ศิริไสยาสน ์และโชติ บดีรฐั (2563) เรื่อง 

"New Normal" วิถีชีวิตใหม่และการปรบัตวัของคนไทยหลงัโควิด 19: การงาน การเรียน และธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า ใน

สถานการณโ์ควิด 19 ธุรกิจตอ้งปรบัตวัตามสถานการณไ์มว่า่จะเป็นธุรกิจความงามและแฟชั่น รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ 

อุตสาหกรรม และธนาคาร จะตอ้งปรบัเปลี่ยนวิธีการทาํการตลาดรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเนน้ทาํการตลาดออนไลนม์ากขึน้ 

หลากหลายธุรกิจจาํเป็นตอ้งเปลีย่นมาใชแ้พลตฟอรม์ของเดลเิวอรี ่แพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ และลดงบประมาณการใชจ้่าย 

เพ่ือรกัษาเงินสดเพ่ิมขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ธุรกิจรา้นอาหาร จะมุ่งเนน้การจัดจาํหน่ายผ่านแพลตฟอรม์เดลิเวอรี่มากขึน้ 

เพราะพฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีจะคุน้ชินกบัการกดสั่งผา่นแอพพลเิคชั่นออนไลนต์า่ง ๆ  อนัเป็นผลสะทอ้นจากวิกฤตไวรสัโค

วิด 19 ท่ีสรา้งวิถีชีวิตปกติใหม่ใหค้งอยูก่บัผูบ้ริโภค ซึ่งรา้นอาหารสว่นใหญ่จะปรบัตวัใหค้วามสาํคญักบัช่องทางออนไลน์

มากขึน้กว่าเดิม โดยจะมีการเขา้รว่มกบัแพลตฟอรม์ สง่อาหารเดลิเวอรี่ เช่น แกร็บ ฟู๊ ดแพนดา้ เป็นตน้ จากสถานการณ ์

ไวรสัโควิด 19 จะสง่ผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อกลุม่ธุรกิจต่าง ๆ แตกต่างกนั ซึ่งหลากหลายกลุม่ธุรกิจจะไดร้บั

ประโยชนจ์ากวิถีชีวิตปกติใหม่หากสามารถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่าง

ทนัท่วงที ดงันัน้ อาจกลา่วไดว้่าสาํหรบัธุรกิจท่ีสามารถปรบัตวัไดท้นั สามารถทาํการตลาดออนไลนแ์ละใชเ้ทคโนโลยีให้

เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุได ้จะสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัภายใตว้ิถีชีวิตปกติใหม่ สง่ผลใหธุ้รกิจมีรายไดแ้ละ

ดแูลพนกังานไดต้อ่ไป 

นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับการศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติใหม่ New Normal ท่ีเปลี่ยนไปของมนุษย์หลังจากท่ี 

COVID 19 ไดอุ้บตัิขึน้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจรา้นคา้ รา้นอาหาร จะมีทัง้รบัประทานท่ีรา้นแบบมี

ระยะห่างทางทางสงัคม ท่ีสามารถบรรจุลกูคา้ในรา้นไดจ้านวนลดลง และมีทัง้การสั่งอาหารออนไลนท่ี์ตอ้ง Delivery คน

จะหนัมาทาํธุรกิจเก่ียวกบัอาหารกนัมากขึน้ ทัง้ทาํเป็นอาหารสาํเร็จรูป และการจดัเตรียมสว่นประกอบของอาหารตามท่ี

ลกูคา้ตอ้งการ รา้นคา้อาจไมต่อ้งมหีนา้รา้นแคใ่ชค้รวัท่ีบา้นก็สามารถรบัทาํอาหารได ้ขอเพียงมีรสชาติดี ราคายอ่มเยาว ์ใช้

วตัถดุิบมีคณุภาพ ไมห่ลอกลวงผูบ้รโิภค มีช่องทางการตลาดทางสือ่สงัคมออนไลนท่ี์กวา้งขวาง แมแ้ตร่า้นอาหารแบรนดท่ี์

มีช่ือเสยีงก็จะตอ้งหนัมาหาลกูคา้ออนไลนม์ากยิ่งขึน้ สาํหรบัแบรนดใ์หญ่ ๆ จะใชก้ารจดัโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เป็น

ตวักระตุน้ผูบ้รโิภค (ปารชิาติ คณุปลืม้, 2563) 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย พบว่า ผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID–19)ของ

ผูป้ระกอบการคา้ขาย ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพดา้นการดาํเนิน
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ธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามลาํดับ ส่วนการปรับตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID–19) ของผูป้ระกอบการคา้ขาย ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 

สาํหรบัขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ผูป้ระกอบการควรปรบัรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจโดยใชร้ะบบออนไลนม์ากขึน้ 

เนน้การดาํเนินงานเชิงรุกโดยอาศยัเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่ายขึน้ เช่น สื่อสงัคมออนไลนต์่าง ๆ การใช ้

QR code ในการชาํระเงิน การบริการเดลิเวอรี่หรือการเพ่ิมช่องทางการขายโดยสมคัรเป็นหุน้ส่วนกับกลุ่มธุรกิจบริการ

จดัสง่อาหาร เช่น แกร็บฟู้ด ฟู้ดแพนดา้ หรือไลนแ์มน เป็นตน้ การปรบัปรุงรายการสินคา้ และการปรบัลดราคาสินคา้ให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ และการดาํเนินธุรกิจโดยเนน้เรือ่งความสะอาด ปลอดภยั และปฏิบตัิตามมาตรการของ

รฐัอย่างเข็มงวด นอกจากนีผู้ป้ระกอบการควรเนน้พฒันาทกัษะการสื่อสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความ

วิตกกงัวลของพนกังานและสรา้งความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั ทัง้นีเ้พ่ือใหธุ้รกิจสามารถอยู่รอดไดภ้ายใตส้ถานการณท่ี์ไมแ่น่นอน 

นอกจากนีห้น่วยงานภาครฐัควรมีนโยบายสนบัสนุนและช่วยเหลือธุรกิจหรือสถานประกอบการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้

สามารถดาํเนินธุรกิจตอ่ไปได ้ 

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาในประเด็นของปัญหาในการปรบัตวัของผูป้ระกอบการและความ

ตอ้งการในการไดร้บัการช่วยเหลอืจากภาครฐั โดยวิธีการสมัภาษณเ์พ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลกึ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นแนวทางให้

หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปวางแผนในการออกมาตรการช่วยเหลือท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการและ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณกลุม่ตวัอย่างทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งทาํใหง้านวิจยัครัง้นีส้าํเร็จ

ลลุว่งไปไดด้ว้ยด ี
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ระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็กด้วยแอปพลิเคชันไลน ์
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บทคัดยอ่  

 บทความนีน้าํเสนอการพฒันาระบบจดัการรา้นคา้ขนาดเล็กโดยใชเ้ว็ปแอปพลิเคชนัและการโตต้อบดว้ย Line 

Chatbot เริ่มจาก Line Chatbot จะรบัขอ้มลูการสั่งสินคา้ แลว้สง่การแจง้เตือนปริมาณสินคา้จากฐานขอ้มลูมาแสดงเป็น

รูปภาพหรือข้อความ ถัดไปการจัดการรา้นค้าขนาดเล็กมีระบบ back-end ในการจัดการและดูแลขอ้มูล ระบบนีไ้ด้

ออกแบบเป็นเว็ปแอปพลิเคชนัไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระบบ ระบบสามารถแจง้เตือนรายการสินคา้ใกลห้มดและรองรบัผูใ้ชไ้ด้

หลายคน ระบบจดัการรา้นคา้ขนาดเลก็ทาํใหส้ามารถโตต้อบกบัผูใ้ชแ้ละแสดงจาํนวนสนิคา้ไดท้นัที ขายสนิคา้ไดม้ากและ

รวดเรว็ 

คาํสาํคัญ: ฐานขอ้มลู, ระบบจดัการรา้นคา้ขนาดเลก็, เว็ปแอปพลเิคชนั, Line Chatbot, SME 

 

Abstract 

 This research presented the development of a small shop management system using a web 

application and interaction of Line Chatbot. To begin with, Line Chatbot will receive order information and then 

send, notification of product quantity from the database to show as image or text. Next, a small shop 

management system has a back-end system to manage and maintain information. This system is designed as 

a web application that can be divided into 5 systems. The system can alert the list of products that are running 

out and support multiple users. A small shop management system allows user interaction and real-time display 

of product quantities. As a result, the product can be sold more and more quickly. 

Keywords: database, Line chatbot, small shop management system, SME, web application 
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บทนํา 

ระบบจดัการรา้นคา้ขนาดเลก็ออนไลน ์สามารถจดัการและบรหิารระบบคลงัสนิคา้ไดด้ี รวมทัง้สามารถตรวจสอบ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับคลงัสินคา้ ทาํใหส้ามารถนาํขอ้มูลท่ีทาํการจัดเก็บจากคลงัสินคา้มาพิจารณาในการจัดการรา้นคา้ได้

รวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบนัมีความสาํคญัและเป็นท่ีตอ้งการมากสาํหรบัธุรกิจประเภท SME (Small and Medium Enterprise) 

คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,์ 2564) ระบบครอบคลมุถึงการคา้ 

การผลิตและการบริการ โดยโปรแกรมท่ีได้เลือกใช้คือไลน์ เน่ืองจากปัจจุบันผู้คนใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ในการ

ติดต่อสื่อสารงาน และสื่อสารในชีวิตประจาํวนัเป็นจาํนวนมากและยงัเป็นท่ีนิยม (LINE Corporation, 2564) ทาํใหม้ีฐาน

ลกูคา้ขนาดใหญ่บนแอปพลเิคชนัไลน ์

บทความนีไ้ดเ้ช่ือมต่อระหว่างแอปพลิเคชนัไลนโ์ดยไดน้าํ Line Bot คือ Line Official Account ท่ีนาํขอ้มลูจาก 

API (Application Programming Interface) มาใชซ้ึง่เป็นบรกิาร API ตวัหนึง่ท่ีเปิดใหบ้รกิารสาํหรบันกัพฒันา โดยเจา้ของ 

Line Official Account จะทาํการกาํหนดค่าไวด้า้น back-end ของบริการเพ่ือใหส้ามารถโตต้อบกับผูใ้ช้งานผ่าน API 

สาํหรบัการพฒันาตวั Line Bot คือสิ่งท่ีจะมาช่วยใหก้ารทาํงานง่ายขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการสง่แจง้เตือนต่าง ๆหรือสามารถดงึ

ค่าจากฐานขอ้มลูมาแสดงเป็นรูปภาพหรือขอ้ความโตต้อบไดร้วมถึงผูพ้ฒันาไดน้าํขอ้มลูท่ีไดจ้าก Line Official Account 

นาํมาจดัเก็บลงฐานขอ้มลู และเพ่ือนาํไปเช่ือมต่อและสรา้งระบบหลงับา้นซึ่งเป็นเว็ปแอปพลิเคชนัขึน้มาจดัการและดแูล

ระบบไดอ้ยา่งง่ายขึน้  

โดยผู้พัฒนาได้นาํเสนอรูปแบบของการทาํงานระบบจัดการรา้นค้าขนาดเล็กโดยแอปพลิเคชันไลน์ (กอง

บรรณาธิการวิตตีก้รุป๊, 2564) ดงันี ้มีระบบนาํเขา้ขอ้มลูสนิคา้เพ่ือเก็บในฐานขอ้มลู  ระบบจาํหนา่ยสนิคา้ โดยเจา้ของรา้น

กดเลอืกสนิคา้ออกจากระบบ โดยระบบจะตดั Stock และเก็บขอ้มลูการขายและผูข้าย เพ่ือติดตามภายหลงักรณีมีคนขาย

หลายคน ระบบมีการรายงานรายการท่ีเจา้ของรา้นอยากทราบ เช่น ยอดขายในแตล่ะวนั สปัดาห ์หรอืเดือน , กาํไร-ขาดทนุ 

(ช่วงเวลาท่ีกาํหนด), รายการสินคา้ขายดี ประจาํวนั ประจาํสปัดาหห์รือเดือน  ระบบแจง้เตือนต่าง ๆ เช่น รายการสินคา้

ใกลจ้ะหมด ระบบจดัการผูใ้ชง้าน กรณีผูใ้ชง้านหลายคน มีระบบหลงับา้นจดัการเก่ียวกบัผูใ้ชง้าน 

การออกแบบและการพฒันาระบบจดัการรา้นคา้ขนาดเลก็โดยแอปพลเิคชนัไลนนี์จ้าํเป็นตอ้งมีการใชง้าน ขอ้มลู

จาก API ทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถสง่ขอ้มลูระหวา่ง server ของระบบ ไปยงัผูใ้ชง้านไลนผ์า่นทาง LINE Platform ซึง่รอ้งขอให้

ส่งขอ้มูลในรูป JSON format โดยตวั server จะตอ้งเช่ือมต่อกับ LINE Platform และเมื่อมีผูใ้ชง้านเพ่ิม account LINE 

ของระบบ Shop Management เป็นเพ่ือน หรือสง่ขอ้ความมาหาทาง LINE Platform จะทาํการสง่ request มายงั server 

ท่ีเราลงทะเบียนผกูไวก้บั LINE account นัน้ทนัที วิธีนีเ้รยีกวา่ Webhook (ศภุชยั สมพานิช, 2563) 

 

วิธีดาํเนินการ 

 การดาํเนินการจะเป็นการพฒันาโปรแกรมบนไลนแ์ละบนเว็บไซตโ์ดยการทาํงานของระบบมี 2 สว่น ฝ่ังผูใ้ชง้าน 

(Partner) สามารถใชง้านผ่านทางไลน ์และฝ่ังผูด้แูลระบบสามารถใชง้านผ่านหนา้เว็ปแอปพลิเคชนัดงั Figure 1 โดยฝ่ัง

ผูใ้ชง้านจะใชง้านผ่านทาง LINE โดยเพ่ิม Shop management  เป็นเพ่ือนดว้ย Line ID จากนัน้ฝ่ังผูใ้ชง้านจะสามารถสง่

ขอ้ความมายงัระบบ เพ่ือใหส้ะดวกต่อการใชง้านไดส้รา้งเป็นเมนท่ีูสามารถเรียกใชบ้ริการผ่านปุ่ มเมนหูรือเรียกว่า Rich 

menu ดัง Figure 2  ท่ีสามาถสรา้งเมนูขึน้มาผ่านทาง Line official account manager ในแบบข้อความ ซึ่งข้อความ

เหลา่นัน้จะถูกสง่ไปยงั Webhook และหา Content ท่ีตรงกันเพ่ือเรียกใช ้Domain URL หลงัจากนัน้จะมีการดึง ID Line 

โดยท่ีไมต่อ้งใชล้สิตเ์พราะตอนท่ีสง่ขอ้ความไปยงั Webhook ไอดีของ User จะตอบกลบัมาพรอ้มกบัปุ่ มและทาํการเก็บใน 

logs file เพ่ือบนัทกึประวตัิการใชง้านในฐานขอ้มลูทกุครัง้ท่ีมีผูใ้ชง้านผา่นทางไลน ์
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Figure 1 Store management system 

 

 
Figure 2 Creating a menu in LINE 

 

การพฒันาระบบฝ่ังผูใ้ชง้านผา่น Line Application 

ฝ่ังผูใ้ชง้าน (partner) โดยมีทัง้หมด 3 บรกิาร ดงันี ้

 1. การลงทะเบียน เมื่อ partner เลอืกการกดปุ่ มเมนจูาก Shop Management เพ่ือทาํการลงทะเบียน ขอ้ความท่ี

สง่มายงั Webhook คือ “ลงทะเบียนใหม”่ จาก Rich Menu ท่ีไดก้าํหนดไว ้จากนัน้ Webhook จะทาํการกรองขอ้ความท่ี

ตรงกบั Content และสง่ปุ่ มตอบกลบัคืนมา เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านกดเรียกใช ้URL ของโดเมน register โดยการลงทะเบียนหน่ีง 

User ID Line สามารถลงทะเบียนไดเ้พียงครัง้เดียว ถา้ยงัไมม่ีการลงทะเบียนผูใ้ชง้านจะสามารถใชง้านหนา้เวบ็บราวเซอร ์

index ของ register ไดป้กติ โดยหนา้เว็ป index ของ register เว็บบราวเซอรท่ี์ไดพ้ฒันาขึน้จะแสดงกลอ่งขอ้ความใหผู้ใ้ช้
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ไดก้รอกช่ือ นามสกุล และขอ้มลูต่าง ๆ ในการลงทะเบียนและระบบจะบนัทึกลงตารางขอ้มลู partner เมื่อทาํการจดัเก็บ

ขอ้มลูในฐาน ขอ้มลูผูใ้ชง้าน (Line) มีการเรียกใชฟั้งกช์นัการแจง้เตือนในรูปแบบ Json format เพ่ือสง่ขอ้ความแจง้เตือน

การลงทะเบียนเสรจ็สิน้ไปยงัไลนด์ว้ย (ชาญชยั ศภุอรรถกร, 2563) 

 2. การเบิกสินคา้ การเบิกสินคา้เมื่อ partner กดปุ่ มเมนเูพ่ือทาํการเบิกสินคา้ ขอ้ความท่ีสง่มาท่ี Webhook คือ 

“เบิกสินคา้” จากนัน้ Webhook จะทาํการกรอง Text ท่ีตรงกับ Content และส่งปุ่ มตอบกลบัคืนมา เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านกด

เรียกใช ้URL ของโดเมน request โดยท่ีเว็บบราวเซอรท่ี์ไดพ้ฒันาขึน้จะแสดงรายการสินคา้ ปุ่ มใหเ้ลือกสินคา้และจาํนวน 

ซึง่กลอ่งขอ้มลูไดต้อ่กบัฐานขอ้มลูตาราง product เพ่ือทาํการจดัเก็บขอ้มลูการเบิกสนิคา้ในฐานขอ้มลูผูใ้ชง้าน (Line) เมื่อ

เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการและกดตกลงจะมี Dialog ขึน้มาเพ่ือทาํการระบุจาํนวนสินคา้ จากนัน้เมื่อผูใ้ชง้านไดท้าํการเลือก

สินคา้เสร็จสิน้แลว้ใหท้าํการกดปุ่ มตกลง ซึ่งจะเรยีกฟังกช์นัการใชง้าน creatInvoice() เพ่ือสรา้งใบสั่งซือ้ใหม่ โดยคน้หา 

Partner ID ผูใ้ชจ้าก Line ID และสรา้ง invoice เลขท่ีใหม ่จากนัน้ทาํการแทรกใบสั่งซือ้เขา้ไปและตดัสต็อก 

 3. การดูใบเบิกสินคา้ การดูใบเบิกสินคา้เมื่อ partner ส่งขอ้ความจากการเลือกการกดปุ่ มเมนูเพ่ือทาํการเบิก

สินคา้ ขอ้ความท่ีส่งมาท่ี Webhook คือ “ดูใบเบิกสินคา้” จากนัน้ Webhook จะทาํการกรองขอ้ความท่ีตรงกบั Content 

และสง่ปุ่ มตอบกลบัคืนมาเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านกดเรียกใช ้URL ของโดเมน invoice โดยท่ีเว็บบราวเซอรท่ี์ไดพ้ฒันาขึน้จะแสดง

ใบเบิกสนิคา้ ซึง่นาํขอ้มลูจากฐานขอ้มลูตาราง invoice มาแสดง 

 

การพฒันาระบบฝ่ังผูดู้แลระบบใชง้านผา่นหนา้เวป็ 

 บรกิารท่ีมีใหฝ่ั้งผูด้แูล (Admin) ใชง้านมีทัง้หมด 6 บรกิารดงันี ้

 1. ระบบ Login การพัฒนาระบบ เมื่อกดปุ่ มเข้าใช้งานระบบฟังก์ชัน submit จะทํางานโดยนํา user และ 

password ท่ีผูใ้ชง้านกรอกเขา้มาทาํการ Select ดวู่ามีในฐานขอ้มลูหรือไม่ ถา้ไม่มีระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือนขึน้มาวา่ 

“ช่ือ หรอืรหสัผา่นไมถ่กูตอ้ง” หรอืถา้มีในฐานขอ้มลู ระบบจะทาํการ refresh ไปยงัหนา้ welcome การใชง้านจะแยกการใช้

งานเป็น 2 ระดบัคือ Admin Level และ Employee  

 2. ประเภทสนิคา้ เมื่อ Admin ทาํการกดเลอืกแถบเมนปูระเภทสนิคา้ผา่นเว็บไซต ์เว็บไซตจ์ะแสดงขอ้มลูประเภท

สินคา้โดยมีฟังกช์นัการใชง้านทัง้หมด  3 ฟังกช์นัไดแ้ก่ เพ่ิมประเภทสนิคา้ ลบประเภทสนิคา้ และแกไ้ขประเภทสินคา้ โดย

การเพ่ิมประเภทสนิคา้จะกดปุ่ ม “เพ่ิม” ระบบเรยีกใชฟั้งกช์นัในรูปแบบ Ajax ท่ีเรยีกใชง้านสครปิต ์add.php เพ่ือติดตอ่กบั

ฐานขอ้มูล SQL และ Insert ขอ้มูลลงตารางฐานขอ้มลู category การลบประเภทสินคา้จะกดปุ่ ม “ลบ” ระบบเรียกใช้

ฟังกช์ันในรูปแบบ Ajax ท่ีเรียกใชง้านสคริปต ์delete.php เพ่ือติดต่อกับฐานขอ้มลู SQL และทาํการ Delete ขอ้มูลจาก

ตารางฐานขอ้มลู category สดุทา้ยการแกไ้ขประเภทสนิคา้จะกดปุ่ ม “แกไ้ข” ระบบเรยีกใชฟั้งกช์นั ShowDialog() ฟังกช์นั

นีจ้ะแสดงกลอ่งขอ้ความท่ีแสดงขอ้มลูเก่า และสามารถแกไ้ขขอ้มลูใหมไ่ด ้เมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็จะคลกิท่ีปุ่ ม “ตกลง” ระบบ

จะเรียกใช้ฟังก์ชันการทาํงานในรูปแบบ Ajax ท่ีทาํการเรียกใช้งานสคริปต ์update.php ติดต่อฐานข้อมูล category 

(กาญจนา ตนัวิสทุธ์ิ, 2562) 

 3. สินค้า เมื่อ Admin ทาํการกดเลือกแถบเมนูสินค้าผ่านเว็บไซต ์เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลสินคา้และตาราง

ฐานขอ้มลู product โดยมีฟังกช์นัการใชง้าน ทัง้หมด 3 ฟังกช์นัไดแ้ก่ เพ่ิมสนิคา้ ลบสินคา้ และแกไ้ขสินคา้ โดยการเพ่ิม

ขอ้มูลสินคา้จะกดปุ่ ม “เพ่ิมสินคา้ใหม่” การลบขอ้มูลสินคา้จะกดปุ่ ม “ลบ” และการแกไ้ขขอ้มลูสินคา้จะกดปุ่ ม “แกไ้ข” 

ระบบเรยีกใชฟั้งกช์นัท่ีแสดงกลอ่งขอ้ความเพ่ือแกไ้ขขอ้มลูสนิคา้และทาํการ Update ขอ้มลูจากตารางฐานขอ้มลู product 
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 4. ผูใ้ช้งานระบบ เมื่อ Admin เลือกเมนูรายช่ือสมาชิกผ่านทางเว็บไซต ์ระบบจะดึงขอ้มูลในฟิลดข์องตาราง

ฐานขอ้มลู partner ขึน้มาแสดงบนตารางขอ้มลู ซึง่ตารางแสดงขอ้มลูนัน้ไดเ้ช่ือมตอ่กบัตารางฐานขอ้มลู partner 

 5. การเบิกสนิคา้ เมื่อ Admin เลอืกเมนสูนิคา้ผา่นเว็บไซตเ์พ่ือจดัการขอ้มลูการเบิกสนิคา้ เว็บไซตจ์ะแสดงขอ้มลู

การเบิกสินคา้และกลอ่งขอ้มลูไดต้่อกบัตารางฐานขอ้มลู invoice ซึ่งการนาํขอ้มลูในฟิลดม์าแสดงนัน้ ไดท้าํการนาํขอ้มลู

ในตารางฐานข้อมูล invoice และ partner บางส่วนมาแสดงโดยทําการ INNER JOIN ฟิลด์ข้อมูล invoice_id และ 

partner_id เมื่อ partner ตอ้งการส่งการแจ้งเตือนไปยังไลน ์ใหก้ดปุ่ ม “ส่งไลน”์ ระบบจะเรียกฟังก์ชัน sendLine() ท่ี

เรยีกใชส้ครปิต ์send_line.php เพ่ือ push การแจง้เตือนไปยงัไลน ์โดยผา่นทาง lineId ท่ีจดัเก็บไวต้อนบนัทกึใบเบิกสนิคา้ 

 6. สรุปยอด เมื่อ Admin ทาํการกดเลือกแถบเมน ูสรุปยอดขายผ่านเว็บไซตเ์พ่ือทาํการเรียกดสูรุปยอดขาย ผ่าน

ทางเว็บไซตท่ี์ไดพ้ฒันาขึน้จะแสดงขอ้มลูยอดขาย เมื่อตอ้งการดยูอดขายในเวลาท่ีตอ้งการด ูใหก้ดเลือก “เริ่มวนัท่ี” และ 

“ถึงวนัท่ี” ซึ่งกลอ่งขอ้มลูนีไ้ดม้ี Input id เป็น startDate และ toDate ท่ีกาํหนดใหอ้ยู่ในรูปแบบ dateFormat หลงัจากนัน้

กดปุ่ ม “ประมวลผล” เมื่อทาํการกดปุ่ มประมวลผล เสรจ็แลว้ระบบจะเรยีกฟังกช์นั query() ใชง้าน และจะทาํการดงึขอ้มลู

ขึน้มา โดยการทาํงานของฟังกช์นันีไ้ดพ้ฒันาการทาํงานในรูปแบบ Ajax ท่ีทาํการเรียกใชง้าน URL result.php โดยสง่ค่า

ตัวแปล startDate และ toDate ไปยังหนา้ result.php เมื่อไดร้บัค่า startDate และ toDate มายังหนา้ result.php แลว้

ก่อนจะทาํงานในฟังกช์นัอ่ืนระบบจะตรวจสอบ Level ของ Partner ถา้ level ไม่เท่ากบั Admin ระบบจะ Refresh หนา้ใช้

งานไปยังหนา้ Welcome การนาํขอ้มูลขึน้มาแสดงนัน้ตารางแสดงขอ้มูลจะต่อกับตารางฐานขอ้มูล invoice ท่ีทาํการ 

INNER JOIN กบั invoice_detail และตารางฐานขอ้มลู invoice_detail ท่ีทาํการ INNER JOIN กบั product เพ่ือนาํขอ้มลู

บางส่วนในฟิลดม์าแสดงการนาํขอ้มูลมาแสดงในตารางยอดขายนัน้ จาํนวนขายทาํไดโ้ดย SUM cost ตน้ทุนทาํไดโ้ดย 

SUM price กาํไรทาํไดโ้ดย SUM(price-cost) ของ product และยอดขายทาํไดโ้ดยรวม quatity ของ invoice_detail 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 

 การเริ่มตน้ใชง้านระบบผูใ้ชง้านจะตอ้งเพ่ิม Small Shop Management เป็นเพ่ือนจากนัน้จะมีขอ้ความทกัทาย

และแนะนาํการใชง้านของระบบ พรอ้มแนะนาํผูใ้ชง้านลงทะเบียนระบบเพ่ือเป็นสมาชิกในการใชง้านครัง้แรก ก่อนท่ีจะทาํ

การเบิกสินคา้และดใูบเบิกสินคา้ไดท้างดา้นลา่งของ LINE ดงัแสดงในFigure 3 จะเป็นปุ่ มเมนท่ีูออกแบบมาเป็นรูปแบบ 

Rich Menu เพ่ือง่ายต่อการใชง้านระบบต่าง ๆ ของ Small Shop Management การลงทะเบียนระบบของ Small Shop 

Management ได้ออกแบบบริการไว้คือ เบิกสินค้าและดูใบเบิกสินค้า แต่ทั้งนีจ้ะใช้บริการเหล่านีไ้ด้ จะต้องมีการ

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้และการลงทะเบียนระบบสามารถลงทะเบียนระบบไดเ้พียง

ครัง้เดียวต่อหนึ่ง User ID เมื่อผูใ้ชง้านระบบไดท้าํการกรอกขอ้มูลลงระบบและกดยืนยนัการลงทะเบียนในครัง้แรกก็ถือ

เป็นการเสร็จสิน้ เมื่อทาํการลงทะเบียนระบบเสร็จสิน้แลว้จะมีการแจง้เตือนผ่านไลน ์การเบิกสินคา้เมื่อผูใ้ชง้านไดท้าํการ

ลงทะเบียนเสร็จแลว้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงบริการของระบบการเบิกสินคา้ไดผ้่านทางเว็บบราวเซอรโ์ดยเลือกสินคา้ท่ี

ตอ้งการเบิกสินคา้ ดงัแสดงใน Figure 4 เมื่อเลือกสินคา้หากสินคา้เกินจาํนวนท่ีมีอยู่จะมีขอ้ความแจง้เตือนวา่ผูใ้ชง้าน

เลอืกสนิคา้เกินจาํนวน  

 การดสูินคา้ท่ีเลือกไวแ้ละสรุปสินคา้ท่ีเลือก เมื่อผูใ้ชง้านไดท้าํการเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการเบิกเสร็จแลว้ใหก้ดเลอืก

สินคา้ท่ีเลือกไว ้ดงัแสดงใน Figure 5 จะเป็นสรุปรายการท่ีเลือกไวแ้ละทาํการกดปุ่ มเสร็จสิน้ เพ่ือสรุปรายการท่ีเลือกไว ้

ระบบแจง้เตือนเมื่อสินคา้ใกลจ้ะหมด เมื่อผูใ้ชง้านทาํการสรุปรายการท่ีเลือกไวเ้สร็จสิน้แลว้จะมี Notification ดงัแสดงใน

Figure 6 จากระบบ Line แจง้เตือนผูใ้ชง้านหากเป็นรายการสนิคา้ท่ีใกลจ้ะหมด 
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Figure 3 Menu button designed. 

 

 
Figure 4 Notification when selecting an item that exceeds the number of available items. 

 

 
Figure 5 Selected product list 
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Figure 6 Notification of products that are almost out of stock 

 

 ฝ่ังผูดู้แลระบบ ขัน้ตอนแรกผูดู้แลระบบตอ้งทาํการ  Login เขา้สู่ระบบก่อน ดงัแสดงในFigure 7 จะเป็นหนา้ 

Login เขา้สูร่ะบบการใชง้านใหผู้ใ้ชง้านกรอก ช่ือผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน เมื่อทาํการ Login เสร็จแลว้ระบบจะแบ่งออกเป็น 

2 Level ถา้ Level 2 ผูใ้ชง้านจะไมม่ีเมนแูสดงสรุปยอดทางการเงิน แตถ่า้ Level คือ 1 ผูใ้ชง้านจะมีเมนเูพ่ือทาํการดขูอ้มลู

สรุปยอดทางการเงินได ้เมื่อทาํการ Login เสร็จสิน้แลว้ระบบจะทาํการเขา้สูห่นา้หลกั โดยมีขอ้ความแสดงช่ือผูใ้ชง้านและ

มีแถบเมนใูหเ้ลือกการใชง้านการกาํหนดประเภทสินคา้ ก่อนท่ีผูใ้ชง้านจะสามารถเลือกสินคา้ไดแ้ละฝ่ังผูด้แูลระบบจะทาํ

การเพ่ิมสินคา้ได ้จะตอ้งกาํหนดประเภทสนิคา้กอ่นดงัแสดงใน Figure 8 โดยทาํการเพ่ิมประเภทสินคา้ และเพ่ิมขอ้ความ

สาํคญัไดต้รงช่องหมายเหตแุละสามารถทาํการลบประเภทสนิคา้ได ้

 
Figure 7 Login to access 

 

 
Figure 8 Adding a Product Type 
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การกาํหนดสินคา้ เมื่อทาํการเพ่ิมประเภทสินคา้เสร็จสิน้แลว้ ผูด้แูลระบบก็สามารถเพ่ิมสินคา้เขา้ระบบไดจ้ะมี 

drop down List ใหเ้ลอืกประเภทสนิคา้ และทาํการกรอกสนิคา้ ราคาทนุ ราคาขาย และจาํนวน ผูใ้ชง้านระบบ เมื่อผูใ้ชง้าน

ระบบไดล้งทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนัไลนเ์สรจ็สิน้แลว้ขอ้มลูจะถกูบนัทึกลงฐานขอ้มลูและขอ้มลูนัน้สามารถนาํมาแสดง

บนเว็บบราวเซอรฝ่ั์งผูดู้แลระบบไดเ้ช่นกัน มีขอ้มูลช่ือ, นามสกุล, ช่ือเล่น, ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ์และ User ID เมื่อ

ผูด้แูลระบบกดแจง้เตือนไปยงัไลน ์จะมีขอ้ความแจง้เตือนไปยงัทางไลนข์องผูท่ี้เบิกสนิคา้นัน้ ระบบจะแจง้เตือนว่าผูด้แูล

ระบบไดร้บัใบเบิกสินคา้นัน้แลว้ รายการเบิกสินคา้ เมื่อฝ่ังผูใ้ชผ้่านทางเว็บบราวเซอรเ์สร็จสิน้แลว้ ขอ้มูลรายการจะถกู

บนัทึกลงฐานขอ้มลูและขึน้โชวฝ่ั์งผูด้แูลระบบผ่านเว็ป จะมีขอ้มลูเลขท่ีใบสั่งซือ้ วนัท่ีเบิก ช่ือ นามสกุล ช่ือเลน่ อีเมล ์และ

โทรศพัท ์รวมถึงมีปุ่ มใหเ้ลือกกดแจง้เตือนไปยงัไลนด์งัแสดงใน Figure 9 และดูรายละเอียดการเบิกสินคา้ ดงัแสดงใน

Figure 10 

 

 
Figure 9 Notifications to LINE 

 

 
Figure 10 Drawing details product 

 

 สรุปยอดขาย หนา้สรุปยอดขายจะมีใหใ้ชเ้ฉพาะผูด้แูลระบบและมี Level เป็น 1 เท่านัน้ถึงจะสามารถดขูอ้มลู

สรุปยอดขายได ้โดยผูด้แูลระบบกรอกวนัท่ีเริ่มตน้ถึงวนัท่ีตอ้งการดสูรุปยอด หลงัจากนัน้จะมีขอ้มลูเป็นตารางและขอ้มลู

กราฟขึน้มาแสดงทัง้สองรูปแบบเพ่ือใหง้่ายต่อการเขา้ใจ ดงัแสดงในFigure 11 จะแสดงขอ้มูลท่ีมียอดขายมากสดุเป็น
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ลาํดบัแรกและแสดงเป็นกราฟดงัเช่นแสดงใน Figure 12 เช่นกนั 

 

 
Figure 11 Product sales summary table 

 

 
Figure 12 Product sales summary graph 

 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

  บทความนีไ้ดน้าํเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการรา้นคา้ขนาดเล็ก โดยเป็นการพัฒนาโปรแกรม

บนไลนแ์ละบนเว็บไซต ์การติดต่อทางไลนบ์อทเพ่ือติดตอ่กบั partner ท่ีจาํหน่ายสินคา้และใชฐ้านขอ้มลูบนเว็บไซตเ์พ่ือ

จดัการเก่ียวกบัสนิคา้ ระบบทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดโีดยใช ้API และ webhook ในการติดตอ่ระหวา่งไลนแ์ละเวบ็ไซต ์สามารถ

จดัการเก่ียวกบัสนิคา้ การจดัซือ้และแสดงผลไดบ้นมือถือ เพ่ิมช่องทางในการขายสนิคา้ไดส้ะดวก ถกูตอ้งและรวดเรว็มาก

ขึน้ เน่ืองจากเป็นการพฒันาในระยะแรก การใชง้านยงัไม่มากทาํใหต้อ้งทาํการเก็บขอ้มลู สอบถามความพึงพอใจของ

ผูใ้ชง้านเพ่ือปรบัปรุงตอ่ไปในอนาคต 
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บทคัดยอ่ 

 ตน้ทุนเป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีใชใ้นการวางแผนการดาํเนินการ ตน้ทุนฐานกิจการรม เป็นวิธีคิดตน้ทุนท่ีให้

ความสาํคญักับตน้ทุนท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ การวิจยัมีวตัถปุระสงค:์ (1) การวิเคราะหต์น้ทุนโลจิสติกสด์ว้ยตน้ทนุ

ฐานกิจกรรม ของโรงสีขา้วขนาดกลางและขนาดเล็ก อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช; และ (2) แนวทางการบริหาร

ตน้ทนุโลจิสติกสข์องโรงสีขา้วในการดาํเนินธุรกิจ การวิจยัเชิงคณุภาพการเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณก์บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผล

การวิเคราะหต์น้ทนุกิจกรรมโลจิสติกส ์ เท่ากบั 228,920.54 บาทต่อเดือน ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากรมากท่ีสดุ รอ้ยละ67.53 

กิจกรรมหลกัท่ีมีตน้ทนุมากท่ีสดุคือ กิจกรรมการแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร มีตน้ทนุทัง้สิน้ 66,584.84 บาทต่อเดือน 

รอ้ยละ 29.09 กิจกรรมย่อยท่ีมีตน้ทนุต่อหน่วยมากท่ีสดุคือ การขนสง่ขา้วสารบรรจุไปยงัลกูคา้  มีตน้ทนุต่อหน่วยเท่ากบั 

321.60 บาทต่อหน่วย จากผลการวิจัย แนวทางในการบริหารตน้ทุนโลจิสติกสค์วรปรบัการจัดส่งสินคา้การบริหารดา้น

บคุลากรกบัปรมิาณงาน  

คาํสาํคัญ: กิจกรรมโลจิสติกส ์ตน้ทนุฐานกิจกรรม โรงสขีา้ว 

 

Abstract 

 Costs are accounting information used to plan operations. Base costs for activity base cost is a costing 

method that focuses on the costs incurred by different activities. The objectives of this research were: (1) to 

analyze logistics costs by activity base cost of medium and small rice mills in Hua Sai District, Nakhon Si 

Thammarat Province; and (2) Guidelines for managing rice mill logistics costs in business operations. 

Qualitative research involves data collection by interviewing relevant parties. The result of the analysis of 

logistics activities costs was 228,920.54 baht per month. Personnel expenses were the most, at 67.53%. The 

main activities with the highest costs were the paddy processing activities. The total cost per unit was 66,584.84 

baht per month,at 29.09 %. Transporting packaged rice to customers.The cost per unit was 321.60 baht. The 

approach to logistics cost management should adjust the delivery of personnel management to the workload.  

Keyword: activities-based costing, logistics activities, rice mill 
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บทนํา 

 การทาํใหธุ้รกิจประสบผลสาํเร็จนัน้สิ่งสาํคญัอีกอย่างหนึ่ง คือ ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีถูกตอ้ง บญัชีตน้ทุนเป็น

หลกัการบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสะสมและวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารในการวางแผนการตดัสนิใจและการ

ดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ  สาํหรบัตน้ทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC)  เป็นวิธีการคิดตน้ทนุ

สมยัใหม่ท่ีนิยมใชใ้นปัจจบุนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงองคก์รธุรกิจท่ีตอ้งการสรา้งความไดเ้ปรยีบ

ทางการแขง่ขนั (คาํนาย, 2557)  

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สินคา้เกษตรกรรมท่ีสาํคญัของไทยเละนาํสินคา้ท่ีส่งออกคือ ขา้ว โดย

ปริมาณผลผลิตขา้ว ในปี 2563 ผลผลิตขา้วนาปี มีปริมาณ 26.423 ลา้นตัน และ ปี 2564 มีปริมาณ 26.019 ลา้นตัน 

ผลผลติขา้วนาปรงั มีปรมิาณ 4.553 ลา้นตนั และ ปี 2564 มีปรมิาณ 4.990 ลา้นตนั (สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย, 2564)  ใน

กลุม่จงัหวดัภาคใตอ้่าวไทย ไดแ้ก่ ชุมพร สรุาษฎรธ์านี นครศรีธรรมราชและพทัลงุ พบว่า การปลกูขา้วนาปี ปี 2559/2560 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เพาะปลกูขา้วมากท่ีสดุในกลุม่จงัหวดั โดยจงัหวดันครศรีธรรมราชมีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 6,215,064 ไร ่มี

พืน้ท่ีใชป้ระโยชนท์างการเกษตร 3,059,412 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 49.2 สว่นพืน้ท่ีปลกูขา้วซึง่อยูใ่นลาํดบั 3 ของจงัหวดัมีพืน้ท่ี 

286,120 ไร ่(ขา้วนาปี) คิดเป็นรอ้ยละ 9.4 อาํเภอท่ีมีเนือ้ท่ีเพาะปลกูขา้วมากท่ีสดุ คือ อาํเภอหวัไทร จาํนวน 78,872 ไร่ 

รองลงมาคือ อาํเภอปากพนัง  อาํเภอเชียรใหญ่ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามลาํดบั 

(สาํนกังานสถิตินครศรธีรรมราช, 2564)  

 ดงันัน้ ผูป้ระกอบการโรงสี ทราบถึงตน้ทนุกิจกรรมโลจิสติกสโ์รงสีขา้ว เพ่ือแนวทางการดาํเนินงาน การวางแผน 

ขอ้บกพร่องๆ ในกระบวนการทาํงาน ในการยกระดับโรงสีขา้วขนาดเล็ก โรงสีขา้วขนาดกลาง อาํเภอหวัไทร จังหวัด

นครศรธีรรมราช ใหม้ีคณุภาพและมีมาตรฐานท่ีดีขึน้ 

 

การตรวจเอกสาร 

 

กิจกรรมหลกัดา้นโลจิสตกิส ์ 

 รุธีร,์ นจุร,ี และศิรวิรรณ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมโลจิสติกสท์ัง้ 9 กิจกรรม คือ: (1) การวางแผนและ

การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการพยากรณ์ความตอ้งการในตัวสินคา้หรือบริการของลูกคา้; (2) การ

ใหบ้ริการแก่ลกูคา้และกิจกรรมสนบัสนนุ; (3) การสื่อสารดา้นโลจิสติกสแ์ละกระบวนการสั่งซือ้; (4) การจดัซือ้จดัหา เป็น

กิจกรรมในการจดัหาแหลง่ วตัถดุิบ เพ่ือจดัซือ้สินคา้และวตัถดุิบนัน้ๆ; (5) การจดัเตรียมเครื่องมือเครื่องใชต้่างๆ และการ

บรรจหีุบหอ่; (6) การเลอืกสถานท่ีตัง้ของโรงงานและคลงัสนิคา้ท่ีเหมาะสม; (7) การบรหิารสนิคา้คงคลงัเป็นท่ีมีผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของส่วนงานอ่ืน; (8) การบริหารการขนส่ง หมายรวมถึง การเคลื่อนยา้ย วตัถุดิบหรือสินคา้

ตัง้แต่จุดเริ่มตน้ไปยงัจุดท่ีมีการบริโภค หรือการส่งคืนสินคา้ผิดปกติ กลบัมายงัคลงัสินคา้ รวมถึงการขนยา้ยสินคา้เพ่ือ

นาํไปยงัจดุท่ีจะทาํลาย; และ (9) โลจิสติกสย์อ้นกลบั กระบวนการจดัการสนิคา้ท่ีถกูสง่กลบัคืน  

ตน้ทนุ 

 สวุรรณ (2558). ตน้ทุนในทางบญัชีหมายถึง มูลค่าของทรพัยากร ท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจโดยกิจการเป็น

เจา้ของและมี อยา่งจาํกดั ไดแ้ก่ เงินสด สนิทรพัยอ่ื์น หรอืแรงงานท่ีตอ้ง สญูเสยีไปและสามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ 

เพ่ือให ้ไดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิารไวเ้พ่ือดาํเนินกิจการ 

นฤมล (2558) ขัน้ตอนการวางระบบตน้ทนุฐานกิจกรรม แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ตามลาํดบัดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 การกาํหนดวตัถปุระสงคข์องระบบ หรอืสิง่ท่ีตอ้งการจะคิดตน้ทนุ 
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 ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะหกิ์จกรรมหมายถึง กระบวนการศกึษาลกัษณะการดาํเนินงานเพ่ือระบกิุจกรรมตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานนัน้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ การวิเคราะหเ์พ่ือระบุกิจกรรม  การวิเคราะหร์ะดบักิจกรรม  

และการวิเคราะหค์ณุคา่กิจกรรม  

 ขัน้ตอนท่ี 3 การรวบรวมตน้ทุนการใชท้รพัยากรและคิดเขา้ศนูยกิ์จกรรม ในขัน้ตอนนีป้ระกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

การกาํหนดศนูยกิ์จกรรม และการรวมตน้ทนุเขา้ศนูยกิ์จกรรม  

 ขัน้ตอนท่ี 4 การกาํหนดตวัผลกัดนักิจกรรม  ตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Driver) คือเหตุการณห์รือปัจจัยท่ีทาํให้

ตน้ทนุรวมของกิจกรรมเปลีย่นแปลงไป  

 ขัน้ตอนท่ี 5 คาํนวณตน้ทนุฐานกิจการรมเขา้กบัสิง่ท่ีตอ้งการคิดตน้ทนุ  

 นิวรตัน ์(2561) โครงสรา้งตน้ทนุกบักิจกรรมโลจิสติกส ์ประกอบดว้ย: (1) ตน้ทนุในการขายสินคา้; (2) ตน้ทนุใน

การเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงั; (3) ตน้ทนุการจดัการคลงัสนิคา้; (4) ตน้ทนุกระบวนการสั่งซือ้ และขอ้มลูการสั่งซือ้; (5) ตน้ทนุ

สนิคา้ตามปรมิาณท่ีสั่งซือ้; และ (6) ตน้ทนุการขนสง่  

 คํานาย (2557). แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ แบบท่ีต้องลงทุนสามารถดําเนินการโดยการปรับปรุง

กระบวนการย่อย ปรบัปรุงผงับริเวณ และท่ีตัง้ ปรบัปรุงเทคโนโลยี แบบไม่ตอ้งลงทุน โดยดาํเนินการปรบัตวัเลขอปุสงค์

และอปุทาน ปรบัปรุงระดบัสนิคา้คงคลงั ปรบัปรุงเวลานในการดาํเนินงาน  

โรงสขีา้ว 

 การแบ่งประเภทโรงสีขา้ว ประกาศคณะกรรมการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัติการคา้ขา้ว พ.ศ. 2489 ฉบบัท่ี 

145 พ.ศ. 2558 เรื่อง กาํหนดเขตควบคุมคา้ขา้ว และกาํหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 

2558 ใหก้าํหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว ประเภทสขีา้ว ไดแ้ก่ 

1. โรงสีขนาดเลก็ ท่ีทาํการสีขา้วเพ่ือการคา้หรือรบัจา้งสีขา้ว ซึ่งมีกาํลงัผลิตไม่ตํ่ากว่าหา้เมตรกิตนั แต่ไม่เกินหก

สบิเมตรกิตนัตอ่ยี่สบิสีช่ั่วโมง 

2. โรงสีขนาดกลาง ท่ีทาํการสขีา้วเพ่ือการคา้หรอืรบัจา้งสีขา้ว ซึ่งมีกาํลงัผลติเกินกวา่หกสบิเมตริกตนั แต่ไมเ่กิน

สามรอ้ยเมตรกิตนัตอ่ยี่สบิสีช่ั่วโมง 

3. โรงสขีนาดใหญ่ ท่ีทาํการสขีา้วเพ่ือการคา้หรอืรบัจา้งสขีา้ว ซึง่มีกาํลงัผลติเกินกวา่สามรอ้ยเมตรกิตนัตอ่ยี่สบิสี่

ชั่วโมง 

  

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 ประชากร คือ โรงส ีในอาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํนวน 17 แหง่ กรมการคา้ภายใน (2563) 

 กลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบเจาะจง ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและ

สงัเกตการณจ์ากสถานท่ีจริงของโรงสี โดยผูท่ี้ใหข้อ้มลู ไดแ้ก่ เจา้ของโรงสี พนกังานประจาํสาํนกังาน หรือผูจ้ดัการโรงสี  

แตล่ะโรงส ีซึง่มีผูป้ระกอบการโรงสใีหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูจาํนวน 4 แหง่ ซึง่ประกอบดว้ยโรงสขีนาดเลก็ จาํนวน 3 

แหง่ และโรงสขีนาดกลางจาํนวน 1 แหง่ 

 เครื่องมือในการวิจยั คือ การเก็บขอ้มลูแบบปฐมภมูิ จากแบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง แบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์ตอนท่ี 2  ขอ้มูลทั่วไปและกิจกรรม ของกิจการโรงสีขา้ว ตอนท่ี 3 ขอ้มูล

ตน้ทนุกิจกรรมโลจิสติกส ์ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ   

 การวิเคราะหข์อ้มลู  
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 1. การวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ ์โดยขณะทาํการสมัภาษณผ์ูว้ิจยัไดด้าํเนินการขออนญุาตการบนัทกึเทป

การสนทนา และนาํมาถอดเทปของแต่ละโรงสี มาสรุปประเด็น ต่างๆ เมื่อพิจารณาขอ้มลูไมค่รบถว้นหรือไม่สอดคลอ้งกนั 

จึงขอเขา้สมัภาษณเ์พ่ิมเติม เพ่ือสรุปหาขอ้มลูท่ีสมบรูณท่ี์สดุ 

 2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณข์องแต่ละโรงสีมาจาํแนกขอ้มลูตามประเภทกิจกรรมโลจิสติกส ์ตวัผลกัดนั

ตน้ทนุ จาํนวนครัง้ท่ีเกิดกิจกรรม และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ เพ่ือหาขอ้สรุปท่ีถกูตอ้งและสมบรูณท่ี์สดุ 

 3.  การตรวจสอบความนา่เช่ือถือของขอ้มลู โดยการตรวจสอบขอ้มลูจาก สมาชิกในกลุม่วิสาหกิจชมุชนกลุม่ผลติ

ขา้วครบวงจร อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช และการสอบถามขอ้มลูจากลกูคา้ของผูป้ระกอบการโรงสีท่ีใหข้อ้มลู 

โดยการนาํขอ้มูลทัง้หมดมาวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กันหรือไม่ กรณีท่ีขอ้มูลมีความขดัแยง้กัน จึงตอ้งนาํ

ประเด็นท่ีขดัแยง้เพ่ือสมัภาษณห์รอืหาขอ้มลูทตุิยภมูิเพ่ิมเติม เพ่ือหาขอ้สรุปของประเด็นขอ้มลูดงักลา่ว 

  

 
Figure 1 Research Process 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 ขอ้มลูทั่วไปของโรงสีขนาดเล็กและขนาดกลาง อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช มีกาํลงัการผลิตอยูใ่นช่วง

ระหว่าง 10–15 ตนัต่อวนั ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจแบบธุรกิจในครอบครวัท่ีดาํเนินกิจการต่อจากบรรพบรุุษ ผูป้ระกอบ

กิจการอายเุฉลี่ย อยู่ระหว่าง 40–60 ปี จาํนวนพนกังานของกิจการเป็นพนกังานรายเดือน พนกังานรายวนั และแรงงาน

ภายในครอบครวั มีพนกังานรายเดือนประมาณ 2 คน และพนกังานรายวนั 5–10 คน ขึน้อยูก่บัฤดกูาลเก็บเก่ียว สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ นราพนัธ ์(2555) ทาํการศกึษาเรือ่ง ตน้ทนุโลจิสติกสข์องผูป้ระกอบการโรงสีในห่วงโซ่อปุทานขา้วอินทรยี์

ในจังหวดัเชียงใหม่และลาํพนู พบว่า โรงสีขา้วอินทรียข์นาดกลาง มีประสบการณใ์นการผลิตและแปรรูปจากากรสีขา้ว

อินทรยีเ์ป็นมากกวา่ 10 ปี และมีกาํลงัการผลติสงูสดุ 7,000 กิโลกรมั โดยมีรูปแบบกิจการแบบธุรกิจครอบครวั 

  

 

 

Field visit information  

1. Investigate logistics activities. 

2. Collect current costs. 
 

Logistic activities 

1. Planning and forecasting customer needs. 

2. Customer service and support activities. 

3. Logistics communication and ordering process. 

4. procurement. 

5. Preparation of various tools and packaging. 

6. Selection of factory and warehouse locations. 

7. Inventory Management. 

8. Reverse logistics. 

 

Guidelines for cost management in logistics activities for medium-sized and small-sized mills 

 

 Activity Base Cost Structure Analysis: (ABC) 
1. Analyze logistics activities.  

2. Analyze cost drivers. 

3. Cost analysis for each activity. 

4. Calculate the unit cost of each activity. 
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Table 1 Main activities and sub activities and determining cost drivers of each sub-activity 

Main activities Sub activities Unit Cost drivers 

A. Paddy's procurement 

and purchasing activities 

A-1 Paddy quality inspection with moisture meter and 

rice quality inspection kits (2,500 kg per load) 

Time The number of times to 

check 

B. Paddy receiving and 

storage activities 

B-1 Paddy weighing Time Number of times to weigh 

B-2 Transfer of paddy to the dehumidification process 

(2,000 kg per time) 

Time The number of times to 

move 

B-3 dehumidification process Kg Number of kilograms 

B-4 Move the dehumidified paddy and store it properly. Time The number of times to 

move 

C. Paddy Processing 

Activities 

C-1 Moving paddy from storage to processing into milled 

rice (2,000 kg per time). 

Time The number of times to 

move 

C-2 Processing of paddy into rice Kg Number of kilograms 

C-3 The by-products from the processing are rice husk 

and bran, packed in sacks and stored for sale (10 

percent of the amount of paddy and the amount of rice 

husk 25% of the amount of 50 kg of paddy per sack). 

Kg Number of kilograms 

D. Rice packing activities 

D-1 Weighing and sewing bags arrangement for moving 

(Rice is 65% of paddy Packed in 45 kg per sack) 

Sack Number of sacks 

D-2 Moving packaged rice to the storage location Sack Number of sacks 

E. Activities for storing 

rice in stocks waiting to 

be sold 

E-1 Storing in proper storage locations Kg Number of kilograms 

F. Rice order processing 

activities 

F-1 Interacting with customers by phone online 

communication 

Time Number of times to 

contact 

G. Outbound rice 

transport activities 

G-1 Moving packaged rice to storage in a storage facility Sack Number of sacks 

G-2 Transporting packaged rice to customers 

(45 sacks each pickup truck, 120 sacks each 6-wheel 

vehicle) 

Time Number of times in 

transport 

  

จาก Table 1 สามารถแบ่ง เป็นกิจกรรมหลกัจาํนวน 7 กิจกรรมหลกั กิจกรรมย่อย จาํนวน 14 กิจกรรมย่อย  

ใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ วิโรจน ์และวิลาวลัย ์(2560) ทาํการศึกษาเรื่อง การจดัการโลจิสติกสข์องโรงสีขา้ว กรณีศึกษา 

บริษัทโรงสีรุ่งอนันต์ จํากัด อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ของบริษัทโรงสีรุ่งอนันต์ จํากัด 

ประกอบดว้ย 9 กิจกรรมหลกั แตกต่างกนัท่ีกิจกรรมการขนสง่ขา้วเปลือกขาเขา้ และประชาสมัพนัธ ์และการตลาด และ

งานวิจยัของ นราพนัธ ์(2555) ทาํการศึกษาเรื่อง ตน้ทนุโลจิสติกสข์องผูป้ระกอบการโรงสีในห่วงโซ่อปุทานขา้วอินทรยีใ์น

จงัหวดัเชียงใหมแ่ละลาํพนู พบวา่ กิจกรรมหลกั 4 กิจกรรมและกิจกรรมยอ่ย 12 กิจกรรม สว่นท่ีแตกตา่งของกิจกรรมหลกั 

คือกิจกรรมการบรหิารจดัการ  
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Table 2 Cost category by resource usage Cost Distribution Criteria and expenses per month 

Cost classification based on resource utilization Criteria for Cost Distribution Monthly 

expenses 

(Baht) 

Percentage 

Personnel costs Performance percentage 154,595.00 67.53 

cost of space Percentage of area utilized 

in operations 

9,333.34 

4.08 

Cost of using machinery and equipment Performance percentage 42,694.44 18.65 

cost of consumables Performance percentage 297.76 0.13 

Utility costs and other expenses Performance percentage 22,000 9.61 

Total expenses 228,920.54 100.00 

  

ตน้ทนุโลจิสติกสต์ามระบบตน้ทนุกิจกรรมในภาพรวมของโรงสีมีค่าเท่ากบั 228,920.54 บาทต่อเดือน ในแต่ละ

กิจกรรมมีตน้ทุนการใชท้รพัยากร บุคลากรมากท่ีสดุ จาํนวน 154,595.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.53 ของตน้ทุนการใช้

ทรพัยากรตน้ทุนรวม รองลงมา การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ จาํนวน 42,694.44 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 18.65 และค่า

สาธารณปูโภคจาํนวน 22,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.61 ตามลาํดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของ เสกสรรค ์(2558) 

ทาํการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกสข์องผู้ประกอบการโรงสีข้าวด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม พบว่า 

ผูป้ระกอบการโรงสขีา้วขนาดเลก็ ในแตล่ะกิจกรรมมีการใชท้รพัยากรดา้นบคุลากรมากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 69.05 

 

Table 3 The results of the cost calculation included the main activities of small and medium-sized mills, Hua 

Sai District, Nakhon Si Thammarat Province 
Main activities Resource cost cost 

(Baht per 

month) 

Percent

age Personnel 

costs 

cost of 

space 

Cost of using 

machinery 

and 

equipment 

cost of 

consumabl

es 

Utility costs and 

other expenses 

A. Paddy's procurement and 

purchasing activities 
4,000.00 - 416.67 7.16 400 4,823.83 2.11 

B. Paddy receiving and storage 

activities 
32,100.00 1,941.66 9,233.33 141.82 6,600.00 50,016.81 21.85 

C. Paddy Processing Activities 32,100.00 4,541.68 23,400.00 144.83 6,400.00 66,586.51 29.09 

D. Rice packing activities 23,350.00 2,800.00 950 3.95 1,700.00 28,803.95 12.58 

E. Activities for storing rice in 

stocks waiting to be sold 
2,000.00 50 - - 300 2,350.00 1.03 

F. Rice order processing 

activities 
29,595.00 - - - 1,100.00 30,695.00 13.41 

G. Outbound rice transport 

activities 
31,450.00 - 8,694.44 - 5,500.00 45,644.44 19.94 

Total 154,595.00 9,333.34 42,694.44 297.76 22,000.00 228,920.54 100.00 

 

 

Table 4 Unit cost of medium and small mills, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province 
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Main activities Sub activities Cost (Baht per 

month) 

Percentage Monthly 

workload 

average 

Cost drivers cost per unit 

A. Paddy's procurement and 

purchasing activities 

A-1 Paddy quality inspection with 

moisture meter and rice quality 

inspection kits (2,500 kg per load) 

4,823.83 

 

2.11 120 Time 40.20 

Total Cost (Bath) 4,823.83 2.11  

B. Paddy receiving and 

storage activities 

B-1 Paddy weighing 407.16 0.18 120 Time 3.39 

B-2 Transfer of paddy to the 

dehumidification process 

(2,000 kg per time) 

16,650.00 7.27 150 Time 111.00 

B-3 dehumidification process 14,950 6.53 300,000 Kg 0.05 

B-4 Move the dehumidified paddy and 

store it properly. 

18,007.16 7.87 150 Time 120.05 

Total Cost (Bath) 50,014.32 21.85  

C. Paddy Processing 

Activities 

C-1 Moving paddy from storage to 

processing into milled rice (2,000 kg 

per time). 

17,048.83 7.45 150 Time 113.66 

C-2 Processing of paddy into rice 30,758.34 13.44 300,000 Kg 0.10 

C-3 The by-products from the 

processing are rice husk and bran, 

packed in sacks and stored for sale 

(10 percent of the amount of paddy 

and the amount of rice husk 25% of 

the amount of 50 kg of paddy per 

sack). 

18,777.67 8.20 105,000 Kg 0.18 

Total Cost (Bath) 66,584.84 29.09  

D. Rice packing activities 

D-1 Weighing and sewing bags 

arrangement for moving (Rice is 65% 

of paddy Packed in 45 kg per sack) 

10,736.44 4.69 4,400 Sack 2.44 

D-2 Moving packaged rice to the 

storage location 

19,566.67 8.55 4,400 Sack 4.45 

Total Cost (Bath) 30,303.11 13.24  

E. Activities for storing rice in 

stocks waiting to be sold 

E-1 Storing in proper storage locations 2,350.00 1.03 195,000 Kg 0.01 

Total Cost (Bath) 2,350.00 1.03  

F. Rice order processing 

activities 

F-1 Interacting with customers by 

phone online communication 

30,100.00 13.15 500 Time 60.20 

Total Cost (Bath) 30,100.00 13.15  

G. Outbound rice transport 

activities 

G-1 Moving packaged rice to storage 

in a storage facility 

15,800 6.90 4,400 Sack 3.59 

G-2 Transporting packaged rice to 

customers 

(45 sacks each pickup truck, 120 

sacks each 6-wheel vehicle) 

28,944.44 12.64 90 Time 321.60 

Total Cost (Bath) 44,744.44 19.55  

Total cost per month (Bath) 228,920.54 100.00    

 

 ตน้ทุนโลจิสติกสต์ามตน้ทนุฐานกิจกรรมตอ่หน่วย พบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยท่ีมีมลูค่ามากท่ีสดุ 

ไดแ้ก่ กิจกรรมย่อย G–2 การขนส่งขา้วสารบรรจุไปยังลูกคา้  มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากับ 321.60 บาทซึ่งสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ วลัยา (2553) ทาํการศึกษาเรื่อง ศึกษาการลดตน้ทนุโลจิสติกสโ์ดยใชก้ารวิเคราะหต์น้ทนุฐานกิจกรรมของ

โรงงานกระดาษทราย จากากรศึกษาพบว่า กิจกรรมท่ีมีตน้ทุนสูงท่ีสดุและอยู่ในสดัส่วนท่ีมากกว่า 80 เปอรเ์ซ็นต ์คือ 
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กิจกรรมการจราจรและการขนสง่ และกิจกรรมบรรจภุณัฑแ์ละงานวิจยัของ เรืองเทพ (2551) ทาํการศึกษาเรื่อง ลอจิสติส์

ของโรงสีทรพัยเ์จริญ พบว่า เกิดปัญหาจากผลกระทบจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะราคาเชือ้เพลิงท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้

ตน้ทนุการขนสง่เพ่ิมขึน้   

 แนวทางการบริหารตน้ทุนโลจิสติกสข์องโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็ก อาํเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 

จากการวิเคราะหกิ์จกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรมากท่ีสุดจากการเก็บขอ้มูลในการปฏิบัติสถานท่ีจริง 

เน่ืองจากเกิดปัญหาการขาดแคลนบคุลากรและการเพ่ิมขึน้ของค่าจา้งแรงงาน พืน้ท่ีการปลกูขา้วมีจาํนวนนอ้ยลง ทาํให้

แหล่งวัตถุดิบท่ีจะเขา้สู่โรงสีขา้วมีจาํนวนนอ้ยลง มีผลใหอ้ัตรากาํลงัการผลิตในการดาํเนินไม่เกิดประสิทธิภาพ และ

กิจกรรมหลกัท่ีมีตน้ทนุมากท่ีสดุคือ กิจกรรมการแปรรูปขา้วเปลอืกเป็นขา้วสารกิจกรรมการแปรรูปขา้วเปลอืกเป็นขา้วสาร

สงูท่ีสดุเน่ือง คณุภาพขา้วท่ีเกษตรกรนาํมาไมม่ีคณุภาพ ความชืน้และคณุสมบตัิตา่งๆ ไมเ่ป็นไปตามท่ีตลาดตอ้งการดงันัน้ 

บางครัง้ตอ้งมาเป็นภาระของโรงสี ในการตากขา้วซึง่เป็นการเพ่ิมตน้ทนุในการดาํเนินการมากขึน้ ดงันัน้โรงสีการวิเคราะห์

คาํนวณตน้ทนุในแต่ละกิจกรรม เพ่ือใหส้ามารถควบคมุและลดตน้ทนุไดจ้ริง กิจกรรมยอ่ยท่ีมีตน้ทนุต่อหน่วยมากท่ีสดุคือ 

การขนส่งขา้วสารบรรจุไปยงัลูกคา้   การลดตน้ทุนท่ีสาํคัญคือการลดค่าใช้จ่ายในดา้นการขนส่ง และสถานการณใ์น

ปัจจุบนัท่ีมีราคานํา้มนัเชือ้เพลิงเพ่ิมสงูขึน้ ซึ่งจาการศึกษาทางโรงสีใชร้ถกระบะ 4 ลอ้เป็นหลกัในการขนส่งสินคา้ซึ่งมี

ตน้ทุนท่ีค่อนขา้งสงูซึ่งถา้ไม่มีการวางแผนการขนส่งจะทาํใหต้น้ทุนในการดาํเนินกิจการเพ่ิมสงูขึน้ ในการบริหารจดัการ

ตน้ทนุของโรงสผีูป้ระกอบการตอ้งเป็นผูก้าํหนดนโยบายโดยขอความรว่มมือจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษา ตน้ทนุโลจิสติกสโ์ดยการวิเคราะหต์น้ทนุฐานกิจกรรมโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็ก อาํเภอหวั

ไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช เน่ืองจากผูป้ระกอบการ มีการดาํเนินกิจการเป็นแบบธุรกิจครอบครวั และสบืตอ่มาจากบรรพ

บรุุษ มีการจดัการท่ีไมเ่ป็นระบบและพฒันาดา้นเทคโนโลยี ทัง้ทางดา้นกระบวนการทาํงาน และทางดา้นการตลาด  

 ขอ้จาํกัดในการเก็บขอ้มลูจากผูท่ี้ใหข้อ้มูลทาํใหข้าดการบนัทึกค่าใชจ้่ายต่างๆการใหข้อ้มลูในเชิงปริมาณท่ีไม่

ชดัเจนจากการสอบถามหลายครัง้ 

 การสรา้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีทาํใหต้น้ทนุในกิจกรรมโลจิสติกสล์ดลงผูว้ิจยัเสนอวา่ในการวิจยัครัง้ต่อไป 

ควรจะตอ้งทดลองนาํไปใชจ้ริงโรงสีท่ีเป็นกรณีศกึษาเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการวิเคราะหต์น้ทนุโลจิสติกสแ์ละการ

ปรบัปรุงกิจกรรมโลจิสติกส ์
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การใหข้อ้มลู และขอขอบคณุ วิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

ใหก้ารสนบัสนนุทนุวิจยั ขอขอบพระคณุบคุคลทกุท่านและทกุฝ่ายท่ีใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํทาํใหง้านวิจยัฉบบันีส้าํเรจ็
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บทคดัยอ่  

 การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจกบัปรมิาณขยะ

มลูฝอยในประเทศไทย ภายใตส้มมติฐานเสน้โคง้สิง่แวดลอ้มคซุเน็ตส ์(Environmental Kuznets Curve) โดยใขข้อ้มลูแบบ

พาแนล ของ 76 จงัหวดัในประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2553–2562 เพ่ือการประมาณคา่ความสมัพนัธข์องปรมิาณขยะมลู

ฝอย ผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดต่อหัว จาํนวนประชากร และจาํนวนนักท่องเท่ียว จากการศึกษาพบว่า เป็นไปตาม

สมมติฐานเสน้โคง้สิ่งแวดลอ้มคซุเน็ตส ์การเพ่ิมขึน้ของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัตอ่หวัจะสง่ผลใหม้ีปรมิาณขยะมลูฝอย

สงูขึน้ จนกระทั่งการพฒันาเศรษฐกิจมาถึงจุดวกกลบัท่ีระดบัผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัตอ่หวัเท่ากบั 137,854 บาท มีผล

ทาํใหป้ริมาณขยะมลูฝอยลดตํ่าลง นอกจากนีย้งัพบว่าจาํนวนประชากรและจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้ ทาํใหป้ริมาณ

ขยะมีมลูฝอยเพ่ิมขึน้ 

คาํสาํคัญ: ขยะมลูฝอย, ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัตอ่หวั, สมมติฐานเสน้โคง้สิง่แวดลอ้มของคซุเน็ตส ์

 

Abstract  

 The purpose of this study was to investigate the relationship between economic growth and the amount 

of municipal solid waste in Thailand. The relationship is known as the hypothesis of the Environmental Kuznets 

Curve. In this study, panel data were obtained from 76 provinces in Thailand during 2010–2019 to estimate the 

relationship between the amount of solid waste, Gross provincial product (GPP) per capita, the population, and 

the number of tourists. The results of the estimation showed that the amount of solid waste related to the gross 

provincial product per capita according to the Environmental Kuznets Curve hypothesis. The increase of the 

gross provincial product per capita caused the amount of solid waste will be increased also. When the 

economic development was reached to a turning point of the gross provincial product per capita was 137,854 

Bath caused the decreasing of the amount of solid waste. Moreover, It was also found that the increase in the 

population and the number of tourists increased the amount of solid waste. 

Keywords: environmental Kuznets curve, gross provincial per capita, solid waste 
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บทนาํ 

 ปัจจุบัน ปัญหาทรพัยากรธรรมชาติถดถอยไดเ้พ่ิมความรุนแรงมากขึน้ตามลาํดับ จนก่อใหเ้ป็นปัญหาทาง

สิ่งแวดลอ้มท่ีสง่ผลต่อมนษุยต์่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหามลพิษทางนํา้ อากาศ และป่าไม ้ซึ่งสาเหตลุว้นมาจากมนษุยท่ี์ได้

ใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟือย โดยมีการคาดการณว์่าทรพัยากรเหล่านัน้จะหมดไปภายในไม่ก่ีสิบปีขา้งหนา้ถา้

มนุษยย์งัไม่หยุดการใชท้รพัยากรอย่างไม่รูค้ณุค่า (ธเรศ, 2553) ทัง้นีปั้ญหาทางสิ่งแวดลอ้มอีกอย่างหนึ่งท่ีนบัวนัจะทวี

ความรุนแรงขึน้ในขณะนีค้ือปัญหาจาก “ขยะมลูฝอย” (Solid waste) ท่ีกระจดักระจายและสะสมอยูต่ามสถานท่ีตา่งๆ ของ

เมืองหรือชุมชน รวมทัง้การประสบกบัปัญหาการกาํจดัขยะมลูฝอย โดยปัญหาเหลา่นีเ้กิดขึน้ทัง้เมืองขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่ สาเหตุท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะปริมาณมลูฝอยท่ีถกูผลิตขึน้มานัน้ ไม่สามารถทาํลาย หรือทาํลายไดไ้ม่ทนัเวลา อนัเน่ือง

มากจากการขาดการจดัการท่ีดีพอ 

 แต่ละปีคนไทยทิง้ขยะรวมกันกว่า 27 ลา้นตัน และยังติดอนัดบัประเทศท่ีทิง้ขยะลงสู่ทอ้งทะเลมากท่ีสดุเป็น

อนัดบั 6 ของโลก (Janna et al., 2015) และ เป็นประเทศท่ีมีปัญหาขยะพลาสติกปรมิาณมากกวา่ 2 ลา้นตนัตอ่ปี ซึง่ถือวา่

เป็นสดัส่วนท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับขนาดและระดับการพัฒนาของประเทศในแต่ละปี จากรายงานปริมาณมูลฝอยใน

ประเทศไทยของกรมควบคมุมลพิษ (2562) ปรมิาณขยะในประเทศไทยยงัมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ และผูว้ิจยัไดพ้บวา่ปรมิาณมลู

ฝอยระหว่างปีพ.ศ. 2553–2561 มีอตัราการเพ่ิมขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 3 ต่อปี ซึ่งปัจจัยท่ีทาํใหป้ริมาณขยะมากขึน้จากการมี

จาํนวนประชากรเพ่ิมขึน้ ชุมชนเมืองขยายตวั การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวท่ีมีผลต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียว และพฤติกรรมการ

บริโภคของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกนัเมื่อพิจารณาการนาํขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์นแต่ละปีมี

แนวโนม้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ และการจดัการขยะมลูฝอยท่ีดาํเนินการกาํจดัไมถ่กูตอ้งนัน้ พบว่ามีทิศทางการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ 

มีการบูรณาการทัง้ดา้นสงัคมของภาครฐัและเอกชน ดา้นการจัดการเทคโนโลยี และการจาํกดัขยะมลูฝอยท่ีดาํเนินการ

แบบรวมศนูย ์(กรมควบคมุมลพิษ, 2562) ยกตวัอย่าง ศนูยก์ารจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา จดัใหม้ี

การรองรบัปรมิาณขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล โดยสง่เสรมิให้

ประชาชนมีสว่นรว่มในการคดัแยกขยะก่อนทิง้ ก่อนเขา้กระบวนการกาํจดัต่อไป (เนตรนภา, 2558) สง่ผลใหป้ระชาชนมี

ความตระหนกัต่อสิ่งแวดลอ้มได ้จึงแสดงใหเ้ห็นปริมาณขยะมลูฝอยตกคา้งมีแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงท่ีดี ภายใตก้าร

ขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ียงัคงดาํเนินไปอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากสถานการณข์ยะท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้มีแนวโนม้ท่ีสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานหนึ่งท่ีรูจ้กัในนาม สมมติฐานเสน้โคง้สิ่งแวดลอ้มคซุเน็ตส ์(Environmental Kuznets Curve: EKC) ซึ่งเป็น

ทฤษฎีท่ีอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรของสิ่งแวดลอ้มและตวัแปรทางเศรษฐกิจในลกัษณะเสน้โคง้ทรงระฆงัควํ่า 

(Inverted U-shaped function of income per capita) (Grossman & Krueger, 1995) ดงัแสดง Figure 1 
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Figure 1 Environmental Kuznets Curve  

Source: Kuznets (1955) 

 

 โดยตัวแปรด้านสิ่งแวดลอ้มจะมีความเสื่อมโทรมมากขึน้ในช่วงแรกของการพัฒนาประเทศเน่ืองจากเมื่อ

เศรษฐกิจมีการขยายตวั ทาํใหเ้กิดการผลติสนิคา้และบรกิารในระบบเศรษฐกิจมากขึน้ จึงก่อใหเ้กิดมลพิษในรูปแบบตา่ง ๆ 

เพ่ิมขึน้ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งท่ีเรียกว่าเป็นจุดวกกลบั (Turning point) เมื่อประเทศมีการพฒันาทางเศรษฐกิจระดบัหนึ่ง 

ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมขึน้ อาจส่งผลต่อความรบัผิดชอบและความตระหนกัในการจัดการสิ่งแวดลอ้มและขยะมูลฝอย 

คณุภาพชีวิต และการพฒันาเทคโนโลยกีารกาํจดัมลพิษ ทาํใหร้ะดบัความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอ้มมีแนวโนม้ลดลง

อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในช่วงนีก้ารฟ้ืนฟูและรกัษาคณุภาพของสิ่งแวดลอ้มจะมีมากกวา่อตัราความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้ม 

(วฒุิพงษ,์ 2558) 

 ในอดีตการศกึษาเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัความสมัพนัธข์องสิ่งแวดลอ้มกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจนัน้มีคอ่นขา้ง

หลากหลาย แต่การศึกษาเชิงประจักษ์ท่ีตวัแปรสิ่งแวดลอ้มเป็นการผลิตหรือการเกิดขยะมูลฝอยจากการเพ่ิมขึน้ของ

ประชากร และการขยายตวัทางเศรษฐกิจยงัมีไม่มากนกั ตวัอย่างเชน่ งานศึกษาของ Magazzino, Mele, and Schneider 

(2020) ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขยะมลูฝอยของชมุชน (Municipal Solid Waste: MSW) การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยผลการศึกษาพบว่า

ความสมัพนัธเ์ป็นไปตามสมมติฐาน EKC  

 กรณีของประเทศไทยไดม้ีงานศกึษาเชิงประจกัษ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณขยะมลูฝอยกับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น จิระ (2552) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างขยะมูลฝอย และตัวแปรดา้น

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศตอ่หวัประชากร และจาํนวนประชากร นัน้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน 

EKC และงานของ ณัฐศวตัน ์(2561) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปริมาณขยะราย

จงัหวดัของประเทศไทย ท่ีพบวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน EKC เช่นเดียวกนั 

 สาํหรบับทความนีแ้ตกต่างจากงานศึกษาในอดีต เน่ืองจากท่ีผ่านมาไดศ้ึกษาหาความสมัพันธ์ระหว่างการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้มดา้นต่างๆ แต่ยงัมีขอ้มูลของขยะมูลฝอยไม่มากนกั  รวมทัง้ตวัแปรดา้นการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเลือกใชว้ิธีการประมาณค่าท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป โดยในการศึกษาครัง้นีจ้ะมี

ความแตกต่างจากงานศึกษาในอดีต คือ ช่วงเวลาของการศึกษาท่ีมีผลต่อปริมาณขยะมลูฝอย จาํนวนประชากร จาํนวน

นักท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Gross Provincial Products per capita: GPP per capita) ของ
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ประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองสมการกาํลงัสอง (Quadratic model) ภายใตส้มมติฐานเสน้โคง้สิ่งแวดลอ้มของคซุเน็ตส ์

เพ่ือใหท้ราบถึงความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ระหวา่งการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจกบัปรมิาณขยะมลูฝอยในประเทศไทยและ

ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีผลกระทบตอ่ปรมิาณขยะมลูฝอย 

 

วตัถปุระสงคใ์นการวจิยั 

 ศกึษาและทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจกบัปรมิาณขยะมลูฝอยในประเทศไทย 

ตามสมมติฐานเสน้โคง้สิง่แวดลอ้มคซุเน็ตส ์

 

การตรวจเอกสาร  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ภายใตส้มมติฐานเสน้โคง้

สิ่งแวดลอ้มของคุซเน็ตสร์ะหว่างปริมาณขยะมูลฝอยกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  กล่าวคือ Baalbaki and 

Marrouch (2020) ทดสอบสมมติฐานเสน้โคง้สิ่งแวดลอ้มคซุเน็ตสข์องขยะมูลฝอยชุมชนกลุม่ประเทศองคก์ารเพ่ือความ

รว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ระหวา่ง

ปีพ.ศ. 2538–2555 โดยใชแ้บบจาํลองการวเิคราะหถ์ดถอยโพลโีนเมียลแบบยืดหยุน่ (Flexible polynomial model) พบวา่

ความสมัพนัธข์องเสน้โคง้สิ่งแวดลอ้มคซุเน็ตสร์ะหว่าง GDP per capita และขยะมลูฝอยต่อหวั  สามารถอธิบายไดจ้าก

การมีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ท่ีอาจเกิดจากบทบาทท่ีสาํคัญของ

อุตสาหกรรมต่าง ๆ  ในการจัดการของเสียในกลุ่มประเทศ OECD ในช่วงเวลาเดียวกนั  Magazzino et al. (2020) ไดใ้ช้

ขอ้มลูอนกุรมเวลาในสวิตเซอรแ์ลนด ์ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการเกิดขยะมลูฝอย ต่อหวักบั GDP ปริมาณขยะมลู

ฝอยท่ีถกูนาํกลบัมาใชป้ระโยชน ์และการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากของเสีย  พบวา่ขยะมลูฝอย และ GDP เป็นไป

ตามสมมติฐาน EKC และการนาํขยะกลบัไปใชป้ระโยชนด์ว้ยการรีไซเคิลและการหมกัปุ๋ ย เป็นตวัขบัเคลือ่นหลกัในการลด

การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได ้งานศึกษาของ จิระ (2552) ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดแ้ละปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อ

ปริมาณขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ GDP ภาษีจากฐานการบริโภค (Consumer tax based) และจาํนวนประชากร ในช่วงปีพ.ศ. 

2535-2549 พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดก้บัปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปตามสมมติฐานเสน้โคง้สิ่งแวดลอ้มของคุซ

เน็ตส ์และในสว่นของภาษีท่ีเก็บจากฐานการบริโภคมีสว่นทาํใหร้ะดบัราคาสินคา้สงูขึน้ ซึ่งมีผลต่ออปุสงคใ์นการบริโภค

ลดลง ทาํใหป้รมิาณขยะลดลงตามไปดว้ย และงานศกึษาของ ณฐัศวตัน ์(2561) ทดสอบความสมัพนัธผ์ลติภณัฑม์วลรวม

จังหวดัต่อหวั จาํนวนประชากร และจาํนวนนกัท่องเท่ียว ต่อปริมาณขยะมูลฝอย ช่วงปีพ.ศ. 2549-2558 โดยใชว้ิธีการ

ประมาณค่าแบบ Pooled (weighted) Static OLS และกาํหนดใหข้อ้มลูของตวัแปรทัง้หมดถกูแปลงใหอ้ยู่ในรูป natural 

logarithm พบว่าความสมัพนัธ์ผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวดัต่อหัวกับปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปตามสมมติฐานเสน้โคง้

สิง่แวดลอ้มของคซุเน็ตส ์โดยจดุวกกลบัเกิดขึน้ ณ ระดบัท่ีผลติภณัฑจ์งัหวดัตอ่หวัเทา่กบั 594,558 บาท และพบวา่ปรมิาณ

ขยะมคีวามสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัจาํนวนประชากร และจาํนวนนกัทอ่งเท่ียว  

  

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท่ีมีลกัษะแบบขอ้มูลพาแนล ซึ่งเป็นขอ้มูลราย

จงัหวดั 76 จงัหวดั ระยะเวลา10 ปี ตัง้แต่ปีพ.ศ.2553–2562 รวมทัง้สิน้ 760 ตวัอย่าง ยกเวน้จงัหวดับึงกาฬท่ีแยกตวัออก
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จากจงัหวดัหนองคาย ซึ่งเพ่ิงไดร้บัการประกาศเป็นจงัหวดัในปีพ.ศ. 2554 ทาํใหไ้ม่มีขอ้มลูครบถว้นในช่วงปีท่ีศึกษา ทัง้นี ้

กาํหนดใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเป็นตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวั ผลิตภณัฑม์วลรวม

จงัหวดัตอ่หวัยกกาํลงัสอง จาํนวนประชากร และจาํนวนนกัทอ่งเท่ียว ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ปรมิาณขยะมลูฝอย โดยเก็บ

รวบรวมจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

สาํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา และสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

ในการศึกษาครัง้นีไ้ดท้าํการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยใชแ้บบจาํลองสมการกาํลงัสอง 

ทาํการทดสอบและหาความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระกับตวัแปรตาม เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาในครัง้นี ้ซึ่งมี

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศกึษาดงันี ้

SWit=β0
+ β

1
GPPit +β

2
GPPit

2 +β
3
POPit+β4

TOUit+ uit 

กาํหนดให ้

 i คือ จงัหวดัในประเทศไทย จาํนวน 76 จงัหวดั  

 t คือ ช่วงเวลาปีท่ี t (พ.ศ. 2553–2562) 

 SW คือ ปรมิาณขยะมลูฝอย (หนว่ย: พนัตนั) 

 GPP คือ ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัตอ่หวั (หนว่ย: พนับาท) 

 GPP2 คือ ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัตอ่หวักาํลงัสอง 

 POP คือ จาํนวนประชากร (หนว่ย: พนัคน) 

 TOU คือ จาํนวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางชั่วคราวตัง้แต ่24 ชั่วโมงขึน้ไป แต่ไมเ่กิน 90 วนั (หนว่ย: พนัคน) 

 β คือ เวคเตอรข์องคา่ประมาณคา่สมัประสทิธ ์

 u คือ สว่นท่ีตกคา้ง หรอื สว่นท่ีเหลอื (Residual term) 

 

เน่ืองจากขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณเป็นขอ้มลูพาแนล (Panel  data) ดงันัน้จึงตอ้งมีการทดสอบความ

น่ิงของขอ้มลู เพ่ือหลีกเลี่ยงขอ้มลูท่ีมีคา่เฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวน (Variance) ท่ีไม่คงท่ีและเพ่ือไมใ่หเ้กิดปัญหา

ความสมัพนัธไ์มแ่ทจ้ริง (Spurious regression)  โดยการศกึษาในครัง้นีไ้ดเ้ลือกใชว้ิธีการทดสอบ Im, Pesaran and Shin 

(IPS) จากนั้นวิเคราะหข์้อมูลพาแนลโดยเริ่มจากการคาดประมาณสมการปัจจัยกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขยะมลูฝอยแบบ Fixed Effect Model และ Random Effect Model แลว้จึงนาํไปทดสอบ

ความเหมาะสมของ Fixed Effect Model และ Random Effect Model ดว้ยวิธี Hausman Test  

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลประกอบไปดว้ย การทดสอบพาแนลยูนิทรูท เพ่ือทดสอบความน่ิงของขอ้มูล และการ

ประมาณคา่แบบจาํลองจากการทดสอบดว้ยวิธี Hausman Test เพ่ือทดสอบความเหมาะสมวา่ควรใชแ้บบจาํลองรูปแบบ 

Fixed Effect หรอื Random Effect  
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การทดสอบพาแนลยูนทิรูท   

 ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูทของตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณขยะมลูฝอย และตวัแปร

ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวั จาํนวนประชากร จาํนวนนกัท่องเท่ียว จากการทดสอบพาแนลยู

นิทรูทท่ีทาํการทดสอบดว้ยวิธี LLC กาํหนดใหม้ีจุดตัดแกนและมีแนวโนม้เวลา (Intercept and Trend) พบว่า ขอ้มูล

พาแนลมีลกัษณะน่ิง ณ ระดบั Level หรือ I(0)  เน่ืองจาก ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01.

กลา่วคือ ตวัแปรนัน้มีความน่ิงของขอ้มลู หรอืมีคณุสมบตัิ Stationary 

 

การประมาณคา่แบบจาํลองพาแนล 

 การศึกษาขอ้มลูพาแนล จากการคาดประมาณสมการปัจจยักาํหนดความสมัพนัธร์ะหว่างการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและขยะมูลฝอยแบบ Fixed Effect Model และ Random Effect Model ด้วยสถิติทดสอบ Hausman ทาํให้

ทราบผลดงัแสดงใน Table 1 

 

Table 1 Hausman Test  

Note: Probability Values are shown in parentheses. 

*, **, and *** Significant at the 0.10 level, 0.05 level, and 0.01 level 

 

 ผลการทดสอบ Hausman Test โดยการคาดประมาณเพ่ือเปรียบเทียบแบบจาํลอง Fixed effect และ Random 

effect ของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขยะมูลฝอย ผลการทดสอบพบว่า 

แบบจาํลองท่ีเหมาะสม คือ แบบจาํลอง Fixed effect  เน่ืองจาก ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ณ ระดบันยัสาํคญั 0.01 ดงันัน้ผล

การประมาณคา่แบบจาํลอง ดว้ยวิธี  Fixed effect สามารถแสดงเป็นสมการความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้

 

SW = -800.7763+1.5589GPP–0.0057GPP2 +1.0371POP+0.0217TOU 

 

Independent Variable Dependent Variable 

SW 

Fixed effect model Random effect model 

GPP 
1.5589*** 0.2894** 

(0.00) (0.02) 

GPP2 
-0.0057* -0.0057 

(0.06) (0.70) 

POP 
1.0371*** 4.768*** 

(0.00) (0.00) 

TOU 
0.0217*** 0.0265*** 

(0.00) (0.00) 

Constant 
-800.7763*** -133.4997*** 

(0.00) (0.00) 

Hausman Test 
Chi-square = 223.69 

Prob. = 0.00 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60 สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ 

 
ภาคบรรยาย 173 

 ผลการวิเคราะหแ์บบจาํลองโดยใชข้อ้มลูพาแนล ดงัแสดงใน Table 1 ทาํใหท้ราบว่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั

ต่อหวั (GPP) และปริมาณขยะมลูฝอย (SW) มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Figure 2) กลา่วคือ ช่วงแรก

ของการพฒันาทางเศรษฐกิจการเพ่ิมขึน้ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวั จะส่งผลทาํใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเพ่ิมสงูขึน้

เรือ่ยๆ และเมื่อระยะเวลาผา่นไปมีการพฒันาเศรษฐกิจ จนกระทั่งผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัตอ่หวัมีคา่มากกวา่ 137,8541 

บาทตอ่คนตอ่ปี จะสง่ผลใหป้รมิาณขยะมลูฝอยลดตํ่าลง ซึง่ ณ จดุนีเ้รยีกวา่ จดุวกกลบั (Turning point) ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์

ดังกล่าวมีลกัษณะเป็นรูประฆังควํ่า สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ณัฐศวตัน ์(2561) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานเสน้โคง้

สิง่แวดลอ้มของคซุเน็ตส ์

 ทัง้นีผ้ลการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณขยะมูลฝอย พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอย และ

จาํนวนประชากร (POP) และจาํนวนนกัท่องเท่ียว (TOU) มีความสมัพนัธก์นัในเชิงบวก โดยมีรายละเอียดความสมัพนัธ์

ดงัต่อไปนี ้เมื่อจาํนวนประชากรเพ่ิมขึน้ 1,000 คน จะสง่ผลใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเพ่ิมขึน้ประมาณ 1.04 พนัตนั และเมื่อ

จาํนวนนกัทอ่งเท่ียวเพ่ิมขึน้ 1,000 คน จะสง่ผลใหป้รมิาณขยะมลูฝอยเพ่ิมขึน้ประมาณ 21.7 ตนั 
1 วิธีการคาํนวณจดุวกกลบั คือกาํหนดให ้คา่อนพุนัธล์าํดบัท่ี 1 ของ SW เมื่อเทียบกบั GPP เทา่กบั 0  

จะไดว้า่ GPP เทา่กบั 137,854   

 

 
Figure 2 The relationship between economic growth and solid waste. 

 

บทสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาและทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกบัปรมิาณ

ขยะมลูฝอยในประเทศไทย ตามสมมติฐานเสน้โคง้สิง่แวดลอ้มของคซุเน็ตส ์(Environmental Kuznets Curve : EKC) จาก

การศกึษาใชข้อ้มลูพาแนลของประเทศไทย รายจงัหวดัทัง้หมด 76 จงัหวดั (ยกเวน้จงัหวดับงึกาฬซึง่เพ่ิงไดร้บัการประกาศ

เป็นจงัหวดัในปีพ.ศ. 2554) ระหว่างปีพ.ศ. 2553–2562 ซึ่งศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ขยะมลูฝอยในประเทศไทย ภายใตส้มมติฐานเสน้โคง้สิง่แวดลอ้มของคซุเน็ตส ์สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี ้

 เมื่อกาํหนดใหป้ริมาณขยะมลูฝอย ซึ่งเป็นตวัแทนของสิ่งแวดลอ้ม เป็นตวัแปรตาม และผลิตภณัฑจ์งัหวดัตอ่หวั 

ซึง่เป็นตวัแทนของการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตวัแปรอิสระ พบวา่เป็นไปตามสมมติฐานเสน้โคง้สิง่แวดลอ้มของคซุ

เน็ตส ์กลา่วคือ เมื่อระดบัผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัตอ่หวัเพ่ิมสงูขึน้ในช่วงแรก ปรมิาณขยะมลูฝอยเพ่ิมสงูขึน้ และปรมิาณ

ขยะมูลฝอยจะเริ่มลดลงเมื่อผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวดัต่อหัวมีค่าเท่ากับ 137,854 บาทเป็นตน้ไป ทัง้นีห้ากเทียบจุด
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วกกลบัของความสมัพนัธ ์จะพบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2553–2562 จาํนวนจงัหวดัท่ีมีผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวัตํ่ากวา่ 

137,854 บาทต่อคนต่อปี มีจํานวนมากถึง 53 จังหวัด จากทั้งสิ ้น 76 จังหวัด โดยจังหวัดส่วนใหญ่อยู่  ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือคิดเป็นรอ้ยละ 35 และ 30 ของ 53 จงัหวดัท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่จดุวกกลบัดงักลา่ว 

 สาํหรบัปัจจัยท่ีนอกเหนือจากผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวดัต่อหัวท่ีส่งผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยแลว้ ยงัพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต์อ่การเปลีย่นแปลงของปรมิาณขยะมลูฝอย ไดแ้ก่ จาํนวนประชากร และจาํนวนนกัทอ่งเท่ียว  

 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลการศึกษาในครัง้นี ้ชีใ้หเ้ห็นว่าการเพ่ิมขึน้ของปริมาณขยะมลูฝอย  เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนประชากร 

จาํนวนนกัท่องเท่ียว และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรคาํนึงถึงปัจจยัดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ  ด้านคุณภาพชีวิตประชากร  ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว   ในการกําหนดนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ  

ตลอดจนการส่งเสริมความรูก้ับประชาชนเพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัต่อการจัดการขยะมูลฝอยไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมถึง
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค ์เพ่ือศกึษาแนวโนม้การเปลีย่นแปลงภาวะการเจรญิพนัธุ ์และวิเคราะหถ์ึงความสมัพนัธ์

ระหว่างภาวะการเจริญพนัธุก์บัปัจจยัดา้นตา่งๆ ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และประชากร โดยงานวิจยันีใ้ชข้อ้มลูพาแนล

ในการวิเคราะห ์ประกอบดว้ยขอ้มลูรายปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556–2562 และขอ้มลูรายจงัหวดัในประเทศไทย 77 จงัหวดั ผล

การคาดประมาณพบว่าปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะการเจริญพนัธุ์มีผลลพัธ์ดงันี ้การเพ่ิมขึน้ของค่าจา้งเฉลี่ยของ

ประชากรเพศหญิงตอ่หวั ผลิตภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั อตัราการวา่งงานของประชากรเพศหญิง จาํนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ

ประชากรเพศหญิง อตัราประชากรท่ีอยู่ในเขตเมือง มีผลทาํใหภ้าวะการเจริญพนัธุ์ลดลง และในทางตรงกันขา้ม การ

เพ่ิมขึน้ของอตัราการเสียชีวิตของเด็กทารกมีผลทาํใหภ้าวะการเจริญพนัธุเ์พ่ิมขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการศกึษา

ทกุประการ 

คาํสาํคัญ: ขอ้มลูแบบพาแนล, ประชากรเพศหญิง, ภาวะการเจรญิพนัธุ ์

 

Abstract 

 The objective of this research is to study trends of fertility and analyze the relationship between fertility 

and some factors, i.e., economic, social, and demographic factors. This research employ panel data for the 

analysis. The data consists of annual data from 2013-2019 and provincial data for 77 provinces in Thailand.  

The results of these estimations showed that an increase in fertility, the average wages of female per capita, 

GPP per capita, female unemployment rate, the average number of years of schooling for the female, or ratio 

of population lived in urban areas make fertility declines. While an increase in infant mortality rate leads to higher 

fertility. The results all along with the hypothesis. 

Keywords: female, fertility, panel 
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บทนํา 

 ปัญหาการลดลงภาวะการเจรญิพนัธุเ์ป็นปัญหาสงัคมท่ีสาํคญั เน่ืองจากการลดลงของภาวะการเจรญิพนัธุส์ง่ผล

ใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอยา่งมาก เช่น การขาดแคลนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ  ภาวะการชะลอ

ตวัทางเศรษฐกิจ และการเปลีย่นแปลงเชิงโครงสรา้งประชากรท่ีไมส่มดลุ ซึง่จะสง่ผลตอ่ศกัยภาพในการพฒันาประเทศใน

อนาคต  หลายประเทศทั่วโลกนัน้ลว้นประสบกบัปัญหาการขาดแคลนเด็กเกิดใหม ่สง่ผลใหจ้าํนวนเด็กท่ีเกิดมาไมเ่พียงพอ

ต่อการรกัษาระดบัจาํนวนประชากรเดิมไวไ้ด ้รวมถึงประเทศไทยเองก็ไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมากจากปัญหาเด็กเกิด

นอ้ยหรือปัญหาการลดลงของภาวะการเจริญพนัธุ ์ (Figure 1) แสดงใหเ้ห็นว่าจาํนวนของเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยนัน้

ลดลงทกุปีและไมอ่ยูใ่นระดบัทดแทนของประชากรเดิมไดอี้กต่อไป ดว้ยเหตนีุจ้ะสง่ผลใหใ้นอนาคตจาํนวนของคนไทยจะมี

ขนาดลดลง (ภเูบศร ์สมทุรจกัร, 2015) 

 

Figure 1 Total Fertility Rate in Thailand 1992–2018 

  

เมื่อพิจารณาสถานการณข์องปัญหาการลดลงของภาวะการเจริญพนัธุป์ระเทศไทยนัน้ ปัญหาการเกิดนอ้ยของ

ประชากรเริ่มส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมรุนแรงมากขึน้เป็นลาํดับ ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย สง่ผลใหส้งัคมเกิดการพฒันาจากสงัคมเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็น

สงัคมอุตสาหกรรมสมยัใหม่ เป็นเหตุใหพ้ฤติกรรมการมีบุตรของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไป จากท่ีเคยเป็นครอบครวั

ใหญ่เนน้มีบตุรเป็นจาํนวนมาก ก็ไดเ้ริ่มลดขนาดของครอบครวัและจาํนวนของการมีบตุรลง ประกอบกบัการใชน้โยบาย

ชะลออตัราการเพ่ิมประชากรในอดีต ซึ่งเป็นนโยบายสนบัสนนุใหคู้ส่มรสมีการวางแผนครอบครวัโดยสมคัรใจ รณรงคก์าร

คมุกาํเนิด การใชถ้งุยางอนามยั และอีกหลากหลายวิธีการท่ีถกูนาํมาใชใ้นการช่วยลดการตัง้ครรภอ์นัไม่พึงประสงค ์จาก

ผลลพัธท่ี์มีประสิทธิภาพของนโยบายขา้งตน้สง่ผลใหอ้ตัราการเพ่ิมขึน้ของประชากรในประเทศไทยอยูใ่นระดบัตํ่าในเวลา

ตอ่มา (ภเูบศร ์สมทุรจกัร, 2015; เจมส ์กลัป์ลาเฮอร,์ 2018)  

ดงันัน้การศกึษานีจ้ะเป็นการศึกษาถึงแนวโนม้การเปลีย่นแปลงของภาวะการเจรญิพนัธุ ์วิเคราะหถ์ึงสาเหตแุละ

ผลกระทบของนโยบายภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกับการลดลงของประชากรในประเทศไทย และศึกษาปัจจัยหรือตวัแปรทาง

เศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสงัคมศาสตร ์และปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ท่ีสง่อิทธิพลตอ่ภาวะการเจรญิพนัธุใ์นประเทศ

ไทย ซึง่จากการศกึษาเก่ียวกบัภาวะการเจรญิพนัธุใ์นประเทศไทยท่ีผา่นมานัน้ ยงัไมพ่บวา่มีการนาํปัจจยัเก่ียวกบัอตัราการ
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เสยีชีวิตของเด็กทารก เขา้มามีสว่นรว่มในการอธิบายภาวะการเจรญิพนัธุอ์ยา่งชดัเจน ซึง่จากการศกึษาในตา่งประเทศนัน้

อตัราการเสยีชีวิตของเด็กทารกก็ถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการวิเคราะหภ์าวะการเจรญิพนัธุไ์ดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงในการนาํ

ขอ้มลูแบบพาแนลมาเป็นเครือ่งมือในการวิเคราะหด์ว้ยเช่นกนั โดยการศกึษานีส้ามารถนาํเป็นขอ้มลูอา้งอิงในการกาํหนด

มาตรการหรอืนโยบายในการแกไ้ขปัญหาและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากการลดลงของภาวะการเจรญิพนัธุใ์นอนาคตได ้

 

การตรวจเอกสาร 

 การศกึษานีใ้ชก้รอบแนวคิดและทฤษฎีของ Becker and Barro (1988) ในการวิเคราะห ์เน่ืองจากสามารถแสดง

ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจและภาวะการเจรญิพนัธุไ์ดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงสามารถอธิบายประเดน็

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับภาวะการเจริญพันธุ์ในเชิงเศรษฐศาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างดี และแนวคิดนีย้ังไดร้บัการยอมรบัโดยนกั

เศรษฐศาสตรโ์ดยทั่วไปในการใช้เป็นกรอบแนวคิดพืน้ฐานในการศึกษาประเด็นเก่ียวกับภาวะการเจริญพันธุ์ในเชิง

เศรษฐศาสตรอี์กดว้ย 

 

แบบจาํลองภาวะการเจรญิพนัธุ์และการเปลีย่นแปลงประชากร (A Model of Fertility and Population Change) 

 แบบจาํลองภาวะการเจรญิพนัธุแ์ละการเปลีย่นแปลงประชากรนีต้ัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีวา่มนษุยห์นึง่คนจะมีชีวิต

อยูไ่ดส้องช่วงเวลาคอื ช่วงเวลาในวยัเดก็ และช่วงเวลาในวยัผูใ้หญ่ เพ่ือความง่ายในการวเิคราะหจ์ึงกาํหนดใหก้ารแตง่งาน

จะไมม่ีผลตอ่การตดัสนิใจมีบตุรของครอบครวัและไมม่ีผลตอ่การวิเคราะหใ์นแบบจาํลองนี ้และกาํหนดใหพ้อ่แมท่กุคนนัน้

จะมีบตุรเมื่อเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ การวิเคราะหเ์ชิงเศรษฐศาสตรส์าํหรบัภาวะการเจริญพนัธุม์ีสมมติฐานวา่อรรถประโยชนข์อง

พอ่แมจ่ะขึน้อยูก่บัจาํนวนและคณุภาพของบตุร โดยมีขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการวิเคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางประชากรและ

ภาวะการเจรญิพนัธุค์ือความบรสิทุธ์ิใจหรอืความรกัของพอ่แมท่ี่มีตอ่บตุร (Altruistic toward children) 

แบบจาํลองนีอ้าศยัสมมติฐานของความรกัของพ่อแม่ท่ีมีต่อบุตรมาใชเ้พ่ือสรา้งการวิเคราะหแ์บบจาํลองแบบ

พลวตัของการเปลี่ยนแปลงประชากร โดยท่ีความรกัของพ่อแมท่ี่มีตอ่บตุรนัน้แสดงใหเ้ห็นไดโ้ดยอรรถประโยชนข์องพอ่แม่

จะขึน้อยูก่บัอรรถประโยชนข์องบตุรในทิศทางบวก หากอรรถประโยชนข์องพอ่แมเ่ป็นฟังกช์นัท่ีแยกไดอ้อกเป็น การบรโิภค

ของพอ่แม ่(c0) และอรรถประโยชนร์วมของบตุรทกุคน ดงันัน้แบบจาํลองอรรถประโยชนข์องพอ่แมส่ามารถแสดงไดด้งันี ้

 

 U0 =v+(c0)�∅i(U1,i ,n0)

n

i=0

 

กาํหนดให ้  U0  คืออรรถประโยชนข์องพอ่แม ่

                    v คือฟังกช์นัอรรถประโยชน ์เมื่อ v' > 0 v" < 0 

                 U1, i  คืออรรถประโยชนข์องบตุรคนท่ี  i 
                n0 คือจาํนวนของบตุร 

                   i      คือ subscript แสดงบตุรคนท่ี  i ,  i =1,…,n 

แบบจาํลองนีก้าํหนดใหพ้่อแม่ปฏิบตัิต่อบุตรทุกคนเหมือนกันทุกประการ ดว้ยเหตุนีฟั้งก์ชัน ∅i แต่ละตวัจะ

เหมือนกันจึงเขียนฟังกช์ันไดเ้ป็น ∅i= ∅ นั่นคือพ่อและแม่จะไม่มีความลาํเอียงต่อบุตรคนใดคนหนึ่ง ฟังก์ชันนีม้ีการ

เพ่ิมขึน้ในลกัษณะโคง้เวา้ (Concave) นั่นคืออรรถประโยชนข์องบตุรแต่ละคนจะเป็น U1,i  ดงันัน้พ่อแม่หรือครอบครวัจะ
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ไดร้บัอรรถประโยชนส์งูสดุ ก็ต่อเมื่อบตุรทกุคนไดร้บัอรรถประโยชนใ์นระดบัเดียวกนั U1, i  = U1, j ดงันัน้จึงสามารถแสดง

สมการอรรถประโยชนข์องพอ่แมไ่ดด้งันี ้

U0 = v(c0)+n0∅(U1,i ,n0) 
 

 โดยแบบจาํลองนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งการวิเคราะหเ์ชิงเศรษฐศาสตรก์บัภาวะการเจรญิพนัธุ ์

วา่สามารถใชแ้นวคิดหรอืทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตรเ์ขา้มาอธิบายการประเด็นการเปลีย่นแปลงขนาดของประชากรได ้

 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ปาลิดา (1998) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยภาวะการเจริญพนัธุใ์นประเทศไทย เพ่ือศกึษา

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม และประชากรท่ีมีอิทธิพลตอ่ภาวะการเจริญพนัธุ ์ในประเทศไทย และเปรียบเทียบปัจจยัท่ีเป็น

ตวักาํหนดภาวะการเจริญพนัธุ ์ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล รวมทัง้ เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะการ

เจริญพนัธุ์ของสตรี 3 กลุ่มอายุ ไดแ้ก่ อาย ุ15–24, 25–34, และ 35–49 ปี โดย อาศยัวิธีการวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร์

ตามแนวความคิดเศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยภาวะการเจริญพนัธุ ์โดยเฉพาะเรื่องของการเพ่ิมขึน้ของรายไดแ้ละการศึกษาของ

สตรท่ีีมีผลตอ่ตน้ทนุเสยีโอกาสของเวลาและภาวะการเจรญิพนัธุ ์

 Awad and Yussof (2017) ศึกษาเรื่องปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะการเจริญพนัธุใ์นประเทศมาเลเซีย โดยใชข้อ้มลูใน

การศกึษาวิเคราะหต์ัง้แตปี่ ค.ศ. 1980–2014 โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) method 

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าในระยะยาวทุกตวัแปรไดแ้ก่ ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ อัตราการตายของเด็กทารก 

การศกึษา และการจา้งงานของเพศหญิง มีผลกระทบเชิงลบตอ่อตัราการเจรญิพนัธุอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

Ohinata and Varvarigos (2020) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาวะการเจริญพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การศึกษานีน้าํเสนอแนวคิดและทฤษฎีในการเปลี่ยนแปลงภาวะการเจริญพนัธุโ์ดยใชข้อ้มลูประชากรประเทศในแถบทวีป

ยุโรป สแกนดิเนเวีย สหรฐัอเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย โดยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของภาวะการเจริญพันธุ์จะ

สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจรูปตวั N โดยระยะแรกภาวะการเจริญพนัธุ์สงูเพราะสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหพ้่อแม่ไม่

ลงทนุกบัการศึกษาของบตุรแตจ่ะเนน้มีบตุรมากเพ่ือช่วยในการทาํงานแทนทาํใหอ้ตัราการเกิดสงู เมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึน้

พ่อแม่ก็จะลงทุนการศึกษาของบุตรมากขึน้ โดยค่าใชจ้่ายในการศึกษาทาํใหค้รอบครวัไม่มีทรพัยากรไม่เพียงพอท่ีจะให้

บตุรหลายคนไดเ้รยีนจนครบทกุคน จึงตอ้งวางแผนการมีบตุรหรือมีบตุรนอ้ยลงอตัราการเจริญพนัธุจ์ึงลดลง แต่ต่อมาเมื่อ

ครอบครวัมีรายไดต้่อหวัสงูขึน้ท่ีมากพอจะใชจ้่ายในการศึกษาของบตุรหลายคนได ้ก็จะทาํใหก้ารมีบตุรเพ่ิมมากขึน้และ

ภาวะการเจรญิพนัธุก็์เพ่ิมสงูขึน้ 

 Silva and Tenreyro (2020) ศึกษาเรื่องการลดลงของภาวการณเ์จริญพนัธุใ์นระดบัโลก โดยใชแ้บบจาํลองทาง

เศรษฐศาสตรม์หภาคในการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณเพ่ือศึกษาถึงการลดลงของภาวะการเจริญพนัธุใ์นประเทศกาํลงัพฒันา

ทั่วโลก จากการวิเคราะหค์น้พบวา่นโยบายการควบคมุประชากรสง่ผลกระทบต่อบรรทดัฐานของสงัคม ขณะท่ีการลดลง

ของภาวะการเจริญพนัธุ์เกิดขึน้ในช่วงท่ีเศรษฐกิจและภาวะการสะสมทนุมนุษยม์ีการเติบโตท่ีสงู การเสียชีวิตของทารก

และเด็กเลก็จะลดลง โดยท่ีนโยบายการควบคมุประชากรจะเป็นตวัเรง่ทาํใหเ้กิดอตัราการเจรญิพนัธุข์องประชากรลดลง 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษานีเ้ป็นการวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตรว์่าดว้ยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมีบุตรหรือภาวะการ

เจริญพนัธุใ์นประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาความและการใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model) 
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ในการวิเคราะหโ์ดยใชส้มการถดถอยหลายตวัแปร แบบจาํลองเรื่องปัจจยัทางเศรษฐศาสตรท่ี์มีอิทธิพลตอ่ภาวะการเจรญิ

พันธุ์ในประไทย โดยใช้วิ ธี  Fixed Effect Regression Model (FEM) ด้วยวิ ธีการวิ เคราะห์เ ชิงเศรษฐศาสตร์ เ ชิง

ประชากรศาสตร ์และเชิงสงัคมศาสตร ์วา่ดว้ยภาวะการเจรญิพนัธุ ์โดยปัจจยัท่ีศกึษาแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ปัจจยัทางประชากร และปัจจยัทางดา้นสงัคม ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศกึษาเป็นขอ้มลูทตุิยภมูิ (Secondary data) ใน

รูปแบบของขอ้มลูพาแนล (Panel Data) ซึ่งไดท้าํการเก็บขอ้มลูเป็นลกัษณะของขอ้มลูรายจงัหวดัในประเทศไทยจาํนวน 

77 จังหวดั  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 7 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556-2562 จากหน่วยงานภาครฐัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้ (1) 

กระทรวงสาธารณสขุ (2) สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (3) กระทรวงมหาดไทย (4) สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (5) 

สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการคาดประมาณคือ 

 

FERi, t=b0+b1Wagei,t+ b2GPPi,t+b3Unemi,t+b4Edui,t+b5Mori,t+b6Urbani,t+ei,t 

 

เมื่อ i คือ จงัหวดัในประเทศไทยจาํนวน 77 จงัหวดั,  t คือ ช่วงเวลาปีท่ี t (พ.ศ. 2556–2562), b0 คือค่าคงท่ี, bn 

คือคา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปรอิสระ โดยท่ี n = 1,2,3…, ei,t  คือคา่ความคลาดเคลือ่น 

 

Table 1 variables and hypotheses used in research 

Variable Variable Description Relationship 

FERi,t Fertility is represented by provincial fertility rate  

Wagei,t Average wages of female per capita - 

GPPi,t GPP per capita - 

Unemi,t The unemployment rate of the female population - 

Edui,t Average number of academic years other female population - 

Mori,t Infant mortality rate + 

Urbani,t The rate of population in urban areas - 

 

ผลการวิจัย 

 

การทดสอบพาแนลยูนทิรูท (Panel Unit Root) 

การทดสอบพาแนลยนิูทรูท (Panel Unit Root) ของขอ้มลูนัน้เพ่ือทดสอบว่าขอ้มลูนัน้มีลกัษณะความน่ิง หรือมี

ลักษณะไม่น่ิง โดยผลลัพธ์พบว่าข้อมูลพาแนลมีลักษณะเป็น I(0) คือมีความน่ิงของข้อมูลท่ีระดับ (Level) ยกเว้น

ผลิตภณัฑจ์ังหวดัต่อหวั พบว่าขอ้มูลพาแนลนีม้ีลกัษณะไม่น่ิงท่ีระดบั (Level) จึงทาํการแกไ้ขโดยทาํการ differencing 

ลาํดบัท่ี 1 (1st difference)  และผลลพัธพ์บวา่ขอ้มลูผลติภณัฑจ์งัหวดัตอ่หวั มีลกัษณะขอ้มลูเป็น I(1)  

 

การทดสอบพาแนลโคอนิทเิกรชนั (panel cointegration test) 

 การทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนั (panel cointegration test) เป็นทดสอบวา่ตวัแปรตา่งๆนัน้มีความสมัพนัธใ์น

เชิงดลุยภาพระยะยาวหรอืไม ่โดยผลลพัธพ์บวา่ตวัแปรตา่งๆในการวิเคราะหน์ัน้มีความสมัพนัธเ์ชิงดลุยภาพในระยะยาว 
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การทดสอบทางสถติเิบือ้งตน้ (statistical test results) 

ทดสอบการการะจาย Jarque-Bera  ของตัวแปรอัตราการเจริญพันธุ์ ค่าจ้างของประชากรเพศหญิงต่อหัว  

ผลิตภณัฑจ์ังหวดัต่อหวั อตัราการว่างงานของประชากรเพศหญิง จาํนวนปีการศึกษาของประชากรเพศหญิง อตัราการ

เสยีชีวิตของเด็กทารก และอตัราการอยูเ่ขตเมืองของประชากร มีคา่ เทา่กบั 236.77, 1617.43, 4761.16, 1212.13, 41.14, 

82.04 และ 993.53 ตามลาํดับ ซึ่งมีค่าห่างจากศูนยม์าก แสดงใหเ้ห็นว่าการกระจายของตวัแปรดังกล่าวไม่เป็นการ

กระจายแบบปกติ (normal distribution) ซึง่สามารถแสดงไดด้งั (Table 2) 

 

Table 2 Show descriptive statistic 
e Unit of Variable Observation Mean SD Max Min Jarque-Bera Skewness 

   Female 539 19.58 6.24 45.17 8.34 236.77 1.32 

  baht 539 10.12 8.00 52.46 2.18 1617.43 2.48 

  baht 539 157.43 152.31 1095.66 41.96 4761.16 3.18 

 e 539 0.88 0.59 4.95 0.01 1212.13 1.78 

  539 10.72 0.77 12.81 7.95 41.14 -0.40 

   Population 539 5.83 2.02 13.10 0.80 82.04 0.77 

 e 539 27.89 15.2 100.00 6.66 993.53 1.91 

 

ผลลพัธ์การทดสอบแบบ Fixed Effect Regression Model (FEM) 

 

FERi , t=55.71-0.079Wagei,t-0.026GPPi,t-0.71Unemi,t-2.11Edui,t+0.12Mori,t-0.30Urbani,t 

             (16.90)***   (-3.87)***       (-9.55)***         (-4.62)***          (-11.20)***     (2.66)***        (-3.32)***    

Note: (1) The numbers in parentheses are t-Statistic values. 

*** p < .01,  

** p < .05,  

*p < .1. 

 

จากสมการความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการเจริญพนัธุ์กบัค่าจา้งเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงต่อหวั ผลิตภณัฑ์

จงัหวดัตอ่หวั อตัราการวา่งงานของประชากรเพศหญิง จาํนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพศหญิง อตัราการเสยีชีวิต

ของเด็กทารก อตัราความหนาแนน่ของประชากรในเขตเมือง พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรทกุตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

0.01 จากผลลพัธข์า้งตน้สามารถอธิบายไดด้งันี ้

 ค่าจา้งของประชากรเพศหญิงต่อหวัสง่ผลกระทบต่ออตัราการเจริญพนัธุใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม เมื่อค่าจา้งของ

ประชากรเพศหญิงตอ่หวัเพ่ิมขึน้ 1 พนับาท จะทาํใหอ้ตัราการเจริญพนัธุล์ดลงเท่ากบั 0.07 คนต่อประชากรเพศหญิงหนึง่

พนัคน กล่าวคือเมื่อค่าจา้งในการทาํงานของประชากรเพศหญิงสงูขึน้ส่งผลใหต้น้ทุนค่าเสียโอกาศต่อการมีบตุรจะมีค่า

เพ่ิมขึน้โดยเปรียบเทียบ ทาํใหป้ระชากรเพศหญิงจึงเลือกท่ีจะทาํงานแทนท่ีจะแตง่งานหรือมีบตุร สง่ผลใหเ้มื่อค่าจา้งของ

ประชากรเพศหญิงตอ่หวัเพ่ิมขึน้จะทาํใหอ้ตัราการเจรญิพนัธุล์ดลง 

 ผลิตภณัฑจ์งัหวดัต่อหวัคือตวัแปรท่ีแสดงความสามารถในการสรา้งมลูค่าการผลิตสินคา้และบริการขัน้สดุทา้ย

ของจงัหวดัเฉลี่ยต่อประชากร 1 คน ซึ่งสามารถใชแ้ทนการแสดงถึงการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศได ้ดงันัน้
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เมื่อผลิตภณัฑจ์งัหวดัต่อหวัมีอิทธิพลต่อภาวะการเจริญพนัธุใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม เมื่อผลิตภณัฑจ์งัหวดัต่อหวัเพ่ิมขึน้ 1 

พนับาท จะทาํใหอ้ตัราการเจริญพนัธุล์ดลงเท่ากบั 0.026 คนต่อประชากรเพศหญิงหนึ่งพนัคน กลา่วคือการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมาสูร่ะบบเศรฐกิจแบบอตุสาหกรรม สง่ผลใหค้วามตอ้งการของ

การมีบุตรลดลง จากในยุคสงัคมเกษตรกรรมท่ีนิยมการมีบุตรเป็นจาํนวนมากเพ่ือนาํมาใช้เป็นแรงงานในการทาํการ

เกษตรกรรมมาสูก่ารมีบตุรเพียงคนเดียวหรอืไมม่ีบตุรเลยในยคุเศรษฐกิจแบบอตุสาหกรรม (Caldwell, 1982) 

 อตัราการวา่งงานของประชากรเพศหญิงสง่ผลกระทบตอ่อตัราการเจรญิพนัธุใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม เมื่ออตัราการ

ว่างงานของประชากรเพศหญิงเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 จะทาํใหอ้ตัราการเจริญพนัธุล์ดลงไปเท่ากบั 0.71 คนต่อประชากรเพศ

หญิงหนึ่งพนัคน กลา่วคืออตัราการว่างงานมีผลกระทบต่อรายไดข้องประชากร เมื่อการว่างงานในประเทศเพ่ิมสงูขึน้จะ

ส่งผลใหร้ายไดข้องประชากรลดนอ้ยลง ซึ่งรายไดท่ี้นอ้ยลงมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจมีบุตร ในเชิงเศรษฐศาสตรโ์ดย 

(Becker 1988) กลา่ววา่วา่การมีบตุรเปรียบไดก้บัการบริโภคสินคา้คงทนชนิดหนึง่ ซึ่งรายไดม้ีผลอยา่งมากกบัการบรโิภค

กบัสนิคา้ประเภทนี ้เมื่อการวา่งงานท่ีเพ่ิมขึน้สง่ผลใหร้ายไดข้องประชากรลดลงก็จะทาํใหอ้ตัราการเจรญิพนัธุล์ดลง 

 จาํนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงสง่ผลกระทบต่ออตัราการเจริญพนัธุใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม เมื่อ

จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงเพ่ิมขึน้ 1 ปี จะทาํให้อัตราการเจริญพันธุ์ลดลงเท่ากับ 2.11 คนต่อ

ประชากรเพศหญิงหนึ่งพันคน กล่าวคือประชากรเพศหญิงมีการศึกษาท่ีสูงขึน้ ส่งผลใหรู้ปแบบการดาํเนินชีวิตของ

ประชากรเพศหญิงเปลี่ยนแปลงไป นอกจากโอกาสทางดา้นหนา้ท่ีการงานท่ีดีขึน้และรายไดท่ี้สงูขึน้แลว้ การศกึษาท่ีดีขึน้

ยงัสง่ผลใหบ้ทบาทในการทาํงานของประชากรเพศหญิงในประเทศไทยนัน้มีความสาํคญัเพ่ิมสงูขึน้มากกวา่ในอดีต ทาํให้

ประชากรเพศหญิงในประเทศไทยเลือกท่ีจะใหค้วามสาํคญักบัการใชเ้วลาทาํงานหารายไดเ้พ่ือสรา้งฐานะทางเศรษฐกิจ

และสงัคมมากกวา่การแตง่งานสรา้งครอบครวัหรอืการมีบตุร (เพ็ญพร ธีระสวสัดิ,์ 1984) 

 อตัราการเสยีชีวิตของเด็กทารกสง่ผลกระทบตอ่อตัราการเจรญิพนัธุใ์นทิศทางเดียวกนั เมื่ออตัราการเสยีชีวิตของ

เด็กทารกลดลง 1 คนตอ่ประชากรพนัคน จะทาํใหอ้ตัราการเจรญิพนัธุล์ดลงเทา่กบั 0.12 คนตอ่ประชากรเพศหญิงหนึง่พนั

คน กลา่วคืออตัราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดลดลงจะสง่ผลใหภ้าวะการเจริญพนัธุล์ดลงเช่นเดียวกนั สาเหตจุากอตัรา

การเสียชีวิตของเด็กทารกแรกเกิดจากการคลอดบตุรนัน้มีอตัราท่ีสงูในอดีต เน่ืองมาจากความลา้หลงัทางดา้นการแพทย์

และสาธารณะสขุ สง่ผลใหป้ระชากรในขณะนัน้มีพฤติกรรมท่ีนิยมมีบตุรเป็นจาํนวนมากเพ่ือใชใ้นการทดแทนบตุรท่ีอาจจะ

เสยีชีวิตไปจากการคลอด อตัราการเจรญิพนัธุแ์ละอตัราการเสยีชีวติของเด็กทารกแรกเกิดนัน้มีทิศทางของความสมัพนัธใ์น

ทิศทางเดียวกนั เมื่ออตัราการเสยีชีวิตของเด็กทารกลดลงจึงทาํใหภ้าวะการเจรญิพนัธุม์ีจาํนวนลดลง (Blacker, 1974) 

 อัตราการอยู่ในเขตเมืองของประชากรส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญพันธุ์ในทิศทางตรงกันขา้ม เมื่ออตัรา

ประชากรท่ีอยูใ่นเขตเมืองเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1  จะทาํใหอ้ตัราการเจรญิพนัธุข์องประชากรลดลงเท่ากบั 0.30 คนต่อประชากร

เพศหญิงหนึ่งพนัคน กลา่วคือประชากรในเขตเมืองและประชากรในเขตชนบทนัน้จะมีลกัษณะในการมีบตุรท่ีแตกตา่งกนั 

ประชากรในเขตชนบทจะนิยมมีบตุรเป็นจาํนวนมากกวา่เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติทางเศรษฐกิจในเชิงเกษตรกรรมท่ีมี

ความตอ้งการใชแ้รงงานเป็นจาํนวนมากกว่า และวิถีชีวิตของประชากรในเขตเมืองก็ไม่เอือ้ต่อการมีบตุรเป็นจาํนวนมาก 

ดงันัน้เมื่ออตัราการอยูใ่นเขตเมืองเพ่ิมขึน้จะทาํใหภ้าวะการเจรญิพนัธุข์องประเทศลดลง 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลลพัธ์จาการประมาณค่าแบบจาํลองพบว่าความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตามอย่างอัตราการเจริญพันธุ์มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวแปรอิสระทุกตัว ยกเว้นตัวแปรอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดท่ี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ผลลพัธข์า้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัต่างๆ สง่ผลใหภ้าวะการเจริญพนัธุใ์นประเทศไทย
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ลดลง ดงันัน้ภาครฐัควรจะสง่เสริมนโยบายสนบัสนนุประชากรเพศหญิงเพ่ือช่วยลดภาระในการมีบตุร ตวัอย่างนโยบาย

การสนบัสนุนการมีบุตรของประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีอตัราการเจริญพนัธุน์อ้ยท่ีสดุในโลก ไดม้ีการออก

นโยบายสง่เสรมิการมีบตุรท่ีนา่สนใจ ตวัอยา่งเช่น“นโยบายโบนสัการตัง้ครรภ”์ และ “นโยบายเงินสง่เสรมิการมีบตุร”  โดย

เมื่อประชากรมีการตัง้ครรภจ์ะไดเ้งินโบนสัการตัง้ครรภท์นัที 100,000 วอน และเมื่อมีบตุรคนแรกจะไดเ้งิน 500,000 วอน 

บตุรคนท่ีสองไดร้บั 700,000 วอน และบตุรคนท่ีสามจะไดร้บั 1,000,000 วอน  นอกจากนีต้ัง้แต่ปี 2019 รฐับาลเกาหลยีงั

ไดเ้พ่ิมเงินสนบัสนนุการฝากครรภ ์และค่าคลอดบตุรสาํหรบัสตรีมีครรภท์กุคน รวมถึงนโยบายการตรวจครรภฟ์รี สง่เสรมิ

การใหค้วามรูก้ารเลีย้งลกู เงินชว่ยเหลอืสาํหรบัคา่บรกิารดแูลบา้นหลงัคลอด และเงินช่วยเหลอืคา่ไฟฟา้เป็นตน้  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจยัท่ีกาํหนดระดบัการออมในระดบัจงัหวดัของประเทศไทยท่ีออมผ่านบัญชี

เงินฝากออมทรพัยแ์ละบัญชีเงินฝากประจาํในธนาคารพาณิชย ์ประมาณค่าดว้ยวิธี Panel Regression Analysis โดยใช้

ขอ้มลูตัง้แต่ พ.ศ. 2556– 2562 ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมในบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเฉลี่ย

ต่อเดือนของครวัเรือน รอ้ยละของประชากรท่ีอาย ุ45–59 ปีต่อประชากรทัง้หมด รอ้ยละของประชากรท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึน้ไปต่อประชากรทัง้หมด รอ้ยละของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองต่อประชากรทัง้หมด ซึ่งส่งผลในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม ในขณะท่ีรอ้ยละของประชากรท่ีอาย ุ60 ปีขึน้ไปต่อประชากรทัง้หมดส่งผลในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการออมในบญัชีเงินฝากประจาํ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเฉลี่ยต่อเดือนของครวัเรอืน และรอ้ยละของประชากรท่ีมีการศกึษาระดับ

ปรญิญาตรีขึน้ไปต่อประชากรทัง้หมด ส่งผลในทิศทางตรงกันขา้มและทิศทางเดียวกันตามลาํดบั ทัง้นี ้Fixed Effect Model 

คือวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสดุในทัง้สองแบบจาํลอง 

คาํสาํคัญ: การออมในประเทศไทย, บญัชีเงินฝากประจาํ, บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์

 

Abstract 

The research has its aims at examining factors determining savings level of people making through their 

general savings accounts and fixed deposit accounts in commercial banks in provinces in Thailand. The Panel 

Regression Analysis was employed to examine data collected from 2013 to 2019. The results showed a negative 

correlation between savings in general savings accounts and the factors including average monthly household 

expenses, percentage of population aged 45–59 of total population, percentage of population holding a 

bachelor's degree or higher of total population, percentage of population living in an urban area of total population. 

On the other hand, percentage of the population aged 60 and over of total population are positively correlated. 

The analysis also revealed the negative correlation between savings in time deposit accounts and average 

monthly expenses of households, and the positive correlation between savings in time deposit accounts and 

percentage of the population holding a bachelor's degree or higher to total population, respectively. The Fixed 

Effect Regression is the most acceptable approach to use for both models. 

Keywords: savings account, saving in Thailand, time deposit 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัคนไทยมีบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยม์ากกว่า 80 ลา้นบญัชี หรือประชาชนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของ

ประเทศสามารถเขา้ถึงบริการเงินฝากกบัธนาคารพาณิชยไ์ด ้ผูท่ี้มีบญัชีเงินฝากรอ้ยละ 88 จากทัง้หมดจะฝากเงินไวใ้น

บญัชีออมทรพัยเ์ท่านัน้ แมว้่าจะมีบญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนๆ เช่น บญัชีฝากประจาํท่ีใหผ้ลตอบแทนมากกว่าก็ตาม เมื่อ

พิจารณาดา้นพืน้ท่ีจะพบว่าจาํนวนเงินฝากท่ีมากท่ีสดุอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นจาํนวนท่ีสงูกวา่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีปรมิาณเงินฝากนอ้ยท่ีสดุถึง 6.4 เทา่ แมว้า่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีจาํนวนสาขาบรกิาร

ของธนาคารพาณิชยม์ากท่ีสดุรองลงมาจากภาคกลางก็ตาม และเมื่อพิจารณาไปถึงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของครวัเรือนใน

แต่ละจังหวดั จะพบว่าใน พ.ศ. 2562 มีเพียง 5 จังหวดัเท่านัน้ท่ีมีรายไดม้ากกว่า 35,000 บาท ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 

นนทบรุ ีปทมุธานี สมทุรสงคราม และภเูก็ต ซึง่รายไดด้งักลา่วนีถื้อเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะสง่ผลตอ่การออมของจงัหวดั  

จากขอ้มลูขา้งตน้นีจ้ะเห็นวา่คนไทยสามารถเขา้ถึงบริการบญัชีเงินฝากไดอ้ย่างแพรห่ลายโดยเฉพาะบญัชีออม

ทรพัยท่ี์เป็นเสมือนบญัชีพืน้ฐานสาํหรบัการทาํธุรกรรมอ่ืนๆ ของประชาชนทั่วไป และดว้ยปัจจัยท่ีแตกต่างกันในแต่ละ

จงัหวดั ทัง้จาํนวนประชากร โครงสรา้งอาย ุเขตพืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศยั และระดบัการศกึษาของประชากร ลว้นแลว้แตเ่ป็นปัจจยัท่ี

คาดว่าจะส่งผลต่อระดบัการออมท่ีแตกต่างกันในแต่ละจังหวดั นอกจากนี ้หากพิจารณาขอ้มลูแผนการเงินร่วมดว้ยจะ

พบว่าแผนการเงินท่ีบริษัทประกันหรือธนาคารพาณิชยม์ักแนะนาํแก่ผู้ฝากจะขึน้อยู่กับช่วงอายุของผู้ฝากเป็นหลกั 

กล่าวคือในช่วงวยัท่ีอายุยงัไม่มากนกั ยงัอยู่ในวยักาํลงัแรงงานไดอี้กหลายปี คาํแนะนาํในการลงทุนมกัจะมุ่งเนน้ไปท่ี

สนิทรพัยท่ี์มีความเสีย่งสงู ในขณะท่ีเมื่อผูฝ้ากมีอายมุากหรอืวยัใกลเ้กษียณอายจุะมุง่เนน้ไปท่ีการกระจายความเสีย่งหรือ

สนิทรพัยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสมํ่าเสมอแตค่วามเสีย่งตํ่ามีสภาพคลอ่งสงู ดว้ยขอ้มลูและปัจจยัท่ีแตกตา่งกนันี ้จึงไมอ่าจทาํให้

นโยบายจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวสามารถตอบสนองต่อผูอ้อมในทุกๆ พืน้ท่ีของประเทศไทยได ้ดงันัน้ จึงมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการออมในระดบัจงัหวดัของประเทศไทย ทัง้ในบญัชีเงินฝากออม

ทรพัยแ์ละบัญชีเงินฝากประจาํ เพ่ือคน้หาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออมในบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท รวมไปถึงทิศทาง

ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร จนนาํไปสู่การเสนอแนวนโยบายเพ่ือยกระดบัการออม การระดมเงินฝาก ในรูปแบบท่ี

แตกต่างกันตามแต่ละประเภทบญัชีในแตล่ะจังหวดัหรือเขตพืน้ท่ี จนกลายเป็นรากฐานโครงสรา้งการออมท่ีมั่นคงของ

ประเทศตอ่ไป 

 

การตรวจเอกสาร 

 การศึกษาครัง้นีอ้าศยัแนวคิดและทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ สมมติฐานวงจรชีวิต ทฤษฎีการออม ทฤษฎี

ความตอ้งการถือเงินของ Milton Friedman และปัจจัยท่ีกาํหนดการออม ซึ่งไดอ้ธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการออมและ

อธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจออม โดยอาศยัแนวคิดเหลา่นีใ้นการกาํหนดปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบัการออม รวมไป

ถึงการคาดการณทิ์ศทางความสมัพนัธข์องปัจจยัตา่งๆ ท่ีกาํหนดการออมในระดบัจงัหวดัของประเทศไทย ดงันี ้

1. สมมติฐานวงจรชีวิต (Life-Cycle Hypothesis) ได้รับการพัฒนาโดย Franco Modigliani ในปี 1975 ได้

อธิบายว่าบคุคลจะพยายามทาํการบริโภคใหส้มํ่าเสมอราบรื่นตลอดช่วงชีวิต รวมไปถึงการกูย้ืมในช่วงเวลาท่ีมีรายไดต้ ํ่า

และการออมในช่วงเวลาท่ีมีรายไดสู้ง ในช่วงตน้ของอายุ บุคคลยังอยู่ในวยัเรียนจะทาํการกูย้ืมเพ่ือเป็นทุนการศึกษา 

จากนัน้เมื่อเขา้สูช่่วงชีวิตวยัทาํงาน บคุคลชาํระเงินกูย้ืมท่ีกูม้าเพ่ือการศึกษาก่อนหนา้ และเริ่มทาํการออมไวส้าํหรบัการ

เกษียณ การออมในช่วงวยัทาํงานนีจ้ะช่วยใหบุ้คคลสามารถรกัษาระดับรายไดใ้หใ้กลเ้คียงกันในช่วงหลงัเกษียณ ซึ่ง
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ชีใ้หเ้ห็นว่าความมั่งคั่งท่ีไดส้ะสมไวใ้นช่วงวยัทาํงานจะตกอยู่ในวยัเกษียณ ตลอดช่วงชีวิตบคุคลจะมีการบริโภคอยู่เสมอ 

แมว้า่ช่วงเวลานัน้จะมีรายไดห้รอืไมก็่ตาม  

2. ทฤษฎีการออม (Froyen, 2013) ปัจจยัท่ีกาํหนดการออม ไดแ้ก:่ (1) รายไดท่ี้ใชจ้่ายไดจ้รงิ; และ (2) คา่ใชจ้่าย

ในการบริโภค โดยการออมมีทิศทางความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัรายไดท่ี้ใชจ้่ายไดจ้ริง แต่จะมีทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัค่าใชจ้่ายในการบริโภค กลา่วคือ เมื่อบคุคลมีรายไดเ้พ่ิมสงูขึน้จะสามารถนาํเงินไปเก็บออมไดม้ากขึน้ ในขณะท่ีบคุคล

มีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมสงูขึน้จะทาํใหน้าํเงินไปเก็บออมไดน้อ้ยลง  

3. ทฤษฎีความตอ้งการถือเงินของ Milton Friedman อธิบายว่าบุคคลจะตดัสินใจถือเงินตามผลตอบแทน 5 

ประเภท ดงันี:้ (1) ผลตอบแทนของเงิน; (2) ผลตอบแทนจากพนัธบตัร; (3) ผลตอบแทนจากหุน้; (4) ผลตอบแทนจากการ

ถือสนิคา้กายภาพ; และ (5) ผลตอบแทนจากการลงทนุในมนษุย ์โดยความตอ้งการถือเงินนีจ้ะเปลีย่นแปลงไปตามผลตอบ

แทนท่ีบคุคลคาดการณ ์ตวัอยา่งเช่น หากบคุคลคาดการณว์า่ผลตอบแทนในอนาคตท่ีจะไดจ้ากความรูค้วามสามารถหรือ

การสะสมทนุมนษุยใ์นปัจจุบนัจะทาํใหอ้นาคตบคุคลมีผลตอบแทนท่ีมากขึน้ บคุคลจึงลดการถือเงินในรูปของเงินลดลง

แลว้หนัมาถือในรูปแบบของการสะสมทนุมนษุยแ์ทน เช่น การใหก้ารศกึษาแก่ตวัเอง เป็นตน้ 

4. ปัจจยัท่ีกาํหนดการออม ปัจจยัท่ีสง่อิทธิพลในการกาํหนดระดบัการออมของภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจ (วนั

รกัษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2555) มีดงันี:้ (1) รายไดพ้ึงใชจ้่าย เมื่อครวัเรือนมีรายไดเ้พ่ิมมากขึน้ย่อมสามารถออมเงินไดม้ากขึน้

ตามไปดว้ย; (2) สินเช่ือเพ่ือการบริโภคและอตัราดอกเบีย้ หากอตัราดอกเบีย้เพ่ิมสงูขึน้จะสะทอ้นถึงผลตอบแทนจากการ

ฝากเงินท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ซึง่จะเป็นแรงจงูใจใหค้รวัเรอืนมีการเก็บออมเพ่ิมมากขึน้ตามไปดว้ย; (3) ประชากรและโครงสรา้งอาย ุ

หากสงัคมมปีระชากรวยัทาํงานเพ่ิมสงูขึน้เมื่อเทียบกบัประชากรวยัพึง่พิงจะทาํใหส้งัคมมีรายไดเ้พ่ิมมากขึน้ สง่ผลใหส้งัคม

มีโอกาสเก็บออมมากขึน้ดว้ย 

 

วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไกรวิชญ ์ ประชุมพนัธ ์(2561) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมไดอ้ธิบายว่าปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการออม 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรายได ้และปัจจยัดา้นค่าใชจ้่ายมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการออมอย่างมีนยัสาํคญั ในขณะท่ีปัจจยั

ดา้นอตัราดอกเบีย้ โอกาสในการลงทนุ จาํนวนสาขาของสถาบนัการเงิน ไมม่ีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการออม 

Gloria (2014) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการออมของแรงงานไดข้อ้คน้พบท่ีสาํคญั ไดแ้ก่: (1) ความโนม้เอียง

เฉลี่ยของการออมในพืน้ท่ีชนบทมีมากกว่าเขตเมือง; (2) ในเขตเมือง รูปแบบการออมมีความสมัพนัธ์กับตวัแปรระดบั

การศึกษา ตวัแปรรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรการมีผูอ้ยู่ในอปุการะ; (3) ในเขตชนบท ตวัแปรรายไดต้่อ

เดือนของสมาชิกในครวัเรือน ตวัแปรจาํนวนสมาชิกท่ีมีรายไดข้องครวัเรือน ตวัแปรสถานะครวัเรือน ตวัแปรบทบาทการ

ตดัสนิใจทางการเงิน และตวัแปรประเภทของบา้น มีความสมัพนัธก์บัรูปแบบการออมอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติ 

Gocer (2019) ไดท้าํการศึกษาอตัราการออมภายในประเทศตรุกี เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการออมผล

การศึกษาท่ีสาํคญัพบว่า รายไดท่ี้แทจ้ริงเฉลี่ยต่อหวัประชากร และอตัราเงินเฟ้อเป็นสาเหตขุองการออม (Medium Term 

Causality Relationship) สว่นอตัราดอกเบีย้ไมไ่ดเ้ป็นสาเหตขุองการออม 

Ling and Kollamparambil (2015) ไดท้าํการศึกษาลกัษณะและปัจจัยท่ีกาํหนดพฤติกรรมการออมเพ่ือการ

เกษียณ ผลการศกึษาท่ีสาํคญัพบวา่ อตัราดอกเบีย้ รายได ้ระดบัการศกึษา ขนาดของครวัเรอืน และภาวะเศรษฐกิจ สง่ผล

ตอ่ระดบัการออมทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
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 Vos and Obokoh (2020) ไดท้าํการศึกษาปัจจัยท่ีกาํหนดการออมของครวัเรือนท่ีไม่ใช่ครวัเรือนรายไดส้งูใน

แอฟริกาใต ้จากขอ้มูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาภาคตวัขวางหรือพาแนล (Panel Data) เพ่ือนาํมาวิเคราะหด์ว้ยวิธี Pooled 

Ordinary Least Square Regression ผลการศึกษาพบวา่ รายไดข้องครวัเรือน ขนาดหรือจาํนวนสมาชิกในครวัเรอืน เชือ้

ชาติ และสถานะการจา้งงานของหวัหนา้ครวัเรอืน มีความสมัพนัธก์บัการออมของครวัเรอืนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 จากการตรวจเอกสารงานวิจยัท่ีไดท้าํการศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลต่อการออมทัง้ในระดบับคุคล ครวัเรือน และ

ในภาพรวมของประเทศท่ีผา่นมา พบกวา่ปัจจยัท่ีมกัสง่ผลตอ่การออม ไดแ้ก่ รายได ้คา่ใชจ้่ายในการบรโิภค อตัราดอกเบีย้

เงินฝาก อตัราเงินเฟอ้ เขตพืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศยั และระดบัการศกึษา เป็นตน้ แมว้า่งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การออมจะ

มีมาอยา่งแพรห่ลายแลว้ โดยเฉพาะในระดบับคุคลและครวัเรอืน แตก่ารศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การการออมภาพรวมระดบั

จังหวดัในลกัษณะท่ีใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาภาคตดัขวาง ยงัไม่แพร่หลายมากนกัในประเทศไทย จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้

คน้พบท่ีไดจ้ากงานวิจยัท่ีผา่นมาขา้งตน้มาเป็นพืน้ฐานในการศกึษาเพ่ือคน้หาขอ้คน้พบใหมต่อ่ไป 

 

Table 1 Variables and hypotheses used in research  

Variable Variable Description 

Relationship 

Savings 

Account 

Time 

Deposit 

SavingSAp,t
 Average amount of deposits in general savings accounts per person (Bath)   

SavingDAp,t
 Average amount of deposits in time deposit accounts per person (Bath)   

Interest RateSAp,t
 Interest rates of general savings account, adjusted to the inflation rates (%) +  

Interest RateDAp,t
 Interest rates of time deposit account, adjusted to the inflation rates (%)  + 

Expenditurep,t  Average monthly household expenses (Bath) - - 

Populationp,t
A  Percentage of population aged 15-29 of total population + - 

Populationp,t
B  Percentage of population aged 30-44 of total population - + 

Populationp,t
C  Percentage of population aged 45-59 of total population - + 

Populationp,t
D  Percentage of the population aged 60 and over of total population + - 

Educationp,t  Percentage of population holding a bachelor's degree or higher of total population - +/- 

Townp,t Percentage of population living in an urban area of total population - + 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครัง้นีใ้ช้ข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาภาคตัดขวางแบบรายปี - จังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2556–2562 

ครอบคลุม 77 จังหวัดในประเทศไทย แลว้ทาํการวิเคราะห์ด้วยวิธี Panel Regression Analysis โดยแบ่งการศึกษา

ออกเป็น 2 กรณีดว้ยกนั คือแบบจาํลองบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์และแบบจาํลองบญัชีเงินฝากประจาํ ไดแ้บบจาํลองท่ีใช้

ในการประมาณการ ดงันี ้

 

SavingSAp,t
=α0+α1Interest Rate

SAp,t
+α2Expenditure

p,t
+α3Population

p,t
A +α4Population

p,t
B +α5Population

p,t
C + 

α6Population
p,t
D +α7Educationp,t+α8Townp,t+εp,t 

SavingDAp,t
=β

0
+β

1
Interest Rate

DAp,t
+β

2
Expenditure

p,t
+β

3
Population

p,t

A +β
4
Population

p,t

B +β
5
Population

p,t

C + 

β
6
Population

p,t

D +β
7
Educationp,t+β8

Townp,t+ϵp,t 
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เน่ืองจากขอ้มลูท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีเ้ป็นขอ้มลูอนกุรมเวลาภาคตดัขวาง จึงจะทาํการประมาณการแบบจาํลอง

ผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูปดว้ยวิธีการทัง้หมด 2 รูปแบบ คือ Fixed Effect Regression Model และ Random Effect Model 

จากนัน้จะทาํการทดสอบวิธีประมาณการแบบจาํลองท่ีเหมาะสมดว้ยการทดสอบ Hausman Test 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 

 ในการนาํเสนอผลการศกึษา ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็น 2 รูปแบบ คือการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา และ

การวิเคราะหส์ถิติเชิงปริมาณ จากขอ้มลูตวัแปรตามและตวัแปรอิสระทัง้หมด 11 ตวัแปรดว้ยกนั ตวัแปรทกุตวัมีจาํนวน

ตัวอย่าง เท่ากับ 539 ตวัอย่าง ยกเวน้ ตัวแปรรอ้ยละของประชากรท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไปต่อประชากร

ทัง้หมด ท่ีมีจาํนวนตวัอย่างเท่ากับ 313 ตวัอย่าง ดงันัน้ ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงเป็นการประมาณค่าแบบ Unbalanced 

Panel Data  

 

การทดสอบสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation)  

การศึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการออมในประเทศไทยครัง้นีไ้ดท้าํการแบ่งแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษาออกเป็น 2 

แบบจําลองดว้ยกัน เพ่ือให้แบบจาํลองมีความน่าเช่ือถือ ตัวแปรอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือเกิดปัญหา 

Multicollinearity ในแต่ละแบบจาํลอง ดงันัน้ จึงจาํเป็นตอ้งทาํการทดสอบสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร ผลการทดสอบใน

แบบจาํลองบัญชีเงินฝากออมทรพัยแ์ละบัญชีเงินฝากประจาํพบว่าค่าสหสมัพันธ์ท่ีมีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 0.74 ในทัง้ 2 

แบบจาํลอง ดงันัน้ จึงคาดการณไ์ดว้่าตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาไม่เกิดปัญหา Multicollinearity สามารถใชข้อ้มลูตวั

แปรท่ีไดร้วบรวมมานีท้าํการประมาณคา่ในขัน้ตอนตอ่ไปได ้

 

การประมาณค่าดว้ยวธีิ Fixed Effect Regression Model (FEM) 

 ในการวิเคราะหข์อ้มลูอนกุรมเวลภาคตดัขวางจาํเป็นตอ้งทาํการทดสอบเพ่ือคดัเลือกวิธีประมาณค่าท่ีมีความ

เหมาะสมท่ีสดุท่ีจะนาํไปใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูระหว่างวิธี Fixed Effect กับวิธี Random Effect โดยคดัเลือกจากการ

ทดสอบ Hausman Test โดยผลการทดสอบในการศึกษาครัง้นีพ้บว่าวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ การประมาณค่าดว้ยวิธี 

FEM ในทัง้ 2 แบบจาํลอง ซึง่สะทอ้นมาจากการปฏิเสธสมมติฐานหลกัใน Table 2 

 

Table 2 Analysis Results of Hausman Test 

Model Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Savings Account Cross-section random 81.144 8 .000*** 

Time Deposit Cross-section random 50.501 8 .000*** 

Note: ***p<.01. 
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Table 3 Analysis Results of Fixed Effect Model 
Savings Account 

Fixed Effect Model 

 Time Deposit 

Fixed Effect Model 

ตวัแปร Coefficient Prob.  ตวัแปร Coefficient Prob. 

  2,435,045.000 0.095  ค่าคงท่ี (C) 270,328.900 0.463 

 e (SA) -7,823.084 0.518 
 nterest Rate (DA) 

2,688.345 0.368 

e  -20.404 0.017**  Expenditure  -6.132 0.005*** 

 (A) 61,216.320 0.166  Population (A) 12,678.760 0.263 

 (B) -37,380.500 0.185  Population (B) 5,202.625 0.465 

 (C) -47,674.790 0.055*  Population (C) -7,184.908 0.262 

 (D) 92,511.220 0.000***  Population (D) 5,220.694 0.412 

 -134,187.500 0.000***  Education 17,437.120 0.001*** 

Town -60,343.400 0.001***  Town -700.166 0.882 

Note: ***p<.01. **p<.05. *p<.1. 

 

ผลการประมาณคา่ดว้ยวิธี Fixed Effect Regression ของแบบจาํลองบญัชีเงินฝากออมทรพัยแ์ละบญัชีเงินฝาก

ประจาํแสดงใน Table 3 ซึง่เป็นวิธีประมาณคา่ท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการศกึษาครัง้นี ้ผลการศกึษาพบวา่ทัง้ 2 แบบจาํลอง ทัง้

กรณีบญัชีเงินฝากออมทรพัยแ์ละบญัชีเงินฝากประจาํ ปัจจยัดา้นคา่ใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่เดือนของครวัเรือนสามารถอธิบายได้

ทัง้ปรมิาณเงินฝากในบญัชีออมทรพัยเ์ฉลีย่ตอ่หวัและปรมิาณเงินฝากในบญัชีฝากประจาํเฉลีย่ตอ่หวั อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถิติ รวมทัง้อธิบายทิศทางความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามตรงกนัทัง้ 2 กรณี กลา่วคือ เมื่อค่าใชจ้่าย

เฉลีย่ตอ่เดือนของครวัเรือนเพ่ิมขึน้ 1 บาท จะทาํใหก้ารออมในบญัชีเงินฝากออมทรพัยล์ดลงไป 20.404 บาทและจะทาํใหก้าร

ออมในบญัชีเงินฝากประจาํลดลงเป็นไป 6.132 บาท ซึง่ทิศทางความสมัพนัธเ์ป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ัง้ไวก้่อนหนา้นี ้

ตวัแปรรอ้ยละของประชากรท่ีอาย ุ45–59 ปีต่อประชากรทัง้หมดสามารถอธิบายปริมาณเงินฝากในบญัชีออม

ทรพัยเ์ฉลี่ยต่อหวัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยเมื่อสดัสว่นของประชากรกลุม่นีเ้พ่ิมมากขึน้รอ้ยละ 1 จะทาํใหก้ารออม

ในบญัชีเงินฝากออมทรพัยล์ดลง 47,674.790 บาท ในขณะท่ีตวัแปรรอ้ยละของประชากรท่ีอาย ุ60 ปีขึน้ไปต่อประชากร

ทัง้หมดก็สามารถอธิบายปริมาณเงินฝากในบญัชีออมทรพัยเ์ฉลี่ยต่อหวัไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติเชน่เดียวกนั กลบัให้

ทิศทางความสมัพนัธท่ี์แตกตา่งกนั กลา่วคือเมื่อสดัสว่นของประชากรวยัเกษียณเพ่ิมมากขึน้รอ้ยละ 1 จะทาํใหก้ารออมใน

บญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์พ่ิมมากขึน้ 92,511.220 บาท โดยขอ้คน้พบจากการศกึษานี ้สอดคลอ้งกบัแผนการเงินท่ีบริษัท

ประกนัและธนาคารพาณิชยส์ว่นใหญ่แนะนาํใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ลือกใช ้โดยอธิบายไวว้า่ช่วงอาย ุ45–59 ปี หรือวยัก่อน

เกษียณเป็นวยัท่ีบคุคลมีรายไดส้งู การวางแผนการเงินสาํหรบัคนในวยันีจ้ะมุง่เนน้ไปท่ีการวางแผนเกษียณอายอุยา่งเป็น

ระบบซึง่จะตอ้งมีการกระจายการลงทนุไปยงัสนิทรพัยต์า่งๆ ในทางตรงกนัขา้ม ช่วงวยั 60 ปีขึน้ไปเป็นช่วงวยัท่ีบคุคลไมไ่ด้

มีรายไดป้ระจาํอีกต่อไปแลว้ บคุคลจึงปรบัเปลี่ยนสินทรพัยท่ี์สะสมไวใ้หอ้ยู่ในสถานะท่ีมีสภาพคลอ่งสงูเพ่ือเตรียมพรอ้ม

สาํหรบัการใชจ้่ายในยามท่ีไมม่ีรายไดแ้ลว้ หรอืยามเจ็บป่วยฉกุเฉินเมื่ออายเุพ่ิมสงูขึน้ 

รอ้ยละของประชากรท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปต่อประชากรทัง้หมดเป็นปัจจยัท่ีอธิบายแบบจาํลอง

บญัชีเงินฝากออมทรพัยแ์ละบญัชีเงินฝากประจาํอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติในทิศทางท่ีตรงขา้มกนั โดยเมื่อสดัส่วนของ

ประชากรมีการศึกษาท่ีสงูขึน้จะทาํใหก้ารออมในบญัชีเงินฝากออมทรพัยล์ดลง ในขณะท่ีการออมในบญัชีเงินฝากประจาํ

เพ่ิมสงูขึน้ ซึ่งสะทอ้นถึงความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินตอ่การเลือกวางเงินออมของบคุคลท่ีแตกตา่ง

กนัตามประเภทของบญัชีเงินฝาก 
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รอ้ยละของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองต่อประชากรทัง้หมด สามารถอธิบายปริมาณเงินฝากในบญัชีออม

ทรพัยเ์ฉลีย่ตอ่หวัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเช่นเดยีวกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ความแตกตา่งระหวา่งเขตเมอืงและเขตชนบท

สะทอ้นการเขา้ถึงบริการเงินฝากหรือผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีแตกต่างกนั เมื่อมีทางเลือกเพ่ิมมากขึน้บคุคลจะหนัไปใช้

บริการบญัชีเงินฝากอ่ืน หรือรูปแบบการออมแบบอ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนสงูกวา่ แทนการฝากเงินไวใ้นบญัชีออมทรพัยท่ี์เป็น

เพียงพืน้ฐานไปสู่การทาํธุรกรรมอ่ืนๆ เท่านัน้ ในขณะเดียวกนัปัจจยัดา้นรอ้ยละของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองต่อ

ประชากรทัง้หมด กลบัไมม่ีความสมัพนัธก์บัปรมิาณเงินฝากในบญัชีฝากประจาํ 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การออมในประเทศไทย: กรณีศกึษา การออมในบญัชีเงินฝากออมทรพัยแ์ละบญัชีเงิน

ฝากประจาํธนาคารพาณิชย ์โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบจาํลอง คือ แบบจาํลองบัญชีเงินฝากออมทรพัยแ์ละ

แบบจาํลองบญัชีเงินฝากประจาํ วิธีการประมาณคา่ท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือวิธี Fixed Effect Regression ในทัง้ 2 แบบจาํลอง 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การออมในบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่เดือนของครวัเรือน รอ้ย

ละของประชากรท่ีอาย ุ45-59 ปีต่อประชากรทัง้หมด รอ้ยละของประชากรท่ีอาย ุ60 ปีขึน้ไปต่อประชากรทัง้หมด รอ้ยละ

ของประชากรท่ีมีการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปตอ่ประชากรทัง้หมด และรอ้ยละของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองต่อ

ประชากรทัง้หมด สว่นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การออมในบญัชีเงินฝากประจาํ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้่ายตอ่เดือนของครวัเรอืน และรอ้ยละ

ของประชากรท่ีมกีารศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปตอ่ประชากรทัง้หมด และจากการศึกษานีจ้ะพบวา่ในกรณีแบบจาํลอง

บญัชีเงินฝากออมทรพัยใ์หทิ้ศทางความสมัพนัธท่ี์แตกตา่งกนัระหวา่งประชากรช่วงอาย ุ45–59 ปี กบัช่วงอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

รวมไปถึงปัจจยัดา้นการศกึษาท่ีอธิบายแบบจาํลองทัง้สองกรณีในทิศทางท่ีตา่งกนั ดงันัน้ ภาครฐัหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

จึงควรใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ความแตกตา่งนี ้เพ่ือออกมาตรการ นโยบาย หรอืผลติภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัประชาชนท่ีมี

ความแตกต่างกันทัง้ดา้นอายุและระดับการศึกษา รวมไปถึงความยากง่ายในการเขา้ถึงบริการทางการเงิน ใหม้ีการ

กระจายตวัและสามารถเขา้ถึงไดใ้นทกุๆ พืน้ท่ีอยา่งถว้นหนา้เทา่เทียมกนัทัง้ประเทศ 

ในการศกึษาครัง้นีไ้ดใ้ชปั้จจยัดา้นคา่ใชจ้า่ยมาเป็นเสมือนตวัแทนปัจจยัดา้นรายไดท่ี้อาจจะสง่ผลโดยตรงตอ่การ

ออมมากกว่า แต่ดว้ยขอ้จาํกัดดา้นระยะเวลา และการรวบรวมขอ้มูลประเภททุติยภูมิทาํใหไ้ม่สามารถนาํตวัแปรดา้น

รายไดม้าประมาณการในแบบจาํลองในครัง้นีไ้ด ้และการศึกษาครัง้นีย้งัมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจัยท่ีส่งผลต่อบญัชีเงินฝากออม

ทรพัยแ์ละบญัชีฝากประจาํเท่านัน้ ซึ่งในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีหลากหลายมาใหป้ระชน

เลือกใชบ้ริการอยู่หลายรูปแบบดว้ยกนั ทัง้การออมในรูปแบบพนัธบตัรรฐับาล กองทุนรวมระยะยาว กองทุนการออม

แห่งชาติ เป็นตน้ ดงันัน้ ในการศึกษาครัง้ตอ่ไปอาจจะนาํขอ้มลูในสว่นนีม้าพิจารณารว่มดว้ย นอกจากนี ้เครื่องมือท่ีใชใ้น

การศกึษามีขอ้จาํกดัท่ีทาํใหไ้มส่ามารถเปรยีบเทียบขนาดของการเปลีย่นแปลงระหวา่ง 2 แบบจาํลองได ้
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บทคัดยอ่  

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศกึษาลกัษณะการออกตราสารหนีเ้พ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม (Green bond) ของบรษัิทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตัง้แตปี่ 2560-2564 จาํนวน 24 ชดุ พบวา่ บรษัิทท่ีออก Green bond สว่นใหญ่ดาํเนิน

ธุรกิจในหมวดพลงังานและสาธารณปูโภค โดย Green bond สว่นใหญ่มีอายเุฉลี่ย 6.54 ปี และมีอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 

2.79%จากนัน้เก็บรวบรวมขอ้มลูทตุิยภมูิท่ีสะทอ้นโครงสรา้งของบรษัิทมาเพ่ือศกึษาการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์

ในช่วงก่อนและหลงัการประกาศออก Green bond ดว้ยวิธี Chow test พบว่า ราคาหลกัทรพัยข์องบางบริษัทมีความ

แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการประกาศออก Green bond และวิธี Event study ท่ีพบความผิดปกติของอัตรา

ผลตอบแทนของบางหลกัทรพัยใ์นช่วงท่ีมีการประกาศออก Green bond เช่นกนั จากนัน้วิเคราะหผ์ลกระทบของการออก 

Green bond ดว้ยวิธี Fixed effect พบวา่การออก Green bond ไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท ขณะท่ี

นกัลงทนุใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลูท่ีสะทอ้นพืน้ฐานและโครงสรา้งของบรษัิท ไดแ้ก่ ขนาดกิจการ D/E ratio และอตัราสว่น

คา่เสือ่มราคาตอ่สนิทรพัยร์วม 

คาํสาํคัญ: การทดสอบของ Chow, การศกึษาเหตกุารณ,์ การวิเคราะหข์อ้มลูพาแนล, ตราสารหนีเ้พ่ืออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม,  

 

Abstract 

 This study investigates the characteristics of 24 green bonds issued by Thai listed companies from 

2017-2021.We found that the most of green bond issuers are in the energy and utilities sector, the issued green 

bond have a term of 6.54 years, and a coupon rate of 2.79% on average. After compiling the green bond and 

financial datasets, we found that the stock prices of some Thai listed companies differentiated before and after 

the green bond announcement, based on the results of the Chow test and Event study. Then, using the fixed 

effect model to investigate the effects of issuing green bonds.These results suggest that green bond issuance 

had no effect on stock price while investors focused on financial data such as firm size, D/E ratio, and 

depreciation to total assets ratio. 

Keywords: chow test, event study, green bond, panel data analysis 
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บทนํา 

 ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีทั่วโลกเผชิญมาเป็นระยะเวลานานและมีความรุนแรงมากขึน้สง่ผลใหผู้ค้น

ตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่วและหนัมาใสใ่จสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ รวมถึงภาคธุรกิจ รฐับาล และองคก์รระหว่างประเทศก็ได้

เล็งเห็นปัญหาดงักล่าวมากขึน้เช่นเดียวกัน สงัเกตไดจ้ากการออกนโยบายหรือมาตรการท่ีกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนมีการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้ม โดยตราสารหนีเ้พ่ืออนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม (Green 

bond) ถือเป็นหนึ่งเครื่องมือทางการเงินท่ีมีสว่นช่วยในการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มและสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจ

อย่างยั่งยืน เน่ืองจาก Green bondถึงแมจ้ะมีลกัษณะคลา้ยตราสารหนีท้ั่วไปแต่ต่างกันท่ีวตัถุประสงคก์ารนาํเงินทุนท่ี

ระดมไดจ้ากการออก Green bondตอ้งนาํไปใชใ้นโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอ้มเท่านัน้ ซึ่งปัจจุบนัการออก Green bond ใน

ประเทศไทยยงัไมเ่ป็นท่ีนิยมมากนกัเมื่อเปรยีบเทียบกบัการออกตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนๆ แตห่ากพิจารณาอตัราการเติบโต

ของ Green bond เปรียบเทียบกบัตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนๆ ในปี 2563 พบวา่ การออก Green bond ในไทยเติบโตอย่าง

กา้วกระโดดถึง 85% ขณะท่ีการออกตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะยาวมีแนวโนม้ถดถอยถึง 36.51% ดงันัน้ หากการออก 

Green bond ของภาคธุรกิจเป็นขอ้มลูท่ีเป็นปัจจยัเชิงบวกก็มีแนวโนม้วา่ บริษัทดงักลา่วอาจไดร้บัความสนใจมากขึน้และ

สง่ผลต่อการเพ่ิมขึน้ของราคาหลกัทรพัยไ์ด ้และอาจทาํให ้Green bond เป็นทางเลือกในการระดมเงินทนุท่ีภาคธุรกิจให้

ความสนใจมากขึน้ สนบัสนนุใหต้ลาด Green bond ในไทยเติบโตตลอดจนเป็นการสนบัสนนุใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นเป้าหมายสาํคญัของทกุประเทศทั่วโลก ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ผลกระทบของการออก Green bond ท่ีมีต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เน่ืองจากการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่สาํหรบัผลการศึกษาในต่างประเทศมุ่งเนน้ไปท่ีตลาด Green bond ท่ีมีขนาดใหญ่

อย่างเช่น สหรฐัอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส ขณะท่ีผลการศึกษาในไทยสว่นใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีผลกระทบจากเหตุการณ์

อ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์เช่น การออกหุน้กูท้ั่วไป การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 

 

การตรวจเอกสาร 

 

ทฤษฎกีารสง่สญัญาณ (Signaling theory) 

 Spence (1973) อธิบายพฤติกรรมระหวา่งผูส้ง่ขอ้มลู (สง่สญัญาณ) วา่จะเลอืกสือ่สารขอ้มลูนัน้อยา่งไรและผูร้บั

ขอ้มลูท่ีตีความขอ้มลูแตกต่างกนัไปตามขอ้มลูท่ีมีอยู่อย่างไม่เท่ากนั ผูว้ิจยัจึงนาํทฤษฎีดงักลา่วมาใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้

เพ่ือศึกษาว่าการสง่สญัญาณของบริษัทจดทะเบียนใน SET โดยการออก Green bond สง่ผลต่อพฤติกรรมของนกัลงทุน 

ในฐานะเป็นผูร้บัขอ้มลูขา่วสารอยา่งไรสะทอ้นผา่นราคาหลกัทรพัย ์

 

ทฤษฎกีารพจิารณาตน้ทนุและผลประโยชนใ์นการก่อหนี ้(Trade-off Theory)  

 Myers (2001) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการตดัสนิใจของบรษัิทในการหาโครงสรา้งเงินทนุท่ีเหมาะสมจากการพิจารณา

ตน้ทนุและผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้จากการก่อหนีเ้พ่ือเปา้หมายมลูคา่บรษัิทสงูสดุ โดยตน้ทนุจากการก่อหนี ้คือ ตน้ทนุความ

ลม้เหลวทางการเงิน ท่ีทาํใหบ้ริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินและตน้ทุนลม้ละลายเพ่ิมขึน้จนทาํใหมู้ลค่าบริษัทลดตํ่าลง 

ขณะท่ีประโยชนจ์ากการก่อหนี ้คือ สิทธิประโยชนท์างภาษีท่ีช่วยใหต้น้ทนุถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (WACC) ของบริษัทลดลง

และทาํใหม้ลูคา่บรษัิทสงูขึน้ผูว้ิจยัจึงนาํทฤษฎีดงักลา่วมาใชใ้นการศกึษาในครัง้นีเ้พ่ือศกึษาวา่ การออก Green bond ของ

บรษัิทจะสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งเงินทนุของบรษัิทอยา่งไรสะทอ้นผา่นราคาหลกัทรพัย ์
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ทฤษฎกีารจดัหาเงนิทนุตามลาํดบัขัน้ (Pecking Order Theory) 

 Myers and Majluf (1984) ไดอ้ธิบายว่า บริษัทควรตดัสินใจเลือกใชเ้งินทุนจากแหล่งเงินทุนภายในก่อนเป็น

ลาํดบัแรกหากไมเ่พียงพอใหกู้ย้ืมหรอืออกหุน้กูแ้ละออกหุน้สามญัเป็นทางเลอืกสดุทา้ยเพ่ือหลกีเลีย่งการสง่สญัญาณไปยงั

ตลาดเน่ืองจากการเพ่ิมทนุโดยการออกหุน้สามญัจะทาํใหเ้กิด Dilution Effect (จาํนวนหุน้เพ่ิมขึน้ราคาหุน้ลดลง) ดงันัน้ 

หากการออก Green bond ถือเป็นทางเลอืกท่ีดี หากเป็นการระดมทนุไปยงัโครงการท่ีดียอ่มสะทอ้นผา่นผลการดาํเนินงาน

ท่ีดีและสง่ผลตอ่ราคาหลกัทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้ได ้ผูว้ิจยัจึงไดน้าํทฤษฎีดงักลา่วมาใชใ้นการศกึษาครัง้นีด้ว้ย 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีมีการ

ออก Green bond ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 จาํนวน 6 บริษัท ออก Green bond มาแลว้ 24 ชดุ 

ทาํใหม้ีขอ้มลูรวม 360 ตวัอยา่ง 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู แบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ ลกัษณะการออก Green bond ประกอบดว้ย อาย ุมลูคา่เสนอขาย 

และอตัราผลตอบแทน และลกัษณะของบริษัท ประกอบดว้ย ขนาดของบริษัท (วดัจากสินทรพัยร์วม) อตัราผลตอบแทน

จากสินทรพัย ์(ROA) อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) ค่าเสื่อมราคา ราคา

หลกัทรพัย ์และหมวดธุรกิจโดยเก็บรวบรวมจากเว็บไซตข์องสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SETSMART เว็บไซตข์องแตล่ะบริษัท เป็นตน้ โดยใช้

ขอ้มลูรายไตรมาส ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 4ปี 2560 ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคใ์นการศกึษาลกัษณะการออก Green bond ของบริษัทจดทะเบียนใน SET ซึ่ง

ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าตํ่าสดุ และค่าสงูสดุ และการศึกษาผลกระทบของการออก Green 

bond ท่ีมีต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนใน SET โดยทาํการศึกษาความแตกต่างของราคาหลกัทรพัยใ์นช่วง

ก่อนและหลงัการประกาศออก Green bond ดว้ยวิธี Chow test จากแบบจาํลอง Autoregressive ลาํดบัท่ี 1 (AR(1)) และ

ศึกษาผลกระทบของการประกาศออก Green bondท่ีมีต่อความผิดปกติของอัตราผลตอบแทนของหลกัทรพัยด์ว้ยวิธี 

Event study โดยคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนเกินปกตดิว้ยวิธี Mean adjusted return ท่ีคาํนวณไดจ้ากอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดขึน้จริงลบดว้ยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตของตวัมนัเอง วิธี Market adjusted return ท่ีคาํนวณไดจ้ากอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จรงิลบดว้ยอตัราผลตอบแทนของตลาด และวิธี Market model ท่ีประมาณคา่สมัประสทิธ์ิ α� และ β�  

ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสดุเพ่ือนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนเกินปกติ จากนัน้ทาํการศึกษาผลกระทบของการออก 

Green bond ท่ีมีต่อราคาหลกัทรพัยโ์ดยการวิเคราะห ์Panel data analysis เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใช้มีลกัษณะเป็นขอ้มูล

พาแนลท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มลูภาคตดัขวางและอนกุรมเวลาและทาํการทดสอบ Hausman test เพ่ือคดัเลอืกแบบจาํลอง

ระหวา่ง Fixed effect model กบั Random effect model วา่แบบจาํลองใดมีความเหมาะสมสาํหรบัการศกึษาในครัง้นี ้
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ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 

ผลการศกึษาลกัษณะการออก Green bond ของบรษิัทจดทะเบยีนใน SET 

 บรษัิทจดทะเบียนใน SET ท่ีมีการออก Green bond ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 4 ปี 2560 ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีจาํนวน 

6 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) (BGRIM) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกัด (มหาชน) (BTS) 

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จาํกดั (มหาชน) (EA) บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) (GPSC) บริษัท ปตท. 

จาํกัด (มหาชน) (PTT) และบริษัท ราช กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (RATCH) ซึ่งส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจในหมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภค 83.33% รองลงมาเป็นหมวดขนส่งและโลจิสติกส ์16.67% หากพิจารณาลกัษณะการออก Green bond 

พบวา่ ตัง้แตปี่ 2561–2563 บรษัิทดงักลา่วมกีารออก Green bond แลว้ จาํนวน 24 ฉบบั โดยเป็น Green bond ท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถือระดบั A 45.45% รองลงมาเป็นระดบั AA+ และ A- เท่ากนั 18.18% ระดบั AA- 13.64% และระดบั AAA 

4.55% ตามลาํดบั รายละเอียดแสดงดงั Table 1 โดยการออก Green bond โดยเฉลี่ยมีอายปุระมาณ 6.54 ปี มลูค่าการ

เสนอขายอยู่ท่ี 2,025 ลา้นบาท และอตัราผลตอบแทนอยู่ท่ี 2.79% รายละเอียดแสดงดงั Table 2 นอกจากนีย้งัพบว่า 

อตัราผลตอบแทนของ Green bond สงูกวา่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลท่ีมีอายเุทา่กนัในช่วงเวลาเดียวกนัโดยเฉลีย่

อยูท่ี่ 1.36% 

 

Table 1 Business sector of SET listed companies which are green bond issuers, and credit rating of each green 

bond 

Items Percentage 

Business sector (N = 6) 

Energy and utilities 

Transportation and logistics 

 

83.33 

16.67 

Green bond credit rating (N = 22*) 

AAA 

AA+ 

AA- 

A 

A- 

 

4.55 

18.18 

13.64 

45.45 

18.18 

Note: *The credit rating of B.Grimm Power Public Company Limited's two green bonds is not disclosed. 

 

Table 2 Green bond characteristics of SET listed companies 

Items N Mean Min Max 

Terms (Year) 24 6.54 2 15 

Issue size (Million Baht) 24 2,025 500 5,000 

Coupon rate (%) 24 2.79 1.32 3.86 
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ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ระหว่างก่อนและหลงัการออก Green bond ของบริษัทจด

ทะเบยีนใน SET 

 

Table 3 The results of Chow test 

Stock symbol Chow test statistic 

7 days before and after 

green bond issuance announcement 

 15 days before and after 

green bond issuance announcement 

BGRIM  0.043594  0.642073 

EGCO 2.282701  1.513435 

BTS #1  1.081735  0.602305 

BEM  0.834803  2.675102* 

BTS #2  2.696470  3.918615** 

BEM 1.125391  2.235075 

EA  4.326035**  0.361955 

BANPU 1.070270  0.317357 

GPSC  3.156598*  0.055737 

GULF 0.364747  0.068547 

PTT  1.753463  1.259400 

PTTEP 1.314369  1.099557 

RATCH  2.496496  4.103765** 

BPP 0.493385  5.849036*** 

Note: *p < .10, **p < .05, ***p < .01, and  means green bond 

 

 จาก Table 3 ผูว้ิจยัไดท้าํการศกึษาผลกระทบของการออก Green bond ท่ีมีตอ่ราคาหลกัทรพัยโ์ดยใชว้ิธี Chow 

test เพ่ือศึกษาความแตกต่างของราคาหลักทรัพย์ระหว่างก่อนและหลังการประกาศออก Green bond พบว่า ช่วง

ระยะเวลาก่อนและหลังการประกาศออก Green bond 7 วัน ราคาของ EA และ GPSC มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติ ขณะท่ีราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีการออก Green bond ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และช่วงระยะเวลาก่อนและหลงัการประกาศออก Green bond 15 วนั ราคาของ BTS (ครัง้ท่ี 2) และ 

RATCH มีความแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิต ิขณะท่ีราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทอ่ืนๆ ท่ีมีการออก Green bond ไม่

มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ รายละเอียดแสดงดงั Table 3 

 นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดท้าํ Chow test เพ่ือศกึษาความแตกตา่งของราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียนใน SET 

ท่ีไม่ไดอ้อก Green bond โดยคัดเลือกบริษัทท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกันมาจับคู่วิเคราะหก์ับ

บริษัทท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษา จากนัน้ทาํการวิเคราะหใ์นช่วงเวลาเดียวกนัโดยยึดวนัประกาศออก Green bond ของบริษัทท่ี

ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเป็นหลกั(ใชว้นัประกาศออก Green bond เป็น Structural break point) พบว่า ช่วงระยะเวลาก่อนและ

หลงัการประกาศออก Green bond 7 วนั ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทท่ีไมไ่ดอ้อก Green bond ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่ง
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มีนยัสาํคญัทางสถิติ ขณะท่ีช่วงระยะเวลาก่อนและหลงัการประกาศออก Green bond 15 วนั พบว่า ราคาของบรษัิทท่ี

ไมไ่ดอ้อก Green bond ไดแ้ก่ บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (BANPU) และบรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ 

จาํกัด (มหาชน) (BEM) กลบัมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ขณะท่ีราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทอ่ืนๆ ไม่มี

ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ

 

Table 4 The results of event study 

Stock 

symbol 

t-statistic 

Mean adjusted return Market adjusted return Market model 

-7, 7 days -15,15 days -7, 7 days -15,15 days -7, 7 days -15,15 days 

BGRIM  -0.137508 0.267884 0.825215 1.592439 0.556455 0.952469 

EGCO 0.254166 1.614106 1.791780* 2.418600** 0.867515 2.062573** 

BTS #1  -0.80882 0.102029 0.259056 1.07525 -0.605421 0.222279 

BEM  1.06091 0.790 1.50605 1.688* 1.15785 1.109 

BTS #2  2.909735*** 1.900928 0.654953 -0.092511 1.428378 0.996623 

BEM 0.6720613 2.961423*** 0.0055229 0.456312 0.2829577 1.364481 

EA  -0.114761 -0.716508 0.295343 -0.008295 -0.080712 -0.32732 

BANPU 1.303825 1.279082 1.156209 0.686292 1.911375* 1.537652 

GPSC  -0.375918 -0.809891 -0.422304 -0.9356 -0.701221 -1.329427 

GULF -0.195388 -0.953441 -0.184174 -1.233312 -0.213690 -1.503191 

PTT  0.292728 0.463936 0.147406 0.522017 -0.06446 0.444064 

PTTEP -0.222 0.265 -0.358 0.046 -0.432 -0.153 

RATCH  1.539264 1.816091* -1.28556 -0.704331 0.126371 1.006644 

BPP 0.007392 1.173305 -0.581800 -0.677693 -0.395499 -0.328377 

Note: *p < .10, **p < .05, ***p < .01, and  means green bond 

 

 จาก Table 4 ผูว้ิจยัไดท้าํการศกึษาผลกระทบของการประกาศออก Green bond ท่ีมีตอ่ความผิดปกติของอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรพัยด์ว้ยวิธี Event study พบว่า ช่วงระยะเวลา 7 วนั ก่อนและหลงัการประกาศออก Green bond

อตัราผลตอบแทนของ BTS (ครัง้ท่ี 2) มีความผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติซึง่แตกตา่งจากผลการศกึษาในวิธี Chow 

test ขณะท่ีช่วงเวลา15 วนั ก่อนและหลงัการประกาศออก Green bond อตัราผลตอบแทนของ RATCH มีความผิดปกติ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาในวิธี Chow test 

 สาํหรบัผลการศกึษา Event study ของบรษัิทท่ีไมม่ีการออก Green bond โดยใชห้ลกัการเดียวกบัวิธี Chow test 

ดงักลา่วไปแลว้ขา้งตน้ พบว่า ช่วงระยะเวลา 7 วนั และ 15 วนั ก่อนและหลงัการประกาศออก Green bond ของ BGRIM 

ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยข์องบริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (EGCO) มีความผิดปกติอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาในวิธี Chow test และช่วงระยะเวลา 7 วนั ก่อนและหลงัการประกาศออก Green 

bond ของ EAทําให้อัตราผลตอบแทนของ BANPU มีความผิดปกติอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากผล



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60 สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ 

 
ภาคบรรยาย 198 

การศกึษาในวิธี Chow testขณะท่ีในช่วงระยะเวลา 15 วนั ก่อนและหลงัการประกาศออก Green bond ของ BTS สองครัง้ 

ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของ BEMมีความผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึง่ใกลเ้คียงกบัผลการศกึษาในวิธี Chow test 

 

ผลการประมาณการแบบจาํลอง 

 ผูว้ิจยัไดป้ระมาณการผลกระทบของการออก Green bond ท่ีมีตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียนใน SET 

ดงันี ้

 Average stock priceit = α + β1ROAit + β2Sizeit + β3Marginit + β4Debtit + β5Depre.it +β6Issuedit 

+β7Termsit 

+β8Couponit +β9Spreadit +β10Breakit + εi 

โดยท่ี  Average stock price คือ คา่เฉลีย่ของราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทท่ีมีการออก Green bond รายไตรมาส 

 ROA   คือ อตัรากาํไรสทุธิตอ่สนิทรพัยร์วมของบรษัิทท่ีมีการออก Green bond 

 Size   คือ มลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษัิทท่ีมีการออก Green bond 

 Margin   คือ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานของบรษัิทท่ีมีการออก Green bond 

 Debt   คือ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรพัยข์องบรษัิทท่ีมีการออก Green bond 

 Depre.   คือ อตัราสว่นของคา่เสือ่มราคาตอ่สนิทรพัยร์วมของบรษัิทท่ีมีการออก Green bond 

 Issued   คือ มลูคา่เสนอขายของ Green bond ฉบบั i 

 Terms   คือ อายขุอง Green bond ฉบบั i 

 Coupon   คือ อตัราผลตอบแทนของ Green bond ฉบบั i 

 Spread   คือ Credit spread ระหว่างผลตอบแทนของ Green bond ฉบับ i เทียบกับ Government 

          bond yield 

 Break   คือ ตวัแปรหุน่ เทา่กบั 1 เมื่อเกิด Structural break point ในการศกึษาดว้ยวิธี Chow test  

หรอื ผลตอบแทนของราคาหลกัทรพัยม์ีความแตกตา่งกนัในการศกึษาดว้ยวิธี Event  

study และเทา่กบั 0 เมื่อไมเ่กิดเหตกุารณด์งัท่ีกลา่วในกรณีเทา่กบั 1 

 

 จากผลการประมาณการใน  Table 5 ค่ า  Chi-square จากการทดสอบ Hausman test มีค่ า เท่ ากับ 

1,525.732726 และ Prob. เทา่กบั 0.0000 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมตุิฐานหลกัท่ีวา่ แบบจาํลองในรูปแบบ Random effect มี

ความเหมาะสมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมั่น 100% กล่าวคือแบบจาํลอง Fixed effect เป็นผลการ

ประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสดุสาํหรบัการศกึษาในครัง้นี ้ 

 เมื่อพิจารณาผลการประมาณการคา่สมัประสทิธ์ิท่ีไดจ้ากแบบจาํลอง Fixed effect พบวา่ การออก Green bond 

ไมม่ีผลตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียนใน SET เห็นไดจ้ากคา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบั Green bond 

ไดแ้ก่: (1) Issue ท่ีระบุปริมาณการก่อหนีข้องบริษัทผ่านการออก Green bond; (2) Terms ท่ีระบุระยะเวลาท่ีบริษัทมี

ภาระหนีส้นิจากการออก Green bond; (3) Coupon ท่ีระบตุน้ทนุทางการเงินท่ีเกิดจากการออก Green bond ของบรษัิท; 

และ (4) Spread ท่ีระบุผลต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนของ Green bond กับพนัธบตัรรฐับาล โดยท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่มี

นัยสาํคัญทางสถิติ เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยแ์ละการเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติจาก

การศกึษาดว้ยวธีิ Chow test และ Event study ท่ีผูว้ิจยันาํมาบรรจใุนแบบจาํลองในรูปแบบตวัแปรหุน่ก็ไมม่ีนยัสาํคญัทาง
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สถิติ จึงสรุปไดว้า่ แมผ้ลการศกึษาดว้ยวธีิ Chow test และ Event study พบวา่ ราคาและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

ของบางบริษัทมีความแตกต่างกนัระหว่างก่อนและหลงัออก Green bondแต่เมื่อนาํมาประมาณการในแบบจาํลองแลว้

กลบัพบว่า การออก Green bond ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนใน SET ในช่วงเวลาท่ี

ทาํการศกึษา 

 สาํหรบัตัวแปรท่ีสะทอ้นโครงสรา้งของบริษัท ไดแ้ก่: (1) ขนาดของกิจการ พบว่า มีความสมัพันธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัราคาหลกัทรพัยเ์ฉลีย่ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.01 แสดงวา่ บรษัิทท่ีมีสนิทรพัยม์ากกวา่ยอ่มมีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหาไดด้ีกว่าจึงทาํใหน้กัลงทุนมีการตอบสนองผ่านการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยใ์นทิศทางเดียวกนัเมื่อ

สนิทรพัยร์วมมีการเปลีย่นแปลง; (2) อตัราสว่นคา่เสือ่มราคาตอ่สนิทรพัยร์วม พบวา่ มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบั

ราคาหลกัทรพัยเ์ฉลี่ยท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ซึ่งเป็นไปไดว้า่บริษัทไดร้บัผลประโยชนท์างภาษีจากค่าเสื่อมท่ีมีอยูแ่ลว้และ

เมื่อมีการก่อหนีเ้พ่ิมขึน้อีกโดยการออก Green bond ก็จะทาํใหไ้ดร้บัผลประโยชนจ์ากการก่อหนีเ้พ่ิมขึน้และสง่ผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรพัยไ์ปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งแตกตา่งจากผลการศกึษาของศกัดา ถิระโสภณ (2560) ท่ีพบว่าความสมัพนัธ์

ระหว่างอตัราสว่นดงักลา่วกบัราคาหลกัทรพัยเ์ป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มเน่ืองจากยิ่งบรษัิทมีค่าเสื่อมราคาตํ่าและมีการ

ออก Green bond เพ่ิม ทาํใหต้ลาดก็จะยิ่งตอบสนองในทางบวก; และ (3) อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (Debt to 

Equity ratio: D/E ratio) พบว่า มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัยเ์ฉลี่ยท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไวว้า่ D/E ratio สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการชาํระหนี ้กลา่วคือ หาก D/E ratio มีคา่

มาก แสดงว่า บริษัทมีภาระทางหนีส้ินและความเสี่ยงสงูและมีแนวโนม้จะมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัยใ์นทิศทาง

ตรงกนัขา้มซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในครัง้นีแ้ละแนวคิดของ Trade off theory แต่อย่างไรก็ดี ค่าสมัประสิทธ์ิของตวั

แปรท่ีสะทอ้นโครงสรา้งของบรษัิทตวัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(Return on Assets: ROA) และอตัราสว่น

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อรายไดร้วม (EBIT Margin) กลบัไม่มีความสมัพันธ์กับราคาหลกัทรพัยเ์ฉลี่ยในช่วงเวลาท่ี

ทาํการศกึษาซึง่อาจเป็นเพราะนกัลงทนุไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบัอตัราสว่นดงักลา่ว 

 

Table 5 The results of a study on the impact of green bonds issuance on the stock prices of SET listed companies 

Variables Fixed effect Random effect 

Coef. Prob. Coef. Prob. 

C  21.30091*** 0.0000 39.17866*** 0.0000 

ROA -0.248328 0.4872 0.172461 0.4438 

Size 2.02E-11*** 0.0073 -2.14E-11*** 0.0000 

Margin -0.018187 0.5749 -0.333474*** 0.0000 

Debt -2.734039*** 0.0000 -12.02210*** 0.0000 

Depre. 3,090.090*** 0.0000 5,303.051*** 0.0000 

Issue -6.11E-10 0.6273 -4.46E-10 0.7143 

Terms -0.131384 0.7746 1.46E-10*** 0.0011 

Coupon -0.460320 0.8344 -7.459550*** 0.0006 

Spread 2.156027 0.5806 6.327290* 0.0990 

Break -2.569689 0.3902 5.076993* 0.0850 

R-squared 0.939209 0.654697 

Adjusted R-squared 0.933055 0.644803 

F-Statistic 152.6252*** 66.17065*** 
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Note: *p < .10, **p < .05, and ***p < .01 

  

 จากนัน้ทาํการทดสอบ Hausman test เพ่ือเลือกผลการประมาณการจาก Fixed effect model  กับ Random 

effect model 

 

Table 6 The results of Hausman test 

Chi-Sq. Statistic Prob. 

1,525.732726 0.0000 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 Green bond ถือเป็นหนึ่งทางเลือกในการระดมทุนท่ียั่งยืนและสามารถแสดงความมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์

สิ่งแวดลอ้มของบริษัทไดแ้ละมีตน้ทุนตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัการออกหุน้สามญัอีกทัง้ยงัเป็นการสง่ข่าวเชิงบวกไปยงันกั

ลงทนุท่ีใหค้วามสนใจดา้นสิง่แวดลอ้มวา่ บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญักบัเรือ่งสิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกบัการดาํเนินธุรกิจ แตก่าร

ออก Green bond ในไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกัเน่ืองจากมีกฎระเบียบท่ีตอ้งดาํเนินการเพ่ิมเติม สรา้งภาระและตน้ทนุท่ี

เพ่ิมขึน้ใหแ้ก่บรษัิท อีกทัง้ยงัคงขาดแรงจงูใจและการสนบัสนนุจากภาครฐั 

 ผลการศึกษาดว้ยวิธี Chow test และ Event study ต่างพบว่า การประกาศออก Green bond สง่ผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนเกินปกติในช่วงท่ีทาํการศึกษาในบางบริษัท ขณะท่ีราคาหลกัทรพัยข์องบางบรษัิท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วงท่ีมีการประกาศออก Green bond ซึ่งมีความเป็นไปไดท่ี้นกัลงทนุยงัทราบขอ้มลูขา่วสาร

เรือ่ง Green bond ไมท่ั่วถึงและยงัไมคุ่น้ชินวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไรเน่ืองจากการออก Green bond ในไทยมีนอ้ยมากเมือ่

เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ จึงทาํใหต้ลาดไม่มีการตอบสนองใดๆ ต่อการประกาศออก Green bond ในบางบริษัท 

สาํหรบัผลการศกึษาดว้ยวธีิ Panel data analysis ท่ีสรุปไดว้า่ การออก Green bond ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลง

ของราคาหลกัทรพัยเ์น่ืองจากตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบั Green bond ไม่มีความสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยเ์ฉลี่ยเลย แต่นกั

ลงทุนกลบัใหค้วามสนใจกับตัวแปรท่ีสะท้อนโครงสรา้งของบริษัทอย่างขนาดของกิจการและอัตราส่วนค่าเสื่อมต่อ

สินทรพัยร์วม แสดงใหเ้ห็นว่า นกัลงทุนยงัคงใหค้วามสาํคญักบัพืน้ฐานของบริษัทเป็นหลกั ทัง้นี ้ในการศึกษาครัง้ถดัไป

ผูว้ิจยัเห็นว่าควรนาํหุน้กูร้ะยะยาวภาคเอกชนมาพิจารณาดว้ยเพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดขึน้และเพ่ือเพ่ิมจาํนวน

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษาเพ่ือท่ีจะไดผ้ลการศกึษาท่ีแมน่ยาํมากยิ่งขึน้ 
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษามลูคา่ความเต็มใจท่ีจะจ่าย และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การกาํหนดมลูคา่ความเต็มใจ

ท่ีจะจ่ายสาํหรบัการรบับรกิารการแพทยท์างไกล (Telemedicine) ของผูป่้วยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยทาํการสาํรวจจากกลุม่

ตัวอย่างท่ีเป็นผูป่้วยท่ีอาศยัอยู่ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครท่ีไม่เคยพบแพทยผ์่านบริการ Telemedicine มาก่อน จาํนวน 458 

ตวัอย่าง โดยใชแ้บบจาํลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) เป็นกรอบแนวคิดการวิจยัในสว่นการยอมรบัเทคโนโลยี และใชว้ิธี Double 

Bounded Close-Ended เพ่ือประมาณมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย โดยใชว้ิธีการวิเคราะหก์ารถดถอยท่ีถูกเซนเซอร ์(Censored 

Regression Analysis) เพ่ือหามลูค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายและปัจจยักาํหนดมลูคา่ความเต็มใจท่ีจะจ่าย ผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉลีย่

ของความเต็มใจท่ีจะจ่ายสงูสดุเท่ากบั 64.738 บาทต่อครัง้ สาํหรบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการเดินทางไปและกลบัสถานพยาบาล สทิธิการรกัษาพยาบาล ทศันคติตอ่การใช ้และราคาเริม่ตน้ท่ีเสนอถาม 

คาํสาํคัญ: การแพทยท์างไกล, ความเต็มใจท่ีจะจ่าย, ผูป่้วยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the value of willingness to pay and the factors affecting willingness to pay for 

Telemedicine services: a case study of patients in Bangkok. The data were collected from 458 samples of patients in Bangkok 

who have never used Telemedicine before. This paper used the Technology Acceptance Model (TAM) which is an information 

systems theory that models how users accept and use technology and applied the double- bounded, closed- ended 

questioning methodology to measure WTP. Censored regression analysis was used to estimate mean highest WTP and 

factors determining WTP value. The results showed that estimated mean of WTP is 64.738 Bath/time. The results showed that 

factors statistically and significantly affecting willingness to pay for Telemedicine services were travel duration to the hospital, 

the right to healthcare, attitude toward using and starting bid price. 

Keywords: patients in Bangkok, telemedicine, willingness to pay 
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บทนํา 

จากสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-19 (COVID–19) ในปัจจุบนัส่งผลกระทบในวงกวา้งอย่างรวดเร็ว 

ประเทศไทยจึงได้มีการนําเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งจะเป็นการ VDO conference ผ่าน 

Application ของโรงพยาบาล หรือ Line Application รวมถึงการโทรศัพทพ์ูดคุยใหค้าํปรึกษา (สาํนกังานหลกัประกัน

สขุภาพแห่งชาติ, 2564) และทางโรงพยาบาลจะจดัสง่ยาผ่านการสง่ไปรษณีย ์หรือการรบัยาท่ีรา้นขายยาใกลบ้า้น (ยพุด,ี 

2563) เพ่ือใหผู้ป่้วยเรือ้รงัท่ีตอ้งการการรกัษาอยา่งสมํ่าเสมอ ผูป่้วยท่ีตอ้งมีการรกัษาอยา่งตอ่เน่ืองท่ีมีอาการคงท่ี อาทิเช่น 

กลุม่โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคมะเรง็ โรคกระดกูและขอ้ โรคซมึเศรา้ โรคหวัใจ โรคทางสมอง และโรคไต หรอื

ผูป่้วยหลงัการผ่าตดัท่ีมีตอ้งทาํการติดตามอาการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือไดร้บัยาเวชภณัฑ ์คาํปรกึษา หรือการติดตามอาการ

จากบคุลากรทางการแพทยไ์ด ้ซึง่ในปัจจบุนัมีโรงพยาบาลท่ีเปิดใหบ้รกิาร Telemedicine เพียงไมก่ี่โรงพยาบาล เน่ืองจาก

โรงพยาบาลท่ีนาํเทคโนโลยี Telemedicine มาเปิดใหบ้ริการแก่ผูป่้วยนัน้ตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมความพรอ้มในเรื่อง

ระบบอิเลก็ทรอนิกส ์บคุลากรทางการแพทย ์และตวัผูป่้วยเอง (ศิรริตัน,์ 2563) 

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาความเต็มใจท่ีจะจ่าย (WTP) สาํหรบัการรบับริการ Telemedicine 

กรณีศกึษา ผูป่้วยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีใหมส่าํหรบัประเทศไทย เพ่ือหามลูคา่ WTP และ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกาํหนดมูลค่า WTP สาํหรบัการรบับริการ Telemedicine ผูป่้วยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้

การศึกษาดังกล่าวศึกษาเพ่ือตอบคาํถามว่าลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วยท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร มลูคา่ WTP  รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การกาํหนดมลูคา่ WTP โดยผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการวิจยั

สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานพยาบาลทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนประกอบการตดัสนิใจ

เปิดใหบ้ริการ Telemedicine และอาจทาํการประชาสมัพนัธใ์หผู้ป่้วยหนัมาใชบ้ริการ Telemedicine มากขึน้ เพ่ือช่วยลด

ความแออดัของโรงพยาบาล 

 

การตรวจเอกสาร 

แนวคดิ ทฤษฎี และแบบจาํลองท่ีใชเ้ป็นพืน้ฐานและแนวทางประกอบการศกึษางานวจิยั มีดงันี ้

 

ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 

 ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี ถกูนาํเสนอโดย Davis, Bagozzi, and Warshaw (1989) อธิบายวา่ มีปัจจยัตา่ง ๆ 

ท่ีใช้อธิบาย ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์เกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness) การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี 

(Behavior Intention to Use) และพฤติกรรมการใชร้ะบบจรงิ (Actual Use) 

การประเมินมูลค่าโดยวธีิการสมมตเิหตกุารณ ์(Contingent Valuation Method: CVM) 

 การประเมินมูลค่าโดยวิธีการสมมติเหตุการณ์ ถูกนาํเสนอโดย Carson and Hanemann (2005) อธิบายว่า 

คาํถามปิดสองชัน้ (Double Bounded Close-Ended) ในการออกแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถาม จะถกูถาม 2 รอบ ทาํ

ใหส้ามารถเป็นไปได ้4 คาํตอบ ไดแ้ก่ (เต็มใจจ่าย, เต็มใจจ่าย) (เต็มใจจ่าย, ไม่เต็มใจจ่าย) (ไม่เต็มใจจ่าย, เต็มใจจ่าย) 

และ (ไมเ่ต็มใจจ่าย, ไมเ่ต็มใจจ่าย) 
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การวเิคราะหก์ารถดถอยทีถู่กเซนเซอร ์(Censored Regression Analysis) 

การวิเคราะหก์ารถดถอยท่ีถกูเซนเซอร ์ถูกนาํเสนอโดย Cameron (1988) อธิบายว่า การวิเคราะห ์Censored 

Regression ใช้ในการประมาณค่าเฉลี่ยของ WTP เน่ืองจากคาํถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ ์WTP ของผูบ้ริโภคเป็นแบบ

คาํถามปิดสองชัน้ (Double Bounded Close-Ended) ซึง่คา่ท่ีไดจ้ะเป็นช่วงท่ีอยูร่ะหวา่งคา่ขอบบน (Upper Bound) และ

ค่าขอบลา่ง (Lower Bound) ทาํใหไ้ม่สามารถทราบคา่ WTP ท่ีแทจ้ริง (Real WTP) ทราบเพียงคา่ท่ีมากกวา่หรือนอ้ยกวา่

คา่ท่ีถาม ดงันัน้คา่เฉลีย่ของ WTP ท่ีไดจ้ะเป็นตวัแปรสุม่ชนิดตอ่เน่ืองและถกูกาํหนดโดยเวคเตอรข์องตวัแปรอิสระ (xi)  

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าในตา่งประเทศมงีานวิจยัในอดีตท่ีศกึษาเก่ียวกบั WTP สาํหรบัการรบั

บรกิาร Telemedicine อยูแ่ลว้อาทิเช่น งานวิจยัของ Arize and Onwujekwe (2017) ท่ีศกึษาการยอมรบัและ WTP สาํหรบั

บริการ Telemedicine ในรฐัเอนกูู ประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย WTP อยู่ท่ี 2.04 ดอลลารส์หรฐัฯต่อครัง้ 

สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมมีผลต่อ WTP อย่างมาก และอาจตอ้งไดร้บัเงินอดุหนุนจากรฐับาลจึงจะไดร้บัประโยชน์

จากบริการ Telemedicine และงานวิจัยของ Qureshi et al. (2006) ท่ีศึกษา WTP สาํหรบัการรบับริการ Telemedicine 

เทียบกบัการมาพบแพทยด์ว้ยตนเองในผูป่้วยโรคสะเก็ดเงินหรือมะเร็งผิวหนงั ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉลี่ย WTP อยู่ท่ี 25 

ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อครัง้ และเมื่อตอ้งเดินทางไปพบแพทยอ์ย่างต่อเน่ืองผูป่้วยจะชอบบริการ Telemedicine มากขึน้ 

เน่ืองจากช่วยใหพ้บแพทยไ์ดเ้รว็ขึน้ สว่นงานวิจยัในประเทศไทยนัน้ยงัไมม่งีานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว พบเพียง

งานวิจยัท่ีศกึษาใกลเ้คียงกบัเรือ่งดงักลา่ว อาทิเช่น งานวิจยัของศิวรุต (2555) ท่ีศกึษา WTP คา่บรกิารของผูป่้วยนอกท่ีเขา้

รบับริการโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: โรงพยาบาลธนบรุี 2 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย WTP อยู่ท่ี 154.20 บาทต่อ

ครัง้ ปัจจยัท่ีกาํหนดมลูคา่ WTP อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดือน ระดบัราคาเริม่ตน้ท่ีเสนอถาม 

และสิทธิการรกัษาพยาบาล โดยการศึกษาดงักล่าวผูป่้วยตอ้งมาพบแพทยด์ว้ยตนเองท่ีโรงพยาบาล ไม่ไดเ้ป็นการพบ

แพทยผ์า่นบรกิาร Telemedicine 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด

ในการประเมิน WTP สาํหรบัการรบับรกิาร Telemedicine แสดงดงั Figure 1 

 

 
Figure 1 Conceptual Framework 

 

 

Dependent 

Variables 

The value of willingness to pay and the 

factors affecting willingness to pay for 

Telemedicine services 

Behavior in seeing the doctor of patients in Bangkok 

- Frequency of seeing the doctor at the hospital  - Travelling to the hospital  

- Travel duration to the hospital   - Travel expenses to the hospital  

- Impact of COVID-19 to seeing the doctor 

Technology acceptance of patients in Bangkok 

- Perceived Usefulness  - Perceived Ease of Use 

- Attitude Toward Using  - Behavior Intention to Use 

 

Characteristic of patients in Bangkok 

- Sex                 - Age       - Education           - Occupation 

- Average income per month       - Residential area in Bangkok          - The right to  

healthcare 

Independent Variables 

Starting bid price 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ ผูป่้วยในกลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคกระดูกและขอ้ โรคซึมเศรา้ 

โรคหวัใจ โรคทางสมอง และโรคไตท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครท่ีไมเ่คยพบแพทยผ์า่นบรกิาร Telemedicine มา

ก่อน เน่ืองจากบริการ Telemedicine ยงัเป็นบริการท่ีใหม่สาํหรบัประเทศไทย และยงัไม่มีงานวิจัยในอดีตท่ีศึกษาเรื่อง

ดงักลา่วอย่างเป็นรูปธรรม การสาํรวจการใชบ้ริการ Telemedicine ของผูป่้วยและมลูค่า WTP ดงักลา่วจะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการบริการ Telemedicine ทัง้นี ้เมื่อไม่ทราบจาํนวน

ประชากร จึงไดด้าํเนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 458 ตวัอย่าง ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างในเขต

กรุงเทพมหานครชั้นใน รอ้ยละ 56.55 และชั้นกลาง รอ้ยละ 43.45 ตามสูตรการคาํนวณขนาดตวัอย่างของคอแครน 

(Cochran, 1977) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ไดก้ลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 384 ตวัอยา่ง 

 

เครือ่งมือในการวจิยั 

ในการศึกษานีเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยสมัภาษณแ์บบตวัต่อตวั ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ไดแ้ก่ สว่นท่ี 1 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูป่้วย สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานพยาบาล 

สว่นท่ี 3 ปัจจยัท่ีมผีลตอ่การยอมรบับรกิาร Telemedicine สว่นท่ี 4  WTP สาํหรบัการรบับรกิาร Telemedicine และสว่นท่ี 

5 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับริการ Telemedicine โดยในสว่น WTP สาํหรบัการรบับริการ Telemedicine กาํหนดราคาเริม่ตน้  

โดยใชข้อ้มูลจากค่าเฉลี่ยค่าบริการทางการแพทยผ์่านบริการ Telemedicine ของโรงพยาบาล 4 โรงพยาบาล แสดงดงั 

Table 1  

 

Table 1 Telemedicine services fee of each hospitals in Bangkok 

Hospital Telemedicine services fee Shipping costs for medicines and 

medical supplies 

1. Lerdsin Hospital 50 Bath 50 Bath/box 

2. Chulabhorn Hospital 50 Bath 80 Bath/box 

3.  King Chulalongkorn Memorial 

Hospital 

100 Bath 110 Bath/time 

4. Vajira Hospital 50 Bath 100 Bath/box 

Total 250 Bath  

Mean 62.50 Bath 

Note:  Mean of Telemedicine services fee of four hospitals is 62. 5 Bath/ time.  However, for this research, the 

researcher would like to configure the mean to 65 Bath/ time instead for more convenient use further in this 

research. 

Source: The information from the hospital call center 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 การศกึษา WTP สาํหรบัการรบับรกิาร Telemedicine: กรณีศกึษา ผูป่้วยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครครัง้นี ้ดว้ย

วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงผูป่้วยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครท่ีไมเ่คยใชบ้รกิาร Telemedicine มาก่อน โดยเก็บขอ้มลู

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 พรอ้มทาํการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Testing Survey) จาํนวน 30 ชุด เพ่ือนาํมาวิเคราะห์

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  พบว่า ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) โดยรวมเท่ากบั 0.86 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์(Nunnally, 1978) จากนัน้จึงไดน้าํแบบสอบถามดงักลา่วทาํการ

เก็บขอ้มลูจรงิตามกลุม่ตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 การวิจัยในครัง้นีไ้ดท้าํการประมวลผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) และสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอย

ท่ีถกูเซนเซอร ์(Censored Regression Analysis) ซึง่ทาํการประมาณคา่ดว้ยแบบจาํลองโทบิต (Tobit Model) ซึง่มีตวัแปร

อิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้รกิารสถานพยาบาล ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี 

และราคาเริ่มตน้ท่ีเสนอถาม สว่นตวัแปรตาม คือ มลูค่า WTP  และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การกาํหนดมลูคา่ WTP สาํหรบัการรบั

บรกิาร Telemedicine ดงัแสดงใน Table 2 โดยมีฟังกช์นัของแบบจาํลอง WTP  ดงันี ้

WTP  =  β0
  β

1
SEX  β

2
AGE  β

3
EDU  β

4
OCC  β

5
INC  β

6
ARE  β

7
RIG  β

8
FRE  

β9TRA  β
10

TIM  β
11

EXT β
12

COV  β
13

PUF1  β
14

PUF2   β
15

PUF3  β
16

UF4  

β
17

PUF5  β
18

PEU1  β
19

PEU2  β
20

ATU1  β
21

ATU2  β
22

ATU3  β
23

BIU1  β
24

BIU2 

β
25

BID_65 β
26

BID_80  ui 

 

Table 2 Variables in the regression analysis, their descriptive statistics and expected sign 

Variable Description Expected 

sign 

WTP 

SEX 

AGE 

EDU 

OCC 

INC 

ARE 

RIG 

FRE 

TRA 

TIM 

EXT 

COV 

PUF1 

PUF2 

PUF3 

PUF4 

PUF5 

Willingness to pay for Telemedicine services (0 = Unwillingness to pay, 1 = Willingness to pay) 

Gender (0 = Male, 1 = Female) 

Age (0 = Less than 20 years old, 1 = 20-40 years old, 2 = 41-55 years old, 3 = More than 55 years old) 

Education (0 = Lower Bachelor’s degree, 1 = Bachelor’s degree, 2 = Higher Bachelor’s degree) 

Occupation (0 = Student, 1 = Unemployed, 2 = Still working, 3 = Retiree) 

Average income per month (0 = Less than 15,000 Bath, 1 = 15,000-35,000 Bath, 2 = More than 35,000 Bath) 

Residential area in Bangkok (0 = The inner district, 1 = The middle district) 

The right to healthcare (0 = Don’t have, 1 = Have) 

Frequency of seeing the doctor at the hospital (0 =  Seldom (Less than 5 times/month) , 1 =  Often (5-10 

times/month), 2 = Usually (More than 10 times/month)) 

Travelling to the hospital (0 = Taxi/Public transport, 1 = Private car) 

Travel duration to the hospital (0 = Less than 2 hours, 1 = 2-5 hours, 2 = More than 5 hours) 

Travel expenses to the hospital (0 = Less than 250 Bath, 1 = 250 – 500 Bath, 2 = More than 500 Bath) 

Impact of COVID–19 to seeing the doctor at the hospital (0 = No, 1 = Yes) 

Less travel duration when using Telemedicine services (1 to 5 scale of agree, 1 =  Strongly Disagree, 5 = 

Strongly Agree) 

Less the waiting period before seeing the doctor when using Telemedicine services (1 to 5 scale of agree, 1 = 

Strongly Disagree, 5 = Strongly Agree) 

N/A 

+/- 

+/- 

+ 

+ 

+ 

+/- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+/- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Variable Description Expected 

sign 

PEU1 

PEU2 

ATU1 

ATU2 

ATU3 

BIU1 

BIU2  

BID_65 

BID_80 

Less travel expenses when using Telemedicine services (1 to 5 scale of agree, 1 =  Strongly Disagree, 5 = 

Strongly Agree) 

Can see the doctor faster than travelling to the hospital yourself (1 to 5 scale of agree, 1 = Strongly Disagree, 

5 = Strongly Agree) 

Feel safe from COVID–19 when using Telemedicine services (1 to 5 scale of agree, 1 = Strongly Disagree, 5 

= Strongly Agree) 

The mobile Telemedicine services interface is user-friendly (1 to 5 scale of agree, 1 = Strongly Disagree, 5 = 

Strongly Agree) 

The mobile Telemedicine services is easy to understand (1 to 5 scale of agree, 1 =  Strongly Disagree, 5 = 

Strongly Agree) 

Telemedicine services is a good service (1 to 5 scale of agree, 1 = Strongly Disagree, 5 = Strongly Agree) 

Telemedicine services is interesting and appealing to use (1 to 5 scale of agree, 1 = Strongly Disagree, 5 = 

Strongly Agree) 

Telemedicine services is a useful service (1 to 5 scale of agree, 1 = Strongly Disagree, 5 = Strongly Agree) 

Telemedicine services is another alternative to seeing the doctor (1 to 5 scale of agree, 1 = Strongly Disagree, 

5 = Strongly Agree) 

Would like to suggest anyone to use Telemedicine services (1 to 5 scale of agree, 1 =  Strongly Disagree, 5 

= Strongly Agree) 

Starting bid price for Telemedicine services (0 = Unwillingness to pay, 1 = Willingness to pay 65 Bath) 

Starting bid price for Telemedicine services (0 = Unwillingness to pay, 1 = Willingness to pay 80 Bath) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+/- 

+/- 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 458 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (62.45%) อายุ 41-55 ปี 

(61.14%) สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (62.23%) เงินเดือนเฉลี่ย 15,000-35,000 บาท (79.04%) เดินทางมาพบ

แพทยไ์ม่บ่อย (83.41%) เดินทางโดยใชร้ถสว่นตวั (69.87%) ใชเ้วลา 2-5 ชั่วโมงในการเดินทางไปและกลบัโรงพยาบาล 

(76.86%) เสียค่าใชจ้่ายนอ้ยกว่า 250 บาทในการเดินทาง (59.17%) และมีสิทธิการรกัษาพยาบาล (98.91%) เช่น สิทธิ

ขา้ราชการ ประกนัสงัคม หรอืบตัรทอง เป็นตน้ และเมื่อพิจารณา WTP คา่บรกิาร Telemedicine พบวา่ มีผูเ้ต็มใจท่ีจะจา่ย

มูลค่าท่ีเสนอถามทัง้สองครัง้ จาํนวน 339 คน (74.02%) และผูไ้ม่เต็มใจท่ีจะจ่ายทัง้สองครัง้ จาํนวน 75 คน (16.38%) 

แสดงดงั Table 3 ซึ่งสาเหตขุองความไม่เต็มใจท่ีจะจ่ายเลย คือ ผูต้อบแบบสอบถามคิดเห็นวา่ค่าใชจ้่ายในสว่นคา่บรกิาร

ทางการแพทยค์วรเป็นหนา้ท่ีของหนว่ยงานรฐั ไมใ่ช่หนา้ท่ีของผูป่้วย (100%)  
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Table 3 Patients characteristics and behavior in seeing the doctor in Bangkok respondents       (n = 458) 

Description Total 

(Percentage) 

Frequency (Percentage) 

(Will., Will.) (Will., 

Unwill.) 

(Unwill., 

Will.) 

(Unwill., 

Unwill.) 

Total 

Gender 

 

Age 

 

 

 

Education 

 

 

Occupation 

 

 

 

Average income 

per month  

 

 

Residential area 

in Bangkok  

 

Frequency of 

seeing the doctor 

at the hospital  

 

Travelling to the 

hospital  

 

Travel duration to 

the hospital  

 

 

Travel expenses 

to the hospital  

 

Impact of 

COVID–19 to 

seeing the doctor 

at the hospital  

The healthcare 

rights 

Male 

Female 

Less than 20 years old 

20–40 years old 

41–55 years old 

More than 55 years old 

Lower Bachelor’s degree 

Bachelor’s degree 

Higher Bachelor’s degree 

Student 

Unemployed 

Still working 

Retiree 

Less than 15,000 Bath 

15,000-35,000 Bath 

More than 35,000 Bath 

The inner district 

The middle district 

Seldom (Less than 5 times/month) 

Often (5-10 times/month) 

Usually (More than 10 times/month)  

Taxi/Public transport 

Private car 

Less than 2 hours 

2-5 hours 

More than 5 hours  

Less than 250 Bath 

250 – 500 Bath 

More than 500 Bath 

Yes 

No 

Right 

No right 

172 (37.55) 

286 (62.45) 

1 (0.22) 

84 (18.34) 

280 (61.14) 

93 (20.31) 

164 (35.81) 

285 (62.23) 

9 (1.97) 

0 (0.00) 

40 (8.73) 

411 (89.74) 

7 (1.53) 

96 (20.96) 

362 (79.04) 

0 (0.00) 

259 (56.55) 

199 (43.45) 

382 (83.41) 

75 (16.38) 

1 (0.22) 

138 (30.13) 

320 (69.87) 

96 (20.96) 

352 (76.86) 

10 (2.18) 

271 (59.17) 

187 (40.83) 

0 (0.00) 

176 (38.43) 

282 (61.57) 

453 (98.91) 

5 (1.09) 

122 (70.93) 

217 (75.87) 

1 (100.00) 

64 (76.19) 

205 (73.22) 

69 (74.19) 

112 (68.29) 

219 (76.84) 

8 (88.89) 

0 (0.00) 

30 (75.00) 

304 (73.97) 

5 (71.43) 

68 (70.83) 

271 (74.86) 

0 (0.00) 

184 (71.04) 

155 (77.89) 

280 (73.30) 

58 (77.33) 

1 (100.00) 

109 (78.99) 

230 (71.88) 

76 (79.17) 

257 (73.01) 

6 (60.00) 

195 (71.95) 

144 (77.01) 

0 (0.00) 

130 (73.87) 

209 (74.11) 

338 (74.61) 

1 (20.00) 

11 (6.40) 

11 (3.85) 

0 (0.00) 

2 (2.38) 

13 (4.64) 

7 (7.53) 

11 (6.71) 

11 (3.86) 

0 (0.00) 

0 (0.00) 

0 (0.00) 

22 (5.35) 

0 (0.00) 

3 (3.13) 

19 (5.25) 

0 (0.00) 

11 (4.25) 

11 (5.53) 

20 (5.24) 

2 (2.67) 

0 (0.00) 

5 (3.62) 

17 (5.31) 

3 (3.12) 

18 (5.11) 

1 (10.00) 

14 (5.17) 

8 (4.28) 

0 (0.00) 

6 (3.41) 

16 (5.68) 

22 (4.86) 

0 (0.00) 

11 (6.40) 

11 (3.85) 

0 (0.00) 

5 (5.95) 

14 (5.00) 

3 (3.23) 

8 (4.88) 

14 (4.91) 

0 (0.00) 

0 (0.00) 

1 (2.50) 

21 (5.11) 

0 (0.00) 

3 (3.13) 

19 (5.25) 

0 (0.00) 

14 (5.40) 

8 (4.02) 

19 (4.97) 

3 (4.00) 

0 (0.00) 

4 (2.90) 

18 (5.62) 

4 (4.17) 

16 (4.55) 

2 (20.00) 

13 (4.80) 

9 (4.81) 

0 (0.00) 

9 (5.11) 

13 (4.61) 

22 (4.86) 

0 (0.00) 

28 (16.27) 

47 (16.43) 

0 (0.00) 

13 (15.48) 

48 (17.14) 

14 (15.05) 

33 (20.12) 

41 (14.39) 

1 (11.11) 

0 (0.00) 

9 (22.50) 

64 (15.57) 

2 (28.57) 

22 (22.91) 

53 (14.64) 

0 (0.00) 

50 (19.31) 

25 (12.56) 

63 (16.49) 

12 (16.00) 

0 (0.00) 

20 (14.49) 

55 (17.19) 

13 (13.54) 

61 (17.33) 

1 (10.00) 

49 (18.08) 

26 (13.90) 

0 (0.00) 

31 (17.61) 

44 (15.60) 

71 (15.67) 

4 (80.00) 

172 (100) 

286 (100) 

1 (100) 

84 (100) 

280 (100) 

93 (100) 

164 (100) 

285 (100) 

9 (100) 

0 (100) 

40 (100) 

411 (100) 

7 (100) 

96 (100) 

362 (100) 

0 (100) 

259 (100) 

199 (100) 

382 (100) 

75 (100) 

1 (100) 

138 (100) 

320 (100) 

96 (100) 

352 (100) 

10 (100) 

271 (100) 

187 (100) 

0 (100) 

176 (100) 

282 (100) 

453 (100) 

5 (100) 

Total  339 (74.02) 22 (4.80) 22 (4.80) 75 (16.38) 458 (100) 
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 จากนั้นเมื่อนาํตัวแปรอิสระทัง้หมดมาทดสอบเพ่ือหาค่าสหสมัพันธ์ด้วยวิธี Pearson’s Correlation และได้

กาํหนดค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์ท่ียอมรบัไดไ้ม่เกิน 0.70 จากการทดสอบพบว่าตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่าสมัประสิทธิ

สหสมัพนัธไ์มเ่กิน 0.70 จึงตดัสนิใจไมต่ดัตวัแปรใดตวัแปรหนึง่ออกจากแบบจาํลอง และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การกาํหนดมลูค่า 

WTP สาํหรบัการรบับรกิาร Telemedicine ของผูป่้วยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบจาํลองโทบิต (Tobit model) 

ด้วยวิธี Enter ( Initial Model) กําหนด p < .05 พบว่า มี 4 ตัวแปร ได้แก่ ระยะเวลาในการเดินทางไปและกลับ

สถานพยาบาล สิทธิการรกัษาพยาบาล ทศันคติต่อการใช ้และราคาเริ่มตน้ท่ีเสนอ มีค่าสมัประสิทธิการตดัสินใจเชิงพหุ 

(R2) เท่ากับ 0.240 แสดงว่า ตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย WTP สาํหรบัการรบับริการ Telemedicine ไดร้อ้ยละ 24 ดงั

แสดง Table  4 โดยสามารถเขียนสมการทาํนาย WTP ไดด้งันี ้

 

WTP = -26.30 - 0.93(SEX)+0.91(AGE2)-0.16(AGE3)-0.10(AGE4)+0.06(EDU2)+0.17(EDU3)+1.14(OCC2)  

- 1. 29( OCC3) + 0. 30( INC) - 0. 39( ARE) - 0. 60( FRE2) - 4. 21( FRE3) - 0. 57( TRA) -

0. 18( TIM2) + 7. 10( TIM3) + 0. 84( EXT) - 0. 16( COV) + 7. 95( RIG) + 2. 75( PUF) -

0.02(PEU)+2.85(ATU)+1.28(BIU)+53.21(BID_65)+14.62(BID_80)  

 

จากสมการ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดมลูคา่ WTP สาํหรบัการรบับริการ Telemedicine เรียงจากคา่สมั

ประสิทธิมากท่ีสดุ คือ ยินดีจ่ายท่ี 65 บาท (BID_65) และรองลงมาคือ ยินดีจ่ายท่ี 80 บาท (BID_80) มีความสมัพนัธเ์ชิง

บวกกบั WTP สาํหรบับริการ Telemedicine ท่ี p < .001 กลา่วคือ ผูต้อบแบบสอบถามยินดีท่ีจะจ่ายเงิน 65 บาท และ 80 

บาท มี WTP ค่าบริการ Telemedicine มากกว่าเมื่อเทียบกับยินดีจ่ายท่ี 50 บาท ระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทางไปและ

กลบัสถานพยาบาลมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั WTP สาํหรบับริการ Telemedicine ท่ี p < .05 กลา่วคือ ผูท่ี้ใชเ้วลาเฉลี่ย

ในการเดินทางไปและกลบัสถานพยาบาลมากกวา่ 5 ชั่วโมงมี WTP คา่บริการ Telemedicine มากกวา่เมื่อเทียบกบัผูท่ี้ใช้

เวลาเฉลี่ยในการเดินทางไปและกลบัสถานพยาบาลนอ้ยกวา่ 2 ชั่วโมง สิทธิการรกัษาพยาบาลมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั

มูลค่า WTP สําหรับบริการ Telemedicine ท่ี  p < .10 กล่าวคือ ผู้ท่ีมีสิทธิการรักษาพยาบาลมี  WTP ค่าบริการ 

Telemedicine มากกว่าเมื่อเทียบกับผูท่ี้ไม่มีสิทธิการรกัษาพยาบาล และทศันคติต่อการใชม้ีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับ

มลูคา่ WTP สาํหรบับรกิาร Telemedicine ท่ี p < .10 กลา่วคือ และทศันคติตอ่การใชส้งูมี WTP คา่บรกิาร Telemedicine 

มากกวา่เมื่อเทียบกบัทศันคติตอ่การใชต้ ํ่า สว่นมลูคา่ WTP  

สาํหรบัการรบับริการ Telemedicine เท่ากบั 64.738 บาท ท่ี p < .001 แสดงใหเ้ห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามยินดีท่ีจะพบ

แพทยผ์า่นบรกิาร 

Telemedicine เพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เสียเวลาในการเดินทาง หรือเวลาระหว่างรอพบแพทย ์ดงั

แสดง Table 5 
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Table 4 Estimated model for factors affecting willingness to pay for Telemedicine services:  a case study of 

patients in Bangkok 

Variable Tobit Regression Model 

Coefficient 

(β) 

Standard Error X̅ 

SEX (Ref. Male) 

AGE (Ref. Less than 20 years old) 

 

 

EDU (Ref. Lower Bachelor’s degree) 

 

OCC (Ref. Unemployed) 

 

INC (Ref. Less than 15,000 Bath) 

ARE (Ref. The inner district) 

FRE [Ref.  Seldom ( Less than 5 

times/month)] 

 

TRA (Ref. Taxi/Public transport) 

TIM (Ref. Less than 2 hours) 

 

EXT (Ref. Less than 250 Bath) 

COV (Ref. No) 

The right to healthcare ( Ref.  No 

right) 

Perceived Usefulness 

Perceived Ease of Use 

Attitude Toward Using 

Behavior Intention to Use 

Starting bid at 65 Bath (BID_65) 

Starting bid at 80 Bath (BID_80) 

Constant 

Female 

20–40 years old 

41–55 years old 

More than 55 years old 

Bachelor’s degree 

Higher Bachelor’s degree 

Still working 

Retiree 

15,000–35,000 Bath 

The middle district 

Often (5–10 times/month) 

Usually (More than 10 times/month)  

Private car 

2–5 hours 

More than 5 hours  

250–500 Bath 

Yes 

Right 

-0.93 

0.91 

-0.16 

-0.10 

0.06 

0.17 

1.14 

-1.29 

0.30 

-0.39 

-0.60 

-4.21 

-0.57 

-0.18 

7.10** 

0.84 

-0.16 

7.95* 

2.75 

-0.02 

2.85* 

1.28 

53.21*** 

14.62*** 

-26.30 

0.92 

9.44 

9.41 

9.46 

1.00 

3.47 

2.05 

4.22 

1.47 

0.98 

1.22 

9.61 

1.07 

1.14 

3.21 

1.03 

0.99 

4.36 

2.22 

1.33 

1.65 

1.32 

2.24 

2.10 

12.82 

0.624 

0.183 

0.611 

0.203 

0.622 

0.020 

0.897 

0.015 

0.790 

0.434 

0.164 

0.002 

0.699 

0.769 

0.022 

0.408 

0.384 

0.989 

4.414 

4.362 

4.386 

4.273 

0.788 

0.740 

 

Observations 458.00 Log likelihood 1054. 74,  

p-value < .001 

Pseudo R2 0.240 

Note: ***p < .001, **p < .05 and *p < .10 
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Table 5 Estimated mean of willingness to pay for Telemedicine services: a case study of patients in Bangkok 
 

Willingness to pay for Telemedicine services 

Coefficient 

(β) 

Standard 

Error 

t p-value 

WTP 64.738 0.435 148.63 < .001*** 

Note: ***p < .001 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาความเต็มใจท่ีจะจ่ายสาํหรบัการรบับริการ Telemedicine ของผูป่้วยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

พบว่า มีค่าเฉลี่ย WTP อยู่ท่ี 64.738 บาท จากกลุ่มตวัอย่างผูม้ีรายไดน้อ้ย-ปานกลาง (เงินเดือนเฉลี่ย 0-35,000 บาท) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดมลูค่า WTP สาํหรบัการรบับริการ Telemedicine ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการเดินทางไปและกลบั

สถานพยาบาล สิทธิการรกัษาพยาบาล ทศันคติต่อการใช ้และราคาเริ่มตน้ท่ีเสนอ ผูท่ี้ใชเ้วลาเฉลี่ยในการเดินทางไปและ

กลบัสถานพยาบาลมากกว่า 5 ชั่วโมงมี WTP สาํหรบับริการ Telemedicine มากกว่าเมื่อเทียบกบัผูท่ี้ใชเ้วลาเฉลี่ยในการ

เดินทางไปและกลบัสถานพยาบาลนอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ Qureshi et al. (2006) ส่วนผูท่ี้มี

สิทธิการรักษาพยาบาลมี WTP สาํหรบับริการ Telemedicine มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ท่ีไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิวรุต (2555) นอกจากนีย้งัพบวา่ สว่นใหญ่ผูป่้วยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครท่ีไม่เคยใช้

บริการ Telemedicine มาก่อนมองว่า บริการ Telemedicine เป็นบริการท่ีดี สถานพยาบาลควรเพ่ิมบริการดงักลา่วเพ่ือ

เป็นช่องทางหนึง่ท่ีผูป่้วยสามารถพบแพทยไ์ด ้ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย คือ หน่วยงานดา้นสาธารณสขุควรคาํนึงถึงปัจจยัเหลา่นี ้เพ่ือขบัเคลื่อนการใหบ้ริการ 

Telemedicine ใหม้ีประสิทธิภาพเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนโยบายภาครฐัดา้นสาธารณสขุท่ีส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ

บรกิารดา้นสาธารณสขุ และสขุภาพของประชาชนตามแผนยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี ดา้นสาธารณสขุ พ.ศ. 2561–2580 

(สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2561) และขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในอนาคต คือ ควรนาํปัจจยัดา้นทศันคติ

และความตระหนักต่อการใช้งาน (Attitude and Awareness) มาศึกษาต่อไป เช่น ทัศนคติต่อการใช้งานบริการ 

Telemedicine ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID–19 เป็นตน้ 
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บทคัดยอ่ 
 งานวิจยันีศ้ึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารเครือขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี โดยใชข้อ้มลูปฐมภมูิจากการ

เก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งผูใ้ชบ้รกิารเครือขา่ยตา่งๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน 411 คน วิเคราะหข์อ้มลูโดย

ใช้สถิติ t-test, Chi-Square, Z-test และ Binary Model ผลการศึกษาพบว่า อายุ อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน สิทธิพิเศษของ

เครือข่าย ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ระดบัค่าบริการต่อเดือน ความครอบคลมุของพืน้ท่ีใหบ้ริการ 5G ความหลากหลายของช่องทาง

จาํหน่ายซิม ความครอบคลมุของศนูยบ์ริการ จาํนวนศนูยบ์ริการ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การมีแบรนดแ์อมบาสเดอรโ์ปรโมท

เครือข่าย โปรโมชนัแพ็กเก็จเมื่อซือ้สมารท์โฟนเครื่องใหม ่ศนูยบ์ริการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีพบเห็นไดง้่ายและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

และภาพลกัษณข์องเครอืข่ายมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี โดยขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 

คือ ผูใ้หบ้ริการเครือข่าย NT ควรปรบักลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดของเครือข่าย เช่น การเพ่ิมพืน้ท่ีใหบ้ริการสญัญาณ 5G 

และการเพ่ิมศนูยบ์ริการ เป็นตน้ เพ่ือรกัษาฐานลกูคา้เดิมและขยายกลุม่ลกูคา้ใหม่ใหต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครอืข่าย NT มาก

ยิ่งขึน้ 
คาํสาํคญั: ตลาดผูข้ายนอ้ยราย, แบรนดแ์อมบาสเดอร,์ สญัญาณ 5G 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the factors affecting the selection of mobile network services. The primary 

data were collected questionnaire from a sample of 411 mobile phone network users in Bangkok and vicinity by using 

purposive sampling and convenience sampling. t-test, Chi-Square, Z-test, and Binary Model were used for analyzing 

information. The results indicate that age, occupations, income level, network privileges, time used, monthly service cost level, 

coverage of 5G mobile network, variety of SIM distribution channels, coverage of service centers, number of service centers, 

advertising through various media, having a brand ambassador to promote the mobile network, promotion of special price 

packages when buying a new smartphone, the service center is located in an easily visible area and a good environment and 

mobile network services image affect the selection of mobile network services. According to the findings, NT mobile network 

operators should strengthen their service strategies, such as expanding their 5G service area and adding more service 

centers, in order to keep their existing customers and convince new customers to choose NT mobile network services. 
Keywords: 5G, brand ambassador, oligopoly market 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีถือเป็นปัจจัยสาํคญันอกเหนือจากปัจจัยพืน้ฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษยโ์ดยใช้

สาํหรบัติดตอ่สือ่สาร ซึง่การติดตอ่สือ่สารผา่นทางโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

โดยในประเทศไทยเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเรว็ จากการท่ีผูป้ระกอบการมีการลงทนุขยายโครงขา่ย

อย่างต่อเน่ือง จากขอ้มลูของสาํนกับริหารและจดัการเลขหมายโทรคมนาคม (Telecommunication Numbering) ในช่วง

ไตรมาสท่ี 1 ตลอดปี พ.ศ. 2560–2564 ผูถื้อครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมากท่ีสดุคือ AIS เฉลี่ยรอ้ยละ 44 รองลงมา

ไดแ้ก่ TRUE และ DTAC ตามลาํดับ ส่วน CAT เฉลี่ยรอ้ยละ 2.12 และ TOT เฉลี่ยรอ้ยละ 0.25 โดยดูไดจ้ากจาํนวน

หมายเลขของผู้ใช้บริการท่ีมีการเปิดใช้งาน และจากการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถ่ี 5G ในปี พ.ศ. 2563 ไม่มี

ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาร่วมประมลูแข่งขนักบัผูใ้หบ้ริการรายเดิมเลย หรือแมแ้ต่ผูป้ระกอบการรายเล็กอย่าง CAT 

และ TOT ยงัไดค้ลื่นในย่านความถ่ีท่ีไม่ครอบคลมุครบทุกย่าน (สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2563) เมื่อเปรียบเทียบกบัผูใ้หบ้ริการรายใหญ่อีกสามรายจะเห็นไดว้า่มีคลืน่

ความถ่ีท่ีครอบคลมุทัง้ความถ่ีสงู กลาง และตํ่า ทาํใหส้ามารถรองรบัผูใ้ชง้านจาํนวนมากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจยั

ทางดา้นคณุภาพของสญัญาณเครอืข่ายเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

(ศศนน, 2553; กรกรต, 2559; เบญจวรรณ, 2559; สยมภ,ู 2559; ภาวิณี, 2560) อีกทัง้ถึงแมว้่า CAT และ TOT มีการ

ปรบัตวัเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดโดยควบรวมกิจการเป็น NT (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) หรือ 

National Telecom Public Company Limited) ในปี พ.ศ. 2564 แต่ส่วนแบ่งทางการตลาดยงัคงมีสดัส่วนนอ้ยกว่าผูใ้ห้

บรกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีรายอ่ืนเช่นเดิม (ดวงพร, 2564)  

 การศึกษาท่ีผ่านมายังไม่มีงานวิจัยใดท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี NT แตม่ีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี

อ่ืน ๆ เช่น ความชดัเจนของสญัญาณโทรศพัท ์สามารถใชอิ้นเตอรเ์น็ตดว้ยความเร็วสงู มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

เครือข่ายโทรศพัทม์ือถือเคลื่อนท่ีเอไอเอส (เบญจวรรณ, 2559) และ ภาพลกัษณแ์ละความมีช่ือเสียงมีผลต่อการเลือกใช้

บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีของ บริษัท ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (บรุินทร,์ 2558) ดงันัน้เครือข่าย TOT และ CAT ท่ีมี

สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เ น็ตท่ีคุณภาพด้อยกว่า รวมถึงมีภาพลักษณ์และช่ือเสียงน้อยกว่าเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีอ่ืน ๆ อีกทัง้ยงัไม่มีการจดัทาํโปรโมชนัแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้สมารท์โฟนเครื่องใหม่ และไม่มีแบรน

แอมบาสเดอร์ช่วยโปรโมทเครือข่าย จึงอาจจะทําให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีน้อยกว่าผู้ให้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีรายอ่ืน นอกจากนีย้งัไมม่ีงานวิจยัใดท่ีศกึษาปัจจยัดา้นความครอบคลมุของพืน้ท่ีการใหบ้รกิารสญัญาณ 

5G ซึ่งเครือข่าย TOT และ CAT มีพืน้ท่ีการใหบ้ริการสญัญาณ 5G ครอบคลมุนอ้ยกว่าเครือข่าย AIS TRUE และ DTAC 

จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งใหเ้ครือข่าย TOT และ CAT มีส่วนแบ่งทางการตลาดในสดัส่วนท่ีนอ้ยเมื่อเทียบกับเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีรายอ่ืน  

 ดังนั้นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้บริโภคจึงมี

ความสาํคญั ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจ้ะนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธแ์ละการใหบ้ริการเพ่ือเพ่ิม

สว่นแบง่ทางการตลาดของเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี NT ได ้

 

วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีของผูบ้รโิภค 
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ขอบเขตการศกึษา 

 ผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีต่าง ๆ ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากประชากรในเขต

พืน้ท่ีดงักลา่วมีสดัสว่นการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนท่ีทกุประเภทสงูท่ีสดุเมื่อเทียบกับภมูิภาคอ่ืน ๆ โดยมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มลู คือ ช่วงระยะเวลาตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 

 

การตรวจเอกสาร 

 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีเป็นไปตามทฤษฎีอปุสงค ์(วนัรกัษ์, 2555) โดยนาํมาใช้

อธิบายการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ซึ่งขึน้อยูก่บัราคาของโปรโมชนัแพ็กเกจของแตล่ะเครอืขา่ย 

โดยผูบ้ริโภคจะเลือกใชบ้ริการเครือขา่ยท่ีจดัโปรโมชนัแพ็กเกจราคาตํ่ากวา่ ในดา้นประชากรศาสตร ์(ศิริวรรณ และคณะ, 

2538) กลา่วไดว้า่ บคุคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกนั ทัง้ดา้นอาย ุอาชีพ และระดบัรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดือน 

จะมีการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีท่ีแตกตา่งกนั เช่น ผูท่ี้เป็นพนกังานรฐัวิสาหกิจอาจจะใชบ้ริการ

เครือข่าย NT เน่ืองจาก เครือข่าย NT มีโปรโมชนัเฉพาะสาํหรบัพนกังานรฐัวิสาหกิจ ในสว่นของทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้รโิภค 

(Kotler, 1999) การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีจะแตกตา่งกนัไปตามพฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้ผู้

ท่ีใชช้่องทางในการรบัขอ้มลูข่าวสาร สิทธิพิเศษของเครือข่าย บุคคลท่ีมีอิทธิพล ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ช่องทางท่ีใชช้าํระ

คา่บริการ และระดบัค่าบรกิารตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั เช่น ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชส้ิทธิพิเศษดา้นความบนัเทิงจะไมเ่ลือกใชบ้รกิาร

เครือข่าย NT เน่ืองจากเครือข่าย NT ไม่มีการใหบ้ริการในดา้นนี ้นอกจากนีย้งัมีปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (Kotler, 

1999) ทัง้ 7 ดา้น ท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี เช่น ดา้นผลิตภณัฑ ์เครือข่าย NT มี

พืน้ท่ีใหบ้รกิารสญัญาณ 5G นอ้ยกวา่ทกุเครอืขา่ย เป็นสาเหตใุหม้ีผูใ้ชบ้รกิารนอ้ยกวา่เครอืขา่ยอ่ืน ๆ 

 จากงานวิจัยท่ีผ่านมายังไม่ได้มีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี NT แต่มีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีอ่ืน ๆ โดย

การทดสอบ Chi-Square ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ในขณะท่ีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี (พชระ, 2557) จากสถิติ T-test พบวา่ เพศท่ีตา่งกนัระหวา่งเพศหญิงและเพศชายมคีา่เฉลีย่คะแนนความ

สาํคัญต่อปัจจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกัน จากการทดสอบ One-Way ANOVA พบว่า ช่วงอายุท่ีต่างกันมีค่าเฉลี่ย

คะแนนความสาํคญัตอ่ปัจจยัทางการตลาดไมแ่ตกต่างกนั (จารุวรรณ, 2553) และจากแบบจาํลอง Multiple Regression 

พบว่า ปัจจัยดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑม์ีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในทิศทางบวก 

(เบญจวรรณ, 2559; ภาวิณี, 2560) ในขณะท่ีงานวิจัยนีจ้ะใช้ตัวแปรเหมือนกับงานวิจัยท่ีผ่านมา ได้แก่ ปัจจัย

ประชากรศาสตร ์ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้รโิภค และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด นอกจากนีไ้ดท้าํการศกึษาตวัแปรเพ่ิมเตมิ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นเรื่องเทคโนโลยี 5G ปัจจยัดา้นการสง่เสริมการตลาดในเรือ่งแบรนดแ์อมบาสเดอร ์และโปร

โมชนัแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้สมารท์โฟนเครื่องใหม่ และในงานวิจยันีจ้ะใชส้ถิติ Chi-Square และสถิติ T-test เหมือน

งานวิจัยท่ีผ่าน นอกจากนีจ้ะใช้สถิติ Z-test และแบบจําลอง Binary Logistic Regression ท่ียังไม่เคยมีงานวิจัยใด

ทาํการศึกษามาก่อนในการทดสอบความแตกต่างของค่าสดัส่วนการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี NT 

ระหว่างกลุม่ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นใน

การตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ซึง่นาํมาสูข่อ้คน้พบใหม ่เพ่ือใหผู้ใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี NT

สามารถนาํผลการศึกษาไปพัฒนาโดยการออกกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและ

สามารถเพ่ิมสว่นแบง่การตลาดได ้     
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วิธีการศึกษา 

 

การรวบรวมขอ้มูล 

 การวิจยัครัง้นีม้ีประชากร คือ คนในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจาํนวนกลุม่ตวัอยา่งคาํนวณได้

จากสตูรของ Cochran โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมั่นทางสถิติรอ้ยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตวัอยา่ง

เท่ากับ 0.05 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ย 385 ตวัอย่าง แต่ในงานวิจัยทาํการเก็บตวัอย่าง 411 ตวัอย่าง การสุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาครัง้นีใ้ชว้ิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ สุ่มตัวอย่างผ่านแอปพลิเคชัน 

Facebook และ Line ในกลุม่ผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีของเครือขา่ยต่าง ๆ จากนัน้ใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งตาม

ความสะดวก (Convenience Sampling) ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลนผ์่านสื่อสงัคมออนไลน ์ไดแ้ก่ Facebook 

Instagram และ Line จากนัน้ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บขอ้มลูปฐม

ภมูิจากการเก็บแบบสอบถามออนไลนผ์า่นโซเชียลมีเดีย ซึ่งประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูสว่นบคุคล 2) พฤติกรรม

ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี และ 3) การใหค้วามสาํคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ี

มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี  

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย: (1) การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาโดยใชค้า่ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คา่ตํ่าสดุ และคา่สงูสดุ เพ่ืออธิบายปัจจยัประชากรศาสตร ์และปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค; และ (2) การวิเคราะห์

เชิงปริมาณ โดยใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อาย ุและคะแนนความสาํคญัต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

ระหว่างผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี NT และผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีอ่ืน ๆ ดว้ย T-test ทดสอบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยดา้นอาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยดา้นพฤติกรรม กับการตดัสินใจเลือกใช้

บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ดว้ย Chi-Square ทดสอบความแตกตา่งของคา่สดัสว่นการตดัสนิใจใชบ้ริการเครอืขา่ย

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี NT ระหว่างกลุม่ของปัจจยัดา้นอาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และปัจจยัดา้นพฤติกรรม ดว้ย Z-test 

และใชก้ารประมาณค่าแบบจาํลอง Binary Logistic Regression เพ่ือหาขนาดและทิศทางความสมัพนัธ์ของปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอ่ความนา่จะเป็นในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 

In �p(y=1)
p(y=0)� = β0 + β1AGEi + β2GOVi + β3INCLi + β4TVi + β5POINTi + β6MEi + β7TIMEi + β8EBANKi +  

 β9EXPLi + β10PROD1i + β11PROD2i + β12PROD3i + β13P1i + β14P2i + β15P3i + β16PL1i +  

 β17PL2i + β18PL3i + β19PROM1i + β20PROM2i + β21PROM3i + β22PROM4i + β23PPL1i +  

 β24PPL2i + β25PROC1i + β26PROC2i + β27PHY1i + β28PHY2i + β29PHY3i + 𝜀𝜀 i 

โดยท่ี Y=1 คือ การตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี NT  

Y=0 คือ การตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีอ่ืน ๆ 

β0 คือ คา่คงท่ี  

βj คือ คา่สมัประสทิธ์ิของของตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีจะทาํการประมาณคา่ โดย j = 1 ถึง 29  

AGE คือ อายขุองผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี (ปี) 

GOV คือ อาชีพ โดย GOV = 1 เมื่อประกอบอาชีพขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ และ GOV = 0 เมื่อ ประกอบอาชีพ

อ่ืน ๆ 
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INCL คือ ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดย INCL = 1 เมื่อมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่า 15,000 บาท และ

INCL = 0 เมื่อมีรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดือนมากกวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

TV คือ ช่องทางในการรบัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี โดย TV = 1 เมื่อใชช้่องทาง

โทรทศันใ์นการรบัขอ้มลูขา่วสาร และ TV = 0 เมื่อใชช้่องทางอ่ืน ๆ ในการรบัขอ้มลูขา่วสาร 

POINT  คือ การใชส้ิทธิพิเศษของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี โดย POINT = 1 เมื่อเลือกใชส้ิทธิพิเศษจากการ

สะสมแตม้ และ POINT = 0 เมื่อเลอืกใชส้ทิธิพิเศษอ่ืน ๆ 

ME  คือ บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี โดย ME = 1 เมื่อไดร้บัอิทธิพล

จากตนเองและ ME = 0 เมื่อไดร้บัอิทธิพลจากบคุคลอ่ืน ๆ  

TIME  คือ ช่วงเวลาสว่นใหญ่ท่ีใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี โดย TIME = 1 เมื่อช่วงเวลาสว่นใหญ่ท่ีใช้

บรกิารคือ 09.01-17.00 น. และ TIME = 0 เมื่อสว่นใหญ่ใชใ้นช่วงเวลาอ่ืน ๆ 

EBANK คือ ช่องทางท่ีใชช้าํระค่าบริการ โดย EBANK = 1 เมื่อใชช้่องทางในการชาํระค่าบริการทาง Internet 

Banking/Mobile Banking และ EBANK = 0 เมื่อใชช้่องทางในการชาํระคา่บรกิารอ่ืน ๆ 

EXPL  คือ ระดบัคา่ใชจ้่ายบรกิารตอ่เดือน โดย EXPL = 1 เมื่อระดบัคา่ใชจ้่ายบรกิารตอ่เดือนไมเ่กิน 300 บาท 

และ EXPL = 0 เมื่อระดบัคา่ใชจ้่ายบรกิารตอ่เดือนสงูกวา่ 300 บาท 

 PROD1 คือ ความครอบคลมุของพืน้ท่ีการใหบ้รกิารสญัญาณ 5G (คะแนน) 

 PROD2 คือ ความชดัเจนของสญัญาณโทรศพัท ์(คะแนน) 

 PROD3 คือ ความรวดเรว็ของสญัญาณอินเทอรเ์น็ต (คะแนน) 

 P1         คือ ความคุม้คา่ของอตัราคา่บรกิารตอ่จาํนวนนาทีในการโทร (คะแนน) 

 P2  คือ ความคุม้คา่ของอตัราคา่บรกิารตอ่จาํนวนและความเรว็ของอินเทอรเ์น็ต (คะแนน) 

 P3  คือ ความเหมาะสมของอตัราคา่บรกิารเสรมิพิเศษ (คะแนน) 

 PL1  คือ ความหลากหลายของช่องทางการจดัจาํหนา่ยซมิ (คะแนน) 

 PL2  คือ ความครอบคลมุของศนูยบ์รกิาร (คะแนน) 

 PL3  คือ จาํนวนศนูยบ์รกิาร (คะแนน) 

 PROM1 คือ การจดัโปรโมชั่นใหก้บัลกูคา้เฉพาะกลุม่ (คะแนน) 

 PROM2 คือ การโฆษณาผา่นสือ่ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง (คะแนน) 

 PROM3 คือ การมีแบรนดแ์อมบาสเดอรใ์นการโปรโมทเครอืขา่ย (คะแนน) 

 PROM4 คือ โปรโมชนัแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้สมารท์โฟนเครือ่งใหม ่(คะแนน) 

 PPL1  คือ ความเอาใจใสใ่นการบรกิารของพนกังาน (คะแนน) 

 PPL2  คือ ความรูค้วามสามารถของพนกังานในการใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลอืลกูคา้ท่ีมาใชบ้รกิาร  

  (คะแนน) 

 PROC1  คือ ความสะดวกและรวดเรว็ของขัน้ตอนการใหบ้รกิาร (คะแนน) 

 PROC2  คือ ความรวดเรว็ในการตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ (คะแนน) 

 PHY1  คือ ศนูยบ์รกิารตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีสามารถพบเห็นไดง้่ายและตัง้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี   

  (คะแนน) 

 PHY2  คือ ภาพลกัษณข์องเครอืขา่ย (คะแนน) 

 PHY3  คือ ความเพียงพอของสิง่อาํนวยความสะดวกในศนูยบ์รกิาร (คะแนน) 
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ผลการศึกษา 

 จากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีเครือข่ายต่าง ๆ จาํนวน 411 คน แบ่งเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการ

เครอืขา่ย NT จาํนวน 36 คน โดยท่ีผูท่ี้ใช ้NT นัน้มกัจะเป็นผูท่ี้มีการใชเ้ครอืขา่ย TOT หรอื CAT มาก่อนหนา้นีแ้ลว้และไดม้ี

การใชง้านตอ่ หรอืผูท่ี้ตอ้งการประหยดัคา่ใชจ้่ายในเรือ่งของคา่บรกิารโทรศพัทม์ือถือ เพราะมีอตัราคา่บรกิารท่ีตํ่า และผูท่ี้

ไม่เลือกใช้บริการ NT เน่ืองจากเป็นเครือข่ายท่ียังไม่เป็นท่ีรูจ้ักมากนัก มีศูนยบ์ริการท่ีนอ้ย และยังไม่กลา้ท่ีจะลองใช้

เครอืขา่ยอ่ืน เน่ืองจากเครอืขา่ยท่ีตนเองใชน้ัน้ดีอยูแ่ลว้ ผูท่ี้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยอ่ืน ๆ จาํนวน 375 คน โดยภาพรวมสว่นใหญ่

รบัขอ้มลูข่าวสารผ่านทางอินเทอรเ์น็ต ใชส้ิทธิพิเศษจากการสะสมแตม้ เลือกใชบ้ริการจากตนเอง ใชบ้ริการในช่วงเวลา 

09.01–17.00 น. ชาํระค่าบริการผ่าน Internet Banking/Mobile Banking แต่กลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ใชบ้ริการเครือข่าย NT มี

อายเุฉลี่ย 42.92 ปี อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนทัง้ไมเ่กิน 15,000 บาท และ 30,000 

บาทขึน้ไป และระดบัค่าบริการตอ่เดือนไมเ่กิน 300 บาท ซึ่งแตกตา่งจากกลุม่ตวัอยา่งผูท่ี้ใชบ้ริการเครือขา่ยอ่ืน ๆ  ท่ีมีอายุ

เฉลี่ย 27.16 ปี เป็นนกัเรียน/นิสติ/นกัศกึษา ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือนไมเ่กิน 15,000 บาท ระดบัค่าบริการตอ่เดือน 301–

500 บาท  

 

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ตวัแปรเชิงปริมาณระหว่างผูท้ีต่ดัสนิใจใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่NT 

และผูท้ีต่ดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลือ่นทีอ่ืน่ ๆ 

 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย NT และผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายอ่ืน ๆ ดว้ย

สถิติ T-test พบว่า ผูใ้ชบ้ริการเครือขา่ย NT มีค่าเฉลี่ยอาย ุมากกว่าผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายอ่ืน ๆ อย่างมีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 และผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย NT มี ค่าเฉลี่ยคะแนนความสาํคญัดา้นราคาในเรื่องความคุม้ค่าของอตัรา

ค่าบริการต่อจาํนวนนาทีในการโทร มากกว่าผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายอ่ืน ๆ อย่างมีระดบันัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑใ์นเรื่องความครอบคลมุของพืน้ท่ีการ

ใหบ้ริการสญัญาณ 5G ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่ายในเรื่องความหลากหลายของช่องทางการจัดจาํหน่ายซิม ความ

ครอบคลมุของศนูยบ์รกิาร จาํนวนศนูยบ์รกิาร ดา้นการสง่เสริมการตลาดในเรือ่งการโฆษณาผ่านสือ่ต่าง ๆ อย่างตอ่เน่ือง 

การมีแบรนดแ์อมบาสเดอรใ์นการโปรโมทเครือข่าย โปรโมชันแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้สมารท์โฟนเครื่องใหม่ ดา้น

กายภาพในเรื่องศูนยบ์ริการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสามารถพบเห็นไดง้่ายและตัง้อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี ภาพลักษณ์ของ

เครือข่าย ความเพียงพอของสิ่งอาํนวยความสะดวกในศูนยบ์ริการ มากกว่าผู้ใช้บริการเครือข่าย NT อย่างมีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 (Table 1) 
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Table 1 Result of T-test Statistic. 

Variables Users of NT Mobile 

Network  

(n = 36) 

User of Other Mobile 

Networks  

(n = 375) 

t-test p-value 

X̅ SD X̅ SD 

Age 42.92 14.44 27.16 10.65 6.38 0.0000 *** 

Product 

   The coverage of 5G mobile network 3.44 1.48 4.19 0.94 -2.98 0.0050 *** 

   Mobile network signal quality 4.25 1.11 4.33 0.75 -0.58 0.5590  

   Download and upload speed 4.33 0.99 4.31 0.81 0.18 0.8540  

Price        

   Cost-effectiveness of service rates per call 

minutes 
4.42 0.84 4.09 0.95 1.99 0.0470 ** 

   Cost-effectiveness of service rates per internet 

quality 
4.36 1.10 4.26 0.87 0.64 0.5230  

   Reasonable price for excess usage fees 3.22 1.64 3.65 1.17 -1.51 0.1390  

Place        

   Variety of SIM distribution channels 3.17 1.36 4.03 1.00 -3.69 0.0010 *** 

   The coverage of service centers 3.64 1.27 4.22 0.92 -2.70 0.0100 *** 

   Number of services centers 3.56 1.25 4.19 0.95 -2.94 0.0050 *** 

Promotion        

   Promotion for specific customers 3.97 1.48 3.88 1.10 0.36 0.7180  

   Advertising through various media 3.19 1.33 3.99 0.99 -3.49 0.0010 *** 

   Having a brand ambassador to promote the 

mobile network 
2.58 1.44 3.49 1.41 -3.70 0.0000 *** 

   Promotion of special price packages when buying 

a new smartphone 
2.69 1.70 3.91 1.26 -4.18 0.0000 *** 

People        

   Service attention of staff 4.03 1.06 4.27 0.81 -1.37 0.1800  

   Knowledge and competence of staff 4.11 0.98 4.31 0.81 -1.41 0.1580  

Process        

   Customer service speed 4.28 0.88 4.28 0.85 -0.03 0.9740  

   Troubleshooting speed 4.25 0.97 4.25 0.91 -0.02 0.9830  

Physical Evidence 

   The service center is located in an easily visible 

area and a good environment 
3.86 1.10 4.41 0.78 -2.91 0.0060 *** 

   Mobile network services image 3.61 1.08 4.20 0.91 -3.19 0.0030 *** 

   Facilities in the service center 3.14 1.36 1.05 1.01 -3.92 0.0000 *** 

Note: ** significant at the 0.05 level, *** significant at the 0.01 level 

 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ NT หรือใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นทีอ่ืน่ ๆ กบัปัจจยัประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
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 ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตรแ์ละปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภค กับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการเครือข่าย NT หรือใช้บริการเครือข่ายอ่ืน ๆ ดว้ยสถิติ Chi-Square พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

เครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีมีความสมัพนัธก์ับอาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน การใชช้่องทางโทรทศันใ์นการรบัขอ้มลู

ข่าวสาร การใชช้่องทางอินเทอรเ์น็ตในการรบัขอ้มลูข่าวสาร การใชส้ิทธิพิเศษจากระบบสมาชิกลกูคา้พิเศษ การใชส้ทิธิ

พิเศษจากการสะสมแตม้ การใชส้ิทธิพิเศษดา้นความบนัเทิง ช่วงเวลาสว่นใหญ่ท่ีใชบ้ริการ และระดบัค่าใชจ้่ายบริการตอ่

เดือน อย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสมัพนัธ์กบัการใชป้้ายโฆษณา/แผ่นพบัในการรบัขอ้มลู

ขา่วสาร การใชส้ทิธิพิเศษในวนัเกิด และช่องทางท่ีใชช้าํระคา่บรกิาร อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 โดยการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ย NT มีความสมัพนัธก์บัผูท่ี้ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ตอ่

เดือนมากกวา่ 15,000 บาทขึน้ไป ไม่ใชช้่องทางโทรทศัน ์อินเทอรเ์น็ต และโฆษณา/แผ่นพบัในการรบัขอ้มลูขา่วสาร ไม่ใช้

สทิธิพิเศษจากระบบสมาชิกลกูคา้พิเศษ ไมใ่ชส้ทิธิพิเศษในวนัเกิด ไมใ่ชส้ทิธิพิเศษจากการสะสมแตม้ และไมใ่ชส้ทิธิพิเศษ

ดา้นความบนัเทิง ช่วงเวลาท่ีใชบ้รกิาร คือ 09.01–17.00 น. ใชช้่องทางอ่ืน ๆ ในการชาํระคา่บรกิาร และระดบัคา่บรกิารต่อ

เดือนไม่เกิน 300 บาท ในขณะท่ีการตดัสินใจใชบ้ริการเครอืข่ายอ่ืน ๆ มีความสมัพนัธก์บัผูท่ี้เป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 

ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ใชช้่องทางโทรทศัน ์อินเทอรเ์น็ต และโฆษณา/แผ่นพบัในการรบัขอ้มูล

ข่าวสาร ใชส้ิทธิพิเศษจากระบบสมาชิกลกูคา้พิเศษ ใชส้ิทธิพิเศษในวนัเกิด ใชส้ิทธิพิเศษจากการสะสมแตม้ และใชส้ิทธิ

พิเศษดา้นความบนัเทิง ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ คือ 17.01–01.00 น. และระดบัค่าใชจ้่ายบริการต่อเดือนมากกว่า 300 บาท 

(Table 2) 

 

Table 2 Result of Chi-Square Statistic. 

Variables Chi-square (X2) p-value 

Occupation 33.00 0.0000 *** 

Average income per month 14.49 0.0000 *** 

Influential Person 0.04 0.8440  

Receiving news through television 17.24 0.0000 *** 

Receiving news through internet 9.00 0.0073 *** 

Receiving news through billboards/brochure 3.12 0.0770 * 

Receiving news through call center 0.96 0.3270  

Privilege for specific customers 11.52 0.0010 *** 

Birthday privilege 2.90 0.0890 * 

Privileges from collecting points 6.74 0.0090 *** 

Entertainment privilege 14.80 0.0000 *** 

Time used 8.61 0.0030 *** 

Service payment channels 3.38 0.0660 * 

Monthly service cost level 24.78 0.0000 *** 

Note: * significant at the 0.10 level,  

*** significant at the 0.01 level 
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ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าสดัสว่นการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลือ่นที ่NT ระหว่างกลุ่มของตวัแปร

อสิระ 

 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าสัดส่วนการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย NT ระหว่างกลุ่มของ ปัจจัย

ประชากรศาสตร ์และปัจจยัพฤติกรรมผูบ้รโิภค ดว้ยสถิติ Z-test พบวา่ สดัสว่นการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ย NT ของผูท่ี้

ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ มีระดบัรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดือนมากกวา่ 15,000 บาทขึน้ไป ใชส้ทิธิพิเศษอ่ืน ๆ 

ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 09.01–17.00 น. และมีระดบัค่าบริการต่อเดือนไม่เกิน 300 บาท มากกว่าสดัส่วนการตดัสินใจใช้

บริการเครือข่าย NT ของผูท่ี้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ใชส้ิทธิพิเศษจากการ

สะสมแตม้ ใชบ้รกิารในช่วงเวลาอ่ืน ๆ และมีระดบัคา่บรกิารต่อเดือนมากกวา่ 300 บาท อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 ในขณะท่ีสดัสว่นการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ย NT ของผูท่ี้ชาํระคา่บรกิารช่องทางอ่ืน ๆ มากกวา่สดัสว่นการ

ตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย NT ของผูท่ี้ชาํระค่าบริการผ่านช่องทาง Internet Banking/Mobile Banking อย่างมีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 (Table 3) 

 

Table 3 Results of Z-test statistic. 

Variables Proportion Z-test p-value 

Occupation Government official 0.2195 4.72 0.0000 *** 

 Others 0.0547    

Influential Person Yourself 0.0857 -0.20 0.8440  

 Others 0.0916    

Average income per month Less than or equal to 15,000 Baht 0.0524 -3.11 0.0019 *** 

 More than 15,000 Baht 0.1411    

Privileges using Privileges from collecting points 0.0429 -2.60 0.0094 *** 

 Others 0.1169    

Time used 09.01 A.M.-5.00 P.M. 0.1164 -2.93 0.0033 *** 

 Others 0.0294    

Service payment channels Internet Banking/Mobile Banking 0.0714 -1.84 0.0662 * 

 Others 0.1282    

Monthly service cost level Less than or equal to 300 Baht 0.2100 4.98 0.0000 *** 

 More than 300 Baht 0.0482    

Note: * significant at the 0.10 level, *** significant at the 0.01 level 

 

ผลการประมาณค่าแบบจาํลองการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

 ผลการประมาณค่าการตดัสินใจใชบ้รกิารเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ดว้ย Binary Logistic Regression พบว่า 

แบบจาํลองท่ี 2 เป็นแบบจาํลองท่ีนาํไปใชใ้นการคาํนวณค่า Marginal Effect เพ่ืออธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความน่าจะ

เป็นในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี NT โดยคา่ Adjusted R-squared ของแบบจาํลองท่ี 2 มีคา่เทา่กบั 

0.3675 ซึ่งสูงกว่าแบบจําลองท่ี 1 และตัวชีว้ัด Akaike criterion Schwarz criterion และ Hannan-Quinn ซึ่งตัวชีว้ัด

ดงักล่าวประมาณการขอ้ผิดพลาดการทาํนายและคณุภาพของแบบจาํลองท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 154.3874, 198.5919 และ 
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171.8741 ซึง่มีคา่ตํ่ากวา่ตวัชีว้ดัดงักลา่วของแบบจาํลองท่ี 1 ดงันัน้ ผลการประมาณคา่แบบจาํลองท่ี 2 เป็นแบบจาํลองท่ี

มีความเหมาะสมในการนาํไปใชใ้นการคาํนวณค่า Marginal Effect เพ่ือนาํไปใชอ้ธิบายถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความน่าจะ

เป็นในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี (Table 4) 

 เมื่อพิจารณาถึงนยัสาํคญัทางสถิติของตวัแปรอิสระของแบบจาํลองท่ี 2 พบว่า อาย ุ(AGE) และระดบัค่าใชจ้่าย

บรกิารตอ่เดือน (EXPL) มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อาชีพ (GOV) ช่วงเวลาสว่นใหญ่ท่ีใชบ้รกิาร (TIME) ความ

ครอบคลมุของพืน้ท่ีการใหบ้ริการสญัญาณ 5G (PROD1) และความหลากหลายของช่องทางการจดัจาํหน่ายซิม (PL1) มี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การใชส้ทิธิพิเศษของเครอืขา่ย (POINT) ช่องทางท่ีใชช้าํระคา่บรกิาร (EBANK) และ

ความคุม้ค่าของอตัราค่าบริการต่อจาํนวนนาทีในการโทร (P1) มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 ในขณะท่ีความ

เพียงพอของสิง่อาํนวยความสะดวกในศนูยบ์รกิาร (PHY3) ไมม่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 จากแบบจาํลองท่ี 2 สามารถอธิบายค่า Marginal Effect ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย

โทรศัพทเ์คลื่อนท่ี ดังนี ้ผูท่ี้มีอายุ (AGE) เพ่ิมขึน้ 1 ปี มีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย NT เพ่ิมขึน้ 

เท่ากับ 0.0013 ผูท่ี้ประกอบอาชีพ (GOV) ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจมีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจใชบ้ริการ

เครอืขา่ย NT มากกวา่ผูท่ี้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เทา่กบั 0.0292 ผูท่ี้ใชส้ทิธิพิเศษของเครอืขา่ย (POINT) ในการสะสมแตม้มี

ความนา่จะเป็นในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี NT นอ้ยกวา่ผูท่ี้ใชส้ทิธิพิเศษอ่ืน ๆ หรอืไมใ่ชส้ทิธิพิเศษ

เลย เท่ากบั 0.0152 ผูท่ี้มีช่วงเวลาใชบ้รกิาร (TIME) 09.01–17.00 น. มีความนา่จะเป็นในการตดัสนิใจใชบ้ริการเครอืขา่ย 

NT มากกว่าผู้ท่ีใช้บริการในช่วงเวลาอ่ืน ๆ เท่ากับ 0.0238 ผู้ท่ีใช้ช่องทางชําระค่าบริการ (EBANK) ทาง Internet 

Banking/Mobile Banking  มีความนา่จะเป็นในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ย NT นอ้ยกวา่ผูท่ี้ใชช้่องทางชาํระคา่บรกิาร

อ่ืน ๆ  เท่ากบั 0.0179 ผูท่ี้มีระดบัค่าบริการต่อเดือน (EXPL) ไม่เกิน 300 บาท มีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจใชบ้รกิาร

เครอืขา่ย NT มากกวา่ผูท่ี้มีระดบัคา่บรกิารตอ่เดือนสงูกวา่ 300 บาท เทา่กบั 0.0427 ผูท่ี้ใหค้ะแนนความสาํคญัดา้นความ

ครอบคลมุของพืน้ท่ีการใหบ้ริการสญัญาณ 5G (PROD1) เพ่ิมขึน้ 1 คะแนน มีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจใชบ้ริการ

เครือข่าย NT ลดลง เท่ากบั 0.0082 ผูท่ี้ใหค้ะแนนความสาํคญัดา้นความคุม้ค่าของอตัราคา่บริการต่อจาํนวนนาทีในการ

โทร (P1) เพ่ิมขึน้ 1 คะแนน มีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่าย NT เพ่ิมขึน้ เท่ากับ 0.0090 และผูท่ี้ให้

คะแนนความสาํคญัดา้นความหลากหลายของช่องทางการจดัจาํหน่ายซิม (PL1) เพ่ิมขึน้ 1 คะแนน มีความน่าจะเป็นใน

การตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ย NT ลดลง เทา่กบั 0.0091 (Table 4) 
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Table 4 Estimation results from Binary Logistic Model 

Note: * significant at the 0.10 level, ** significant at the 0.05 level, *** significant at the 0.01 level 

 

Variables Model 1 Model 2 

Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error Marginal Effect 

C -3.9955 * 2.1065 -3.8620 ** 1.5266  

AGE  0.1003 *** 0.0255  0.0755 *** 0.0180 0.0013 

GOV  1.2408 * 0.7448  1.1809 ** 0.5073 0.0292 

INCL -0.0329 0.8350    

POINT -1.5340 ** 0.7574 -0.9611 * 0.5635 -0.0152 

ME -0.0916 0.7224    

TIME  1.5822 * 0.8336  1.6804 ** 0.7058 0.0238 

EBANK -1.0237 0.6983 -0.8696 * 0.5178 -0.0179 

EXPL  1.8630 *** 0.6803  1.5839 *** 0.5174 0.0427 

PROD1 -0.9320 *** 0.2987 -0.4882 ** 0.1971 -0.0082 

PROD2 -0.8700 0.5407    

PROD3  0.0926 0.5463    

P1  0.7097 0.5159  0.5364 * 0.2947 0.0090 

P2  0.3365 0.5445    

P3 -0.3353 0.3516    

PL1 -1.1279 *** 0.3773 -0.5431 ** 0.2179 -0.0091 

PL2  0.5472 0.6305    

PL3  0.1502 0.5528    

PROM1  1.2240 *** 0.3943    

PROM2 -0.4241 0.4619  0.1179 0.3332  

PROM3  0.4622 0.3491  0.2621 0.2654  

PROM4 -0.3264 0.2278 -0.0171 0.1966  

PPL1 -0.0195 0.5751    

PPL2 -1.0539 0.6812    

PROC1  0.0865 0.7818    

PROC2  0.9423 0.7438    

PHY1 -0.0752 0.4979 -0.3136 0.3749  

PHY2  0.0827 0.4157  0.0008 0.3217  

PHY3 -0.4825 0.3747 -0.4379 0.3029 -0.2862 

 Model 1 Model 2 

McFadden R-square 0.5757 0.4576 

Adjusted R-squared 0.3380 0.3675 

Akaike criterion  161.5695 154.3874 

Schwarz criterion 278.1087 198.5919 

Hannan-Quinn 207.6710 171.8741 

All correct prediction (%)  94.90 93.70 

Correct prediction (P = 0) (%)   98.67 97.60 

Correct prediction (P = 1) (%)   55.56 52.78 
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จากผลการศึกษาสามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัท่ีผ่านมาพบวา่ อาชีพและระดบัรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน

มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งมีทัง้ความสอดคลอ้งและขัดแยง้กับงานวิจัยของ  

พชระ สธุนฐาน (2557) ท่ีพบวา่ อาชีพมีความสมัพนัธ ์แตร่ะดบัรายไดไ้มม่ีความสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 3G 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี พบว่า อาย ุอาชีพ ระดบัรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางการรบัข่อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษของเครือข่าย ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการ ช่องทางการชาํระ

คา่บริการ ระดบัค่าใชจ้่ายบริการตอ่เดือน คะแนนความสาํคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นเรือ่ง

ความครอบคลมุของพืน้ท่ีการใหบ้ริการสญัญาณ 5G ดา้นราคาในเรื่องความคุม้คา่ของอตัราค่าบริการตอ่จาํนวนนาทีใน

การโทร ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่ายในเรื่องความหลากหลายของช่องทางการจัดจาํหน่ายซิม ความครอบคลุมของ

ศนูยบ์ริการ จาํนวนศนูยบ์ริการ ดา้นการสง่เสริมการตลาดในเรื่องการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง การมีแบรนด์

แอมบาสเดอรใ์นการโปรโมทเครือข่าย โปรโมชนัแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้สมารท์โฟนเครื่องใหม่ ดา้นกายภาพในเรื่อง

ศูนยบ์ริการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีสามารถพบเห็นไดง้่ายและตัง้อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี ภาพลกัษณข์องเครือข่าย และความ

เพียงพอของสิ่งอาํนวยความสะดวกในศูนยบ์ริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี นาํไปสู่

ขอ้เสนอแนะตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย NT ดงันี ้

 ดา้นประชากรศาสตร:์ ผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี NT ควรจดัโปรโมชนัหรอืใหส้ว่นลดพิเศษกบักลุม่ผู้

ท่ีมีอายไุมม่ากอยา่งกลุม่นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา หรอืผูท่ี้เรยีนจบใหม ่เช่น สามารถใชอิ้นเทอรเ์น็ตเพ่ือการเรยีนหรอืทาํงาน

ออนไลนโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย เพ่ือดงึดดูใหน้กัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา หรอืผูท่ี้เรยีนจบใหม ่หนัมาใหค้วามสนใจท่ีจะใชบ้รกิาร

เครือข่าย NT มากยิ่งขึน้ ซึ่งผูท่ี้มีอายไุม่มากอย่างวยันกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษาโดยสว่นใหญ่แลว้จะมีการใชบ้ริการเครอืขา่ย

โทรศพัทเ์คลือ่นท่ีอ่ืน ๆ  

 ดา้นผลิตภณัฑ:์ ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี NT ควรใหค้วามสาํคญักบัความครอบคลมุของพืน้ท่ีการ

ให้บริการสัญญาณ 5G โดยอาจเพ่ิมในส่วนของการบริการเสาสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วทุกพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้ เพราะ

สญัญาณ 5G นัน้มีประสิทธิภาพมากกว่า 4G ทัง้เรื่องภาพและเสียง และควรพัฒนาระบบชาํระเงินผ่านทาง Internet 

Banking/Mobile Banking ใหม้ีความเสถียรและใชง้านไดง้่าย  

 ดา้นราคา: ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี NT ควรใหค้วามสาํคญักบักลุม่ลกูคา้ท่ีมีระดบัรายได ้15,000 

บาทขึน้ไป เช่น การทาํแคมเปญท่ีมีการใหค้วามสาํคญัโดยเพ่ิมสิทธิพิเศษเฉพาะใหก้ับลกูคา้กลุ่มนี ้ เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกและใหรู้ส้กึวา่เป็นลกูคา้คนสาํคญั รวมถึงควรรกัษาอตัราคา่บรกิารในระดบัตํ่า และใหม้ีความคุม้คา่ตอ่จาํนวนนาที

ในการโทรใหม้ีเช่นนีต้่อไป เพ่ือรกัษาฐานลูกคา้เดิม รวมถึงสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ได ้โดยสรุปแลว้ผูใ้หบ้ริการ

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี NT ควรจะมีแพ็กเกจหลากหลายระดบั  

 ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่ายและดา้นกายภาพ: ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนท่ี NT ควรเพ่ิมจาํนวน

ศูนย์บริการให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ท่ีต้องการใช้บริการ โดยควรเพ่ิมศูนย์บริการตาม

หา้งสรรพสินคา้ เพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีดี ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถพบเห็นไดง้่าย และควรเพ่ิมสิ่งอาํนวยความสะดวกใน

ศูนยบ์ริการใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ตูน้ ํา้ดื่ม Free-WIFI เป็นตน้ รวมถึงยกระดับภาพลกัษณ์ของ

เครอืขา่ยใหม้ีความนา่เช่ือถือ เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการใชบ้รกิารเครอืขา่ย NT ไดม้ากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัควร

ใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายของช่องทางการจดัจาํหนา่ยซมิ โดยอาจเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหนา่ย เช่น ช่องทางบน

เว็บไซตอ์อนไลน ์หรอืจาํหนา่ยตามรา้นสะดวกซือ้ตา่ง ๆ เป็นตน้  



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60 สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ 

 
ภาคบรรยาย 224 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด: ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนท่ี NT ควรโฆษณาประชาสมัพันธ์ข่าวสาร

เก่ียวกบัเครอืขา่ยผา่นทางโทรทศัน ์อินเทอรเ์น็ต และปา้ยโฆษณา/แผน่พบั อยา่งตอ่เน่ือง โดยอาจจะประชาสมัพนัธบ์รกิาร

เสรมิเก่ียวกบัสทิธิพิเศษตา่ง ๆ เช่น สทิธิพิเศษจากระบบสมาชิกลกูคา้พิเศษ สทิธิพิเศษในวนัเกิด สทิธิพิเศษจากการสะสม

แตม้ และสิทธิพิเศษดา้นความบนัเทิง เป็นตน้ อีกทัง้ควรมีแบรนดแ์อมบาสเดอรใ์นการโปรโมทเครือขา่ย ซึ่งจะช่วยในเรือ่ง

การประชาสมัพนัธ์ใหเ้ครือข่ายเป็นท่ีรูจ้กัมากยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ารเพ่ิมโปรโมชนัแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้สมารท์โฟน 

เครื่องใหม่ และการจัดโปรโมชันคิดค่าบริการราคาพิเศษ ในช่วงเวลา 17.01–01.00 น. ก็ยงัสามารถดึงดูดผูท่ี้ตอ้งการ
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บทคดัยอ่  

 บทความวิชาการนีมุ้่งสาํรวจองค์ความรูเ้ก่ียวกับประชานิยมในสังคมไทย จากการศึกษางานวิชาการท่ีม ี

การวิเคราะหก์ารเมืองไทยในช่วงเวลาท่ีทกัษิณ ชินวตัร อยู่ในอาํนาจ อนัส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมทาง

การเมืองครัง้หนึ่งท่ีสาํคญัในสงัคมไทย ทัง้ยงัทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมืองจนก่อใหเ้กิดความรุนแรงทางการเมือง

หลายครัง้ในทศวรรษ 2550 เป็นตน้มา นกัวิชาการทัง้ไทยและต่างประเทศท่ีศึกษาการเมืองไทยหลายท่านอธิบายว่าการ

ขึน้สูอ่าํนาจและความนิยมในตวัทกัษิณ ชินวตัร เป็นผลมาจากแนวทางการเมืองแบบประชานิยม จากการสาํรวจพบวา่แม้

นกัวิชาการท่ีสนใจศึกษาการเมืองไทยในช่วงเวลาดงักล่าวจะเห็นพอ้งตอ้งกันในลกัษณะประชานิยมของรฐับาลทกัษิณ  

แต่มีความเห็นแตกต่างกันในส่วนสาเหตุของนโยบายประชานิยมท่ีเกิดจากความเหลื่อมลํา้ในด้านท่ีแตกต่างกัน  

โดยสามารถแบง่แนวคิดออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่หนึง่มองวา่ปัญหาความเหลือ่มลํา้ดา้นเศรษฐกิจไมใ่ช่ปัจจยัเพียงอยา่งเดียว

ท่ีนาํไปสูก่ารเมืองแบบประชานิยมแตก็่นบัเป็นปัจจยัสาํคญั สว่นอีกกลุม่หนึ่งมองว่าประชานิยมในการเมืองไทยไม่ไดเ้กิด

จากความเหลือ่มลํา้ดา้นเศรษฐกิจแตเ่ป็นผลมาจากความเหลือ่มลํา้ในมิติดา้นการเมือง 

คาํสาํคัญ: ความเหลือ่มลํา้, ประชานิยม, ระบอบทกัษิณ 

 

Abstract  

 This academic article aims to survey the knowledge about populism in Thai society when Thaksin 

Shinawatra was the prime minister that affected the crucial changes in Thai political culture, and several political 

conflicts since 2007 C.E. The Scholars, both Thais and foreigners who study Thai political history, describe the 

rise of Thaksin's power and popularity is because of his populism policy. This survey shows that scholars agree 

on the populism characteristic of Thaksin’s policy but disagree about the causes why people favor him. Some 

scholars argue that economic inequality is not the only factor but the crucial one. Some scholars insist that 

political inequality is the most significant factor. 

Keywords: inequality, populism, Thaksin Regime 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองตลอดกว่าทศวรรษท่ีผา่นมา 

ปัญหาการเมืองดงักลา่วถกูมองวา่เป็นผลสว่นหนึ่งมาจากนโยบาย “ประชานิยม” ของรฐับาลทกัษิณ ชินวตัร ทว่าปัจจยัท่ี

ก่อใหเ้กิดประชานิยมของทกัษิณยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่ แนวคิดพืน้ฐานคือเรื่อง "ความเหลื่อมลํา้" ท่ีมีอยู่ในสงัคม ว่า

แทจ้ริงแลว้ความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจโดยตัวมนัเองเป็นเพียงปัจจัยเดียวท่ีนาํไปสู่จริงหรือไม่? งานชิน้นีเ้ป็นความ

พยายามสาํรวจขอ้ถกเถียงท่ีเกิดขึน้ในประเด็นนี ้เน่ืองจากแนวคิดเรื่องประชานิยมทางการเมืองไทยถกูกลา่วถึงมากจาก

การขึน้สูอ่าํนาจทางการเมอืงของทกัษิณ ชินวตัร และมีนกัวิชาการหลายทา่นไดแ้สดงทศันะต่อประเด็นดงักลา่ว ทวา่ยงัไม่

มีการสาํรวจองคค์วามรูเ้รื่องทศันะตอ่ปัจจยัการขึน้สูอ่าํนาจของประชานิยมในสงัคมไทยมาก่อน แมว้า่จะมีงานวิชาการท่ี

กลา่วถึงประเด็นประชานิยมก่อนหนา้นีแ้ต่เป็นงานท่ีเนน้การถอดบทเรียนจากประชานิยมละตินอเมริกา ซึ่งไมค่่อยมีการ

ถกเถียงประเด็นเรือ่งปัจจยัท่ีทาํใหป้ระชานิยมเขา้มามีบทบาทในการเมืองไทย แมว้า่ในทางปฏิบตัิ “ประชานิยม” ดาํรงอยู่

ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ก่อนหน้าท่ีนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะนาํมาเป็นเครื่องมือก็ตาม ดังนัน้ 

บทความนีจ้ึงมุ่งสาํรวจองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัประชานิยมในสงัคมไทยเพ่ือชีใ้หเ้ห็นมมุมองของนกัวิชาการท่ีมีต่อปัจจัยการ

เกิดประชานิยมในสงัคมไทย 

 สาํหรบันิยามคาํว่า “ประชานิยม” ในบทความนี ้ผูเ้ขียนตระหนกัดีว่าคาํนีถู้กใชใ้นหลายความหมาย แต่ดว้ย

วตัถุประสงคข์องบทความมุ่งสาํรวจประชานิยมในการเมืองไทย จึงเลือกนิยาม “ประชานิยม” ว่าเป็นขบวนการท่ีมีผูน้าํ

สงูสดุท่ีโดดเดน่ตามแบบของผูน้าํในละตินอเมรกิา มีนโยบายสง่เสรมิหรอืสงเคราะหป์ระชาชนชัน้ลา่งโดยเฉพาะคนยากจน

และกรรมกร เพ่ือใหเ้ป็นฐานเสยีงและฐานนโยบาย มุง่สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูน้าํกบัประชาชนโดยตรง ตดัขา้มองคก์ร

และสถาบนัตา่ง ๆ  (เอนก เหลา่ธรรมทศัน,์ 2550) ซึง่พิจารณาแลว้พบวา่สอดคลอ้งกบังานวิชาการท่ีทาํการสาํรวจ 

 การสาํรวจงานเก่ียวกับประชานิยมในการเมืองไทยเบือ้งตน้พบว่า ปัจจัยหลกัคือเรื่อง “ความเหลื่อมลํา้” ใน

สงัคมไทยท่ีดาํรงอยู่มาชา้นาน ควบคู่กบัความเช่ือท่ีว่าคนไทยมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบไพรฟ่า้ ทาํใหค้นสว่นใหญ่ให้

นํา้หนกักบัความเหลื่อมลํา้ทางเศรษฐกิจโดยขาดการพิจารณาพลวตัของการมีสว่นรว่มทางการเมืองของประชาชน (อเนก 

เหลา่ธรรมทศัน,์ 2556), (อรรถจกัร ์สตัยานรุกัษ์, 2557) อยา่งไรก็ตาม มิติของความเหลือ่มลํา้สามารถพิจารณาไดม้ากกวา่

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  จากงานวิจยัของฟรานเซส สจ๊วรต์ (Frances Stewart) ไดชี้ใ้หเ้ห็นความเหลื่อมลํา้ท่ีมีลกัษณะ

แตกต่างกนั 2 ลกัษณะ คือ ความเหลื่อมลํา้แนวตัง้ หมายถึง ความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างปัจเจกหรือรายบคุคล ซึ่งตรง

ข้ามกับความเหลื่อมลํา้แนวราบ หมายถึง  ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีอัตลักษณ์ร่วมกัน โดย

ความหมายแสดงใหเ้ห็นวา่ความเหลื่อมลํา้แนวราบนีม้ีความสมัพนัธก์บักลุม่คนท่ีนิยามตนเองรว่มกนั (ฟรานเซส สจ๊วรต์, 

2555)  ดงันัน้ ความเหลื่อมลํา้แนวราบเมื่อเกิดขึน้ จึงกระทบต่อความรูส้กึของคนจาํนวนมาก ยิ่งเมื่อคนเหลา่นีเ้ป็นกลุม่

เดียวกนั นิยามตนเองและมีอตัลกัษณร์ว่มกนั นั่นทาํใหค้วามรูส้กึเหลือ่มลํา้นีถ้กูนาํมาใชใ้นการปลกุกระแสทางการเมืองได้

โดยง่าย 

 นอกจากนี ้สจ๊วรต์ยังไดแ้บ่งความเหลื่อมลํา้แนวราบออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้น

การเมือง และดา้นสถานะทางวฒันธรรม นอกจากนีเ้ขายงัไดเ้สนอว่า "ความเหลื่อมลํา้แนวราบ ไม่ว่าจะดา้นใดก็ตาม 

สามารถเป็นเหตใุหเ้กิดการปลกุระดมทางการเมืองได ้แต่ความเหลื่อมลํา้ดา้นการเมือง มีแนวโนม้จะเป็นเหตใุหผู้น้าํกลุม่

ปลกุระดมใหเ้กิดการชุมนุมต่อตา้นรฐั" (ฟรานเซส สจ๊วรต์, 2555) สาํหรบับทความนีจ้ะใชแ้นวคิดเรื่องความเหลื่อมลํา้

แนวราบของสจ๊วร์ตในการวิเคราะห์สาเหตุของการก้าวขึน้สู่อ ํานาจของรัฐบาลประชานิยมในการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยในการสาํรวจองคค์วามรูค้รัง้นี ้
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วิธีดาํเนินการศึกษา 

 บทความสาํรวจองคค์วามรูนี้ใ้ชว้ิธีการวิเคราะหเ์อกสาร (documentary analysis) และการบรรยายเชิงพรรณนา 

(descriptive research) อาศัยกรอบคิดของฟรานเซส สจ๊วรต์ เรื่องความเหลื่อมลํา้แนวราบ โดยศึกษาจากงานวิจัย 

บทความวิชาการและบทความหนงัสือพิมพ ์บทหนึ่งในหนงัสือ ตลอดจนขอ้มลูของนกัวิชาการท่ีเผยแพรใ่นโลกออนไลน ์

โดยจาํกดัขอบเขตการศกึษาเฉพาะงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพรร่ะหวา่ง พ.ศ. 2544–2555 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีประเด็นประชานิยม

ของระบอบทกัษิณถกูหยิบยกขึน้มาศกึษาและถกเถียงทัง้บทความในสือ่ตา่ง ๆ และมีผลงานวิจยัออกมาหลายชิน้  

 

ผลการศึกษา 

 ในการสาํรวจองคค์วามรูเ้รื่องประชานิยมในสงัคมไทยนี ้พบงานศกึษาของนกัวิชาการทัง้ไทยและต่างประเทศท่ี

ตา่งเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่การขึน้สูอ่าํนาจของ ดร. ทกัษิณ ชินวตัร เป็นลกัษณะของประชานิยม แตม่ีประเด็นท่ีอาจกลา่วไดว้า่

เป็นความเห็นท่ีแตกตา่งกนัในสว่นของการอธิบายปัจจยัท่ีนาํไปสูก่ารเมืองแบบประชานิยมในระบอบประชาธิปไตยไทย 

 แนวคิดของอภิชาต สถิตนิรามยั ในงาน เสือ้แดงคือใคร: ม็อบเติมเงิน ไพร ่หรือชนชัน้กลางใหมก่บัทางแพรง่ของ

สงัคมไทย นาํเสนอขอ้มลูจากการวิจยัจากการสาํรวจและทาํสถิติพบว่า คนเสือ้แดงรูส้กึถึงความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจ

นอ้ยกว่าเสือ้เหลืองและพวกไม่สนบัสนนุฝ่ายใด แมว้่าสองกลุม่หลงัจะมีสถานะทางเศรษฐกิจดีกวา่กลุม่คนเสือ้แดงก็ตาม 

นั่นเป็นผลจากความรูส้ึกเหลื่อมลํา้เป็นเรื่องสมัพทัธอ์ย่างมาก  จากผลสาํรวจทาํใหอ้ภิชาตเช่ือว่า "ความเหลื่อมลํา้ดา้น

เศรษฐกิจ" ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัของการเกิดขึน้ของประชานิยมทกัษิณ และไม่ไดเ้ป็นตน้กาํเนิดของความขดัแยง้ระหว่างเสือ้

เหลอืงและเสือ้แดงในปัจจบุนั (อภิชาต สถิตนิรามยั, 2553) 

 อภิชาตยํา้ว่า "คนเสือ้แดงมิใช่กลุม่คนจน เพราะหากเราแบ่งคนในสงัคมออกเป็น 5 กลุม่ตามระดบัรายได ้. . . 

หรือกลา่วไดว้า่พวกเขาคือชนชัน้กลางระดบัลา่งรุน่ใหม่ โดยอาจเทียบเคียงลกัษณะตา่ง ๆ ของกลุม่นีไ้ดก้บัชนชัน้กลางรุน่

เก่าในเขตเมืองเมื่อช่วงปี 2503-2513 เป็นตน้" (อภิชาต สถิตนิรามยั, 2553) ในแง่นีอ้ภิชาตกาํลงัแสดงใหเ้ห็นว่ามีการ

เกิดขึน้ของชนชัน้ใหม่ในสงัคม ซึ่งเป็นกลุม่ท่ีต่อมาจะไดแ้สดงออกทางการเมืองโดยการเรียกรอ้งการมีสว่นร่วมทางการ

เมืองมากยิ่งขึน้ คนกลุม่นีเ้องท่ีเป็น "กลุม่คนเสือ้แดง" ดงันัน้ ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีนาํไปสูปั่ญหานโยบายประชานิยม

ของระบอบทกัษิณ ตามทศันะของอภิชาตจึงไม่ใช่เรื่องความยากจนและความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจ ทว่าเป็นเรื่องของ 

"ความเหลือ่มลํา้ในทางการเมืองและสงัคม" มากกวา่ 

 จากการศึกษางานของอภิชาตแสดงใหเ้ห็นว่า "ชนชัน้กลางระดบัล่างรุ่นใหม่" ตามแนวคิดของเขา เกิดขึน้จาก

ปัจจยั 2 สว่นดว้ยกนั คือ ประการแรก การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม กลา่วคือ วิถีการผลติเกษตรกรรม

แบบดัง้เดิมท่ีเป็นการผลติเพ่ือเลีย้งตนเองและครอบครวั ไดเ้ปลีย่นไปสูก่ารเกษตรเชิงพาณิชยท่ี์มีแนวโนม้ในการใชท้นุและ

เทคนิคการเกษตรสมยัใหม่อย่างเขม้ขน้ แมก้ระนัน้ความยากจนของเกษตรกรในชนบทก็ลดลงเรื่อย ๆ ถึงแมจ้ะยงัมีชีวิต

ความเป็นอยูไ่มด่ีเทา่กบัภาคธุรกิจอ่ืนในเชิงเปรยีบเทียบก็ตาม 

 ประการท่ีสอง คือ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจจากสงัคมเกษตรกรรมไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม ซึง่เป็น

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการผลิตครัง้สาํคญัของไทย แรงงานจาํนวนมากท่ีถกูปลดปลอ่ยออกจากภาคเกษตรกรรมมุ่ง

เขา้สูภ่าคอตุสาหกรรม ซึ่งไม่สามารถดดูซบัแรงงานจาํนวนมากเหลา่นีเ้อาไวไ้ด ้ทาํใหเ้กิด "แรงงานนอกระบบ" คนกลุม่นี ้

เองท่ีจะกลายเป็น "ชนชัน้กลางระดบัลา่งรุน่ใหม่" ตามแนวคิดของอภิชาต ซึ่งชนชัน้กลางระดบัลา่งรุน่ใหมเ่หลา่นีเ้ป็นกลุม่

คนท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอนและมีรายไดน้อ้ยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ นอกจากนีปั้ญหาสาํคัญของกลุ่ม

แรงงานนอกระบบท่ีสาํคญัอย่างหนึ่งคือ ความมั่นคงในชีวิตและสขุภาพท่ีไม่ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายจากรฐั 

(อภิชาต สถิตนิรามยั, 2553)  ผูเ้ขียนมองว่าประเด็นเรื่อง "การแบ่งชนชัน้" และ "ความไม่ยุติธรรมในสงัคม" เป็นปัจจัย
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สาํคญัท่ีอภิชาตคิดว่าเป็นความเหลื่อมลํา้ดา้นการเมืองท่ีกลุม่คนเสือ้แดงตระหนกั และพวกเขาไดร้บัการตอบสนองจาก

นโยบายของรฐับาลทกัษิณ เป็นเหตใุหก้ลุม่คนเสือ้แดงมีความรูส้กึวา่ตนเองมีโอกาสเขา้ถึงการเมืองมากขึน้ ความตอ้งการ

และขอ้เรยีกรอ้งของกลุม่ตนไดร้บัความสนใจและกลายเป็นนโยบายของรฐับาลท่ีนาํมาปฏิบตัิจรงิ 

 อภิชาตมองวา่แมว้า่กลุม่คนเสือ้แดงจะไดร้บัประโยชนจ์ากนโยบายประชานิยมของทกัษิณมากกวา่คนกลุม่อ่ืนใน

สงัคม จากผลการสาํรวจของเขาพบวา่รอ้ยละ 85 ของกลุม่คนเสือ้แดงไดร้บัผลประโยชน ์ทวา่อภิชาตไมไ่ดม้องในดา้นการ

ลดความเหลือ่มลํา้ดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากเขามสีมมติฐานตามผลการสาํรวจแลว้วา่ "ความเหลือ่มลํา้ดา้นเศรษฐกิจ" ไมไ่ด้

เป็นปัญหาสาํคญัสาํหรบัคนเสือ้แดง ทาํใหอ้ภิชาตพยายามแสดงใหเ้ห็นวา่นโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจของทกัษิณ

นัน้ช่วยลดความเหลื่อมลํา้ในดา้นอ่ืนแทน เช่น การหยิบยกตวัอย่างการสนทนากลุม่กับกลุม่คนเสือ้แดงนครปฐมมาอา้ง 

กลา่วว่า "นโยบายทกัษิณนัน้กินได"้ "ประชาธิปไตยแบบเป็นรูปธรรม จบัตอ้งได"้ (อภิชาต สถิตนิรามยั, 2553)  แน่นอนวา่

คาํกลา่วเหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความรูส้กึของกลุม่คนเสือ้แดงท่ีรูส้กึวา่ตนเองไดเ้ขา้ถึงการเมืองและมีอาํนาจทางการเมือง

เพ่ิมมากขึน้ อยา่งท่ีไมเ่คยมีรฐับาลใดก่อนหนา้นีท้าํและปฏิบตัิไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 ในบทความ ยากจนและเหลื่อมลํา้ทางเศรษฐกิจไม่ใช่สาเหตคุวามขดัแยง้เหลือง-แดง ช่วยทาํใหเ้ขา้ใจแนวคิด

ของอภิชาตมากขึน้ เพราะเขาไม่เห็นดว้ยกบันกัวิชาการบางสว่น เช่น เอนก เหลา่ธรรมทศันแ์ละกลุม่ TDRI (สถาบนัวิจยั

เพ่ือการพฒันาประเทศไทย) ซึ่งมองว่าปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจ เปิดโอกาสใหป้ระชานิยม

ของทกัษิณเกิดขึน้ และนาํไปสูค่วามขดัแยง้ทางการเมืองในท่ีสดุ โดยเขาเช่ือวา่ความเหลือ่มลํา้ดา้นเศรษฐกิจในสงัคมไทย

นัน้มีอยู่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ดงันัน้ อภิชาตจึงตัง้คาํถามว่า หากว่าความยากจนและความเหลื่อมลํา้เป็นทัง้ปัจจยั

จาํเป็นและเพียงพอแลว้ สิง่นีย้อ่มอธิบายไมไ่ดว้า่ทาํไมประชานิยมจึงเด่นชดัในระบอบทกัษิณ ทัง้ ๆ ท่ีปัญหาความเหลื่อม

ลํา้นีด้าํรงอยู่ในสงัคมมานานหลายสิบปีแลว้ คาํตอบของปัญหาดังกล่าวสามารถพบไดใ้นงานของผาสุก พงษ์ไพจิต

และครสิ เบเคอรท่ี์จะไดก้ลา่วถึงตอ่ไป 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทศันคติของอภิชาตสะทอ้นใหเ้ห็นมมุมองของเขาท่ีมีต่อกลุ่มคนเสือ้แดงแตกต่างไปจาก

นกัวิชาการกลุม่ท่ีมองว่าคนเสือ้แดงสนบัสนนุประชานิยมของทกัษิณ เน่ืองจากปัจจยัดา้นความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจ 

เมื่อเปรียบเทียบกนัจะพบว่าอภิชาตมองว่ากลุ่มคนเสือ้แดงมีความกระตือรือรน้ทางการเมืองมากกว่าท่ีจะเป็นผูค้อยรบั

ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัการสนบัสนนุรฐับาลทกัษิณ ซึ่งแนวคิดเช่นนีต้อบโตโ้ดยตรงตอ่แนวคิดของ

พวกเทคโนแครต เช่น เอนก เหล่าธรรมทศัน ์ผูซ้ึ่งมีส่วนร่วมในการก่อตัง้สถาบนัพระปกเกลา้กับบรรดานกัวิชาการจาก 

TDRI  

 จดุเดน่ในงานท่ีอภิชาตนาํเสนอคือ การใชข้อ้มลูการสาํรวจและสถิติเพ่ือยืนยนัสมมติฐานของตนเอง ทวา่จดุออ่น

หนึ่งก็คือ การสาํรวจนัน้ตวัแทนมีจาํนวนเพียง 99 คน จึงไม่น่าจะเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรทัง้ประเทศ นอกจากนีก้าร

นาํเสนอของอภิชาตยงัมีแนวโนม้ในการเสนอตวัอยา่งท่ีเป็นการสนบัสนนุสมมติฐานของตนเองแตเ่พียงดา้นเดียว ทัง้ท่ีจาก

งานวิจยัของเขาเองก็สะทอ้นใหเ้ห็นวา่นโยบายทางเศรษฐกิจของรฐับาลทกัษิณนัน้ทาํใหชี้วิตความเป็นอยู ่โดยเฉพาะดา้น

เศรษฐกิจของชนชัน้กลางระดบัลา่งดีขึน้  ทวา่อภิชาตกลบัเนน้ท่ีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีในแง่การเขา้ถึงระบบประกนัสขุภาพ

และความรูส้กึท่ีมีพลงัในทางการเมืองของกลุม่คนเสือ้แดง โดยปราศจากการวิเคราะหถ์ึงความพงึพอใจทางดา้นเศรษฐกิจ

ของกลุม่คนเสือ้แดงในงานทัง้สองชิน้ของเขา 

 งานของ นิธิ เอียวศรีวงศ ์จากบทความ วงศาคณาญาติ  กับ เผด็จการทางรัฐสภา นิธิได้เสนอแนวคิดว่า 

"การเมืองในระบบสภาของเรา จึงเป็นเรื่องของการต่อรองกนัระหวา่งกลุม่ตระกลูหรือครอบครวั (และเครือข่าย) เพียงไมก่ี่

ครอบครวัเทา่นัน้" (นิธิ เอียวศรวีงศ,์ 2554ข) นอกจากนีนิ้ธิยงัไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเปลีย่นผา่นจากเครอืขา่ยครอบครวัไปสู่
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นักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของชนชัน้นาํใหม่ ท่ีก่อตัวจากการผลิตเชิงพาณิชยอ์ย่างเขม้ขน้ คนเหล่านีเ้ป็นกลุ่มคนซึ่ง

ตลอดเวลาท่ีผ่านมาไม่ไดร้บัโอกาสทางการเมืองเลย และเป็นกลุ่มคนท่ีไม่ไดส้ืบเน่ืองหรือเก่ียวขอ้งกบัชนชัน้นาํเดิมใน

สงัคมไทย (นิธิ เอียวศรวีงศ,์ 2554ข)  

 ชนชัน้นาํใหมต่ามทศันะของนิธิไดก้ลายมาเป็นคนกลุม่ใหมท่ี่ไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ขา้ไปทาํหนา้ท่ีในสภา คนกลุม่

นีแ้ต่ก่อนไม่เคยเขา้ถึงอาํนาจทางการเมือง ทว่าในปัจจุบนัแมว้่าพวกเขาจะสามารถเขา้ถึงอาํนาจทางการเมืองไดต้าม

ระบอบประชาธิปไตยท่ีถกูตอ้ง แตก็่ถกูตอ่ตา้นหรอืกีดกนัจากกลุม่ชนชัน้นาํตามประเพณีท่ีพยายามโจมตีวา่กลุม่ชนชัน้นาํ

ใหม่เหล่านีข้าดคุณสมบตัิในการเขา้มานั่งอยู่ในสภา ไม่มีความน่าเช่ือถือ ไม่ไดร้บัการศึกษาท่ีเหมาะสม  ในแง่นีนิ้ธิได้

สะทอ้นใหเ้ห็นความเหลื่อมลํา้ดา้นการเมืองระหว่างกลุม่ชนชัน้นาํตามประเพณีกบักลุม่ชนชัน้นาํใหม่  ซึ่งผกูโยงกบัเรื่อง

ของเศรษฐกิจท่ีชนชัน้นาํใหมต่อ้งการคือ "โอกาสทางการเมือง" ซึง่จะสามารถปกปอ้งผลประโยชนท์างธุรกิจของพวกเขาได ้

ในแง่นีจ้ะเห็นไดว้า่นิธิไมไ่ดป้ฏิเสธความเหลือ่มลํา้ดา้นเศรษฐกิจ   

 ในบทความ เผด็จการทางรฐัสภา นิธิไดชี้ใ้หเ้ห็นปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการตอ่ตา้นและโจมตีวา่

เสยีงขา้งมากในรฐัสภานัน้เป็น "เผด็จการทางรฐัสภา" โดยเฉพาะรฐับาลของทกัษิณท่ีถือเป็นตน้แบบของรฐับาลยิ่งลกัษณ ์ 

อย่างไรก็ตาม ในทศันะของนิธิมองว่าเผด็จการรฐัสภาไม่ไดเ้กิดขึน้ในกรณีของไทย เพราะยงัมีการตรวจสอบ อย่างนอ้ย

ท่ีสดุก็จากฝ่ายท่ีตอ่ตา้นเอง (นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 2554ก) บทความทัง้ 2 ชิน้ของนิธิท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้เนน้การศกึษาปัญหา

ในระดบัของผูน้าํท่ีเกิดขึน้ภายใตร้ะบบรฐัสภา  โดยเฉพาะในบทความหลงัท่ีเขาไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ามีความพยายามใช้

วิธีการนอกระบบรฐัสภาในการแกปั้ญหาซึ่งเป็นวิธีการท่ีกลุ่มชนชั้นนาํเก่าไดน้าํมาใช ้ นิธิมองว่าเป็นปัญหาเรือ้งรงัใน

ระบอบประชาธิปไตย  อยา่งไรก็ตาม บทความขา้งตน้นิธิเนน้วิเคราะหไ์ปท่ีระดบัของชนชัน้นาํและระบบรฐัสภาเป็นหลกั  

 งานของผาสุก พงษ์ไพจิตรและคริส เบเคอร์ เรื่อง Thailand's Thaksin: New Populism or Old Cronyism 

(Pasuk & Baker, 2001) มุง่วิเคราะหก์ารกา้วขึน้สูอ่าํนาจของทกัษิณ มีขอ้ถกเถียงในประเด็นของความเป็นประชานิยมกบั

ทนุนิยมพวกพอ้งของทกัษิณ ผาสกุและเบเคอรเ์ริม่ตน้ดว้ยความนา่สนใจของการกา้วขึน้สูอ่าํนาจของทกัษิณ เน่ืองจากเป็น

ปรากฏการณใ์หมข่องสงัคมไทยในหลายแง่มมุ โดยเฉพาะเป็นครัง้แรกท่ีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวไดร้บัคะแนนเสยีง

จากการเลอืกตัง้เกินครึง่ สือ่นานาชาติตา่งมองวา่ทกัษิณเป็นพวกชาตินิยม นกัประชานิยม และผูนิ้ยมพวกพอ้ง ในรายงาน

นีผู้เ้ขียนทัง้สองมองว่าทกัษิณไม่ใช่นกัชาตินิยมอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านัน้ทกัษิณเป็นผูน้าํท่ีขานรบัความรว่มมือระหวา่ง

ประเทศดว้ยซํา้ เห็นไดจ้ากการท่ีเขามีภาพลกัษณท่ี์มีแนวโนม้จะเปิดรบัโลกาภิวตัน ์เช่น จบการศึกษาจากสหรฐัอเมรกิา 

รวมไปถึงความสามารถในการเจรจากบัตา่งประเทศ ซึง่เป็นเหตผุลสว่นหนึง่ท่ีสนบัสนนุใหเ้ขาไดร้บัการเลอืกตัง้ (Pasuk & 

Baker, 2001) 

 ในรายงานฉบบันีน้กัวิชาการทัง้สองทา่นไดเ้สนอมมุมอง 3 แง่มมุ ท่ีทาํใหท้กัษิณกา้วขึน้สูอ่าํนาจ ไดแ้ก่ ประการ

แรก การมองวา่ความพยายามในการเขา้สูอ่าํนาจทางการเมืองของทกัษิณนัน้เป็นเรื่องของผลประโยชนท์างธุรกิจ ซึง่ตอ้ง

พึ่งพาอาํนาจทางการเมืองในการกาํหนดนโยบายเพ่ือใหเ้อือ้ประโยชนแ์ก่ธุรกิจของตนเองและพวกพอ้ง (Pasuk & Baker, 

2001) ประการต่อมา การขึน้สู่อาํนาจของทักษิณเป็นผลมาจากการท่ีเศรษฐกิจในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เติบโต 

ก่อใหเ้กิดชนชัน้ใหมใ่นสงัคม การเตบิโตดงักลา่วอยูบ่นพืน้ฐานของทรพัยากรในทอ้งถ่ินและแรงงานราคาถกูท่ีผนัตวัเองมา

จากภาคเกษตรกรรม ทาํใหเ้กิดความคาดหวงัวา่ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศพฒันาแลว้ภายใตค้วามเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจและโลกาภิวตัน ์ ทว่าความคาดหวงัตอ้งเป็นอนัสิน้สดุลงพรอ้มกบัธุรกิจจาํนวนมากท่ีตอ้งลม้ละลายจากปัญหา

วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แตก่ลุม่ธุรกิจของทกัษิณและพนัธมิตรสามารถฝ่าวิกฤตในครัง้นีไ้ด ้จึงรวมตวักนัก่อตัง้พรรคไทย

รกัไทย โดยประกาศตวัเป็นทางเลือกใหม่ นโยบายในการหาเสียงคอื การปกป้องธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60   สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

 
ภาคบรรยาย 232 

และธุรกิจภายใน (Pasuk & Baker, 2001) ซึ่งในประเด็นนีม้ีขอ้ถกเถียงอยูว่่าเป็นการปกป้องผลประโยชนข์องตนเองและ

พวกพอ้งมากกว่าท่ีจะเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องสาธารณะ ดงัจะเห็นไดจ้ากมีกลุ่มธุรกิจอ่ืนลกุขึน้มาต่อตา้น ประการ

สดุทา้ย ทกัษิณสรา้งความสมัพนัธก์บัคนชนบทท่ีเป็นฐานเสยีงของเขาโดยตรง ดว้ยนโยบายกระจายความมั่งคั่งไปสูช่นบท

และการช่วยเหลือเศรษฐกิจชนบท ซึ่งเป็นผูน้าํท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวตัิศาสตรก์ารเมืองไทย นั่นก่อใหเ้กิดคาํถาม

วา่ทาํไมก่อนหนา้นีไ้มเ่กิดผูน้าํทางการเมืองในลกัษณะเดียวกบัทกัษิณ? ซึง่ผาสกุและเบเคอรต์อบคาํถามนีว้า่เป็นเพราะใน

อดีตผูน้าํทางการเมืองค่อนขา้งหวาดกลวัต่อชนบทเน่ืองจากภยัคอมมิวนิสต ์อย่างไรก็ตาม รฐับาลก็ไดด้าํเนินการสรา้ง

ความเจริญใหแ้ก่ชนบท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อตา้นคอมมิวนิสต ์ทว่าในเวลาต่อมาก็ไม่ไดม้ีรฐับาลไหนท่ีจะให้

ความสาํคญักบัการพฒันาชนบทและการช่วยเหลอืเกษตรกรอยา่งจรงิจงัเทา่รฐับาลทกัษิณ (Pasuk & Baker, 2001)  

 บทความนีข้องผาสกุและเบเคอรน์าํเสนอปัจจัยท่ีทาํใหท้กัษิณกา้วขึน้สู่อาํนาจทางการเมือง เมื่อพิจารณาจะ

พบวา่ปัจจยัท่ีทาํใหท้กัษิณตดัสนิใจลงเลน่การเมืองนัน้  มีพืน้ฐานมาจากประเด็นทางเศรษฐกิจจรงิ ทวา่ไมใ่ช่เป็นเรือ่งของ

ความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจโดยตรง แต่เป็นความเหลื่อมลํา้ดา้นการเมืองท่ีสง่ผลต่อผลประโยชนท์างธุรกิจของกลุม่ชน

ชัน้นาํใหม่อย่างทกัษิณ ท่ีหากพิจารณาตามแนวคิดของนิธิท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้จะพบว่าคนอย่างทกัษิณนัน้เป็นชนชัน้นาํ

กลุม่ใหม่ ซึ่งงานของผาสกุและเบเคอรก็์ไดช้่วยอธิบายสาเหตท่ีุสาํคญัท่ีชนชัน้นาํใหมเ่ขา้สูเ่วทีการเมืองระดบัชาติ ตรงกนั

ขา้มกบัประชาชนท่ีใหก้ารสนบัสนุนนกัการเมืองเหลา่นี ้ตามทศันะของนกัวิชาการทัง้สองท่านปัจจยัหลกัท่ีชาวชนบทให้

การสนบัสนนุทกัษิณนัน้ไม่สามารถปฏิเสธเรื่องความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจได ้เพราะนกัวิชาการทัง้สองไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาชนบทถกูละเลยมาโดยตลอด ซึง่มีนยัยะทัง้ความเหลือ่มลํา้ในดา้นการเมือง สงัคม และเศรษฐกิจ  

 อีกบทความหนึง่ของผาสกุและเบเคอร ์เรือ่ง Thaksin's Populism (Pasuk & Baker, 2008) เป็นบทความท่ีเขียน

ขึน้เมื่อความขดัแยง้ระหว่างกลุม่คนเสือ้เหลืองและเสือ้แดงไดเ้กิดขึน้แลว้ รวมถึงการรฐัประหารรฐับาลทกัษิณดว้ย โดย

นกัวิชาการทัง้สองท่านแยง้ว่าการขึน้สูอ่าํนาจของทกัษิณในการเลือกตัง้ครัง้แรกนัน้ไม่ใช่รูปแบบประชานิยม ทว่าในการ

เลือกตัง้ครัง้ตอ่มาตา่งหากท่ีทกัษิณแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนวา่เป็นประชานิยม โดยอาศยัการวิเคราะหท์ัง้คาํพดู การแตง่

กาย และการแสดงออกของทกัษิณ เพ่ือยืนยนัแนวคิดของเขาทัง้สอง  นอกจากนีย้งัเสนอวา่การขึน้สูอ่าํนาจของทกัษิณนัน้

ไม่ได้เป็นเรื่องของโอกาสเพียงอย่างเดียว ทว่ามีปัจจัยเรื่องความตอ้งการของสังคมรวมอยู่ดว้ย ซึ่งทักษิณสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการเหลา่นัน้ได ้ทาํใหเ้ขาสามารถรกัษาเสียงสนบัสนนุของเขาเอาไวไ้ด ้ ทัง้สองมองวา่ความตอ้งการ

เหลา่นีเ้ป็นผลสบืเน่ืองมาจากการพฒันาประเทศเพ่ือใหก้ลายเป็นประเทศอตุสาหกรรมและแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรนิียม

ใหมท่ี่รฐับาลก่อนหนา้ใช ้

 ตอ่มาผาสกุและเบเคอรไ์ดก้ลา่วถึง บริบททางสงัคมท่ีทาํใหป้ระชานิยมเกิดขึน้ ซึ่งทัง้สองมองว่าเป็นปฏิกิรยิาตอ่

การพฒันาประเทศเพ่ือไปสูก่ารเป็น NICs ในช่วงก่อนหนา้ท่ีผิดพลาด แตน่ั่นไดท้าํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการ

ผลติของประเทศไปแลว้ ภาคเกษตรกรรมของประเทศก็พึง่พิงเศรษฐกิจของเมืองมากขึน้ เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่รายได ้เกิดแรงงาน

นอกระบบเป็นจาํนวนมากซึ่งหลดุจากภาคเกษตรกรรม จะเห็นไดว้่ามีจาํนวนมากถึง 2 ใน 3 ของอาชีพประชากรทัง้หมด 

ซึง่บรรดาแรงงานนอกระบบเหลา่นีม้ีแนวโนม้ท่ีจะใหค้วามสนใจประเด็นการเมืองมากขึน้ในช่วง 2 ทศวรรษหลงันี ้อาจเป็น

ผลมาจากการเมืองไทยท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ ประกอบกับความหวาดระแวงท่ีมีต่อชนบทลดลงภายหลงั

สิน้สดุสงครามเย็น ทาํใหก้ลุม่คนท่ีเดิมไม่เคยเขา้ถึงโอกาสทางการเมืองเลยเริ่มแสดงออกทางการเมืองมากขึน้ (Pasuk & 

Baker, 2008) 

 ในบทความนีจ้ะยํา้ใหเ้ห็นวา่ผาสกุและเบเคอรม์องประเด็นเรื่องความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจและความเหลือ่ม

ลํา้ดา้นการเมืองเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถแยกขาดออกจากกนัได ้ทว่าประเด็นเรือ่งความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจเพียงอยา่ง
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เดียวอาจจะไม่สามารถนาํไปสู่ประชานิยมของทกัษิณ โดยทัง้สองคนมองว่าชาวชนบทและแรงงานนอกระบบมีความ

ตื่นตวัทางการเมืองมากกวา่จะเป็นเพียงผูร้บัผลประโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีรฐับาลประชานิยมจดัให ้ แมว้่าทัง้สองบทความ

ขา้งตน้ของผาสกุและเบเคอรจ์ะมีมมุมองต่อประชานิยมของทกัษิณและผูส้นบัสนนุหรอืกลุม่คนเสือ้แดงไมไ่ดเ้ลวรา้ยมาก

นัก ทว่าใน Thaksinomics (Pasuk & Baker, 2009) และบางส่วนในงาน Thailand's Thaksin: New Populism or Old 

Cronyism นัน้ โจมตีนโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจของทกัษิณ ท่ีแมว้่าจะช่วยใหชี้วิตความเป็นอยูข่องกลุม่ชนชัน้ลา่ง

ในสงัคม รวมไปถึงเกษตรกรในชนบทมีชีวิตท่ีดีขึน้จริง ทว่าเป็นนโยบายท่ีไม่ไดค้าํนึงถึงผลเสียทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึน้

ตามมา นอกจากนีก้ารจดัสรรทรพัยากรท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัทาํใหเ้กิดเป็นความขดัแยง้ในสงัคม  

 นอกจากนีใ้นงาน Thaksinomics ยงัยํา้ใหเ้ห็นวา่ความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัสาํคญัอย่างหนึง่ท่ีทาํ

ใหป้ระชานิยมทกัษิณเกิดขึน้ โดยสะทอ้นผา่นนโยบายทางเศรษฐกิจของรฐับาลทกัษิณ ท่ีพยายามจะทาํใหก้ลุม่ผูส้นบัสนนุ

เขารูส้กึถึงช่องวา่งทางเศรษฐกิจหรอืความเหลือ่มลํา้ดา้นเศรษฐกิจท่ีลดลง  ซึ่งเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายท่ีเขาไดใ้ชใ้นการ

หาเสียง  เมื่อเขาสามารถดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจไดต้ามท่ีหาเสียงไวก็้เท่ากับเป็นการรกัษาฐานเสียงเอาไว ้ หาก

พิจารณาดงันี ้จะพบวา่ผาสกุและเบเคอรใ์หค้วามสาํคญักบัความเหลือ่มลํา้ดา้นเศรษฐกิจชดัเจนกวา่ในสองบทความแรก  

 ส ําหรับงาน Populism and Reformism in Contemporary Thailand ของดันแคน แม็คคาร์โก  (Duncan 

McCargo) ไดน้าํเสนอประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองในประเทศไทยตัง้แต่ยคุสมบรูณาญาสิทธิราชยจ์นกระทั่งถึงความ

พยายามของบรรดาเทคโนแครตท่ีจะเสนอแนวทางในการปฏิรูปประชาธิปไตย ผลก็คือรฐัธรรมนญูปี 2540 โดยเขามองวา่

เป็นความพยายามในการประนีประนอมเพ่ือหลีกเลี่ยงความขดัแยง้และการประสานผลประโยชนร์ะหว่างกลุม่ต่าง ๆ ใน

สงัคม และเป็นความพยายามในการรกัษาความไดเ้ปรยีบทางการเมืองของกลุม่ตนเองเอาไว ้(McCargo, 2001) 

 ประเด็นหลกัของบทความนีค้ือ ความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายประชานิยมกบัฝ่ายปฏิรูป (ตามทศันะของแม็คคารโ์ก 

คือ พวกเทคโนแครตหรอืพวก Royalist) โดยเขามองวา่ ประชานิยมทกัษิณท่ีเกิดขึน้หลงัวกิฤตเศรษฐกิจนัน้ เป็นผลเน่ืองมา

จากความผิดพลาดของบรรดานกัการเมืองและพวกเทคโนแครตทัง้ในดา้นการปฏิรูปการเมืองและการพฒันาเศรษฐกิจ 

เมื่อถูกวิกฤตเศรษฐกิจเขา้มากระทบจึงเป็นโอกาสท่ีนกัประชานิยมจะเสนอตวัเลือกทางการเมืองใหม่ใหแ้ก่ประชาชน 

(McCargo, 2001) การนาํเสนอของแม็คคารโ์กสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมลํา้ดา้นการเมือง แต่เป็น

ความเหลือ่มลํา้ดา้นการเมืองในระดบัของผูน้าํ  

 เอนก เหล่าธรรมทศัน ์มีพืน้ฐานความเช่ือว่า ความแตกต่างระหว่างชนชัน้กลางชาวเมืองกับชาวไร่ชาวนาใน

ชนบททัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมเป็นบ่อเกิดของความแตกต่างของพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างเมืองกรุงกับ

ตา่งจงัหวดั จึงทาํใหค้นชนบทซึ่งเป็นคนสว่นใหญ่ (คนจน) เป็นฐานเสียง และเป็นคนตัง้รฐับาล ในขณะท่ีคนเมืองซึ่งเป็น

คนสว่นนอ้ย เป็นฐานนโยบาย และเป็นคนลม้รฐับาล (เอนก เหลา่ธรรมทศัน,์ 2556) ซึ่งแนวคิดดงักลา่วถกูนาํมาเช่ือมโยง

ถึงประเด็นประชานิยมในงานทกัษิณา-ประชานิยม แนวคิดของเอนกนัน้แสดงออกชดัเจนจากคาํใหส้มัภาษณข์องเขาวา่ 

การทีทกัษิณ ชินวตัร มีเสียงขา้งมากสนบัสนุนก็ไม่ควรจะไปอิงกับเสียงขา้งมาก เพราะหลายคนก็ชีว้่าเสียงมากท่ีไดม้า

ไมใ่ช่วา่ไมม่ีขอ้กงัขา แตห่ลายคนเช่ือวา่มีการใชเ้งินอยูม่ากมาย นอกจากนีใ้นการสมัภาษณค์รัง้เดียวกนั เขายงัไดก้ลา่วถึง

ประชาธิปไตยในระบอบผสมคือ ประชาธิปไตยท่ีรบัฟังเสียงของคนขา้งมาก ทว่าในขณะเดียวกันก็ตอ้งรบัฟังและให้

ความสาํคญักบัเอกบรุุษและอภิชนดว้ย เมื่อพิจารณาแนวคิดของเอนกจะพบว่าเขามองประเด็นเรื่องความเหลื่อมลํา้ดา้น

เศรษฐกิจว่าเป็นประเด็นสาํคญั เน่ืองจากความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจนีเ้องท่ีเป็นช่องว่างใหน้กัประชานิยมฉวยโอกาส

เขา้สูอ่าํนาจทางการเมือง (อเนก เหลา่ธรรมทศัน,์ 2550) 
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 นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเห็นพอ้งกับประเด็นความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเช่นเดียวกับเอนกคือ 

นกัวิชาการจาก TDRI ท่ีวิจารณน์โยบายประชานิยม โดยอา้งว่านโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจของรฐับาลทกัษิณนัน้

ผลประโยชนไ์ม่ไดต้กอยู่กับประชาชนอย่างแทจ้ริง แมก้ระทั่งประชาชนท่ีสนบัสนุนเองก็ตาม นอกจากนีน้โยบายต่าง ๆ 

เหลา่นีก็้ยงัทาํใหเ้กิดผลเสยีทางเศรษฐกิจท่ีจะตามมาภายหลงั (มตชิน, 2555) 

  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้พบว่า นกัวิชาการกลุ่มท่ีเห็นว่าความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลกัท่ี

นาํไปสูค่วามขดัแยง้ในสงัคมนัน้ ไดแ้ก่ เอนก เหลา่ธรรมทศันแ์ละ TDRI นัน้ มีจดุแข็งท่ีการหยบิยกนโยบายประชานิยมทาง

เศรษฐกิจของรฐับาลทกัษิณมาแสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ก่อนการเกิดขึน้ของประชานิยม

ของทักษิณนัน้ เป็นปัจจัยสาํคัญท่ีทาํใหค้นตอบรบันโยบายประชานิยมท่ีมุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมลํา้ ทว่านโยบาย

ดงักลา่วไม่เพียงแตจ่ะสรา้งปัญหาภาระทางเศรษฐกิจของชาติ แต่ยงัก่อใหเ้กิดความแตกแยกระหว่างกลุม่คนท่ีสนบัสนนุ

ประชานิยมซึง่ไดร้บัประโยชนก์บักลุม่คนท่ีไมไ่ดร้บัประโยชน ์ทวา่ตอ้งมารว่มแบกรบัภาระทางเศรษฐกิจ  

 อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการกลุม่นีล้ะเลยประเดน็ความเหลือ่มลํา้ดา้นการเมือง ไมใ่หค้วามสาํคญักบัเสยีงสว่นใหญ่

ของประชาชน พยายามทาํลายความชอบธรรมของเสียงสว่นใหญ่ดว้ยเรื่องของความไรเ้หตผุลทางการเมือง การเป็นผูใ้ต้

อปุถมัภท่ี์อิงอยูก่บัประชานิยม นกัวิชาการกลุม่นีข้าดการพิจารณาเรือ่งความเหลือ่มลํา้ดา้นการเมืองท่ีมีอยูใ่นสงัคมไทยมา

เป็นเวลานาน อีกทัง้ยงัไมไ่ดม้องวา่ปฏิกิรยิาของกลุม่ตนหรอืกลุม่อาํนาจเก่าในสงัคมท่ีมีตอ่ประชานิยมก็เป็นปัญหาสาํคญั

ในแง่ความเหลือ่มลํา้ดา้นการเมืองไมแ่พค้วามเหลือ่มลํา้ดา้นเศรษฐกิจ 

 สว่นงานของนกัวิชาการท่ีใหค้วามสาํคญักบัทัง้ความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจและความเหลื่อมลํา้ดา้นการเมือง 

ซึ่งผูเ้ขียนเห็นดว้ยกับแนวทางนี ้เน่ืองจากเช่ือว่าเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองไม่สามารถแยกออกจากกันไดอ้ย่าง

เด็ดขาด นกัวิชาการในกลุม่นี ้เช่น ผาสกุ นิธิ และเบเคอร ์โดยสว่นตวัผูเ้ขียนมองวา่เป็นมมุมองท่ีเป็นกลางมากกวา่กลุม่อ่ืน 

เน่ืองจากเป็นนกัวิชาการท่ีค่อนขา้งเป็นอิสระจากองคก์ร ทว่าปัญหาอย่างหนึ่งของนักวิชาการในกลุ่มนีค้ือ ยังคงเนน้

วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาท่ีเกิดจากความเหลื่อมลํา้ดา้นเศรษฐกิจมากกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ตน้ตอความเหลื่อมลํา้ดา้น

การเมือง ยกเวน้กรณีของแม็คคารโ์กท่ีวิจารณค์วามเหลือ่มลํา้ดา้นการเมืองอยา่งตรงไปตรงมา  

 ทา้ยท่ีสุดคือ แนวคิดของอภิชาต สถิตนิรามยัท่ียํา้ชัดเจนจากผลการสาํรวจของเขาว่า “ความเหลื่อมลํา้ดา้น

เศรษฐกิจ” ไม่ใช่ปัญหาหลกัท่ีนาํไปสูป่ระชานิยมของระบอบทกัษิณ อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนท่ีเขาอา้งอิงผลการสาํรวจ ซึ่ง

นบัว่าเป็นตวัแทนประชากรท่ีไม่ดีนกั ทว่าท่ีเป็นปัญหามากไปกว่านัน้คือ สมมติฐานท่ีว่ากลุม่คนเสือ้แดงเป็นชนชัน้กลาง

ใหม่ในสงัคมของเขานัน้ ไดต้ัดขาดปัจจัยทางดา้นเศรษฐกิจของกลุ่มคนเหล่านีอ้อกไปว่าไม่ใช่แรงจูงใจใหค้นเหล่านี ้

ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง งานของอภิชาตก็มีจุดเด่นอยู่ท่ีการชีใ้หเ้ห็นว่ากลุ่มคนเสือ้แดงคือ ประชาชนท่ีมี

ความตื่นตวัทางการเมืองมากกวา่ท่ีจะเป็นไพรฟ่า้ในระบบอปุถมัภอ์ยา่งมมุมองของเอนกและ TDRI 

 ในประเด็นการมีส่วนรวมทางการเมืองของประชาชน ส่วนตวัผูเ้ขียนมีความเช่ือว่ากลุ่มคนท่ีใหก้ารสนบัสนุน

ทกัษิณหรอืท่ีถกูเหมารวมวา่เป็น “เสือ้แดง” นัน้ ไมไ่ดป้ระกอบดว้ยประชาชนท่ีเป็นชนชัน้ลา่งหรอืชนชัน้กลางใหม ่(แลว้แต่

ว่านกัวิชาการจะเรียก) เพียงอย่างเดียว แต่จะเห็นไดว้่านกัวิชาการเป็นจาํนวนมาก เช่น นิธิ เอียวศรีวงศ ์ก็ไดอ้อกมา

เปิดเผยว่าตนลงคะแนนเสียงใหก้บัพรรคไทยรกัไทยรวมถึงพรรคเพ่ือไทย สะทอ้นใหเ้ห็นว่ากลุม่คนท่ีสนบัสนนุทกัษิณนัน้ 

ไม่ไดม้ีเฉพาะผูท่ี้แสวงหาผลประโยชนท์างเศรษฐกิจเท่านัน้ ทว่ายงัมีคนอีกกลุม่หนึ่งท่ีมองว่าทกัษิณเป็นทางเลือกหนึ่งท่ี

ดีกวา่สาํหรบัวถีิทางประชาธิปไตย ซึง่เป็นประเด็นท่ีควรทาํการศกึษาตอ่ไป  
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บทคัดยอ่ 

 การทาํวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค:์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดข้องคณะ

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล; และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดข้อง

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีมีประสบการณแ์ละตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั โดยกลุม่ตวัอย่างในการศึกษา ไดแ้ก่ 

เจา้หนา้ท่ีในคณะฯท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนเบิกจ่ายเงินรายไดค้ณะฯ จาํนวนกลุม่ตวัอย่าง 77 คน ซึ่งเครื่องมือท่ีใชแ้บบสอบถามมี

ค่าความเช่ือมั่น .05 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหค์วาม

แปรปรวน ผลการวิจยัพบวา่: (1) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การบรหิารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณา

รายดา้น พบว่า ด้านการจัดทาํงบประมาณ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และดา้นการควบคุม

งบประมาณอยู่ในระดบัมาก; และ (2) ผลการเปรียบเทียบฯ จาํแนกตามประสบการณ ์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และจาํแนกตาม

ตาํแหน่งหนา้ท่ี ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ แสดงไดว้่า ประสบการณท์าํงานต่างกนั และตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีผลต่อการ

บรหิารงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดข้องคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล  

คาํสาํคัญ: การบรหิารงบประมาณ, คา่ใชจ้่ายจากเงินรายได,้ งบประมาณเงินรายได ้

 

Abstract 

The objectives of this research were; (1) to study the factors affecting the management of the budget, expenditure 

and income of the Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University; and (2) to compare the factors affecting the 

management of the budget, expenditure and income of the Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University with different 

experiences and positions. The sample group in the study Including the staff in the Faculty involved in the process of 

disbursement of income from the Faculty Number of samples: 77 people The questionnaire-based instrument had a 

confidence value of .05. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and analysis 

of variance. The results showed that: (1) Factors affecting income budget management Overall, it is at a high level. When 

considering each aspect, it was found that budgeting budget approval budget management and budget control at a high 

level; and (2) Comparison results The overall experience was classified at a high level. and categorize different positions 

Overall, it's at the highest level. It shows that the work experience is different. and different positions It affects the 

management of the budget, expenditure and income of the Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University 

Keywords: budget management, expenses from income, income budget 
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บทนํา 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหาร 

งบประมาณของคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น และจดัสรรงบประมาณใหก้บัหน่วยงานยอ่ยภายในคณะฯ เพ่ือเป็นการกระจาย

อาํนาจในการบรหิารงบประมาณใหแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น หวัหนา้ภาควิชา ทัง้หมด 11 ภาควิชา 

ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรข์องคณะฯ ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตรห์ลกั และยงัสอดรบักบั

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยมหิดลดว้ย ดังนั้น จึงควรมีการควบคุม กํากับ และติดตามรายจ่ายจากเงินรายได้ ให้เป็น

ประโยชนแ์ละคุม้ค่ามากท่ีสดุ โดยจะตอ้งวางแผนการใชจ้่ายใหร้ดักุมมากขึน้ และปรบัรูปแบบกลยุทธ์ใหม่ เพ่ือมิใหง้บ

การเงินติดลบ และเพ่ือรองรบัสถานการณฉ์กุเฉิน เช่น สภาวะผูต้ิดเชือ้ COVID–19 ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดค้ณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือนาํ

ขอ้มูลสนเทศท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการวางแผน แกไ้ขปัญหาการใชจ้่ายงบประมาณ และนาํผลท่ีไดไ้ปเสนอแนะ  

เป็นแนวทางในการปรบัปรุงการบรหิารจดัการของคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

การตรวจเอกสาร 

แนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แนวคิดของการบริหารจดัการ (พิมลจรรย ์นามวฒัน)์ ใหค้วามหมายการ

บริหาร คือ การประสมประสานทรพัยากรตา่ง ๆ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล และบรรลผุลสาํเรจ็ตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบังบประมาณ (จิรพฒัน,์ 2552)ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า งบประมาณ 

หมายถึง แผนการดาํเนินการโดยละเอียดในการจดัหา และการใชท้รพัยากรสาํหรบัการผลติชว่งเวลาหนึง่ งบประมาณเป็น

แผนงานท่ีวางไวส้าํหรบัอนาคตโดยแสดงคา่ตา่ง ๆ ดว้ยตวัเลขฝ่ายจดัการใชง้บประมาณเป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคมุ

การทาํงานและประเมินผลการทาํงาน ลกัษณะของงบประมาณท่ีดี (ดิเรก, 2551) จะตอ้งเป็นงบประมาณท่ีมีความถกูตอ้ง

ทัง้ในรายละเอียด ทัง้ในดา้นตวัเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ และสามารถเปิดเผยแก่สาธารณะ  ภายใตง้านท่ี

ไดร้บัอนมุตัิงบประมาณรายจ่ายจากสภามหาวิทยาลยั(เกียรติคณุ, 2553) สอดคลอ้งกบัวิธีการบริหารงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตรใ์หบ้รรลตุามขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัโดยแสดงใหเ้ห็นจุดเริ่มตน้และจุดสิน้สดุของงาน ดงันัน้

ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การบรหิารงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดข้องคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้นฯ 

ซึง่จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั (Figure 1) 

 

               Independent variable               Dependent variable 

 
Figure 1 Research conceptual framework, primary variable, dependent variable 

 

 

1. Budgeting 

2. Budget Approval 

3. Budget management 

4. Budget control 

1. Sex 

2. Type of personnel 

3. Education level 

4. Work experience 

5. Work level 

6. Agency 
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สมมตุฐิานการวจิยั 

บคุลากรท่ีประสบการณก์ารทาํงาน ตาํแหนง่หนา้ท่ีตา่งกนั มีปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบรหิารงบประมาณรายจ่ายเงิน

รายไดต้า่งกนั 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ บคุลากรซึ่งมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารงบประมาณและการใชจ้่ายเงินรายไดค้ณะ

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น โดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 77 คน ซึง่มาจากหนว่ยงานภายในคณะฯ ดงันี ้สงักดัภาควิชา 

11 คน สงักดัโรงพยาบาล 21 คน สงักดัสาํนกังาน 6 คน สงักดังาน 33 คน และสงักดัหนว่ย 4 คน 

 

เครือ่งมือในการวจิยั 

แบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไป ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การบรหิาร

งบประมาณรายจ่ายเงินรายไดข้องคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Likert Scale) ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบได ้5 ระดบั  

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง     มีคา่เทา่กบั   5   คะแนน 

เห็นดว้ย               มีคา่เทา่กบั   4   คะแนน 

ไมแ่นใ่จ                 มีคา่เทา่กบั   3   คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย             มีคา่เทา่กบั   2   คะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง     มีคา่เทา่กบั   1   คะแนน 

 

วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑด์งันี ้

(รตัติยา สจุจภิรมย,์ 2561 : 36–44) 

    คา่เฉลีย่ x ̅  ระดบัความคิดเห็น 

  4.51–5.00  มากท่ีสดุ 

  3.51–4.50  มาก 

  2.51–3.50  ปานกลาง 

  1.51–2.50  นอ้ย 

  1.00–1.50  นอ้ยท่ีสดุ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ใชแ้บบสอบถามออนไลนผ์่านระบบ JotForm ซึ่งไม่ไดร้ะบุช่ือผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูว้ิจัยส่งแบบสอบถาม

ใหแ้ก่กลุม่ตวัอยา่งท่ีกาํหนด 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่วิเคราะหค์วามแปรปรวน (One Way ANOVA) 
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ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

ผูศ้ึกษาไดน้าํเสนอผลการศึกษาตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั โดยแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่: (1) 

การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม; (2)การวิเคราะหปั์จจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได ้ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการจัดทาํงบประมาณ ดา้นการอนุมตัิงบประมาณ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการ

ควบคมุงบประมาณ; และ (3)ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

1.ผลการวเิคราะหข์อ้มูลทั่วไป  

ผลการศึกษาขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ พบว่า บคุลากรสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ย

ละ 88.3) และเพศชาย (ร้อยละ 11.7) จําแนกตามประเภทของบุคลากร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลยั (รอ้ยละ 55.8) รองลงมาพนกังานสว่นงาน (รอ้ยละ 32.5) ลกูจา้งเงินรายได ้(รอ้ยละ 9.1) และขา้ราชการ 

(รอ้ยละ 2.6) จาํแนกตามการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ไดร้บัการศึกษาระดบัปริญญาตรี (รอ้ยละ 67.5) รองลงมาระดบั

ปรญิญาโท (รอ้ยละ 27.3) ระดบัปรญิญาเอก และระดบัตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 2.6) จาํแนกตามประสบการณใ์นการ

ทาํงาน พบวา่ บคุลากรสว่นใหญ่ มีประสบการณ ์6–10 ปี (รอ้ยละ 39) รองลงมา 11–15 ปี และ15 ปีขึน้ไป เทา่กนั (รอ้ยละ 

27.3) จาํแนกตามหนว่ยงาน พบวา่ บคุลากรสว่นใหญ่สงักดังาน (รอ้ยละ 42.9) รองลงมาสงักดัโรงพยาบาล (รอ้ยละ 27.3) 

สงักดัภาควิชา (รอ้ยละ 14.3) สงักดัสาํนกังาน (รอ้ยละ 10.4) และสงักดัหนว่ยงาน (รอ้ยละ 5.2) ตามลาํดบั 

 

2.ผลการวเิคราะหปั์จจยัทีม่ีต่อผลต่อการบรหิารงบประมาณเงนิรายไดข้องคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

Table 1 Mean difference standards deviation of group study of Budgeting Budget approval Budget 

management and Budget control. 

 

จากTable 1 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะ

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดทาํงบประมาณ ด้านการอนุมัติ

งบประมาณ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการควบคมุงบประมาณ ซึ่งภาพรวมบคุลากรเห็นดว้ยในระดบัมากทกุดา้น 

และเมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการจัดทาํ

งบประมาณ ดา้นการควบคมุงบประมาณ และดา้นการบรหิารงบประมาณ ตามลาํดบั 

List x ̅ SD Comment level Rating 

Budgeting 4.26 0.57 Agree 2 

Budget approval 4.30 0.57 Agree 1 

Budget management 4.14 0.58 Agree 3 

Budget control 4.26 0.55 Agree 2 

Total 4.24 0.13 Agree  
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Table 2  The results of the comparison of factors affecting the management of the budget, expenditure and 

income of the Faculty of Tropical Medicine were presented. Mahidol University Work experience classification. 
List less than 6 years  6–10 years  11–15 years  15 years and over 

x ̅ SD Comment 

level 

 x ̅ SD Comment 

level 

 x ̅ SD Comment 

level 

 x ̅ SD Comment 

level 

Budgeting 4.28 0.29 Agree  4.35 0.57 Agree  4.11 0.62 Agree  4.29 0.55 Agree 

Budget 

approval 

4.43 0.43 Agree  4.52 0.48 Strongly 

Agree 

 4.06 0.67 Agree  4.20 0.49 Agree 

Budget 

management 

4.46 0.45 Agree  4.36 0.52 Agree  3.93 0.61 Agree  4.14 0.58 Agree 

Budget control 4.33 0.42 Agree  4.52 0.47 Strongly 

Agree 

 3.96 0.67 Agree  4.18 0.38 Agree 

Total 4.26 0.57 Agree  4.30 0.57 Agree  4.14 0.58 Agree  4.26 0.55 Agree 

 

จากTable 2 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารงบประมาณและมี

ประสบการณใ์นการทาํงานนอ้ยกวา่ 6 ปี 6–10 ปี 11–15 ปี และ15ปีขึน้ไป โดยภาพรวมบคุลากรเห็นดว้ยในระดบัมากวา่

ประสบการณใ์นการทาํงานมีผลต่อปัจจยัการบริหารงบประมาณทัง้ 4 ดา้นขา้งตน้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

บคุลากรช่วง 6–10 ปี เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุในดา้นการอนมุตัิงบประมาณ และดา้นการควบคมุงบประมาณ บคุลากร

ช่วงนอ้ยกว่า 6 ปี 6–10 ปี 11–15 ปี และ15ปีขึน้ไป เห็นดว้ยในระดบัมากว่า ดา้นการจัดทาํงบประมาณ และดา้นการ

บรหิารงบประมาณ 

 

Table 3 The results of comparison of factors affecting the management of the budget, expenditure, income of 

Faculty of Tropical Medicine Mahidol University Work experience classification. Between groups and within the 

group 

List source of variance SS df MS F p 

Budgeting between groups 

within the group 

Total 

0.717 

23.686 

24.403 

3 

73 

76 

0.239 

0.324 

0.736 0.534 

 

Budget approval between groups 

within the group 

Total 

3.004 

21.281 

24.285 

3 

73 

76 

1.001 

0.292 

3.435 

 

 

0.021 
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Budget management between groups 

within the group 

Total 

3.733 

21.605 

25.338 

3 

73 

76 

1.244 

0.296 

4.204 0.008 

Budget control between groups 

within the group 

Total 

4.015 

19.120 

23.135 

3 

73 

76 

1.338 

0.262 

5.110 0.003 

Note: with a statistically significant level of .05 

 

จากTable 3  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารงบประมาณและมี

ประสบการณก์ารทาํงานในช่วงต่างๆ มีความคิดเห็นในดา้นการจัดทาํงบประมาณท่ีแตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นไม่

แตกตา่งกนัในดา้นการอนมุตัิงบประมาณ ดา้นการบรหิารงบประมาณ และดา้นการควบคมุงบประมาณ  

 

Table 4  Shows the results of the comparison of factors affecting the management of the budget, expenditure 

and income of the Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University Classified by department 
List Department  Hospital  Office  Unit  Sub Unit 

x ̅ SD Comme

nt level 

 x ̅ SD Comme

nt level 

 x ̅ SD Comme

nt level 

 x ̅ SD Comme

nt level 

 x ̅ SD Comment 

level 

Budgeting 4 . 2

5 

0.4

3 

Agree  4.08 0.75 Agree  4.39 0.61 Agree  4.34 0.47 Agree  4.38 0.38 Agree 

Budget 

approval 

4 . 1

9 

0.3

1 

Agree  4.11 0.76 Agree  4.38 0.61 Agree  4.40 0.46 Agree  4.68 0.46 Strongly 

Agree 

Budget 

manage

ment 

3 . 9

4 

0.4

4 

Agree  3.97 0.73 Agree  4.23 0.50 Agree  4.24 0.52 Agree  4.54 0.36 Strongly 

Agree 

Budget 

control 

4 . 2

6 

0.3

9 

Agree  4.11 0.74 Agree  4.40 0.43 Agree  4.30 0.50 Agree  4.52 0.35 Strongly 

Agree 

Total 4.1

6 

0.5

1 

Agree  4.07 0.58 Agree  4.35 0.70 Agree  4.32 0.58 Agree  4.53 1.06 Strongly 

Agree 

 

จาก Table 4 ผลการศึกษาพบวา่ บคุลากรท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารงบประมาณสงักดัหนว่ยงาน

เห็นดว้ยว่า ปัจจยัทัง้ 4 ดา้นมีผลต่อการบริหารงบประมาณในระดบัมากท่ีสดุ บคุลากรสงักดัอ่ืนๆ เห็นดว้ยในระดบัมาก  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า บคุลากรสงักดัหน่วยงานเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ ในดา้นการอนมุตัิงบประมาณ 

ดา้นการบรหิารงบประมาณ ดา้นการควบคมุงบประมาณ  
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Table 5  shows the results of the comparison of factors affecting the management of the budget, expenditure 

and income of the Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University Classified by department 

List source of variance SS df MS F p 

Budgeting between groups 

within the group 

Total 

1.103 

23.300 

24.403 

4 

72 

76 

0.276 

0.324 

0.852 0.497 

Budget approval between groups 

within the group 

Total 

1.826 

22.459 

24.285 

4 

72 

76 

0.456 

0.312 

1.463 0.222 

Budget management between groups 

within the group 

Total 

2.076 

23.262 

25.338 

4 

72 

76 

0.519 

0.323 

1.606 0.182 

Budget control between groups 

within the group 

Total 

0.927 

22.208 

23.135 

4 

72 

76 

0.232 

0.308 

0.751 0.561 

Note: with a statistically significant level of .05 

 

จากTable 5  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรตามหน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการบริหาร

งบประมาณ มีความคิดเห็นในปัจจยัทัง้ 4 ดา้นแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจิยั ผูว้จิยัพบว่า  

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดข้องคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล 

จาํนวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการจดัทาํงบประมาณ ดา้นการอนมุตัิงบประมาณ ดา้นการบรหิารงบประมาณ ดา้นการ

ควบคมุงบประมาณ ซึ่งภาพรวมบคุลากรเห็นดว้ยในระดบัมากทกุดา้น และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการอนมุตัิ

งบประมาณมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมา คือ ดา้นการจดัทาํงบประมาณ ดา้นการควบคมุงบประมาณ และดา้นการบริหาร

งบประมาณ ตามลาํดบั  

2. การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดข้องคณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 

มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีมีประสบการณแ์ละตาํแหนง่หนา้ท่ีตา่งกนั ภาพรวมบคุลากรเห็นดว้ยในระดบัมากวา่ประสบการณใ์น

การทาํงานมีผลตอ่ปัจจยัการบรหิารงบประมาณทัง้ 4 ดา้นขา้งตน้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บคุลากรช่วง 6-10 

ปี เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุในดา้นการอนมุตังิบประมาณ และดา้นการควบคมุงบประมาณ บคุลากรช่วงนอ้ยกวา่ 6 ปี 6-10 
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ปี 11–15 ปี และ 15ปีขึน้ไป เห็นด้วยในระดับมากว่า ด้านการจัดทาํงบประมาณ และด้านการบริหารงบประมาณ 

ประสบการณก์ารทาํงานในช่วงต่างๆ มีความคิดเห็นในดา้นการจัดทาํงบประมาณท่ีแตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกนัในดา้นการอนมุตัิงบประมาณ ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการควบคมุงบประมาณ บคุลากรสงักดั

หน่วยงานเห็นดว้ยว่า ปัจจยัทัง้ 4 ดา้นมีผลต่อการบริหารงบประมาณในระดบัมากท่ีสดุ บคุลากรสงักดัอ่ืนๆ เห็นดว้ยใน

ระดบัมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า บคุลากรสงักดัหน่วยงานเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ ในดา้นการอนมุตัิ

งบประมาณ ดา้นการบรหิารงบประมาณ ดา้นการควบคมุงบประมาณ ทัง้นี ้บคุลากรตามหน่วยงานตา่งๆ มีความคิดเห็น

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัเหน็ว่า  

1. ดา้นการจดัทาํงบประมาณ ควรวางแผนงบประมาณใหต้รงหรอืใกลเ้คียงกบัการใชจ้่ายงบประมาณ และควร

กาํหนดเปา้หมายในการดาํเนินการอยา่งชดัเจน เพ่ือใหก้ารจดัทาํงบประมาณสอดคลอ้งกบัรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ 

2 ดา้นการอนมุตัิงบประมาณ ควรพิจารณาเหตผุลและลาํดบัความสาํคญัอย่างจริงจงั ไม่ควรอนมุตัิตามความ

ตอ้งการของหนว่ยงาน เพ่ือใหใ้ชง้บประมาณใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

3 ดา้นการบริหารงบประมาณ ควรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหน้อ้ยท่ีสดุ เพ่ือใหก้ารใชง้บประมาณตรงตาม

วตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 

4 ดา้นการควบคมุงบประมาณ ควรควบคมุ กาํกับ ติดตาม ใหก้ารใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน รวมทัง้

เรง่รดัการใชจ้่ายงบประมาณใหท้นัภายในปีงบประมาณ เพ่ือใหเ้กิดประสทิธิภาพในการใชง้บประมาณ 

5 บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงบประมาณมีประสบการณแ์ละตาํแหน่งหนา้ท่ีแตกต่างกัน ความรูค้วาม

เขา้ใจในดา้นงบประมาณจึงแตกต่างกัน จึงควรอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทุกปี เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถปฏิบตัิงานได้

ถกูตอ้ง ตรงตามวตัถปุระสงค ์และยทุธศาสตรข์องคณะฯ 

สาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อรายรบั-รายจ่ายในการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหส้ามารถ

ประมาณการรายรบั-รายจ่าย จากเงินรายไดข้องคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล 
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บทคดัยอ่ 

การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กรดิจิทัล 

เปรยีบเทียบการปรบัตวัของพนกังาน จาํแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล และความสมัพนัธร์ะหวา่งทกัษะดิจิทลักบัการปรบัตวั

ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาํนวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ  พบว่า

พนักงานมีทักษะดิจิทัลและการปรับตัวในระดับมาก หัวข้อท่ีมีระดับการปรับตัวสูงท่ีสุดคือการยอมรับแนวคิดการ

ปรบัเปลี่ยน กฟภ.สู่ องคก์รดิจิทลั หวัขอ้ท่ีมีระดบัการปรบัตวัตํ่าท่ีสดุคือการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เก่ียวกบัการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ผลการทดสอบสมมตุิฐานพบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลดา้นอายแุละประสบการณ์

ทาํงานท่ีแตกตา่งกนั พนกังานมีการปรบัตวัเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลัแตกตา่งกนั และทกัษะดิจิทลัมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกับการ

ปรบัตวัของพนกังานเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลั  

คาํสาํคัญ: การปรบัตวัของพนกังาน, การปรบัตวัเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลั, ทกัษะดิจิทลั, องคก์รดิจิทลั 

 

Abstract  

The purposes of this study were to study the adaptation of Provincial Electricity Authority employees 

to a digital organization, to compare the adaptation of employees classified by personal factors, and to study 

the relationship between digital skills and the adaptation of employees. Samples consisted of 400 employees 

of Provincial Electricity Authority, using a quantitative data collection. The results indicated that the level of 

digital skills and the adaptation were at a high level. The highest-level topic of adaptation was accepting the 

idea of transforming the Provincial Electricity Authority into a digital organization whereas the lowest-level topic 

of adaptation was participation in digital work-related discussions. Hypothesis testing indicated that the different 

personal factors of age and levels of work experiences affected differently levels of adaptation to digital 

organizations. Also, digital skills were also positively correlated with employees’ adaptation to digital 

organizations. 

Keywords: adaptation of employees, adaptation to digital organizations, digital organizations, digital skills 
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บทนํา 

เมื่อเขา้สูศ่ตวรรษท่ี 21 โลกกาํลงัเขา้สูก่ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองในหลายดา้น โดยเฉพาะดา้น

เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาและเปลีย่นแปลงอยา่งมาก เทคโนโลยีดิจิทลัมีอิทธิพลตอ่การทาํงานและการใชชี้วติประจาํวนัโดย

ไม่รูต้วั และเรากาํลงัใชชี้วิตอยู่ในยคุดิจิทลั (Digital Era) ในอนาคตอนัใกลนี้จ้ะเป็นยคุของการเช่ือมต่อของทกุอย่างบน

โลกใบนี ้(Internet of Things) ในภาคการบริการสาธารณะและภาคธุรกิจลว้นตอ้งพึ่งพาอาศยัขอ้มลูและเทคโนโลยีใน

แทบทกุกระบวนการปฏิบตัิงาน จึงมีความจาํเป็นอยา่งมากในการพฒันาและขยายการบรหิารจดัการทรพัยากรขององคก์ร

ผา่นระบบดิจิทลั  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองคก์รรฐัวิสาหกิจดา้นสาธารณูปโภค มีภารกิจหลกัในการจัดหาใหบ้ริการพลงังาน

ไฟฟ้าและดาํเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วประเทศ 74 จังหวัด (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมทุรปราการ) ในปัจจุบนัเพ่ือใหอ้งคก์รสามารถขบัเคลื่อนและพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

สอดคลอ้งกบันโยบายภาครฐัตามแผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ.2561–2580 และตามแผนปฏิบตัิการ

ดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ.2561–2565 กาํหนดแนวทางการพฒันาปรบัเปลี่ยนและพาองคก์รไปสู ่Digital Utility เตรียมความ

พรอ้มเขา้สูย่คุดิจิทลั บรูณาการเช่ือมโยงระบบและขอ้มลูระหวา่งสายงาน ขยายผลการใชด้ิจิทลัตลอดทั่วทัง้องคก์ร ทัง้การ

บรหิารจดัการภายใน การบรกิารลกูคา้ การรว่มมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํไปสูโ่อกาสทางธุรกิจใหมข่อง กฟภ. 

เมื่อองคก์รมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อระบบงาน ส่งผลต่อพนกังานในองคก์รตอ้งเพ่ิมศกัยภาพของ

ตวัเอง ใหม้ีความสามารถและปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแบบใหมท่ี่เกิดขึน้ ดว้ยเหตนีุ ้การศกึษา

นีจ้ึงใหค้วามสนใจการปรบัตวัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีเป็นผลจากปัจจยัดา้นต่างๆ เมื่อองคก์รปรบัเปลี่ยน

ตัวเองเพ่ือเขา้สู่โลกดิจิทัล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจะใชผ้ลการศึกษานีเ้พ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดการ

ทรพัยากรมนษุยใ์นองคก์รตอ่ไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการศกึษา 

1. เพ่ือศกึษาการปรบัตวัของพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาคเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลั 

2. เพ่ือศกึษาเปรยีบเทียบการปรบัตวัของพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาคจาํแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งทกัษะดิจิทลักบัการปรบัตวัเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลัของพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

 

การตรวจเอกสาร 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการปรบัตวั  

การปรบัตวั หมายถึง สภาวะท่ีบคุคลพยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ทัง้ทางดา้นจิตใจและกายภาพ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งหรือเหมาะสมกับสถานการณห์รือสภาพแวดลอ้มใหม่ โดยมีพืน้ฐานจาก 

การรบัรู ้การเรียนรู ้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์หรือทศันคติ และแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม ในการศึกษาของ มาลณีิ 

จโุฑปะมา (2553) และ วณัยรตัน ์คณุาพนัธ ์(2561) อา้งถึงแนวคิดทฤษฎีการปรบัตวัของรอย (Roy’ Adaptation Theory) 

ซึ่งมีความเช่ือว่า “บุคคลเป็นระบบการปรบัตวัระบบหนึ่ง” ซึ่งมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายในตวัเองและภายนอก

ตลอดเวลา เติมศักดิ์ คทวณิช (2546) อธิบายถึงการปรับตัวว่ามี 2 ลักษณะ คือการปรบัตัวใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้ม 

(Adaptation) และการปรบัตวัดา้นจิตใจ (Adjustment) เมื่อบคุคลไดร้บัการกระทบจากสภาพแวดลอ้มจะสง่ผลดา้นจิตใจ

ใหเ้กิดภาวะอารมณต์า่งๆ และบคุคลจะมีการแสดงออกในพฤติกรรม 4 ดา้น ไดแ้ก่ การปรบัตวัตามความตอ้งการทางดา้น
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สรีระ การปรบัตวัดา้นอตัมโนทศัน ์การปรบัตวัต่อบทบาทหนา้ท่ี และการปรบัตวัดา้นการพึง่พากนัและกนั ในการศกึษานี ้

การปรบัตวั หมายถึง สภาวะท่ีพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาคพยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รดิจิทลั 

 

แนวคดิเกีย่วกบัองคก์รดจิิทลั 

การออกแบบองคก์ารในยคุดิจิทลั ตอ้งเริม่ท่ีปรบักระบวนการคิด วิสยัทศัน ์ความเช่ือตัง้แตผู่บ้รหิารไปถึงบคุลากร

ระดบัปฏิบตัิการ (บญุอนนัต ์พินยัทรพัย,์ 2562) ไดแ้ก่ การปรบักระบวนการคิดของบคุลากรในองคก์รการปรบักระบวนการ

ทาํงานการปรบัทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี การปรบัวฒันธรรมองคก์ร และการมีทกัษะดา้นดิจิทลั สาํนกัวิชาการ สาํนกังาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2559) กล่าวถึงแนวคิดการปรบัเปลี่ยนภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดิจิทัลว่า มีเป้าหมาย 4 

ประการ คือ: (1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของประเทศดว้ยการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั; 

(2) สรา้งโอกาสทางสงัคมอยา่งเทา่เทียมดว้ยขอ้มลูขา่วสารและบรกิารผา่นสือ่ดิจิทลั; (3) เตรยีมความพรอ้มใหบ้คุลากรทกุ

กลุม่มีความรูแ้ละทกัษะท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยคุดิจิทลั; และ (4) ปฏิรูปกระบวนทศัน์

การทาํงานและการใหบ้ริการภาครฐัดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลเพ่ือใหเ้ป็นการปฏิบตัิงานท่ี

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดงันัน้บุคลากรภาครฐัจึงตอ้งเพ่ิมพูนความรูแ้ละทกัษะดิจิทลั โดยทกัษะดา้น

ดิจิทลัมี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความสามารถ ความรู ้ประสบการณ ์และคณุลกัษณะหรอืแรงจงูใจของบคุลากรทีสง่ผลต่อ

ความพงึพอใจในการทาํงานและความสาํเรจ็ในงาน (สาํนกังาน ก.พ., 2562) 

 ในการศึกษานี ้ทักษะดิจิทัล หมายถึง ความสามารถในการทาํความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยี สามารถคน้หา 

วิเคราะห ์และตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีไดจ้ากเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถแบ่งปันขอ้มลูหรือทาํงานรว่มกนัผ่านระบบดิจิทลั 

มีการทาํงานเป็นทีม และมีความสรา้งสรรครู์จ้กัปรบัปรุงการทาํงานตลอดเวลา ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงันี ้ 

1. ดา้นความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยี หมายถึง มีความสามารถเรียนรูแ้ละทาํความเขา้ใจ ในความรูพื้น้ฐานทาง

ดิจิทลั เช่น การใชง้าน แนวปฏิบตัิ หรอืประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมือดิจิทลัในการทาํงาน  

2. ดา้นการวิเคราะหแ์ละตดัสนิใจ หมายถึง ความสามารถในการคน้หาขอ้มลูจาก search engine และนาํขอ้มลู

ท่ีไดม้าตีความ วิเคราะห ์และสามารถตดัสนิใจนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ดา้นการทาํงานแบบใหม่ หมายถึง สามารถปฏิบตัิงานท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุง

ตนเอง และทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งราบรืน่ 

4. ด้านความสรา้งสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการขยายความคิด ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

ปฏิบตัิงานหรอืแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ละเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัแผนปฏบิตักิารดจิิทลัของการไฟฟา้สว่นภูมิภาค พ.ศ. 2561–2565  

ปัจจุบนัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีการปรบัเปลี่ยนองคก์รโดยเนน้ 3 ประเด็นท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ พลิกองคก์รสูก่ารเป็น 

Digital Utility, สรา้งมลูคา่เพ่ิมดว้ยนวตักรรมดา้นพลงังานไฟฟา้ และกา้วสูผู่น้าํธุรกิจดา้นไฟฟา้ทัง้ในประเทศและในระดบั

ภมูิภาค โดย Digital Utility เป็นการปรบัเปลีย่นดา้นเครอืขา่ยระบบไฟฟา้ การบรกิารลกูคา้ กระบวนการภายใน ทรพัยากร

บคุคล และ Technology Platform และหมายถึง ลกัษณะขององคก์รตามยทุธศาสตรท่ี์มีการปรบัปรุงใน 3 ประเด็นดงันี:้ 

(1) การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการลกูคา้; (2) การพฒันาเทคโนโลยีของระบบไฟฟา้ให้

ทนัสมยั ใหค้วามสาํคญัการสือ่สารและเช่ือมโยงขอ้มลู; และ (3) การเพ่ิมประสทิธิภาพของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้ริการใน

ปัจจุบนัและบริการใหม่ในอนาคต ดงันัน้ กฟภ.จะตอ้งปรบัเปลี่ยนทั่วทัง้องคก์ร ตัง้แต่กระบวนการทาํงาน  ทกัษะของ

พนกังาน และสนบัสนุนอุปกรณห์รือเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน โดยสามารถแบ่งการเดินทางสู่ PEA 
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Digital Utility ออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี1 :Ready (พ.ศ. 2561) การเตรียมความพรอ้มเขา้สูย่คุดิจิทลัของ กฟภ., 

ระยะท่ี 2 :Set (พ.ศ. 2562-2563) มุง่เนน้การขยายขีดความสามารถดา้นดิจิทลั  และระยะท่ี 3 :Grow (พ.ศ. 2564–2565) 

กฟภ.จะก้าวสู่ธุรกิจไฟฟ้าแบบดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคก์รอย่างเต็มศักยภาพ (กองแผน

สารสนเทศและสื่อสาร ฝ่ายวางแผนสารสนเทสและสื่อสาร, 2563) ซึ่งในปัจจุบนัอยู่ระหว่างระยะท่ี 3 ของแผนดงักลา่ว 

ดงันัน้พนกังานจึงไดร้บัรูเ้ก่ียวกบัการปรบัเปลี่ยนองคก์ร มีความรูค้วามเขา้ใจสามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั หรือมีทกัษะ

ดิจิทลัมาบา้งแลว้  

จากการตรวจสอบเอกสารแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เมื่อองคก์รมีการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่องคก์รดิจิทลั 

พนกังานจึงมีความพยายามปรบัตวัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแบบลอ้มใหม ่โดยมีพืน้ฐานจาก การรบัรู ้การเรียนรู ้ความรู ้ทกัษะ 

ประสบการณ ์หรือทศันคติ ผูศ้ึกษาจึงไดน้าํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดโดยปัจจัยท่ีมีผลตอ่การปรบัตวั คือ ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่งงาน และสายงานท่ีสังกัด และปัจจัยท่ีมี

ความสมัพนัธก์บัการปรบัตวัเขา้สูด่ิจิทลัคือทกัษะดิจิทลั ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยี ดา้นการวิเคราะหแ์ละ

ตดัสนิใจ ดา้นการทาํงานแบบใหม ่และดา้นความสรา้งสรรค ์ 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 conceptual framework 

 

สมมตฐิานการศกึษา 

1. พนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาคท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลตา่งกนั มีการปรบัตวัเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลัตา่งกนั 

2. ทกัษะดิจิทลัมีความสมัพนัธก์บัการปรบัตวัเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลัของพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

 

วิธีดาํเนินการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) จาํนวน 28,896 คน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 

31 พฤษภาคม 2564) กาํหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยใชส้ตูรของ Taro Yamane  

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 สว่น: สว่นท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป เช่น เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ประสบการณท์าํงาน ระดบัตาํแหน่ง และสายงานท่ีสงักดั; ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกับทกัษะดิจิทลัของ

พนกังาน 4 ดา้น จาํนวนทัง้หมด 14 ขอ้ เป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั; และสว่นท่ี 3 คาํถามเพ่ือ

ทราบระดบัการปรบัตวัของพนกังาน จาํนวน 14 ขอ้ เป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั  

  

Personal factor: Gender, Age, Education, Work experience, 

Position  and Function 
Adaptation of Provincial Electricity 

Authority employees to a digital 

organization 

 
Digital skill: Understanding and using technology, Analysis 

and decision, New work environment and Creativity  
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การทดสอบเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ทดลองใชแ้บบสอบถาม (Try Out) กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกบัประชากรท่ีตอ้งการศกึษา คือ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต จาํนวน 30 ชุด และทาํการคาํนวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชว้ิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ไดค้า่เทา่กบั 0.98 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

ผูศ้ึกษาใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํเร็จรูป โดยนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุม่ตวัอย่างมาวิเคราะหค์า่ทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่า

รอ้ยละ (Percentage) ใชส้าํหรบัอธิบายขอ้มลูปัจจยัสว่นบคุคล คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ระดบัค่าเฉลี่ยใชส้าํหรบัอธิบายระดับทกัษะดิจิทัลของพนกังาน และระดบัการปรบัตวั และการใชส้ถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทาํการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัการ

ปรบัตวัของพนกังาน โดยใช ้t-test และ One-way ANOVA และวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องทกัษะดิจิทลักบัการปรบัตวัเขา้

ของพนกังาน ใชค้า่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือหาคา่

ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู 2 ชดุ โดยความสมัพนัธม์ีทัง้ทางบวก (ทางตรง) และทางลบ (ทางผกผนั)  

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 

ผลการศกึษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 6 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณท์าํงาน ตาํแหน่งงาน และสายงานท่ี

สงักัด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นรอ้ยละ 58.5 โดยมากมีอาย ุ31–40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 35.25 มี

การศกึษาตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรขีึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ 94.25 ประสบการณท์าํงานของผูต้อบแบบสอบถามแบง่เป็น 3 กลุม่ 

กลุม่ท่ีมีประสบการณน์อ้ยกวา่ 11 ปี มีจาํนวนมากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 43.0 ระดบัตาํแหนง่งานพบวา่ระดบัตาํแหนง่ ระดบั 

7-8 มีจาํนวนสงูท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 41.2 เป็นระดบัท่ีเทียบเทา่กบัระดบัผูบ้รหิารระดบัตน้ เช่น หวัหนา้แผนก และดา้นสาย

งานท่ีสงักดั สายงานการไฟฟ้าภาค 1–4 มีจาํนวนมากท่ีสดุ 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.75 เป็นเพราะสายงานนีม้ีพนกังาน

มากท่ีสดุในการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ในขณะท่ีสายงานธุรกิจและการตลาดคิดเป็นรอ้ยละ 2.0 เป็นสายงานท่ีมีการจดัตัง้ใหม่

จึงมีพนกังานในสงักดัไมม่ากนกั 

ทกัษะดิจิทลัของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จากการศึกษาพบว่า พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มีทกัษะ

ดิจิทลัในระดบัมาก (X = 4.05) เมื่อพิจารณาในแตล่ะดา้นพบวา่ดา้นความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ (X = 

4.20) รองลงมาคือดา้นความสรา้งสรรค ์(X = 4.06) ดา้นการทาํงานแบบใหม่ (X = 3.98) ตามลาํดับ และดา้นการ

วิเคราะหแ์ละตดัสนิใจมีคา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (X = 3.89) 

การปรบัตวัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขา้สู่องคก์รดิจิทลั จากการศึกษาพบว่า พนกังานมีระดบัการ

ปรบัตวัในระดบัมาก (X = 4.26) เมื่อพิจารณาในรายขอ้พบว่า หวัขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 2 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การยอมรบั

แนวคิดการปรบัเปลี่ยน กฟภ.สู ่องคก์รดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ (X = 4.41) และความสามารถเปิดใจยอมรบัการเรียนรูส้ิง่

ใหม่อยู่เสมอ (X = 4.39) หวัขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสดุ 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ความพยายามประเมินผลงานของตนเองเมื่อองคก์รมี

การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือปรบัแนวทางการทาํงานของตนเอง (X = 4.12)  และการมีสว่นรว่มในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั มีคา่เฉลีย่ตํ่าท่ีสดุ (X = 4.08) 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน 1 ดงัแสดงในTable 1 และ 2 พบวา่ปัจจยัสว่นบคุคลตา่งกนั ดา้นเพศ ระดบัการศกึษา 

ระดบัตาํแหน่งงาน และสายงานท่ีสงักัด มีการปรบัตวัเขา้สู่องคก์รดิจิทลัไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน และ

ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ดา้นอายุ และประสบการณ์ทาํงาน มีการปรบัตัวเขา้สู่องคก์รดิจิทัลแตกต่างกัน เป็นไปตาม

สมมติฐาน  

 

Table 1 Comparison of the adaptation of employees classified by Gender  

     (n =400) 

 Gender n X SD F Sig. 

Adaptation of Provincial Electricity Authority 

employees to a digital organization 

Male 234 4.30 0.54 3.48 0.63 

Female 166 4.21 0.47   

Note: *p < .05. 

 

Table 2 Comparison of the adaptation of employees classified by Age, Education, Work experience, Position and 

Function  

     (n =400) 

 Source of variation df SS MS F Sig. 

Age Between-groups 3 4.53 1.51 5.87 .001* 

 Within-group 396 101.93 .26   

Education Between-groups 2 1 .50 1.89 .153 

 Within-group 397 105.46 .27   

Work experience Between-groups 2 3.55 1.77 6.84 .001* 

 Within-group 397 102.91 .26   

Position Between-groups 3 1.90 .63 2.40 .068 

 Within-group 396 104.56 .26   

Function Between-groups 11 2.89 .26 .98 .460 

 Within-group 388 103.57 .77   

 ToTal 399 106.46    

Note: *p < .05. 

 

แยกวิเคราะหร์ะดบัการปรบัตวัของพนกังานเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลัเป็นรายคู่โดยจาํแนกตามอาย ุและประสบการณ ์

ดงัแสดงในTable 3 และ 4 
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Table 3 Comparison of the adaptation of employees classified by age in pairs  

Age X SD 21–30 31–40 41–50 > 50 

21–30 4.42 .52 - .14* .20* .33* 

31–40 4.28 .48  - .06 .19* 

41–50 4.23 .52   - .13 

> 50 4.09 .52    - 

Note: *p < .05. 

 

Table 4 Comparison of the adaptation of employees classified by work experience in pairs *p < .05 

Work experience X SD < 11 11–20 > 20 

< 11 4.33 .50 - .03 .23* 

11–20 4.30 .51  - .20* 

> 20 4.10 .52   - 

Note: *p < .05. 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดงัแสดงในTable 5 พบว่า ทกัษะดิจิทลัในภาพรวมและรายดา้นมีความสมัพนัธ์

เชิงบวกกบัการปรบัตวัของพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาคเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลั 

 

Table 5 Relationship between digital skills and the adaptation of employees *p < .05 

Digital skills r p-Value 

Understanding and using technology 0.622 .000* 

Analysis and decision  0.591 .000* 

New work environment  0.650 .000* 

Creativity  0.692 .000* 

Total 0.688 .000* 

Note: *p < .05. 

 

การอภปิรายผล 

การปรบัตวัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขา้สู่องคก์รดิจิทลัอยู่ในระดบัมาก หมายถึง เมื่อองคก์รมีการ

ดาํเนินการปรบัเปลี่ยนการทาํงานเขา้สู่องคก์รดิจิทลั พนกังานมีระดบัการปรบัตวัท่ีดีมาก พนกังานสามารถจะทาํความ
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เขา้ใจเรยีนรูส้ิง่ใหมไ่ดจ้ะนาํไปสูก่ารปรบัตวัในทางท่ีดีและผา่นพน้อปุสรรคท่ีทาํใหก้ารปรบัตวัไมเ่ป็นผลสาํเรจ็ได ้(เติมศกัดิ ์

คทวณิช, 2546) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ การยอมรบัแนวคิดการปรบัเปลี่ยน กฟภ.สู่ องคก์รดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 

สอดคลอ้งกบั แนวคิดการปรบัตวั คือเมื่อเริม่ยอมรบัสภาพแวดลอ้มท่ีมากระทบแปลวา่พนกังานสามารถท่ีจะขจดัความคบั

ขอ้งใจต่างๆ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถท่ีจะปรบัตวัทางดา้นจิตใจเพ่ือเปิดรบัการเรียนรูส้ิ่งใหม่ และทาํความ

เขา้ใจกับปัญหาตามความเป็นจริง สอดคลอ้งกับผลการศึกษาหวัขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยลาํดบัรองลงมาคือ การสามารถเปิดใจ

ยอมรบัการเรียนรูส้ิ่งใหมอ่ยู่เสมอ สาํหรบัหวัขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสดุ ไดแ้ก่ การพยายามประเมินผลงานของตนเองเมื่อมี

องคก์รมีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือปรบัแนวทางการทาํงานของตนเอง และการมีสว่นรว่มในการแลกเปลีย่นความคิดเห็น

เก่ียวกับการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ทัง้ 2 หวัขอ้นีพ้นกังานจะสามารถปฏิบตัิไดก็้ต่อเมื่อมีการใชง้านเทคโนโลยี

ดิจิทลัมาแลว้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งตามแผนปฏิบตัิการดิจิทลัของการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ปัจจุบนัอยู่ในระหวา่งดาํเนินการเป็นปี

ท่ีสี ่พนกังานอาจยงัไมม่ีประสบการณม์ากพอจะสามารถนาํไปแลกเปลีย่นพดูคยุกบัเพ่ือนรว่มงานหรอืประเมินการทาํงาน

ของตนเองได ้

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน และสายงานท่ีสงักดั ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน ดา้นเพศอาจเป็นเพราะปัจจุบนัเพศหญิงและชายต่างก็มีทกัษะและความสามารถไม่แตกต่างกนัจึงทาํใหก้าร

ปรบัตวัไม่มีความแตกต่างกนั ในดา้นระดบัการศึกษา ศศิรศัมิ์ ทวีวงค ์(2559) กล่าวว่าพนกังานระดบัการศึกษาตัง้แต่

ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปมีการปรบัตวัดา้นตนเองและดา้นการทาํงานไดด้ีกวา่พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

กลุม่ตวัอย่างในงานศึกษานีเ้กือบทัง้หมดเป็นผูม้ีระดบัการศึกษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไปจึงทาํใหผ้ลการทดสอบไม่

แตกต่างกนั ดา้นระดบัตาํแหน่งงานและสายงานท่ีสงักดัแตกตา่งกนัมีการปรบัตวัไม่แตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะถึงแมจ้ะมี

ความรบัผิดชอบในระดบัตาํแหน่งงาน หรือสงักดัสายงานท่ีแตกต่างกนั  แต่ก็ตอ้งปรบัตวัใหส้อดรบักบัความเปลี่ยนแปลง

ขององคก์รอย่างเลี่ยงไม่ไดจ้ึงมีการปรบัตวัไม่แตกตา่งกนั และในการศกึษานีไ้ม่ไดศ้ึกษาระดบัการปรบัตวัเป็นรายดา้นจึง

ไม่มีความเฉพาะเจาะจงมากพอ ส่วนดา้นท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ไดแ้ก่ อายุ และประสบการณ์ทาํงาน โดย

พนกังานท่ีมีอาย ุ21–30 ปี มีการปรบัตวัมากกว่า พนกังานท่ีมีอาย ุ31–40ปี, 41–50 ปี และพนกังานอายมุากกว่า 50 ปี 

ตามลาํดับ พนักงานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกว่า 11 ปี มีการปรบัตัวมากกว่าพนักงานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน  

11–20 ปี และพนักงานท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เป็นเพราะการเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่องค์กรดิจิทัลเป็นการ

เปลีย่นแปลงในหลายดา้น ตัง้แตก่ารปรบักระบวนการคิด การทาํงาน วฒันธรรมองคก์ร ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี และทกัษะ

ดิจิทลั ซึง่เป็นสิง่ใหมส่าํหรบัพนกังานท่ีทาํงานมานานและมีความเคยชินกบัการทาํงานในกระบวนการเดิม ทาํใหพ้นกังาน

ท่ีมีประสบการณท์าํงานมากตอ้งเรยีนรูส้ิง่ใหมท่ัง้หมด จึงสง่ผลใหม้ีการปรบัตวัเมื่อองคก์รเขา้สูด่ิจิทลันอ้ยกวา่พนกังานท่ีมี

ประสบการณท์าํงานนอ้ยกวา่ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ทกัษะดิจิทลัในภาพรวมและรายดา้นมีความสมัพนัธ์เชิงบวกการปรบัตวั

ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเขา้สู่องคก์รดิจิทลั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หมายความว่ายิ่งมีทกัษะ

ดิจิทลัทัง้สีด่า้นสงูยิ่งมคีวามสมัพนัธก์บัการปรบัตวัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สกลุ กิตติพีรชล (2560) วิเคราะหปั์จจยั

เชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลตอ่ความสามารถในการปรบัตวัของบคุลากร ท่ีพบว่าสมรรถนะและทนุมนษุยส์ง่อิทธิพลทางตรงใน

เชิงบวกตอ่ความสามารถในการปรบัตวั โดยท่ีความสามารถในการปรบัตวั หมายถึง ความสามารถในการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี

และทักษะใหม่ๆ ความสามารถในการทาํงานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถในการจัดการกับความเครียดในท่ีทาํงาน 

ความสามารถในการปรบัตวัทางวฒันธรรม และความสามารถในการมีความคิดสรา้งสรรค ์ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

บทสรุป 

ดงัแสดงใน Table 6 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เป็นไปตามสมมติฐาน 2 ดา้น คือปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนั 

ดา้นอาย ุและประสบการณท์าํงาน มีการปรบัตวัเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลัแตกตา่งกนั และผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ทกัษะ

ดิจิทลัทกุดา้นมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัการปรบัตวัของพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาคเขา้สูอ่งคก์รดิจิทลั 

 

Table 6 Show Hypothesis test results 

Independent Variable p-Value Hypothesis test results 

Acceptation Rejection 

Personal factor - Gender  .630   

 - Age  .001*   

 - Education  .153   

 - Work experience  .001*   

 - Position  .068   

 - Function  .460   

Digital skill -  Understanding and using technology  .000*   

 -  Analysis and decision  .000*   

 -  New work environment  .000*   

 - Creativity  .000*   

Note: *p < .05. 

 

ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 

จากการศกึษาพบวา่องคก์รควรมีการสง่เสรมิมากขึน้ในเรือ่งดงัต่อไปนี:้ (1) จดัอบรมทกัษะดิจิทลัใหก้บัพนกังาน

ท่ีมีอายมุาก เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปรบัตวัเขา้กบักระบวนการทาํงานท่ีใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัไดม้ากขึน้; (2) เปิดโอกาสให้

พนกังานมีสว่นรว่มและแลกเปลีย่นความคิดเห็น เก่ียวกบัการทาํงานแบบใหม ่ปัญหาท่ีพบหลงัจากการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั

ในกระบวนการทาํงาน และขอ้คิดเห็นท่ีจะนาํไปสูก่ารทาํความเขา้ใจและพฒันากระบวนการทาํงานแบบใหม่รว่มกนั; และ 

(3) จัดอบรมพนักงานในหัวขอ้เก่ียวกบัการพัฒนาตนเอง และการประเมินประสิทธิภาพของตนเอง เพ่ือใหพ้นักงาน

สามารถนาํมาประเมินและพฒันาแกไ้ขจดุบกพรอ่งในการทาํงานของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานในองคก์รดิจิทลั  

 

ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 

  การศึกษาครัง้หนา้ควรศึกษาเชิงคณุภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลกึ  อาจเพ่ิมการเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน หรอื

ศกึษาในหนว่ยงานภาคเอกชน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูมากขึน้เพราะสภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีแตกตา่งกนั อีกทัง้การศกึษาครัง้นี ้



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60   สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

 
ภาคบรรยาย 254 

ตัง้ใจศกึษาพนกังานเป็นสาํคญั การศกึษาครัง้หนา้อาจเพ่ิมบคุลากรสว่นอ่ืน เช่น ลกูจา้ง พนกังาน outsource หรอืผูม้าใช้

บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปอาจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพนักงานระดับ

ปฏิบตัิงานกับกลุ่มพนกังานระดบับริหาร ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และเน่ืองจาก

การศึกษาครัง้นีศ้ึกษาการปรบัตวัในภาพรวม การศึกษาครัง้หนา้อาจเพ่ิมการศึกษาการปรบัตวัในรายดา้น เพ่ือใหไ้ดผ้ล

การศกึษาเพ่ิมเติมวา่พนกังานจะมีการปรบัตวัในแตล่ะดา้นแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคณุพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ท่ีรว่มใหข้อ้มลูและรว่มมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี และ

ขอขอบคณุ ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ท่ีใหก้ารช่วยเหลือในการศึกษาครัง้นี ้

ใหป้ระสบความสาํเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยดี 
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Abstract 

 According to the statement, "powerful speakers start powerfully" (Leeds, 2003, p.105), it is important 

for public speakers to begin their speech with a strong introduction to capture their audience's attention and 

encourage them to listen. Opening strategies are one of the beneficial elements in an introduction. This study 

aimed to investigate the use of opening strategies in TED (Technology, Entertainment, and Design) talks and 

compare the use of opening strategies in terms of six topics: technology, entertainment, design, business, 

science, and global issues. It investigated the use of opening strategies in 180 selected TED Talks, and 380  

opening strategies were used for the six topics. The results of the study showed that the most commonly used 

strategies were personal reference, followed by anecdote, humor, and questions. However, the least commonly 

used strategy was reference to occasion. The results of the study will be useful for a public speaking course 

and general public speakers especially in these selected fields. 

Keywords: introduction, opening strategies, TED talks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60   สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

 
ภาคบรรยาย 256 

Introduction 

 TED (Technology, Entertainment, and Design) is a non-profit organization whose concept is to spread 

the important ideas of experts in their own fields by means of TED Talks. “Public Speaking, as its name implies, 

is a way of making your ideas public – of sharing them with other people and of influencing other people (Lucas, 

2009).” TED Talks can be defined as an online channel of public speaking because the purpose of TED Talks 

is to spread the speaker’s ideas or inform the audiences of important information. In the preparation of a public 

speech, speakers usually divide their speech into three components which are the introduction, body, and 

conclusion. These three principal components function differently.  

 According to Grice and Skinner (2010), and Wrench, Goding, Johnson, and Attias (2012), an 

introduction contains five functions including attracting the audience’s attention and interest, stating the 

purpose of the speech, establishing credibility, providing reasons for listening, and previewing the main ideas. 

Besides, Leeds (2003, p.105) stated that "powerful speakers start powerfully". This statement suggests that 

when a speaker begins their speech, it should start immediately with a strong introduction to attract the 

audience's attention, and to encourage them to listen. In addition, the speakers need to enhance their 

audience’s curiosity by stimulating their interest in what the speaker will say next. However, to grab the 

audience’s attention from the beginning of the speech, the use of attention getters should be considered as an 

important element of the speech. This research aimed to study the use of attention getters or opening strategies 

in six topics of TED Talks (i.e. technology, entertainment, design, business, science, and global issues). As TED 

Talks are planned speech events, the speakers of TED will need to prepare themselves before the event, and 

they might use different strategies to maintain the interest of their audiences. 

 As mentioned previously, the introduction or the opening part of the speech is an important part 

because it should capture the audience’s attention, and it is likely to be the first opportunity for the speaker to 

make an impression on the audience (Leeds, 2003). To the best of my knowledge, some studies have previously 

investigated the use of strategies for capturing an audience’s attention (i.e. Andeweg, De Jong, & Hoeken, 

1998; Andeweg, De Jong, & Van Breugel, 2010; Carette, 2018). Even though many researchers have explored 

various aspects of TED Talks (i.e. Rubenstein, 2012, Theunissen, 2014, Khajornphaiboon and Vungthong, 

2019), only a few studies have investigated the opening strategies. This study aimed to study the use of opening 

strategies in TED Talks and compare the use of opening strategies for six topics. The researcher posited two 

research questions which are: (1) What are the opening strategies used in the six topics of TED Talks?; and (2) 

What are the similarities or differences in the use of opening strategies among the six topics?  

In order to answer the research questions and fulfill the research objectives, the researcher focused on the 

theoretical frameworks established by Karia (2013), Verderber, Sellnow, and Verderber (2012) and Wrench et 

al. (2012) which consist of thirteen strategies in all: anecdote, historical reference, humor, personal reference, 

question, quotation, reference to audience, reference to current events, reference to occasion, reference to 

subject, startling statement, creating suspense, and performing and motivating an action. The results of this 

study would be beneficial for general public speakers especially the speakers of the selected fields to apply 
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the use of opening strategies in their speech. Also, it could be beneficial for instructors of public speaking 

courses to incorporate this useful information into their courses. 

 

Literature Review 

 The researcher reviewed the related literature and research on the use of opening strategies in TED 

Talks and found that the principal concepts that are relevant to the theoretical framework are as follows: 

 

1. Introduction of Speech 

A speech contains three basic components which are the introduction, body, and conclusion (O’Hair, 

Rubenstein, & Stewart, 2016). Gronbeck, McKerrow, Etninger, and Monroe (1990) stated that an introduction is 

the beginning of a speech. In public speeches, the opening part is important because it can engage the 

audience’s attention (Verderber et al., 2012). To achieve this with an audience, different kinds of supporting 

strategies can be used (O’Hair et al., 2016). To identify the oral speech components, Carl Storz et al. (2002) 

stated that the structure of an introduction includes the process of getting attention, signal the beginning, 

greetings, self-introduction, subject introduction, giving speech objectives, telling the presentation outing, 

telling the audience about the time for questions, and making a transition between the introduction and the 

body. Also, in the blog of the Department of Communication at the University of Pittsburgh (2020), it was stated 

that transitions, brief phrases, or pauses can signal to the audience that the speaker is moving from the 

introduction to the body of the speech. For example, Khajornphaiboon and Vungthong (2019), who studied the 

moves in the introduction of TED Talks, found that the boundary between the introduction and the body can be 

identified in terms of the purpose or main idea of the speech. In other words, these moves are to inform the 

audience about the structure of the talk and to state the main idea. Hence, this paper used the use of transitions 

and the mention of the purpose or main idea to identify the boundary between the introduction and the body. 

 

2. Opening Strategies 

 Although the term ‘opening strategies’ is described by various terms such as attention getters, attention 

grabbers, or introductory strategies, the major purpose of the strategies is to attract the audience’s attention at 

the beginning of a speech. Wrench et al. (2012) added that the speakers can have a difficult time while speaking 

if they fail to attract their audience’s attention at the very beginning. Since this study investigated opening 

strategies for various topics, Wrench et al. (2012)’s attention-getters were used as a part of the theoretical 

framework. The Wrench et al. (2012) framework is not only useful and suitable to analyze the data but also 

contains strategies that occur with different topics. The opening strategies are: 

2.1) Anecdote (AN) is “a brief account or story of an interesting or humorous event” (Wrench et al, 

2012). Carette (2018) stated that this is the most popular strategy to begin a speech. 

2.2) Asking a Question (QS) to the audience is commonly used at the beginning of a speech. The 

question can be divided into two types: response questions and rhetorical questions (Wrench et al, 2012). 
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2.3) Historical Reference (HR) refers to an event that refers back to history – something that happened 

a long time ago (Wrench et al., 2012).  

2.4) Wrench et al. (2012) explained that humor (HU) can be added in another strategy, for example, a 

humorous anecdote, quotation, or current event.  

2.5) Personal Reference (PR) refers to a personal story which is related to the speech topic such as 

experiences or personal knowledge; in addition, this strategy can help increase the credibility of the speaker 

(Wrench et al, 2012).  

2.6) Quotation (QT) refers to “the use of the words of another person that relate directly to your topic” 

(Wrench et al., 2012).  

2.7) Reference to Audience (RA) is a strategy which shows how the speaker is linked to an audience, 

and clearly states how they share a common ground with the topic of the speech which makes them interested 

in the content (Wrench et al., 2012).  

2.8) Reference to Current Event (RCE) refers to “a current event that relates to your topic” (Wrench et 

al., 2012). Karia (2013) called this strategy, “call-back”, and this helps create personalized feelings for 

audiences. 

2.9) Reference to Occasion (RO) refers directly to “the speaker occasion”, and it is usually used when 

“the speech is being delivered for a specific occasion” (Wrench et al, 2012).  

2.10) Reference to Subject (RS) is a strategy which tells your audience “the subject of your speech” 

(Wrench et al., 2012). It is the strategy that clearly and directly tells the audience how the topic will be useful 

for them.  

2.11) Startling Statement (SS) is used when the speaker needs to surprise his or her audience with 

unknown information, and it often comes in the form of statistics or strange facts (Wrench et al., 2012). Karia 

(2013) suggested that a startling statement should be something that surprises the audience.  

In addition, as previously observed, the researcher intentionally added more strategies from Verderber 

et al. (2012) in the form of two more strategies for the framework. These are Creating Suspense and Performing 

and Motivating an Action to fulfill the study. The definitions of these two strategies are as follow: 

2.12) Creating Suspense (CS) is a strategy used when the speaker has to “generate uncertainty or 

mystery during the first few sentences and excites the audience” (Verderber et al., 2012).  

2.13) Performing and Motivating an Action (PMA) refers to an action which is related to the topic and 

performed by the speaker themselves, or an action that the speaker motivates or asks their audience to perform 

(Verderber et al., 2012).  

To conclude, the theoretical framework of the present study (i.e., the thirteen opening strategies used 

to analyze the data) was drawn from those of Karia (2013), Verderber et al. (2012), and Wrench et al. (2012). 
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3. Previous Related Studies 

In the study of Andeweg et al. (1998) entitled, “May I have your attention? Exordial Techniques in 

Informative Oral Presentations”, the researchers found various exordial or introductory techniques used at Delft 

University of Technology in informative oral presentations. They conducted two experiments to test the 

effectiveness of each of the three exordial techniques: anecdote, ethnical appeal, and your problem. With the 

focus on the introduction using anecdote, the results showed that the use of anecdotes led to significantly 

higher ratings of the presentation’s comprehensibility and the speaker’s credibility. This corresponded with the 

function of the introduction as explained by Grice and Skinner, (2010) that the introduction of a speech should 

establish the speaker’s credibility. 

Another research study which was conducted by Andeweg, et al. (2010) is “The First Minutes of 

Conference Presentations: An Analysis of the Opening of 16 Research Papers”. In this study, the researchers 

aimed to study the rhetorical techniques in the introduction of 16 research papers at the international conference 

by using an exordium model. The results showed that the speakers used all three functions which are attentum 

parare (i.e. attention of the listeners), benevolum parare (i.e. evoking listeners’ sympathy), and docilem parare 

(i.e. enable the listeners to understand the rest of the presentation). In Andeweg, el al. (2010) study showed 

how professional speakers use different rhetorical techniques in their presentations to attract the audience’s 

attention and introduce their topics. The most used technique for achieving attentum function was stressing the 

importance of the topic followed by saying something witty and asking a question. However, the most commonly 

used technique like anecdotes was seldom shown. 

The last related study is “Opening and Closing Strategies in the Literature and in TED Talks: A 

Contrastive Approach” (Carette, 2018). The researcher studied the opening and closing strategies of 40 

selected TED talks on the criteria of ‘positivity, the conveyance of forward-looking messages and the provision 

of food for thought’ by using Karia (2013) as the major framework. The results showed that most of the speakers 

preferred using anecdotes and questions to begin their talks and they tended to combine several strategies to 

fulfill the purpose of the speech. 

From the three previous research studies related to this study, the researchers only studied some 

particular devices in opening the talks such as anecdote, humor, quote, and question. Although the study of 

Carette (2018) studied the same topic as this study – TED Talks, the focus on a larger number of topic categories 

has not been identified. This current study concentrated on more topic categories of popular talks from 

experienced speakers to see how each strategy was differently and effectively used. Apart from those 

conditions, the data of this study were checked by another rater for reliability. 
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Methodology 

 The research method of this study was divided into two sections:  

 

Data Collection 

The data of the present study were purposively selected from www.ted.com according 

to popularity and the uploaded date. The data was collected from six popular topics of TED Talks, which are 

technology, entertainment, design, business, science, and global issues. The researcher selected those which 

were published on the website from January 2016 to December 2019 in order to yield the up-to-date strategies 

that were used. In addition, the researcher selected the talks from the 30-top ranked talks according to their 

popularity to see what and how each strategy was used to create effective talks. To serve the purpose of the 

study, only English talks were analyzed. Importantly, the selected videos did not include interviewing videos, 

talks without an audience, and performance videos. Also, the transcripts of the talks are provided on the TED 

website (www.ted.com). This yielded a total number of 180 videos. 

 

Data Analysis 

This study aimed to find out the opening strategies used in six different topics of TED Talks, and the 

talks were identified by using the theoretical frameworks of Karia (2013), Wrench et al. (2012), and Verderber 

et al. (2012). There are five steps in the research procedure. Firstly, this study used the mention of the purpose 

or the main idea of the talk as one of the criteria to mark the end of the introduction and the use of transitions to 

identify the introduction. Secondly, in order to answer the first research question, the data was analyzed to find 

out the opening strategies under the research framework. Furthermore, to address the second research 

question, the use of each strategy in each topic was analyzed to see if it was used similarly or differently. All 

the data was counted in terms of frequency of occurrence. As stated by Carette (2018), people tend to combine 

more than one strategy in a talk, so there can be more than one strategy for one talk. In addition, the results of 

ten out of thirty talks per topic were checked by another rater for reliability. Finally, the frequencies were 

presented in the form of percentages in tables. 

Table 1 below shows an example of how the data was rated for reliability. From the example, when the 

two out of three appeared to correspond, the conclusion was agreed upon. 
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Table 1 An example of interrater reliability checking procedure 
Example Opening 

Strategies 

Researcher Rater 1 Rater 2 Result 

“I'm James. I'm a writer and artist, and I make work about technology. I 

do things like draw life-size outlines of military drones in city streets 

around the world, so that people can start to think and get their heads 

around these really quite hard-to-see and hard-to-think-about 

technologies. … Last year, I built my own self-driving car.”  

Personal 

Reference 

agreed agreed agreed  

“But because I don't really trust technology, I also designed a trap for it.” Humor agreed - agreed  

“…I think when we talk about technology, we're largely talking about 

ourselves and the way that we understand the world.” 

Reference to 

Audience 

agreed - -  

“So, here's a story about technology.” (Bridle,2017,00:05) End of an introduction  

 

Results 

 The results of this study consist of two main tables in order to answer the two research questions. 

In Table 2, there are 380 times opening strategies that were used for the six topics of the TED Talks. 

As already mentioned, the opening strategies can consist of more than one in each talk, so the number of 

opening strategies used is greater than the total number of the talks, which is 180. 

 

Table 2 The total number of each opening strategies 

No. Opening Strategies Total Percentage 

1 Personal Reference (PR) 89 23.4% 

2 Anecdote (AN) 65 17.1% 

3 Humor (HU) 48 12.6% 

4 Questions (QS) 45 11.8% 

5 Reference to Subject (RS) 34 8.9% 

6 Creating Suspense (CS) 20 5.3% 

7 Historical Reference (HS) 19 5% 

8 Reference to Audience (RA) 14 3.7% 

9 Startling Statement (SS) 13 3.4% 

10 Reference to Current Event (RCE) 13 3.4% 

11 Quotation (QT) 11 2.9% 

12 Performing and Motivating an Action (PMA) 8 2.1% 

13 Reference to Occasion (RO) 1 0.3% 

Total 380 100% 

 

According to Table 2, personal reference is the most used strategy (23.4%), followed by the use of 

anecdote (17.1%), and humor (12.6%). Surprisingly, from 180 talks on six topics, reference to occasion is used 

only 0.3 percent which makes it the least used strategy. 

  The most often used strategy is the use of personal reference. This strategy is observable 89 times. 

Here is an example from the Design topic:  
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Growing up, I was obsessed with fashion. I pored over all different types of fashion magazines at my 

local Barnes and Noble. To be fashionable was to be tall, skinny, with long, shiny hair. That's what I saw as the 

ideal, and it was reinforced everywhere I looked. (McCharen-Tran, 2019, 00:26) 

The second frequent used strategy is anecdote. Most of the speakers started using anecdote to 

provide their audience the background of their talks. Here is an example from the Technology topic: 

Four hundred parts per million: that's the approximate concentration of CO2 in the air today. What does 

this even mean? For every 400 molecules of carbon dioxide, we have another million molecules of oxygen and 

nitrogen. In this room today, there are about 1,800 of us. (Wilcox, 2018, 00:01) 

Sometimes the speakers started their introduction with small jokes bringing friendly situations. Here is 

an example from the Entertainment topic: 

Namaskar.  I'm a movie star, I'm 51 years of age, and I don't use Botox as yet. (Laughter) So I'm clean, 

but I do behave like you saw like a 21-year-old in my movies. Yeah, I do that. I sell dreams, and I peddle love 

to millions of people back home in India who assume that I'm the best lover in the world.  (Khan, 2017. 00:23) 

 

Table 3 A summary of the opening strategies used in the six topics shown in percentages 

Opening 

Strategies 

PR AN HU QS RS CS HR RA SS RCE QT PMA RO Total 

Topics T 19.1 19.1 11.8 10.3 10.3 5.9 7.4 1.5 4.4 4.4 2.9 2.9 0 100% 

E 27.1 10.2 11.9 13.6 10.2 5.1 3.4 5.1 0 1.7 5.1 6.8 0 100% 

D 32.1 19.6 12.5 5.4 1.8 5.4 5.4 7.1 3.6 5.3 0 1.8 0 100% 

S 20 20 15.7 12.9 12.9 5.7 2.9 2.9 1.4 1.4 2.9 1.4 0 100% 

B 26.2 14.8 13.1 11.5 11.5 1.6 3.3 4.9 4.9 6.6 1.6 0 0 100% 

GI 18.2 18.2 10.6 16.7 6.1 7.6 7.6 1.5 6.1 1.5 4.6 0 1.5 100% 

Total (100%) 23.4 17.1 12.6 11.8 8.9 5.3 5 3.7 3.4 3.4 2.9 2.1 0.3 100% 

Note: T = Technology, E = Entertainment, D = Design, S = Science, B = Business, GI = Global Issues 

 

 According to Table 3, the results show that personal reference is the highest used strategy with 23.4 

percent of the six topics. In addition, this strategy is also extensively used in at the opening of TED Talks on 

Design topics with 32.1 percent and Entertainment topics with 27.1 percent, followed by Business topics with 

26.2 percent. The second strategy most used strategy is anecdote with 17.1 percent of all topics. This strategy 

is used most in Science topics at 20%, followed by Design topics at 19.6 percent, and Technology topics at 

19.1 percent. The third most used strategy is humor (12.6%). The strategy is also frequently used in Science 

topics (15.7%), followed by Business topics (13.1%), and Design topics (12.5%).   

 As illustrated in Table 3, the use of opening strategies is slightly similar for all six topics. The first five 

strategies selected, including, personal reference, anecdote, humor, questions, and reference to subject, are 

frequently used for the TED six topics. In Technology topics, personal reference and anecdote are used at 19.1 

percent each, followed by humor  which is used at 11.8 percent. Furthermore, for the Entertainment topics, the 
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speakers used personal reference the most, with 27.1 percent, followed by the use of question with 13.6 

percent, and humor with 11.9 percent. In Design topics, personal reference is the most used with 32.1 percent, 

followed by anecdote with 19.6 percent, and humor with 12.5 percent. In Science topics, personal reference 

and anecdote are the most frequently used strategies  with 20 percent of each strategy, followed by humor with 

15.7 percent. In Business topics, personal reference is used the most frequently with 26.2 percent, followed by 

anecdote with 14.8 percent, and humor with 13.1 percent. In Global Issues topics, personal reference and 

anecdote are used the most frequently with 18.2 percent for each strategy, and question is used with 16.7 

percent. On the other hand, in Global Issues topics, reference to occasion is used with 1.5 percent, which this 

strategy does not occur in any other topic; however, the only strategy which is not used in Global Issues at all 

is performing and motivating an action. 

 In summary, the first five selected strategies are personal reference, anecdote, humor, questions, and 

reference to subject. However, reference to occasion, the least frequently used strategy, is occurred in only 

one topic: Global Issues. 

 

Discussion 

 Regarding the opening strategies in the 180 TED selected talks, the results of our study corresponded 

with those of Carette (2018) who reported that most of the speakers preferred using anecdotes and questions 

at the beginning of their talks. In this study, personal reference, followed by anecdote, humor, questions, and  

reference to subject were the first five strategies that were frequently used in the 180 selected talks; while, 

reference to occasion was rarely used. The possible reason why personal reference was used the most might 

be because the speakers of TED Talks have a limited time to present their thoughts and to achieve the purposes 

of an introduction, the speakers might use this strategy to quickly engage their audience’s attention and also 

establish their credibility. Furthermore, our results showed that the second most frequently used strategy was 

an anecdote, which corresponded with those of Carette (2018). Similarly, the study of Andeweg et al. (1998) 

also reported that anecdotes were used to present the speakers’ credibility. However, in the study of Andeweg, 

el al. (2010), the frequently used strategy was stressing the importance of the topic; meanwhile, anecdotes 

were infrequently used. This can be indicated that the characteristics of the events may have influenced in how 

the speakers choose their speech opening strategies. When considering the less used strategy like reference 

to occasion, with the characteristic of TED Talk, where individuals come to share their ideas and experiences, 

the use of reference to occasion might not be essential. Moreover, to discuss important topics in a limited of 

time, using personal reference to establish credibility or tell the audience their background may be more 

effective. 

 

Conclusion 

 This study investigated the use of opening strategies in 180 TED selected talks, and 380 of opening 

strategies were identified for the six selected topics TED Talks. In addition, all the thirteen opening strategies 
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were all used at least once for the six selected topics. The results of the study show that the most commonly 

used strategies  were personal reference, followed by anecdote, humor, and questions whereas the least 

commonly used was reference to occasion.  

 

Suggestions 

 This study investigated only the use of opening strategies in TED Talks. As the opening strategies were 

sometimes used more than once for each talk, further research should also investigate how the opening 

strategies were organized by analyzing the structure of the moves for the opening strategies. It would also be 

useful for novice public speakers to use the structure of moves in their opening strategies as a template for their 

talks to help them select the most appropriate strategies to engage their audiences’ attention. 
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Abstract  

Metaphor translation is difficult to use when translating literature due to the cultural and linguistic 

differences between the source language (SL) and target language (TL). Metaphor translation strategies should 

be selected carefully to retain the author’s intention and proper meaning while preserving the story’s 

attractiveness. This study analyzes the metaphor translation strategies used in the English to Thai translation of 

The Great Gatsby. To achieve the study’s aim, English metaphors and their translations were collected and 

then analyzed based on the types of metaphor translation strategies proposed by Newmark (1988). The results 

revealed that ‘reproducing the same image in the TL’ was used most often, and two metaphor translation 

strategies that are not benchmarked by Newmark (1988; i.e. reproducing the same image in the TL plus gloss 

and deletion plus TL adjusting) were found in this analysis. The implications of each strategy employed to 

translate metaphors was then discussed. The findings in this study may assist translators and facilitate 

translation researchers and translation studies.  

Keywords: metaphor, metaphor translation strategies, The Great Gatsby, translation 
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Introduction  

Translation is a meaning transfer from a source language (SL) into a target language (TL; Larson, 1998). To 

translate effectively, the appropriate option could be to achieve a meaning-based translation, since the words or 

expressions usually own their meaning aligned with the intention of the author, who was writing in and referencing a 

specific culture.  This is especially the case in literary works with figurative language.  

Figurative language is the use of words, expressions, or sentences to convey a message that is different from 

the literal meaning. Figurative language contains special meaning or effect (Abrams & Harpham, 2015) that cannot be 

literally translated. A notable example of figurative language is "All the world's a stage" (‘ทั้งโลกเปรียบเหมือนโรงละคร

ใหญ่ ’; Shakespeare, 1623). To convey the appropriate meaning of this figurative language expression, the translator 

needs to be able to interpret its non-literal meaning. Figurative language becomes a difficulty in translation since the 

expression of figurative language cannot be translated by the word-by-word strategies. There are many types of 

figurative language such as simile, personification, irony, as well as metaphor. The metaphor was the focus in the current 

study. 

Metaphor is a common example of figurative language used to denote one thing for a different thing without 

asserting a comparison (Abrams & Harpham, 2015). A well-known example of metaphor is “Time is money” ( ‘เวลามี

ค่า’). Metaphor is often used in many types of written works, such as literature (particularly novels and poetry) and news 

stories, to make the written work more interesting (Knowles & Moon, 2005). Because of this significant function, metaphor 

should be translated meticulously to retain the author’s intention, the aesthetic of the language, and the attractiveness of 

the story. However, sometimes the literal translation of a metaphor will not preserve the nuanced meaning of the author’s 

words, so special strategies must be employed to provide an accurate, appropriate translation.  

There are several studies that have investigated and suggested metaphor translation strategies. Suksalee 

(2020) analyzed the English into Thai metaphor translation strategies in The Merchant of Venice. The metaphor 

translation strategies proposed by Newmark (1988) was used as the framework in his analysis. Mata and 

Tangkiengsirisin (2018) analyzed the strategies used to translate English metaphors into Thai in a case study of Percy 

Jackson; the metaphor translation recommended by Newmark (1988) was applied in their analysis as well.  

The world classic novel, The Great Gatsby, written by F. Scott Fitzgerald (Fitzgerald, 1925) serves as a good 

case study for an analysis of English-Thai metaphor translation using metaphor translation strategies, and has not 

previously been analyzed using this approach.  The Great Gatsby was selected for the current case study because it 

contains unique and interesting metaphors. One good example is, “Her voice is full of money” (‘เสียงของเธอเป็นเสียง

ของคนมีเงนิ’; Fitzgerald, 1925, p. 110).  In this study, the metaphor translation strategies employed in the Thai translation 

of The Great Gatsby by Tomorn Sookprecha (Fitzgerald, 1925, 2017) was analyzed using the metaphor translation 

strategies proposed by Newmark (1988). The reason that the metaphor translation strategies of Newmark (1988) was 

used in the analysis of this current study is they are particularly comprehensive in their focus on TL meaning. The use of 

metaphor translation strategies and its implications are addressed. 
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Literature Review  

 Metaphor is a type of figurative language that represents figurative senses or abstract concepts with a word 

or collocation by describing one thing in terms of another (Newmark, 1988). Metaphor has also been described as the 

linguistic process that transfers the meaning of a first object into a second object as if it were the first (Hawkes, 1980). 

This study focuses specifically on the use of metaphor as figurative language, comparing one thing to another without 

using ‘like’ and ‘as’ (Larson, 1998). 

 Goatly (1997) states that metaphor can be divided into six syntactic constructions. The first type of construction 

is copular (e.g., the eye was a raindrop). A comma is used in the second type of construction, apposition (e.g., the eye, 

a raindrop). The third type, genitive uses ‘of’ (e.g., the raindrop of an eye). The fourth, non pre-modifier, uses a 

metaphorical syntactic constructions (e.g., the raindrop eye). The fifth type is known as a compounds construction (e.g. 

the eye-raindrop), and the last is referred to as a blends construction (e.g., the reyendrop). 

 Metaphor is mostly used in poetic works because it effectively attracts the reader’s attention. Metaphors are 

also found in an abundance of well-known literature and novels, including Romeo & Juliet and The Merchant of Venice 

by William Shakespeare, Hope Is the Thing with Feathers by Emily Dickinson, and Fault in Our Stars by John Green. 

To translate metaphor effectively, translators should be an expertise in the use of linguistic features, keenly aware of the 

cultural context intended by the source, and able to convey the same aesthetic and cultural reference into the TL. Thus, 

metaphor is often claimed to be one of the most difficult challenges confronting translators.  

Larson (1998) propounds five problems in metaphor translation. First, the original metaphor may be unknown 

in the TL. Second, the object of metaphor may be implicit; that is, sometimes the object is not mentioned in the metaphor 

expression, but the metaphor allows translators to use individual interpretations to translate the text. Third, the point of 

similarity is implicit, and the metaphor provides dissimilar expressions in different cultures. Fourth, the TL uses different 

metaphor imagery which might be different from the SL. Lastly, the frequency of using metaphor in the TL is different 

from the SL. These problems have motivated literary scholars to search for metaphor translation strategies.  One of the 

best-known and most comprehensive approaches for metaphor translation was proposed by Newmark (1988).  

Newmark (1988) considers the translation of metaphor to be the major challenge to accurate, effective 

translation, so he proposes metaphor translation strategies to alleviate the problem by focusing on three keywords. First, 

object refers to the item described by the metaphor. Second, image is the item or picture that the object describes. 

Third, sense references the similarity between object and image. For example, in the metaphor “she is a rose”, the 

object is ‘she’, the image is ‘rose’ and the sense is the similarity between ‘she’ and ‘rose’. These three key words are the 

tools to understand the process for accurately using Newmark’s metaphor translation strategies. 

Newmark (1988) proposes seven metaphor translation strategies (listed from the most preferred to the least): 

1. Reproducing the same image in the TL: this strategy can be applied when the image in the TL does not 

clash with the SL. 

2. Replacing the image in the SL with a standard TL image: when the metaphor is unknown in TL or the 

translators want to make metaphor easy to understand, the standard TL image should be replaced by an image 

appropriate to the TL. 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60   สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

 
ภาคบรรยาย 269 

3. Translating metaphor by simile: the translator can use simile to describe the metaphor to retain its meaning. 

4. Translating metaphor by simile plus sense: sense should be added in order to fulfill the meaning of the 

metaphor in the TL. 

5. Converting a metaphor to its sense: translators can use the analysis of sense to translate the metaphor. 

6. Deletion: if the metaphor is redundant or there is no equivalence, the metaphor can be deleted to retain the 

appropriate expression intended in the text. 

7. Combining the same metaphor with its sense: to clarify the metaphor, translators can translate by repeating 

the metaphor in the TL together with an explanation. 

Newmark’s (1988) strategies have been widely adopted for metaphor translation, and have been cited and 

used as the framework in many research studies. Newmark (1988) has advanced these strategies to help readers in TL 

to better understand the text, so he has placed clear, accurate TL meaning as the foundation, primary objective of his 

strategies. Because of these strengths, Newmark’s strategies were used in this current study as the framework for 

analyzing the metaphor translation strategies in the English-Thai translation of The Great Gatsby. 

Many research studies have used the strategies suggested by Newmark (1988) for their analysis of the 

metaphor translation in various written works. The analysis by Suksalee (2020) regarding English-Thai metaphor 

translation strategies in The Merchant of Venice was conducted using Newmark’s (1988) theoretical framework of 

strategies; Suksalee discovered that Translating metaphor by simile was most frequently employed metaphor 

translation strategy. Manipuspika (2018) analyzed the metaphor translation in the novel, Fallen, also using the 

Newmark’s (1988) seven metaphor translation strategies, and she revealed that Reproducing the same image in the 

TL was the most often used strategy.  A study by Mata and Tangkiengsirisin (2018) of the Thai translation of Percy 

Jackson also applied Newmark’s (1988) strategies and they concluded that the most frequently used strategy was also 

Reproducing the same image in the TL.  In order to create another case study of metaphor in an English-to-Thai 

translation, this study proposed to analyze the strategies found in The Great Gatsby.  This classic novel was selected 

because of its many interesting, unique metaphors that greatly impacts its attractiveness to readers. Additionally, the 

metaphor translation strategies employed in this popular English-Thai translation of The Great Gatsby have not 

previously been researched.  

The Great Gatsby was written by F. Scott Fitzgerald and first published in 1925. The Great Gatsby is one of 

the Great American Novels. The story, set in the Jazz Age, has a pervasive theme of materialism. Today, The Great 

Gatsby still gains the attention of readers around the world and is listed in the “All-TIME 100 Best Novels” by TIME 

magazine (Grossman, 2010). In The Great Gatsby, the metaphors are used as the tools for transferring deeper meaning 

and complex images of words or expressions into the reader’s mind. 

For these reasons, this study has analyzed the metaphor translation strategies employed in the Thai translation 

by Tomorn Sookprecha of The Great Gatsby (Fitzgerald, 1925 , 2017) . This translation was selected due to the 

translator’s strong reputation for excellence in writing, editing, and translating English to Thai. Sookprecha wrote and 

translated more than over 50 published books. The two main objectives of this study were to analyze the metaphor 
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translation strategies employed in Sookprecha’s Thai translated version of The Great Gatsby and to identify how the 

metaphor translation strategies were applied. 

 

Methodology 

 

Data Collection 

The English metaphors in The Great Gatsby (Fitzgerald, 1925), the only authorized edition (Kindle Edition) 

were collected as the source text. This version of The Great Gatsby was selected because it presents the purest and 

closest form to Fitzgerald’s original intentions (Lanahan, 2003). All English metaphors found in The Great Gatsby were 

collected according to Goatly’s (1997) six types of metaphor syntactic constructions. The 21 metaphors that were found 

in The Great Gatsby matched these syntactic constructions and were used in the analysis. The Thai translations of the 

English metaphors in The Great Gatsby, as translated by Tomorn Sookprecha (Fitzgerald, 1925, 2017), were collected 

as the target text. The Thai translation of the 21 English metaphors found in The Great Gatsby were collected. 

Procedures of Data Analysis  

The analyses of the study involved four steps. First, the Thai translation of the 21 English metaphors found in 

The Great Gatsby were collected and analyzed using the metaphor translation strategies proposed by Newmark (1988) 

as the framework. The found English metaphor of each Thai translated metaphor was used as the reference in the 

analysis of the strategies used, focusing on three keywords (object, image and sense). After a week, the researcher 

repeated this first step to ensure the consistency of the English metaphor identification. It was found that the metaphor 

identification was relatively consistent with 90 percent similarity. Next, the frequency with which each metaphor 

translation strategy was used was tallied and calculated as percentage of frequency (based on the total number of uses, 

the frequency of each strategy was multiplied by 100 and divided by the total number of metaphors). Third, each found 

English metaphor and its Thai translation were compared and analyzed, focusing specifically on how the metaphor 

translation strategy was employed. The three keywords mentioned in the metaphor translation strategies stated by 

Newmark (1988) were used to support the analyses. Finally, the findings and discussions of this study were submitted 

to an expert who is an experienced translation instructor in higher education to examine the results of the study and to 

ensure the accuracy and validity of this research study. The study’s final findings were agreed to by both the researcher 

and the expert. 

 

Results and Discussion 

This part reports the results of the study. First, the findings of the overall metaphor translation strategies are 

reported. Then the most frequently used metaphor translation strategies are discussed, followed by an introduction of the 

newly found metaphor translation strategies. The results of analyzing the metaphor translation strategies employed in The 

Great Gatsby based on the metaphor translation strategy framework proposed by Newmark (1988) and their frequency of 

use are presented in Table 1. 
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Table 1 Metaphor translation strategies employed in the Thai translation of The Great Gatsby and their frequency of 

use  

Metaphor Translation Strategies (Newmark, 1988) Frequency of Metaphor Percentage (%) 

1. Reproducing the same image in the TL (M1)* 14 66.67 

2. Replacing the image in the SL with a standard TL image (M2) 0 0 

3. Translation of metaphor by simile (M3) 1 4.76 

4.Translating metaphor by simile plus sense (M4) 0 0 

5. Conversion a metaphor to its sense (M5) 3 14.29 

6. Deletion (M6)** 1 4.76 

7. Combining the same metaphor with sense (M7) 2 9.52 

Total 21 100 

Note: * Reproducing the same image in the TL plus gloss, a new strategy found in this study, was included in the count of 

Reproducing the same image in the TL(M1), with a frequency of one time.  

** Deletion plus TL adjusting, a new strategy found in this study, was included under Deletion (M6) with a frequency of one 

time. 

 

Metaphor Translation Strategies Used  

Five metaphor translation strategies as suggested by Newmark (1988) were used in The Great Gatsby’s Thai 

translation: Reproducing the same image in the TL, Translation of metaphor by simile, Conversion of metaphor to 

sense, Deletion, and Translation of metaphor by the same metaphor combined with sense.  These strategies were 

used primarily to retain the original image of metaphors and also to clarify and explain the meanings in the translation of 

the metaphor.  

Two of Newmark’s metaphor translation strategies were not employed in this Thai translated version of The 

Great Gatsby–Replacing the image in the SL with a standard TL image and Translation of metaphor by simile plus 

sense. There are two possible reasons why these two strategies were not employed. First, the translator sought to 

maintain the original image and thereby the original intentions of the author. Second, Replacing the SL images with a 

standard TL image would be difficult and inaccurate because the standard TL images in Thai culture may not accurately 

represent the author’s original intentions.  

Most frequently metaphor translation strategies used 

 Of the 21 metaphors found in The Great Gatsby, the most frequently used metaphor translation strategy was 

Reproducing the same image in the TL (Newmark, 1988).  This strategy was used to translate metaphors 14 times 

(66.67%). The reason that Reproducing the same image in the TL was used most often is likely because the translator’s 

target readers are the group of people who have experience in reading foreign literature and may have a considerable 

amount of knowledge in foreign cultures, in this case American culture during the Jazz Age. Therefore, simplification of 

metaphors was unnecessary and used less frequently, and maintaining the original SL images was most often adopted 
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as an appropriate metaphor translation strategy.  An example and explanation of translating the metaphor using 

Reproducing the same image in the TL is presented here: 

SL:  He was a son of God (Fitzgerald, 1925, p. 89) 

TL:  เขาเป็นบตุรแหง่พระเจา้ (Fitzgerald, 1925, 2017, p. 96) 

In this metaphor, the object ‘he’ refers to Mr. Gatsby, the main character in The Great Gatsby. The image is ‘a 

son of God’. To compare Gatsby to a son of God, the translator translated the image as ‘บตุรแห่งพระเจา้'. This 

translation does not need to alter the metaphor image, and the phrase ‘บตุรแห่งพระเจา้’ contains the same meaning as 

in the SL image.  

 

Newly found metaphor translation strategies 

 The findings revealed two additional metaphor translation strategies, not benchmarked by Newmark (1988). 

Examples and discussions of these strategies found to this study are presented here: 

 

1. Reproducing the same image in the TL plus gloss  

SL: This fella’s a regular Belasco. (Fitzgerald, 1925, p.40) 

TL: เจา้หมอน่ีคือเบลาสโก* (Fitzgerald, 1925, 2017, p. 49) 

*David Belasco (1853-1931) นกัเขียนบทและผูก้าํกบัละครเวทีชาวอเมรกินั 

 In this metaphor, the object is ‘This fella’, and ‘This fella’ refers to Gatsby. The image is ‘a regular Belasco’. 

Gatsby is compared to Belasco. In the first step, Reproducing the same image in the TL, the metaphor translation 

strategy of Newmark (1988) was employed to translate metaphor. The SL metaphor image was directly translated into 

TL. For the second step, the translator added the endnote to explain the image of metaphor. The endnote provides an 

explanation to the text and provides gloss to the translation. The translator provided the endnote saying ‘นกัเขียนบทและ

ผูก้าํกบัละครเวทีชาวอเมริกนั’ which means ‘a playwright and stage play director’ to explain who Belasco is. This newly 

found strategy –   Reproducing the same image in the TL plus gloss – is appropriately used when the SL metaphor is 

not clear enough for a TL reader, so the explanation is added as a necessary aid to complete understanding.   

2. Deletion plus TL adjusting 

SL: The exhilarating ripple of her voice was a wild tonic in the rain. (Fitzgerald, 1925, p.76) 

TL: นํา้เสยีงรา่เรงิสะทอ้นกอ้งของเธอฝ่าสายฝนมา (Fitzgerald, 1925, 2017, p. 84) 

 In this metaphor, the object is ‘her voice’. ‘Her voice’ refers to the voice of Mrs. Daisy Buchanan, a character 

in The Great Gatsby. The image is ‘a wild tonic in the rain’. In the first step, the Deletion strategy of Newmark (1988) 

was applied, because the image of metaphor was not translated. After deleting the metaphor, the meaning of its 

translation is not completed. Therefore, to complete the meaning, the TL was adjusted and added the part ‘ฝ่าสายฝน

มา ’ which means ‘go through the rain’ to replace the deleted image of the metaphor. The adjusted part in the TL, ‘ฝ่ า

สายฝนมา’ (go through the rain) retained part of the original metaphor ‘a wild tonic in the rain’, as the word ‘ฝน’ (rain) 

was originally mentioned in the SL metaphor. This found strategy – Deletion plus TL adjusting – is employed to fulfil or 
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complete the meaning of the metaphor in the TL after the deletion of metaphor, because the adjustment in language 

may make the translation sound more natural and familiar in the TL.  

 Based on the findings, it is apparent that the metaphors in the Thai translation of The Great Gatsby were 

translated with the concern for retaining the original metaphor images and the author’s original intentions as much as 

possible. This is a rational explanation as to why Reproducing the same image in the TL was the most frequently used 

strategy, and why the Replacement of standard TL image strategy was not used to translate the English metaphors in 

this world classic novel. These findings may suggest the preferred metaphor translation strategy and provide guidance 

to future translators who confront the challenges of translating metaphors. The two new additional strategies found in 

this translation of The Great Gatsby by Sookprecha merit more future research and development in order to advance 

the field of translation studies. 

 

Conclusion 

The analysis of the metaphor translation strategies in the Thai translation of The Great Gatsby revealed that 

Reproducing the same image in the TL, one of the strategies proposed by Newmark (1988), was used most often.  

Furthermore, two additional metaphor translation strategies were found–Reproducing the same image in the TL plus 

gloss and Deletion plus TL adjusting. This study highlights various English-to-Thai metaphor translation strategies that 

can be used by translators, and the importance to translators of selecting an accurate and culturally appropriate 

strategy. The findings and discussion provide the guidelines in translation studies to translators and translation 

researchers. 

 

Limitations and Recommendations 

 The theoretical framework proposed by Newmark (1988) was the only framework used to analyze the metaphor 

translation strategies in this study. To develop this study further, a combination of other frameworks can be applied. 

Since there are many Thai translations of The Great Gatsby, future studies can compare the metaphor translation 

strategies used in the various translation versions of The Great Gatsby to find similarities and differences of metaphor 

translation strategy used, and provide commentary on which strategies best reflect the cultural context and the author’s 

original intentions. 
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บทคัดยอ่ 

กระบวนการผลิตสื่อแอนิเมชันเรื่อง IN LOVE ชายแดนใต้ เป็นงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

แอนิเมชนัเก่ียวกบั 3 จงัหวดัชายแดนใตโ้ดยผ่านเรื่องราวตา่งๆ ท่ีจะนาํเสนอ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยประมาณ 

เป็นจาํนวน 10 ตอน ในแตล่ะตอนก็จะมีคอนเซป (Concept) ตา่งๆ ยกตวัอยา่ง เช่น การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน ์การทอ่งเท่ียว

เชิงประวตัิศาสตรเ์มืองโบราณ เป็นตน้ ซึง่งานชิน้นีไ้ดท้าํรว่มกบัศนูยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) 

เพ่ือท่ีจะนาํเสนอมมุมองตา่งๆ ของชายแดนใตผ้า่นวธีิการใหม่ๆ  โดยใชเ้ทคนิค แอนิเมชนั 3 มิติ ผสมผสานกบัการซอ้นภาพ 

2 มิติ ซึ่งจะเกิดเป็นเทคนิคใหม่ท่ีน่าสนใจมากขึน้ โดยจะมีตวัละคร (Character) ในการดาํเนินเนือ้เรื่องไม่ต ํ่ากว่า 3 ตวั

ละคร และบทความนีจ้ะเป็นการอธิบายกระบวนการสรา้งสื่อแอนิเมชัน เรื่อง IN LOVE ชายแดนใต้ โดยจะอธิบาย

ขบวนการและเทคนิค วิธีการต่างๆ ท่ีใชใ้นงานชิน้นี ้โดยมีผลการประเมินหลงัรบัชมในเกณฑท่ี์ดีมาก สามารถก่อใหเ้กิด

ความรูส้กึหลงัรบัชมท่ี อยากมาเท่ียว 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

คาํสาํคัญ: 2 มิต,ิ 3 มิต,ิ การซอ้นภาพ, แอนิเมชนั 

 

Abstract 

The making of IN LOVE Chaai–Daen–Tai is an animated media for public relations purposes–designed 

and produced to illustrate the quintessential images of Chaai–Daen–Tai or the three southern border provinces 

of Thailand through storytelling presented in a series of 10 episodes of a not–more–than 1–minute animated 

video. Each episode was conceptualized individually based on scenarios, such as ecotourism, heritage 

tourism, and ancient city tour. In close collaboration with the Southern Border Provinces Administrative Centre 

(SBPAC), this project aims to stipulate the images of three southern border provinces from different points of 

view. Through innovative delivery methods combining techniques used in 3D animation together with 

compositions of 2D images, a new and more intriguing technique was created allowing up to more than 3 

characters to proceed with the stories. This article is a descriptive walkthrough explaining processes and 

methodologies used in the making of the animation, IN LOVE Chaai–Daen–Tai. The evaluation result after 

watching was incredible feedback Which could impact and touching the viewer and traveler to traveling to the 

3 southern border provinces of Thailand. 

Keywords: 2D, 3D, animation, composition 
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บทนํา 

 แอนิเมชัน (Animation)  มากจากรากศพัทภ์าษาละตินคาํว่า animare ซึ่งมีความหมายว่า ทาํใหม้ีชีวิต (Paul 

Wells, 1998) และหมายถึง การสรา้งภาพเคลือ่นไหวดว้ยการนาํภาพน่ิงมาเรยีงตอ่กนั และแสดงผลอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะใช้

หลกัการคลา้ย ๆ กับวิดีโอ แต่แอนิเมชนัสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้ับงานต่าง ๆ ไดม้ากมาย เช่น งานภาพยนตร ์งาน

โทรทศัน ์หรอื งานพฒันาเกม (ทวีศกัดิ ์กาญจนสวุรรณ, 2552) 

 โดยทั่วไปแลว้เราสามารถแบ่งประเภทของงานแอนนิเมชันได้หลัก ๆ 2 ชนิด คือ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D 

Animation)  และภาพเคลือ่นไหว 3 มิติ (3D Animation) งานทัง้ 2 ประเภทนีจ้ะมีหลกัการเดียวกนัคือ นาํเสนอผา่นเรือ่งราว 

โดยมีตวัละคร (Character) เป็นตวัดาํเนินเรื่อง โดย ปิยกุล  เลาวณัยศ์ิริ (2532) ไดเ้ขียนสรุปหลกัการหรือคณุสมบตัิของ

สื่อแอนิเมชนัไว ้4 ขอ้ ดงันี:้ (1) สามารถใชจิ้นตนาการไดอ้ย่างไมม่ีขอบเขต; (2) สามารถอธิบายเรื่องท่ีซบัซอ้นและเขา้ใจ

ยากใหง้่ายขึน้; (3) ใชอ้ธิบายหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมได;้ และ (4) ใชอ้ธิบายหรือเนน้สว่น

สาํคญัใหช้ดัเจนและกระจ่างขึน้ได ้

 งานภาพเคลือ่นไหว 3 มิติ หรอื (3D Animation) จะใชค้อมพิวเตอร ์(Computer) เป็นหลกัในการผลิตผลงาน ซึง่

ในปัจจบุนัตา่งก็มีซอฟแวร ์(Software) ท่ีมีคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบังาน 3D Animation อยา่งเช่น โปรแกรม Maya เป็นตน้ 

นอกจากนีเ้ราสามารถพบเจอสือ่ 3D Animation ไดใ้นชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเป็นทางภาพยนตร ์โฆษณา และรวมถึงเกม

ในปัจจุบนั โดยแอนิเมชนั เรื่อง IN LOVE ชายแดนใต ้ก็เป็นงานออกแบบประเภท 3D Animation โดยผ่านกระบวนการ

วางแผนตัง้แตก่ารเริม่ออกแบบตวัละคร การเขียนเรือ่งราวในแตล่ะตอนโดยใชบ้ทภาพ (Storyboard) ในการวางโครงเรื่อง 

ซึ่งจะมีทัง้หมด 10 ตอน ความยาวไมเ่กินตอนละ 1 นาที นอกจากนีไ้ดน้าํเทคนิคการซอ้นภาพ (Compositing) และการใส่

น่ิงท่ีถูกถ่ายด้วยกลอ้งดิจิทัลมาประกอบ เพ่ือความสมบูรณ์ของงาน มีการนาํการพากย์เสียง เสียงธรรมชาติ และ

เสยีงดนตร ีมาประกอบในเรือ่งอีกดว้ย 

 หลกัคิดหรอืคอนเซ็ปต ์(Concept) จะเป็นการนาํเสนอแง่มมุตา่ง ๆ ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ประกอบดว้ย ยะลา 

ปัตตานี และนราธิวาส จาํนวน 10 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 การทอ่งเท่ียวเชิงอนรุกัษ,์ ตอนท่ี 2 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, 

ตอนท่ี 3 ท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร,์ ตอนท่ี 4 ท่องเท่ียวเชิงเศษฐกิจและอาชีพ, ตอนท่ี 5 การละเลน่ 3 จงัหวดั, ตอนท่ี 6 

วฒันธรรมไทย–จีน, ตอนท่ี 7 วฒันธรรมไทย–พทุธ, ตอนท่ี 8 วฒันธรรมไทย–มลาย,ู ตอนท่ี 9 เมืองโบราณ และตอนท่ี 10 

โครงการช่วยเหลอืผูค้น ของ ศอ.บต. โดยทัง้หมดนีจ้ะมีการสรา้งเรือ่งราวใหน้า่สนใจ เพ่ือตรงตามจดุประสงคข์องงานชิน้นี ้

นั่นคือเป็นการประชาสมัพนัธ์ 3 จังหวดัในแง่มุมและเทคนิคใหม่ ๆ เพ่ือท่ีจะใหค้นนอกพืน้ท่ีสามารถเห็นภาพ 3 จังหวดั

ชายแดนใตไ้ดด้ีและเขา้ใจยิ่งขึน้ 

 การเขียนเรื่องราวในแต่ละตอนนัน้จะมีสถานท่ีจริง ๆ ท่ีอยู่ใน 3 จังหวดัชายแดนใตโ้ดยจะเลือกสถานท่ีมาให้

เหมาะสมกับคอนเซ็ปตใ์นแต่ละตอน ซึ่งแต่ละตอนก็จะมีเรื่องราว อารมณ ์และความรู่สึกแตกต่างกนัไป ในแต่ละตอน 

ประกอบดว้ย 

1. การทอ่งเท่ียวเชิงอนรุกัษ์  จะนาํเสนอเรือ่งราวของปิยมิตรตน้ไทรอายพุนัปี จงัหวดัยะลา 

2. ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ จะนาํเสนอเรือ่งราวของสกายวอลค์ ทะเลหมอก จงัหวดัยะลา 

3. ทอ่งเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร ์จะนาํเสนอเรือ่งราวของมสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานี  

4. ทอ่งเท่ียวเชิงเศษฐกิจและอาชีพ จะนาํเสนอเรือ่งราวของทเุรยีนพนัธเ์สด็จนํา้ 

5. การละเลน่ 3 จงัหวดั จะนาํเสนอเรือ่งราวของ วา่วและลกูขา่งท่ีเป็นการละเลน่ของเด็กในพืน้ท่ี 

6. วฒันธรรมไทย–จีน จะนาํเสนอเรือ่งราวของชาวจีน ท่ีอาศยัอยูใ่น 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

7. วฒันธรรมไทย–พทุธ จะนาํเสนอเรือ่งราวของชาวพทุธ ท่ีอาศยัอยูใ่น 3 จงัหวดัชายแดนใต ้
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8. วฒันธรรมไทย–มลาย ูจะนาํเสนอเรือ่งราวของชาวมลาย ู ท่ีอาศยัอยูใ่น 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

9. เมืองโบราณ จะนาํเสนอเรือ่งราวของ มสัยิดวาดีฮเูซ็น  

10. โครงการช่วยเหลอืผูค้น ของ ศอ.บต. จะนาํเสนอเรือ่งราวและบรบิทขององคก์ร ศอ.บต. 

 ในหวัขอ้ทัง้หมดจะสงัเกตเุห็นไดว้่า 3 จงัหวดัชายแดนใตน้ัน้มีความหลากหลายทัง้เรื่องวฒันธรรมหรือแมก้ระทั่ง 

สถานท่ีทอ่งเท่ียว หรอืจดุเดน่ตา่ง ๆ  และยงัเป็นสือ่ท่ีสามารถสง่ถึงคนนอกพืน้ท่ีเก่ียวกบัมมุมองของชายแดนใต ้ในอีกรูปแบบ

หนึง่ 

 ปัจจบุนัในรอบ ๆ ตวั เราสามารถพบกบัสือ่ตา่ง ๆ ท่ีง่ายตอ่การเผยแพรข่อ้มลู ไมว่า่จะเป็น โทรทศัน,์ Facebook, 

Instagram หรือ Tik–tok หากมีสื่อท่ีสามารถนาํไปเผยแพร่ในสิ่งเหล่านีไ้ด ้ก็จะง่ายสาํหรบัการเขา้ถึงขอ้มูล รวมทัง้เรื่อง

เศรษฐกิจ ซึง่สือ่แอนิเมชนัเรือ่ง IN LOVE ชายแดนใตอ้าจเป็นการเพ่ิมมลูคา่และเพ่ิมรายรบัใหแ้ก่ 3 จงัหวดัชายแดนใตอี้ก

ดว้ย พรอ้มทัง้เป็นการประชาสมัพนัธ์และสนบัสนุนจุดเด่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ อตัลกัษณ ์หรือ แมก้ระทั่งการ

ทอ่งเท่ียว 

  

วตัถปุระสงค ์

1. วตัถปุระสงค ์เพ่ืออธิบายและเผยแพรก่ระบวนการผลติสือ่แอนิเมชนัเรือ่ง IN LOVE ชายแดนใต ้

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

1. วางหลกัคิดของบทหนงัในแต่ละตอนผ่านบทภาพ (Storyboard) และวาดเนือ้หาในแต่ละฉากโดยคาํนึงถึง 

การดาํเนินเรื่องและมมุกลอ้งท่ีจะนาํมาใช ้(Figure 1) เช่น ในฉากท่ีตอ้งการจะเนน้สีหนา้อารมณต์วัละครจะเลือกใชมุ้ม

กลอ้ง CU (Close UP) ซึง่จะเป็นภาพขนาดใกลโ้ดยท่ีจะเห็นตวัละครหรอืวตัถท่ีุตอ้งการจะสือ่ถึงไดเ้ตม็จอ ซึง่มมุกลอ้ง CU 

สามารถตอบโจทยใ์นฉากท่ีตอ้งการจะแสดงอารมณไ์ดอ้ย่างดี หรอื มมุกลอ้ง Long Shot (LS) กลา่วคือมมุกลอ้งท่ีเห็นตวั

ละครในระยะไกลท่ียงัสามารถเห็นตวัละครไดเ้ต็มตวั โดยเหมาะสมกบัการนาํเสนอภาพในทางไกล เช่น วิวธรรมชาติ 

 

 
Figure 1 Storyboard 

 

2. นาํบทภาพ (Storyboard) มาทาํเป็นภาพเคลื่อนไหวเพ่ือกาํหนดจังหวะและระยะเวลาของในแต่ละฉาก 

(Figure 2) โดยคาํนึงถึงบทละครและแนวคิดหลกัท่ีไดค้ิดไวแ้ละทาํการศึกษาคน้ควา้พืน้ท่ีจริงผ่านสื่อโซเชียลและลงพืน้ท่ี

จรงิพรอ้มพากยเ์สยีงตวัละคร 
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Figure 2 Animatic 

 

3. ออกแบบตวัละครท่ีจะใชใ้นเรื่อง โดยเริ่มจากแนวคิดตวัละครหลกัของเรื่องโดยจะใชช่ื้อว่า เตย้ เด็กหนุ่มจาก

กรุงเทพฯ อาย1ุ8 ปี ผูม้าท่องเท่ียว 3 จงัหวดัชายแดนใตโ้ดยบงัเอิญ รวมถึงตอ้งการจะสื่อถึงคนนอกพืน้ท่ีจึงเลือกสรา้งตวั

ละครหลกัท่ีมาจากตา่งถ่ินโดยจะมีลกัษณะการแตง่ตวัทีโดดเดน่และทนัสมยัเหมาะสมกบัปัจจบุนั และทาํการรา่งภาพวาด

เป็นมมุ 3 มมุ (Figure3) เพ่ือง่ายตอ่การนาํไปสรา้งตวัละครในรูปแบบ 3 มิติ ผา่นโปรแกรม Maya (Figure 4) 

 

 
Figure 3 Character Design 

 

 
Figure 4 Character 3D 
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4. ทาํใหต้ัวละคร 3 มิติ สามารถขยับไดโ้ดยการใส่กระดูก (Rigging) เพ่ือท่ีจะนาํไปทาํเป็นภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) ผา่นโปรแกรม Maya (Figure 5) 

 

 
Figure 5 Rigging 

 

5. จดัทา่ทางใหต้วัละคร 3 มิติโดยการขยบัใหเ้กิดการเคลือ่นไหว (Animate) ตามบทเรือ่งท่ีกาํหนดไว ้โดยในงาน

แอนิเมชนัการเคลือ่นไหวสามารถเคลือ่นไหวเกินธรรมชาติหรอืความเป็นจรงิไดเ้พ่ือใหง้านดนูา่สนใจ (Figure 6) 

 

 
Figure 6 Animate 
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6. ฉาก 3 มิติ โดยในฉากท่ีใช ้3 มิติ จะเป็นฉากหอ้งตา่ง ๆ เพราะนอกจากจะเป็นเทคนิคท่ีนา่สนใจแลว้ ยงัสะดวก

ตอ่การสรา้งฉากจาํลองท่ีตอ้งการจะสรา้งขึน้ (Figure 7) หรอืโมเดลประกอบท่ีเป็นในรูปแบบ 3 มิติ (Figure 8) เพ่ือใหม้ีมิติ

สาํหรบังานแอนิเมชนั ซึง่จะนาํไปผสมกบัภาพ 2 มิติ ในภายหลงั เพราะจะตรงกบัแนวคิดของเทคนิคท่ีจะนาํมาใช ้

 

 
Figure 7 3D Scene 

 

 
Figure 8 3D Model 

 

7. สรา้งฉาก 2 มิติ จากรูปถา่ย (Figure 9) หรอืรูปวาด (Figure 10) จนเป็นฉากประกอบในงานแอนิเมชนั ซึง่เป็น

การผสมผสานระหวา่งเทคนิค 2 มิติและ 3 มิต ิ

 

 
Figure 9 2D Scene 
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Figure 10 2D painting 

 

8. นาํโมเดลตวัละคร 3 มิติ ท่ีขยบัจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวแลว้ มาวางรวมกบัฉากและโมเดลวตัถท่ีุเป็น 3 มิติ 

และ นาํไปรวมกบัภาพท่ีทาํการสรา้งและประกอบในรูปแบบ 2 มิติ นาํมาเรียงต่อกนั จนเกิดเป็น 1 ตอน (Figure 11) ซึ่ง

ตรงกบัแนวคิดหลกั (concept) ท่ีจะนาํเทคนิคทัง้สองมาผสมกัน โดยมีโมเดลตวัละครท่ีเป็น 3 มิติ มาประกอบกบัฉากท่ี

เป็น 2 มิติ 

 

 
Figure 11 Arrange Scene 

 

9. นาํเทคนิคพิเศษการซอ้นภาพและวิดีโอ (Composite) เช่น แสง ฝุ่ น มาตกแตง่หลงัจากรวมฉากและตวัละครท่ี

เคลือ่นไหวเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดความสวยงาม (Figure 12) 
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Figure 12 Composite 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 

1. กระบวนการผลติสือ่แอนเิมชนัเรือ่ง IN LOVE ชายแดนใต ้

กระบวนการผลิตสื่อแอนิเมชันเรื่อง IN LOVE ชายแดนใตเ้ป็นสื่อประชาสมัพนัธ์สาํหรบั 3 จังหวดัชายแดนใต ้

ประกอบไปดว้ย ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยเป็นการเสนอมมุมองในอีกแง่มมุหนึง่สาํหรบัคนท่ีตอ้งการจะเดินทางมา 

3 จงัหวดัชายแดนใต ้ซึง่เป็นสือ่ท่ีสามารถรบัชมไดท้กุเพศทกุวยั ทกุช่วงอาย ุและยงัเป็นสือ่ท่ีสามารถรบัชมไดท้ัง้คนในพืน้ท่ี

และนอกพืน้ท่ี ผา่นรูปแบบท่ีแปลกใหม่นัน้ก็คือมีการนาํเทคนิคแอนิเมชนั หรือ ภาพเคลื่อนไหวมาเป็นสื่อประชาสมัพนัธ์ 

และในมมุมองผูร้ว่มผลิตสือ่นัน้คอ่นขา้งเป็นท่ีน่าพอใจ โดยทางดา้นเนือ้หาผูผ้ลิตสื่อไดค้น้ควา้ขอ้มลูผ่านอินเทอรเ์น็ตและ

ได้ทําการลงพืน้ท่ีจริงเพ่ือท่ีจะหาจุดเด่นและนําเนือ้หามาเขียนเป็นเนือ้เรื่องในแต่ละตอน และทําการตรวจสอบ

แบบสอบถามถึงกลุม่คนตวัอยา่งจาํนวน 29 คน ซึง่แบง่เป็นคนในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้41.4% และเป็นคนนอกพืน้ท่ี 

3 จงัหวดัชายแดนใต ้58.6% แบง่อยูใ่นวยัอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี 3.4% อาย ุ19–30 ปี 82.8% อาย ุ31–40 ปี 10.3% และ อายุ

มากกวา่ 40 ปี 3.4% โดยสือ่ชิน้นีม้ีผลอภิปรายอยา่งละเอียดดงันี ้

 

 
Figure 13 The summary of the questionnaire: Are you the people in the three southern border provinces? 
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Figure 14 The chart shows the summary of respondents' ages. 

 

1.1 ดา้นประโยชน ์

การผลิตสื่อแอนิเมชันเรื่อง IN LOVE ชายแดนใต ้จากการทาํแบบสอบถามไดผ้ลลพัธ์ว่าสามารถเป็นสื่อท่ีนาํ

ประโยชนต์่อสงัคมเน่ืองจากเป็นสื่อประชาสมัพนัธแ์ก่ 3 จงัหวดัชายแดนใตซ้ึ่งมีผลลพัธใ์นแบบสาํรวจอยู่ในเกณฑท่ี์ดีใน

เรื่องเทคนิคใหม่ ๆ  เน่ืองจากเป็นการนาํเทคนิคทางศิลปะมาใชเ้ผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ซึ่งเป็นรูปแบบนาํเสนอท่ีแปลกใหม ่

โดยผสมเทคนิคแอนิเมชนั 3 มิติ และการใชภ้าพน่ิงหรือภาพถ่ายมาประกอบในฉาก เพ่ือใหเ้กิดเทคนิคใหม่ท่ีเรียกว่า 2.5 

มิติ ซึง่ รวมถึงการใชเ้ทคนิคพิเศษมาตกแตง่ใหด้สูวยงามยิ่งขึน้ มกีารนาํการต์นูในการดาํเนินเรือ่ง โดยในแตล่ะตอนจะแฝง

ความเป็นอตัลกัษณข์องชายแดนใตผ้่านรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้ตวัละครและฉากประกอบ และเน่ืองจากเป็นการนาํเสนอสือ่ใน

รูปแบบการต์นูแอนิเมชนั จึงสามารถทาํใหใ้สค่วามแปลกใหม่หรือความเกินจริงลงไปในเนือ้หาเพ่ือเพ่ิมความสนกุ ความ

น่าสนใจ และอรรถรสใหแ้ก่ผูช้ม ทัง้นีย้งัสามารถสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่จงัหวดัทัง้ 3 โดยยงัไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ ซึ่งมีผลลพัธ์

ในแบบสาํรวจอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก ทาํใหเ้กิดประโยชนแ์ก่คนในจงัหวดั ผูป้ระกอบการ เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว รวมถึงคน

นอกพืน้ท่ีท่ีตอ้งการหาขอ้มลูเก่ียวกบั 3 จงัหวดัชายแดนใตอี้กดว้ย 

 

 
Figure 15 The graph shows the summary of the questionnaires of benefits. 

 

 

1.2 ดา้นเนือ้หา 

 สื่อแอนิเมชันเรื่อง IN LOVE ชายแดนใตม้ีเนือ้หาท่ีน่าสนใจและมีเนือ้หาท่ีเขา้ใจไดง้่ายอยู่ในเกณฑท่ี์ดีมาก 

เน่ืองจากเป็นสื่อนาํเสนอจึงเป็นการสื่อสารใหแ้ก่ผูท่ี้รบัชมไดเ้ป็นอย่างดี สามารถรบัชมไดท้กุเพศทกุวยั ทกุช่วงอายแุละ

ไดร้บัรูถ้ึง 3 จงัหวดัชายแดนใตใ้นอีกแง่มมุหนึ่ง นอกจากนีส้ื่อชิน้นีย้งัไม่เพียงแต่ประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่คนนอกพืน้ท่ีเทา่นัน้ 

ยงัสามารถประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งจิตสาํนึกใหแ้ก่คนในพืน้ท่ีอีกดว้ย เน่ืองจาก 3 จงัหวดัชายแดนใตเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีค่อนขา้ง

กวา้งทาํใหม้ีเนือ้หาหลายดา้นในการนาํเสนอ ซึ่งคนในพืน้ท่ีเองก็อาจจะไม่สามารถทราบขอ้มูลในบางสว่น สื่อชิน้นีจ้ึงมี
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แนวคิดนาํเสนอหลาย ๆ สิง่เขา้ดว้ยกนั ผา่นการนาํเสนอในหลกัคิดตา่ง ๆ จาํนวน 10 ตอน และมีความยาวตอนละ 1 นาที

โดยประมาณใต ้เพ่ือกระชับสาํหรบัขอ้มูลและง่ายต่อการเผยแพร่ในช่องทางออนไลนต์่าง ๆ เช่น YouTube Facebook 

หรอื Tik-tok และมีเนือ้หาท่ีสามารถสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 3 จงัหวดัชายแดนอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก นอกจากนีย้งั

สามารถรบัชมเพ่ือความบนัเทิงไดด้ว้ยเช่นกนั เพราะมีการนาํเสนอท่ีทนัสมยัและมีการใชภ้าษาท่ีเหมาะกบัยคุสมยัปัจจุบนั 

รวมถึงสรา้งแรงบลัดาลใจใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการจะสรา้งสื่อแอนิเมชนัเพ่ือนาํเสนอและผูค้นท่ีตอ้งการจะนาํสื่อชิน้นีไ้ปต่อยอด

ผา่นรูปแบบตา่ง ๆ 

 

 
Figure 16 The graph shows the summary of the questionnaires about content. 

 

1.3 ดา้นเทคนคิและภาพ 

  การเผยแพรส่ื่อประชาสมัพนัธผ์่านงานแอนิเมชนัเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจอยู่ในเกณฑท่ี์ดีเพราะค่อนขา้งจะเป็นสิง่

แปลกใหมส่าํหรบัผูท่ี้ตอ้งการจะรบัขอ้มลูเก่ียวกบั 3 จงัหวดัชายแดนใตซ้ึง่มีวิธการนาํเสนอเรือ่งราวอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ในงาน

ชิน้นีม้ีเทคนิคหลาย ๆ อย่างมาประกอบกนั เช่น เทคนิคตวัละคร 3 มิติ ในรูปแบบการต์นู ซึ่งอยู่ในเกณฑท่ี์ดีมาก และเป็น

ตวัละครท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัอยา่งเช่น เตย้ ตวัละครจะสื่อถึงคนกรุงเทพฯ หรือคนนอกพืน้ท่ี โดยจะเนน้การแตง่กายท่ี

โดดเดน่และสะดดุตา ตวัละครท่ีมีอตัลกัษณป์ระจาํถ่ินอยา่งเช่นนกเงือกท่ีอยูใ่นอยัเยอเวงค ์ท่ีอาศยัอยูใ่น อ.เบตง จ.ยะลา 

และตวัละครว่าวบหุลนั ท่ีสื่อถึงการละเลน่ของเด็กในพืน้ท่ี หรือการสรา้งฉากท่ีเป็นในรูปแบบ 3 มิติ และมีความสวยงาม

ของสื่อและการมุมกลอ้งอยู่ในเกณฑท่ี์ดีรวมถึงการจัดการแสงเงาในฉากต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันโดยในสื่อชิน้นีเ้ป็นงาน

แอนิเมชนัทาํใหส้ามารถใชแ้สงและเงาใหแ้สดงเกินจริงได ้เพ่ือความเพ่ิมน่าสนใจและมีการใชเ้ทคนิคการซอ้นภาพท่ีเกิด

จากภาพถ่ายและภายน่ิงมาประกอบกบัเทคนิคพิเศษ หรือการนาํวิดีโอสาํเร็จรูปมาซอ้นภาพ เพ่ือใหภ้าพและฉากมีความ

สวยงามและดมูิติยิ่งขึน้ซึง่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก จึงทาํใหเ้กิดเป็นเทคนิคใหม ่ๆ ท่ีเรยีกวา่ 2.5 มิติ เน่ืองจากสือ่ชิน้นีเ้ป็นสื่อท่ี

มุ่งเนน้เรื่องประชาสมัพันธ์ จึงนาํเทคนิคโมชันกราฟิก (Motion Graphic) มาประกอบเพ่ือกระชับเรื่องราวใหส้ามารถ

เผยแพร่ไดค้รบถว้นในระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยมีเกณฑก์ารประเมินเทคนิคพิเศษอยู่ในเกณฑท่ี์ดีมาก และสื่อชิน้นีย้งัให้

ความสาํคญัในเรื่องเสียงโดยจะใชเ้สียงดนตรีและเสียงธรรมชาติมาประกอบในหนงั รวมถึงเสียงพากยแ์ละเสียงประกอบ

ตา่ง ๆ อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและมีการใชค้าํท่ีเป็นคาํท่ีใชใ้นปัจจบุนัเพ่ือความทนักบัยคุสมยัและความนา่ตื่นเตน้ของงานอีกดว้ย  
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Figure 17 The graph shows the summary of the questionnaires of techniques and pictures. 

 

สรุปผล 

 

การนาํสือ่แอนเิมชนัมาใชใ้นงานประสมัพนัธ์ 

จากการศึกษาพบว่า การนาํสื่อแอนิเมชันมา 3 มิติ มาใช้ในงานประชาสมัพันธ์มีความน่าสนใจในดา้นการ

นาํเสนอและสามารถนาํไปพฒันาหรอืประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัหวัขอ้อ่ืน ๆ ไดโ้ดยตอ้งคาํนงึถึงประเด็นหลกั ๆ  ดงันี ้

1. การสรา้งสือ่ 3 มิติ ในงานแอนิเมชนั ตอ้งมีเรือ่งราวการนาํเสนอท่ีคาํนงึถงึประโยชนข์องผูท่ี้จะไดร้บัสือ่ รวมถงึ

ความชดัเจนในการสือ่สารเรือ่งราวออก ซึง่สือ่แอนิเมชนั 3 มิติสามารถนาํเสนอไดห้ลากหลายรูปแบบตามหวัขอ้ท่ีผูผ้ลติสือ่

กาํหนด เช่น สือ่ประชาสมัพนัธ ์สื่อการเรียนรู ้เป็นตน้ นอกจากนีย้งัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัแนวคิดหลกั

และสามารถผสมผสานกบัเทคนิคตา่ง ๆ ควบคูก่นัไปดว้ย 

2. แรงบนัดาลใจในการเขียนเนือ้หาท่ีตอ้งการจะนาํเสนอ 3 จงัหวดัชายแดนใตใ้นอีกแง่มมุหนึ่งโดยใชห้ลกัคิด

ตา่ง ๆ นาํมาใสเ่นือ้หาในแตล่ะตอน และการใสเ่นือ้หาใหส้อดคลอ้งกบัเทคนิคท่ีตอ้งการจะนาํเสนอเพ่ือความสนกุสนานใน

การรบัชม โดยสื่อแอนิเมชนันัน้สามารถเขียนเนือ้หาใหเ้กินความเป็นจรงิไดใ้นแง่ของการแสดงหรือการเคลื่อนไหว รวมทัง้

การใสเ่ทคนิคพิเศษตา่ง ๆ แต่ยงัคงแนวคิดหลกัของเรื่องไว ้ซึ่งจะทาํใหส้ื่อมีความสวยงามและน่ารบัชมมากยิ่งขึน้ รวมถึง

การพากยเ์สยีงท่ีชดัเจนจะช่วยใหผู้ร้บัชมสือ่มีความเขา้ใจในเนือ้หาเนือ้เรือ่งมากขึน้อีกดว้ย 

3. เทคนิคแอนิเมชนั 3 มิติ เป็นเทคนิคท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาการผลติในระยะยาว ซึง่การนาํเทคนิคตา่ง ๆ ก็สามารถ

ช่วยเรือ่งระยะเวลาทาํใหส้ือ่สามารถดาํเนินการเรว็ยิ่งขึน้ เช่น การนาํเทคนิคโมชนักราฟิกมาใชใ้นสือ่ทาํใหส้ามารถอธิบาย

ขอ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้นในระยะเวลาท่ีจาํกดัเพราะเทคนิคโมชนักราฟิกนัน้เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมสาํหรบัการนาํเสนอขอ้มลู 

นอกจากการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ บางเทคนิคยงัทาํใหเ้กิดเป็นเทคนิคใหม่ ๆ เช่นการนาํภาพน่ิงหรือ

ภาพถ่ายมาประกอบในงานทาํเกิดเป็นเทคนิค 2.5 มิติ หรอืการผสมผสานระหวา่ง 2 มิติ กบั 3 มิติ  
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Figure 18 The graph shows the summary of the feeling after seeing animation media. 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ขอ้เสนอแนะจากผูว้จิยั 

ขอ้เสนอแนะในการนาํกระบวนการผลิตสื่อประชาสมัพนัธไ์ปใช ้เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่กลุม่คนท่ีสนใจท่ีจะศกึษา

หรือเป็นแนวทางในการผลิต ควรมีการวางแผนขัน้ตอนการผลิตอย่างชัดเจนและตอ้งดาํเนินการตามแผนการท่ีงวางไว ้

นอกจากนีจ้าํเป็นตอ้งมีการคน้หาขอ้มลู คน้ควา้ หรอืลงพืน้ท่ี เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มลูเหลา่นัน้มาพฒันาตอ่เป็นเนือ้หา 

 

2. ขอ้เสนอแนะจากผูร่้วมผลติสือ่ 

เน่ืองจาก 3 จังหวัดชายแดนใตเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีกวา้งขวาง ทาํใหห้ลาย ๆ สถานท่ีหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ไดถู้ก

นาํเสนอและเป็นเรื่องดีหากในอนาคตสามารถต่อยอดพฒันาใหค้รบถว้นมากยิ่งขึน้ นอกจากเรื่องสื่อประชาสมัพนัธแ์ลว้ 

งานชิน้นีส้ามารถนาํไปตอ่ยอด ประยกุต ์ไดท้างศิลปะรูปแบบตา่ง ๆ เช่น การสรา้งผลติภณัฑ ์การสรา้งสิง่ของท่ีระลกึ หรอื

การสรา้ง อตัลกัษณใ์หแ้ก่องคก์ร 

 

3.ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

อาจารย ์พนสั โภคทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทลัอารต์ มหาวิทยาลยัรงัสติ ไดป้ระเมินในดา้นเทคนิคว่า 

มีเทคนิคท่ีนา่สนใจ มีวิธีการนาํเสนอเรือ่งราว เสยีงพากยแ์ละเสยีงประกอบ อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี และ ความสวยงามของสือ่ มมุ

กลอ้ง ตวัละคร ฉากประกอบและเทคนิคพิเศษ อยู่ในเกณฑป์านกลาง โดยในดา้นประโยชน ์เป็นประโยชนต์่อสงัคมและ

ไดร้บัความรูใ้หม ่ๆ อยู่ในเกณฑท่ี์ดมีาก และมีเทคนิคใหม ่ๆ ท่ีอยู่ในเกณฑป์านกลาง สว่นดา้นเนือ้หา มีเนือ้หาท่ีนา่สนใจ 

เขา้ใจไดง้่าย และสรา้งความเขา้ใจ เก่ียวกบั 3 จงัหวดัชายแดนใตใ้นเกณฑท่ี์ดี และหลงัรบัชมทาํใหเ้กิดความรูส้กึอยากมา

เท่ียว 3 จงัหวดัชายแดนใตใ้นเกณฑท่ี์ดี นอกจากนี ้อาจารย ์พนสั โภคทวี ไดย้งัใหข้อ้เสนอแนะวา่ ควรใหเ้รื่องราวมีความ

ต่อเน่ือง ลดการใชค้าํซํา้ และพยายามใหค้วามละเอียดของภาพแต่ละสว่นมีความใกลเ้คียงกนัมากขึน้ อย่างไรก็ตามเป็น

แอนิเมชนัท่ีใหค้วามรูใ้นสิง่ท่ีนา่สนใจของจงัหวดัชายแดนใตไ้ดด้ี 

อาจารย ์ธนพร งามจิตร อาจารยป์ระจาํสาขาคอมพิวเตอรแ์อนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต ์คณะดิจิทัลมีเดีย 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ไดป้ระเมินในดา้นเทคนิควา่ มีวิธีการนาํเสนอเรื่องราวและการสรา้งตวัละครอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี โดยมีมี

เทคนิคท่ีน่าสนใจ ความสวยงามของสื่อ เสียงพากยแ์ละเสียงประกอบ มุมกลอ้ง ฉากประกอบและเทคนิคพิเศษอยู่ใน

เกณฑป์านกลาง ในดา้นประโยชน ์สามารถสรา้งประโยชนต์่อสงัคมและไดร้บัความรูใ้หม ่ๆ ในเกณฑท่ี์ดีมากและไดร้บัชม

เทคนิคใหม่ ๆ ในเกณฑท่ี์ดี สว่นในดา้นเนือ้หา มีเนือ้หาท่ีน่าสนใจและเขา้ใจไดง้่ายและสามารถสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 
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เก่ียวกบั 3 จงัหวดัชายแดนใตอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก ซึง่หลงัรบัชมทาํใหเ้กิดความรูส้กึอยากมาเท่ียว 3 จงัหวดัชายแดนใตอ้ยู่

ในเกณฑด์ีมาก นอกจากนี ้อาจารย ์ธนพร งามจิตร ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า บางตอนเสียงพากยแ์ละดนตรีประกอบสะดุด 

เพลงไม่ต่อเน่ือง บทพดูใชค้าํซํา้กนัเยอะ เช่น นั่นอะไร ฉากและตวัละครแยกออกจากกนัดลูอย ๆ พล็อตเรื่องน่าสนใจแต่

การเลา่เรือ่งยงัไมค่อ่ยไหลลืน่ 
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Oedipus Complex in Linda Lê’s Voix 

 

จิรวุฒ ิกิจการุณ* 

Jirawut Kitkarul* 

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 

Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart Unitversity, Bangkok 10900, Thailand 

*Corresponding author. E-mail address: fhumjwk@ku.ac.th 

 

บทคดัยอ่ 

 บทความนีมุ้ง่ศกึษาปมอิดิปัสในงานเขียนเรือ่ง Voix ของลนิดา เล ผา่นแนวคิดของ ฌากส ์ลากอง ผลการศกึษา 

เบือ้งตน้พบว่าผูเ้ลา่จงใจตดัตวัละครแม่ออกจากเรื่องเพ่ือแสดงความรกัต่อพ่ออย่างเต็มท่ี เมื่อพิจารณาบริบทการเป็นคน

พลดัถ่ินในประเทศฝรั่งเศสเพ่ิมเติม พบวา่ความรกัตอ่พอ่และความเป็นเวยีดนามกลายเป็นจินตภาพของแมท่ี่ผูเ้ลา่ตอ้งการ

รกัษาไว ้ในขณะเดียวกนั ผูเ้ลา่ก็ถกูเรียกรอ้งใหป้รบัตวัเขา้กบัสงัคมฝรั่งเศส นามของพ่อจึงสรา้งจินตภาพของพ่อผ่านตวั

ละครชดุหนึง่เพ่ือยํา้เตือนและสอดสอ่งพฤติกรรมของผูเ้ลา่ ในตอนจบ ผูเ้ลา่ปฏิเสธท่ีจะปรบัตวัเขา้กบัสงัคมฝรั่งเศสและยดึ

ติดกบัจินตภาพของแมต่อ่ไป 

คาํสาํคัญ: คนเวียดนามพลดัถ่ิน, ปมอิดิปัส, ลนิดา เล 

 

Abstract 

 This article aims to study Oedipus complex in Linda Le’s Voix through Jacques Lacan’s concept. The 

results are as follows. First, the narrator intentionally omits her mother from the story so that she can fully show 

her love toward her father. Considering her background as a displaced person in France, her love for her father 

and Vietnameseness becomes the image of mother which the narrator desires to keep with herself. In the same 

time, the narrator is asked to adapt herself to French society. Thus, the “name of the father” creates the image 

of father through a set of characters to remind and surveil the narrator’s behavior. In the end, the narrator refuses 

to adapt herself to French society and continues to be obsessed with the image of mother. 

Keywords: displaced Vietnamese, Linda Lê, Oedipus complex 
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บทนาํ 

 ลินดา เล (Linda Lê) (1963- ) เป็นนักเขียนนวนิยายชาวฝรั่งเศส เธอเกิดท่ีเมืองดาลัต (Da Lat) ประเทศ

เวียดนาม พ่อเป็นคนเวียดนาม สว่นแม่ไม่ปรากฏแน่ชดัว่าเป็นคนชาติใด (ขอ้มลูบางแห่งระบวุ่าเป็นคนฝรั่งเศส บางแห่ง

ระบุว่าเป็นคนเวียดนามท่ีเปลี่ยนสญัชาติเป็นฝรั่งเศสในภายหลงั) เพ่ือหลีกเลี่ยงอนัตรายจากสงครามเวียดนามท่ีกาํลงั

เกิดขึน้และทวีความรุนแรงไปทั่วประเทศ ในปี ค.ศ.1969 เธอไดย้า้ยมาอยู่บริเวณเวียดนามใตแ้ละเขา้เรียนในโรงเรียน

ฝรั่งเศส (Lycée français) เธอจึงคุน้เคยกับภาษาและวรรณกรรมฝรั่งเศสตัง้แต่เด็ก ในปี ค.ศ.1977 เลไดอ้พยพมาอยู่ท่ี

ประเทศฝรั่งเศส ครอบครวัท่ีฝรั่งเศสประกอบดว้ยแม ่เธอ และพ่ีนอ้งผูห้ญิงอีกสามคน พ่อไม่ไดอ้พยพมาดว้ย เขาเสยีชีวิต

ประมาณปี ค.ศ.1996 เลเริ่มตีพิมพผ์ลงานตัง้แต่ปี ค.ศ.1986 เธอมีงานเขียนจาํนวนมาก เริ่มไดร้บัรางวัล และสั่งสม

ช่ือเสยีงเรือ่ยมาจนถึงปัจจบุนั 

 Voix (1998) เป็นงานเขียนลาํดบัท่ี 8 ของเธอ กลา่วถึงผูเ้ลา่นิรนามท่ีเป็นคนพลดัถ่ินในประเทศฝรั่งเศส เธออาศยั

อยู่ในกรุงปารีสและกาํลงัมีปัญหาทางจิต เธอเห็นภาพหลอน ไดย้ินเสียงคนอาฆาตมาดรา้ย เธอคิดว่าองคก์รลบัแหง่หนึง่ 

(l’Organisation) กาํลงัจับตาดูเธอ คอยออกคาํสั่งใหเ้ธอดาํเนินชีวิตในรูปแบบท่ีองคก์รตอ้งการ หากไม่สามารถทาํได ้

องคก์รจะสง่คนมาฆ่าเธอ ตวับทเป็นเรื่องแต่ง (fiction) เนือ้หาแบ่งออกเป็นสองสว่น สว่นแรกคือเนือ้หาบทแรกของเรื่อง 

กลา่วถึงชีวิตของผูเ้ลา่ในสถานพกัฟ้ืนสาํหรบัผูม้ีอาการป่วยทางจิต เธอพบผูม้ีอาการป่วยทางจิตจาํนวนมากท่ีนั่น สว่นท่ี

สองคือเนือ้หาท่ีเหลือของเรื่อง กล่าวถึงชีวิตของผูเ้ล่าก่อนเขา้สถานพกัฟ้ืน เธออยู่หอ้งเช่าท่ีปารีสเพียงคนเดียว มีชีวิต

เหมือนคนทั่วไป แตก่ารระแวงวา่ตวัเองถกูไลล่า่จากองคก์รตลอดเวลาทาํใหเ้ธอทาํรา้ยรา่งกายตวัเองและฝันวา่ฆา่ตวัตาย

หลายครัง้ งานเขียนทัง้สองส่วนใช้ภาษาและลกัษณะการเขียนเหมือนกันคือมีลกัษณะเป็นกระแสสาํนึก (stream of 

consciousness) เป็นการเขียนต่อเน่ือง ไม่มีย่อหนา้หรือเวน้บรรทดั ไม่มีการเนน้คาํหรือแบ่งสว่นขอ้ความท่ีชดัเจนว่าตวั

ละครใดพดูประโยคใด ผูอ้่านตอ้งจบัใจความและเช่ือมโยงประเด็นท่ีกระจดักระจายดว้ยตนเอง ยิ่งไปกว่านัน้ ตวับทยงัมี

ลกัษณะคลา้ยการบนัทกึความฝัน มีการกลา่วถึงเหตกุารณเ์หนือจริง (surreal) จาํนวนมาก แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ลา่เห็นภาพ

หลอนและไดย้ินเสยีงแวว่อยา่งไรบา้ง 

 หนงัสอืเลม่นีแ้ละอีกสองเลม่ (Les Trois Parques (1997) และ Lettre morte (1999)) มกัถกูจดักลุม่เขา้ดว้ยกนั

เพราะนาํเสนอเนือ้หาเก่ียวกับพ่อและประเทศบา้นเกิดท่ีไม่ใช่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสิ่งนีส้มัพันธ์กับชีวประวตัิของผูแ้ต่ง

โดยตรงและลินดา เล เองก็ยอมรบัในขอ้เท็จจริงนี ้(“Ces trois livres sont comme une stèle élevée à la mémoire du 

mon père. Donc, dans ce sens, le matériau autobiographique est plus present dans ce livre que dans l’autre.”, 

Kurmann, 2010, p. 1) กลา่วคือ เลเพ่ิงสญูเสยีพอ่ไป ตวัละครพอ่ในหนงัสอืทัง้สามเลม่มีสว่นช่วยใหเ้ธอไดเ้ยียวยาตนเอง 

คอ่ยๆ ฟ้ืนฟสูภาพจิตใจท่ีโศกเศรา้มืดมนใหก้ลบัมาเป็นปกติอีกครัง้  

ในเรื่อง Voix ผู้เล่ารูส้ึกกดดัน เครียด และโดดเดี่ยวตลอดเวลา เมื่อเธอรูส้ึกอ่อนแอ ไม่สามารถรับมือกับ

สถานการณต์่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง เธอจะขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน (ami) (ตามเนือ้เรื่อง ตวัละครนีม้ีลกัษณะเหมือน 

“พอ่” มากกวา่ “เพ่ือน”) และนอ้งสาวของเธอ ผูอ้า่นไมเ่คยเห็นตวัละครแมข่องผูเ้ลา่และผูเ้ลา่ก็ไมเ่คยกลา่วถึงเธอแมแ้ตค่รัง้

เดียว หากผูแ้ต่งและนกัวิชาการ (Barnes, 2007; Bui, 2012; 2016; Cuvelier, 2012) ยืนยนัตรงกนัว่าตวับทนีอ้า้งอิงมา

จากชีวิตจริงของผูแ้ต่ง ทาํไมแม่ ผูใ้หญ่เพียงคนเดียวในครอบครวัของผูแ้ต่งท่ีประเทศฝรั่งเศส ถึงหายตวัไปในช่วงท่ีกาํลงั

เกิดภาวะวิกฤตขึน้กบัผูเ้ลา่ (ผูแ้ตง่) ทัง้ท่ีตวับทก็นาํเสนอตวัละครแมแ่ละผูห้ญิงอีกหลายคนในเรือ่ง แตก่ลบัไมพ่บตวัละคร

แม่ของผูเ้ลา่เลย ผูว้ิจยัจึงเริ่มตัง้คาํถามถึงความสาํคญัและบทบาทของแม่ตอ่เนือ้เรื่อง และคิดว่าการไม่ปรากฏตวัของแม่

ของผูเ้ลา่มีความเก่ียวขอ้งกบัปมอิดิปัส (Oedipus complex) ตามแนวทางจิตวิเคราะห ์โดยในบรบิทนี ้แนวคิดของฌากส ์

ลากอง (Jacques Lacan) นา่จะช่วยใหผู้อ้า่นเขา้ใจประเด็นนีไ้ดม้ากขึน้ 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60   สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

 
ภาคบรรยาย 290 

การตรวจเอกสาร  

 ถิ ทือ ถวี บุ่ย (Bui, 2012, 2016) ไดศ้ึกษางานเขียนชดุสามเลม่ (Les Trois Parques, Voix, Lettre Morte) ของ

ลินดา เล ไวใ้นประเด็นวิกฤตการพลดัถ่ินและการเยียวยาผ่านเรื่องเลา่ ภาวะพลดัถ่ินปรากฏทัง้ในระดบัเนือ้หาและระดบั

การใชภ้าษา ตวับทกลุม่นีแ้สดงความพยายามจดัการความรูส้กึตวัเองตอ่การสญูเสยีพอ่และประเทศเวียดนาม ตัง้แตร่ะยะ

ปฏิเสธ ระยะจมดิ่งซมึเศรา้ และระยะกอบกูต้วัตน เลคอ่ยๆ ไวอ้าลยัและกลบัมาเป็นปกติไดอี้กครัง้ 

 เลสลี บานส ์(Barnes, 2007) วิเคราะหว์ิกฤตภาพแทนของคนเวียดนามพลดัถ่ินในประเทศฝรั่งเศสในเรื่อง Voix 

ผูเ้ลา่ปฏิเสธท่ีจะเล่นตามบทบาทท่ีองคก์ร (l’Organisation) หยิบยื่นให ้เธอจึงเสียสติและกลายเป็นผูป่้วยทางจิต บานส์

สงัเกตวา่องคก์รมคีวามขดัแยง้ในตวัเอง เปรยีบเหมอืนทัง้สงัคมฝรั่งเศสกระแสหลกั ชมุชนคนพลดัถ่ินในฝรั่งเศส และตลาด

วรรณกรรมหลงัอาณานิคม ทัง้สามกลุม่ตา่งพยายามกาํหนดวา่ผูเ้ลา่และงานเขียนของเธอมีความหมายและหนา้ท่ีอยา่งไร 

กล่าวคือ ประการแรก องคก์รเป็นตัวแทนของสงัคมฝรั่งเศสกระแสหลกัท่ีไม่เปิดรบัความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เรียกรอ้งใหน้กัเขียนแต่งเรื่องเก่ียวกบัคนและประเทศฝรั่งเศสเท่านัน้ หา้มเขียนเก่ียวกบัคนและประเทศอ่ืน ประการท่ีสอง 

องคก์รเป็นตวัแทนของชุมชนคนพลดัถ่ินท่ีพยายามเปลี่ยนสมาชิกท่ีแตกแถวใหห้นัมามีสาํนึกแบบพลเมืองฝรั่งเศส และ

ประการท่ีสาม องคก์รเป็นตวัแทนของตลาดวรรณกรรมหลงัอาณานิคมท่ีเรียกรอ้งใหน้กัเขียนพลดัถ่ินแต่งเรื่องเก่ียวกบั

ภาวะชายขอบของตนเองปอ้นเขา้สูต่ลาด ทัง้สามกลุม่มีนิยามของตวัตนและผลงานของคนพลดัถ่ินอยูแ่ลว้และเรยีกรอ้งให้

คนพลดัถ่ินผลติซํา้ ผูเ้ลา่อยูใ่นวิกฤตท่ีไมส่ามารถออกแบบตวัตนแบบท่ีตวัเองตอ้งการได ้เมื่อเธอฝืนทาํและจงใจขดัแยง้กบั

สงัคม เธอจึงตอ้งแลกตวัตนนีม้าดว้ยอาการป่วยทางจิต 

 เคต อเวริส (Averis, 2009) เปรียบเทียบงานเขียนของลินดา เล และ กีม เลอแฟวร ์(Kim Lefèvre) ในเรื่องการ

หวนกลบับา้นเกิดผ่านวรรณกรรม คนพลดัถ่ินเผชิญปัญหาเรื่องการปะทะกนัระหว่างวฒันธรรมบา้นเกิดและวฒันธรรม

ประเทศใหมท่ี่ยา้ยไปอาศยัอยู ่ทัง้เลและเลอแฟวรใ์ชแ้ก่นเรือ่งบา้นและการกลบับา้นอยูบ่อ่ยครัง้ อเวรสิพบวา่เลแสดงความ

ตระหนกัรูต้นเองในฐานะพลเมืองฝรั่งเศสมากกวา่เลอแฟวร ์เลอแฟวรไ์มรู่ส้กึแปลกแยกกบัภาษาฝรั่งเศส บา้นของเธอคือ

การไดม้ีพืน้ท่ีของตวัเองในฐานะคนลกูครึง่เวียดนามฝรั่งเศสท่ีประเทศฝรั่งเศส สว่นเลใชภ้าษาฝรั่งเศสเป็นเครือ่งมือในการ

ตามหาเสียงท่ีหายไป ใชเ้รื่องเลา่สรา้งบา้นใหม่ใหเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีหลดุจากกรอบครอบครวัและชาติ การเขียนวรรณกรรมของ

เลอแฟวรส์รา้งบา้นท่ีปลอดภยัระบสุถานท่ีไดช้ดัเจน ในขณะท่ีการเขียนวรรณกรรมของเลคือกระบวนการสรา้งตวัตนและ

สรา้งบา้นแบบพลดัถ่ินท่ีไมเ่ป็นไปตามขนบ 

 ลิส-เอแลน สมิท (Smith, 2010) วิเคราะหป์ระเด็นท่ีลินดา เล ไม่เต็มใจใหส้งัคมจดัตวัเธอไปอยู่ในกลุม่นกัเขียน

เชือ้สายเวียดนามท่ีใชภ้าษาฝรั่งเศส เธอไม่ตอ้งการถกูใสก่รอบใดทัง้นัน้ เรื่อง Les Trois Parques แสดงใหเ้ห็นว่าแมเ้ธอ

จะพดูถึงชีวิตของคนฝรั่งเศสเชือ้สายเวียดนาม แต่เธอก็ปฏิเสธท่ีจะสบืทอดความเป็นเวียดนามดัง้เดิมจากบา้นเกิด แมต้วั

ละครจะอยู่ในครอบครวัเดียวกัน แต่เนือ้เรื่องนาํเสนอความแปลกแยกและไม่เขา้กันของกลุ่มตวัละคร ตวับทไม่ไดส้รา้ง

พืน้ท่ีเวียดนาม หรอืฝรั่งเศส-เวียดนาม แตส่รา้งพืน้ท่ีใหมจ่ากบรบิทประวตัิศาสตรซ์ึง่อา้งอิงความทรงจาํ เลใหค้วามสาํคญั

กบัการเมืองของความทรงจาํมากกวา่การจดัประเภทตามภมูิศาสตร ์

 การศึกษาประเด็นเรือ่งปมอิดิปัสในเรือ่ง Voix ของผูว้ิจยัในบทความนีใ้ชก้รอบความคิดใหญ่เดียวกนักบับุ่ยและ

บานส ์โดยผูว้ิจยัมุ่งไปท่ีความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ลา่กบัแมแ่ละพ่อ ทัง้ในระดบัตวัละครและระดบัสญัญะ สว่นประเด็นของ 

อเวรสิและสมิทเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาของผูว้ิจยับา้ง แตไ่มใ่ช่จดุหลกัท่ีตอ้งการคน้หาในเชิงลกึ 

 ในประเทศไทย มีผูใ้ชแ้นวคิดของลากองเรือ่ง jouissance (ทอแสง, 2555) ความขาด (lack) (Witchayapakorn, 

2557) และระยะกระจก (mirror stage) (Witchayapakorn, 2558) ในการศกึษาวรรณกรรมไทยและองักฤษ ผูว้จิยัเลอืกใช้

แนวคิดเรื่องปมอิดิปัสของลากองในการศึกษาวรรณกรรมฝรั่งเศสเรื่อง Voix ของลินดา เล เพราะเห็นว่าสามารถชีท้าง
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การศึกษาเรื่องตวัตนทางเพศและการปรบัตวัเขา้กับสงัคมไปไดพ้รอ้มกัน ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหข์องลากอง (Lacan, 

2013&2006) ตัวตนของปัจเจกบุคคล (subject) เก่ียวขอ้งกับ 3 มโนทัศนห์ลกั ไดแ้ก่ Imaginary, Symbolic และ Real 

โดย Imaginary กลา่วถึงช่วงหนึง่ของมนษุยท่ี์สรา้งตวัตนโดยการเลยีนแบบจินตภาพ (image) ท่ีตนเห็นหรอืคิดวา่เป็นและ

มีปฏิสมัพนัธก์บัจินตภาพเหลา่นัน้ ระยะกระจกเงา (mirror stage) จึงเป็นช่วงเวลาแหง่ความแปลกแยกเพราะกระจกไมไ่ด้

สะทอ้นความเป็นจริง ตวัตนท่ีถกูสรา้งขึน้ (ego) มีลกัษณะหลงตวัเองเพราะอา้งอิงอยู่กบัจินตภาพท่ีบิดเบือนและความ

ตอ้งการของตวัเองเป็นหลกั สว่น Symbolic กลา่วถึงพฒันาการทางตวัตนของมนษุยท่ี์ไม่ยดึติดกบัตวัเองเพียงอยา่งเดียว 

แต่รูจ้ักปรบัตวัเขา้กับสงัคมภายนอก เน่ืองจากสงัคมดาํรงอยู่ไดด้ว้ยการแลกเปลี่ยนสญัญะ คนท่ีโตหรือมีวุฒิภาวะจึง

หมายถึงคนท่ียอมรบัวา่ตวัเองไมส่ามารถทาํ เป็น หรือครอบครองทกุอยา่งท่ีตนปรารถนาได ้เปลี่ยนความตอ้งการสว่นตวั

เพ่ือประโยชนข์องสงัคมสว่นรวม สาํหรบั Real กลา่วถึงสิ่งท่ีเป็นจริง มีอยู่จริง และอยู่เหนือการควบคมุดว้ยระบบสญัญะ

ของมนษุย ์

 ปมอิดิปัสคือปมทางจิตชนิดหนึง่ท่ีลกูยดึติดกบัความรกัของแมแ่ละตอ้งการกาํจดัพอ่ เน่ืองจากแมเ่ป็นผูท่ี้มีความ

ใกลชิ้ดลกู ทาํหนา้ท่ีใหอ้าหารและใหค้วามอบอุน่ ลกูซึง่ใชชี้วิตโดยพึง่พิงแมอ่ยา่งมากจึงรกัแมแ่ละตอ้งการความรกัจากแม ่

อยา่งไรก็ดี ลกูพบวา่มีสิง่อ่ืนท่ีแมร่กัมากกวา่ตน สิง่นัน้คือ phallus แมใ้นเชิงกายวิภาคศาสตร ์สิง่นีห้มายถึงอวยัวะเพศชาย 

แตใ่นเชิงจิตวิเคราะหส์ิง่นีห้มายถึงอาํนาจ พอ่เป็นผูท่ี้ครอบครอง phallus แมจ่ึงรกัพอ่ ลกูจึงตอ้งการเป็น phallus เพ่ือท่ีจะ

ไดร้บัความรกัจากแม ่การเติบโตของบคุคลเกิดจากการกา้วขา้มปมอิดิปัสนีแ้ละเรยีนรูว้า่ phallus เป็นเพียงสญัญะ โดยนยั

นี ้พ่อและแม่ก็คือสญัญะเช่นกนั ลกูไม่จาํเป็นตอ้งเสี่ยงภยั ทา้ทายอาํนาจพอ่และกฎระเบียบสงัคม ทุ่มเทตวัเองใหก้บัการ

ครอบครองแม่และทาํลายพ่อ แต่ลกูจะเรียนรูว้ิธีการครอบครอง phallus หรือทาํใหแ้ม่รกัทางออ้มผ่านการเลียนแบบพ่อ 

(กรณีเพศชาย-ปมอิดิปัสปกติ) และเลียนแบบแม่ (กรณีเพศหญิง-ปมอิดิปัสมมุกลบั) แนวคิดนีม้ีรากฐานมาจากซิกมนุด ์

ฟรอยด ์(Sigmund Freud) แตล่ากองไดน้าํมาขยายตอ่โดยเพ่ิมแนวคดิเรือ่งนามแหง่พอ่ (Name of the father/ Nom(Non) 

du père) “พอ่” คืออาํนาจหรอืระเบียบในสงัคม การปรากฏตวัของพอ่จึงสง่สญัญาณเตือนไปยงัลกูใหรู้ว้า่สงัคมตอ้งการให้

บคุคลนัน้ทาํตวัเช่นไร มีขอ้หา้มอะไรบา้ง ปมอิดิปัสของลากองจึงมีทัง้ประเด็นทางเพศและประเด็นทางสงัคม คนท่ีเติบโต

อย่างสมบรูณค์ือคนท่ีสามารถยอมรบัวา่ตวัเองไม่มี phallus สูพ้่อไม่ได ้และไม่มีทางทาํใหแ้ม่รกัตนเองเทียบเท่าพ่อ คนท่ี

เติบโตจึงเป็นคนท่ีตดัความปรารถนาในการครอบครองแม่ไดส้าํเร็จ การกา้วขา้มปมอิดิปัสจึงจาํเป็นตอ้งเกิดการตอน 

(castration) ผูป่้วยโรคจิตจึงหมายถึงบคุคลท่ีไม่สามารถกา้วขา้มปมอิดิปัสได ้ยงัคงติดอยู่กบัจินตภาพและยงัคงตอ้งการ

ครอบครองแม ่คนท่ีเติบโตคือพลเมืองท่ีสงัคมตอ้งการ เลน่ตามระเบียบสงัคม ในขณะท่ีคนท่ีไมเ่ติบโตจะสนใจแตเ่รือ่งของ

ตวัเอง 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจยัเอกสารแบบพรรณนาวิเคราะห ์ศกึษาตวับทวรรณกรรมผา่นกรอบคิดเรือ่งปมอิดิปัส (และนามของ

พอ่) ของ ฌากส ์ลากอง 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

 

ปัญหาของตวัละคร “แม่” 

ในเบือ้งตน้ ตวับทแสดงใหเ้ห็นวา่แมข่องผูเ้ลา่ไมส่ามารถปรากฏตวัในเรือ่งไดเ้พราะผูเ้ลา่ในฐานะลกูสาวตอ้งการ

แสดงความรกัตอ่พอ่ ปมอิดิปัสแบบฟรอยดเ์ช่นนีพ้บไดใ้นฉากฝันรา้ยครัง้หนึง่ของผูเ้ลา่ 
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Je suis allongée sur le lit. L’angoisse a pris la forme des chiens à trois têtes, qui fourrent leur gueules 

dans mon ventre, le déchirent et dévorent mes entrailles. Mon père se tient debout à côté du lit. Il plonge la 

main dans mon ventre ouvert et en sort des lettres à l’encre bleue ensanglantées. Je hurle, mais mon père ne 

m’entend pas. Il lit les lettres en secouant sa crinière blanche. (Lê, 1998, p. 50) 

 

ผูเ้ลา่เห็นตวัเองกาํลงันอนอยูบ่นเตียง จากนัน้สนุขัสามหวัจากนรกโจมตีกดักินทอ้งและเครื่องในของเธอ พ่อยืน

อยูข่า้งเตียง ก่อนจะสอดมือเขา้ไปในทอ้งของเธอเพ่ือหยิบจดหมายของตนท่ีบรรจอุยูใ่นนัน้ออกมาอา่น เธอกรดีรอ้งแตพ่อ่ก็

น่ิงเฉย ตัง้หนา้ตัง้ตาอา่นจดหมายตอ่ไป ในมมุมองจิตวิเคราะห ์ฉากนีเ้ป็นจินตนาการปลดปลอ่ยความตอ้งการทางเพศท่ีผู้

เลา่มีต่อพ่อ การท่ีพ่อสอดมือเขา้ไปในทอ้งของผูเ้ลา่สื่อถึงการท่ีอวยัวะของพ่อสอดเขา้ไปในเรือนรา่งของเธอ เลือดท่ีท่วม

ฉากแสดงถึงเลอืดท่ีเกิดจากเพศสมัพนัธ ์หรอืในอีกแง่หนึง่ ฉากนีส้ะทอ้นการคลอดลกู จดหมายของพอ่จาํนวนมากในทอ้ง

ผูเ้ลา่เปรยีบเหมือนลกูท่ีเกิดขึน้ระหวา่งพอ่และเธอเพราะจดหมายเป็นสิง่ท่ีมีคา่มากท่ีพอ่ทิง้ไวใ้หแ้ก่เธอ เป็นสายสมัพนัธอ์นั

ลกึซึง้ระหวา่งคนสองคน (“Et les lettres du père, que tu conserves si précieusement ?”, Ibid., pp.25–26) เป็นสมบตัิ

ท่ีผูเ้ลา่เก็บไวอ้ยา่งดีและหยิบมาอา่นซํา้หลายครัง้ (“la grande enveloppe qui contient les lettres de mon père, lettres 

écrites dans la maison de mon enfance et que j’ai gardées, relues des années après sa mort”, Ibid., p. 26) เธอ

ฝันรา้ยและถกูผีพอ่หลอกหลอนเพราะรูส้กึผิดท่ีเผาจดหมายพอ่ทิง้ตามคาํสั่งองคก์ร 

 ผูเ้ล่าใช้ตัวบทเป็นพืน้ท่ีแสดงความรกัท่ีมีต่อพ่อ เป็นความรกัท่ีบอกใหแ้ม่รูไ้ม่ได ้ตัวละครแม่ของผูเ้ล่าจึงไม่

สามารถปรากฏอยูใ่นตวับทเพราะการมีอยูข่องแมจ่ะรบกวนจิตสาํนกึของผูเ้ลา่ หากแมย่งัอยู ่พอ่ก็ตอ้งเลอืกแม ่ผูเ้ลา่จะไม่

สามารถเขา้ถึงและเป็นหนึง่เดียวกบัพอ่ ผูเ้ลา่จึงตอ้งกาํจดัตวัละครแมข่องตวัเองออกไปจากเรือ่ง 

 อยา่งไรก็ดี แนวคิดเรือ่งปมอิดิปัสของฟรอยดม์ีปัญหาท่ีการยดึติดตวับคุคลจรงิเกินไปและสนใจเพียงประเด็นทาง

เพศ ผูว้ิจยัคิดว่าตวับทเรื่องนีน้าํเสนอปมอิดิปัสในลกัษณะนามธรรมมากกว่านัน้และมุ่งเนน้ไปท่ีตวัตนทางสงัคมดว้ย 

ผูว้ิจยัจึงเลอืกใชแ้นวคิดเรือ่งปมอิดิปัสของลากองมาวิเคราะหต์วับทเพ่ิมเติมในเชิงลกึ  

ตามแนวคิดของลากอง “พ่อ” ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคนในครอบครวัจริงๆ แต่หมายถึงอะไรสกัอย่างท่ีอยู่ในสถานะ

ผูป้กครอง มีอาํนาจสั่งการควบคุมคนอ่ืน โดยมาก “พ่อ” แบบลากองจะหมายถึงสงัคมกระแสหลกั ส่วน “แม่” ก็ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นคน อาจเป็นอะไรก็ไดท่ี้ “ลกู” หวงแหนและตอ้งการเก็บรกัษาไว ้

น่าสงัเกตว่า พ่อชาวเวียดนามของผูเ้ลา่ไม่ไดม้ีอาํนาจในการใหค้ณุใหโ้ทษหรือควบคมุดแูลผูเ้ลา่ซึง่เป็นลกู ชีวิต

ของผูเ้ล่ากลบัถูกตีกรอบและสอดส่องดูแลโดยองคก์ร (l’Organisation) ท่ีประเทศฝรั่งเศส ทุกการกระทาํของเธออยู่ใน

สายตาและถกูประเมินค่าโดยองคก์ร ขอ้มลูนีชี้ใ้หเ้ห็นว่าการอพยพจากประเทศเวียดนามมายงัประเทศฝรั่งเศสของผูเ้ลา่

ก่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงความหมายพืน้ฐานในระดบัครอบครวั หากผูเ้ลา่ซึง่เป็นคนพลดัถ่ินในประเทศฝรั่งเศสมีสถานะ

เป็น “ลกู” องคก์รของประเทศฝรั่งเศสก็กาํลงัแสดงตวัเป็น “พอ่” ท่ีกาํลงัดแูลลกูของตน สว่นพอ่ชาวเวียดนามนัน้ เมื่ออยูใ่น

ประเทศฝรั่งเศส เขาเป็นผี เป็นเรื่องราวในอดีตท่ียงัคงตามมาหลอกหลอนผูเ้ลา่ไม่ใหล้ืมเลือน พ่อชาวเวียดนาม ประเทศ

เวียดนาม และความเป็นเวียดนามจึงหลอมรวมเป็นสิง่เดียวกนั เป็นอดีตเก่ียวกบัรากเหงา้ทางวฒันธรรมในอดีตท่ีคนพลดั

ถ่ินยงัไม่ลืมและหวงแหน ในมมุมองนี ้อดีตเก่ียวกบัประเทศเวียดนามบา้นเกิดเหลา่นีจ้ึงมีสถานะเป็นเหมือน “แม”่ ของผู้

เลา่ 

เมื่อผูเ้ลา่อพยพมาอยู่ท่ีฝรั่งเศสแลว้ ประเทศฝรั่งเศสไดช้่วงชิงความหมายของ “พ่อ” ไป ความเป็นเวียดนามทกุ

อยา่ง (รวมทัง้พอ่ชาวเวียดนาม) ถกูเปลีย่นสถานะเป็น “แม”่ สงัคมฝรั่งเศสตอ้งการพลเมืองท่ีปฏิบตัิตามกฎระเบียบ สรา้ง
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ประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศฝรั่งเศส ตอ้งการพลเมืองท่ีปรบัตวัเขา้กบัสงัคมปัจจุบนั เน่ืองจากผูเ้ล่ายงัคงยึดติดกับผีพ่อชาว

เวียดนาม เธอจึงไม่สามารถใชชี้วิตในฐานะคนฝรั่งเศสปกติได ้ความเป็นเวียดนามเป็นสิ่งแปลกปลอมจากอดีตท่ีสรา้ง

ปัญหาใหแ้ก่สงัคมปัจจุบนั องคก์รจึงสั่งใหผู้เ้ล่าเผาจดหมายพ่อทิง้ (“Brûle-les aussi, On ne vit pas avec les morts, 

Détruis, Fais un bûcher de tout le passé, […] Nous ne voulons personnes d’autre ici […], à part NOUS”, Ibid., 

p. 26) สงัคมฝรั่งเศสไม่สนใจชีวิตของคนพลดัถ่ินท่ีผ่านมาในอดีตและตอ้งการใหค้นพลดัถ่ินกา้วขา้มประเทศบา้นเกิดท่ี

จากมาเพ่ือท่ีจะปรบัตวักลายเป็นพลเมืองในประเทศปัจจุบนัไดอ้ย่างสมบรูณ ์การหลอนถึงพ่อชาวเวียดนามแสดงใหเ้ห็น

ปมอิดิปัสแบบลากองในแง่ตวัตนทางสงัคมว่าผูเ้ล่ายังคงยึดติดกับ “แม่” (ความเป็นเวียดนาม: พ่อชาวเวียดนามและ

ประสบการณใ์นอดีต) ไมป่ลอ่ยวางและไมย่อมรบัวา่ตวัเองไมส่ามารถตอ่กรกบั “พอ่” (ความเป็นฝรั่งเศสในปัจจบุนั) ได ้

 

นามของพอ่ในประเทศฝรั่งเศส 

 คนพลดัถ่ินไม่สามารถประพฤติตวัอย่างไรก็ไดใ้นสงัคมใหม ่พวกเขาจาํเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนตวัเอง (assimilate) 

ใหเ้ขา้กบัความคาดหวงัและระเบียบของสงัคมท่ีอาศยัอยู่โดยการเล่นตามบทท่ีสงัคมคาดหวงั (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

Barnes, 2007) พวกเขาไม่ใช่เพียงผูอ้พยพชั่วคราวอีกแลว้ แต่พวกเขาถูกคาดหวงัใหก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

ฝรั่งเศส เป็นพลเมืองปกติท่ีประพฤติตวัเหมือนพลเมืองทั่วไปในสงัคมฝรั่งเศส นามของพ่อคือกฎระเบียบและวิถีปฏิบตัิ

ปกติท่ีรฐัคาดหวงัใหป้ระชาชนทาํตาม ในเนือ้เรือ่ง เราสามารถพบนามของพอ่ผา่นตวัละครมากมายทัง้ท่ีปารสีและท่ีสถาน

พกัฟ้ืนผูป่้วยทางจิต 

 ขณะท่ีผูเ้ลา่เดินเลน่อยู่ในเมืองปารีส เธอเห็นบคุคลรอบตวัเป็นสายลบัองคก์รท่ีกาํลงัสอดสอ่งพฤติกรรมของเธอ 

(“L’Organisation a déjà mis ses agents en place. […] Un couple de faux touristes a pris le relais de l’homme au 

chien. Ils parlent la langue secrète de l’Organisation […] Un homme surgit derrière moi […] dit d’une voix 

railleuse, Mais oui, on t’épargnera, mon petit chat.”, Lê, 1998, pp. 21–23) เธอยินยอมเลน่ตามบทบา้งเป็นครัง้คราว 

เช่น ช่วยนกัท่องเท่ียวถ่ายรูป (“Je fais semblant d’entrer dans leur jeu.”, Ibid., p. 21) และช่วยเหลือคนไรบ้า้นใหม้ีท่ี

พักและมีอาหาร (“Si je ne sauve pas l’homme qui gît là, […] l’Organisation l’achèvera puis me tuera.”, Ibid., p. 

44; Ibid., pp. 52–53) เป็นตน้ พฤติกรรมเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีคนฝรั่งเศสเจา้บา้นพึงกระทาํต่อนกัท่องเท่ียว เป็นสิ่งท่ีพลเมือง

ฝรั่งเศสพึงกระทาํต่อเพ่ือนรว่มสงัคม ช่วยเหลือผูต้กทกุขไ์ดย้าก ผูเ้ลา่เองก็รูส้กึว่าการเลน่ตามบทบาททาํใหชี้วิตของเธอ

ปลอดภยั ไมถ่กูองคก์รลงโทษ 

สว่นท่ีสถานพกัฟ้ืนผูป่้วยทางจิต ท่ีน่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีรฐัใชแ้สดงอาํนาจของตนควบคมุประชากรกลุม่พิเศษ อาํนาจของ 

“พอ่” แสดงออกมาอยา่งชดัเจน เราพบตวัละครสาํคญัไดแ้ก่ผูช้ายไวเ้ครา ผูห้ญิงใสห่มวกชดุดาํ และผูห้ญิงอว้นท่ีรอ้งเพลง 

“Sidonie a plus d’un amant” 

ผูช้ายไวเ้คราเป็นผูป่้วยชายคนเดียวของท่ีนั่น เขาเป็นคนรกัของตวัละครหญิงอีกคนท่ีเป็นแมล่กูติด เขามกัพดูถึง

ดาวเทียมสอดแนมท่ีเป็นเหมือนพระเจา้ เห็นทกุการกระทาํของผูค้น ไดย้ินทกุเสยีงไมว่า่จะเบาแคไ่หน มีสายลบัตรวจสอบ

ชีวิตของคนทุกย่างก้าว  (“Le barbu murmure entre ses dents que Dieu est mort, les nouveaux dieux  sont les 

satellites espions, l’Œil invisible qui enregistre chacun de nos gestes, l’Oreille ultra-sensible qui écoute chacun 

de nos soupirs. […] Les agents secrets planent au-dessus de nos têtes.)”, Ibid., p. 15) ตวัละครนีต้อกยํา้วา่สงัคม

ฝรั่งเศสกาํลงัจบัตาดพูฤติกรรมของผูเ้ลา่และคอยตดัสนิใหค้ณุใหโ้ทษอยู ่
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ผูห้ญิงใสห่มวกชดุดาํและสบูบหุรี ่ เธอเพ่ิงแทง้ลกูและยงัคงรูส้กึวา่ลกูท่ีตายไปยงัอยูใ่นครรภข์องตวัเอง เธอทาํตวั

เหมือนคนทอ้ง เรยีกหาอาหารบาํรุงครรภ ์เธอเรยีกผูเ้ลา่วา่ลกูและดแูลเอาใจใสเ่ธออยา่งใกลชิ้ด นั่งดว้ยกนั หานํา้หาอาหาร

มาให ้เธอเป็นคนเดียวท่ีใกลชิ้ดกบัผูเ้ลา่ในสถานพกัฟ้ืนและผูเ้ลา่ก็แสดงทา่ทีเลน่บทลกูของเธอดว้ย ช่วงหนึง่ เธอแนะนาํให้

ผูเ้ลา่แต่งงาน อีกช่วงหนึ่งก็บอกวา่เธอจะวาดรูปเหมือนของผูเ้ลา่ให ้(Ibid., pp.7–18) การแต่งงานเป็นการลงหลกัปักฐาน

เพ่ือสรา้งชีวิตในประเทศฝรั่งเศสต่อไป รูปท่ีเธอจะวาดก็เป็นรูปอนาคต เป็นความคาดหวงั หรือเป้าหมายในชีวิตของผูเ้ลา่ 

ผูห้ญิงชุดดาํจึงเป็นเหมือนแม่คนใหมข่องผูเ้ลา่ท่ีพยายามชกัชวนใหเ้ธอสรา้งความผกูพนักบัประเทศฝรั่งเศส เธอเป็นจินต

ภาพของพ่อ สนบัสนุนสงัคมฝรั่งเศสในปัจจุบนัและกาํหนดกะเกณฑชี์วิตใหแ้ก่ผูเ้ลา่ เมื่อผูเ้ล่าจับนํา้เสียงนีไ้ด ้เธอจึงหู

เพีย้น ไดย้ินประโยคเสนอตวัวาดรูปใหเ้ป็นประโยคคกุคามขู่ฆ่าหากเธอไม่ทาํตามกฎ (“Elle […] revient vers moi, J’ai 

envie de te dessiner. J’entends, J’ai envie de t’assassiner.”, Ibid., p. 1)  

สว่นผูห้ญิงอว้นท่ีรอ้งเพลง “Sidonie a plus d’un amant” เธอรอ้งเพลงนีต้ลอดเวลา เนือ้หาของเพลงนีเ้ป็นกลอน

ของชาลส ์โครส ์(Charles Cros) กลา่วถึงผูห้ญิงเปลือยผมทองท่ีเปลี่ยนคนรกับอ่ย เธอถกูเปรยีบเทียบกบัแมงมมุลา่เหยื่อ

ท่ีมีเสนห่เ์ยา้ยวนใจ เมื่อจบัเหยื่อไดก็้จะกินอยา่งนา่กลวั มีปากชุ่มไปดว้ยเลอืด (Cros, 1873) ผูห้ญิงในเพลงเป็นภาพแทน

ของคนท่ีมี “พ่อ” เป็นทัง้ประเทศเวียดนามและประเทศฝรั่งเศส เป็นภาพแทนของแม่ท่ีน่ากลวัและผูเ้ล่าไม่เขา้ใจ ในเชิง

สญัลกัษณ ์ผูห้ญิงในเพลงคือคนพลดัถ่ินท่ีประสบความสาํเร็จในการปรบัตวัเขา้กบัดินแดนใหม่โดยไม่หลงลืมรากเหงา้ท่ี

จากมา หากผูเ้ลา่เดินตามรอยเธอ ผูเ้ลา่จะเติบโตเป็นพลเมืองฝรั่งเศสท่ีสามารถรกัษาความเป็นเวียดนามไวใ้นตวัไดด้ว้ย

พรอ้มกนั นา่เสยีดายท่ีผูเ้ลา่ไมไ่ดส้นใจเรยีนรูจ้ากตวัละครนี ้เธอจึงมีอาการทางประสาท 

 

การกา้วไม่ขา้มปมอดิปัิส 

 ผู้อ่านสังเกตได้ว่าห้องเช่าและสถานท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งในปารีสทําให้ผู้เล่ารู ้สึกอึดอัด (“Il faut que je 

m’échappe”, Ibid., p. 51) แต่เธอกลบัมีความสขุเมื่อเดินเตร็ดเตร่บนทอ้งถนน ไม่สามารถหาท่ีพกัได ้ตอนจบเรื่องตาม

หนา้กระดาษ ผูเ้ล่าเห็นผีพ่อปรากฏตวัอีกครัง้ เธอและพ่อคืนดีกนั ทัง้คู่มีความสขุ องคก์รหาร่องรอยของพวกเขาไม่เจอ 

พวกเขาได้อยู่ดว้ยกันอีกครัง้ (“Il sourit. Je danse autour de mon père. […] Une voix dit, Tu l’as sauvé.”, Ibid., p. 

68) ผูว้ิจัยวิเคราะหว์่าความสงบสขุท่ีผูเ้ล่ารูส้ึกเป็นเพียงภาพลวงตา เป็นเรื่องท่ีเกิดขึน้ในระดบั Imaginary ไม่ใช่ระดบั 

Symbolic ดงันัน้ผูเ้ลา่จึงหลงทางอยูใ่นจินตภาพท่ีตวัเองสรา้งขึน้ สิง่นีส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งตวับทท่ีวางเนือ้หาสว่นชีวติท่ี

ปารสีไวท้า้ยเรือ่ง กลา่วคือ ตอนจบท่ีแทจ้รงิไดป้รากฏตัง้แตต่น้เรือ่งแลว้ตา่งหาก เมื่อเรยีงเหตกุารณท์ัง้หมดใหมต่ามลาํดบั

เวลา จากอดีตมาปัจจุบนั ผูเ้ลา่ไดใ้ชชี้วิตอย่างอิสระในปารีสมาก่อน ต่อมาเธอเริ่มรูส้กึกดดนัท่ีไม่สามารถทาํตามความ

คาดหวงัของสงัคมไดแ้ละมีอาการประสาทหลอนมากขึน้เรือ่ยๆ เธอจึงถกูสง่ไปบาํบดัในสถานพกัฟ้ืนสาํหรบัผูป่้วยทางจิต 

ผีพ่อก็คือจินตภาพของเวียดนามในอดีต เป็นจินตภาพของ “แม”่ ท่ีผูเ้ลา่ไม่อาจปลอ่ยวาง เมื่อเธอเลือกท่ีจะใช้

ชีวิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสต่อ ไม่กลบัประเทศเวียดนาม ทัง้ท่ีตัวเองไม่สามารถปรบัตวัเขา้กับสงัคมฝรั่งเศสได ้ในเชิง

สญัลกัษณ ์เธอจึงยงัติดอยู่ในปมอิดิปัส ถูกสงัคมฝรั่งเศสจัดประเภทใหเ้ป็นผูป่้วยทางจิตและตอ้งถูกบาํบดัในสถานท่ี

เฉพาะ ในตวับทเรื่องนี ้ผูเ้ลา่ (และผูแ้ต่ง) ยงัไม่สามารถเยียวยาตวัเองได ้ปฏิเสธความจริงในสงัคม และยึดติดกบั “แม”่ 

ตอ่ไป ตวับทเรือ่งนีจ้ึงทาํหนา้ท่ีระบายความอดัอัน้ภายในใจของผูเ้ลา่ (และผูแ้ตง่) เป็นหลกั สว่นการเยียวยาบาดแผลดว้ย

เรือ่งเลา่จนสาํเรจ็จะไปปรากฏในหนงัสอืเลม่ถดัไป เรือ่ง Lettre Morte (ดเูพ่ิมเติมท่ี Bui, 2016&2012) 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 “แม”่ เป็นตวัละครท่ีสรา้งปัญหาตอ่เนือ้เรื่อง ผูเ้ลา่และ “พ่อ” จึงจาํเป็นตอ้งกาํจดัตวัละครนีทิ้ง้ไป การปรากฏตวั

ของผีพอ่ชาวเวียดนามในตอนตน้เรือ่งและการยงัคงอยูใ่นตอนทา้ยเรือ่งแสดงใหเ้ห็นความรกัของผูเ้ลา่ตอ่พอ่ชาวเวียดนาม

และต่อความเป็นเวียดนามโดยรวม ผูเ้ลา่ (และผูแ้ต่งในช่วงเวลานัน้) ยงัมีปมอิดิปัสตกคา้งอยู่ ไม่สามารถกา้วขา้มได ้ตวั

บทสะทอ้นสภาพจิตใจของผูแ้ตง่ในช่วงเวลานัน้วา่ยงัไมพ่รอ้มสรา้งระยะหา่งใหแ้ก่พอ่และประเทศเวียดนาม และไมพ่รอ้ม

ปรบัตวัเขา้กบัสงัคมฝรั่งเศสปัจจบุนั 
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บทคดัยอ่ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสาํรวจ รวบรวมและคดัสรรภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ท่ีโดด

เด่นและมีศกัยภาพเหมาะสมต่อการพฒันาสาํรบัอาหารและนาํภมูิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดม้าพฒันาต่อยอด สรา้งมลูค่าเพ่ิม

เพ่ือใหไ้ดอ้าหารตน้แบบ “สาํรบัหนัคา” ผลการวิจยั พบว่า มีภมูิปัญญาทอ้งถ่ินคดัสรร 1 ชนิด คือ: (1) ไข่เค็มพอกดินภเูขา

สารพดัดี; (2) ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากถั่วดาวอินคา; (3) ผกัสลดัอินทรียแ์ละขา้วอินทรีย;์ (4) ขนมจีนแป้งหมกัและกระยาสารท; 

(5) เห็ดนางฟ้าภฏูาน; และ (6) หน่อไม ้และหน่อไมด้อง หลงัจากนัน้คดัเลอืกอาหารทอ้งถ่ินท่ีมีเอกลกัษณด์า้นรสชาติ และ

แสดงอตัลกัษณข์องอาํเภอหนัคา จังหวดัชัยนาท พฒันาสตูรร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาอาหาร ทาํใหไ้ดอ้าหาร

ตน้แบบ “สาํรบัหนัคา” ท่ีสรา้งสรรคใ์หม่ 3 รายการ คือ (1) แกงกะหรี่หน่อไมเ้ขาราวเทียน จากภมูิปัญญาการทาํหน่อไมป่้า

ชุมชนเขาราวเทียน; (2) บวัลอยไข่เค็มสายรุง้ จากภูมิปัญญาการทาํไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพดัดี; และ (3) เครื่องปรุงรส

ซีอิว๊ท่ีไดจ้ากสว่นเหลอืทิง้ของเห็ดนางฟา้ภฏูาน จากภมูิปัญญาการเพาะเห็ดนางฟา้ภฏูานบา้นเดน่ใหญ่ 

คาํสาํคัญ: การพฒันาอาหารทอ้งถ่ิน, ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท, อาหารทอ้งถ่ิน   

 

Abstract 

This research aims to explore Traditional Wisdom in Amphoe Hankha, Changwat Chai Nat for the 

development of potential food set menus to further create added value to get a prototype food "Samrub Hanka. 

The results of the research revealed that there were 6 types of Traditional Wisdom selected, namely (1) Salted 

Eggs covered with soil from Sarphad-dee Mountain; (2) Processed products from Sacha Inchi; (3) Organic Lettuce 

and Organic Rice; (4) Fermented Rice Vermicelli (Kanom-jeen) and Krayasart; (5) Bhutan Mushrooms (Oyster 

Mushrooms); and (6) Bamboo Shoots and Pickled Bamboo Shoots. Traditional dishes that are unique in taste 

were selected, showing the identity of Amphoe Hankha, Changwat Chai Nat. Recipes were developed with food 

development experts. This resulted in creation of “Samrub Hankha” 3 new food prototypes, namely: (1) 

Fermented Bamboo curry, created from the wisdom of making wild Bamboo Shoots, Khao Rao Thian Community 

Forest; (2) Rainbow Thai Glutinous Rice Balls (Bua Loi) with Salted Egg, derived from the wisdom of Salted Egg 

covered in soil from Sarphad-dee Mountain; and (3) Seasonings, Bhutan Mushrooms Byproduct soy sauce, 

from wisdom cultivation based on traditional methods used in Ban Den Yai. 

Keywords: Changwat Chai Nat, traditional food, traditional food development, traditional wisdom in Amphor Hankha,  
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บทนํา 

 อาหารทอ้งถ่ินถือเป็นเครือ่งแสดงถึงอตัลกัษณท์างสงัคมท่ีมีหลากหลายทัง้ในดา้นของสีสนั รูปแบบ รสชาติ กลิน่ 

อนัเป็นผลผลิตท่ีเกิดจากภมูิปัญญาและเครื่องบ่งชีท้างวฒันธรรม จนกลายเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของแต่ละพืน้ท่ี และใน

บางพืน้ท่ีอาหารทอ้งถ่ินก็ไดถ้กูพฒันา ปรบัแตง่ใหเ้ขา้กบักระแสของความเป็นสากล (ชิษณพุงศ,์ 2559) 

จังหวดัชยันาทเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประวตัิความเป็นมายาวนานและมีทนุทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจยิ่ง ทัง้ดา้น

โบราณคดี วดัวาอาราม สภาพภมูิศาสตรแ์วดลอ้ม ตลอดจนดา้นอาหารท่ีสมัพนัธก์บัสภาพนิเวศวฒันธรรม “ขา้ว นา ปลา นํา้”  

อาํเภอหนัคาเป็น 1 ใน 8 อาํเภอของจงัหวดัชยันาท ซึ่งประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทาํนาทาํไร่

และคา้ขาย (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2542) มีกลุม่อาชีพหลากหลาย เช่น กลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบา้นเช่ียน กลุม่หตัถกรรมงานไม ้

กลุม่พวงกุญแจรองเทา้หนงัย่อสว่น กลุม่จกัสานหวายบา้นคลองคต เป็นตน้ สง่ผลใหม้ีผลิตภณัฑช์ุมชนหลากหลาย เช่น 

ประเภทอาหารไดแ้ก่ ขา้วพนัธุพื์น้เมือง หน่อไมป่้า ไข่เค็มสมนุไพร ผกัอินทรีย ์กลว้ยอบเนย นํา้ตาลออ้ย ประเภทขา้วของ

เครือ่งใช ้เช่น นํา้มนัเหลอืง กระเชา้เถาวลัยแ์ดง เป็นตน้ (สาํนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัชยันาท, 2551) 

อาํเภอหนัคายงัไดร้บัการสนบัสนนุใหด้าํเนินงานหมูบ่า้นทอ่งเท่ียวชมุชน OTOP นวตัวิถีในหลายชมุชน เช่น ชมุชน

บา้นบทุางรถ ในดา้นการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศและกิจกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ตลอดจนนาํวตัถดุิบทรพัยากรในพืน้

ท่ีมาทาํนวตักรรมทางดา้นอาหาร เช่น ขนมเข่งหน่อไม ้ขา้วหลามหน่อไม ้ฯลฯ และมีงานเทศกาลประจาํปี คือ เทศกาล 

“เดินป่าชมพรรณไม ้ยอ้นตาํนานเสอืรา้ย กินหนอ่ไมเ้ขาราวเทียน” อีกดว้ย (สาํนกังานพฒันาชมุชนอาํเภอหนัคา, ม.ป.ป.) 

ด้วยเล็งเห็นว่าองค์ความรูภู้มิปัญญาท้องถ่ินด้านอาหารและการเกษตรของอาํเภอหันคาสัมพนัธ์กับนิเวศ

วฒันธรรมของพืน้ท่ี น่าจะไดม้ีการสาํรวจ รวบรวมและบนัทึกไว ้ตลอดจนพฒันาต่อยอดใหค้นในชุมชนสามารถนาํมาใช้

ประโยชนไ์ดม้ากท่ีสดุ สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศท่ีมุง่ผลกัดนัใหเ้กิดการสรา้งสรรค ์“ผลติภณัฑอ์าหารเชิงนวตักรรม” 

ดว้ยเหตนีุค้ณะนกัวิจยัจึงไดว้ิจยั สาํรบัหนัคา: การพฒันาอาหารจากภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ผลลพัธ์

สาํคญัคือได ้“สาํรบัหนัคา” ท่ีสรา้งสรรคใ์หม ่ซึง่ถือเป็นการพฒันาอาหารจากภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน มีประโยชนใ์นเชิงพาณิชย์

และสงัคมจากความคิดใหม่ ที่สามารถก่อใหเ้กิดอาชีพและรายไดใ้นชุมชน ตลอดจนสามารถใช ้ส่งเสริมการ

ทอ่งเท่ียวอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ไดใ้นอนาคต 

 

ตรวจเอกสาร 

 

1. แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร 

 

 1.1 ความหมายของการพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร 

 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร หมายถึง การแสวงหาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์หรือวิธีการอ่ืนๆ 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลความรูส้าํหรบัการปรบัปรุงหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของผลิตภัณฑ ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการจัดหาและเตรียม

วตัถดุิบ การแปรรูป การบรรจแุละเก็บรกัษา ช่วยใหไ้ดผ้ลติภณัฑท่ี์มีคณุภาพดีขึน้ หรอืคณุภาพเหมือนเดิมแตต่น้ทนุตํ่าลง  
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1.2 แนวทางการพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 แนวทาง คอื 

1.2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารเกษตรแปรรูปท่ีมีตน้ทุนรวมตํ่าสุด เหมาะกับการผลิตสินคา้ท่ีไม่มีความ

แตกต่างในเรื่องรูปแบบหรือคุณภาพสินคา้เท่าใดนัก เช่น ขา้วสาร แต่จะใหค้วามสนใจในดา้นตน้ทุนการผลิตมากกว่า

รูปลกัษณ ์บรรจภุณัฑ ์หรอืคณุภาพของสนิคา้  

1.2.2 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีความแตกต่าง เหมาะกบัการผลิตสินคา้ท่ีตอ้งการใหส้ินคา้ของตนมีความ

แตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งขนั อาจเป็นเรื่องของความเหนือกว่าในดา้นคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการ เช่น บรรจุภัณฑ์

สะดวกตอ่การใชง้าน โดยลกูคา้คาดหวงัท่ีจะไดร้บัอรรถประโยชนจ์ากการใชส้นิคา้นัน้ 

1.2.3 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์ฉพาะ เหมาะสาํหรบัผูป้ระกอบการท่ีมีความชาํนาญในการ

ผลิตสินคา้ประเภทหนึ่งๆ และสามารถทาํการผลิตสินคา้ท่ีมีคณุลกัษณะเฉพาะอย่าง อาจเป็นการผลิตตามออเดอร ์หรือ

คาํสั่งซือ้ของลกูคา้ซึง่ตอ้งการสนิคา้ท่ีไมไ่ดม้ขีายทั่วไปในทอ้งตลาด หรอืทาํการผลติสนิคา้สาํหรบัลกูคา้กลุม่เปา้หมายพิเศษ 

เช่น ผลติภณัฑอ์าหารท่ีมีแคลอรตี ํ่าสาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการควบคมุนํา้หนกั เป็นตน้ (ปารฉิตัร, 2559) 

 

2. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ภมูิปัญญา หมายถึง ผลกึขององคค์วามรูท่ี้มีเอกลกัษณซ์ึง่มนษุยใ์นสงัคมหนึง่ๆ คิดคน้ขึน้จากการบรูณาการ

ระหว่างความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งรอบตัว ภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ได้มาโดยผ่าน

กระบวนการสั่งสม สบืทอด ปรบัปรุงและประยกุตต์อ่เน่ือง เป็นระบบคณุคา่ดัง้เดิมท่ีสะทอ้นออกมาใหเ้ห็นในชีวิตประจาํวนั

ของบุคคลดว้ยสญัลกัษณต์่างๆ ภูมิปัญญามีความหลากหลาย ไม่หยุดน่ิง และแตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคม (พชัรินทร,์ 

2547; วชิรวชัร, 2558) 

แนวคิดเรือ่งภมูิปัญญาทอ้งถ่ินนีเ้กิดขึน้จากขอ้จาํกดัของการพฒันาในอดีตท่ีไมใ่หค้วามสาํคญักบัองคค์วามรู ้

และเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ิน และการละเลยระบบวฒันธรรม และเศรษฐกิจฐานราก ภมูปัิญญาจงึมีลกัษณะคลา้ยคลงึ

กบัวฒันธรรมคือ เป็นสิ่งท่ีไม่คงท่ี (Dynamics) มีความหลากหลาย (Differentiation) และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง

ประกอบดว้ยสาระสาํคญัสองประการคือ สว่นท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้กผ่ลผลติทางภมูิปัญญา เช่น ผา้ทอ งานจกัสาน และสว่น

ท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ระบบคิด ความเช่ือ ทศันคติและค่านิยม ฉะนัน้ ภูมิปัญญาจึงอาจกล่าวไดว้่า เป็นการผสมผสาน

อยา่งมีบรูณาการระหวา่งระบบคิดและศกัยภาพของมนษุยใ์นแตล่ะสงัคม (พชัรนิทร,์ 2547; วชิรวชัร, 2558) 

 

3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอาหารทอ้งถิ่นและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นจงัหวดัชยันาท 

 ชิษณพุงศ ์(2559) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง “การพฒันารูปแบบนวตักรรมอาหารทอ้งถ่ินเชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือการเป็นสินคา้

ทางการทอ่งเท่ียวในเขตจงัหวดัเพชรบรุแีละจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ”์ งานวิจยันีศ้กึษาสภาพการณอ์าหารทอ้งถ่ินและความ

ตอ้งการของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่อาหารทอ้งถ่ินในการเป็นสนิคา้ทางการทอ่งเท่ียว ตลอดจนพฒันารูปแบบอาหารทอ้งถ่ินใน

เขตอาํเภอชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี และอาํเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใหเ้ป็นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว โดยพบว่า 

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวดา้นเครื่องปรุงและวตัถดุิบท่ีแสดงออกถึงอาชีพของคนในพืน้ท่ี ดา้นอาหารทอ้งถ่ินมีคณุคา่

แก่การสืบทอดดว้ยการสรา้งเป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียว ดา้นขัน้ตอนการประกอบอาหารเป็นปัจจัยดึงดูดใจในการ

รบัประทานของนกัทอ่งเท่ียว และดา้นรสชาติของอาหารทอ้งถ่ินทาํใหเ้กิดการกระตุน้ความตอ้งการเดินทางทอ่งเท่ียว อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสดุ  

  ญาณภา และคณะ (2560) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง “อาหารทอ้งถ่ินกับกลไกในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรค:์ 

กรณีศึกษากลุม่ชาติพนัธุล์าวครั่ง จงัหวดัชยันาท” งานวิจยันีศ้ึกษาภมูิปัญญาอาหารตาํรบัลาวครั่งและเพ่ือสรา้งกลไกใน
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การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรคจ์ากอาหารทอ้งถ่ินลาวครั่ง กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง จังหวดัชัยนาท 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุม่ชาติพนัธุล์าวครั่งในจงัหวดัชยันาทมีภมูิปัญญาอาหารตาํรบัลาวครั่งมากมาย เช่น ปลาดกุตม้ปลารา้ 

แจ่วไก่ แกงเห็ดระโงก และขนมแดกขา้วโพด การศึกษาครัง้นีไ้ดน้าํเสนอขัน้ตอนการนาํอัตลกัษณ์อาหารลาวครั่งเขา้สู่

กระบวนการยกระดบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ินสูก่ารท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรค ์โดยการอนรุกัษ์ การฟ้ืนฟู การประยกุต ์การสรา้งใหม ่

เพ่ือสรา้งกิจกรรมใหม่ๆ สาํหรบันกัท่องเท่ียว ท่ีจะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ี การวิจัยครัง้นีย้งัไดน้าํเสนอตวัอย่าง

กิจกรรมการทาํอาหารชมุชนลาวครั่งตามหลกัแนวคิดการทอ่งเท่ียวเชิงสรา้งสรรคอี์กดว้ย 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

 คณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตและวิธีดาํเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ขอบเขตดา้นพืน้ท่ีในการศกึษาวิจยั เฉพาะอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ซึง่ประกอบไปดว้ย 8 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลหนัคา 

ตาํบลหว้ยง ูตาํบลเดน่ใหญ่ ตาํบลบา้นเช่ียน ตาํบลหนองแซง ตาํบลไพรนกยงู ตาํบลวงัไกเ่ถ่ือน และตาํบลสามง่ามทา่โบสถ ์ 

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นีป้ระกอบดว้ยผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key Informants) ไดแ้ก่ 

กลุม่วิสาหกิจชมุชนและผูท่ี้มีประสบการณใ์นการแปรรูปผลติภณัฑช์มุชน ในพืน้ท่ีอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 

3. ขอบเขตดา้นเนือ้หา คณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดเนือ้หาในการวิจยัในดา้นภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน องคค์วามรูใ้นการแปรรูป

อาหาร โดยพิจารณาการเป็นท่ียอมรบัของชมุชนและความแพรห่ลายจากการใชป้ระโยชนใ์นชมุชน  

วิธีดาํเนินการวิจยัในครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ 

 ระยะท่ี 1 ขัน้สาํรวจและรวบรวมขอ้มลู จากการคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั เป็นขัน้ตอนของการรวบรวมขอ้มลูจาก

แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ เริ่มตน้ดว้ยการสืบคน้ขอ้มลูภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน จากการคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั หลงัจากนัน้จึงลงพืน้ท่ี

เก็บขอ้มลูภาคสนาม (Fieldwork) การสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) การสงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่ม (Participant 

Observation) ซึง่เป็นการสงัเกตการณแ์ละรว่มปฏิบตัิการประกอบอาหารทอ้งถ่ินกบัคนในชมุชน โดยผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key 

Informants) คือ กลุม่วสิาหกิจชมุชนจาํนวน 6 กลุม่ และผูท่ี้มีประสบการณใ์นการแปรรูปผลติภณัฑช์มุชนจาํนวน 2 คน 

 ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาหารทอ้งถ่ิน โดยนาํขอ้มูลเก่ียวกับอาหารทอ้งถ่ินท่ีไดม้าวิเคราะห ์

คดัเลอืก และศกึษาแนวทางในการพฒันาตอ่ยอดเพ่ือใหไ้ดเ้มนตูน้แบบของสาํรบัหนัคา  

 ระยะท่ี 3 ออกแบบสาํรบัหันคา พรอ้มทัง้ถ่ายทอดความรูค้ืนใหแ้ก่ชุมชน โดยคณะผูว้ิจัยดาํเนินการดว้ยการ

ทดลองปรบัเปลีย่นวตัถดุบิและวิธีการทาํอาหารบางขัน้ตอนเพ่ือเป็นตน้แบบใหช้มุชนสามารถนาํไปปรบัใชไ้ดต้อ่ไป 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

 

ผลการศกึษาวจิยั สามารถจาํแนกตามวตัถปุระสงคไ์ดด้งันี ้

1. สาํรวจ รวบรวมและคดัสรรภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ท่ีโดดเดน่และมีศกัยภาพเหมาะสม

ต่อการพฒันาสาํรบัอาหารทอ้งถ่ินจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอาํเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จากการสาํรวจภูมิปัญญาและ

อาหารทอ้งถ่ินดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่ม พบว่าในอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท มีกลุม่

วิสาหกิจชมุชนและผูท่ี้มีประสบการณใ์นการแปรรูปผลติภณัฑช์มุชนหลายกลุม่ ซึง่มีอาหารทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายดงันี ้

1.1 ไขเ่ค็มพอกดินภเูขาสารพดัด ีจากกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบา้นเช่ียน ตาํบลบา้นเช่ียน  
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ผลติภณัฑนี์ม้ีเอกลกัษณต์รงท่ีนาํดินจากภเูขาสารพดัดีมาพอกไขเ่ป็ดเพ่ือทาํเป็นไขเ่ค็ม ไขเ่ป็ดท่ีใชเ้ป็นไขเ่ป็ดสดท่ีเก็บ

มาไมเ่กิน 2 วนั  สว่นดินนัน้ใชด้ินจากภเูขาสารพดัดีนาํมารอ่นแลว้ผสมกบัเกลอืไอโอดีน กลุม่แมบ่า้นเลอืกใชเ้กลอืไอโอดีน

เพราะเกลือไอโอดีนจะใหร้สเค็มมากกวา่เกลือสินเธาว ์นอกจากนัน้ยงัไดแ้รธ่าตไุอโอดีนจากเกลือดว้ย การพอกไข่ดว้ยดิน

ภเูขาสารพดัดี แสดงดงั Figure 1 (A)  ขอ้ดีของการใชด้ินภเูขาสารพดัดีคือ ดินบนภเูขาสารพดัดีมีแรธ่าตท่ีุมีประโยชน ์และไม่

มีสารพิษตกคา้ง ทาํใหไ้ข่เค็มท่ีไดม้ีกลิ่นหอมและรสชาติมนั เค็ม ผลิตภณัฑไ์ข่เค็มพอกดินภเูขาสารพดัดี แสดงดงั Figure 

1 (B) (ประเสรฐิ บวัช่ืน, การสือ่สารสว่นบคุคล [การสมัภาษณ]์, 7 ตลุาคม 2563) 

 

 
Figure 1 (A) The process of Salted Eggs covered with soil from Sarphad-dee Mountain, (B) Package of Salted Eggs 

covered with soil from Sarphad-dee Mountain 
 

1.2 ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากถั่วดาวอินคา จากกลุม่วิสาหกิจชมุชนสวนสารพดัดีเพ่ือสขุภาพ ตาํบลหนัคา 

ถั่วดาวอินคา (Figure 2 A) เป็นพืชท่ีมีการนาํมาใชป้ระโยชนห์ลากหลาย เช่น ลดไขมนัในเลือด ลดการอกัเสบของ

หลอดเลอืด ช่วยควบคมุระดบันํา้ตาลในเลือด ช่วยปอ้งกนัโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ เป็นตน้ (ดิสไทย, 2560) ซึง่ทางกลุม่วิสาหกิจ

ชมุชนสวนสารพดัดีเพ่ือสขุภาพไดน้าํถั่วดาวอินคามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑห์ลายชนิด ไดแ้ก่ นํา้มนัสกดั นํา้ยาบว้นปาก (Figure 

2 (B)) ถั่วดาวอินคาทอดกรอบ (รตันา พฒันานพุงษ,์ การสือ่สารสว่นบคุคล [การสมัภาษณ]์, 7 ตลุาคม 2563)  

 

1.3 ผกัสลดัอินทรยีแ์ละขา้วอินทรยี ์จากกลุม่ผูผ้ลติขา้วบา้นเดน่ใหญ่ ตาํบลเดน่ใหญ่ 

ผลิตภณัฑข์องกลุม่ผูผ้ลติขา้วบา้นเด่นใหญ่ ไดแ้ก่ ผกัสลดั เรดโอ๊ค-กรีนโอ๊ค ซึ่งเป็นผกัสลดัอินทรีย ์ปลอดการใช้

สารเคมี แสดงดงั Figure 3A วิธีในการเพาะปลกูผกัสลดัอินทรียจ์ะใชว้ิธี “ยกแคร”่ คือการยกพืน้ท่ีใชส้าํหรบัเพาะปลกูให้

สงูจากพืน้เพ่ือปอ้งกนัศตัรูพืช วชัพืช และปัญหานํา้ขงั แสดงดงั Figure 3B นอกจากนัน้ผลติภณัฑข์องกลุม่ยงัมขีา้วอินทรยี์

หลากหลายสายพนัธุ์ เช่น ขา้วหอมขาวเจ๊กชัยนาท ซึ่งเป็นขา้วพนัธุ์พืน้เมืองของจังหวดัชยันาท ท่ีปัจจุบนัไดร้บัการขึน้

ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตรข์องจงัหวดัชยันาท (กรมทรพัยส์ินทางปัญญา, 2564) (อดุม ดอกแดง, การสือ่สารสว่น

บคุคล [การสมัภาษณ]์, 7 ตลุาคม 2563) 

 

(A) (B) 
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Figure 2 (A) Parts of Sacha inchi, (B) Mouthwash, a Processed products from Sacha Inchi 

 

 
Figure 3 (A) The plant of Red and Green oak, (B) Red and Green oak cultivating with (Yok-Khaer) traditional method  

 

1.4 ขนมจีนแปง้หมกัและกระยาสารท จากกลุม่สมัมาชีพชมุชนบา้นสระแกว้ ตาํบลเดน่ใหญ่ 

ขนมจีนแป้งหมกัเป็นอาหารท่ีทุกครวัเรือนสามารถทาํได ้ขอ้ดีของขนมจีนแป้งหมกัคือ เสน้จะเหนียวหนึบกว่า

ขนมจีนเสน้สด มีกลิ่นหอมเฉพาะตวั ไม่บดูเสียเรว็ ทาํใหส้ามารถเก็บไวท้านไดห้ลายวนั แสดงดงั Figure 4A สว่นกระยา

สารทนัน้มีจุดเด่นคือ ไม่เหนียวและแข็งจนเกินไป เน่ืองจากในขัน้ตอนของการเคี่ยวนํา้ตาลมะพรา้วนัน้ จะเคี่ยวนํา้ตาล

มะพรา้ว ดว้ยไฟออ่นจากเตาถ่าน โดยใชเ้วลาในการเคี่ยวถึง 2 ชั่วโมง นอกจากนัน้ในขัน้ตอนการผดัเครือ่งกระยาสารทกบั

นํา้ตาลมะพรา้วก็ใชเ้วลาในการผดันอ้ย ทาํใหก้ระยาสารทไมเ่หนียวและแข็งมากจนเกินไป แสดงดงั Figure 4B (เรณ ูมโน

ธรรม, การสือ่สารสว่นบคุคล [การสมัภาษณ]์, 8 ตลุาคม 2563) 

 

 
Figure 4 (A) Fermented Rice Vermicelli (Kanom-jeen), (B) Krayasart prepared based on traditional method used 

in Amphoe Hankha, Changwat Chai Nat 

 

1.5 เห็ดนางฟา้ภฏูาน จากกลุม่อาชีพผสมผสานบา้นเดน่ใหญ่ ตาํบลเดน่ใหญ่ 

การเพาะเห็ดนางฟา้ภฏูาน แสดงดงั Figure 5 โดยใชฟ้างขา้วหรอืขีเ้ลือ่ยมาทาํเป็นวสัดเุพาะ ถา้หากใชฟ้างขา้ว เพ่ือให้

ไดเ้ห็ดปรมิาณมากท่ีสดุจะตอ้งใชฟ้างขา้วท่ีปลอดสารเคม ีขอ้ดีของการใชฟ้างขา้วปลอดสารเพาะเห็ดคอื ราคาถกู และเมื่อ

(A) (B) 

(B) (A) 

(B) (A) 
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กอ้นเห็ดเกิดการปนเป้ือนเชือ้ราท่ีไมพ่งึประสงค ์เชือ้ราเหลา่นีจ้ะไมล่ามไปกอ้นเห็ดกอ้นอ่ืน  สว่นถา้ใชข้ีเ้ลือ่ยเป็นวสัดเุพาะ 

ขีเ้ลือ่ยท่ีเหมาะแก่การเพาะเห็ดคือขีเ้ลือ่ยไมย้างพารา ขอ้ดีคือมรีะยะเวลาในการใชเ้พาะเห็ดนานกวา่การเพาะเห็ดดว้ยฟาง

ขา้ว แต่ขอ้เสียคือ ตน้ทนุของขีเ้ลื่อยไมย้างพาราจะสงูกว่าเน่ืองจากตอ้งขนส่งมาจากภาคใต ้และเมื่อกอ้นเห็ดเกิดการ

ปนเป้ือนเชือ้ราท่ีไม่พึงประสงค ์เชือ้ราเหล่านีจ้ะลามไปท่ีกอ้นเห็ดกอ้นอ่ืน ทาํใหต้อ้งรือ้ทิง้ทัง้โรงเรือน (สมัพนัธ์ บุญเงิน, การ

สือ่สารสว่นบคุคล [การสมัภาษณ]์, 9 ตลุาคม 2563) 

 

 
Figure 5 Bhutan Mushrooms (Oyster Mushrooms) prepared based on traditional methods used in Ban Den Yai 

 

1.6 หนอ่ไมแ้ละหนอ่ไมด้อง จากกลุม่วิสาหกิจชมุชนบา้นดงมะเขือ ตาํบลเดน่ใหญ่ 

ป่าชุมชนเขาราวเทียน Figure 6A เป็นป่าท่ีไดร้บัการฟ้ืนฟูจากคนในชุมชน และในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

กนัยายนเป็นช่วงท่ีชาวบา้นขึน้ไปเก็บหน่อไมบ้นป่า โดยชาวบา้นจะเก็บหน่อไมด้ว้ยวิธีการหกัแทนการใชเ้สียม เพราะการ

ใชเ้สียมจะเป็นการขดุเอาตาของหน่อไมอ้อกไปดว้ย ทาํใหห้น่อไมใ้นฤดถูดัไปมีปริมาณลดลง แต่ถา้ชาวบา้นเก็บหน่อไม้

ดว้ยวิธีการหกั ตาไผ่ก็จะยงัอยู่และสามารถเจริญเติบโตเป็นหน่อไมข้ึน้มาไดอี้ก นอกจากจะใชว้ิธีการหกัหน่อแทนการใช้

เสียมแลว้ ชุมชนยงัมีการกาํหนดใหช้าวบา้นสามารถเก็บหน่อไมไ้ดค้นละ 1 กระสอบเท่านัน้ เพ่ือท่ีจะไดม้ีหน่อไมเ้พียงพอ

สาํหรบัทกุคน (รตันพล และจริยา, 2562) ในแต่ละปีหน่อไมท่ี้ชาวบา้นเก็บมาจากป่าชุมชนเขาราวเทียนจะมีจาํนวนมาก 

จึงไดม้ีการนาํหนอ่ไมท่ี้เหลือจากปรุงอาหารรบัประทานในครวัเรอืน มาถนอมอาหารเพ่ือยืดอายกุารเก็บรกัษาดว้ยการดอง

หน่อไมใ้นป๊ีบ อดัหน่อไมใ้สถ่งุ หรืออดัหน่อไมใ้ส่ขวดเพ่ือใหส้ะดวกในการเก็บรกัษามากขึน้ แสดงดงั Figure 6B เป็นวิธีการ

ถนอมอาหารท่ีมีมานานแลว้ในชุมชน และเน่ืองจากรสชาติของหน่อไมจ้ากป่าชุมชนเขาราวเทียนเป็นท่ีรูจ้ักของชุมชน

ขา้งเคียงในเรือ่งของรสชาติท่ีมีความกรอบ หวาน และมีขนาดไมใ่หญ่จนเกินไป ชาวบา้นจึงไดร้วมกลุม่เป็นวิสาหกิจชมุชน

เพ่ือแปรรูปหน่อไมแ้ละจัดจาํหน่ายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวและชุมชนใกลเ้คียง (นวม เชียงสิน, การสื่อสารส่วนบุคคล [การ

สมัภาษณ]์, 9 ตลุาคม 2563) 
 

 
Figure 6 (A) Khao Rao Thian community forest, (B) Pickled Bamboo Shoots in bottle 

(A) (B) 
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2. พฒันาสาํรบัอาหารทอ้งถ่ินจากภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 

 คณะผูว้ิจยัดาํเนินการคดัเลอืกอาหารทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการรวบรวม โดยคดัเลอืกวตัถดุบิทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

ของอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท แลว้นาํมาพฒันาเป็นสาํรบัหนัคาตน้แบบท่ีมีจดุเด่นและมีคณุภาพ โดยวตัถดุิบทอ้งถ่ินท่ี

คณะผูว้ิจยัคดัเลอืกเป็นตน้แบบในการพฒันาตอ่ไปคือ หนอ่ไมด้องจากป่าชมุชนเขาราวเทียน ไขเ่ค็มพอกดินภเูขาสารพดัด ี

และเห็ดนางฟา้ภฏูาน ซึง่ไดเ้มนอูาหารตน้แบบเมน ู“สาํรบัหนัคา” ดงันี ้

2.1 แกงกะหรีห่นอ่ไมเ้ขาราวเทียน มีแนวคิดในการพฒันาดงันี ้

หน่อไม้จากป่าชุมชนเขาราวเทียนมีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์คือ กรอบและหวานกว่าหน่อไม้จากพืน้ท่ีอ่ืน 

นอกจากนัน้หน่อไมด้องยงัเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีขึน้ช่ือของชุมชนอีกดว้ย โดยผูว้ิจยัเลือกใชห้น่อไมด้องแทนหน่อไมส้ด

เน่ืองจากป่าชุมชนเขาราวเทียนจะเปิดป่าเพ่ือใหช้าวบา้นเขา้ไปเก็บหน่อไมไ้ดแ้ค่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน

เท่านัน้ ไม่สามารถหาหน่อไมส้ดจากป่าชมุชนเขาราวเทียนมาปรุงอาหารไดต้ลอดทัง้ปี ซึ่งการเปลี่ยนวตัถดุิบของอาหารก็

จะทาํใหร้สชาติของอาหารเปลี่ยนไป ไม่คงท่ี คณะผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะใชห้น่อไมด้องเป็นวตัถดุิบในการพฒันาสาํรบัอาหาร 

เพ่ือท่ีรสชาติของอาหารจะไดค้งท่ี และเลอืกนาํหนอ่ไมด้องมาปรุงกบัแกงกะหรี ่เน่ืองจากแกงกะหรีม่ีเครือ่งเทศหลากหลาย

ชนิดท่ีสามารถชรูสชาติของหน่อไมด้องได ้โดยแกงกะหรี่ท่ีนาํมาพฒันากบัหน่อไมด้องนัน้เป็นแกงกะหรี่สไตลญ่ี์ปุ่ น เพราะ

แกงกะหรีส่ไตลญ่ี์ปุ่ นมีรสชาติท่ีนุม่นวล ทานง่าย และไมฉ่นุจนเกินไป โดยชมุชนสามารถนาํเสนอแกงกะหรี่หน่อไมเ้ขาราว

เทียนรบัประทานคูก่บัขา้วหอมขาวเจ๊กชยันาท ซึ่งเป็นขา้วพนัธุพื์น้เมืองของจงัหวดัชยันาทซึง่เป็นขา้วอินทรียท่ี์มีกลิ่นหอม

แก่นกัทอ่งเท่ียวได ้แสดงดงั Figure 7 

 

 
Figure 7 Pickled Bamboo curry with rice 

 

2.2 บวัลอยไขเ่ค็มสายรุง้ มีแนวคิดในการพฒันาดงันี ้

คณะผูว้ิจยันาํไขเ่ค็มพอกดินภเูขาสารพดัดมีาเป็นวตัถดุิบในการทาํบวัลอยไขเ่ค็มสายรุง้ เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑ์

ชมุชนท่ีมีเอกลกัษณท์างดา้นรสชาติคือ เค็ม มนั หอม และเป็นท่ีรูจ้กัของคนทั่วไป แสดงดงั Figure 8  

บวัลอยไข่เค็มสายรุง้ เป็นการพฒันาสาํรบัอาหารโดยใชไ้ข่เค็มพอกดินภเูขาสารพดัดีในสว่นของไข่แดงมาผสม

กับแป้งบวัลอย โดยเม็ดบวัลอยท่ีผสมไข่แดงเค็มจะมีกลิ่นหอมและมีรสชาติเค็มเล็กนอ้ย และไดเ้นือ้สมัผสัจากไข่เค็ม 

นอกจากนัน้ยงัมีการนาํพืชผกัชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ มนัม่วง ฟักทอง ใบเตย กระเจีย๊บ ดอกอญัชนั และเผือก ท่ีใหส้ีท่ีตา่งกนัมา

ผสมกับแป้งบวัลอย นอกจากนัน้ยงัสามารถเติมสม้โอขาวแตงกวาซึ่งเป็นสม้โอพนัธุพื์น้เมืองของจังหวดัชยันาท และให้

รสชาติหวานอมเปรีย้ว ทาํใหบ้วัลอยดนูา่รบัประทานและมีรสชาติท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้  
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ชมุชนสามารถนาํการทาํบวัลอยไขเ่ค็มสายรุง้มาเป็นกิจกรรมป้ันบวัลอยใหน้กัท่องเท่ียวไดล้องทาํเอง ทานเองได้

ดว้ย จึงเป็นอีกเมนหูนึง่ท่ีนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการทอ่งเท่ียวในชมุชนของอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาทได ้

 

 
Figure 8 Rainbow Thai Glutinous Rice Balls (Bua Loi) with Salted Egg 

 

2.3 ซีอิว๊จากสว่นเหลอืทิง้ของเห็ดนางฟา้ภฏูาน มีแนวคิดในการพฒันาดงันี ้

จากการสาํรวจขอ้มลูอาหารทอ้งถ่ิน พบวา่ในอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท มีกลุม่เกษตรกรท่ีเพาะปลกูเห็ดนางฟา้

ภฏูาน และหลงัจากท่ีเก็บดอกเห็ดขายก็จะมีเห็ดบางสว่นท่ีจะตอ้งตดัทิง้ไป จึงทาํใหเ้กิดการประยกุตน์าํเห็ดสว่นท่ีเหลือทิง้

นัน้มาหมกัเพ่ือทาํเป็นซีอิว๊เห็ด ซึง่เป็นเครือ่งปรุงรสท่ีชาวบา้นสามารถทาํไดเ้อง เน่ืองจากวสัดเุพาะเห็ดนางฟา้ภฏูาน คือฟาง

ขา้วท่ีปลอดสารเคมี ผลติภณัฑเ์ครือ่งปรุงรสซีอิว๊เห็ดท่ีไดจ้ึงปลอดสารเคมี และดว้ยกรรมวิธีท่ีสามารถทาํไดใ้นครวัเรอืน ซีอิ๊

วจากสว่นเหลอืทิง้ของเห็ดนางฟา้ภฏูานนีจ้ึงปลอดสารกนัเสยีดว้ย แสดงดงั Figure 9 

 

 
Figure 9 The process of Bhutan Mushrooms Byproduct soy sauce, from wisdom cultivation based on traditional 

methods used in Ban Den Yai 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.  จากการสาํรวจและรวบรวมภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ไดภ้มูิปัญญาท่ีโดดเด่นเพ่ือท่ีจะนาํมา

คดัสรรตอ่ 6 ภมูิปัญญา ดงันี:้ (1) ไข่เค็มพอกดินภเูขาสารพดัด;ี (2) ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากถั่วดาวอินคา; (3) ผกัสลดัอินทรยี์

และขา้วอินทรยี;์ (4) ขนมจีนแปง้หมกัและกระยาสารท; (5) เห็ดนางฟา้ภฏูาน; และ (6) หนอ่ไม ้และหนอ่ไมด้อง 

2.  คดัสรรภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ไดว้ตัถดุิบเพ่ือนาํไปพฒันาสาํรบัหนัคา คือ หน่อไมด้อง 

ไขเ่ค็มพอกดินภเูขาสารพดัด ีและเห็ดนางฟา้ภฏูาน 



การประชมุทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 60   สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

 
ภาคบรรยาย 305 

 3. จากการพฒันาอาหารทอ้งถ่ิน ไดเ้มนตูน้แบบสาํหรบัสาํรบัหนัคาทัง้หมด 2 เมน ูคือ แกงกะหรีห่นอ่ไมเ้ขาราวเทียน

จากภูมิปัญญาหน่อไมป่้าชุมชนเขาราวเทียน บัวลอยไข่เค็มสายรุง้จากภูมิปัญญาไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี และ

เครือ่งปรุงรส คือ ซีอิว๊จากสว่นเหลอืทิง้ของเห็ดนางฟา้ภฏูานจากภมูิปัญญาการเพาะเห็นนางฟา้ภฏูานบา้นเดน่ใหญ่ 

 เน่ืองจากเมนอูาหารทัง้ 2 รายการและเครือ่งปรุงรส 1 รายการนัน้เป็นตน้แบบ ในขัน้ตอนต่อไปควรทาํการทดสอบ

ทางประสาทสมัผสั เพ่ือท่ีจะไดป้รบัปรุงกระบวนการปรุงอาหาร และรสชาติของอาหารใหเ้ป็นท่ียอมรบัของคนสว่นใหญ่ 

ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการคืนขอ้มลูใหแ้ก่ชุมชน และผูท่ี้นาํไปใชป้ระโยชนค์ือคนในชมุชนอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 

นาํไปปรบัใชเ้ป็นเมนทูอ้งถ่ินสาํหรบัตอ้นรบันกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวท่ีอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาทตอ่ไป 

 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดน้วตักรรมอาหาร “สาํรบัหนัคา” ท่ีเกิดจากการบรูณาการความรูท้างมนษุยศาสตรก์บัอตุสาหกรรมเกษตร 

2. ไดอ้งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการพฒันาอาหารจากภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท  

3. เป็นแนวทางการพฒันาและตอ่ยอดอาหารจากภมูิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสง่เสรมิการทอ่งเท่ียว 
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บทคัดยอ่ 

งานวิจยัเชิงปริมาณนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของการรบัรูค้วามคุม้ค่าและการรบัรูว้ฒันธรรมไทยส่งผล

ต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซํา้ในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนหลงัสถานการณโ์ควิด–19 การวิจยันีไ้ดม้ีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บันกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเคยเดินมาท่องเท่ียวในประเทศไทยก่อนสถานการณโ์ควิด–19 

ผ่านช่องทางเว็บไซตแ์บบสอบถามจาํนวน 414 ตวัอย่างสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหก์ารถดถอยโดยประมวลผลผา่นโปรแกรม SPSS เพ่ือวิเคราะหอิ์ทธิพลของการรบัรูค้วาม

คุม้ค่าและการรบัรูว้ฒันธรรมของไทยต่อความตัง้ใจเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ผลการวิจัย 

พบวา่ การรบัรูค้วามคุม้คา่และการรบัรูว้ฒันธรรมไทยสง่ผลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซํา้ในประเทศไทยของนกัทอ่งเท่ียวชาวจีน

หลงัสถานการณโ์ควิด–19 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คาํสาํคัญ: การรบัรูค้วามคุม้คา่, การรบัรูว้ฒันธรรมไทยง, ความตัง้ใจ, นกัทอ่งเท่ียวชาวจีน, สถานการณโ์ควิด–19 

 

Abstract 

The objectives of the research were to study the impact of trip value perception and the perception of 

Thailand’s culture on Chinese tourists’ intention to revisit Thailand after COVID–19. The data were collected by 

distributing questionnaires to Chinese tourists traveling to Thailand before the COVID–19 outbreak through the 

questionnaire website and 414 samples were used in this research. Statistical analyses comprising percentage, 

mean, standard deviation, and regression analysis was conducted by using the SPSS program to analyze the impact 

of trip value perception and perception of Thailand’s culture on Chinese tourists’ intention to revisit Thailand after the 

COVID–19 pandemic. Lastly, the results showed that the trip value perception and perception of Thailand’s culture 

affected the intention of Chinese tourists to revisit Thailand after COVID–19 (p < .05). 

Keywords: Chinese tourists, COVID–19 situation, intention, perception of Thailand’s culture, value perception 
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บทนํา 

ในอดีตท่ีผ่านมา รายไดข้องอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็น

ฟันเฟืองหลกัท่ีสาํคญัในการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ และรายไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนัน้เป็นส่วน

สาํคญัท่ีช่วยใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยฟ้ืนตวัไดเ้รว็ท่ีสดุเมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากภาคอตุสาหกรรมอ่ืน เมื่อเกิดวิกฤติหลายๆ 

ครัง้ท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID–19 ท่ีเริ่มตน้ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2019 ไดส้ง่ผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเท่ียวของประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติมีจาํนวนลดลง โดยเฉพาะ

นกัทอ่งเท่ียวชาวจีน ซึง่เป็นกลุม่ท่ีสรา้งรายไดห้ลกัใหก้บัการทอ่งเท่ียวของประเทศไทย จากการสาํรวจตวัเลขนกัท่องเท่ียวชาว

จีนในปี 2019-2020 พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวจีนมีจาํนวนลดลงมากท่ีสดุเมื่อเทียบกบันกัท่องเท่ียวประเทศอ่ืน กลา่วคือตลอด

ทั้งปี 2019 มีจํานวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอยู่ท่ี 10,997,169 คน แต่ในปี 2020 จํานวน

นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนในช่วงเวลาเดียวกนักลบัลดลงเหลือเพียง 1,249,910 คน หรอืลดลงกว่า 88.63% (กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา, 2563) ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดประเทศ และการสั่งปิดกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว จนทาํใหธุ้รกิจ

หลายภาคสว่นตอ้งปิดตวัลง จึงสง่ผลใหใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2020 เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมหดตวัลงกวา่ 12.2% 

(กาํพล, พนนัดร และพิมพช์นก, 2563) และตามการรายงานของ United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) ยงัไดม้ีการประเมินไวว้่า การท่องเท่ียวท่ีหดตวัจาก COVID–19 ทาํให ้GDP โลกในปี 2020 ลดลงราว 2.8–4.2% 

โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศลาํดบัตน้ๆ ในโลกท่ีเศรษฐกิจไดร้บัผลกระทบจากการท่องเท่ียวมากท่ีสดุ ซึง่เป็นผลมาจากการ

ท่ีอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น ท่ีพกั อาหารและเครื่องดื่ม การขนสง่ การก่อสรา้ง ฯลฯ ไดร้บัผลกระทบอย่าง

รุนแรง (สทิธิพล วิบลูยธ์นากลุ, 2563) 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าโรคระบาดดงักล่าวจะส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาพรวม 

ประเทศไทยก็ยงัคงตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยู่เช่นเดิม ดว้ยเหตนีุ ้การเตรียมพรอ้มในสว่นของการใหบ้ริการเพ่ือ

ดึงดดูนกัท่องเท่ียวชาวจีนใหเ้ดินทางกลบัมาท่องเท่ียวในประเทศไทยหลงัการสิน้สดุของโรคระบาดจึงเป็นประเด็นท่ีสาํคญั

อยา่งมาก เพราะฉะนัน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่รฐับาลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเลง็เห็นความสาํคญั และช่วยอาํนวยความสะดวก

ใหก้บันกัทอ่งเท่ียวกลุม่ดงักลา่วใหม้ากขึน้ ควบคูไ่ปกบัการมอบประสบการณก์ารเดินทางท่ีดี ตวัอยา่งเช่น ควรใหค้วามสาํคญั

กบัการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทอ่งเท่ียวท่ีปลอดภยั สะดวกสบายและสะอาดสาํหรบันกัท่องเท่ียว ปรบัปรุงสิง่อาํนวยความ

สะดวกด้านการท่องเท่ียวในบางเมือง และปรับปรุงความสามารถในการต้อนรับรวมถึงคุณภาพในการให้บริการ ใน

ขณะเดียวกนั หากในระยะสัน้เราตอ้งการรกัษานกัท่องเท่ียวชาวจีนไว ้เราจาํเป็นตอ้งทาํการวิจยัเชิงลกึเก่ียวกบัดา้นการตลาด

ของประเทศจีน รวมถึงความตอ้งการดา้นการบริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวจีนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความ

ตัง้ใจโดยรวมท่ีมีตอ่การเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวจีน ซึง่อาจสามารถศกึษาไดจ้ากหลายปัจจยั เช่น 

ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าในการมาท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นวฒันธรรมไทยในสายตาของนกัท่องเท่ียวชาวจีน รวมถึงนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนอาจคาดหวงัว่าจะไดร้บัประสบการณก์ารเดินทางท่ีดีในดา้นต่างๆ อาทิ รสชาติอาหารท่ีดี ท่ีพกัและวิธีการเดินทางท่ี

สะดวกสบาย สถานท่ีเลอืกซือ้สนิคา้ท่ีหลากหลาย สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีทิวทศันส์วยงาม มีเสนห่ ์มีเอกลกัษณ ์มีความนา่สนใจ 

หรือแม้กระทั่งความต้องการท่ีจะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพในขณะเดินทางท่องเท่ียว สิ่งเหล่านีล้ว้นเป็นสิ่งท่ีทาํให้

นกัทอ่งเท่ียวรูส้กึมีความคุม้คา่ในระหวา่งการเดินทาง (วารพีร ชศูร ีและ วรลกัษณ ์ลลติศศิวิมล, 2563) นอกจากนี ้วฒันธรรม

ของประเทศไทยยงัเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาํนวนมาก และการท่องเท่ียวก็นบัเป็นอตุสาหกรรมหนึ่งท่ีได้

นาํเอาวฒันธรรมมาเป็นจดุขายเพ่ือดงึดดูความสนใจของนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างประเทศ (ไกรฤกษ์ ป่ินแกว้, 2556) ตวัอยา่งเช่น 

มรดกทางประวตัิศาสตร ์เทศกาลท่ีสาํคญัของไทย และอ่ืนๆ แต่ยงัไม่มีการศึกษาอย่างแน่ชัดว่า การรบัรูค้วามคุม้ค่าและ

วฒันธรรมไทยจะสง่ผลตอ่การกลบัมาเท่ียวซํา้ของนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนมากนอ้ยอยา่งไร 
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จากปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความสาํคญัในการศึกษาปัจจยัดา้นความคุม้ค่าของการท่องเท่ียว

และปัจจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย และไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของการรบัรูค้วามคุม้คา่และการรบัรูว้ฒันธรรมไทยต่อ

การกลับมาท่องเท่ียวซํา้ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีนหลังสถานการณโ์ควิด–19 โดยการทาํการสาํรวจกลุ่ม

นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนผา่นการตอบแบบสอบถาม ทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชว้างแผนการจดัทาํกลยทุธด์งึดดูนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนใหก้ลบัมาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยใหม้ากขึน้ ซึง่จะเป็นผลดีตอ่ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคต 

 

การตรวจเอกสาร 

การท่องเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมสาํคญัท่ีนาํรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศไทยและยงัช่วยพฒันาเศรษฐกิจสงัคม อย่างไรก็ดี

สถานการณ ์ตลาดการทอ่งเท่ียวในปัจจบุนัไดม้ีการแข่งขนัอย่างรุนแรง (มณีรตัน ์สขุเกษมและนชุเนตร กาฬสมทุร,์ 2560) ทาํ

ใหป้ระเทศไทยตอ้งขยายขนาดตลาดท่ีมีอยู่โดยดึงดดูนกัท่องเท่ียวชาวจีนมาเดินทางในประเทศไทย ดว้ยเหตนีุน้กัท่องเท่ียว

ชาวจีนจึงมีบทบาทสาํคญัในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย และนกัท่องเท่ียวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มท่ีสรา้งรายได้

หลกัใหก้ับการท่องเท่ียวของประเทศไทย (วุฒิ สขุเจริญ, 2558) นอกจากนีย้งัทาํใหร้ฐับาลไทยและผูป้ระกอบวิชาชีพการ

ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามสาํคญักบัศกัยภาพการบริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งจึงตอ้งคาํนึงถึงความ

ตอ้งการของนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนในกระบวนการเดินทางดว้ย 

สาํหรบัส่วนการรบัรูค้วามคุม้ค่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในวนัหยดุท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวชาวจีนรูส้กึ

คุม้ค่าแก่การมาเยือนเสมอมา เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทางในประเทศไทยไม่สงู แต่ประเทศไทยมีทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ี

อุดมสมบูรณ์ และมีสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้นการบริการท่ีครบครนั ดว้ยเหตุผลเหล่านี ้ประเทศไทยจึงเป็นท่ีนิยมของ

นกัท่องเท่ียวในระดบัหนึ่ง (สมุาลี นนัทศิรพิล, 2560) ดว้ยเหตนีุ ้ผูป้ระกอบวิชาชีพการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศไทย

ตอ้งเขา้ใจความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวจากการเปรียบเทียบระหว่างค่าใชจ้่ายของนกัท่องเท่ียว รวมถึงการประเมินผลให้

นกัทอ่งเท่ียวติดตามคณุภาพ และราคาของสนิคา้ และบรกิารหลงัการซือ้ เป็นตน้ (มาโนชญ ์ปานพรม, 2556) ไมว่า่ดา้นราคา 

ดา้นคณุภาพการบรกิาร หรอืดา้นสภาพแวดลอ้มการทอ่งเท่ียว ซึง่จะเป็นปัจจยัท่ีนกัทอ่งเท่ียวคาํนงึถึงเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต 

ในดา้นการรบัรูว้ฒันธรรมไทย สรุพล สวุรรณ (2558) ไดก้ล่าวว่าวฒันธรรมไทยหมายถึง  วิถีชีวิตของคนไทยใน

สงัคมไทย  ซึ่งเป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบตัิท่ีดีงามและการแสดงออกถึงความรูส้ึกนึกคิดในสถานการณต์่าง ๆ ท่ี

สมาชิกในสังคมไทยสามารถเรียนรู ้เข้าใจ ซาบซึง้ ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย ตัวอย่างเช่น ภาษาและ

วฒันธรรม มารยาท การแตง่กาย ประเพณีและพิธีทางศาสนา ศิลปกรรม และการแสดงและการละเลน่นอกจากนี ้ในงานวิจยั

เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเลหลา้ ตรีเอกานุกูล (2557) ท่ีกล่าวถึง การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเปิดโอกาสให้

นักท่องเท่ียวไดส้ัมผัสและเรียนรูเ้ก่ียวกับภูมิหลังวัฒนธรรมท้องถ่ินและเรื่องราวทางประวัติศาสตร ์เช่น การชมสถาน

โบราณวตัถ ุโบราณสถาน ปราสาท พระราชวงั วดั ประเพณี รวมถึงวิถีการดาํเนินชีวิตของบคุคลในแตล่ะยคุสมยั  

ในส่วนของความตัง้ใจในการเดินทาง ความตัง้ใจในการเดินทางท่ีเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีไม่จาํเพาะแต่

เง่ือนไขดา้นการท่องเท่ียว เช่น เนือ้หาของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกตา่งกนั รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแตกตา่งกนั รวมถึงการ

ขนสง่ โรงแรม และบรกิารตา่งๆ ท่ีสามารถทาํใหผู้ค้นเกิดทศันคติท่ีแตกตา่งกนั ตลอดจนความคิดในการตดัสนิใจเลอืกเดินทาง

ท่ีแตกต่างกนั (ธาดา ราชกิจ, 2562) ในสว่นของประเด็นการกลบัมาเท่ียวซํา้ จิรายทุธ ์สนดา (2557) ท่ีกลา่วถึงพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวท่ีมีพันธะสญัญาว่าจะกลบัมาท่องเท่ียวซํา้ซึ่งเกิดจากความช่ืนชอบในดา้นต่าง ๆ ในการบริการของสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวอยา่งสมํ่าเสมอในระยะยาวเรยีกวา่ความภกัดีซึง่ความตัง้ใจในการกลบัมาเท่ียวซํา้ในการศกึษาครัง้นีจ้ะหมายรวมถึง

พฤติกรรมการซือ้หรือการกลบัมาใชบ้ริการอนัเกิดจากความสนกุสนาน และในทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีของนกัทอ่งเท่ียวของ 
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Sarah Olson (2015) ท่ีกลา่วถึงนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป มีบทบาทอย่างสาํคญั

ในการพฒันาการทอ่งเท่ียวในทอ้งถ่ิน 

ดงันัน้การวางแผนและการพฒันากลยทุธท์างการตลาดเพ่ือกระตุน้การกลบัมาท่องเท่ียวซํา้และเติมเต็มในสว่นของ

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวจีนหลงัสถานการณ ์COVID–19 โดยเฉพาะการรบัรูค้วามคุม้คา่และการรบัรูว้ฒันธรรมไทย 2 

ดา้นนี ้จึงอาจสง่ผลดีในเชิงบวกตอ่การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูป้ระกอบการในการท่ีพฒันาและตอ่ยอดธุรกิจของตนเอง เพ่ือดงึดดู

นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนท่ีเคยมาเดินทางทอ่งเท่ียวในประเทศไทยอยากกลบัมาท่องเท่ียวอีกครัง้หลงัสถานการณ ์COVID–19 

 

วิธีการดาํเนินงานวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนท่ีเคยเดินทางเขา้มาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยอยา่งนอ้ย 1 ครัง้

ก่อนสถานการณโ์ควิด–19 และจาํนวนตวัอยา่งทัง้สิน้ 414 คน  

 

เครือ่งมือในการวจิยั 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผูว้ิจัยไดท้าํการวิเคราะหข์อ้มูลตัวแปร

ตา่งๆ โดยศกึษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากนัน้ออกแบบคาํถามโดยปรบัปรุงและพฒันาตวัแปรการรบัรู ้

ความคุม้ค่าจากแบบสอบถามของ Wang Zhouyaying (2017) ท่ีกาํหนดตัวชีว้ดัคาํถามเก่ียวกับความพึงพอใจดา้นราคา 

ไดแ้ก่ ท่ีพักระหว่างการท่องเท่ียว วิธีการเดินทางท่องเท่ียว การซือ้สินคา้อุปโภคและบริโภค รวมถึงบริการดา้นต่างๆ ท่ีมี

ใหบ้ริการตามสถานท่ีทอ่งเท่ียว เช่น การนวดแผนไทย เป็นตน้ คาํถามตวัแปรการรบัรูว้ฒันธรรมของประเทศไทยโดยปรบัปรุง

และพฒันาจากแบบสอบถามของ Hasyim, et al. (2019) ท่ีกาํหนดตวัชีว้ดัคาํถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของแหลง่ท่องเท่ียว 

ไดแ้ก่ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ปรากฏการณท์างวฒันธรรม กิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เป็นตน้ และตวัแปรความตัง้ใจ

กลับมาท่องเท่ียวซํา้ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีนหลังสถานการณ์ COVID–19 โดยปรบัปรุงและพัฒนาจาก

แบบสอบถามของ Kangli Qu (2017) ท่ีกําหนดตัวชีว้ัดคาํถามเก่ียวความตัง้ใจกลับมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ได้แก่  

1.ประเทศไทยจะเป็นตวัเลือกแรกในการเดินทางของทา่น 2.ทา่นจะมาเท่ียวประเทศไทยอีกครัง้ 3.ทา่นจะมาเท่ียวประเทศไทย

อีกครัง้ในอนาคตอนัใกล ้4.หากท่านตอ้งการท่ีจะเดินทางไปยงัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่านมีความตัง้ใจท่ีจะเดิน

ทางเขา้มาในประเทศไทยอีกครัง้ โดยใชม้าตรฐานวดัประมาณคา่และมีคะแนนแตล่ะระดบั (Likert scale) ไดแ้ก่ 1 หมายถึง ไม่

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 4 หมายถึง เห็นดว้ย และ 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง นอกจากนี ้

ผูว้ิจยัยงัไดแ้ปลคาํถามแต่ละขอ้เป็นภาษาจีนและเพ่ิมคาํอธิบายดว้ย เพ่ือใหก้ลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนเขา้ใจเนือ้หาใน

การตอบแบบสอบถามครัง้นีไ้ดง้่ายขึน้ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการส่งลิงค์แบบสอบถามพร้อมกับข้อมูลชีแ้จงท่ีจัดทําผ่านเว็บไซต์ 

Questionnaire Star ใหก้บัผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการประชาสมัพนัธผ์่านโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง อาทิ WeChat, 

QQ, Weibo, และอีเมล ์ทัง้นี ้เว็บไซตด์งักลา่วจะสามารถดผูลการสาํรวจ สรา้งสรุปรายงาน รวมถึงสามารถดาวนโ์หลดขอ้มลู

ไดภ้ายหลงั ต่อจากนัน้ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มลูโดยการสง่แบบสอบถามใหผู้ต้อบท่ีเคยมาเดนิทางท่ีประเทศไทย และมีจาํนวน
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รวมทัง้สิน้ 453 คนไดร้ว่มตอบแบบสอบถามในระหวา่งเดือนกนัยายนถึงเดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 ผูว้ิจยัไดล้บแบบสอบถามท่ี

ไมส่มบรูณจ์าํนวน 39 ชดุ ซึง่มีแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบรูณจ์าํนวน 414 ชดุ คิดเป็น 91.39% 

 

การวเิคราะหข์อ้มูล 

ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS และนาํตวัอย่างมาดาํเนินการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลคือ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ในสว่นของการทดสอบสมมตุิฐานดา้นการรบัรูค้วามคุม้ค่าและการรบัรูว้ฒันธรรมของไทยดงัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํ

สถิติการวิเคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) มาใช้ในการวิเคราะหอิ์ทธิพลของทัง้ 2 ดา้นท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจ

กลบัมาท่องเท่ียวซํา้ในประเทศไทยของนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนหลงัสถานการณ ์COVID–19 โดยกาํหนดคา่นยัสาํคญัทางสถิติไว้

ท่ีระดบั 0.05 

 

ผลและวิจารณผ์ลการวิจัย 

ในการนาํเสนอผลอิทธิพลของการรับรูค้วามคุม้ค่าและการรบัรูว้ ัฒนธรรมไทยต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซํา้ใน

ประเทศไทยของนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนหลงัสถานการณโ์ควิด–19 ผูว้ิจยัแบง่การนาํเสนอเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย การวิเคราะห์

ขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง และการวิเคราะหข์อ้มลูสว่นเก่ียวกบัตวัแปร 3 ตวั ดงันี ้

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลของนกัท่องเทีย่วชาวจีน 

 

การวเิคราะหข์อ้มูลสว่นบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง 

จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 414 ตวัอย่าง พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีเคยเดินทางมา

ประเทศไทยมากกว่า 3 ครัง้ มีจาํนวนทัง้สิน้ 177 คน (42.8%) เพศหญิงมีจาํนวนมากกวา่เพศชาย ท่ีจาํนวน 215 คน (51.9%) 

อายขุองกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่อยูท่ี่ระหวา่ง 21–30 ปี รวม 229 คน (55.3%) มีสถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน 245 คน (59.2%) 

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 247 คน (59.7%) มีอาชีพลกูจา้ง/พนกังานบริษัทเอกชน จาํนวน 184 คน (44.4%) 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีรายไดเ้ฉลีย่อยูท่ี่ 15,001–30,000 บาท จาํนวน 152 คน (36.7%) 

 

การรบัรูค้วามคุม้ค่าและการรบัรูว้ฒันธรรมไทย-ความตัง้ใจ  

จากการเก็บขอ้มลูการรบัรูค้วามคุม้ค่าและการรบัรูว้ฒันธรรมไทย-ความตัง้ใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีน และผูว้ิจยั

ไดน้าํมาวิเคราะหข์อ้มลู แสดงดงั Table 1 และ Table 2 

 

Table 1 Mean and Level of Value Perception, Perception of Thailand’s Culture and Chinese tourists’ Intention 

Variables M SD Level 

Value Perception 3.83 .924 High level 

Perception of Thailand’s Culture 3.99 .941 High level 

Chinese tourists’ Intention 3.86 .999 High level 

Note: A mean between 3.41–4.20 means High level. 
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Table 2 Multiple regression analysis 

Variables B S.E. Beta t Sig. 

Constant .879 .212 - 4.146 .000 

Value Perception .394 .055 .328 7.102 .000* 

Perception of Thailand’s Culture .369 .050 .339 7.332 .000* 

Adjusted R2 = .327, F = 101.554, p =.000 * p < 0.01. 

Note: B= The unstandardized beta, S.E.= The standard error, Beta=The standardized beta, t = the t-test statistic, p 

or Sig. = The probability value, Adjusted R2=The modified version of R-squared, and F= The overall significance of 

the regression model.  

*p < .01, two-tailed. 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1)ศกึษาอิทธิพลของการรบัรูค้วามคุม้คา่ 2)ศกึษาอิทธิพลของการรบัรูว้ฒันธรรมไทย

ต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซํา้ในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนหลงัสถานการณ ์COVID–19 และจากผลการวิจยัไดพ้บวา่

การรบัรูค้วามคุม้คา่และการรบัรูว้ฒันธรรมไทยของนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนท่ีมีตอ่การท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยรวมอยูใ่นระดบั

ค่อนขา้งสงูมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 และ 3.99 และนกัท่องเท่ียวชาวจีนสว่นใหญ่มีความตัง้ใจกลบัมาท่องเท่ียวในประเทศไทย

อีกครัง้หลงัสถานการณ ์COVID–19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 จากผลการวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ Regression Analysis ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า การรบัรูค้วามคุม้ค่าโดยรวม (p-Value = 0.00) และการรบัรูว้ฒันธรรมไทยโดยรวม (P-Value 

= 0.00) ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจกลบัมาท่องเท่ียวในประเทศไทยซํา้หลงัสถานการณ ์COVID–19 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 นั่นหมายความวา่ เมื่อนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนรบัรูว้า่การมาเท่ียวประเทศไทยนัน้คุม้ทัง้เวลาและ

เงินมากเท่าไหร่ นักท่องเท่ียวดังกล่าวก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเท่ียวประเทศไทยมากอีกครัง้เท่านัน้ เช่นเดียวกัน เมื่อ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนรบัรูว้่าการมาเทียวประเทศไทยจะไดส้มัผสักับความเป็นไทยมากเท่าไหร่ นกัท่องเท่ียวดงักล่าวก็จะมี

แนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเท่ียวประเทศไทยมากอีกครัง้เทา่นัน้ 

จากผลการวิจยันี ้พบวา่ การรบัรูค้วามคุม้คา่มีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซํา้ในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนหลงัสถานการณ์ COVID–19 ผลดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชบ้ริการและการรบัรู ้

กระบวนการใหบ้รกิารในแหลง่ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของสมุาล ีนนัทศิรพิล (2560) ท่ีไดผ้ลการศกึษาพบวา่ ประเทศไทยเป็น

จดุหมายปลายทางในวนัหยดุท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวรูส้กึคุม้คา่แก่การมาทอ่งเท่ียว ซึง่สนบัสนนุแนวคิดของมาโนชญ ์ปานพรหม 

(2556) ท่ีกลา่ววา่การรบัรูด้า้นความคุม้คา่คือการรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บัจากผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมถึงการประเมินผลให้

นกัท่องเท่ียวติดตามคณุภาพ ราคาของสินคา้ และบริการหลงัการซือ้เป็นตน้ ดงันัน้การรบัรูค้วามคุม้มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ

การกลบัมาทอ่งเท่ียวซํา้ในประเทศไทยของนกัทอ่งเท่ียว ซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยัท่ีตัง้ไว ้

ในขณะเดียวกนั ผูว้ิจยัยงัพบว่า การรบัรูว้ฒันธรรมของไทยมีอิทธิพลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซํา้ในประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียวชาวจีนหลังสถานการณ์ COVID–19 ผลดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยเรื่องทุนทางสงัคมและ

วฒันธรรมของจงัหวดัน่านต่อการสง่เสริมการเป็นเมืองเก่าท่ีมีชีวิตของเลหลา้ ตรีเอกานกุลู (2557) ท่ีไดผ้ลการศึกษาพบว่า 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสัและเรียนรูเ้ก่ียวกบัภมูิหลงัวฒันธรรมทอ้งถ่ินและเรื่องราวทาง

ประวตัิศาสตร ์ยงัดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวใหก้ลบัมาทอ่งเท่ียวและเรยีนรูอี้ก ซึง่สนบัสนนุแนวคิดของสรุพล สวุรรณ (2558) ไดก้ลา่ว
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ว่าเนือ้หาเชิงวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจและมีคุณค่าทางขนบธรรมเนียมประเพณี ทาํให้นักท่องเท่ียวมีความประทับใจต่อ

อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวของไทยมากขึน้ และเพ่ือทาํใหเ้กิดการบอกต่อปากตอ่ปากระหวา่งนกัทอ่งเท่ียว ซึง่สามารถสง่เสริม

ความตัง้ใจทอ่งเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียวท่ีช่ืนชอบทวัรเ์ชิงวฒันธรรมได ้ดงันัน้การรบัรูว้ฒันธรรมของไทยสง่ผลต่อความตัง้ใจท่ีจะ

กลบัมาทอ่งเท่ียวซํา้ในประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยัท่ีตัง้ไว ้

โดยสรุป ผูว้ิจยัขอแนะนาํดงันี:้ (1) ใหค้งมาตรฐานสินคา้และบริการท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวชาวจีนรูส้กึวา่สินคา้และ

บรกิารนัน้คุม้คา่เอาไว;้ และ (2) ใหเ้พ่ิมเติมคา่คณุคา่ (value added) ใหก้บัสนิคา้และบรกิารท่ีสามารถพฒันาปรบัปรุงได ้เช่น 

ในช่วงนอกฤดูท่องเท่ียว สามารถพิจารณาใหบ้ริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมแก่นักท่องเท่ียวชาวจีนได ้เพ่ือใหเ้กิดความสมดุลของ

จาํนวนนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนในช่วงเวลาตา่งๆ เช่น แพ็คเกจการบรกิาร การแสดงศิลปะไทยขนาดเล็ก ผลไมเ้ขตรอ้นพิเศษ หรือ

บรกิารปรบัปรุงเพ่ิมเติมอ่ืนๆ โดยใหร้าคาพิเศษหรอืฟร ี(ไมม่ีคา่ใชจ้่าย) แก่นกัทอ่งเท่ียวชาวจีน พรอ้มทัง้ใหก้ารบรกิารหลงัการ

ขายท่ีดี นอกจากนี ้สินคา้ กิจกรรมยามว่าง และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนช่ืนชอบยงัสามารถลดราคาและโป

รโมทไดด้ว้ย "โปรโมชั่นสว่นลดบตัร UnionPay 50%" ในช่วงวนัหยดุจีน เพ่ือใหน้กัทอ่งเท่ียวชาวจีนรูส้กึวา่สนิคา้และบรกิารนัน้

คุม้คา่มากขึน้ 

นอกจากนี ้ผูว้จิยัขอแนะนาํใหร้า้นอาหารไทยและโรงแรมควรสรา้งสรรคธี์ม (Theme) กิจกรรมอาหารไทยท่ีสะทอ้น

ความเป็นไทย หรือจดันกัท่องเท่ียวชาวจีนใหเ้รียนรูว้ฒันธรรมไทย ตวัอยา่งเชน่ รา้นธีมตม้ยาํกุง้ โดยสามารถแนะนาํเรื่องราว

เบือ้งหลงัและวิธีการทาํง่ายๆ ท่ีเก่ียวกับตม้ยาํกุง้ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวชาวจีนไดเ้รียนรูถ้ึงท่ีมาของอาหารไทยเหล่านีไ้ดด้ีขึน้ 

วฒันธรรมไทยเหลา่นีจ้ะช่วยดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนใหก้ลบัมาเท่ียวซํา้ในประเทศไทยในอนาคต 

 

กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระในครัง้นีจ้ะสาํเรจ็ลลุว่งไม่ไดห้ากขาด ดร. ชตุิน แกว้นพรตันผ์ูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีใหค้วามรู ้ให้

คาํปรกึษาในเรือ่งตา่งๆ ตลอดจนตรวจทานและใหค้าํแนะนาํสาํหรบัการแกไ้ขงานวิจยัจนสาํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุิทัง้สามทา่น ไดแ้ก่ ดร. ภเูกริก บวัสอน ดร. รชัดา รื่นรวย และดร. นนทวรรณ สง่เสริม 

ท่ีไดอ้นเุคราะหเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและเสนอแนะวิธีแกไ้ขเครื่องมือใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ รุ่นท่ี 10 โดยเฉพาะนางสาวสโรชา อ่วมอุ่ม และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่านจากคณะ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวมหาวิทยาลยักรุงเทพ ท่ีได้

ประสทิธ์ิประสาทวิชาความรูอ้นันาํมาซึง่ความสมบรูณค์รบถว้นของงานวิจยัในครัง้นี ้  

ขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามแต่ละท่านท่ีสละเวลาและกรอกแบบสอบถามอย่างละเอียดถ่ีถว้น หากไม่ได้

รบัความช่วยเหลอืจากทกุทา่น ผูว้ิจยัอาจตอ้งใชเ้วลามากขึน้ในการคน้หาขอ้มลูใหค้รบถว้น 

สดุทา้ยขอขอบพระคณุคณุพอ่และคณุแมท่ี่คอยใหก้ารสนบัสนนุและใหก้าํลงัใจสาํหรบัการวิจยัในครัง้นี ้หากไมไ่ด้

รบัความช่วยเหลอืและความสนบัสนนุ ผูว้ิจยัก็อาจไมม่ีทางทาํการวิจยัครัง้นีใ้หเ้สรจ็ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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7. ผศ.ดร.ศริริตัน ์ชพูนัธ ์อรรถพลพิพฒัน ์  สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 

8. ผศ.ดร.ศภุกาญจน ์ผาทอง   ภาควิชาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9. ผศ.ธรณินทร ์มีเพียร    สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศลิปะศาสตร ์

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์

10. อ.ดร.ก่ิงกนก เสาวภาวงศ ์ สาขาทอ่งเท่ียว คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

11. อ.ดร.ไกรวฒุิ จลุพงศธร   ภาควิชาการภาพยนตรแ์ละภาพน่ิง คณะนิเทศศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

12. อ.ดร.ญาณชัพิมพ ์ภาสวรเวทย ์  สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

13. อ.ดร.รงัสิมา นิลรตั    สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

14. อ.ดร.สวุรรณา ดลภราดร   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 

15. อ.ดร.ม.ล.อสุมุา สขุสวสัดิ ์   วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตรแ์ละส่ือดจิิทลั 

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

16. รศ.ดร.อนสุรณ ์อณุโณ สาขามานษุยวิทยา คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

17. รศ.ดร.จารุวรรณ ขาํเพชร สาขาสงัคมวิทยา คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

18. ผศ.ดร.สนิุสา ช่อแกว้    สาขารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตรม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

19. ผศ.ดร.สธุรรมา นิตเิกษตรสนุทร  สาขารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

20. อ.ดร.ภาวิณี ชว่ยประคอง สาขารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

------------------------------------------ 
 

  ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม    
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงดิจิทัล              
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ  
และมหาวิทยาลัยกลุมเครือขายวิจัยประชาชื่น  จัดใหมีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 ในปพุทธศักราช 2565   
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ประสบการณ และเผยแพรผลงานวิจัย                  
สาขาตาง ๆ สูสาธารณชน 
 

เพื ่อใหการประชุมทางวิชาการครั ้งท ี ่  60 ดำเนินไปดวยความเร ียบรอยและบรรลุผลสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงคที่วางไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60                 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     ที่ปรึกษา 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ที่ปรึกษา 
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      ที่ปรึกษา 
4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ      ที่ปรึกษา 
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ที่ปรึกษา 
6. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    ที่ปรึกษา 
7. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิวิทยาศาสตรวิจัย  ที่ปรึกษา  

และนวัตกรรม 
8. ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ     ที่ปรึกษา 
9. ประธานกลุมมหาวิทยาลัยเครือขายวิจัยประชาช่ืน    ที่ปรึกษา 
10.  อธิบดีกรมการขาว       ที่ปรึกษา 
11.  อธิบดีกรมชลประทาน       ที่ปรึกษา 
12.  อธิบดีกรมประมง       ที่ปรึกษา 
13.  อธิบดีกรมปศุสัตว   ที่ปรึกษา 
14.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน       ที่ปรึกษา 
15.  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร      ที่ปรึกษา 
16.  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ      ที่ปรึกษา 
17.  ผูทรงคุณวุฒิดานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร    ที่ปรึกษา 
18. อธิบดีกรมปาไม        ที่ปรึกษา 
19.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ       ที่ปรึกษา 
20.  อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี       ที่ปรึกษา 
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21.  อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง     ที่ปรึกษา 
22.  ผูอำนวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม    ที่ปรึกษา 

 กรมสงเสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอม 
23.  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช    ที่ปรึกษา 
24.  นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ที่ปรึกษา 

 ในพระบรมราชูปถัมภ  
25.  นายกสมาคมเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ที่ปรึกษา 
26.  นายกสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย    ที่ปรึกษา 

 ในพระบรมราชูปถัมภ 
27.  นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย     ที่ปรึกษา 
28.  นายกสมาคมอารักขาพืชไทย      ที่ปรึกษา 
29.  ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ที่ปรึกษา 
30.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     ประธานกรรมการ  
31.  รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค     รองประธานกรรมการ 
32.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
33.  รองอธิการบดีฝายบริหาร       กรรมการ  
34.  รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล     กรรมการ  
35.  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม    กรรมการ  
36.  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสติและพัฒนาอยางย่ังยืน    กรรมการ  
37.  รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ      กรรมการ  
38.  รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน     กรรมการ  
39.  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ      กรรมการ 
40.  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา   กรรมการ 

 ทรัพยากรมนุษย 
41.  รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดต้ัง   กรรมการ 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี      
42.  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน     กรรมการ  
43.  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา      กรรมการ  
44.  รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   กรรมการ  
45.  คณบดีคณะเกษตร       กรรมการ  
46.  คณบดีคณะประมง       กรรมการ  
47.  คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร      กรรมการ  
48.  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย      กรรมการ  
49.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร       กรรมการ  
50.  คณบดีคณะสิง่แวดลอม       กรรมการ 
51.  คณบดีคณะวนศาสตร       กรรมการ  
52.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
53.  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร      กรรมการ  
54.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ  
55.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร      กรรมการ  
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56.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       กรรมการ  
57.  คณบดีคณะศกึษาศาสตร       กรรมการ  
58.  คณบดีคณะสงัคมศาสตร       กรรมการ   
59.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร       กรรมการ  
60.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       กรรมการ  
61.  ผูอำนวยการสำนักหอสมุด      กรรมการ 
62.  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม     กรรมการ 
63.  ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร     กรรมการ 
64.  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการและเลขานุการ    
65.  รองผูอำนวยการฝายบริหาร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
66.  หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
67.  นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะกรรมการชุดน้ีมีหนาที่ ใหขอคิดเห็นและอำนวยการใหการจัดการประชุมทางวิชาการ  

ครั้งที่ 60 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค  ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
3. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ปรึกษา   
4. รองผูอำนวยการฝายบริหาร  ประธานกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5. รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัย  รองประธานกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณทีป  ผูชวยเลขานุการ 
8. นางสาวรติกร  สมิตไมตร ี  ผูชวยเลขานุการ 
9. กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร 

9.1  สาขาพชื 
1. คณบดีคณะเกษตร       ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยพัชรียา  บุญกอแกว     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา  แกวสอน     รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยเฉลิมพล  ภูมิไชย     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยชูศักด์ิ  จอมพุก      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยธิดา  เดชฮวบ      กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยวรชาติ  วิศวพิพัฒน     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยเสาวนุช  ถาวรพฤกษ     กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยอรอุมา  เพียซาย     กรรมการ 
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10. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  รมแกว     กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา  ชุมภูคำ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย  วงศชาวจันท    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยดำรงวุฒิ  ออนวิมล     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  โชติชุติมา     กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย  จารุวัฒนพันธ     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยธนพล  ไชยแสน     กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยเนตรนภิส  เขียวขำ     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยเบญญา  มะโนชัย     กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช  จุลกะ     กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ  พรมโชติ     กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยปติพงษ  โตบันลือภพ     กรรมการ 
22. ผูชวยศาสตราจารยปยะ  กิตติภาดากุล     กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา  ปนใจ     กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยภัศจี  คงศีล      กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยรักศักด์ิ  เสริมศักด์ิ     กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ  เงินกลั่น     กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย  อนุสนธ์ิพรเพ่ิม     กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ  รุงเมฆารัตน     กรรมการ 
29. ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย  เลิศมงคล     กรรมการ 
30. ผูชวยศาสตราจารยสุจินต  เจนวีรวัฒน     กรรมการ 
31. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  กาเซ็ม      กรรมการ 
32. ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช  สาสนรักกิจ     กรรมการ 
33. ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน  มงคลชัยพฤกษ    กรรมการ 
34. ผูชวยศาสตราจารยอัศเลข  รัตนวรรณี     กรรมการ 
35. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง      กรรมการ 
36. นางสาวจรีรัตน  ฉันทวุฒิพร       กรรมการ 
37. นางสาวจุติภรณ  ทสัสกุลพนิช      กรรมการ 
38. นางสาวนิตยา  ชูเกาะ       กรรมการ 
39. นางสาววรรณสิริ  วรรณรัตน      กรรมการ 
40. นางสาวอรุณี  วงษแกว       กรรมการ 
41. นายเฉลิมชาติ  วงศลี้เจริญ      กรรมการ 
42. นายวีรชัย  มัธยัสถถาวร       กรรมการ 
43. นางสาวสรัญญา  จันทรวิวัฒน      กรรมการและเลขานุการ 
44. นางสมจิตต  สองบาง       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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9.2  สาขาสัตว 
1. คณบดีคณะเกษตร       ที่ปรึกษา 
2. นายกสมาคมสตัวบาลแหงประเทศไทย     ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี  โสพรรณรัตน     ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย  สุวรรณโสภี     รองประธานกรรมการ 
5. ศาสตราจารยชัยภูมิ  บัญชาศักด์ิ      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยจำเริญ  เทีย่งธรรม     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยวิริยา  ลุงใหญ      กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย  เปยคำภา     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา  ขยัน      กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร  พวงพงษ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย  ระฆังทอง     กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย  แกวตาป     กรรมการ 
14. นายดนัย  จัตวา        กรรมการ 
15. นางสาวพนัดดา  บึงศรีสวัสด์ิ      กรรมการ 
16. นางสาว ก. ทีปลักษณ  ระงับเหตุ      กรรมการ 
17. นายสมบัติ  ประสงคสุข       กรรมการ 
18. นางสาวอัญชลี  บวดขุนทด      กรรมการ 
19. นางสาวสุภาพร  ยอนโคกสูง      กรรมการ 
20. นางสาวนิภารัตน  โคตะนนท      กรรมการ 
21. นางสาวพิจิตรา  เปยธัญญา      กรรมการ 
22. นางสาวทิพยมนต  ใยเกษ      กรรมการ 
23. นายพัลลภ  ต้ังตระกูลทรัพย      กรรมการ 
24. นายพีรยุทธ  นิลช่ืน       กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย สโรช  แกวมณ ี   กรรมการและเลขานุการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร  คงมั่น      กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาววัชราภรณ  ศรีพลนอย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

9.3  สาขาประมง 
1. คณบดีคณะประมง       ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน  ณ นคร      ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารยสุภาวดี  พุมพวง      ที่ปรึกษา 
4. ศาสตราจารยเชษฐพงษ  เมฆสัมพันธ     ที่ปรึกษา 
5. รองศาสตราจารยวันชัย  วรวัฒนเมธีกุล     ประธานกรรมการ 
6. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยอรพินท  จนิตสถาพร     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยวราห  เทพาหุดี      กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยเมธี  แกวเนิน      กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  ไตรศักด์ิ     กรรมการ 
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11. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  มุสิกสินธร     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยประพันธศักด์ิ  ศีรษะภูมิ    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยสาทิต  ฉตัรชัยพันธ     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย  บุญปราบ     กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ  บุตรสันต์ิ     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย  วรชนะนันท     กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยธีระพงศ  ดวงดี     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยธนัสพงษ  โภควนิช     กรรมการและเลขานุการ 
19. นายถิรวัฒน  รายรัตน       กรรมการ 
20. นายวชิระ  ใจงาม       กรรมการ 
21. นางสาวกาญจนา  ทองเครือ      ผูชวยเลขานุการ 
22. นางสาวสุมิตตรา  สุพรรณนอก       ผูชวยเลขานุการ 

 

9.4  สาขาสัตวแพทยศาสตร 
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร      ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร     ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย กญัจน  แกวมงคล   ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย อลงกต  บุญสูงเนิน   รองประธานกรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เกรียงไกร  วิฑูรเสถียร   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปจฉิมา  สิทธิสาร   กรรมการ 
8. สัตวแพทยหญงิ ปริญทิพย  วงศไทย     กรรมการ 
9. นางสาวญาดา  หาญปญญาพิชิต      กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาววริศรา  มารยาท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ  ทรงประเสริฐ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

9.5  สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 
1. คณบดีคณะเกษตร       ที่ปรึกษา 
2. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร    ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยสาวิตรี  รังสิภัทร     ที่ปรึกษา 
4. รองศาสตราจารยจำนงรักษ  อุดมเศรษฐ     ที่ปรึกษา 
5. รองศาสตราจารยพัฒนา  สุขประเสริฐ     ที่ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารยทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ     ที่ปรึกษา 
7. รองศาสตราจารยสิริพันธุ  จลุกรังคะ     ที่ปรึกษา 
8. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนีย  อุทัยพัฒนาชีพ    ที่ปรึกษา 
9. ผูชวยศาสตราจารยขจีจรัส  ภิรมยธรรมศิร ิ    ที่ปรึกษา 
10. นางสาวศรันยา  เผือกผอง      ที่ปรึกษา 
11. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  เรยีบรอย  คิม     ประธานกรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช  ศิริวงศ     รองประธานกรรมการ 
13. นางสาวนริศรา  อินทะสิร ิ      รองประธานกรรมการ 
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14. รองศาสตราจารยพิชัย  ทองดีเลิศ      กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ  ตรีวรรณกุล     กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา  ศรีสุวรรณ     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศิลา     กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี  ศรีบุญเรือง     กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธ์ิ  เฉลิมชัยวัฒน     กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตา  เรืองรัศมี     กรรมการ 
22. ผูชวยศาสตราจารยอำพร  แจมผล     กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา  วันจันทึก     กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักด์ิ  เตชะเกรียงไกร    กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย  ลุยเลา     กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  ชวลิตมณเฑียร     กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยวัลภา  แตมทอง     กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยพีรานุช  เลิศวัฒนารักษ    กรรมการ 
29. ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต       กรรมการ 
30. ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ  ดวงปญญา     กรรมการ 
31. ผูชวยศาสตราจารยฤทัย  เรอืงธรรมสิงห      กรรมการ 
32. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พังงา       กรรมการ 
33. นางสาวชลาธร  จูเจรญิ       กรรมการ 
34. นางสาวเมตตา  เรงขวนขวาย      กรรมการ 
35. นางปพิชญา  จินตพิทักษสกลุ      กรรมการ 
36. นายปรีดา  สามงามยา       กรรมการ 
37. นางทิพากร  มวงถึก       กรรมการ 
38. นางกรกฎ  แพทยหลักฟา      กรรมการ 
39. นายวิภูษณะ  ศุภนคร       กรรมการ 
40. นางสาววสพร  นิชรัตน       กรรมการ 
41. นางสุขกมล  ปญญาจันทร       กรรมการ 
42. นางศรัญญา  ศรีโยธิน       กรรมการ 
43. นางสาวทิวาพร  มณรีัตนศุภร       กรรมการและเลขานุการ 
44. นางภิญญาพัชญ  โทนหงสษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
45. นางสาวจุฬาลักษณ  บุตรฟองดา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
46. นายศตพล  ศริิบำรุงชาติ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
47. นายเสถียร  แสงแถวทิม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
48. นางสาวมณินทร  เดชแหว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
49. นางสาวกรรณิกา  พุมสาหราย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
50. นายภคิษฐคมณ  แสงตรีเพชรกลา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
51. นางสาวสวรรญา  แยมวันเพ็ง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
52. นายสหภาพ  ศรีโท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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10. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
10.1  สาขาวิทยาศาสตร 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร       ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  เงินมีศรี     รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยอิงอร  กิมกง      กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยสุดสวาสด์ิ  ดวงศรีไสย     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยปยะดา  จันทวงศ     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา  ทองม ี     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน  เพชรแสง     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย  โตแกว     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ  ดวงทองอยู    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยโชติกา  หยกทองวัฒนา    กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยฤทธี  มสีตัย      กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  แตงวัฒนานุกูล     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยมีนา  เลา      กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ  ธงอาสา     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ  ประจงทัศน     กรรมการ 
17. นางสาวสุนทรี  คุมไพโรจน      กรรมการ 
18. นายรัฐพันธ  ตรงวิวัฒน       กรรมการ 
19. นางสาวพรทิพย  บุญมหามงคล      กรรมการและเลขานุการ 
20. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
21. นายวรพงศ  สิงหชาติ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

10.2  สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
1. ศาสตราจารยวันชัย  ยอดสุดใจ      ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยนวลวรรณ  ทวยเจริญ      รองประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารยเมตตา  เจริญพานิช      กรรมการ 
4. ศาสตราจารยนุชนารถ  ศรีวงศิตานนท     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยวีรชัย  ชัยวรพฤกษ     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยกฤษณะ  ไวยมัย     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยวรดร  วัฒนพานิช     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยอภินิติ  โชติสังกาศ     กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยอรทัย  จงประทีป     กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยพงศศักด์ิ  หนูพันธ     กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยจันทรศิร ิ สงิหเถื่อน     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน  ฝกเจรญิผล      กรรมการ 
13. นายพสิษฐ  สบืสุวงศ       กรรมการ 
14. นางสาวสุทัตตา  พาหุมันโต      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวขวัญกมล  บุญโปรง       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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16. นางดารณี  ยงยืน       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
10.3  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยอุลัยวรรณ  วิทยเกียรติ     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยรังรอง  ยกสาน      รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  วัชราภรณ     รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยกิติญา  วงษคำจันทร  โอราน    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยเสาวณีย  เลิศวรสิริกุล     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยปรารถนา  ปรารถนาดี     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยสุดสาย  ตรวีานิช     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยทานตะวัน  พิรักษ     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล  เจริญสทิธ์ิ     กรรมการ 
10. นางสาวณัฐทินี  บำบัดสรรพโรค      กรรมการ 
11. นางสาวพรรณภัทร  พรหมเพ็ญ      กรรมการ 
12. นายนันธวุฒิ  ลีอมรสิร ิ       กรรมการ 
13. นายนิพัฒน  ลิม้สงวน       กรรมการ 
14. นายประมวล  ทรายทอง       กรรมการ 
15. นางสาวสุพนิดา  วินิจฉัย       กรรมการ 
16. นางสาวอุดมลักษณ  สุขอัตตะ      กรรมการ 
17. รองศาสตราจารยประกิต  สุขใย      กรรมการและเลขานุการ 
18. นางดวงสมร  นามกระโทก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวอัญชนา  ชมภูแกว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
10.4  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักด์ิ  วันธงไชย     ที่ปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน  บัวเลิศ      ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ  ดิลกสัมพันธ     ประธานกรรมการ 
4. นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย       รองประธานกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยฐิติมา  รุงรตันาอุบล     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวัฒนชัย  ตาเสน      กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิศร  ปทมพิฑูร     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  เมี้ยนมิตร     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล  แกวจำปา     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ  เหมือนพงษ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยภาสิณี  วรชนะนันท     กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยวาทินี  สวนผกา     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พิสุทธ์ิพิเชฎฐ     กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ผิวนิล     กรรมการ 
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16. นางสาวแอน  กำภู ณ อยุธยา      กรรมการ 
17. นายกฤษฎาพันธุ  ผลากิจ      กรรมการ 
18. นายปวีร  คลองเวสสะ       กรรมการ 
19. นายวรงค  สุขเสวต       กรรมการ 
20. นายสุธี  จรรยาสุทธิวงศ       กรรมการ 
21. นางสาวมณีกาญจน  อยูเอ่ียม      กรรมการ 
22. นายปยวัตน  ดิลกสัมพันธ      กรรมการ 
23. นายขรรคชัย  ประสานัย       กรรมการ 
24. นางสาวละอองดาว  เถาวพิมาย      กรรมการและเลขานุการ 
25. นางวราภรณ  ลำใย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวจินตลา  กลิ่นหวล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวศิรภัสสร  ชมเชย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11. กรรมการหมวดวิชาการมนษุยศาสตร สงัคมศาสตร และศึกษาศาสตร 
11.1  สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร      ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       ที่ปรึกษา  
3. ผูชวยศาสตราจารยธนาภรณ  อธิปญญากุล    ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน  เลิศกุลวัฒน     รองประธานกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยดุษณี  เกศวยุธ      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวุฒิไกร  งามศิริจิตต     กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยรวิสสาข  สุชาโต     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยอารียา  โอบิเดียกวู     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยวรัญพงศ  บุญศริิธรรมชัย    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  ศรีวรรธนะ     กรรมการ 
12. นายพัฒน  พิสษิฐเกษม       กรรมการ 
13. นางสาวณิธิชา  ธรรมธนากูล      กรรมการ 
14. นางสาวณัฏฐณิชา  ฉายรัศมี      กรรมการ 
15. นางสาวยุวลักษณ  เศรษฐบุญสราง     กรรมการ 
16. นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา      กรรมการ 
17. นางสาวลลิตา  จันทรวงศไพศาล  หงุยตระกูล    กรรมการ 
18. นางสาวจุมทิพย  เสนียรัตนประยูร     กรรมการ 
19. นางสาวกรรณิกา  มิตรปลอง      กรรมการ 
20. นายภคพงศ  พวงศรี       กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวภีรตา  รัตนสิงหกุล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
22. นางสาวรัตติยา  สาระโท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นางขวัญเมือง  สุจริต       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. นางเบญจมาศ  แยมพลอย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
25. นางสาวรุจาภา  แวนแกว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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26. นางสาวสมพิศ  ทิมเทศ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวจินตนา  บุญสุวรรณ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28. นางสาววรรณนิภา  ชาวนา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
29. นายสมชาย  ตามบุญ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
30. นายสัญชัย  ทองขาว       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
31. นางสาวสุวรีย  ทรงธรรม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
32. นางสาววรรณพร  ฉัตรทอง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
33. นายสุทธิศักด์ิ  อินทรพงษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
34. นางสาวธิติพันธ  ละอองเทพ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
35. นางสาวพรสุดา  แตงจาด      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
36. นายปติศักด์ิ  อุปสุข       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
37. นางสาวรัชนี  งามดี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38. นางสาวณัฐวดี  รูปสงค       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
39. นางสาวปรารถนา  ประสงคสนิ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
40. นายฉัตรชัย  พวงพลับ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
41. นายทองปาน  ขันตีกรม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
42. นางสาวอรการณ  วีระชยาภรณ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.2  สาขาศึกษาศาสตร 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร     ที่ปรึกษา 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ       ที่ปรึกษา 
4. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล  เอกวรางกูร     ประธานกรรมการ 
5. นายธีรศักด์ิ  สรอยคีรี       รองประธานกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวรรณดี  สทุธินรากร     รองประธานกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยชาตรี  ฝายคำตา     รองประธานกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยจิตตินันท  บุญสถิรกลุ      กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยศศิเทพ  ปติพรเทพิน     กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยพงศประพันธ  พงษโสภณ     กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยจีระวรรณ  เกษสิงห     กรรมการ 
12. รองศาสตราจารยสูติเทพ  ศิรพิิพัฒนกุล     กรรมการ 
13. รองศาสตราจารยกรกฎา  นักคิ้ม      กรรมการ 
14. รองศาสตราจายอังคณา  ขันตรีจิตรานนท     กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยวรัทยา  ธรรมกิตติภพ     กรรมการ 
16. รองศาสตราจารยภัทรวรรธน  จีรพัฒนธนธร    กรรมการ 
17. รองศาสตราจารยอรพรรณ  บุตรกตัญ ู     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยชนิศวรา  เลิศอมรพงษ     กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  ลภันโชคดี     กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธ์ิ     กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี  ดิถียนต     กรรมการ 



 12 

22. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  อุทยานิก     กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยณัฐิกา  เพ็งล ี      กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยภูเบศร  นภัทรพิทยาธร    กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยชูศักด์ิ  เอ้ืองโชคชัย     กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยทรงชัย  อักษรคิด     กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร  สุมาล ี     กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช  ศรีทา      กรรมการ 
29. นางสาวภัทรา  วยาจุต       กรรมการ 
30. นางสาวธนนันท  ธนารัชตะภูมิ      กรรมการ 
31. นางสาวสรียา  โชติธรรม       กรรมการ 
32. นางสาวอุษณี  ลลิตผสาน      กรรมการ 
33. นายวีรภัทร  สขุศิร ิ       กรรมการ 
34. นางสาวฐาปณีย  แสงสวาง      กรรมการ 
35. นางสาวสุวรรณา  ปรมาพจน      กรรมการและเลขานุการ 
36. นายณรงคศักด์ิ  หวังรัตนปราณี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
37. นายธีระภัณฑ  ศิริสุวรรณ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38. นายฐิติพงศ  ศภุวัฒนภิญโญ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
39. นางสาวธันยพร  อินทรอุทก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
40. นางสาวปยพร  แกวภิรมย           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.3  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร       ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร      ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ  สิงหวี     ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยนัทธนัย  ประสานนาม     รองประธานกรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยจตุวิทย  แกวสุวรรณ     รองประธานกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยกังสดาล  เชาววัฒนกุล     กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีณ  บุนนาค     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยไพลิน  กติติเสรีชัย     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤดี  เพ็ชรกูล     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยปาณิภา  สุขสม     กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ  ไมโภคทรัพย     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ  เรขาลลิิต     กรรมการ 
13. นางสาวเกวลิน  ศีลพิพัฒน      กรรมการ 
14. นางสาวเอ้ืออนุช  ถนอมวงษ      กรรมการ 
15. นางสาวอภิชา  ชุติพงศพิสิฏฐ      กรรมการ 
16. นางสาวพรทิพย  ลิม้ฬหะพันธ      กรรมการ 
17. นางสาวมนัธญา  นิลพันธ      กรรมการ 
18. นางสาวพรพรรณ  เหมะพันธุ      กรรมการ 
19. นางสาวพรรณรัตน  ดิษฐเจรญิ      กรรมการ 
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20. นางสาวธีรพร  ช่ืนพี       กรรมการ 
21. นายชัยรัตน  วงศกิจรุงเรือง      กรรมการ 
22. นายวรพจน  สบืประเสริฐกุล      กรรมการ 
23. นางสาวสุชาดา  สกลกิจรุงเรือง      กรรมการ 
24. นางสาวปรีหปราง  ถนอมศักด์ิชัย      กรรมการ 
25. นายเอกลักษณ  ไชยภูมี       กรรมการ 
26. นางสาวนิภาพร  อินคะเณย      กรรมการ 
27. นางสาวอำไพพงษ  ทวีธัญลกัษณ      กรรมการ 
28. นางสาวปยะรัตน  คลายแยม      กรรมการ 
29. นางสาวอมรรัตน  หวังแกว      กรรมการ 
30. นางสาวสาวิตรี  ศรีประพัติ      กรรมการ 
31. นายสรศักด์ิ  มงคลสมบูรณ      กรรมการ 
32. นายภานุพงศ  ปยาพันธ       กรรมการ 
33. นายสุรพันธ  แสนเลิศ       กรรมการ 
34. นางสาวนันทิยา  อาภานันท      กรรมการ 
35. นายธวัชพงศ  หาเรือนโภค      กรรมการ 
36. นางสาวนภัสสร  รักวรนิต      กรรมการ 
37. นางสาวอัญชนา  ตอมแสง      กรรมการ 
38. นางสาวเกวริน  ยุทธโกศา      กรรมการ 
39. นายวรรณโชค  เทียนคำ       กรรมการ 
40. วาที่รอยตรี เกษม  พุฒซอน        กรรมการ 
41. นายชิษณุพงศ  ตันบัวคลี่       กรรมการ 
42. นางสาวจริยา  สุพรรณ       กรรมการ 
43. นางสาวดารารัตน  ซิม้พัฒนวงษ      กรรมการ 
44. นางสาวนันทนุช  อุดมละมุล      กรรมการ 
45. นางสาวผาณิตา  ชัยดิเรก      กรรมการ 
46. นางสาววิภาดา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต     กรรมการ 
47. นางสาวสายทิพย  เหลาทองมีสกุล     กรรมการและเลขานุการ 
48. นางสาวพิทชญา  สารภิรมย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
49. นางสาววิศนี  พวงประเสริฐ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
50. นางสาวแกวตา  ตอมแสง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
51. นางสาวรสิตา  กลางประพันธ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
52. นางสาวศรีวรรณ  บุญประเสริฐ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ จัดการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ กำหนดหนาที่
รับผิดชอบและแนวทางการคัดเลือกผลงานที่นำมาเสนอ ประสานงานกับคณะกรรมการหมวดวิชาการ และรับนโยบาย
จากคณะกรรมการอำนวยการ มาปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
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คณะกรรมการฝายบริการจัดการประชุมทางวิชาการ 

1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค     ที่ปรึกษา 
2. ผูอำนวยการสำนักบริหารการศึกษา     ที่ปรึกษา 
3. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประธานกรรมการ 
4. ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร     ประธานกรรมการรวม 
5. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม     ประธานกรรมการรวม 
6. รองผูอำนวยการฝายบริหาร      รองประธานกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. ประธานฝายเลขานุการ       กรรมการ 

(นางอัจฉราวรรณ  คลองชาง) 
8. ประธานฝายสารสนเทศ       กรรมการ 

(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร) 
9. ประธานฝายสถานที่       กรรมการ 

(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร) 
10. ประธานฝายประชาสัมพันธ      กรรมการ 

(นางผกามาศ  ธนพัฒนพงศ) 
11.  ประธานฝายโสตทัศนูปกรณ      กรรมการ 

 (นายวีระพันธ  สังขมาลย)  
12.  ประธานฝายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย    กรรมการ 

 (นายต๋ัน  นิลมาติ)      
13.  ประธานฝายผลิตสื่อวิชาการ      กรรมการ 

 (รักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

14.  ประธานฝายการเงิน       กรรมการ 
 (นางสมพิศ  ชยันโต) 

15.  รองประธานฝายการเงิน       กรรมการ 
 (นางนวรัตน  สุวรรณเลิศ)    

16.  ประธานฝายประเมินผล       กรรมการ 
 (รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

17.  ประธานฝายพิธีการ       กรรมการ 
 (นางสาวพิชชาอรฐ  สริิชีวเกษร) 

18.  รองศาสตราจารยเมธิณี วงศวานิช  รัมภกาภรณ    กรรมการ 
19.  นายปฏิภักด์ิ  ปญญาพูนตระกูล      กรรมการและเลขานุการ 
20.  นางสาวชนิกานต  ศักดาพิทักษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
21.  นายอนุชิต  วรปญญา       ผูชวยเลขานุการ 
22.  นายพลากร  คำแกว       ผูชวยเลขานุการ 
23.  นายชโนดม  ชูมก       ผูชวยเลขานุการ 
24.  นายกิตติศักด์ิ  แสงอรุณ       ผูชวยเลขานุการ 
25.  นางสาวสุภิดา  เชากระจาง      ผูชวยเลขานุการ 
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โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ ประสานงาน ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกการจัดประชุม              
ทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวงและเปนไปดวยความเรียบรอย  โดยประธานแตละฝายน้ัน
สามารถพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งกรรมการภายในฝายไดเอง หากตองการจัดทำเปนคำสั่งเพิ่มเติม ใหแตงต้ัง 
โดยสวนงานในสังกัด   

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไปโดยมีวาระ 1 ป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



   

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง   แตงต้ังคณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

  เพ่ือใหการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่  60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินไป                 
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงต้ัง
คณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ ดังรายนามตอไปน้ี  

1. ผูรักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย  ประธานคณะทำงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยศรัณยธร ศศิธนากรแกว  คณะทำงาน 
๓.   ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต   คณะทำงาน 
๔.   นางสาวทกัษยา วัชรสารทรัพย   คณะทำงาน 
๕.   นายภานนท คุมสุภา     คณะทำงาน 
๖.   นายศุภพงศ ตันเงิน     คณะทำงาน 
๗.   นางสาวทสิยา ทิศเสถียร    คณะทำงาน 
๘.   นางสาวรติกร สมิตไมตรี     คณะทำงาน 
๙.   นางสาววนิดา รัตตมณ ี    คณะทำงาน 
๑๐. นายวิทวัส ยุทธโกศา     คณะทำงาน 
๑1. นายวิโรตม เอ๊ียะตะกูล    คณะทำงาน 
๑2. นายสิงหอำพล จันทรวิเศษ    คณะทำงาน 
13.  นางสาวมณฑา ปานทมิ    คณะทำงาน 
๑๔. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร   คณะทำงานและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณทีป   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวพัชราภา  รัตนวิญูภิรมย   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

โดยใหคณะทำงานชุดน้ี มีหนาที่ ดำเนินการผลิตสื่อวิชาการ อาทิ สื่อประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ 
สื่อขอกำหนดตางๆ จัดทำกำหนดการ หนังสือสูจิบัตร หนังสือรวบรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) หนังสือตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (E-Proceedings) การประสานงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียและ             
การถายทอดสดงานประชุม โดยประสานงานกับฝายวิชาการและฝายตางๆ ใหดำเนินงานไปดวยความเรียบรอย                        
และมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

    
 

 

 

 

  

ประกาศ ณ วันที่   13  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล) 

ผอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน

จัดโดย

ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 60
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th       http://www.rdi.ku.ac.th

ปรัชญา
เปน็สถาบันท่ีมีปณิธานมุ่งม่ันในการส่ังสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้

ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญัญาท่ีเพียบพร้อมด้วย
วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ช้ีนําทิศทางสืบทอด

เจตนารมณ์ท่ีดีของสังคมเพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ

à¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔ¨ÑÂ»ÃÐªÒª×è¹
Prachachuen Research Network
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